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Visas ievirzes un nodarbības notiek latviešu valodā. 
 

POLITISKĀ KULTŪRA LATVIJĀ – saites kas vieno, intereses kas šķeļ 
Vadīs Vaira Paegle, bijusi PBLA priekšēde, bijusi LR 7., 8. un 9. Saeimas deputāte, 1999.g. bija kandidāte 
Latvijas Valsts prezidenta amatam. Pašlaik darbojās Center for National Policy, Vašingtonā. Divdesmit piecos 
neatkarības gados, daudz kas ir mainījies Latvijā, ieskaitot divdesmitas valdības. Runāsim par politisko dialogu 
Latvijā, politiskās morāles un ētikas principiem, varas elītes attiecībā ar Latvijas diasporu, un Latvijas 
ārpolitiku Eiropas savienības un NATO ietvaros. Centīsimies atbildēt uz jautājumu – vai ir iespējams mainīt 
Latvijas politisko kultūru? 
>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<< 

LATVISKĀ VIRTUVE – Cepu, cepu kukulīti! 
Ievirzē mācīsies cept maizi, ābolmaizi, biezpienmaizi, speķa raušus, sklandu raušus, siet Jāņu sieru, aukstās 
zupas un gatavot citus tradicionālus latviskus ēdienus. Vadīs Elga Pone. ($10 piemaksa par materiāliem) 
>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<< 

DZINTARS – saules akmens 

Vadīs Skaidrīte Vasiļeviča, Tautas Daiļamata meistare. Darbojas Liepājas Amatnieku biedrībā, ka arī Tautas 
Lietišķās mākslas studijā ,,Kursa”. Dzintara apstrāde ir viņas maizes darbs un vaļaskprieks. Ko par dzintaru 
stāsta leģendas un zinātne, dzintara izcelšanās, sastāvs, īpašības, atradumu vietas, ieguve. Dzintara 
mākslinieciskā apstrāde, izmantošana medicīnā un kā atšķirt dabīgo dzintaru no mākslīgā. 

>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<< 
PODNIECĪBA  

Dalībnieki mācīsies veidot traukus uz podnieka ripas un arī bez tās. Vadīs keramiķis Uldis Stepe, kas mācija 
Gaŗezera vasaras vidusskolā, bērnu nometnē un 3x3 nometnēs. Rītā iesāktos darbus varēs pabeigt 
pēcpusdienās.         ($10 piemaksa par materiāliem) 

 

FOLKLORA 
Vadīs Inese Krūmiņa, skolotāja, rokdarbniece, folkloriste un Latvijas 3x3 priekšēde. Iepazīsimies ar dažādiem 
dainu un pasaku tekstiem ar nolūku izprast, vai un ko tie nozīmē mums, 21. gadsimta cilvēkiem. Dziedāsim un arī 
iesim rotaļās, īpašu uzmanību pievēršot populāru dziesmu tekstu dziļākai izpratnei. Pārrunāsim, kā mūsdienās 
svinēt mūža godus un gasdkārtas svinības, saglabājot tradicionālo kodolu.  

>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<< 

  IEPAZĪSIM DZIEDOŠOS KAIMIŅUS: kas katram latvietim jāzina par Igauniju, igauņiem, Lietuvu un  
 lietuviešiem 

 Vadīs Guntis Šmidchens, Vašingtonas Universitātes profesors, valodnieks, folklorists un vēsturnieks. Pārrunas 
par Baltijas valstu un tautu vēsturi un kultūru, pa laikam ieklausoties trejādās dziesmās: tautasdziesmās, 
dziesmusvētku kora dziesmās un rokdziesmās. Šo dziedāja, to dziedāja, kaimiņtautas daudz dziedāja: ko dziedāja 
kaimiņtautas, to tu drīzi uzzināsi!  

>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<< 

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

<<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>> PĒCPUSDIENAS IEVIRZES <<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>>

<<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>> RĪTA IEVIRZES <<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>>



Visas ievirzes un nodarbības notiek latviešu valodā. 
 

DOSIM ĀDAI OTRO DZĪVI!  
Vadītāja Ilizane Grīnberga ir studējusi Igaunijas Mākslas akadēmijas ādas katedrā Tallinā un Latvijas Mākslas 
akadēmijas maģistratūrā. Viņa ir skolotāja vairākās mākslas skolās Rīgā un Jelgavā, kā ari Grāmatsējumu un ādas 
dizaina asociācijas vadītāja. Būs iespēja iemācīties darināt etnografiskas, valkājamas pastalas, un pie jostas 
nēsājamu somiņu pēc atšķirīgām Eiropas viduslaiku archeoloģiskām piegrieztnēm.  Katram vajadzēs asu laužamo 
žiletnazi un šķēres.  ($10 piemaksa par materiāliem un papildus maksa par ādu.) 

>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<< 
ROKDARBI un PĒRLĪŠU PRIEVĪTES 

Vadīs Zinta Enzeliņa, pazīstama rokdarbniece un tautas tērpu gatavotāja. Ievirzes dalībnieki varēs mācīties 
aust prievītes un jostas, darināt tautas tērpu daļas, izšūt spilvenus, sedziņas un u.c. Adīsim tautiskus cimdus un 
zeķes, bet, varēs iemācīties arī pašu adīšanu, adīt apaļās kakla šalles, vai adīt ar pērlītēm. 
Ilga Rūtiņa mācīs dalībniekiem aust pērlīšū prievītes un aproces.  ($10 piemaksa par materiāliem) 
※ Lūdzu paziņot Zintai, pirms nometnes, ko vēlaties darināt 905-889-8354 vai zintaenz@bell.net  

>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<  
STIKLA APDARE / VITRĀŽA 

Ievirzi vadīs Laima Rožkalna, kuŗai interesē māksla un ir daudz strādājusi 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. Būs arī iespēja apgūt linogriezuma grafikas techniku. 
Ievirze ir piemērota pieredzējušajiem, kā arī iesācējiem.   

($10 piemaksa par materiāliem. Atsevišķa piemaksa par dažiem materiāliem.) 
>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<< 

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, Andris Rūtiņš. 

     ($10 piemaksa par materiāliem. Atsevišķa piemaksa par sudrabu, bronzu un dzintaru.) 

UZMANĪBU: Jāvelk apvavi TIKAI ar slēgtiem purniem. Obligāti jāpiedalās pirmdienas rītā. 
※ Īpašu projektu darinātāji lūgti sazināties ar Lilitu, 630-595-1722 vai lilitasp@ymail.com 

>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<< 
KOKGRIEŠANA 

Dalībnieki, Agnara Cickovska vadībā,  varēs - katrs pēc savām spējām - izvēlēties sev projektus: svečturi, 
plāksnīti, karoti, atslēgu pakaramo, rūķīti, šķīvi, vai ko citu. Tiem, kam ir darba rīki un materiāli, lūdzu 
paņemt tos līdzi.        ($10 piemaksa materiāliem) 

 

※ 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 

>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<< 
MAZLĀCĪŠI (0-5 g.v.) Bērnus sadalīs vairākās grupiņās pēc vecumiem. Rotaļas, dziesmas, zīmēšana un 

jautra spēlēšanās telpās, kā arī ārā. Vadīs Ieva Zemīte ar palīgiem.  
($10 dienā piemaksa par bērniem zem 16 mēnēšu vecuma) 

>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<< 
½ x ½ (6-12 g.v.) Divās vecumu grupās. Vadīs Liene Kukaine ar palīgiem. Bērniem būs mākslas pasākumi, 

spēles, uzvedumi, rotaļas, sports, dziedāšana, keramika. 
※ Uz vietas sarunās pēc gribas un spējām piedalīties Vilku mācībās, kuras vadīs Jānis Atis Krūmiņš. Jānis ir 

skolotājs, Rīgas domes deputāts un  vīru kopas “Vilki” dalībnieks. 
>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<< 

<<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>> VISAS DIENAS IEVIRZES <<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>>

<<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>> BĒRNIEM <<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>>

mailto:zintaenz@bell.net
mailto:lilitasp@ymail.com


VISIEM BĒRNIEM 
Pēcpusdienas pludmalē pie Gaŗā ezera – peldēšanās, plunčāšanās, spēlēšanās smiltīs. 

>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<< 
PAPILDUS NODARBĪBA –  
 Ievads radu rakstu meklēšanā  - Laiku sarunās uz vietas. Kā meklēt savus radu rakstus Latvijas archīvos, kuri 

tagad ir pieejami arī internetā. Vadīs Juris Jauntirāns.  
※ Dalībniekiem lūgts ņemt līdzi savus datorus  

 

TAUTAS DZIESMU DZIEDĀŠANA 
Inese Krūmiņa un Jānis Atis Krūmiņš mācīs pazīstamas un mazāk pazīstamas tautas dziesmas. Visi, kam 
patīk dziedāt aicināti piedalīties.  

 

 

ROTAĻAS VISĀM PAAUDZĒM - vadīs Daiga Rūtiņa 
>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<< 

VAKARA PROGRAMMAS - Ugunskurs, lekcijas, koncerts, pasakas, spēles un citas nodarbības 
>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<< 

  ŅEMIET LĪDZI MŪZIKAS INSTRUMENTUS - SASPĒLĒSIM 
Redzēsim, kas sanāks, kā skanēs. 

>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<< 

NOMETNES AVĪZE - Samuēls Knochs ar palīgiem (Gribi pieteikties?!) 
>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<< 

 

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.

>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>> PIRMS VAKARIŅĀM <<<>>><<<>>><<<>>><<<<<<>>><<<

<<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>> PĒC VAKARIŅĀM <<<>>><<<>>><<<>>><<<<>>><<<>>><<<>>>


