
1. apcirknis
Svētdien, 2010. gada 25. jūlijā

| Dienas gudrība |

“Jaunu maizi cepot, jāsaviļā 
mazs kukulītis un jāiemet 
atpakaļ apcirknī, lai nekad 

netrūktu maizes.”

| Dienas norise |
Svētdien, 25.jūlijā

12:00 Ierašanās, reģistrēšanās un  
          iekārtošanās 
14:00 Pusdienas
15:00 Nometnes atklāšana
15:30 Nometnes apkārtnes un 
          Mazsalacas iepazīšana
17:00 Ieviržu vadītāju sanāksme
18:30 Vakariņas Skaņkalnes 
          “Ģendertos”
19:30 Folkloras un iepazīšanās va-
          kars “Ģendertos”
21:30 Vakara dziesma, dziedāšana, 
          dancošana
22:30 Nīkšana, danči un vakarēšana   

Pirmdien, 26.jūlijā
8:00 Rīta vingrošana, peldēšanās, 
        pastaiga
9:00 Brokastis
9:40 Mazsalacas 3x3 TV ziņas
10:15 Rīta ievirzes
12:30 Pusdienas
13:30 Pēcpusdienas ievirzes
15:45 Tikšanās ar Mazsalacas novada 
          domes priekšsēdētāja viet-
          nieku Kārli Rokpelni un 
          Tūrisma informācijas centra 
          vadītāju 
          Hariju Rokpelni
16:45 Pirmsvakariņu aktivitātes un 
          sports
18:45 Vakariņas
19:30 Tikšanās ar novada labības 
          audzētājiem un maizes 
          cepējiem
21:15 Vakara dziesma, vakara 
          pasaciņa un mazo bērnu 
          guldināšana
21:30 Vakara pārgājiens uz Lībiešu 
          pilskalnu un Valtenberģu 
          muižu
22:30 Nīkšana, danči un vakarēšana 

Nāksim ar atvērtu 
sirdi un prātu

Apsveicu jūs visus Mazsalacas 3x3 
nometnē! No sirds ceru, ka nometne 
attaisnos jūs cerības un jūs gūsiet 
tikpat daudz, kā katru gadu kopš 
pirmās nometnes Latvijā 1990.gadā 
gūstu es, satiekot vecos draugus un 
iepazīstoties ar jauniem. Ir jauki 
pavadīt laiku kopā ar saviešiem - 
cilvēkiem, kam ir līdzīgas intereses, 
līdzīga izpratne par to, kas dzīvē 
svarīgs. Ir jauki gūt pieredzi, ko ar 
dziļu prieku un gandarījumu var 
atcerēties visu gadu. To rāda fakts, 
ka kopš 3x3 dibināšanas 1981.gadā, 
Garezerā, ASV, ir notikušas 183 
nometnes ar 27 214 dalībniekiem. Tie 
paši mērķi, kurus šonedēļ centīsimies 
sasniegt  mēs šeit, Mazsalacā, šovasar 
pulcinās latviešus arī Garezerā un 
Katskiļos ASV, Austrālijā un Anglijā.  

Liels paldies Inesei un Indulim 
Bērziņiem, kuri gādā, lai viss ritētu 
gludi un mēs visi labi justos. Taču liels 
darbs ir priekšā arī mums pašiem, un 
tas ir - nākt ar atvērtu sirdi un prātu, 
pastieptu roku, draudzīgu “Tu”: 
uzrunājot gan jaunus, gan vecus. 
Svarīgi ir apzināties, ka, lai kaut ko 
šeit iegūtu, mums ir jādod no sevis 

- ieguvums būs tieši proporcionāls 
devumam.

Liels paldies arī Mazsalacas ļaudīm, 
kuri bija ar mieru 3x3 nometni uzņemt 
jau trešo reizi pie sevis. Es ceru, ka 
arī jums nometne dos gandarījumu, 
ka piedalīsities ievirzēs.

Novēlu jums visiem nometnes nedēļā 
rast jaunu izpratni par sevi, ģimeni, 
tautu, valsti un kultūru un pielietot 
šeit iegūto arī vēlāk, it sevišķi, 
gatavojoties 10.Saeimas vēlēšanām 
rudenī.

Līga Ruperte, 3x3 kustības aizsācēja

Sveicināti, trīsreiztrīsnieki!
Man ir liels prieks par to, ka 

esam atkal, jau 41. reizi Latvijā, 
sapulcējušies, lai piedzīvotu un 
izdzīvotu brīnišķīgu nedēļu - 3x3 
nedēļu. Būsim kopā - latvieši no trīs 
krastiem, trijās paaudzēs. Izmantosim 
iespēju gūt un mācīties viens no 
otra, un arī dot un dalīties - gudrībā, 
pieredzē, emocijās. Uzrunāsim viens 
otru uz “Tu”, jo šeit, 3x3, mēs visi 
esam vienas saimes locekļi, savējie, 
starp kuriem nepastāv vecuma, 
sociālās vai citas barjeras. Izbaudīsim 
šo nedēļu ne tikai vērojot, bet arī 
aktīvi piedaloties visās nometnes 
norisēs.

Inese un Indulis ir izvēlējušies šai 
nedēļai brīnišķīgu pamattēmu - 
maize. Maize ir mūsu iztikas pamatu 
pamats, un mūsu mazliet smagā, bet 
ļoti pamatīgā un gardā rudzu maizīte 
ir tik īpaša, ka to gan mēs, gan pat 
svešinieki atpazīst starp simtiem un 
simtiem citu, lai kur pasaulē mēs 
arī nonāktu. Tā ir raksturīga mūsu 
identitātes pazīme. Un mūsu garīgā 
maize - vēstures mācības, kultūra 
un tradīcijas tāpat ļauj mūs pasaulē 
atpazīt starp simtiem un simtiem citu 

- un arī šī maize nenokrīt no zila gaisa 
- lai to iegūtu, ir smagi jāstrādā, jāar 
atmatas, jāmēslo un jāsēj, jāpļauj un 
jāvētī graudi no pelavām. Karstumā 
un sviedros jāsamaļ, jāsamīca un 
jāizcep, lai beigās iegūtu brūnu 
klaipu, kura smarža vien izsaka mums 
vairāk, nekā spējam vārdos formulēt. 
Lai mums ražīga šī nedēļa, un lai tās 
gaitā mēs katrs nonāktu pie kādas 
jaunas izpratnes par to, kas ir mūsu 
izdzīvošanas pamatu pamats - maize. 
Varbūt spēsim piedzīvot arī mirkli, kad 
Dieviņš pāries rudzu lauku ar pelēku 
mētelīti - mūsu sētā druva uzziedēs, 
lai nestu ražu. Lai izdodas!

Inese Krūmiņa, 
Latvijas 3x3 padomes priekšsēde 

|

Mazsalacas 3x3
NOMETNES LAIKRAKSTS
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| 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 
pagalmiņis(istabiņa).

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

| Atceries! |

Neaizej gulēt vai 
nesāc nīkšanu pirms, 
trīsreiztrīsnieku aplī 
sadevušies, 
neesam nodziedājuši 
“Vakara dziesmu”!  

| Galda dziesma |

Met, Dieviņi, zelta krustu
Pār šo visu istabiņ’.
Lai paēda, kas neēdis,
Lai padzēra, kas nedzēris.

| Atceries! |

Nekavē ēdienreižu 
sākumu, 
ēdnīcā pie galda dodies 
līdz vistālākajai vietai, 
lai citiem nav jāspraucas 
garām, 
un nesāc maltīti, pirms 
neesam nodziedājuši 
Galda dziesmu!

Sirsnīgi sveicam 
Mazsalacā!

Esam patiesi laimīgi, sagaidot 
Mazsalacā tik darbīgu, zinātgribošu 
un kopā būt alkstošu latviešu, 
domubiedru pulku. Novēlam katram 
pasaules latviešu ģimeņu nometnes 
3x3 dalībniekam pasmelties 
no tikšanās prieka, iegūtajām 
zināšanām un prasmēm spēku un 
iedvesmu savam turpmākajam 
dzīves ceļam, mūsu tautas un 
Latvijas gaišākai nākotnei.
Mazsalaca 1998.gadā bija 

pagodināta uzņemt pasaules 
latviešu ģimeņu nometnes 
dalībniekus. Toreiz šī nometne 
bija liela, spilgta un draudzīga. Tā 
deva daudz iedvesmas turpmākiem 
veiksmīgiem projektiem skolai, 
individuāli mums pašiem, nometnes 
dalībniekiem. Ieguvums ir Austra 
Graša izvēle būt mazsalacietim un 
ierīkot savā īpašumā “Ģendertos” 
latvisko svētku svinību vietu. Tur 
pulcēsimies arī šovakar iepazīšanās 
vakarā.
Mūsu ģimenes pieredze ir, ka 3x3 

kustība, draugi, domubiedri virza 
katra tās dalībnieka dzīves ceļu 
uz gaismas pusi, ja tikai ir gribas- 
spēks un vēlēšanās ko mainīt savā 
dzīvē.
Mēs paši ar 3x3 domās esam kopā 

kopš pirmās nometnes Latvijā 
Madlienā, kad to vadīja mūsu 
ģimenes draugs Jānis Gulbis un 3x3 
mamma Līga Ruperte.
Sirdī joprojām mūsu ģimenes 

pirmā nometne Višķos. Mēs 
nebūtu mēs bez 3x3 kustības 

un domubiedriem - spēcīgajām 
personībām un patiesajiem 
draugiem. Esam pateicīgi darba 
grupai, ieviržu vadītājiem, 
mazsalaciešiem, vidusskolas 
čaklajiem darba rūķiem, kultūras 
nama meitenēm, pašvaldībai, SIA 
“Silupītes”, novada zemniekiem, 
Valda Bērziņa un Aijas Vidovskas, 
Austra Graša, Andra Laužņa, Ineses 
Kļaviņas, Kārļa Rokpeļņa, Ineses 
Krūmiņas  ģimenēm un daudziem 
citiem palīgiem, kas jau līdzējuši 
un kas nenogurstoši darbosies 
nometnes nedēļā.
Nometnei esam izvēlējušies  

maizes tēmu, jo mani vectēvi un 
Induļa abi vecvectēvi Mēmeles 
un Dubnas krastos gadu desmitus 
sējuši, audzējuši, novākuši labību 
un vecmāmiņas cepušas maizi 
savām ģimenēm.
Mazsalacā ir daudz cienījamu 

zemnieku, kas audzē labību, cep 
maizi savām vajadzībām, bet 
Vidovsku ģimene ir maizes cepēju 
dzimtas turpinātāja. Gribam, 
lai maizes smarža pavada visu 
nometnes nedēļu, bet, mājās 
atgriežoties, lietā tiktu liktas 
nometnē iegūtās maizes cepšanas 
receptes.
Latvisku, tik darbīgu kā vēlamies 

redzēt Latviju nākotnē, draudzīgu 
nedēļu mums visiem Mazsalacas 
3x3! Ceram ieraudzīt mūsu pulkā 
arī kuplu mazsalaciešu saimi.
Ceru, ka visi būsim ieguvēji! Lai 

izdodas!

Inese Indulis Bērziņi, nometnes vadītāji

| Ievadvārdi |
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Esot Mazsalacā, vērts redzēt!

Valters Hirte nodzīvoja tieši 70 gadus, bija liels īpatnis un savdabīgā 
rakstura dēļ tautas nesaprasts. Skolā gājis četras ziemas, mīlējis mežu, 
strādājis mežsaimniecībā, vēlāk arī citus darbus, un brīvajā laikā 
galvenokārt no ozola koka grieza dažādas figūriņas, kuras pats sauca 
par klonģīšiem. Savā mūžā ir izgriezis aptuveni 450 darbus, no kuriem 
170 darbi ir tikai velni. Uz jautājumu kāpēc tik daudz velni, meistars 
atbildējis, ka “cilvēks jau nedara nerātnības, tās izdara velns.” Valtera 
Hirtes velni ir labestīgi un katram no tiem ir asprātīgs nosaukums, 
kā piemēram - Jāņu nakts velns, Velns-gaismrādis, iemīlējies velns, 
trīspadsmitās algas velns. 2000.gadā Valtera Hirtes kloņģīši ieguva sev 
jaunas telpas un interesantu eksponējumu. Pie vecās guļbūves pirtiņas 

Valtenberģu muiža
Vissenākās ziņas par Mazsalacas 

novadu sniedz arheoloģiskie pētījumi 
Zvejnieku apmetnē un kapulaukā pie 
Rūjas upes ietekas Burtnieku ezerā 
un Riņņu kalniņā pie Salacas iztekas. 
Zvejnieku apmetne bijusi apdzīvota 
vidējā akmens laikmetā 5000 g. 
pr. Kr. un kapulaukā izpētīti 315 
apbedījumi, kas izdarīti 3000 gadu 
ilgā periodā. Tas ir visplašākais no 
pašreiz zināmajiem akmens laikmeta 
kapulaukiem Ziemeļeiropā. 

Vēlāk novadu apdzīvojuši lībieši 
un mantojumā atstājot daiļskanīgos 
upju nosaukumus - Salaca, Ķirele, 
Īģe, Ramata. 

Pirmās ziņas par Valtenberģu muižu 
ir no 1528.gada. Muižas ēkas būvētas 
laikposmā no 18 gs. otrās puses līdz 
19 gs. pirmajai pusei, bet atsevišķas 
ēkas celtas arī 19.gs.otrajā pusē. 
Ansambļa kompozīcijas centrā 
atrodas pils, kas celta 1780.gadā pēc 
muižas īpašnieka Vilhelma Georga 
fon Falkerzāma ierosmes. Iespējams, 
ka tās projekta autors ir Drēzdenes 
arhitekts un arhitektūras teorētiķis 
Fridrihs Augusts Krubzāciuss. 1932.
gadā pils rekonstruēta, lai to 
piemērotu pamatskolas vajadzībām. 
Kaut arī 1976.gadā netālu tika uzcelta 
jauna skolas ēka, pils joprojām tiek 

izmantota skolas vajadzībām. 
Ar šo muižu saistīta arī 
Skaņākalna dabas parka 
izveidošana. 

Mazsalaca (vāciskais no-
saukums - Salisburg) izveidojās 
par biezi apdzīvotu vietu pēc 
1864.gada, kad Valtenberģu 
muižas īpašnieks Arnolds 
Fītinghofs zemniekiem par 
dzimtu te iznomāja pirmos 42 
apbūves gabalus. Tajā laikā arī 
uzcēla pirmo tiltu pār Salacas 
upi un miestiņā attīstījās 
amatniecība un tirdzniecība. 

Pilsētas tiesības Mazsalacai 
piešķirtas 1928. gadā. Tad arī 
tika izstrādāts pirmais apbūves 
plāns un sākās rosīga nelielu 
dzīvojamo māju celtniecība. 

Mazsalaca ir vienīgā Latvijas 
pilsēta, kurai tik īsu brīdi 
bijis lemts būt nodrošinātai 
ar platsliežu dzelzceļu 
satiksmi, jo 1937.gadā 
atklātais Rīgas - Mazsalacas - 
Rūjienas dzelzceļš, 1944.gadā 
atkāpjoties vācu armijai tika 
izpostīts, un to atjaunoja tikai 
1977.gadā, taču, kā vēlāk 
izrādījās uz neilgu laiku - līdz 
1996.gadam. 

Skaņākalna parks 

Stiepjas 3 kilometru garumā Salacas 
labajā krastā lejpus Mazsalacas. 
Devona perioda sarkanā smilšakmens 
segumi piešķir parkam īpašu 
valdzinājumu jebkurā gadalaikā. 
Skaņākalna parkā atrodas Rīgas 
lietišķās mākslas studiju “Dzīne” un 
“Cēre” meistaru darinātās ozolkoka 
skulptūras. Te izstaigājama latviešu 
tautas stiprinieka Kurbada taka, kas 
ar 50 tēliem turpinās līdz Skaņākalna 
klintij. Parkā meklējamas arī vietas 
ar romantiskiem nosaukumiem - 
Mīlestības tiltiņš un Sapņu trepes. 
Ja nav bail no Nelabā, var apmeklēt 
14 metrus garo Velna alu un Velna 
akmeni. No Skābumbaļļas alas, kas 
atrodas pie pašas Salacas, iztek 
dzidrs avotiņš. Neļķu klintis ir viens 
no Latvijas gleznainākajiem sarkanā 
smilšakmens atsegumiem, kas 20 m 
augstumā un 300 m garumā stiepjas 
gar Salacas labo krastu. Pie klintīm 

ir Velna kancele, no kuras 
paveras plašs skats uz Salacu 
no Neļķu klintīm. Rūķu taka 
pauž strādīguma un gudrības 
ideju, ko simbolizē darbīgie 
ozolkoka rūķi un pūce Rūķu 
ozolā.

Vilkaču priede ir neparasta 
ar saviem atsegto sakņu 
vijumiem. Ar to saistīti nostāsti 
par cilvēku pārvēršanos par 
vilkačiem. 

Atpazīstamākais parka 
objekts ir Salacas kreisajā 
krastā redzamā ap 20 metrus 
augstā Skaņākalna klints 
(Skaņaiskalns), kas dod 
spēcīgāko atbalsi Latvijā, 
klausītājiem atrodoties pie 
Salacas iepretī klintij, bet 
runātājam - noteiktās vietās 
laukuma vidū vai aizmugurē. 
Šeit var rast Klints atbildi uz 
mūžseno jautājumu: “Ādam, 
kas ir tava sieva?” 

Koktēlnieka Valtera Hirtes klonģīši 
savietojušies kokgriezēja skulptūriņas - 
draugi, tuvinieki, domubiedri. Ceļš ved tālāk 
uz velnišķīgo telpu, kur gan vītolos, gan 
bēniņos sēž šie mīļie, nerātnie, viltīgie un 
pamācošie velniņi. Pie velnišķīgi silti jaukā 
mūrīša apskatāmas velna zeķes. Interesantas 
ir Valtera Hirtes dzīves gaitā iegūtās atziņas, 
piemēram, “Ja gribi būt laimīgs, tad iemīlies 
ikdienā”, “Ja gribi būt cilvēks, tad dzīvo tā, 
lai no tavas ēnas neciestu pat puķes zieds.”

Sagatavots, izmantojot interneta materiālus

Valtenberģu muiža

Jaunā skola

Salaca
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Nometnes avīzē 
“Klēts” - 7 apcirkņi 
Mazsalacas 3x3 nometnes labākos 

domu, darbu, nedarbu, joku, 
piedzīvojumu, pārdzīvojumu, 
emociju graudus “bērsim” avīzes 
“Klēts” septiņos apcirkņos un 
katru vakaru pie vakariņu galda 
katra ģimene saņems vienu 
apcirkni ar iepriekšējās dienas 
vērtīgākajiem graudiem. 
Priecāsimies, ja arī nometnes 

dalībnieki nāks mums talkā 
izstāstot, uzrakstot vai 
nofotografējot kādu notikumu 
nometnes dzīvē.
Redakcijas tālrunis: 
Daiga 29 808301
Avīzes logo autore: Agrita 

Krieviņa
Makets: Jānis Supe

Nometnē diennakti darbosies 
medicīnas kabinets , medmāsa 
Ilze Slotiņa, tālr. 26159763.

Kafejnīca “Silupītes” darbosies 
jaunajā skolas ēkā. Darba laiks 
no plkst. 8.30 līdz plkst.2. (pēc 
vienošanās ilgāk)

Peldēšanās tuvās Salacas 
peldvietās, pieaugušo uzraudzībā, 
vietas būs norādītas shēmās 
uz skolas ēku informācijas 
stendiem.

| Padomi |

| No pieteikuma vēstulēm |

Mazsalacas 3x3 nometnē vēlamies 
piedalīties, jo... 
“Tā kā esam ilgu laiku prom no 

Latvijas, vēlamies vismaz katru 
otro gadu piedalīties 3x3 nometnē. 
Iepriekšējās nometnēs esam aktīvi 
piedalījušies ievirzēs, vakaros 
dancojuši un dziedājuši. Šie mirkļi 
paliek spilgtā atmiņā uz ilgu laiku.”

(Vineta Freimane ar ģimeni, 
Zviedrija un Ikšķile)

“Vēlos kopā ar “audžubērniem” 
un mazbērniem izzināt latvisko 
dzīvesziņu, smelties idejas ģimenes 
kopāsanākšanas brīžiem.”

(Tamāra Grīnvalde, Īslīces bērnu 
SOS ciemats, Bauskas rajons)

“Līdz šim neesmu piedalījies 
nevienā 3x3 nometnē un tādēļ tagad 
vēlos redzēt, kā tās darbojas, kā arī 
gūt jaunas ierosmes.”

(Pēteris Korsaks, Sējas novads)

“Pašlaik mācos spēlēt akordeonu, 
bet ļoti gribētu iemēģināt roku arī 
kokles spēlē. Arī aušana šķiet sirdij 
tuva, lai gan iepriekš neesmu īpaši 
nodarbojusies ar rokdarbiem. Turklāt 
dzirdēju, ka Mazsalacā būšot daudz 
danču.”

(Maija Kucenko, Rīga)

“Līdz šim 3x3 nometnē neviens 
no mūsu ģimenes locekļiem nav 
piedalījies, taču jau pagājušajā 
vasarā es sāku domāt par to, ka šāda 
nometne būtu mums īsti laikā.”

(Kristīne Mūrniece, Grobiņa)

“Protu dziedāt, zinu daudzas 
dziesmas, tomēr daudz par maz, 
kā gribētos. Un, protams, gribu 
dancot!”

(Inga Zemdega – Grāpe, Rīga)

“Esam 3x3 nometņu fani un 
atbalstītāji kopš Dagdas nometnes un 
katru gadu cenšamies izbrīvēt laiku, 
lai būtu vienā nometnē.”

(Barkānu ģimene, Jelgava)
 
“Nevaru teikt, ka manā ģimenē 

mēs būtu attālinājušies no latviskā, 
tomēr šobrīd sevī nejūtu tik lielu 
uzkrājumu, lai to dāsni dotu saviem 
bērniem. Domāju, ka tieši šī nometne 
būtu kā iespēja uzkrāt sevī zināšanas 
un  pielietot tās ikdienā gan man, 
gan manai ģimenei. Būtiskākais 
pienesums, ko varam solīt ir 4-as 
atvērtas sirdis.”

(Antra Spickus, Ādažu novads)

“Man būtiski ir parādīt savam 
dēlam gan latviskās rotaļas, kopīgo 
dziedāšanu, rosīšanos virtuvē, kur 
tiek gatavoti ēdieni pēc senām 
latviešu receptēm, dievturu rituālus. 

Daudz ko cenšos rādīt un mācīt pati 
vai kopā ar vīru , tomēr kuplā pulkā 
iet rotaļās un dziedāt ir pavisam cita 
lieta.” 

(Dace Jaunkalne – Kapustāne, Rīga)

“Ļoti vēlētos savu ģimeni izglītot 
vairāk nepiespiesti un ar interesi 
papildināt viņu redzesloku. Manai 
paaudzei ir iztrūcis šis posms, 
es nevēlos lai mani bērni izaug 
tādi “tukši”, nezinot savas zemes 
tradīcijas.”

(Daina Voitāne, Saldus)

“Nevienā nometnē ne es, ne 
ģimenes locekļi neesam piedalījušies. 
Mazsalaca liekas patīkama un 
pievilcīga vieta, kur noteikti būtu 
patīkami atpūsties kopā ar ģimeni.”

(Dzintra Ziemele, Baldone)

“Tā nu pieteicos un nu nav miera, 
tā teikt – arī es esmu saslimusi ar 
3x3! Uz nometni vēlos braukt tāpēc, 
ka uzskatu, ka tā ir lieliska iespēja 
gūt jaunas gan teorētiskās, gan 
praktiskās prasmes, apzināties savu 
identitāti, labi pavadīt laiku kopā ar 
draugiem(kā arī iegūt jaunus draugus) 
un atgūties no ikdienas, kā arī apskatīt 
plašāk Latvijas skaistās vietas, 
neaprobežojoties ar ierastajām 
tūrisma pilsētām.”

(Ieva Ploriņa, Rīga)

“Mana dzīves uztvere ir mainījusies, 
esmu sācis interesēties par latviešu 
tradīcijām, tāpēc arī apmeklēju visus 
latviešu tradicionālos svētkus kopā 
ar Līgu Reiteri un palīdzu viņai to 
rīkošanā.”

(Emīls Varatinskis, Ventspils)
 
“2007.gadā esam piedalījušies 

3x3 nometnē Laidzē. Ļoti vēlētos 
šo lielisko un ģimenisko pieredzi 
atkārtot, nu jau nedaudz plašākā 
lokā.”

(Ilze Heinca, Rīga)

“Un arī tāpēc gribu, tā vienkārši 
uz nedēļu, nokļūt citā dimensijā, 
kur valda harmonija un šaubīgās un 
nogurdinošās domas tiek aizstātas 
ar iespējām apgūt ko jaunu vai 
papildināt jau zināmo.”

(Ilze Paura, Salacgrīva)

“Dzīvojot Zviedrija nav ikdienā 
kontakts ar daudz latviešiem, izņemot 
ģimeni. Gribētos, lai bērniem arvien 
attīstās latviskā apziņa, un iepazīstas 
ar citiem latviešu jauniešiem.”

(Inga Strante, Zvierija, Ekerö)

“Laikam tā ir atkarība… Tādā labā 
nozīmē. Personīgi es tādu spēcīgu 

kopības un patriotisma sajūtu, kā 3x3 
nometnē agrāk nekur nebiju izjutusi. 
Bet runājot par mums visiem kopā, 
uzskatam, ka ikdienas steigā tik maz 
laika, ko veltam viens otram. Tik ļoti 
gribās biežāk gan svētku, gan vienkārši 
kopā būšanas, kad varam visi kopā 
darboties, pētīt, dejot, dziedāt un 
smaidīt un vēl un vēlreiz apliecināt, 
ka esam Ģimene (īsta ģimene ar lielo 
burtu) un Latvijas daļiņa un tādi 
neesam vienīgie.”

(Jeļena Barkāne, Rīga)


