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LAAJ Ārpusskolas izglītības nozare 
 

PILNA LAIKA DALĪBAS MAKSAS 

Pieteicoties līdz 2005.g. 30. novembrim ar samaksu 
Pieaugušam $460 
Bērnam $350 
Viens vecāks, viens bērns $670 
Viens vecāks, divi bērni $880 
Divi vecāki, viens bērns $990 
Divi vecāki, divi bērni $1090 
Trešā, un nākošo, bērna maksu sedz LAAJ  
 

Gultas veļa tiks sagādāta. Dvieļi jāņem līdz. 
 

Pieteicoties pēc 30. novembra dalības maksa būs par 
$25 augstāka katram dalībniekam. 
 

DIENAS DALĪBNIEKU MAKSAS 
                                     Pieaugušam            Bērnam 
Pus diena        $40         $30 
Pilna diena        $70         $50 
Ar pārnakšņošanu       $95         $65 
Dienas dalībniekiem, kuŗi vēlas sev nodrošināt ēšanu
pie kopgalda, jāpiesakās vismaz 3 dienas iepriekš. 
 
Čeki rakstāmi “3x3 Sidneja”. Pieteikuma lapu un 
samaksu lūdzam nosūtīt 3x3 vadītājai:   
V.Mačēnai, 65 Cobran Road, Cheltenham NSW 2119 
Tel: 02 9876 5632; e-pasts: macens@bigpond.net.au 
 

SAIETA VIETA 
“Glengarry” Guides Australia Training Centre 
59-63 Miowera Rd., North Turramurra  NSW  2074 
Telefons: 02 9144 7196 
 

SAIETA DATUMS 
2006. gadā no 2. līdz 8. janvārim. 
Reģistrēšanās pirmdien, 2. janvāri no plkst. 13.00. 
 
 

 T 

PROGRAMMA 

“Daba, darbs, dvēsele” ir mūsu 3x3 saieta Sidnejā 
vadmotīvs. Iedvesme šim motīvam ir trejāda. Pirmkārt 
Glengarry nometnes skaistā daba ar eikaliptiem, 
pļavām, putniem un ozoliem.  Otrkārt, saieta referāti, 
ievirzes, puduri un nodarbības veltīti radošam 
darbam. Treškārt, latviešu dvēseles stiprināšana, ko 
pienesīs viesi no Latvijas. 

Tālie viesi ir 3x3 Latvijā vadītāji Inese un Jānis Atis 
Krūmiņi un folkloras kopas VILKAČU jaunieši Dāvis 
Stalts, Ingus Krūmiņš, Ilgvars Zāraks, Kārlis Krūmiņš, 
Edgars Kārkls un Gatis Valters. Viņi vadīs ievirzes un 
nodarbības pieaugušiem un bērniem, dodot 
vienreizēju iespēju iedziļināties mūsdienu latviskās 
dzīves ziņā. 

DIENAS NORISE 

07.00 Rīta pastaiga / vingrošana 
07.45 Svētbrīdis 
08.00 Brokastis 
09.00 Kopēja dziedāšana 
09.15 Referāts 
10.30 Rīta ievirzes 
12.30 Pusdienas 
14.00 Valoda 
15.00 Pēcpusdienas ievirzes 
17.00 Puduri  
18.00 Vakariņas 
19.00 Kopējās nodarbības / Pasaka 
21.00 Vakara programmas 
 
 
 

Trīsreiztrīs saiets domāts visām paaudzēm – 
ģimenēm un vieniniekiem – un veltīts 
 latvisko zināšanu paplašināšanai 
 latviskās kopības sajūtas veicināšanai 
 latvisko ģimeņu stiprināšanai 
 latvisko draudzību sekmēšanai 

Trīsreiztrīs saieta pamatā ir latviešu valoda,
zināšanas un dzīves ziņa. Tas nozīmē, ka var
piedalīties tikai tie pieaugušie, kas prot pietiekami
labi latviski, lai varētu sekot programmai, un tie
bērni, kas prot un neatsakās runāt latviski. Bērnus
pieņem Trīsreiztrīs tikai tad ja piedalās kāds no viņu
vecākiem vai aizbildņiem. Bērnu vecāki/aizbildņi ir
atbildīgi par savu bērnu latviešu valodas lietošanu
Trīsreiztrīs laikā. 

3x3 Austrālijā nozīmi darinājusi Astra Lāce 



RĪTA IEVIRZES 
Folklora – Inese un Jānis Atis Krūmiņi 
Gadskārta, kalendārs, ieražas. Skaitļu un krāsu 
simbolika dainās. Ornamenta elementi. Dainu būtība 
– redzes glezna, zemteksts. Dziedāšana, rotājumu 
veidošana, rotaļas.  

Latviskā virtuve – koordinatore Vaira Zemīte (*) 

Raugu mīkla (kliņģeris, pīrāgi, plātsmaizes), tortes, 
piparkūkas, Jāņu siers, sālītie gurķi. 

Aktīvais sports (*) 
Nodarbības pēc vienošanās: piemēram šaušana ar 
loku, dabas pastaiga, riteņbraukšana utt. 
  

PĒCPUSDIENAS IEVIRZES 
Līvu kultūrvēsture – Dāvis Stalts 
Līvu valoda, dziesmas, pasaules uzskats. 

Kokdarbi / klūdziņu pinumi – Jānis Atis Krūmiņš (*) 
Dažādu, sen aizmirstu koka rotaļlietu un spēļu 
izgatavošana. Iesākumā, īss kokapstrādes kurss 
pamatiemaņu apgūšanai.  

Senās tekstīlijas – Inese Krūmiņa (*) 
Senākie tekstīliju darināšanas paņēmieni. Bez raksta 
un rakstainas celu jostas. Četru diegu raksts. Pinumi 
un mežģījumi. Adatas pinums.  

Dabiskā vide un video – Biruta Zemīts  
Pārrunas – kā mēs latvieši uztveram savu vidi. 
Praktisks sniegums video lietošanā. Izveidot īsu 
reklāmu, kas uzmundrinātu citus aizstāvēt dabisko 
vidi. Salīdzinājums ar līdzīgu projektu Latvijā. 

Muzicēšana – Edgars Kārkls, Gatis Valters 
Tautas instrumentu kapela. Ņemiet līdz savus 
instrumentus, balsis un dzīves prieku!  

(*) Iespējama piemaksa par materiāliem 
 
 

VILKAČU KONCERTS PUBLIKAI 
Pirmdien 2. janvārī, plkst. 19:30, Glengarry.  
3x3 dalībniekiem brīvs. 

REFERĀTI 
Inese un Jānis Atis Krūmiņi – 
 Latviešu gadskārtas un godi 
 Daugavas Vanagi; 3x3 kustība Latvijā 
Dāvis Stalts – Līvu tautas likteņstāsti 
Biruta Zemīts – Latvieši, vide un video 
Uldis Ozoliņš  – Latvijas politika  
 

VALODA 
Dāvis Stalts – Līvu valoda un latvieši. 
Gundega Zariņa – pareizrakstība, īpatnības, izteiksme. 
 

PUDURI 
Pārrunas par latvietību: Kamdēļ mēs te pūlamies? 
– Daina Gross 
Novus – Ivars Apelis 
Zolīte – Anita Apele 
Tauriķis – Pēteris Kļaviņš 
Zīmēšana – Ilgvars Zāraks 
 

KOPĒJĀS VAKARA NODARBĪBAS 
VILKAČU koncerts, pirmdien, 2006.g. 2.janvārī 
Šķēršļu gājiens 
Dziedāšana, dziesmu karš 
Rotaļas, danči 
Kvizu vakars  
Atvadu vakars 
 

VĒLĀ VAKARA PROGRAMMA 
Teātris – Anita Apele, Kārlis Krūmiņš 
Filmas, priekšnesumi, muzicēšana 
 

½ X ½  NODARBĪBAS 
Vadītāja – Anita Andersone 
Pilna paralēla programma bērniem 5-13 g.v. Būs 
rokdarbi, rotaļas, tautas dejas, teātris, cirkus māksla, 
cepšana, ‘vilku mācības’, sporti un spēles. 

Bērnu dārzs – vadītāja Anne Audette  
Mazuļiem zem 5.g.v., uzraudzībai vecākiem talkā 
nāks aukle. 

3X3 PILNA LAIKA DALĪBNIEKU 
PIETEIKŠANĀS LAPA (#) 

Uzvārds        vārds dzimšanas datums 

(a) ............................................................................... 

(b) ............................................................................... 

(c) ............................................................................... 

(d) ............................................................................... 

(e) ............................................................................... 
 
Adrese: ...................................................................... 

Telefons:..................................................................... 

Mobīlais: ..................................................................... 

E-pasts: ...................................................................... 

Sevišķas kulināras, mediciniskas vajadzības  

..................................................................................... 

Pieaugušo programmas izvēle: 1, 2, 3 
Rīta ievirzes (a) (b)  (c) 
Folklora (   ) (   ) (   ) 
Latviskā virtuve (   ) (   ) (   ) 
Aktīvais sports (   ) (   ) (   ) 
 
Pēcpusdienas ievirzes 
Līvu kultūrvēsture (   ) (   ) (   ) 
Kokdarbi / pinumi (   ) (   ) (   ) 
Senās tekstīlijas (   ) (   ) (   ) 
Vide un video  (   ) (   ) (   ) 
Muzicēšana (   ) (   ) (   ) 
 
Puduri 
Pārrunas par latvietību  (   ) (   ) (   ) 
Novus (   ) (   ) (   ) 
Zolīte (   ) (   ) (   ) 
Tauriķis     (   ) (   ) (   ) 
Zīmēšana (   ) (   ) (   ) 
Brīvs laiks  (   ) (   ) (   ) 

   D A B A ,    D A R B S ,   D V Ē S E L E

 
(#) Dienas dalībnieku pieteikšanās lapas var pieprasīt no 

Viktorijas Mačēnas 


