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Viļānu
Viļānu 3x3 saieta avīze

2015. gads

Svētdiena

28. jūnijs

Pirmā bite

Loba dīna Viļānos!
Nu patiešām loba, loba dīna! Jo Viļāni mūs sen gaida, vaigi no satraukuma tvīkst un kājas dīžājas: kā
būs, kā būs? Labi būs! Trīsreiz labi būs un vēl 3x3 reizes labi būs!

3 fakti par
Viļānu 3x3

Viļānu 3x3 ir piecdesmitais 3x3 pasaules latviešu ģimeņu saiets Latvijā.
Saieta moto: saknes. Nedēļas garumā stiprināsim saikni ar savām
saknēm, ar saviem senčiem, pateicoties kuriem esam šeit un dzīvojam savā brīvā valstī.

Foto: Madara Ļaksa

Pasaules latviešu ģimeņu 3x3
saiets Viļānos notiek no 2015.gada
28.jūnija līdz 5.jūlijam. Viļānu 3x3
saieta saimnieki – Aloida un Viktors
Jurčenko.

Viļānu pilsētas ģerbonī redzama zelta bite zilā laukā.
Likumsakarīgi, arī Viļānu pilsētas simbols ir bite, jo ļaudis te
dzīvojot kā bites šūnās. Kāpēc lai mēs nedarītu tāpat? Kā
bites stropā salido, tā šodien no visām pusēm salidojam
Viļānos – cits kājām, cits mašīnā, vēl kāds vilcienā un,
kas zina, kāds pat ar
lidmašīnu. Mēdz taču
teikt, ka ar bitēm nekad neko nevar zināt,
un kur nu vēl ar trīs
paaudžu bitēm
no trim pasaules malām –
no Latvijas, no
Austrumiem un
no Rietumiem. Arī ar
Tevi un mani šonedēļ būs kā
ar bitēm – vēl nevar zināt, ko jaunu par sevi šajās septiņās
dienās uzzināsi.
Domājot avīzes nosaukumu, bija pagrūti izšķirties: „Viļānu
strops” vai „Viļānu spiets”. Galu galā tomēr palikām pie otrā.
„Viļānu spiets”. Kādēļ tā? Tādēļ, ka pēc nedēļu ilgas dzīvošanas „Viļānu stropā” mēs izspietosim katrs uz savu pusi, kā medus kannas nesot līdzi sajūtas, ko var piedzīvot tikai 3x3 saietos. Un tad, kad atgriezīsimies atkal katrs savā stropā, mums
būs, ko atcerēties, domāt, pārdomāt un otram pastāstīt.
3x3 kustības aizsācējai Līgai Rupertei esmu vairākkārt teikusi: „Līga, paldies, ka Tu izdomāji 3x3!” Ikreiz, kad man kur
jāstāsta pašai par sevi, par vienu no galvenajām manas dzīves
vērtībām minu arī iesaistīšanos 3x3 kustībā. Esmu priecīga, ka
esmu šajā vidē nonākusi, ka varu ņemt un varu dot. Saieta
avīze „Viļānu spiets” iznāks ik vakaru – izlidos pa bitei vien. No
pieredzes zinu, cik svarīgas 3x3 vēstures liecības ir saietu avīzes. Arī gadu un piecus pēc iznākšanas tās dienu pa dienai atgādina par kopā būšanas nedēļu. Lai notiek tā, ka arī „Viļānu
spiets” ilgi smaržo pēc svaiga vaska un 3x3 vasaras Viļānos!
Un nu – no vārdiem pie darbiem. Medu vācam, medu!
Lolita, „Viļānu spieta” redaktore
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Nepalaid garām!
Šovakar, svētdien, 28. jūnijā, no
22:00 līdz 23:00 3x3 kustības priekšsēdētāja Inese Krūmiņa un Viļānu
3x3 saimniece Aloida Jurčenko stāstīs par 3x3 kustības vēsturi un tradīcijām un nometnes tēmu – saknēm.
Kur? Meklē informāciju pie ziņojumu dēļiem!

Programma
Ko darīsim rīt?
Pirmdiena, 29.jūnijs
07.00 – 09.00 Rīta izkustēšanās vingrojot, pastaigājoties dabā,
meditējot
09.00 – 09.30 Brokastis
09.40 – 10.00 3x3 TV ziņas.
Dienas tēma. Mācītāja Gundega
Puidza no Čikāgas.
10.10 – 12.50 Rīta ievirzes
13.00 – 13.45 Pusdienas
14.00 – 21.30 Ekskursijas.
Vakariņas un Pēterdienas svinēšana
„Latgaļu sātā”
21.30 – 22.00 Vakara dziesma,
vakara pasaciņa un mazo bērnu
guldināšana
22.00
...
Nīkšana,
danči,
vakarēšana.
Vakarēšanā saruna ar mācītāju
Gundegu Puidzu no Čikāgas par vērtībām indivīdā, sabiedrībā caur laikmetiem un kultūrām, garīgajām vērtībām kā cilvēka iekšējās harmonijas
veidotājām.
Ko darīsim parīt?
Otrdiena, 30.jūnijs
07.00 – 09.00 Rīta izkustēšanās vingrojot, pastaigājoties dabā,
meditējot
09.00 – 09.30 Brokastis
09.40 – 10.00 3x3 TV ziņas.
Dienas tēma. Režisore un rakstniece Dace Priede.
10.10 – 12.50 Rīta ievirzes
13.00 – 13.45 Pusdienas
14.00 – 16.10 Pēcpusdienas ievirzes
17.00 – 18.45 Pievakares ievirzes
visai ģimenei. Apvārsnis.
19.00 – 19.45 Vakariņas
20.00 – 21.30 Brīvais mikrofons
21.30 – 22.00 Vakara dziesma,
vakara pasaciņa un mazo bērnu
guldināšana
22.00 ... Nīkšana, danči ar
Kokneses muzikantiem. Vakarēšana.

Apsveikums

Izbaudi un pilnvērtīgi
līdzdarbojies!
Apsveicu jūs Viļānu 3x3 un izsaku vislielāko pateicību Aloidai ar
Viktoru un visai viņu ģimenei par
lielo darbu, kas veikts, lai sagādātu mums šo iespēju – būt kopā.
Sirsnīgu paldies par viesmīlību ir
pelnījuši Viļānu ļaudis – novada
dome, vidusskola, katoļu baznīca
un kultūras nams. Un paldies jums,
visiem 3x3 dalībniekiem un darbiniekiem, par to, ka esat šeit, jo bez
jums 3x3 nebūtu.
Šogad aprit 25 gadi kopš pirmās 3x3
nometnes Latvijā, Madlienā, 1990.
gadā. 3x3 nozīmi un nepieciešamību
latvieši ārzemēs saprata jau kopš pirmās nometnes Garezerā, ASV, 1981.
gadā, un līdz 1990. gadam nometnes bija notikušas ne tikai ASV, bet arī
Austrālijā, Anglijā, Zviedrijā un Francijā.
Taču 3x3 Latvijā likās nesasniedzams
sapnis, kurš tomēr piepildījās! Vēl lielāku sajūsmu deva tas, ka mūs Latvijā
pieņēma, saprata un gribēja. 3x3 ar
saviem oriģinālajiem mērķiem, vadlīnijām un darbības veidu te izrādījās ne
mazāk vajadzīgs un nozīmīgs kā ārzemēs. To pierāda 3x3 veiksme un popularitāte, jo netrūkst ne lielisku darbinieku, ne dalībnieku. Lai gan 3x3 rīkot
savās mājās prasa daudz uzņēmības un
darba, ar lielu pateicību varam teikt, ka
esam baudījuši pretimnākšanu un viesmīlību daudzās neaizmirstamās vietās
Latvijā. Šodien Viļāni kļūst par vienu
no šīm vietām.
25 gados mūsu saimei piepulcējušies
daudzi jauni darbinieki un dalībnieki,
citi kļūst vecāki, un citu vairs nav mūsu
vidū šaizemē. Ir milzīgs prieks, ka 3x3
ir un paliek mūsu visu lieta neatkarīgi
no vecuma, dzīves vietas, ekonomiskā un sabiedriskā stāvokļa vai darba,
ko darām. Vienā no ievadrakstiem
topošajai grāmatai par 3x3 Latvijā
Anita Baltalksne, Aloidas un Viktora
meita, kura 3x3 pirmo reizi piedalījās
bērnībā, saka: „3x3 ir daļa no manis,
manas personības. Šeit esmu guvusi
savu latvisko drošo pamatu. Kā vienu no lielākajiem ieguvumiem izjūtu,
cik daudz gudru, interesantu tautiešu gan Latvijā, gan citviet pasaulē es
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varu saukt par saviem 3x3 draugiem!”
Alberts Rokpelnis novērtē zināšanas
par latviešu folkloru u.c., kas viņam
deva iedvesmu kļūt par vēsturnieku,
un kodolīgi definē latviskās dzīvesziņas
kopšanu kā mudinājumu: „Būt optimistiem, uzturēt latviešos dzīves prieku,
mīlēt savu valsti, savu tautu. Praktiskā
puse – cītīgi strādāt Latvijas un latviešu
tautas izaugsmei, radīt bērnus, maksāt
nodokļus u.tml. (..) Vai jaunie ir gatavi 3x3 kustību turpināt? Protams! Tas
jau notiek. Svarīgi ir saprast, ka kustība turpinās, ja ir skaidra pārliecība par
to, ko dara.” Laura Bitiniece atzīst, ka
kopš 1995. gada, kad viņai bija 9 gadi,
3x3 ir ģimenes tradīciju būtiska satāvdaļa. Viņa saka: “Manuprāt, 3x3 ir
neuzkrītoši, bet pārliecinoši viens no labākajiem eko, etno un darīsim paši domāšanas paraugiem.” Laura novēl 3x3
kustībai “augt līdzi laikam, iekļauties
modernā latvieša moderno pienākumu
pildītajā dzīvē un saglabāt to, par ko
vismaz es esmu visvairāk lepna – 3x3
toleranci pret atšķirīgo”. Ko vairāk var
teikt, ko gribēt! Jā, tas ir 3x3!
Novēlu jums visiem izjust un pilnībā
izbaudīt 3x3, un ar savu pilnvērtīgas
līdzdalības devumu bagātināt šo nedēļu visiem pārējiem!
Līga Ruperte, 3x3 kustības mamma

Apsveikums

Viļāni kā atgriešanās
bērnības zemē
Mēs abi ar Viktoru esam
ļoti, ļoti priecīgi, ka esat
šonedēļ izvēlējušies būt
te - Viļānos. Kopā ar savu
komandu esam ilgi gatavojušies, daudz domājuši un
strādājuši, un nu šis laiks ir
klāt.
Šis būs jau piektais 3x3 saiets,
kam esam vadītāji, un visi no
tiem notikuši Latgalē, vien
Liepnas 3x3 bija uz Malēnijas
robežas. Latgale ir mūsu puse!
Mēs paši neesam no
Viļāniem, tāpēc, droši vien,
daudzreiz tiek uzdots jautājums: „Kādēļ
tieši Viļāni?” Tie bija viļānieši, kas teica,
ka 3x3 jānotiek te un, lūk, viss tā arī ir
noticis!
Lasot pieteikuma vēstules dalībai
Viļānu 3x3 saietā, bijām patīkami pārsteigti, cik daudzus uzrunājusi tieši saieta tēma: saknes. Vieniem Latgalē un
pat Viļānu pusē meklējamas saknes, citiem tā būs atgriešanās bērnības zemē,
bet kādam ir neatbildēti jautājumi par
saviem senčiem.
Ceram, ka šī kopā pavadītā nedēļa
vēl vairāk palīdzēs izprast un novērtēt
spēku, kuru mēs smeļamies no savām
saknēm, savas zemes un tautas, kā arī

Šodien, 28.jūnijā
Vārdadienu svin: Viesturs Liepa
Dzimšanas dienu svin: Anna
Dzalbe un Edgars Jansons
Pirmdien, 29.jūnijā
Vārdadienu svin: Pēteris Reiters,
Pēteris Podziņš un Pauls Valdovskis

Dalībnieku vēstules

apzināties un pieņemt to, kas noticis
pagātnē, lai pilnvērtīgi varētu dzīvot
tagadnē un nākotnē.
Viļāni mums ļaus spilgti izdzīvot
Latgales īpatnības. Sajust, izprast un
pieņemt to, cik ļoti viegli un pašsaprotami kristietība te savijas ar senču tradīcijām, cik liela nozīme tam ir šīs puses
ļaužu ikdienā.
Novēlu visiem izdzīvot šo nedēļu kā
bērnības zemē pie savas vecmāmiņas
un vectēva, kur tikāt gaidīti, aprūpēti
un mīlēti.
Lai mums jauka nedēļa un lai katram, katram laba dzīve Viļānos!
Aloida un Viktors Jurčenko, 3x3
Viļānu saieta saimnieki

Gan saknes, gan šūnas
3x3 Viļānu saieta emblēmas autors ir rīdzinieks Aleksis Sarma.
Aleksim ir 27 gadi, un šogad viņš
beidzis arodskolu, kļūdams par
lietvedi.
Aleksim Viļānu 3x3 saimniekiem
pats piedāvājis uzzīmēt emblēmu un
sākotnēji radījis pat divus variantus
– vienā emblēmā bijusi uzsvērta nometnes tēma – saknes, bet otrā – simboliskā Viļānu saistība ar bitēm. Tomēr
Viļānu 3x3 saimniece Aloida mudināju
Aleksi abas tēmas apvienot vienā emblēmā. Un, lūk, rezultāts: no šūnām
veidotajā Dieva zīmē spēcīgas saknes
dzen puķe, kas uzzied krāsainā ziedā.
Šī ir jau trešā emblēma, ko 3x3
saietiem zīmējis Aleksis – viņš ir arī
Malnavas un Zaļenieku emblēmu

Daudz baltu dieniņu!

Esmu
bijusi
nometnē
Garezerā vairāk nekā pirms
20 gadiem, kur pie Lilitas
Spuris iemācījos kalt sudraba gredzenus. Nometnē Salā Jēkabpils
rajonā kā brīvprātīgā palīdzēju taisīt nometnes avīzi, šajā nometnē
man ļoti gribētos izkalt dažas saktas savam pašas darinātajam tautas
tērpam.
Latgale varētu atklāt ko jaunu un nezināmu, un tā vienmēr mums, vidzemniekiem,
bijusi mazliet noslēpumaina un
svešāda. Tieši Latgales cilvēki varētu būt tie, kas mūs bagātinātu, kas
mums liktu izprast Latgales novada
būtību, dotu mums iespēju iepazīt
vietējās paražas un atvērtu savas zināšanu un tradīciju pūra lādes.
Tā kā vēl ne reizi neesam
piedalījušies 3x3 nometnē, nav
vienkārši izlemt, kurā nometnē
– Viļānos vai Priekuļos – piedalīties.
Sākotnēji biju izlēmusi par Priekuļiem,
bet, pārlasot Viļānu nometnes tēmu,
sapratu, ka tā varētu būt tuvāka tam,
ko šobrīd meklēju un sagaidu no
dalības 3x3 nometnē.
Grūti pateikt, kam šobrīd
svarīgāk piedalīties šai nometnē – man vai bērniem,
bet jūtu, ka tā būtu ļoti svētīga mums
visiem. Pēdējie pāris gadi nav bijuši
tie vienkāršākie emocionālā ziņā.

autors. 3x3 kustībā Aleksis ir kopš
2000.gada, kad viņu te iesaistīja Māra
Tupese, un kopš tā laika Aleksis ik gadu
ir vienā 3x3 Saietā. «Katra nometne ir
citāda – cita tēma, cita vieta, citi cilvēki,
un arī Viļānu 3x3 noteikti būs sava rozīnīte,» saka Aleksis.
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Vēlamies iemācīties dzīvot
saskaņā ar dabu un latviskajām dievībām, tradīcijām.
Stiprināt savu ģimenes kodolu, mācot savai jaunajai paaudzei, cik gan
maz mums vajag laimei un priekam,
dzīvojot skaistā, dabas dāvanām
un gudrībām bagātā tautā, un cik
daudz spēka dod tautasdziesmas.

Dalībnieku vēstules
Ar smaidu sejā atceros, kā
mēs pirms trīs gadiem, esot
vienā no 3x3 nometnēm, labi
un lietderīgi pavadījām laiku kopā.
Tā bija viena no tām retajām reizēm,
kad jutāmies kā viena liela ģimene,
jo beidzot visi bijām kopā un nevienu nenomocīja doma par rītdienu vai
darbiem, kas būtu jādara, jo skola
bija beigusies un bija sācies viskrāšņākais un jaukākais laiks – vasara.
Domāju, ka šī gada 3x3
nometne spētu atgriezt mūsu
ģimenē to azartu, to degsmi,
kas laika gaitā ir nodzisusi. Mēs atkal
spētu veidot kopīgus piedzīvojumus
un atmiņas, par kuriem pēc tam vēl
ilgi runātu. Tas mūsos atkal atjaunotu saiti ar latvisko, jo mūsdienās,
kad viss ir tik modernizēts, tas atrauj
no mūsu īstā, mūsu latviskā es.
Man jau pirms 20 gadiem
bija sapnis piedalīties 3x3
nometnē, bet, skatoties tolaik
TV stāstus par nometni, it kā baidījos
pieteikties. Baidījos, ka nemācēšu
zīmēt vai dzejolīšus sacerēt...
Mani vecvecāki nāca no
Makužu ciema, kas ir tikai astoņus kilometrus no Viļāniem,
tāpēc šo saietu uztveru kā iespēju
atgriezties pie savām saknēm un
kopā ar saieta dalībniekiem stiprināt
latgalisko garu.
Varbūt atļausiet uz nometni
braukt arī Podziņai – miniatūram sunītim, kurš ir ļoti mīlīgs
un draudzīgs?
Dzīvojot Rīgā, ikdienā sakņu izjūtas tik ļoti pietrūkst.
Bērniem skolā viss tik internacionāls, ka viņi nesaprot savu
latvisko būtību. Gribam aizbraukt
uz Viļāniem – iepazīties, satikt savējos! Arī mūsu saknes ir Latgalē.
Mana mamma ir no Baltinavas,
krustmāte no Rēzeknes. Es bērnībā vēl nedaudz vasarās paguvu izbaudīt dzīvi laukos. Esmu sēdējusi
uz siena vezuma, mazgājusies īstā
melnajā pirtī, piedzīvojusi apdziedāšanu kāzās, psalmu dziedāšanu
pirms bērēm un bērēs. Mūsu bērniem to vairs nav iespējas piedzīvot.

Apsveikums

Uzziedēt kā baltiem
ceriņkrūmiem
Sveicināti,
trīsreiztrīsnieki!
Man patiesi ir liels prieks par to,
ka mēs visi – gan rīkotāji, gan
lektori un meistari, gan vietas
saimnieki,gan dalībnieki no tuvām un tālām pasaules malām,
esam sapulcējusies šodien šeit.
Mums ir kopīgs mērķis un izaicinājums – izprast savas saknes, mūsu
visu kopīgās saknes. Tāpat kā vecais
baltais ceriņkrūms, kas ar sakņu atvasēm dzen jaunus dzinumus gan
vecajā vietā, gan arvien jaunās, mēs
arī dzenam dzinumus pasaulē. Un
tāpat, kā no vecā krūma atvasēm
arvien ataug jauni balti ceriņi, tā pasaulē nāk arvien jauni balti latvieši.
Visās malās. Visos kontinentos.
Lai ceriņš uzziedētu, tas ņem dzīvības
sulas no saknēm, no zemes. Lai mūsu
mūži uzziedētu, arī mums nepieciešams
no saknēm plūstošais dzīvības spēks –
piederības apziņa, izpratne par to, kas
esam, valoda, tradīcijas, domāšanas,
pasaules skatījuma un rīcības paraugi.
Par to mēs šonedēļ kopā runāsim un
domāsim. Jā, viskrāšņāk ceriņš uzzied
savā vecajā vietā – sāņus izdzītās atvases daudz grūtāk pasargājamas no
izbradāšanas vai nopļaušanas. Tomēr
tad, kad tās tiek koptas un audzētas, ik

pavasaris atnāk baltos ziedos.
Vai un kā to panākt? Lūk, tas ir mūsu
īstenais izaicinājums – pasargāt no
izbradāšanas, ravēt, mīlēt un kopt, līdz
uzzied. Un arī pašiem uzziedēt.Smelsim
spēku no kopīgajām saknēm – tās
mūs vieno, lai cik tālu atvasesizdzītas.
Uzdrošināsimies uzziedēt paši, lai bērni
un bērnu bērni mūsos atrod pa laimītei,
tad pēc laika piedzīvosim arī viņu
ziedēšanu.
Lai top!
Inese Krūmiņa, 3x3 padomes
priekšsēde

Laipni lūdzam Viļānu novadā!
Šī ir pirmā vasara, kad Viļānu
novads uzņem pie sevis 3x3 saieta
dalībniekus. Līdz ar to ikviens, kas
ir iesaistīts nometnes rīkošanā, izjūt
zināmu saviļņojumu par gaidāmo
pasākumu, jo Viļānu vārds izskanēs
plašajā pasaulē.
Saieta rīkošanā ir iesaistīti gan tie
iedzīvotāji, kas jau ir piedalījušies 3x3
nometnēs, gan arī cilvēki, kuru zināšanas par nometnes darbu līdz šim nebija
papildinātas ar praktisku pieredzi. Tie,
kas jau piedalījās saietā, stāsta, cik interesanti tiek pavadīts laiks šajās dienās, iegūstot jaunas prasmes, draugus
un sapņus. Savukārt tiem, kas palīdzēs
nometnes rīkošanā pirmo reizi, ir sava
vīzija par tās norisi. Kā pastāstīja viļāniete Ieva Svikša, kas arī palīdzēs saieta
4

dalībniekiem iepazīt Viļānu novadu,
viņa no pasākuma sagaida jaunas, pozitīvas emocijas. Ieva domā, ka tas vēl
ilgi paliks atmiņā un kļūs par vienu no
spilgtākajiem šīsvasaras notikumiem.
Dalība šajā nometnē ļaus Ievai gūt
kādu atziņu arī sev, ar kuru viņa spēs
doties dzīves ceļā. Tam piekrīt arī citi
Viļānu novada iedzīvotāji, kas palīdzēs
Jums, nometnes dalībnieki, izbaudīt šo
laiku nometnē. Varbūt arī Jūs pārņemsiet kādu vērtīgu domu no pavadītā laika Viļānu novadā un vēlēsieties vēlreiz
iegriezties ciemos.
Ceram, ka Viļānu 3x3 saieta laikā ikviens spēs izbaudīt gan mazpilsētai raksturīgo mieru, gan arī bagātināt savas
zināšanas par tradīcijām un ikdienu.
Viļānu novada dome

Tas tev jāzina
par Viļāniem!
Mūsu kopīgās mājas šonedēļ būs
Viļāni. Pirms ver durvis un dod
labdienu – uzzini ko vairāk par
Viļāniem!
l Viļānu novada administratīvi teritoriālo iedalījumu pašlaik veido novada centrs (Viļānu pilsēta) un trīs pagasti: Dekšāres, Sokolku un Viļānu.
Viļānu novads robežojas ar Rēzeknes,
Varakļānu un Riebiņu novadu.
l Novadam cauri plūst vairākas upes
– lielākā no tām ir Maltas upe, kura
šķērso Viļānu pilsētu, kā arī Viļānu
un Sokolku pagastu. Novadā ir trīs
ezeri – Viļānu (atrodas Viļānu pilsētā), Notras un Radopoles (abi atrodas
Viļānu pagastā).
l Viļāni ir kļuvuši par pirmo pilsētu
Latvijā, kurā ir latam par godu nosaukta iela. Tā ir 370 metru gara, atrodas
aiz televīzijas torņa un savieno Raiņa un
Rēzeknes ielu.
l Šogad 16. maijā senioru līnijdeju
kolektīvs „Bokōnu Bryuklenes” atzīmēja 10 darbības gadu jubileju. Lai
apsveiktu kolektīvu šajos skaistajos
svētkos, no tuvākas un tālākas apkaimes ieradās draugi un atbalstītāji.
l Latgaliešu kultūras gada balva
«Boņuks» par mūža ieguldījumu latgaliešu kultūrā šogad pasniegta ilggadējai sabiedriski reliģiskā žurnāla «Katōļu
Dzeive» redaktorei Marutai Latkovskai.
Maruta Latkovska dzimusi 1954.gada
3.martā Viļānos kalpotāju Venerandas
un Pētera Stafecku ģimenē.
l Viļānu novada Dekšāru pamatskolas zālē jau 13 gadus notiek Ziņģētāju
un stāstnieku vakars, un šogad tā
tēma bija “Satikšanās un patikšanās”. Februāra otrajā sestdienā dalībnieki no dažādām Latvijas vietām
pulcējās kopā “Ziņģētāju un stāstnieku
vakarā”, lai izdziedātu ziņģes par jaunu
puišu un meitu attiecībām, mīlestību,
iemīlēšanos, satikšanos un šķiršanos
uz mūžu, nerātnībām, tikpat aizrautīgu
veco ļaužu mīlestību, vai arī apdziedātu
veco ļaužu runas par mīlas tēmām.

Dalībnieku vēstules

l Viļānos mājo
sv. Erceņģeļa Mi
ķeļa
draudze
– Romas Katoļu
Baznīcas priesteru un brāļu kopiena,
kuras mērķis ir kalpošana ticīgajiem un
evaņģelizācija. Līdz Otrajam pasaules
karam Viļānos darbojās vairāk nekā 40
mariāņu tēvu un brāļu.
l Viļānu
vecticībnieku
lūgšanu
nams uzbūvēts 20.gadsimta 30.gados.
Dievnama projekta autors D.Pavlovs.
Viļānu vecticībnieku draudze ir viena
no jaunākajām vecticībnieku draudzēm
Latvijā. 2004.gadā dievnams tika rekonstruēts, kā arī tika uzbūvēts 14 metru augsts zvanu tornis.
l Velna akmens atrodas Rīgas –
Rēzeknes šosejas kreisajā pusē ap
800m uz ziemeļrietumiem no Maltas
upes tilta, 1600m uz dienvidiem no
Piziču pilskalna. Tas sašķelts trijās daļās. Vietējie stāsta, ka akmeni saspēris
zibens. Arheoloģijas piemineklis – kulta
vieta. Trūpu Velna akmeni jau senatnē,
kā teikts nostāstā, pērkons sašķēlis trijās daļās. Nosaukumu akmens ieguvis
no tā, ka Velns uz tā kaltējis naudu.

Viļānu pilsētas
himna

Tās
pirmatskaņojums
notika
2008.gada 28.februārī Viļānu pilsētas dzimšanas dienai veltītā svinīgā pasākumā.
Teksts - Vija Strode, mūzika - Juris
Dervanovs
Tik balta kā ieva plaukumā,
Tik čakla kā bite skrējā
Stāv pilsēta Maltas krastā
Un skan kā vistīrākā dzeja.
Paveries, paskaties, paklanies
Tās ļaudīm starp vēstures griežiem!
Cik atmiņa stipra, tik stipri mēs –
Rada viscietākiem iežiem.
Te mūsu tēvi un vectēvi,
Te baltā dievnama balsts,
Te mēs visīstāk apjaušam –
Esam daļa no valsts.
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Nupat uzzināju, ka ne tikai
Priekuļos, bet arī Viļānos būs
3x3! Jāatzīstas, ka jau sen ilgojos apciemot un bērniem parādīt
Latgali, bet diemžēl tā arī nav sanācis, jo, lai gan manu senču senči bija
latgalieši, šobrīd visi izklīduši... Un
kā tad tā brauksi uz tādu tālieni, ja
savējo tur vairs nav?
Mūsu ģimenē aug trīs padsmitnieki, kuri veidojas par
jauniem cilvēkiem un ar pussolīti jau skatās patstāvības virzienā.
Šobrīd šķiet vēl svarīgāk nekā iepriekš būt blakus strauji pieaugušajiem bērniem un kopīgi izbaudīt laiku un gūt zināšanas un
pieredzi, ko iespējams tikai 3x3.
Ikdienas dzīvē mums katram ir savi pienākumi, bet nometne ir lielisks veids visiem
būt kopā! Mūsu mazie bērni ik pa
laikam jautā: „Mammu, kad brauksim uz nometni?” Gribētos viņiem
teikt, ka nu jau drīz! Mūsu ģimenes
tikšanās reizēs ar siltumu sirdīs atceramies ievirzes, jaukos kopīgos
brīžus Alsungā. Līdzko iekāpjam mašīnā, tā bērniem pirmais jautājums
„Klausīsimies nometnes koncertu?”.
Mums pašiem šobrīd visvairāk būtu vajadzīga latviskās
kopības sajūtas stiprināšana.
Skatoties, kas tagad notiek tepat
netālu un arī pavisam tuvu, prātā
nāk dažādas domas. Gribas vēlreiz
pārliecināties, ka mēs, savējie, vēl
joprojām esam! Tā nedaudz mazākā
mērogā skatoties, gribas atkal satiktu
tos visus burvīgos cilvēkus, lai ar savu
tagadējo pieredzi sajustu latviski pamatīgo ģimeņu gaisotni, lai pietiktu
spēka un gudrības saglabāt sev svarīgās vērtības arī savā ģimenē.
Šīs 3x3 nedēļas katrreiz liek
sapurināties arī savstarpējās
attiecībās, saskatīt pozitīvo,
kas jau ir un uz ko gribētos tiekties.
Kāpēc gribētos nokļūt Viļānu nometnē? Latgale mums joprojām ir
tā īsti neiepazītā Latvijas daļa. Tāpēc
būtu prieks tur nokļūt, iepazīt kādu
gabaliņu no šī novada un turienes
cilvēkiem un arī bērniem paplašināt Latvijas ģeogrāfijas priekšstatu.

Viļānu pilsētas karte
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1. Viļānu vidusskola
2. Viļānu katoļu baznīca
3. Svētceļnieku māja
4. Tehnikuma viesnīca

5. M. Latkovskas mājas – ievirzes vieta
6. Pirts
7. Centrs «Cerība» – virtuves ievirze
8. Lakstīgalu sala
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