
Ir cilvēki, kam nokļūt un paceļot Norvēģijas skaistajā 
rietumu daļā ir sapnis, un ir arī cilvēki, kas šo skaisto vietu 
sauc par savām mājām. Lasītāj, kur ir tavas mājas? Kur ir 
tava vieta šai pasaulē, un kā šo vietu veidot, lai taviem 
tuvajiem būtu labi, un lai tev pašam būtu labi? Mājas, no 
kurām mēs nākam, mājas, ko veidojam paši, mājas, ko 
veidos mūsu bērni? Tas viss mijas un pinas kopā vienā 
dzīves audumā, vienā dzīves pamatuzdevumā un vienā 
mūžīgā izaicinājumā.

Mājas un māju sajūta mums katram ir īpaša un 
neatkārtojama. Kādam tā ir ģimene, kādam 
ēdiens, smarža vai skaņa, kādam - drošība, 
rūpes vai mīlestība. Sajūtas, kuras visu mūžu 
tiecamies atrast, atkārtot, pieturēt un nest 
tālāk. Māju sajūta ir arī līdzcilvēki – mīļo-
tais cilvēks, ģimene un draugi, kas sarunājas 
par mazām, ikdienišķām vai lielām lietām, par 
jautājumiem, vērtībām un prioritātēm. 

3x3 saiets Mājas būs tā vieta, kur nedēļas garumā iepa-
zīties, vīt sarunas, apgūt jaunas iemaņas, dejot, dziedāt, 
priecāties un būt kopā ar latviešu ģimenēm gan no 
Skandināvijas, gan citām pasaules pusēm.  

No Latvijas pārceļoties uz kādu citu valsti mums “bagā-
žā” nāk līdz mūsu ģimenes un tautas kultūra ar visiem 
plusiem un mīnusiem. Šī mūsu bagāža satiekas ar jauno, 
vai nu jau vairs ne tik jauno, mītnes zemi un kultūru, kurā 
mēs mācamies dzīvot, un kurā uzaug mūsu bērni. Kā 
audzināt bērnus multikulturālā vidē, dodot viņiem iespēju 
mantot to labāko no mūsu pasaulēm? Uz šādiem jautāju-
miem nekad nav un nebūs vienas atbildes, bet domu un 
pieredzes apmaiņa ar citiem vecākiem līdzīgā situācijā, 
iespējams, palīdzēs mums stiprināt savu ceļu, veidojot 
savu ģimeni un savas mājas.

Mājās katram ir sava vieta un savs darāmais, gan sievie-
tei, gan vīrietim, gan bērniem, jauniešiem un vecvecā-
kiem. Arī 3x3 saietā katram būs savs darāmais un iespēja 
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mācīties un darboties gan ar praktiskām lietām, gan 
darbinot pelēkās šūniņas. Dienas laikā nodarbības būs 
gan bērniem, gan pusaudžiem un jauniešiem, gan arī 
pieaugušajiem visos vecumos. 

Ieviržu klāstā būs ko darīt visiem. Būs iespēja izkus-
tēties un izvingrināt balsi, praktiski darboties ar koku 
un metālu, iesaistīties sarunās par sabiedrības aktuali-
tātēm vai latvisko mantojumu. Gan lieli, gan mazi varēs 
doties mežā, jaunieši varēs asināt savu prātu, trenēt 
ķermeni un iegūt praktiskas iemaņas. Pieaugušie varēs 
piedalīties ģimeņu sarunās, praktiski darboties, pinot 
īstus latviešu vainagus, uzšūt sev īstas ādas pastalas, 
celot, mācīties kādu instrumentu vai dejot. Ēdienreizēs 
sēdēsim visi pie viena galda un uzsāksim ēdienreizes ar 
kopīgu galda dziesmu. 

Vakarā pavadīsim laiku kopā, iepazīstoties ar interesan-
tiem cilvēkiem, dziedot un dancojot līdz spēku izsīku-
mam, “nīksim” vai vienkārši runāsimies pie ugunskura. 
Mūsmājās un daudzās latviešu mājās svarīga vieta ir 
latviešu valodai, tāpēc saieta laikā runāsim latviski. Ne-
uztraucies, ja bērni vai laulātais draugs nerunā latviski, 
jo saietā būs iespēja latviešu valodu gan mācīties, gan 
praktizēt, jo, kur ir griba, tur ir arī varēšana, un tur arī 
izdodas!

Visu saieta laiku dzīvosim un darbosimies Norvēģi-
jas lielākajā tautas skolā Frekhaug (Nordhordland 
folkehøgskole). Dzīvosim turpat skolas kopmītnēs, kas 
piedāvā istabiņas 2-4 cilvēkiem ar savu vannasistabu, 
ir arī iespēja meklēt sev īrētu dzīvesvietu tuvumā, ja ir 
tāda vēlēšanās. Darbosimies gan skolas plašajās telpās, 
gan skaistajā apkārtnē. Jauniešiem un aktivitāšu cienītā-
jiem būs dažādas iespējas - makšķerēt vai peldēt fjordā, 
izmantot skolas baseinu, rāpties pa klinšu sienu, braukt 
ar kanoe, spēlēt galda hokeju, sarunāties pie ugunsku-
ra amfi zonā, spēlēt frisbiju, volejbolu vai citas bumbu 
spēles. 



Kas ir 3x3?
(Raksta Līga Rūperte, 3x3 kustības aizsācēja pasaulē.)

Trīsreiztrīs ir ģimeņu saiets visu paaudžu latviešiem. Tā 
mērķi ir latvisko zināšanu paplašināšana, latviskās kopības 
sajūtas veicināšana, latvisko ģimeņu stiprināšana un drau-
dzību sekmēšana latviešu starpā.

 Saieta laikā norisinās dzīve latviskā vidē, lai palīdzētu iepa-
zīt pašam sevi, savu ģimeni, satiktu jaunus un atkalredzētos 
ar veciem draugiem pavisam neikdienišķos apstākļos. 

Saieta laikā visu paaudžu latvieši kopā bauda latvisko pār-
dzīvojumu, mācās no dažādu nozaru lietpratējiem un cits 
no cita, kā arī palīdz noskaidrot, kādi ir latvieši un latvietība 
mūsdienās un, kas tos dara atšķirīgus no citām etniskām 
grupām. Saiets aicina vismaz vienu nedēļu gadā dzīvot 
latviski, darot to, kas sirdij dod prieku.

Trīsreiztrīs dalībnieku vecums ir neierobežots un aptver 
latviešus no pāris nedēļu līdz pāri par 90 gadu vecumam, 
kuri piedalās g an individuāli, g an divu un trīs paaudžu ģime-
ņu vienībās. Trīsreiztrīs simbols ir Dieva zīme. 

Nometņu garums ir aptuveni nedēļa, un to programmās 
ietilpst vēsture, sabiedriskie jautājumi un politika, folklora, 
reliģija/ētika, māksla – literatūra, mūzika, drāma, glezniecī-
ba, latviešu valoda, latviskā audzināšana skolā un ģimenē, 
latviskā identitāte, ģimenes un sabiedriskās problēmas, 
tradīcijas – svētki, latviskā virtuve un latviskā māja, rotkal-
šana, aušana un rokdarbi, kokgriešana, keramika, ādas 
apdare, koklēšana, dziedāšana, teātris, tautas dejas un 
rotaļas, un piemērotas nodarbības visu vecumu bērniem. 
Bez atsevišķo interešu grupu jeb ieviržu nodarbībām notiek 
arī kopīgas vakara programmas – dziedāšana, rotaļas un 
danči, pasaku stāstīšana un mīklu minēšana, sarunas un 
dziedāšana pie ugunskura, dzejas vakari, paneļdiskusijas 
par dažādiem tematiem utml. Ieviržu vadītāji, lektori un 
daiļamatu meistari ir pazīstami latviešu kultūras, politiskie 
un sabiedriskie darbinieki un dažādu profesiju pārstāvji ar 
izglītību un pieredzi attiecīgajā laukā. 

Visi, ieskaitot nometņu vadītājus un organizētājus, strādā, 
saņemot atlīdzinājumā gandarījumu par padarīto.
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Dienas norise
7.30     Celšanās, rīta vingrošana
9.00     Brokastis
9.40     Dienas tēma/TV
10.15   Rīta ievirze
13.00   Pusdienas
14.00   Pēcpusdienas ievirze
17.00   Vakara ievirze
19.00   Vakariņas
20.00   Vakara viesis un danči bērniem
21.30   Vakara pasaciņa un vakara dziesma    
22.30   Danči un nīkšana tiem, kam pāri 14.

Pieteikšanās
Pieteikšanās notiek, aizpildot pietei-
kuma anketu (saite) līdz 2.maijam un 
iemaksājot kontā dalības maksu līdz 
1.jūnijam.

 

Cenas:
Cenā ir iekļauta dzīvošana kopmītnēs,  
ēdināšana visa saieta laikā un izmaksas  
ieviržu materiāliem. Dažās ievirzēs veidosim 
kaut ko priekš sevis, par šo materiālu būs 
jāmaksā atsevišķi, piemēram, ādas pastalu 
šūšana. 

Cena 1 pieaugušajam                             
3000,-   NOK

Cena 1 bērniem 4-7 gadi                        
1500,-   NOK

Cena bērniem 8-18 gadi                         
3000,-   NOK

Bērni līdz 3 gadiem (ieskaitot) bez mak-
sas, līdzi jāņem sava gultas veļa

Maksimālā cena kodolģimenei                                
8000,-   NOK

Jautājumi?  
Raksti 3x3norvegija@gmail.com vai zvani  
Antrai (+47) 41043386 vai Ilgai  (+47) 
99866423.

3x3 Skandināvijas darba grupa: 

Inese Krūmiņa, Ilga Švāne, Laura Rastiņa, 
Agnese Rozenfelde, Baiba Zāle un Antra 
Sunde .

Uz tikšanos! 

Uz anketu ej šeit.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfGleStN2Uie5nIGS0gVrvVnnmpyv67qYm66-v7tORj8uyUw/viewform

