
Sveicinātii 3X3 nometnē Gaŗezerā, kur 3X3 “piedzima” pirms 38 
gadiem. 
3X3 kustība ir pazīstama tagad jau vairākās zemēs: ASV, LV, 
Kanādā, Francijā, Austrālijā, Vācijā, Irijā, Anglijā. Pulcējamies jauni 
un veci, lieli un mazi, vieninieki un ģimenes. 
Šinī Latvijas simtgades vasarā pavadām laiku kopā draudzējoties, 
mācoties, dziedot, tērzējot, spēlējot un atpūsdamies no ikdienas. 
Gatavojoties šai nometnei, bijām nobažījušās, vai būs diezgan 
kupls dalībnieku skaits. Kā 
nekā, Latvijā šovasar 
notika Starptautiskais 
folkloras fesivāls Baltica 
2018 un XXVI Vispārējie 
latviešu Dziesmu un XVI 
Deju svētki un daudzi no 
mums brauca uz Latviju. 

Mūsu bažas izrādījās nepamatotas. Esam ļoti 
priecīgas atkal rezēt tik kuplu pulku. Mums ir 
173 dalībnieki, no tiem 43 ir bērni zem 
divpadsmit gadu vecuma.  
Lai mums visiem kopā darbojoties, ir darbīga, 
jauka un sirsnīga 3X3 nometne!

Gaŗezera 
3x3 ziņas #1

2018. gada 
8. augustā

Kurmis Klausās

3x3 nometnes 
vadītājas Daiga Rūtiņa 
un Maija Zaeska.

Kuŗ un kas? 

No kurienes mēs - kurmīši esam 
izrakušies? 

No Latvijas………………..…………….…11 

No Kanādas………………………………..4 

No ASV..…………………………………148 

No Omānas…………………………………4 

KOPSKAITS – 173

ASV sadale:

Mičigāna – 45 Ziemeļkarolīna - 4

Illinoja – 28 Merilande – 3

Ohaijo – 20 Kalifornija – 3

Minesota - 19 Indiāna – 2

Viskonsīna – 15 Oregona – 2

Texas – 5 Ņujorka – 2

Aijova – 4 Kolorado - 1

3 paudžu Pones ģimene uzceļ karogu 3x3 
nometnes pirmās dienas rīta agrumā.
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Latvijas simtgades karoga 
godināšana 

Otrd ienas r ī tā 3x3 nometņotā j i 
sapulcējās Vēja kalnā, lai godinātu 
Latvijas valsts simtgades karogu. Karogu 
kalnā uznesa mūsu nometnes dalībnieki, 
kuri ir arī piedalījušies  nesenās “2x2” 
nometnēs. Inese Krūmiņa visiem nolasīja 
ievada vārdus no grāmatas, kas pavada 
šo karogu.  

“Latvijas karoga ceļš” 

Katram ir savs Latvijas karoga stāsts. 
Kādam Latvijas karogs asociējas ar 
drosmi, citam ar tēvzemi, kādam ar 
skaisto Latvijas dabu, vēl kādam tā ir saviļņojoša vēsturiska liecība vai apliecinājums 
Latvijas šodienas spēkam. 

Latvijas sarkanbaltsarkanā karoga vēsture Eiropas kontekstā ir ļoti sena. Tas uzskatāms par 
vienu no pasaules vecākajiem mūsdienās joprojām 
lietotajiem karogiem, kuŗa izcelsme meklējama 13. 
gadsimtā. 

Ceļā uz Latvijas valsts simtgadi Latvijas valsts Jauniešu 
rīcības komiteja „Svētku rota” un Latvijas valsts 
simtgades birojs īsteno pasaules Latviešu jaunatnes 
nometnes „2X2” dalībnieku ieceri – Latvijas valsts karoga 
c e ļu p i e t a u t i e š i e m p a s a u l ē . Š i m n o lū k a m 
tekstilmāksliniece Dagnija Kupče Cēsīs uzauda īpašu 
smalkvilnas karogu. Karoga un īpašas vēstījumu grāmatas 
ceļasomu radīja Latvijas Mākslas akadēmijas Dizaina 
nodaļas studenti un pasniedzēji. 

Karogs ar Valsts prezidenta ceļavārdiem savu ceļojumu 
uzsāka Austrālijā Latviešu kultūras dienās jau 2016. gada 
nogalē, un Latvijas valsts karoga garais ceļš turpināsies 
līdz pat 2018. gada nogalei, kad karogs no Brazīlijas 
latviešu rokām nonāks atpakaļ Latvijā. Karogu ceļā pavada 
šī vēstījumu grāmata, kurā latvieši un Latvijas draugi 
aicināti ierakstīt savu veltījumu Latvijai tās simtgadē. 

Karoga ceļojums būs sirsnīga, kopīgi veidota dāvana 
Latvijas valstij tās simtgadē un vienlaikus stāsts, ko nodot 
nākamajām paaudzēm.  

Karogs ar mums arī bija nometnes kopbildē. Nometnes 
dalībliekiem būs iespēja gan aplūkot Latvijas karoga ceļa vēstījumu grāmatu, gan pievienot 
savu vēstījumu. 

Jaunieši ienes ceļojošo Latvijas 100 karogu.

Inese Krūmiņa godina karogu.
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Uģi notveru pie vakariņu galda un pārtraucu 
viņa maltīti, jo te viņš ir un tūlīt arī pazūd, 
un tad manas cerības ar viņu parunāties ir 
vējā. Savu ieskaņotāju pielieku viņam 
gandrīz pie deguna, jo troksnis ēdamzālē 
nav no mazajiem, un saku viņam, lai stāsta. 
Viņš man arī klausa, un te ir viņa  vēsture 
ļoti saīsinātā veidā: 

 “Latbdien, mani sauc 
Uģis Nastevičs , man ir 31 
g a d s , š o b r ī d s t u d ē j u 
fokloristikas doktorantūrā 
filoloģijas doktorantūras 
programmā pie profesores 
Janīnas Kursītes Latvijas 
universitātē.  Mana pētījuma 
t ēm a i r p a r l a t v i e š u 
dievturību un “šinto”, kas ir 
japāņu dievestība, un mani 
tieši interesē gadskārtas un 
godi.  Man īstenībā te nebija 
p a r e d z ē t s b ū t , b e t 
pārsteidzošā kārtā es pirms 
mēneša saņēmu zvanu no 
profesora Kaspara Kļaviņa ar 
ziņu, ka viņš uz šo 3x3 
nometni nevar tikt. Viņš 
uzticēja man to godu braukt 
viņa vietā. Es jau tūlīt biju ar mieru, bet 
man no 3x3 vadības bija jāsaņem piekrišana. 
Bet visai drīz no Maijas Zaeskas pienāca 
vēstule, ka varu to darīt. Tad saņēmu 
lidmašīnas biļeti un gatavojos ceļam. Un te 
nu es esmu. Man jāsaka liels paldies visiem 
maniem labvēļiem, jo man bija izdevība 
redzēt ne tikai Čikāgu, bet arī Dievsētu, kas 
manam pētījumam ir ļoti svarīgi,  jo 
Dievsēta ir pirmā  vieta, kas dievtuŗiem ir 
uzcelta kā svētnīca, jo Latvijā kaut ko 
līdzīgu uzcēla tikai pagajušā gadā.  Dievsēta 
ir brīnišķīga vieta, tur bija burvīgi cilvēki, 
kas mani sagaidīja un bija ļoti izpalīdzīgi, un 
tagad es esmu šeit 3x3 nometnē. Es esmu 
ļoti iedvesmots  un saviļņots, jo šeit ir 
brīnišķīgi cilvēki, kas mērojuši tālu ceļu uz 
šejieni. Te ir ģimenes, te ir pensionāri, te ir 

visas paaudzes kopā, un es te jūtos ļoti 
latviskā vidē, kas varētu būt pat latviskāka 
kā dažas vietas Latvijā, un te es tiešām 
jūtos kā latvietis. 

-Astrīda 

Vai Jūs varat atpazīt Uģi pēc zibenīgi 
ātrās intervijas? 

1) Tavs mīļākais latviešu 
komponists? 
   Jāzeps Vītols 

2) Miļākā mūzika? 
   Latviešu tautas mūzika, arī 
citu tautu. 

3) Cilvēks kurš Tevi visvairāk 
iespaidojis? 
   Mana māte Baiba Mastēvičs. 

4) Raimonds Pauls - mūziķis vai 
politiķis? 
    Mūziķis 

5) Kāpēc Japāna? 
   Patīk rakstība, dievestība un 
dvēsele. 

6) Dzīves filozofija? 
    Latvietis! 

7) Ievērojams latviešu rakstnieks? 
    Visi dainu sacerētāji. 

8) Ievērojamākais pasaules rakstnieks? 
     Rainis!!!! 

9) Ušakovs - Rīgas pilsētas galva vai "mēris"? 
     "Mēris" 

10) Pilsoņu vēlēts Valsts Prezidents? 
   Nē, tāpēc ka tautu var iespaidot daudzie 
populisti. 

11) Prāta Vētra vai Auļi? 
     Auļi! 

12) Brāļi Kaudzīši vai Māra Zālīte? 
     Māra Zālīte. 

13) Roberts Zuika vai Edgars Račevskis? 
     Roberts Zuika. 

Juris Jauntirāns

Ko par sevi saka vēstures ievirzes vadītājs Uģis Nastevičs

Uģis Nastevičs
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Vēsture 

Šogad politiskā ievirze tika reklamēta kā 

Vēsture un citas lietas. Jau zinot, ka 
ievirzes vadītājs ir mainījies un temats 
arī, ierados ievirzes vietā ar 
jautājumiem, bet arī gatavs 
pārsteigumam. Jaunais vadītājs Uģis 
Nastēvičs ir 
jauns (+), ar 
maģistru un 
doktorējās. 
Pusi no savas 
dzīves esot 
pavadījis 
nodarbojoties 
ar japāņu 
valodu un 
kultūru. Labs 
pārsteigums 
un laba 
pārmaiņa no 
šodienas 
politiskās 
spraidzes kā 
Latvijā, tā pasaulē. 
Pirmdienā Uģis pievērsās zīmju valodai 
kura ir kopīga abām tautām. Piemēri bija 
daudzi, ieskaitot Ausekli, Sauli, Māras 
krustu, Jumi, Ūsiņu, Pērkoņkrustu (abos 
virzienos) un citas zīmes. Interesantākā 

daļa bija žestu 
valoda un tā 
savienota ar 
dziedāšanu. Uģis 
arī pievērsa 
uzmanību japāņu 
rakstu valodai: 
kanji un tās 
lietošanai, 
specifiski drošības 
zīmes. 
Otrdienā salīdzinās reliģijas: Šinto un 
Dievturība. (Lai precīzi pārlatviskotu, 
Šinto ir jāraksta ar garo o.) 
Trešdienu pavadīsim ar mezglu rakstiem 
- latviešu valodas zudušā rakstības 
sistēma. Temats būs sasaistīts ar 
pašdarbību!?! 
Ceturtdienas pirmā daļa būs kopīga ar 
Riču Spuri un Gundegu Puidzu - Latviskā 

dzīvesziņa. 
Runa būs par 
Kristietību un 
Latvisko 
dievestību. 
Otrā daļa būs 
par japāņu un 
latviešu 
valodas 
mācīšanu. 
Piektdien tiks 
pārrunāta  
Eiropas 
etnisko 
reliģiju sakrālā 
telpa. 

Sestdien turpinās mezglu rakstu 
pašdarbību un pārrunās Brežģa alas 
rakstus, kuri atrodās zīmējumā uz 
Kronvalda zāles sienas. 

Juris Jauntirāns
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Latviskās dzīves  ziņas ievirze  

Ievirzi šogad vada Ciānas draudzes mācītāja 
Gundega Puidza  un bijušais Dievtuŗu dižvadonis 
Amerikā un Kanādā Ričs Spuris. Esmu priecīga, ka arī 
man ir izdevība tajā piedalīties, jo mums tur iet tik 
saistoši, ka ievirzi sākot, mēs bijām tikai astoņi 
dalībnieki, bet sesijas beigās jau 18.  Uz pārrunām 
neviens nebija jāmudina, tās ritēja itkā pašas no 

sevis.  Tās galvenokārt skāra lietas, kas latviešus vieno, 
vienalga, lai kur viņi  arī nedzīvotu. Pārrunu rezultātā mēs nonācām pie trim 
rezolūcijām, kas mums būtu jādara, lai latviešos veicinātu latvisko dzīves ziņu: 

1. Jāveicina tautas tērpa 
valkāšana; 

2. Jāveicina izpratne par 
latvisko dzīves ziņu; 

3. Jārāda priekšzīme, jo tas ir 
spēcīgākais audzināšanas līdzeklis. 

Man šie trīs ieteikumi patīk it sevišķi, 
jo tie noteikti veicina ik viena latvieša 
pašapziņu. Līdz sestdienai  mēs, droši vien, izdomāsim vēl citas lietas, kas mums 

visiem turpmāk butu jādara, lai  latvieši visā pasaulē justos kā vienas tautas locekļi, 
kaut arī viņi piederētu kādai kristīgo draudzei, dievtuŗu draudzei, vai pat kādai 
latviešiem līdz šim neraksturīgai draudzei vai ticībai.

Ričs Spuris un Gundega Puidze
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Folklora 

Inese Krūmiņa, Latvijas 3x3 kustības vadītāja, Garezera 3x3 
piedalās jau trešo reizi. Šoreiz Inese vada folkloras ievirzi, kā arī 
ik pēcpusdienu kopā ar savu vīru Jāni Ati, kurš vada 1/2x1/2, 
vada dziedāšanas ievirzi. Ir beigusies otrā folkloras nodarbība 
un šajās divās nodarbībās mēs esam izšķetinājuši un 
sagrupējuši tipiskākos latviešu ģimenēs svinētos svētkus. 
Latvieši svin gan gadskārtas svētkus - Meteņus, Lielo dienu, 
Jāņus utt, gan mūsdienu atzīmējamās dienas - 18. novembri, 
mātes dienu, kapu svētkus, mūža godus - krustabas, vedības 
un bedības un mūsdienu svinam dienas, tādas kā dzimšanas 

dienas, varda dienas, kāzu gada dienas. Apspriežot kuŗā kategorijā kurus svētkus 
ievietot, mēs uzzinājām daudz papildus detaļas un lika daudziem no mums 

aizdomāties cik senas ir mūsu tradīcijas un cik dziļi mūsos dažas ziņas ie iekodetas, 
apzināti vai neapzināti. otrdienas 
pievakarē sīki apskatījām krustabu 
rituālu, kā tas tika veikts senāk un kā 
i r t ransformē jušās mūsd ienās . 
Turpmākajās dienās Inese mums 
stastīs par vedībām un bedībām un arī 
par pirts rituālu. Folkloras nodarbība 
a r k a t r u d i e n u k ļ ū s t a r v i e n 
populārāka, šodien klausītāji jau sāka 
ve idot otru loku. Vairāk neko 
nerakstīšu, citādi rīt būs pārāk daudz 
interesentu un man nepietiks vietas.
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Svētdienas, 5.augusta vakarā, kad lielākā daļa 3x3 nometnes dalībnieki bija ieradušies, 
reģistrējušies un apzinājuši savas dzīvesvietas, sekoja Iepazīšanās vakars Graša paviljonā. 
Vakaru atklāja ar jautājumiem - kurš ir pirmo reizi 3x3 Garezeŗā, kurš ir pirmo reizi 3x3 
nometnē, kurš atbraucis ciemos no Latvijas? 

Lai Iepazīsanāš 
vaka r s bū t u 
a t b i l s t o š t ā 
nosaukumam, 
d a l ī b n i e k u s 
iepazīstināja ar 
n o m e t n e s 
i e v i r ž u 
v a d ī t ā j i e m . 
Katrs vadītājs  

pate ica pašu 
svarīgāko, kas attiecas uz viņa vadīto ievirzi, kā arī tika doti vispārīgi noteikumi, kas jāņem 
vērā, esot Garezeŗā. 
Turpinot Iepazīšanās vakaru, tika spēlēts 3x3 nometnes Bingo, ar kura starpniecību nometnes 
dalībnieki varēja labāk savstarpēji iepazīties. Apkopojot Bingo spēles populārāko jautājumu 
dominējošākās atbildes, secināts, ka Jānis Atis Krūmiņš šogad ir piedalījies Dziesmu un deju 
svētkos Latvijā, Uģis Nastevičs ir apciemojis Āzijas zemi, Linda Treija ir šķērsojusi trīs vai pat 

vairākus štatus, lai nokļūtu 3x3 nometnē, 
nometnes dalībniece Lilita Spure ir bijusi 
ievirzes vadītāja 3x3 nometnē vairāk nekā trīs 
reizes, savukārt Kristam Ozoliņam mājās 
vienlaikus ir trīs sugu dzīvnieki – odi, mušas un 
peles. Pirmā savu Bingo karti aizpildīja Ilze 
Čečere. 

Iepazīšanās vakars šogad bija īpašs ar to, ka 
3x3 nometnes Garezeŗā avīzes nosaukums tika 
izvēlēts balsošanas rezultātā. Nometnes 
dalībnieki varēja izteikt savus priekšlikumus 

avīzes nosaukumam. Populārākie ieteikumi bija 
“Garezera smiltis”, “Zemīte”, “Dubļi”, “Pazeme”, 
“Sūnas”, “Kurmis klausās”, “Zemteksts”. Diskusiju 
bagātā gaisotnē, ļoti sīvā un aktīvā balsošanas 
rezultātā, nometnes avīzes nosaukums tika izvēlēts – 
“Kurmis klausās”.  

Kad tika apzināta svarīgākā informācija par 
nometni, dalībnieki savstarpēji aprunājušies un 
satikušies pēc ilgāka laika, tradicionāli ar dziesmām 
un rotaļu tika noslēgts Iepazīšanas vakars, lai visi 
pirmdienas rītā tiktos Vēja kalnā uz karoga pacelšanu un 3x3 nometnes Garezeŗā atklāšanu.

Rotaļas

Avīžu nosaukuma balsošana



Pateicības 

Avīzes galvas zīmējums: 

Linda Treija  

Paldies fotografiem, kuri 
iesniedza bildes Gaŗezera 
3x3 Kurmis klausās: 

Samuels Knochs III  
Daiga Rūtiņa 
Maija Zaeska 

Paldies par rakstiem kuŗus varējām 
iekļaut 3x3 Kurmis klausās 
izdevumam:  

Korespondenti: 

Astrīda Jansone 
Juris Jauntirāns 
Ilona Laurēna 
Māra Linde 
Zinta Pone 
Daiga Rūtiņa 

Paldies Maijai Zaeskai par 
labojumiem! 

Samuels Knochs III - izdevējs
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Populārākie 3x3 priekšvārdi
Māra – 7 Ieva – 4 Inga – 4

Maija – 3 Franz – 3 Ēriks – 3

Viskuplākās ģimenes: 
Pone/Poneskevičs/Herron/Ozmen - 11 
Bauer/Zilaote - 10 
Elkins/Lagzdiņa/Finnegan - 7 
Liepa/DeBoe - 7

Ir dzirdēts, ka kāds 3X3 nometnē izbauda 
dzesinātu gaisu savā guļamistabā!

2018. g. Latvijas Dziesmu Svētkos ir 
redzēts 2017. g. 3x3 Stāstu segas 
dāvinājums.

Māra Knocha tautas tērpā nolika 
akerikāņu skolas koŗu gada beigas 
eksāmenu dziedot 3x3 vakara dziesmu a-
kapela veidā un saņēma desmitnieku 
atzīmē!


