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APSVEICU JŪS SMILTENES 3 X 3 SAIETĀ!

mums šī nedēļa sniegtu to labāko, ko
3x3 spēj sniegt. Tikpat liels paldies
smilteniešiem, par kuru atsaucību,
sirsnību, sadarbību un veiksmi,
organizējot 3x3 saietu, man bija liels
gandarījums lasīt e-pastos, ko Inese
man sūtīja visu iepriekšējo gadu. Ļoti
jauka atmiņā palikusi pirmā 3x3
nometne Smiltenē 2001. gadā –
paldies jums par to! Zinu, ka smiltenieši

3x3 dod iespēju latviešiem no visām
zemēm kopā mācīties un priecāties,
izbaudīt, cik labi ir būt kopā. Novēlu
mums visiem to izjust un piedzīvot
vārda pilnā nozīmē, iegūt jaunus
draugus, jaunas idejas un visiem kopā
pavadīt skaistu, interesantu, ražīgu,
darbīgu un rosinošu latvisku nedēļu!
tiešām mīl savu pilsētu – esmu
pārliecināta, ka šo skaisto, viesmīlīgo
vietu iemīlēs arī 3x3 saime. Paldies arī
katram dalībniekam par to, ka esat šeit.
3x3 neviens nav svarīgāks kā kāds cits,
katrs no mums ir vajadzīgs, katram ir
sava vieta un katra pienesums ir
nepieciešams, lai saiets izdotos tā, ka
visiem ir prieks un gandarījums.
Mēs esam viena saime ne tikai šeit,

LABAS DIENAS VISAI KUPLAJAI
3 X 3 SAIMEI!

Esmu priecīga un laimīga, ka varam būt
visi kopā šeit, Smiltenē, vietējo ļaužu,
mūsu jauko vadītāju Ineses un Aināra
un viņu lieliskās komandas aprūpēti,
varam kopā justies brīvi un tai pašā
laikā baudīt sajūtu, ka visi esam viena
saime. Saites starp mums, kaut
neredzamas, ir ļoti ciešas – mēs, kas
runājam un domājam vienā valodā,
esam patiesi savējie, tikpat kā viena
ģimene. Tādēļ arī 3x3 saietu tradīcija ir
uzrunāt vienam otru uz „Tu”, un es,
tāpat kā visi trīsreiztrīsnieki, jutīšos
saprasta un pieņemta, kad jūs katrs
silto un mīļo „Tu” dāvāsiet man un
viens otram.
Saieta tēma „Abi divi" rosina uz
pārdomām… Kas tie abi ir? Pretmeti?
Vienība? Ko tie sevī ietver? Cīņu?
Sadarbību? Konkurenci? Harmoniju?
Mīlestību? Sapratni? Šķiet, dažādās
dzīves situācijās varam no visiem šiem
aspektiem izveidot krāšņu mozaīku…
Kas saliek kopā divus? Gaismu un
tumsu. Uguni un ūdeni. Vīrieti un
sievieti. Satikšanos un atvadas. Prieku

Smiltenē, bet arī visā pasaulē, jo 3x3
katru gadu notiek ne tikai divās vietās
Latvijā, bet arī Austrālijā, Anglijā, Īrijā
un divās vietās ASV. Kopš pirmās
nometnes Garezerā 1981. gadā, ko
organizējām mēs ar Arnoldu, ir
notikušas 210 nometnes jeb saieti ar
apmēram 30 500 dalībniekiem. Lai arī
katrai nometnei ir sava seja, mūs vieno
kopīgi mērķi, kopīgas intereses,
kopīgas vadlīnijas, kuras nometnēs
ievērojam. Kā vienas saimes locekļi
piekopjam jauko 3x3 tradīciju saukties
uz „Tu”, neskatoties uz vecuma vai
citām atšķirībām. Uzruna „Tu” šeit ir
pagodinājums, otra pieņemšana par
savējo, nevis pieklājības normu
Līga Ruperte,
neievērošana.
3x3 aizsācēja
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Saku lielu paldies
I n e s e i u n
A i n ā r a m
Grīnvaldiem un
visai saieta darba
grupai! Viņi ir
visu gadu dūšīgi
strādājuši, lai

un bēdas. Pagātni un nākotni.
Pasaule tā ir iekārtota, ka bez šādiem
pāriem nenoris dzīvība. Tādi esam mēs
un viss ap mums. Mūsos katrā mīt gan
gaisma, gan tumsa, gan uguns, gan
ūdens, gan vīrišķais, gan sievišķais, gan
tikšanās, gan atvadas, gan prieks, gan
bēdas, gan pagātne, gan nākotne. Un
mūsu uzdevums ir uzturēt līdzsvaru
sevī, savā pasaulē. Un dot to tālāk –
saviem bērniem, citiem tuvākajiem un
ceļa biedriem. Tādēļ jau esam šeit, lai
savā, mums, latviešiem, īpatnajā veidā
mācītos dzīvot dzīvi viens no otra un
visi kopā. Tādēļ jau esam, lai dzīvotu
pilnvērtīgi un saskanīgi, lai dalītos
domās, izpaustu jūtas un izdziedātu
dvēseli.
Lai mums visiem kopā tas izdodas Inese Krūmiņa,
Latvijas 3x3 padomes priekšsēde
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13:00 - 14:00 Ierašanās, reģistrācija
14:00 - 15:00 Pusdienas
15:15 - 17:15 Smiltenes iepazīšana
ģimenei
17:15 - 18:45 Svētbrīdis baznīcā
19:00 - 19:45 Vakariņas
20:00 - 21:30 Nometnes atklāšana un
iepazīšanās vakars (tehnikumā)
21:30 - 22:00 Vakara dziesma,
pasaciņa mazajiem
22:00 - 23:00 Vakara viesis / danči
23:00 - ... Danči, nīkšana

PIRMDIENA, 21. JŪLIJS

7:45 - 9:00 Celšanās
9:00 - 9:30 Brokastis
9:40 - 10:10 Dienas tēma un TV
10:20 - 12:45 Rīta ievirzes
13:00 - 13:45 Pusdienas
14:00 - 16:30 Pēcpusdienas ievirzes
16:45 - 18:45 Pievakares ievirzes
19:00 - 19:45 Vakariņas
20:00 - 21:30 Jautrs un sportisks
ģimenes pasākums (tehnikumā)
21:30 - 22:00 Vakara dziesma,
pasaciņa mazajiem
22:00 - 23:00 Vakara viesis / danči
23:00 - ... Danči, nīkšana
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3 X 3 SAIETU VEIDOSIM KATRS
Mēs esam Grīnvaldu ģimene un 3 x 3
kustībā esam iesaistījušies kopš
Lūznavas saieta, kas notika pirms
desmit gadiem un bija tik sirsnības,
siltuma un darbības gara pārpilns, ka
kopš tā laika 3 x 3 ir ieņēmis īpašu vietu
mūsu dzīvē. Esam priecīgi, ka mūsu
vidū ir arī Strodu ģimene, kuri bija
mūsu pirmā 3 x 3 vadītāji.
Uzru n āti vad īt šo saietu , ilgi
dūšojāmies… un piekritām, jo šī ir
lieliska iespēja atlīdzināt gadiem
iekrāto trīsreiztrīsreizību.
Nometni veidojām kopā ar Barkānu,
Kalniņu, Mežalu ģimenēm, un mums
visiem ir liels prieks par katru 3 x 3nieku: gan veterānu, gan
jauniesaucamo, gan nesavtīgu devēju,
gan alkstošu ņēmēju.
Smilteni kā saieta vietu izvēlējāmies, jo
tā acīmredzot ir vislatviskākā vieta
pasaulē – uzrunāta tā nešaubīgi kļuva
par 3 x 3 galvaspilsētu mēra Aināra
Mežuļa vadībā, savukārt Smiltenes
tehnikums – par tēva mājām ar gādīgo
mājastēvu Andri Miezīti saimes galda
galā.
Turpat ir arī čaklā Smiltenes saime,
atsaucīgie uzņēmēji: AS „Smiltenes
piens” padomes priekšsēdētāja Gita
Mūrniece un valdes priekšsēdētāja,
izpilddirektore Ilze Bogdanova, SIA
„Smiltenes koks” vadītājs Aigars Ūdris,
Smiltenes novada uzņēmēju padome
un daudzi citi uzņēmēji.
Ar mūsu vietējās koordinatores Vijas
Sokolovas atbalstu esam iepazinuši
visjaukākos un gaišākos Smiltenes
cilvēkus, kuri ir ieguldījuši lielu darbu
3 x 3 tapšanā: Gintu Kukaini, Ritu Rozīti,
Ingu Savicku, Ivetu Spolīti, Ilzi
Jēkabsoni, Velgu Mālkalni, Zigetu
Vīķeli, Rudīti Grabovsku, Ingu Ruku,
Daci Purlīci un daudzus, daudzus citus.
Pateicoties Smiltenes Trīs pakalnu
sākumskolas direktores Ineses
R a i s ku m a s at b a l sta m , p i r m a i s
iepazīšanās un sadziedāšanās un
sadancošanās pasākums Smiltenē
varēja notikt jau ziemā, kad, tiekoties
ar vietējiem ieviržu vadītājiem, uzreiz
veidojās savējo izjūta.
Esam pateicīgi par atbalstu 3 x 3
padomes locekļiem, īpaši Rupertu,
Krūmiņu, Bitinieku ģimenēm!

Nometnes darba grupa – Grīnvaldu, Kalniņu, MiežuBarkānu, Mežalu ģimenes ar
atvasēm. Fotografēšanās brīdī nebija klāt Smiltenes vietējā koordinatore Vija
Sokolova, Kalniņu ģimenes bērni Marks, Darens, Sofija, Renāte un Mežalu
ģimenes dēls Jānis. Aizkadrā – Aigars Mežals.
Īpašs paldies jāsaka arī Aleksim
Sarmam, Ansim un Jolantai
Bogustoviem, Tomam Grīnvaldam un
Ilzei Cekulei, kuri, nežēlojot laiku un
enerģiju, piedalījās šī saieta tapšanā.
Lai gan saieta tapināšana prasīja daudz
laika un enerģijas, pretī tā sniedza
daudz prieka un milzu gandarījumu,
kopā darbojoties, tiekoties un
sazinoties ar lieliskiem, sirdsgudriem
cilvēkiem gada garumā.
Tāpēc varam teikt, ka šis ir brīnišķīgs
gads – pilns izaicinājumiem,
pārmaiņām.
Šīs nometnes tēma ir „Abi divi”: es un
Dieviņš, es un mana Laimiņa, Es un Tu…
abi divi ir vīrs un sieva, tēvs un māte, no
diviem rodas ģimene un tas, cik
veiksmīgi šie divi atrod līdzsvaru starp
vārdiem un darbiem, labo un ļauno,
došanu un ņemšanu, darbu un atpūtu,
visu vai neko, meklēšanu, atrašanu…
Tā kā saietu veido katrs no mums,
vēlam – lai mums visiem izdodas!
Mēs esam seši Kalniņi no Rūjas krasta,
mīlam dzīvi un 3 x 3 un esam laimīgi
p ied a līt ies G r īnva ld u ģ im en es
organizētās nometnes darba grupā.
Nometnē atbildam par dalībnieku
pabarošanu, informēšanu, sportisku
izkustināšanu, kā arī sasildīšanu
vakaros.
Mums, Miežiem Barkāniem, 3 x 3 ir
vieta, kas, esot kopā ar savējiem un
tomēr ļaujot katram pašam atrast laiku
un piepildījumu sev, sniedz enerģiju

visam gadam. Esam priecīgi par iespēju
ne tikai ņemt, bet arī dot. Vēlam, lai arī
citas ģimenes atrod savu spēkavotu šī
saieta laikā! Atbildam par ievirzēm,
materiāliem, finansēm un nīkšanu (lai
tā neiznīkst).
Mūsu ģimenei – Aigaram, Aigai, Jānim
un Dārtai Mežaliem – ir liels gods,
atbildība un uzdrīkstēšanās būt darba
grupā tieši Smiltenes 3 x 3 saietā.
Pirmās ziņas par maniem šīspuses
senčiem ir atrodamas Arveda Švābes
grāmatā „Latvijas vēstures pirmavoti,
Smiltenes novada zemnieki 1601. un
1630. gadā”, kas ir izdota Rīgā 1927.
gadā. Tur arī minēts, ka Paliepis, kurš ir
mans vecvecvecvecvecvecvectēvs, ir
bijis pagasta vecākais, kas atbrīvots no
muižas klaušām.
Esmu apņēmusies 3 x 3 nedēļu
Smiltenē pavadīt, sajūtot spēku no vara
saknēm, kas, mijoties caur zelta
zariem, ar ziņu par latvisko dzīvesziņu
un latvisko dzīvesmiņu tiek nodotas
tālāk manām sudrabiņa lapiņām.
Ikdienas ritmā Aigars vadīs
pēcpusdienas ievirzi jauniešiem „No
puikām par vīriem”, savukārt es, Aiga,
būšu visur un gandrīz vienmēr, vienu
daļu saieta laika būšu infocentrā, kas
atrodas Kalnamuižas trešajā mājā.
Ja rodas jautājumi, ierosinājumi, ja ko
atrodat, esat gaidīti infocentrā. Katru
dienu infocentrs sāk strādāt pēc
brokastīm un beidz darbu līdz ar
vakariņām.
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AR VĒLMI KOPT LATVISKĀS TRADĪCIJAS

Vēlos pieteikt mūsu ģimeni dalībai
nometnē Smiltenē. Rakstu jums visas
mūsu ģimenes – vīra Aivara, meitu
Sandras (13) un Madaras (12) un dēla
Klāva (6) - vārdā. Dzīvojam pie jūras,
Bigauņciemā, bet ikdienas dzīve visiem
paiet Rīgas ritmā.
Pagājušogad pirmo reizi pieteicāmies
uz nometni un arī tikām apstiprināti
dalībai 3 x 3 nometnē Neretā. Tas
mums visiem bija bagāts, patīkams un
jaunu atklāsmju pilns laiks. Jo vairāk ko
uzzinām, jo vairāk saprotam, cik daudz
vēl ir apgūstams un pētāms gan
latviskās kultūras, gan senču gudrības
jomā. Mēs būtu ļoti pateicīgi par
iespēju piedalīties nometnē Smiltenē,
jo padomā vēl palika tik daudz ieceru
gan savu zināšanu pilnveidošanā, gan
latvisku lietu pagatavošanā. Laiks, ko

visa ģimene varam pavadīt kopā,
noteikti ir vissvarīgākais vienotu
interešu, savstarpējas izpratnes un
cieņas kopšanā.
Vīrs dzied vīru korī „Absolventi”, un
abas meitas spēlē kokli un mācās
kokles spēli P. Jurjāna mūzikas skolā.
Pagājušajā nometnē neuzdrīkstējos,
taču es ļoti labprāt mācītos kokles
spēli, vēl jo vairāk – es priecātos, ja
būtu iespēja pašiem pagatavot savu
tautas kokli.
Esam aktīvi sportotāji: vasarā braucam
ar velosipēdiem un peldamies jūrā,
ziemā slēpojam un slidojam. Dēls Klāvs
pagājušajā gadā piedalījās vilku
mācībās, un mēs redzējām, kā viņā
atmostas vīrišķais – tas, kam tāda maza
puikas ikdienā pat nepievēršam
uzmanību. Pastarītis Klāvs pagaidām

Esam piedalījušies tikai vienā 3 x 3
nometnē 2013. gadā Neretā, līdz ar to
mums nav īpašas 3 x 3 nometņu
pieredzes. Taču Neretā mums ļoti
patika, īpaši Mārtiņam, jo viņš tur
s a sta p a d a u d z j a u n u d ra u g u .
Lieliskākais bija 3 x 3 nometnes gars,
nometnes atmosfēra, un tieši tāpēc
mēs gribam atkal piedalīties – lai
izjustu 3 x 3 nometnes atmosfēru.
Jāsaka, ka no ļoti daudzajām
nometnēm, kurās kopā esam bijuši,
3 x 3 ir vienīgā, kurā Mārtiņš grib atkal
piedalīties.
Esmu aktīvs latvietības paudējs, aktīvs
latviskās dzīvesziņas kopējs, Limbažu
latviskās dzīvesziņas biedrības
„Saulesrits” vadītājs, saules gadskārtu
ugunsrituālu vadītājs Limbažu pagastā,
latviskās dzīvesziņas pasniedzējs
( L i m b a ž u p i l s ē t ā , p i r t s s ko l ā
„Lielzemenēs” un citur), praktizējošs
pirtnieks un Latvijas Pirts savienības
biedrs, Vidrižu folkloras kopas „Delve”
lieldraugs.
Dēls Mārtiņš pabeidza Limbažu
sākumskolas 1. klasi, trenējas Limbažu
pilsētas futbola sekcijas bērnu nodaļā
un Vidzemes austrumu cīņas kluba
„Tīģeri” Limbažu sekcijā. Arī dēls ir
aktīvs latvietības atbalstītājs, atbildīgs
tēta palīgs latvisko gadskārtu un godu

rituālos, ļoti grib draudzēties ar
latviešu bērniem no citām vietām.
Roberts un Mārtiņš Šilingi

Jums raksta Grāpju ģimene – Līva,
Ringolds, Teodors un Harolds.
Teodors ik pa laikam apjautājas: „Tagad
būs nometne? Nu kad mēs brauksim uz
nometni? Es gribu dejot, un tur ir mani
draugi!” Un it sevišķi būtiski tas viņam
atausis atmiņā pēc danču vakara
Smiltenē!
Pirmo reizi nometnē piedalījāmies
Neretā, kad gaidījām Haroldu, kurš nu
jau ir sasniedzis astoņu mēnešu
vecumu. Vai viņš to atceras, būdams
mammas vēderā īsi pirms nākšanas
pasaulē? Jā! Jāatzīst, ka puikas nav
sevišķi naski uz klausīšanos, kad
mammai gribas padziedāt, bet, līdzko
iedziedos vakara dziesmu vai galda
dziesmu, abiem acis un ausis ir manā
virzienā – un nedalīta uzmanība!
Mūsu gada galvenais notikums nu jau
trīs gadus ir 3 x 3 nometne. Un tur nu
visi esam vienisprātis! Ar katru gadu
aizvien vairāk rodas pārliecība, ka
varbūt nākotnē arī paši varēsim pielikt
roku 3 x 3 nometnes organizēšanas
darbā. Bet jūtam, ka vēl ir jāaug un
jānobriest.
Mums ir ļoti liels prieks, ka šogad
nometne norisināsies Smiltenē – jo tā

gatavojas skolas gaitām, apmeklējot
valdorfpedagoģijas bērnudārzu.
Man pašai un meitām nav sveši
rokdarbi, tomēr bija liels gandarījums
pagatavot pastalas savām rokām. Jau
skolas laikā sāku aust, un man ir pašas
darināts tautastērps, no kura nu jau
sen esmu izaugusi. Ļoti priecātos, ja
būtu iespēja uzsākt darināt savu tērpu,
lai varētu to nēsāt latviskos godos. Vīrs
mājās strādā ar koku – pats gatavo
dažādus sadzīves priekšmetus un pat
mēbeles, lai mājas interjers būtu savs.
Tomēr pamēģināt roku metāla darbos
būtu kas cits.
Nora Lapiņa

ir mūsu puse! Mans tētis – mīļais
Smiltenes opis – tur dzīvo un bieži mūs
uzņem ciemā. Turpat netālu, Raunā, ir
manas bērnības mājas, kur arvien
pavadām daudz laika.
Mēs būsim ļoti pagodināti un bezgala
priecīgi, ja mums būs iespēja
piedalīties nometnē.
Grāpju ģimene
Kopā ar abiem bērniem bijām 3 x 3
nometnē Gaujienā 1997. gadā un
Mazsalacā 1998. gadā. Gadi ir
aizskrējuši, bērni – izauguši, bet jaukās
atmiņas ir palikušas. Biju patīkami
izbrīnīta, kad mana meita
Ziemassvētkos pārmetoši apvaicājās,
kāpēc mēs vairs nebraucam uz 3 x 3
nometnēm…
Meitai Elīnai šogad būs jau 30, dēlam
Gintam – 27. Jaunieši ir izauguši
sabiedriski aktīvi. Meita strādā, bet
dēls mācās Mākslas akadēmijā. Esmu
iedvesmojusies no saviem jauniešiem
un apmeklēju gleznošanas kursus,
aizraujos ar dažādiem rokdarbiem,
mācos angļu valodu un apmeklēju
jogas nodarbības.
Mēs būtu ļoti pateicīgi par iespēju
visiem trim kopā piedalīties nometnē,
jo nu jau dzīvojam atsevišķi un
tiekamies salīdzinoši reti.
Inga Rudzīte
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3 X 3 SKAIDROJOŠĀ VĀRDNĪCA
Galda dziesmu dzied pirms katras
ēdienreizes, stāvot kājās. Lūgums
dalībniekiem nekavēt ēdienreizes un
nesākt ēst, pirms nav nodziedāta galda
dziesma. Katrā ēdienreizē jāizvēlas cita
vieta pie galda, lai iepazītu iespējami
daudz 3 x 3 saieta dalībnieku. Vispirms
pie galdiem jāapsēžas tālākajās vietās,
lai netraucētu viens otram,
saimniecēm un ēdienreize sniegtu ne
tikai miesisku, bet arī emocionālu
baudījumu. Pie galda būsim izpalīdzīgi,
kārtīgi un neaizmirsīsim pateikt paldies
saimniecēm.
Vakara dziesmu dzied pēc vakara
pasākuma, kad visi dienas darbi
padarīti. Dziedot vakara dziesmu, visi
saieta dalībnieki un ciemiņi sastājas
aplī, sadodas rokās, labo roku liekot
pāri kreisajai. Pēc vakara dziesmas

nodziedāšanas un pasaciņas
noklausīšanās guldina mazos, bet
pārējie danco, dzied un sarunājas.
Nīkšana nav garlaicīga vārguļošana,
kur pagadās, bet gan skanīga
dziedāšana, draudzīgas un aizrautīgas
sarunas pie alus kausa un dažādiem
našķiem saieta kafejnīcā. Vienīgais
alkohols, kura lietošana saietā ir
atļauta pilngadīgiem dalībniekiem, ir
alus. Vecāki ir atbildīgi, lai nepilngadīgi
bērni šo noteikumu ievērotu.
Saieta avīze iznāks katru dienu, un
vienu „Pakalnu Taurētāja” pūtiena
eksemplāru pie vakariņu galda
saņems katra ģimene. Avīzi varēs lasīt
arī www.3x3.lv Smiltenes 3 x 3 saieta
sadaļā.
Vārda kartes saņems katrs saieta
dalībnieks, un tās ir jānēsā visu saieta

A
BC

nedēļu redzamā vietā, lai viens otru
varētu uzrunāt vārdā, kā arī iekļūtu
ēdamzālē ēdienreizēs.
Uzrunāsim viens otru uz „Tu”,
neskatoties uz to, cik katram no mums
ir gadu. Šī tradīcija ir sākusies 1981.
gadā, kad Garezerā notika pirmais 3 x 3
saiets. Tā tiek turpināta visās latviešu
mītņu valstīs, kur notiek 3 x 3.
Ievirzes ir teorētiskas un praktiskas
nodarbības, kas lektoru un meistaru
vadībā notiek visu nedēļu. Katrs
dalībnieks visu nedēļu apmeklē tikai
izvēlētās ievirzes, klaiņot katru dienu uz
citu ievirzi nav paredzēts.

ZINĀŠANAI
Bēbīšu rotaļu istaba atradīsies
Kalnamuižas 3. mājās otrajā stāvā.
Rotaļu istabā mammas ar bērniem līdz
3 gadu vecumam varēs spēlēties,
piemēram, no rītiem, kad kāds mazais
par agru pieceļas vai tamlīdzīgi.
Telpu atslēgas ieviržu vadītāji varēs
paņemt informācijas centrā. Visiem
ieviržu vadītājiem, kuru ievirzes
atradīsies tehnikuma teritorijā, pēc
ievirzes beigām atslēgas jānodod
informācijas centrā un jāpiereģistrējas
kladē, lai nākamās ievirzes vadītājs
varētu iekļūt telpā.
Pirmdienas, 21. jūlija, vakarā
tehnikuma teritorijā notiks jautrs un
sportisks ģimenes pasākums , ko
organizē Baškevicu un Auziņu ģimenes.
Pasākumā varēs piedalīties komandas
astoņu cilvēku sastāvā. Komandā
vismaz diviem dalībniekiem būs jābūt
vecumā līdz 12 gadiem. Pieteikšanās
sportiskajam pasākumam uz lapām,
kas būs izvietotas uz sienām blakus
informācijas centram.
Ceturtdien, 24. jūlijā, visi nometnes
dalībnieki dosies ekskursijās, lai
iepazītu Smiltenes novada skaistākās
v i eta s u n ča k l ā ko s c i l vē ku s .

Organizatori piedāvās sešus
maršrutus. Jau nometnes pirmajā
dienā Kalnamuižas trešajā ēkā, blakus
informācijas centram, būs izvietotas
lapas ar maršrutiem, kurās katrs
dalībnieks varēs piereģistrēties
izvēlētajam maršrutam. Jāņem vērā, ka
dažos apskates objektos ir paredzēta
neliela maksa vai ziedojumi.
Pastalas kopā ar Agritu Krieviņu šūsim
ar otrdienu, tāpēc pirmdien lūdzu
apmeklējiet kādu citu ievirzi.
Sanāksme ieviržu vadītājiem notiks
svētdien plkst. 14.30 tehnikuma zālē,
tādēļ lūgums pusdienas paēst laikus.
Ieviržu vadītāji pēc sanāksmes varēs
doties kopīgi iepazīt Smilteni.

Netīrās drēbes varēs izmazgāt veikalā
„Top” Smiltenes centrā.
Peldēties varēs Tepera ezerā. Bērni
peldēties drīkst tikai vecāku vai citu
pieaugušu cilvēku uzraudzībā.
Saziņai:
Saieta vadītāji:
Inese Grīnvalde, mob: 28374952
Ainārs Grīnvalds, mob: 29231952
Informācijas centrs:
Aiga Mežale, mob: 29565118
Medmāsa:
Ginta Rudzīte, mob: 26749431, būs
sastopama informācijas centrā.
Policija:
Normunds Liepa, mob: 28605669

Paldies:

«Pakalnu Taurētāja» redakcija:
Daiga Kļanska (redaktore), Ieva Kalniņa, Gundega Drava, Daina Kuple,
Uldis Siliņš, Iveta Spolīte (žurnālisti), Inga Savicka (maketētāja),
Baiba Krūmiņa (fotogrāfe).
Paldies par 1. numura tapšanu arī Sanitai Dāboliņai.
Redakcijas adrese: blakus Info centram; tālr. Nr. 29 808 301
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ODA TAUTIEŠIEM
Tautieši, tautietes un mīļie tautiņi!
(Ar pēdējiem domāti mazie ļautiņi.)
Sveicam jūs visus - pa vienam un barā,
Par jums turēsim rūpi, cik labi vien
varam,
Lai netrūkst nedz miesai, nedz arī
garam.
Un tagad stāstīsim jums ar smaidu,
Kas jūs te Smiltenes 3 x 3 gaida.
Sāksim ar ģimenes semināru,
Ko vadīs Līga ar Tupeša Māru.
Pie aldariem alu brūvēs un baudīs,
Pie vilcēniem bultas mērķī šaudīs,
Skurules Vivita garmošku spēlēs,
Gādās, lai kopkor's dzied eņģeļu
mēlēs.
Mācīs jūs dziedāt, mācīs jūs dejot,
Ar Tomašūnu pa vēsturi klejot,
Veikt mājas darbus Vidzemes sētā,
Teātra sportā apkārt lēkāt,
Kā darināt gredzenus, darināt saktas,
Kā dauzīt dzelzi uz lielās laktas.
Mācīs, kā runāt, kā kokli spēlēt,
Patriekt ar „dievišķo” latviešu mēlē,

Iet pie Elgas uz „tapošanu”
(Velns zin', kas tā par padarīšanu!).
Lipori mācīs ar smaidu un grāciju
Dejot, bet I & U - animāciju.
Mācīs jūs aust ar un bez stellēm,
Pie Kirmuškām teātrī strādāt ar
lellēm.
Ansis skaidros pol'situāciju,
Juris - lietišķo komunikāciju.
Kā vieglāk no rītiem augšā celties,
Kur iet pie Spēka avota smelties,
Nīkšanā nīkt, iedzert un ziņģēt,
Pa dejas grīdu apkārt spriņģēt.
Pie Ventiņa blašķēs zāles maisīt,
Pie Kļanska māmiņas avīzi taisīt,
Latviskās dzīves ziņas attīstīt, raisīt.
Sports, daudzinājums un latviskā
kuhņa,
Kas „Mikrons brīvais”? Zin' katrs
čuhņa.
Kā būs puikas par vīriem rūdīt?
Agrita mācīs, kā zābakus šūdīt.
Ja ir kāds izlaists, lai man tiek piedots,
Varbūt tā vārdiņš nav laikā iedots.

Inese, Ainārs ir pašā spicē.
Varens pāris! Varat man ticēt.
Un tagad vēlreiz pavisam īsiSveicināti Smiltenes 3 x 3!
Uldis Siliņš

JOCIŅŠ-SPOCIŅŠ
Pēdējā 3 x 3 padomes sēdē sākām
runāt par to, ka lielāko daļu no darbiem
parasti izdara sievietes, bet vīrieši ir kā
klintis aiz muguras.
Nometnes vadītājs Ainārs Grīnvalds uz
to atbildēja: „Citām sievietēm ir vieglāk
– viņām klints ir aiz muguras, bet Inesei
– priekšā!”
Ainārs Grīnvalds stāsta: tikko izlasījis,
ka 99 % vīriešu esot sievai zem tupeles.
Inese Krūmiņa izteiksmīgi pagroza
savas plikās kājas, bet Ainārs
neapmulst: „Nu, tev nedaudz mīkstāks
piesitiens…”

ATKALREDZĒŠANĀS PRIEKS
Esiet visi mīļi sveicināti 3 x 3 Smiltenes
nometnes pirmajā dienā! Esmu ļoti,
ļoti noilgojusies pēc jums – visiem
savējiem – vecās gvardes
nometniekiem un jaunienācējiem. Vēl
viens kārtējais dzīves gads steidz atkal
mūs sapulcināt - vienu jūlija nedēļu
dzīvot tīri latviski, darot to, kas sirdij un
prātam dod prieku. „Gremdējies sevī,
cik vari; satiecies ar tiem, kas tevi
padarīs labāku; laid sev klāt tos, kurus
tu vari padarīt labākus. Te notiek
mijiedarbība; cilvēki mācīdami mācās”
(Seneka). 2000 gadu vecās, bet tik
mūsdienīgās atziņās ieteikšu
ieklausīties nedēļas garumā un vēlāk.
Iekaviņās arī turpmāk varbūt citēšu šo
romieti, kas mans favorīts. Lai piedod
latviešu gudrie un Uldis Siliņš, ka
necitēju viņus, bet gudrie nedusmojas!
„Tāpēc padari sev dzīvi tīkamu,
atmezdams jebkuras bažas par to”. Par
to parūpēsies nometnes vadība un
nesavtīgie ieviržu vadītāji.
Šogad, pēc 13 gadiem (izcils skaitlis!),
jūtos kā jubilāre, jo esmu atgriezusies
atkal Smiltenē, savā pirmajā 3x3
nometnē. Ar apsveikumiem varat

uzreiz nesteigties, vēl visa nedēļa
priekšā. Pārlasot visu šo gadu nometņu
avīzes un pārskatot bilžu albumus,
vēlētos jūs nedēļas garuma iepazīstināt
ar savām 3 x 3 nometņu atmiņām par
nākotni, tāpēc ka „viss, kas neturpina
virzīšanos uz priekšu, atgriežas pie sava
sākuma”. Bet katra nometne virza mūs
ne tik uz priekšu, bet arī latviskuma
dziļumā. Dzīvojot nedēļu pilnīgā
atkarībā no 3 x 3 gaisotnes un
ietekmes, varu apstiprināt, ka
ieguvumi ir ļoti būtiski un svarīgi ne
tikai man. Uzskaitīšu dažus:
 atkalredzēšanās prieks;
 jauni draugi – domubiedri;
 padziļinātas zināšanas un prasmes
visdažādākajās jomās;
 emocionāla un intelektuāla bagāža
visam gadam;
 visa veida veselības uzlabošanās.
Pirmajā avīzes numurā, kas pašlaik
iekārtojies jūsu rokās un galvā,
neklāstīšu visiem zināmas lietas par
3 x 3 kustības sūtību un būtību – kā tā
palīdz visu paaudžu latviešiem
apzināties, cienīt un mīlēt latvietību.
Par to jau mūsu digitalizētajā laikā

būsiet paši uzzinājuši un pastāstījuši arī
pārējiem mājiniekiem. Ļoti jau vēlos
neatkārtoties savas mīlestības
apliecinājumā pret 3 x 3, bet, kas nāk
no sirds, tas nevar apnikt un būt par
daudz.
Ceru, ka es, Kleopatra, un Siliņuldis mēs abi divi atkal būsim kopā mums
atvēlētajā galvenajā lappusē, lai
satiktos ar jums Smiltenē! Lai arī
objektīvu apstākļu dēļ Uldis (visu
cienījamais un zināmais aktieris,
dramaturgs, rakstnieks, dziedātājs un
Dievs vēl zina kas), ir senāks 3 x 3
nometnieks, tomēr centīšos neatpalikt
no viņa vismaz papīra skribelēšanas
darbībā, lai arī piedalītos nometnes
vadītāju Ineses un Aināra debijas
svarīgajā darbā. Jūs par mums vēl
dzirdēsiet, t .i. , lasīsiet!
Gribu vēl ieteikt izvēlēties un
piedalīties daudzveidīgajos nometnes
piedāvājumos ar degsmi, bet „neko
nedarīt pret savu gribu un sekot
dvēseles dziņai”, tad ieguvums būs
neaizmirstams!
Mīlestībā Daina Kuple

1. pūtiens
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TRĪS PAKALNU PILSĒTA - SMILTENE
Smiltene atrodas Vidzemes augstienes
ziemeļu malā Abula upes krastos. Tās
koordinātes – 570 25' ziemeļu platuma
un 250 55' austruma garuma. Upes
kritums pilsētas robežās ir 43 m, t.i., 3,6
m/km, tādēļ Abula ielejā atrodas trīs
ezeri: Teperis, Vidusezers un Tiltlejas
ezers. Lielākais dabiskais ezers
Klievezers atrodas Smiltenes dienvidu
daļā.
Pilsētas centrs atrodas 106,48 m virs
jūras līmeņa. Augstākā vieta ir Klievu
ielā – 145,14 m virs jūras līmeņa,
Cērtenes pilskalns – 153,44 m virs jūras
līmeņa.
Smiltenes apkārtne ietilpst dabas
a pv i d ū , ko s a u c p a r M ežo l e s
pauguraini. Tās reljefs ir izteikti
paugurains un veidojies apmēram
pirms 12–14 tūkstošiem gadu,
atkāpjoties kvartāra apledojumam,
kad ledāju kušanas ūdeņi izgrauza upju
senlejas un radīja tagadējās reljefa
formas.
Pilsētā ir trīs atsevišķas reljefa iedobes,
kuras atrodas nepilna kilometra
attālumā cita no citas. Iespējams, ka tie
varētu būt meteorīta krāteri. Pagājušā
gadsimta astoņdesmito gadu sākumā
vienu no iedobēm izpētīja ekspedīcija
J. Klētnieka vadībā, piedaloties
Igaunijas meteorītu krāteru pētniekam
I. Kestlanem, un secināja, ka iedobei
nav kosmiskas izcelsmes – meteorīts
Smiltenei paskrējis garām.

Vārds „Smiltene” cēlies no latgaļu
vārda „smiltesele”, kas pirmo reizi
vēstures avotos minēta 1427. gadā kā
tirgotāju un amatnieku apmetne, taču
tās pirmsākumi meklējami jau 13.
gadsimtā. Tas liecina par Smilteni kā
senas un bagātas vēstures pilsētu.
Gadsimtu garumā pilsēta piedzīvojusi
gan veiksmes, gan neveiksmes. Dažādi
karaspēki no 17.-18. gs. pilsētu

vairākas reizes nopostīja, bet,
pateicoties vietējo iedzīvotāju
neatlaidībai celt sagruvušās ēkas no
jauna, arī pilsēta atdzima katru reizi
no jauna.
19.-20. gadsimtu mijā Ziemeļlatvijas
mazpilsētā Smiltenē dzīvoja vīrs, kura
darbības vērienam pilsētas un tuvākās
apkaimes mērogā līdzīgu grūti atrast.
Pateicoties firstam Paulam Līvenam,
kas tolaik bija Smiltenes muižas
īpašnieks, sākās straujš pilsētas
uzplaukums – tapa slimnīca, pirmā HES
Baltijā, nabagu patversme,
kokzāģētava, šaursliežu dzelzceļš un
vēl daudz kas cits. Pilsētas tiesības
Smiltenei piešķīra 1920. gadā.
Gadu gaitā Smiltenē izveidojusies
raksturīga mazstāvu dzīvojamā
apbūve, savdabīgas reljefa formas –
pakalni un ielejas, meži, parki un ezeri.
Smiltenes ģeogrāfiskais novietojums ir
izdevīgs pilsētas uzņēmējdarbības un
infrastruktūras attīstībai.
Lielākie uzņēmumi: A/S „Smiltenes
piens” (piena pārstrāde), SIA „Troll”
(koka mēbeļu ražotne), A/S „8 CBR”
(ceļu, tiltu būve un remonts), „Madara
89” (pārtikas tirdzniecība) u. c.

Smiltenes ģerbonis
Zilā laukā zelta trīspauguru kalns,
augšā trīs uz labo pusi lidojoši sudraba
vanagi.

Smiltenes karogs
Smiltenes karoga autors ir mākslas
skolas direktors Haralds Balodis.
Karoga zeltaini dzeltenā krāsa
simbolizē Smiltenes un senā
nosaukuma „Smiltesele” rašanos. Tā
devīze ir „Smiltene – Vidzemes ceļu
krustojums”.

Sagatavots, izmantojot interneta resursus:

http://www.smiltene.lv/smiltenes_pilseta;
http://www.travellatvia.lv/8/20/?pilseta=129

FOTO un ZĪMĒJUMI: I.Savicka

Laiks

Dienas tēma un
TV

Dienas tēma un
TV

Smiltenes 3 X 3 2014.gada 20. – 27.jūlijs

Dienas tēma un
TV

Sestdiena,
26. jūlijs

Dienas tēma un
TV

Trešdiena,
Ceturtdiena,
Piektdiena,
23. jūlijs
24. jūlijs
25. jūlijs
Celšanās, ķermeņa un gara atmodināšana

Pirmdiena,
21. jūlijs

Dienas tēma un
TV

Otrdiena,
22. jūlijs

Svētdiena,
20. jūlijs

Dienas tēma un
TV

Brokastis

11.00
Izbraukšana ar
autobusu no
Rīgas. Stāvvieta
pie Dailes teātra

Rīta ievirzes

Svētdiena,
27. jūlijs

14.30
Izbraukšana no
Smiltenes uz Rīgu

Rīta ievirzes

Pēcpusdienas
ievirzes un
izstāžu ierīkošana

10.00-10.30
Brokastis
10.45-11.15
Dienas tēma un
TV
11.15
Konference,
nometnes
slēgšana
Pusdienas,
atvadas
Pēcpusdienas
ievirzes

Rīta ievirzes

Pēcpusdienas
ievirzes
14.00-18.00
Ekskursija

Autobuss iebrauks
Rīgā ap 16.30

Rīta ievirzes

Pēcpusdienas
ievirzes

Pievakares
ievirzes

Pievakares
ievirzes

Rīta ievirzes

Pēcpusdienas
ievirzes

Pievakares
ievirzes

Pusdienas

Pievakares
ievirzes

16.45-18.45
Izstāde un tirdziņš.
Noslēguma vakara
1.daļa
(tehn. teritorijā)

Danco un „nīkst”
visi

Noslēguma vakara
2. daļa
(kultūras namā)

21.30–23.30
Zaļumballe pūtēju
orķestra
„Smiltene”
pavadībā diriģents Pēteris
Vilks
(Jāņkalna estrādē)
Danči, „nīkšana"
(sadziedāšanās un
sarunas)

20.00-21.00
Abi divi - viena
pasaule
Inga Ruka un
Dace Purlīce
(Jāņkalna estrādē)

Rīta ievirzes

13.00-14.00
Ierašanās,
reģistrācija
14.00-15.00
Pusdienas
15.15-17.15
Smiltenes
iepazīšana
ģimenei
17.15-18.45
Svētbrīdis baznīcā

Vakariņas

Vakara dziesma, vakara pasaciņa mazajiem
Vakara viesis/
Vakara viesis/
Vakara viesis/
Danči ģimenei
Danči ģimenei
Danči ģimenei

Brīvais mikrofons
(kultūras namā)

Danco tie,
kuriem pāri 14

Daudzinājums
Līgo kalnā
(pulcēšanās pie
karoga tehnikuma
teritorijā)

Danco tie,
kuriem pāri 14

„Nīkšana"
(sadziedāšanās un
sarunas)

Jautrs un sportisks
ģimenes pasākums
(tehnikuma
teritorijā)

Vakara viesis/
Danči ģimenei

Danco tie,
kuriem pāri 14

„Nīkšana"
(sadziedāšanās un
sarunas)

Nometnes
atklāšana un
iepazīšanās vakars
(tehnikuma
teritorijā)

Vakara viesis/
Danči ģimenei

Danco tie,
kuriem pāri 14

„Nīkšana"
(sadziedāšanās un
sarunas)

Filma un Smiltenes
domes
priekšsēdētāja
vietnieka
G.Kukaiņa
stāstījums par
Smilteni,
E.Lipora izrāde
„Koklītes ceļojums”
(kultūras namā)

Danco tie,
kuriem pāri 14

„Nīkšana"
(sadziedāšanās un
sarunas)
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07.45-09.00
09.00-09.30
09.40-10.10

10.20-12.45
13.00-13.45
14.00-16.30

16.45-18.45
19.00-19.45

20.00-21.30

21.30-22.00
22.10-23.10

23.00-…

„Nīkšana"
(sadziedāšanās un
sarunas)

1. pūtiens

Smiltenes karte jeb Kas un kur atrodas
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