
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 
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3x3 Vombarū centra saime sanāca kopā svaigā gaisā 
(ļoti svaigā!), lai atklātu 2009. gada 3x3 saietu.
Anita Andersone jauki sveica visus dalībniekus 

un jūsmoja, ka varēja atkal parunāties ar agrāk 
satiktiem 3x3 darugiem un arī iepazīties ar 
jauniem.

Anita citēja Vairas Vīķes-Freibergas vārdus, 
ko viņa ir teikusi 1999. gadā, 3x3 nometnes 
noslēgumā, Jaunpilī, Latvijā: 

3x3 kustība – tā ir tikpat kā ģimene, un, kad 
tu tiecies ar kādu no šīs saimes, tad uz visu mūžu 
zini – tas ir viens no mūsējiem. Laiks šeit ir ļoti 
īss un piepildīts – no rīta kāds tev ir svešinieks, 
pusdienlaikā – jau tu-brālis, bet pēc nedēļas 
draugs uz visu mūžu.	

Tad starp aukstām vēja brāzmām piecēlās 
mūsu bijušā prezidente Vaira Vīķe-Freiberga 
un ar interesantiem un mīļiem vārdiem atklāja 
šo nometni. Tai brīdī pat skudras klausījās un 

nekoda ne bērniem, ne pieaugušiem! Vaira Vīķe-
Freibergas kundze uzsvēra, ka mums latviešiem 
vai nu te Asutrālijā, vai Venecuēlā, vai Kanādā, 
vai kur citur pasaulē ir saknes tēvijā; ka jau 30 
000 tautiešu ir apmeklējuši 3x3 nometnes visā 
plašā pasaulē.

Atklāšana turpinājās ar sveicieniem no 
Daugavas Vanagiem. Klātesošos sveica arī 
Sandra Dragūna 3x3 2009 rīkotāju vārdā. 

Pēc tam apstaigājām nometni “Laiksnes” 
mūzikantu pavadībā. Apskatījām vietu, kur 
varēs iet peldēties (tikai noteiktos laikos) un kur 
šūpoties. Iegājām ēdienu zālē (Kukulīšos) un 
galvenā lekciju telpā (Dižtelpā). Tad devāmies 
uz Svētbrīža vietu brīvā dabā. Tur mūs brīdināja, 
lai nestaigā basām kājām, un, kā uz piepresījumu, 
viena lielā skudra iekoda kādai 3x3 dalībniecei 

kājā.
Ilona un Inārs Brūveri

Divdesmitsestais 3x3 saiets Austrālijā ir atklāts
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Aicina 3x3 nometne 
Naukšēnos

Nākamvasar pirmā pasaules latviešu ģimeņu 
3x3 nometne Latvijā notiks Valmieras rajona 

Naukšēnos no 28. jūnija līdz 5. jūlijam.
Pirmās ziņas par Naukšēniem ir saistītas ar 

Naukšēnu muižu un attiecas uz Livonijas ordeņa 
laikiem. Naukšēnu muiža ir valsts nozīmes 
arhitektūras piemineklis, bet muižas pils ir izcils 
vēlīnā klasicisma paraugs. Naukšēnu pagasta lielākā 
daļa atrodas Ziemeļvidzemes zemienes Burtnieku 
līdzenumā. Pagasta ziemeļdaļā no Igaunijas iestiepjas 
Sakalas augstiene. Šeit vērojams interesants reljefs, 
skaistas dabas ainavas, pagasts ir bagāts ar mežiem 
un purviem. Lielākās upes – Rūja un Seda. Pašlaik 
Naukšēnos ir 1696 iedzīvotāji. 

Naukšēni atrodas Igaunijas pierobežā, tādēļ 
nometnes vadmotīvs „robežas”. Runāsim par 
robežām, kas jāsaglabā  un robežām, kas jānojauc 
un jāpārvar. Katram pašam sevī, ģimenei, dzimtai, 
Latvijai, sabiedrībai. 

Turpināsim kopt latviskās un ģimeniskās vērtības,  
domāt un dzīvot zaļi. Būs iespēja izpaust sevi! 

Nometnes laikā būs iespējams nodarbināt gan 
prātu, gan rokas, kā arī vienoties latviskās dziesmās 
un dančos. 

Kā ģimenei pārvarēt ikdienas un lielās dzīves 
piedāvātos izaicinājumus, runāsim Līgas Rupertes un 
Māras Tupeses vadītajā ģimeņu seminārā. Pieredzējusī 
valodniece Dace Dalbiņa vadīs ievirzi cilvēkiem, kas 
vēlas uzlabot latviešu valodas zināšanas. Nometnes 
dalībnieki varēs piedalīties ievirzēs folklora ģimenei, 
ko vadīs Ilga Reizniece, un plānota arī atsevišķa 
ievirze – folklora jauniešiem. Rotas gatavot mācīs 
Jānis Mednis un Ligita Roze, seno tekstiliju 
noslēpumus atklās un prasmes ierādīs Inese Krūmiņa, 
kopā ar Viju Liepu darināsim arheoloģisko kreklu, kā 
pīt cepures no doņiem un kļavu lapām mums ierādīs 
divas Sandras – Stare un Vorkale. Kamēr vīri taisīs 
koka laivu, sievas latviskās virtuves ievirzē varēs 
noskaidrot, kas jāēd latvietim.  Dabas daudzveidīgo 
dziedinošo spēku atklāsim pļavas mācībā, kuru vadīs 
ventiņu stāstniece Līga Reitere.

Vismazākie nometnes dalībnieki kopā ar vecākiem 
gaidīti Cepļu ģimenes Bēbīšu skolā, bērni vecumā 
no 3 līdz 6 gadiem ½ x ½ darīs un darinās savas 
lietas. Vilku mācība, lellīšu darināšana no vilnas un 
animācija paredzētas bērniem līdz 13 gadu vecumam. 
Ārija Liepiņa-Stūrniece ik vakaru stāstīs vakara 
pasaciņu.

Novada mācībā uzzināsim par Naukšēnu kultūras 
tradīcijām.

   Politikas ievirzē kopā ar Jāni Peniķi un Laumu 
Vlasovu skaidrosim, vai politika ir teātris, bet Kārļa 
Krūmiņa vadītajā teātra ievirzē pierādīsim, ka teātris 
pavisam noteikti nav politika.

    Naukšēnu 3x3 gaidām dalībniekus, kas vēlas 
aktīvi dalīties savā dzīves, darba un ideju pieredzē, 
piedāvājot diskusiju un referātu tēmas. 

Dalības maksa ir Ls 80 no cilvēka, bet no 3 līdz 
7 gadiem - Ls 40. Kodolģimenei dalības maksa - Ls 
280.

Ārzemju latviešu dalības maksa – US$ 250 no 
personas, US$ 625 no kodolģimenes. 

Pieteikties nometnei var e-pastā karlis.rokpelnis@
inbox.lv vai   daiga.rokpelne@valmiera.lv  vai rakstot 
Ūzēni, Skaņkalnes pagasts, Valmieras rajons, LV - 
4215. 

Ārzemju latviešiem pieteikties pie Līgas un 
Arnolda Rupertiem: liga3x3@inserv.net vai 2141 
Brunsink N.E. Grand Rapids, MI, 49503, USA.

Tālr. 616 4568023
Papildus informācija: www.3x3.lv

Daiga un Kārlis Rokpeļņi,  	
Naukšēnu 3x3 nometnes vadītāji

Kas, kur
Rīta referāts Dižtelpā
Plenārs Dižtelpā

Pēcpusdienas ievirzes:
Folklora / mūzicēšana Dižtelpā
Krāsu pasaule Budeļos
Pie dabas krūts satikšanās verandā

Puduri:
Tauriķis Tauriķī
Stabules Verandā
Ziemsvētku rotājumi Kukulīšos
Rokdarbi Dižtelpā
Zolīte Kukulīšos
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½x½ dienas norise

Sestdien
09.15 Iepazīšanās rotaļas
10.45 Sports
11.30 Drāma
12.30 Pusdienas
14.00 Nodarbības ar “Laiksnes” meitenēm
14.45 Brīvs
15.00 Rokdarbi
16.30 Peldēšana vecāku uzraudzībā
18.00 Vakariņas
19.00 “Laiksnes” koncerts
20.30 Pasaka
  Aijā žūžū

Arnis Gros šovakar (piektdien) stāstīja, 
ka Latvijā 2000. gadā izdotais valodas 

likums nosaka, ka latviešu valoda ir jālieto 
visās sadzīves jomās un, ka tagad netikai 
datortechnikā, bet arī daudzās elektroniskās 
ierīcēs, kā mobilos telefonos, fotoaparātos, 
mūzikas spēlētājos, navigācijas aparātos un arī 
veļas mašīnās ir pieņemti latviešu burti. 

Skaidri atceros, kad pirms apmēram 20 
gadiem man bija jāraksta studentu vienības Atāla 
protokoli un ielūgumi, cik daudz es cīnijos ar 
garumzīmēm un locījumiem. Pielietoju visādus 
līdzekļus, piemēram sh bija š, ch bija č, aa bija 
ā, ee bija ē, un tā tālak – nu vienkārši raksts 
izskatijās briesmīgi. 

Tad brālis Janka man lika aptvert, ka 
katram latviešu burtam ir tikai viens locījums, 
tātad locītos burtus varēja atšķirt ar apostofu 
piemēram s’ bija š, c’ bija č, a’ bija ā, e’ bija 
ē – tas to lietu vienkāršoja, jo tagad varēja arī 
parādīt n’ = ņ un g’ = ģ bet vēl arvien diezgan 
briesmīgi izskatījās. 

Latviešu burtu rakstīšana aizņem laiku, jo 
par katru burtu ir divreiz jāpiespiež taustiņi. 
Jaatdzīstās, ka rakstot epastus bieži vien tīšām 
aizmirstu lietot locījumus sevi aizbildinādams 
ar atmiņu kad satiku gados sirmu latgales bērnu 
aukli kuŗa runāja pilnīgi skaidri un saprotami 
bez locījumiem. Vai nebūtu labi, ja kāds gudrs 
cilvēks varētu izgudrot rakstīšanas veidu 
kuŗā nebūtu jāmocās ar tiem sasodītiem laika 
tērētājiem – divu taustiņu lietošanu.

 Kārlis Ātrens

Vai tava veļas mašīna runā latviski?

Latviešu valodas likums

Mūzikas spēlētāji
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07.30 Pastaiga
08.00 Svētbrīdis – Arnis un Māra Siksnas
08.15 Brokastis
09.30 Referāts – Latvijas un Eiropas savienības nākotne – Vaira
  Vīķe-Freiberga
10.45 Brīvs
11.00 Plenārs – Ieskats Latvijas polītiskajā dzīvē – Vaira Vīķe-
  Freiberga un Uldis Ozoliņš 
12.30 Pusdienas
14.00 Pēcpusdienas ievirzes – Folklora/mūzicēšana; Krāsu pasaule;
  Pie dabas krūts
15.15 Brīvs
15.30 Puduri – Latviski rokdarbi; Ziemsvētku rotājumi; Stabules 
  spēle; Zolītes apmācība
16.30 Peldēšana / sports; atpūta
18.00 Vakariņas
19.00 “Laiksnes” koncerts ar Vairas Vīķes-Freibergas piedalīšanos
20.30 Pasaka
21.00 Vakarēšana – danči, zolīte, filmas.

07.30 Pastaiga
08.00 Svētbrīdis – Arnis un Māra Siksnas
08.15 Brokastis
09.30 Referāts – Latvijas folkloras materiālu pieejamība un izmantošana
  internetā – Dr. Imants Freibergs
10.45 Brīvs
11.00 Plenārs – Ieskats Latvijas polītiskajā dzīvē – Vaira Vīķe-
  Freiberga un Uldis Ozoliņš 
12.30 Pusdienas
14.00 Pēcpusdienas ievirzes – Folklora/mūzicēšana; Krāsu pasaule;
  Pie dabas krūts
15.15 Brīvs
15.30 Puduri – Latviski rokdarbi; Ziemsvētku rotājumi; Stabules 
  spēle; Zolītes apmācība
16.30 Peldēšana / sports; atpūta
18.00 Vakariņas
	

Dienas norise

Sestdien,

Svētdien,


