
Pirmdiena, 2012. gada 23. jūlijsPasaules latviešu ģimeņu 3x3 saiets Kandavā

Kandavēze K
a

tr
s pats savas laim

es
 k

a
lē

js

#2

Spīguļo, saulīt, 
Kandavā!

Tas, ka šonedēļ būs saulains laiks, ir arī Tavs nopelns: Tu 
taču gribēji, lai Tava 3x3 nedēļa Kandavā ir silta, gaiša un 
darbīga. Un tāda tā arī būs, jo visi kopā kals katrs savu un 
mūsu kopābūšanas laimi.

Vēl sestdien, braucot uz Kandavu, esot balti lijis, un saieta vadītāja 
Daiga Bitiniece domās lūgusi: „Spīguļo, saulīt, spīguļo!” Un, padomā 
tikai, sāka spīguļot tā, ka visas laika prognožu mājaslapas vēsta: šī 
nedēļa Kurzemē gaidāma silta un bez lietus. 

Līga Ruperte, 3x3 kustības idejas autore, priecājas par katru, kas 
šo nedēļu uztic 3x3 kustībai. „Jo vairāk mēs iepazīsimies, jo lielāka 
būs mūsu kopības sajūta,” saka Līga. Viņa piekodina vienam otru 
uzrunāt ar „Tu”, jo šī ir 3x3 kustības tradīcija, kas caurvijusi jau 196 
nometnes, un Kandavas saietam šī tradīcija jānes tālāk. Šis saiets 3x3 
kustības vēsturē iekals vairākas zīmes: visticamāk, šis būs kuplākais 
saiets, turklāt te ir daudz ārzemju dalībnieku. 

Ceļavārdus spraigai un raženai laimes kalšanas nedēļai saieta at-
klāšanā veltīja arī Kandavas novada domes priekšsēdētājs Rolands 
Bārenis un Kandavas Valsts lauksaimniecības tehnikuma saimnieks 
Ivars Lasis, vēlot nedēļu padzīvot kā studentiem. No tiesas: kas gan 
var liegt mums nedēļu studēt laimi!?

„Sirds plūst pāri no prieka,” savu satikšanos ar Kandavas saieta 
dalībniekiem raksturoja 3x3 kustības Latvijā priekšsēde Inese Krū-
miņa. Jāpatur prātā Ineses teiktais: neviens jau kalējam neko gatavu 
rokās neieliek – ir ilgi pacietīgi jākarsē dzelzs, kamēr tā kļūst valkana 
un ļaujas kalēja gribai, un tad jākaļ vēl un vēl, kamēr rezultāts pašam 
patīk un nav kauns citiem parādīt. Ko šonedēļ izkalsi Tu?   

Lolita

Gatavojoties saieta Iepazīšanās vaka-
ram, daudz lasīju gan par kalšanu, gan pa-
kaviem, meklējot informāciju tautasdzies-
mās, sakāmvārdos. Mans pārsteidzošākais 
atklājums: pakavs kā laimes simbols ir 
raksturīgs ne tikai latviešiem, bet daudzām 
tautām. Kāpēc tā?

Pirmkārt, pakava forma atgādina pus-
mēnesi, kas ir pagānu dievietes simbols. Šī 
senā dievība apvieno trīs dažādus sievietes 
dzīves ciklus – jaunavu, māti un kroni jeb 
viedību. Dievietes pusmēness tiek uzska-
tīts par aizsargājošu, un kombinācijā ar iz-
turīgo metālu tas veido īpaši spēcīgu zīmi.

Otrkārt, dzelzi senatnē uzskatīja par ļoti 
nozīmīgu un reizēm pat maģisku. Kalējiem 

piedēvēja pārdabiskas spējas, jo tie prata ap-
strādāt dzelzi. Bija ticējums, ka dzelzs spēj 
atvairīt dēmonus un raganas, tāpēc cilvēki 
pie namdurvīm piestiprināja pakavus. Pa-
kavam ir septiņi naglu caurumi, un daudzās 
kultūrās tas ir veiksmīgs skaitlis.

Interesantākais laimes pakava skaidro-
jums attiecas uz zirgiem, kas gandrīz visās 
pasaules kultūrās ir mīlēt. Arī man ir savs 
pakavs – mazs alvas pakaviņš, kas paredzēts 
izkausēšanai, lejot laimes gadu mijā. Dīvai-
ni: tieši tad, kad tas būtu jākausē, pakavu 
nevaru atrast, bet vēlāk tas atkal uzrodas, 
un tā jau gadus piecus. Manam pakavam 
laikam piemīt pašsaglabāšanās instinkts, 
kas nozīmē, ka tas nav jāizkausē. 

Ziedīte Začeste, 
Kandavas 3x3 saieta  
Iepazīšanās vakara 
vadītāja

Mans pakavs  
nav jāizkausē
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3x3 Kandavas saime
Nometnes atklāšanā gods 

pacelt karogu bija uzticēts 
kuplajai Treimaņu ģimenei 
no Rīgas. Viņi šajā nometnē ir 
deviņi: Ieva un Roberts, viņu 
bērni Lauma Zaiga (16 gadi), 
Elza Renāte (12), Valters (6),  
Eduards (3), viņu brālēns  
Edgars (16), Ievas tētis Jānis un 
Roberta mamma Māra. 3x3 sai-
mē Treimaņi ienāca pirms 10 
gadiem, un arī tā bija Bitinieku 
vadītā nometne – toreiz Skrun-
dā viņi vēl bija tikai četri, puikas vēl nebija dzimuši un vecvecāki arī pievienojās 
vēlāk. Vēlākajos gados viņi piedalījušies ne tikai kā dalībnieki: Roberts ir stāstījis 
bērniem vakara pasaciņu, bet Ieva mācījusi papīra plastiku. Šīs nometnes uzdevums 
pacelt karogu bijis satraucoši atbildīgs, bet jutušies droši, jo viņu taču ir daudz.

Manfrēds Zīverts no ASV ir nomet-
nes dalībnieks cienījamākajos gados 
(87). Cienījams un apbrīnojams viņš ir 
dzīves mundruma dēļ. Dzimis Latvijā, 
pēc kara nonācis nometnē Vācijā, 1949. 
gadā izbraucis uz ASV. Strādājis slimnī-
cā, 16 gadus būvniecībā, 29 gadus – Ko-
lumbijas universitātes bibliotēkā. Studējis 
medicīnu un vēsturi Frankfurtē, Heidel-
bergā un Kolumbijas universitātē, vasaras 
kursos Romā un Parīzē. Un joprojām ir 
students! Manfrēds mācās arī klavierspē-
li – spēlē katru dienu, bet vienreiz nedēļā 
viņam ir klavierstundas. Uz Latvijas 3x3 
pirmoreiz atbraucis 1993. gadā Pāvilostā 

un tupmāk brauc katru gadu, izņemot vienu, kad viņa sieva Alise, ar ko kopā bija no-
dzīvojuši 53 gadus, aizgāja mūžībā. Manfrēdam esot viena vēlēšanās – nomirt Latvijā. 

Manfrēds ir arī labdaris – viņš sponsorē nometnes dalības maksu vairākiem da-
lībniekiem, kas ir viņa radu cilvēki. Šajā nometnē kopā ar viņu ir Gunita Krēsliņa no 
Vācijas, Anete un Eva Zvaigznes un Aksels Šterns.

Dina un Reinis Cepļi bija šī gada pirmā 3x3 saieta vadītāji Kocēnos. Cepļi 
3x3 saimē ir kopš Rucavas nometnes 2001.gadā. Dina un Reinis vairākkārt vadījuši 
nodarbības pašiem mazākajiem nometnes dalībniekiem, un uz Bēbīšu skoliņu līdzi 
viņiem allaž bijis arī savs uzskates materiāls – pašu mazulis. Cepļiem ir četri bērni – 
Dora, Justs, Jānis un Made. Dina priecājas, ka beidzot arī viņi ar Reini saietā ir da-
lībnieki, nevis ieviržu vadītāji. Kopā ar Madi viņi noteikti aizies uz pēcpusdienas ie-
virzi pašiem mazākajiem, bet pārējā laikā – baudīs nometni. Dina smej, ka šajā saietā 
pašiem vien nāksies pieskatīt 
mazākos bērnus, jo citkārt 
to vajadzēja darīt lielākajiem 
bērniem: tētim un mammai 
taču bija jāstrādā, un tas bija 
lielisks attaisnojums. Pirm-
dien Dina ar Madi un Doru 
devās uz Ģimeņu semināru, 
bet Reinis saldi gulēja pēc 
nakts dežūras Mades midzi-
nāšanā. 

Rasma un Lolita 

Kandavēze

Otrdien, 24. jūlijā
8.00 – 9.00 Celšanās, rīta rosme
9.00 – 9.30 Brokastis
9.35 – 9.50 Jubilāru un gaviļnieku 

sveikšana. Informācija. Kandavas 
3x3 TV ziņas (skolas aktu zālē)

10.00 – 12.00 Rīta ievirzes
12.00 – 12.30 Brīvbrīdis
12.30 – 13.30 Pusdienas
14.00 – 16.00 Pēcpusdienas ievirzes
16.00 – 16.30 Brīvbrīdis
16.30 – 17.30 Bēbīšu skola
16.30 – 18.00 Rotaļas un tautasdzies-

mas visai ģimenei
16.00 – 18.30 Apvārsnī dzejniece un 

dramaturģe Māra Zālīte;
           Maisiņu apgleznošana; Sports; 

Galda spēles, novuss;
           Novada mācība
18.30 – 19.30 Vakariņas
19.30 – 21.00 Tikšanās ar teātra 

cilvēkiem – novadniekiem Kas-
paru un Jāni Znotiņiem un Reini 
Suhanovu (kultūras namā)

21.00 – 21.30 Vakardziesma, mazo 
bērnu guldināšana

21.30 – 22.30 Dzejniece Maija Lauk-
mane (kultūras namā)

22.30 - … Nakts viesis – Anita Liepiņa 
(Kanāda): Kā mēs latviskojam 
personvārdus un vietvārdus 
(bibliotēkā)

23.00 -... Nakts orientēšanās

DIENAS PLāNS

Uzkal sev Kandavas 
3x3 piemiņas zīmi

Rotkalis Uldis Melbergs aicina 
katram pašam izkalt Kandavas 3x3 
piemiņas zīmi – monētiņu ar nomet-
nes zīmi  – laimes pakavu. Sudraba 
zīme maksās 50 santīmus, citi mate-
riāli – lētāk. Interesentiem jādodas uz 
Rotkalšanas darbnīcu. 

Kāda zīme – monētiņa izskatīsies – 
skatiet attēlā.
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Iepazīšanās vakarā informāciju par ieviržu vadītājiem un tēmām papil-
dināja vakara vadītājās Ziedītes Začestes jautrie komentāri un saieta dalīb-
nieku smiekli.

Stadiona tribīnēm priekšā noliktā kalēja lakta un četru lielumu āmuri arī nerosināja 
nopietnību. Bija interesanti redzēt, kuru āmuru kurš ievirzes vadītājs izvēlēsies un kādu 
skaņu rakstu uzsitīs. Dažādība bija samērā liela, tāpat kā saieta dalībniekiem piedāvātā 
nodarbību tematika un norises formas. Par dažādību gādāja arī atvasītes, kurus āmuri 
pievilka kā magnēti.

Par ievirzēm informācija pieejama bukletos un stendā. Saieta vadītāja Daiga Bitinie-
ce priecīga, ka izdevies piesaistīt tik daudz šīspuses lietpratēju, kuri vadīs ievirzes. Viņi 
ir pavisam 22 – no Kandavas, Stendes, Sabiles, Tukuma, Kuldīgas. 

Daudz ieviržu ir iepriekš nebijušas. Pirmoreiz dalībnieki apgūst saulessargu tam-
borēšanu, mācīsies gatavot koka rotaļlietas, ir ievirze par dzīves stilu un mūziku Latvijā 
pagājušā gadsimta 30. gados, par latviešu rituāliem senatnē, koka virpošana, peldēšana 
un novusa spēle. 

Dažās minūtēs pie mikrofona ieviržu vadītāji paguva sniegt priekšstatu, ka nedēļā 
Kandavā būs daudz ieguvumu. 

Agrita

Viju Liniņu dzimšanas dienā 
sveicām vakar. 

Izrādās, ka, izbraucot no mājām, 
no Saldus, viņa bija saņēmusi vienu 
apsveikumu pa telefonu. Vairāk nē, jo 
viņa bija brīdinājusi savus draugus, ka 
nebūs mājās. Vakara apsveikums Viju 
pārsteidza. Nu viņa jautās floristikas 
ievirzes vadītājai Signei, ko katra puķe 
dzimšanas dienas pušķī nozīmē. Tās 
jākaltē tējai.

Saldeniece saietā uzturas kopā ar 
savu mazmeitu Agati. Katra izvēlēju-
sies savas nodarbības. Vija 3x3 saietā 
ir pirmoreiz, bet viņai ir liela nometņu 
pieredze – būdama skolotāja, viņa ta-
jās ir strādājusi ilgus gadus. Nu viņai 
būs iespēja salīdzināt.

Vakar sveica arī gaviļnieci Mariku 
Ozolu. 

Rojeniece Zane Alkšbirze ir 
šīsdienas jubilāre.

Zane 3x3 saietā ir trešoreiz un otro 
reizi tajā svin savu dzimšanas dienu. 
Viņa atzina, ka apsveikumu ļoti gaidī-
jusi, jo jūtas īpaši brīdī, kad tik daudz 
cilvēku dzied veltījuma dziesmu. 

Viņa nometnē ieradusies kopā 
ar diviem saviem bērniem, arī radi-
niekiem un viņu bērniem. Zanesprāt 
nometne bērniem ir visvērtīgākā, gal-
venokārt viņu dēļ māmiņa ir šeit. Tri-
jos gados viņa nekad nav izvēlējusies 
ievirzi sev, bet visur iet līdzi bērniem. 
„Man šķiet, ka viņi daudz iemācās no 
kopīgiem rituāliem, piemēram, pirms 
ēšanas. Gribas kopā būšanu. To nevar 
iemācīt formālajā izglītībā,” Zane ir 
pārliecināta. 

Nometnē iespējams redzēt, kādas 
ir citas ģimenes, un arī vērojot var 
daudz ko gūt. Zanei Kandavā patīk. 
Viņa ir pārsteigta, ka pilsēta izrādīju-
sies daudz lielāka, nekā šķitis līdz šim. 
Vienmēr tai ir tikai braukts cauri, bet 
nu var iepazīt vairāk. Kandava ir zaļa 
un ļoti sakopta.

Šodien dzimšanas diena ir arī Mā-
rai Tamsonei un Andrim Milleram. 

Ievirzes vada daudz 
kurzemnieku

JUBILāRI

Kandavēze

Apsveikums – 
pārsteigums

Kopā ar bērniem

Šie trīs brašie kalēji gādās par nakts dzīvi: nīcēju nīcēja Lija Dunska un muzikanti Jānis Sausnītis un 
Vivita Skurule.

Lektores, ģimeņu semināra vadītājas Līga Ruperte un Māra Tupese nenoliedzami ir 3x3 kustības pamats,  
un viņu vadītā ievirze ir 3x3 spilgtākā atpazīšanas zīme.



Doņu cepures patīk dāmām  
un garšo govīm
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PAZIŅOJUMI IEVIRZES

 • Veļas mazgāšana – vienojoties
Ja nepieciešams izmazgāt veļu, jāzvana 

Edītei – 28703207, lai vienotos par laiku 
un maksu. Netīrā veļa jāieliek maisiņā un 
jānodod 3. viesnīcas reģistrācijā.

 • Lauku pirts “Indānos”
Ir iespēja pieteikties uz īstu lauku 

pirti pie Signes Ezeriņas viņas lauku sētā 
“Indānos”, kas atrodas 10 kilometrus no 
nometnes. Saimniece sola gan pirts sloti-
ņas, gan pirts pērienu, ja ir tāda vēlēšanās. 
Pirts dienas – otrdiena, trešdiena, ceturt-
diena, katrā dienā ne vairāk kā 6 cilvēki. 
Par dienu un maksu jāvienojas, zvanot 
Signei 29259272 (viņa ir Floristikas ievir-
zes vadītāja).

 • Ūdeni jāpilda savos traukos
Lūgums dzeramo ūdeni no ūdens ba-

loniem liet savās līdzpaņemtajās krūzītēs 
vai pudelēs. Vienreizlietojamās glāzes pie 
baloniem netiks liktas. 

 • Automašīnas jānovieto darbnīcu   
 stāvlaukumā

Lai netraucētu pašiem un citiem, lū-
gums personīgās automašīnas neturēt pie 
kopmītnēm, bet novietot darbnīcu stāv-
laukumā. Darbnīcas ir tur, kur strādā rot-
kaļi, keramiķi un metālkalēji.

 • Var nolīgt auklīti mazulim
Vecāki par samaksu var sarunāt Kan-

davas meitenes pieskatīt bērnus, lai paši 
varētu piedalīties ievirzēs vai vakara prog-
rammās. Zvanīt Annijai – 29326822, Ine-
tai – 26630068, Elizabetei – 25919522.

 • Lai bērniem nepzustu vecāki
Vecākiem jāuzraksta savu telefona 

numuru uz bērnu vārda kartēm. Tas ne-
pieciešams drošībai – ja nu bērnam pazūd 
vecāki (vai otrādi).

 • Atrastās mantas - Informācijas centrā
Atrasto mantu birojs atrodas Informā-

cijas centrā uz klavierēm. Meklējiet tur!

 • Uzmanību! Ievērosim kārtību!
Esam liels trīsreistrīsnieku pulks. Pada-

rīsim sev šo nedēļu patīkamāku, ievērojot:
1) tīrību kopējās labierīcībās;
2) kārtību pie ūdens aparātiem;
3) atkritumu maisi no istabiņām jāiz-

met dežurantu norādītā vietā, ne citur.

 • Paziņojums orientieristiem! 
Visiem, kas rīt piedalīsies nakts orien-

tēšanā, līdz plkst. 23.00 jāpulcējas pie 
Kandavas autoostas Kūrorta ielā 1b. Starts 
izlozes kārtībā.

Drīz jūs viņas pamanīsiet: visur, kur vien varēs apsēsties un nebūs jātur 
rokās karote, sēdēs čaklās pinējas ar zaļām doņu pīnēm. Viņām Sandras 
Vorkales vadībā taps cepures.

Kāpēc jāmācās pīt cepure? „Lai apgūtu ko jaunu, lai rotātos un lai būtu ko otram 
dāvināt,” saka ievirzes „Cepures no kļavlapām, doņiem” vadītāja. Pirmo doņu cepuri 
dāvanā no citas Sandras – trīs kilometru attālumā dzīvojošās Sandras Stares –  savu-
laik dāvanā saņēma ievirzes vadītājas meita. Diemžēl cepurei pārlieku ilgs mūžs nebi-
ja – to apēda govs. Tad dāvana tika atkārtota, un visbeidzot Sandra Sandrai iemācīja 
cepures pamatu – pīnīti, un nu Sandra varēja cepuri pīt pati. „Cepures ir mans vaļas-
prieks: es tās adu, tamborēju un arī pinu. Doņu cepures vairāk ir vasaras vaļasprieks, 
un man gribētos sasniegt tādu cepurnieces līmeni, ka es spētu nekļūdīgi pateikt, kāda 
kuram cepure derētu vislabāk,” saka Sandra.

Pirmā Sandras sastapšanās ar 3x3 kustību bija Adamovas nometnes gaidās  
1998. gadā. Bija iecerēts, ka nometnes ietvaros notiks Sandras kāzas, un viņa bija 
aicināta arī strādāt nometnes avīzē, tomēr viņa padomāja un atteicās – gan no pub-
liskām kāzām, gan avīzes. Adamovā kāzas nometnē svinēja cits pāris, tomēr Sandra 
3x3 kustību neaizmirsa. Viņa 3x3 nometnēs ir gan vadījusi jauniešu pārrunas, gan 
mācījusi gatavot puzurus, pīt cepures, gan strādājusi nometnes avīzē. Ikdienā Sand-
ra, kā pati saka, ir mākslas kuģa kapteinis Ludzā – viņa ir J. Soikāna Ludzas mākslas 
skolas direktore.  

Lolita 

Aloida Jurčenko visu nedēļu stāstīs, ko iesākt, kad jūtamies dzīves 
krustcelēs. Viņas ievirze saucas „Mūsu spēka avoti”.

Vai tiešām tik biežas ir situācijas, kurās mēs raugāmies apkārt pēc padoma? 
Aloida uzskata: „Jā, tās rodas bieži vien. Teorētiski mēs izejam caur krīzēm mūža 

garumā ik pēc septiņiem gadiem, ir arī citas krīzes. Bieži vien mēs it kā apmulstam, 
mums pietrūkst spēka izdarīt izvēles. Reizēm tad palīdz zināšanas un arīdzan apzi-
ņa, izpratne par to, kas ir patiesais mūsu spēka avots. Tā ir saikne ar mūsu dzīvības 
devējiem – tēvu, māti -, ar senčiem un nereti arī palīdz izpratne, kā darbojas mūsu 
personīgā un arī dzimtas sirdsapziņa.”

Šķiet, ka šādas domas un vēlēšanās izprast cilvēkam nāk līdz ar dzīves pieredzi, ne 
jaunībā. „Šos jautājumus cilvēki uzdod, kad viņi ir reāli saskārušies ar izaicinājumiem, 
bet tas neliedz arī jaunam cilvēkam jau izprast šos jautājumus,” uzskata ievirzes vadītā-
ja.” Tas bieži vien palīdz izvairīties no kļūdām, kas var atstāt paliekošas pēdas, un arī iz-
prast procesus, kuros mēs esam iesaistīti jau kopš dzimšanas.” Tātad – vienmēr izzināt. 

Aloida priecāsies, ja viņas nodarbībās klausītāji būs „ar atvērtu sirdi un ļausies 
procesam, kas ar viņiem notiek, kad viņi iegūst jaunu informāciju”. 

Agrita

Spēku dzīvei dod mūsu senči
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Cienījamie 3x3 dalībnieki!
Ja jūs vēlaties kaut ko labu paveikt 

Kandavā,  Jums ir iespēja palīdzēt Kanda-
vas jaunajai paaudzei.

Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidussko-
la pašlaik iesaistījusies projektu konkursā 
„Labie darbi”, ir veiksmīgi izturējusi pirmo 
kārtu, bet otrās kārtas rezultāti atkarīgi no 
balsojuma.

Skolas pieteiktais projekts „Rotaļu un 
atpūtas telpas izveide Kandavas Kārļa Mī-
lenbaha vidusskolā” paredz izveidot telpu, 
kurā sākumskolas skolēni varētu pilnvēr-
tīgi atpūsties, rotaļāties, spēlēt dažādas iz-
glītojošas spēles, skatīties filmas vai radoši 
darboties pedagoga vadībā ārpus mācību 
stundu laika.

Ja vēlaties atbalstīt šo projektu, lūdzam 
par to nobalsot!

To var izdarīt šādi:
1. www.draugiem.lv/special/labiedarbi 

/?project=438  – atrodiet projektu „Rotaļu 
un atpūtas telpas izveide”, nospiediet pogu 
„balsot”.

2. var arī nobalsot no mobilā telefona, 
ierakstot sava mobilā telefona numuru in-
terneta vietnes www.labiedarbi.lv/balso_
par_projektu/rotalu-un-atputas-telpas-
izveide.html  attiecīgajā logā un sagaidot 
īsziņu ar kodu, kurš ievadāms vajadzīgajā 
lodziņā. Šādi var balsot arī tie, kuri nav 
portālā „draugiem.lv”.

Viens balsotājs drīkst balsot abos vei-
dos.

Ja nepieciešama palīdzība balsojot, 
vērsieties pie konsultantiem, kuri jūs gai-
dīs nometnes norises vietās un kurus varē-
siet pazīt pēc norādes „Labie darbi”. Tur arī 
būs pieejams internets balsošanai.

Izmantojiet savus brīvbrīžus labiem 
darbiem! Lūdzam balsot par šo projektu, 
jo tas ir svarīgi Kandavas bērniem! 

Projekta autore Iveta Goldberga  
un domubiedri 

Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolā

Balsojot palīdzēsim 
Kandavas skolai

Papildina nometnes mājaslapu

Klātienē iepazīt novadu

Politiķi ir kalpi – viņiem jāliek strādāt

Ievirzi „Tīmeklis” vada Gundars Kalniņš, kas mājaslapu veidošanu ap-
guvis pašmācības ceļā. 

Gundara ikdiena ir nešķirami saistīta ar datoriem: viņš ir galvenais „Canon IB 
Serviss” tīklu administrators, un no savas darbavietas Gundars uz Kandavu atvedis 
arī lielo kopēšanas iekārtu, kam ir tīrais nieks pavisam veikli sakopēt un saskavot tik 
daudz avīžu, ka pietiek katrai saieta saimei. 

Pirmoreiz ievirzi „Tīmeklis” Gundars vadīja 2005.gadā, kad ar 3x3 mājaslapas ie-
priekšējās versijas veidotāju Pēteri Kļaviņu no Itālijas vienojās: mājaslapa jāpapildina 
un jāpilnveido, lai saglabātu un arhivēto 3x3 kustības vēsturi. Tas, cik tiek paveikts 
katrā saietā, atkarīgs no ievirzes dalībnieku pieredzes, iedvesmas un darba spara. 
Cik spēj, tik dara: raksta tekstus, fotografē, rada nelielas video intervijas. Ja darītāju 
daudz, Gundars piedāvā papildināt arī iepriekšējo nometņu arhīvu.

3x3 saimei piederīgs Gundars ir kopš 1995.gada, kad viņu te iesaistīja Krūmiņu ģi-
mene, jo Gundars toreiz jau pāris gadus kopā ar Jānis Ati dziedāja vīru kopā „Vilki”.  

Lolita 

Politikas ievirzes vadītājs Andris Tomašūns ir gana pieredzējis, lai nedēļas 
laikā ievirzes dalībniekus aizrautu un mudinātu padomāt, kas īsti ir politika. 

Andris pats ir ēdis politiķa maizi – viņš bijis Augstākās Padomes deputāts un 
balsojis par Latvijas neatkarību, bijis arī deputāts 6. Saeimā, kā arī Jelgavas domē. 3x3 
nometnēs Andris ir vadījis gan vēstures, gan politikas ievirzes, bet sākums visam bija 
1996. gadā, kad Jelgavas nometnes vadītāja Silvija Andersone uzaicināja Andri uz 
tikšanos ar nometnes dalībniekiem. Kopš tā laika viņš ir aktīvs 3x3 ieviržu vadītājs, 
un 2008. gadā notika viņa vadītā 3x3 nometne Zaļeniekos. 

Politikas ievirzes dalībnieki otrdien tiksies ar Saeimas Izglītības, kultūras un zi-
nātnes komisijas priekšsēdētāju Inu Druvieti. Andris saka: „Nevajag domāt, ka depu-
tāte te ciemosies. Nē, viņa strādās, tādēļ vajag nākt un uzdod jautājumus. Ir jāsaprot, 
ka deputāti nav mūsu viesi, bet gan tautas kalpi, tādēļ pret viņiem atbilstoši jāizturas: 
jāliek strādāt!” Savukārt piektdien ievirzes dalībnieki tiksies ar Saeimā pārstāvēto 
partiju jauniešu organizāciju vadītājiem. Pagaidām aicinājumam atsaukusies „Vie-
notība” „Reformu partija”. „Skumji, bet izskatās, ka ne visām partijām ir jauniešu 
organizācijas, un tas nozīmē, ka partijas nerūpējas par savu nākotni,” saka Andris. 

Kopš aizvadītās piektdienas Andrim ir jauns darbs. Redz, Jelgavā remontē Lielo 
ielu, un tās pārbūvei neizbēgami vajadzīgi prāvi rakšanas darbi. Andris ir izturējis 
konkursu un uz diviem gadiem kļuvis par būvdarbu uzraugošo arheologu. 

Lolita 

Agris Dzenis novada mācības ievirzē sola aizvest uz senām spēka vietām.
Viņa ievirzes centrā būs Kandavas novada vēstures un dabas daudzveidība. „Viss 

ir vienlīdz nozīmīgs – gan daba, gan vide, gan notikumi, kas saistīti ar šo vidi,” saka 
Agris. Viņš palīdzēs tajā gūt ieskatu.

Latvijas apceļotājiem priekšstats par Kandavu visbiežāk aprobežojas ar netipisko 
reljefu un pilskalniem, vecpilsētas šaurajām ieliņām un Abavu. Tomēr ir vērts vairāk 
iepazīt Kandavas novadu.

Agris Dzenis saka: „Matkules jeb Buses pilskalns ir viena no ainaviskākajām vie-
tām novadā. Čužu purvs Abavas kreisajā krastā, trīs, četrus kilometrus no Kandavas. 
Purvā no akmens laikmeta vienīgās Latvijā saglabājušās auga purva čužas atradnes. 
Visdziļāk iepazīt šo vietu iespējams tikai klātienē.” Novada pazinējs sevi dēvē par 
Kandavas iedzīvotāju un iegātni šajā pilsētā. Viņa bērnības zeme ir Līvāni. 

Agrim Kandavā mīļākā ir Velnala un Velnakmens. Viņu valdzina gan ainava, gan 
arī vietas mitoloģiskā simbolika. „Nav svarīgi, vai senatnē šī vieta tiešām ir skatīta kā 
trīsdaļīgais pasaules dalījums: ala – pazeme, akmens – zeme un uzkalns – debesis. 
Man sniedz gandarījumu skatīt šo vietu tieši kā mazo pasauli, ko var ātri izstaigāt un 
par ko padomāt – kas no katras šīs pasaules ir tevī pašā,” stāsta ievirzes vadītājs. 

Agrita
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Pirmā diena – satikšanās, iepazīšanās

Labdien, labdien – tik silti kā rīts ar dienu satiekas Krūmiņi no Lat-
vijas un Vlasovu Laima ar mazdēlu no Maskavas.

Lai kļūtu par pilntiesīgu saieta dalībnieku, reģistrējoties katrs saņēma vārda karti, 
kas ir arī ieejas biļete ēdnīcā. Ja vārda karte pazūd (bet pazaudēt nevajag), tā nekavē-
joties jādodas atjaunot infocentrā. 

Uh, kas par atkalredzēšanos! Uldis Siliņš sola nometnes vadītājam Aldim Biti-
niekam: „Lūk, cik garus humora gabalus es rakstīšu šī saieta avīzē!”

Iepazīstot apkārtni, saieta dalībnieki devās pāri Abavas tiltam, kas ir vecā-
kais laukakmens tilts Latvijā, dažkārt to dēvē arī par vecāko no laukakme-
ņiem būvēto tiltu Ziemeļeiropā. Tilts būvēts 1873. gadā.

Krišjānis, Rūdolfs, Dāvis, Viesturs un Edijs ir stingri pārliecināti, ka viņu nebūs 
nekur – dančos nebūs, peldēties viņi neies un ja kāds viņus tur redz – ziniet, tā ir 
ilūzija. Kāpēc tā? „Tāpēc tā,” saka puiši.

Kandavas novada zīmē ir ozolzīle, tāpēc zīles te ir īpašā godā. Lūk, 
Kandavā ir pat savs Zīļuks laivā, kurā vietas pietiek arī 3x3 saieta 
bērniem.
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Izrādās, mums šajā nometnē ir 
sava Naktsmeita – tā sevi definēja 
Lija Dunska, kad viņai ieviržu vadītā-
ju sapulcē vajadzēja stāstīt, kas viņa ir 
un ko šeit darīs. Tā kā Lija darbosies 
pa naktīm – uzmundrinās nīcējus un 
piespēlēs muzikantiem  – „Kandav- 
ĒZE” vienojās ar viņu kā pirmavotu 
informācijai par nakts norisēm šajos 
3x3 stratēģiskajos punktos. Protams, 
priecāsimies par citiem avotiem un 
izmantosim arī tos.

Kad Naktsmeita ieradās nīkšanas tel-
pā, tur jau, protams, bija Siliņš, kurš izpil-
dīja savas autordziesmas. Katra dziesma 
bija teatralizēts uzvedums, kuru ietvaros 
gāzās glāzes, lija alus un Siliņa vajadzībām 
tika izlietotas visas kafejnīcas salvetes. 

Jau pirmajā vakarā nīcēju pulkā labi 
iekļāvās vietējie. Kandavas Aksilde būs 
paplašinājusi 3x3 nīcēju leksiku ar jaun-
vārdiem no šejienes krājumiem. Pamanā-
mi sevi pieteica jelgavnieku pulciņš.

Nīkšanas piespēlētājas Vivitas akor-
deons spīdēja un skanēja spoži, viņai pa-
līdzēja Inga. 

Kad nīkšanā ieradās Grasis ar famīliju, 
Lija gribēja ar viņu sadziedāt viņa īpašo 
dziesmu, bet nespēja atcerēties, kura tā ir, 
un arī Austris pirmajā vakarā vēl nespēja 
to atcerēties.  

Nakts dzīve

Svētdienas vakara dančos, kas tra-
dicionāli beidzās ar Zagli, uzvarēja 
Alma Liepa un Krišjānis Sants. 

Krišjānis Sants dalās pieredzē: „Lielā-
ko prasmi prasa palikšana pēdējā piecinie-
kā, bet tālākais bieži vien ir laimes spēle.” 
Savukārt Almas prieks par savu uzvaru ir 
neviltots. Interesanti, ka tad, kad dejā bija 
palikuši vien septiņi dalībnieki, trīs no 
tiem bija Liepas – Viesturs, Silva un Alma. 
Viesturs gan neesot pamanījis, ka pēdējo 
dalībnieku vidū bijušas abas māsas. Gri-
bi zināt, vai Viesturs ļāva māsai uzvarēt, 
vai patiešām zaudēja Almai? Vajadzēja 
nākt uz dančiem! Viesturs apliecina: viss 
bijis godīgi, bet skatītājiem licies, ka lie-
lais brālis tomēr panāca solīti pretī māsas  
priekam. 

Lolita

Pirmajā zaglī uzvar 
Alma un Krišjānis

Vakara pasaciņā bija tik daudz klausītāju, ka tiem 
tikko pietika vietas stadiona tribīnēs zem uzraks-
ta „Kandava”. Vakara pasaciņas stāstīšana pirmo-
reiz saieta vēsturē notika divos stāvos. 

Pirmos dančus saietā spēlēja Ilga Reizniece un 
Andris Davidons. Lai gan programma solīja, 
ka danči beigsies pusstundu pēc pusnakts, tie 
ievilkās līdz pat otrajai nakts stundai. 

Nīkšanas telpā, kā ierasts, stundas rit pie gariem galdiem. Nīkšana nav ne dīka sēdēšana, ne skumša-
na, bet gan runāšana, dziedāšana un smiešana. 

Pirmajā vakara dziesmā – pirmais lielais da-
lībnieku aplis, aptverot visu pagalmiņu. Un 
kas gan apli veido? Protams – saieta ģimenes: 
vecvecāki, mammas, tēti un bērni.

Folkloras vakarā pēc iepazīšanās saieta dalībnie-
kus priecēja Zantes folkloras kopa „Vācelīte” Ani-
tas Apines vadībā. 

Aivars un Lolita
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Kandavēze

Arī Kleopatra 
ir Kandavā!!!

Palasies, kā Siliņš vēzē  
savu spalvu “Kandavēzē”

Nu tiešām negaidīju no SiliņUlda 
tādu kliedzošu nevērību – nesaredzēt 
paša radīto Kleopatru dalībnieku sa-
rakstā un nepieminēt savā iepazīša-
nās ievadrakstā! Te jau ne tikai Pliek-
šāns, bet visi neatraktie faraoni sāks 
zārkos dīdīties.

Un par ko?! Par to, ka katru gadu 
kopš Skrundas laikiem veselu jūlija 
nedēļu zvēru viņam mūžīgo mīlestī-
bu?! Par to, ka gandrīz vienīgā neaiz-
mirsu iestūķēt azotē aploksni Uldiņ-
dienā?! Par to, ka katram stāstu, kas 
grib un negrib dzirdēt, par SiliņUlda 
teātra peidagoga talantiem, kas mani, 
sievieti pusmūžā, uzdzina uz skatuves 
dēļiem un tur aizmirsa! Tā nu es pār-
veidojos – gan par kārno tautu meitu, 
gan par Žurku Kornēliju, Purvciemam 
piepalīdzot, gan par pujeni vai rozi 
(„vītušo” izlaist), bet ne jau tik ļoti, 
ka nevar atpazīt. Un ne viens vēl nav 
spējis mani no dēļiem noslaucīt.

Varēja jau nu gan mani pieminēt, 
ja ne pie iespaidīgiem un ievēroja-
miem cilvēkiem, tad vismaz starp 
Pulkveža kundzi un dažādām mātēm 
un māmuļām iestūķēt.

Un tad vēl muld par par kaut kādu 
tur tuvināšanos, kad pats aizņēmis 
visu pēdējo galveno avīzes lapu ar 
savu innuendo [slēpto mājienu]. Pie-
klājības pēc vismaz kādu sleju būtu 
citiem atvēlējis. Lapa jau būs dzeltena 
gan pirmā, gan septītajā dienā, vai tad 
visu viens pats krāsos?!

Visi, kas ciena vēsturi, zina, ka 
Kleopatra vienmēr bijusi pirmā un 
pēdējā gan zaļiem, gan sirmiem, bet 
Siliņ Uldis nīkšanas sākumā strebj 
melnu kafiju bez uzkošanas un atsa-
kās no bučošanās. Netika ne dvēselei, 
ne garam, par miesu nerunājot. No 
pārsteiguma pat balss pazuda. Rādās, 
ka, pateicoties SiliņUlda lielajiem vil-
cieniem, būs jāmeklē kāds cits bānī-
tis. Varbūt tad sāks dzimt atskaņas šai 
jaunajai nedēļas hronikai!  

 Ar cieņu – Jūsu Kleopatra

Labas dienas!
Bij dziļa ziema, kad projām gāju… Uz 

kurieni? Uz vasarīgo Latviju? Kungs, stāvi 
man klātu!

Pie lietas! Sauksim šīs piezīmes par 
ekspresīvām impresijām miniaturā.

Es Nīkšanas telpā mēģināju rak stīt  
Kandavas 3x3 atskaņu chroniku par 
posmu Rīga-Kandava, bet rezultāts bija 
tik čābīgs, ka es to noslīcināju pāris Lāč-
plēšos.

•••
3x3 autobusu Rīga-Kandava biļešu 

naudas iekasētāji ziņo, ka vienīgie, kas 
atsacījušies maksāt 3 latus, ir abi šoferi. 
Viņi nav  arī paklausījuši aicinājumam 
atstāt autobusu. Lieta nodota advokātam.

•••
Kandava. Es ienīstu cilvēkus, kas skri-

belē  visādas muļķības ar krāsu kanniņām  
uz namu sienām, bet šoreiz es esmu ga-
tavs darīt tāpat. Man te visas ēkas izskatās 
vienādas. Es guļu, cik nu tā gulēšna iznāk,  
3. korpusā. Kā man gribētos uzkrāsot 
nama  galā lielu trijnieku. Saieta adminis-
trācija nav nekādu plānu sarūpējusi. Ap-
kārtnes iepazīšanā es biju vienīgais savā 
grupā, kas devās iepazīties ar nīkšanas 
telpām. Es no tām vairs ārā neiznācu, jo 
zināju, ka tad neatradīšu ne savu korpu-
su, ne nīkšanas telpas. Mani plkst. 2.00 
atveda mājās Vivita ar akordeonu pie vie-
nas rokas un mani pie otras.

•••
Man, kā saka, no zirga mutes nācis 

zināms, ka Kirmuškas Jānis šuj pie Pur-
ciema sev ādas vesti un ir novedis ievirzi 
materiālā deficītā. Ja man pietiktu ar vie-
nu teļa ādu, tad   Kirmuškam ir vajadzīgi 
vismaz 3 pilngadīgi govslopi.

•••
Kur jūs vēl būsit dzirdējuši tik eksotis-

kus priekšvārdus kā Kandavā? “Visdarus 

bērniem” mācīs Ērodeja, novada mācī-
bu – Aksilda, vietējā policijas priekšniece 
ir Ailona, bet Kandavas novada domes 
priekšsēža vietniece – Leonārija. 

Nezin, kādu vārdu man vecāki būtu 
devuši, ja dzīvotu Kandavā? Uldārijs? Ce-
rams, ka ne Muldārijs.

•••
Nedēļas ritmā ir ieviesies viens ne-

ritms. Trešdien  sarīkojumā “Joki ar Uldi 
Siliņu” nekādi lieli joki nebūs. Mans te-
mats būs “Dīvainā Austrālija”. Es stāstīšu 
par šī kontinenta dīvainībām – slengu, 
cilvēkiem, indīgiem lopiņiem un folkloru, 
illustrētu ar attēliem.

Ceturtdien nīkšanā es Jūs ielūdzu uz 
humora vakaru “Tā mīlība kad paņem 
sirdi”. Temats – mīlestības motīvs mūsu 
tautas dziesmās.  

U.

Siliņš stāv Rīgā, Ģertrūdes ielā pie Kosmetoloģijas 
centra skatloga.
Garāmgājējs: „Nekas jau nelīdzēs!”


