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3x3 saieta Lielbritānijā avīze

3x3 saieta Lielbritānijā atklāšana
Svētdienas pēcpusdienā Straumēnos 
līst, bet pa ceļu ceļiem no dažādām 
Lielbritānijas  un Latvijas vietām sabrauc 
3x3 saieta dalībnieki, piedzīvojuma un 
labu emociju gaidpilni.
Straumēnu estrāde rotāta latvisko cimdu 
rakstiem, Latvijas karoga drapējumu 
un ....3x3 simboliku – mākoņi pašķiras, 
dodot ceļu saules stariem! Un tad jau visi 
sabraucēji pulcējas vienkopus. Satrau-
cošais un īpašais brīdis –  atjaunotā 3x3 
saieta Lielbritānijā atklāšana ir klāt!

3x3 saieta dalībnieku vidū darbosies 
un visa laba vēlējumus nodod LNPL 
priekšsēde Lilija Zobens un Lielbritāni-
jas latviešu Izglītības fonda priekšsēde 
Inese Auziņa – Smita, pastāstot par savu 
dalību 3x3 nometņu pirmsākumos.
Saieta vadītāji – Aija un Sandris 
Leonoviči, savas draudzīgās ģimenes 
ieskauti, visiem, visiem novēl būt 
vienotā Saimē un izjust to! Vienlaikus 
viņi iepazīstina ar 3x3 saietu rakstīta-
jiem un nerakstītajiem noteikumiem. 
Vienoti dziedot latviešu tautas dzies-
mas un dejojot latvju dančus, rodas 
draudzīgā Saimes noskaņa.
Piedzīvojiet 3x3 saieta Saimi!

Svētbrīdis
Liec strādāt, Kungs, dod žēlastības laiku, Lai mana tēvu zeme jaunāk zeļ!

Svētdien pulcējāmies, lai ar mācītā-
ja Viestura Vāveres svētību un laba 
vēlējumiem mums - visiem 3x3 saieta 
dalībniekiem būtu izdevusies nedēļa.

Viņa vēlējums bija: ikvienam latvietim 
censties saglabāt savas tautas, savas 
dzimtas tradīcijas. Katrs svētbrīža 
dalībnieks savus visaugstākos vēlēju-
mus un domas sarakstīja uz sirsniņām, 
kas tika savērtas garā virtenē. Tos var 
izlasīt Zviedru zālē. 
Paldies par svētību!

Informācijas centrs ir atvērts visu dienu no 8:00 līdz 22:00 (izņemot brokastu, pusdienu un vakariņu laiku). Pie centra dežuranta varat 
vērsties ar jebkuru jautājumu. Ja dežurants jums nevarēs atbildēt uzreiz, tad noskaidros jūsu jautājumu un sniegs atbildi cik vien drīz 
iespējams. Ja vajadzība ir neatliekama un īpaši nopietna, meklējiet vai zvaniet centra vadītājam Ronaldam, t: 07 849 087 292.
Ja nepieciešama medicīniskā palīdzība - uzmeklējiet Ronaldu (t: 07 849 087 292).
Ārkārtas gadījumā, ja nepieciešama ātrā medicīniskā palīdzība, aizsardzība vai glābējs, tad Lielbritānijā ir jāzvana pa t: 999. Pēc 
savienojuma jums jautās, kurš no dienestiem jums nepieciešams (Ambulance/ Fire/ Police). Nosauciet un vajadzīgais steigsies palīgā. 
Numurs 999 savienojas arī tad, kad mobilā tālruņa kontā ir beigusies nauda vai ir ieslēdzies “save screen”.

  Šovakar 20:00
 Daudzinājums
Kas ir Daudzinājums? Šads 
jautājums bieži rodas gan lielās 
3x3 ģimenes jaunpienācējiem, gan 
jebkuram, kurš šo vārdu izdzird 
pirmo reizi. Ne viens vien no 
mums ir mēģinājis uz to atbildēt. 
Bet atbilde, šķiet, ir tikai viena. 
Daudzinājumu nevar ne izstāstīt, 
ne aprakstīt. To var tikai piedzīvot.

Ko runāšu, ko dziedāšu,
Svešu zemi staigājot?
Es dziedāšu savu dziesmu,
Runāš’ savu valodiņ’.
Saieta jaunieši uznes Latvijas Valsts karogu. 
LV vēstnieks Lielbritānijā Andris Teikmanis 
sveic 3x3 dalībniekus un saka uzmundrinošu 
runu nedēļas darbībai.  
Ar lepnumu sirdīs un mirdzumu acīs tiek 
nodziedāta Latvijas himna. 
Sakot paldies par laba vēlējumiem, vēst-
niekam tiek iedāvināts 3x3 saieta T- krekls.
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 Tu un tu un tu
Nometnes pirmā diena, protams, ir arī mūsu 
pirmā iepazīšanās savā starpā. Ne vienam vien 
vēl “tu” vietā pasprūk “jūs”, bet ko lai dara, ja 
audzināšana un pieradums neļauj mums tik 
ātri pārslēgties uz 3x3 savstarpējās uzrunas 
noteikumiem, kā gribētos.

Lai draudzības saites izveidotos ātrāk un tās 
taptu ciešākas, nometne svētdien sākās ar īpašu 
Iepazīšanās pasākumu. Laika apstākļi tam 
bija piemēroti, tāpēc spēles un rotaļas notika 
Straumēnu brīvdabas estrādes pļavā.

Starp citu, vai ievērojat no salmiem veidotu 
3x3 dekorāciju estrādē? Uz mūsu nometni tā 
ir atceļojusi no Īrijas un vienlaicīgi atnesusi 
mums Irijas 3x3 sveicienus. Kaimiņsalas no-
metnei beidzoties, gluži kā stafete, šis rotājums 
ir pārcēlies uz Straumēniem.

Lielbritānijas 3x3 rīkotāju iecere jau 
sakotnēji bija: nometnei cauri jāvijas 
noteiktam uzdevumam - līdz pamatu 
pamatiem saprast, kas ir latviešu tautas 
tērps, kad un kā tas valkājams, ko tas 
atspoguļo un visubeidzot, kā to darināt 
paša spēkiem. Trīsreiztrīsotāju lielais 
sapnis ir vairāku nometņu laikā katram 
tikt pie sava tautas tērpa. Tieši šī uzde-
vuma izpildīšanai jau nometnes pirmajā 
dienā dalībnieki tika aicināti noskatīties 
Latvijas televīzijā tapušo filmu "Tautastēr-
pa stāsts". Viena no galvenajām šīs filmas 
ieceres autorēm un veidotājām ir tel-
evīzijas žurnāliste Ieva Freinberga. Viņa 
ir arī viena no mūsu nometnes ieviržu 
vadītājām, kas dalīsies ar savu pieredzi 
un zināšanām ievirzē "Tautas tērps un tā 
valkāšana".

Filmu "Tautas tērpa stāsts" nometnes 
dalībnieki Zviedru zālē noskatījās jau 
pirmajā nometnes dienā.

Lielbritānijas 3x3 saieta organizētāji saka 
lielu PALDIES Latvijas Valsts Televīzijai 
par atbalstu un iespēju demonstrēt filmu 
mūsu nometnē.
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     Tautas tērpa stāsts

Atbraucot uz Straumēniem, mūs ir 
pārsteigusi negaidīta un fantastiska 
iespēja - iekļūt Pilksteņa mājā, kurā 
izvietojusies Daugavas Vanagu bibliotē-
ka, vienvārdsakot, dokumentu arhīvs. 
Milzu paldies par to visas nometnes 
vārdā sakām Inesei Auziņai- Smitai!

Un arī viņas vārdā aicinām: lūdzu, 
nāciet, lasiet, skatieties, pētiet un iz-
baudiet šo vienreizējo iespēju. Un jūs 
varat arī izvēlēties no tām grāmatām, 
kas ir vairākos eksemplāros un vien-
kārši ņemt tās līdzi uz mājām. 
Esiet atsaucīgi!

Kas slēpjas Pulksteņmājā?

   Svarīgs paziņojums
Info centrā ir iespējams iegādāties nometnes 
kreklus, kā arī dažādus interesantus tautiskus 
darinājumus. 
Turpat esošajā kafejnīcā ir PASAKAINI garšī-
gas kūciņas!!!  Protams, arī tēja, šķīstošā un 
“grimstošā” kafija. Gaidām!
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Latviešu bērni Lielbritānijā, tāpat kā daudzi citi mazie diasporas 
latvieši, ik dienas skolā un ārpusskolas nodarbībās runā savas 
mītnes zemes valodā. Tikai vecāku neatlaidība un pacietība ir 
tā, kas notur mūsu bērnu valodu, kas neļauj to aizmirst. Nedēļas 
nogales skoliņas tam ir labs palīgs, bet tas ir tikai palīgs, lai arī 
neaizstājams. Šeit, 3x3 nometnē, latviešu valodas ievirzes bērniem 
ir jāapmeklē obligāti.

Visjaunākie nometnes dalībnieki ir vecumā no 0 līdz 3 gadiem 
un viņi pārsvarā vēl tikai klausās. Šie trīsreiztrīsotāji apmeklē 
Mazuļu akadēmiju, kuru pārrauga Inese Asarmane. Jaunākajam 
akadēmiķim šeit ir vien deviņi mēneši un tā ir mazā Vanesa An-
cāne, kas ļoti vēlas rotaļāties latviski. 

Vakara pasaciņa
Lai arī Inese Asarmane nometnē rūpējas par pašu 
mazāko nometņotāju labklājību, pirms naktsmiera 
viņa satiekas arī ar citiem bērniem. Ineses stāstīto va-
kara pasaciņu klausās ne tikai trīsgadīgie, bet arī pad-
smitgadīgie nometņotāji un vecāki.Vakara pasaciņas 
laikā bērniem ir iespēja katram izvēlēties savu vakara 
mantiņu, kas piedalās pasaku lasīšanā.Pie bērniem 
Straumēnos šonedēļ jau paciemojušies pasaku varoņi, 
kā Sarkangalvīte un vilks, Septiņi kazlēni un vilks, Trīs 
siventiņi un No kā visi izbijās! Bērni vakara pasaciņu 
gaida ar nepacietību un satraucošu interesi!

Lielākie bērni, kuri Akadēmijas vecumam vairs neatbilst, nometnē apmeklē 
nodarbības ievirzē “Joka pēc alfabēts”. Šīs ievirzes dalībnieki ir sadalīti 
divās grupās: jaunākajā (vecumā no 4 - 7 gadi) un vecākajā (vecumā no 7 
- 13 gadiem). Jaunāko apmeklē deviņi bērni un ar viņiem kopā ir skolotāja 
Jana Bieža. Janai darbs ar bērniem nav svešs. No septembra līdz jūnijam 
viņa ik nedēļas nogali ar mazajiem tiekas Korbijas (Corby) skolā “Dzintari”, 
kura ir viena visjaunākajam latviešu nedēļas nogales skoliņām Lielbritānijā.
Janas māsa un kolēģe Gunita Gudermane ir “Dzintaru” skolotāja. Viņas 
pārziņā ievirzes “Joka pēc alfabēts” vecākā grupa, kur latviešu valodu 
apgūst lielākie bērni .
Vai šīs ievirzes dalībnieki patiesi mācās tikai alfabētu? Nu, protams, ka nē! 
Viņi vēl arī dzied, zīme, līmē un veido, taču visu to dara latviski.

Runājam, dziedam, ejam rotaļās un pat zīmējam
                                    latviski!

Rotaļas un dejas
Rotaļas un dejas mūsu nometnē vada Avita O’Donnel, Lon-
donas latviešu skolas vadītāja. Mazie ievirzes laikā danco ka 
prieks un kā nu ne, jo Avitas vadībā nemaz nevar nedejot. Tieši 
viņa šogad Lielbritānijas mazos dejotājus aizveda uz Rīgu, kur 
tie piedalījās Skolēnu dziesmu un deju svētkos.
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Rītvakar, plkst.20:00 Zviedru zālē
  NOSLĒGUMA KONCERTS!
Koncertā savu darbu atrāda visas ievirzes un piedalās 
neformālas grupas, kas tiek aicinātas veidoties tepat, 
tūlīt un radoši!
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Cik daudz mēs zinām par Latviju
Vakarvakarā liela daļa nometņotāju pulcējās uz spēli “Es 
mīlu Tevi, Latvija”. Pie apaļajiem galdiem izvietojās 
trīs komandas, pilnīgi jauktā sastāvā, pat bez mazāko 
aizdomu ēnas par to, kas īsti viņus sagaida. Un bija ko 
turēt!
Pirmais uzdevums bija pārbaudījums tam, kura komanda 
zina vairāk skaitļu faktus par Latviju – tādus kā platī-
bu kvadrātkilometros, robežas kopējo garumu, mežu 
platības un iedzīvotāju sastāva procentus. Ar pareizajām 
atbildēm pelnījām šokolādes konfektes, kuras saietam 
bija dāvinājusi Latvijas vēstniecība Lielbritānijā.
Nākošais uzdevums izrādījās aplam grūts. Taču tagad ir 
skaidrs, ko nozīmē KLĀVS, KURČIKS, ŽUGURA un 
SIPISNĪKS un vēl vesela rinda vārdu.
Tad nāca Mēmais šovs, kurā bija jāatmin pirmajā brīdī 
sarežģīti vārdi un vārdu savienojumi, piemēram, kā lai 
parāda STRAUMĒNI, DIEVS SVĒTĪ LATVIJU vai 
SKLANDRAUŠI? Domājat, ka viegli?

Savukārt, atpazīt sešas Latvijas kultūrvēsturiskās vietas  
likās, ka būs pavisam viegli. Jā, pirmās trīs - Rundāles, 
Turaidas un Jelgavas pilis, taču par Alūksnes, Ēdoles un 
Bīriņu pilīm nācās domāt ilgāk un šaubīties starp vēl 
citām.
Daudz jautrības sagādāja Personību atminēšana. Vien-
am no komandas dalībniekiem vajadzēja raksturot un 
pārējiem atminēt Latvijā pazīstamu cilvēku, kura vārds 
uzrakstīts uz papīra lapiņas un nav redzams citiem ko-
mandas biedriem.

Starp grūtajiem uzdevumiem vieglumu ienesa uzdevums 
Uzmini melodiju, kad uz akordeona tika nospēlētas tikai 
dažas dziesmas sākuma notis. Un kādas tik dziesmu versijas 
izskanēja, izdzirdot trīs, četras skaņas! Dzirkstošs prieks par 
it kā atminētu dziesmu, bet mūziķe Aija grozīja galvu no 
vienas puses uz otru un teica – nē! Un nākošā atkal – nē! 
Bet galvenais, ka dziedāja visi un visi bija kopā. 
Vakara beigās spēles vadītāja Aija bilda, ka viņai vislielāko 
gandarījumu sagādājis dalībnieku azarts un priekpilnie 
paldies. Paldies, paldies visiem mums! 

Rīta ievirzes „Latviešu tau-
tas tērps un tā valkāšanas 
tradīcijas” dalībniekiem 
notika ļoti sirsnīga tikšanās 
ar sirmmāmiņu Vellu Sāns 
(dzim. Pētersone). Vellas 
kundze ar prieku dalījās 
savās zināšanās un pieredzē, 
kuru apguvusi Kaucmindes 
mājturības skolā, līdzi atnes-
dama skaistās pašdarinātās  
latvju lelles. 

Brīnišķīga tikšanās
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       Horoskopi turpmākajām divām - trim dienām
Auns                           (21.03 - 19.04)

Gaidi ziņas no draugiem, īpaši tiem, kas dzīvo tepat nometnē blakus 
istabā.

Vērsis                         (20.04 - 20.05)

Apspried ar savu mīļoto cilvēku tuvāko dienu finanšu perspektīvu. 
Iespējams, pa abiem varat atļauties vēl vienu nometnes T kreklu.

Dvīņi                         (21.05 - 21.06)

Bruņojies ar pacietību un toleranci. Šodien un rīt kāds tevi gribēs 
iesaistīt uzreiz divās Ievirzēs vienlaicīgi.

Vēzis                          (22.06 - 22.07)

Var nākties aizdomāties par veselības jautājumiem. Izmēģini, varbūt 
rīta rosme palīdz.

Lauva                        (23.07 - 22.08)

Meklēsi iespēju izpaust sevi hobijos. Pievērs uzmanību - vairākos!

Jaunava                     (23.08 - 22.09)
 
Veiksmīgs laiks visam, kas saistīts ar dažādu pārbūvēšanos un 
plānošanu. Vari, piemēram, piebīdīt gultu tuvāk logam.

Svari                          (23.09 - 23.10)

Ar prieku dosies nelielā izbraucienā. Vēlams veikt revīziju savos doku-
mentos, datorā un arī papīrgrozā.

Skorpions                        (24.10 - 21.11)

Šis ir veiksmīgs laiks sarunām ar darba devēju. Sliktā ziņa - darba 
devēju nesatiksi.

Strēlnieks                        (22.11 - 21.12)

Nekautrējies uzņemties iniciatīvu un līdera lomu. Īpaši nīkšanas laikā.

Mežāzis                     (22.12 - 19.01)

Šodien vēlams izvairīties no īpaši svarīgu lēmumu pieņemšanas. Ļaujie-
ties laika plūdumam.

Ūdensvīrs                         (20.01 - 18.02)

Mīļotais cilvēks var vēlēties ar Tevi apspriest mīlestības jautājumus. 
Tiem, kam nav mīļotā, tiem nekā.

Zivis                              (19.02 - 20.03)

Iespējams, ka kāds biznesa partneris Tevi uzaicinās uz neformālu 
tikšanos kaut kur Pulksteņmājas rajonā.
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Joki
Nu vēstnieks ir piekukuļots!!!  Pēc 3x3 saieta atklāšanas 
viņš saņēma dāvinājumā rupjmaizes kukulīti.

Pieredzējušas rokdarbnieces padoms: 
Lai adāmadata nedurtos vēderā, jāliek pie vēdera spilvens.

Noklausīta saruna adīšanas ievirzē: 
Ko tu zīmē to rakstu, tev tak uz ciskām un gūžām viscaur 
rakstains! (adīšanas ievirzes dalībniecei tautiskas bikses)

Facebook ielikta bilde no ievirzes Mauču adīšana.    Īrijas 
3x3 priekšsēde komentārā jautā – Un kas ir mauce?

Lilija sajaukusi ievirzes – kora dziedāšanas vietā sāk mācīt 
jogu!!!

Vakarrīt pirms brokastīm Agnese no Ventiņ sievs dabūja 
“pa zobiem”!!! Viņa macīja Agnesei Jakutijas mūzikas 
instrumenta vārgana spēli. Ļoti labi – nedzirdēja neviena 
vēdera burkšķēšanu!

Rīta ievirzes tiek papildinātas ar jaunu - Lidotmācība!



Vēstījums Latvijas valsts simtgadei
Mēs, 3x3, vairāk nekā 30 gadu gaitā esam no entuziastu 
grupas ASV pārtapuši par globālu sabiedrisku kustību, kuras 
galvenie mērķi ir latviskas identitātes un latvisku ģimeņu 
stiprināšana. Pastāvēšanas  laikā mūsu pasākumu dalībnieku 
kopskaits pārsniedzis 30 000.
Viens no būtiskiem latviskās identitātes stiprināšanas ceļiem 
ir savu sakņu un to dzīves aspektu apzināšana, kas ļauj latvi-
etim būt lepnam par savu latvietību, izjust to kā vērtību ne-
vis kā nastu. Prakse parādījusi, ka parasti latvietības vērtība 
tiek saskatīta caur tautas bagāto kultūras mantojumu, bet ne 
caur valstiskumu. Teiciens „es mīlu šo zemi, bet ienīstu šo 
valsti” diemžēl ir kļuvis par plaši lietotu saukli. Analoģiski 
varētu teikt: „Es mīlu zemi, ko esmu no vecākiem mantojis, 
bet ienīstu māju, kuru viņi uz tās uzbūvējuši.” Ko iesākt, ja 
tā patiesi no sirds jūtamies?
Pārbūvēt māju. Darīt to skaistāku, labāku, tādu, lai tajā var 
juties labi, lai tajā ir drošības sajūta, un lai bērniem ir vēlme 
tajā atgriezties. Iekopt zemi. Un, ja māju varam nojaukt 
pavisam un tās vietā uzcelt citu, labāku, tad citu valsti mēs 
radīt nevaram.
Mums tā ir tikai viena: mūsu mīļā Latvija. Arī pasaulē aizgā-
jušajiem latviešiem Latvija ir mājas. Kad māju nav, tad nav 
arī, kur atgriezties…  Tas, kādu māju, kādu Latviju būvējam, 
kam un ko ļaujam būvēt savā vietā, ir mūsu darbības un arī  
bezdarbības tiešs rezultāts. 
Mēs drīkstam, varam un spējam būvēt savu valsti labā-
ku, tādu, lai pašiem prieks tajā dzīvot. Un mēs to varam 
darīt daudz dažādos veidos – ar kultūras vērtību kopšanu 
un tālāk nodošanu, ar darbu savas vides, mājas un savas 
ģimenes labā, bet galvenokārt - ar politisku un pilsonisku 
aktivitāti. 
Mūsu valstij jāpastāv un jābūt tīrai, koptai un skaistai. Tā ir 
mūsu atbildība.

Saules mūžu Latvijai!

Latvijas un pasaules 3x3 kustības vārdā
Inese Krūmiņa, Latvijas 3x3 priekšsēde
Apstiprināts 3x3 Latvijas padomes sēdē
2014.g. 20.septembrī
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Globālā 3x3 E pastu saraksts

3x3pasaule@3x3.lv

Līga Ruperte, globālā 3x3 koordinatore, PBLA IP locekle, liga3x3@iserv.net
Inese Krūmiņa, Latvijas 3x3 padomes priekšsēde, inese3x3@gmail.com
Egija un Ingus Krūmiņi, Saldus 3x3 2016 vadītāji, saldus3x3@3x3.lv
Daiga un Aldis Bitinieki, Pelču 3x3 2016 vadītāji, pelci3x3@3x3.lv
Ingrīda Jansone, Amerikas 3x3 padomes priekšsēde, ibjansons@yahoo.com
Maija Zaeska, Garezera 3x3 2015 vadītāja, zaeska@frontiernet.net
Helēna Vīksniņa, Katskiļu 3x3 2015 vadītāja, heleeene@gmail.com
Sandra Bondarevska, Īrijas 3x3 padomes priekšsēde, sandra.bondarevska22@
gmail.com
Baiba Kalniņa, Īrijas 3x3 2015 vadītāja, baiba3x3@gmail.com
Gita Robalde, Lielbritānijas 3x3 padomes priekšsēde, rogita@inbox.lv
Aija un Sandris Leonoviči, Lielbritānijas 3x3 2015 (latv. plūsmes) vadītāji, 
3x3nometneuk@gmail.com
Rita Harrison, Straumēnu 3x3 (angļu plūsmes)2015 vadītāja, ritharrison@
hotmail.com
Uldis Ozoliņš, Austrālijas 3x3 padomes priekšsēdis, uldis@languagesolutions.
com.au
Mārīte Rumpe, Adelaides 3x3 2016 vadītāja, m.rumpe@gmail.com
Guna Kriškāne, Latvijas KM piešķiruma finansiste, 3x3guna@gmail.com
Gundars Kalniņš, 3x3 mājas lapas saimnieks, Gundars.Kalnins@3x3.lv

Atbalstītāji



Vēstījums Latvijas valsts simtgadei


