Alsviķu 3 x 3 nometne
2007. gada 8.-15.jūlijs

Ieviržu apraksti
Rīta ievirzes
10.00 – 12.30
pieaugušajiem un jauniešiem no 13 gadiem
Ģimeņu seminārs – Līga Ruperte (ASV), Māra Tupese (ASV)
Ievirzes dalībnieki iepazīsies ar ģimeņu psicholoģiju un ar veidiem kā uzlabot
savstarpējās attiecības un saskarsmi ģimenē, bērnu audzināšanas metodes
un visu ģimenes locekļu pašcieņu, labsajūtu un attieksmi pret ģimeni.
Dalībniekiem būs iespēja mācīties kā veidot pozitīvas attiecības ar partneriem,
bērniem un citiem līdzcilvēkiem. Svarīgas tēmas būs komunikācijas,
pašcieņas
veidošana
ģimenē,
stresa
samazināšana,
šķirtās
un
atkalizveidotās ģimenes, alkoholisms un vardarbība. Svarīga nodarbību daļa
būs pārrunas, vingrinājumi un piemēri no lektoru un dalībnieku pieredzes.
Līga Ruperte: skolotāja un terapeite, doktora grāds psicholoģiskajā
padomdošanā. Kopā ar vīru Arnoldu uzsāka 3x3 kustību Garezerā, ASV,
1981. gadā. Vadījusi 3x3 nometnes Garezerā un Latvijā, bijusi ieviržu
vadītāja un lektore 3x3 nometnēs ASV, Latvijā, Austrālijā, Anglijā, Zviedrijā
un Francijā. Kopš 1991. gada Latvijā vadījusi dažadus kursus skolotājiem,
terapeitiem un sociālajiem darbiniekiem, galvenās tēmas – atbalsta
sniegšana, saskarsme, ģimeņu psicholoģija, vardarbība ģimenē, īsterapija
vērsta uz atrisinājumiem. Nodibinājusi un no 1995. – 2001. gadam vadījusi
Ģimeņu atbalsta koordinācijas centru Latvijā. ASV strādā kā ģimeņu
terapeite.
Māra Tupese: Man ir bakalaura grāds pamatskolas pedagoģijā un maģistra
grāds grūti audzināmo pusaudžu pedagoģijā un psicholoģijā. Jau 26 gadus
strādāju ASV vidusskolā ar grūti audzināmiem jauniešiem., kuriem ir grūti
iekļauties skolas vidē un disciplīnā dēļ negatīvas ietekmes no savas ģimenes.
Esmu strādājusi ar jauniešiem, kuri ir cietuši gan fizisku, gan seksuālu
vardarbību, kā arī ar skolēniem, kuri dzīvo alkoholiķu un narkomānu
ģimenēs.

Kultūrvēsture – Jānis Polis (Alsviķi)
Jānis Polis ir pedagoģijas vēstures maģistrs. Grāmatu apgāda “Selja”
īpašnieks un izdevniecības “Harmonija” galvenais redaktors. Sarakstījis,
izdevis un rediģējis vairāk nekā 30 grāmatas (“Cēsu hronika”,
“Vidusvidzemnieku biogrāfiskā vārdnīca”, “Alūksnes mozaīka” u.c.) Vadīja
kultūrvēstures ievirzi Cēsu 3x3 nometnē. Stāstīs par ievērojamām rajona
vietām un personām, ievirzes dalībnieki dosies ekskursijās.

Valoda: Bērnu, Malēniešu un Latviešu– Dace Markus (Rīga), Austris
Grasis -(Vācija)

Dace Markus ir Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenā locekle, LU
profesore, Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas rektore. Viņa ir
sarakstījusi 2 grāmatas par bērna valodu un daudzas publikācijas par
valodas jautājumiem, arī par tām Ziemeļaustrumvidzemes (malēniešu)
izloksnēm, kuras runā Alūksnes novadā. Pati ir 4 dēlu māmiņa, nu jau arī
vecmāmiņa.
D. Markus piedāvās interesantas sarunas par pētījumiem bērnu valodā,
aizraujošus bērnu valodas piemērus, klausītāju bērnības atmiņu un valodas
analīzi, kā arī malēniešu vārda skaidrojumu, izlokšņu analīzi un teicēju runas
un dziesmu demonstrējumus.

Piecas lielās okupācijas tēmas – Valters Nollendorfs (Rīga), Uldis
Neiburgs (Rīga)
Ievirzes vadītāji strādā Okupācijas muzejā. Ievirzē runās par mūsu tautas
vēsturiskām tēmām.

Literatūra – Vita Vīksna (Anna), Marika Salmiņa (Rīga)
Iepazīsiet Alūksnes rajona literātus, apmeklēsiet Trapeni – Ojāra Vācieša
dzimteni. Tiksieties ar Andri Akmentiņu un literātu kluba „Ezerlāse”
dalībniekiem.

Reliģija un ētika – Ieva Graufelde (Zviedrija)
Dzīve ir par attiecībām!
„Tad nu visu, ko jūs gribat, lai cilvēki jums dara, tāpat darat arī jūs viņiem.”
Bībelē lasām par cilvēka attiecībām ar Dievu, ar sevi, ar savu līdzcilvēku, un
ar visu pasauli kurā dzīvojam. Bībeles tekstos sastopam personas, kuru
pieredzes ir kā mūsu, jo savā būtībā cilvēks ir tas pats. Tiekoties ar
personām Bībeles tekstos, varam sev uzdot jautājumu par savām attiecībām
un attieksmēm.
Ieva Graufelde: Esmu dzimusi trimdā, ASV, kur uzaugu, ieguvu savu
pamatizglītību un uzsāku augstāko izglītību. Pārcēlos uz Zviedriju 1973. gadā.
Teoloģisko izglītību ieguvu Upsalas Universitātes Stokholmas filiālē. Upsalas
Mācītāju Institūts sagatavoja mācītājas amatam, kuru vēlāk papildināju
Sv.Lukas Institūtā. Tiku ordinēta Stokholmas Domu Baznīcā, 1989. gadā,
kalpošanai zviedru baznīcā, bet uzņemta Latvijas Ev.Luteriskā Baznīcā Ārpus
Latvijas 1989. gada jūlijā. Esmu Zviedrijas iecirkņa prāveste kopš 1993..
gada, Stokholmas un Vesterosas draudzes mācītāja un Baznīcas Pārvaldes
Eiropas pārstāve. Piecpadsmit gadus sastādīju kopīgo Baznīcas
gadagrāmatu. Ģimenē ir trīs pieauguši bērni, kuri arī piedalījušies 3x3
nometnē Zviedrijā 1985. gadā, bet mazdēliņam jāpaaugas lai nākotnē varētu
ņemt līdz uz 3x3.

Tautas tērpa krekla darināšana – Renāte Pilipa (Alūksne), Antra
Strazda (Alūksne)
Ievirzē darināsim latviešu tautas tērpa kreklu. Grupā var darboties 5 cilvēki.
Ņemsim mērus, izgriezīsim krekla detaļas, apgūsim cauro vīli un citus
dūrienus, veidosim krokojumu, izgatavosim pogu un sašūsim kreklu.
Renāte Pilipa pēc profesijas ir audēja, bet patīk arī baltie darbi un adīšana.
No 1992.gada darbojas Alūksnes tautas lietišķās mākslas studijā (TLMS)
“Kalme”, bet tās vadītāj ir no 1998.gada.
Antra Strazda ir Alūksnes Valsts ģimnāzijas skolotāja, darbojas TLMS
“Kalme”.

Aušana – Mudīte Pētersone (Maliena)
Ievirzē būs iespēja aust: dvieļus, tējas maisiņus vai lupatu celiņus – dārza
galdam.
Mudīte Pētersone ir lauksaimniece, biteniece un četru bērnu mamma, kurai
vislabāk patīk adīt. Audzinot kuplo bērnu pulciņu, vienmēr ir vēlējusies aust,
jo to darīja viņas vecmamma. Tagad, kad visi bērni izauguši, sapnis ir
piepildīts, kopš 2005.gada rudens Mudīte darbojas TLMS “Kalme”.

Rotu kalšana – Jānis Mednis (Rīga)
Būs iespēja izgatavot sev rotu, bet par materiālu būs jāmaksā ievirzes
vadītājam.

Gleznošana – Gunārs Ozoliņš (Alūksne)
Mākslinieka Gunāra Ozoliņa akvareļu izstāde no 2007.gada 16.jūnija
skatāma Alūksnes Novadpētniecības un mākslas muzejā.

Rotaļlietu – spilvenu gatavošana – Velga Vimba (Alsviķi), Daina
Rudzīte (Alūksne)
Velga un Daina ir Alsviķu profesionālās skolas skolotājas. Ievirzē viņas Jums
palīdzēs radīt mīļu rotaļlietu- spilvenu. Miegs ir ļoti svarīgs un vislabāk
izgulētie svaram uz pašu radīta spilvena. Vai ne?

Visiem vecumiem
Dabas mācība – Inta Sināte (Maliena), Anna Āze (Balvi)
Inta ir Malienas pamatskolas skolotāja un Rīgas Pedagoģijas un izglītības
vadības augstskolas pasniedzēja. Anna ir Žīgurus (Balvu rajons) meža muzeja
vadītāja.

Koka darbi – Harijs Stradiņš, (Alūksne)
Skulptūru gatavošana no zariem. Ievirzes dalībnieki dosies mežā, sameklēs
savu koku un izgatavos kādu skaistumu vai saimniecībā noderīgu
priekšmetu.
Harijs Stradiņš – dabiska koka formu apstrādes amata meistars.

Keramika – Gundega Peniķe (ASV), Arvīds Pīgozņa (Strautiņi), Uģis
Puzulis (Strautiņi)
Ievirzes dalībnieki darbosies vietējo keramiķu darbnīcās. Veidos
izstrādājumus no māla, kas paliks par piemiņu. Keramikas ievirzē gan
veidosim mālus ar rokām, gan izmēģināsim virpot dažādas trauku formas.
Izgatavotos traukus apdedzinās. Varēsim traukus glazēt (vāpēt).
Gundega Peniķe: Mācījusi keramiku ASV South Bend’as Mākslas centrā un
Saint Mary’s un Indianas universitātēs kopš 1975. gada. Bijusi keramikas
ievirzes vadītāja pirmajā 3x3 nometnē Garezerā un daudzās citās 3x3
nometnēs Garezerā un Latvijā.
Uģis Puzulis – ir keramikas amata meistars, veido dažādus keramikas
izstrādājumus un dārza keramiku.

Arvīds Pīgozņa- ir mākslinieks keramiķis, viņa darbnīcā ir apskatāma
keramikas ekspozīcija.

Ādas apstrāde – Līga Sarkane (rotas, somas), Agrita Krieviņa (apavi)
Animācija – Dace Liepa (Rīga), Jānis Sausnītis (Rīga)
Zīmēsim, veidosim, dziedāsim, lai nometnes noslēguma taptu filmiņa.

Lelles un maskas– Laila un Jānis Kirmuškas (Rīga)
Ievirzē tiks veidots uzvedums noslēguma koncertam. Ievirzes dalībnieki
gatavos mazākas un lielākas formas maskas un leles, kas paliks dalībnieku
īpašumā.

Mežģīņu un ziedu tamborēšana - Vija Buhaņeviča (Alūksne), Ārija
Bērziņa (Beja)
Vija pēc izglītības ir medmāsa. Tajā laikā, kad viņa bija maza meitene, visās
lauku mājas bija stelles un iespēja tajās padarboties. Vijas mamma bija
šuvēja. Viņai pašai patīk ne tikai aust, bet arī adīt un tamborēt, iet mežā lasīt
sēnes un ogas. Alūksnes TLMS „Kalme ” darbojas no 1983.gada. ievirzē
mācīsies tamborēt mežģīnes.
Ārija ir Alūksnes rajona Bejas klubiņa „Pīlādzis” vadītāja. Ievirzes
dalībniekiem palīdzēs tamborēt ziedus.

Pēcpusdienas ievirzes
14.00 – 16.30
pieaugušajiem un jauniešiem no 13 gadiem
Latviešu tradicionālā audzināšana – Gunārs Strods (Rēzekne)
Ievirzē apskatīsim tautas tradicionālās audzināšanas līdzekļus- ticējumus un
to skaidrojumus, dabas vērojumus un to skaidrojumus, sakāmvārdus, mīklas,
teikas, pasakas, rotaļas, spēles, godus, gadskārtu ieražas. Ievirzes laikā
dalībnieki tiek aicināti dalīties ar savu pieredzi un kopīgās diskusijās un
darbībās meklēt senās un mūsdienu audzināšanas sakarības. Ievirzē vēlams
pieteikties jauniešiem un pieaugušajiem.

Latvieša Dievziņa – Maruta Voitkus-Lūkina (Austrālija)
Vai ir piepildījies sapnis, kuru sapņoja Krogzemju Mikus, Juris Alunāns,
Krišjānis Voldemārs un Pliekšānu Jānis? Vai baro mūs Friča Brīvzemnieka,
Krišjāņa Barona piepildītās klētis?
Kā mūs vērtētu tūkstošgalvainais veļu pulks, tie ļaudis, kuri atsaucās brāļu
Brastiņu, Kārļa Bregžes un Jura Leca aicinājumam atdzīvināt mūsu pašu
panīkušo kultu? Ko domātu par šodienas latvieša dievturību tās celmlauži
Jēkabs Bīne, Alfrēds Goba, Voldemārs Reiznieks, Ansis Cīrulis, Jānis Norvilis,
Arturs Salaks, Anna Brigadere, Edvarts Virza, Jānis Jaunsudrabiņš, Viktors
Eglītis, Voldemārs Maldonis, Jānis Sanders, Hilda Vīka, Jānis Medenis, Vilis
Cedriņš, Jānis Veselis un vēl tik daudzi mūsu gaišredzīgās inteliģences,
kuriem piebiedrojās tauta, sākimā pa vienam, pa diviem, tad pa mazam
pulciņam, tad lielākam, kamēr atkārtoti bija jāatrod lielākas telpas saietiem?

Kas tas par sapni, kā piepulcēšanās patstāvīgās garīgās satversme
veidotājiem auga augumā un straujumā līdz okupācija kustību aizliedza, kā
tā turpināja veidoties pagrīdē un trimdā un kāda tā ir šodien, to aplūkosim
ievirzē Latvieša dievziņa.
Maruta Voitkus-Lūkina: dzimusi Rīgā, gadiņu nodzīvojusi Zaļeniekos, tad
bēgles gaitās pabijusi Tiringā, Vācijā, skoloties sākusi Ansbachas bēgļu
nometnes Daugavas pamatskolā. Ģimene izceļojusi uz Kanādu. Pasaules
uzskats veidojies turienes latviešu vidē. Tagad ar vīru Jāni dzīvo Austrālijā
un pa ziemeļpuslodes vasarām piedalās Valmieras Beverīnas dievturu
draudzes daudzinājumos, izbraukumos, labos darbos un nu jau kuro gadu
gan kārto mantojuma lietas, gan cērt istabu Salacas augšteces krastā,
Skaņkalnes pagastā.

Trimdas kultūras vēsture – Anita un Guntis Liepiņi (Kanāda)
Ar repatriācijām uz Vāciju pirms kara, deportācijām 1941. g. un 1949. g. un
bēgļiem un izsūtītiem uz Rietumiem starp 1941. g. un 1945. g., Latvija
pazaudēja ļoti daudzus kultūras darbiniekus.
Starp 1945. un 1990. gadu latvieši Rietumos un Latvijā dzīvoja šķirti,
dažādos politiskos un kulturālos apstākļos. Sakari starp abām grupām
vairāku iemeslu dēļ bija minimāli līdz 80’to gadu beigām.
Rietumu latvieši sīksti turējās pie vecās, no Latvijas līdzpaņemtās kultūras.
Viņi saglabāja daudz no tā, ko Latvijā režīms mēģināja iznīcināt.
Vietējie apstākļi tomēr iespaidoja viņu tālāko kultūras attīstību. Plašā
pieejamība citu zemju un tautu kultūras vērtībām no vienas puses un brīvība
izteikties no otras puses deva iespējas, kuru Latvijā nebija.
Jaunākā
paaudze tās ātrāk piesavinājās radot latviešu sabiedrībā lielāku paaudžu
plaisu, nekā pašās mītnes zemēs.
2004. g. no 30. septembra līdz 2. oktobrim Rīgā notika konference – trimda
kultūra nacionālā identitāte. Savā referātā Valters Nollendorfs raksta: „...līdz
pat šai dienai iznāk 1955. gadā Amerikas Latviešu jaunatnes apvienības
iesāktā „Jaunā Gaita”, kas pāris gadu laikā kļūst par jaunā avangarda
pulcēšanās vietu....Šis avangards ir kritisks par trimdas vecākās paaudzes
ideoloģisko sastingumu...Te parādās darbi, kas ...šīs tradīcijas problematizē
un demitoloģizē.”
Lielākā latviešu centrā ārpus Latvijas, Toronto (Kanādā) un apkārtnē dzīvoja
ap 15,000 latviešu. Vairākās citās pilsētās ASV un Austrālijā vienviet dzīvoja
vairāk nekā 1000 latviešu. Izdeva žurnālus, avīzes, rakstīja grāmatas, lugas,
komponēja, rīkoja mākslas izstādes un dziesmu svētkus.
Trimdas kultūras vēstures ievirzē apskatīsim trimdas latviešu darbību vispār
ar uzsvaru uz atšķirīgo. Apskatīsim arī, kas ir noticis pēc 1990. gada, kad ir
bijusi iespēja visiem latviešiem darboties kopā bez ārējiem ierobežojumiem.
Ievirzē būs runātāji no ārzemēm un Latvijas. Skatīsimies video izvilkumus no
latviešu sarīkojumiem Rietumos.
Guntis Liepiņš: Dzimis 1933. gadā Latvijā, izbraucis uz Vāciju 1944. gadā un
uz Kanādu 1948. gadā, ieguvis inženiera grādu 1960. gadā. Aktīvi darbojies
latviešu sabiedrībā.
Vadījis vairākas politiskās un vēstures ievirzes 3x3 nometnēs ASV un Latvijā.
Piedalījies 3x3 nometnēs Austrālijā un Kanādā. Valdes priekšsēdis Latviešu
Nacionālā Jaunatnes Apvienībā Kanādā 1959/59.g. Pašreiz Vicepriekšsēdis
finansēs Latviešu Nacionālā Apvienībā Kanādā un apgāda Ceļinieks, žurnāla
Jaunā Gaita izdevēja, vadītājs. Pilnīgākai biogrāfijai, lūdzu, skatiet www.
Gramata21.lv

Anita Liepiņa: (dz.Atars, 1936.g. Rīgā)
Izglītība: 1945.g. latviešu bēgļu pamatskolā Šlezvigā (Schleswig), Vācijā. Kopš
1948. g. dzīvo Kanādā. Studē modernās valodas un literatūru
(1959.g.Hon.B.A.; 1961.g.M.A.)
Mācījusi kanādiešu vidusskolā franču, itāļu un angļu valodas līdz pensijai
1994. g. No 1972. – 1982. g. arī latviešu valodu Toronto latviešu skolās.
Lektore skolotāju kursos, 2x2 un 3x3.
Tulkojusi latviski grāmatas un rakstus žurnāliem no franču un angļu valodas.
Jaunās Gaitas līdzstrādniece/redaktore.
Kopš 1953. g. darbojusies latviešu sabiedrībā sākot ar Londonas (Ontario,
Kanādā) Latviešu jaunatnes pulciņu. Savam priekam dejojusi „Vecajā
Diždancī”. Sākot ar 1971. g. ar ģimeni atkārtoti braukusi uz Latviju.
Precējusies ar Gunti Liepiņu. Ģimenē divi dēli un trīs mazbērni.
Šo konspektīvo uzskaiti gribu papildināt ar tīri subjektīvu piebildi. Kanādā
dzīve it kā sadalījās divās daļās, latviešu un kanādiešu. Laika tecējumā tās
abas atkal ir saplūdušas kopā, viena otru bagātinot. No latviešu puses cieņa
pret darbu un dabu un no kanādiešu puses izpratne par demokrātiju un
toleranci. Sīkāka informācija atrodama www. Gramata21.lv

Mūzika –Elīna Selga (Rīga, Alūksne)
13.jūlijā ievirzē piedalīsies vijolniece Rasma Lielmane ar tēmu „Ar vijoli pa
pasauli» Vienu dienu Agrita Krieviņa pastāstīs par trīsreiztrīsnieka Ulda Siliņa
grāmatas „Dziesmai viena gala nava. Jāzeps Vītols savās un laikabiedru
vēstulēs 1918 – 1944” tapšanu. Apmeklēs Gaujienā Jāzepa Vītola muzeju
„Anniņas« tiksies ar Jāzepa Vītola fonda darbiniekiem Stāstījums par rajona
mūziķiem, pašdarbības kolektīviem un mūzikas izglītības iestādēm.

Mācība par Ernstu Gliku – Ilona Riekstiņa (Alūksne), Atis Grīnbergs
(Alūksne)
Alūksnē ir vienīgais E.Glika Bībeles muzejs. Ilona ir Ernsta Glika ģimnāzijas
skolotāja, viņa daudzus gadus pētījusi E.Glika darbību. Atis Grīnbergs ir
Alūksnes ev.lut.draudzes mācītājs.

Politika – Lauma Vlasova (Maskava), Jānis Peniķis (ASV), Viktors
Litaunieks (Alūksne)
Politikas ievirzē apspriedīsim jaunākos notikumus, personības un parādības
Latvijas iekš- un ārpolitikā. Kādi tie būs 2007. gada vasaras vidū – nav
iespējams pateikt šo rindu rakstīšanas laikā 2007. gada martā. Vai pie varas
būs tagadējā vai cita valdība? Kurš būs jaunais valsts prezidents vai
prezidente? Vai Latvija būs noslēgusi robežlīgumu ar Krieviju? Vai Eiropas
Savienībai būs jauna konstitūcija? Bet mēģināsim arī raudzīties tālākā
skatījumā – piemēram, kā mūsu dzīvi ietekmējusi pašvaldības un valdības
politika? Kā mēs paši savukārt varam ietekmēt šo politiku? Un ko mēs īsti
gribam panākt – kādu mēs gribam redzēt savu novadu, savu Latviju?
Jānis Peniķis: Politikas zinātnes profesors Indianas Universitātē, ASV, un
kopš 1995. gada viesprofesors LU. Bijis lektors un ieviržu vadītājs daudzās
Latvijas un Amerikas 3x3 nometnēs kopš to sākuma.
Viktors Litaunieks ir Alūksnes pilsētas domes priekšsēdētājs.

Lauma Vlasova ir Latvijas vēstniecības Maskavā pārstāve, Krievijas Latviešu
kongresa priekšsēde.

Laika plānošana – Linda Pavlovska (Rīga)
Mūsdienu steidzīgajā pasaulē cilvēki ir ļoti aizņemti. Mācīsimies plānot laiku,
lai nākamgad 3x3 nometnē varam piedalīties visa ģimene kopā.

Senās tekstilijas - Inese Krūmiņa (Rīga)
Ievirzē varēs iepazīties un iemācīties darboties ar pinumiem, tai skaitā adatas
pinumu (adīšanas vēsturisko priekšteci), mežģījumiem un apgūt aušanu ar
celu dēlīšiem gan vienkāršu, gan ar ģeometriskā raksta veidošanu 2 un 4
diegu tehnoloģijā. Apgūsim arī ornamenta veidošanas (modelēšanas)
principus.

Cepuru gatavošana no kļavu lapām un doņiem– Sandra Vorkale
(Ludza), Sandra Stare (Rēzekne)
Pīšana – Modris Strauts (Ape), Juris Ventaskrasts (Liepājas rajons)
Meistari no dažādām Latvijas malām dalīsies pieredzē gan ar nometnes
dalībniekiem, gan savā starpā. Pīsim no doņiem un citiem materiāliem.

Zīda apgleznošana – Aina Strode (Rēzekne), Gunta Tuča (Alūksne)
Aicinām ļauties krāsu priekam vasaras mirkļus iemūžinot gleznojumos uz
gaisīgā zīda. Ja ir vēlēšanās piedalīties ievirzē, var līdzi ņemt savu audumu
vai iegādāties uz vietas.

Darbs ar pērlītēm –Māra Krieviņa (Alūksne)
Darboties TLMS “Kalme” sākusi ar aušanu, adīšanu un teorētiskajām
nodarbībām. Ap 1980.gadu sākusi aust un izšūt sev un meitām Malienas
novada tautas tērpus. Meitenēm, toreiz vēl skolniecēm, bija jāšuj vainadziņi.
Tā radās interese par pērlīšu izšūšanu un Māra sāka pastiprināti vākt un
pētīt materiālus par šo jaunavu galvas rotu – vainagu.
Vairāk kā 20 gadu ilgā pieredzē pērlīšu izšūšanā Māra ir apguvusi dažādu
Latvijas novadu vainagu īpatnības, ir šuvusi pērļu (etnogrāfijā zīļu) jostas
vīriešu tautas tērpiem. Nozīmīgs darbs ar Latvijas Kultūrkapitāla fonda
atbalstu no 2000. gada līdz 2005.gadam bija kanceles pārsega izšūšana
Alūksnes ev.lut. baznīcai.
Ievirzes dalībniekiem varēs pamācīt šūt vienkāršāko no Vidzemes vainagiem –
sienamo vainagu vai šauro Krustpils vainagu. Vai arī nelielu izšuvumu uz
apģērba.

Visiem vecumiem
Pļavas mācība - Līga Reitere (Ventspils), Roberts Zeltiņš (Maliena)
Līga ir stāstniece. Ventiņu valodā labprāt pastāsta senas receptes par zāļu
tējām, par Kurzemes ēdieniem, par senajām spēlēm un rotaļām, prot veidot
stāstu arī no gliemežvākiem un aust uz senlatviešu stellēm. Svētdienās dodas
uz muzeju un Zvejnieku sētā dzīvo kā ventiņu puses stāstniece – zāļu sieva.
Viņa ir izveidojusi 352 Latvijā sastopamo ārstniecības augu kartotēku un ik
vasaru savāc Kurzemē vismaz 120 ārstniecības augus.

Roberts Zeltiņš ir ārstniecības augu audzētājs no Alūksnes rajona Malienas
pagasta. Ievirzes dalībnieki viesosies viņa saimniecībā.

Stabuļu mācība – Olīvija Jēģere (Ilzene)
Ilzenes pamatskolas direktore. Vada dažādus muzikālos ansambļus. Stāstīs
par stabuli, būs iespēja apgūt kādu skaņdarbu. Iespējams, ka ievirzē
ciemosies Aleksandrs Maijers no Krāslavas, kurš pamācīs gatavot stabules no
latvāņiem un niedrēm.

Latviskā virtuve – Astrīda Melece (Alsviķi), Dzidra Šteinberga
(Kanāda), Mārtiņš Rītiņš 13.07. (Rīga)
Ievirzē mūsdienu vīzē mācīsimies gatavot to, ko ēda mūsu senči, uzsverot
veselības veicināšanu.
Dzidra Šteinberga: Dzimu 1926. gadā Rīgā, bet vecāku dzīves vietas dēļ tiku
reģistrēta Kocēnu pagastā (tagad zem Krievijas). Mana sirds pieder Latgalei.
Alūksnē gāju vidusskolā un to nobeidzu Eslingenā. Freiburgas universitātē
sāku studēt mežkopību. 1948. gadā iebraucu Kanādā. 1953, gadā nobeidzu
māsu skolu un 1958. gadā saņēmu B.Ed.N. (māsu pedagoģijā). 1960. gadā
man bija iespēja dalīties neatkarīgās māsu skolas (ārpus universitātes)
dibināšanā un veidošanā – pirmā Kanādā. Šai māsu skolā mēs uzsākām
mācības ar normāli darbojošos ķermeņa anatomiju un fizioloģiju un tā
uzturēšanu – profilaksi. Tā savās mācībās iekļāva arī svarīgo uztura nozīmi
un tā izvēli. Kopš 1963. gada veidojot savu ģimeni, pareizā uztura izvēle un
gatavošana ir bijusi centrā. Manas trīs meitas ļoti labi runā latviski, ciemojās
bieži Latvijā un ir priekšzīmīgas datoru augstākās specialitātēs.
Astrīda Melece ir Alsviķu profesionālās skolas skolotāja.

Tekstila mozaīka – Aina Antonija (Grobiņa)
Šūsim dažādus priekšmetus no auduma gabaliņiem.

no 7 – 13 gadiem
Folklora bērniem – Ulvija Brīvlauka (Rīga)
Vilku mācība – Jānis Atis Krūmiņš (Rīga)
Ievirzes dalībnieki iepazīsies ar senā latviešu karavīra dzīvesziņu, pasaules
uzskatu, apģērbu, ieročiem un dziesmām, kā arī ar mūsdienu karavīram
nepieciešamajam iemaņām un ekipējumu. Būs iespēja izgatavot ātros kara
lokus un vārīt kara putru.

Teātris – Ārija Liepiņa- Stūrniece (Rīga), Ēriks Vilsons (Liepāja)
Pievakares ievirzes
17.00 – 19.00
Visiem vecumiem

Apvārsnis- katru dienu cits viesis
Žurnālistika – Daiga Sliņķe (Alūksne)
Kopīgi skaidrosim, kas ir labs raksts, intervija, ziņa, un kādi vēl ir žurnālistikas
žanri. Kā un kur atrast idejas un tematus, par ko rakstīt, bet par ko rakstīt nedrīkst,
tātad, diskutēsim arī par mediju ētiku. Un, protams, paši izmēģināsim roku un ar
savām publikācijām palīdzēsim tapt nometnes avīzei

Tīmeklis – Inese Krūmiņa (Rīga), Gundars Kalniņš (Rīga)
Mājas lapas veidošana. Roku iemēģināt varēs katrs. Ieteicams iepazīties ar 3x 3
mājas lapu, līdzi ņemiet idejas un ierosinājumus lapas pilnveidošanai. Strādāsim
kopā.

Jauniešu klubs- Arita Vīksna, Anta Aizupe, Kristaps Timermanis Alūksnes Jauniešu klubs „Citi”
Jauniešu klubs "The Others"/"Citi" pastāv jau vairākus gadus. Katru gadu
kopā sanāk apmēram 15 - 30 jaunieši, kuri kopā veido dažādas aktivitātes
gan sev, gan pārējiem pilsētas iedzīvotājiem! Kopā piedalāmies arī
starptautiskos projektos, viesojamies pie citu valstu jauniešiem un viņi
viesojas pie mums, Alūksnē.
Nometnē "3x3" mēs, 3 jaunieši (Kristaps, Arita un Anta), labprāt dalīsimies
savā pieredzē ar jums visiem! Mūsu nodarbību mērķis ir veicināt jauniešu
uzņēmību, saskaņu, iniciatīvu. Visiem kopā esot, pildīsim dažādus
uzdevumus, spēles, būs dažādas diskusijas - dalīsimies pieredzē viens ar
otru. Šīs dienas ir lieliska iespēja jaunas komandas izveidei, labu draugu
iegūšanai, kā arī jaunu kontaktu nodibināšanai!!
KRISTAPS TIMERMANIS, 18 gadi
Ļoti muzikāls jaunietis! Esmu sabiedrisks, aktīvs un cenšos nekad neatteikt
draugiem izpalīdzēt! Patīk dziedāt, nodarboties ar sportu, ceļot un apgūt
jaunas prasmes, iegūt jaunu pieredzi un dalīties tajā!
ARITA VĪKSNA, 18 gadi
Aktīva, sabiedriska un smaidīga meitene. Jau ilgu laiku jauniešu kluba, kā arī
skolēnu Ministru Kabineta dalībniece. Patīk iepazīties ar jauniem cilvēkiem,
veidot diskusijas.
Ne uz brīdi nepievērt acis.. vai tieši pretēji, ļauties tam dzīves ritējumam, kas
mūs kur nes...
ANTA AIZUPE, 18 gadi
Intereses: māksla, sarunas, teātris, ceļošana, grāmatas, deja, mūzika, cilvēki,
sniegs un saule! Vienmēr man atradīsies, ko (pa)darīt. Cenšos izmantot katru
doto dienu, ko dod mums šī brīnišķīgā pasaule! Tiekamies!

Deja un kustība – Ingūna Dovgāne (Alūksne)
Ingūna ir deju un aerobikas pasniedzēja. Ievirzē palīdzēs iemēģināt savas
prasmes dažādos dejas veidos un kustībās, lai nometnes noslēguma koncertā
priecētu ar priekšnesumu, kura vadmotīvs ir tāds pats kā nometnei „Viena
saule, tas pats mēness, visiem viena tēva valodiņ”

Alsviķu 3x3 koris – Jānis Baltiņš (Rīga), Jānis Zirnis (Rīga), Dzintra
Vīcupe (Rīga) vai Rita Bogdanova (Alūksne)

Floristika – Dace Alksne (Alsviķi), Gunta Ziņģe (Alsviķi)
Plaukst ziedi gleznās un manās plaukstās- Vija Liepa (Rīga)
Ziedu gleznošana, rotu gatavošana no vilnas kārsuma un filca auduma
visādiem vecumiem. Pirmajās dienās zieds būs pumpurā - filcēsim bumbas,
no kurām vērsim kaklarotas un auskarus, atslēgu piekariņus. Nākošajās
dienās zieds plauks gleznās, bet 2 pēdējās - piektdien un sestdien - taps
"izplaukušu ziedu " rotas.

½ x ½ - nodarbības bērniem
no 3 – 7 gadiem
09.00 – 17.00
Aija Bondare (Alsviķi), Baiba Spiridonova (Alsviķi), Gunta Zālīte
(Alūksne), Inga Treimane (Rīga)
Nodarbības paredzētas pirmsskolas vecuma bērniem. Darbosimies ar rociņām,
kājiņām, mutīti, pirkstiņiem. Iepazīsim lielo pasauli un atspoguļosim to.

Bēbīšu skola
10.00- 12.30
Dina un Reinis Cepļi (Rīga)
Šajā skoliņā tiks pastāstīts un parādīts, kādas, kurā vecumā būtu mazuļu kustību
aktivitātes iespējas, apgūstam skaitāmpantus un vingrinājumus ar kustībām, kas
palīdz mazināt pat medicīniskas problēmas.

Jauniešu pārrunas
09.00-10.00
09.00-10.00
Anna Pušpure (Alūksne)
Anna Pušpure ir izglītības zinātņu maģistre kopā ar jauniešiem runās par
saskarsmes veidošanu ar sevi un apkārtējo sabiedrību , izmantojot spēles un
diskusijas elementus. Kopā mācīsimies saprast dažādo, citādāko, it īpaši
cilvēkos, jo katrā no mums mīt apbrīnojamas īpašības, kaut arī tās var būt
apslēptas un pašam nepamanītas. Meklēsim ceļus kā mīlēt sevi un
priecāsimies par to, ka citi to prot. Mēģināsim noskaidrot vai tikai pasakās
brīnumu gaidās zemi sedz pūkains paklājs, krāsainas lapas virpuļo valsi,
jāņuzāles zied mūžību un kristāltīra sniegpārsliņa no degungala ilgi lūkojas
acīs. Vai tikai pasakās… , bet varbūt ikdienā, tikai mēs nespējam to pamanīt.
Mēģināsim apjaust, cik esam bagāti, cik daudz mums pieder te un tagad, šajā
vietā , šajās dienās un arī ikdienā turpmāk. Dzīvosim ar mīlestību.

