
Apsveicu jūs visus Cesvaines 3x3 saietā!  Šis saiets būs īpašs, jo pirmo reizi abi galvenie 
vadītāji būs no jaunās paaudzes.  Par to  man ir milzīgs prieks, jo tas nozīmē, ka 3x3 
pamata mērķi un darbības principi ir dzīvot spējīgi, noderīgi un vajadzīgi ne tikai 

mums, 3x3 kustības dibinātājiem, bet arī turpmākajām paaudzēm. Uzsākot 3x3 Garezerā, ASV, 
1981. gadā, ne sapņos nevarēja nākt prātā, ka 30 gadus vēlāk nometnes jeb saieti, kā tās sauc 
Austrālijā un šogad pirmo reizi arī Latvijā, turpinās kopā saukt latviešus visās pasaules malās.  
Visfantastiskākais sapnis toreiz, 1981. gadā, bija par 3x3 rīkošanu Latvijā.  Tas piepildījās – 1990. 
gadā Latvijā bija pirmā 3x3 nometne, Cesvainē – jau 41! Protams, nekad nevarējām arī iedo-
māties, ka 3x3 kļūs populārs gandrīz visās zemēs, kur mīt latvieši, ka līdz 2011. gadam kopā būs 
notikušas 188 nometnes  ar 27765 dalībniekiem.  Mums ir paveicies!

Paldies Ingum un Egijai par lielo darbu, ko viņi ir veikuši visa gada garumā gatavojoties šim 
saietam.  Paldies Cesvaines ļaudīm, kuri mūs viesmīlīgi uzņem savā vidū.  Paldies ieviržu vadī-
tājiem un lektoriem par to, ko viņi mums sniegs nākošajā nedēļā.  Un paldies jums visiem  par 
to, ka esat šeit. Novēlu jums saietā sasniegt 3x3 mērķus, justies droši un priecīgi, sniegt katram 
roku un teikt draudzīgu  „Tu”, nešķirojot lielos un mazos, vecos un jaunos.  Mijiedarbība, kopības 
sajūta, līdzi darbošanās, katra domas, jūtas un pienesums jebkādā veidā ir svarīgi, lai tiešām 
sasniegtu nometnes mērķus.

Tēvu tēvi laipas meta, bērnu bērni laipotāji – piemērotāku vadmotīvu nometnei par šo – In-
gus un Egijas izvēlēto, nemaz nevar iedomāties! Novēlu jums visiem šai nākošajā nedēļā daudz 
iemācīties par sevi, par pārējiem nometnes dalībniekiem, par savu ģimeni, tautu, valsti un kultū-
ru un paņemt šo bagātību līdzi uz mājām.  Paldies, ka esat šeit, gatavi strādāt un priecāties – visi 
kopā! 

Līga Ruperte

dienaskārtība

Pirmdiena, 4. Jūlijs
dzimtā puse, tavi dūmi kož acīs – 
pēc tam es skaidrāk redzu

8.00 – 9.00  Celšanās, rīta rosme
9.00 – 9.30  Brokastis
9.40 – 10.10  TV
10.15 – 12.45  Rīta ievirzes
13.00 – 14.30  Pusdienas
14.30 – 17.00  Pēcpusdienas ievirzes
17.15 – 19.00 Kopreferāts (novada domes priekšsēdētājs V. Špats), 

pirmsvakariņu ievirzes
19.00 – 20.00  Vakariņas
20.15 – 21.15  Cesvainiešu vakars
21.15 – 21.30  Vakara pasaciņa mazajiem
21.30 – 22.30  Cesvainiešu vakars
22.30 - …  Nīkšana, danči, 
 nakts viesis Kārlis Krūmiņš (zole iesācējiem)

svētdiena, 3. jūlijs
tēvu tēvu laipas mestas, 
bērnu bērni laipotāji

13.00 – 14.30   Ierašanās, reģistrācija
14.30  - 15.30  Pusdienas
15.30 – 17.00  Atklāšana
17.15 – 19.00  Fotografēšanās, koku stādīšana un apkārtnes iepazīšana
17.30  Lektoru un darba grupas sanāksme
19.00 – 20.00  Vakariņas
20.15. – 21.15  Iepazīšanās vakars
21.15 – 21.30  Vakara pasaciņa mazajiem
21.30 – 22.30  Dziesmu kari
22.30 -…         Nīkšana, danči

svētdiena, 3. jūlijs



Sveiciens visiem lielajiem un mazajiem, 
tuvajiem un tālajiem 3x3-niekiem, kas 
uzdrīkstējušies uz šo vienu nedēļu 

Cesvainē kļūt par vienas saimes locekļiem, 
tikpat kā radiem, apņēmušies vismaz šo laika 
sprīdi būt atvērti un labestīgi, priecīgi un aktīvi. 

Mums priekšā ir brīnišķīga nedēļa, kurā 
iepazīt gan vienam otru, gan Cesvaini, gan 
visu mūsu kopīgās vērtības – latvisko kultūras 
mantojumu un latvietības apziņu. Pavadīt lai-
ku, mācoties un daloties pieredzē, atklājot sev 
ko jaunu un pārbaudot vecum vecu patiesību 
derīgumu un īstumu. Mācīties prieku un lepnu-
mu par savu latvietību un izdziedāt, izdejot un 
izjust to līdz sirds dziļumiem.

Laiks, kurā nākam kopā, nav vienkāršs. 
Politiķi runā par pārmaiņām valsts pārvaldē, 
ekonomisti prognozē pastiprinātu darbaspēka 
ieplūšanu jau tuvāko 10 gadu laikā un bezkais-
līgi norāda, ka „par latviešu tautu etniskā izprat-
nē vairs runāt nevarēs” un, ka būs grūti, kamēr 
valsts neaizpildīsies ar «jaunu tautu». 

Nezinu, ko kungi un kundzes kabinetos 
domā ar „jaunu tautu”. Domāju, ka vecā un 
arī jaunā tauta pirmkārt esam mēs katrs pats, 
mūsu bērni un mazbērni. Domāju, ka par lat-
viešu tautu etniskā izpratnē vajag runāt un ir 
jārunā. Vēl vairāk, ir jārīkojas. Jāizveido ģimeņu 
atbalsta programmu valsts līmenī, jārisina de-
mogrāfijas problēmu, un katram, kurš sevi uz-
skata par latvieti, jādod iespēju nostiprināt savu 
latvisko identitāti, izpratni par vērtībām un tēvu 
zemes mīlestību.

Tādēļ jau mēs tagad esam šeit. Tādēļ šīs ne-
dēļas moto ir „Tēvu tēvi laipas met, bērnu bērni 
laipotāji”. Lai mums būtu laipas pāri jebkurām 
slīkšņām. Un, lai būtu, kas pa tām ies. Lai top! 

Inese Krūmiņa

Laba diena 
visapkārt!

sveiciens vadītāJu sakāmais

Inese Krūmiņa

Sveicināti Cesvainē! Mēs, saieta vadītāji, esam Ingus, Egija un Gustavs Krūmiņi. Visbagā-
tākā 3x3 pieredze ir Ingum, kurš Latvijas 3x3 piedalījies jau no pašas pirmās nometnes 
Madlienā, kad pašam bija tikai 10 gadi, un paguvis lektora kārtā krietni pastrādāt Latvijas 

3x3, un vienreiz - arī Austrālijas 3x3. Apņēmis sievu Egiju, arī viņu iesaistījis 3x3 kustībā. Nu jau arī 
mūsu dēls Gustavs pabijis savos pirmajos ģimeņu saietos Mālpilī un Mazsalacā.  

Pirms trīs gadiem, mūsu, tajā laikā mazā, ģimenīte, uzņēmās rīkot vispasaules latviešu ģimeņu 
saietu 3x3. Jau iepriekš bijām prātojuši un runājuši, ka, ja kādreiz mums tāds gods būtu: vadīt 
3x3, tad Cesvaine būtu ļoti skaista vieta, kur  sapulcināt ģimenes, lai kopā mācītos, priecātos un 
atpūstos.

Cesvaine mūs apbūra ne tikai ar savu skaisto pili un sakopto vidi, bet arī ar atsaucīgiem un 
darītgribošiem cilvēkiem. Saņēmuši piekrišanu un gribēšanu no cesvainiešiem, nolēmām, ka 
2011. gada 3x3 Krūmiņu vadībā notiks Cesvainē. Pa šo laiku gan paši, gan mūsu ģimene augusi. 
Tas palīdzējis arī saieta tapšanā, jo daudz lietu “sakārtojis” viengadnieks Gustavs, tāpēc droši varam 
teikt: saietu rīkojam visi trīs!

Saieta tēma domās mums bija zināma jau no paša sākuma, bet nemācējām savas domas 
noformulēt vārdos. Labi, ka mums ir supermamma Inese, kura saprot mūs bez liekām runām, un 
mūsu domas, izmantojot tautas dziesmas rindas, formulēja vārdos – tĒvu tĒvi LaiPas meta, 
bĒrnu bĒrni LaiPOtāJi. Šie tautas dziesmas vārdi ir vispasaules latviešu ģimeņu saieta Cesvai-
nes 3x3  pamattēma, kuras aktualitāti un nozīmīgumu mēģināsim apzināt un izprast visas nedēļas 
garumā. Droši varam teikt, ka šī tēma atspoguļo arī visas 3x3 kustības būtību, jo 3x3 mērķis ir pēc 
iespējas plaši un vispusīgi mūs iepazīstināt ar visu latvisko un tā izpausmēm, kā arī aicināt mūs 
domāt par to, kādi latvieši mēs esam un kādi vēlētos būt, kādu vietu piešķiram latvietībai savā 
vērtību sistēmā un kā tas atspoguļojas mūsu dzīvēs. Un kas vēl nozīmīgāk – mēs šeit, 3x3, īpaši 
domājam, kā šīs vērtības nodot tālāk, darbojoties visai saimei kopā – no vecvecākiem un vecākiem 
uz bērniem un mazbērniem.

Paldies visiem, kuri palīdzējuši Cesvaines 3x3 tapšanā. Novēlam visiem šo nedēļu sirsnīgu, jau-
ku, patiesām un pozitīvām emocijām bagātu! 

Lai mums visiem kopā izdodas! 
Ingus, Egija un Gustavs



vakara 
dziesma

Galda 
dziesma

vārda karte

dzeramais ūdens

noderīgi tālruņu numuri

Peldēšanās

dziesmasinfO ziņas

Lektoru, ieviržu vadītāju un darba grupas 
sanāksme šodien pl. 17:30. Sekojiet turpmāka-
jai informācijai!

Šīs dziesmas noteikti iegaumē, jo tās ir kat-
ras dienas neatņemama sastāvdaļa. 

Šķiramies(i) mēs ļautiņi,
Gana labi dzīvojuši.
Tu ar Dievu, es ar Dievu,
Mēs ar Dievu labi ļaudis.
Ar Dieviņu sanācām(i),
Ar Dieviņu šķīrāmies(i),
Ar Dieviņu lai palika
Šis dziesmotais pagalmiņ(i)s.
Ej, Laimiņa, tu pa priekšu, 
Es tavās(i) pēdiņās(i),
Nelaid mani to celiņu, 
Kur aizgāja ļauna diena.

Met, Laimiņa, zelta jostu
Ap šo visu istabiņ’,
Lai paēda, kas neēdis, 
Lai padzēra, kas nedzēris.

Sveiki! Te runā Tavs Cesvaines 3x3 Infocentrs. Ja ir kādi, jautājumi, neskaidrības, ierosinā-
jumi, esi ko pazaudējis, vai vēl labāk – ko atradis, nāc pie mums. Mūsu uzdevums ir Tev 
palīdzēt itin visā. Katru dienu sākam strādāt uzreiz pēc brokastīm un palīdzam Tev līdz 

pat pirmajai vakara programmai. Ja neticamā kārtā infocentra durvis ir ciet vai ir nepieciešamība 
pēc darba laika beigām, tad droši vari zvanīt Eduardam (29285195) vai Baibai (29576192). 

uzmanību!

Nometniek, atceries! Vārda karte, tā šajā nometnē ir tava pase. Pirmkārt tā palī-
dzēs Tev iepazīties ar citiem nometniekiem. Otrkārt, tā apliecina tavu dalību šajā 3x3. 
Lūdzu, nēsā to pie apģērba, visiem labi redzamā vietā. Ēdnīcā tiks tikai dalībnieki ar 
vārda kartēm. Ja gadījumā esi to nozaudējis, droši dodies uz infocentru. 

Kopš 2007. gada Cesvainē izbūvētas ūdens attīrīšanas iekārtas, lai novērstu 
paaugstināto dzelzs saturu un duļķainību. Ūdens tiek attīrīts bioloģiskās attīrīšanas 
procesā, neizmantojot ķīmiskas vielas. Sasniegtie attīrītā dzeramā ūdens rādītāji 
atbilst Eiropas Savienībā noteiktajām normām. Tāpēc – KRĀNA ŪDENS ARĪ IR 
DZERAMS.  

Katram no jums pie reģistrācijas tika izdalīta dzeramā ūdens pudelīte. Tāda 
katram paredzēta viena visas nometnes garumā. Tās vari uzpildīt pie krāna vai no 
lielās ūdens pudeles skolas vestibilā (arī šī pudele tiks uzpildīta ar vietējo Cesvaines 
ūdeni). Glāzītes pie ūdens aparātiem nebūs! Tāpēc nepazaudē pudelīti, tā ir tavs 
dzeramais trauks visu nedēļu.

nometnes vadītāji: 
   ingus krūmiņš – 29514833
   egija krūmiņa – 26542313

infocentrs:
   eduards krūmiņš – 29285195
   baiba krūmiņa – 29576192

Peldvieta pieejama 4 km attālumā no saieta norises vietas. Bērniem bez pieau-
gušo uzraudzības peldēties aizliegts.

medmāsa 
   sarmīte Opmane – 26342640

Policija un ugunsdzēsēji: 112



Cesvaine ir Vidzemes vidienes mazpil-
sēta, kuru atpazīst pēc barona Vulfa 
atstātā mantojuma – majestātiskās 

un cēlās pils. Ap pili saglabājušās arī vairākas 
muižas kompleksa ēkas un parks. Par Cesvaini 
saka, ka tā ir vieta, kur ir skaistākā pils, augstā-
kais tornis, jaunākā skola un garākais krogs. 
Bērni mācās vidusskolā, internātpamatskolā, 
bērnudārzā, mūzikas un mākslas skolā. Novadā 
ir Grašu pils un ap to esošais bērnu ciemats. 
Cesvainē ir divas baznīcas – 130 gadskārtu no-
svinējusī luterāņu baznīca un četrpadsmit ga-
dus jaunā katoļu baznīca. Viens no lielākajiem 
uzņēmumiem ir „Cesvaines Piens”, kurš iesaka 
nogaršot viņu produkciju, jo īpaši Holandes sie-
ru. Cesvainē ir radio un televīzijas stacija, kuras 
tornis ir augstākais punkts Baltijā (400 m virs jū-
ras līmeņa). Cesvainē ir pat skaistumkopšanas 
salons un baseins. Cauri pilsētai tek upe Sūla. 
Cesvaines novadā dzīvo vairāk nekā 3000 iedzī-
votāju. Vietējie audzē lopus, slauc pienu, ievāc 
medu, kopj dārzeņu un puķu laukus, bet pilsē-
tas viesi bauda Vidzemes dabu, lauku labumus 
un mieru. 

Guna Graudiņa, 
laikraksta „Cesvaines Ziņas” 

redaktore 

cesvaine

Kā zināms 3x3 kustības, kas pulcē kopā 
latviešus no visas pasaules, gan no aus-
trumiem, gan rietumiem un, protams, no 

Latvijas,  pamats ir latviskā gara veidošana un stip-
rināšana. 

Latviešiem, dzīvojot dažādās zemēs, kā arī dažā-
dās Latvijas vietās, rodas dažāda dzīves pieredze, kat-
rā vietā ir atšķirīgas parašas, ticējumi un dzīves stils. 
Protams, ir interesanti satikties un pārrunāt katrā vietā 
tikai tur esošo dzīves veidu un modeli. Tomēr nemai-
nīgas ir latviskās un ģimeniskās vērtības. 

Cesvainē 3x3 nometne ir pirmo reizi. Mēs esam 
īpaši priecīgi un lepni parādīt Cesvaines skaistākās 
vietas un celtnes – Cesvaines pili, luterāņu un katoļu baznīcas, jauno skolu, izremontēto kultūras 
namu un citas vietas. Mēs esam priecīgi, ka Cesvainē ir Vidzemei raksturīgā latviskā aura. 

Novēlam visiem pilsētas viesiem izbaudīt nometni Cesvainē un atgriezties mājās bagātākiem 
gan garīgi, gan fiziski! Novēlam izturību, enerģiju un veselību Krūmiņu ģimenei, organizējot 3x3 
nometnes!  

Cesvaines novada domes vārdā priekšsēdētājs vilnis Špats 

Tējas namiņš

Mākslinieki glezno pie Cesvaines pils

Vidusskola



Es darbojos un piedalījos Madonas 3x3 nometnē. Vadī-
ju ģitāras apmācības nodarbības un biju Miega rūķis 
- šūpuļdziesmu dziedātājs. Uz ģitārspēli nāca gan tādi, 

kas nemaz nemācēja spēlēt - tiem mācīju spēlēšanas pamatus, 
gan arī puiši, kas jau mācēja spēlēt. Noslēgumā spēlēja visi, kurš 
vienu akordu, kurš solo, un skanēja kā tālajos “Bītlu” laikos. Visi 
vakari pagāja, dziedot kopā ar Miega peli ,kas stāstīja mazajiem 
nometnes dalībniekiem vakara pasaciņas. Neņemot vērā sa-
springto grafiku, paspēju uzkalt sev gredzenu un pabūt arī citās 
nodarbībās, izdejoties un izdziedāties nakts stundās, maskoties 
karnevālā, iepazīties un sadarboties ar zinošiem un sirsnīgiem 
latviešiem no visas pasaules. Cesvaines 3x3 nometnes dalīb-
niekiem un vadītājiem novēlu daudz izturības, pozitīvu emoci-
ju un daudz jaunu draugu!  

vita krūmiņa, cesvainiete 

2010. gada Mālpils 3x3 nometnē nokļuvu gandrîz ne-
jauši, pateicoties Krūmiņu ģimenei, jo biju kā iz-
lūks 3x3 nometnei Cesvainē šovasar. 

Mālpils nometne pilnībā attaisnoja savu mērķi: tas ir, deva padziļinātas un 
paplašinātas latviskās zināšanas, stiprinot latviskas ģimenes, sekmējot drau-
dzību, veicinot latvisku kopības izjūtu, attīstot latvisko kultūrvidi. 

Viss, kas notiek pirmo reizi, ir īpašs – mazliet bailīgs, satraucošs, mazliet 
intriģējošs, tas prasa citādu atbildību, uzmanību, sniedz citas atziņas un pie-
redzi. Katrā ziņā tā nav ikdiena. Varēju būt kopā ar kuplu pulku veselu nedēļu, 
mācoties viens par otru un viens no otra. Nometnē jutos ļoti labi. Dienas 
ritēja intensīvi, bet nenogurdinot. Katru rītu sāku ar ķermeņa pamodināšanu 
jogas nodarbībās. Priecēja lielais ieviržu piedāvājums - vairāk nekā 40. Es pati 
piedalījos četrās ievirzēs – izšūtu un adītu mīļlietiņu darināšanā, ādas apstrā-
dē, cepuru no doņiem gatavošanā un ziepju darbnīcā. 

Jauks bija mālpiliešu koncerts, interesanti nīkšanas vakari, nometnieku 
īsts koncerts „Brīvais mikrofons”, pastāstītas, parādītas katras istabiņas pasa-

kas, daudzās tikšanās, ekskursijas, koncerti. Visi dzīvojām kā viena saime jeb ģimene – liela un 
skaista. Tā nedēļa nesa jaunas atklāsmes, zināšanas, prasmes, labestību, atvērtību. Paldies par to 
Krūmiņu ģimenei, nometnes organizētājiem un citiem. 

ausma Ozola, cesvainiete

Man ir bijusi tā laime piedalīties 3x3 nometnē divas reizes – Malna-
vā – 2008. gadā un Kazdangā – 2009. gadā. 

Nometnes man ir sagādājušas milzīgu prieku – sadoties rokās 
vakara dziesmas aplī un sajust blakusstāvētāja plecu. Runāt un uzsmaidīt, gūt 
jaunas zināšanas un jaunus draugus, iemācīties ko vērtīgu arī par sevi un savu 
ģimeni, priecāties un atpūsties no ikdienas. Kopā dziedāt un dejot – galda 
dziesmu, izdziedāt nīkšanas repertuāru, iet rotaļās, nešķirojot vecumus un 
dzimumus, lēkt dančus pa naktīm kopā ar domubiedriem, ar savu tautu. Man 
šķita, ka nometnes domātas tieši man – iedziļināties latviskajās tradīcijās, 
amatos, vērtībās, sniedzot dvēseles komfortu ar darbīgu gaisotni, labestīgām 
attiecībām. 

Ir nopietnas lietas, bet pa vidu tām arī humors. Mani visvairāk ir smīdi-
nājis Uldis Siliņš no Austrālijas. Piemēram, Malnavas smieklu vakars. Pēc tā 
viņš prezentēja savu grāmatu „Ko nu Andriev, dzērājam dzērāja valoda”, kurā ir humoristiski raksti, anekdotes un 
pačalojumi no 17 nometņu avīzēm. Man šī grāmata grūtsirdības brīžos ļoti noder. Uldis Siliņš ir aktieris literāts, dramaturgs, žurnālists un tulkotājs. 

Nometnēs ir ne mazums citu interesantu cilvēku gan no Latvijas, gan citurienes, un tādēļ vien vērts izbaudīt šo interesanto gaisotni. Lai visu re-
dzēto un dzirdēto iemācītos un izgatavoto aprakstītu, man būtu nepieciešama liela avīze. Vajag atstāt arī kādu noslēpumu, ko uzzināsiet, piedaloties 
nometnē. 

Radoša doma un rokdarbu māksla mūsu senčiem palīdzēja izdzīvot cauri gadsimtiem. Šīs prasmes pārmantotas no paaudzes paaudzē un atnā-
kušas līdz 3x3 nometnēm. Piemēram, Armands Ausmanis iemācīja mani apstrādāt dzintaru. Tā bija lieliska iespēja just kā top rota. Nometnē ir iespēja 
darīt ko neikdienišķu, sevi interesējošu un noslēgumā baudīt savu darbu izstādi. 

Šis viss ir milzīgs ieguvums cesvainiešiem, kuriem dotā iespēja jāizmanto, piedaloties nometnes procesos. 
ināra muižniece, cesvainiete

Ausma Ozola 
pie stellēm

Vita Krūmiņa (vidū) māca Cesvaines 
meitenēm spēlēt ģitāru

Ināras Mūīžnieces darinātās rotas 
Malnavas 3x3 nometnē



Man būtu jābūt pateicīgam un pa-
godinātam, ka esmu aicināts  dot 
ievadvārdus pirmajam Cesvaines 

3x3 avīzes numuram, bet, bībeliskā valodā runā-
jot, es būtu laimīgs, ja šīs biķeris man būtu gājis 
garām. Bet tad no otras puses, šim aicinājumam 
varēja arī būt cits iemesls, jo pirmajā numurā 
nav nekas prātīgs, ko bāzt iekšā. Es esmu rakstījis 
tik daudzus ievadus nometnes avīzēm, ka vairs 
neko jaunu nespēju pateikt, tikai atkārtoties. 

Es vēlētos būt kā Latvijas 3x3 vadītāja Inese 
Krūmiņa, kas gadu  no gada to pašu veco sa-
kāmo spēj pasniegt iepriekš nedzirdētā veidā. 
(Krūmiņmāt, ja tu neatceries, tad es dzeru Pieb-
algas alu! Lielo! Un ne vienu vien.)

Tālākā informācija ir domāta tiem, kas mani 
nepazīst (un tādi būs apmēram 98%), mani sauc 
Uldis Siliņš un es dzīvoju  Lejā-apakšā (Downun-
der), kā austrālieši sauc savu zemi. Šī informācija 
nāk par brīvu, bet, ja kāds grib ko maksāt, man 
nav iebildumu. Tālāk – ko es nometnē daru? Uz to 
es nevaru vēl atbildēt, jo vadība nav  īsti izgudro-
jusi, ko ar mani iesākt. Parasti mani iegrūž redak-
cijā un pasaka: ja gribi par brīvu ēst, sāc ko rakstīt. 
Par redaktoru mani sen vairs neaicina, jo visas ma-
nas avīzes esot apstājušās iznākt pēc 7 dienām, 
lasītāju trūkuma dēļ. Es nesūdzos, jo tiem, kas nav 
iejūgušies redaktora darbos, atliek vairāk laika 
nīkšanai. Kas ir nīkšana? Dievs, jūs tiešām nezināt 
pavisam elementāras  lietas! Nīkšana ir viena no 
nakts ievirzēm, kam nav vadītāja, tikai vadošas 
personas, kā šo rindiņu autors, Latvijas armijas 
pārstāvis, plkv.lt. Z, kartupeļu fermas īpašnieks no 
Mazsalacas, kāds vēsturnieks ar bēdīgu personī-
go vēsturi un Kuldīgas avīzes redaktora kundzes 
vīrs. Šī erudītā sabiedrība ir nākusi pie slēdziena, 
ka tieši nīkšanā izpaužas 3x3 īstā jēga. Ko?

Jūs gribat zināt, ko tur dara? Nīkšanā nīkst!
Darbības vieta – kafejnīca, kur vakara stun-

dās var dabūt alu (grādīgākais dzēriens, ko no-
metnē drīkst lietot. To lieciet aiz auss, vai būs 
nepatikšanas, jei bogu!), nealkoholiskus  dzērie-
nus, uzkodas. Nīkšanas modus operandi – dzie-
dāšana, runāšanās, iepazīšanās un atpazīšanās, 
ir arī  dancots, lai gan dancošana, kas ilgst cau-
ru nakti, notiek kur citur.

Kādus padomus es varētu Jums, vēl neie-
svaidītiem,  dot?

Nepalieciet vērotāju lomā! Piedalieties! Jūs 
saņemsit no nometnes atpakaļ tik daudz, ja ne 
vairāk, cik jūs esat gatavi tai  dot. Es esmu pieda-
lījies vairāk nekā 20 nometnēs, un  guvis no 3x3 
kustības daudz draugu. Ne paziņas, bet draugus!

Jūs aicinās uzrunāt nometnes dalībniekus uz 
‚tu“. Dariet  tā! Es esmu savā 81. mūža gadā, bet 
ja kāds mani uzdrošināsies uzrunāt ar „jūs“, vai vēl 
trakāk par „kungu,“  jūs saņemsit rupju atbildi.

Būtu jau vēl daudz kas stāstāms, bet lai to 
dara citi. 

Vēl viens ierosinājums: ja jums ir kāds lieks 
grasis kabatā, tad nopērciet U. Siliņa „Ko nu, 
Andriev, dzērājam dzērāja valoda“ – humoristis-
ka pastaiga pa Latvijas 3x3 nometnēm. Siliņš no 
tā nepelnīs nekā, viss paliks Latvijas 3x3 kustībai.

Tiksimies Cesvainē! 
Uldis Siliņš

siLiņsveiciens sirsnīGa saruna

redakcija:
Laura Bitiniece
Monta Bitiniece
Ieva Ploriņa

Uldis Siliņš
Guna Graudiņa
Baiba Krūmiņa
Gundega Kalendra

sakām 
tev:

daina – Esat mīļi sveicināti Cesvaines 3x3 nometnē! Gada garumā esam ļoti  noilgojušās pēc 
jums. Prieks ir satikties gan ar veciem paziņām un draugiem, gan jauniem dalībniekiem, kuriem 
visa daudzveidīgā un neparastā nometnes nedēļa vēl priekšā.

kleopatra* – Jā, jā! Ko tad tie vecie? Labāk draudzēšanās ar jauniem, tad pats paliec jauns. 
Man jau Naukšēnos viens vecs papus sita kanti, nekādas izaugsmes.

daina – Ziemas agrās tumsas vakaros es reizēm pārskatīju nometņu albumus un atcerējos  
no jauna to vienu jūlija  nometnes nedēļu gadā. To nedēļu, pēc 3x3 kustības nometņu dibinātājas 
Līgas Rupertes vārdiem: „Kad dzīvojam tīri latviski, darot to, kas sirdij dod prieku”. Un ticiet man, 
tas nemaz nav maz. Inese Krūmiņa – Latvijas 3x3 priekšēde vēlas: „Iedot vienas nedēļas laikā lielu 
intelektuālo un emocionālo bagāžu – lai pietiktu pārējai 51 gada nedēļai”.

Nometnes ievirzēs kāds apgūst pamatus jaunam hobijam vai pat amatam, kāds papildina 
zināšanas par dažādām dzīves tēmām. Ģimene nedēļu dzīvojas kopā un reizēm ikdienā nemaz 
nenojauš, ka mammai patiktu aust prievītes, tētim būvēt laivu, vecvecākiem uzdejot nakts dančos, 
bet bērniem publiski uzstāties Brīvajā Mikrofonā.

kleopatra – Nu jau citē kā no avīzes!
daina - Nu ja, es jau arī pārlapoju iepriekšējo gadu 3x3 nometņu avīzes. Man datormācībā bija 

jāprezentē, kas interesē brīvajā laikā. Tad nu pastāstīju par iespējām, ko piedāvā 3x3.
kleopatra – Dators! Kas tas par radījumu? Manā laikā tādu nebija.
daina  - Tas palīdz pārvarēt attālumus un ātri sazināties, uzzināt jaunumus.
kleopatra – Man tāds nav vajadzīgs. Man pieder visa pasaule!
daina – Tā gan. Bet nometnē atkal satiksimies ar fiziski sen neredzētiem draugiem. Ar Pur-

ciemu, piemēram, kas dzīvo man blakus, bet saredzamies nometnē. Šogad arī Siliņuldis no tālās 
Austrālijas (tas, kurš dzīvo ar kājām gaisā un Skrundā atdzīvināja tavu vārdu) būs satopams pareizā 
vertikālē.

kleopatra – Tas labi! Varēs atkal uzraut nīkšanā kādu jautru tautas dziesmu.
daina – Tev tik tā lustēšanās prātā! Bet es domāju, ko jaunu iegūt šai nedēļā. Atceros pirmās 

nometnes iespaidus Smiltenē. Tik daudz interesantu ieviržu! Un visu gribas apgūt! Ieteikums jau-
najiem dalīniekiem – visu uzreiz nevar aptvert. Jāizvēlas, kas dienas ievirzēs visvairāk saista, kaut ko 
jaunu vai sen iecerētu. Jo nedēļa nometnē piesātināta arī ar daudzveidīgiem vakara pasākumiem. 
Par visām Latvijas nometnēm nezinu, bet pēdējo desmit gadu laikā saskaitīju vairāk kā 80 dažādu 
ieviržu, kuras piedāvāja 3x3 vadītāji. Spēj tik mācīties un klausīties!

kleopatra – Un nemulst, bet droši uzrunāt nometnes dalībniekus. Kā katru dēvēt, varēs izlasīt 
krūšu nozīmītēs. Man tādu nevajag, mani gadsimtiem visi pazīst.

daina – Nometnē  katram pie krūtīm jānēsā nozīme ar savu vārdu, lai vieglāk un ātrāk varētu 
savā starpā sapazīties. Pēc nerakstīta likuma uzrunājam viens otru uz „Tu”. Sākumā tas var sagādāt 
kādam grūtības, bet ticiet man – drīz tas kļūs pašsaprotami. Jo mēs dzīvosim vidē, kurā sabiedrībā 
uzstādītās barjeras venkārši neeksistē.

kleopatra – Es gan domāju, ka nozīme domāta tam, lai ielaistu ēdnīcā.
daina – Maltīšu laikā vēlams katreiz  mainīt vietu pie galda, lai varētu sapazīties ar vairāk no-

metniekiem. Un iemācīties Galda un Vakara dziesmu, kas stiprina mīļuma un vienotības sajūtu.
kleopatra – Es tak teicu, ka bez dziedāšanas mometnē nu nekādi nevar!
daina – Ne tikai. Šo nometni pirmo reizi vadīs jaunie Krūmiņi – Ingus un Egija. Palīdzēsim 

viņiem ar savu klātbūtni, entuziasmu un idejām.
kleopatra – Nu manīs, manīs, ko tie jaunie saštukojuši?!
daina – Plašāk par 3x3 nometnes būtību un sūtību gan jau esat interesējušies un izlasīsiet  

plašāk nometnes avīzītē, bet sajūtas īstās jau tik vienkārši nevar aprakstīt. Tās  izjutīsiet paši šai 
nedēļā Cesvainē un nolemsiet, vai viss lasītais un pirmajā dienā piedzīvotais ir taisnība.

kleopatra – Taisnība, taisnība! Nav ko lemt, bet baudīt, piedalīties un dzīvot tik nost šo nedēļu!
daina – Lai mums visiem jauki dzīvojas Cesvainē! 

* - Kleopatra – Dainas reinkarnācija caur Siliņuldi.

mīļie nometnieki un cesvainieši! 
Ar prieku publicēsim jūsu vērojumus, stāstus, jokus un bildes. 
Rakstiet un nāciet ciemos ar savām idejām! Tālr. 26699767


