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Trimdas vēsture dzīvesstāstos:  
Jaunatnes aktivitātes, audzināšana 

 
Maija Hinkle jau piecus 
gadus vada šo trimdas 
vēstures ievirzi. Pirma-
jos pāris gados ievirzē 
runāja par to kā katrs 
atstāja Latviju, ko pa-
Ħēma līdz, ko atstāja, 
par Vācijas nometnēm, 
saitēm ar Latviju un 
identitātes uzturēšanu. 
Identitātes uzturēšanai 
nepieciešama kultūras 
uzturēšana, tāpēc pē-
dējos trīs gadus ievirzē 
runāja par kultūru: te-

ātri, mūziku, dziesmu svētkiem, reliăiju un draudžu 
nozīmi, un jaunatnes audzināšanu – vidusskolām, 
Gaķezeru, 2x2, Chautauqua, utt. Šogad turpina 
pārrunas par jaunatnes audzināšanu - par skolām, 
skautiem, gaidām, sportu, un nometnēm. Par 
skautiem stāstīja skautu vadītājs ārpus Latvijas – 
Jānis ŠėiĦėis un par gaidām Maija LaiviĦa, gaidu 
vadītāju kursu priekšniece. Jānis Ăiga stāstīja par 
sportu ar daudziem uzskates materiāliem. Par sko-
lām un nometnēm stāstīja Anita Bataraga, ALA 
izglītības nozares vadītāja. 

Jau trešo 
gadu vie-
nu dienu 
velta pār-
runām par 
muzeju un 
pētniecī-
bas centru 
Latvieši 
Pasaulē 
(LaPa). 
Biedrība 
LaPa dibināta 2007. gadā un ir ar biroju, krātuvi un 
darbiniekiem Rīgā. Ir plānots izveidot muzeja ēku, 
kas varētu pievilkt ārzemju tūristus. Biedrība orga-
nizē ceĜojošas izstādes no savāktajiem materiāliem. 
Pirmo kopizstādi ar Latvijas Nacionālo bibliotēku – 
Latvieši pasaulē – par zemi, taisnību un gaismu 
bija atvērta aprīlī un maijā un pašreiz atrodas Lie-
pājā. Smagākais priekšmets bija 1906. gada stūr-
akmens no pirmās pašbūvētās latviešu baznīcas 
Viskonsīnā, ko bija izglābis Andris Straumanis, kad 
koka baznīciĦu nojauca. 
 
Vēl lielāku izstādi atklāja 2010.g. februārī Okupāci-
jas muzejā, kas būs apciemojama līdz šī mēneša 
beigām – Latvieši pasaulē: trīs stāsti par kara bēg-
Ĝiem. Pirmais stāsts ir par Albīnu Simsonu, kas kā 
bērns 1914. gadā bēga 
ar ăimeni uz Odesu, un 
tad otrā pasaules kaķa 
laikā uz rietumiem. ViĦa 
sievas stāsts, kā viĦa 
sākusi bēgĜu gaitas viena 
ar pieciem bērniem no 2 
līdz 10 gadu vecumam ir 
iemūžināts. Trīs no bēr-
niem piedalās mūsu no-
metnē: Aldis Simsons, 
Inta Šrādere un Vija 
Straumane. Otrs stāsts ir 
par Kārli Ploku, kas   
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Vācijas DP nometnes laikā pa klusu uzbūvēja laivu, 
kuķā ielika ăimeni uz zēăelēja pa Reinas upi līdz 
Vidusjūrai, gar Āfrikas krastu, pāri Atlantijas oke-
ānam un četrus gadus vēlāk nonāca Brazīlijā, kur 
arī palika uz dzīvi. Trešais stāsts ir par stellēm, kas 
uzbūvētas Fišbachas nometnē no izbumbotu māju 
dēĜiem. Audēja mācīja meitenēm aust, tad paĦēma 
stelles līdz uz Austrāliju, kur četras audējas apgā-
dāja Austrālijas latviešus ar tautas tērpiem. Stelles 
nodeva kādam Austrālijas imigrācijas muzejam, bet 
kad latvieši vairs nebija tik svarīga iebraucēju gru-
pa, muzejs atdeva stelles LaPa muzejam par pār-
sūtīšanas cenu. Stelles ieguva lielāko preses vērību 
izstādē. Priecājamies, ka šeit 3x3 varam apvienot 
šādu vērtīgu projektu ar ievirzi. 
 
 
Gleznošana 
 
Aivars Zandbergs, kas 
iepriecinājis mūs ar jau-
kām ilustrācijām avīzei, 
uzbūvējis Iedvesmes 
Centru, un brīvo laiku 
pavada ar āmuru rokā 
pie jaunās noliktavas pie 
Ezermājas un zvanu tor-
Ħa, arī māca gleznošanu 
šeit 3x3. Un..... viĦam 
šodien dzimšanas diena! 
(Tas foršais jauneklis 
atspiedies uz 51. gada Merkūrija Balts & Melns 3x3 
ziĦās #4, ir mūsu pašu meistars, mākslinieks.) 
 
Gleznošanā piedalās vairāki dalībnieki, cik laiks 
viĦiem atĜauj. Kādu dienu uzgājām, ka patiesi,  
Pauls Pilmanis priecīgi pindzelē plaukstošas puėī-
tes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Veselīgā ievirze Miera Miestā 
 
Veselīgās dzīvošanas ievirze izmantoja iespēju ap-
ciemot Peace Village Learning Center & Retreat, 
blakus pilsētiĦā Haines Falls. Tur dalībnieces laipni 
uzĦēma, viĦām pastāstīja par centru, novadīja īsu 
meditāciju, parādīja centru un tā apkārtni, piedā-
vāja iespēju iet apaĜā akmens meditācijas taciĦā, 
un pabaroja ar gardām veăetāriešu pusdienām. 
Centra iedzīvotāju laipnums un garīgā ticība vairā-
kus trīsreiztrīsniekus Ĝoti aizkustināja un pacilāja. 

Egles pie 2. mītnes bez 2. mītnes 
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Kāpēc „Kāpēcītis” nonāca Rotkalšanā! 
 
Lieta tāda, biju ASV Jūķas 
kājnieku korpusā, kur mani 
galvenie pienākumi bija kā 
kājniekam, ložmetējniekam, 
izpletĦu lēcējam, rotas ko-
mandierim, un adjutantam. 
AtvaĜinājoties civilā dzīvē 
iepazinos ar rotu meistaru 
KĜaviĦu Juri, leăionāru, kas 
DP nometnēs bija apguvis 
rotkalšanu no Latvijas meis-

tara BētiĦa. KĜaviĦu Juris mani iespaidoja un moti-
vēja. Bijušais kaķavīrs stāstīja par latviešu mīĜo Die-
viĦu nevis bargo Kungu. Pirmo reizi sāku kalt rotas 
2x2 nometnē pie San Francisko. Vēlāk, augstskolā 
lietišėās mākslas ievirzē, 
kad uztaisīju Nameja gre-
dzenu, skolotāja tieca: 
„Ăood for you.” Tad sāku 
mācīt rotkalšanu 3x3 un 
Gaķezera vasaras vidus-
skolā. KatskiĜos jau esmu 
trešo gadu. 

Alfons Mednis 
 
Kaut rotkaĜos šogad ir 
tikai pāris cītīgu darbinie-
ku, rotu kalšana ir neat-
sverama daĜa no 3x3. 
Šogad rotkalis izpalīdzēja Austrim Mangulim no-
griežot no pirkstiem pāris gredzenu, ko viĦš nebija 
varējis novilkt jau astoĦus gadus.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Folkloras vakars 
 
Jūras māte. Jūras puėes. Jūras putni. 
Ceturtdienas vakarā daudzinājām jūru.  Melnbaltā 
nometnē šis bija baltais vakars.  Dalībnieki bija 
ieradušies baltas drēbēs un tīro labo varēja just 
mūsu vidū. 
 
Imantas vadīta-
jā vakarā dzie-
dājām pazīsta-
mas dziesmas 
par jūru kā arī 
dažas agrāk 
nedzirdētas. 
Klausījāmies 
teiku par zvej-
nieku un naudas pūru un pasaku par koklētāju un 
Jūras māti.  Mūsu pašu nometnieki palīdzēja ar 
lasījumiem.  Skanēja Klāva Elsberga dzeja.  Jaunie-
ši un bērni skandēja dainas. 
 
Pēc vakara dziesmas, gaidot nakts azaidu, visus 
priecēja Folkloras ievirzes vadītājas Zentas vadītās 
rotaĜas par jūru.  Pēc atspirdzinājumiem, sarīkoju-
ma iedvesmoti, dalībnieki vēl ilgi dziedāja un gāja 
rotaĜās JāĦa Studenta akordeona pavadījumā. Va-
kara nodarbības kurās ir aktīva dalībnieku piedalī-
šanās vienmēr paliek ilgi atmiĦā. Jūras vakars būs 
tāds! 

LM 
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Uzstādīts jauns 3x3 rekords!  
 
Vai esi šonedēĜ kādu vakaru aizmirsis pagrābt līdzi kabatas 
lampiĦu, bet nonācis mājās dēĜ tā, ka gar galvenajiem ce-
Ĝiem tika  uzstādīti lukturīši?  Par šo milzīgu palīdzību vien 
vajadzētu piešėirt žetonu “saimnieku puisim” Jānim Liepi-
Ħam. Jānim toties pienākas uzslava, jo viĦš ir 3x3 vēsturē 
uzstādījis jaunu rekordu. 
 
Šī gada 3x3 nometne KatskiĜos var lepoties ar to, ka mūsu 
saimes saimniecība strādājis virs 70 gadīgais Jānis LiepiĦš, 
kas pēc visiem zināmiem avotiem ir oficiāli visvecākais S.P. 
(saimnieku puisis) visā 3x3 vēsturē! ĥūdžersijas pavalstī 
dzīvojošais Jānis ir norūdīts 3x3 veterāns, kas ar ăimeni 
darbojies un 
piedalījies daudz 
jo daudzās 3x3 
nometnēs Katski-
Ĝos. Jānis ir vai-
rāk kārt bijis 
nometnes dalīb-
nieks un viĦš 
vienmēr ieradies 
ar labu sirdi un 
prātu, un ir ar 
smaidu nācis 
saimniecībai palīgā kritiskajos brīžos. 
 
Šogad Jānim šī 3x3 nedēĜa bija jau aizrunāta ar ăimenes 
svētkiem tālajos ziemeĜos (lasi Kanādā) un viĦam žēl, ka 
neizdevās šovasar būt mūsu nometnē.  Bet tomēr šis jau-
kais, foršais cilvēks vēl joprojām vēlējās nākt talkā 3x3 
labad.  Jānis pieteicās nākt palīgā 3x3 KatskiĜu nometni 
uzstādīt.  Kad vajadzēja palīdzību pārvietot smagos galdus 
un milzīgās kastes, Jānis ėērās pie darba.  Kur trūka attie-
cīgie “štekeri,” Jānis tos sagādāja un ievietoja. Pie reizes 
arī jāizsaka dziĜš paldies Britai Stepei.  Britai 3x3 nometnē 
bija citi pienākumi, bet redzēdama milzīgo darba slodzi, 
brīvprātīgi pieteicās palīdzēt savest kārtībā to, kas vaja-
dzīgs.  Noteikti esat dzirdējuši viĦas skaisto balsi dziedam -
- bet Brita nav nekāda “Diva.”  ViĦa ėērās pie darba un 
palīdzēja meistaram sakārtot rotkalšanas darbnīcu. 
 
Saimniekam mēdz būt smagi un sarežăīti darbi, bet lielā 
kravas mašīna to darbu atvieglina.  Mašīna, vārdā Nezvērs 
(“The Beast”), spēj pārvest galdus, benėus un visvisādas 
mantas gandrīz jebkur nometnes teritorijā.  Daži joko, ka 
Nezvēra dvēselē mīt KatskiĜu mītoloăiskais tēls Grillis.  Varu 
apgalvot, ka tā tas arī varētu būt.  Otrdienas pēcpusdienā, 
pēc tam kad azaids bija nogādāts Sarīkojumu zālē, atslē-
gas pieslēdzējs atteicās kravas mašīnu izslēgt.  Ko da-
rīt?  Bijām jau no rīta uzpildījuši bencīna tanku, un pēkšĦi 
Nezvērs atteicās izslēgties!  Ignorējām seno KatskiĜu saim-
niekpuišu māĦticību, ka nelaime apciemos tos, kas izvelk 
Nezvēra atslēgu.  Izvilkām arī -- bet Nezvērs turpināja 
rūkt! 
 
Piesaucām vietējo latviešu auto meistaru, VītiĦu Andri. Tas 

atbrauca, un ar izbrīnu 
novēroja situāciju. Šī esot 
pirmā reize visā vasarā, 
kad Nezvērs streikojis, cau-
ri visām bērnu, valodas, un 
senču nometnēm.  Pēc 
aplūkošanas, tas secināja, 
ka Nezvēram nepieciešams 
profesionāls remonts, un 
ka pastāv iespēja, ka tas 
nebūs 3 x3 nometnei vairs 
pieejams. Īsta krīze. Lai 
beidzot apklusinātu Nezvē-
ru, Andris atkabināja bate-
riju -- un brīnums aiz brīnumiem, Nezvērs vēl turpināja 
rūkt!  Jutāmies gluži kā kādā Stīvena Kinga romā-
nā.  Apburtais auto par mums smējās, un bija bažas, ka 
Nezvērs varētu savus kreĦėus izgāzt pret mums. Andris 
paspēja vēl šo to atkabināt un beidzot Nezvērs apklu-
sa.  Salabots nu gluži nav, bet vajadzīgos gadījumos tas ir 
izmantojams.  Lūdzu visiem nometnes dalībniekiem pa-
smaidīt un pasveicināt Nezvēru, ja to redz pa nometni klai-
Ħojam iekams Nezvērs atkal kādu palaidnību padara. 
 
Šī gada saimniecība bijusi mazliet sarežăītāka nekā citus 
gadus.  Saimnieka atbildību pirmo reizi uzĦemās šo rindiĦu 
rakstnieks. Toties galvenais saimnieka palīgs Ēriks Mežgai-
lis ir citus gadus 3x3 nometnē strādājis vienīgi virtu-
vē.  Bija cerības, ka piebiedrosies vēl trešais strādnieks, 
bet īsi pirms nometnes iecerētais palīgs bija spiests atteik-
ties. Tā divatā ar Ēriku ėērāmies pie darāmiem darbiem. 
Plāni mainās, domas dažreiz dalās, bet saimniecībai galu 
galā jāatrisina problēmas un jāīsteno iecerētais.  Šis darbs 
nebūtu izdevies bez Ērika pūlēm. ViĦam patiešām piemīt 
DeviĦvīru spēks.  Kur Saimniekam kājas kĜūst smagas, 
Ēriks turpina, kā lecīgs džeks.  Brīžos, kad saimniecībai 
uzdots izpildīt veselu virkni uzdevumu, un jānolemj kas ir 
kad darāms, Ērika ieteikumi bieži vien bija tie vislabākie.  Ir 
dienas, ka jūtos kad Ēriks Mežgailis ir īstais Saimnieks, un 
es viĦa palīgs. Arī tad, kad Ērika saimniecības darbi cauri, 
viĦs bieži nāk virtuves trauku mazgātājiem palīgā, atviegli-
not viĦiem darbu slodzi. 
 
No Saimnieku puses, novēlu visiem 3x3 nometnes dalībnie-
kiem jaukas dienas un ceru, ka jums raižu bijis maz un 
mūsu pūles 
nav sevišėi jūs 
iztraucējušas. 
Satiksimies 
atkal citu gadu 
3x3 nometnē!  
 
                       
Saimnieks  
Roberts 
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ainava 
apavi 
ārpus 
asaris 
austrumi 
baravika 
čūska 
daba 
dakša 
Daugava 
diena 
dienvidi 
Dobele 
egle 
gads 
gaida 
gailene 
Gauja 
guntiĦa 
jaka 
Kandava 
kazene 
Kurzeme 

Latgale 
Latvija 
ledus 
Lielupe 
maize 
malka 
mazskauts 
nazis 
nams 
ogles 
osis 
pavārs 
pavasaris 
pāvs 
pele 
pilskalns 
poga 
priede 
pulks 
putni 
putra 
rietumi 
rudens 

saime 
šalle 
saule 
sesks 
siksna 
sods 
sūna 
taka 
telts 
Trikāta 
Turaida 
ugunskurs 
vakars 
vārti 
vasara 
Venta 
Vidzeme 
vira 
Zemgale 
ziema 
ziemeĜi 
Ziepes  

Meklē vārdus 

Vakardie-
nas 
mīklas 
atrisinā-
jums 

Kalnā kāpēji vakar ar zobenu  
cīnījās pret nātrēm  

Kas tas ir? 
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Gadatirgus 
Šogad rīkojam gadatirgu dalībnieku priekam.  Sest-
dienas rītā izstādīsim nometnē gatavotos darbus. 
Piedalīsimies rotaĜās un sacensībās, baudīsim at-
spirdzinājumus.  Pirksim un pārdosim no mājām 
līdz paĦemtus latviskus priekšmetus un daiĜamat-
nieku darbus. Pārdevējiem pieteikties birojā. 
 

Dziedāšanu vadīja Helēna VīksniĦa 
 
 
Sestdien, 21. augustā 
 
10:00 –12:00 Gada tirgus 
 Balles masku rotāšana 
 
12:45 Pusdienas 
 
2:00 Tradicionālās maskas—Zenta Mennika Sarīko-

jumu zālē 
 
7:30 Vakara programma: Atvadu vakars, masku 

balle un atklātais “mikrofons” 
 
 
Svētdien, 22. augustā 
 
8:30 Brokastis 
   Saimnieces aicina dalībniekus pēc brokastīm sa-

gatavot maizītes ceĜam 
 
9:30 Svētbrīdis un nometnes slēgšana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ZiĦojums no polītikas ievirzes 
 
 Aizklātā pirmsvēlēšanu balsošanā, polītikas 
ievirzes dalībnieki vienbalsīgi nolēmuši balsot  
par Vienotību! 

Ints Dz. 
 
 

Redaktore: Maira Bundža 
Foto: Dzintra Alversone, Ingrīda Jansone, Maija 

Hinkle, Maira Bundža, Pauls Pilmanis, Roberts 
LaiviĦš, Taina LaiviĦa 

Avīzītes galvas un zīmējums: Aivars  
Zandbergs 

SESTDIEN AVĪZE NEIZNĀKS,  
PEDĒJĀ AVĪZE IZNĀKS  

SVĒTDIENAS RĪTĀ 

Lūdzu izpildiet aptauju  

un nododiet to birojā! 


