
 
 

Nometnes dalības 
maksa 

 

Ņujorkas ev. lut. draudzes 
noteiktās telpu maksas 

 

 No	  personas	  $140	  bet	  ne	  vairāk	  
kā	  $400	  no	  kodolģimenes	  (2	  
paaudzes).	  	  	  
	  
Bērniem	  līdz	  3	  gadiem	  dalības	  
maksa	  atlaista.	  	  	  
	  
Sarunāt	  aukli	  bērniem	  zem	  3	  
g.v.	  pa	  ieviržu	  laiku.	  	  	  
$25.-‐	  dienā/$150.	  nedēļā.	  	  	  
Bērnaukles	  jāsarunā	  pirms	  
nometnes	  sākuma.	  	  	  
Par	  auklēšanu	  jāiemaksā	  $60.	  
	  	  

Uzturs 
Nometnes	  uztura	  maksa	  
pieaugušiem	  un	  jauniešiem	  
sākot	  ar	  11	  gadiem	  ir	  $130	  
nedēļā.	  
	  
Bērniem	  no	  3	  -‐	  11	  g.v.	  puscena 

Katskiļu	  3x3	  nometnē:	  
	  
Kopmītnēs	  (apm.	  15	  vienā	  
mītnē)	  $25	  par	  gultasvietu	  
	  
Ezermājā:	  	  
2	  pers.	  istabā	  -‐	  $185	  par	  istabu	  	  	  
3	  pers.	  istabā	  -‐	  $235	  par	  istabu	  
 
Viesu/dārza	  mājās:	  	  
2	  pers.	  istabā	  -‐	  $195	  par	  istabu	  	  	  
3	  pers.	  istabā	  -‐	  $210	  par	  istabu	  
	  
Atpūtas	  namā:	  	  
2	  pers.	  istabā	  -‐	  $240	  par	  istabu	  
	  
Telts	  vieta:	  	  $40	  
	  
Bērniem	  zem	  12	  g.v.	  vecāku	  
pavadībā	  brīva	  gultas	  vieta	  	  

 

3x3	  Katskiļos	  
2011.	  g.	  14.	  –	  21.	  augustā	  

 

  
Jautājumi? 

http://3x3katskilos.wordpress.com 
Zvaniet vai rakstiet  
Helēnai Vīksniņai: 

202-829-6868 

Heleeene@gmail.com 

 

Tautu dēls skaisti dzied, 
Vēl skaistāki tautu meita. 
Ejam kopā dziedādami, 
Tad skanēs vēl skaistāki. 

 



 
  

Ievirzes 
Rīta ievirzes 

Vīzija Latvijai – Ints Dzelzgalvis 
Vai esi neapmierināts ar pašreizējo Latvijas 
politisko sistēmu un korupciju?  Kopēji 
izveidosim priekšlikumus kā atrisināt šīs 
problēmas, kopā ar Latvijas goda konsuliem.  

Trimdas vēsture dzīvesstāstos – rakstniecība 
un prese – Maija Hinkle 
Sabiedrības izaugsme un uzturēšana ir 
neiedomājama bez aktīvas preses un plaša saziņu 
tīkla. Klausīsimies pētniekus un preses izdevumu 
redaktorus par lasīšanas klubiem, „lielo” un 
vietējo presi, izdevniecībām un žurnāliem. 
Vieslektori: Biruta Abula, Mārtiņš Štauvers, 
Juris Žagariņš, u.c. 
 
Kustēsimies! – Dace Gulbis 
Kustēsimies uz priekšu. Ceļā sastopam ne tikai 
veselīgu uzturu, bet arī veselīgas attiecības, 
fiziskās aktivitātes, dvēseles garīgo vai reliģisko 
barību. Kalnā kāpsim, meditēsim, vingrosim… 
atradīsim savu unikālo ceļu! 
 
Keramika – Krista Nīgale 
Iepazīsimies ar mālu veidošanu ar rokām un ar 
virpu.  
 
Kalnā kāpšana - Pauls Pilmanis 
Baudīsim Katskiļu burvīgās dabas ainavas gan 
pastaigājoties pa līdzenām takām, gan kāpjot pa 
nelīdzenām nogāzēm līdz pašiem kalnu galiem. 

Pēcpusdienas ievirzes 

Zāļu sievas pamācības – Līga Reitere 
Ventiņu stāstniece un „zāļu sieva” piedāva nezāļu 
receptes, kā uzpīt trejdeviņu ziedu vainagus, un kā 
gatavot ziedu un lapu slotu pērienam pirtī. 

Trimdā tapusī dzeja – Baiba Bičola 
Dalībnieku iesaistīšanās veidos šo ievirzi ar 
pazīstamo dzejnieci. Iepriecini savu dzejas sirdi! 
 
Latvijas vēsture pastmarkās – Juris Raudseps 
Pētīsim dažādas Latvijā lietotas pastmarkas no caru 
laikiem līdz mūsdienām un pasta sūtījumus.  Šie ir 
sava veida vēsturiski dokumenti; apskatīsim, ko šie 
dokumenti liecina par politiskām, sabiedriskām un 
saimnieciskām pārmaiņām Latvijā. 
 
Latviešu ēdieni ar modernu pieeju! – Dzintra 
Dzene 
Mācīsimies pavārmākslu no Austin pilsētas restorāna 
šefpavāres! 
 
Metālapstrāde – Gints Grīnbergs 
Veidosim skulpturas ar pazīstamo mākslinieku.  
 
Rotkalšana – Maira Dižgalve, ar citiem 
pieredzējušiem rotkaļiem 
Iepazīsties ar latviešu rotājumiem! 
 
Gleznošana – Aivars Zandbergs 
Lietosim dažādus materiālus, dizainu un gleznu 
ieplānošanu, lai veidotu skaistas kompozicijas. 

Un vēl daudz vairāk! 

Nometnes tēma balstās mūsu 
kopējos spēkos. Viens es varu 
darīt daudz, bet ar saviem braļiem 
un māsām varu vēl vairāk! 

Dzīvosim sveiki un veseli 
skaistajos Katskiļu kalnos: 
vingrosim kāpjot kalnā, elposim 
dziļi svaigo gaisu, baudīsim ezeru 
un jauno ēdamzāli, kur mums 
gatavos garšīgus un veselīgus 
ēdienus.  

 

Starpievirzes 

Rīta vingrošana – Brigita Vīksniņa 

Koris 

Nometnes avīze 

Nometnes vadība 

Vadītāja – Helēna Vīksniņa 

Vakaru programmas – Laila Medne 

Ieviržu vadītāja – Andra Leimane 

Administrācija – Ingrīda Jansone  

Saimnieces – Ilze Buls un Inta 
Grunde 

Bērnu programmas vadītāja – Imanta 
Nīgale 


