
 

                                

Esiet sveicināti tuvu un tālumā!         

Jūnija otrā puse ir laiks, kad pilnībā 
varam izbaudīt dabas neatkārtojamo burvību,  
piedzīvot Līgo svētku rituālus, izdziedot Jāņu 
dziesmas un   vainagos iepinot  trejdeviņas 
zālītes, kur katrai ir sava spēcinoša nozīme. 
Ap  Pēterdienu  beidzas ziedu laiks un   sākas 
īstais ogu, siena laiks, bet  šogad sāksies arī 
pirmais  šīs vasaras 3x3 saiets Latvijā.   

No 28. jūnija – 5. jūlijam Latgales 
mazpilsētiņa Viļāni pārvērtīsies par vietu, kur 
nedēļas garumā  pulcēties dažādu paaudžu latviešiem no visas pasaules, 
lai piedzīvotu kopības sajūtu, dziedātu, dejotu un iemācītos kaut ko jaunu.   

Viļānos 3x3 saiets notiks pirmo reizi  un tāpēc vietējo ļaužu prātos 
un sirdīs mājo zināms satraukums. Nav  jau joks savās mājās uzņemt ap 
300 saieta dalībnieku.  Tāpēc viļānieši  pasākumam gatavojas ar īpašu 
atbildību.  

Kā lai  izstāsta visu  to, kas  gaidāms tik daudzām aktivitātēm 
piepildītā vasaras nedēļā?  
  Galvenā pasākuma norises vieta būs Viļānu vidusskola ar  plašām 
mācību telpām,  zālēm,  darbnīcām un telpām gulēšanai,  kas tiks nodotas 
mūsu rīcībā.  

Tā kā mūsu būs krietns pulks, tad saimnieki naktsmītnes mums 
laipni ierādīs arī Viļānu klostera svētceļnieku mājā un arodvidusskolas 
studentu viesnīcā. Būs iespēja apmesties arī kādā tālākā viesu namā. 

Klostera māja no galvenās saieta vietas atradīsies 5 minūšu, bet 
arodvidusskolas studentu viesnīca apmēram 15 minūšu gājiena attālumā.   
Dzīvošana būs    istabās gan pa divi, gan  arī  lielākam  iemītnieku 
skaitam. Būs siltais ūdens, dušas.  Ēdienreizēs pulcēšanās paredzēta  
vidusskolas ēdamzālē.  

Pirmajā dienā iepazīsim viens otru,  vietējo ļaužu pavadībā  
izstaigāsim tuvējo apkārtni, bet vakarā tiksimies ar vietējiem 
pašdarbniekiem Lakstīgalu salā.  



Taču jau nākamās dienas rīta cēlienu sāksim ar darbu  izraudzītajās 
ievirzēs, bet pēcpusdienā dosimies izbraukumā, lai tuvāk iepazītu apvidus 
ģeogrāfiju,  novada vēsturi  un kultūrvēsturi kā arī tiktos ar novada 
ļaudīm.   

Va r ē s i z v ē l ē t i e s k ā d u n o 
piedāvātajiem  maršrutiem. 
Izstaigāsim Lubānas ezera dabas 
takas, iegriezīsimies vienīgajā 
iekšzemes zvejniekciemā Latgalē- 
Īdeņā, kur paaudžu paaudzēs vīri 
iztiku savām ģimenēm  ir pelnījuši 
un joprojām pelna nodarbojoties ar 
zvejniecību.  Viesojoties zvejnieku 
un  zemnieku saimniecībās, varēsim 
nobaudīt  dažādus gardumus  

Pabūsim Latgales ievērojamu cilvēku dzimtajās mājās, apskatīsim 
kaimiņu novada centru – Rēzekni, bet vakarā pulcēsimies  „Latgaļu sātā”, 
kur baudīsim izslavēto latgaļu viesmīlību un  svinēsim Pēterdienu.  

Senie latvieši zināja, ka  šī diena ir jāsvin, citādi Pērkons jeb 
debesu kalējs varot sodīt. Šajā dienā dziedāšanai derēs tās pašas jau 
zināmās Jāņu dziesmas, tikai Jāņa vietā daudzināsim  Pēterus.  

Katru dienu darbosies  vairāki desmiti ieviržu gan bērniem, gan 
pieaugušajiem. 

Pavisam maziem bērniņiem (0-3g.v.) kopā ar māmiņām un tētiem 
būs iespēja apmeklēt  bēbīšu skoliņu. Nedaudz vecākie (3-6 gadīgie) 
varēs doties uz sprīdīšu skolu, bet skolas vecuma bērniem,  jauniešiem   
un pieaugušajiem  plānotas dažādas prāta un roku ievirzes  trīs cēlienos –  
rīta, pēcpusdienas un pievakares, atbilstoši interesēm un varēšanai. 
Ievirzes vadīs gan pieredzējuši 
lektori, gan   sava amata pratēji 
no dažādiem novadiem. 

Notiks 3x3 tradicionālās 
ievirzes: ģimeņu semināri, 
novada vēsture,  politika, 
folklora  u.c.. Prasmes varēs 
pilnveidot  seno rotu, aušanas, 
kokapstrādes,  gleznošanas 
darbnīcās, uztaisīt savu kokli, 
mācīties veidot  savu dzimtas 
koku, skaisti  iekārtot dārzu,  
gatavot latviskus ēdienus, 
orientēties apkārtnē, piedalīties  sporta spēlēs kā arī   spēlēt teātri,  apgūt 
zāļu sievas padomus, veidot animācijas filmu un darīt  daudz ko citu.   



 Tiksimies ar interesantiem cilvēkiem- māksliniekiem, 
rakstniekiem, uzņēmējiem. Vakara programmas būs domātas visai 
ģimenei. Kopīgi daudzināsim mūsu senču saknes.  
 Nu jau tradicionālajā brīvā mikrofona koncertā varēs uzstāties 
katrs, kuram būs ko  rādīt,  dziedāt vai spēlēt kādu instrumentu.  Savu 
varēšanu pierādīsim ģimeņu  stafetē, nakts basketbolā un citās sacensībās. 

Katru vakaru, pirms 
došanās gulēt, mazie bērni 
piedzīvos  brīnumus 
pasaku zemē, bet lielie 
varēs piedalīties vēlajās 
vakara programmās, lecot 
dančus,  dziedot vai 
vakarējot pie ugunskura. 
 Nedēļas garumā darbosies 
Viļānu 3x3 televīzija un  
avīze, kas atspoguļos 
visus notikumus.  Nedēļas 
noslēgumā rādīsim un 
priecāsimies par pašu un 
citu veikumu. 

 Uz tikšanos Viļānos!  
 Aloida un Viktors Jurčenko 

Ārzemju dalībniekus lūdzam pieteikties  līdz 1. maijam pie Līgas Rupertes, e-pasts 
liga3x3@iserv.net, 2141 Brunsink N.E., Grand Rapids, MI 49503, USA, 
tel. (616)456-8023.  Dalības maksa ir US$350.- (277.- EUR) personai 
(bērniem līdz 7 gadiem puscena)), bet nepārsniedzot $800.- (592.- EUR) 
kodolģimenei. 
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