Džema Krīva zīmējums

Es strādāju un cīnos pēc savas atzīšanas, pēc sava spēka mēra,
zinādams, ka neviens nespēj visiem pa prātam izdabāt un tādēļ arī es nē.
Kronvaldu Atis

3x3 2008 Fols Krīkā

– 2. –

Ceturtdien, 3. janvārī

3x3 ir atklāts

J

āņi un pēdējā gada Latvijas trauksmainās
aktualitātes būs galvenās tēmas par ko runāsim
nākošās nedēļas laikā!
Tā, pēc Latvijas karoga svinīgās pacelšanas un
himnas nodziedāšanas, uzrunājot klātesošos paziņoja
Anita Andersone, 3x3 2008 rīkotāja.
Šī ir īpaša - jubilejas 3x3 nometne – Austrālijā tā

notiek jau 25-to reizi.
Kā atklāšanas ceremonijā norādīja rakstniece
Anna Žīgure, šī pieredze ikvienu darīs bagātāku. Mēs
kopsim tradīcijas, valodu un kultūru, kas unikāla ir
tikai mums pašiem.
D. Reiznieks
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Pastaiga
Svētbrīdis – A. & M. Siksnas – (Lapenē, Jāņu pļavā)
Brokastis – (Saimes istabā)
Plenārs – 2007 pavasaris; laiks līdz Zatleram – Anna Žīgure
(Jāņu sētā)
Brīvs
Kā un kāpēc līgot – Ilga Reizniece – (Jāņu sētā)
Pusdienas
Šis un tas – Kā notikumi Latvijā tiek atspoguļoti Latvijas 		
medijos – D. Reiznieks – (Jāņu sētā)
Brīvs
Pēcpusdienas ievirzes – Līgo virtuve. Pie dabas krūts. 		
Dziesma – I. un A. Ziedari un M. Perema –(Jāņu sētā)
Brīvs
Puduri – Grāmatu pulciņš. 3x3 prese. Alutiņš. Jāņu nakts – 		
Jāņu sētā
Vakariņas
Vakara programma – Kuŗš veiklāks – L. Graudiņa
Pasaka – A. Žīgure – (Jāņu sētā)
Bērni uz čučumuižu
Vārdene – A. Apele – (Jāņu sētā)
Danči kamēr krīt! – (Jāņu sētā)
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Pastaiga
Svētbrīdis – A. & M. Siksnas – (Lapenē, Jāņu pļavā)
Brokastis – (Saimes istabā)
Plenārs – 2007 vasara; laiks ar Zatleru – Anna Žīgure (Jāņu
sētā)
Brīvs
Rīta ievirzes – Ilga Reizniece – (Jāņu sētā)
Pusdienas
Šis un tas – Pēcpusdienas melodijas – V. un K. Upenieces un
D. Bogdanoviča – (Jāņu sētā)
Brīvs
Pēcpusdienas ievirzes – Līgo virtuve. Pie dabas krūts. 		
Dziesma – (Jāņu sētā)
Brīvs
Puduri – Grāmatu pulciņš. 3x3 prese. Alutiņš. Jāņu nakts – 		
Jāņu sētā
Vakariņas
Vakara programma – Bērnu sveiciens Latvijai – A. un K. 		
Jaudzemi
Pasaka – E. Latiša – (Jāņu sētā)
Bērni uz čučumuižu
Filma – Maikls Peilins – (Michael Palin) par Baltijas valstīm
(Jāņu sētā)
Danči kamēr krīt! – (Jāņu sētā)

22.00
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Vārdene

odamies uz 3x3 – Ivars, Sandra, Aija, Kārlītis
un es. Ratos penterējam ar Sandru i pekstņus i
viedas būšanas. Viss kā nākas, un lielu ceļa gabalu bez
trejuguņa braucām. Te pie Albūrijas bulinos – tālumā
bula! Ko? Vai braukt atpakaļ uz Balmiestu? Nekas,
rādīsimies vien, es nodomāju, būs atvaļa un gan jau
kāds mums krēslu cels.
Iebraucam, izkāpjam no ratiem un tās bakstes te
kā neatkauties! Bet tik daudz bendaru ko mutēt vienā
laidā, gribi vai negribi! Ir te tik karsts, ka berneļi
basātnē skrien, un čavatas ir čapenēs. Ak, priece, kur tu
rodies?! Es savas čapenes arī meklēju. Tad sēžu es un
skatos, un skatos neatskatījusies, kā dažs ar paunām un
berneļiem kā bizins tekā te pie Anitas A. skaidroties,
te stiepj ko māk uz istabu, te atpakaļ pie ratiem!
Pēc karoga vilkšanas Ilga mūs aicina impampī.
Vai traks! Mēs visi raibu raibie šai nopakaļus, un šī
tik čīga, un tik čīga, bet šai paskats īberīgs man liekas.
Jo, šeku, reku, Ilgai bābiņa pakausī! Nav ko irgāties
un nevajaga izjamāt. Tas taču daiļi! Bet kam tas tā?
Vai šī grasās cirvja, cirvja kāta zupu Līgo virtuvē
virt? Nezinu, nu nezinu viss. Būs jājautā pašai par tām
činkām.
Kur bijis kur ne, vakariņu laiks klāt! Cerēju, ka
klučki būs bļodā, kaut vai abāda, vai bačiņas, vai
vēsais drebeklis, kaut vai mēmā putra būtu bijuse, kā
Jaunā gadā pienāktos, bet ko tev! – bļodā ķirbju duga!
Ķirbju stampa! Še tev ziemas svētki! Un no visas, no
tās visas dienas bruzdas man tāds sarautenis, ka saku
savam Ivaram, lai mani tā brammanīgi braucī, lai
braucī un braucī - lai atspriedzē!
Un par visu šo un citu ko, kas Vārdene, gribu klāstīt
šovakar 21.00.
Apeļu Anita, jā!

būtībā nomirušie, var krist bez brīdinājuma. Tādēļ
pārfrāzējot teicienu, ka cilvēks savu lodi nedzird,
jāsaka „Tu savu koku nedzirdēsi!”
SAIMES ISTABA
• Saimes istabā basām kājām nenākt! Laiku pa laikam
tur plīst stikli, bet ne vienmēr ir garantija, ka pat pēc
slaucīšanas kāds gabaliņš nebūs palicis uz grīdas lai
sagaidītu Tavu kāju, kurā iedurties!
• Pēc ēšanas traukus no galda aiznest blakus ēdienu
letei, kur trauki tiek mazgāti. Tev to (mazgāt
traukus) darīt nevajadzēs, taču ēdiena paliekas no
šķīvja jānoslauka gan! Tam atvēlēta lielā miskaste
un mazākais dzelzs trauks labajā pusē.
• Pēc maltītes beigām lūgums izsūkt Saimes istabu ar
putekļusūcēju. Elektrības štepseļi ir dažādās telpas
pusēs, nu atliek tik sagaidīt pašus brīvprātīgos sūcējus!
• Saimes istaba ir arī galvenā pulcēšanās vieta
gadījumā ja izdzirdat signalizācijas kaucienus. Tad
visi, mierīgi un bez panikas dodas turp lai uzklausītu
tālākus norādījumus. Ja signalizācijas kaucoņa nāk
no Saimes istabas, tad tiekamies kur citur!
GALDA DZIESMA
• Ēst ierodamies laicīgi, lai PIRMS katras ēdienreizes
pagūstam kopā nodziedāt galda dziesmu, kuras vārdi
un notis pierakstītas „Tauriķa” pirmajā numurā.
D. Reiznieks

L

aikā, kad dienas ir īsas, bet naktis visgarākās,
Latvija un latvieši ir Ziemassvētku gaidās. Tas ir
laiks, kad miers un gaišums ienāk mūsu dvēselēs, kad,
atskatoties uz aizvadīto gadu, kavējamies atmiņās,
vērtējam un pārvērtējam padarīto, kā arī kaļam jaunus
tvainojies, ka nerunā mūsu mēlē, virtuves plānus nākošajam gadam.
saimnieks Fils norāda uz dažām svarīgām lietām,
kas jāatceras un jāievēro uzturoties šajā nometnē:

Neblandies vēja laikā un zini
kā rīkoties ēdamtelpā.

A

PĀRGĀJIENI
• Dodoties kādā pārgājienā noteikti paziņojiet par
to kādam no nometnes vadītājiem vai šīs vietas
saimniekiem. Pazušanas gadījumā tad zināsim kur
doties meklēt. Protams, tikai pēc tam, kad būsim
pamalkojuši kafiju!
• Spēcīga vēja gadījumā nometni nepamest. Apkārt
esošie koki, kas sadeguši 2003.gada ugunsgrēkā
var būt ļoti bīstami. It sevišķi spēcīga vēja laikā. Ja
dzīvi koki pirms krišanas vēl šūpojas, tad šie – jau

Arī 2008. gada vasarā 3x3 kustība turpinās apceļot
Latviju. Nākošās vasaras pirmā pieturvieta būs Ludzas
rajona Malnavā, kur Malnavas koledžas darbīgais
kolektīvs savās mājās jau gatavojas uzņemt ciemiņus
no visas pasaules.
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Malnavieši lepojas ar savas puses vēsturi, sakoptu
vidi, tīru gaisu un mežiem, kas priecē un dot miera
sajūtu.
Malnava ir sena apdzīvota vieta tirdzniecības ceļu
krustpunktā, kuri ved gan uz Rīgu, gan uz lielākajām
Krievijas pilsētām – Sanktpēterburgu ziemeļos,
Maskavu austrumos, gan uz Poliju un citām zemēm
rietumos. Tuvākā apdzīvotā vieta ir Kārsava -2 km,
bet līdz Ludzai - 28 km.
Malnavas nosaukuma rašanos it kā pamato vairākas
leģendas. Kad 1782-1799.g. zemnieki izceļojuši no
muižas, meklēdami labākus dzīves apstākļus, tad savu
kungu viņi iesaukuši par “melno kungu” (latgaliski
“malns”), no tā arī radies nosaukums - Malnava.
Cits nostāsts vēsta, ka kādreiz kāds kungs, kurš slikti
pratis latviešu valodu, apstaigādams visas zemnieku
mājas, secinājis, ka visās ir milti. Pa ceļam, ieejot
kādā nabadzīgā būdelē, nojautis ka šeit miltu nebūs.
Gribēdams pateikt, lai saimniece samaļ graudus, kungs
teicis: “Mal!” Bet saimniece atbildējusi: “Nava!” Tā
arī, saliekot kopā, radās šis nosaukums.
Malnavas muiža dokumentos minēta kopš 1774.
gada. Tā ir vairākkārt pārbūvēta.
Ievērības cienīgs ir Malnavas parks, kurš ir
kultūrvēsturisks objekts, stādīts ap 1830.gadu - grāfa
Šadurska laikā un ieskauj Malnavas muižas kompleksu.
Parks ir viens no vecākajiem Latvijā un, ja to nebūtu
skāris karš, būtu ar aizrobežu sugām bagātākais.
Kopš 1921 gada, Malnavas muižas ēkās ir
izvietojusies lauksaimniecības izglītības iestāde. Arī
pašlaik Malnavas koledžā dažādas ar lauksaimniecību
saistītas zinības apgūst Latgales jaunieši, bet brīvajā
laikā nodarbojas ar sportu, dzied vai dejo.
Šajā sakoptajā un viesmīlīgajā vietā, ja vien
nolemsim būt klāt, arī mums būs iespēja iedzīvoties
un no 29. jūnija līdz 6. jūlijam un pavadīt 7 darbīgas,
neaizmirstamas dienas 3x3 gaisotnē.
Nometnieki tiks izmitināti studentu viesnīcā turpat
skolas teritorijā. Skolā ir plašas mācību telpas, sporta
zāle un darbnīcas, kas tiks nodotas nometnieku rīcībā.
Kā jau līdz šim tas ir bijis, arī šai nometnē darbošanās
būs ļoti intensīva. Dienas gaitā būs iespēja, atbilstoši
vecumam un katra interesēm, gan noklausīties rīta
referātu, gan strādāt roku un prāta ievirzēs. Darbosies
ģimeņu seminārs, folkloras, literatūras, vēstures un
politikas ievirzes, vides dizaina, seno rotu, keramikas,
pasaku, teātra, ģitāras spēles un citas darbnīcas. Kopā
ap 30 ievirzēm, gan pieaugušajiem, gan bērniem.

Bēbīšu skoliņa pulcēs māmiņas un tēvus ar pavisam
maziem bērniņiem. Vakara programma būs domāta
visai ģimenei. Pirms došanās gulēt, mazie nometnieki
piedzīvos brīnumus pasaku zemē, bet lielākie varēs
piedalīties vēlajā vakara programmā, lecot dančus
vai dziedot senajā muižas klētī ierīkotajā mājīgajā
kafejnīcā.
Jau ilgāku laiku katrā 3x3 nometnē Latvijā ir
galvenā tēma, kura caurvij nometnes darbības saturu.
Šoreiz mēs domāsim par mūsu spēka avotiem, lai
spētu būt kontaktā ar savu dzīves enerģiju, kad dzīve
ir svētki, kas izpaužas cilvēka attieksmē pret dzīvi, un
tāpēc parka Mīlestības kalniņā daudzināsim tēvus.
Nometnes laikā dosimies tuvākos un tālākos
ceļos, iepazīstot šīs puses ļaudis, dabu un tikumus,
baudīsim kultūras programmu, kā arī paši rādīsim
savu varēšanu.
Nometnes laikā darbosies nometnes koris, tādējādi
būs iespēja ielocīt balsis pirms Lielajiem Dziesmu
svētkiem. Visi interesenti varēs pagūt laikus ierasties
Rīgā un klātienē vērot vai arī paši piedalīties krāšņajā
Dziesmu svētku dalībnieku gājienā 6. jūlijā.

Lai gaiši un priecīgi Jums Ziemassvētki!
Lai Jaunajā gadā piepildās pat vispārdrošākie sapņi!
ASV un Kanādas dalībniekus lūdzam pieteikties
līdz 1. jūnijam, rakstot vai zvanot Arnoldam Rupertam,
2141. Brunsink N.E., Grand Rapids, MI 49503,
USA. Tel. (616)456-8023, e-pasts liga3x3@iserv.
net. Austrālijā pieteikumus pieņem Arnis Siksna, 4
Marmindie St., Chapel Hill, Q 4069, Australia. Tel.
61-7-3378-0319, e-pasts a.siksna@mailbox.uq.edu.au.
Dalības maksa ir $225.- US personai, bet ne vairāk kā
$575.- kodolģimenei, bērniem līdz 7 gadiem puscena.
Dalības maksā ietilpst nedēļa apmešanās, trīs ēdienreizes
dienā, darba materiāli (izņemot rotu kalšanā), ik dienas
nometnes avīze un transports no Rīgas un uz Rīgu.
Nometnes vadītāji, Aloida un Viktors Jurčenko

Priecīgu dzimšanas dienu

Marijai Perejmai
novēl visa 3x3 saime!
––

