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Dienas plāns

No 14.00 Ierodamies un reģistrējamies.
!!!17.30 Ieviržu vadītāju sanāksme. (Saieta 
namā)
Līdz 18.00 Iekārtojamies Mājās, izpētam ap-
kārtni *Aktivitāte “Fotorientēšanās”, atceries paņemt 
orientēšanās karti pie reģistrēšanās, izpētīt apkārtni 
un nodot karti infocentrā vai pie vakariņām. Piedalī-
ties var gan ģimenes, gan jaunizveidotas komandas.
18.00 Visi pulcējas uz Saieta atklāšanu. (Pa-
galmā pie Saieta nama)
19.00 Laipni lūgti vakariņās. (Saieta namā)
20.00 Laiks sapazīties – Iepazīšanās vakars. 
(Saieta namā)
21.30 Vakara pasaciņa bērniem un vakara 
dziesma – Laila un Jānis Kirmuškas. (Saieta 
namā)
21.45 Vakara viesis – Inese Krūmiņa. (Saieta 
namā)
no 21.45 Danči bērniem/ģimenēm. Nīkšana. 
(Saieta namā/pagalmā)
no 23.00 Danči tiem, kam pāri 14 rāk. (Klētī)

no 23.00 Danči tiem, kam pāri 14. (Klēts zālē) 

Ko darīsim šodien? Sestdien, 3. augustā

Ko darīsim rīt svētdien, 4. augustā

“Ar lielu prieku un lepnumu apsveicu pirmā 
Norvēģijas 3x3 vadītājus, darbiniekus un dalībnie-
kus!  Paldies Inesei, kura neskatoties uz skrējienu 
no darba vienā 3x3 uz nākošo paspēja jums palī-
dzēt nodrošināt lai pirmais saiets būtu tāds kādam 
jābūt.  Tāpat milzīgs paldies Ilgai, Laurai un citiem 
čaklajiem darbiniekiem par lielo darbu ko viņi ir ie-
guldījuši saieta tapšanā.

3x3 ir mazā, ideālā Latvija.  Šeit zinām, ka esam 
kopā ar savējiem, ka mums ir kopīgas vērtības un 
kopīgi mērķi - saglabāt savu latvietību un neieslīgt 
mītnes zemes ikdienā.  Dzīve divās kultūrās dažkārt 
nav viegla, bet tā mūs bagātina, divvalodība papla-
šina smadzeņu spējas apgūt daudz ko citu.  

3x3 sākās dažu cilvēku iniciatīvā , 1981.  gadā, 
Garezerā ASV, un turpināja plesties plašumā, līdz dalībnieku kopskaits tagad ir sasniedzis 
gandrīz 40 tūkstošus.  Latvijā, ASV un Lielbritānijā ik gadu notiek divi saieti, Īrijā, Austrālijā, 
Vācijā un Norvēģijā pa vienam.  3x3 mūs visus ir bagātinājis, palīdzējis apzinaties savas 
saknes un lepoties ar to, ka esam latvieši, ar savu bagāto kultūras mantojumu un lieliska-
jiem cilvēkiem.

Lai šeit iegūtais bagātina jūsu dzīves visu gadu!  Novēlu visiem interesantu, jautru, 
jaunu draugu un jaunu zināšanu pildītu nedēļu!

Līga Ruperte, 3x3 kustības aizsācēja

Līgas Rupertes ceļavārdi

Apsveicu visus dalībniekus ar pirmo  3x3 saie-
tu Norvēģijā!

No vienas puses, tā ir ļoti liela uzdrīkstēšanās vi-
siem un katram: kā lēciens nezināmos ūdeņos... kas 
būs? Kā šeit viss notiks? Kā mēs sadzīvosim kopā, jo 
esam tik dažādi? 

No otras puses, tā ir jauna iespēja: uzpildīt savas 
latviskuma baterijas, satikties ar līdzīgi domājošiem 
ļaudīm, kam ir tāda pati izpratne par vērtībām, izveidot 
jaunas draudzības, dot bērniem iespēju būt latviskā 
vidē un runāt par to, kas mūs kā latviešus vieno, nevis 
par to, kas šķir; un visubeidzot - ieraudzīt, cik patiesībā 
šī vienojošā ir daudz!

Pavadīsim šo mūsu kopīgo laiku tā, lai vēlāk būtu 
vērts to atcerēties - uzsmaidīsim viens otram, būsim at-
vērti un pieņemoši, runāsim viens ar otru, mācīsimies 
viens no otra, priecāsimies, dziedāsim, dancosim...

Mums ir kopīgas saknes un kopīga tiecība nākot-
nē: mēs varam būt lepni par to, ka esam latvieši!

Inese Krūmiņa

Laipni lūgti “Mājās”!

Norvēģijas 3x3 
avīze 

7.30 Mosties, celties un uz rīta rosmi 8.00 
kārtoties. Tiekamies 8.00 pie Saieta nama 
ārdurvīm.
9.00 Laipni lūgti pie brokastu galda. (Saieta 
namā)
9.40 Dienas tēma, TV (Saieta namā)
10.00 - 12.45 Rīta ievirzes (Skaties atsevišķā 
sarakstā pie infodēļa)
13.00 Saimnieces sauc pusdienās (Saieta 
namā)
14.00 - 16.45 Pēcpusdienas ievirzes. (Ska-
ties atsevišķā sarakstā pie infodēļa Saieta 
namā)
17.00 - 18.45 Pievakara ievirzes. (Skaties at-
sevišķā sarakstā)
19.00 Laipni lūgti vakariņās. (Saieta namā)
20.00 Folkloras vakars (Saieta namā)
21.30 Vakara pasaciņa bērniem un vakara 
dziesma – Laila un Jānis Kirmuškas. (Saie-
ta namā)
21.45 Vakara viesis – Julgī Stalte. (Saieta 
namā)
no 21.45 Danči bērniem/ģimenēm. Nīkša-
na. (Saieta namā/pagalmā)
no 23.00 Danči tiem, kam pāri 14. (Klētī)



2.lapa 

Tu droši vien būsi dzirdējis, ka Berge-
nu dēvē par Rietumnorvēģijas galvaspil-
sētu, par Norvēģijas fjordu galvaspilsētu, 
par Ziemeļu arhitektūras galvaspilsētu, par 
Fjordu pērli. Paši bergenieši saka – Norvē-
ģijas dvēsele. Un vēl viņi apgalvo, ka nav 
no Norvēģijas, bet no Bergenas. Un, ja tu 
teiksi bergenietim, ka vēlies redzēt visu 
Norvēģiju, tad viņš tev ieteiks uzkāpt kādā 
no pilsētas kalniem, tad tev pie kājām būs 
visa pasaule.

Bergena ir krāsaina, prieka pilna pil-
sēta. Jau gandrīz 1000 gadus šajā pasaulē, 
vēstures dzirnās malta, degusi, bet, aizvien 
atdzimusi no jauna, aizvien skaistāka, spē-
cīgāka un lepnāka. 

Bergenieši tiek uzskatīti par vispatrio-
tiskākajiem Norvēģijas iedzīvotājiem, kas 
neprātīgi mīl savu pilsētu, stāv un krīt par 
vietējo futbola komandu “Brann”, par sevi, 
savu dialektu, savu bataljonu (Buekorps), 
un tā varētu uzskaitīt nebeidzami. 

Ja telpā ir bergenieši, to noteikti nevar 
nepamanīt, jo bergenieši ir skaļi un dzīve-
spriecīgi ļautiņi. Pat Bergenas neoficiālajā 
himnā ir vārdi par jūrasvelniem, kas ir vis-
apkārt sastopami. 

Der har eg det så fisken i vannet: 
Vått og kaldt, og breiflabb overalt. 
Tulkojumā tas ir tā, ka es jūtos, kā zivs 

ūdenī: slapjš un auksts un jūrasvelni visap-
kārt. Ar jūrasvelniem (breiflabb) nebūt nav 
gribēts pateikt, ka bergenieši ir neglīti kā 
jūrasvelni, bet gan, ka viņiem ir lielas mu-
tes no pārmērīgās, skaļās un nepārtrauk-
tās runāšanas. Paši bergenieši smej, ka īsta 
bergenieša pienākums ir runāt skaļi, ātri, 
mazliet nesaprotami, ar “r” skaņu, kas paliek 
kaut kur dziļi rīklē. 

Bergenieši ļoti lepojas ar savu dialektu 
– bergensk - neskatoties uz to, ka daudzus 
vārdus un izteikumus ir ļoti grūti saprast 
pat pašiem bergeniešiem. Viņi saka: “Mēs 
nerunājam norvēģiski, mēs runājam ber-
gensk (bergeniski)”.

«Likar dokkar dokkar bedre der dokkar 
bor no, eller likte dokkar dokkar bedre der 
dokkar bodde før, enn der dokkar bor no?» 
- ja vari pateikt šo teikumu, tad tu esi īsts 
bergenietis. Starp citu, pamēģini iztulkot šo 
teikumu vai atrodi kādu norvēģu valodas 
pratēju un lūdz pēc palīdzīgas galvas! Parei-
zo atbildi pieraksti un iesniedz “Pavārnīcas” 
redakcijā!

Iespējams, ka nekur citur cilvēki tā ne-
priecājas par labu laiku un sausām drēbēm 

Pārnovada stāsti

Bergenas burvība

kā Bergenā.
Dažādi informācijas avoti vēsta, ka 

Bergenā ir tikai 11 saulainas dienas, cits 
saka, ka 270 lietusdienas, bet īstenībā tas ir 
mazliet pārspīlēti. Kaut gan... bergeniešus 
lietus tik ļoti netraucē, ka viņi, iespējams, to 
nemaz nepamana. Statistikas dati vēsta, ka 
2018. gadā bija 190 lietus dienas. Savukārt 
leģenda stāsta, ka tad, kad Dievs radīja Ber-
genu, viņš paskatījies uz to no augšas un 
priekā iesaucies: “Tā ir tik skaista! Perfekta 
pilsēta! Es šo pilsētu mazgāšu divas reizes 
dienā!” Un tā tas sākās. 

Bergenieši lietu panes lieliski, viņi ir 
ūdensizturīgi. Starp citu, lietus laikā ir viegli 
noteikt, kurš ir bergenietis un kurš ne. Iedo-
mājieties, ka pēkšņi sāk līt... Kāds izvelk lie-
tussargu, kāds steigšus meklē vietu, kur pa-
slēpties, kāds steidz pirkt lietussargu, kāds 
mēģina ar somu piesegties, kāds vienkārši 
turpina ceļu. Bergenieties nr.1 būs tas ar 
lietussargu, jo tieši tāpat kā kārtīgs karavīrs 
vienmēr līdzi nēsā savu ieroci, tā bergenie-
tim vienmēr līdzi ir lietussargs. Bergenietis 
nr.2 būs tas, kas mierīgi turpina savu ceļu, 
jo, visticamāk, nemaz napamana, ka ir sācis 
līt. 

Ak jā, Bergenu sauc arī par Paraply-
byen jeb Lietussargu pilsētu, un lietussargi 
tiek uzskatīti par kopīpašumu, kur manējais 

Foto: Andželika Sadovska 

var kļūt par tavējo un otrādi. Ja 
bergenietis redz kaut kur noliktu 
lietussargu un viņam tajā brīdī tas 
ir vajadzīgs, viņš to ņem un dodas 
savās gaitās, un daudz nebēdā arī 
tad, kad kāds ir aizņēmies viņējo. 

Pilsēta starp 7 kalniem – arī 
tā sauc Bergenu. Ļoti iespējams, 
ka šis nosaukums tā pavisam 
drusciņ noskatīts no Romas, jo 
citu pamatojumu grūti ir atrast 
pilsētā, kura izkārtojusies uz vis-
maz 25 kalniem. Arī paši berge-
nieši nav īsti vienisprātis, kuri sep-
tiņi tad īsti ir pelnījuši šo godpilno 
statusu. Bet lielos triepienos to-
mēr ļaudis ir vienojušies, ka Septi-
ņu kalnu tituls pienākas kalniem, 
kas iekļauti ikgadējajā 7 kalnu 
skrējienā. Ja arī tev izdodas maijā 
būt Bergenā pareizajā laikā, tad 
noteikti ir vērts izmēģināt savus 
spēkus šajā leģendārajā izturības 
pārbaudē. Trases kopējais garums 

ir 35 km, kopējais kāpums – 2200 metri pa 
septiņiem pilsētas kalniem, ko mēro ap 
4000 bergeniešu un pilsētas viesu. Berge-
nieši mīl kalnus. Tur tu nekad nebūsi viens. 
Lai kādā nesezonā tu dotos kalnos, vienmēr 
kādu tur sastapsi. Un tur augšā cilvēki ir 
vēl draudzīgāki un pļāpīgāki. Ja lejā pilsē-
tā svešiniekus nelabprāt uzrunā, tad augšā 
svešinieku nav. Draudzīga sasveicināšanās 
vai īsa saruna ar pretimnācējiem ir gluži vai 
neatņemama pastaigas sastāvdaļa. 

Toties, ja gadās būt Bergenā laika 
posmā no marta līdz maijam, noteikti izdo-
sies ielās redzēt un dzirdēt maršējošas un 
bungojošas, militāri tērptas kolonnas. Bue-
korps (bataljons) ir puišu organizācija, kas 
dibināta 19. gadsimta beigās. Aizsākums 
meklējams brīvprātīgo pilsētas aizsargu 
organizācijā, kas laika gaitā pārtapusi par 
militāri izklaidējošu organizāciju. Jā, tā ir 
īpaša sajūta, un tas aiziet līdz kaulam. Un tā 
ir tikai Bergenā un nekur citur pasaulē. Tas ir 
tikai vēl viens iemesls bergeniešiem būt vēl 
lepnākiem par savu pilsētu. Vien jāpiebilst, 
ka šodien bataljonā iesaistīties nav liegts 
arī meitenēm un viņas labprāt to arī dara. 
Jo Bergena ir moderna, no aizspriedumiem 
brīva pilsēta. 

Bet, ja gadās būt pilsētā pašā Līgova-
karā, tad noteikti jādodas aplūkot, kā deg 

turpinājums 3.lpp
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Stāsts pie skalu gaismas

3x3 grāmatas atklāšana, Pelču 3x3, Latvija
Foto: Baiba Krūmiņa

3x3 saietu loma latviskās identitātes saglabāšanā un kopšanā

1980-to gadu sākumā bija kļuvis 
skaidrs, ka trimdas latviskajā izglītī-
bas sistēmā trūkst regulāri plānota un 
organizēta pasākuma pieaugušajiem 
vispusīgu, viņu interesēm un prasībām 
atbilstošu latvisko zināšanu iegūšanai 
un pieredzei latviskā vidē, kādu jaunā-
kām vecuma grupām deva papildsko-
las, bērnu vasaras nometnes, vasaras 
vidusskolas un 2x2 nometnes. Bija arī 
skaidrs, ka mūsu izglītības sistēma var 
tikai papildināt bērnu latviskās zināša-
nas un dot tiem izdevību būt kopā ar 
citiem latviešu bērniem, bet galvenajai 
valodas apguvei un latviskajai audzi-
nāšanai ir jānotiek ģimenē. Tāpēc likās 
svarīgi palīdzēt vecākiem, kuri paši nav 
vairāk izglītojušies latviešu skolās kā 
viņu bērni, kuru ģimenēs varbūt latvis-

paplašināšana, latviskās kopības sajū-
tas veicināšana, latvisku ģimeņu stip-
rināšana un draudzību sekmēšana lat-
viešu starpā. Latvijas 3x3 pievienoja sev 
vēl vienu mērķi – latviskās kultūrvides 
veidošana. 3x3 ir domāts latviskai dzī-
vei latviskā vidē, lai palīdzētu latvietim 
iepazīt pašam sevi, savu ģimeni, jaunus 
un vecus draugus pavisam neikdieniš-
ķos apstākļos. Tas ir domāts, lai visu 
paaudžu latvieši kopā baudītu latvisko 
pārdzīvojumu, mācītos, kādi ir latvieši 
un latvietība mūsu dienās, no dažādu 
nozaru lietpratējiem un cits no cita. 3x3 
dod iespēju vismaz vienu nedēļu gadā 
dzīvot tīri latviski, darot to, kas sirdij 
dod prieku.

3x3 dalībnieku vecums ir neierobe-
žots un aptver latviešus no pāris nedēļu 
līdz pāri par 90 gadu vecumam, kuri pie-
dalās gan individuāli, gan divu un trīs 
paaudžu ģimeņu vienībās. 3x3 simbols 
ir Dieva zīme, dziesma (ārzemēs) “Ko 
dziedāšu, ko runāšu, svešu zemi stai-
gādama? Dziedāš’ pati savu dziesmu, 
runāš’ savu valodiņu.” Saietu garums 
ir vienu nedēļu, un to programmās ie-
tilpst vēsture, sabiedriskie jautājumi un 
politika, folklora, reliģija/ētika, māksla 
– literatūra, mūzika, drāma, glezniecī-
ba, latviešu valoda, latviskā audzināša-
na skolā un ģimenē, latviskā identitāte, 
alkoholisma, ģimenes un sabiedriskās 
problēmas, tradīcijas – svētki, latviskā 
virtuve un latviskā māja, rotkalšana, 
aušana un rokdarbi, kokgriešana, ke-
ramika, ādas apdare, koklēšana, dzie-
dāšana, teātris, tautas dejas, rotaļas un 
piemērotas nodarbības visu vecumu 

pasaulē lielākais mucu ugunskurs, vēl viena 
pērle starp daudzajām savdabīgajām Ber-
genas tradīcijām. Šogad mucu krāvums sa-
sniedza 40 metru augstumu. Šāda tradīcijā 
Bergenā pastāv jau vairāk kā 100 gadus.

Ja runājam teikumiem, kas sākas ar 
pasaulē lielākais, augstākais, vienīgais, tad 
jāpiemin, ka tikai četrus gadus Bergena le-
pojas ar pasaulē augstāko koka augstceltni 

turpinājums no 2.lpp

– 51 metru augsta 14 stāvu māja. Bet nu šis 
rekords ir kritis, jo gada sākumā tika pabeig-
ta jauna koka augstceltne Brumunddal, tā-
lāk uz ziemeļiem, kura ir gandrīz 30 metrus 
augstāka par līdzšinējo. Bet ne jau berge-
nietis izrādīs, ka tas viņam ķēries pie sirds. 
Noteikti nē! Bergenietis noteikti kaut ko iz-
domās. Ja nedomāsies, tad iedzers mazliet 
alus. Protams, kārtīgs bergenietis dzer tikai 

Hansa alu un nekādā gadījumā nenolaižas 
līdz tādam līmenim, lai dzertu Ringnes. 

Hmm... Vai spēsi uzminēt, ko berge-
niski nozīmē “bong bonger”? Atbildi gaidī-
sim redakcijā.

Es minēšu -  šodien tu jau mazliet ie-
mīlēji Bergenu. Bet esi piesardzīgs! Bergena 
ir viltīga, nespēsi ne acis pamirkšķināt, kad 
tava sirds jau būs nolaupīta. 

Liāra Ozola

kajai audzināšanai un motivācijai sa-
glabāt savu valodu un latvietību veltīja 
maz vērības un kuru latviskā identitāte 
bija tikpat vāra un neskaidra kā viņu 
bērniem.

1980. gadā Līga Ruperte veica pētī-
jumu par to, kas piesaista vai atraida 
tautiešus no latviešu sabiedrības. Bija 
pārliecība, ka latvietība ir vērtība un 
aktīva piederība latviešu sabiedrībai 
ir privilēģija, jo tai ir spēja dot saviem 
locekļiem saites ar ilgstošu, stabilu un 
paredzamu grupu, kuru kopā tur ko-
pīgas saknes un mērķi. Pētījuma re-
zultāti rādīja, ka latvieši latvietību un 
latviešu kultūru novērtē visai augstu, 
bet bieži nelabprāt piedalās latviešu 
sabiedriskajās aktivitātēs un vēl retāk 
vēlas uzņemties atbildību par šo akti-
vitāšu turpināšanos. Neviena grupa vai 
sabiedrība nevar pastāvēt bez formā-
lām organizācijām jeb institūcijām, jo 
bez tām nevar rasties kolektīva, pare-
dzama pieredze, kas ir nepieciešama, 
lai grupas locekļiem būtu “mēs” sajūta. 
Tātad, lai mēs varētu pastāvēt kā latvie-
ši, mums bija jārod kopīga pieredze, 
kopīga mācīšanās, lietas, ko mēs visi 
zinām un esam izjutuši un darījuši, 
cilvēki, ko mēs pazīstam un kas pazīst 
mūs. 3x3 veidojot, pamatā bija pētīju-
mā gūtās atziņas par to, kas latviešu 
sabiedrības locekļiem būtu intere-
sants, pievilcīgs, saistošs, noderīgs un 
vērtīgs, kādos apstākļos un kādās kopī-
gās aktivitātēs viņi vēlētos piedalīties. 

3x3 ir saiets* visu paaudžu latvie-
šiem, un tās mērķi ir latvisko zināšanu 
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Stāsts skalu gaismā

Edgars Lipors izmēģina 3x3 saietā paštaisītu tauri.
Foto: Varis Sants

Vecpiebalgas 3x3 daudzinājums.
Foto: Varis Sants

bērniem. Bez atsevišķo interešu grupu 
jeb ieviržu nodarbībām notiek arī ko-
pīgi referāti un kopīgas vakara prog-
rammas – dziedāšana, rotaļas un danči, 
pasaku stāstīšana un mīklu minēšana, 
ugunskuri, dzejas vakari, paneļdiskusi-
jas par dažādiem tematiem u.c. Ieviržu 
vadītāji, lektori un daiļamatu meistari 
ir pazīstami latviešu kultūras, politiskie 
un sabiedriskie darbinieki un dažādu 
profesiju pārstāvji ar izglītību un piere-
dzi attiecīgajā laukā. Visi, ieskaitot sa-
ietu vadītājus un organizētājus, strādā 
bez finansiālas samaksas, saņemot at-
līdzinājumā gandarījumu par padarīto. 
3x3 ieviržu vadītāju un lektoru starpā ir 
daudzi jo daudzi izcili sabiedriskie dar-
binieki, mākslinieki, zinātnieki, folklo-
risti, politiķi un citi. 3x3 kustību globāli 
rosina, koordinē un atbalsta Pasaules 
brīvo latviešu apvienības Izglītības pa-
dome, bet atsevišķās valstīs saietus rīko 
latviešu centrālo organizāciju izglītības 
nodaļas vai īpaši dibinātas 3x3 padomes 
(Ziemeļamerikā, Austrālijā, Īrijā, Liel-
britānijā un Latvijā).

Pirmā 3x3 nometne notika Gare-
zerā, ASV 1981. gadā. Rīkotāju cerība, 
ka tā darbosies kā eksperimentāla no-
metne, modelis latviešiem visā pasaulē 
latviskās izglītības un kopības sajūtas 
iegūšanai, piepildījās. 1980’to gadu pir-
majā pusē nometnes jau bija izveido-
jušās ASV Rietumu krastā, Katskiļos, 
Austrālijā, Lielbritānijā, Zviedrijā un 
vēlāk arī Francijā un Kanādā. Tagad 
vairs nedarbojas nometnes ASV Rietu-
mu krastā, Zviedrijā, Francijā un Kanā-
dā, toties kopš 1990. gada tiek organi-
zēti divi saieti Latvijā. Kopš 2012. gada 
darbojas 3x3 Īrijā, un 2018. gadā notika 
pirmais 3x3 Vācijā. Līdz 2018. gada ru-
denim ir notikuši 247 3x3 saieti/nomet-
nes ar 37169 dalībniekiem. Latvijā, ASV 
un Lielbritānijā notiek divi 3x3 gadā, 

Austrālijā, Īrijā un Vācijā pa vienam. 
Viens no Lielbritānijas 3x3 notiek daļēji 
angļu valodā, lai arī tie, kuru latviešu 
valodas zināšanas ir ierobežotas, var 
iepazīties ar latviešu kultūru un justies 
latviešu sabiedrībai piederīgi. Lai gan 
katram 3x3 ir sava seja un savas īpat-
nības, visiem saietiem ir vairāk kopīgā 
nekā atšķirīgā. Kopīgi ir mērķi, pieeja, 
pamata idejas un darbības vadlīnijas. 
Saietu programmas un lektori atbilst 
dalībnieku interesēm un prasībām, 
atmosfēra ir neformāla un draudzīga, 
viens otru uzrunā uz “Tu”, ievērojama 
daļa no saieta programmas ir diskusi-
jas, mijiedarbība, uzskatu dažādības 
iepazīšana, mācīšanās citam no cita 
un citam par citu, kopēja dzīvošana un 
darbošanās gan nopietnos, gan jautros 
brīžos. Dalībniekiem ir ieguvums gan 
prātam, gan sirdij. Latvijas 3x3 atšķiras 
ar daudz lielāku dalībnieku un nodar-
bību skaitu, kā arī ar to, ka dalībnieku 
vidējais vecums ir krietni zemāks nekā 
ārzemju nometnēs. 

Ir grūti izvērtēt, kas ir svarīgākais, 
ko latviešu tauta ir ieguvusi no 3x3. 
Bez šaubām, ka piedalīšanās 3x3 ir pa-
līdzējusi ar latviešu valodas apguvi un 
lietošanu, tāpat arī devusi citur negūs-
tamu izdevību iepazīties ar latviešu 
kultūru un politiku, un ar izciliem lat-
viešiem un viņu specialitātēm. Saieti 
ir paplašinājuši zināšanas un darījuši 
latvietību svarīgāku un nozīmīgāku, 
devuši latvietībai lielāku lomu ne tikai 
dalībniekiem 3x3 esot, bet arī ikdienas 
dzīvē. Daudzi, kas kopīgajā nedēļā mā-
cījās kalt rotas, mīcīt mālus un veidot 
bļodas un vāzes, aust krāšņas prievītes, 
cept rupjmaizi un pīrāgus pazīstamu 
meistaru vadībā, tagad ir paši kļuvuši 
par meistariem un dod savas zināšanas 
tālāk – nākamajām latviešu paaudzēm. 
Zināšanas, kas citādi pamazām izzus-
tu. Citi, kas 3x3 gaitas kopā ar vecākiem 
uzsāka savā bērnībā, tagad ir kļuvuši 
par ieviržu un saietu vadītājiem – viņi 
ir ieņēmuši savu vietu latviešu sabied-
rībā un dara savu daļu latvietības tur-
pināšanā. Taču varbūt vēl svarīgāks 
ieguvums ir apziņa – par spīti tam, ka 
dzīvot divas dzīves – mītnes zemes un 
latviešu – prasa pūles, līdzekļus un lielu 
apņēmību, latvietība ir vērtība, kas ne-
aprakstāmi bagātina mūsu dzīves. Ap-
zināties, kas mēs esam, kādas ir mūsu 

kultūras vērtības, kādi ir bijuši mūsu 
tautas likteņi. Savas piederības apzi-
nāšanās dod lepnumu, pašapziņu un 
vēlmi palīdzēt latviešu tautai izdzīvot, 
nesamazināt jau tā niecīgo latviešu 
skaitu. 3x3 saiets uzlādē mūsu latvis-
kās baterijas un palīdz darboties lat-

viešu sabiedrībā, kopt savu latvietību 
un to tālāk nodot saviem bērniem. Arī 
tas, ka 3x3 ir kļuvis mīlēts un cienīts 
Latvijā, kur katru gadu simtiem cilvēku 
iesaistās saietos, dod mums apstiprinā-
jumu un kopības sajūtu, jo Latvijas lek-
tori bieži piedalās ārzemju nometnēs, 
bet ārzemju latvieši no rietumiem un 
austrumiem gan kā lektori, gan dalīb-
nieki ir saietos Latvijā.

3x3 stāv par latvietību, cieņu pret 
sevi un savu līdzcilvēku, atbildību un 
mīlestību pret savu ģimeni un savu tau-
tu. Tas stāv par latviskās identititātes 
izkopšanu, mācoties par un mīlot sa-
vas tautas kultūru. 3x3 palīdz ārzemēs 
dzīvojošajiem latviešiem veidot un sa-
glabāt savu latvisko identitāti, savukārt 
Latvijā dzīvojošajiem – savu latvietību 
novērtēt. Un 3x3 dod iespēju latvie-
šiem no visām zemēm kopā mācīties 
un priecāties, baudīt savu latvietību un 
to, cik dažādi un tomēr līdzīgi mēs visi 
esam. No pirmās nometnes Garezerā 
1981. gadā līdz Jaunpilij 2019. gadā, no 
Almēlijas līdz Alsungai, no Adelaides 
līdz Adamovai, no Pertas līdz Pāvilos-
tai, no Katskiļiem līdz Kaucmindei, no 
Melburnas līdz Mazsalacai, no Ame-
rikas, Austrālijas, Anglijas, Zviedrijas, 
Francijas, Kanādas, Īrijas un Vācijas 
līdz Latvijai ir skanējušas latviešu balsis 
runās un dziesmās, dimdējuši latviešu 
soļi dančos, ņirbējuši pirksti, mācoties 
darināt rotas, krūzes un pastalas. 3x3 
saimei pievienojas arī Norvēģija. Trīs 
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Mūsu ‘ļaudis

Ilga Švāne, Laura Rastina un Inese Krūmiņa
Foto: Andris Tomašūns

kontinentos un deviņās valstīs visu 
paaudžu latvieši ir vairāk nekā ceturt-
daļgadsimtu nākuši kopā 3x3, lai labāk 
iepazītu viens otru, savu tautu, savu 

vēsturi, savu kultūru un savas vērtības, 
lai labāk izzinātu, kas mēs esam un par 
ko stāvam. Tikai apzinoties savas sak-
nes un paši sevi, mēs varam lemt, kurp 
lai mūsu ceļš ved nākotnē.

Katra liela lieta sākas ar pirmo sīkumiņu, un katrs tālais ceļš ar pirmo soli. Visa 
pamatā ir ideja un cilvēki, kuri gatavi tai sekot, veltīt tai savu laiku un enerģiju un ar 
savu entuziasmu aplipināt arī apkārtējos.  Šāda entuziastu grupa arī radīja šo brī-
nišķīgo saietu 3x3 Norvēģijā. Iepazīsties ar Bergenas saieta radošo, nenogurdināmo 
organizatoru saimi.

Radošā organizatoru saime

* Sākotnēji 3x3 visās norises vietās 
tika saukts par nometni, tagad Latvijā 
un daudzviet citur par saietu.

Līga Ruperte,  
Ieva Krūmiņa

Ilga Švāne
Saieta organizēšanu aizsāku pagājušā 

gadā augustā, kad acis aizdegās un iekšā bija 
nemiers, ka jācep augšā! Sapratu, ka būtu for-
ši, ja man sanāktu noorganizēt savai ģimenei 
kopā būšanu ar daudz foršiem cilvēkiem, kuri 
grib dalīties ar savām zināšanām, un tādējādi 
mēs varētu mācīties viens no otra! Dzīvojot 
ārpus Latvijas, gribas pabarot savu dvēseli ar 
kultūru, un likās pēc tik daudz foršiem latvie-
šiem, kas atbrauc ciemos, - varētu viņus ap-

vienot vienuviet un baudīt to ilgāku laiku. Tā 
radās doma par saietu. Gribējās kvalitāti, un tā mēs izdomājām par 3x3. Līdz 3x3 ir jāizaug 
gan emocionāli, gan vērtību ziņā! Esmu organizējusi daudz dažādus pasākumus biedrības 
ietvaros, un nu pirmais 3x3 Norvēģijā, visā 3x3 vēsturē! Kur ir latvieši, tur ir 3x3. 

 Man patika 3x3 mērķis un vīzija, tāpēc arī likās aizraujoši organizēt. Ļoti daudz 
vērtību sakrita ar to, ko es gribētu sniegt šeit dzīvojošiem latviešiem.  Mēs, latvieši, esam 
ļoti diženi un vareni, tajā pašā laikā pazemīgi un pakļāvīgi. Ar mums ir viegli, tāpēc arī saiets 
tika radīts - entuziasma vadīts. 

Es ceru, ka šeit saietā sabraukušie izbaudīs nepilno nedēļu, iegūs sev jaunus draugus 
un atcerēsies notikušo ar ļoti pozitīvām emocijām, gandarījumu un vēl lielāku tieksmi uz 
pašizaugsmi! Vislielākais prieks ir kopābūšana! 

Laura Rastina
3x3 mūsu ģimenei sākās jau 2011. gadā un, kopš tā laika, šis ir neatņemams ikvasaras 

un ikgada notikums. Tomēr šis ir pirmais 3x3, kurā pati esmu iekšā līdz matu galiņiem, jo 
šoreiz 3x3 redzu no organizēšanas puses. No mazas idejas ir izaudzis liels notikums, un ir 
tik liels prieks un gandarījums to redzēt darbojamies. Tā ir neatsverama un ļoti interesanta 
pieredze. Tā kā 3x3 saieti ir kas ļoti īpašs, es ceru, ka ikviens šī saieta dalībnieks sajūtīs daļiņu 
no tā!

Inese Krūmiņa
Liktenīga laimīga sagadīšanās mūsu ģimenei ļāva nonākt pirmajā Latvijas 3x3, Mad-

lienā, 1990. gadā. Tur piedzīvoju sajūtu, kādu nebiju atradusi savā ikdienas dzīvē - brīniš-
ķīgu, tīru garīgā komforta sajūtu. Bijām 277 latvieši, sabraukuši no visām pasaules malām, 
un, sarunājoties no sirds uz sirdi, sapratām, ka mums ir kopīgas vērtības, ne tikai “saknes”, 
ka esam savējie, ka esam lepni par to, ka esam latvieši. Jau 1993.gadā ar vīru kļuvām par 
saieta vadītājiem, lai TO iegūto sajūtu dotu tālāk arī citiem. Tā es dabūju “āķi lūpā”, un tas tur 
atrodas vēl šo baltu dienu...

Lai mums šeit, Bergenā, arī izdodas būt uz viena viļņa un domāt, kā dzīvot tā, lai mūsu 
vecāki ar mūsu bērniem spētu sarunāties vienā valodā. Gan tiešā, gan pārnestā nozīmē. Lai 
mums visiem labas dienas!

Lai top!

Antra Sunde
3x3 saietā esmu kopā ar vīru un bēr-

niem, jo tas ir viens no labākajiem veidiem 
kā ģimenei jēgpilni kopā pavadīt laiku va-
saras brīvdienās. Es domāju, ka ieguvēji 
būsim visi. Saieta organizēšanā piedalos, 
jo man gribas dalīties ar to labāko, kas ir 
piedzīvots, un tādi bija pēdējo divu gadu 
saieti, kuros piedalī-
jos Latvijā. Ģimenis-
kā un draudzīgā at-
mosfēra, kurā viens 
otrā meklējam un 
ieraugām to labāko, 
kopā veidojam po-
zitīvi iedvesmojošo 
gaisotni.

Baiba Zāle
Mans 3x3 ceļš aizsākās 2018. gada 6. 

oktobrī Latvijas Saeimas vēlēšanu dienā, 
kad kā svaigs iebraucējs Bergenā meklēju 
kontaktu ar saviem tautiešiem un, visām 
enerģētiskajām paralēlēm sakrītot, nokļuvu 
konkrētā laikā un konkrētā vietā, kas nove-
da pie kopsaucēja – manu attapšanos 3x3 
saietā.

Agnese  Rozenfelde
3x3 – tā ir iespēja būt kopā manai 

ģimenei vairākas dienas, kas, pat dzīvojot 
Norvēģijā, ne vienmēr sanāk! Jauni draugi 
un iespēja ko jaunu mācīties, redzēt, sajust! 
Nepazaudēt bērnā interesi par Latviju!

Neatceros jau vairs, kad nebūtu dar-
bojusies latviešu pasākumu organizēšanā. 
Tas ir vajadzīgs man pašai! Tik liels pasā-
kums, kā šoreiz, iedvesmo! Gandarījumu 
rada, ka ir tik forša, izdarīga komanda!

Rasa Jukone
Rasas ģimene 3x3 piedalās jau vai-

rākus gadus un šogad ir sarūpējusi mums 
interesantas ekskursijas tuvējā un tālākā 
apkārtnē. 

Liāra Ozola
Liāra 3x3 saietā piedalās pirmo reizi, 

un ir mūsu avīzes redaktore. Viņā kūsā ra-
došums un viņa vienmēr ir izpalīdzīga. 
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Esmu skolotāja, trīsreiztrīsniece, 
pirtniece, masiere, sistēmfenomenoloģe, 
jostu audēja, sešu pieaugušu bērnu mam-
ma un sešu mazbērnu vecmāmiņa. Kopš 
bērni pieauguši, esmu uzrakstījusi divas 
grāmatas un pašlaik rakstu trešo. Esmu 
pārliecināta latviete.

Ja būs jautājumi (par jebkuru no dar-
bības sfērām), vispirms mēģināšu atbildēt 
uz tiem.

Kad jautājumi būs atbildēti, paru-
nāsim  par pasakām. Pasakās parasti sare-
dzam tikai tēlainu, reālu vai nereālu, darbī-
bu, taču, izprotot tēlu simbolisko nozīmi, 
varam sākt aptvert, kādu rīcības modeļu, 
“formulu” bagātību mēs no pasakām iegūs-
tam. 

Līdzīgi ir arī ar tautasdziesmām, ja pa-
spēsim, tad parunāsim arī par tām. 

Lai gan simboli darbojas neatkarīgi 

Telefona Nr., ko vērts piefiksēt:
Organizatoriski un praktiski jautā-
kumi:
* Ilga Švāne +47 998 66 423
* Laura Rastina +47 954 70 927

Ja nepieciešams mediķis: 
* Viola Juhņēviča +47 462 69 781

Alu atļauts lietot TIKAI tam norādī-
tā vietā. Skolas telpās alkoholiskos dzē-
rienus lietot nav atļauts. Saieta laikā no 
alkoholiskajiem dzērieniem atļauts lietot 
tikai alu. Nepilngadīgajiem aizliegts lie-
tot arī to! 

Pie Saimes galda, lūdzu, aizpildīt 
visas tukšās vietas, tā, lai visiem vietas 
pietiek. Lūgums arī katrā ēdienreizē mai-
nīt vietu un atrast citus galdabiedrus, lai 
sarunas raisās un draudzība iet plašumā. 
Un uz ēdienreizēm ierodies laicīgi, lai 
nodziedātu galda dziesmu.

Bērnudārza rotaļu laukums. Saie-
ta bērni ir laipni aicināti izmantot līdzās 
esošā bērnudārza rotaļu laukumu sest-
dien un svētdien visas dienas garumā, 
darbdienās pēc plkst. 17. 

Vārda karte. Tā ir Tava ieejas karte 
Saieta norisēs, pie Saimes galda un iepa-
zīšanās sākums. Nēsā to vienmēr līdzi!

Ūdens. Krāna ūdens ir dzerams, uz-
pildi savu ūdenspudeli!  

no tā, vai mēs tos izprotam, vai neizprotam, 
daudz labāk ir tos saprast, vai vismaz mēģi-
nāt saprast. 

Pamēģināsim?

Sestdienas vakara viesis - Inese Krūmiņa Svarīgi zināt un 
atcerēties!

Redakcijas pase
3x3 Norvēģijā avīze “Pavārnīca”
Redakcija: Liāra Ozola, Laura Rastina, 
Ieva Krūmiņa, Viola Juhņēviča.

Telefona nr. +47 966 56 051 (Liāra) 
e-pasts: liara.ozola@gmail.com

Aicinājums brīvprātīgajiem 
žurnālistiem

Jebkurš Saieta dalībnieks var kļūt 
par “Pavārnīcas” brīvprātīgo žurnālisu vai 
žurnālistu brīvsolī. Ja tev ir padomā kas 
noderīgs, interesants, jocīgs, varbūt tev 
ir pārdomas, kurās gribi dalīties vai kāda 
skaista bilde, droši sazinies ar redakciju.

Foto: KGarda

***Daniels par pie-

dalīšanos 3x3 nometnē bijis 

visai rezervētā noskaņojumā, 

jo māsīca bija pastāstījusi, ka 

šī būs matemātikas nometne 

un nu tik būs mācīšanās. 

Un tad nu Daniels centies 

vecākiem ieskaidrot, ka nemaz 

negrib uz to matemātikas 3x3.

***Liāra salikusi ļoti daudz 
mantu vešanai uz saietu. Tai skaitā 
kaudzi teātra ievirzes rekvizītus, 
no kuriem ārā rēgojas iespaidīgs, 
kāda pasaku tēla atribūts. Ģimene 
to vēro ar neizpratni un tad seko 
jautājums: “Vai tu brauksi uz Ek-
strasensu cīņām?”

Dzirdēj’ ļaudis runājam...

***Runā, ka jautri pārtpratumi bijuši arī pie reģistrēšanās ievirzēm. Bijuši 
vairāki pārstāvji, kuri domājuši, ka celošanas (jostu aušanas) ievirzē varēs uzzināt 
daudz jauna un noderīga par ceļošanu.

Jo ar pavārnīcu var apmaisīt 
putru, lai nepiedeg. Var arī no katla 
izmakšķerēt labākos gabaliņus. Var 
pasmelt un dalīties. Un runā, ka vecos 
laikos nešpetnākie varēja arī ar pavārnī-
cu pa pieri dabūt.

Kāpēc “Pavārnīca”?

Pēdējā lapa




