
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Ko dziedāšu, ko runāšu, 
 Svešu zemi staigādama? 
 Dziedāš’ pati savu dziesmu, 
 Runāš’ savu valodiņu. 
 
Trīsreiztrīs ir nometne latviešiem dažādos 
vecumos, kas veltīta: 

 latvisko zināšanu paplašināšanai 
 latviskās kopības izjūtas veicināšanai 
 latvisko ģimeņu stiprināšanai 
 latvisko draudzību sekmēšanai 

 
3x3 Kanadā 2002 

Vadība 
 
Aija Mazsīle-Lagzdiņa  -  nometnes vadītāja 
 

Māra Goba  -  administratore 
(tel: 416-487-1882, fax: 416-487-8879, mara.goba@sympatico.ca) 
 

Aija Abene  -  vakara programmas vadītāja 
 

Ēriks Mikelšteins  -  saimnieks 
 

Rasma Gaile  -  galvenā saimniece 
 
3x3 Kanadā e-pasts:  kanada3x3@hotmail.com 
3x3 vispārējā informācija: www.3x3.lv 
Sidrabenes adrese:  5100 Appleby Line, Burlington, Ontario 
 
 
 

3x3 Kanadā Nometnes Maksas ($CDN) 
  

3X3 dalības maksa: No personas, sākot ar 3 g.v.  $115   Kodolģimene ar bērniem  $300 
                             pēc 1. jūnija:                        ($135)                                              ($350)  ________(a) 
 

Uzturs: No personas, sākot ar 14 g.v.  $135        Par bērnu, no 3 g.v. līdz 13 g.v.  $60                   ________ 
 

Apmešanās nedēļai: Kopmītnē $35 no personas       2 personu istaba  $100         Nometnes telts  $50  
                                                 3 personu istaba  $120        Telts vieta           $30           ________ 
 Ņemt līdz gultas veļu, spilvenu                                    
 

Bērnu auklēšana: $25 dienā par bērnu, ja vēlas (dalības maksa neattiecās)                                          ________ 
 

Uz nometni jāpiesakās līdz 2002. g. 1. jūnijam – pēc tam dalības maksa paaugstināta. Neatmaksājama iemaksa $50 no personas.  
Uz 3x3 nometni var pieteikties izpildot apakšējo veidlapu (abas puses) un nosūtot to kopā ar dalības maksu kā iemaksu nometnei 
($115 no personas vai $300 no kodolģimenes ar bērniem), uz sekojošo adresi: 
Māra Goba, 66 Tilson Road, Toronto, ON  M4S 1P5  Canada.  Čeki rakstāmi uz 

”
3x3 Kanada”. 

Pārējās maksas kārtojamas pie reģistrācijas nometnes sākumā. Piemaksas par ieviržu materiāliem kārtojamas nometnes laikā. 
Dalībnieki zem 18 g.v. nometnē var piedalīties tikai, ja piedalās vismaz viens no viņu vecākiem. 
** Naudas ziedojumus 3x3 lūdzam no tiem, kas var to atļauties, lai veicinātu programmas kuplināšanu un plašāku līdzdalību. 
 

3x3 Kanadā PIETEIKŠANĀS VEIDLAPA 
 
Uzvārds, vārds:__________________________________________________  Dzimšanas datums:_________________________ 
 
2. pieaugušais:___________________________________________________                               _________________________ 
 
3. pieaugušais:___________________________________________________                               _________________________ 
 
Adrese:_______________________________________________________________________________________________ 
 
Telefons:______________________________   E-pasts:________________________________________________________ 
 
Vēlamā apmešanās:   2 personu istabā:_____    3 personu istabā:_____   kopmītnē:_____    nometnes teltī:_____    telts vieta:_____ 
 
Kopmītnes vai nometnes telts biedru vārds/i:____________________________________________________________________ 
 
 
Pievienoju:  nometnes iemaksu (a) $_______________                     (  ** ziedojumu $_______________  ) 
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PROGRAMMA 
RĪTA IEVIRZES 

 

RELIĢIJA 
Vai Dievs uz mani runā?. . . Kopš trešā bērna piedzimšanas (pirms 17 
gadiem) māc. Ilze Kuplēna-Ewart ir nopietni nodarbojusies ar garīgās 
augšanas jautājumiem, to, ko saucam par spiritualitāti. No tā viņa smeļas 
spēku un atjaunošanu un tā ļoti labprāt paiet citiem līdz kādu gabaliņu viņu 
dzīves ceļā meklējot Dieva vadību. 
 

FOLKLORA 
Dzīvā latvietība. Kas no folkloras mums noder šodien? Kāpēc?  
Vai rītdien varēsim iemācīties no folkloras ko jaunu? 
Vada Lilita Spure, rotkale un mākslas skolotāja no Čikāgas. Piedalās 
Amanda Jātniece no ASV, Dace Veinberga no Toronto, un Atis Zakatistovs 
no Otavas. Kopā runāsim, pētīsim, un uzdziedāsim. Mācīsimies saprast 
latvieša attieksmi pret cilvēkiem, dabu, pasauli, un visumu. 
 

ROKDARBI * 
Vada Zinta Enzeliņa un Lilija Treimane no Toronto, kuŗas ilgus gadus 
nodarbojās ar tautas tērpu gatavošanu un prot visu, kam ir sakars ar 
tautas tērpu tekstīliem. Talkā nāks tautas tērpu lietpratēja Otilija Mežule. 
Ievirzē iespēja kā iesācējiem, tā pieredzējušiem mācīties dažādus latviešu 
rokdarbus. Iemācies uzaust sev celu jostu vai prievīti, uzadīt tautiskus 
cimdus vai zeķes, gatavot zīļu vaiņagu, vai izšūt krustdūriena spilvenu, u.t.t. 
Īpašu projektu darinātāji lūgti sazināties ar Zintu (905-889-8354). 
 

KERAMIKA * 
Vada Ilze Pavasara un pazīstamā podniece Velga Jansone. Ilze studējusi 
Latvijas Valsts Fizkultūras Institūtā, bet podniecību iemācījusies 
Austrālijā un vēlāk George Brown College. Ievirzē mācīs veidošanu no 
māliem, apstrādāšanu, glazēšanu un dedzināšanu.  

PĒCPUSDIENAS IEVIRZES 
 

ARCHEOLOĢIJA 
Vada Guntis Zemītis, kuŗš ir pazīstams archeologs un vēsturnieks Latvijā. 
Guntis savā ievirzes stāstījumā izsekos zemgaļu pēdām, cauri Zemgalei, 
līvu zemei, pie latgaļiem un arī pie kuršiem. Guntis stāstīs par saviem 
pētījumiem par senlietām kapos, kas ar nodomu sabojātas, un par 
izrakumiem hercoga Jēkaba pilī. 
 
LITERATŪRA 
“Labais! Es jau vairāk nekā četrdesmit gadu esmu runājis prozu, un es to 
nemaz nezināju!” saka cilvēks Moliera lugā, gatavs mācīties jaunas 
gudrības. Literatūras ievirzē līdzdalību apsolījuši četri rakstnieki, kas 
gluži apzināti raksta prozu: Indra Gubiņa, Ingrida Vīksne, un Tadeušs 
Puisāns no Kanadas, un Andris Kolbergs no Latvijas. Ievirzi vada Anita 
Liepiņa, bijusi moderno valodu skolotāja; vēl joprojām Jaunās Gaitas 
prozas redaktore. 
 
LATVISKĀ VIRTUVE 
Vada Kārlis Blūms, jauns zellis no Toronto, kuŗš mīl virtuves mākslu. Kārlis 
Sidrabenē mēdz pabarot ne tikai nometņotājus bet arī draudzes īpašuma 
labdarus. Šajā ievirzē Kārlis pieaicinājis vietējās slavenās saimnieces, 
kuŗas ar mieru dalīties ar saviem latviskās virtuves noslēpumiem. 
 
GROZU PĪŠANA * 
Nevari atrast skaistu groziņu maizītei? Uztaisi pats! Pīsim groziņus no 
krāsainām un dabiskās krāsas vītnēm. Daina Daugaviete iemācījās pīt 
groziņus pirms apmēram 8 gadiem, un Sidrabenē mācījusi bērniem no 8 g.v. 
un pieaugušiem līdz pat 80 g.v. pīt groziņus. 
 

 
ROTKALŠANA *  -  tikai pirmdien un otrdien, no rīta un pēcpusdienā 
Vada Crystal Rasa un Elizabete Ludvika. Crystal un Elizabete abas iesāka savas rotkalšanas mācības Gaŗezera 3x3 nometnēs, un turpinājušas rotkalšanas 
studijas un beigušas Ontario College of Art and Design. Turoties pie nometnes senlatviešu tēmas, rotkales izveidos laikmetīgi piemērotas rotas 
pašdarbības projektam. Būs izvēle no trim dažādām senlatviešu rotām. Dalībnieku skaits ierobežots. 
 
KOKA INTARSIJA *  -  tikai ceturtdien un piektdien, no rīta un pēcpusdienā 
Vada Zigurds Ildens no Toronto apkārtnes, kuŗš 20 gados pašmācības ceļā ir izveidojis savu techniku, kuŗā lieto kaltiņus. Darbs prasa lielu pacietību bet 
rezultāts būs to vērts. Dalībnieku skaits ierobežots. 
 

  *  Piemaksa par nodarbību materiāliem kārtojama nometnes laikā                               Visa programma notiek tikai latviešu valodā 
   

CITAS NODARBĪBAS 
 
STARPIEVIRZE 
Referātu cikls ar dažādiem interesantiem lektoriem. 
 
KORIS 
Vada Jānis Beloglāzovs un Iveta Bertovska no Toronto. 
 
KOKLĒŠANA 
Vada Māra Zariņa no Otavas. 
 
Ņemt līdzi kokles un citus instrumentus, kā arī dziesmu grāmatas. 
 
ĀRKĀRTĒJI NOTIKUMI 
Trešdien  -  Diena zaļumos. 
Sestdien  -  KasparDiena . . . pasaku valstībā. 

BĒRNU PROGRAMMA 
 
Vada Austris Siliņš no Otavas. Austris ir vadījis Saulaines bērnu nometni, 
un ir pašreizējais LNJAK priekšsēdis. 
 
CĀLĪŠI  (zem 3 g.v.) 
Bērnu auklēšana. Bērnus līdz 3 gadu vecumam varēs nodot atbildīgiem 
uzraugiem nodarbību laikā pret $25 atlīdzību dienā.  
 
STARIŅI  (3 – 8 g.v.) 
Zīmēšana, rotaļas, dziedāšana, pasakas, pastaigas un citas nodarbības. 
 
1/2 X 1/2  (9 – 13 g.v.)  
Organizēta piedalīšanās 3x3 nodarbībās, sporta spēlēs, un citās 
piemērotās nodarbībās. Ar 14 g. dalībnieki drīkst izvēlēties piedalīties 
ievirzē ar ievirzes vadītāja piekrišanu.    

 
LIETIŠĶĀ MĀKSLA  Daiļamatnieku izstāde un tirdziņš Elzas Avotas un Andas Sīpoliņas izkārtojumā. 
 
 

 

IEVIRŽU un BĒRNU PIETEIKŠANĀS 
Pieaugušie / bērni no 14 g.v.:                  Rīta ievirze:                                   Pēcpusdienas ievirze: 
 
____________________________________       1. izvēle______________________________    1. izvēle______________________________ 
(vārds)                                                                                                 
                                                                                  2. izvēle______________________________    2. izvēle______________________________ 
 
____________________________________       1. izvēle______________________________    1. izvēle______________________________ 
(vārds)                                                                                                 
                                                                                  2. izvēle______________________________    2. izvēle______________________________ 
 
____________________________________       1. izvēle______________________________    1. izvēle______________________________ 
(vārds)                                                                                                 
                                                                                  2. izvēle______________________________    2. izvēle______________________________ 
  

Bērni: vārds                                 dzimšanas datums                  Cālīši (auklēšana)        Stariņi           1/2 x 1/2  
 

_________________________________      _________________________                     _____                        _____                      _____ 
 

_________________________________      _________________________                     _____                        _____                      _____ 
 

_________________________________      _________________________                     _____                        _____                      _____ 


