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IEVIRZES, TO VADĪTĀJI 
• Ģimeņu seminārs – Līga Ruperte (ASV), Māra Tupese (ASV)
• Lelles radīšana savam bērniņam – Sandra Dišlere
• Literatūra – Astrīda Ivaska (Īrija), Maija Poriete
• Baltās stundas – Maruta Grasmane, Olga Osipova
• Deja un kustība – Lilija un Edgars Lipori
• Rotkalšana – Inita un Vitauts Straupes, Uģis Drava
• Vēsture – Sarmīte Laure
• Politika – Jānis Peniķis (ASV), Biruta Zujāne (Krievija)
• Latviskā virtuve – Dzidra Šteinberga (Kanāda),  
Janīna Meisīte
• Cepuru pīšana – Sandra Katiša
• Teātris – Dzintra Klētniece, Mārtiņš Egliens
• Metālkalšana – Ēvalds Svikša, Kārlis Jansons
• Ādas apstrāde – Līga Sarkane
• Zīda batika un apgleznošana – Aina Strode, Diāna Apele
• Grāmatu iesiešana – Einārs Deksnis
• Laiku lokos (apkārtnes izpēte, pārgājieni) – Aivars Lasis,
Anita Liniņa
• Vienkāršas tekstilijas – Inese Krūmiņa, Biruta Višņakova
• Koka darbi – Jānis Atis Krūmiņš
• Žurnālistika – Uldis Siliņš (Austrālija), Daiga Bitiniece
• Folkloras dejas – Gunārs Strods, Dace Deksne
• Sports – Arnis Cāns, Andris Zeltiņš
• Floristika – Liene Mežaleone, Dace Kurša
• Keramika bērniem – Gundega Peniķe (ASV), Ilva Krama
• Animācija – Ansis Bērziņš, Roze Stiebra, Maija Brence
• Jauniešu pārrunas, veselības mācība – Ineta Štokne,
Gunta Jakovela, Ervīns Alksnis, Aira Jākobsone
• Gleznošana bērniem – Jānis Anmanis, Anita un Ojārs Vēliņi
• Teātris bērniem – Kristīne Klētniece, Dita Lūriņa
• Ādas apstrāde – Agrita Krieviņa
• Leļļu teātris – Laila un Jānis Kirmuškas
• Folklora – Sarmīte Sedliņa
• ½ x ½ – Stella Mutule, Signe Ērmane

Laiks: 1999. gada 4. – 11. jūlijs
Vieta: Jaungulbenes pagasts, Gulbenes rajons
Vadītāja: Dzintra Zvejniece
Dalībnieku skaits: 280

Zīmes autors: Ivars Vecāns
Tēma: ligzda
Putnu daudzinājums

Darba grupa:
skolas direktore Valentīna Jermaševiča, kultūras 
programma – Sanita Eglīte, nometnes saimnieks 
Jānis Jermaševičs, administratori Eva Aizupe un 
Imants Dreiblats, ekskursijas, talka – Inita Alvatere

Nometnes avīze Ligzda:
Redaktors Uldis Siliņš (Austrālija), žurnālisti Daiga Bitiniece,  
Gundars un Ieva Kalniņi, Zita Upeniece, Kristīne Vimba

Nometnes TV: 
Einārs Gross, Normunds Jantons
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Nometnes vadītāja Dzintra Zvejniece

Nometnes atklāšanā runā Ieva Johnson, kura Garezerā Amerikā vadījusi
deviņas 3x3 nometnes

Pie simboliskās ligzdas nometnes atklāšanā katrs runātājs piestiprināja
prievīti

NOMETNES VADĪTĀJA –
DZINTRA ZVEJNIECE 

Dzintra Zvejniece pirmo reizi bija uzņēmusies 
nometnes vadītājas atbildību. Ikdienā Dzintra bija 
Alūksnes Nevalstisko organizāciju atbalsta centra vadītāja. 
Jaungulbenē kopā ar viņu bija bērni Roberts un Ilze.

„Atceros jaukos brīžus skaistajā Jaungulbenē, lielos 
darba rūķus no Gulbenes rajona, kā arī bezgala izturīgos 
un čaklos cilvēkus no Alūksnes, Mazsalacas, Jelgavas, 
Rīgas un citām tuvām un tālām vietām. Es domāju, 
ka visiem mums iemirdzas acis, domājot par kopā 
pavadītajām astoņām dienām. Man tas ir neaizmirstams 
laiks. Pietiks visam mūžam,” vēlāk rakstīja Dzintra. 

LAIME IR LIGZDĀ
Par nometnes vietu izraudzīta teiksmainā 

Jaungulbenes pils, kas kādreiz piederējusi barona Tranzē 
dzimtai. Skaisto pili, kas celta no Somijas granīta, ieskauj 
sens parks. Saglabājušies nostāsti par parkā apslēptiem 
dārgumiem, kas ceļo no paaudzes uz paaudzi, tas 
piesaista piedzīvojumu meklētājus. Barons Tranzē bijis 
skaistuma mīlētājs, kas ierīkojis šo parku un licis visus 
galvenos ceļus apstādīt ar kokiem. 1999. gadā ēkā atradās 
Jaungulbenes lauksaimniecības skola.

Par nometnes simbolu organizatori izvēlējās putnu 
tēmu un ligzdu. Ierosmi tam devis gulbis, kas attēlots 
Gulbenes rajona ģerbonī. Par nometnes moto izvēlēti 
Kārļa Skalbes vārdi Laime ir ligzdā. Simboliski nometnes 
karoga laukumā uz pieciem balstiem novietota floristu 
darināta ligzda. Tajā ievīti augi, kas raksturīgi tikai 

Jaungulbenes pļavām. Izaugt vienā nedēļā un doties 
pasaulē pārvarēt grūtības, lidot un atgriezties – tāds ir 
kopā būšanas brīnums ligzdā Latvijā!

3x3 nometnes karogs tika pacelts, piedaloties ap 
280 dalībniekiem no deviņām valstīm – Latvijas, ASV, 
Kanādas, Austrālijas, Vācijas, Zviedrijas, Īrijas, Krievijas 
un pirmoreiz arī no Gruzijas. Dalībnieki – 105 bērni, 32 
jaunieši un 143 pieaugušie. Nometni atklāja vadītāja 
Dzintra Zvejniece, karogu uzvilka mājas saimniece, 
Jaungulbenes lauksaimniecības skolas direktore 
Valentīna Jermaševiča un vistālākā ceļa mērotājs Uldis 
Siliņš no Austrālijas. 

Nometnē bija 32 ievirzes, kas notika gan rītā, gan 
pēcpusdienā, gan arī vakarā. Ikdienā dalībnieku skaits 
tajās strauji pieauga, jo līdzdarboties gribētāji brauca 
no malu malām. Daudzas ievirzes vadīja sabiedrībā labi 
pazīstami cilvēki, gudri un zinoši lektori, kas prata runāt 
no sirds uz sirdi.
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Gulbīši no Jaungulbenes

Noslēguma vakaru vada Tupešu Jānis un Siliņu Uldis, ģērbti par putniem.
Siliņš par Tupešu Jāni raksta: „Viņa patētiskie mēģinājumi lidot un nespēja
pacelties gaisā izraisīja vienu otru smiekliņu. Viņš tai brīdī tēloja kādu
mājputnu ar gaiļa iezīmēm, bet bez dziļākas izpratnes par šī putna būtību un
uzdevumiem. Viss, ko viņš zināja par gaili, bija tas, ka pēdējais nedēj olas.
Manās acīs viņš izskatījās vairāk pēc veca planiera nekā gaiļa.”

Siliņu Uldi vārdadienā ar ugunīgu serenādi sveic jaunās aktrises Kristīne
Klētniece un Dita Lūriņa

Jaungulbenes 3x3 kuplā saime

Animācijas filmas Lieli putni, mazi putni veidotāji un skatītāji
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Kultūras norises iesākās ar mākslinieces Signes 
Ērmanes zīmēto putnu izstādi. Neparasts pārsteigums bija 
Livara Jankovska izstāde Latvijas dievnami fotogrāfijās 
un viņa grafiskā dzeja Viss ir tik tuvu. Interesi raisīja arī 
izstādes par 3x3 vēsturi, Senās klēts tautas tērpu izstāde. 
Katru dienu varēja aplūkot kādu izstādi vai iepazīt kādu 
talantu. 

Ar mūziku un dziesmām tika ievadīta talka pils parkā. 
Skolas priekšā daiļdārznieka Aivara Laša vadībā iestādīts 
15 dažādību (taksonu) 51 apstādījumu augs. Ģimenes 
izlozēja, kurš augs tām būs jāiestāda. Tie, kas piedalījās 
talkā, tika reģistrēti skolas hronikā, lai pēc tam varētu 
piezvanīt uz Jaungulbeni un apjautāties, kā aug viņu 
stādījums.

TALANTI UN VIŅU PIELŪDZĒJI
Par mūzikas mīļotājiem nometnē bija īpaši gādāts. 

Atklāšanā muzicēja divi Gulbenes rajona pūtēju orķestri. 
Uz Jaungulbenes pils terases notika Cēsu kamerorķestra 
koncerts diriģenta Edvīna Logina vadībā. Pils pagalmā 
putnu daudzinājumu vadīja Vilcenes. Daudzinājuma 
beigās lidojumā tika palaists pašu gatavots cerību 
putniņš. Vīru kopa Vilki priecēja ar koncertu Pati māte 
savu dēlu karavīru padarīja.

Neaizmirstama dalībniekiem atmiņā palika režisores 
Dzintras Klētnieces un Kultūras akadēmijas pēdējā 
kursa studenta Mārtiņa Egliena vadītā teātra ievirze, 
kurā uzveda literāri muzikālu kolāžu Pār visu zemi mīla 
valda. Arī tikšanās ar tautā iemīļotajām aktrisēm Olgu 
Dreģi, Antru Liedskalniņu, Dzintru Klētnieci un viņu 
bērniem, kopā spēlēšana muzikālā uzvedumā Ābols no 
ābeles sagādāja emocionālu pacēlumu. Tas īpaši bija 
jūtams novadnieces Antras Liedskalniņas uzstāšanās  
laikā. 

Nometnes dalībniekiem bija iespēja labu gidu 
pavadībā uzzināt vairāk par Gulbenes novadu un 
tā ļaudīm dažādos laika posmos. Gulbenes muzeja 
darbiniece Irīna Zeibārte stāstīja par Gulbenes 
un Jaungulbenes pilīm, to celšanu un arhitektūru, 
par dzelzceļa būvniecību. Notika izbrauciens pa 
vienīgo šaursliežu dzelzceļu Latvijā maršrutā 
Gulbene–Stāmeriena. Ilga Meijere stāstīja un rādīja 
Ziemeļvidzemes audumu rakstus, krāsas, senas segas, 
brunčus un dvieļus. Ekskursanti bija rakstnieka Jāņa 
Poruka muzejā Druvienā, Velēnas baznīcā un Stāmerienas 
pilī. Īpaši jāpiemin ceļojums pa Tirzas literātu un kultūras 
darbinieku dzīves vietām. Kancēnu kapos ekskursanti 
nolika ziedus uz Tirzmalietes kapa un nodziedāja 
dziesmu ar viņas vārdiem Es dziedāšu par tevi, tēvu zeme. 
Aizrautīgs gājiens ornitologa Ulda Ļoļāna vadībā divu 
stundu garumā bija veltīts putnu iepazīšanai dabā. 

Jaungulbenes nometnes laikā Latvijā notika 
valdības maiņa un valsts ieguva jaunu prezidenti Vairu  
Vīķi-Freibergu, kas bijusi arī 3x3 nometņu ieviržu 
vadītāja. Uz inaugurācijas balli sveikt prezidenti devās arī 
Līga Ruperte un Inese un Jānis Atis Krūmiņi, bet pusnaktī 
par godu prezidentei nometnē notika uguņošana. 

Nometnes atbalstītāji: PBLA Izglītības padome, 
folkloras kopa Mēs paši (Kanāda), ALTS, Jaungulbenes 
lauksaimniecības skola, Jaungulbenes pagasta 
padome, Alūksnes rajona padome, Alūksnes pilsētas 
dome, Alūksnes NVO atbalsta centrs, Gulbenes 
degviela, SIA Eko Print, SIA Latvijas Datoru centrs,  
SIA Konto, SIA Aniarda.

Izmantotie avoti:
Nometnes programma, avīzes
Dzintras Zvejnieces materiāli

Foto: Gundara Kalniņa arhīvs

Izstādē – māla putniņi

ROZĪNĪTES, AR KO NOMETNE PALIKUSI ATMIŅĀ 

• Putnu cildināšana visdažādākajos veidos, arī naktsmītņu 
nosaukumos un rotu gatavošanā ar putnu attēliem

• Avīzīte Ligzda, kas savos dējumos informēja par visu, 
kas bijis un kas vēl notiks; pēdējais Ligzdas numurs 
iznāca kopā ar pirmo Raunas 3x3 nometnes avīzi 
2000. gadā 

• Nakts vēžošana
• Nerimstoša asprātību apmaiņa, kas atspoguļoja 

nometnes draudzīgo gaisotni – jautrība ilga 24 stundas 
diennaktī 

• Nometnes personības Uldis Siliņš un Tupešu Jānis 
– humora uzturētāji, kas lika smieties vai vismaz 
pasmaidīt pat visnopietnākajiem dalībniekiem

• Vilku koncertā klausītāju pilna estrāde un miljons odu
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