
Jau 37. reizi Austrālijā sanākam 
kopā baudīt latvisku nedēļu 
3x3 saietā. Sveicinu visus 3x3 
Falls Creek dalībniekus no 3x3 
Austrālijā Padomes, kura ik gadu 
rūpējas par 3x3 noturēšanu kādā 
skaistā Austrālijas vietā. 

3x3 Austrālijā rīko kopš 1983. 
gada, kad Latvija vēl bija okupēta 
un latviešu sabiedrība trimdā 
cerēja vēl kaut cik uzturēt latviešu 
kultūru un politisko esamību. 
Pirmais 3x3 notika ASV 1981. 
gadā un Austrālijā jau 18 mēnešus 
pēc tam. Toreiz 3x3 „māte” Līga 
Ruperte ieraudzīja, ka bija izplatīti 
jauniešu kursi (piemēram, „2x2” 
ASV) un bērnu nometnes, bet 
trūka organizēts veids, kā sasaistīt 
kopā augošās latviešu ģimenes, tās, 
kas vēlējās uzturēt latviešu valodu 
un interesēties par latviešu dzīves 
gudrību un dzīvesveidu, kultūru 
un rituāliem. 

Jāatgādina, ka 3x3 ir ne tikai 
vietēja, bet arī pasaules kustība. 
Kad 3x3 dibināja, neiedomājama 

tanī brīdī bija ideja, ka šis saiets 
kādreiz varētu notikt arī Latvijā. 
Bet no 1990. gada – vēl Padomju 
okupācijas apstākļos – to pārnesa 
uz Latviju, toreiz kā trimdas 
„eksportu”. Jo, lūk, Latvijā arī 
izjuta vajadzību uzturēt latviskās 
garīgās un kultūras vērtības, kuras 
tur bija smagi apdraudētas. 

Bet, ja„trešā atmoda”vainagojās 
ar Latvijas atgūto neatkarību, 
tad dažādi dzīves apstākļi Latvijā 
veda uz ievērojamu emigrāciju no 
Latvijas – un ar to ir redzami jauni 
spēki ārpus Latvijas sabiedriskajā 
un kultūras dzīvē.  Šoreiz jau 
ceturto reizi mūsu 3x3 vada 
kāds ne no „vecās trimdas”, bet 
no pēc neatkarības jaunajiem 
iebraucējiem – Artūrs Landsbergs, 
kurš ir sastādījis ievērojamu 
programmu šim saietam. Viņš 
seko Jolantai Lārmanei, Ivetai 
Lainei (divas reizes) un Mārītei 
Rumpei – vadītājiem, kam Latvija 
patiešām ir bijusi dzimtene! 

Un dzimtene arī mūs neaizmirst, 
jo tagad 3x3 kustību visā pasaulē 

atbalsta Latvijas Republikas 
Kultūras ministrija. 

Visā pasaulē 3x3 nometņu/saietu 
kopskaits kopš pirmās nometnes 
Garezerā 1981. gadā līdz  2019. 
gada rudenim ir 257 un kopējais 
dalībnieku skaits – 38625. Tā 
turpinām 3x3 tradīciju, bet 
vienmēr ar jaunām iedvesmām un 
sejām. 
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Līga Ruperte neaizmirstami 
nosprauda, ka 3x3 sūtība ir 
“latvisko zināšanu paplašināšana, 
latvisko ģimeņu stiprināšana, 
latviskās kopības sajūtas 
veicināšana, un latvisko draudzību 
sekmēšana. Visos 3x3 dalībnieki 
aktīvi piedalās, diskutē, mācās, 
priecājas, dzied, danco un 
draudzīgi viens otru uzrunā uz 
Tu.”

Tādā garā novēlu Artūram labas 
sekmes, sveicinu visus ievirzes 
un nodarbību vadītājus, un visus 
dalībniekus jau sesto reizi Falls 
Creek šai skaistajā apkārtnē. 

Līga Ruperte neaizmirstami 
nosprauda, ka 3x3 sūtība ir 
“latvisko zināšanu paplašināšana, 
latvisko ģimeņu stiprināšana, 
latviskās kopības sajūtas 
veicināšana, un latvisko 

draudzību sekmēšana. Visos 3x3 
dalībnieki aktīvi piedalās, diskutē, 
mācās, priecājas, dzied, danco un 
draudzīgi viens otru uzrunā uz 
Tu.”

Tādā garā novēlu Artūram labas 
sekmes, sveicinu visus ieviržu 
un nodarbību vadītājus, un visus 
dalībniekus jau sesto reizi Falls 
Creek šai skaistajā apkārtnē. 

Esiet sveicināti visi 3x3 dalībnieki 
Falls Creek (Melburnas Latviešu 
namā). Man ir patiess prieks Jūs 
visus šeit redzēt tik kuplā pulkā.
(Paldies visiem, kas vēl ir šeit) 
Esmu sagatavojis Jums interesantu 
un daudzpusīgu saieta program-
mu cerams, ka Jums tā liksies 
interesanta un saistoša.

Daudziem Howmans Gap Al-
pine Centre (Melburnas Latviešu 
nams) ir sen aizmirsts, bet labi 
pazīstams draugs. Visi tie, kas šeit 
ir pirmo reizi lūdzu jūtieties kā 
mājās un izbaudiet burvīgo Vik-
torijas alpu ainavu (Elwood un St 
Kilda apburošo apkārtni).  Cerams 
ka laika apstākļi mūs lutinās un 
varēsim izbaudīt sitas dienas un 
atvēsinošas naktis. 

Man ir jāsaka liels paldies visai 
brīvprātīgo komandai, ieviržu 
un puduru vadītājiem par Jūsu 
palīdzību šī saieta organizēšanā - 
bez Jums tas nebūtu iespējams.

Lai gan saietam ir sava program-
ma un ārēji šķiet, ka viss notiek 
pēc strikta grafika. Es Jūs aicinu 
justies nepiespiesti izmantot šo 
laiku jaunu draudzību veidošanai, 
latviskās identitātes stiprināšanai, 
atpūtai brīvā dabā (St Botanical 
Gardens) kopā ar ģimeni un drau-

giem un jaunu prasmju un iemaņu 
apgūšanai kādā no ievirzēm. 

Vēlos vēlreiz Jūs iepazīstināt ar 
viesiem no Latvijas - “Skaņumājas 
Muzikanti” Sandra Lipska, Ilmārs 
Pumpurs un Māra Raģe. Sandra 
Betkere rūpēsies par 1/2x/12 
veiksmīgu norisi un Inga Laizāne 
palīdzēs pastiprināti apgūt latviešu 
valodu. 

Novēlu visiem jauku un atmiņām 
bagātu saietu, mūs sagaida 
piedzīvojumu pilna nedēļa!

Mūs patiesi ir sagaidījusi 
pārsteigumu pilna nedēļa, sākot 
ar atceltu saieta vietu Howmans 
Gap Alpine Centre. Par spīti 
visām grūtībām esmu veiksmīgi 
nodrošinājis visu dalībnieku 
nokļūšanu drošībā un šodien 3 
janvārī esam atsākuši 3x3 saietu 
netradicionālā formā Melburnas 
Latviešu Namā. 

Man jāsaka milzīgs paldies visiem 
dalībniekiem un rīkotājiem par 
sapratni un spēju piemēroties 
mainīgajiem apstākļiem. Ceru, 
ka spēšu Jums visiem nodrošināt 
neaizmirstamu 3x3 par ko vēl ilgi 
kavēsimies atmiņās vēlāk.

Protams, lai saiets varētu 
veiksmīgi noritēt neiztikt bez 

ARTŪRA LANDSBERGA, 3X3 2020. GADA 
VADĪTĀJA APSVEIKUMS

labvēļu palīdzības. Vēlos speciāli 
pateikties, LR Kultūras Ministrijai 
un Gunai Krikšānei personīgi, 
LR Izglītības un Zinātnes Minis-
trijai un Ļenai Rupmei personīgi, 
Sidnejas Latviešu Biedrībai un 
Jānim Čečiņam personīgi, Dau-
gavas Vanagu Pērtas, Kanberas 
un Melburnas nodaļām, Mel-
burnas Latviešu Biedrībai un 
Henrijam Paceram personīgi, 
Dnister Ukrainian Credit Co-
operative un Angelikai Petersons 
personīgi, Latviešu Daiļamatnieku 
Apvienībai Austrālijā un Andai 
Banikos personīgi.
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ULDIS OZOLIŅŠ
3x3 Austrālijā Padomes priekšsēdis

IZMAIŅAS 3X3 NORISĒ

Ceturtdien, 2. janvārī 3x3 saieta 
norise piedzīvoja nopietnas 
izmaiņas ārkartas apsvērumu dēļ. 
Pulksten 11:30 Howmans Gap 
Alpine Centre paziņoja nometnes 
organizatoriem, ka centra tuvumā 
ir izcēlies ugunsgrēks un saiets 
vairs nevarēs norisināties Falls 

Creek augstās uguns bīstamības 
dēļ. Nometnes organizatori 
izziņoja ārkārtas tikšanos 
Wangaratta South, kur tika 
sapulcināti saieta dalībnieki, kas 
jau bija devušies ceļā. Līdz Falls 
Creek vēl neviens nebija ticis un 
visi saieta dalībnieki bija drošībā. 

Pēc plānu maiņas 2. janvāra 
vakarā, saiets tika pārcelts uz 
Latviešu namu Melburnā. 

Uztraukumu pilnās dienas beigās 
notika arī kas labs. “Skaņumājas 

muzikanti” pēc tālā ceļa 
mērošanas no Latvijas beidzot 
saņēma savus instrumentus. 
Tā kā nebija iespējams visus 
instrumentus atgādāt no Latvijas, 
daži bija jāsarupē no vietējiem 
resursiem Austrālijā. Pateicoties 
Pēterim un Inārai Strazdiem no 
Adelaides tika atvesta ģitāra un 
Sarmai Strazds paldies par vijoles 
atgādāšanu no Sidnejas. Tad nu 2. 
janvāra vakarā notika improvizēts 
koncerts mūziķu naktsmājās pie 
Artūra un Antas.     

 
 

Madara Tampe
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3. janvārī pulksten 10:00 Melbur-
nas Latviešu namā tika atklāts 
2020. gada 3x3 saiets ar svinīgo 
karoga pacelšanu un himnas 
dziedāšanu. 
Pēc atklāšanas ceremonijas 
dalībnieki devās uz ievirzēm. 
Jāsaka, ka, diemžēl, neparedzēto 
apstākļu dēļ, daži no dalībniekiem 
neieradās. 
Vēlāk dienas laikā norisinājās 
iepriekš paredzētās ievirzes. Anita 

Hermane vadīja celu aušanas 
ievirzi, Māra Raģe mācīja kokles 
spēli, Anda Banikos nodarbojās 
ar alvas liešanu, kā arī notika 
“Latviešu valoda kā otrā valoda” 
Ingas Laizānes vadītās nodarbības. 
Arī par bērniem netika aizmirsts. 
Dienas pirmajā pusē bērni gāja 
rotaļās kopā ar “Skaņumājās” 

muzikantiem un 1/2 x 1/2 vadītāju 
Sandru Betkeri krāsoja 16. gad-
simta Rīgas ģērboni, ko publicējusi 
Kultūras mantojuma pārvalde 
Latvijā.   
Par pusdienām 3. janvārī rūpējās 
mūsu šefpavāre un kulinārijas 
nodarbību vadītāja Iveta Zundurs 
un Madara Tampe, kas arī piel-
ika palīdzīgu roku. Iveta gatavoja 
plānās pankūkas ar dažādiem 

PIRMĀ DIENA  
MELBURNAS  LATVIEŠU NAMĀ

Madara Tampe

pildījumiem un krējumu. Saieta 
dalībnieki varēja nobaudīt mājās 
gatavotas latviešu maltītes garšu 
labā atmosfērā, klausoties latviešu 
mūziku un baudot kopā būšanu. 
Pēc pusdienām atsākās nodarbības 
visas nodarbības. Diena noslēdzās 
ar dziesmu vakaru kopā ar 
“Skaņumājas” muzikantiem. 
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LATVIETĪBA AUSTRĀLIJĀ – KUSTĪBA, NO KURAS 
BŪTU JĀMĀCĀS LATVIEŠIEM LATVIJĀ

Latvietība Austrālijā – kustība, 
no kuras būtu jāmācās latviešiem 
Latvijā
Ir aizvadīta jau nedēļa Austrālijā, 
daudz kas ir redzēts un piedzīvots, 
daudz iespaidu gūts. Bet 
visemocionālākais ir latviešu 
gribasspēks un dzīves spēks 
Austrālijā, kas nezūd, mainoties 
paaudzēm. Tautiešiem Latvijā ir 
no kā mācīties.
Ir pagājuši jau 30 gadi, kopš 
Latvijas neatkarības atgūšanas, 
salīdzinoši īss, bet tajā pašā laikā 
pietiekami ilgs laiks, lai stiprinātu 
latviešu valodu un latviskās 
tradīcijas brīvajā Latvijā, kad 
neviens tev neaizliedz būt latvi-
etim. Diemžēl ne viss ir gājis tik 
gludi, jo šajā laikā ir piedzīvots 
referendums par krievu valodu kā 
otru valsts valodu, kura rezultāti 
gan skaidri iezīmēja latviešu 
valodas statusu, bet tomēr – ref-
erendums bija. Pavisam nesen 
Latvijas informācijas telpā noritēja 
plašas diskusijas par latviešu 
valodu zinātnē, jo Izglītības un 
zinātnes ministrijas konceptuālajā 
ziņojumā bija uzstādījums – 

rakstīt promocijas darbus angļu 
valodā, kas laika gaitā nozīmētu 
pakāpenisku latviešu valodas 
izzušanu. Pateicoties šīs idejas 
pretinieku centīgajam darbam, 
latviešu valodas satuss zinātnē ir 
nosargāts. Bet atkal – brīvā Latvijā 
par to ir bijis jācīnās.
Kas mani pārsteidza Austrālijas 
latviešu sabiedrībā? Tas ir 
nerimstošais cīņas spars par 
latviešu valodu, centieni to 
saglabāt un nodot nākamajām 
paaudzēm, cieņa pret Latviju un 
latviešu valodu, lai gan varētu 
jau domāt „Ko tad es, manas 
mājas tagad ir citur”. Šie centieni 
ir zemē, kurā oficiālā valoda nav 
latviešu valoda. Un neskatoties 
uz to, latviešu valodu mēģina 
saglabāt un par to rūpējas dažādos 
veidos. Latvieši Austrālijā rīko 
dažādus pasākumus latvietības 
saglabāšanai: dažādas nometnes 
gan bērniem, gan pieaugšajiem, 
valodas kursus, sestdienas 
latviešu skolas, Jaunatnes dienas 
u.c. Atbraucot uz Austrāliju, 
mani pārsteidza jauniešu labās 
latviešu valodas zināšanas, kā arī 
latvisko tradīciju ievērošana un 
stiprināšana. 
Latvieši Austrālijā tur rūpi par 
Latviju un latviešu valodu, es 
novēlu viņiem nepadoties grūtos 
brīžos un sargāt to, kas mums ir 
dots. 

“TAURĶIS” GAIDA RAKSTIŅUS! 
LŪDZU, SŪTIET FOTOGRĀFIJAS,  

RAKSTUS UN IDEJAS RAKSTIEM UZ: 
ARTURSLA@GMAIL.COM

Inga Laizāne

LATVIEŠU VALODAS TESTS
Pasvītrojiet pareizo atbilžu vari-
antu!
•	 albums vai albūms
•	 ģerbonis vai ģērbonis
•	 šampanietis vai šampānietis
•	 balzams vai balzāms
•	 ananāss vai ananass
•	 kekss vai kēkss
•	 flomasters vai flomāsters
•	 Ingus vai Inguss
•	 Markum vai Markusam
•	 Kalniņa kundze vai Kalniņas 

kundze
•	 Ingai Klints vai Ingai Klintij
•	 Gunāram Priedem vai 

Gunāram Priedei
•	 lasam vai lasām
•	 mīlam vai mīlām
•	 nest vai nezt
•	 gāst vai gāzt
•	 Dacei Markui vai Dacei 

Markus
•	 vinnēt vai laimēt
•	 zin vai zina
•	 ilggadīgs augs vai ilggadējs 

augs
•	 efektīgas zāles vai efektīvas 

zāles
•	 patreiz vai pašreiz
•	 pirms daudziem gadiem vai 
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3X3 PADOMES SĒDE  
4. JANVĀRĪ PLKST. 11.00 MELBURNAS LATVIEŠU NAMĀ

WWW.FACEBOOK.COM/AUSTRALIA3X3/
3X3AUSTRALIA@GMAIL.COM


