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Novērtējiet, cik labi
būt kopā ar savējiem
Sirsnīgi sveicinu Neretas 3x3 rīkotājus,
darbiniekus un dalībniekus! Ļoti vēlētos būt
pie jums – Latvijas 3x3, kā visus citus gadus
kopš pirmās nometnes Madlienā, 1990. gadā,
taču šogad mana vīra Arnolda slimības dēļ

Sveicināts,
trīsreiztrīsniek!
S v e i c u
Tevi
šajā
karstajā vasarā,
brīnišķīgajā
vietā, un labu
ļaužu pulciņā!
Šoreiz
es
uzrunāju Tevi
vienskaitlī, jo
gribu ar Tevi
runāt viens pret vienu, no sirds uz sirdi.
Ir labi, ka mēs katrs nedzīvojam vienatnē
plašajā pasaulē, ka mums ir ar ko parunāties,
ar ko dalīties domās un jūtās, ar ko runāt vienā
valodā un dziedāt vienu dziesmu. Ir labi, ka
kādreiz no līdzcilvēkiem piedzīvojam kaut ko
tik skaistu, ka skudriņas skrien pār kauliem
vai asaras saskrien acīs. Ir labi, ka savas sajūtas
un savas vērtības varam spēt nodot tālāk saviem bērniem un bērnubērniem, un zināt –
viņi ir atzars no visu mūsu kopīgā koka. Tas
viss dara mūs stiprus, dzīvi piepildītu un ļauj
celties spārnos.

BALTĀ
AVĪZE
uz Latviju netikām. Man
ir milzīgs prieks, ka esiet
Neretā tik kuplā skaitā. Mūsu
3x3 saime aug, drīz tajā būs
tuvu pie 30 000 galviņu. Un
notikušo nometņu jeb saietu skaits pēc šīs vasaras
nometnēm/saietiem Neretā,
Alsungā, Straumēnos (Anglija), Garezerā, Katskiļos
(ASV), un Īrijā būs jau pāri
par 200. Kā katru gadu, janvārī
bija 3x3 saiets Austrālijā.
Mēs esam kupla saime
savējo! Novēlu jums izbaudīt šo nedēļu,
atjaunot vecās draudzības un veidot jaunas, mācīties no lektoriem, meistariem un
vienam no otra, priecāties un novērtēt, cik
labi būt kopā ar savējiem.
3x3 kustības aizsācēja
Līga Ruperte
Taču tā nav visa mūsu dzīve. Tikpat
svarīga arī vienatne ar sevi. Uzdod sev
jautājumu, vai savu iekšējo meklējumu
vainagojumā Tu esi piedzīvojis to pašu
„skudriņu” sajūtu? Vai par sevi esi bijis lepns, ka esi daļa no kopīgā koka – ka
tev ir gan stumbrs un saknes, kur spēku
smelties, gan turpinājums jaunās lapās un
pumpuros? Vai Tu pazīsti pats sevi? Vai Tu
zini gana par to māju, no kuras visu mūžu
nekur citur nepārcelies - savu augumu? Vai
zini, kur mīt Tava Dvēsele, un pēc kā viņai
slāpst? Vai zini, kas ir Tavi prieka avoti? Vai
zini, kas Tev garšo – fiziski un garīgi? Vai
esi piedzīvojis prieku un lepnumu par to,
ka Tu dzīvo šeit - šajā zemē un šajā laikā?
Saieta moto ir – Pirtī mana dvēselīte
ar Dieviņu runājās... parunājies Tu pats ar
savu dvēselīti – tā Tev atklās brīnumskaistu
pasauli. Šo ne tik ilgo laika sprīdi mēs
vadīsim kopā, lai atklātu sevi no jauna un
lai ievibrētu tās stīgas, caur kurām dvēseli
var sadzirdēt. Lai mums izdodas!
Latvijas 3x3 padomes priekšsēde
Inese Krūmiņa

Dienas norise
Svētdiena, 7.jūlijs
13.00 – 14.00 Ierašanās
nometnē, reģistrēšanās,
iekārtošanās
14.00 – 15.00 Pusdienas
16.00 Nometnes atklāšana
16.45 Apkārtnes iepazīšana
17.00 – 18.00 Ieviržu
vadītāju sanāksme
17.30 Svētbrīdis katoļu
baznīcā
18.15 Svētbrīdis luterāņu
baznīcā
19.00 – 20.00 Vakariņas
20.15 – 21.15 Iepazīšanās
vakars
21.15 – 21.30 Vakara
pasaciņa mazajiem
21.30 – 22.00 Sporta
aktivitātes
22.00.... Nīkšana, danči
Pirmdiena, 8. jūlijs
7.00 – 9.00 Celšanās, rīta
rosme
9.00 – 9.30 Brokastis
9.40 – 10.10 TV ziņas
10.15 – 12.45 Ievirzes
13.00 – 14.00 Pusdienas
14.00 – 16.30 Ievirzes
16.45 – 19.00 Pirmsvakariņu
ievirzes
19.00 – 20.00 Vakariņas
21.15 – 21.30 Vakara
pasaciņa mazajiem
20.15 – 21.15 Tikšanās ar
Vari Vētru
22.00... Vakara viesi Aina un
Gvido Tobji, nīkšana
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Domāsim, kā pa īstam
atgūt savu valsti
Vienmēr vajadzīga kāda ideja, jo nevaram atļauties darīt bezjēdzīgas lietas.
Šis gads ir īpašs, to izjūtam arī ar norisēm
dabā – pēc ziemas tūlīt iestājās vasara,
pavasaris „izkrita”, viss notiek neskaitāmas
reizes intensīvāk.
Saietā 3x3 neierodas gadījuma cilvēki,
bet tie, kuri sapratuši, ka viņiem tur ir
jābūt, kā arī viņiem svarīgiem cilvēkiem
– vecākiem un bērniem, vecvecākiem un
mazbērniem, vai vēl kuplākā skaitā - visās
trijās paaudzēs.
Atceros Valda Celma teikto, ka viss
sākas no centra. Latviešiem beidzot laiks
saprast, ka neesam Eiropas nomale, bet
gan tās centrs un pasaules sirds. Piedzimt
par latvieti - jau nozīmē ļoti augstu līmeni.

Neretas pašdarbnieku
koncerts – no sirds par
Sēliju
Otrdien, 9.jūlijā, pēc vakariņām, uz
Dzirnavu saliņu nometnes dalībniekus
aicinās Neretas pašdarbnieki, lai no sirds
izstāstītu savu stāstu par Sēliju. Kultūras
nama direktore Inita Kalniņa stāsta,
ka koncerta sākumā pašdarbnieki nometnes dalībniekiem ir sarūpējuši svētku
sveicienu – Sēlijai raksturīgās dejas, dziesmas. Koncerta kulminācijā uz skatuves
ar lāpām uznāks visi koncerta dalībnieki.
Dejotāji no jostām veidos gatvi caur, kuru
aicinās iziet visus nometnes dalībniekus.
Aiz tilta visus sagaidīs pārsteigums – nometnes organizatoru godināšana. Pēc tam
neretieši visus aicinās doties kopīgā lāpu
gājienā gar Dienvidsusējas krastu līdz
peldvietai, kur nometnes dalībniekus lūgs
sastāties atsevišķos pulciņos atbilstoši novadam, valstij, no kuras viņi ieradušies.

BALTĀ AVĪZE
Ja cilvēks ir piedzimis Latvijā,
tad viņa dvēsele ir izgājusi
garu attīstības ceļu.
Man un citiem mēģina
iestāstīt, ka esam maza tauta,
skaita ziņā nedaudz virs miljona. Eksistē trīs tūkstoši tautu, bet tikai 200 no tām ir sava
valsts. Kā arī nav tik daudz
tautu, kuru iedzīvotāji ir virs
miljona. Tā kā mēs neesam
maza tauta!
Runājam par daudz un
dažādām atmodām, ekonomiski esam dažādos līmeņos, taču,
manuprāt, svarīgi ir runāt par garīgo atmodu. Saieta tēma – pirts – nav domāta
tikai kā vieta, kur mazgājas vai vieta, kur
cilvēks var sasniegt fizisku tīrību, bet
drīzāk – garīgā tīrība.
22 gados pēc neatkarības atjaunošanas,
sakrātas arī lietas, kas nav tik tīras. 3x3
saiets ir nedēļa, kuras laikā dota iespēja
visas šīs lietas pārdomāt. Katrs varēs
izsvērt, kā vispirms pašam būt pēc iespējas
sakārtotākam. Pirts ir latviešu psihoterapija. To varu apgalvot arī kā profesionālis,
jo esmu pirmais sertificētais psihoterapeits Latvijā un psihoterapeitu asociācijas
vadītājs.
Ilgu laiku mani „uzrunāja” svešu tautu
gudrības, bet, satiekot savu sievu Aelitu,
uzskati par dzīvi mainījās. Esmu dzirdējis,

ka daudziem arī pēc 3x3 apmeklējuma
dzīvē notiek izmaiņas. Šis kopā pavadītais
laiks pēc tam rosinājis darīt labāko, ko viņi
spēj, lai mainītu savu tuvāko apkārtējo pasauli uz labu.
Ceru, ka arī saiets Neretā būs kā impulss visiem kopā domāt, kā pa īstam
atgūt savu valsti, jo bieži dzirdētais – es
mīlu savu tautu, bet nemīlu šo valsti –
beidzot mainītos, līdzsvarotos. Manuprāt
pirms 22 gadiem savu valsti pazaudējām,
tagad pienācis laiks to pa īstam atgūt.
Aicinu ievirzē „Politika” – runāt par
šiem jautājumiem, tāpat ievirzē „Vēsture”
un daudzās citās, kurās sanāks gudri vīri
un sievas, likt visiem galvas kopā.
Atceros stāstu par kādu cilvēku, kurš
piedzima un domāja, ka izglābs visu pasauli, taču paaugās un saprata, ka tas neizdosies. Tad domāja, ka izglābs valsti, bet
atkal nekā, tad cerēja, ka vismaz savu pagastu, tomēr nekā, tad domāja, ka izglābs
savu ģimeni, bet tā izjuka. Dzīves beigās
prātoja, ka izglābs visamz pats sevi un ...
nomira.
Sagaidu, ka uz 3x3 saietu sanāks
cilvēki, kas vispirms vēlēsies sakārtot
paši sevi un savu ģimeni latviskā garā,
maksimāli saņemt enerģētisku lādiņu
visam gadam.

Pa upi ieradīsies laivinieks, kurš aicinās
nometnes organizatorus un pa pārstāvim
no katra Latvijas novada, mītnes zemes
Dienvidsusējas tecējumā palaist ar ziediem rotātas svecītes, kas aiznesīs sveicienus
jūrai. „Lai arī mēs
dzīvojam
katrs
savā
pasaules
vietā, taču mēs
satiekamies, un
ūdens ir tas, kas
cilvēkus
vieno.
Mēs ļoti gaidām
visus nometnes
dalībniekus,” piebilda I. Kalniņa.
Kultūras namā nometnes dalībnieki
varēs
apskatīt
audēju
pulciņa
dalībnieču darbu
izstādi.

Pirmdienas vakarā –
tikšanās ar Vari Vētru

Neretas 3x3 vadītāji Juris un Aelita Batņas

Pirmdien, 8.jūlijā, pēc vakariņām
tikšanās ar aktieri, dziesminieku Vari
Vētru, kuram iznācis otrais
kompaktdisks „Viena mirkļa
dēļ...”” un izdošanai sagatavots dzejoļu krājums. Nometnes dalībniekiem būs
iespēja dzirdēt V. Vētras
dziesmas, dzejoļus, domas
par mīlestību, attiecībām,
ģimeni. „Priecāšos dalīties ar
nometnes dalībniekiem savā
daiļradē, atbildēt uz viņu
jautājumiem. 3x3 nometnē
būšu pirmo reizi, tādēļ arī
man būs interesanti satikt
Latvijas ģimenes,” saka V.
Vētra.

Foto no www. Kulturasindustrija.lv
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Esiet sveicināti
Sēlijas skaistākajā
vietā – Neretā!

Foto no personīgā arhīva

Svētdien, 7.jūlijā, Neretā tiks atklāts
46.pasaules latviešu ģimeņu saiets – nometne 3x3, kas norisināsies līdz 14.jūlijam.
Pirmo reizi gods rīkot 3x3 nometni Neretai bija uzticēts pirms 11 gadiem, un
tas tika veiksmīgi īstenots. Paredzams,
ka uz šo saietu ieradīsies ap 400 latvieši
no daudzām pasaules valstīm. Sevišķi
liels prieks man ir sveikt saieta viesus no
Amerikas un Austrālijas, kuri ir mērojuši
ļoti tālus ceļus, lai būtu kopā ar mums!
Pasaules latviešu ģimeņu saiets ir viena no nozīmīgākajām kustībām, kura vei-

Atkal Neretā…
Jānis Jaunsudrabiņš 1935. gadā
rakstīja:
„Cel savas rokas pret augstumiem,
Liec savu dvēseli elpā,
Ziedi ar ziedošiem pakalniem
Sauļu un pasauļu telpā!”
Tā mēs esam izkaisīti plašajā pasaulē,
zem vienas Saules.
Un tā mūs katru vasaru daudzus gadus pulcē 3x3 saieti. Patiesas cieņas un
mīlestības apliecinājums šīs kustības
māmuļai Līgai Rupertei un viņas vīram
Arnoldam Rupertam! Vēlu izturību,
ticību un cerību!
Vienā no atsauksmēm par 3x3 nometni, kura Neretā notika 2002.gada
jūlijā, nometnes avīzē „Mūsmājas” kāds
dalībnieks rakstīja: „Diez kad atkal šādā
saietā tiksimies Neretā?”
2012.gada vasarā mani uzrunāja Aeli-

dota ar īpašu nodomu – pulcināt latviskā
vidē trīs paaudzes, lai mēs visi kopā varētu
mācīties viens no otra un stiprinātu savas
latviskās saites.
Pirmoreiz 3x3 nometne notika
Garezerā, ASV, 1981.gadā. Šī tradīcija
sevi ir attaisnojusi jau vairāk kā triju
gadu desmitu garumā. Nereta ir viena
no nedaudzajām vietām Latvijā, kas šo
pasākumu rīkos otro reizi. Tas ir liels
gods un tā ir milzīga atbildība. Es no sirds
pateicos visiem šī pasākuma vadītājiem,
kuri ir ļoti daudz strādājuši, lai šo saietu
noorganizētu. Liels paldies visiem, kuri šo
pasākumu ir atbalstījuši finansiāli! Paldies
ieviržu vadītājiem, lektoriem un visiem šī
pasākuma dalībniekiem!
Nedēļas laikā nometnes dalībnieki
iepazīsies,
mācīsies,
piedalīsies
daudzveidīgās nodarbēs, piemēram,
piedalīsies
pirts
rituālā,
stikla
apgleznošanā, pērļu rotu un sveču
darināšanā, gleznošanā, spēlēs teātri, gatavos latviskus ēdienus, audīs, kals, darinās
lelles, dejos, sportos un iesaistīsies vēl
daudzās citās aktivitātēs. Savām interesēm
atbilstošu nodarbi varēs atrast ikviens.
Ceru, ka izvēlētās ievirzes un pasākumi
būs interesanti un iedvesmojoši!
Neretas novads ir izcilu latviešu
kultūras darbinieku bērnības un jaunības

zeme. Šeit dzīves gaitas sākuši slaveni
latviešu rakstnieki un dzejnieki- Jānis
Jaunsudrabiņš, Jānis Veselis, Velta
Toma, Imants Auziņš, Lūcija Ķuzāne,
operdziedātājs Ādolfs Kaktiņš, kā arī aktieri Jānis Kubilis un Rihards Rudāks.
Mēs lepojamies ar viņiem, tāpat kā mēs
lepojamies ar to, ka esam piederīgi Sēlijas
kultūrvēsturiskajam novadam, un mūsu
devīze ir – Neretas novads – mūsmājas
Sēlijā.
Mēs esam īpaši priecīgi un lepni
parādīt saieta dalībniekiem Neretas novada skaistākās vietas – Neretas luterāņu
baznīcu, Jāņa Jaunsudrabiņa muzeju
„Riekstiņi”, Ērberģes muižas ansambli, Pilkalnes muižu un citas novada
skaistākās vietas.
Novēlu, lai nākamā nedēļa 3x3 nometnes dalībniekiem paiet draudzīgā
gaisotnē, lai dzīvojot latviskā vidē, jūs
dalītos viens ar otru prasmēs, izjustu
kopības sajūtu un izbaudītu šī pasākuma
gaisotni. Esmu pārliecināts, ka saieta
mērķi – latvisko ģimeņu stiprināšana,
latviskās kopības sajūtas veicināšana un
latvisko draudzību sekmēšana, tiks sasniegti.

ta un Juris Batņas. Vajadzētu 3x3 atkārtot
Neretā. Aprunājoties pašvaldībā un skolā,
piekritām, apzinoties, ka tas ir ne tikai
liels gods, bet arī liela atbildība.
Pārlasot iepriekšējās nometnes avīzes,
šķiet neticami, ka pirms 11 gadiem 7
mēnešus vecais puisēns Roberts, kura
ģimene piedalījās Sēlijas novada karoga
pacelšanā, šajā saietā jau piesakās ievirzēs:
„Vilku mācība” un „No zēniem par vīriem”.
Mūsu bērni parāda, cik nepielūdzami
ātri iet laiks.
Šī saieta organizēšanā iesaistās ne tikai
skolas kolektīvs, bet gan daudzi cilvēki no
Mazzalves, Zalves, Pilskalnes, Neretas un,
protams, arī novada dome. Par to Jums
visiem – paldies!
Cienījamie saieta dalībnieki, spēku
mums, organizatoriem, dod jūsu vēlēšanās
būt Neretā, mūsu ieviržu vadītāju
pašaizliedzīgais darbs un jūsu rakstītie
vārdi: „Bet visam pāri mūsu atmiņās

paliks cilvēki – sirsnīgi, mīļi, atsaucīgi,
saprotoši, gudri un patiesi.” Centīsimies
šos vārdus attaisnot arī šajā saietā!
Dzīvosim šodien! Smaidīsim šodien!
Lai mums visiem kopā izdodas!

Neretas novada domes priekšsēdētājs
Arvīds Kviesis

Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas direktore Laima Grebska

Foto no personīgā arhīva
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Sveicināti
Neretā!
Neretā, kura
zied…
Nereta - Sēlijas zaļais krasts, kur
tumšzili padebeši tiekas ar tālo apvārsni.
Te vēji pārskrien bērzu birztalas, noglāsta
sirmo akmens pieri ceļa malā un pazūd
baltos lielceļos uz Lietuvas pusi... Neretas
sirds – Dienvidsusēja-, kas vijās cauri pagastam. Jau no tālienes atbraucējus sveicina Neretas luterāņu baznīcas zeltītais gailis un krusts katoļu baznīcas tornī.
Arheoloģiskie atradumi - krama un
akmens cirvji – liecina, ka Nereta bija
apdzīvota jau aptuveni 2000.gadu pirms
mūsu ēras. Taču rakstos Neretas vārds
pirmo reizi apliecināts 1298.gada Livonijas Ordeņa mestra rakstītajā dokumentā,
ko viņš iesniedzis savam virskungam –
Prūsijas Ordeņa mestram. Aprakstot seno sēļu robežas, minēta
arī Nirica. 1564.gadā Kurzemes un Zemgales hercogs Gothards
Ketlers dāvina bijušajam Aizkraukles kontūram Vilhelmam fon
Effernam zemnieku mājas ar dzimtļaudīm Neriten pie Susējas,
tādējādi, liekot pamatus Neretas muižai. 1567.gadā G. Ketlers
izdod pavēli par baznīcas būvniecību Neretā. No 1584. – 1593.
gadam pēc V. Efferna ierosinājuma ceļ Neretas baznīcu, kurai
nav izdarītas būtiskas izmaiņas līdz pat mūsdienām. Tā ir viena no vecākajām mūra baznīcām Latvijas laukos. Unikāli ir
baznīcas iekšpuses apdares darbi. Baznīcā atrodas grāfa Efferna
un viņa dēla kapa piemineklis, baznīcas dibināšanas piemiņas
cilnis (1593), Hendlera altārglezna „Golgāta” jeb „Kristus pie
krusta” (1863), divi kroņlukturi, divas vitrāžas, Vācijā darinātas
ērģeles (1893).
1596. gadā Neretā nodibināja tā saukto „latīņu skolu”. Tur
mācīja latīņu, krievu, senebreju valodu, teoloģiju, matemātiku,
vēsturi, ģeogrāfiju. Latīņu skolas nepastāvēja ilgi, taču bez skolas
Nereta nepalika.
Neretas attīstību apturēja 1710.gada mēra epidēmija, kad
vairums iedzīvotāju gāja bojā.
1864.gadā Neretas Svajānu māju dārzā nokrita meteorīts, kas
sašķēlās divās daļās. Vienu no tām sev piesavinājās mācītājs, bet
otru daļu muižas pārvaldnieks Vainovskis pārdeva muzejam
par 100 rubļiem. Naudu ieguldīja jaunās Ķesteru skolas ēkas
celtniecībā.
Pirmā pasaules kara laikā vācu okupācijas gados Neretā
uzbūvēts 60 kilometru garš šaursliežu dzelzceļš, kas darbojās
45gadus.
Pirmās Latvijas brīvvalsts laikā Nereta bijusi tāls provinces
nostūris, kurā galvenā loma bijusi tirgiem, īpaši zirgu tirgiem.
1932.gadā uzcēla biedrības namu, 1934.gadā sešklasīgo skolas
ēku, bet 1939. gadā – pienotavu. 1939.gadā Neretā dzīvoja tikai
612 iedzīvotāju.
Neretas pagasts lepojas ar saviem cilvēkiem, kuri tālu pasaulē
aiznesuši savas dzimtās puses vārdu. Tie ir Jānis Jaunsudrabiņš,
Velta Toma, Mikus Skruzītis, Imants Auziņš, Rihards Rudāks,

Jānis Kubilis, Velta Kaltiņa, Lūcija Ķuzāne, Tālis Zālītis, Milda
Buka, Ilze Līduma...
Nereta – Jāņa Jaunsudrabiņa bērnības un jaunības zeme, kur
arī šodien daudzas takas liecina par rakstnieka piederību šim
zemes stūrītim. Skolas dārzā smaržo rakstnieka stādītā liepa,
parkā aicina I. Kamaras veidotais Ganiņš, Dzirnavu saliņā sagaida
Induļa Rankas akmenī cirstais rakstnieka skulpturālais portrets,
ciemos gaida Mūsmājas. Kalnamiķelānos zaļo Jaunsudrabiņa
gleznoto ozolu rinda. Makšķerējot Susējā, var izjust to dabas
un miera burvību, ko juta rakstnieks, vadīdams atpūtas mirkļus
pie ūdeņiem. Nereta – rakstnieka „Baltās grāmatas” un „Zaļās
grāmatas” pasaule-, kurā pieminēto neretiešu balsis atskan vairs
tikai kapos...
Ķišku kapsētas taciņa aizved pie rakstnieka un viņa tuvinieku
atdusas vietas, kuru sargā mūžzaļas priedes un augstas debesis.
Ķesteru kapsētā aizdedzam svecīti un noliekam ziedus dzejnieces Veltas Tomas un etnogrāfa, pētījuma „Sēļi, Kurzemes
augšgala senči” autora Mikus Skruzīša atdusas vietā.
Tuvāk iepazīt Neretas vēsturi un tagadni, neretiešu attieksmi
pret darbu un dzimto pusi iespējams, izlasot Lūcijas Ķuzānes
grāmatu „Mēs- neretieši” un Imanta Ziedoņa, Rimanta Ziedoņa
kopdarbu „Leišmalīte”. Tajā lasāma atziņa: „Nereta ir viens no
gaišākajiem Latvijas punktiem ar blīvu kultūrvēsturi un labām
saimniekošanas tradīcijām.”
Reģionālā reforma ieviesa pārmaiņas arī mūsu pusē. Kopš
2009.gada, apvienojoties Neretai, Pilskalnei, Zalvei un Mazzalvei, izveidots vienots Neretas novads.
Cienījamie 3X3 nometnes dalībnieki! Mēs tiekamies skolā,
kura nosaukta gleznotāja un rakstnieka Jāņa Jaunsudrabiņa
vārdā. Nereta allaž rakstnieka domās bijusi vistuvākā, un godam viņš pildījis savu mūža uzdevumu – palikt uzticīgam savai
dzimtajai pusei un dzīves vērtībām, kuras iemantotas bērnībā un
pusaudža gados.
Lai leišmalītē pavadītās septiņas dienas ir darbīgas, emocionāli
bagātas, labestīgas! Lai šeit satiktie cilvēki ir brīnišķīga dāvana
turpmākajam ceļam!
Egija Apiņa
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Saules tēja
ar latviskiem
šamaņiem
„Aina un Gvido Tobji stāstīs
par šamanisma praksi, un kopā
mēģināsim saprast, ko sevī slēpj vārdu
kombinācija „latviskais šamanisms””,
– šīs vasaras 3x3 nometnes nodarbību
pieteikumā rakstītais ieintriģēja,
tāpēc braucu ciemos uz Vidrižiem,
Tobju ģimenes mājām. Jo līdz šim
šamani biju redzējusi tikai Sibīrijas
novadpētniecības muzejā. Turklāt –
ko tad nozīmē „latviskais šamanisms”?
Varbūt arī latviešu ticējumos
aprakstītās maģiskās darbības un,
piemēram, Līgo nakts rituāli pieder
pie tā?

Medī spēku
Tobju mājas saucas „Vaivari”.
Pāri ceļam esot purvs, kur aug pulka vaivariņu., bet lielogu dzērvenes
aizņem arī mazu pleķīti Ainas dārzā.
Šogad viņa iesējusi arī miniatūru
linu lauciņu, lai redzētu, kā lini aug,
zied, un kā tos rudenī var novākt un
apstrādāt. Aina un Gvido ir folkloras
kopas „Delve” vadītāji, un Dziesmu
svētkos Vērmanes dārzā un Brīvdabas
muzejā vadīja krustabu godus. Nosaukums „delve” ir senvārds ar nozīmi
„lāča ķepa”. Kopas dalībnieki prot
spēlēt senlaicīgus mūzikas instrumentus – kokles, dūdas, bungas, baubenus,
varganus un stabules un valkā pašu
rokām gatavotus lībiešu arheoloģisko
tērpu atdarinājumus un senās rotas.
Aina ir māksliniece, un pirms
tikšanās esmu aplūkojusi viņas gleznas
internetā, domājot, kādu ezotērisku
vēstījumu tās pauž, un ka ar vienu no
gleznām – „Burvja ceļš” vienā istabā
es laikam nesadzīvotu. Uz to Aina atbild, ka šajā gleznā atainotais ceļš ir
vientulīgs, bet pilns spēka.
Sēžam klēts priekšā un dzeram
nupat Gvido pagatavoto Saules tēju.
Viņš ir piebēris pilnu trīslitru burku ar
nupat pļavā saplūktiem raspodiņiem,
aplējis tos ar uzsildītu avota ūdeni,
pārklājis ar linu drāniņu un nolicis

saulē. Saules spēks un
enerģija izvelk no augiem visu vajadzīgo
ārā, un šo īpašo
dzērienu baudām no
bērza koka trauciņiem.
Kad taujāju, kas tad
īsti ir šamanisms, Gvido atbild, ka tas bijis
izplatīts visā pasaulē
pirms reliģiju attīstības
un ka viņi paši savu
darbošanos
nesauc
par šamanismu, bet
gan par dzīvo radību
gudrības izpratni.
Aina vīra teikto papildina,
šamanismu formulējot kā spēju
sazināties ar augiem, ar zvēriem,
ar zemi, ar senčiem: „Šamanisms
nozīmē dvēseles spēju veidot kontaktus un komunikāciju ar gariem, iegūt
zināšanas, iegūt spēku. Šamanis ir
savdabīga persona, kas meklē un medī
spēku.”
Aina uzsver, ka tā ir pati senākā
cilvēces dzīvesziņa, kas nav saistāma
tikai ar manis pieminēto Sibīriju,
bet gan ar visu ziemeļu reģionu, tajā
skaitā, arī ar Latviju: „It īpaši tāpēc,
ka Limbažu novads – vieta, kur mēs
dzīvojam, ir senās somugru zemes,
kas piederējušas lībiešiem jeb līviem.
Un somugri ir šamaņu tauta!”
Apceļojot
Skandināviju,
Tobji satikušies ar sāmu šamaņiem,
viņi ir meklējuši un atraduši senās
šamanisma pēdas un saknes arī
Karēlijā un Krievijā. Sāmiem ir vārds
„noidi”, kas apzīmē viņu šamaņus, bet
līvi savus garīgi redzošos ļaudis sauc
par „burja”.
„Šamaņa vārds ir mūsdienīgi
populārs un starptautisks. Jo, ja teiktu,
ka esmu burve un mācīšu burvestības,
mani varētu pārprast,” tā Aina. Tāpat
kā starptautiski saprotams ir vārds
„folklora”, ar ko saprotam tautas
mākslu.

Briedis,
Irbe...

Ērglis,

Bite,

Ģimenes, Ainu un Gvido aicina uz bērna pirmajiem godiem
jeb krustabām. Tad Aina, kā vārda

Timura Subhankulova foto

došanas rituāla vadītāja, visupirms
bērnu parāda apkārt esošajiem
spēkiem – Debesu tēvam un Zemes
mātei. Otrkārt, uzrunā pašu bērnu, lai
apskata pasauli, kurā ieradies un kurā
būs jānodzīvo Laimas lemtais mūžs.
Treškārt, ar savu garīgo enerģiju
cenšas iedot bērnam piemērotu spēka
vārdu, vēlot, lai mazais cilvēciņš spēj
nodzīvot krietnu mūžu. Katrs bērns
saņem latvisku vārdu, kā spēka nesēju
– piemēram, Briedis, Ērglis, Lācis,
Ozols, Vējš vai Irbe, Bite, Vālodze...
Dzīvnieks, augs, vai dabas parādība,
pēc senču pagāniskajām tradīcijām,
var būt bērna „gara radinieks”, viņa
sargs un palīgs.
Iespējamo vārdu izvēlas kopīgi
– kūmas, Tobji kā rituāla vadītāji
un vecvecāki. „Ir jāredz, vai bērnā
enerģijas ir mierīgas, vai trauksmainas, un jāizprot, ar kuru no četrām
stihijām – Uguni, Zemi, Gaisu vai
Ūdeni – visvairāk saskaņotas, un tad
jādod vārds, kas bērnam palīdzēs,”
atklāj Aina. Vārdi atnāk pie viņas
sapnī, pirms krustabām, vai arī tulkojot zīmes. Piemēram, maza meitenīte
tikusi pie Bites vārda tāpēc, ka ap
viņas kūmu neatlaidīgi riņķojusi
dūcoša medus vācēja, nolaižoties gan
uz brunčiem, gan blūzes, gan matos.
Pajautāju, kādi ir Ainas un Gvido
pašu latviskie vārdi, taču viņi tos nevienam neatklāj.
Dace Kokareviča, „Latvijas Avīze”
Visu interviju var izlasīt 21.jūnija
laikrakstā „Latvijas Avīze.”
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No pieteikuma vēstulēm...
Mana ģimene ir 2+2 : es - Gunita, Pēteris
+ Rūdolfs un Evelīna. Rūdolfam ir 11 gadi, un
šogad viņš pabeidza mācības 4. klasē. Evelīna
ir jaunkundze, kurai ir 7 gadi, viņa pabeidza
1.klasi. Es un Pēteris esam padomju laikā
dzimuši bērni, kas savu jaunību pavadīja
„perestroikas” laikā un Latvijas atjaunošanas
gados. Pašlaik gribētu ieskatīties senākā Latvijas vēsturē un dziļāk saprast to, kā pasauli
uztvēra mani vecvecvecāki, kas bija tas, ko
viņi saprata ar vārdu „ģimene”.
Galvenais iemesls, kāpēc mēs vēlētos
piedalīties šā gada nometnē, ir – saviem
bērniem dot ieskatu latviskajā dzīves veidā,
dziesmās, dejās un dzīves uztverē. Šajā laikā,
kad mūsu dzīvē ir tik daudz un dažādu ietekmju, un ņemot vērā to, ka es, mans vīrs un arī
mani vecāki ir dzimuši un auguši padomju
laikā, saprotu un apzinos, ka šo svešo ietekmju ir tik daudz, ka latviskais un mūsu tautai
raksturīgais paliek pat īsti neapjausts.
Skolā, rakstot sacerējumus par latvju
dainām, ilgi nevarēju saprast, kur ir tas skaistums, tas vienreizīgums. Literatūras stundās
dzirdētais, par to, ka dzejnieki un rakstnieki aprakstījuši mūsu Tēvzemes skaistumu,

kādiem vārdiem, epitetiem, salīdzinājumiem,
metaforām to apdziedājuši, nelikās ticami.
Tagad jau saprotu, ko domājis rakstnieks un
dzejnieks ar saviem vārdiem.
Jau bērnībā man likās, ka vecāka
gadagājuma cilvēki ir savādāki kā mani
vecāki. No viņiem staroja tāds miers,
pamatīgums un galvenais – viņos nebija
stresa. Patlaban, interesējoties par latvisko
dzīvesziņu, ir skaidrs, ka tā ir dzīves uztvere,
filozofija, kas nākusi no mūsu senčiem.
Es gribētu, ka šī nometne paver mūsu
ģimenes logu uz šo pasauli, kur var smelties
mieru, harmoniju, iemantot sirdsgudrību un
dzīvesgudrību, kā arī mācīties būt pašiem.
Jau labu laiku mūsu ģimene ir sapratusi,
ka mūsu vidē ir kaut kas tāds, par ko padomju laikā nerunāja un kas ir ārpus materiālās
pasaules. Tā ir garīgā attīstība un tīrība.
Mūsu ģimeni uzrunā Neretas nometnes
moto, tāpēc vēlamies piedalīties, iegūt jaunus
draugus, vielu pārdomām un virzīties tālāk
pa garīgās attīstības ceļu.

Mēs esam Kubliņu ģimene – Gatis, Evita un mūsu bērni Alīna (7 gadi) un Matīss
(3 gadi). Mēs piesakāmies pirmo reizi uz
3x3 nometni, lai gan par šīs nometnes
pastāvēšanu esam jau zinājuši vairākus gadus un esam sapņojuši arī par dalību šajā
nometnē. Ļoti priecājamies, ka Batņu pāris ir
gatavi vadīt šo nometni šogad. Gatis taču ir
pabeidzis Jūsu pirts skolu un it kā jau daudz
zinām par šo tēmu, bet joprojām ir daudz jo
daudz ko mācīties. Ejam garīgās attīstības
ceļu un katra tikšanās ar Aelitu vai Juri ir liela
vērtība, jo saņemam jaunas zināšanas, jaunas
atklāsmes.
Evita: „Jā, tieši es sapņoju par šīm
nometnēm, kurās gūt zināšanas par latvisko
dzīvesziņu. Nesen apjautu, ka esmu kā balta
lapa bez informatīvās bāzes par savu tautu,
tradīcijām, būtiskām dzīves zināšanām,
kas ir piederējušas mūsu senčiem, bet
mums, jaunajai paaudzei, nav zināmas.
Savu garīgo attīstību sāku no pavisam citas puses, apmeklēju dziednieku skolu, jogas
nodarbības, lasīju un joprojām lasu ezoteriska rakstura grāmatas, un beigu beigās
esmu sapratusi, ka nav tālu jāmeklē, tepat
jau latvju dainās ir visas zināšanas. Tikai
nav bijusi gudra vecmāmiņa, kas tās nodo-

tu nākamajām paaudzēm. Biju neizsakāmi
laimīga saņemot dziesmu grāmatiņu „Spēka
dziesmas”. Jau kādu laiku pirms tā iznāca,
sapņoju par tādu grāmatiņu, kur būtu tautasdziesmas ar skaidrojumiem, lai izprastu to
dziļāko būtību. Vēlos apgūt arī kokles spēli,
lai kopīgos ģimenes svētkos vai gadskārtu
rituālos varam paši muzicēt un dziedāt. ”
Alīna: ”Es gribu iemācīties spēlēt koklīti.”
Gatis: „Esmu ļoti laimīgs un veiksmīgs
cilvēks, jo mana dzīve viss notiek tā, ka tam
ir jānotiek. Mans – Sevis izzināšanas un
garīgas pilnveidošanas ceļš ir atradis pareizo
„bāzes staciju” – latvisko dzīvesziņu. Tikai
tagad tā pa īstam sāku sajust un apzināties,
ko nozīmē tas, ka esmu piedzimis Latvijā
un, ka esmu latvietis. Mūsu ģimenes kopīgā
darbošanās 3x3 nometnē Neretā ir svarīga
mūsu ģimenes gara stiprināšanai.
Pirtiņa manā dzīvē ir tā dievišķā izpausme, ar kuras palīdzību turpinu augt.
Tas, ka 2013. gada 3x3 nometne notiek pirts
ievirzē, manuprāt, ir Dieva dāvana man un
visiem maniem „pirts radiniekiem”. Lai top!”

Mēs ģimenē esam pieci – vīrs
Aivars, meitas Sandra (12) un
Madara (10), dēls Klāvs (5) un es.
Vīrs dzied korī „Absolventi”, savam priekam spēlē
taustiņinstrumentus – klavieres
un akordeonu. Meitas mācās
Rīgas Valdorfskolā, apgūst kokles spēli P. Jurjāna mūzikas
skolā. Dēls ikdienu pavada
mājmācībā, kur tiek realizēta
valdorfpedagoģija.
Esam aktīvi sportotāji – vasarā
braucam ar velosipēdiem, ejam
peldēt, bet ziemā slēpojam vai
vienkārši baudām kalna priekus.
Mūsu ģimenes kopīgais iknedēļas
rituāls ir pirts iešana, kas tiek
regulāri ievērots un papildināts
ar tradīcijām. Kopīgi kopjam
piemājas dārzu, vīrs gatavo
mēbeles mājai, bet es piekopju
rokdarbus – šūšanu, filcēšanu,
adīšanu
un
tamborēšanu.
Meitām patīk rokdarbi – adīšana,
izšūšana, arī ēst gatavošana,
savukārt dēls ar prieku dara
visus darbiņus, kur ir vajadzīga
palīdzība gan koka darbos, gan
virtuvē. Esam atklājuši jauku
kopā darbošanos – gleznošanu
gan ar akvareļu, gan eļļas krāsām.
Uz nometni piesakāmies pirmo reizi. Man vienmēr tas ir
šķitis neaizsniedzams pasākums,
uz kuru tiek tikai izredzēti cilvēki.
Pēdējos gados arvien vairāk
draugu, kolēģi, paziņas piedalās
šajās nometnēs un atbrauc mājās
ar pozitīvām sajūtām un interesantiem stāstiem par nometnē
piedzīvoto.
Ļoti vēlētos piedalīties šī gada
vasaras nometnē, būt kopā ar citiem līdzīgi domājošiem cilvēkiem
un stiprināt ģimeni. Priecātos, ja
bērniem būtu iespēja iepazīt kaut
nedaudz vairāk no latviskās vides
un satikties ar citiem bērniem.

Kubliņu ģimene

Visu vārdā, mamma Nora

Evelīnas, Rūdolfa un Pētera vārdā
Gunita Bumbiere
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Ekskursiju maršruti
Otrdien, 9.jūlijā, uzreiz pēc pusdienām plkst. 14.05 visi nometnes dalībnieki dosies ekskursijā. Dalībnieki var izvēlēties
vienu no sešiem maršrutiem.
1.Nereta – „Riekstiņi” – Sauka – Nereta (14, 25, 33 vietīgie
autobusi, ekskursijas vad. Egija Apiņa).
2.Nereta – Ērberģe – Nereta (58 vietīgs autobuss, ekskursijas
vad. Dace Kronīte).
3.Nereta –Sauka – „Riekstiņi” – Nereta (59 vietīgs autobuss,
ekskursijas vad. Lija Saldovere).
4.Nereta – Rokiškis – Nereta (49 vietīgs autobuss, ekskursijas
vad. Aija Kalnāre).
5.Nereta – Gārsene – Nereta (40 vietīgs autobuss, ekskursijas
vad. Rita Trukša).
6.Nereta – Likteņdārzs – Nereta (38 vietīgs autobuss, ekskursijas vad. Ruta Aukšpole).

profesoram Paulam Daugem, piemiņas akmens fotogrāfijas
pamatlicējam Latvijā Mārtiņam Bucleram, komponista, profesora Arvīda Žilinska dzimtās mājas “Lejas Arendzāni” un
Smiltaines kapi, kas atrodas uz dienvidaustrumiem no ciema.
Vietējas nozīmes arhitektūras pieminekļi ir Saukas pagastnams
un Saukas luterāņu baznīca, bet vēstures piemineklis – piemiņas
plāksne Saukas draudzes locekļiem baznīcā.
Rokišķi – leģenda par Lietuvas pilsētas Rokišķu dibināšanu
stāsta par kādu mednieku, kura vārds bija Roko, kurš medīja
zaķus (lietuviešu: ‘kiškis’). Rakstos pilsēta pirmo reizi minēta
1499. gadā. Sākotnēji tā bija prinča Krozinska rezidence, vēlāk
grāfs Tīzenhauss uzbūvēja skaistu neogotiskā stilā celtu Svētā Matiasa baznīcu, muižu, kura mūsdienās ir labi saglabājusies. Tagad
muižā atrodas Rokišķu reģionālais muzejs. Pilsēta pārbūvēta klasicisma stilā. Rokišķi ir Lietuvas prezidenta Aļģirda Brazauska
(Algirdas Brazauskas, 1932 – 2010) un bīskapa Antonija Urbša
(1879 – 1965) dzimtā pilsēta.
Ērberģe - Ērberģes muižas kungu māja celta klasicisma stilā
18.gs. barona Taubes laikā, vēlāk vairākkārt pārbūvēta, t. sk.
Mazzalves skolas vajadzībām 1940.gadā. Kungu māja ir divstāvu
ēka ar izbūvētu mansardstāvu abos sānu spārnos, ēkas trīsstāvīgā
centrālā daļa parādes fasādē papildināta ar ieejas izbūvi divu
stāvu apjomā, kas balstās uz noapaļotas formas arkādes, kas
rotāta vienkāršotām profilu joslām. Centrālās daļas apjoma
karnīzes greznotas ar zobiņveida profilu frīzi. Ēkas parka puses
fasādē 19.gs.2.p. izbūvēta plaša Šveices stila veranda, no kuras uz
upi ved dārza kāpnes.

“Riekstiņi” - Jāņa Jaunsudrabiņa muzejs

„Riekstiņi” – Jāņa Jaunsudrabiņa muzejs „Riekstiņi” atrodas
7 km no Neretas ciemata – Aknīstes virzienā; iekārtots kultūras
pieminekļa – sensētas „Riekstiņi” saimniecības ēkā(celta 19.gs.
sākumā, restaurēta 1977.gadā.). Muzejs atvērts 1967.gadā –
gleznotāja un rakstnieka Jāņa Jaunsudrabiņa (1877.-1962.) –
90.dzimšanas dienā.
Pamatekspozīcija iepazīstina ar Jaunsudrabiņa dzīvi un
daiļradi – te skatāmas viņa grāmatas, gleznas, fotogrāfijas,
personīgās lietas(arī no Vācijas) u.c., bet 19. – 20.gs.sākuma
sadzīves priekšmeti, kas iegūti Neretas pagasta un tuvākās
apkārtnes viensētās, dod ieskatu tā laika sadzīvei lauku sētā.
Vasarā papildus ekspozīcijai skatāmas lietišķās mākslas un
mākslas izstādes . Viensēta „Riekstiņi” – „Baltās grāmatas” –
„Mūsmājas” – ar savu reālo vidi ļauj apmeklētājiem iejusties un
izjust Jaunsudrabiņa bērnu dienu pasauli.
Pastaigu takas „Riekstiņu” apkārtnē ved gar dabā iezīmētiem
kultūrvides objektiem (ir norādes) – vietām, kas minētas „Baltās
grāmatas” tēlojumos.
Sauka – ciems Viesītes novada Saukas pagastā. Izvietojies pagasta austrumos, Saukas ezera krastā. Ciems iekļaujas
kultūrvēsturiskajā Sēlijas novadā un Saukas dabas parka
teritorijā.
Saukā atrodas Saukas evaņģēliski luteriskā baznīca un Latvijas fotogrāfijaspamatlicēja Mārtiņa Buclera muzejs. Ciema
dienvidos ir valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis – Plūmju
viduslaiku kapsēta. Saukā atrodas vairāki kultūrvēsturiski
pieminekļi – Saukas mācītājmuiža, piemineklis stomatologam

Gārsene – viena no skaistākajām vietām Sēlijā. Dienvidsusējas
upe, kas līkumo pa dziļu senleju, Zuju un Vecmuižas ezers, kurā
esot nogrimusi pirmā Gārsenes pils ar visu dimanta gaili torņa
galā, mazas upītes, dīķi, diži akmeņi un vareni koki padara šo
vietu īpaši gleznainu. Gārsene iekļauta Latvijas 100 sakoptāko
kultūras pieminekļu skaitā, Gārsenes pils – viena no labākajām
akcijā „Apceļo Latvijas pilis”. Pagasta rota un lielākais lepnums ir
1860. gadā neogotikas stilā celtā Gārsenes pils.
Gārsenes vēsture cieši saistās ar baronu Boninghauzenu
–Budbergu dzimtas vienpadsmit paaudžu saimniekošanu
Garsenē. Grāfi rūpējušies par saviem zemniekiem – cēluši skolas,
nespējnieku mājas, uzbūvējuši pagastnamu, baznīcu, kurā atrodas divi valsts nozīmes kultūras pieminekļi – vitrāžas ar baronu
ģimenes heraldiku un 1906. gadā uzstādītās E. F. Valkera firmas
ērģeles (starp citu, šīs pašas firmas ērģeles priecē arī Rīgas Doma
koncertzāles klausītājus).
Likteņdārzs - ar visas Latvijas tautas atbalstu uz salas
Daugavā, Koknesē, top Likteņdārzs. Tā ir vieta, kur satiekas
pagātne, tagadne un nākotne. Satiekas, lai dotu mierinājumu
pagātnei, spēku šodienai un iedvesmotu piepildīt savus sapņus
nākotnē. Kā pagājušajā gadsimtā paaudzes aiz sevis atstāja
Brīvības pieminekli, tā mēs aiz sevis atstāsim Likteņdārzu.
Shunmyo Masuno – ainavu arhitekts no Japānas – ir uzzīmējis,
kā jāizskatās Likteņdārzam. Viņa projekts 207 darbu konkurencē
starptautiskas žūrijas vērtējumā tika atzīts par labāko. Projektu
īstenot palīdz Likteņdārza daudzfunkcionālās sabiedriskās ēkas
autori – arhitekti Andris Kronbergs, Raimonds Saulītis un SIA
“Projektēšanas birojs ARHIS”, kā arī Latvijas iedzīvotāji ar saviem ziedojumiem.
(Sagatavots izmantojot interneta avotus)

Lūgums laikus pieteikties izvēlētajam maršrutam. Ja
ir vēlēšanās kādam maršrutam sekot ar savu transporta
līdzekli, lūgums pieteikties informācijas centrā.
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NERETAS 3x3 KĀRTĪBAS RULLIS,
ko atrullējis uz redaktrises rīkojumu spec. korespondents no Lejā-Apakšā.*
Ko tev būs nometnē darīt, un ko nedarīt?
1.Neretas 3x3 saiets notiek pirts zīmē, un, ja kaut cik ievērosi
visus noteikumus, tad iziesi ievērojami tīrāks nekā ienācis.
2. Iebraucis nometnē, dodies pie
reģistrācijas galda, saņem vārda
karti, istabas numuru, dažnedažādu
literatūru un nopērc nometnes
krekliņu (ja nav pazīšanās ar nometnes vadību).
Vārda zīme ir jānēsā visu laiku
(sevišķi ja grib brokastot, pusdienot
un vakariņot), pie tam redzamā
vietā. Bikšu stilbs nav ideāla vieta,
kā tas bijis reizēm vērojams citās
nometnēs.
3.Nolicis mantas, noliktajā laikā
pulcējies uz nometnes atklāšanu, karoga uzvilkšanu, runām un
priekšnesumiem. Tevi aicinās sekot 3x3 tradīcijai un uzrunāt
visus nometnes dalībniekus uz TU. Vecums te nespēlē nekādu
lomu.
4. Ja pusdienas nav bijušas pirms atklāšanas, tad tās būs tūlīt
pēc tam. Tu drīksti apsēsties,
bet ne tūlīt štopēt iekšā. Kad visi
sanākuši, visas ēdienreizes sākas
ar galda dziesmu, ko dzied stāvot
kājās. Dziesmu uzsāk kāds no
saieta administrācijas.
5. Ideāli būtu bieži mainīt ēdnīcā
pretim un blakus sēdētājus,
lai šajā īsajā laikā iepazītos ar
iespējami daudziem cilvēkiem.
Bērni līdz 2 gadu vecumam pie ēdamgalda sēž saviem vecākiem
klēpī, un te nekādas maiņas nav paredzētas. Pie galdiem jāsēžas

BALTĀ AVĪZE
pēc kārtas, neatstājot brīvas
vietas. Praksē tas tā nedarbojas. ESI LAIKĀ UZ
ĒDAMREIZĒM!
Ēdnīcas traukus nedrīkst
stiept uz istabu.
6. Ja kāds no vecākiem
domā, ka tiks pa nometnes laiku vaļā no bērnu
uzmanīšanas, tad tā būs
pirmā vilšanās. Vecākiem un aizbildņiem nometnes laikā būs
jāuzņemas pilnīga atbildība par nepilngadīgajām atvasēm – gan
par drošību, gan par uzvedību.
Bērniem bez vecākiem vai aizbildņiem peldvietas apmeklēt
stingri aizliegts!
7. Saieta laikā katru dienu iznāks laikraksts. Saņemšana pirms vakariņām pie ēdnīcas.
Katrai ģimenei paredzēts viens
eksemplārs. Kurš no ģimenes
locekļiem to saņem, paliek jūsu
ziņā.
8. Viena no svarīgākajām
kulturālajām nodarbībām ir t.s.
“nīkšana,” ko, diemžēl, ģimenes
tēvi atklāj daudz par vēlu. Tā sākas tūlīt pēc tam, kad bērni nolikti gulēt. Vieta – nometnes
kafeijnīca. No alkoholiskajiem
dzērieniem pieaugušie drīkst
lietot tikai alu, ko varēs dabūt
uz vietas. Nīkšanā tiek piekoptas visādas šanas – ēšana,
dzeršana, dziedāšana un pat
dancošana.
9.Dienas programmu noslēdz
ar Vakara dziesmu. Vārdi netiks priekšā sacīti.
* Pirmais, kas redakcijai paziņos, ko nozīmē Lejā – Apakšā,
saņems kā balvu glāzi alus. Personas, kurām jau ir zināms, ka
Lejā – Apakšā nozīmē Austrāliju, ir automātiski diskvalificētas.

• lielajā skolā (pirmajā stāvā).
Peldēties drīkst – mazajā un lielajā peldētavā pretī lielaInformācijas centrs – atrodas lielās skolas otrajā stāvā jai skolai (pie volejbola laukumiem), ir arī citas peldētavas
(informācija Informācijas centrā).
lietvedībā.
Redakcija – lielās skolas otrajā stāvā biznesa inkubatorā (15. Nepieciešamības gadījumā drēbes var izmazgāt dienesta viesnīcā, piesakoties pie dežurantes.
kabinetā).
Neatliekamo medicīnisko palīdzību
Neskaidros jautājumos Jums palīdzēs:
var saņemt lielās skolas bibliotēkā pirmajā
• Saieta vadītāji – Aelita un Juris Batņas (mob.tālr. Żdeni dzeršanai droši
stāvā, kā arī zvanot 112, Ina Riekstiņa mob.tālr.
var lietot no krŇna!
26160989, 29475259);
29165363.
• Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas direktore Laima Grebska (mob.tālr. 29494419);
„Baltās Avīzes” redakcija – Daiga
• Direktores vietnieki – Viktorija Trukša (mob.
Kļanska, Uldis Siliņš, Ilze Brinkmane, Zane
tālr. 29110789), Laimonis Klimovičs (mob.tālr. Lżdzu neizmetiet pie
Bukša, maketētāja Velta Mika.
29153593);
reŗistrōšanŇs
Redakcija atrodas lielās skolas otrajā stāvā bi• Dežuranti informācijas centrā (tālr. 65176504).
izsniegto
żdens
znesa inkubatorā 15.kabinetā, e-pasts: balMazgāties iespējams dušās:
taavize@inbox.lv, mob. tālr. 29 808301.
pudeli, jo to varōsiet
• dienesta viesnīcā;
• mazajā skolā (pirmajā stāvā);
izmantot visu nedōŪu.
• sporta angārā;

zināšanai
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Pasaules latviešu ƧimeƼu saiets 3x3 Nereta 2013.gada 07.-14. jǌlijs
SvƝtdiena

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

Sestdiena

SvƝtdiena

7. jǌlijs

8. jǌlijs

9. jǌlijs

10. jǌlijs

11. jǌlijs

12. jǌlijs

13. jǌlijs

14. jǌlijs

GAISS

ŠǋPULIS PIRTƮäAS

ǋDENS

JOSTAVEDƮBAS

LAIPAIESVƜTE

UGUNS

ZEME

SAULE

7.00 - 9.00

celšanƗs, rƯta rosme

9.00 - 9.30

Brokastis

Brokastis

Brokastis

Brokastis

Brokastis

Brokastis

Brokastis

9.40 - 10.10

TV ziƼas

TV ziƼas

TV ziƼas

TV ziƼas

TV ziƼas

TV ziƼas

TV ziƼas

10.15 - 12.45

13.00 - 14.00 IerašanƗs, reƧistrƗcija

Ievirzes

Ievirzes

Ievirzes

Ievirzes

Ievirzes

Ievirzes

Konference,
nometnes
slƝgšana
pl.11.30

Pusdienlaiks

Pusdienlaiks

Pusdienlaiks

Pusdienlaiks

Pusdienlaiks

Pusdienlaiks

Pusdienas,
atvadas

Ievirzes

Ievirzes

Ievirzes

Ievirzes

14 00 - 15 00

14.00 - 16.30

Pusdienas,
AtklƗšana pl.16.00

ApkƗrtnes
iepazƯšana, 17.30
svƝtbrƯdis- Katoƺu
16 45- 19 00
baznƯcƗ, 18.15
svƝtbrƯdis- LuterƗƼu
baznƯcƗ
19.00 - 20.00

VakariƼas

20.15 - 21.15 IepazƯšanƗs vakars
21.15 - 21.30

Ekskursija
pirmsvakariƼu
ievirzes

NƯkšana, danþi

pirmsvakariƼu
ievirzes

pirmsvakariƼu
ievirzes

pirmsvakariƼu
ievirzes

IzstƗde,
gatavošanƗs
noslƝguma
vakaram
VakariƼas

VakariƼas

VakariƼas

VakariƼas

VakariƼas

VakariƼas

TikšanƗs ar
Vari VƝtru

Neretiešu
vakars pašdarbnieki

Pirts vakars

BrƯvais
mikrofons

Sporta
aktivitƗtes

Vakara pasaciƼa mazajiem

21.30 - 22.00 Sporta aktivitƗtes

22 00....

Ievirzes

TikšanƗs ar Vari
VƝtru

Vakara viesi
Aina un Gvido
Tobji

Neretiešu
vakars pašdarbnieki

Vakara pasaciƼa mazajiem

Pirts vakars

BrƯvais
mikrofons

NoslƝguma
vakars

DaudzinƗjums

Vakara viesis
Vakara viesi
Vakara viesis
NƯkšana, danþi
GunƗrs
NƯkšana, danþi dziedošƗ VƯtolu
Solvita LodiƼa
SpƯdainis,
Ƨimene

MƗrtiƼa Bucuƺa
muzeja vadƯtƗjs
no Saukas
pagasta

Nakts volejbols

Slimnţca

Pasta iela

Kafejnţca

EvaźŔĤliski
luteriskĈ baznţca

Rţgas iela

Veikals
Madaras

DĈvanu
veikals

Veikals Falko

Pagasta
dome

Saules
veikals

Pirts

Raiźa iela

Autoosta

Parks

KalĤju iela

Parka iela

Parks

JĈźƵ iela

Parks

Skola
Mašţnu stĈvvieta

Sporta
halle

Parks

Stadions

MazĈ skola

Kalna iela

Ziedu iela

Neretas pagasta centrs

Viesnţca
EstrĈde

ApƟeka

Dzirnavu saliźa

CeŲš uz peldĤƚavu

Romas katoŲu
SvĤtĈ Gara
baznţca

=Ğsteru
kapi
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J. Jaunsudrabiźa iela

Veikals

