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3x3 saieta bagātība – bērni un jaunieši
3x3 saieta organizētājas

vairākkārt atkārto, ka mēs esam šeit, lai
veidotu latviskumu bērnos un jauniešos, lai
veicinātu, ka viņi runā latviešu valodā, dejo
un dzied, spēlējas, draudzējas, iepazīstas,
pieredz to, ko ikdienas steigā neizdodas
pieredzēt. Katrs bērns un jaunietis 3x3 var
atrast sev vērtīgu nodarbi. Katrs vēro, ko
dara vecāki un citi pieaugušie. Būsim mūsu
bērnu labākais piemērs!

Kairo, otrdienas konkursa 
«Es runāju latviski» 

uzvarētājs
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Mīļie tautieši un Latvijas draugi!
Man ir prieks un gods sveikt

2019.gada 3x3 Saieta Anglijā, Straumēnos
mazos un lielos dalībniekus!
3x3 Saiets ir pasaules mēroga unikāla kustība,
kas palīdz veidot un uzturēt sirsnīgas saiknes
starp latviešiem Latvijā un pasaulē, kā arī
veicina vienotu izjūtu par latvietību starp
dažādu paaudžu latviešiem. Neskatoties uz to,
ka neesam tie lielākie runātāji, mūsu kopā
nākšana, kopīga strādāšana, dziedāšana un
dejošana ir ļāvusi mums iznest mūsu valodu,
kultūru un dzīvesziņu cauri gadsimtiem un
grūtiem laikiem.

Ir prieks, ka 3x3 kustība ļauj arī
Latvijas un latviešu draugiem labāk iepazīt mūsu
būtību un saprast, ko tas īsti nozīmē – būt ar un
starp latviešiem. Kas gan labāk par mums
pašiem var izstāstīt un parādīt pasaulei, kas ir
latviskā dzīvesziņa un ar ko tā ir unikāla un
vērtīga kultūru daudzveidības kontekstā?

Es vēlos izteikt sirsnīgu pateicību
Saieta organizatoriem, kuri nav žēlojuši ne savu
laiku, ne spēku, lai radītu šos svētkus. Paldies arī
Lielbritānijas Daugavas Vanagu fonda
“Straumēniem” par viesmīlību. Es esmu
pārliecināta, ka organizatoru un dalībnieku
ieguldītā enerģija radīs jaunas zināšanas, idejas
un iedvesmu darboties, lai stiprinātu latviešu
kopienu Lielbritānijā, kā arī raisīs vēl lielāku
vēlmi būt kopā un atbalstīt vienam otru arī
ikdienā.

Baiba Braže
Latvijas ārkārtējā un pilnvarotā vēstniece 
Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajā 

Karalistē

Sveicieni 3x3 saietam no Latvijas ārkārtējās 
un pilnvarotās vēstnieces Lielbritānijas un 

Ziemeļīrijas Apvienotajā Karalistē
Baibas Bražes
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3x3 saieta bagātība – bērni un jaunieši

Kamēr pieaugušie

darbojas ievirzēs, jaunā paaudze
pavada laiku kopā, mācoties jaunas
zināšanas, prasmes vai vienkārši –
mācās draudzēties. Otrdienas
vakarā mammas, tēti, vecmāmiņas
klausījās stāstu par literatūru,
tikmēr bērni un jaunieši kopā ar
Ingu smējās, spēlēja jautras spēles
un sadraudzējās vēl vairāk.

Jaunākie saieta
dalībnieki jau iejutušies, šūpojas
līdzi galda dziesmai, kopā ar
draugiem zina labākās paslēpju
vietas.
Par draugiem… bērni viens otru
sauc par draugiem.

Saieta ceturtajā dienā
bērni ir daudz drošāki, nekautrējas
uzrunāt pieaugušos vai citus
bērnus. Uzrunā, cenšoties runāt
latviski.
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Dalībnieki piedalās ievirzēs

Tekstilmāksla
Sadziedāšanās

Gleznošana Rotkalšana

Kokles spēle

Filcēšana

Mazuļu akadēmija
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Sadziedāšanās trešdienas vakarā
Sadziedāšanās dalībnieki zina:
1. Ko parādīja vāverīte medinieku 

sunīšiem?
• Asti vieni parādīja.

2. Kur palika bērniņi?
• Tie palika aizkrāsnē, 

vēderiņus kasīdami.
3. Kāpēc jāada vilkam zeķes?

• Vilkam kājas nosalušas.

Olīvija ir parūpējusies
par sadziedāšanos «ar odziņu».
Dalībnieki, minot dziesmu, dzied
atbildes uz jautājumiem. Šāda
sadziedāšanās radīja daudz jautrības
un pārsteigumu. Dziedātāji, paši
nezinot, bija sasēdušies
kurzemnieku, zemgaliešu,
vidzemnieku un latgaliešu pusēs.
Kurzemniekiem izrādījās visskaļākās
dziedamās rīkles.

Olīvija vadīja šo vakaru
un novēroja, ja dziesmu uzmin Ilze,
tad visiem jātur līdzi soprāniem, ja
Aija un Avita, tad altiem.

Grūtākais
sadziedāšanās jautājums – Ko šalca
ausīs priede? (Tev jāšķiras, tev
jāšķiras.)

Literatūras vakars otrdienā

Inguna Daukste-
Silasproģe saieta dalībniekiem
pastāstīja par saviem pētījumiem
trimdas literatūrā un rakstnieku
Gunaru Janovski. Bija ieradusies
arī rakstnieka dzīvesbiedre. Šī
gada saieta dalībniece Lilita Krūze
prezentēja savu grāmatu
«Latvieši Gērnsijā».
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Otrdienas naktstrasīte un apbalvošana

Gan jaunieši, gan
pieaugušie otrdien, kad
iestājās tumsa, metās
orientēšanās skrējienā jeb
naktstrasītē. Oskara apmācība,
karte, laba komanda un
STARTS! Par spīti basām kājām,
ilgam skrējienam un
nogurumam uzvarēja
draudzība!

Nākamajā rītā 
patīkams pārsteigums –
apbalvošana.

«Blondīnes» 

Ātrā bērnu 
komanda

Veiklie jaunieši

Klāva komanda

Vīri finišēja godam

Veiklās meitenesStarts!
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Daudzinājums 
ceturtdienas vakarā

3x3 saieta 2019 «Zīmes» vadītāja Avita O’Donnell uzrunāja dalībniekus:
Esam sapulcējušies šeit uz Daudzinājumu. Lāpu ugunij ejot pa priekšu- attīrījuši šo
rituāla vietu kā simboliski sakrālo no ikdienas.

Daudzinājums ir mūsdienīga interpretācija par senajiem rituāliem ar
mērķi kaut ko godināt, daudzināt, vairot. Darīsim labus darbus, domāsim labas
domas.
Daudzinādami cenšamies pēc Dieva padoma, dievpalīga kļūt garīgi stiprāki.
Daudzinādami tikumus, kuros izpaužas mūsu dievestības garīgās vērtības, mēs
cenšamies saskaņot savu stāju, izturēšanos un darbību ar tikumisku un dievāju
dzīvošanu. Daudzināsim. Vairosim. Katrs mūsu labais darbs ir daudzinājums.
Latviešu dievestība māca: ko daudzina, to arī piedaudzina.

Lai mūsu daudzinājums ritētu mīļā un pacilātā noskaņojumā,
smelsimies, mēs, dalībnieki siltumu un gaismu no dzīvās uguns un viens no otra.
Kurt uguni ir svarīgi, jo uguns vienmēr ko maina. Ticējumi saka - uguns apspīdēti
cilvēki un apkārtne saņem īpašu svētību, veselību un spēku.
Daudzinājums ir apzināšanās par to, kas un kur mēs katrs esam. Ja cilvēks aktīvi
piedalās daudzinājumā (dzied un domā līdzi), tad viņš izjūt emocionālo
pārdzīvojumu.
Saules rīti, Dieva rīti, zīmju zīmēm izrakstīti.
Es lasīju tās zīmītes, ko saulīte atsūtīja –
Še krustiņis, tur krustiņis, 
Vidū balta atslēdziņa.
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Daudzinājums bildēs
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Saruna ar Intu Siliņu, Psiholoģijas 
ievirzes vadītāju

Inta Siliņa Psiholoģijas ievirzes vadītāja, Norvēģijas latviete, divu meitu Melānijas un

Samantas mamma.

Inta, Tu pirmo reizi piedalies 3 x3 saietā Lielbritānijā, kā Tu šeit jūties?

Tā it kā es būtu Latvijā. Nejūtu atšķirību un jūtos brīva. Man ar meitām šeit atrodoties,
gribētos būt kopā ar visu ģimeni un izbaudīt saietu.

Latviskā dzīvesziņa un psiholoģija – kāda saistība?
Latvijas vēstures pagriezieni ietekmējuši mūs un mūsu attiecības ar citām nacionalitātēm.
Vēsture ietekmē domāšanu un uzvedību. To visu saprotot, pašam jāatrod sevi, ko es
daru: vai es aizbildinos, vai es pieņemu un mācos dzīvot citādi.

Kādas ir latvieša iezīmes komunikācijā?
Tās var nosaukt ar 3P – pateicība, pieticība un pakļāvība. Mazliet skaudīga un atšķirīgā
apbrīnošana – tipisks mazas nācijas sindroms. 3x3 saiets ir vajadzīgs kā ēst, lai celtu
nacionālo pašapziņu.

Kā Tu ievēro zīmes ap sevi? Ko Tu domā par zīmju saskatīšanu?
Es ticu, ka mums tiek raidīti signāli zīmju izskatā. Es neesmu tik spēcīga, lai tulkotu zīmes,
bet varu to mācīties mūža garumā. Satiekoties trīs paaudzēm, izziņas procesi paātrinās.

Kādi ir Tavi ieteikumi 3x3 saieta dalībniekiem?
Pirms dziedam 3x3 saieta tradicionālās tautasdziesmas vajadzētu to teksta skaidrojumu,
lai pārnestu visiem saprotamā formātā – seno vēstījumu uz mūsdienām. Tas lielākoties
attiecas uz jauniešiem, lai tos ieinteresētu 3x3 saieta tradīciju procesā un viņi spētu šo
latvisko senču garu nodot nākamajām paaudzēm arī pēc piecdesmit un simts gadiem.

Es ļoti gribētu, lai vairāk Latvijas latviešu atbrauktu kaut reizi uz šiem
saietiem ārpus Latvijas, jo mainās gan valoda, gan sabiedrība. 3x3 kustība radusies
trimdā un latviešu jaunieši tad īsti redzētu to vēsturi un attīstību. Latvijas valdībai būtu
vairāk finansiāli jāatbalsta, jāsaprot, cik ļoti vajadzīgi ir šie saieti izbraukušajiem
latviešiem. Darīt to pieejamāku. Tauta staigājusi visos laikos. Varbūt tieši pēc 3x3 saieta
būtu lielāka iespēja, ka tiek pieņemts lēmums atgriezties dzimtenē.

Paldies, Inta! Izbaudi 3x3 saietu!
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Saruna ar Lilitu Krūzi 3x3 saieta dalībnieci, 
grāmatas «Latvieši Gērnsijā» autori, Latvijas 

Republikas goda konsuli Gērnsijā

Lilita, kā Tu jūties, šeit, 3x3 saietā «Straumēnos»?
Sajūta «Straumēnos» ir ģimeniska, ir atbalsts, saieta dalībnieki palīdz viens otram,
iedrošina. Lielāko labsajūtu rada tas, ka ir iespēja būt tīri latviskā vidē – kokles spēle,
latviešu rakstu valoda, visi runā latviešu valodā.
Kas Tevi pamudināja atbraukt?
Uzturēt latviskumu sevī ir viens no maniem galvenajiem dzinuļiem, ne tikai sev, bet
arī mazbērnos. Pirmo reizi ierados «Straumēnos» uz 3 x3 saietu 2015.gadā kopā ar
Kairo. Man ir trīs Gērnsijas salā dzimuši mazbērni. Es gribēju, lai viņi augtu un lai
viņiem būtu iespēja šeit izjust piederību Latvijai.
Kādas ir Tavas šī brīža sajūtas par Latviju?
Es kopā ar draugu bijām uz Latviju slēpot. (redaktore iepleš acis…uz Latviju slēpot?)
Jā, slēpot uz Riekstukalnu Baldonē, jo mums patīk slēpot un šoreiz vajadzēja mazāku
kalnu. Mums tur ļoti patika, jo Riekstukalns ir izveidots par lielisku tūrisma objektu
un ir iekārtota moderna trase. Jau 7 gadus jūtos kā tūrists Latvijā. Cilvēku domāšana
Latvijā atšķiras no ārzemju latviešu domāšanas. Tas sagādā grūtības, neizpratni. Es
priecājos, ka Latvijā valsts valoda ir latviešu un nekas nav mainījies. Ar šausmām
atceros referendumu, atceros arī, kā mēs devāmies uz vēlēšanu iecirkni, lai balsotu
par latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu.
Gērnsijā cilvēki smaida, Latvijā daudz mazāk, gribētos, lai tas ir citādāk. Es priecājos,
ka Cēsis un Sigulda ir tik skaistas un attīstītas pilsētas, tajā pašā laikā maz attīstās
lauku teritorija, par to ļoti jādomā.
Tu esi sarakstījusi grāmatu «Latvieši Gērnsijā». Kā grāmatas tapšana Tevi
ietekmēja?
Grāmata ir sarunas ar latviešiem par viņu dzīvi Gērnsijā. Jau tas, ka viņi atklāja savas
dvēseles, mani mainīja. Es izgāju daudz kam cauri, kad ierados salā, bet uzklausīt
citus un viņu pieredzi ir vēl lielāks pārbaudījums.
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Es intervēju cilvēkus tur, kur viņi jutās vislabāk, drošāk un mierīgāk. Es
raudāju par to sieviešu pašapziņas trūkumu, pazemojumiem, kuras ilgus
gadus strādā smagu darbu, saņem viszemāko atalgojumu un netiek
novērtētas, bet samierinās ar to un domā, ka labāk jau nevar būt. Es
priecājos par jauniešiem, kas atbrauc, strādā un sakrāj naudu studijām,
dodas atpakaļ uz Latviju mācīties, vai studē Londonā. Es sapratu, cik tomēr
es maz zinu. Man nebija nekādu stereotipu, nekāda nosodījuma vai
priekšstatu, es runāju ar cilvēkiem ar atvērtu prātu. Es gāju uz šīm sarunām
kā intervētājs nevis draudzene, mamma, kaimiņiene vai kas cits.
Lūdzu paskaidro, ko nozīmē būt par Latvijas Republikas goda konsuli
Gērnsijā?
Tā ir Latvijas valdības goda izrādīšana man. Cilvēki pie manis nāk ar
jautājumiem par pasēm, ID kartēm, par nodokļu jautājumiem, par
dzīvesvietas un citiem jautājumiem, kurus jāpalīdz atrisināt. Organizēju
daudz pasākumu latviešiem. Sadarbojos ar Latvijas Republikas Ārlietu
Ministriju un vēstniecību Lielbritānijā. Tapa daudz pasākumu Latvijas
simtgadei.
Tā ir liela atbildība.
Mana darba pieredze gan ir dažāda gan Latvijā, gan šeit, Gērnsijā. Latvijā es
strādāju par pavāra palīgu Balodenes sanatorijā, vēl esmu strādājusi par
Pasažieru vilciena pavadoni, braucu līdzi pasažieriem vilcienu reisos,
piemēram, Rīga – Berlīne, Rīga – Maskava, Rīga – Sofija. Tas man ļoti
patika.
Tev mirdz acis, ir sajūta, ka cilvēkiem ir patīkami būt ar Tevi. Kāds ir tavs
vēstījums latviešiem Latvijā un 3x3 saieta dalībniekiem?
Es esmu izvēlējusies būt laimīga. Eju ar atvērtu prātu. Nevērtēju cilvēkus
pēc izskata. Kāda jēga būt noslēgtiem un skumjiem!? Mums visiem
vajadzētu būt smaidīgākiem – tas neko nemaksā. Svarīgi ir bagātināt otru.
Latvieši ir visur –mūsu uzdevums ir uzturēt latviskumu visās paaudzēs. Ja ir
kāds īpašs talants, vajag pieteikties 3x3 un vadīt ievirzes, iemācīt citiem to,
ko pats proti. Ir jāstāsta saviem draugiem par 3x3.
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Vai atceries zīmju 
nosaukumus?
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Tirdziņš un 3x3 saieta 2018 piekariņi atrodas info

centrā. Tirdziņā skaistas dāvanas sev un mīļajiem, bet piekariņi gaida visus,

kam gribas jauku piemiņu. Tirdziņā var iegādāties arī Lolitas skaistos

darinājumus – piespraudes «putniņi» un pērļotas rotas.

Informācija

3x3 saieta 2019 baltie svētku krekliņi tika uzvilkti saieta
atklāšanā. Krekliņš rotāts ar saieta šī gada simboliem un tēmu «ZĪMES».
Ir laiks krekliņu izrotāt ar savām zīmēm. Informācijas centrā (kafejnīca
Rīga) ir iespējams tos batikot, izmantosim šo iespēju!
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3x3 PALDIES ATBALSTĪTĀJIEM

Par printera ziedošanu

NEAIZMIRSTAM par sociālajiem tīkliem! Meklē “3x3” Lielbritānijā lapu Facebook – arī
tur būs daudz informācijas, fotogrāfijas un iespaidu. Droši komentējam un dalāmies ar
savām bildēm. NEAIZMIRSTAM foto sociālajos tīklos Facebook pievienot tēmturi
#3x3UK2019 #3x3saietsLielbritānijā

Avīzi veido
Maija (redaktore)

Avita O’Donnell

Trīsreiztrīsnieku spārnotie teicieni

❖ Istabā vieglāk kārtību uzturēt, nevis ieviest.

Psiholoģijas ievirze

Avita: «Lilita, Es katru sestdien’s vakaru!»

(nekādas reakcijas)

Avita: «Es katru sestdien’s vakaru!»

Paulīne: «Tas labi, ka tu katru sestdien’s vakaru!»

Avita: «Lilita un Paulīne, dziesmas nosaukums ir «ES 
KATRU SESTDIEN’S VAKARU»!»

Nīkšana


