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Apsveicu jūs 3x3 Rūjienā!
Paldies saieta vadītājiem Sannijai un
Madaram Kalniņiem, visiem ieviržu
vadītājiem, lektoriem un citiem saieta
darbiniekiem, kuru darbs ir veidojis šo
saietu. Īpaši sirsnīgi pateicos rūjieniešiem
par mūsu uzņemšanu un lielo atbalstu 3x3
organizēšanā jūsmājās. Ne mazāks paldies
nākas visam dalībnieku pulkam, jo bez jūsu
atsaucības tādas 3x3 nemaz nebūtu! Liels
paldies arī Latvijas Kultūras ministrijai,
kura kopš 2014. gada ir atbalstījusi visus
3x3!
Mani dažkārt dēvē par 3x3 mammu, un
es esmu bezgala lepna un priecīga par to,
kā 3x3, ko uzsākām 1981. gadā Garezerā, ir
spējis augt un zelt trijos kontinentos, sešās
zemēs. Tas ir mūsu visu nopelns! Kopš
1981. gada ir nākuši klāt saieti Latvijā,
Īrijā un Lielbritānijā.
2018. gadā notiks pirmais 3x3 Vācijā.
3x3 mēs sanākam kopā no visām pasaules
malām un varam justies, kā savējie,
nevis svešinieki, jo mums ir kopīgas saknes,
kultūra, valoda un tradīcijas, mums visiem
ir svarīgi 3x3 uzstādītie mērķi.
Kas ir tas, kas katram 3x3 šķiet visvērtīgākais? Aicinu jūs vērot un padomāt
par to un dalīties ar savām domām, lai mēs
apzinīgāk varētu censties visu labo stiprināt
un vairot. Mēs paši esam atbildīgi par to,
lai 3x3 turpinātu augt un zelt. Ja mēs 3x3
vēlamies latvisku vidi, draudzīgu, priecīgu

Svētdiena, 2. jūlijs
Apaļ` mana Tēvu zeme,
Kā viens vaska ritenīts...

vidi – mums pašiem tā ir jārada. Ievērosim,
kas darbojas un ko varētu uzlabot, centīsimies veidot 3x3 tādu, kādā jūtamies labi,
kopsim to, lai ne tikai mūsu bērniem, bet arī
mazbērniem būtu iespēja to izbaudīt.
Es izjūtu lielu pateicību visai 3x3 saimei,
jo man rūp, lai šī kustība turpinātos un
arī nākamajām paaudzēm būtu iespēja to
novērtēt un veidot tālāk.
Novēlu jums atjaunot vecās draudzības
un veidot jaunas, mācīties no lektoriem un
vienam no otra, dziedāt, dancot un priecāties
un baudīt, cik labi ir būt kopā ar savējiem!
Un, kā jau savējie, uzrunāsim viens otru uz
TU.
Lai mums visiem laba nedēļa!
Līga Ruperte

Labdien Rūjienā! Labdien Latvijā! Labdien Trīs reiz Trīs!

Allaž, kad sanākam kopā, lieli un mazi,
tuvi un tāli, mūsu kopā būšana ir stāsts
par saknēm. Par saknēm, no kurām esam
izauguši mēs visi – tuvie un tālie, jaunie
un vecie. Mēs esam izauguši dažādi, tāpat
kā koka zari ir dažādi, tāpat kā dabā nevar atrast divas vienādas lapas. Bet esam
izauguši no kopīgām saknēm, no tām
saknēm, kas dziļi un negrozāmi turas mūsu
dzimtajā zemē.
Maza, maza man zemīte,
Bet ražīga labībiņa;
Maģis manis augumiņš
Liela darba darītājs.

Dienas norise

Šķiet, šie tautasdziesmas vārdi pilnā mērā
attiecas kā uz Rūjienas novadu, tā arī uz visu
Latviju.
Jā, mūsu tauta ir maza. Bet mums ir pašiem
sava valsts, un mēs darām lielus darbus. Tas
tādēļ, ka mums ir stipras saknes, tās, kaut arī
ne vienmēr acīm redzamas, mūs vieno, satur
kopā un baro. Baro ar kādu garīgu spēku, kas
ļauj apzināties, ka esam latvieši un šo apziņu
izdzīvot ar prieku un lepnumu. Baro ar tēvu
tēvu padomu, kā izdzīvot un kā sadzīvot gan
ar svešiem, gan ar savējiem. Baro ar spēju
paturēt un kopt savu zemi.
Šeit, 3x3, runāsim, dziedāsim un domāsim
par zemi, kas mūsu saknēm dod pamatu un
valgmi, kas mūs notur, pietur un satur. Tāda
ir tikai viena, vienalga, vai mājas ir tuvā vai
tālā pasaules malā. Latvija.
Lai kopā iesakņojamies vēl stiprāk, lai mēs
kopā spējam dot šo sakņu sajūtu arī bērniem
un bērnu bērniem! Piedzīvosim to šajā
nedēļā!
Inese Krūmiņa,
Latvijas 3x3 priekšsēde

13.00 Reģistrācija (pie vidusskolas)
14.00 Pusdienas
15.30 Atklāšana (pilsētas centra
laukumā) un iepazīšanās pastaiga pa
Rūjienu
17.15 Ieviržu vadītāju sanāksme
1. stāvā skolas ēdnīcā
19.00 Vakariņas
20.00 Iepazīšanās vakars (lielajā
sporta zālē)
21.00 Vakara dziesma un pasaciņa
(pie vidusskolas strūklakas.) Pasaciņu
stāstīs Roberts Šilings.
22.00 Vakara viesis (Kultūras nama
2.stāva zālē). „Mēs tie paši rūvenieši,
rūveniešu ticībā”. Tikšanās ar rūvenieti, izstāžu zāles vadītāju Līgu
Siliņu.
-Danči ģimenei (Kultūras nama lielajā
zālē)
23.00 ... Danči (Kultūras nama lielā
zāle) un nīkšana (Kultūras nama
mēģinājumu zālē)
Pirmdiena, 3. jūlijs
Ai, Tēvu zeme stūru stūriem,
Tik tuvs un pazīstams ir viss…
8.00 Celšanās, pelde Rūjā, izkustēšanās.
9.00 Brokastis
9.40 – 10.10 Rīta TV, dienas tēma
(sporta zālē)
10.20 – 12.45 Rīta ievirzes
13.00 Pusdienas
14.00 – 19.00 Ekskursijas (pulcēšanās pie vidusskolas.)
19.00 Vakariņas
20.00 – 21.00 Rūjienas novada
pašdarbības kolektīvu koncerts (pilsētas centra laukumā)
21.00 Vakara dziesma un pasaciņa
(kalnā, pretim skatuvei).
21.05 –22.00 Komandu orientēšanās
pa Rūjienu (pulcēšanās pilsētas centrā
pie „Ligzdas”)
22.00 Vakara viesis (Kultūras nama 2.
stāva zālē). Tikšanās ar Valmiermuižas
alus saimnieku Aigaru Ruņģi – cilvēku, kurš mīl savu tēvu zemi, latviešu
tradīcijas, pēta latviešu godus un aicina
ikvienu – atgriezties savā senču zemē.
-Danči ģimenei (Kultūras nama lielajā
zālē)
23.00 ... Danči (Kultūras nama lielajā
zālē) un nīkšana (Kultūras nama
mēģinājumu zālē)
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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 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”! Vispirms ieņemam
vietas galda tālākajās vietās un katrā
ēdienreizē mainām vietu, lai varam
iepazīties ar vairākiem nometnes dalībniekiem.

Sazemēsimies!

Esat ar prieku gaidīti Rūjienā!
Kopā ar draugiem un
domu biedriem esam lolojuši šo pasākumu un
gatavojušies saietam ilgi
un no sirds, un tagad – lai
top! Lai visu mūsu sirdīs
plūst prieks, laimes sajūta
un mīlestība vienam pret
otru un Zemi.
Zeme ir mūsu saieta
tēma. Mēs esam Zemes
bērni un šajā saietā apzināsimies savu saikni ar to, redzamo un neredzamo mijiedarbību, teiksim paldies Zemei! Priecāsimies, svinēsim, mācīsimies, dziedāsim un jokosimies
kopā zaļajā Rūjienā!

Sannija un Madars Kalniņi

Esiet sveicināti, 3x3 saieta dalībnieki!
Man patiešām liels prieks jūs visus satikt un mīļi uzņemt Rūjienas novadā!
Novadā, kas mūsu Latvijas vēsturē ir atstājis tik ļoti nozīmīgus, neizdzēšamus ierakstus – šeit sākusies zemnieku
brīvlaišana, te bijis Latvijas armijas formēšanās šūpulis, te tapuši Kārļa Zemdega pieminekļi, šeit cilvēki runā savā rūveniešu valodā, šis ir novads, kas atrodas vistālāk uz Latvijas
ziemeļiem un šeit ražo tik visiem mīļo Rūjienas saldējumu!
Esam pārliecināti, ka šis būs brīnišķīgs un neaizmirstams
laiks, ko pavadīsiet pie mums Rūjienā 3x3 saietā. Novēlu visiem izbaudīt šīs brīnišķīgās mazpilsētas sakārtoto un zaļo vidi, kas piepildīta arī ar mākslas vērtībām un brīnišķīgiem cilvēkiem.
Lai katrs no jums gūst piepildījumu savu zināšanu, prasmju un
ideālu meklējumos, un lai visu šo laiku pavada mīlestības, prieka un laimes sajūta!
Vēlot izdošanos un ar laba vēlējumiem,
Rūjienas novada pašvaldības vadītājs Guntis Gladkins

Saieta logo

Lustīgam, vēlīgam
Man mūžiņu nodzīvot;
Ne kādam īgnumam
Manu mūžu īdzināt.
(Latv. t. dz.)

Šodien, 2. jūlijā,
dzimšanas dienā sveicam:

Jolantu Kalniņu,
Māru Vārpu,
Daci Vītolu!
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Saieta logo ir izveidojis autoru kolektīvs, vienam
pievienojot vienu ideju, citam – citu. Tajā redzama
3x3 saietiem raksturīgā Dieva zīme, kam apakšmalā
iekļauta Zemes zīme. Centrā redzamais kvadrāts
simbolizē unikālo kantaino Rūjienas vainagu,
savukārt trīs apļi ir ne tikai Dieva zīmes daļa, bet
simbolizē trīs Rūjienas ģerbonī redzamos zilos linu
ziedus.
Sannija Kalniņa

Avīzes redakcija

Rūjienas 3x3 nometnes notikumus, atziņas, ieguvumus, priekus, raizes, kuriozus katru
vakaru varēsim lasīt nometnes avīzē „Rūveniet’s”.
Avīzes redakcijā strādās Daiga Kļanska, Antra Lāce, Ilze Brinkmane, Agnese Auniņa–
Linmeijere, Ilona Dukure, Gatis Neimanis. 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 29808301
e-pasts: rujiena2017@inbox.lv

No pieteikuma vēstulēm
Pagājušajā

gadā pirmo reizi ar savu ģimeni biju
3x3 ģimeņu
saietā Saldū. Šis notikums mani iekšēji ļoti satricināja. Pozitīvā veidā. Jutos kā starp brāļiem
un māsām. Tik spēcīga bija ģimeniskā sajūta starp līdzīgi domājošajiem. Tur pasmēlos daudz latviskās gudrības
un spēka un „uzlādēju savas baterijas” nākošajam gadam.
Saldus nometnē nereti dzirdēju izskanam teju vai sakāmvārdu: „Ja reizi 3x3 nometnē esi ticis, nākamreiz netiksi”. Tas nelika mieru un tobrīd domāju, ka esmu gatava darīt visu, lai tikai
atkal varētu braukt, lai tikai varētu pabūt starp šiem cilvēkiem
un atkal „uzlādēt savas baterijas” nākamā gada cēlienam.
Gadam ritot daudz par to domāju.
Domāju par pienesumu, ko es pati no sevis varētu dot 3x3
nometnei. Kas manī ir tāds, kas varētu bagātināt citus. Esmu
cilvēks – mūzika. Maizi pelnu dziedot: gan akadēmisko mūziku, gan dziedinot citus tautas mūzikā- folklorā. Braucot auto es
strādāju par radio (jo mums radio saplīsis – laikam jau ar gudru
ziņu). Mani bērni zina tautasdziesmas un dzied ar mani kopā,
jo iemācījušies klausoties. Un tā mēs pieskandinām visu mūsu
ierasto maršrutu Ogre – Rīga – Ogre. Es saceru mūziku un dzirdu mūziku, tās ritmu visur – uz ielas, lietū, braucošās mašīnās,
printera rūkoņā, putnu balsīs... Mūzika ir visur. Un manī.
Es dziedu un pulcinu cilvēkus dziedāt mūsu tautas senās
spēkadziesmas – tās ir mūsu latviešu mantras, meditācijas.
To parasti daru gadskārtu svētkos un periodiski kādos pro-

Rudens pusē nosūtīju vēstuli, kurā

izteicu vēlēšanos kopā ar meitiņu un
mazdēliem doties uz 3x3 nometni
Rūjienā, kas ir mana dzimtā un bērnības pilsēta.
Tā sanācis, ka satiekamies salīdzinoši
reti, jo mana meita Laura un viņas
ģimene dzīvo Indijā – Deli.
Šī vēstule faktiski ir atgādinājums,
ka nekas nav mainījies un mēs ļoti,
ļoti gribam šo vienu nedēļu pavadīt
latviskā vidē, lai puikas, kas uz Latviju atbrauc reizi gadā, apzinātos savas
saknes.
Dennis ir sācis apmeklēt skoliņu
Indijā, ikdienā puikas pārsvarā lieto
angļu valodu, bet dažus vārdus, kā –
zālīte, zaļš, balts, gotiņa un mīļš, viņš
saka tikai latviski.

jektos. Es ticu un savā dzīvē esmu par to pārliecinājusies, mūsu
spēkadziesmas mērķtiecīgi liekot lietā vai tām vienkārši ļaujoties, dzīvē ienāk tai vajadzīgā enerģija un notiek transformācijas. Gluži kā sudraba ķēdītē iekarot pērkoņkrusta zīmi un to
pakarot kaklā, tas “iegriež” dzīvi. Esmu pilnīgi pārliecināta, ka
ne velti mēs esam piedzimuši šajā tautā un šajā zemē un mūsu
folklora ir MŪSU kods, kas uz mums iedarbojas visspēcīgāk.
Dziedu spēkadziesmas, spēlējot kokli un ģitāru. Pirms
katras dziesmas atskaņošanas, skaidroju tās saturu un enerģētisko fonu, kā es to jūtu. Tādā veidā sagatavoju klausītājus un līdzi
dziedātājus dziesmas enerģijas uzņemšanai sevī. Ierosmei izmantoju Latviskās dzīvesziņas biedrības „Latve” izdoto grāmatu
„Spēka dziesmas”, dažādus gadu gaidā uzkrātus materiālus un
savas dzimtas mantojumu, ko augot esmu saņēmusi mutvārdos.
Piedāvāju, ka varētu novadīt kādu spēkadziesmu
dziedāšanas vakaru vai nakti īpaši radītā noskaņā. Ar prieku
atceros Saldū organizētos vakarus, kad notika tikšanās ar
īpašo viesi. Šī varētu būt tikšanās ar īpašajām dziesmām.
Vēl no sava gudrību pūra varu piedāvāt darbu ar kori. Šeit
esmu amata meistars un nebaidos sevi par tādu saukt, jo
mana ikdiena, līdz meitas piedzimšanai, bija saistīta ar darbu koros. Visbeidzot, vēlos
pieteikt nometnei sevi un
abus savus bērnus – septiņgadīgo dēlu Lotāru Kalniņu
un meitu Emīliju Kalniņu, kurai vasarā paliks divi gadi.
Jolanta Kalniņa

Kaut man mīļi visi mazdēli (pavisam
trīs, mans dēls dzīvo Latvijā un vecākais
mazdēliņš aug viņa ģimenē), tieši ar Dennisu izjūtu saiknes pavisam citās dimensijās.
Arianu kopš dzimšanas esmu redzējusi
tikai pāris reizes un viņu vēl pārāk maz
pazīstu.
3x3 nometnē kopā ar meitu bijām 1996.
gadā Jelgavā. Tolaik Laurai bija 10 gadi.
Šī nometne būtiski mainīja manu dzīvi, jo
cilvēki kurus satiku, garīgā bagāža, kuru
guvu, motivēja mani iestāties augstskolā.
Pašlaik esmu vadītājas vietniece Rīgas 173.
pirmsskolas izglītības iestādē.
Nedaudz par Lauras ģimeni:
Laura pabeidza Latvijas Universitāti – fizmatus un devās apmaiņas programmā
uz Deggendorfu Vācijā, tur tehniskajā
augstskolā iestājās maģistrantūrā un satika

Bijām ļoti priecīgi, ka varējām piedalīties 3×3 saietā jau 2016.

gadā Pelčos, kas mūsu ģimenei bija pirmā reize. Saieta laikā gūtās
zināšanas, pozitīvās emocijas un iespaidi, ko radīja piedāvātās ieviržu tēmas un to vadītāji, atvērti un draudzīgi cilvēki, un augstā
saieta organizācija radīja iedvesmu arī mājās pārbraucot augt un
pilnveidoties, izzināt un saglabāt latviskās tradīcijas un vērtības
un galvenais – dalīties arī ar citiem! Ar vien dziļāk nosēžas arī
pārliecība, ka joprojām ir jāmācās novērtēt to, kas mums ir, savus
tuvos cilvēkus un galvenais katru dienu nodzīvot tā, lai iztērētajam laikam būtu jēga.
Īsumā par mūsu ģimeni – tā nav liela, t.i., esam es un mana
7 gadus vecā meitiņa Megija Māra. Dzīvojam Rīgā, abām savi
pienākumi – attiecīgi darbs un bērnudārzs, bet brīvo laiku pavadām kopā – gan veicot ikdienas pienākumus un gatavojot ēst,
gan apmeklējot interešu pulciņus un darinot interesantus rok-

indiešu puisi Ranjanu.
Nu jau septiņus gadus viņi ir laimīgi precējušies un viņu ģimenē aug divi puikas
– Dennis, kuram ir pieci gadi un Arians,
kuram divi gadi.
Šī nometne mums būtu svarīga sekojošu
iemeslu dēļ:
•
pēc pases abi puikas ir latvieši, un
gribētos, lai viņi sevī sāktu apzināties arī
latvieša dvēseli, lai krātu sevī latviskā mantojuma bagāžu un tas, pilienu pa pilienam,
piepildītu viņus;
•
3x3 ir pozitīvs piemērs vairāku
paaudžu kopā būšanai un iemāca lepoties ar
savu izcelsmi;
•
Ikdienā meitai un mazdēliem ir
ļoti ierobežota iespēja atrasties šādā vidē.
Vita Kaļva

darbus mājās, kā arī svinot svētkus. Cenšamies arī daudz laiku
pavadīt pie dabas – pie maniem vecākiem manās bērnības mājās,
strādājot lauku darbus – aprūpējot dzīvniekus un iesaistoties dārza darbos, atpūšoties un apmeklējot lauku pirtiņu.
Vienmēr esam gatavas apgūt jaunas zinības un prasmes, izpausties radoši, iepazīties un pieņemt citus cilvēkus, viņu viedokli, vairot pozitīvo enerģiju un gūt prieku, tādējādi iedvesmojot
sevi un citus. Lai arī mūsdienu sabiedrības dzīves ritms ir straujš,
uzskatām, ka latvietim svarīgi attīstīt un stiprināt savas latviskās
vērtības, dzīvot saskaņā ar dabas ritmiem. Latviskās kultūras
mantojums ir pietiekami bagāts un neizsmeļams, lai varētu to
apgūt un izzināt visa mūža garumā, un, protams, nododot to arī
nākamajai paaudzei.
Signe Tuklere un Megija Māra Mētere
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No pieteikuma
vēstulēm
Rakstu, jo ļoti vēlos būt jūsu vadītajā nometnē. Līdzi ņemtu divus bērnus no Valmieras
SOS ciemata, kur strādāju par mammu. Bērni
ir jāievada sabiedrībā. Gribu, lai redz un darbojas līdzi bērniem, pieaugušajiem, iemācās
daudz ko jaunu, arī atpūsties – dejot, dziedāt.
Pašai ir tuva latviskā vide – svētki, tautasdziesmas, paražas, būt starp latviešiem.
Rita izteica domu, ka vēlas būt kopā ar brāli
Edgaru, kurš ir invalīds. Lai būtu mierīgāks,
mēs būtu kopā. Ritai ir 12 gadi, Edgaram –
11. Abi ir aktīvi uz darbošanos, draudzīgi,
dzied ciemata bērnu ansamblī.
Es svinu Lieldienas, Jāņus, Ziemassvētkus.
Patīk pavasaris, tāpēc gaidu Meteņus, kad
sajūt tā smaržu, var vizināties ar ragavām,
sniegā zīmēt eņģelīti.
Inese

Der zināt...
MEDIĶU PALĪDZĪBA
Ātrās palīdzības brigāde Rūjienā
tālr. 113
Medmāsa Ilze Amerika būs
skolā 1. stāvā katru dienu no
plkst. 10.00 – 19.00,
tālr. 28352478
PELDĒŠANĀS
Lielā skola atrodas pie pašas
Rūjas upes. Turpat aiz skolas, pārejot tiltiņam, nokļūsiet peldvietā.
Lūgums gādāt par savu un
bērnu drošību!
KAFEJNĪCA

SIA „Zaltes” kafejnīca, kur notiks arī
nīkšana, darbosies kultūras nama foajē
un mēģinājumu zālē katru dienu no plkst.
22.00 līdz pēdējam dziedātājam.
SIA “Artavs” kafejnīca darbosies dienas
laikā skolas ēdamzālē.

DIEVKALPOJUMS

Rūjienas Sv. Bērtuļa luterāņu baznīcā
svētdien, 9. jūlijā, plkst. 10.00.

AUKLĪŠU PAKALPOJUMI

Elza Roze tālr. 20206991
Agate Roze tālr. 28314355
Anda Vladimirova tālr. 20131470
Rūta Zemīte tālr. 29233392
Agnese Bule tālr. 27878499

Maksa: 2,50 eiro par stundu, taču
minimums 4 eiro par vienu reizi.
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Rūvene sauc!

„Tūlitens klā i vasar un 3x3 saiets a, un mēs gaid Tev un
Tavējs uz čapt pie mumsim Rūvenē! Ņem bāžiņ a sav dziesm
un ķisen, un siksnā šurp. Ka vis dzīreniek autšaus uz mumsim, tad vis kopa lustig drācāsim, ka jore un troliņš būs pa vis
novad!”
Lai saieta laikā Rūjienā justos kā mājās, noderēs zināšanas par vietējo
izloksni. Vēl pirms gadiem 60 – 70 Rūjienā runāja „rūveniski” – Vidzemes
lībiskā dialekta izloksnē, kas radusies somugru valodas ietekmē.
Kas jāņem vērā, Rūjienā „rūveniski” runājot:
Aizmirstiet par darbības vārdu locīšanu. Nekādu es esmu, tu esi, viņš ir utt..
Lietojiet tikai un vienīgi es i, tu i, viņš i, mēs i, jūs i, …, es iet, tu iet, viņš iet,
..., es ēd, tu ēd, viņš ēd, mēs ēd,…, es guļ, tu guļ, mēs guļ, .... Kā redzams,
darbības vārds visur tiek lietots vienskaitļa trešajā personā (viņš iet, viņš ēd,
viņš guļ).
Jautājamais vārds „vai” vienmēr liekams teikuma beigās – Nāks a vai?
Dziedās a vai?
No dažiem vārdiem atmet visus burtus, atstājot tikai pirmo: no „ir” paliek
„i”, no „arī” un „ar” tikai „a”. Es a brauks uz Rīg. Jāns a Pēter iet pa iel.
Galotnes labāk nelietot. Es ies uz skol, uz baznīc, mājā ēdīs zup, klausīsies
mūzik utt.
Ja vārds beidzas ar galotni „-is”, tad atmetam burtu „-i”. Pēteris – Pēters,
Jānis – Jāns, zaķis – zaķs utt.
Ja vārds beidzas ar „-la”, atmetam „-a”: migla-migl, mīkla-mīkl, aukla-aukl,
….
Sieviešu dzimtes vārdi neeksistē. Viss vīriešu dzimtē. Zelma – Zelms, Anna
– Anns, mašīna – mašīns.
Ja vārds
beidzas ar

- iņš

to aizstājam ar

Piemēram:

-inč vai -inc viņš – viņč; galdiņš – galdinc

-īgs

-iks

laimīgs – laimiks; drosmīgs-drosmiks

-ains
-lis

-enc
-ls

puķains – puķenc; saulains-saulenc
nīkulis-nīkuls; rāpulis – rāpuls

-ele
-alas
-oles
-ols

-el
-als
-uls
-olc

tupele – tupel; dzirkstele - dzirkstel
pastalas -pastals; siekalas-siekals
šūpoles – šupuls; vaboles - vabuls
vītols – vītolc; kamols – kamolc

-ķis
-āks
-nieks

-ķs
-aks
-neks

-īgs
-ava
-iete

-iks
-au
-et

kaķis – kaķs; sliņķis - sliņķs
labāks – labaks; rupjāks – rupjaks
amatnieks – amatneks; zemnieks zemneks
šaubīgs – šaubiks; draņķīgs – draņķiks
šķiltava – šķiltau; pelava – pelau
čigāniete – čigānet; latviete – latvet

Sastādīja Sannija Kalniņa un Aiga Mežale, izmantojot Līgas Siliņas grāmatu
„Tā runā Rūvenē” un interneta resursus.
Daži lustig piemēri:
siksnāt – braukt
ķīnis – dundurs
drācāt – trakot, ālēties
dencis – bērns
larkšēt – daudz un skaļi pļāpāt
capatas – čības
nokoļļat – notīrīt, nomazgāt
porturēt - fotografēt

ieponckāties – biezi saģērbties
lāns – liels, necaurredzams mežs
ninnāt – dzert (par maziem bērniem);
ironiski, par alkohola dzeršanu
ietūcīt – iebāzt, iespiest
jore – troksnis
čapte – nenoteikts daudzums vielas,
priekšmetu, cilvēku kopā, visi kopā čaptē
umpāris – nepāris

Varbūt noder....

Atbalstiet dokumentālo filmu par 3x3!

INDIVIDUĀLĀ PASTAIGA
ZIRGA MUGURĀ

Rūjienas novadā ir daudz zirgu mīļotāju
un audzētāju. Urzula Kronberga ir viena no viņiem un pati sevi sauc par zirgu
vārdotāju. Saieta dalībiekiem ir iespēja
sazināties un pierakstīties pie Urzulas uz
individuālu izkustēšanos zirga mugurā.
Urzula būs saietā, pļaviņā aiz skolas hokeja
laukuma pie baznīcas:
otrdien, 4. jūlijā, trešdien, 5. jūlijā,
un ceturtdien, 6. jūlijā, no
plkst.16.45 – 19.00
Tālrunis informācijai un pierakstam:
26286144
Maksa par 10 minūtēm – 2,50 eiro

3. jūlija ekskursijas
1. RŪJIENAS APCEĻOTĀJI I
Gids - Guna Ķibere t.29464888
14.00 iziešana no skolas.
14.15 Rūjienas saldējuma degustācija.
15.15 Rūjienas izstāžu zāles apmeklējums,
īsa ekskursija pa Rūjienu un Japānas
istabas apmeklējums.
17.00 Rūjienas Tautskolas apmeklējums,
amatnieku darbu izstāde un iepirkšanās.
Pēcpusdienas tēja un vietējo ražotāju produkcijas degustācijas tautskolas pagalmā.
2. MAZSALACAS APCEĻOTĀJI
Gids – Lelde Vesere t.28318524
14.00 izbraukšana no skolas.
14.40 Mazsalacas novada muzejs.
16.00 Skaņākalna dabas parka apmeklējums ar nelielu pikniku.
3. BURTNIEKU APCEĻOTĀJI
Gids – Arita Lubāne t.28305871
14.00 izbraukšana no skolas.
14.30 Burtnieku muižas parks –
foto-orientēšanās un ezera apskate.
Suvenīru iegāde.
16.45 Kaņepju audzēšanas saimniecība
,,Adzelvieši”, produkcijas degustācija un
iegāde.
4. NAUKŠĒNU APCEĻOTĀJI
Gids – Madara Melnbārde t.22424264
14.00 izbraukšana no skolas.
14.20 Naukšēnu muiža – ekskursija pa

Kopš pagājušā gada rudens sācies darbs,
lai izveidotu dokumentālo filmu par 3x3.
Tajā iecerēts atklāt, kā no plašam cilvēku
lokam nezināmām nometnēm 3x3 kļuvis
par unikālu nemateriālo vērtību latvietības saglabāšanā arī 21. gadsimtā. Tā
rādīs dziļo, 3x3 tradīcijās balstīto, sadarbību ar tautiešiem visā pasaulē kopš 3x3
pirmsākumiem 1981. gadā ASV Garezerā
līdz mūsdienām, atklās cilvēku talantus,
kultūrvides daudzveidību, atspoguļos
stipru ģimeņu stāstus, plašu brīvprātīgo
darbu, godinās Latvijas valsts un valstiskuma tapšanā nozīmīgas personas.
Pašlaik tiek apzināti arhīvu materiāli, kas
tiks digitalizēti, ierakstītas intervijas ar
muižu un muižas parku Naukšēnu eļļas
degustācija.
15.30 Naukšēnu Cilvēkmuzeja apmeklējums.
16.30 Naukšēnu vīna darītavas apmeklējums. Degustācijas un vīna iegāde.
5. ĶOŅU APCEĻOTĀJI
Gids – Judīte Birkava t.29176658
14.20 (šeit nedaudz jāpagaida) izbraukšana no skolas.
14.15. Akmens izziņas taka Ķoņu kalnā.
16.00 Ķoņu dzirnavu apmeklējums –
ekskursija un ražojumu iegāde. Pēcpusdienas tēja ar pankūkām un ievārījumu.
6. VIETĒJO SAIMNIECĪBU APCEĻOTĀJI
Gids – Ilze Leska t.29430703
14.00 izbraukšana no skolas.
14.20 Aitu audzēšana z/s ,,Klimpas”.
15.30 Skaists dārzs ,,Cīruļos”- 200 augu
veidi, 300 šķirnes dienziedes, īrisi, flokši,
80 šķirnes lillijas…..
17.00 Saimniecība ,,Stūri” – smiltsērkšķu,
zemeņu un persiku audzēšana.
Produkcijas degustācija.

kustības pamatlicējiem utt. Tiks filmētas
abu šīs vasaras 3x3 saietu norises Rūjienā
un Salacgrīvā, kā arī ASV Garezerā, kur
3x3 kustība sākās.
Filmu veidot 3x3 padome uzticējusi diviem jauniem savas jomas profesionāļiem,
kas paši bijuši 3x3 kustībā kopš bērnības,
– Montai Jakovelai (TV3 ziņu žurnāliste,
veidojusi TV dokumentālās filmas) un
operatoram Armandam Jakovelam (absolvējis Eiropas filmu koledžu Dānijā).
Atbalstu filmai jau snieguši Anita un
Guntis Liepiņi no Kanādas, vairākas
pašvaldības, kur 3x3 saieti notikuši, tas
solīts arī no Daugavas Vanagiem Vācijā,
taču ar to nepietiek visiem izdevumiem,
tāpēc arī katrs 3x3 dalībnieks aicināts
ziedot vai nu uz vietas saietā vai ieskaitot
ziedojumu 3x3 kontā:
LV36HABA0551043742683
TRĪS REIZ TRĪS BIEDRĪBA
Vairāk par filmu var uzzināt, rakstot:
monta.jakovela@gmail.com vai tepat
saietā ar abiem filmētājiem aprunājoties.
Daiga Bitiniece

7. MUIŽU APCEĻOTĀJI
Gids Ieva Zemīte t. 29224494
14.00 izbraukšana no skolas.
14.15 Endzeles muiža.
15.30 Naukšēnu muiža un eļļas
degustācija.
17.00 Oleru muiža – muižas dārzs un
parks.
Pasēdēšana un atpūta lapenītē, nelielas
uzkodas.
8. RŪJIENAS APCEĻOTĀJI II
Gids Gita Zariņa t.26397236
14.00 iziešana no skolas.
14.15 Rūjienas Tautskolas apmeklējums,
amatnieku darbu izstāde un iepirkšanās.
Pēcpusdienas tēja un vietējo ražotāju produkcijas degustācijas tautskolas pagalmā.
16.00 Rūjienas saldējuma degustācija.
17.00 Rūjienas izstāžu zāles apmeklējums,
īsa ekskursija pa Rūjienu un Japānas
istabas apmeklējums.
Programmu veidoja Guna Ķibere,
Rūjienas novada kultūras un tūrisma centra vadītāja.

Saieta
atbalstītāji:
Rūjienas
novada
dome
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14.00 - 15.00
Pusdienas

14:00 - 16:30

22:00 - 23:00

Danči un nīkšana

Vakara viesis
Līga Siliņa
Danči ģimenei

Danči un nīkšana

Vakara viesis
Aigars Ruņģis
Danči ģimenei

20:00-21:00
Iepazīšanās vakars
21:00
Vakara pasaciņa

20:00 - 22:00
Vakara
programma

23:00 - …

20:00-21:00
Izrāde ģimenei
"Zvirbulēna ceļš
Latvijas zemē"
Gundega Kuciņa
21:00
Vakara pasaciņa
21:00-22:00
Vakars ar Vītolu
ģimeni

20:00-21:00
Rūjienas novada
pašdarbnieku
kolektīvu koncerts
21:00
Vakara pasaciņa
21:00-22:00
Komandu
orientēšanās pa
pilsētu

Danči un nīkšana

Vakara viesis
Jānis Vītols
Danči ģimenei

Vakariņas

Pievakares ievirzes
visiem, katru dienu
var izvēlēties citu
/Apvārsnis ar Daci
Straumi - Gongu
meditācija

Pēcpusdienas ievirzes

Pusdienas

Vakariņas

Ekskursijas
14:00 - 19:00

Pusdienas

Rīta ievirzes

Pēcpusdienas
ievirzes

Pusdienas

Rīta ievirzes

Danči un nīkšana

Danči un nīkšana

Danči ģimenei
Zolītes 1/2 fināls

Danči un nīkšana

Danči un nīkšana

Vakara viesis
Dagnis Čākurs
Danči ģimenei
Zolīte fināls

Vakariņas

Vakara viesis
Austris Grasis
Danči ģimenei
Zolīte

Vakariņas

16:00 -19:00
Izstāde
/tirdziņš/ieviržu
noslēguma
priekšnesumi

Pēcpusdienas
ievirzes/izstādes
ierīkošana

Pusdienas

Rīta ievirzes

20:00-22:00
Brīvais mikrofons
Vakara pasaciņa
koncerta gaitā.

Vakariņas

Pievakares
ievirzes visiem,
katru dienu var
izvēlēties citu
/Apvārsnis ar
Inesi Indāni

Pēcpusdienas
ievirzes

Pusdienas

Rīta ievirzes

20:00
Zemes
20:00 - 21:30
Daudzinājums (pēc
Muzikālās
tam sadziedāšanās
apvienības "Raxtu
pie ugunskura)
Raxti"koncerts
21:30
pilsētas centrā
Vakara pasaciņa
21:00-…
Vakara pasaciņa
22:00
Noslēguma vakars
pēc koncerta.
Nakts basketbols
un nakts futbols

Vakariņas

Pievakares ievirzes
Pievakares ievirzes visiem, katru dienu
visiem, katru dienu var izvēlēties citu
var izvēlēties citu
17:00
/Apvārsnis ar Zani
kamerkoncerts
Rūjienas
Ozolu
Sv.Bērtuļa baznīcā

Pēcpusdienas
ievirzes

Pusdienas

Rīta ievirzes

Trešdiena, 5.jūlijs

14.30 Izbraukšana
no Rūjienas uz
Rīgu. Autobuss
iebrauks Rīgā ap
16.30.

14:00 Pusdienas,
atvadas

11:00 noslēguma
konference
12:00 nometnes
slēgšana

Ceturtdiena,
Piektdiena,
Sestdiena, 8.jūlijs Svētdiena, 9.jūlijs
6.jūlijs
7.jūlijs
Celšanās savā nodabā, pelde Rūjā, izkustēšanās (patstāvīgi)
Brokastis
Brokastis
Brokastis
Brokastis
Brokastis
10.00 Brokastis
Dienas tēma un
Dienas tēma un TV Dienas tēma un TV Dienas tēma un TV
Dienas tēma un TV Dienas tēma un TV
TV
Otrdiena, 4.jūlijs

Vakariņas

19:00-20:00

17.15 Ieviržu vadītāju
sanāksme

15:30-16:00 Atklāšana
17:00 - 18:30
Iepazīšanās pastaiga
16:45 - 19:00
pa Rūjienu

13.00 - 14.00
Ierašanās, reģistrācija

13:00 - 14:00

Rīta ievirzes

Dienas tēma un TV

10:30 Izbraukšana ar
autobusu no Rīgas.
Stāvvieta pie Dailes
teātra.

9:40 - 10:10

10:20 - 12:45

Brokastis

saieta tēma ir ZEME

Pirmdiena, 3.jūlijs

8:00 -9:00
9:00 - 9:30

Svētdiena, 2.jūlijs
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