
Nāc un veidosim latviešu kopību pasaulē jeb 

latviskākā vasaras nedēļa Lielbritānijā.

Gaidīsim Jūs visus- lielus un mazus saietā 3x3

laikā no 13. līdz 18.augustam pašā Anglijas vidienē, lauku īpašumā „Straumēni”. 

Adrese: Catthorpe Manor, Lilbourne Lane, Catthorpe, Nr.Lutterworth, Leicestershire, LE17 6DE.

Kas ir 3×3?

3×3 ir saiets visu paaudžu latviešiem, un tā mērķis ir latvisko zināšanu paplašināšana, latviskās kopības
sajūtas veicināšana, latvisko ģimeņu stiprināšana un draudzību sekmēšana latviešu starpā. Tas ir domāts
latviskai dzīvei latviskā vidē, lai palīdzētu latvietim iepazīt pašam sevi, savu ģimeni, jaunus un vecus
draugus pavisam neikdienišķos apstākļos. Saiets 3x3 ir domāts, lai visu paaudžu latvieši kopā baudītu
latvisko pārdzīvojumu, mācītos no dažādu nozaru lietpratējiem un cits no cita, kādi ir latvieši un latvietība
mūsdienās. Tas ir domāts, lai vismaz vienu nedēļu gadā dzīvotu tīri latviski, darot to, kas sirdij dod prieku.

Vairāk informācijas par 3×3 saietiem Latvijā un citur pasaulē: http://www.3x3.lv/

Dalībnieki.

3x3 dalībnieku vecums nav ierobežots- saietā piedalās gan pavisam mazi bērniņi (zīdaiņi), gan bērni,
jaunieši, viņu mammas un tēti, gan vecmāmiņas un vectētiņi, gan citi radi un draugi.

Dalībnieku reģitrācija ir sākusies.

Pieteikuma anketa: 

https://drive.google.com/file/d/0B2D__uIIHGH3QTBTcnBXWlVaT28/view

Šī gada izvēlētais temats- Aka ar moto “Nāc akā pasmelties, dzīvesziņā veldzēties!”

Vadītājas lomu ir uzņēmusies: Avita O’Donnell

http://www.3x3.lv/
https://drive.google.com/file/d/0B2D__uIIHGH3QTBTcnBXWlVaT28/view
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3x3 programma.

Ievirzes- rīta un pēcpusdienas.

✓ Bērni līdz 3 gadu vecumam varēs darboties Mazuļu akadēmijā gan rīta, gan pēcpusdienas ieviržu laikā.

✓ Bērni no 3 līdz 14 gadiem rīta pusē apgūs latviešu valodu, spēlējoties, dziedot, dejojot, līmējot, zīmējot.

Pēcpusdienā šī bērnu grupiņa varēs izvēlēties starp vilcēnu vai animācijas ievirzi.

✓ Jauniešiem no 14 gadiem un pieaugušajiem – kopā būs 11 ievirzes! 

Tās apskatāmas saieta 3x3 programmā.

Vakara programmas.

Katru vakaru kas savs-

❖ Iepazīšanās vakars

❖ Dziesmu aka

❖ 3x3 talants

❖ Daudzinājums

❖ Noslēguma koncerts un izstāde

Kad bērniem ir nolasīta Vakara pasaciņa, visi piedalās 

Nīkšanā – kopīga sēdēšana, dziedāšana, runāšana, danči.
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Daudzinājums

Kas ir Daudzinājums?
Saieta garīgā kulminācija, kurā vērts piedalīties un izdzīvot.
Daudzinājums ir sena rituāla mūsdienu versija, kurā saieta dalībnieki sanāk kopā
lai „daudzinātu” - ar vārdu un dziesmu enerģiju pavairotu kādu domu. Šoreiz visi
kopā, ar dabas spēku palīdzību, dosim Zemei savu mīlestību. Daudzinājumam
gatavosimies gan veidojot savu izpratni par rituālu, gan tērpjoties savos goda
tērpos; kādam tas būs tautas tērps, citam- vienkārši balts krekls. Visi
līdzdarbosimies ar savu klātbūtni, enerģiju, domām un dziesmām, dodot un
smeļoties kopības izjūtu un spēku.
Dalības maksa

Dalības maksa nodrošina dzīvošanu „Straumēnos” saieta laikā, 3x dienā
ēdināšanu, 2 ieviržu dienā apmeklējumu, vakara programmas un citas aktivitātes.

Vajadzīgā informācija

Tā būs atrodama ikdienas saieta izdevumā un saieta Informācijas centrā.
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http://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjPgd_nx7zRAhVISRoKHfoIAusQjRwIBw&url=http://forum.arabictrader.com/t143575.html&bvm=bv.143423383,d.ZGg&psig=AFQjCNGuSHJ8s0UUmEal39yM-JcA5lDMQg&ust=1484308915181999












Sadalījums pa telpām ievirzēm

Rīta ievirzes-

Mazuļu akadēmija- Zviedru zāles stūrī / laukā (dziedam «spīguļo, saulīt»-

labiem laika apstākļiem)

Joka pēc alfabēts- Zaļā zāle/ kafejnīca/ laukā

Kokles spēle- Zviedru zāles «otrs» stūris

Gleznošana- stiklotais ēdamzāles gals Zviedru zālē / laukā

Psihoģija- 2.stāvā/ mežā /pļavā

Pats sev saimnieks- priekštelpa pie bāra

Vilki- laukā/mežā

Pēcpusdienas ievirzes

Video- priekštelpa pie bāra

Kreklu šūšana- kafejnīca

Zeķu adīšana- 2.stāvā

Sports- stiklotais ēdamzāles gals Zviedru zālē / laukā

Animācija – Zaļā zāle

Vilcēni- laukā/mežā

Mazuļu akadēmija- Zviedru zāles stūrī 

Koris- Zviedru zāle

Lekcija «Trimda» un ELA kongresa apkopojums- priekštelpa pie bāra



Kafejnīca un Zaļā zāle atrodas «Baltic lodža» kompleksā




