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psveicu jūs visus Kandavas 3x3!
Vislielākais paldies Bitinieku ģimenei,
kura ir čakli strādājusi vairāk nekā gadu, lai šis saiets izdotos. Man ir bijis īpašs prieks par to, ka ar
katru novadīto nometni Daigas un Alda meitas
Līga Ruperte
arvien vairāk piedalās organizācijas darbā, un es
ceru, ka kādreiz viņas pašas būs gatavas uzņemties kāda saieta rīkošanu. Ir lieliski redzēt, ka mums ir uzaugusi spēcīga jaunā paaudze, ar kuru varam iet kopīgu ceļu. To jau
piedzīvojām pagājšgad Cesvainē, kur mūs ļoti veiksmīgi vadīja Ingus un Egija Krūmiņi.
Un jauno, kuri paši ir uzauguši 3x3, mums nav mazums...
Paldies Ziedītei Začestei! Viņas radošās darba spējas un enerģija ir lietā likta jau
vairākās 3x3 nometnēs. Paldies Kandavas Valsts lauksaimniecības tehnikuma direktoram Ivaram Lasim, kurš mūs laipni uzņem un atbalsta. Un paldies Kandavas novada
domei par palīdzību ekskursijas rīkošanā – kā gan nerīkot ekskursiju, kad jāparāda šī
skaistā vieta.
Paldies ieviržu vadītājiem, lektoriem un pārējiem darbiniekiem, kuru ieguldītais
laiks, talanti un enerģija mums nodrošinās spraigu un interesantu programmu.
Paldies visiem par to, ka esat šeit. Varam lepoties ar kuplu dalībnieku skaitu un
ar tik daudz ārzemniekiem, cik nav bijis nevienā nometnē kopš pirmās 3x3 Madlienā
1990. gadā. Viņus piereģistrēt bija mana vīra Arnolda Ruperta uzdevums un pie pēdējās
skaitīšanas viņa sarakstā bija jau pāri par 70! Labi gan, ka Bitinieki ar savu pieredzi un
spēcīgo komandu ir gatavi mūsu lielo pulku savākt.
Šī ir 196. nometne jeb saiets kopš pirmās nometnes 1981. gadā Garezerā ASV, un
mūsu 3x3 saimē ir pāri par 28 000 galvu. Kā katru gadu nometnes notiek Austrālijā,
Latvijā, ASV un Anglijā, turklāt šogad pirmo reizi arī Īrijā.
Novēlu jums visiem izbaudīt šo skaisto vietu, labos ļaudis un interesantās nodarbības. Un atcerieties, ka iegūsiet proporcionāli tam, ko dosiet no sevis. Šeit katrs no
mums, no mazākā līdz vecākajam, ir svarīgs, jo tikai par visiem kopā varam izveidot
3x3 tādu, kādam tam ir jābūt.
Un neaizmirsīsim 3x3 tradīciju visiem saukties uz „Tu”. Lai mums veicas!
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Dabas muzeja sēņu speciāliste

Inita Daniela pirmdien,
23. jūlijā, plkst. 6.00

pie skolas gaidīs tautas
dziedniecības ievirzes dalībniekus
un arī citus interesentus,
lai dotos mežā

iepazīt sēnes.

11.00-14.00 ierašanās un reģistrācija
pie skolas
14.30 pusdienas
15.30 saieta atklāšana, kopbilde
16.30 apkārtnes iepazīšanas ekskursija
(pulcēties pie skolas pēc krāsām)
18.30-19.30 vakariņas
19.30-21.00 iepazīšanās vakars (stadionā)
21.00-21.30 vakardziesma, vakara
pasaciņa mazajiem (stadionā)
21.30-22.30 folkloras vakars (stadionā)
22.30-00.30 danči (skolas zālē)
22.30-… nīkšana kafejnīcā
(1. kopmītnē 1. stāvā)

Rīt, 23. jūlijā
8.00-9.00 celšanās, rīta rosme
9.00-9.30 brokastis
9.35-9.50 Kandavas 3x3 TV ziņas
10.00-12.00 rīta ievirzes
12.00-12.30 brīvbrīdis
12.30-13.30 pusdienas
14.00-16.00 pēcpusdienas ievirzes
16.30-17.30 bēbīšu skoliņa
17.30-18.30 rotaļas visai ģimenei
16.30-18.30 sports, galda spēles, novuss; maisiņu apgleznošana
16.30-18.00 Apvārsnis. Tikšanās ar
Kandavas novada domes vadību
(skolas bibliotēkā)
18.30-19.30 vakariņas
19.30-21.00 skanīgie un garšīgie
Kandavas novada stāsti (zālē)
21.00 vakardziesma, vakara pasaciņa
mazajiem (laukā)
21.30-22.30 Dzintra Geka un filmas
par Sibīriju (zālē)
22.30-23.30 nakts viesi: Pēteris Briedis
(ar izbraukumu uz piemiņas
dārzu politiski represētajiem),
Guntis Liepiņš (bibliotēkā) par
saviem piedzīvojumiem ar KGB
un Kanādas Rojālo jātnieku
policiju dzelzs priekškara laikā
22.30-1.00 danči
22.30-... nīkšana

2. lapa
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Atzīšanās. Apņemšanās.
Aicinājums.
Labu dienu!

Inese Krūmiņa

... un labu nedēļu visiem, kam pieticis uzdrošināšanās kļūt uz šo īso laika
sprīdi par 3x3 saimes locekļiem – gan
lieliem, gan maziem, gan kaimiņiem,
gan no tālienes atbraukušiem!
Mūsu kopīgi pavadāmais laiks nav garš
– tās ir tikai septiņas dienas no dzīves. Taču
šajā laikā mēs varam paspēt tik ļoti daudz
– iepazīties viens ar otru, dalīties domās un
emocijās, ieraudzīt savus ģimenes locekļus
pavisam no cita skatu punkta, mācīties
par latvietību un latviešiem, dziedāt, dejot,
vienkārši būt kopā un uzlādēt savas latviskuma baterijas.
Esot šeit kopā, gribu visus rosināt
arī – domāt un saprast. Domāt par to,
kādēļ uz jautājumu: „kas Tu esi?” atbildam ar vārdu „latvietis”, un par to, kas
mūs padara par latviešiem – kopīga
tēvu zeme, kopīga valoda, kopīgas
mentalitātes īpatnības, un vēl, un vēl?
Domāt par to, kā nodot tālāk mūsu
bērniem šo tik vienkāršo un tik sarežģīto
apzināšanos – „es esmu latvietis”.
Saprast, ka šis atslēgas vārds „latvietis” mums ļauj atrast daudz vairāk
kopīga, vienojoša nekā šķeļoša, lai kurā
pasaules malā mēs dzīvotu un lai cik
lielas būtu mūsu dzīves stila, dzīves
līmeņa, reliģisko uzskatu un vēl citas
atšķirības.
Saprast, ka mēs varam būt labestīgi
viens pret otru. Ka pateiktais labrīts
un labdiena, smaids un saprašanās bez
vārdiem rada labu noskaņojumu ne tikai citiem, bet arī mums pašiem.
Saieta logo ir laimes pakavs, simbols, kurš varbūt liekas esam izgājis
no mūsu ikdienas aprites, jo mūsu
„zirdziņiem” jau sen ir gumijas „pakavi”, bet joprojām tas ir saglabājis savu
simbolisko jēgu – pakavi domāti, lai
pa dzīves ceļiem mūsu pajūgi kustētos
droši, lai mūsu zirgi pārvarētu jebkurus
attālumus, nesavainojot kājas... Atrodot
pakavu, dabūjam pamatu zem kājām,
drošību. Un tas ir uz laimi.
Lai mums izdodas šajā nedēļā atrast
katram savu pakavu, savu pamatu zem
kājām – uz laimi!

K

opš 1995. gada Alsungas 3x3 nometnes mūsu ģimene ir šai saimē,
kas devusi tik daudz iespēju!
Par sevi un bērniem
Esam te atraduši vislabākos draugus,
esam pamatīgi iepazinuši novadus, esam
nonākuši pie atziņas, ka 3x3 ir labākā vieta
uz pasaules, kur bērnam no mazām dienām
svēti kļūst vārdi Latvija, latvieši, mājas, ģimene. Kur bērni kļūst par savas zemes patriotiem tik dabiski, viegli un pašsaprotami.
Un mēs esam lepni, ka mums Latvijas 3x3 padome šogad jau ceturto reizi
uzticējusi šo interesanto darbu pulcināt
ģimenes no visas pasaules un ka mēs
varam savu laiku, prasmes un idejas
likt lietā, ko augstu vērtē un atbalsta arī
mūsu bērni. Visas trīs – Laura, Monta un Anete – mums palīdzējušas, arī
Kandavas 3x3 sagatavojot, un informācijas centrā katrai būs savs pārzināmais
lauciņš.
Par tiem, kas pirmoreiz
Arī mēs reiz bijām te pirmoreiz. Apmulsuši, nezinoši, visu pagūt griboši.
Tāpēc katru mudinām būt drošiem, iet
otram klāt un iepazīties, sadraudzēties,
mācīties vienam no otra, jo ticiet – laiks
paskries tik ātri.
Par tiem, kas atkal
Tiem, kas jau atkārtoti ir 3x3, mums ir
lūgums – palīdziet ar padomu jaunajiem!

Skaidrojiet viņiem 3x3 būtību un kārtību,
neļaujiet stāvēt bikli malā, iedrošiniet,
sauciet līdzi. Izstāstiet, ka 3x3 jebkurš bērniņš ir arī tavs bērniņš, ka te nemēdz būt
vienaldzīgo.
Par vietējiem
Kandavniekiem, kuru šeit ir ļoti
daudz, vispirms un galvenokārt mūsu
paldies par atbalstu, lielo darbu pirms
diviem gadiem sākot. Paldies par viņu
pašu iniciatīvu rīkot šo 3x3 saietu
tieši te!
Un šis, šķiet, ir pirmais saiets, kurā
ievirzes vada un darba grupā strādā tik daudzi vietējo ļaužu – līdz šim
esam saskaitījuši 45, bet ik mīļu brīdi kāds vēl piesakās palīdzēt! Tāpēc
tie, kam ir pieredze, atbalstīsim viņus! Tāpat kā ņemsim savā pulkā vietējos, kas nāks uz ievirzēm un vakara
programmām.
Par tālu un tuvu ceļu
Mēs esam kupla saime visdažādākajos vecumos. Mazajai Paulai Kažokai
no Rīgas ir tikai divi mēnesīši, bet Manfreds Zīverts no ASV, Guntis Liepiņš no
Kanādas, Uldis Siliņš no Austrālijas ir
kungi ļoti cienījamos gados, ar kuriem
jums katram vēlam iepazīties viņu labestīgās un gaišās dzīves uztveres dēļ.
Paldies viņiem, paldies katram no jums,
kas mērojuši tālāku vai tuvāku ceļu uz
Kandavu!
Daiga un Aldis, Kandavas 3x3 saieta vadītāji
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3x3 saieta noteikumi
Lai kopā būšana mums sagādā tikai
prieku, ir dažas lietas, kuras lūgums ielāgot!
• Šonedēļ šeit ir mūsu mājas. Istabiņās
tīrību un kārtību uzturēsim paši. Neaizmirsīsim pateikt kādu labu vārdu saieta
tehniskajam personālam, kas daudz darījis, lai mēs šeit justos labi.
• Vecāki un aizbildņi nometnes laikā
uzņemas pilnīgu atbildību par nepilngadīgajiem bērniem - gan par drošību, gan par
uzvedību. Reģistrējoties par to jāparakstās.
• Bērniem bez vecākiem vai aizbildņiem peldvietas apmeklēt stingri aizliegts!
• Nejūties pārsteigts, ka jau pirmajā
dienā Tevi uzrunā uz „Tu”, jo šī ir sena 3x3
tradīcija. Dari Tu arī tāpat!
• Reģistrējoties saņemto vārda karti
neuzskati par lieku smagumu, bet to obligāti valkā pie jebkura apģērba. Vārda karte
ir ieejas biļete ēdnīcā.
• Lai justos spēka pilns, laicīgi ierodies

uz visām ēdienreizēm. Visas ēdienreizes
sāksim ar galda dziesmu, dziedot stāvēsim kājās.
• Ēdnīcā bieži maini pretim un blakus
sēdētājus, lai šajā īsajā laikā iepazītos ar
iespējami daudziem cilvēkiem.
• Saieta laikā katru dienu iznāks laikraksts. Katrai ģimenei paredzēts viens eksemplārs. Vienojieties savā starpā, kurš no
ģimenes locekļiem gādās par tā saņemšanu pirms vakariņām pie ēdnīcas.
• Katru rītu pēc brokastīm visi uzreiz
pulcēsimies skolas zālē, lai kopīgi suminātu tās dienas vārda dienas gaviļniekus un
jubilārus. Tur arī būs svarīgākā dienas informācija un Kandavas 3x3 TV ziņas.
• Neesi haotisks, izvēlies ievirzes un cītīgi tās apmeklē. Esi precīzs, nekavē!
• Katru dienu izlasi paziņojumus, jo
programmā var būt izmaiņas.
• Dienas kopīgo programmu noslēgsim ar vakara dziesmu.

saieta dziesmas

kur zvanīt

Galda dziesma

▶ Informācijas centrs atrodas skolas
1. stāvā uzreiz pa labi.
Saieta vadītāji Daiga (29463930) un
Aldis ( 28324272)

Met, Dieviņi, zelta krustu
(Met, Laimiņa, zelta jostu)
Pār šo visu istabiņu.
Lai paēda, kas neēdis,
Lai padzēra, kas nedzēris.

Vakara dziesma

▶ Ārste Margarita Fomina atradīsies
kabinetā skolā, līdzās infocentram vai
būs sazvanāma pa tālruni 26693296.
▶ Pašvaldības policijas dežūrtālrunis
22302707

Šķiramies(i) mēs, ļautiņi,
Gana labi dzīvojuši.
Tu ar Dievu, es ar Dievu,
Mēs ar Dievu labi ļaudis.

▶ Kandavas Valsts tehnikuma
dienesta viesnīcas dežurantes
3. ēkā (tieši pretī skolai pa kāpnēm
augšup vai 1. no kreisās malas,
no skolas skatoties) 63125814;
29573776

Ar Dieviņu sanācām(i),
Ar Dieviņu šķiramies(i).
Ar Dieviņu lai palika
Šī dziesmota istabiņa
(Šis dziesmotis pagalmiņis).

paldies atbalstītājiem

Ej, Laimiņa, tu pa priekšu,
Es tavās(i) pēdiņās(i),
Nelaid mani to celiņu,
Kur aizgāja ļauna diena.

• No alkoholiskajiem dzērieniem nometnē drīkst lietot tikai alu. Nepilngadīgie, protams, nedrīkst lietot arī to.
• Nīkšanas ilgums nav ierobežots,
bet katram pašam (vai vecākiem) jāzina,
cikos jāiet pie miera, lai nākamajā dienā
nodarbību laikā nenāktu miegs. Nīkšanai
paredzēta kafejnīcas telpa un āra teritorija – dienesta viesnīcā nakts laikā ievērosim klusumu.
• Personīgā transporta īpašniekiem ir
iespēja novietot transportu apsargājamā
stāvvietā. Seko saieta administrācijas norādēm. Saudzējiet zaļo zonu.
• Neskaidrību gadījumā palīdzību
meklē informācijas centrā, kurš atrodas
skolas 1. stāvā pa labi, vai zvani pa tālr.
29463930 (Daiga) vai 28324272 (Aldis).
• Ja rodas jaunas idejas, kas saietu
varētu kuplināt, dari to zināmu! Šī nedēļa būs tik radoša, sirsnīga un piepildīta,
kādu mēs to kopīgi veidosim!

2. ēkā (vidējā māja) 63122921; 26828100
▶ Veļu nepieciešamības gadījumā paši
varēsiet mazgāt dienesta viesnīcas 3. ēkas
1. stāva veļas automātā.
▶ Infocentrā obligāti:
• jāpiesakās, ja kādam no jums ciemos
atbrauc kāds rads vai draugs;
• jāinformē, ja braucat prom uz kādu
dienu/dienām, lai varam saskaitīt ēdējus;
• jāreģistrējas vietējiem, kas vēlas
apmeklēt saieta pasākumus.

Kandavas novada dome
Kandavas novada kultūras pārvalde
Kandavas Valsts lauksaimniecības tehnikums
PBLA Izglītības padome
Latvijas 3x3 padome

Kultūras ministrija
SIA L&T
Lielveikals Domo
SIA Amazone
SIA Kanclers Plus

4. lapa
Ceturtdien, 26. jūlijā, būs lielā
ekskursiju diena, kuras laikā dosimies iepazīt Kandavas novadu. Kopā
ar Kandavas tūrisma informācijas
centra vadītāju Ilzi Dravnieci un novada domes kultūras pārvaldes vadītāju Ziedīti Začesti esam izstrādājuši
8 maršrutus.
Jums nu atliek izvēlēties vienu –
savām interesēm, spējām un noskaņojumam atbilstošāko. Pierakstīties
varēs, sākot no otrdienas rīta uz lapām, kas būs izvietotas skolā.
Ja vēlaties, varat doties kādā no
maršrutiem arī ar savu auto.
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Ekskursiju maršruti
Kandavas 3x3 saietā
26. jūlijā (ceturtdien) no plkst. 13:30 – 18:30

1. maršruts (52 km) Garšu un sajūtu buķete – gide Ilze Dravniece
13:30 No stāvlaukuma pie Kandavas lauksaimniecības tehnikuma stadiona
13:50 - 15:20 Šokolādes trifeļu ražotne „Pure Chocolate”; iespējama konfekšu iegāde
15:30 - 16:00 SIA „Zaļais serviss” (stādu audzētava un Latvijā ražotu preču tirdzniecība)
16:25 - 17:50 Bērnu nometņu vieta „Bērnu māja”; mājražošana; bērnu rotaļu laukumi;
gliemežu ferma; iespējama pelde dīķī
18:20 - Kandavas ev. lut. baznīca (dievkalpojums, koncerts)
20:00 - Kandavas Valsts lauksaimniecības tehnikums

2. maršruts (49 km) Ražots Latvijā – gide Sarma Anģēna
13:30 No stāvlaukuma pie Kandavas lauksaimniecības tehnikuma stadiona
13:40 -14:10 Kandavas Romas katoļu baznīca un tornis
14:15 - 15:00 Kandavas novada muzejs un Amatniecības centrs
15:20 -15:50 Zemnieku saimniecība „Krikši” (Šarolē gaļas liellopu audzēšana)
16:15 - 17:50 SIA „Pure Chocolate”
18:20 - Kandavas ev. lut. baznīca (dievkalpojums, koncerts)
20:00 - Kandavas Valsts lauksaimniecības tehnikums
3. maršruts (64 km) Acīm redzamā vēsture - gide Aksilda Petrēvica

Generāļa Bolšteina piemiņas vieta.

13:30 No stāvlaukuma pie Kandavas lauksaimniecības tehnikuma stadiona
14:00 - 14:35 Ģenerāļa Bolšteina piemiņas vieta un Pūces ūdensdzirnavas
15:20 - 15:55 Ugunsdzēsības muzejs
16:00 - 17:55 Kurzemes cietokšņa muzejs (Zantē)
Ieeja: Ls 1,00 bērniem, pensionāriem; Ls 2,00 pieaugušajiem; lapenes izmantošana
Ls 2,00 (grupai)
18:25 - Kandavas ev. lut. baznīca (dievkalpojums, koncerts)
20:00 - Kandavas Valsts lauksaimniecības tehnikums

4. maršruts (47 km) Laikmetu šarms – gide Sarmīte Kalviņa
13:30 No stāvlaukuma pie Kandavas lauksaimniecības tehnikuma stadiona
13:50 - 15:00 Kukšu muiža
15:20 - 16:20 Valdeķu muiža (iespējams, ka jāmaksā ieeja)
16:30 - 17:50 Zemnieku saimniecība „Indāni”
18:20 - Kandavas ev. lut. baznīca (dievkalpojums, koncerts)
20:00. - Kandavas Valsts lauksaimniecības tehnikums
Kurzemes cietokšņa muzejs Zantē.

Velnakmens.
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3x3 Latvijā
(no 1990. līdz 2012.)

Šarolē gaļas lielopi zemnieku saimniecībā „Krikši“.

5. maršruts (37 km) Sabile – pilsēta ar odziņu - gide Ziedīte Začeste
13:30 No stāvlaukuma pie Kandavas lauksaimniecības tehnikuma stadiona
13:50 - 16:20 Sabiles Vīna kalns. Sabiles baznīca. Koka rotaļlietu meistars Andris Millers
Seno rotu meistars Harijs Jaunzems
16:30 - 18:00 Pedvāles brīvdabas mākslas muzejs. Grupām – Ls 1,25 pieaugušajiem; Ls
0,75 skolniekiem, studentiem, pensionāriem
18:25 - Kandavas ev. lut. baznīca (dievkalpojums, koncerts)
20:00. - Kandavas Valsts lauksaimniecības tehnikums

6. maršruts (58 km) – Dabas dotas atrakcijas - gide Iveta Piese
13:30 No stāvlaukuma pie Kandavas lauksaimniecības tehnikuma stadiona
14:00 - 15:00 Atpūtas bāze “Zviedru cepure” (rodeļi, slēpošanas trases). Viens brauciens
bez maksas; nākamais Ls 0,50
15:25 - 16:10 Buses pilskalns
16:20 – 16:50 Velnakmens un grava pie Velnalas
17:00 - 18:15 Pasaku taka “Imulās”(vides spēles ģimenei)
18:30 - Kandavas ev. lut. baznīca (dievkalpojums, koncerts)
20.00 - Kandavas Valsts lauksaimniecības tehnikums
7. maršruts (41 km) Saskaņā ar zemi un debesīm - gide Ērodeja Kirillova
13:30 No stāvlaukuma pie Kandavas lauksaimniecības tehnikuma stadiona
13:50 - 14:50 Zemnieku saimniecība „Indāni”
15:10 - 16:00 Kukšu muiža
16:20 - 17:40 Zemītes muiža, parks, baznīca
18:25 - Kandavas ev. lut. baznīca (dievkalpojums, koncerts)
20.00 - Kandavas Valsts lauksaimniecības tehnikums

8. maršruts (45 km) Aizraujošā Abavas senleja – gide Aija Kārņupa
13:30 No stāvlaukuma pie Kandavas lauksaimniecības tehnikuma stadiona
14:00 - 15:00 Zemnieku saimniecība „Riebiķi” (Šarolē gaļas liellopu un vīnogu audzēšana)
15:15 -16:30 Pasaku taka “Imulās”(vides spēles ģimenei)
17:00 - 18:00 Atpūtas bāze „Zviedru cepure” (rodeļi, slēpošanas trases). Viens brauciens
bez maksas; nākamais Ls 0,50
18:25 - Kandavas ev. lut. baznīca (dievkalpojums, koncerts)
20.00 - Kandavas Valsts lauksaimniecības tehnikums
Bērnu nometņu vieta „Bērnu māja“.

1990. Madlienā, Ogres rajonā
1991. Kaucmindē, Bauskas rajonā
1992. Engurē, Tukuma rajonā
1992. Višķos, Daugavpils rajonā
1993. Salā, Jēkabpils rajonā
1993. Pāvilostā, Liepājas rajonā
1994. Mežciemā, Daugavpils rajonā
1994. Vaidavā, Valmieras rajonā
1995. Alsungā, Kuldīgas rajonā
1995. Salacgrīvā, Limbažu rajonā
1996. Viļakā, Balvu rajonā
1996. Jelgavā, Jelgavas rajonā
1997. Gaujienā, Alūksnes rajonā
1997. Stiklos, Ventspils rajonā
1998. Mazsalacā, Valmieras rajonā
1998. Adamovā, Rēzeknes rajonā
1999. Jaungulbenē, Gulbenes rajonā
1999. Jaunpilī, Tukuma rajonā
2000. Raunā, Cēsu rajonā
2000. Aglonā, Preiļu rajonā
2001. Smiltenē, Valkas rajonā
2001. Rucavā, Liepājas rajonā
2002. Skrundā, Kuldīgas rajonā
2002. Neretā, Aizkraukles rajonā
2003. Dagdā, Krāslavas rajonā
2003. Apguldē, Dobeles rajonā
2004. Ērgļos, Madonas rajonā
2004. Staicelē, Limbažu rajonā
2005. Kalnos, Saldus rajonā
2005. Madonā, Madonas rajonā
2006. Lūznavā, Rēzeknes rajonā
2006. Āraišos, Cēsu rajonā
2007. Alsviķos, Alūksnes rajonā
2007. Laidzē, Talsu rajonā
2008. Malnavā, Ludzas rajonā
2008. Zaļeniekos, Jelgavas rajonā
2008. Mazsalacā, Valmieras rajonā
2009. Naukšēnos, Valmieras rajonā
2009. Kazdangā, Liepājas rajonā
2010. Mālpilī
2010. Mazsalacā
2011. Cesvainē
2011. Liepnā
2012. Kocēnos
2012. Kandavā
No 1981. gada līdz šim pasaulē ir
notikušas 195 nometnes ar vairāk nekā
28 000 dalībnieku.
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Sveicināti Kandavā!
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eskatoties dalībnieku sarakstā, redzams, ka bez vietējiem Latvijāņiem
un Latvimildām no Eiropas Savienības,
ASV un Kanādas ieradīsies astoņdesmit
viens 3x3-nieks un no Austrālijas viens.
Tas viens ir es – Siliņ Uldis no Terra Australis jeb no Lejā-Apakšas, kā mēs paši
sakām. Es visiem saku, kas grib un negrib
dzirdēt – kaut arī dzīvoju Austrālijā, es
esmu pavisam normāls cilvēks. Jūs domājat, ka kāds no vietējiem tam tic? 3x3
galvenā vadītāja Krūmiņu māte dzirdēta
sakām, pie tam publiski, ka tāda īpašība kā normālība Siliņam vispār nepiemīt.
Kamēr vien jūsu sabiedriskā doma nav no
vadības sabojāta – priecājos iepazīties!
(Te tev nu bija! Es vēl lāgā neesmu atvēris muti, kad jau Kandavēzes redaktore
Zvejniece jeb, kā es viņu dēvēju, „pulkveža
kundze”, ir klāt un aizrāda, ka „es ir” nav
gramatiski pareizi. Nu un tad? Vai cilvēks
ar tādu stāžu kā es nevar atļauties pa negramatiskai vaļībai?
Vispār – tas tikai jūsu ausīm – kad es
eju madāmai redaktorei garām, es viņu
militāri sveicinu. Viņa saziņā ar Bitinieku
māmiņu (Aldītim Bitiniekam laulene) ir
atkal ierādījusi man Kandavēzē beidzamo
lpp., kas parasti ir mājvieta dzeltenai presei, kas nodarbojas ar klačošanu, cilvēku
apvainošanu un inuendo. Un tas nav nemaz manā raksturā. Es esmu atdevis 3x3
kustībai savus labākos gadus, bet tālāk
par 3. lpp. nometnes avīzēs neesmu ticis.
Pirms mani aizskaloja sieviešu hegemonijas vilnis, es biju ilggadējs 3x3 avīzes redaktors. Es vēl šodien būtu redaktors, ja
būtu spējis izskaidrot 3x3 padomei kāpēc
visas manas rediģētās 3x3 avīzes ir jau pēc
7 dienām apstājušās iznākt.
Pēc tam es biju teātra ievirzes vadītājs, bet tad Jāņa un Ineses Krūmiņu atvase nāca klajā ar tādu izrādi, kas mani
noslaucīja no skatuves virsas. Arī vadība
man ieteica izvēlēties citu nodarbošanos,
piemēram, iet pie archeologa Gunta Zemīša rakt kartupeļus (nekādus citādus
archeoloģiskos artifaktus viņš vēl līdz šim
nav izracis). Ja tev ir tādi draugi, tad kam,
pie velna, ir vajadzīgi ienaidnieki?
(Tieši tā, pulkveža kundze! Pietiek mēļot! Pie lietas! (Pulkvedis Pēteris Zvejnieks
ir lāga cilvēks, bet ar to sievišķi viņam nav
laimējies)).
Atļaujiet man jautāt: vai jūs esat 3x3
nometnē (tagad to sauc par saietu, lai tiktu
vaļā no birokrātijas žņaugiem) pirmoreiz?
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Ja tā, tad uzklausiet izbrāķēta redaktora
padomu: jūs saņemsit no saieta atpakaļ
tikpat daudz, ja ne vairāk, cik jūs esat gatavi no sevis tajā ieguldīt. Piedalieties, cik
vien iespējams, un izbaudiet šīs 7 dienas!
Jums būs iespēja tikties ar iespaidīgiem
un ievērojamiem cilvēkiem, piemēram, ar
kādu personu no Austrālijas, neskaitāmu
3x3 nometņu veterānu, drāmaturgu, publicistu, TZO virsnieku…
(Tieši tā, pulkveža kundze, iztiksim
bez personīgām reklāmām! Jā, es ļoti labi
apzinos, ka Andrim Tomašūnam arī ir
medālis, karams ap kaklu (laikam, lai nepazaudē) un viņš ar to neplātās.)
Nometnes avīze saucas Kandavēze, un
man jāatzīst, ka nosaukums ir ļoti oriģināls un sastāv no diviem vārdiem – Kandava un ēze (krāsns dzelzs karsēšanai).
Viena no nometnes modēm ir saukties
visiem uz „tu” ne vien saieta laikā, bet arī
pēc tam. Es domāju, ka tā ir brīnišķīga
mode. Tā tuvina cilvēkus. Vienā no 3x3
nometnēm es satiku Uģi Lāci no Krievijas. Es viņu esmu pazinis tikai 7 dienas,
bet uzskatu par draugu. Man šķiet, ka viņš
domā tāpat, jo nupat atsūtīja apsveikumu
uz Jāņiem. Viņš būs Kandavā. Vai atkal
vecais puika Manfreds Zīverts no ASV
(viņš uz mani ir mazliet greizsirdīgs, jo
mums abiem patīk vieni un tie paši sievišķi, bet viņš domā, ka es tiem sievišķiem
patīku mazliet labāk. Nav tiesa. Manfreds
patīk visām un visiem). Manfreds ir sponsorējis uz nometni vairākus jauniešus, bet
gan jau par to rakstīs speciālā rakstā. Kandavēze, ja vien neaptrūks papīra, iznāks
vēl piecas reizes.
Kuri vēl no pazīstamiem 3x3 ieviržu
vadītājiem būs nometnē? Pirmkārt, jau
mani vecie draugi prof. Austris Grasis, Dr.
Guntis Zemītis, mākslas amatniece, maģistre Agrita Krieviņa, saukta Purciems,
Ventiņš ar savu ceļojošo aptieku, mana
adoptētā mazmeita Sandra Vorkale, kas
darinās cepures, režisors Valdis Lūriņš,
aktieri Kirmuškas („Kirmuška” līvu valodā nozīmē „kaiju nokrisnis,” bet nesakiet,
ka es teicu), Alberts Rokpelnis un citi.
Nometnes moto ir: katrs pats savas laimes kalējs. Lai laicīgi apturētu masveidīgu
kustību uz kalēja ievirzi, man jāziņo, ka
diemžēl tur varēs uzņemt tikai minimālu
skaitu laimes kalēju. Kur pārējie kals savu
laimi, es atstāju saieta administrācijas ziņā.
Pavisam nepārdomāta ir mode dzert
avota ūdeni. Vai jūs varat pat sapņos iedomāties redaktores lauleni pulkveža pakāpē dzeram šķidrumu, kas viņam pat
no kilometra izskatītos pēc H2O?!!! Ja tā,

Kandavēze

Agritas Krieviņas zīmējums

tad jūs ciešat no halucinācijām! Kā mēs
korporācijas aprindās dziedam:
Kā lai dzeru ūdeni,
Vardes maitā viņu?
Labāk dzeršu glāzīti
Brenguļ‘ alutiņu!
Un uz to mēs, alusmīļi, ieskaitot Bitinieku
māmiņas lauleni, sakām – āmen! Ja Dievs
būtu gribējis, lai mēs dzertu ūdeni, mēs izskatītos pēc un lēkātu apkārt kā vardes.
Ko vēl zaļai jaunībai lai saka sirmais?
(Uz tādu jautājumu man reiz kāda sieviešu kārtas pārstāve atbildēja: „Ne es tev pēdējā, ne tu man pirmais!” Tas bija brīdis,
kad Jānis Pliekšāns apgriezās zārkā uz
otriem sāniem.)
Saieta darba diena sākas ar rīta vingrošanu, kas, paldies Dievam, nav obligāta un
normālam cilvēkam nepatīk. TV saieta ziņas. Brokastis. Uz tām, tāpat kā citām ēdienreizēm, var nākt vai nenākt, bet, ja nāk, tad
ieteicams ierasties laikā. Nedrīkst sākt ēst
pirms nodziedāta galda dziesma. (Vienalga
vai baro labi vai slikti, saieta beigās saimniecēm par godu dzied Te bij laba saiminiece,
te mūs labi pabaroja.) Tad seko nodarbības,
referāti, par ko tuvāk būs lasāms Kandavēzē.
Diena noslēdzas ar Vakara dziesmu,
kas šo rindiņu rakstītājam šķiet par garu
un gaudulīgu.
Visbeidzot kaut kas dvēselei un garam! Nīkšana! Nodarbība, ko daudzi atklāj par vēlu. Tur tiek dziedāts, ieslapināts
(nekas stiprāks par alu, Dievs pasarg‘), uzkosts, runāts, smiets un dažkārt arī diets.
Sākums ir noteikts, bet ne beigas. Riktīgā
dancošana notiek citās telpās katru nakti.
Tas tā viss lielos vilcienos. Lai jums
jauka nedēļa!
Jūsu atkarīgi neatkarīgais
Uldis Siliņš

Kandavēze
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Kas sagaidāms katrā ievirzē
Pieaugušajiem, jauniešiem no 13 gadiem
Aušana ar un bez stellēm (Ilze Baumane)

Pamēģināsim senās aušanas tehnikas bez
stellēm un ar aušanas iespējām stellēs.

Pļāvs mācib (ventiņ stāstnic, zāļ siev Reiter Līg)

Vien dien mēs študieres teorij, vien dien mēs
staigas apkārt un mekles treideviņs ārstniecibs
augs, vien dien mēs seides pe tējs gald un študieres viskādigs recepts, vien dien būs zaļe
praks, vien dien mēs kārtos ekzāmen.

Mūsu spēka avoti (Aloida Jurčenko)

Kopīgi centīsimies rast atbildes uz jautājumiem: kā mūsu garīgais stāvoklis regulē mūsu
ķermeņa stāvokli?; kas nosaka cilvēku savstarpējās attiecības? utt.

Latviski rituāli un tradīcijas senāk un
tagad (Inese Krūmiņa)

Runāsim par latviešu ritiem – gadskārtu un
mūža godiem, par mūsdienu rituāliem un to
attīstību, par rituāla sastāvdaļām un uzbūvi.

Politika (Andris Tomašūns)

Aicinu uz ievirzi tos, kas grib būt saimnieki
savā valstī un domā, ka darbošanās politikā ir
kārtīga pilsoņa ikdienas darbs.

Ģimeņu seminārs (Līga Ruperte un
Māra Tupese)

Apmācīsim dalībniekus, kā izveidot veiksmīgāku un efektīvāku komunikāciju ar saviem
ģimenes locekļiem un citiem apkārtējiem.

Cepures no doņiem un kļavu lapām
(Sandra Vorkale)

Ja tev ir pacietība, tad nedēļas laikā tiksi pie
doņu cepures, bet dienas laikā tiksi pie skaistas
cepures no kļavu lapām.

Tautas dziedniecība (Ilze Ābele)

Kā mājās gatavot augu eļļas un ziedes, dziedniecībā izmantot sēnes, mālus, bišu produktus.

Skatuves kustība (Rita Grīnfelde)

Nodarbosimies ar vispārējās fiziskās attīstības vingrinājumiem, pievēršot uzmanību elpai
un skaņai.

3x3 teātris (Valdis Lūriņš)

Spēlēsim un spēlēsimies ar prieku!

Veselais un nedalītais (Valdis Čirksts)

Īsais, praktiski teorētiskais kurss par to, kā
spēcināt sevi un sev tuvos. Katrs pats sava VESELUMA kalējs! Masāžas pamatprincipi u.c.

Latvijas senvēsture – zemē apslēptā
vēsture (Guntis Zemītis)

Kuršu, zemgaļu, latgaļu, sēļu un lībiešu kultūra senatnē. Pagātnes mantojums un mūsu
atbildība par tā saglabāšanu.

Floristika (Signe Ezeriņa)

Iepriecināsim sevi un citus ar ziedošo, zaļojošo augu skaistumu un mācīsimies saprasties
ar dabas dotiem materiāliem.

Bišu lietas (Olafs Baltgalvis)

Vērosim dabu un bites. Mājās, dravas telpā,

sviedīsim medu, malsim bišu maizi, kasīsim
propolisu un liesim sveces.

3x3 mājas lapa (Gundars Kalniņš)

Aicināti visi, kam interesē, kā top mājas lapa.

Fotografēšana (Inārs Švarcs)

Fiksē mirkli, pārvērt to mākslas brīnumā un
izbaudi radošo brīvību!

Ādas apstrāde (Agrita Krieviņa un
Aiva Valdmane)

Iepazīsimies ar 10.-14.gs. ādas apaviem Latvijā. Ņemsim mērus, veidosim izklājumus,
piegriezīsim, šūsim. Dalībniekiem vajadzīga
laba griba, stipras rokas un pacietība.

Metāldarbi (Jānis Zīverts)

Gatavosim dažādus kaltus priekšmetus.

Koka virpošana (Juris Lupkins)

Reta iespēja darboties ar senlaicīgu koka virpu, ko meistars būs atvedis no savām mājām
un piedāvās izmēģināt interesentiem.

Latvijas 30. gadi – dzīves stils, mūzika
(Alberts Rokpelnis)

30. gadu kultūras dzīve, vieglā mūzika, dziesmas kā sabiedrības notikumu spogulis; būs gan
diskusija, gan leģendas, gan dziedāšana.

Baltu valodas (Austris Grasis)

Par baltiem bāliņiem un brāļiem Baltiem. Īskurss baltu filoloģijā, reliģiju un kultūras vēsturē.

Bērniem no 7 līdz 13 gadiem
Animācija (Dace Liepa un Jānis Sausnītis)

Bērni apgūs pirmās iemaņas zīmēto filmu
veidošanā un izveidos animācijas filmiņu.

Vilku mācība (Jānis Krūmiņš)

Kāda ir bijusi mūsu senču zeme, tās aizstāvji
no vissenākiem laikiem līdz mūsdienām? Ievirzē
apgūsim loka un bultas izgatavošanas māku un
sarīkosim sacensības loku šaušanā.

Leļļu teātris (Laila un Jānis Kirmuškas)

Kalsimies cauri leļļu teātra mākslas pamatiem. Gan ar vārdiem, gan ar darbiem, lai rezultātā izkaltu kādu dārgakmeni – izrādi.

Visdari (Ērodeja Kirillova)

Sāls, miltu masas figūru veidošana, lellīšu
aušana uz kartona, dekupāža uz traukiem, saieta atmiņu mozaīka.

Improvizācijas māksla (Jurģis Spulenieks)

Mācīsimies, kā katrs var attīstīt vēl neizjustus un neatklātus talantus un spējas.

Peldēšana (Uldis Zemzars)

Nedēļas laikā apgūsim peldēšanas pamatus.

Visiem vecumiem
Runas mācība (Ārija Liepiņa-Stūrniece)

Mācīsimies staltu stāju, pareizi elpot, vingrināsim runas aparātu. Apgūsim prasmi uzstāties auditorijas priekšā.

Zīmēšana kā meditācija (Inga Brīniņa)

Piedāvāju ieraudzīt Kandavas ozolus, pētīt
skudru takas, iepazīties ar suņuburkšķi... Būs iespēja izmēģināt dažādas tehnikas.

Keramika (Linda Romanovska un
Velga Melne)

Gan ar rokām, gan ar virpu taps bļodiņas,
krūzītes, podiņi u.c. Izmēģināsiet gatavot krūzītes ģipša formās liešanas tehnikā.

Rotkalšana (Andris Grebis un Uldis
Melbergs)
Varēsiet pagatavojot sev nelielu rotu.

Rotaļas, tautasdziesmas visai ģimenei
(Ilga Reizniece, Inga Stafecka, Vivita
Skurule, Lija Dunska, Māra Mellēna)

Apgūsim un izdziedāsim dziesmas un rotaļas par prieku sev un citiem.

Novada mācība (Aksilda Petrēvica un
Agris Dzenis)

Būs pastaiga pa Kandavas vecpilsētu ar stāstiem par dabas vērtībām, ekskursija pa Kandavas novada senvietām un Čužu purvu u.c.

Galda spēles (Jānis Grunte, Guntis
Andriksons)

Galda spēles, sākot no 4 gadiem, līdz pat
pieaugušajiem. Būs arī novuss.

Sports (Egita Grundmane, Andris
Bambis, Uldis Vēciņš)

Sporta spēles gan stadionā, gan sporta zālē.
Būs arī nakts basketbols, nakts orientēšanās u.c.

Saulessargu
Kreicberga)

tamborēšana

(Beata

Dosim lietussargam otro dzīvi – pārvērtīsim to pašu tamborētā saulessargā.

Koka rotaļlietas tēviem un dēliem
(Andris Millers)
Lelles radīšana mammām un meitām
(Sandra Dišlere)
Bēbīšu skoliņa no 0 līdz 2 gadiņiem
(Sandra Sarmule)

Katru dienu stundu pirms vakariņām kopā
ar mammu un tēti apgūsim kustību, smīdināšanas, ritma u.c. rotaļas, pirkstiņspēli utt.

Pusreizpuse jeb 1/2x1/2 no 3 līdz 4
gadiem (Inguna Žogota, Sigita RoenaImmermane)
Pusreizpuse jeb 1/2x1/2 no 5 līdz 6 gadiem
(Gundega Uzuliņa, Agnija Ose- Pelnēna)

Caur rotaļām, dziedāšanu, zīmēšanu, rokdarbiem labi un jautri pavadīsim laiku.

Nakts orientēšanas (Uldis Vēciņš)

Dalībniekiem jābūt drošam lukturītim, bet
apģērbam aprīkotam ar atstarotājiem.

Skaņu studija (Ingus Krūmiņš, Dainis Kažoks, Haralds Stenclavs, Andris Davidons)

Katrs, kurš vēlas, var mēģināt ierakstīt saieta
diskā kādu dziesmu!

Apvārsnis (tikšanās ar interesantiem cilvēkiem)
Rotaļas un tautasdziesmas visai ģimenei
Sports, galda spēles, novuss, somu apdruka

16:30-18:00

17:30-18:30

16:30-18:30

Redakcija
Šis numurs tapis eksperimentālā kārtā, tekstu autorei Daigai Bitiniecei sēžot Kuldīgā savā
Kurzemnieka redakcijā un maketētajai Gundegai Kalendrai Rīgā savā birojā.
Bet par turpmāko gādās 3x3 saieta avīzes Kandavēze redakcija Rasmas Zvejnieces vadībā.
Redakcija atrodas skolas 2. stāvā.

Tikšanās ar
novadniekiem

19:30-21:00

Iepazīšanās
vakars

Dzintra Geka
un filmas par
Sibīriju
Nīkšana, danči,
nakts viesis

21:30-22:30

22:30-.....

Folkloras
vakars

Danči,
nīkšana

Dzejniece Maija
Laukmane

Zolīte.
Nīkšana, danči,
nakts viesis

Brīvais
mikrofons

Zolīte 1/2 fināls.
Nīkšana, danči,
nakts viesis

Nakts
basketbols

Zolīte fināls.
Nīkšana, danči,
nakts viesis

Daudzinājums

Kandavas
vakars

Nīkšana, danči,
nakts viesis

Noslēguma
koncerts

Vakariņas

Galda spēļu
fināls, izstādes,
tirdziņš u.c.

Brīvbrīdis

Ierašanās Rīgā
15:00

Izbraukšana
13:30

Noslēgums
12:00

Nometnes
analīze 11:00

Brokastis 10:00

Celšanās 9:00

Svētdiena,
29. jūlijs

#1

23.00 Nakts
orientēšanās.
Nīkšana, danči,
nakts viesis

Vakariņas 20:00
Brīvbrīdis līdz
21:00

Dievkalpojums
Koncerts

EKSKURSIJA
13:30-18:30

Vakara dziesma, mazo bērnu guldināšana

Vakariņas

21:00-21:30

Novada mācība

16:30-18:30

18:30-19:30

Vakariņas

Joki ar
Uldi Siliņu

Bēbīšu skoliņa

16:30-17:30

Skanīgie un
garšīgie stāsti

Brīvbrīdis

16:00-16:30

Atklāšana
15:30

Apkārtnes
iepazīšana
16:30

Pēcpusdienas ievirzes

14:00-16:00

Sestdiena,
28. jūlijs

Pēcpusdienas ievirzes

Brīvbrīdis

12:00-12:30
Pusdienas

Rīta ievirzes

10:00-12:00

12:30-14:00

Jubilāru sumināšana. Informācija. Kandavas 3x3 TV ziņas

Piektdiena,
27, jūlijs

9:35-9:55

Ceturtdiena,
26. jūlijs

Brokastis

Trešdiena,
25. jūlijs

9:00-9:30

Otrdiena,
24. jūlijs
Celšanās, rīta rosme

Pirmdiena,
23. jūlijs

8:00-9:00

Laiks

Pusdienas
14:30

Izbraukšana
no Rīgas
11:00.
Ierašanās un
reģistrācija
līdz 14:00.

Svētdiena,
22. jūlijs

Kandavas 3x3 nedēļas ritms
8. lapa

Kandavēze

