
Saldus 3x3 saieta avīze
Svētdienas pavediens

2016. gada 3. jūlijs

Saldā dzīve sākusies!
A-ūūū! Uū-uū! Saldskanīgs sveiciens visiem, 
kas šonedēļ apņēmušies nodot savu balsi 
par Saldus 3x3! Mums visiem – no malu 
malām salidojušiem, sabraukušiem un sa-
nākušiem – prātā tikai viens: saldā, sirsnīgā, 
aizraujošā, emocionālā, tradicionālā un 
dziesmotā 3x3 dzīve Saldū ir sākusies. 

Cukurs kā zināms ir enerģijas avots un 
papildus enerģijas lādiņi šonedēļ noderēs 
ikvienam – i tam, kurš dedzīgi sportos un 
rīta agrumā savu garu un ķermeni modinās, 
i tam, kurš korī dziedās un līdz rītausmai 
dančus lēks! Saldā ir cilvēka mēlei vispazīs-
tamākā garša – pirmā, ko mazulis (arī mēs 
ar tevi, kad tikko piedzimām) sagaršo un 
bauda jau mātes pienā. Un tas, ka mūsu 
3x3 ceļi šoreiz satecējuši Saldū, kur sajutīsim 
saldumu pat gaisā, domājams, ļaus mums 
visiem justies droši un mierīgi – nu gluži kā 
pie saldā mammas piena avota... 

Kāpēc Saldū viss ir tik salds? Saldū un 
apkārtnes pagastos ir daudz bitenieku, un 
novada ģerbonī rotājas medus lāsītes, no 
kurām viena pienākas tieši Saldum. Pat 
Saldus izcelšanās stāsts liek sajust medus 
garšu mutē: „Vietā, kur tagad atrodas Saldus 
pilsēta, kādreiz bijis liels kalns. Un uz kalna 
kāds ganuzēns ganījis cūkas. Kādu dienu 
ganuzēns uzgājis kalnā lielu caurumu un 
ielīdis tajā iekšā. Lejā bijusi pilsēta un laipni 
ļaudis. Tie zēnu cienājuši ar saldu ēdienu un 
dzērienu. Vakarā cūkas pārskrējušas mājā, 
bet gana nav bijis. Zēns uzkāpis augšā tikai 
otrā rītā. Visi taujājuši: „Kur tu biji pa nakti?” 
Zēns uz to atbildējis: „Saldu ēdu, saldu dzē-
ru, Saldus kalna galiņā.” Kā zēns tos vārdus 
izteicis, tā bijis liels sprādziens, kalns atvēries 
un no tā apakšas pacēlusies pilsēta. Tā 
noticis, kā teikts: kad to vārdu uzminēs, tad 
pilsēta celsies augšā.” 

Man par to šaubu nav, jo arī manās bērnības 
saldajās atmiņās ir vieta Saldum – Saldus 
tirgum, kur pirms lauku radu apciemošanas 
pa ceļam no Rīgas, vecāki sapirkās klaipiem 
vien gardo lauku saldskābmaizi. Saldus  

kolhoza Druva ražotais saldējums jau 
toreiz – astoņdesmitajos gados – garšoja ci-
tādi kā galvaspilsētā – tam bija kraukšķīgāka 
vafelīte un pavisam cits svaigums. Starp citu, 
ne vienmēr palaimējās pie tā saldējuma 
tikt! Salds bija arī tantes tikko slauktais piens 
no Latvijas brūnās govs vārdā Gauja, un arī 
gaiss mazajā virtuvītē, kur uz uguns varījās 
pašu gotiņas vai ogu zaptes, bija salds. Un 
arī mūsdienās, kad ar bērniem braucam 
no lauku mājām uz Saldu iepirkties, zinām, 
ka kioskā pie autoostas jānopērk garšīgais 
saldējums, bet veikalā – Saldus Gotiņas! To 
un visu ko citu par Saldus dzīvi paši savām 
acīm varēsim piedzīvot jau rīt ekskusiju 
braucienos!

Vai tad ir vēl kāds, kurš šaubās, ka salda mēle 
visos laikos bijis kapitāls? Tiem, kas 3x3 redz, 
jūt un satausta pirmo reizi, jāatklāj, ka te 
viss notiek kā īstajā dzīvē, kur bez likumu, 
tikumu un darba varas pastāv vēl ceturtā – 
PRESE. Mēs –  Saldus 3x3 avīzes SALDSKAŅA 
pierakstītāji un 3x3 TV veidotāji – centī-
simies kalpot saviem pavalstniekiem no 
visas sirds tā, lai pat puteklītis saieta laikā 
nenokristu bez tavas ziņas. Tātad visu, ko tu 
neredzēsi pats savām acīm, varēsi noskatī-
ties ikrītu pulksten 9.40 vai izlasīt vakara avī-
zē. Savukārt tevi mīļi aicinām visu to vērtīgo, 
ko paklusām noklausies pie nīkšanas vai 
ēdnīcas galda un gribētu pastāstīt arī citiem, 
droši nes uz avīzes redakciju (ienāc, stāsti, 
raksti vai zvani!). Lai top! 
Tīna, „Saldskaņas” redaktore

Janis Rozentāls,  
dzimis un skolojies  
Saldū.

Saldus baznīca, kas attēlota slavenajā latviešu 
mākslinieka Jaņa Rozentāla gleznā “Pēc 
dievkalpojuma”/”No baznīcas”.



7.45 - 9.00  Celšanās, ķermeņa un gara 
atmodināšana

9.00 - 9.30  BROKASTIS
9.40 - 10.10  Dienas tēma un TV
 [vecās skolas zālē]
10.20 - 12.45  Rīta ievirzes
13.00 - 13.45  PUSDIENAS
14.00 - 18.00  Ekskursijas 
 [pulcēšanās pie skolas]
18.00 - 19.00  Brīvbrīdis
19.00 - 19.45  VAKARIŅAS
20.00 - 21.30  Pašdarbnieku koncerts 
 [jaunās skolas pagalmā]
21.30 - 22.00  Vakara dziesma, vakara 

pasaciņa
22.00 - 23.00  Danči ģimenei
 Vakara viesis: Ieva Ančevska
23.00 - …  Danco tie, kam pāri 14
 Nīkšana

šodien

rīt

svētdiena, 3. jūlijs

Sveiciens

pirmdiena, 4. jūlijs

13.00 - 14.00  Ierašanās, reģistrācija
14.00 - 15.00  PUSDIENAS
15.30 - 17.30  Atklāšana  

[jaunās skolas pagalmā]
17.30 - 18.45  Apkārtnes iepazīšana 

[pulcēšanās jaunās skolas pagalmā]
17.30 - 18.45  Ieviržu vadītāju sanāksme 

[vecās skolas zālē]
19.00 - 19.45  VAKARIŅAS
20.00 - 21.30  Iepazīšanās vakars, 

sadziedāšanās ar 
#ImantaDimanta un draugi 
[pļaviņā aiz jaunās skolas]

21.30 - 22.00  Vakara dziesma, vakara 
pasaciņa

22.00 - 23.00  Danči ģimenei 
 [vecās skolas zālē]
23.00 - …  Danco tie, kam pāri 14
 Nīkšana [Vecās skolas vestibils]

Katrs varam radīt 
pozitīvas pārmaiņas
Apsveicu jūs Saldus 3x3! Paldies Krūmiņu 
ģimenei un viņu palīgiem par lielo darbu, 
organizējot un vadot saietu. Paldies Saldus 
ļaudīm par to, ka mūs gaidījāt, sirsnīgi uz-
ņemsit un par mums rūpēsities. Un paldies 
katram no jums par to, ka izvēlējāties būt ar 
mums kopā šonedēļ.

Pēc dažām nedēļām, Pelču 3x3, atvērsim 
grāmatu par 3x3 Latvijā, no 1990. – 2015.
gadam.  Grāmata par 3x3 ārpus Latvijas, 
1981. – 2011. iznāca 2013. gadā.  Pateicība 
par šīm grāmatām pienākas redaktorēm 
Daigai Bitiniecei un Rasmai Zvejniecei.

Ievadrakstos jaunajā grāmatā Ilga Reizniece 
saka, ka 3x3 ir ideālā Latvija realitātē, Laura 
Bitiniece – ka 3x3 ir viens no labākajiem eko, 
etno un darīsim paši domāšanas parau-
giem, uzsverot 3x3 toleranci pret atšķirīgo. 
Alberts Rokpelnis norāda, ka latviskums, ko 
gūst 3x3, ir ne tikai tradicionālās kultūras 
plašāka iepazīšana, bet arī mīlestība pret 
savu valsti un tautu, kā arī apziņa, ka latvieša 
pienākums ir strādāt Latvijas izaugsmei.  
Labus vārdus par 3x3 un tā pozitīvo ietekmi 
uz mūsu latvietības izpratni ir teikuši daudzi. 
Padomāsim, vai un kā mēs katrs varam šo 
pozitīvo ietekmi dot tālāk, dzīvē pielietot 
3x3 gūtās atziņas un prasmes.

Latvijas 3x3 padomes priekšsēde Inese 
Krūmiņa 3x3 vēstījumā Latvijas simtgadei 
saka, ka parasti praksē latvietības vērtība 

tiek saskatīta caur tautas bagāto kultūras 
mantojumu, bet ne caur valstiskumu. Vai tas 
nozīmē, ka Latvija, kas taču ir Latvijas valsts, 
mums nešķiet augstu vērtējama? Un ja nē, 
vai tiešām ir vienalga, kas un kā valda zemi, 
kurā dzīvojam? Inese saka: “Tas, kādu māju, 
kādu Latviju būvējam, kam un ko ļaujam 
būvēt, ir mūsu darbības vai arī bezdarbības 
tiešs rezultāts.” Galvenokārt viņa uzsver 
politiskās un pilsoniskās aktivitātes  nozī-
mi. Es domāju, ka katrs no mums var radīt 
pozitīvas pārmaiņas apkārtējā vidē. Latvija 
ir mūsu valsts, vienīgā, kas mums ir, ja mēs 
ar to neesam pilnībā apmierināti, kas to var 
mainīt? Kas ir tie “viņi”, kas rada vai pieļauj  
nebūšanas, kuru diemžēl netrūkst? Kā 
mēs varam celt apziņu, ka mēs katrs esam 
atbildīgs par to, kāda ir mūsu valsts? Ineses 
vārdiem – “Mēs drīkstam, varam un spējam 
būvēt savu valsti labāku, tādu, lai pašiem 
prieks tajā dzīvot.”  

3x3 kustība sākās pāris cilvēku iniciatīvā, 
tiem piebiedrojās simti, tad tūkstoši, un 
tagad dalībnieku kopskaits ir ap 33 tūksto-
šiem. 3x3 mūs visus ir bagātinājis, palīdzējis 
apzināties savas saknes un lepoties ar to, 
ka esam latvieši. Dalīsimies ar iegūto savās 
mājās, savā pilsētā, savā novadā.  Nebūsim 
tie “viņi”, kam pierakstām atbildību par Latvi-
jas neveiksmēm, būsim “mēs”, kas tās palīdz 
novērst, lai varam lepoties ar savu valsti. 
Līga Ruperte, 3x3 kustības radītāja
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Šodien, 3. jūlijā 
Dzimšanas dienu svin: Ilgvars Zāraks un 
Diāna Legzdiņa

Rīt, 4. jūlijā 
Vārda dienu svin: Uldis Mauriņš,  
Uldis Ozoliņš un Uldis Melbergs
Dzimšanas dienu svin: Mārcis Liepiņš

daudz
laimes!



Sveiciens Dalībnieku vēstules

Sveicināti, visi mīļie trīsreiztrīsnieki, piere-
dzējušie un pirmreizējie, no tālām zemēm 
braukušie un vietējie!

Vasaras pilnbriedā mēs esam pulcējušies 
visi kopā šeit, Saldū, lai kopīgi tītu “dziesmu 
kamolīti”. Vai aizvedīsim mājās no saieta 
katrs pa jaunai dziesmai? Vai ietīsim savu 
balsi, savu domu, savu vibrāciju kopīgajā 
kamolā? Tā dēļ esam šurp atbraukuši – lai 
katrs ar savu īpašo tembru, īpašo vibrāciju, 
īpašo esību saskaņotos ar citiem, salāgo-
tos, satuvinātos – satītos kopīgā kamolītī. 
Kamols ir ļoti interesants veidojums – katrs 
diegs sastāv no šķiedrām, kas cieši savītas 
kopā – kā ģimenes, un kopīgais tinums 
kamolā izveido vienu kopumu – tautu, no 
tik daudzām atsevišķām šķiedriņām. Kamolā 
valda noteikta struktūra, noteikta secība un 
no iekšpuses varbūt ne uzreiz apjaušama 
kārtība. Mēs katrs esam sīka šķiedriņa mūsu 
dzimtas un tautas pavedienā, bet satinoties 
kopā, mēs izveidojam kamolu – apjo-
mu, telpu, kas ir un paliek mūsējā. No 
kamoliem top gan siltas zeķes, gan 
audumi, gan greznas jostas – un 
sirds tirpst no lepnuma, ka esmu 
šķiedriņa lielā latviešu kamolā, 
no kura aužas tik īpatnas, ne 
spilgtas, bet smalkas un dzi-
ļas svītras, un grezni, zaroti 
raksti kopīgajā pasaules 
audumā.  

Tāpat arī mana 
dziesma ir tāda sīka 
šķiedriņa. Balta vai 
krāsaina, gluda vai 
spuraina, tā satinas ka-
molā ar daudz citām – 
no tā paša pavediena, 
no tām pašām saknēm, no 
tās pašas tautas. Ja būs laba 
dzīvošana, pa vienai ritināšu....

Novēlu mums visiem šajā 
nedēļā katram satīt savu 
kamolīti – no dziesmām un 
atziņām, atskārsmēm, sajūtām, 
atklājumiem, aizkustinājuma, 
sirds siltuma, atvērtības un ko-
pības. Lai, mājās pārbraucot, ir, 
ko ritināt.

Gribu pateikt arī lielu paldies 
gan saldēniešiem, gan saieta 

Sīkas šķiedriņas tautas
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darba grupai, gan it īpaši, Ingum un Egijai – 
saiets tikai tagad sākas, bet tā tapšanā jau 
ieguldīts milzums darba un sirds degsmes. 
Kamolīša kodols ir satīts – un priekšā rosīga 
nedēļa, kurā turpināt to tīt lielu un greznu! 
Lai mums sokas! 
Inese Krūmiņa, Latvijas 3x3 priekšsēde

pavedienā
“Esmu sajūtās ļoti pietuvinājusies pati savai lat-
viskajai būtībai, savai izcelsmei no latvju tautas 
un zemes. Vistuvākais man ir mana ģimene – 
mani bērni, manas saknes, mana piederība; un 
tūlīt pēc tam – viss latviskais un latvietiskais. 
Meklēju latvju zīmju skaidrojumus, lēnām 
izsapņoju savu tautastērpu, aizturētu elpu 
sajūsminos par katru sen aizmirstu nostūrīti 
ar vecām dzimtas lauku mājām, simtgadīgu 
ozolu pļavas vidū, par katru neaizskartu un ne-
pārveidotu dabas stūrīti, kur vēl dveš senatnes 
elpa un viss ir tik tuvs, manējais... Sapņoju, ka 
reiz man piederēs kāda lauku māja meža ielo-
kā, tālu prom no visiem citiem, īstā viensētā ar 
lielu pļavu, liepu aleju un ozolu birzi. Un tur es 
tā pa īstam būšu es pati.

Jau labi sen man gribas atrast līdzīgi domājo-
šus cilvēkus, ar ko kopā Līgo svētkus svinēt īsti 
senlatviskā garā, ar ko kopā izdzīvot senlatvie-
šu mūža godu svinības un vairāk pabūt tajā 
visā iekšā, izprast dziļāk, izbaudīt uz savas ādas.

Mēs visas trīs dejojam tautas dejas, tāpēc 
nevarētu teikt, ka esam pavisam bez pamata 
zem kājām, jo kaut kas no tradīcijām jau ir 
palicis arī mūsdienu skatuviskajā dejā. Un 
iespēja uzvilkt tautastērpu katrā koncertā tiek 
uztverta, kā lieliskā iespēja sajust senatnes 
elpu, iztaisnot muguru un būt kaut kam vai-
rāk par mūsdienu skrejošo cilvēku. Būt daļai 
no sensenas tautas... un būt lepnam par to!” 

/Kņazu ģimene/

“Mēs esam jauna ģimene ar 2 gadus vecu dēliņu, 
mēs ļoti vēlamies piedalīties 3x3 nometnē Saldū. 
Mani sauc Baiba, un es pati kādreiz pusaudžu 

gados piedalījos 3x3 nometnēs kopā ar 
saviem vecākiem. Man vēl joprojām ir visla-

bākās atmiņas par šiem saietiem Raunā, 
Rucavā un Neretā. Tagad es pati esmu 
mamma un liekas, ka dēliņš nu jau ir 
pietiekami vecs, lai mēs visi varētu 
piedalīties 3x3 saietā šovasar.

Mēs esam jaukta ģimene, mans 
vīrs James ir anglis, bet mēs jau 
gandrīz 3 gadus dzīvojam Latvijā, 
strādājam un saimniekojam 
mūsu lauku mājās Skrīveros un 
audzinām dēliņu. Mēs cenša-
mies dzīvot saskaņā ar dabu, 
interesē latviskās tradīcijas, un 

mēs abi ar vīru brīvajos brīžos 
spēlējam kokli. Manuprāt, 3x3 saieti 
ir brīnišķīgs veids, kā iepazīties ar 

labāko no latviskajām tradīcijām 
koncentrētā un iedvesmojošā 
veidā, tāpēc es ļoti gribētu, lai 
mans vīrs un dēls piedalās 3x3 

nometnē un sajūt to ģimenisko, 
latvisko spēku, kas iedvesmo vēl ilgu 

laiku pēc nometnes beigām.

Kopš piedalīšanās 2013. gada Dziesmu 
svētkos, man ļoti mīļa dziesma ir Saule brida 
rudzu lauku, ko tad arī vēlētos ietīt dziesmu 
kamolā.”
/Wingfield-Stratford ģimene/



SveiciensDalībnieku vēstules

Spēku un enerģiju tīsim

Sveicināti Saldū! Mums, Egijai, Ingum, Gustavam un Paulīnei Krūmiņiem, ir milzīgs prieks, 
ka šajā brīdī ir iespēja būt kopā tieši ar jums un tieši Saldū. Šajā reizē 3x3 saieta mājvieta 
ir Saldus novads, kas pats sevi raksturo kā “medus piliens Kurzemē”. Nedēļas laikā varēsim 
izbaudīt skaisto un bagāto Saldus novadu: Saldus pilsēta ir viena no zaļākajām pilsētām 
Latvijā, kurai raksturīgi parki, skvēri un bagātīgi apstādījumi. Par to pārliecināsimies arī 
saieta laikā, jo daļu no vakara pasākumiem un ievirzēm baudīsim brīvā dabā. Mūsu mājas 
šonedēļ būs Cieceres internātpamatskola. Milzum liels paldies Saldus novadam par atbal-
stu un sirsnīgajam un atsaucīgajam Cieceres skolas personālam!

Mēs, Krūmiņi, esam ģimene no Olaines novada, kas ikdienā steidzas, strādā un dzīvo tāpat 
kā lielākā daļa no mums visiem, lai arī kurā zemē vai novadā mēs katrs dzīvotu. Gandrīz di-
vus gadus mūsu ģimenes kopīgo sarunu galvenā tēma ir bijis un palicis Saldus 3x3 saiets, 
ko gribam pilnskanīgi un harmoniski izdzīvot kopā ar visiem – jauniem, maziem, lieliem, 
veciem, kas savā sirdī esam latvieši. Mums visiem 3x3 ir vajadzīgs, lai uzlādētu savas latvis-
kās baterijas. Šoreiz izvēlējāmies saieta tēmu – dziesmu kamolīts, lai spēku un enerģiju, ko 
iegūstam saietā, izdodas satīt kopīgā dziesmu kamolā. Atlikušo gadu mājās būs iespēja 
kamolu šķetināt un pa vienai vien izdziedāt visas ietītās dziesmas, kopā ar atmiņām par 
mūsu kopīgi pavadīto, piepildīto laiku, jauniem domubiedriem, smaidiem, labiem vārdiem, 
kas iegūti saieta laikā. Lai mums bagāta šī nedēļa, lai vērtības, kas mums svarīgas, izdodas 
pašiem godā celt un bērniem tālāk nodot, lai apziņa, ka esam “maz, bet labi brūvēti”, kā 
kādreiz par 3x3 teica Imants Ziedonis, mūs pavada atceļā uz tuvām un tālām mājām!

Lai gan esam saieta vadītāji, to neesam veidojuši vieni, bet gan kopā ar fantastisku darba 
grupu, kurai vēlamies pateikt PALDIES! Poga (Ieva), Edžu, Baiba, Mētra, Ilze, Diāna un Kārli, 
bez jūsu palīdzības, idejām un atbalsta šis saiets nebūtu. Ilze K., paldies par darbiņiem 
novadā kurus mums būtu ļoti grūti padarīt bez tava atbalsta. Vineta, paldies tev un tavām 
čaklajām bitītēm skolā, kas izdarījušas milzīgu darbu šeit uz vietas.  Paldies mūsu vecākiem, 
māsām un brāļiem, kuri mūs atbalstījuši, mierinājuši un uzmundrinājuši, veidojot šo saietu. 

Liels darbs padarīts, bet vēl lielāks priekšā šajā nedēļā, kad mums visiem kopā jāmācās 
svinēt to, kas esam, baudīt to, kas mums pieder, un vairot prieku par mūsu kopā būšanu! 
Ingus, Egija, Gustavs un Paulīne Krūmiņi, Saldus 3x3 saieta vadītāji

dziesmukamolā

“Latviskās dzīvesziņas nesēji mums – 
Armandam un Jolantai – augot bija mūsu 
vecvecāki, un, pateicoties viņiem, latvietība 
mūsos ieaudās kā linu diegs. Armanda 
vectēvs mācīja viņu darbos, rūdīja garā un 
latviskajā sīkstumā, bet mana vecmāmiņa 
paralēli ikdienas gaitām ik uz soļa modināja 
manī pasaules redzējumu, kas cieši vijas 
kopā ar garīgumu – dabu, dievībām, stās-
tiem un dziesmām. Kā vienus no skaistāka-
jiem bērnības svētkiem atceros gadskārtas, 
ko kopā ar vecmāmiņas domubiedriem 
allaž svinējām. Un šī latviskuma „pārnese” 
turpinās arī mūsu ģimenē. Tā ir kā asinis 
mūsu miesai, kā barība, tai ir vieta un tā 
paliks. Latvietība mums ir ļoti liela vērtība, jo 
tā mēs uzaugām, tie esam mēs un vēlamies 
to dot saviem bērniem.

Mūsu ģimenē mēs savu latvietību dzīvinām 
ar parašām un norisēm, kas pamatā veidojas 
no gada ritējuma. Mums ir savs kalns, kur ar 
draugiem un tuvajiem svinam gadskārtas. 
Neatņemama ikdienas sastāvdaļa ir dzies-
mas un pasakas. Es daudz dziedu, esmu kā 
mājas radio, bērniem dziesmas nemācu, tie 
noklausās un iemācās paši. Vienu pasaku 
stāstu nedēļu vai pat divas pēc kārtas (atka-
rībā no mazo klausītāju vēlmēm), lai bērns 
to var izgaršot līdz pamatiem un zemapziņā 
nesteidzīgi pasmelt no tās bagātā gudrības 
spēkavota dzīvei.

Brīnišķīgi, ka 3x3 ģimenes satiekas kamolā, 
kas savīts no dziesmām! Mūsu kamolā tina-
mā dziesma būs Es atradu garu pupu.  
Lai skan!”

/Kalniņu-Riekstiņu ģimene/

“Mūsu mazā meita ir kļuvusi par ļoti sabied-
risku būtni, kurai patīk draudzēties ar visiem – 
gan lieliem, gan maziem, gan tiem, kuri grib 
draudzēties, gan tiem, kas negrib draudzē-
ties. Viņa ir gatava darboties visur. Šāda no-
metne, kā mēs domājam, ir viņas “plašumiem 
atbilstoša”. Ceru, ka diena būs beidzot tik 
piesātināta, ka varēsim vakarā dabūt gulēt. 
Pašlaik mājās mums tas neizdodas – plašumi 
un apvāršņi ir bijuši par mazu.

Man un tētim vienkārši gribas būt kopā ar 
meitām un citiem cilvēkiem. Redzēt, dzirdēt 
citu viedokļus, pasaules uztveri, domāšanu. 
Piedalīties neikdienišķās aktivitātēs.

Noteikti gribam šajās dienās atrasties latviskā 
vidē, jo mūsu ikdiena ir saistīta ar starptautis-
ku, modernu uzņēmējdarbību, kas rada lielu 
steigu dzīvē un bieži vien nesaprašanu, kas 
mēs esam un kas ir galvenais dzīvē.

Tumša nakte, zaļa zāle būtu tā dziesma, ko 
vasaras vēlā vakarā mūsu ģimene gribētu 
dziedāt pie ugunskura, bet, tikko vakars sā-
cies, varētu dziedāt Imanta Kalniņa Lilioma 
dziesmu. Vienu dziesmu izvēlēties grūti.”
/Treimaņu ģimene/



Sveiciens

Aizmugurē no kreisās – Ieva Ploriņa, Ingus Krūmiņš, Egija Krūmiņa, Kārlis Briedis, Baiba Krūmiņa, Mētra Krūmiņa
Priekšā no kreisās – Eduards Krūmiņš, Gustavs Krūmiņš, Paulīne Krūmiņa, Diāna Briede, Austris Briedis, Elza 
Cekule, Ilze Cekule. 

Darba grupa vairāk dzied 
mažorā, nekā minorā
Saldus 3x3 darba grupu pārstāv kolorīta 
vecuma latvju ļaudis – sākot no četrgad-
niekiem, kuru ikdienu rotā bērnības garša, 
smarža un gaitas, beidzot ar tiem, kuri ie-
kāpuši jau vismaz ceturtajā desmitgadē ar 
krietnu pieredzi un padomu pūrā. Ikdienā 
mēs esam dažādi – nodarbošanās, hobiji, 
intereses, amati, darba vietas, dzīvesvie-
tas, pieredze – tāpēc arī tik kolorīti! Tomēr 
liktenis mūs pa dažādiem ceļiem savedis 
vienuviet uz kopīgu ceļojumu – Saldus 
3x3.

Gatavojoties šim saietam, kopā esam 
izdziedājuši un arīdzan uzrakstījuši dziesmas 
gan mažorā, gan minorā, domājot par A, B, 
C un Ž variantiem, piemēram, ne-vasarīgu 
laikapstākļu gadījumā. Mēs visi kopā veido-
jam vienu dziesmu, kurā katrs esam sava 
augstuma nots īstajā vietā un īstajā laikā. 
Ko mēs darīsim Saldus 3x3 saietā? Mūsu 
pienākumi un atbildības ir tikpat dažādas kā 
mēs paši. Saieta laikā pildīsim gan diriģenta, 
gan pianista, gan vokālista, gan komponista, 
kā skatītāja, tā arī mākslinieka lomas. Vienu 
gan varam solīties: infocentrā vadīsim laiku 
un prātu mažorā!

Libertu ģimene
Mašalu ģimene
Saldus novada pašvaldība
Cieceres internātpamatskola
Saldus novada pašdarbnieku kolektīvi
Latvijas 3x3 padome

Paldies, atbalstītāji!

Lai justos labi Saldus 3x3!
Kā uzvesties

1. Sasveicināsimies ar visiem saieta dalībnie-
kiem, uzsmaidīsim viens otram, un nekaut-
rēsimies no tā, ka varbūt sveicināmies jau 
piekto reizi dienā! 
2. Uzrunāsim viens otru uz “Tu” (kā ģimenē), 
neņemot vērā, cik kurš ir vecs vai jauns, kāds 
kuram statuss un ko kurš ēd! 
3. Ēdnīcā pie galda centīsimies vispirms 
aizpildīt vistālākās vietas, lai citiem nav 
jāspraucas mums garām. Iespējami bieži 
mainīsim pretim un blakus sēdētājus, lai šajā 
īsajā laikā iepazītos ar iespējami daudziem 
labiem ļaudīm! Pēc garšīgas maltītes pateik-
sim paldies saimniecēm! 
4. Ēšanu uzsāksim tikai pēc galda dziesmas! 

5. Atceries – Tava ieejas biļete ēdnīcā ir vār-
da karte! Tā ir arī pirmais solis, lai iepazītos. 
Vārda karti nēsāsim visiem redzamā vietā! 
6. Ievirzes izvēlēsimies visai nedēļai, pārdo-
māsim labi, ko darīsim visā dienas garumā! 
Klīšanas ievirze, t.i. neregulāra staigāšana no 
vienas ievirzes uz otru, saietā nav paredzēta. 
7. Saudzīgi apiesimies ar to, kas mums at-
vēlēts lietošanā šajā nedēļā – telpām un to 
inventāru, darba piederumiem, materiāliem! 
8. Istabiņās un citās saieta telpās tīrību un 
kārtību uzturēsim paši! Neaizmirsīsim pateikt 
kādu labu vārdu saieta tehniskajam perso-
nālam, kuri ieguldījuši lielu darbu, lai mēs visi 
Saldū varētu būt kopā un justies labi! 

9. Vecāki saglabā par saviem nepilngadī-
gajiem bērniem pilnu atbildību visu saieta 
laiku. Uzmanīsim ne tikai savus, bet arī citu 
bērnus! 
10. Nīkšanas ilgums nav ierobežots, bet kat-
ram pašam (vai vecākiem) jāzina, cikos jāiet 
pie miera, lai nākamajā dienā spētu ražīgi 
strādāt visās izvēlētajās ievirzēs. 
11. Saieta laikā no alkoholiskajiem dzērie-
niem atļauts lietot tikai alu. Nepilngadīga-
jiem aizliegts lietot arī to! Alu atļauts lietot 
tikai nīkšanas telpās. 
12. Bērni drīkst doties peldēties tikai kopā ar 
vecākiem vai, izņēmuma gadījumā, ar citu 
pilngadīgu personu. 

Pie mums uz infocentru nāc, ja rodas 
kādi jautājumi vai neskaidrības, ja esi ko 
atradis vai pazaudējis, ja Tev ir ko teikt 
un ieteikt saieta vadītājiem, ja Tev nepie-
ciešama palīdzība.

Lai mums kopīgi izdodas gan darīt, gan 
baudīt, gan dot, gan gūt! Skaņdarba pir-
matskaņojums ir sācies – baudi to kopā ar 
mums! 
Saldus 3x3 darba grupa



Iepazīsim Saldus novadu 
paši savām acīm!
Visticamāk ekskursiju maršrutu jau esi 
izvēlējies un zini, kurā autobusā tev rīt 
pēc pusdienām būs jākāpj iekšā, bet 
drošības labad īsumā atgādināsim, 
kurp vedīs mūsu ceļi un kādā krāsā ir 
tevis izvēlētās ekskursijas maršruts.
 

1. Saldu ēdu, saldu dzēru
(Zilais maršruts)
Apciemosim biškopi Jāni Vainovski Blīdenes 
“Kārēs”, kur varēsim uzzināt daudz jauna par 
medu un bitēm. Te var ņemt līdzi arī bērnus.
 

Nepalaid garām!

3. Omulīga pēcpusdiena lauku sētā “Puteņi” 
(Dzeltenais maršruts)
Lauku sētā varēsim aplūkot mājputnus un 
mājdzīvniekus, izbaudīt lauku sētas gaisotni, 
doties arī nelielā pārgājienā un pēc tam – 
nopeldēties Cieceres ezerā. Piemērots 
ģimenēm ar bērniem.

5. Radošā pēcpusdiena Saldū 
(Oranžais maršruts)
Radošās darbnīcas ietvaros iepazīsimies ar 
podnīcu, melnās keramikas cepli, bet pēc 
tam – ekskursija pa Saldu. Arī uz šo ekskursi-
ju ņemam līdzi bērnus.
 

6. Saldus – medus piliens Kurzemē  
(Pelēkais maršruts)
Vispirms Saldus pārtikas kombinātā iepazīsi-
mies ar piena konfekšu “Gotiņa “ ražošanas pro-
cesu, pēc tam – ekskursija “Saldus laiku lokos”. 
Piemērots maršruts arī ģimenēm ar bērniem.
 

 

4. Vēsturei pa pēdām Saldus apkārtnē 
(Sarkanais maršruts)
Memoriālā piemiņas vieta “Airītes” un 
pulkveža Oskara Kalpaka muzejs, kur būs 
iespēja aplūkot gan skaisto muzeja ēku, gan 
mūsdienīgo un atraktīvo ekspozīciju. Savu-
kārt stacijā klausīsimies aizraujošo stāstu par 
ēkas vēsturi un tās nākotnes redzējumu. 
 

2. Izbraukums ar “odziņu”
(Zaļais maršruts)
Zirņu pagasta lauku sētas „Ziķi” saimnieks 
Andris Bušinskis savās mājās iekārtojis 
bagātu un daudzpusīgu kino-foto vēstu-
res ekspozīciju. Pēc tam brīvdienu mājā 
„Brekši” – mājas saldējuma degustācija. Arī 
piemērots ģimenēm ar bērniem.
 

7. Saldus apkaimes dabas spēka vietas 
(Rozā maršruts)
Dosimies uz divām Saldus apkārtnes sena-
jām spēka vietām – Satiķu dabas taku un 
Ozolsalu. Jārēķinās ar pastaigu pa dabiski 
augošu mežu, kas vietām grūti izbrienams. 
Šajā ceļā jūs pavadīs Ieva Ančevska, folklo-
ristikas pētniece un sistēmiskā konsultante.
 

8. Saldus – Kurzemes mākslas pērle 
(Brūnais maršruts)
Izstaigāsim Saldus centru, lai pabūtu vietās, 
kuras Rozentāls gleznojis, kur vadījis savu 
sabiedrisko un privāto dzīvi. Bet velāk -  tek-
stildarbnīcā “Austrumi” iepazīsim gobelēnu 
aušanas procesu.
 

9. Zvārde – senā un mūsdienīgā 
(Lillā maršruts)
Ekskursijā apskatīsim pagātnes liecības – 
kādreizējās kazarmas “Lapsās”, Veczvārdes 
centra vietu, kādreizējo lidojumu novēroša-
nas punktu, sauktu par “Kurgānu” u.c. Būs ie-
spēja nedaudz atpūsties pie Svētaiņu ezera, 
baudot neskarto Zvārdes dabas burvību. 

Gaidīsim no tevis stāstus, baumas, jokus un 
bildes no saieta dzīves pa tālr. 29267825 
(Tīna) vai uz tinasidorovica@gmail.com!

“Saldskaņas” redakcija:
Tīna Sidoroviča (redaktore), Eva Eglāja-Kristsone, Elīna Medene, 
Līga Andersone (foto), Gundega Kalendra (makets un māksla)

Gaidīsim no tevis stāstus, baumas, jokus un 
bildes no saieta dzīves pa tālr. 29267825 
(Tīna) vai uz tinasidorovica@gmail.com!

“Saldskaņas” redakcija:
Tīna Sidoroviča (redaktore), Eva Eglāja-Kristsone, Elīna Medene, 
Līga Andersone (foto), Gundega Kalendra (makets un māksla)
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