Apsveicu jūs visus Kocēnu 3x3 saietā!

Paldies Dinai un Reinim Cepļiem
par lielo darbu organizējot saietu šis darbs ir ildzis vismaz gadu, ja ne
vairāk. Man ir liels prieks par to, ka
Dina un Reinis ir uzņēmušies saieta
vadību, jo tāpat kā laukā ataug atāls,
lai zāle izdzīvotu, arī mums 3x3 ir
vajadzīgi jauni vadītāji, kas papildina
3x3 kustību, dara to spēcīgāku un
nodrošina izdzīvošanu nākotnē.
Paldies Kocēnu ļaudim par vēlmi mūs
šeit uzņemt, neskatoties uz
sarežģījumiem, kas varbūt radās,
paldies par viņu viesmīlību un
atbalstu, spēju rast risinājumus, kad
laika un vietas likās par maz, bet laužu
un pasākumu šovasar - par daudz.

Sader roze ar magoni
Grīsla zāle ar dābolu.

Paldies katram no jums par to, ka esiet
šeit! Bez jums 3x3 nebūtu! Katrs šeit
ir svarīgs, katrs - vajadzīgs, katrs dos
no sevis un proporcionāli dotajam saņems atpakaļ. Ceru, ka tie, kuri 3x3 ir
pirmo reizi, jutīsies labi un droši, ka mēs
visi paļausimies uz to, ka šeit valdīs 3x3
kopības gars - savstarpēja uzticēšanās,
cieņa vienam pret otru, griba iepazīt,
uzklausīt otru un dalīties ar savām
idejām un jūtām, spēja katram teikt
draudzīgu “Tu”. Mijiedarbība, kopības
sajūta katra domās, jūtās un pienesums
ir svarīgi, lai tiešām sasniegtu 3x3
mērķus.
Kad 1981.gadā Garezerā, ASV uzsākām
3x3, mums ne sapņos nenāca prātā,
ka šī lieta ies plašumā, turpinās saukt
kopā latviešus visās pasaules malās.
3x3 katru gadu notiek Austrālijā, divās
vietās Latvijā, divās - ASV, vienā vietā
Anglijā un šovasar pirmo reizi saiets
notika arī Īrijā. Kopā ir notikušas 196
nometnes vai saieti, un 3x3 saime ir
pāri par 28 000 dalībnieku.
Vēlreiz paldies par to, ka esiet šeit gatavi strādāt un priecāties visi kopā. Lai mums izdodas!
Līga Ruperte, 3x3 kustības aizsācēja

Svētdiena, 8.jūlijs Nr.1
Dienas norise
Svētdien, 8.jūlijā
13:00 Ierašanās un reģistrēšanās
14:00 Pusdienas
15:00 Nometnes atklāšana pretī
Sporta namam
17:30 Kopreferāts “Ikdienas un svētku
rituāli 3x3 saietā”; ieviržu vadītāju
sanāksme
19:00 Vakariņas
20:00 Iepazīšanās vakars Kultūras
namā
21:30 Vakara dziesma, vakara
pasaciņa mazajiem
22:00 Vakara stāsts; danči vecākiem
ar bērniem līdz 13 gadiem; nīkšana

23.00 Nīkšana un danči tiem, kam pāri 13

Pirmdien, 9.jūlijā
8:00 Celšanās, ķermeņa un gara
atmodināšana
9:00 Brokastis
9:40 Dienas tēma un TV 3x3
10:15 Rīta ievirzes
13:00 Pusdienas
14:00 Pēcpusdienas ievirzes
16:30 Brīvbrīdis
16:45 Pievakares ievirzes
19:00 Vakariņas
20:00 Novada pašdarbnieku koncerts
estrādē
21:30 Vakara dziesma; vakara
pasaciņa mazajiem
22:00 Vakara stāsts; danči vecākiem
ar bērniem līdz 13 gadiem; nīkšana

23.00 Nīkšana un danči tiem, kam pāri 13

Lai mums izdodas piedzīvot ziedēšanu!

Sveicināti visi trīsreiztrīsnieki, kas
šajā nedēļā pulcējušies vienkopus
Kocēnos!
Vēlme piedzīvot 3x3 mūs atvedusi
šurp no tuvām un tālām malām,
no laukiem un pilsētām, no
visdažādākajām vietām visā plašajā
pasaulē. Un mūs šeit uzņem cilvēki,
kas gadu gadiem rūpīgi kopuši un no
sirds mīlējuši šo vietu.
Mums visiem ir kopīga valoda,
līdzīga domāšana un arī kopīga vēlme

saglabāt savu identitāti un tradīcijas.
Saieta vadītāji Dina un Reinis ir
izvēlējušies lielisku pamattēmu,
par ko šai nedēļā domāt un runāt –
tas ir atāls, zāle, kura ataugusi pēc
pļaušanas.
Atskatoties
gan
uz
vēstures
notikumiem, gan katrs pats uz savu
dzīvi, mēs redzam, ka esam tikuši
pļauti. Daudz reižu. Un tomēr neesam
kļuvuši par angļu mauriņu.... varbūt
mums pietrūkst resnu stumbru un
krāšņu ziedu, bet mēs izdzīvojam un
dzīvojam tālāk. Jo mums ir stipras
saknes. Tās ir iepriekšējās paaudzes
pirms mums, kam pieticis spēka
izturēt visu, kas pār viņiem gājis,
un pieticis mīlestības, lai mūs laistu
pasaulē. Vai mums pietiek spēka?
Vai mums pietiek mīlestības? Vai
mums ir drosme mazāk domāt par
savām ērtībām un vairāk – par bērnu
smaidiem un laimīgajām acīm? Vai
mūsu iekšējie resursi ir gana plaši?
Pat ja nē, mēs esam šeit, 3x3, lai
mācītos, kā uzlādēt savas latviskās

baterijas, kā stiprināt savu pārliecību
un piederības apziņu, kā atbalstīt tos,
kas mums blakus, un kā piepildīt
mūsu atvašu ceļa somas tā, lai tajās
būtu ne tikai ceļa maize, bet arī mūsu
svētība, un arī tas burvju gredzentiņš,
kuru paberzējot, var atgriezties
mājās. Mūsu visu kopīgajās mājās.
Vienīgajās.
Lai šajā nedēļā mēs smeļamies viens
no otra gaišus smaidus un labus
vārdus, lai mums izdodas piedzīvot
to, ka esam visi savējie, lai cik lielas
arī būtu mūsu dzīves stila, dzīves
līmeņa un ģeogrāfiskās atšķirības. Lai
mums izdodas piedzīvot ziedēšanu...
tās ataugušās smilgas vējā, kas tikko
dzirdami san un zied, neprasot, kas
par to būs.
Lai mums visiem pietiek gaišu domu,
labu vārdu un enerģijas!
Inese Krūmiņa, Latvijas
padomes priekšsēde

3x3
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Dziesmas

Esiet mīļi gaidīti Kocēnu 3x3!

Galda dziesma
Met, Dieviņi, zelta krustu
Pār šo visu istabiņ`.
Lai paēda, kas neēdis,
Lai padzēra, kas nedzēris.
Ievēro:
Nekavē ēdienreižu sākumu un
nesāc maltīti, pirms neesam
nodziedājuši Galda dziesmu!
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
Šis dziesmotais pagalmiņš
(istabiņa).
Ej, Laimiņa, Tu pa priekšu,
Es tavās (i) pēdiņās (i).
Nelaid mani to celiņu,
Kur aizgāja ļauna diena.
Ievēro:
Neaizej gulēt vai nesāc nīkšanu,
pirms, trīsreiztrīsnieku aplī
sadevušies, neesam nodziedājuši
Vakara dziesmu!

Sveicam!

Sirsnīgi sveicam šodienas
jubilāres un gaviļnieces:
• Mētru Krūmiņu
• Annu Šarloti Leitāni
• Antru Zelču
• Antru Ķīseli
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Mēs esam Dina un Reinis Cepļi. Kopā
ar Radošo grupu - Inesi un Aināru
Grīnvaldiem, Daci un Jāni Miezīšiem
un Eduardu Krūmiņu, kā arī mūsu
visu bērniem, kopskaitā deviņiem,
esam šo gadu čakli strādājuši, lai
šodien ar prieku visi satiktos Kocēnu
3x3. Tas tik tiešām nebija viegli
palīdzēt izaugt saietam vietā, kur
nav īpaši nometnēm piemērotas
infrastruktūras. Tādēļ šodien ar
gandarījumu aicinām mūs visus
baudīt
neaizmirstamu
nedēļu
latviskā gaisotnē pašā Kocēnu sirdī mazā, ļoti izlolotā vietā.
Mēs paši sevi varētu saukt par 3x3
veterāniem, jo piedalāmies saietos
jau kopš 2000. gada. Vēl nav bijusi
neviena tāda nometne, kurā kāds no
mūsu bērniem nebūtu gulējis danču
zālē vai rāpojis pa Ģimeņu semināru
grīdu. Kā ģimene esam auguši
3x3 paspārnē un šeit aug arī mūsu
bērni- brīvībā, drošībā, patstāvībā
un latviskā garā. Tās ir mūsu vērtības
un ar tām labprāt šobrīd dalāmies ar
jums.
Par saieta vadmotīvu izvēlējāmies
atālu - pēc pļaujas vai noganīšanas
ataugušu zāli. Mums ir ko mācīties
no vissīkākā zāles stiebra-viņa īstais,
sīkstais dzīvības spēks mīt saknēs. Pat
nopļauta, noganīta un kājām nomīta,
zāle rod arvien jaunu turpinājumu,
jaunu augšanu un ziedēšanu.
Ar ko šis saiets ir īpašs? Šis ir pirmais
mūsu pašu vadītais saiets. Gluži
kā pirmais bērns, tas nes sev līdzi
brīnumu, rūpes, īpašu atbildības
sajūtu un pavisam nedaudz
prasmes. Tādēļ liels paldies mūsu

Radošās grupas vispieredzējušākajam
pārstāvim Eduardam Krūmiņam.
Mums ļoti palīdzēja 3x3 padomes
atbalsts un pagājušā gada Cesvaines
saieta vadītāju Egijas un Ingus
Krūmiņu zināšanas.
Šeit bija daudz vietējo cilvēku, bez
kuru darba mūsu saiets nevarētu
notikt. Īpašs paldies Kocēnu novada
priekšsēdētājam Jānim Olmanim
un
izpilddirektoram
Mārim
Permaņickim, kultūras nama vadītājai
Inārai Blūmai, Kocēnu pamatskolas
direktoram Dainim Trēziņam un
sporta centra direktoram Ivaram
Jēkabsonam. Mūs visus izguldīt
palīdzēja bērnudārza “Auseklītis“
vadītāja Inese Sudraba.
Stāsta, ka valstī piedzimušo bērnu
skaits gadu no gada krītas. Taču 3x3
ar dzimstību viss ir kārtībā un mūsu
saiets ir bērniem ļoti bagāts! No
apmēram 290 saieta dalībniekiem 22
ir mazuļi līdz divu gadu vecumam un
gandrīz pussimts pirmsskolnieku. Tas
ir lieliski, un ļoti ceram, ka mazuļu
mammām patiks apmeklēt Bēbīšu
skoliņu, pēcdzemdību vingrošanu vai
darināt lelles saviem mazajiem. Bet
Sprīdīšu skolā plānojam izveidot pat
divas grupiņas! Tētus ar bērniem arī
gaida piedzīvojumi, kopīgi apgūstot
orientēšanos, zirgu pasauli vai putnu
būrīšu gatavošanu. Visjaunākajai
saieta dalībniecei ir tikai mēnesis, un
mūsu apaļākajai topošajai māmiņai
radību laiks ir teju pienācis- 37.
nedēļa! Prieks par vietējo dalībnieku
piedalīšanos- uz saieta sākumu
pieteikušies jau 50 vietējie.
Lai mums saulains, priekpilns un
savstarpēji bagātinošs 3x3 saiets
Kocēnos!

Satiksimies Kocēnu sirdī

Kocēnu pagasta centrs izveidojies
bijušās Kokmuižas centrā. Kokmuižas
novads ir daļa no senā Valmieras
pilsnovada, kas līdz 1582.gadam
ietilpis Cēsu bīskapijā. Izteikts
pieņēmums, ka muižas sākotnējā
nosaukuma izcelsme saistāma vēl ar
poļu laikā celto senāko koka kungu
namu. No 1622.gada Kokmuiža kopā
ar Torņa (Tarnīsas) un Kārļa muižiņām
piederēja Zviedrijas valsts kancleram,
grāfam
Akselam
Uksenšernam.
Sākoties muižu redukcijai, bagātā
Uksenšernu dzimta zaudēja savus
īpašumus Vidzemē. Tos pārņēma
valsts, jo karaļa Kārļa XI kasei bija
vajadzīgi līdzekļi armijas uzturēšanai
un nostiprināšanai. Reducēto muižu
1681.gadā
iznomāja
turīgajam
Rīgas tirgotājam Reiteram. Lielā
Ziemeļu kara gados arī kocēniešiem
bija jāpiedzīvo krievu uzbrukumu
briesmas - tika nodedzinātas
mājas, laupīta labība, nogalināti
iedzīvotāji. 1710.gadā Vidzemei
uzbruka mēris. Izmira gandrīz visās
muižai piederošajās zemnieku mājās
dzīvojošie cilvēki. 1728.gadā Krievijas
valdnieks Pēteris II Kokmuižu kopā
ar Briežu muižu atdāvināja galma
dāmai Saltikovai, bet no 1744.gada
muiža piešķirta lietošanā ģenerālim,
brīvkungam Johanam Ludvigam

fon Lubrasam. 1763.gadā Kokmuižu
vairāksolīšanā par 40 000 sudraba
rubļu
nopirka
ģenerālleitnants,
Vidzemes vicegubernators Sebastjans
Anhorns Hartviss. 1782.gadā to
mantoja viņa dēls, landrāts Heinrihs
Ernsts Anhorns fon Hartviss (17561836). Pēc Kokmuižas dzimtkunga
nāves viņa mantinieki muižu izlika
vairāksolīšanā. Par 154 000 sudraba
rubļu kāroto muižu ieguva Johans
Frīdrihs fon Šrēders (1800-1882),
Nīderlandes konsuls un Burtnieku
pilsmuižas īpašnieks.1882.gadā pēc
konsula nāves ģimene vienojās,
ka vecākais dēls Teodors (1834-?)
mantos Kokmuižu, bet jaunākais dēls
Georgs Vilhelms - Burtniekus. J. F.
Fon Šrēders apbedīts dzimtas kapos
vecajā Burtnieku kapsētā blakus
savai dzīvesbiedrei Elīzei Vilhelmīnei
Sofijai, dzimusi Pander (1811-1866).
Teodoram Henriham fon Šrēderam
liktenis nebija atvēlējis ilgi būt
Kokmuižas muižkungam, jo 1898.
gadā viņš mira. Īpašumu mantoja
attāls radinieks, viņa krustmeitas vīrs
- barons Jūlijs Frīdrihs Georgs Elzens.
Nodibinoties jaunajai Latvijas valstij,
izmaiņas skāra arī pašu muižas centru.
To piešķīra Valmieras apriņķa valdes
vajadzībām, vēlāk nodeva pašvaldībai.
Pils vairākus gadus netika izmantota.

Kas es esmu?
Varat minēt..
Miniet reizes trijas!
Vienu pietiek?
Jūs jau zināt?
Ak, es no Austrālijas?
Vai tas ir tik viegli manāms?
Būšu redzēts aitas ganām.

Laikraksta Atāls redakcija: Daiga
Kļanska, Ilze Brinkmane, Rasma
Zvejniece, Uldis Siliņš
Maketētājs: Indulis Bērziņš

Neatkarīgi atkarīgais
dzeltenās preses pārstāvis, SIA
“Baumubirojs”presidents Uldis,
Mārtiņa dēls, Siliņš. Birojs
specializējas baltos un citas krāsas
melos, skandālos, aizkulišu
vēdināšanā un personīgā un
amatpersonu apvainošanā.

Avīzes galviņu zīmēja:
Agrita Krieviņa
Redakcijas tālr.nr. 29808301
Laikraksta redakcija atrodas Kocēnu
pamatskolas trešajā stāvā bibliotēkas
telpās.
Ziņas un paziņojumus lūgums sūtīt
uz e-pastu: atals3x3@inbox.lv!

1936.gadā,
nopērkot
nolaisto
Kokmuižas baronu pili, pēc arhitekta
A.Čuibes projekta sākās pārbūve.
Atjaunotajā pils ēkā iekārtoja sešu
klašu pamatskolu, kuru iesvētīja
1937.gadā. 1967.gadā tai uzcēla
piebūvi. Elegantajā neorenesanses pilī
skola joprojām darbojas. 20.gadsimta
20.-30.gados bijušajam baronam
Elzenam
Kokmuižā
piederēja
zeme, uz kuras atradās slavenā alus
darītava. Nomnieki, brāļi Švarci, esot
maksājuši līdz pat 40 000 latu gadā un
piedevām kasti alus dienā. Lai gājējs
nenomaldītos, Valmieras pilsētas un
Kokmuižas robežu iezīmēja akmens
robežstabs ar Valmieras pilsētas
ģerboni.
Pēc II pasaules kara no kādreizējā
muižas ansambļa bija saglabājies
parks ar dīķiem, muižkunga māja.
1980.gadā rekonstruētajā muižas
klēts ēkā atklāja sarīkojumu zāli, bet
iepretim tai 2005.gadā atklāja sporta
centru.
Kocēnu pagastā pēc Pilsonības un
migrācijas lietu pārvaldes datiem
pagājūsā gada 1.jūlijā dzīvoja 3158
cilvēki. Pagasta platība ir 184,8 km2 .
Kocēnu pagastā darbojas apmēram
100 uzņēmumi. Lielākie no tiem
ir uzņēmums VTU Valmiera, kas
nodrošina vietējos un starptautiskos
pasažieru pārvadājumi, autoserviss
SIA AK12, dārzeņu pārstrādes
uzņēmums SIA MILDA KM, Latvijas Islandes kokapstrādes kopuzņēmums
BIKO-LAT, avota ūdens ražotājs SIA
Venden, metālapstrādes uzņēmums
SIA Latmet u.c. Kocēnu pagastā
darbojas
vairāki
pašdarbības
kolektīvi, kā arī skautu organizācija.
(Sagatavots,
materiālus)

izmantojot

interneta

Infocentrs darbojas Kocēnu
pamatskolas pirmajā stāvā pa labi.
Darba laiks no plkst.9:30 līdz
plkst.20:00.
Pārējā laikā lūdzu zvanīt:
Eduards tālr. nr. 29285195,
Reinis tālr.nr. 29224643,
Dina tālr. nr. 29439080.
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3x3 dalībnieku
ievērībai
Kafejnīca darbosies Kocēnu Kultūras
nama otrajā stāvā virs foajē. Tā būs
arī nīkšanas vieta. Darba laiks no
plkst.11.00 līdz 3.00 naktī
Medicīnisko palīdzību sniegs Sarmīte
Bračka, tālr. 29466623.
Saietā peldēties paredzētā peldvieta
būs pie “Lauviņām”. Lūgums
atcerēties, ka bērniem atļaujam
peldēt tikai tik tālu, lai jebkurā brīdī
varētu aizsniegt zemi un ūdens būtu
tikai līdz krūtīm. Jāpievērš uzmanība
ūdenstilpnes dziļumam. Nevajadzētu
lekt ūdenī nezināmā vai seklā vietā.
Bērniem līdz 16 gadu vecumam
peldēties atļauts tikai pieaugušo
klātbūtnē.

Padomi nometnieku
draudzīgai sadzīvei
• Sveicināsimies ar visiem

nometnes dalībniekiem, uzsmaidīsim
viens otram, viens otru uzrunāsim
uz „Tu” – šī tradīcija ir sākusies reizē
ar 3x3 kustību 1981.gadā, un tā ir
spēkā visās latviešu mītņu zemēs, kur
nometnes notiek.

• Ja redzēsim kādu, kurš

apmaldījies, savainojies, steigsim
palīdzēt.

• Katrā ēdienreizē sēdēsim citā

vietā, lai varētu iepazīties ar iespējami
daudziem nometnes dalībniekiem.

• Vecākiem vai aizbildņiem ir

jāuzņemas pilna atbildība ne tikai par
nepilngadīgo bērnu drošību, bet arī
par viņu uzvedību.

• No alkoholiskajiem dzērieniem

nometnē drīkst lietot tikai alu, un ar
mēru. Nepilngadīgie nedrīkst lietot
arī to.

• Nometnes avīzi Atāls varēs

saņemt bez maksas pie vakariņu
galda, katrai ģimenei pienākas viens
avīzes eksemplārs.

• Kocēni visu nedēļu būs mūsu

mājas, tāpēc dzīvosim šeit gluži
tāpat kā mājās, gādājot par tīrību un
kārtību.
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No pieteikuma vēstulēm:
Bērniem 3x3 nometne – siltā atmiņā
Kopš augusta Rūtas ģimene ir
pieņēmusi izaicinājumu izbaudīt 2
dzīves gadus Bangladešā, līdzi ņemot
3x3 nometnē kaltās rotas un darinātās
pastalas. Kaut arī mūsu 3 vecākie bērni
mācās starptautiskā skolā un lielāko
dienas daļu pavada runājot svešvalodā,
mums ir ļoti svarīgi uzturēt latvisko
garu, audzināt latviskas vērtības, kopt
latviešu tradīcijas. Bērni joprojām
pirms pusdienām pieprasa piecelties
kājās, sadoties rokās un dziedāt galda
dziesmu. 3x3 nometne viņiem allaž ir
siltā atmiņā, tas ir tik bezgala jauki, jo
mums ir ļoti svarīgi, lai šis kvalitatīvi
kopā pavadītais laiks nometnē viņos
raisītu prieku un mīlestību pret
ģimeni, draugiem, tautiešiem. Liekas,
ka viņi nemaz nevar iedomāties, ka
nākamvasar mēs varētu neatgriezties
nometnē. Braukšana uz 3x3 Kocēnos
ir mūsu nākamās vasaras lielākais
notikums.
Baškevicu ģimene
3x3 dažādu paaudžu vienotību neesmu
izjutusi nekur citur
Pirmā saskarsme ar šo nometni man
bija tieši pirms desmit gadiem, kad tā
2002. gadā notika Neretā, kur laimīgā
kārtā dzīvo mani radinieki un man
bija tā iespēja piedalīties nometnē
kā vietējai iedzīvotājai un apmeklēt
dažādas ievirzes un pasākumus. No
tās vasaras man ir palikušas tikai tās
labākās atmiņas un izjūtas – tādu
vienotību dažādu paaudžu starpā
vairs neesmu izjutusi nekur. Patīkami
bija redzēt, ka arī ārzemēs dzīvojošie
latvieši nav aizmirsuši savas saknes
un dzimtenes izjūta viņos vēl ir tik
izteikta, lai iepazītu savu kultūru.
Kopš tās vasaras vienmēr esmu
sapņojusi vēl kādu reizi piedalīties
šādā nometnē un beidzot man ir
radusies tāda izdevība, kas, cerams,
īstenosies.
Ieva Briķe
3x3 nometne - iespēja bērnu draudzībai
Pāris gadus atpakaļ es strādāju Vācijā,
Eiropas Centrālajā Bankā un kopā ar
citiem latviešu vecākiem izveidojām
latviešu valodas stundas Frankfurtes
Eiropas skolā, kurā mani bērni
mācījās.
Gandrīz katru gadu pāris nedēļas
pavadām Latvijā. Pateicoties tam, ka
bērni runā latviski, viņiem Latvijā ir
arī draugi, tāpēc viņi labprāt brauc
uz Latviju. Taču es vēlos, lai maniem
bērniem būtu daudz vairāk labu

iespaidu par Latviju, par latviešu
tradīcijām un lai viņi sadraudzētos
ar saviem vienaudžiem, kas nākotnē
varētu nostiprināties kā draudzība,
un bērni paši tiektos uz Latviju. Tā
kā esmu šeit Vašingtonā no ģimenēm,
kas ir piedalījušās iepriekšējos gados,
dzirdējusi daudz labu atsauksmju par
3x3 nometnēm tad nolēmu iesaistīt
arī savus bērnus šīs vasaras nometnē.
De Leo ģimene
Trīs iemesli dalībai 3x3
Viss labais atrod savu ceļu no vienām
rokām un sirds otrās. Pareizajā laikā
un vietā. Kā maizes ieraugs, kas nācis
no Cepļu ģimenes pie Zeidmaņu
ģimenes, no Zeidmaņu ģimenes - pie
mums, tagad pārtapis par garšīgu
maizīti. Tā pie mums pagājušajā
vasarā atnāca arī informācija par 3x3
nometni, Zeidmaņu ģimenei daloties
iespaidos, un neslēpjot savu prieku un
piepildījuma sajūtu pēc saieta Liepnā.
Tobrīd nodomājām: „Eh, kā mums
arī tā gribētos”, tomēr tas likās tik
nereāli. Jo likās, ka nometne ir tikai...
izredzētajiem un aicinātajiem. Šogad,
izlasot žurnālā Māja, ka nometnei var
pieteikties arī līdz šim tur nebijuši
cilvēki, sapratām – tas ir jādara.
Kas tieši mūs uzrunāja? Pirmkārt,
latviskums. Lai gan mūsu senči nākuši
no dažādām tautām, tieši latviskā daļa
ir jūtama visstiprāk. Latviešu tautas
dziesmu stiprums uzrunā vairāk,
nekā jebkuri citi garīgie teksti. Mums
ir savi spēka vārdi, rituāli, godi, zāles
garam un miesai. Tikai – ne vienmēr
vecākiem ir informācija, ko nodot
bērniem.
Tas arī ir otrais iemesls pieteikties
– iespēja uzzināt daudz jauna par
mūs interesējošām tēmām. Tuvākajā
laikā plānojam pie mājas ierīkot
pirti, bet trūkst zināšanu, lai pirts
būtu kas vairāk par nomazgāšanos
vai patusēšanu. Palēnām pašmācības
ceļā izzinām augu spēku ārstniecībā,
un būtu ļoti priecīgi uzzināt vairāk.
Patiesībā interesantas ir tik daudzas
ieviržu tēmas, ka grūti izvēlēties.
Trešais iemesls pieteikties saietam
ir vēlme vismaz reizi gadā piedzīvot
īsti ģimeniskas brīvdienas. Iespēju
izrauties no ikdienas un pabūt kopā.
Tā, lai vēl ilgi pēc tam mēs varētu
teikt: „Atceries, kā toreiz Kocēnos?”
Dot skaistas atmiņas arī bērniem (pēc
savas bērnības pieredzes, gulēšana
uz matrača ir nevis trūkums, bet gan
piedzīvojums).
Līga Vasara un Oskars Brakmanis

