Cilvēks par sevi nav nekas, - viņš aug tikai
attieksmē pret līdzcilvēku.
Neviens nav Es. Katrs ir Mēs.
Tu un Es. Raidītājs un uztvērējs.
Z.Mauriņa

Par savu sajūsmu mēs kaunamies vairāk nekā
par savu mazticību. Šo mēs ar svešvārdu
godājam par - skepticismu, bet sajūsmu
nonicinām par - salmuguns entuziasmu. Bet tikai
sajūsma dara lielos darbus.
Rainis

3x3 Vadības loku nometne notiek Mazsalacā no
2008.gada 23.līdz 27.jūlijam, visu vecumu
rūdītiem trīsreiztrīsniekiem no visiem
kontinentiem, lai
▲ padziļinātu un paplašinātu latviskās zināšanas,
▲ stiprinātu latviskas ģimenes,
▲ sekmētu latviskas draudzības,
▲ veicinātu latvisku kopības izjūtu,
▲ attīstītu latvisko kultūrvidi,
▲ veicinātu 3x3 uzplaukumu.

Vispasaules latviešu ģimeņu kustības 3x3
Vadības loku nometne Mazsalacā
2008.g. 23.-27.jūlijs
Biedrība Trīstreiztrīs
Mazsalacas vidusskola
PBLA Izglītības padome
Mazsalacas pagasts

Dienaskārtība nometnē
... – 9.00
Celšanās, pastaigas dabā, putnu
klausīšanās, vingrošana, meditācija
9.00 – 9.30
Brokastis
9.40 – 11.40
Strādā darba grupas un rīta
ievirzes
11.45 – 12.45 Dziedāšana
13.00 – 14.30 Pusdienas un atpūta
14.30 – 17.00 Darbs pēcpusdienas ievirzēs
17.30 – 19.00 Pievakares aktivitātes
19.00 – 20.00 Vakariņas
20.15 – 21.15 Vakara programma
21.30 – 22.30 Vēlā vakara programma, vakara
dziesma
22.30 - ...
Nakts danči, nīkšana, ārpus
programmas aktivitātes, gulēšana

Nepilngadīgajiem dalībniekiem
gulētiešanas laiks jāsaskaņo ar
vecākiem/aizbildņiem.

Pasaulei ir vajadzīgi gan sapņotāji, gan darītāji.
Taču visvairāk vajadzīgi sapņotāji, kas dara.
Autors nezināms

Rīta cēliens:

Darba grupas no pl. 9.40 līdz 11.40
Finanses, NV plānotājs –
Andris Tomašūns, Inese Bērziņa

Finansu piesaistīšanas veidi Latvijā, ārzemēs, globāli sadarbībā ar Latvijas valdību. Fondi. Citi iespējamie avoti
līdzekļu iegūšanai.
NV(nometnes vadītāja) plānotājs – sagatavošanas darbs
nometnei, kalendāra plāns, termiņi

3x3 grāmata, arhīvs –
Dzintra Zvejniece, Jānis Polis, Biruta Abula

Grāmatas formāts, cik un kādu informāciju iekļaut, kā iegūt
trūkstošos materiālus, kā finansēt. Darbinieki. Pašreizējais 3x3
arhīvs, ko no katras nometnes noteikti vajadzētu ievietot
arhīvā nākotnē, kur to uzglabāt. Arhīvs būtu Latvijā, no
ārzemēm varētu to papildināt ar nometņu avīzēm, brošūrām,
foto, atsevišķu sarīkojumu programmām, krekliem u.c.

Tīmeklis – Gundars Kalniņš, Daina un Arnis Grosi

Formāts, ievietojamā informācija un tās izkārtojums pieejamība, jaunu materiālu iegūšana. Darbinieku iesaistīšana,
dažādu pienākumu deleģēšana, iespējama jauniešu līdzdalība.

jautājums. Cik tālu varam iet, apmierinot atsevišķu dalībnieku
grupu intereses, bet neaizejot pārāk tālu no 3x3 mērķiem
(piem. salsa, latviski nerunājošie bērni). Kādu 3x3 mēs vēlētos
un kādu reāli varam to iedomāties pēc 3,5,10 gadiem. Kas
jādara, lai mūsu cerības piepildītos. Cik un kas jāsaglabā, cik un
kas jāmaina, lai neieviestos stagnācija. Kā panākt paaudžu
maiņu. Kas nākošajai paaudzei būtu jāsaglabā un cik daudz var
atļauties mainīt, lai tas tomēr būtu 3x3, nezaudētu sevi,
nepārtaptu par ko citu. Kā ieinteresēt un piesaistīt spējīgus
nometņu un ieviržu vadītājus, kas ir viņu galvenās vēlamās
īpašības. Kā reklamēt nometnes.

Citas nodarbības no 9.40 līdz 11.40
Mazajiem bērniem 3 – 7 g.v. – Pusreizpuse,
Daina Ansone, Everita Jēkabsone
Lielākajiem bērniem un pieaugušajiem, kuri
nepiedalās darba grupās –
Δ Jauniešu klubs – teātra sports un citas
atraktīvas izdarības – Jurģis Spulenieks
Δ Floristika - Zenta Skrastiņa, Vita
Ozerinska, Liene Apsīte
Δ Žurnālistika – Rasma Zvejniece
Δ Folklora – Ulvija Brīvlauka, Gundega Drava
Δ Pašaizsardzība – Egils Helmanis

Koordinācija starp zemēm –
Jānis Atis Krūmiņš, Anita Andersone

3x3 ir globāla kustība. Kā veidot sadarbību un nodrošināt
izpratni, ka 3x3 ir 3x3, neskatoties uz atšķirībām starp
zemēm, kuras diktē dotā situācija. Kopīga filozofija, mērķi,
vadlīnijas, līdzības formātā, programmā. Galvenās līdzības un
atšķirības. Galvenās veiksmes un šķēršļi dažādās zemēs.
Sadarbības formas un veidi, kā varam vieni otriem palīdzēt.

3x3 izvērtējums un nākotne –
Inese Krūmiņa, Arnolds Ruperts, Līga Ruperte

Mērķi, vai esam pie tiem pieturējušies, vai tie noderīgi arī
nākotnei. Kas ir galvenie standarti/latiņa, kas būtu jāsasniedz
dažādās zemēs. Kādi ir galvenie līdzšinējie sasniegumi dažādās
zemēs un globāli, kur un kā neesam latiņu sasnieguši. Galvenās
problēmas, kas kavē latiņas sasniegšanu. Kas ir absolūti
nepieciešamais, lai 3x3 būtu 3x3, kas var palikt vadītāju izvēles

Δ Laika organizēšana – Linda Pavlovska
Δ Latviešu valoda – Austris Grasis
Δ Ģimene un dzimta kā sistēma –
Aloida un Viktors Jurčenko
Δ Veselības psiholoģija –
Aija Mazsīle-Lagzdiņa
Δ Vai būs rotkalšana, zināsim jūnijā

Ievirzes visiem vecumiem, izņemot mazos
bērnus –
Δ Izcilie latvieši – katru dienu citi viesi
Δ Latviskas svinības - godi un gadskārtas
svinamdienas – Baiba un Uģis Treides
Δ Novadpētniecība (ar mazām ekskursijām pa
apkārtni) – Vija Rozenberga, Taiga Eglīte
Δ Pļavas mācība – Līga Reitere
Δ Tautas dejas –
Gunārs Strods, Dace Visocka

Mazajiem bērniem 3 – 7 g.v – Pusreizpuse,
Vivita Skurule, Egija Krūmiņa, Evita Opule

Pirmsvakariņu nodarbības visiem
vecumiem no pl.17.30-19.00:

Δ Sportošana – vietējo sporta skolotāju vadībā
Δ Zirgu mācība –

Dievs ir devis izvēles iespējas. Tā ir
visbūtiskākā cilvēka problēma.

Artūrs Maskats

Pēcpusdienas cēliens no pl.14.30 –
17.00:
Ievirzes ieaugušajiem un jauniešiem no 13
gadu vecuma –

Sarmīte Začeste, Jānis Ādminis
Δ Saruna ar savu ķermeni – elpošanas un jogas
vingrinājumi – Baiba Kranāte
Δ Cepures no kļavu lapām un doņiem –
Sandra Vorkale

Citas norises:

Dziedāšana no pl. 11.45 – 12.45 – Jānis Sausnītis
Danči vēlās vakara/nakts stundās –
Ilga Reizniece un Andris Davidons

Nometnes avīze – Rasma Zvejniece, Daiga Kļanska,
Antra Lāce un komanda.
Video arhīva skatīšanās
Piedalīšanās Mazsalacas jubilejas svinību norisēs
Konference
Vakara programmas – Iepazīšanās vakars,
Mazslaciešu uzstāšanās, Jautrā sporta stunda,
Brīvais
Mikrofons,
Svecīšu
dievkalpojums,
Daudzinājums Mātei, Noslēguma vakars

Nometnes vadība:

Nometnes vadītāja: Inese Bērziņa
Programmas vadītāja: Inese Krūmiņa
Kustības aizsācēja: Līga Ruperte
Koordinatori ārzemēs: Arnolds Ruperts, Lauma
Vlasova
Darba grupa:
Ojārs Beķeris, Mazsalacas pilsētas
priekšsēdētājs
Gunārs Zunda, Skaņkalnes pagasta
priekšsēdētājs
Dainis Jurka, nometnes saimnieks
Nadežda Leitāne
Valentīna Svjatoduha

padomes
padomes

Radošā grupa:
Dace Jurka
Kārlis Krūmiņš,
Jānis-Atis Krūmiņš
Ingus Krūmiņš
Indulis Bērziņš
Daiga un Kārlis Rokpeļņi
Zane un Gints Lustes
Ar dieviņu sanācām(i), ar dieviņu šķiramies(i)...

Autobuss no Rīgas uz Mazsalacu vedīs dalībniekus 23.jūlijā
pl. 10.00 no stāvvietas pie Dailes teātra, no Mazsalacas uz Rīgu
– 27. jūlijā pl. 14.30, Rīgā nonāks ap 17.30

