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 Šodien, 2. janvārī, Viktor Hārborā, gadsimtu senajā Adares muižā sākās 3x3 nometne. Organi-

zētājas Mārīte, Dace un neaizvietojamā palīdze Iveta, pa muižas telpām šiverējās, kārtoja un 

iekārtoja jau no agra rīta. Printeri, toneri, vadi, mapītes, istabu sadalīšana, dienas kārtība, karo-

ga virves kāršana tuvējā eikaliptā. Pamazām pagalmā sāka ieripot mašīnas ar lieliem un ma-

ziem nometnes dalībniekiem. Dažiem laimīgajiem tika istabiņas muižas tornītī vai ar skatu uz 

jūru. Diena bija saulaina, gaiss smaržoja un visapkārt ieskanējās latviešu valoda.  Šī gada tēma - 

Dzintarkrasts. Vēl arī Baltā kāpa, jūras pērle, zvejniekciems, dzintariņš. Jūru var iztēloties par  

Baltijas jūru, kur vējš dzenā liedaga smiltis. 

Ģimenes ieradās no Pertas, Sidnejas, Dubbo, Melburnas, Kanberas un Adelaides. Daudzi iera-

dušies jau nedēļu iepriekš uz jaunatnes dienām. Dažām ģimenēm jaunākie bērni apmeklē 3x3, 

kamēr vidusskolnieki uzturas ‘Dzintaros’ Annas Ziedares vasaras vidusskolā. 

Dienu atklāja 3x3 Austrālijas padomes priekšsēdētājs Uldis Ozoliņš. Mūs uzrunāja nometnes 

organizatores Mārīte Rumpe un Dace Freija. Bērni uzvilka Latvijas karogu un mēs dziedājām 

Latvijas himnu un 3x3 nometnes himnu „Ko dziedāšu, ko runāšu?” 
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Pajautājām atbraukušajiem, kāpēc viņiem ir svarīgi braukt uz 3x3 nometni: 

Irēne: „Jo mani bērni un mazbērni šeit nāk.” 

Daina: „Visi ceļi ved uz Adare un ja ved-tad jābrauc!” 

Ingrīda: „Tā ir maza, bet spēcīga Latvijas saliņa šeit, tālajā otrā pasaules malā. Tas ir atkal-

redzēšanās prieks un spēks, ko dod kopīgās latviskās tradīcijas.” 

Anta: „Vīrs lika. Jābrauc un viss!” 

Guna: „Atpūta visai ģimenei kā arī nodarbības bērniem latviskā vidē skolas brīvdienās.” 

Artūrs: „Labas brīvdienas latviskā vidē, janvāra sākumā.” 
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Pēc 3x3 saieta atklāšanas mūsu ciemiņi 

no Latvijas Julgī Stalte un Ēriks Zeps ve-

da mūs iepazīstināt ar telpām, kur no-

tiks dažādas nodarbības: aušana, izšū-

šana, bērnu stūrītis, rotu gatavošana, 

folklora, muzicēšana, latviešu valodas 

apguve. Dziesmas vareni skanēja, Julgi 

spēlēja vijoli un Ēriks akordeonu.   

Vakars pagāja jautrās iepazīšanās rota-

ļās. Bērni sanāca uz vakara pasaciņu un 

pēc tam mēs visi kopā nodziedājām 

„Aijā žūžū”.  

Vecākiem miegs nebija ne prātā un tika 

spēlētas galda spēles.  
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Anita, Rudīte, Andis un Uldis pirmajā vakarā iepazīst Latviju.  



DIENAS NORISE 1/2 x1/2  

 3.janvāris , otrdiena 

8:00 Brokastis 

9:10 Folklora un rotaļas ar Julgī un 

Ēriku 

10:15 Rīta uzkodas 

10:30 Māksla ar Kristi 

12:30 Pusdienas 

13:30 Pastaiga uz jūru „Atrodi nu!” 

3:15 Launags 

4:30 Puduri (ar vecākiem) 

6:00 Vakariņas 

 8:15 Pasaciņa un „ Aijā, žū žū”  

 

 

 

DIENAS NORISE 3x3  

 3.janvāris, otrdiena 

7:00 Rīta vingrošana 

8:00 Brokastis 

9:00 dienas iezvanīšana 

9:10 Referāts K.Biezaite 

10:15 Kafijas pauze 

10:30 Rīta ievirze 

12:30 Pusdienas 

13:30 Pēcpusdienas ievirze 

3:15 Launags 

4:30 Puduri 

6:00 Vakariņas 

7:00 Vakara izklaide 

 8:15 Pasaciņa un „ Aijā, žū žū”  

8:45 Filma  

9:30 Nīkšana, zolīte, satikšanās vakars 


