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3x3 Gaŗezers 

C/O Maija Zaeska 

3900 44th St. SE 

Delano, MN 55328 

3x3 GAŖEZERĀ 2018.g. NO 5. līdz 12. AUGUSTAM 



Visas ievirzes un nodarbības notiek latviešu valodā. 
 

 

VĒSTURE 

Vaditājs Rīgas Tehniskās universitātes prof. Kaspars Kļaviņš  sniegs daudzpusīgu programmu. Sākot ar Livonijas 

kultūras mantojumu; sociālās problēmas Latvijā 18. – 20. gs.; medicīna un dziedniecība Latvijā; Latvija un Tuvie 

Austrumi - senāk un tagad; Raiņa daiļrade kā Austrumu un Rietumu filozofisko tradīciju apvienotāja; latviešu 

folkloras un mitoloģijas izvērtējums starptautiskā salīdzinājumā. 
 

>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<< 
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.       ($15 piemaksa par materiāliem) 
>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<< 

TEHNO RAKSTI 

Vadītāja Laima Rožkalna - Kā lietot bezmaksas programmas lai izgatavotu latvju rakstus ar 3D printera 

palīdzību. Dalībnieki paši izgudros, ko zīmēt  un vēlāk izdrukās no 3D printera. Varēs arī lietot lāzera 

griezēju, lai izgatavotu latviešu uzlīmes vai citas lietas. Ar 3D printera un lāzera griezēja palīdzību 

izgatavosim ar latviešu rakstiem plastika plāksnites, rotājumus, kareklīšus un citas lietas. Ņemiet lidzi savus 

datorus.     (Piemaksa materiāliem $15. Ierobežots dalībnieku skaits uz 8.) 
>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<< 

LATVISKĀ DZĪVESZIŅA DIEVTURĪGĀ UN KRISTĪGĀ SKATĪJUMĀ 

Ielūkosamies sevišķajā mijiedarbībā, kāda vērojama gan dievturībā, gan kristietībā attiecībā uz latviskajām 

paražām. Ne tikai dievturība seko mūsu senču paražām un tradīcijām. Arī kristietībā ir daudz tradīciju, kas 

sakņojas latviskumā.  Latviskā dzīvesziņa tiek pieminēta pat Latvijas Satversmes ievadā (preambulā). Pārrunas 

vadīs ev. lut. māc. Gundega Puidza un dievturu bijušais vadonis Ričs Spuris. 
>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>>< 

PODNIECĪBA 

Dalībnieki mācīsies veidot traukus uz podnieka ripas un arī bez tās. Vadīs keramiķi Uldis Stepe un Krists 

Ozoliņš, kurš  ir pilna laika podnieks Latvijā. Viņa specialitāte ir svēpētā, jeb melnā keramika. Tā ir rezultāts 

īpašai apdedzināšanas technikai.  Rītā iesāktos darbus varēs pabeigt pēcpusdienās.  

($15 piemaksa par materiāliem) 
>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<< 

KLŪGU PINUMI (GROZU PĪŠANA) 

Olga Baltmane ir mācījusies klūgu pīšanu Līvānu un Daugavpils daiļamatu stūdijās.  Ievirzē paskaidros par klūgu 

savākšanu, apstrādi un sagatavošanu pīšanai. Izgatavosim praktiskas vai dekoratīvas lietas, kā šķīvi, bļodiņu, 

groziņu, paplātīti ar  finiera pamatu, vai kādu aproci. 

(Ja vēlaties kaut ko sevišķu gatavot, sazināties ar Olgu 715-256-1783)  ($ 15 piemaksa par materiāliem) 
 

 
 

FOLKLORA 

Vadīs Inese Krūmiņa, skolotāja, rokdarbniece, folkloriste un Latvijas 3x3 padomes priekšsēde. Latvietim ir trīs 

ģimenes godi – krustabas; vedības/laulības/kāzas ; bedības/bēres. Kā tos svinēt modernos apstākļos?  Kādas 

paražas, dziesmas, izdarības? Vienu dienu veltīsim pirts nozīmei un rituāliem, kas saistas ar pirti.  Dalībnieki 

varēs palīdzēt vai piedalīties daudzinājumā, kuras tēma būs “zeme”.  
>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>>< 

SPORTS LATVIJĀ: Augstāk! Stiprāk! Tālāk! 

Programma sastāvēs no vēsturiskas atskatīšanās sporta attīstībā gan brīvās Latvijas laikā, gan Padomju laikā, 

grūtības pārejas posmā un sporti kuros Latvija šobrīd “spīd”. (Iztēlosim sportista dzīvi Padomju laikā ar ievirzes 

dalībnieku piedalīšanos.)  Vadītāja, bijušā sportiste, Sandra Kalve stāstīs arī par savu pieredzi sportojot Latvijā.  

(Varēsim izmēģināt  dažādas  sporta kustības – sviešanu, sišanu, trāpīšanu.) 
 >><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>>< 

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.    ($15 piemaksa par materiāliem) 
 

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

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



  

Visas ievirzes un nodarbības notiek latviešu valodā. 
>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<< 

RADU RAKSTI 
Kā meklēt savus radu rakstus Latvijas arhīvos, kuri tagad ir pieejami arī internetā. Dzimtas koka veidošana. 

Vadīs Juris Jauntirāns. Dalībniekiem lūgts ņemt līdzi savus datorus.  

 

 
 

KOKGRIEŠANA 
Dalībnieki, Allena D’Aoust un Valža Liepas 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.         ($15 piemaksa materiāliem) 
>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<< 

ROKDARBI  
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.      

※ Lūdzu paziņot Zintai, pirms nometnes, ko vēlaties darināt 905-889-8354 vai zintaenz@bell.net  

($15 piemaksa materiāliem) 
>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<< 

ROTKALŠANA 
Dalībnieki iepazīs dažādis metāla un dzintara apstrādes paņēmienus un rīkus, kā arī metālam piemērotus rakstu 

elementus. Darbnīcā gatavosim latviskas rotas atbilstoši zināšanām un spējām. Piedalīšanās sākot ar 13 g.v. Vadīs 

Lilita Spure, Astrīde Otto, un Andris Rūtiņš.  

UZMANĪBU: Visiem jāpiedalās pirmdienas rītā. Iesācejiem jābūt klāt pašā sākuma. Jāvelk stingri apvavi TIKAI 

ar slēgtiem purniem.  ($15 piemaksa par izejvielām un papildus maksa par sudrabu, bronzu un dzintaru.)
>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<< 

STIKLA APDARE / VITRĀŽA 
Lauris Rožkalns turpinās ģimenes mākas stikla apdarē. Dalībnieki darinās visādas liedētas krāsaina stikla formas 

un gravēs stiklu.  Visu darīs pēc dalībnieku interesēm un spējām, vai pieredzējuši vai iesācēji.  

($15 piemaksa par izejvielām un papildus maksa par dažiem materiāliem.) 
>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<< 

ZĪDA APGLEZNOŠANA 
Ievirzi vadīs māksliniece Inga Strause-Godejord. Ievirzē gleznosim uz 100% dabīgā zīda ar speciālām zīda 

krāsām, apgūsim vairākas zīda apgleznošanas tehnikas un katrs dalībnieks, pēc izvēles, izmantojot 

kontūrtehniku, pludināšanu, jaukto vai sālstehniku, varēs apgleznot šalli, lakatu, kaklasaiti vai radīt gleznu, 

ierāmēt to un galarezultāts priecēs ilgi. 

($15 piemaksa par izejvielām un papildus maksa par dažiem 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 vecuma grupās. Mākslas nodarbības, spēles, uzvedumi, rotaļas, sports, dziedāšana un 

keramika. Jānis Atis Krūmiņš (skolotājs, Rīgas domes deputāts, vīru kopas "Vilki" dalībnieks) vadīs Vilku mācības: 

kā vilku gudrība palīdzēja senajiem karavīriem nosargāt sevi un savējos..Nodarbības būs ārā, mežā (vajdadzēs 

attiecīgu apģērbu, apavus). 
>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<< 

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

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

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

mailto:zintaenz@bell.net


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

Visas ievirzes un nodarbības notiek latviešu valodā. 
>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<< 
 

 
 

 
 

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, polītika, koncerts, pasakas, spēles un citas nodarbības 

- Vienu vakaru būs pārrunas par nākamām Saemas vēlēšanām 
 

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

 ŅEMIET LĪDZI MŪZIKAS INSTRUMENTUS - SASPĒLĒSIM 

 Redzēsim, kas sanāks, kā skanēs. 
 

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

NOMETNES AVĪZE - Samuēls Knochs, Daiga Rūtiņa ar palīgiem (Gribi pieteikties?!) 
 

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

 KOKLĒŠANA Dace Veinberga mācīs koklēšanu (laikus sarunāsim). Ņemiet līdzi savas kokles. 
 
>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<< 
 

JOGA ezermalā vadīs Ieva Elkina 
 
>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<< 

NOMETNES TĒMA: ZEME! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

Pateicamies par atbalstu:    LOAM 
   


