
         Šī vasara bija aktīva arī senioriem. Liekas, ka pavisam nesen
tikāmies pirmoreiz, lai pārrunātu plānus, bet tik daudz jau iespēts!
           Pirmajā tikšanās reizē Pagrabiņā iepazināmies, pastāstījām
par saviem hobijiem, kā arī baudījām gardās bada pankūkas un
Taizemes zilo tēju. Ilgākās diskusijas bija par senioru ekskursiju - jo
vēlmes tik dažādas un centāmies atrast kopsaucēju. Paldies
aktīvajām dāmām, kuras palīdzēja ar ekskursijas plānošanu,
ieteikumiem, gan arī informācijas nodošanu tālāk. 
           Tas ir tikai stereotips, ka senioriem ir daudz laika un nav ko
darīt! Katrs ir aizņemts savā saimniecībā, cits nododas saviem
hobijiem un vaļaspriekiem, ka brīžiem savā aizņemtībā palaiž
informāciju garām. Tāpēc aicinu visus būt ziņnešiem un padot
informāciju tālāk!
           Mazā, bet omulīgā kompānijā piedalījāmies arī Starpnovadu
senioru saietu Mežvaldē. Bija gan lustīga mūzika, izstāde, gan arī
paši piedalījāmies kompozīciju izstādē. Taču vislielāko prieku
sagādāja kopā būšana, sirsnīgas sarunas ar humora dzirksti.
           22. augustā devāmies ekskursijā, kurā pievienojās arī daži
pagasta pārvaldes darbinieki. Apmeklējām Kārļa Ulmaņa piemiņas
muzeju "Pikšās", pēc tam devāmies uz eksotisko augļu un dārzeņu
saimniecību "Saliņas". Staigājot cauri siltumnīcai, redzējām ap 55
tomātu šķirnēm, arbūzus, melones, garšaugus - apbrīnojama
saimnieku uzņēmība! Un to visu varējām arī nogaršot, turpat
saimniecībā! Apskatījām arī Bērzes ūdensdzirnavas, kas tādas ir
saglabājušās vienīgās Latvijā, un tur, starp citu, ir uzņemtas pāris
epizodes no filmas "Sarkanais mežs". Pēc kārtīgām pusdienām
apskatījām arī Tērvetes koka pili un noslēgumā devāmies uz
"Piparmētru namiņu" Vilces pagastā, kur saimnieko Lolita Duge.
Saimniece audzē ap 25 dažādām piparmētru un mētru šķirnēm, radot  
interesentus produktus, kā piemēram, šokolādes cepumus ar
piparmētrām, medu, vīnu, sīrupus, tējas, bezē cepumus, ziepes, eļļu. 
           Vēl vasaras izskaņā pēc senioru ierosinājuma paspējām tikties
ar floristi Kristīni Mateviču, kura parādīja kā gaumīgi sakārtot rudens
ziedus, kā arī dažādus knifiņus floristikā. 
            1.oktobrī tiksimies atkal Pagrabiņā, lai atzīmētu Starptautisko
senioru dienu un kaltu jaunus plānus rudenim un ziemai. Tāpēc aicinu
būt atsaucīgiem, padalīties informācijā un atgādināt blakus esošajiem
senioriem par aktuālo informāciju! 
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                  Šī vasara pagāja pavisam daudzkrāsainā notikumu virpulī -
bija gan pavisam priecīgi pasākumi un notikumi, gan tādi, kas sagriež
dzīvi kājām gaisā. Bet gan vienos, gan otros patiesi novērtēju atsaucīgos
un izpalīdzīgos cilvēkus, kuri dzīvo Pelču pagastā.
               Pasākumi bija tik dažādi, ka grūti pat izcelt kādu konkrēti. Kupli
apmeklētais saulgriežu uzvedums Pelčos, ielīgošana Ābeļciemā omulīgā
kompānijā, ģimeņu sporta spēles pie Damba dīķiem, Pelču pils parka
balle, senioru ekskursija, pirmskolas cirks. 
              Katrs pasākums man ir pieredze un arī  reizē kā eksperiments, 
 ko paturēt, ko mainīt, kas "strādā", kas ne. Jo paralēli rudens un ziemas
pasākumu īstenošanai, ir jāsastāda arī nākamā gada pasākumu plāns.
Tāpēc, ja Tev ir kādi ieteikumi vai ierosinājumi - ko mainīt vai uzlabot - es
ar prieku uzklausīšu!
          Rudens tumšais laiks ir ideāls, lai tos pavadītu omulīgā kompānijā,
baudot siltu tēju, spēlējot galda spēles vai nodarbojoties ar rokdarbiem.
Tāpēc ņem līdzi ģimeni, draugus un droši nāc uz Pagrabiņu pirmdienās
un otrdienās no 17:00- 19:00, vai trešdienās un ceturtdienās no 15:00-
17:00.
          Ar septembri ir atsākušās arī citas aktivitātes- otrdienās un
ceturtdienās ir iespēja apmeklēt bezmaksas veselības vingrošanas
nodarbības Pelču tautas nama zālē. Tāpat ir iespēja izkustēties dejojot-
VPDK Sābri ir atsākuši sezonu un mēģinājumi notiek otrdienās. Taču
tiem, kam ir vēlme vingrināt balsi- Pelču vokālais ansamblis "Avots" gaida
jūs!
         Taču tiem, kuriem patīk trenēties vienatnē- no 1. oktobra pirmdienās
un otrdienās no 17:00- 19:00 būs atvērta trenažieru zāle. Iepriekš vēlams
sazināties ar Baibu 26354396 vai Vinetu 29962264. 
         Arī rudens un ziemas periods solās būt pavisam darbīgs.
Piedalīsimies 5. oktobrī Hercoga Jēkaba tirgū, kur labprāt pieņemšu
rudens ziedus, dārzeņus un citas rudens veltes noformējumam. Pēc tam
notiks aktīva gatavošanās Leģendu naktij 26.oktobrī, kas būs pavisam
citādāka kā iepriekšējos gadus. Mīļi gaidīti brīvprātīgie palīgi, lai piedalītos  
svētku tapšanā ar savu laiku un čaklām rokām. Un tad jau Valsts svētku
pasākumi, egles iedegšana, Ziemassvētki un šis gads jau būs noslēdzies.
 Tāpēc ļoti ceru, ka Pagrabiņš šajā rudenī un ziemā  pārvērtīsies ne tikai
par "čaklo rūķu darbnīcu", kur siltā un omulīgā atmosfērā "bursim" svētku
sajūtu viens otram, bet arī par vietu, kur pavadīt laiku, spēlējot galda
spēles, apgūstot ko jaunu un kopā  turēsimies pretī tumšajam un
drēgnajam laikam.
          Sekojiet līdzi informācijai afišās, Pelču Pagrabiņa Facebook lapā,
vai arī nāciet ciemos un uzziniet jaunumus no pirmavota!
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