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Dienas kārtība

Šodien, 19. jūlijā

12.00-14.00 ierašanās nometnē
14.30-15.30 pusdienas ēdnīcā
15.30-16.15 nometnes atklāšana pie 
pils
16.15.-17.15 iepazīšanās ar apkārtni 
(pulcēšanās pie pils)
17.15-18.30 talka (pulcēšanās pie 
pils)
18.30-19.30 vakariņas ēdnīcā
19.30-21.00 iepazīšanās vakars pie 
ugunskura aiz pils
21.00-21.30 vakardziesma, mazo 
bērnu guldināšana
21.00-21.30 ieviržu vadītāju sapulce 
pilī 1.stāva zālē
21.30-22.30 vietējās folkloras 
tradīcijas  kultūras centra zālē
22.30 -.... danči kultūras centra zālē, 
nīkšana kultūras centra 2.stāvā

Rīt, pirmdien, 20. jūlijā

7.30-8.30 celšanās, rīta rosme aiz 
pils 
8.30-9.10 brokastis 
9.15-9.30 Kazdangas TV ziņas 
kultūras centra zālē 
9.40.-12.00 rīta ievirzes
12.00-12.30 brīvbrīdis
12.30-14.00 pusdienas
14.00-16.00 pēcpusdienas ievirzes
16.00-16.30 brīvbrīdis
16.30-18.30 pirmsvakariņu 
nodarbības 
16.30-17.30 Apvārsnis (Par Kazdangu 
un Aizputes novadu – tikšanās ar 
jaunievēlētajiem deputātiem)  
18.30-19.30 vakariņas
19.30-21.00 dižo stāstnieku vakars 
pie ugunskura aiz pils
21.00-21.30 vakardziesma, mazo 
bērnu guldināšana
21.30-22.30 I.Kalniņa dziesmu vakars, 
tikšanās ar Austru Pumpuri kultūras 
centra zālē
22.30-23.00 nakts viesis (Inese 
Krūmiņa Pasakas pieaugušajiem)
22.30 -.... danči, nīkšana 

1. zars

Uzmanību!
Ieviržu vadītāju sapulce šovakar, 

19.jūlijā, pēc iepazīšanās vakara ap 
plkst. 21.00 pilī 1. stāva zālē.

Sveicu jūs visus Kazdangas 3x3 
nometnē!  

Paldies par to, ka esat šeit - jo  
šogad varbūt vairāk nekā citus gadus 
bija jāpadomā  - braukt vai nebraukt 
uz 3x3.  Varbūt šaubas par 3x3 
Kazdangā izdošanos reizēm radās arī 
rīkotājiem. Tāpēc šī nometne ir īpaša, 
jo, neskatoties uz visu, mēs esam 
šeit – gatavi satikt vecus draugus un 
iepazīties ar jauniem, izbaudīt visu, 
kas mūs sagaida, piedalīties bez 
šaubām un bailēm, izjust to prieku un 
kopību, kas ir 3x3. Izjust to, cik unikāla 
ir latvietība un cik bagāti mēs kļūstam, 
labāk iepazīstot savas tautas kultūru, 
tradīcijas un vienam otru.

Vislielākais paldies pienākās 
nometnes vadītājiem Daigai un 
Aldim Bitiniekiem un viņu meitām 
par drosmi un veiksmi, organizējot 

„Šī  nometne ir īpaša”
nometni, lai arī ik pa laikam situācija 
nebija īpaši cerīga. Varbūt vēl 
lielāks paldies pienākās Kazdangas 
pagasta padomes priekšsēdim 
Jurim Moisejam un Kazdangas 
Profesionālās vidusskolas direktoram 
Agrim Strazdiņam par viņu drosmi, 
uzņēmību un spēju noorganizēt 
nometni, spītējot ekonomiskajām 
grūtībām.  Bitinieki jau no iepriekšējās 
pieredzes zināja, ka, lai vai kā, gala 
beigās 3x3 nedēļa sniegs prieku un 
gandarījumu, bet Kazdangas ļaudis, 
iepriekš nepiedzīvojuši 3x3, tomēr 
pašaizliedzīgi strādāja divu gadu 
garumā – jo Bitinieki viņus pārliecināja, 
ka tas būs to vērts! Cepuri nost jums 
visiem un lielum lielais paldies!

Gribu citēt šīs vasaras pirmās 
nometnes - Naukšēnu 3x3 - vadītājus 
Daigu un Kārli Rokpeļņus. Viņi teica, 
ka mūsdienās ir tik daudzveidīgs 
krīžu piedāvājums, ka katrs var ko 
izvēlēties, lai ciestu ar baudu. Ir 
ekonomiskā, politiskā, pusaudžu, 
pusmūža, vērtību, identitātes krīzes, 
un es šai buķetei vēl varēju pievienot 
cūku gripas krīzi, kura gan laimīgā 
kārtā pārāk plaši neizvērsās. Rokpeļņi 
teica, ka viņi krīzēs izlēmuši pašreiz 
nepiedalīties, jo neesot laika. Darīsim 
arī mēs tāpat!  

Novēlu jums visiem latvisku, ražīgu, 
interesantu, jautru, draudzīgu nedēļu!

Līga Ruperte 

Vaira Vīķe 
- Freiberga 

3x3 nometnē 
Laidzē



2. zars

Sveicināti, tuvie un tālie, mīļie 
trīsreiztrīsnieki!

Sākas jauna 3x3 nedēļa, kurā mēs kopā 
domāsim un darbosimies, dziedāsim, 
dejosim, nīksim – izdzīvosim šonedēļ 
mums dotās iespējas visā pilnībā. 

Trīs reiz trīs kustība Latvijā gadu gaitā 
izaugusi par lielu un stipru ozolu, kuram nu 
jau ir vairāk par 30 zaru – 3x3 nometņu. 
Šīs nometnes vadmotīvs ir Austras koks 
– meklējumu un izaugsmes simbols. Tā 
zīmē mēs šonedēļ meklēsim spēku savās 
saknēs, bet vēl vairāk domāsim, kā šo spēku 
novadīt līdz katrai lapai, kam būs mūsu 
uzsākto turpināt – līdz katram lielākam vai 
mazākam bērniņam un mazbērniņam. 

Ap 100 cilvēku ir ieguldījuši savu laiku 

Vecs ozols, kuplas lapas,
Šmaugas auga atvasītes

un pūles, lai šī nedēļa būtu mums visiem 
neatkārtojams piedzīvojums. Sākas skaists 
laiks, ko mums uzdāvinājuši rīkotāji un 
darītāji, un kuru mēs varam izbaudīt jo 
vairāk, ja paši esam atvērti un gatavi arī 
dot no sevis – savu līdzdalību, izjūtas, 
atklāsmes un sirds balsi.

Bieži vien nometnēs dzird jautājumu – un 
ko Tu dari īstajā dzīvē? Vai arī izvērtējumā, 
vai komentāros izskan apgalvojumi – tas 
bija brīnišķīgs piedzīvojums, tikai žēl, ka tā 
nav realitāte. Cik aplami!

Trīs reiz trīs IR mūsu pašu izveidota 
realitāte, neviens cits mūsu vietā neizdzīvo 
šo nedēļu, atļaujoties būt labestīgs, 
smaidošs, draudzīgs, un pāri visam – lepns 
un gandarīts par savu latvietību. Un šī 
realitāte nav neīsta vai šķietama – tie esam 
mēs paši, tikai šeit mēs būvējam ideālas 
Latvijas modeli. Varbūt vērts to būvēt 
arī ārpus 3x3, atgriežoties katram savās 
mājās?

Lai spējam šajā nedēļā gūt tik daudz 
garīga komforta, ka tas dotu iedvesmu un 
spēku būvēt ideālo Latviju arī turpmāk, sākot 
no mazumiņa – pašiem no savas ģimenes, 
savām mājām, un pamazām izvēršoties 
tālāk un plašāk – gluži kā turpinot kāpumu 
pa Austras koka zaru zariem!

Inese Krūmiņa,
Latvijas 3x3 padomes priekšsēde

Četri gadi pagājuši kā nebijuši – tieši pirms 
tik ilga laika mūsu ģimene apņēmās sarīkot 
un novadīt trešo 3x3 nometni. Kā toreiz 
sacīja Latvijas 3x3 padomes priekšsēde 
Inese Krūmiņa – jums trīs meitas, tad uz 
katru pa vienai nometnei! Lai būtu, solījām, 
ik pa laikam to ģimenē pārrunājām un 2007. 
gada pavasarī sākām  raudzīties pēc vietas 
Kurzemē, kur nometne varētu notikt. 

Iebraucām Kazdangā, mūs apbūra pils 
ar savu parku, senatnes elpa apvienojumā 
ar sakoptību, zaļumu; ejot pāri tiltiņam, 
kas savieno pili ar pārējo pagasta daļu, jau 
iztēlojāmies visu apkārtni, piepildītu ar 3x3 
gaisotni.

Un tad sastapām atsaucīgus ļaudis – Agri, 

Piepildīsim šo laiku kopā!
Renāti, Lāsi, Birutu, Juri, Māru, Kasparu, 
Sanitu, Lieni, Jāni.... 

Mirklī, kad šī gada sākumā plāni sāka 
šķobīties, jo Izglītības un zinātnes ministrija 
teju pusgadu neziņā par Kazdangas 
Profesionālās vidusskolas slēgšanu turēja 
gan tās darbiniekus un audzēkņus, gan mūs 
– nometnes organizatorus, šķita -  varbūt 
vienkāršāk būtu izvēlēties citu nometnes 
mājvietu... Taču tik daudz jau bija paveikts un 
izsapņots...

Tāpēc nu pēc šāda neierasta ievada 
mēs gribam teikt milzu paldies, pirmkārt, 
tiem vietējiem kazdandzniekiem, kas šai 
neziņas laikā kopā ar mums turpināja 
gatavošanos nometnei. Īpaši tiem, kas, 
skolu slēdzot, nu zaudējuši darbu, bet 
šo nedēļu palīdzēs mums visiem justies 
ērti un labi. Un, otrkārt, paldies visiem 
dalībniekiem, kas ir mums noticējuši un 
atbraukuši.

Ceru, ka mums kopā izdosies piepildīt šo 
nedēļu ar labiem, radošiem darbiem, ar siltām 
emocijām, atbalstot un priecējot vienam otru. 

Visi pieci Bitinieki

Uzziņai
3x3 Latvijā 

(no 1990. līdz 2009.) 
1. 1990. Madlienā, Ogres rajonā
2. 1991. Kaucmindē, Bauskas rajonā
3. 1992. Engurē, Tukuma rajonā
4. 1992. Višķos, Daugavpils rajonā
5. 1993. Salā, Jēkabpils rajonā
6. 1993. Pāvilostā, Liepājas rajonā
7. 1994. Mežciemā, Daugavpils rajonā
8. 1994. Vaidavā, Valmieras rajonā
9. 1995. Alsungā, Kuldīgas rajonā
10. 1995. Salacgrīvā, Limbažu rajonā
11. 1996. Viļakā, Balvu rajonā
12. 1996. Jelgavā, Jelgavas rajonā
13. 1997. Gaujienā, Alūksnes rajonā
14. 1997. Stiklos, Ventspils rajonā
15. 1998. Mazsalacā, Valmieras rajonā
16. 1998. Adamovā, Rēzeknes rajonā
17. 1999.Jaungulbenē, Gulbenes rajonā
18. 1999. Jaunpilī, Tukuma rajonā
19. 2000. Raunā, Cēsu rajonā
20. 2000. Aglonā, Preiļu rajonā
21. 2001. Smiltenē, Valkas rajonā
22. 2001. Rucavā, Liepājas rajonā
23. 2002. Skrundā, Kuldīgas rajonā
24. 2002. Neretā, Aizkraukles rajonā
25. 2003. Dagdā, Krāslavas rajonā
26. 2003. Apguldē, Dobeles rajonā
27. 2004. Ērgļos, Madonas rajonā
28. 2004. Staicelē, Limbažu rajonā
29. 2005. Kalnos, Saldus rajonā
30. 2005. Madonā, Madonas rajonā
31. 2006. Lūznavā, Rēzeknes rajonā
32. 2006. Āraišos, Cēsu rajonā
33. 2007. Alsviķos, Alūksnes rajonā
34. 2007. Laidzē, Talsu rajonā
34. 2008. Malnavā, Ludzas rajonā
36. 2008. Zaļeniekos, Jelgavas rajonā
37. 2008. Mazsalacā, Valmieras rajonā
38. 2009. Naukšēnos, Valmieras rajonā
39. 2009. Kazdangā, Liepājas rajonā

Brīvais mikrofons – 
ceturtdien pēc ekskursijas

Ko tas nozīmē? 
3x3 nometnēs tas ir muzikāls sarīkojums, 

kas rodas it kā no nekā – kopā nāk un savas 
spējas un talantus rāda gan nometnes 
dalībnieki no malu malām, gan vietējie 
muzikālie ļaudis.

Var dziedāt pa vienam, var dziedāt visa 
ģimene, var dziedāt kopā ar draugu; var 
dziedāt un spēlēt un var arī tikai spēlēt savu 
iemīļoto mūzikas instrumentu.

Lai pasākums izvērstos kupls un lai tam 
būtu kā sākums, tā gals, visiem talantiem 
līdz ceturtdienas vakariņām jāpiesakās pie 
Brīvā mikrofona organizatora Ingus Krūmiņa 
(tālr. 29514833).

Savukārt, ja viņš pats kādu no jums 
uzrunā pirmais, piekrītiet – tas 
būs tā vērts. 



3. zars

Dienas kārtība

7.30-8.30 celšanās, rīta rosme
8.30-9.15 brokastis 
9.15-9.30 Kazdangas TV ziņas
9.40.-12.00 rīta ievirzes
12.00-12.30 brīvbrīdis
12.30-14.00 pusdienas
14.00-16.00 pēcpusdienas ievirzes
16.00-16.30 brīvbrīdis
16.30-18.30 pirmsvakariņu 
nodarbības
16.30-18.30 Apvārsnis
18.30-19.30 vakariņas
19.30-21.00 vakara programma
21.00-21.30 vakardziesma, mazo 
bērnu guldināšana
21.30-22.30 pirmsnakts programma
22.30 -.... danči, nīkšana, nakts viesis

9.40-12.00
Ievirzes pieaugušajiem un 
jauniešiem no 13 gadiem

Ģimeņu seminārs (Līga Ruperte un 
Māra Tupese (ASV))
Astroloģija (Džineta Skrinda, Ilmārs 
Lancenieks)
Latvijas arheoloģija un senvēstures 
problēmas (Guntis Zemītis)
Cepures no kļavlapām un doņiem 
(Sandra Stare)
Klūdziņu pinumi (Juris Ventaskrasts)
Floristika (Lāse Juska)
Zāļu sievas zelta padomi (Līga 
Reitere)
Vēlies savu tautastērpu? Ar ko sākt? 
(Astra Dzērve)
Aušana ar stellēm (Anda Petruka)
Vingrošana tavai veselībai (Kristīna 
Bernāne)

Ievirzes visiem vecumiem 
Folklora (Māra Mellēna)
Dzintara rotas (Armands Ausmanis)
Gleznošana (Ance Ausmane)
Kurzemes virtuve (Emīlija Kolna)

Ievirzes bērniem (no 7 līdz 13)
Rotkalšana (Andris Garokalns, Andris 
Grebis)
Aušana bez stellēm (Inese Krūmiņa)
Improvizācijas māksla (Jurģis 
Spulenieks)
Keramika (Anna Mētra, Gundega 
Peniķe (ASV))

Kā piepildīsim ik dienu 3x3 
nometnē Kazdangā

14.00 -16.30
Ievirzes pieaugušajiem un 
jauniešiem no 13 gadiem

Tautas dziedniecība (Ilze Ābele)
Kustība un deja (Lilija un Edgars 
Lipori)
Ētika un reliģija (Māris Ķirsons 
(Kanāda))
Politika (Lauma Vlasova (Krievija), 
Jānis Peniķis (ASV), Žaneta Ozoliņa)  
3x3 teātris (Kārlis Krūmiņš, Andrejs 
Polozkovs)
Valodiņa Dieva dota, ne tā manis 
darināta? (Austris Grasis)
Rotkalšana (Andris Garokalns, Andris 
Grebis)
Keramika (Anna Mētra, Gundega 
Peniķe (ASV))
Ziepju darbnīca (Inga Kalviņa)

Ievirzes visiem vecumiem 
Mīkstās rotaļlietas (Ieva Kušķe)
Rotas no pērlītēm (Vija Zariņa)

Ievirzes bērniem (no 7 līdz 13)
Animācija (Dace Liepa, Jānis 
Sausnītis)
Krāsainie pirkstiņi (Džineta Heringa)
Vilku mācība (Jānis Atis Krūmiņš)
Leļļu teātris (Laila un Jānis 
Kirmuškas)

Ieviržu laikā 9.30-12.30 un 
14.00-16.30  mazuļiem 1/2x1/2 

(no 2 līdz 6 gadiem) (Ilga 
Bloka ar palīdzēm)

Pirmsvakariņu nodarbības
16.30-17.30

Apvārsnis (tikšanās ar interesantiem 
cilvēkiem) 
Bēbīšu skola (0-2) (Dina un Reinis 
Cepļi)
Jauniešu pārrunas (13-18) (Ziedīte 
Začeste) 16.30-17.30
Ganiņu gaitas (7-13) (Anita Ieriķe) 

17.30-18.30
Rotaļas un tautasdziesmas visai 
ģimenei (Māra Mellēna, Vija Zariņa, 
Vivita Skurule) 
Nometnes koris (Sandra Strazdiņa) 

16.30-18.30
Sports (Kaspars Rudītis, Gita un Aldis Ozoli) 

Nūjošana (Kristīna Bernāne)
3x3 teātra ievirzes turpinājums           
                        

19.30 – 21.00
Vakara programmas 

1. Svētdien - Iepazīšanās vakars 
- laukā pie ugunskura
2. Pirmdien - Dižo stāstnieku vakars  
- laukā pie ugunskura
3. Otrdien - Novadnieku vakars 
- kultūras centra zālē
4. Trešdien - Kazdangas vakars 
- kultūras centra zālē
5. Ceturtdien – pēc ekskursijas un 
vakariņām brīvbrīdis
6. Piektdien - Rituālu vakars - 
kultūras centra zālē vai laukā
7. Sestdien - Noslēguma vakars 
- kultūras centra zālē

Mazo bērnu guldināšana 
(Laila Kirmuška) 21.00

 21.30 -22.30
Pirmsnakts programmas

1. Svētdien, 19. jūlijā - folkloras 
vakars - kultūras centra zālē
2. Pirmdien, 20. jūlijā - Imanta 
Kalniņa dziesmu vakars - kultūras 
centra zālē
3. Otrdien, 21. jūlijā - pianista 
Venta Zilberta un flautistes Ilonas 
Kudiņas (ASV - Latvija) koncerts 
- kultūras centra zālē. Pēc tam nakts 
orientēšanās 
4. Trešdien, 22. jūlijā - daudzinājums 
ar Vilkiem un Vilcenēm  - laukā
5. Ceturtdien, 23. jūlijā - brīvais 
mikrofons – kultūras centra zālē
6.  Piektdien, 24. jūlijā - nakts 
basketbols – laukā
7. Sestdien, 25. jūlijā – noslēguma 
vakars, kas pāraug dančos, nīkšanā

22.30
Nakts viesis (sarunām, 

pārdomām, muzicēšanai) pilī 
1. stāva zālē
no 22.30

Danči kultūras centra zālē 
un nīkšana kultūras centra 2. 

stāvā 
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Uzziņai
Trīsreiztrīs ir nometne latviešiem 
dažādos vecumos, lai
* paplašinātu latviskās zināšanas,
* veicinātu latviskās kopības sajūtu,
* stiprinātu latviskās ģimenes,
* attīstītu latvisko kultūrvidi.

 Vakara dziesma
Šķiramies (i) mēs ļautiņi,

Gana labi dzīvojuši.
Tu ar Dievu, es ar Dievu,
Mēs ar Dievu labi ļaudis.
Ar Dieviņu sanācām(i),
Ar Dieviņu šķīrāmies(i),

Ar Dieviņu lai palika
Šī dziesmotā istabiņa (pagalmiņ(i)s).

Ej, Laimiņa, tu pa priekšu, 
Es tavās(i) pēdiņās(i),
Nelaid mani to celiņu, 

Kur aizgāja ļauna diena.

Galda dziesma
Met, Dieviņi, zelta krustu

Pār šo visu istabiņ’,
Lai paēda, kas neēdis, 

Lai padzēra, kas nedzēris.
Svētībiņa, gausībiņa, Nāc pa logu 

istabā.
Kas neēdis, lai paēda, 

Kas nedzēris, lai padzēra.
(Lūdzu iegaumēt vārdus)

Nometni atbalsta
Kazdangas pagasta padome

Liepājas rajona padome
Kazdangas kultūras centrs

Kazdangas Profesionālā vidusskola
Māteru Jura Kazdangas pamatskola

Latvijas 3x3 padome
SIA L&T

SIA Kanclers
SIA Elpa

Laikraksts Kurzemnieks
PBLA Izglītības padome

Velta Baumane
Maksims Strunskis

• Droši ej klāt un iepazīsties ar katru! Neesi 
pārsteigts, ka jau pirmajā dienā arī tevi 
kāds uzrunās uz tu. Dari pats tāpat! Tā ir 
sena 3x3 nometnes paraža.
• Katram būs piespraude ar vārdu un 
uzvārdu. Tās būs trīs krāsās – nometnes 
dalībniekiem gaiši zaļas, darba grupai 
un ieviržu vadītājiem –  tumši zaļas, bet 
vietējiem – dzeltenas. Bez piespraudes 
ēdienreizē netiksi ielaists.
• Nesēdi ēdienreizēs vienā un tai pašā 
vietā kopā ar vieniem un tiem pašiem 
cilvēkiem! Visas ēdienreizes sāksim ar 
galda dziesmu, ko dziedāsim, kājās stāvot. 
Ēdienreizēs jāierodas laikus un jāsēžas pie 
galda vienam pie otra, neatstājot nevienu 
tukšu vietu.  
• Ievirzes paredzētas, lai tās apmeklētu. 
Lūdzu neklaiņo no vienas uz otru! Esi 
precīzs, cieni otra laiku. 
• Katru dienu noteikti izlasi paziņojumus, jo 
programma var mainīties.
• Dienu beigsim ar vakara dziesmu. 
Dalībnieki sastājas aplī un sadodas 
rokās. Taču pa īstam diena beidzas tikai 
mazuļiem, pārējie var piedalīties nakts 
pasākumos – pirmsnakts programmā, 
dančos, nīkšanā vai tikties ar nakts viesi. 
Dančos līdz pagurumam danco, nīkšanā 
dūšīgi dzied, runājas, spēlē, pa reizei 
uzdejo. 
• No alkoholiskiem dzērieniem nometnē 
drīkst lietot tikai alu, un to pašu ar mēru. 
Nepilngadīgie, protams, nedrīkst lietot 
arī to. Taču nometnē nevalda policejisks 
režīms – viss ir atstāts veselīgam saprātam 
un pašdisciplīnai. 
• Vecākiem vai aizbildņiem ir jāuzņemas 
pilna atbildība par nepilngadīgajiem 

Noderīga informācija
• Ja nometnes laikā vajadzīgs izmazgāt drēbes, zvaniet Zanei un vienojieties par 
to – tālr. 26324845.
• Ja novērojat kādas nekārtības nometnes teritorijā, zvaniet nometnes 
saimniekiem Renātei (tālr. 26396324), Agrim (tālr. 26532568) vai Aldim (tālr. 
28324272).
• Ja nepieciešama mediķa palīdzība, darba laikā varat griezties Kazdangas 
ambulancē (pagastmājā, tūlīt aiz pamatskolas) pie Valdas Sisenes (tālr. 
63449905). Ambulance strādā: pirmdien 14.00-18.00, otrdien, trešdien, 
ceturtdien, piektdien 9.00-13.00.
Pirmās nepieciešamības lietas – pretsāpju līdzekļi, plāksteri u.c. - būs arī 
nometnes informācijas punktā pils 2. stāvā.
Ja kas notiek ārpus ambulances darba laika, zvaniet nometnes vadītājiem 
(29463930, 28324272), un kopīgi izlemsim, kur tālāk meklēt palīdzību – mūsu 
nometnē ir vairāki ārsti, kas solījuši savu palīdzību nepieciešamības gadījumā.  
• Internets pieejams kultūras centra bibliotēkā 2. stāvā.
• Ja vēlaties nopērties, to var izdarīt Liliju pirtiņā  (ap 5 km no centra), iepriekš 
piesakot saimniecei Lilijai pa tālr. 2100175. Maksa – 3 lati no cilvēki, ja kompānija 
lielāka par 10 cilvēkiem; 5 lati no katra, ja mazāk par desmit. Vēlamais laiks 
19.00-22.00.

Nometnes noteikumi 
Kas mums jāzina un jāievēro, lai visiem būtu labi

bērniem, ne vien par viņu drošību, bet 
arī par uzvedību. Bērniem bez vecākiem 
vai citiem pieaugušajiem peldēties iet 
kategoriski aizliegts.
• Personīgo autotransportu varat novietot 
pie abām naktsmītnēm - zālienā pie 
kopmītnēm aiz pils un aiz pamatskolas.  
• Katru rītu pēc brokastīm skatīsimies 
nometnes ziņu raidījumu, katru dienu 
iznāks nometnes laikraksts Austras 
Koks, kas nometnes dalībniekiem būs 
par brīvu. Katrai ģimenei paredzēts viens 
tā eksemplārs. Vienojieties savā starpā, 
kurš no ģimenes locekļiem gādās par tā 
saņemšanu.
• Svētdien katra ģimene saņems nometnes 
dalībnieku sarakstu, tāpēc seko līdzi, lai 
ziņas par tevi tajā ierakstītas precīzi. 
• Atceries, ka šonedēļ šeit ir mūsu mājas, 
tāpēc ievēro kārtību un tīrību. Savu istabu 
lūdzu uzkop pats, pajautājot dežurantei, 
kur stāv darba rīki.
• Lūdzu esi taupīgs, lietojot ūdeni (īpaši 
karsto), jo šis pakalpojums sagādāts tieši 
šajā nedēļā tikai nometnes dalībniekiem 
un boileros tik ātri neuzsilst.
• Ja tev atbrauc ciemiņš, lūdzu ved/sūti to 
tūlīt uz informācijas centru, lai reģistrētos. 
Nometnes teritorijā bez reģistrācijas 
uzturēties nav atļauts.
• Ja esi nometnē jau atkārtoti, lūdzu palīdzi 
tam, kas pirmoreiz, orientēties informācijā 
un dienas kārtībā. 

Jebkuru neskaidrību gadījumā (vai vēloties 
izteikt kādus priekšlikumus) droši nāciet uz 
informācijas centru pils 2. stāvā vai zvaniet 
pa tālr. 29463930  (Daiga) vai 28324272 
(Aldis).

Vietējiem 
3x3 nometne - 39. reizi Latvijā un 
Kazdangā!
No 19 .līdz 26. jūlijam aicinām 
kazdandzniekus piedalīties nometnes 
dzīvē. 
Ar ieviržu vadītājiem varēsiet iepazīties 
19. jūlijā plkst. 19.30 pie ugunskura 
stadionā aiz Kazdangas pils.
Dienas dalības maksa 
kazdandzniekiem - 1 lats. 
Citiem kurzemniekiem, kas nometnē 
iesaistīsies kā vietējie, dalības maksa 
Ls 3. 


