
 
 
 
 

 

3x3 Gaŗezerā 2013. g.  no 11. – 18. augustam 

Ko dziedāšu, ko runāšu, 
svešu zemi staigādama? 
dziedāš’ pati savu dziesmu, 
runāš’ savu valodiņu. 

3x3 ir nometne latviešiem dažādos 
vecumos, kas veltīta 

※ latvisko zināšanu paplašināšanai 
※ latvisko ģimeņu stiprināšanai 
※ latviskās kopības veicināšanai 
※ latvisko draudzību sekmēšanai 

Nometnes vadītāja: 
Maija Zaeska 
mzaeska@gmail.com 
tālr. 763-972-2521 

3x3 Gaŗezerā 
c/o Maija Zaeska 
3900 44th St SE 
Delano, MN 55328 
 



Visas ievirzes un nodarbības notiek latviešu valodā.  
 
 
 

TRIMDA / VĒSTURE 
Vēsturnieks, trimdas līdzdzīvotājs un līdzveidotājs, Valters Nollendorfs vadīs ievirzi kopā ar palīgiem, Jāni 
Peniķi un vēsturnieku Andreju Plakanu. Ievirzē kritiski atskatīsimies uz trimdas sākumiem bēgļu gaitās un 
nometnēs, uz tālāko izceļošanu un organizēšanos pasaules mērogā, uz trimdas ideoloģiju un polītiku. Izvērtēsim 
paaudžu un vadības maiņas problēmas trimdā, attiecības ar okupēto Latviju un trimdas lomu neatkarīgās Latvijas 
atjaunošanā. Pārdomāsim latviešu tālākās perspektīvas pasaulē: vecā trimda un jaunā emigrācija. 

 >>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<  
LATVJU RAKSTU KOMPOZĪCIJA 

Rīgas un Jelgavas mākslas skolotāja, Ilizane Grīnberga, rādīs kā Latvijas un Igaunijas jaunie dizaineri liek lietā 
rakstus mūsdienīgos priekšmetos. Būs rakstu ģeometriska būvēšana uz rūtiņu papīra, piegrieztņu un kolāžu 
izgatavošana, dažādu priekšmetu apdrukāšana, un radoša improvizācija.            ($10 piemaksa par materiāliem) 

  >>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<  
LATVISKĀ VIRTUVE – CEPU, CEPU KUKULĪTI! 

Ievirzē mācīsies cept maizi, ābolmaizi, biezpienmaizi, speķa raušus, sklandu raušus, siet Jāņu sieru un gatavot 
citus tradicionālus latviskus ēdienus. Vadīs Elga Pone.                              ($10 piemaksa par materiāliem) 

 >>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<  
PODNIECĪBA  

Dalībnieki mācīsies veidot traukus, uz podnieka ripas un arī bez tās. Vadīs Gundega Peniķe, kas jau 30+ gadus 
nodarbojas ar keramiku. Viņa ir mācijusi keramiku dažādās koledžās, mākslas centros, Gaŗezera vasaras 
viduskolā un daudzās 3x3 nometnēs ASV un Latvijā. Rītā iesāktos darbus varēs pabeigt pēcpusdienās.  

($10 piemaksa par materiāliem) 
 
 
 

FOLKLORA 
Iveta Medene, dalīsies ar saviem uzskatiem par latviešu tradīcijām, to spēku, un to nodošanu tālāk. Viņa arī 
sniegs praktiskus padomus par krustabām, kāzām, bērēm, un svētku svinēšanu latviskā garā. Iveta ar vīru, 
Vidvudu Medeni, ir atbildīgi par Latvijas folkloras radio raidījumu Laika Rata Riti. Iveta ir Skandinieku 
dalībniece, studējusi LU filoloģijas fakultātes latviešu valodas un literatūras nodaļā, un ir bijusi filmu stūdiju 
direktore. 

 >>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<  
ĀDAS APDARE 

Ievirzi vadīs Latvijas Grāmatsējumu un ādas dizaina asociācijas vadītāja, Ilizane Grīnberga. Dalībniekiem būs 
iespēja mācīties ādas apstrādas pamatus, kā arī izgatavot izrakstītas ādas jostiņas, un mazas rotu 
kārbiņas/kastītes ar sargājošām rakstu zīmēm.               ($10 piemaksa par materiāliem) 
 

>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<  
MĀKSLAS PAŠDARBĪBA 

Nepiespiestā un brīvā vidē izteiksimies ar mākslas palīdzību, pielietojot dažādas technikas - glezniecību, 
grafiku, kolāžu, un daudzus citus veidus. Vadīs māksliniece Linda Treija. Gaidīti visi - gan pieredzējuši, gan tie, 
kas vēlas pārkāpt savai "es nemāku zīmēt" iedomai.                         ($10 piemaksa par materiāliem) 

 
>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<

PĒCPUSDIENAS IEVIRZES 

RĪTA IEVIRZES 



Visas ievirzes un nodarbības notiek latviešu valodā.  
 

 
 

ROKDARBI 
Vadīs Zinta Enzeliņa, pazīstama rokdarbniece un tautas tērpu gatavotāja. Ievirzes dalībnieki varēs mācīties 
aust prievītes un jostas, adīt tautiskus cimdus un zeķes, darināt tautas tērpu daļas, izšūt spilvenus un sedziņas, 
u.c.          ($10 piemaksa par materiāliem) 
※ Lūdzu paziņot Zintai, ko vēlaties darināt 905-889-8354 vai zintaenz@bell.net   >>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<  

STIKLA APDARE / VITRĀŽA 
Ievirzi vadīs Zane un Laima Rožkalnas, kurām interesē māksla un ir daudz strādājušas ar dažādiem stikla, 
māla, metala un citiem materiāliem. Dalībnieki darinās visādas liedētas krāsaina stikla formas, gravēs stiklu un 
kausēs stiklu ceplī. Visu darīs pēc dalībnieku interesēm un spējām. Ievirze ir piemērota pieredzējušajiem, kā arī 
iesācējiem.     ($10 piemaksa par materiāliem. Atsevišķa piemaksa par dažiem materiāliem.) 

 >>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<  
ROTKALŠANA 

Dalībnieki iepazīsies ar metalla un dzintara apstrādašanas techniku un darba rīkiem, formām un rakstu 
elementiem un to ievietošanu metallā. Darbnīcā varēs izgatavot vienkāršas latviskas rotas, atkarībā no katra 
zināšanām un spējām. Piedalīšanās sākot ar 13 g.v. Vadīs Astrīde Otto, Lilita Spure un Andris Rūtiņš. Iespējams, 
ka darbnīca būs slēgta divas pēcpusdienas. 

($10 piemaksa par materiāliem. Atsevišķa piemaksa par sudrabu un bronzu.) 
 UZMANĪBU DALĪBNIKIEM!  

※ Jums jāvelk apvavi TIKAI ar slēgtiem purniem 
※ Jums obligāti jāpiedalas pirmdienas rīta ievirzē 
※ Īpašu projektu darinātāji lūgti sazināties ar Lilitu, 630-595-1722 vai lilitasp@ymail.com  >>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<  

KOKGRIEŠANA 
Dalībnieki mācīsies dažāda veida koka apdari - virpot, iegrebt, iededzināt un izveidot intarsiju. Katrs pēc savām 
spējām varēs izvēlēties sev projektus - svečturi, plāksnīti, karoti, mūzikas instrumentu, atslēgu pakaramo, 
rūķīti, šķīvi, vai ko citu. Tiem, kam ir darba rīki un materiāli, lūdzu paņemt tos līdzi.   ($10 piemaksa materiāliem) 

 
 
  
BĒRNU VECĀKU ZINĀŠANAI 

3x3 pamatā ir latviešu valoda, zināšanas un dzīves ziņa. Tas nozīmē, ka bērnu nodarbībās 
pieņem tikai tos bērnus, kuŗi prot un neatsakās runāt latviski. 

 >>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<  
MAZLĀCĪŠI (0-5 g.v.) Bērnus sadalīs vairākās grupiņās pēc vecumiem 

Rotaļas, dziesmas, zīmēšana un jautra spēlēšanās telpās, kā arī ārā. Vadīs Daira Ruta Morusa, Ieva Zemīte, un 
Krista Cickovska ar palīgiem.    ($10 dienā piemaksa par bērniem zem 16 mēnēšu vecuma) 

 >>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<  
½ x ½ (6-12 g.v.) DIVĀS VECUMA GRUPĀS  

Vadīs Laila Švalbe ar palīgiem.  Bērniem būs mākslas pasākumi, spēles, uzvedumi, rotaļas, sports, dziedāšana, 
keramika. 

 >>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<  
- VISIEM BĒRNIEM - 

Pēcpusdienas pludmalē pie Gaŗā ezera – peldēšanās, plunčāšanās, spēlēšanās smiltīs. 
   

VISAS DIENAS IEVIRZES 

BĒRNIEM 

mailto:zintaenz@bell.net
mailto:lilitasp@ymail.com


 
  
 

DZIEDĀŠANA – Visiem dalībniekiem 
Vadīs Iveta Medene, no Skandiniekiem, un Amanda Jātniece, kuŗa ir dziedājusi vairākos tautas mūzikas 
ansambļos ASV un Latvijā, mācīs pazīstamas un mazāk pazīstamas tautas dziesmas. Visi, kam patīk dziedāt 
aicināti piedalīties. 

 
 
  
 
 

ROTAĻAS VISĀM PAAUDZĒM - vadīs Daiga Rūtiņa 
 >>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<  
VAKARA PROGRAMMAS - Ugunskurs, lekcijas, koncerts, pasakas, spēles, un citas nodarbības. 
 

>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<  

ŅEMIET LĪDZI MŪZIKAS INSTRUMENTUS 
Redzēsim, kas sanāks, kā skanēs. Kam līdzi būs kokle varēs 
mācīties tradicionālo koklēšanu (laikus sarunās uz vietas) 

- SASPĒLĒSIM - 
  

 
   

 
 
 

 

Vakara dziesma 
 

Šķiramies mēs ļautiņi, 
gana labi dzīvojuši. 
 Es ar Dievu, tu ar Dievu, 
 mēs ar Dievu labi ļaudis. 
Ar Dieviņu sanācām, 
ar Dieviņu šķiramies. 
 Ar Dieviņu lai palika 
 šī dziesmota istabiņa. 
Ej, Laimiņa, tu pa priekšu, 
es tavās pēdiņās. 
 Nelaid mani to celiņu 
 kur aizgāja ļauna diena. 

Galda dziesma 
 

Met, Dieviņi, zelta krustu 
pār šo visu istabiņu. 
Lai paēda, kas neēdis, 
lai padzēra, kas nedzēris. 

PIRMS VAKARIŅĀM 

PĒC VAKARIŅĀM 

NOMETNES AVĪZE – Samuēls Knochs ar palīgiem 


