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Oluts
Sveicu visus Malnavas 3x3 nometnē!
Paldies katram no jums par to, ka
izvēlējāties savu atvaļinājumu pavadīt kopā
ar Trīsreiztrīs saimi Malnavā. Pavisam liels
risks tas varbūt bija tiem, kuri 3x3 nometnē
ir pirmoreiz, jo nevar taču zināt, vai patiks,
vai iegūtais liksies pietiekami vērtīgs, lai
atsvērtu naudas un laika ieguldījumu.
Gribu jūs iedrošināt – būs labi!
Tik daudz zinu droši – mūsu nometnes
vadītāji Aloida un Viktors Jurčenko ar
palīgiem ir lietpratīgi strādājuši visu gadu,
lai mums sagādātu vērtīgu, interesantu,
darbīgu, draudzīgu un jautru nedēļu.
Paldies viņiem par to! Taču pat viņi un visi
pārējie ieviržu vadītāji, lektori, meistari
un dažnedažādu darbu veicēji nespēj
nodrošināt to, lai jūsu pieredze šeit būtu
pilnvērtīga, jo ir nepieciešama jūsu pašu
līdzdalība, vēlme darboties, priecāties un
draudzēties. Ieguvums būs tik liels, cik
liela jūsu griba ņemt pretī to, ko piedāvā
nometne, un arī dot no sevis, būt daļai no
visa tā, kas mūs sagaida.
Liels paldies Malnavas ļaudīm, kuri
mūs uzņem savās mājās! Apzinos, ka

tas nav nekāds mazais darbs! Es ceru, ka
nometni baudīt izdosies arī jums.
Kopš pirmās 3x3 nometnes Garezerā,
ASV, 1981. gadā ir notikušas 169 nometnes
ar 24652 dalībniekiem. Katru gadu notiek
sešas nometnes – pa vienai Austrālijā un
Anglijā, pa divām Latvijā un ASV. Mēs
esam kupla saime!
Novēlu jums visiem šai nākamajā
nedēļā gūt jaunas zināšanas un jaunus
draugus, iemācīties ko vērtīgu arī par sevi
un savu ģimeni, priecāties un atpūsties no
ikdienas. Mana vissirsnīgākā vēlēšanās lai katrs no jums, mājās braucot, justos, ka
ir piedzīvojis kaut ko, kas bijis to vērts. Es
zinu, ka es tā jutīšos.
Lai mums visiem veicas!
Līga Ruperte,
3x3 kustības
koordinatore ārzemēs

Sveicināti, trīsreiztrīsnieki!
Tie, kas atbraukuši uz nometni pirmo
reizi, tie, kas bijuši vairākās nometnēs,
lektori, vadītāji un rīkotāji!
Man ir liels prieks un gandarījums, ka
mums visiem ir bijis nozīmīgi izbrīvēt savā
saspringtajā, pienākumiem, notikumiem
un nejaušībām pilnajā dzīvē šo nedēļu,
kurā būt par vienu saimi.
Te dzīvosim kā lielā ģimenē – darīsim
katrs savu darāmo, bet būsim kopā ar
citiem, sarunāsimies uz Tu, uzmanīsim
savus un citu bērnus, sasveicināsimies,
sasmaidīsimies un palīdzēsim viens otram.
Iepazīsimies – mūsu vidū ir tik daudz
dažādu cilvēku ar interesantu pieredzi,
spējām un talantiem, ka domubiedrus
varam atklāt pavisam viegli.
Ja kaut kas liksies nesaprotams vai
nepareizs, nekautrēsimies par to runāt
ar vadītājiem, labāk ceļot priekšā savu
risinājuma versiju, nekā tukši nīgrojoties.
Būsim aktīvi, piedalīsimies visās nometnes
norisēs – tās ir domātas tieši mums.
Iedziļināsimies latviskajā – tradīcijās,
amatos, vērtībās. Izbaudīsim dvēseles
komfortu, ko sniedz darbīga gaisotne,
labestīgas savstarpējās attiecības un visu
paaudžu kopā būšana.

Es domāju, ka mums, visai lielajai 3x3
saimei, šajā nedēļā ir uzsmaidījusi laime
– mēs varam:
kopā būt – sadoties rokās vakara
dziesmas aplī un sajust blakus stāvētāja
plecu. Runāt viens ar otru, klausīties
un saprast. Uzsmaidīt. Domāt, atrast
secinājumus un risinājumus, atklāt
kopsakarības un likumības;
kopā dziedāt un dejot – galda dziesmu,
vakara dziesmu, izdziedāt nīkšanas
repertuāru, iet rotaļās, nešķirojot vecumus
un dzimumus, lēkt dančus pa naktīm,
nešķirojot pratējus un nepratējus;
kopā turēties – ar savu ģimeni, ar
savu dzimtu, ar saviem domubiedriem, ar
savu tautu. Lai to, ko mēs uzskatām par
vērtībām, turpinātu kopt arī mūsu bērni
un mazbērni.
Tā nav tikai viena nedēļa. Tā ir daļa no
mūsu dzīves.
Lai mums izdodas
to pilnībā izdzīvot!

Kur zvanīt, ja vajag palīdzību
Mediķe: Ņina Zīmele 29775640
Nometnes vadītāji: Aloida 29147431, Viktors 26184766
Koledžas un nometnes saimnieks: Jurijs Morozovs 29344048

Inese Krūmiņa,
3x3 Latvijas
padomes priekšsēde

Ieviržu vadītāju sapulce
29.jūnijā pēc vakara dziesmas
pl.22.00 nometnes informācijas
centrā jaunā korpusa 1.stāvā.

Malnava 2008

Ko darīsim nometnē šodien
29. jūnijs
14.30 ierašanās, reģistrācija pie
dienesta viesnīcas
15.30 pusdienas (muižas ēkā)
16.30 nometnes atklāšana pie
ieejas muižas ēkā, apkārtnes iepazīšana un
iepazīšanās (pie lielā ozola)
19.30 vakariņas
20.00 Pēterdienas svinības
Malnavā (vietā, kur
Sanāksim, sadancosim)
21.30 vakara dziesma, vakara
pasaciņa
22.00 tikšanās ar
vakara viesi Aivaru
Reinholdu, kurš dalīsies
atmiņās par ceļojumu apkārt zemeslodei (dienesta
viesnīcas atpūtas telpā),
danči (muižas ēkas zālē),
nīkšana (kafejnīcā muižas klētī)
Ko darīsim nometnē rīt
30. jūnijs
7.00 celšanās, rīta rosme
8.00 brokastis
9.00 rīta kopreferāts (tikšanās ar
Kārsavas vēstures pārzinātāju Ināru Rasimu) muižas
ēkas zālē, jauniešu pārrunas (112. kab. jaun. korp.
3. stāvā), jautrie rīti (7 - 13
g. v.)sporta zālē, bēbīšu
skoliņa (0 -3 g. v.) (68. kab.
jaun. korp. 1. stāvā)
1/2 x1/2 ievirze mazuļiem
(3 - 6 g. v.) bērnudārza telpās

(pulcēšanās pie dienesta
viesnīcas ieejas)
10.00-12.30 rīta ievirzes
13.00 pusdienas
14.00 -16.30 pēcpusdienas
ievirzes
16.30- 17.00 brīvbrīdis
17.00- 19.00 pievakares ievirzes
vecākiem ar bērniem
19.00 vakariņas
19.20 pulcēšanās pie dienesta viesnīcas un došanās
uz Kārsavu
20.00-21.30 svētbrīdis Malnavas
baznīcā
21.30 vakara dziesma, vakara
pasaciņa
22.00... vakarēšana, danči,
nīkšana
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Mīļie nometnieki, esiet sveicināti Malnavā!
Liels prieks un gandarījums, ka jūs
uzticējāties mums un starp daudzām citām
iespējām izvēlējāties šo: mērot tālo ceļu uz
Ziemeļlatgali, lai nedēļu no Pēterdienas
līdz Lielajiem Dziesmu svētkiem būtu
kopā, veidojot kuplo 3x3 nometnes
dalībnieku saimi.
Nometnes tapšanas procesā pārliecinājāmies, ka Malnava ir ne tikai
skaista vieta Latvijas pierobežā. Šeit mēs
iepazinām patiesi sirsnīgus, atsaucīgus
un ļoti uzņēmīgus cilvēkus, kuri ļoti mīl
savu novadu un, pārvarot šķēršļus un

grūtības, turpina šeit dzīvot un strādāt,
nemeklējot laimi citur. Ar viņiem arī jūs
šonedēļ iepazīsieties.
Pateicoties viņu
gādībai, mums šīs nedēļas garumā būs
iespēja ļauties patiesam piedzīvojumam,
aizmirstot par ikdienas rūpēm.
Mūsu spēka avoti - tāds ir šīs
nometnes vadmotīvs. Mēs, būdami vienota
saime, apzināsim katrs savus spēka avotus.
Apliecināsim savstarpējo cieņu, labestību
un uzticēšanos, vairosim interesi vienam
par otru, dalīsimies pieredzē, apgūsim
nezināmo un pārliecināsimies par savu

Padomi tiem, kas te pirmoreiz
Esiet sveicināti! Nu tā - esat atbraukuši
uz nometni, bet neesat īsti droši, kas te
notiks, ko te darīs un kas te būs, vai ne?
70 lati uz kokiem neaug, un, ja vēl
jāmaksā par sievu un knariņiem, tad joki
mazi. Naudiņa izsviesta un vai pašiem
arī būs kas ticis? Mana augstākā vadība ir
uzdevusi jūs šai virzienā apgaismot, un,
kur vajadzīgs, mierināt, bet tikai pēc tam,
kad būšu pateicis sliktās ziņas.
Ja jums te nepatiks, tad varēsit raudāt,
kliegt, stāvēt uz galvas, savu naudiņu
atpakaļ nedabūsit. Bet kāpēc gan lai jums
te nepatiktu? Tēvi, jūs tiksit daudzināti
īpaši un vēl Mīlestības kalniņā. Vai tas
nerosina fantāziju, ko?
Kas tad ir štrunta Ls 70? Sievas varēs
izklačoties, sabāzt bērnus bērnudārzā, iet
gulēt kopā ar vistām vai naktī uz diseni.
Skola ir tik liela, ka pielaulātā persona,
ja vispār jūs meklēs, atradīs tikai sestajā
dienā uz prombraukšanu. Ja tā nav laime,
tad definējiet man, kas tas ir?
Visās publikācijās rakstīts, ka nometne
ir vide, kurā notiek garīga un fiziska
darbošanās sevis pilnveidošanā. Es esmu
bijis 19 nometnēs un esmu tā pilnveidots,
ka mans ķermenis nekādu pilnveidošanu
vairs neņem pretīm. Ar to es gribu sacīt,
ka publikācijās vienmēr tiek sarakstīti
visādi daiļskanīgi pekstiņi. Ir jāprot atšķirt
graudus no pelavām.
Esat gatavi mazai informatīvai
ekskursijai? Labs ir. Aiziet!
Jūs esat iebraukuši nometnē.
Vispirms jūs reģistrēs, iedos zīmi ar
Jūsu vārdu (nav vērts argumentēt, ka jūs
ļoti labi zināt, kā jūs sauc), piedāvās iespēju
iegādāties nometnes krekliņu un ierādīs
dzīvojamās telpas. Jā, krekli par brīvu nav,
bet pirkt vienu kreklu uz ģimeni arī nav
praktiski, jo visi ģimenes locekļi parasti
nav viena lieluma.
Un jums piedāvās nometnes avīzes
pirmo numuru. Pa brīvu! Vienu uz ģimeni!

Kas jāzina par Malnavu

Avīze, ja tam Debesu Ķēniņam būs labs
prāts, iznāks katru dienu, izņemot pēdējo.
Avīze ir nometnes dzīves spogulis, un jūs
esat tās acis, ausis un mēle. Tā sastāv no
divām daļām - baltās un dzeltenās preses.
Pirmā – baltā prese - ar Bitinieku māmiņu
priekšgalā nodarbosies ar pozitīviem,
informatīviem, uzmundrinošiem rakstiem
un dzeltenā prese, ar Siliņu (tas esmu es)
pakaļgalā, nodarbosies galvenokārt ar
ķengāšanos. Mūsu lapa ir vienmēr avīzē
beidzamā, bet tradicionāli to lasa pašu
pirmo.
Vārda zīme jānēsā pie krūtīm, ne pie
bikšu stilba vai dibena, kā tas ir redzēts
pie progresīvajiem jauniešiem. To var
ņemt nost, ejot dušās, uz naktsguļu. (Pie
peldēšanās to ir ieteicams atstāt klāt, jo tad
atkrīt identifikācijas problēmas). Es tikai to
pieminu cita starpā, jo slīkt drīkstēs tikai
ar nometnes vadītāju rakstisku atļauju.
Neviens no noslīkušajiem nometnē līdz
beigām palikt nevarēs. No rīta, tikko jūs
izstreipuļosit ārā no gultas, tai ir jābūt pie
krūtīm. Ko Tev var padarīt, ja Tev zīmes
pie krūtīm nav? Tev var nedot ēst, tā, lūk!
Kur mēs palikām? Vēl pie ēšanas.Varbūt
dos tūlīt ēst, varbūt nedos. Pieņemsim, ka
nedos. Atklāšana. Visi uz karoga laukumu.
Karoga uzvilkšana. Himna. Runas.
Žāvāšanās. Nometne atklāta.
Jūs visus aicinās saukties uz tu.
Fotografēšanās. Kopbildi varēs nopirkt
nometnes beigās.
Beidzot ēšana. Uz to ir jāiet laikā. Sēdēt
var, kur grib – nav tā kā lidmašīnā, bet
ēst tūlīt nevar. Kāds no administrācijas jūs
aicinās piecelties un uzsāks galda dziesmu.
Tā ir īsa, nodrukāta nometnes bukletā, un
to mazo brītiņu grūti nostāvēt nebūs. Pēc
tam var sākt locīt iekšā. Galdu var atstāt,
kad vien grib. Ir vēlams katrreiz sēdēt
kopā ar citiem galda biedriem, praksē tā
tas vienmēr nenotiek.
Vienalga, vai ēšana ir bijusi laba vai

varēšanu. Priecāsimies, ka esam dzīvi,
ka ir zeme un tauta, kurai piederam, ka
ir vērtības, kuras gadsimtu gaitā paliek
nemainīgas. Un ka šeit esam guvuši tik
brīnišķīgu piepildījumu.
Lai mums izdodas!
Aloida
un Viktors
Jurčenko,
Malnavas
3x3 nometnes
vadītāji

tikai tā, nometnes noslēguma maltītē dzied
virējām par godu: Te bij’ laba saiminiece,
te mūs labi pabaroja. Dzied jūsmīgi abos
gadījumos - pirmajā gadījumā, ka labi
baroti, otrā - ka nebūs vairāk jāēd.
Katrā nometnē ir kafejnīca, kur var
papildināt kalorijas, šo to nopērkot. Turpat
ir dabūjami arī dzērieni, ieskaitot aukstu
alu, bet nekas stiprāks. Pēdējo vēlams
patērēt homeopātiskos daudzumos (dzerot
maz, bet bieži). Mazgadīgiem nav nozīmes
pārdevējām stāstīt, ka alus arī ir sula.
Nedrīkst lietot narkotiskas vielas un ostīt
benzīnu, vienalga kādas markas.
Diena sākas ar rīta vingrošanu, kurā
praktiski neviens nepiedalās. Tālāk.
Nometnes TV iepriekšējās dienas
chronika.
Brokastis.
Rīta referāts.
Rīta cēliena ievirzes.
Pusdienas.
Vakara cēliena ievirzes.
Vakariņas.
Sarīkojums.
Vakara dziesma.
Nīkšana un danči.
Tā ir ļoti pavirša vispārēja kārtība.
Brīvais laiks te nav uzskaitīts.
Vakara dziesmu visi dzied, sastājušies
aplī un sadevušies rokās. Ja es saku: Visi
dzied, sastājušies aplī, tas nozīmē, ka aplī
stāv visi, bet dzied tie, kas zina dziesmai
vārdus. Dziesmas pantu ir nežēlīgi daudz
un pilnīgi pietiktu ar pusi no dziedamā, bet
te uz jums runā saucēja balss tuksnesī.
Pēc vakara dziesmas sākas svarīgākā
un, daži teiktu, pati skaistākā nometnes
daļa – nīkšana. Kas tur notiek, varēsit
uzzināt paši. Mūsu moto ir: nīkt, bet
nenonīkt! Jaunākie gada gājumi tai laikā
dodas uz dančiem.
Lai jums patīkama nedēļa!
Uldis Siliņš

Malnava ir sena apdzīvota vieta tirdzniecības ceļu krustpunktā, kuri ved gan uz Rīgu, gan uz lielākajām Krievijas pilsētām
– Sanktpēterburgu ziemeļos, Maskavu austrumos, gan uz Poliju un citām zemēm rietumos. Tuvākā apdzīvotā vieta ir Kārsava – 2 km,
bet līdz Ludzai – 28 km, Rēzeknei – 40 km.
Malnavas nosaukuma rašanos it kā pamato vairākas leģendas. Kad 1782-1799. gadā zemnieki izceļojuši no muižas, meklēdami
labākus dzīves apstākļus, tad savu kungu viņi iesaukuši par “melno kungu” (latgaliski “malns”), no tā arī radies nosaukums – Malnava.
Cits nostāsts vēsta, ka kādreiz kāds kungs, kurš slikti pratis latviešu valodu, apstaigādams visas zemnieku mājas, secinājis, ka visās ir
milti. Pa ceļam, ieejot kādā nabadzīgā būdelē, nojautis, ka šeit miltu nebūs gan. Gribēdams pateikt, lai saimniece samaļ graudus, kungs
teicis: “Mal!” Bet saimniece atbildējusi: “Nava!” Tā arī, saliekot kopā, radies šis nosaukums.
Malnavas muiža dokumentos minēta kopš 1774. gada. Tā ir vairākkārt pārbūvēta.
Ievērības cienīgs ir Malnavas parks, kurš ir kultūrvēsturisks objekts, stādīts ap 1830. gadu – grāfa Šadurska laikā – un ieskauj
Malnavas muižas kompleksu. Parks ir viens no vecākajiem Latvijā un, ja to nebūtu skāris karš, būtu ar aizrobežu sugām bagātākais.
Kopš 1921. gada Malnavas muižas ēkās ir izvietojusies lauksaimniecības izglītības iestāde. Arī pašlaik Malnavas koledžā dažādas
ar lauksaimniecību saistītas zinības apgūst Latgales jaunieši, bet brīvajā laikā viņi nodarbojas ar sportu, dzied vai dejo.
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Attīstības pamats – projekti
Mūsu mācību iestāde dibināta 1921.
gadā kā Latgales lauksaimniecības
vidusskola. Skolai šajā laikā 6 reizes
mainījies
nosaukums,
bet
vienmēr
saglabājies tās prestižs – gan audzēkņi, gan
skolotāji, gan pārējie darbinieki vienmēr
lepojas, ka ir malnavieši.
Pēdējos gados ir nostabilizējušās
3. līmeņa profesionālās izglītības un
1.
līmeņa
augstākās
profesionālās
izglītības programmas – autotransports,
lauksaimniecība,
grāmatvedība
un
datorsistēmu speciālists.
Divdesmitā gadsimta deviņdesmito
gadu beigu periods Malnavai, tāpat kā
vairumam Latvijas profesionālo mācību
iestāžu, bija kļuvis par zināmu krīzes,
dziļu pārdomu laiku. Zināmu optimismu
deva iespēja piesaistīt Eiropas Savienības
(ES) PHARE programma ar saviem
ekonomiskās un sociālās kohēzijas
pasākumiem.
2003. gadā Malnavā tika realizēts
PHARE-2000 Ekonomiskās un sociālās
kohēzijas pasākumu projekts “Kvalificētu
mehāniķu sagatavošana Latgales darba
tirgum tranzīta servisa industrijai”.
Tika atjaunota mācību materiālā bāze
automehāniķu
sagatavošanai.
Telpu
remontēšanai un atsevišķu agregātu
iegādei projekta nauda netika tērēta. Tas
tika paveikts ar Zemkopības ministrijas
un pašu saimnieciskās darbības nopelnīto
naudu.
Visas aktivitātes bija par pamatu
tam, ka tehnikumu varēja pārveidot par
koledžu, kurā no 2003. gada 1. septembra
var iegūt 1. līmeņa augstāko profesionālo
izglītību vairākās studiju programmās.
2004.gadā tika īstenots SAPARD
programmas projekts lauku infrastruktūras
uzlabošanai – ierīkots asfaltēts laukums un
piebraucamais ceļš pie auto apmācības
centra.
2004. gada nogalē tika iesniegts
kārtējais lielais projekts ES naudas piesaistei
programmā
PHARE-2003
„MalnavaLatvijas automehāniķu izglītības centrs
Latgalē”. Veikta mācību laboratoriju un
kabinetu tālāka aprīkošana utt. Projektā
SIA Latvijas- Lielbritānijas kopuzņēmums
“Zygon Baltic Consulting” veica darbus
kvalitātes vadības sistēmas ieviešanai
Malnavas koledžā. Mācību iestāde ir
sagatavota Kvalitātes vadības sistēmas ISO
9001 sertifikāta iegūšanai, bet tas prasa
papildus naudu.
Ļoti vērtīgi bijuši dažādi mārketinga

pasākumi,
kas
ļāva
plānot
automehāniķu
sagatavošanas
skaitu,
nodrošināt
absolventus
kvalifikācijai atbilstošām darba vietām.
Visu šo lielo projektu līdzfinansējuma
nodrošinātājs
ir
Malnavas
pagasta
padome. Tā saprata, ka galvenais
pagasta attīstītājspēks ir Latgales lielākā
profesionālā mācību iestāde. Kopējais
padomes finansiālais ieguldījums bijis ap
Ls 70 000. Sadarbība starp pašvaldību un
mācību iestādi turpinās.
Malnavas koledža ir sasniegusi
projektu galveno uzdevumu - kļūt par
Latgales izglītības centru automehāniķu
apmācībā.
Lielo projektu realizācijas gaitā
Malnavas koledžā izveidojās spēcīga
projektu sagatavošanas un realizēšanas
komanda, kuru vada direktora vietnieks
studiju un pētniecības darbā Viktors
Indričāns.
Pēc Latvijas iestāšanās ES 2005. gadā
radās iespēja iesaistīties Eiropas Sociālā
fonda (ESF) apguvē. Līdztekus Malnavā
realizējamajiem projektiem daudzi skolotāji
piedalījās
starptautiskajos
projektos,
kurus realizēja Zemkopības ministrija un
Izglītības un zinātnes ministrija (un turpina
to darīt). 2005. un 2006. gadā tika realizēti
5 projekti, kuru kopējā summa bija pāri par
Ls 111 000. Liels atbalsts mācību materiālās
bāzes nostiprināšanā.
Šo projektu rezultātā tika izstrādāti
daudzi vērtīgi mācību metodiskie materiāli,
kuri izdoti grāmatās.
2007. gadā lielāko rezonansi guva
profesionālās
orientācijas
projekts
“Malnava - Latgales lauku jaunatnes
profesionālās izglītības centrs”. Notika
Latgales vispārizglītojošo skolu pasākums
visas dienas garumā. Atbrauca daudz
skolēnu. Projekts sevi pilnībā attaisnoja
– vēlmi turpināt mācības mūsu mācību
iestādē apstiprināja krietnais reflektantu
pulks. Nopietnu investīciju apjomu
piešķira Izglītības un zinātnes ministrija,
kura atbalstīja projektu par dienesta
viesnīcas renovāciju.
2007. gadā tika realizēti 5 projekti
ar ESF
līdzfinansējumu kvalifikācijas
prakšu nodrošinājumam saimnieciskās
darbības
uzņēmumos
autransporta,
uzņēmējdarbības
lauksaimniecībā,
komerczinību un grāmatvedības izglītības
programmās. Kopējā projektu realizācijas
summa atkal pārsniedza Ls 100 000.
Ar 2007. gadu sākas
jauns periods Eiropas
Savienības dažādu fondu
un attīstības programmu
apguvē.
Malnavas
koledžai ir izstrādāta
mācību iestādes attīstības
stratēģija 2007.- 2013.
gadam.
Koledžas
kolektīva kapacitāte ir pietiekama, lai izstrādātu
visdrosmīgākos un sarežģītākos projektus.
Lai mums visiem kopā
visas ieceres piepildās!
Juris Bozovičs,
Malnavas koledžas
direktors

Ludzas spēka avots
– dažādie cilvēki
Man uzticēja uzrakstīt ievadrakstu
Malnavas 3x3 nometnes avīzei
Olūts (Avots) par Ludzu. Zinot, ka
nometnes tēma būs spēka avoti,
mēģināju skatīties uz savu dzimto
novadu no īpaša skatpunkta. Meklēju
– kas ir Ludzas spēka avots.
Mums katram ir savs spēka avots.
Vienam – ticība Dievam, otram
– ģimene, cits spēku smeļas sevī
pašā, savā ego. Kas ir spēka avots
tautai? Domāju, lielā mērā mēs visi,
tik dažādā Latvijas tauta, spēku
smeļamies kultūrā. Turklāt dažādās
tās izpausmēs – tautasdziesmās,
sarīkojumu dejās, klasiskajā mūzikā,
literatūrā...
Ludzas spēka avots? Protams, tie
ir cilvēki, kas šeit dzīvo. Mēs esam
visai dažādi, jo laiku laikos dzīvojam
krustcelēs starp austrumiem un
rietumiem. Un dažādi ir mūsu
novada ļaužu spēka avoti, tomēr
dzīvīgākais – cieņa pret otru cilvēku,
viņa valodu, kultūru. Lieliski, ja no šī
avota veidojas ūdeņiem bagāta upe.
Tiesa, briesmas rada atvari, ko rada
pārlieku pielāgošanās.
Dažādas ir tautības mūsu novadā
– latgaļi, latvieši, dažas slāvu tautas.
Tāpēc ērtai dzīvošanai ir jāpārvalda
vismaz 3 valodas: latgaliešu, latviešu,
krievu. Lieliski, ja proti arī poļu,
baltkrievu. Tās ir mūsu novada
pamatiedzīvotāju valodas. Savulaik
te uz dzīvi ieceļojuši arī igauņi un
lietuvieši, bet nu par to liecina vien
vietvārdi un uzvārdi.
Dažādas ir ticības – katoļi,
pareizticīgie, luterāņi, vecticībnieki...
Dievnamos ik dienas pulcējas katoļi
un pareizticīgie, retāk – vecticībnieki
(jo viņu kļūst mazāk), vēl retāk
– luterāņi (jo viņu ir un vienmēr
bijis maz). Ludzā ir sinagoga, jo tā
senāk bijusi ebreju pilsēta, bet tagad
te dzīvo vien kādi 10 ebreji, un nav
rabīna, kurš kalpotu sinagogā. Ludzā
aktīvi darbojas evanģēliskā draudze
Jaunā paaudze.
Dažādas ir mūsu intereses – rajona
21 kultūras namā darbojas kori,
deju kolektīvi, folkloras kopas,
vokālie ansambļi, pūtēju orķestri
un dramatiskās kopas. Un kur nu
vēl sporta klubi, interešu klubi,
nevalstiskās organizācijas ...
Dažādi ir ludzāniešu spēka avoti.
Malnavā atrodas mūsu rajonā vienīgā
koledža. Tai ir skaista vēsture, jo šī
lauksaimniecības izglītības iestāde
veidojusies Latvijas pirmās brīvvalsts
laikā, attīstījusies arī padomju
periodā un, ejot laikam līdzi, cerīgi
raugās nākotnē. Koledža ir viens no
Malnavas spēka avotiem. To labāk
iepazīsim šajās 3x3 nometnes dienās.
Ērika Bondarenko
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Kādi ir 3x3 nometnes
noteikumi
Lai kopā būšana mums nesagādā raizes, ir
dažas lietas, kuras lūgums ielāgot!
•Atceries, ka šonedēļ šeit ir mūsu mājas,
ievēro kārtību un tīrību.
•Vecāki
un
aizbildņi
nometnes
laikā uzņemas pilnīgu atbildību par
nepilngadīgajiem bērniem, gan par
drošību, gan par uzvedību. Reģistrējoties
par to jāparakstās.
•Reģistrējoties saņemto vārda karti
neuzskati savu par lieku smagumu, bet
to obligāti valkā pie jebkura apģērba.
•Nejūties pārsteigts, ka jau pirmajā
dienā Tevi uzrunā uz „Tu”, jo šī ir sena
3x3 tradīcija vienam otru uzrunāt uz
„Tu”. Dari pats tāpat!
•Nometnes laikā katru dienu iznāks
nometnes laikraksts. Katrai ģimenei
paredzēts viens eksemplārs. Vienojieties
savā starpā, kurš no ģimenes locekļiem
gādās par tā saņemšanu.
•Neesi haotisks, izvēlies ievirzes un
cītīgi tās apmeklē. Esi precīzs, nekavē!
•Katru dienu izlasi paziņojumus, jo
programmā var būt izmaiņas.
•Lai justos spēka pilns, laicīgi ierodies
uz visām ēdienreizēm. Visas ēdienreizes
sāksim ar galda dziesmu, dziedot
stāvēsim kājās.
•Dienas kopīgo programmu noslēgsim
ar vakara dziesmu.
•No
alkoholiskajiem
dzērieniem
nometnē drīkst lietot tikai alu.
Nepilngadīgie, protams, nedrīkst lietot
arī to.
•Bērni bez vecākiem vai citiem
pieaugušajiem peldvietas apmeklēt
nedrīkst!
•Personīgā transporta īpašniekiem ir
iespēja novietot transportu apsargājamā
stāvvietā. Sekojiet nometnes administrācijas norādēm.
•Saudzējiet zaļo zonu.
•Taupīgi lieto karsto ūdeni, jo tas ir
boileros, kuri ātri neuzsilst.
Neskaidrību
gadījumā
palīdzību
meklējiet informācijas centrā, kurš
atrodas jaunajā korpusā 1. stāvā vai
zvaniet pa tālr. 29147431vai 26184766.
Atceries, ka šī nedēļa būs tāda, kādu
mēs to kopīgi veidosim!

Līdz šim nometni
atbalstījuši:

Pasaules brīvo latviešu apvienība
Malnavas koledža
Latvijas 3x3 padome
Ludzas rajona padome
Ludzas dome
Ludzas Mākslas skola
Ludzas BJIC
SIA Ludzas amatnieku centrs
Kārsavas kultūras nams (un
vadītāja Ināra Rasima personīgi)
Malnavas pagasta padome
SIA Kanclers Plus
Imants Gutāns

!
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Īss ieviržu apraksts
Rīta ievirzes 10.00-12.30
Pieaugušajiem un jauniešiem
Ģimeņu seminārs
Vadītājas Līga Ruperte un Māra Tupese
Dalībniekiem būs iespēja apgūt prasmes
veidot pozitīvas attiecības ar citiem
cilvēkiem. Darba gaitā pievērsīsies
komunikācijas, pašcieņas veidošanas,
stresa mazināšanas, kā arī vardarbības
jautājumiem ģimenē. Svarīga nodarbību
daļa būs pārrunas, vingrinājumi un
piemēri no lektoru un dalībnieku
pieredzes.
Politika
Vadītāji Jānis Peniķis un Lauma Vlasova
Politikā sen nav pieredzēti tik daudzi
notikumi, jaunumi un uztraukumi kā
pēdējā laikā Latvijā – un arī pasaulē.
Latvijā kopš pēdējām Saeimas vēlēšanām
mainījušās valdības, ievēlēts jauns
Valsts prezidents, notikusi „lietussargu
revolūcija”, tauta ar saviem parakstiem
sekmīgi pieprasījusi veselas divas tautas
nobalsošanu – un tās jau ir durvju priekšā,
pēc dažām nedēļām. Priekšā stāv arī
lielas pašvaldību maiņas pagastiem un
novadiem. Pasaulē – tepat kaimiņos
Krievijā – jauns prezidents, un mazliet
tālāk – Amerikā – šoruden arī ievēlēs
jaunu prezidentu.
Ko mums par visu to domāt? Kā šie (un
vēl citi) politikas notikumi ietekmēs mūsu
tuvāko un tālāko nākotni? Ko mēs paši
gribam darīt un varam darīt, lai politiķi
klausītos un ieklausītos? Pārrunas ievadīs
Lauma Vlasova un Jānis Peniķis, bet
par galvenajiem pārrunu tematiem viņi
gaida ierosinājumus no pašiem ievirzes
dalībniekiem.
Skaista māja
Vadītāja Diāna Apele
Gan teorētiski apgūsim, gan praktiski
domāsim, kā skaisti un ērti iekārtot savu
mājokli.
Rotkalšana
Vadītājs Jānis Mednis
Darināsim rotas, kuru idejas smelsimies
latviešu etnogrāfijā. Būs iespēja
izgatavot sev rotas no sudraba un citiem
materiāliem. Par materiāliem būs jāmaksā
ievirzes vadītājam.
Knipelēšana
Vadītājas Vija Liepa un Vita Bogana
Taps smalki un skaisti pašu darināti darbi.
Pasaka kā dzīve - dzīve kā pasaka
Vadītājas Iveta Gēbele un Diāna Zande
Dalībnieki varēs rast atbildes uz
jautājumiem: „Kur mūsu ikdienā
sastopamies ar pasakām, pasaku sižetiem?
Kā pasaka var palīdzēt dzīvi uztvert un
dzīvot krāsaināk, labāk, pilnīgāk. Kā caur
pasaku tēliem, izprotot to darbību mūsu
dzīvē, atraisīt savu radošo enerģiju?
Psiholoģiskā labsajūta un veselība
Vadītājas Solveiga Miezīte un Brigita
Vīksniņa
Dalībnieki mācīsies veicināt pašizpausmi
– paaugstināt fizisko, emocionālo un
garīgo labsajūtu, atraisīt enerģijas plūsmu
radošā darbībā. Programmu papildinās
pārrunas un piemēri no pašu dalībnieku
pieredzes.

Bērniem (no 7 līdz 13)
Animācija
Vadītāji Dace Liepa un Jānis Sausnītis
Zīmēsim, dziedāsim, veidosim, un
rezultātā taps pašu radīta animācijas filma.
Vilku mācība
Vadītājs Jānis Atis Krūmiņš
Ievirzes dalībnieki iepazīsies ar seno
latviešu karavīru dzīvesziņu, apģērbu,
ieročiem, dziesmām, kā arī ar mūsdienu
karavīriem nepieciešamajām iemaņām.
Būs iespējas izgatavot ātros kara lokus un
vārīt kara putru.
Visiem vecumiem
Teātra studija
Vadītāja Ārija Liepiņa- Stūrniece
Visi, kam patīk un ir vēlēšanās spēlēt
teātri, tiek mīļi aicināti un gaidīti!
Keramika
Vadītāji Eriks Kudlis un Gundega Peniķe
Katrs varēs sev ko pagatavot no māliem.
Pēcpusdienas ievirzes 14.00-16.30
Ētika un reliģija
Vadītājs Māris Ķirsons
Vispirms mēs atšķirsim reliģiju no ētikas,
nesmādējot ne vienu, ne otru. Mēs arī
nogriezīsim gaismu, lai mums augtu
gaisma, un tā mēs tiksim pie skaidrības
par to, vai ir viegli krist aizaugušā
grāvī? Vai ir viegli būt jaunam? Bet
vissvarīgākais vēl nemaz nav minēts!
Studija aplis „Kurp ej, Latvija?”
Vadītājs Igo Midrijānis
Studijas apļa dalībniekiem tiks veicināta
iespēja saprast, ka un kā garīgās un
latviskās vērtības ir pamatā praktiskās
dzīves vēlamam risinājumam; ka tas
nenotiek automātiski, šīs prasmes jāapgūst.
Cepuru gatavošana no kļavu lapām un
doņiem
Vadītāja Iveta Ladusāne
Tie, kuri būs bruņojušies ar pacietību,
nedēļas nogalē varēs justies laimīgi un
priecāties par veikumu.
Visiem vecumiem
Aušana bez stellēm
Vadītāja Inese Krūmiņa
Ievirzē varēs apgūt ornamenta veidošanas
principus. Iemācīties pīt gan vienkāršas
pīnītes, gan jostu aušanu ar celu dēlīšiem.
Teātra sports
Vadītāja Una Veinberga
Nāciet pulkā! Būs jautri un interesanti!
Gleznošana
Vadītāja Agra Ritiņa
Ieskatīsimies krāšņajā krāsu pasaulē!
Latgaliešu virtuve
Siesim īstu lauku sieru!
Pievakares ievirzes 17.00-18.45
Rotaļas un tautas dziesmas
Vadītāja Sandra Stare
Dziedāsim un iesim rotaļās!
Sports
Vadītāji Aivars Kaupužs, Vladimirs Deržickis,
Juris Baltalksnis
Spēlēsim un sacentīsimies! Būs nakts
basketbola turnīrs un citas sacensības.
Pļavas mācība
Vadītāja Līga Reitere
Uzzināsiet senas zāļu tēju receptes,
iepazīsiet Latvijā sastopamus ārstniecības
augus.
Nometnes koris
Vadītāja Toņa Pitkeviča
Dziedāsim latgaliski un no sirds!

2. jūlija ekskursijai paredzēts viens maršruts vairākos autobusos, kuri izbrauks maršrutu dažādās pieturvietu kombinācijās.
Galapunkts būs senākā Latvijas pilsēta Ludza. (Pasākuma dalībnieku reģistrācija notiks 30. jūnijā, lai varētu precizēt sadalījumu
pa autobusiem.) Ludzā paredzēts: pilsētas apskate un novadpētniecības muzeja apmeklējums, viesošanās amatnieku centrā,
vakariņas, daudzinājums Ludzas pilskalnā, vakara dziesma.

