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Sveicu jūs visus Naukšēnu 3x3 nometnē!  
Paldies par to, ka esiet šeit!  Prieks, ka, 
neskatoties uz grūtajiem laikiem, jūs esiet 
ieradušies kuplā skaitā, gatavi satikt vecus 
draugus un iepazīties ar jauniem, izbaudīt 
visu, kas mūs sagaida, 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 viens otru.

Vislielākais paldies nometnes vadītājiem 
Daigai un Kārlim Rokpeļņiem un viņu 
bērniem Kārlim, Ancei un Albertam  par 
drosmi un uzņēmību, organizējot savu 
pirmo nometni un veiksmīgi spītējot visām 
grūtībām. 

Varbūt vēl lielāks paldies pienākas Jānim 

Apsveikums Naukšēnu 3x3
Zumentam, Naukšēnu pagasta padomes 
priekšsēdētājam, Valdim Zariņam, 
Naukšēnu vidusskolas direktoram, 
Didzim Čākuram, sociālās korekcijas 
iestādes „Naukšēni” direktoram, Andrejam 
Rullim, Naukšēnu vidusskolas direktora 
vietniekam saimniecības jautājumos, 
Ralfam Tomsonam, sociālās korekcijas 
iestādes „Naukšēni” direktora vietniekam, 
Indrai Jirgenai, Naukšēnu kultūras nama 
direktorei, un Arnim Ozoliņam, Naukšēnu 
Cilvēkmuzeja direktoram.  Rokpeļņi jau 
no iepriekšējās pieredzes zināja, ka 
lai vai kā, 3x3 nedēļa sniegs prieku un 
gandarījumu, bet Naukšēnu ļaudis, iepriekš 
nepiedzīvojuši 3x3, tomēr pašaizliedzīgi 
strādāja - jo Rokpeļņi viņus pārliecināja, ka 
tas būs to vērts. Cepuri nost jums visiem 
un lielum lielais paldies!

Gribu citēt mūsu vadītāju Daigas un Kārļa 
Rokpeļņu e-pastu, ko saņēmu, vēl Amerikā 
būdama. Viņi rakstīja, ka mūsdienās ir 
tik daudzveidīgs krīžu piedāvājums, ka 
katrs var ko izvēlēties, lai ciestu ar baudu. 
Ir ekonomiska, politiska, pusaudžu, 
pusmūža, vērtību, identitātes krīze, un es 
šai buķetei vēl varēju pievienot cūku gripas 
krīzi. Rokpeļņi teica, ka viņi krīzēs izlēmuši 
pašreiz nepiedalīties, jo nav laika.  Darīsim 
arī mēs tāpat!

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

Sirsnīgs sveiciens visiem mums – 3x3 
nometnes dalībniekiem, kuri, tā vietā, lai 
ļautu dižķezai ienākt mūsu apziņā un tur 
nostiprināties, labāk ir kopā šeit – mācīties, 
ka būt latvietim nozīmē daudz ko vairāk 

Laba diena visapkārt!
nekā būt tikai kāda sociāla slāņa pārstāvim. 
Būt latvietim nozīmē apzināties savu 
piederību, savas saknes, valodu, tradīcijas, 
savu kultūru. Uz šiem pamatiem stāvēt 
droši un stingri. Ne tikai katram pašam, bet 
to arī tālāk mācīt saviem bērniem. 

Būsim aktīvi līdzdalībnieki šajā nedēļā 
– izpaudīsim savu latvietību runājot, 
domājot, rakstot, dziedot, dejojot, spēlējot, 
kopā strādājot dienā un nīkstot naktī.

Mācīsimies viens no otra, piepildīsim 
sevi ar jaunām atziņām, jaunām prasmēm 
un jaunu spēku – tādēļ jau esam šeit visi 
kopā.

Šīs nometnes vadmotīvs ir jēdziens 
par robežām. Par robežām, kas jāuztur 
un par kurām jau dainas vēstī – Vij, 
Dieviņi, zelta viju, visgarām jūras malu, 
Lai nenāca sveša salna šai zemē ziedu 

Dienas norise

Svētdien, 28.jūnijā
12:00  Ierašanās un reģistrēšanās
13:00  Pusdienas
15:00   Nometnes atklāšana (pie skolas)
16:00 - 18:30 Iepazīšanās ar apkārtni
17:00  Ieviržu vadītāju un darba grupas 
sanāksme
18:30  Vakariņas
19:30  Iepazīšanās vakars
21:00  Vakara dziesma
21:30 „Brīdi lidot”. Mūziķu  I.Ulmaņa un 
A.Voitišķa sveiciens nometniekiem un 
viesmīlīgajiem naukšēniešiem
23.00 Nīkšana. Danči

Pirmdien, 29.jūnijā
7:30 Sarunas ar savu ķermeni
9:00  Brokastis
9:40  TV 3x3 Ziņas
10:00 Rīta ievirzes
13:00 Pusdienas
14:00 Pēcpusdienas ievirzes
16:00 Brīvbrīdis
16:30 Pievakares aktivitātes/ Apvārsnis: 
Naukšēnu izgodāšana. Tikšanās ar 
pašvaldības pārstāvjiem
18:30 Vakariņas
19:30 „Kāpēc manas filmas ir tādas?” 
Tikšanās ar novadnieku, režisoru Ivaru 
Zviedri
21:00 Vakara dziesma
21.30 Vakara viesis. Inese Krūmiņa aicina 
uz sarunu par arhetipiem pasakās
Pēc tam - nīkšana, danči

traukt. Par mūsu sētas, mūsu ikdienas 
gaitu, mūsu attiecību robežām – kuras no 
tām ir sargājamas, kuras varbūt jāmaina 
vai jāuzdrošinās nojaukt pavisam. Par 
mūsu katra paša iekšējām – priekšstatu, 
varēšanas, gribēšanas, izturības, iespēju, 
laika, jūtu, prāta un spēju robežām – cik 
tās ir pārvaramas vai nepārvaramas, cik 
sargājamas vai maināmas?

Daudzinājumā runāsim un dziedāsim 
par trejiem vārtiem – senās mītiskās sētas 
sastāvdaļu, vienlaicīgi robežu un vienotāju 
starp dažādām sfērām un dažādām 
vidēm. Lai mums pietiek laika un maņas 
apjaust dzīves gudrību, ko mums sniedz 
iedziļināšanās šajā stāstā par robežām.

Lai mums katram izdodas savu dzīvi būvēt 
kā drošu tēvu sētu. Ar trejiem vārtiem.

Lai top!

Līga 
Ruperte

Inese Krūmiņa, Latvijas 3x3 padomes 
priekšsēde, kopā ar ģimeni
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“Mēs esam lepni, ka 3x3 ir izvēlējusies 
šovasar visu paaudžu latviešus no vi-
sas pasaules sapulcināt Naukšēnos. 

Ģeogrāfiski mēs atrodamies 
2

Esam lepni, ka 3x3 ir izvēlējusies Naukšēnus
valsts malā, tāpēc mums ir ļoti jādomā, 
kā sevi parādīt pasaulei, un domājam, ka 
3x3 nometne būs lieliska iespēja, lai to 
izdarītu,” stāstīja Naukšēnu pagasta pa-
domes priekšsēdētājs Jānis Zuments. Viņš 
sola, ka nometnes dalībnieki varēs izbaudīt 
nedēļu skaistā, sakoptā un nesamākslotā 
lauku vidē. Nākamā nedēļa naukšēniešiem 
ir atbildīgu lēmumu laiks, jo 1.jūlijā uz 
pirmo novada sēdi sanāks jaunievēlētie 
deputāti. Naukšēnu novads bija vienīgais 
novads Latvijā, kurā vēlētāji balsoja tikai 
par viena saraksta deputātu kandidātiem. 
Iedzīvotāji arī šajās vēlēšanās vislielāko 

uzticību pauduši Jānim Zumentam. “Esmu 
radis daudz strādāt, un, neskatoties uz 
saspringto situāciju jaunā novada domes 
vadības izveidē, būšu kopā ar nometnes 
dalībniekiem un pastāstīšu par to, kā 
mēs, dzīvodami tālu no valsts centra, paši 
saimniekojam. Mums ir sava pašvaldības 
policija, savs ugunsdzēsības un glābšanas 
dienests, mēs paši uzturam valsts ceļus, 
mums ir aktīvi uzņēmēji, savs akreditēts 
Cilvēkmuzejs, bet par to visu plašāk 
pastāstīšu, kad satiksimies Naukšēnos. 
Esiet mīļi gaidīti ciemos pie mums,” aicina 
pagasta priekšsēdētājs.         

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”!

Galda dziesma
Met, Dieviņi, zelta krustu
Pār šo visu istabiņu.
      Lai paēda, kas neēdis,
      Lai padzēra, kas nedzēris. 

Ievēro:
Nekavē ēdienreižu sākumu un nesāc 
maltīti, pirms neesam nodziedājuši 

“Galda dziesmu”!

Namatēvs

Sveicināsimies ar visiem nometnes 
dalībniekiem, uzsmaidīsim viens otram, 
viens otru uzrunāsim uz „Tu” – šī tradīcija 
ir sākusies kopā 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 

Ieteikumi nometnieku 
draudzīgai sadzīvei

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 „Robežnieks” varēs 
saņemt bez maksas pie vakariņu galda, kat-
rai ģimenei pienākas 1 avīzes eksemplārs.

Naukšēni visu nedēļu būs mūsu mājas, 
tāpēc dzīvosim šeit gluži tāpat kā mājās, 
gādājot par tīrību un kārtību.
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Vai Pasaules latviešu ģimeņu kustība 
3x3 atrada mūsu ģimeni vai mēs viņus? 
Kas zina? Mēs šeit esam. Ar domām 
un darbiem. Kas mūsu ģimenei ir 3x3? 
Ideja, piederības izjūta, vēlme atklāt, 
izzināt, turpināt, būt kopā kā ģimenei un 
ar domubiedriem. Katrs gads atnes jaunas 
tikšanās, darbošanos, pārdomas, atziņas, 
vairo spēku un gudrību.  

Spēks ir vienotībā. Pirms 20 gadiem Baltija 
pārsteidza pasauli.  Baltijas ceļš – aptuveni 
divu miljonu cilvēku ķēde apliecināja 
Lietuvas,  Latvijas,  Igaunijas vienotos 
centienus pēc brīvības un neatkarības 
idejas dzīvotspēju. 

2009.gadā Naukšēnos tiekamies, jo 

Sveicināti Naukšēnos!
šajā novadā Latvija un Igaunija Baltijas 
ceļā sadevās rokās. Šeit robeža vieno, ne 
šķir. Naukšēnu bagātība ir daba, cilvēki, 
tradīcijas un jaunrade. 

Nometnes vadmotīvu “Robežas” 
izvēlējāmies, lai uzzinātu un domātu par 
robežām, kas jāsaglabā, un robežām, kas 
jānojauc un jāpārvar katram pašam sevī, 
ģimenē, dzimtā,  sabiedrībā,  saskarsmē ar 
dabu. Lai vairāk iepazītu pierobežas īpašo 
gaisotni. 

Veicot nometnes sagatavošanas darbus 
un gaidot jūs, esam satikuši atsaucīgus 
naukšēniešus, kas aizrautīgi iegulda savas 
idejas un darbu nometnes veidošanā. 
Sadarbojoties ar ieviržu vadītājiem un 
pārējiem nometnes darbu darītājiem, 
atkal pārliecinājāmies, ka 3x3 kustības 
pamatvērtība ir ideāli, degsme un vēlme 
darboties citu labā. 

Paldies par darbu un iedvesmu, ko visi 
devāt ar savu ieinteresētību un vēlēšanos 
piedalīties! 

Nometnes dalībniekiem vēlam  aizrautību, 
labvēlību un smaidiem bagātu nedēļu. Lai 
šis laiks kopā mums visiem ir vērtīgs un 
vērā liekams!

Ar cieņu,
Rokpeļņu ģimene
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Rūjas un Sedas upes krastos Valmieras 
rajonā Ziemeļvidzemes (Tālavas) 
zemienes Burtnieka līdzenumā un Sakalas 
augstienes paugurainē, 154 kilometrus no 
Rīgas plešas Naukšēnu pagasts, kuram 
pēc administratīvi teritoriālās reformas 
piepulcēsies Ķoņu pagasts, tādējādi 
izveidojot Naukšēnu novadu. Naukšēnos 
vērojams interesants reljefs, skaistas 
dabas ainavas, novads ir bagāts ar mežiem 
un purviem. Lielākās upes - Rūja un Seda, 
zivsaimniecībai uzpludināts Udzēnu dīķis 
un Mirķu dīķis.

Pirmās ziņas par Naukšēnu muižu, kura 
piederēja Jostam Firstenbergam, nāk no 
Livonijas ordeņa laikiem, kad šo īpašumu 
vāciski sauca Schwarzenbrunn (Melnie 
avoti) un tas atradās tagadējā Lodes 
pagasta teritorijā. 16.gadsimtā Livonijas 

kara laikā (1558.-1582.) tas tika pilnīgi 
izpostīts un Firstenbergs muižu pārcēla uz 
viņam piederošo Naukšēnu ciemu. Kopš 
18.gadsimta vidus muiža pieder barona 
fon Grotes dzimtai - 1760.gadā to nopirka 
Rīgas Lielās ģildes vecākais Vilhelms 
Grote. Pašreizējo izskatu muižas kungu 
ēka ieguva 1843.gadā un tā ir raksturīga 
ampīra stila celtne. 1919.gada novembrī 
Naukšēnu muižu savā pārziņā pārņēma 
Latvijas valsts un 20.gadu sākumā muižā 
tika izveidota Valsts bēgļu bērnu patversme, 
bet 30.gados - Valsts zēnu audzināšanas 
un labošanas iestāde. Tās vajadzībām 
tika pārbūvētas kungu mājas iekštelpas. 
Pagrabstāvā atradās karceri, mazgāšanās 
telpas, virtuve un ēdamistaba, maizes 
ceptuve, pirmajā stāvā - četru klašu telpas, 
bibliotēka, kanceleja, pārziņa kabinets, 
vingrošanas zāle, otrajā stāvā - pārziņa 
dzīvoklis, trīs audzēkņu guļamistabas. 

Pēc Otrā pasaules kara muižā darbojās 
gan bērnu nams, gan profesionāli tehniskā 
vidusskola, kurā sagatavoja šuvējas, 
adītājas, autoremontatslēdzniekus. 1998.
gadā muižas teritorijā Izglītības ministrija 

Satiksimies pie Naukšēnu 
muižas lauvām

Dzīvesvieta

ierīkoja mācību un pāraudzināšanas iestādi 
“Naukšēni”, ko 2004.gadā pārdēvēja 
par Sociālās korekcijas izglītības iestādi 
“Naukšēni”.

Iebraucot muižas teritorijā, skatienam 
paveras 30.gados dārznieka Pētera 
Pētersona vadībā izveidotais parks, 
kurš tagad ir vietējās nozīmes īpaši 
aizsargājams dendroloģiskais stādījums 
10 hektāru platībā ar reti sastopamiem 
kokiem - korķa koku, Sibīrijas baltegli, 
valriekstu koku. Pretī muižas galvenajai 
ieejai atjaunota strūklaka.

Pie muižas galvenās ieejas visus 
ienācējus sagaida čugunā lietas lauvas 
kāpņu katrā pusē. Muižas pirmajā 
stāvā tagad atrodas SKII „Naukšēni” 
administrācijas telpas, vestibila lielās durvis 
aicina viesību zālē, aiz kuras logiem pēc 

20.gadsimta sākuma fotogrāfijām atjaunota 
terase. Muižas pirmajā stāvā kopš 2003.
gada darbojas Naukšēnu Cilvēkmuzejs, 
kurā var apskatīt gan Marijas Muzikantes 
darinātos latviešu tautas tērpu modelīšus, 
gan paturēt rokā bremmeli vai pielaikot 
barona jaunākās meitas naktspodiņu. 
Katrs muzeja apmeklētājs var izmēģināt 
savu prasmi aušanā lielajās stellēs, darinot 
kopīgu rumpuci jeb rupjo sienas segu. 
Otrajā stāvā muižas ēkā izveidotas četras 
dienesta viesnīcas istabiņas.

Ejot parka iebraucamo vārtu virzienā, 
labajā pusē ir astoņstūru Siernīca ar 
kupolveida jumtu, kura ir vecākā muižas 
kompleksa ēka. Siera torņa otrajā stāvā 
var atlaisties šūpuļtīklos, iedomājoties, kā 
kādreiz te jutās knapsieriņi.

2006.gadā pēc vecajām muižas 
fotogrāfijām atjaunota puskupola estrāde. 
Aiz estrādes liepu aleja aizvedīs uz barona 
fon Grotes dzimtas kapeņu drupām.

Pagasta teritorijā 19.gadsimtā bija divas 
muižas - Naukšēnu un Nurmu muiža, 
četras pusmuižas - Grotes, Tediņu, Idus 
un Tēcēnu pusmuiža, darbojušās vairākas 

dzirnavas, divas kokzāģētavas, alus un 
medalus darītava.

Šodien Naukšēnu centrā dzīvo 
aptuveni 900 cilvēki. Pagastā ir gan sava 
pašvaldības policija, gan Ugunsdzēsības 
un glābšanas dienests, sociālās palīdzības 
dienests, vidusskola, bibliotēka, Naukšēnu 
cilvēkmuzejs, kultūras nams, doktorāts 
un aptieka. Savukārt SIA “Naukšēni” 
turpina kādreizējā kolhoza iesākto darbu, 
nodarbinot 100 cilvēkus dažādās nozarēs. 
Lauksaimniecības pamatnozares ir piena 
lopkopība un graudkopība, pārtikas eļļas 
ražošana, kokapstrāde. Uzņēmumam 
pieder gateris ar galdniecības cehu. 
“Naukšēni” ražo un pilda iecienīto Valmieras 
minerālūdeni un Vidzemes kvasu, audzē 
rapsi, ķimenes un eļļas linus. Naukšēnos 
strādā SIA “Delta - Rīga”, kas veic pilnu 
rapša kā enerģijas kultūrauga pārstrādes 
ciklu, kas sevī iekļauj lopbarības ražošanu, 
biodegvielas ražošanu un ekoloģiski tīra 
kurināmā kā pārstrādes procesa beigu 
produkta ražošanu, tā apgādājot ciemata 
un tā tuvākās apkaimes iedzīvotājus ar 
kurināmo un elektroenerģiju.

Septiņus kilometrus no Naukšēniem 
atrodas Piksāru baznīca. Pēc Rūjienas 
draudzes sadalīšanas Ziemeļu un 
Dienvidu draudzēs (1881.gadā) Naukšēnu 
muižas īpašnieks atvēlēja zemes gabalu 
un 5000 rubļu Piksāru baznīcas celšanai. 
Baznīca ar pārtraukumiem būvēta no 
1914.gada līdz 1936.gadam, kad pabeigta 
baznīcas torņa būve. Baznīca iesvētīta 
1928.gada 4.novembrī. Baznīcas tornis 
un altāris veidoti pēc profesora arhitekta 
Paula Kundziņa projekta. Baznīca celta 
neogotikas formās, vienjoma, bez altāra 
piebūves.

Piksāru draudze darbojusies līdz pagājušā 
gadsimta 60.-to gadu vidum. Pēc tam ēkā 
ierīkota kolhoza noliktava lauksaimniecības 
produkcijas glabāšanai. Tā rezultātā pilnībā 
tika iznīcināts dievnama interjers, aizmūrēti 
arī sānu fasāžu logi. 20.gadsimta 80.gados 
tika izstrādāts baznīcas restaurācijas 
projekts, bet atjaunošanas darbi netika 
veikti. Patlaban ēka tiek izmantota kā 
koncertzāle, ik reizi uzņemot 100-200 
klausītājus. Par tradīciju kļuvuši ikgadēji 
koncerti Vasarsvētkos. Piksāru baznīcas 
lepnums ir 631 kilogramu smagais zvans, 
kas joprojām zvana baznīcas tornī.

Esot Naukšēnos, vērts apskatīt pilskalnu 
- Naukšēnu Kābeli, Daiņa Ozola izveidoto 
Jēču dzirnavu taku, Jēču dzirnavu parku un 
nozīmīgu kultūrvēsturisko objektu - Jēču 
dzirnavu dobumakmeni. 

(Sagatavots, izmantojot interneta 
materiālus)
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Pateicoties 3x3, Auziņu 
ģimenē ir trīs bērni 

3x3 pamatidejas vienmēr ir saistījušas 
mūsu ģimeni un ir svarīgas arī ikdienā. 
Savu ikdienas soli mēs cenšamies veidot 
latvisku un zaļu, tāpēc 3x3 nometnēs iegūtā 
pieredze ir neatsverama - viena nedēļa 
tiek bagātīgi piepildīta ar latvisko kopību 
un zināšanām. Esam piedalījušies divās 
nometnēs - pagājušajā gadā Zaļeniekos un 
2006.gadā Drabešos. Īsi sakot - tas bija 
brīnišķīgs un ļoti piesātināts piedzīvojums, 
kuru atmiņās bieži pārcilājam. 
Iespējams, ka 3x3 arī ir “vainīgs”, kamdēļ 
vēlējāmies, lai mūsu ģimenē būtu trīs 
bērni, un tā arī ir noticis. Divām māsām, 
kuras aktīvi piedalījās iepriekšējās 
nometnēs, ir pievienojusies trešā. 
Lielāko mūsu dienas daļu piepilda ģimene 
un dabas saudzēšana. Tamdēļ esam 
ieinteresēti šajās jomās papildināt savas 
prasmes, kā arī dalīties savās zināšanās 
ar citiem nometnes dalībniekiem.

Auziņu ģimenes - Baibas, Madaras, 
Dārtas un Elīzas vārdā - Rolands Auziņš 

 
Latvisko mācāmies no 
Ilgas Reiznieces

Manas intereses ir manas saknes - 
viss, kas saistās ap latvisko dzīvesziņas 
pētīšanu, pārmantošanu un kopšanu. Tāpēc 
vēlos būt viena no nometnes dalībniekiem, 
kas satiksies, apmainīsies domām, sajūtām 
un pieredzi latviskas dzīves dzīvošanā. 
Mūsu ģimenei patīk svinēt Jāņus īsti 
latviskā garā ar dziesmām, dančiem un trim 
saules vārtiem. Mēs dzīvojam Rīgas centrā, 
bet mūs “velk” ar katru gadu vairāk un 
vairāk uz laukiem. Mūsu meita mācās 
Jūrmalas Alternatīvajā skolā pie Ilgas 
Reiznieces un tāpēc mēs daudz iemācāmies 
arī no viņas. Mēs tāpat kā visi patlaban Latvijā 
esam mazliet apjukuši, bet nepārstājam 
mīlēt   latvisko  sevī un šajā zemē. 
Mūsu ģimenei ļoti labi pazīstams ir Cepļu 
pāris, kas darbosies ar mazuļiem. Dina  kā 
vecmāte ir bijusi man blakus manu bērniņu 
gaidīšanas laikā. Tas mani iedrošina doties 
uz nometni, jo varēšu uzticēt savu mazo, 
kustīgo puiku viņiem kādas ievirzes laikā.

Inga Beitiņa

Nometne sniedz ieskatu 
senču dzīvē 

Nometnē esmu piedalījusies jau piecus 
gadus. 3x3 man devusi iespēju uzzināt 
daudz ko jaunu par mūsu tautas vēsturi, 
kultūru un folkloru. Nometnē man sevišķi 
patīk dejot dančus, dziedāt, doties uz 
ievirzēm un būt kopā ar interesantiem 
cilvēkiem. Tā kā 3x3 katru gadu notiek citā 
vietā, prom no lielajām pilsētām, nerodas 
rutīnas sajūta un katrs gads ir kas pavisam 

jauns un īpašs.Varu droši teikt, ka nometne, 
it īpaši jauniešiem, palīdz attīstīties un 
sniedz kaut nelielu ieskatu mūsu senču 
dzīvē.

Iespēja iepazīties ar jauniem cilvēkiem, 
ne tikai Latvijā dzīvojošiem, un iegūt 
jaunus draugus ir viens no lielākajiem šīs 
nometnes plusiem. 

Anete Šauriņa

Viens no ciltskoka zariem 
- Naukšēnos

Pēdējos gadus daudz laika esmu veltījusi 
cilts  koka izpētei. Biju ļoti priecīga, ka 
2009.gadā viena no nometnēm notiek 
Naukšēnos, jo esmu atradusi, ka viens 
no ciltskoka zariem nāk no Naukšēniem-
Jaunvāču mājām. Mūsu ģimenes kopīgi 
ceram nometnē smelties latvisko spēku, 
pabūt kopā ar līdzīgi domājošiem cilvēkiem, 
iemācīties ko jaunu un piedalīties visās 
aktivitātēs,  kā arī pastaigāt pa tām vietām, 
kur dzīvojoši mūsu ģimenes senči.

Inetas Bērziņas un Ilzes Samedovas 
ģimenes 

 
3x3 izmainīja manu dzīvi

Man bija iespēja piedalīties 2007.
gada nometnē Alsviķos, kur darbojos 
bēbīšu skoliņā - ar mazākajiem 
nometnes dalībniekiem. Tā kā mēs 
bērniņus pieskatījām gan rīta pusē, gan 
pēcpusdienā, man diemžēl nebija iespēja 
piedalīties ievirzēs un jau tad sapratu, ka 
kādreiz vēlēšos aizbraukt uz nometni kā 
dalībniece. Runājot par interesēm, mani 
saista tik daudzas lietas, ka pat nezinu, vai 
visur paspēšu piedalīties, tomēr viena no 
nodarbībām, uz kuru es visvairāk vēlos tikt, 
ir rotu kalšana. Nometnē Alsviķos es no 
kāda nometnes dalībnieka saņēmu dāvanā 
izkaltu rotiņu, tad nu cerot, ka šis cilvēks 
šoreiz arī tur būs, es vēlos sagatavot 
šādu dāvaniņu pretī. Vēl mani interesē arī 
šādas ievirzes: saruna ar savu ķermeni; 
ziepju vārīšana; mūsu spēka avoti; politika; 
latviskā virtuve u.c.

Pateicoties tieši 3x3 nometnei, esmu 
mainījusi daudzas lietas savā dzīvē - 
gan darbu, gan draugus, gan arī pašu 
dzīvesvietu. Pagājušā gadā man nesanāca 
pieteikties, jo biju šajā dzīves pārmaiņu 
mutulī, bet šogad tiešām ļoti vēlos 
piedalīties. Un, ja es kādam kādreiz stāstu 
par 3x3 nometni, tad stāstu to ar aizrautību 
un iedvesmu, jo tajā nedēļā, kuru es tur 
pavadīju, es ļoti daudz ieguvu!

Gunta Zālīte
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No pieteikuma vēstulēm

3X3 DALĪBNIEKU IEVĒRĪBAI

• Nometnes teritorijā, īpaši ēdamzālē,  
uzturamies tikai ar identifikācijas kartēm;
• Uz ēdienreizēm ierodamies laikus - 
brokastis plkst.9, pusdienas plkst.13, 
vakariņas plkst.18.30; mielastu sākam, 
kopīgi nodziedot galda dziesmu;
• Ēdnīcas traukus drīkst lietot tikai 
ēdamzālē;
•  Pie galdiem jāsēžas pēc kārtas, neatstājot 
brīvas vietas;
•  Bērni līdz 2 gadu vecumam pie ēdamgalda 
sēž klēpī vecākiem;
• Ja plānojat nebūt kādā ēdienreizē, 
savlaicīgi par to paziņojiet Informācijas 
centrā.

Peldēšanās
Labiekārtota Naukšēnu pagasta peldētava 
atrodas pie vidusskolas.
Bērni bez pieaugušo uzraudzības peldēties 
nedrīkst.

Medmāsa
Nometnes medmāsas Ilzes Slotiņas 
kabinets atrodas skolā pretī  Info centram. 
Medmāsu var sazvanīt pa mobilo tālruni 
26159763.
Neatliekamā medicīniskā palīdzība 
pieejama Rūjienā. Zvanīt 64233116 vai arī 
112. 

Kafejnīcas darba laiks

   Skolā  Kultūras centrā
28.06.         -----         no 22.30
29.06.    11.00-18.00       no 21.00
30.06.    11.00-18.00       no 21.00
01.07. 11.00-18.00       no 21.00
02.07.      -----        no 21.00
03.07. 11.00-18.00       no 21.00
04.07. 11.00-18.00       no 21.00

Ar “Robežnieku” tiksimies katru vakaru
Naukšēnu 3x3 nometnes notikumus, 

atziņas, ieguvumus, priekus, raizes, 
kuriozus šovasar varēsim lasīt nometnes 
avīzē “Robežnieks”. 

“Robežnieka” redakcijā strādās Daiga 
Kļanska, Rasma Zvejniece, Sandra 
Vorkale, Kārlis Rokpelnis jaunākais un 
Jānis Supe. Ar fotoobjektīva aci mūs visus 
redzēs Baiba Krūmiņa. Priecāsimies, ja 
arī nometnes dalībnieki nāks mums talkā, 
izstāstot, uzrakstot vai nofotografējot kādu 
notikumu iz nometnes dzīves. 

Redakcijas tālrunis: Daiga 29 808301   


