
Ko dziedāšu, ko runāšu,
Svešu zemi staigādama?
Dziedāš’ pati savu dziesmu,
Runāš’ savu valodiņu.

Gaŗezerā 2005. g.
no 14. - 21. augustam

Rīta ievirzes 9:00 –
12:00
Politika — Latvija iziet pasaulē

Kas noticis Latvijā un ap Latviju kopš tā
ķļuvusi par Eiropas Savienības un NATO
dalībvalsti? ASV prezidents Bušs pieteicis vizīti
Rīgā. Krievija rīko 2. pasaules kaŗa beigu 60.
gadadienas atceri, kur piedalās arī Latvijas
prezidente Vīķe-Freiberga. Latvija saņem
ievērojamus līdzekļus no EiroSavienības, bet
Latvijā arī ievērojami cēlušās cenas; un nebeidzās
jautājumi par korupciju. 3x3 būs daudz apspriežamā
par labo un vēl labojamo Latvijas politikā. Ievirzi
vada profesors Jānis Peniķis un palidzēs Andris
Tomašūns. 

Folklora – Ziemeļkurzeme
Ievirzes vadītāja talsiniece Zigrīda Brāle no

Latvijas dalībniekus iepazīstinās ar tāmnieku
izloksnēm (ieskaitot ventiņu), Latvijas svētvietām,
latvju rakstiem, ūdens u.c. rituāliem. Zigrīda
daudzus gadus vadīja folkloras kopu “Talsi”, ir
piedalījusies vairākos starptautiskos folkloras
festivālos un ir gide senā latviskā Kurzemes sētā.

 
Kokgriešana
Vada Uģis Lāma no Otavas. Viņš nodarbojās ar
mākslu un koka apstrādi, un ir piedalījies 3x3
daudzus gadus, tātad pieredze ir liela. Dalībnieki
mācīsies dažadu veidu koka apdari. Katrs var
izmeklēt sev projektus — šķīvi, svečturi, lādītes, vai
ko citu. Iespēja arī mācīties intarsiju.

Rokdarbi
Vada Zinta Enzeliņa no Toronto. Viņa jau

daudzus gadus nodarbojas ar tautas tērpu
gatavošanu un citiem rokdarbiem. Ievirzes
dalībnieki varēs mācīties aust prievītes un jostas,
adīt tautiskus cimdus un zeķes, darināt tautas tērpa
daļas, izšūt sedziņas un spilvenus u.c. Īpasu
projektu darinātāji lūgti sazināties ar Zintu, 
905-889-8354.

Pēcpusdienas ievirzes 13:30 – 16:00
Latvijas vēstures leģendas un mīti

Ieskatīsimies Latvijas vēsturē lai ieraudzītu
atšķirības starp to, kā pagātnes notikumi ir aprakstīti
dokumentos un kā to izprot mūsdienu cilvēki. Vada
vēstures skolotājs un mācību grāmatu autors,
jelgavnieks Andris Tomašūns.

Literatūra un dzīves stāsti
Apskatīsim dažādu autoru dzīves stāstus.

Rakstīsim un veidosim arī paši savus dzīves stāstus!
Vada Julieta Rumberga no Mičigānas.

Latviskā virtuve — cepu, cepu kukulīti!
Ievirzē mācīsies cept maizi, biezpienmaizes,

speķa raušus, siet Jāņu sieru un gatavot vēl daudzus
citus tradicionālus latviskus ēdienus. Vada Elga
Pone no Minesotas, tautisko ēdienu gatavotāja.

Ziedu un zaļumu kārtošana
“Floristikas” māksla ir bijusi vairakkārt

piedāvāta Latvijas 3x3 nometnēs; šovasar varēsim
to mācīties Gaŗezerā. Būs iespēja veidot zemus un
augstus ziedu pušķus, bumbas formas, galda
izdaiļojumus u.c. Vada Ģertrūde Tomašūne no
Jelgavas.

Māksla
Brīvā un nepiespiestā vidē, ievirzes

dalībniekiem būs iespeja apgūt dažādas
gleznošanas, zīmēšanas un grafikas technikas,
iepazīties tuvāk ar latviešu mākslu un radīt savus
mākslas darbus. Gaidīti visi — gan pieredzējušie
dalībnieki, gan tie, kas vēlas pārkāpt savai “es
nemāku zīmēt” iedomai! Vada māksliniece Linda
Treija.

Latvijas mākslas akadēmijas maģistre, 1997.
g., Linda ilustrē latviešu tautas dziesmas, un ir
strādājusi kā mākslas skolotāja Latvijā un ASV. 

Pirms vakara programmas 
nodarbības visai ģimenei. 

Vakara programmas 
Pēc vakariņām: ugunskurs, lekcijas u.c.
uzvedumi. Katru vakaru kaut kas cits! 



Daiļamatnieku ievirzes ½ dienu vai visu
dienu

Podniecība
Dalībnieki mācīsies veidot traukus, uz

podnieka ripas un arī bez tās. Vada Gundega Peniķe
no Indiānas, kas jau 30+ gadus nodarbojas ar
keramiku. Viņa ir mācījusi keramiku dažādās
koledžās, mākslas centros, Gaŗezera vasaras
vidusskolā un daudzās 3x3 nometnes ASV un
Latvijā. 

Rotkalšana
Dalībnieki iepazīsies ar metāla un dzintara

apstrādāšanas tehniku un darba rīkiem, formas un
rakstu elementiem un to ievietošanu metālā.
Darbnīcā varēs izgatavot vienkāršas latviskas rotas,
atkarībā no katra zināšanām un spējām. Piedalīšanās
sākot ar 13 g.v. Vada Astrīde Otto no Minesotas un
palīdzēs Lilita Spure un Laura Šmidchene.

Stikla apdare
Ievirzē darinās visādas liedētas krāsaina stikla
formas, ar stiklu izdaiļos cementa dārza akmeņus,
gravēs stiklu, un kausēs stiklu ceplī. Visu darīs pēc
dalībnieku intereses un spējām. Ievirze piemērota
pieredzējusiem, kā arī iesācējiem. Piedalīšanās
sākot ar 13. g.v. Vadītāji Zane un Lauris Rožkalni
no Viskonsīnas ir strādājusi ar stiklu kopš 1988. g.
un vienmēr meklē kautko jaunu un interesantu. 

Dienas norise
  8:00 – 9:00 Brokastis
  9:00 – 12:00 Rīta ievirzes
12:30 – 13:30 Pusdienas
13:30 – 16:00 Pēcpusdienas ievirzes
16:45 – 17:30 Tautas dziesmu dziedāšana
17:30 – 18:30 Vakariņas
19:00 – 20:00 Vakara programma 1
20:30 – 21:30 Vakara programma 2
21:30 – beigām Nīkšana, un nīkšana

Pieaugušo dalībnieku bērniem
3x3 pamatā ir latviešu valoda, zināšanas un
dzīves ziņa. Tas nozīmē, ka bērnu nodarbībās
pieņem tikai tos bērnus, kuŗi prot un neatsakās
runāt latviski. 

Mazlācīši (0 – 5 g.v.)
Rotaļās, dziesmas, peldēšana, krāsošana un jautra
spēlēšanās jaunākiem bērniem. Vada Gunta Beard,
kas ir strādājusi Indianapoles latviešu skolā 17
gadus, 8 no tiem kā pārzine. Gunta ir arī GVV
informācijas direktore, kas pārzin GVV nometni,
sagatavošanās skolu un bērnu dārzu. Palīdze – Laila
Švalbe.

½ x ½  (6 – 12 g.v.) 
Rotaļas, spēles, mākslas pasākumi, sporti un
iepazīšanās ar pieaugušo ievirzēm, it sevišķi
podniecības darbnīcā. Vada Āva Bērziņa no
Minesotas, kuŗa pašlaik mācās maģistra grādam
bērnu izglītībā.

VISIEM, visiem
Tautas dziesmu dziedāšana pirms vakariņām. 

(16:45 – 17:30) Dziedāsim pazīstamas un mazāk
pazīstamas tautas dziesmas. Zigrīda Brāle,

folkloras ievirzes vadītāja no Kurzemes, vadīs
tautas dziesmu dziedāšanu. 

Dziedāsim prieka pēc!!

3x3 ir saiets ar nometni latviešiem dažādos
vecumos, kas veltīta:

latvisko zināšanu paplašināšanai
latviskās kopības sajūtas veicināšanai

latvisko ģimeņu stiprināšanai
latvisko draudzību sekmēšanai


