
Sveicināti 3x3 nometnē! Ir pagājuši 30 gadi kopš 
pirmā 3x3 nometne tikās tepat Gaŗezerā. (Daži 
apgalvo, ka jau 31. gads, bet oficiālais skaits esot 
30.)  Priecājamies, ka pirmajā rītā jau sabraukuši 160 
dalībnieki. 
 
Kā jūs zināt, 3x3 nometne ir domāta visām 
paaudzēm. Tā godina paaudžu sadarbību un cenšas 
piedāvāt ko interesantu, aizraujošu un izglītojošu 
visiem. 
 
Šogad izmantojam kokus kā tēmu un atrodam, ka 
koka analoģiju var izmantot arī sabiedrībai vai tautai: 
Tajā ir trīs daļas, trīs paaudzes, visas vienlīdz 
svarīgas un skaistas: 
 
Vecākā paaudze – mūsu saknes, vēsture, identitāte 
Vidējā paaudze – mūsu stumbrs, pamats, spēks, 
darba un darītāja paaudze 
Jaunākā paaudze – lapiņas, mūsu nākotne 
 

Nometnes vadītāja 
Maija Zaeska 
 
Maija jau septīto gadu vada 
Gaŗezera 3x3 nometni un ir 
piedalījusies gandrīz katrā 
Gaŗezera 3x3 nometnē 
kopš 1981. gada. Maija 
dzīvo ārpus Mineapoles ar 
vīru Džeromu ar kuru viņa 
šovasar nosvinēja 50 kopīgi 
pavadītus gadus. Viņai ir 
meita Amanda Jātniece, 
dēls Vilis, un divi mazbērni. Abi bērni beiguši 
Gaŗezera vasaras vidusskolu un Minsteres ģimnāziju. 
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3x3 ziņas #1  

2011. gada 9. augustā 

Trīs paaudzes: Jānis un Aija Kukaiņi ar meitu Gintu 
McNally un mazbērniem Ronaldu, Matīsu un Ināru. 
Jānis, Aija un Ginta ar brāļiem bija klāt pirmajā 3x3 
nometnē 1981. gadā.  
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Gaŗezera meži pilni latviskiem 3x3 kokiem! 
 
Jau pie reģistrācijas 3x3 dalībniekus sadalīja grupās. 
Iepazīšanās vakarā visi uzzināja savas grupas koka 
nosaukumu un grupai lika attēlot savu koku.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Ozoli (oak) 

Grupām paredzēts sēdēt kopā vairākās 
maltītēs un izgudrot ugunskura priekšnesumu, 
kam jāizmanato savas grupas koka tēma.  

2. Liepas (linden) 

3. Ābeles (apple tree) 

4. Ievas (European bird-cherry) 

5. Bērzi  (birch) 

6. Egles (spruce) 
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8. Priedes (pine) 

9. Kļavas (maple) 

10. Oši (ash) 

7. Vītoli (willow) 

Mazlācīši aug! 
 
Seši no pagājušā gada mazlācīšiem ir sasnieguši 6 gadu vecumu un ir pārgājuši uz ½ x ½. Šogad ir 
vairāk bērnu ½ x ½ (tie 6-12 gadus veci) nekā agrāk – veseli 20! Bet Mazlācīšu arī netrūkst. Tādi 
bērniņi no 0 – 5 g.v. pie mums ir 16. 
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Grāmatiņu darināšana un 
iesiešana  

Ilizane Grīnberga ir no Jelgavas un 
studējusi Igaunijas Mākslas 
akadēmijas ādas katedrā Tallinā, 

vienīgā augstkolas 
līmeņa skola ādas 
apstrādei Baltijā.  
 
Viņa vada Latvijas 
grāmatsējumu un ādas 
dizaina asociāciju un 
uztura pie dzīvības savu 
mīļo ādas dizaina arodu. 
Kaut Ilizane māca senās 
technikas, viņa parāda, 
ka ar tām no ādas var 
izveidot mūsdienīgus 
sējumus, modernus priekšmetus. 
3x3 dalībniekiem viņa māca Eiropas 
viduslaiku pergamenta sējumu, kas 
ir vienkāršs, bet pati piekopj 
dažnedažādas siešanas technikas. 
 
Ilizane arī jūsmo par Gaŗezera vidi 
(cikādes ir kokos un san visapkārt, 
ne tikai pļavās kā Latvijā), par 

interesantiem cilvēkiem, ko jau 
satikusi,un par biežo dziedāšanu. 
Viņa jūtas drusku apreibusi no 
visiem iespaidiem. Mēs 
pateicamies, ka viņa atbraukusi pie 
mums dalīties ar šo veco, bet tanī 
pašā laikā moderno māku. 

Puzuri un citi rotājumi 
 
Šogad pirmo reizi 3x3 ir ievirze, 
kuŗā māca gatavot puzurus un citus 
rotājumus. Rita Āpše ir atbraukusi 
no Toronto un ģimenē iemācījusies 
cienīt rokdarbus un fokloru. Viņas 
mērķis ir no gandrīz nekā, no 
atrastām mantām, izveidot ko 
skaistu. Piemēram, salmi ir ražas 
pārpalikumi. Vēl var izmantot tādas 
lietas kā diegu galus, spalvas, 
krāsainus papīriņus, sēklenīcas (kas 
paliek pāri kad sēklas izbirst), utt.  

 
Tradicionāli puzuri 
tiek gatavoti uz  
Ziemassvētkiem, lai 
veicinātu saules 
atgriešanos. Tāpēc 
arī visiem puzura 
elementiem 
vajadzētu brīvi 
griezties. Bet Rita 
tos izmanto cauru 
gadu. 
 
Ievirzē darbu sāka ar plastikas 
salmiņiem, lai iemācītos veidot 
puzura pamatstruktūru no 12 
salmiņiem. Tad tikai varēja ķerties 
klāt īstiem salmiem, vārpiņām, 
zālītēm, komponējot puzurus, 
meklējot piemērotus puškīšus, 
diedziņus stūrīšiem. Pēc puzuriem, 
Rita vēl mācīs veidot dekorācijas no 
plakaniem salmiem.  Redzēsim kas 
līdz nedēļas beigām tur būs 
izveidots!    

Divas jaunas ievirzes! 

Gatavais puzuris no ALA Kultūras krātuves Priedainē 
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“Gudrīšu” spēle 
 
Pirmdienas vakarā visi dabūja 
paasināt prātu ar “Gudrīšu” spēli, 
pazīstamu arī kā trivijas spēli. Pat 
tie kas teicās neko nezinot, atrada, 
ka viņi zināja atbildes ko citi 

nezināja. Trešā komanda uzvarēja 
ar 15 punktiem. 
 
Vai Tu zināji....? 
 
Kuŗā gadā Rīgā atklāja telefonu 
tīklu? (1882) 
Kas ir knitāji? (linu stiebri) 
Kur nomira Rūdolfs 
Blaumanis? (Somijā) 
Ko dara mikologs? (pēta 
sēnes) 
Cik ilgi var nodzīvot odze 
(indīga čuska Latvijā)? (25 
gadus) 
Ko latgaliski nozīmē 
“ženēties”? (precēties) 

Kurš latvietis ir uzkāpis visos 14 
augstākos pasaules kalnos? (Ed 
Viesturs) 
Kad Latgalē dzied psalmus? (vakarā 
pirms berēm) 
Kas ir repsis? (zivs) 

Gaŗezera krustvārdu mīkla Līmensiki: 
1. Latviskās virtuves 

vadītāja 
4. Gulētāju modinātāja 
5. Peldvietas nosaukums 
6. Vīriešu simbols 
 
Stateniski: 
2. Sieviešu simbols 
3. Tautisks instruments 
6. Latvijas indīgā čūska 
7. Nometnes tēma 
 
 
Sastādījis Pauls Švalbe 

1/2 x 1/2 Mākslas darbi 

 



Sirsnīgi pateicamies visiem, 
kas ziedojuši Gaŗezera 3x3 
nometnei: 
               
Liga Gonzalez 
Larisa Kaļiņa 
Dace Ķezbere 
Anita un Samuēls Knochs 
Ginta McNally 
Vija Miezīte 
Rasma Priede 
Valija Raucepa 
Ilze Schwartz 
Ginta Sīka 
Maija un Vilnis Strēlnieki 
Tatjana Vītiņa 
 
Liels paldies arī Latviešu Fondam 
un Latviešu Organizāciju Apvienībai 
Minesotā (LOAM) par pamatīgo 
atbalstu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kas šogad populārākie 3x3 
dalībnieku vārdi ? 
 
Meitenēm: 
 Visvairāk ir Līgas, Zintas un 

Daces – no katras mums ir 
piecas nometnē, plus viens 
Zintis. 

 Tad Māras (4 plus viena 
Mārīte) 

 Astrīdas, Ilzes un Rutas mums 
ir pa trim 

 Vēl ir divas Aijas, Kaijas un 
Maijas 

Puišiem: 
 Mums ir trīs Pauli un trīs Jāņi, 

bet ieradīšoties vēl kāds Jānis 
 

Divi 
Pauli 
Kaut viņi 
parasti 
dzīvo 
6000 
jūdžu 
attālumā 
viens no 
otra, 
Paulam 

Berkoldam (Losandželosā) un 
Paulam Raudsepam (Rīgā) ne vienu 
vien reizi ceļi krustojušies. Viņi abi 
bija pārsteigti, kad atrada, ka salikti 
kopā kā istabas biedri, jo 1988. 
gadā Ņujorkā, viņiem arī iznāca 
dalīt dzīves vietu. Ceturtdienas 
vakarā, kad skatīsimies filmu no 
„Tango Lugano” izrādes, atkal 
redzēsim abus Paulus. Viens 
mūziķis, viens žurnālists, abi 
gandrīz vai pirmo reizi Gaŗezerā. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vakara programmās būs: 
 
Otrdien: Politikas pārrunas. (Pauls 
Raudseps & Jānis Peniķis) 
Trešdien: Folkloras vakars (Līga 
Reitere) 
Ceturtdien: Filma „Tango Lugano” 
ar pārrunām (Pauls Berkholds) 
Piektdien: Ugunskurs (visi) 
Sestdien: Lielās vakariņas un 
noslēguma programma 

Kas izgudroja Gaŗezera 
Skaidu nosaukumu? 
Otro gadu no vietas Ieva Johnson 
ir devusi ieteikumu mūsu 3x3 
avīzītes nosaukumam, kas mums 
iepaticies un ko izmantojam. 
Paldies Ieva! 
 
Techniskas piezīmes: 
 
Kopētājs pieejams Saulgriežu  
birojā aiz Gaŗezera vidusskolas 
biroja.  
 
3x3 dalībniekiem ir pieejami 2 
datori Saulgriežos, 8 datori 
mēdiju istaba Kronvalda zālē, un 
Internets pieejams no pašu 
datoriem Saulgriežu un Kronvaldu 
zāles apkārtnē bez vada (wireless). 
 
Gaŗezera bibliotēka ir pieejama 
Kronvalda zāles lejas stāvā blakus 
kamīna telpai. 3x3 laikā tur neviens 
nedežūrēs, bet telpa nav aizslēgta. 
Ja vēlaties kādu grāmatu izrakstīt 
no bibliotēkas, tad sekojiet 
instrukcijām pie sienas. Daļa no 
liekām grāmatām ir izliktas 
pārdodamo grāmatu plauktos. 
Lūdzu sazināties ar Mairu Bundžu, 
ja vēlaties kādu nopirkt. 
 
Astrīdai Stahnkei ir līdz liekas 
grāmatas, ko viņa dala gribētājiem. 
 
Materiālus un ieteikumus 
nākamām Gaŗezera Skaidām 
lūdzu nododiet redakcijai vai 
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Redaktore: Maira Bundža 
Foto: Dzidra Tropa, Maira Bundža, 
Sams Knochs 
Galvas zīmējums: Amanda Jatniece 
Pateicība Maijai Zaeskai par 
labojumiem 
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