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Ko dziedāšu, ko runāšu, 
svešu zemi staigādama? 
dziedāš’ pati savu dziesmu, 
runāš’ savu valodiņu. 

3x3 ir nometne latviešiem dažādos vecumos, 
kas veltīta 

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

Nometnes vadītāja: 

Maija Zaeska 
zaeska@frontiernet.net 
tālr. 763-972-2521 

 

mailto:zaeska@frontiernet.net


 
 RĪTA IEVIRZES 

 

 Šī gada nopietnākais notikums Latvijā būs Saeimas vēlēšanas oktobrī. Uz tām gatavojas ne tikai politiķi, bet arī 
visi, kam interesē un rūp Latvijas nākotne. Ir iespējams, ka šīs vēlēšanas dziļi un uz ilgu laiku ietekmēs Latvijas nākotni. 
Politikas zinātnes profesors no Indiānas Universitates Jānis Peniķis ar viesu lektoriem centīsies izskaidrot polītisko 
situāciju Latvijā. Ievirzē piedalīsies arī Latvijas universitātes polītikas nodaļas docents Ivars Ījabs, kurš daudz 
rakstījis Latvijas presē par politiskiem un sabiedriskiem tematiem. 

  POLĪTIKA – Kas notiek Latvijā 
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FOLKLORA – Kurzemes piekraste 

 Zenta Mennika ir no Ziemeļkurzemes mazpilsētas Salacgrīvas, kur viņa vada folkloras kopu „Cielava” un bērnu 
un jauniešu folkloras kopu „Zēģelīte”. Ievirzē apskatīs vietējo izloksni, piekrastes cilvēku paražas, ticējumus, rituālus, 
svētku svinēšanu, kā arī  zvejnieku dzīvi stāstos, dziesmās un rotaļās. Zentai būs līdzi zivju ēdienu receptes un 
dalībnieki varēs  pat iemācīties kā lāpīt tīklus! 

PODNIECĪBA  
Dalībnieki mācīsies veidot traukus, uz podnieka ripas un arī bez tās. Vadīs Gundega Peniķe, kas jau 30+ gadus 

nodarbojas ar keramiku. Viņa ir mācijusi keramiku dažādās koledžās, mākslas centros, Gaŗezera vasara viduskolā un 
daudzās 3x3 nometnēs ASV un Latvijā. Rītā iesāktos darbus varēs pabeigt pēcpusdienās. ($10 piemaksa par materiāliem) 

MĀKSLAS PAŠDARBĪBA 

Nepiespiestā un brīvā vidē izteiksimies ar mākslas palīdzību, pielietojot dažādas technikas - glezniecību, grafiku, 
kolāžu un daudzus citus veidus. Vadīs mākslinice Linda Treija. Gaidīti visi - gan pieredzējuši, gan tie, kas vēlas pārkāpt 
savai "es nemāku zīmēt" iedomai.       ($10 piemaksa par materiāliem) 
 

 

LATVISKĀ VIRTUVE – Cepu, cepu kukulīti! 
Ievirzē mācīsies cept maizi, ābolmaizi, biezpienmaizi, speķa raušus, sklandu raušus, siet Jāņu sieru un gatavot 

citus tradicionālus latviskus ēdienus. Vadīs Elga Pone.                 ($10 piemaksa par materiāliem) 

TEĀTRIS 
Vadītāja Astrīda Jansone, kuŗa jau daudzus gadus dzīvo Rīgā, ir bijusi aktīva teātra cienītāja un dalībniece, kā 

arī pati sarakstījusi lugas. Atkarīgi no dalībnieku vēlēšanām varēs iestudēt īsu viencēlienu vai vairākas anekdotes, kuŗas 
uzvest visai nometnei, vai kopā lasīt Māras Zālītes vēl nepublicēto lugu, ,,Lācis” un pārrunāt tās tēmu par uzticību un 
nodevību. Astrīda varēs arī pastāstīt par teātri Latvijā un ko par to domā caurmēra cilvēki, ne tikai teātra kritiķi. 

 

 

 

PĒCPUDIENAS IEVIRZES 

Vadītājs Valters Nollendorfs - skolotājs, profesors, dzejnieks, vēsturnieks, valodnieks, mūzeja vadītājs.  
Latvijas okupācija it kā ir beigusies, bet cīņa par mūsu vēsturi liecina, ka cīņa nebūt vēl nav galā. Ievirzē centīsimies 
izprast un skaidrot okupācijas sekas Latvijas valsts vēsturiskajā pašizpratnē, tautas vēsturiskās apziņas veidošanā un 
atmiņas saglabāšanā. Centīsimies rast risinājumus Latvijas vēstures mācīšanai, tautas vēsturiskās apziņas stiprināšanai 
un efektīgai Latvijas vēstures stāsta veidošanai. 

OKUPĒTĀ VĒSTURE, OKUPĒTĀ ATMIŅA: kā atbrīvosim Latvijas vēstures stāstu? 



VISAS DIENAS IEVIRZES 
VISAS DIENAS IEVIRZES 
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ROKDARBI 

 Vadīs Zinta Enzeliņa, pazīstama rokdarbniece un tautas tērpu gatavotāja. Ievirzes dalībnieki varēs mācīties 
aust prievītes un jostas, adīt tautiskus cimdus un zeķes, darināt tautas tērpu daļas, izšūt spilvenus un sedziņas, u.c.  

※ Lūdzu paziņot Zintai, ko vēlaties darināt 905-889-8354 vai zinta@sympatico.ca ($10 piemaksa par materiāliem) 

VISAS DIENAS IEVIRZES 
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Ievirzi vadīs Zane un Lauris Rožkalni, kuriem interesē māksla un ir daudz strādājuši ar dažādiem stikla, māla, 
metala un citiem materiāliem. Dalībnieki darinās visādas liedētas krāsaina stikla formas, gravēs stiklu un kausēs stiklu 
ceplī. Visu darīs pēc dalībnieku interesēm un spējām. Ievirze ir piemērota pieredzējušajiem, kā arī iesācējiem. 

  ($10 piemaksa par materiāliem)  

 

STIKLA APDARE / VITRĀŽA 

 


 

ROTKALŠANA 
Dalībnieki iepazīsies ar metalla un dzintara apstrādašanas techniku un darba rīkiem, formām un rakstu 

elementiem un to ievietošanu metallā. Darbnīcā varēs izgatavot vienkāršas latviskas rotas, atkarībā no katra zināšanām 
un spējām.  Piedalīšanās sākot ar 13 g.v. Vadīs Astrīde Otto, Lilita Spure un Andris Rūtiņš. Iespējams, ka darbnīca būs 
slēgta divas pēcpusdienas.                           ($10 piemaksa par materiāliem. Atsevišķa piemaksa par sudrabu un bronzu.) 
OBLIGĀTI – Visiem jāvelk apavi ar slēgtiem purniem   - Dalībniekiem jāpiedalas pirmdienas rīta nodarbībās 

※ Īpašu projektu darinātāji lūgti sazināties ar Lilitu, 630-595-1722 vai lilitasp@sbcglobal.net 

 

KOKGRIEŠANA 
Dalībnieki mācīsies dažāda veida koka apdari - virpot, iegrebt, iededzināt un izveidot intarsiju. Katrs pēc savām 

spējām varēs izvēlēties sev projektus - svečturi, plāksnīti, karoti, mūzikas instrumentu, atslēgu pakaramo, rūķīti, šķīvi, 
vai ko citu. Tiem, kam ir darba rīki un materiāli, lūdzu paņemt tos līdzi.              ($10 piemaksa materiāliem) 

 

 
 BĒRNIEM 

MAZLĀCĪŠI (0-5 g.v.)     Bērnus sadalīs vairākās grupiņās pēc vecumiem. 
Rotaļas, dziesmas, zīmēšana un jautra spēlēšanās telpās, kā arī ārā. Vadīs Daira Ruta Morusa, Māra Zeltiņa, Inga 
Auziņa, Ieva Zemīte ar palīgiem.   $10 dienā piemaksa par bērniem zem 16 mēnēšu vecuma  

______________________________________________________________________________ 

½ x ½  (6-12 g.v.) 
Vadīs Laila Švalbe.  Bērniem būs mākslas pasākumi, spēles, uzvedumi, rotaļas, sports, un iepazīšanās ar dažām pieaugušo 
ievirzēm, it sevišķi podniecības darbnīcā.  

BĒRNU VECĀKU ZINĀŠANAI 
3x3 pamatā ir latviešu valoda, zināšanas un dzīves ziņa. Tas nozīmē, ka bērnu nodarbībās pieņem 
tikai tos bērnus, kuŗi prot un neatsakās runāt latviski. 
_________________________________________________________________________

- Visiem bērniem - 
pēcpusdienas pludmalē pie Gaŗā ezera – peldēšanās, plunčāšanās, spēlēšanās smiltīs. 
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ŅEMIET LĪDZI MŪZIKAS 
INSTRUMENTUS – SASPĒLĒSIM!  

Redzēsim, kas sanāks, kā skanēs! 
Kam līdzi būs kokle varēs mācīties tradicionālo 

koklēšanu (laikus sarunās uz vietas). 

DZIEDĀŠANA – VISIEM DALĪBNIEKIEM (pirms vakariņām)   
Zenta Mennika, Salacgrīvas folkloras kopas ,,Cielava’’ vadītāja un Amanda Jātniece, kuŗa ir dziedājusi 
vairākos tautas mūzikas ansambļos ASV un Latvijā, mācīs pazīstamas un mazāk pazīstamas tautas 
dziesmas. Visi, kam patīk dziedāt aicināti piedalīties. 

PĒC VAKARIŅĀM – Rotaļas visām paaudzēm vadīs Daiga Rūtiņa. 

Vakara dziesma 
 
Šķiramies mēs ļautiņi, 
gana labi dzīvojuši. 
 Es ar Dievu, tu ar Dievu, 
 mēs ar Dievu labi ļaudis. 
Ar Dieviņu sanācām, 
ar Dieviņu šķiramies. 
 Ar Dieviņu lai palika 
 šī dziesmota istabiņa. 
Ej, Laimiņa, tu pa priekšu, 
es tavās pēdiņās. 
 Nelaid mani to celiņu 
 kur aizgāja ļauna diena. 

Galda dziesma 
 
Met, Dieviņi, zelta krustu 
pār šo visu istabiņu. 
Lai paēda, kas neēdis, 
lai padzēra, kas nedzēris. 

VAKARA PROGRAMMAS: Ugunskurs, lekcijas, koncerts, pasakas, 
spēles un citas nodarbības. 

 


