
Ilze Cekule, Bauskas 
salidojuma organizatore:

“2020. un 2021. ga
dā bija plānots Cekulu 

ģimenes rīkots 3x3 sa
iets Maltā un saiets Kalnos, 

ko vadītu Anna Gobzeme-Nulle 
un Guntis Nulle. 

Pārceltais Maltas saiets man bija smags 
trieciens. Līdz pēdējam neticēju, ka nekas 
nesanāks... Pērnajā vasarā vēl līdz jūnijam 
cīnījos, lai tikai saiets notiktu. Tomēr sapra-
tu atbildību, kāda var būt, ja kāds uz saietu 
atbrauks saslimis...

Cerējām Maltas 3x3 rīkot šogad. Jau bi-
jām izdomājuši, kā to organizēt, bet sapra-
tām, ka ir daudz cilvēku, kas negrib vakcinē-
ties. Tas nozīmētu, ka dalībnieki būtu jādala 
vakcinētajos un nevakcinētajos. To mēs ne-
gribējām. Man radās traka ideja rast iespēju 
sanākt kopā vismaz uz vienu dienu, tāpēc 
šodien esam te – Bauskā, 3x3 salidojumā. 

Kāpēc tieši Bauskā? Tāpēc, ka līdz  
šim esmu organizējusi saietus ļoti tālu no 
Rīgas – gribējās kaut ko tuvāk.” 

Sanākt kopā uz vienu dienu

Bauska  ·  2021. gada 28. augusts

Apsveicu 3x3  
40 gadu jubilejā!
Līga RuPeRTe,  
3x3 globālā koordinatore

Paldies šī salidoju
ma rīkotājiem un dau
dzajiem darbiniekiem!  
Paldies jums visiem par to, ka esat ar 
mums!  Un paldies trīsreiztrīsniekiem visā 
pasaulē par to, ka 3x3 ne tikai godam pa
stāv, bet arī turpina augt.  

Mums šobrīd ir 11 saieti/nometnes trīs 
kontinentos, astoņās valstīs.  Vienalga kurā 
pasaules malā nonākot 3x3, varam justies, 
ka neesam svešinieki – esam ar savējiem.  
Daudz kas ir mainījies kopš pirmās 3x3 no-
metnes garezerā, aSV, 1981. gadā, bet 3x3 
pamatvērtības paliek nemainīgas.  Tāpat ne-
mainīgi ir 1981. gadā uzstādītie 3x3 mērķi.  

Kas ir tas, kas mums katram 3x3 šķiet vis-
vērtīgākais?  aicinu jūs vērot un padomāt par 
to, kas paaudzi pēc paaudzes saista pie 3x3, 
dalīties ar savām domām, lai mēs apzinīgāk 
varētu censties to stiprināt un vairot, gādāt, 
lai 3x3 turpina augt un zelt.  Jo mēs paši esam 
par 3x3 atbildīgi – mums pašiem jābūt rīkotā-
jiem un dalībniekiem, devējiem un ņēmējiem.  

Ja mēs 3x3 vēlamies latvisku vidi, mums 
pašiem jābūt latviskiem, ja vēlamies draudzī-
gu, priecīgu, pieņemošu, interesantu, intelek-
tuāli bagātīgu vidi, mums pašiem tā ir jārada.  
Centīsimies veidot 3x3 tādu, kā vēlamies, lai 
pašiem būtu prieks, un  gādāsim, lai arī mūsu 
bērniem un bērnu bērniem būtu iespēja to 
izbaudīt.

Neļausim, lai šie Covid gadi, kad nespējam 
pavadīt gaidīto nedēļu kopā, mūs no 3x3 at-
svešina.  Izmantosim iespējas tikties arī ar 
tehnoloģiju palīdzību, piedalīties ar 3x3 sais-
tītos pasākumos, saglabāt 3x3 veidotās drau-
dzības.  Meklēsim veidus, kā varam justies 
piederīgi 3x3 saimei arī pašreizējos apstāk-
ļos.  un cerēsim, ka nākošgad beidzot varē-
sim atkal būt kopā klātienē!

Novēlu jums izbaudīt šo dienu visā pilnībā: 
lai ir, ko atcerēties, līdz varēsim būt kopā!  uz 
tikšanos, mīļie!

Satikšanās
3x3 sAlidojUMs UN 40 GAdU sviNīBAs

Nākamā gada 3x3 saieti tiks izziņoti septembrī!

SAlidojumA progrAmmA
12.00 atklāšana, karoga pacelšana, 
atklāšanas runas, goda solis
12.30 3x3 40 gadi, saruna ar Inesi 
Krūmiņu un Līgu Ruperti
12.45 Virtuāla tikšanās Latviešu 
tilts
13.00 Leļļu izrāde bērniem
13.30-14.30 atpūta ar 3x3 Brīvā 
mikrofona dziesmu ierakstiem,  
darbošanās ieviržu teltīs
14.45-15.50 Latviešu tilts, 
muzikanti
16.00-16.50 atpūta ar 3x3 Brīvā 
mikrofona dziesmu ierakstiem,  
darbošanās ieviržu teltīs
17.00-17.45 Kopīgas bezmaksas 
vakariņas
18.00-18.50 Virtuāla tikšanās 
Latviešu tilts
19.00 Daudzinājums
20.00 3x3 filmas pirmizrāde
21.30 Vakara dziesma
21.35 Vakara pasaciņa
22.00-24.00 Danči



INeSe KRūMIņa,  
3x3 kustības Latvijā 

vadītāja

sveiki, visi trīsreiz
trīsnieki – visi savējie, 

lai kurā pasaules malā mēs 
katrs atrastos!

ar salidojumu atzīmējam 40 gadus  
kopš pirmās 3x3 nometnes garezerā, aSV, 
1981. gadā un arī 30 gadus, kopš aizsā-
kusies Latvijas 3x3 kustība. Tiesa gan, 
Madlienas 3x3 trīsdesmitgade bija pagāju-
šajā gadā, bet pasaulē esošās pandēmijas 
ierobežojumu dēļ pagājušogad nevarējām 
pat sapņot par īstu tikšanos kaut vai ierobe-
žotā skaitā.

Šis salidojums ir ļoti zīmīga mūsu atkal 
satikšanās gan klātienē, kuriem iespējams, 
gan tiešsaistē – visiem tiem, kuriem šodien 
nesanāk būt klāt šeit Bauskā. 

Trīsreiztrīs saietos vienmēr uzsveram to, 
kas mums, latviešiem, ir vērtības, un arī 
orientējamies uz to, kas mūs kā tautu vie-
no, nevis šķir. Tomēr šobrīd ir laikmets, kad 
sabiedrība tiek šķirta un šķirota. Neatkarīgi 

no mūsu katra personiskajām domām par 
tā pareizību vai kļūdainumu, esam pieņē-
muši kopīgu lēmumu. Starp trīs izvēlēm – 
rīkot legālu pasākumu, ko varēs translēt 
tiem, kuri nevar būt klātienē vai nerīkot vis-
pār neko, vai rīkot kaut ko neatbilstoši valstī 
noteiktajai kārtībai, tātad ne-legāli, – esam 
izvēlējušies pirmo. un uzņemamies atbildī-
bu par to.

No sirds apsveicu visus, kas var šodien, 
šeit baudīt mūsu kopību. Trīsreiztrīs turpinās! 

garezerā, Katskiļos un īrijā, un anglijā sa-
ieti šovasar norisinājās attālināti. Latvijā iz-
veidojām 3x3 spēli, kuru var izbaudīt ikviens 
gribētājs (sīkāk www.3x3.lv).  Mums izdevās 
tikties klātienē Vācijā, kur Bērzaines 3x3 tika 
izveidota citā formātā kā četru secīgu nedē-
ļas nogaļu pasākums, un 3x3 garu un garšu 
mēs tur piedzīvojām. Kopā būšana un sav-
starpēja dalīšanās gan prasmēs un zināša-
nās, gan emocijās bija īsta un dziļa, vērtīga 
un svētīga mums katram personiski un arī 
mums kā sabiedrības un tautas daļai. Ticu 
un ceru, ka pēc kāda laika nebūs vairs ne-
pieciešamības domāt par ierobežojumiem, 
kaut varbūt arī dzīvosim mazliet citādā 

pasaulē nekā pirms pāris gadiem. Trīsreiztrīs 
Latvijā bija, ir un būs.

Mēs paliekam pie saviem pamatmērķiem: 
latvisku zināšanu paplašināšanas, latvisku 
ģimeņu stiprināšanas, latvisku draudzību sek-
mēšanas un latviskas kopības izjūtas veicinā-
šanas. Četrdesmit gadu laikā ir nomainījušās 
3x3 rīkotāju un darītāju paaudzes. un apziņa, 
ka latvietība, sava identitāte, ir jākopj, ir nostip-
rinājusies un iesakņojusies ne tikai latviešu 
pēckara trimdas mītņu zemēs, bet arī Latvijā 
un citviet pasaulē.

Kur vien ir latviešu kopienas un rīkoties 
spējīgi ideālisti, kuru mērķis un izaicinājums 
ir rosināt citus latviešus apzināties savu iden-
titāti, baudīt ģimenes kopību un spēku, apzi-
nāties, kas ir mūsu vērtības, tur jau notiek vai 
nākotnē var notikt 3x3. Mūsu tiecība un ideāli 
pastāvēs tik ilgi, kamēr vien mums būs bērni, 
bērnubērni un viņu bērni un bērnubērni, kas 
runās latviski, kas notrīsēs svinīgās trīsās, 
kad koris dziedās Gaismas pili, kas mācēs 
dziedāt un dejot, kas mācēs skatīties viens 
otram acīs un sarunāties no sirds uz sirdi.

Lai šodien mums izdodas gūt pārliecību, 
ka latviešu tautai būs saules mūžs!

Trīsreiztrīs latvijā bija, ir un būs

Uldim siliņam un Agritai 
Krieviņai-siliņai 3x3 ir 
pulka draugu. daudzi 
no viņiem devušies citā 
saulē. Uldis un Agrita 

sūta viņiem īpašus 
sveicienus. 

Aldis Bitinieks. Izcils draugs. Suits, dzi-
mis alsungā, tai pašā ēkā, kur 2013. gadā 
nometnē notika nīkšana. Var teikt, ka dzimis 
krogā. aldis vienmēr bijis vienkāršs, palī-
dzīgs, viesmīlīgs, uz viņu vienmēr varējām 
paļauties. Mēs augstu vērtējam Bitiniekus 
kā ģimeni un aldi kā vīru un tēvu, tāpēc aldi 
un Daigu izvēlējamies par saviem laulības 
reģistrācijas lieciniekiem. esam bijuši kopā 
gan visās Bitinieku vadītās 3x3 nometnēs, 
un viņi mums ir vieni no tuvākajiem 3x3 kus-
tībā. esam kopīgi darījuši darbus, ceļojuši, 
jokojuši, sirsnīgi parunājuši, uzdziedājuši un 
iedzēruši pa glāzei alus.

Pēteris Zvejnieks. Pulkvedis. apguldē 
pulkvežleitnants Pēteris Zvejnieks uldim 
un vecajam Rokpelnim atsūtījis sirsnīgus 
sveicienus. No Kosovas! Secinājām, ka vi-
sas Rokpeļņa un ulda pamācības, ko mēs 
viņam devām pagājušā gada nakts manev-
ros, ir kritušas uz kurlām ausīm. Mēs teicām: 
Pēter, ja gribi kļūt par ģenerāli, nelien, kur 

šauj! Nē, viņš ņem un aizbrauc uz Kosovu un 
mums ar Rokpelni pašiem jāpērk proviants!

Arnolds Ruperts. 3x3 aizsācējs kopā 
ar Līgu Ruperti. Zobārsts. Makšķernieks. 
arnoldu uldis pirmo reizi atceras saticis 
Indianopoles dziesmu svētkos: “Viņš bija 
aSV armijas uniformā ar pulkveža zīmotnēm. 
Protams, pēc tam mums bija ne viena vien 
kopēja gaita. Lai Tev vieglas smiltis, arnold, 
manu zēn!”

dzintra Klētniece. Izcila aktrise, 
Jaungulbenes 3x3 zvaigzne. Traki histēris-
ki joki un piedzīvojumi. Iemantoja iesauku 
Ķermenītis kopš vasaras Rīgā, kad bija pare-
dzēts ar Dzintru tikties, un viņa teica: “Mans 
mazais ķermenītis vēl Jumpravas stacijā uz 
perona.”

Zigis Miezītis. Horeogrāfs, bohēmietis, taut-
dejnieks, arī lielisks moderno deju dejotājs, 
neparastu dziesmu vācele, gauži nekonvencio-
nāla persona, kas katru dzīves mirkli izbaudīja 
ar pilnu krūti. Diždancis. Viņš aizgāja no šīs pa-
saules par ātru. Solveiga Miezīte teica: “ar Zigi 
bija grūti, bet bez Ziga vēl grūtāk.” arī solveiga 
Miezīte, psiholoģe, jau ir tai saulē.

Tupešu jānis. Dievturis, Māras Tupeses 
vīrs. ar Siliņu Tupešu Jānis Jaunpilī gulēja 
bērnudārzā uz grīdas, abi nevarēja izkrist 
no gultas. atmiņā Tupešu Jāņa lekcija par 

latvisko dzīves ziņu, pēc kuras vairs nevarē-
ja mierīgi klausīties nevienu tautasdziesmu 
par kumeliņiem.

dzidra Šteinberga.  Bezgala sirsnīga lat-
viski veselīgās virtuves sludinātāja, visus uz-
runāja ar – mīļais draugs! Latviskajā virtuvē 
mācīja rozīņu vietā ēst korintes, tā iemanto-
jot iesaku Kortinte, un bija nikna baltmaizes 
noliedzēja – katrā nometnē dibināja balt-
maizes nīdēju partiju. 

Antons Kūkojs. Rakstnieks un keramiķis, 
Višķu 3x3 vedējtēvs, kur uldim bija pirmā 
nometne. Vēlāk Dagdā antona vedekla kļuva 
par Siliņa mazmeitu un tālāk Katrīna Kūkoja 
par mazmazmeitu. Tādi radi. 

Manfrēds Zīverts. Bibliotekārs, no 
ņujorkas, daudz joku par viņu. Vairākos 3x3 
saietos bija vecākais dalībnieks.

dace Kokarēviča. Žurnāliste, 3x3 vadīja 
avīzi, klusa, sirsnīga, bija avīzes redaktore 
Rucavā 2014.

jānis Peniķis. gadiem vadīja politikas 
ievirzi. Kopā ar gundegu sirsnīgs draudzīgs 
latvisks pāris.

Brunis Rubess. Izcils vīrs, 2x2 kustības 
aizsācējs, stratēģis. agritai īpaši nozīmīgs 
cilvēks kopš Staiceles 3x3. 

Aivars vētrājs. Ilgstoši bija nometnes foto-
grāfs. Sirsnīgs un draudzīgs 3x3 biedrs.

lai jums visiem tur labi kopā!

Mūsu aizgājušie draugi
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Bauskas salidojumā notiks pilnmetrāžas 
dokumentālās filmas TRīsREiZTRīs pirmiz
rāde. Filmas veidotāji Monta un Armands 
jakoveli, pārdomājot filmas tapšanas gai
tu, atceras trīs zīmīgus, sirsnīgus un aiz-
kustinošus notikumus. 

vEiKsME
“garezerā intervējām rotkali Lilitu Spuri. 

Viņa Madlienas 3x3 – Latvijā pirmajā nomet-
nē – mācīja rotkalšanu, un tā bija viņas pir-
mā ciemošanās Latvijā. Lilita atcerējās, ka 
Latvijas latvieši uz ārzemju latvieši sākumā 
skatījušies viens uz kā uz citplanētiešiem, 
bet tad sadraudzējušies. Lūdzām viņai atce-
rēties kādu konkrētu Madlienas notikumu. 
un Lilita stāstīja. Madlienā bija pļava, kur 
visu nometnes laiku ganījās zirgi. Bija Jāņu 
vakars, visi nolīgoja pie ugunskura un devās 
gulēt agri no rīta, kad saule vēl nebija uzlē-
kusi. Lilita gājusi un skatījusies: virs lauka 
pacēlās migla un savijās ap zirgiem tā, ka 
bija redzamas tikai viņu galvas – izskatījās, 
ka zirgi pa pļavu peld. ar asarām acīs Lilita 
atzinās, ka šī ir viena no viņas mūža labāka-
jām atmiņām, kas asociējas ar atgriešanos 
tēvzemē. 

Pēc tam pārrunājam, cik skaists bija 
Lilitas stāsts un domājām, kur varētu šādu 
skatu nofilmēt. Varbūt kaut kur atrastu pļa-
vu un zirgus, bet kur tieši tobrīd ņemt miglu? 
Neiespējami... 

gadu vēlāk Līga Ruperte savā pagrabā 
kastēs atrada vairākas vecās videokasetes, 
arī par Madlienas 3x3.  ar lielu interesi sā-
kām skatīties un pēkšņi ieraugām kadrus, 

ko Lilita minēja intervijā: zirgi miglā! Kā tā 
var būt, ka pēkšņi te tas ir – tas kadrs, par 
ko sapņojām un domājām!  Filmējums, pro-
tams, ir melnbalts un nedaudz raustās, bet 
tas ir autentiskais kadrs, dokumentālā kino 
vērtība!” 

PāRsTEiGUMs 
“Bijām iecerējuši filmēt austrālijas  

3x3 nometni adelaidē 2018. gada beigās 
un 2019. gada sākumā – gadu mijā 
tur sākās nometne. Vasarā nopirkām 
aviobiļetes, visu saplānojām, saru-
nājām, pieteicām vīzas. Monta ap-
stiprinājumu saņēma jau rudenī, bet 
armandam vīza kavējās. Pienāca de-
cembris. Sākām rakstīt uz austrālijas 
migrācijas pārvaldi, bet viņi atbildēja, 
ka armandam vajadzīgi vēl papildus 
dokumenti – izraksts no bankām, 
VID, darba devēja izziņas. armands 
steidza visu kārtot, izlidošanas da-
tums nāca arvien tuvāk, bet atbildes 
nebija.  

Kad ap Ziemassvētkiem pienāca li-
dojuma laiks, armandam vīzas vēl ne-
bija, tāpēc atcēlām biļetes – tās bija 
apdrošinātas, visu naudiņu dabūjām 
atpakaļ. 

Rakstījām 3x3 adelaides vadītā-
jam: žēl, bet nebūsim. un tad! 

Pēkšņi pienāca ziņa no austrālijas 
migrācijas pārvaldes, ka armandam 
30. decembrī apstiprināta vīza. 
Bet nometne sākas 31. decembrī! 
Izrādījās, ka tieši 31. decembrī ir viens 

lidojums, kam cena ir aptuveni tāda pati, kā 
bija iepriekš. Jāpērk biļetes! Nopirkām, krā-
mējam koferus, pa galvu pa kaklu metāmies 
uz lidostu un rakstījām uz adelaini, ka bū-
sim. Jauno gadu sagaidījām lidmašīnā, maz-
liet nokavējām adelaides nometni, bet visu 
paspējām nofilmēt. Tas bija Jaunā gada brī-
nums, ka mums izdevās tur nokļūt. austrālija 
bija svarīga, jo bez tās mēs filmu nevarējām 
rādīt – būtu jāgaida gads, lai nofilmētu. Tā 
bija tiešām milzīga veiksme.”

TiKŠANās
“atsevišķu filmas sadaļu veidojām par 

Daudzinājumu. Salacgrīvas 3x3 filmējām, kā 
Inese Krūmiņa gatavojas Daudzinājumam, 
ko viņa ar ģimeni tūlīt vadīs. Filmējām, kā 
viņa gludina senlatviešu tērpu un ģērbjas –  
liek sev krelles un saktas. Visi gatavojas, ņe-
mas – ir ļoti skaisti. Pēkšņi burzmā Ineses 
mazmeitiņa anna Lisa no amerikas pienāk 
viņai klāt un sāk iztaujāt – tik dabiski, tik 
neuzspēlēti! Pat nezinu, vai anna zināja, ka 
filmējam, bet viņa vienkārši sāka uzdot dažā-
dus jautājumus: “Kāpēc tev šitādas krellītes 
uzkarinātas? un kur tu, omīt, tās esi dabūju-
si? un ko tas nozīmē? Vai tu esi bagāta kun-
dze, ja tev šis viss ir?” Viņām bija tik patiesa 
un neiestudēta saruna! Mums paveicās būt 
klāt īstajā brīdī!”

Veiksme, pārsteigums un tikšanās

Bauskas salidojuma avīzi veidoja LoLita Lūse, Rasma Zvejniece, iveta ceLmiņa un madaRa KaLniņa.

Monta un Armands meitiņas 
Melisas krustabās. 
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ielūdzu uz 
semināriem 
līga Ruperte: “Teh-

noloģijas man ir palīdzē-
jušas ne tikai šos divus 
gadus pārdzīvot, bet pat 
baudīt šo to, ko, katru va-
saru pavadot Latvijā, parasti 
nevaru –  virtuālos 3x3 dažā-
dās valstīs.  esmu arī ļoti pateicīga, 
ka mums ar Māru ir bijusi izdevība vadīt  
trīs ģimeņu seminārus un vienu komunikāci-
ju semināru Latvijas 3x3 (ar elīzas Barkānes 
palīdzību) un pa vienam ģimeņu semināram 
īrijas un Norvēģijas 3x3.   Ļoti priecājos par 
iespēju piedāvāt individuālās konsultācijas.  
Ceru visu turpināt, līdz tiksimies nākošvasar!  
Laipni lūgti uz semināriem un konsultācijām – 
 viss notiek 3x3 ietvaros.”

dienas par īsu
inese Krūmiņa: “atmiņas tūdaļ atslīd at-

pakaļ mājsēdē un cītīgā jostu darināšanā, lai 
gan, protams, ir paspējis notikt ne tikai tas. 

2019. gadā abi ar Jāni ati nokārtojām pār-
baudījumus un kļuvām par ugunsstaigāša-
nas instruktoriem, augustā kopā ar Bergenas 
lielisko latvietības gara uzturētāju Ilgu Švāni 
un viņas komandu sarīkojām 3x3 Bergenā, 
pirmo tādu saietu Norvēģijā. Bijām nostrā-
dājušies, bet iedvesmojušies un emocionāli 
bagātinājušies. 

2020. gadā mūsu dzimta papildināju-
sies ar diviem jauniem Krūmiņiem – Baibas 
un Toma dēlu Otto un Kārļa un evas meitu, 
Jēkaba māsu gerdu. Tātad nu esam lepni as-
toņu mazbērnu vecvecāki! esam Juglas mājā 
palikuši divatā, Jānis atis ir pilnā mērā licis lie-
tā savas zelta rokas un pensionāra statusu –  
puse mājas kapitāli izremontēta! Domāju arī 
par piebūvi mājai: nu ļoooti gribas, lai pirts 
būtu pašai sava.

Pabeidzu rakstīt (triju gadu dar-
biņš) romānu Vilkme par dzimtu 

trīs paaudzēs un cilvēku dzī-
vēm un likteņiem, šīs sāgas 
prototipi ņemti no manas pa-
šas dzimtas; apgāds Zvaigzne 
to laida klajā 2020. gada 

novembrī.
Joprojām strādāju skolā, do-

māju gan, ka pēdējo gadu, jo pa-
gājušajā vasarā esmu pensionējusies 

(izklausās smieklīgi, vai ne?) – šo iespēju, pie-
cus gadus agrāk nekā parasti citiem, mums 
ar Jāni ati piedāvāja valsts par 5+ bērnu uz-
audzināšanu. Domāju par nākamo grāmatu, 
bet neesmu vēl īsti pieķērusies. Cenšos pār-
slēgties no efektivitātes uz baudīšanu, bet 
pagaidām aktīvi strādāju visās jomās – gan 
skolā, gan labojot cilvēkiem muguras, gan 
pirtī, gan 3x3, gan jostas aužot. Dienas par 
īsu, kā parasti!”

man 3x3 notika
Guna Grebe: “Lai gan 3x3 nenotika tā, kā 

esam ieraduši, man tie notika: Zoom saieti 
īrijā 2020, garezerā 2020, Katskiļos 2020, 
bet Bērzainē 2021 – klātienē. Papildus tam 
biju sasaistē un saziņā ar abiem 3x3 saietiem 
Lielbritānijā, ar 3x3 austrālijā un 3x3 Kanādā. 
Klātbūtnes sajūta ir neatsverama, un pēc 
Zoom saietu virknes tā vēlreiz ar milzu spēku 
apliecināja, ka 3x3 gars nekur nav zudis un 
cik svarīgi būt kopā!”

Visi dzīvo laimīgi! 
inguna Žogota: “esmu nosvinējusi vairā-

kas jubilejas: sev 60, pieaugušo folkloras ko-
pai Urgas – 15, bērnu folkloras kopai Tīne –  
30.  Bijušas neskaitāmas tikšanās un nodar-
bības, semināri un kursi visādos zūmos un 
tīmos. gadskārtas svētki, kāzas un krusta-
bas – arī ir bijuši un būs vēl šoruden. Skolā 

esmu tikusi pie pirmklasniekiem, jo katram 
vajadzēja trīs kvadrātmetrus. Tad arī man 
tika tas gods pusi klases audzināt un mācīt. 
kokneses Radošajā mājā viss notiek! Daudz 
mazāk ceļotāju, bet rosāmies no sirds – gai-
dām ciemos! Ģimenē vēl viens dēls ir apņē-
mis sievu. Visi dzīvo laimīgi! Mazbērniņš gan 
pagaidām tikai viens, bet varen jauks. un 
dzimšanas diena viņam Miķeļos!”

par draugiem
Andris Tomašūns: “Visu pandēmijas laiku 

bija liela ilgošanās atkal tikties ar patiesiem 
draugiem, kas meklē pasaulē to labo un 
noderīgo gan sev, gan Latvijai. Manu kā ar-
heologa darbību pandēmija nav ietekmējusi, 
jo arheologiem jau tā visa dzīve ir drupās. 
Priecājos par iespēju nesen pabūt Vācija uz 
3x3 pasākumiem Bērzainē.”

pilnā sparā
Aleksis sarma: “esmu vēl brīvs un nepre-

cējies.  Bet ja nopietni, divi gadi pagāja 3x3 
zīmē: 2020. gada vasarā Zoom platformā 
apmeklēju vairākus Vakara viesus; 2020. 
gada augustā piedalījos virtuālajā īrijas 3x3 
saietā; 2020. gada nogalē Katskiļu 3x3 
Ziemassvētku ieskaņas pasākumā. aktīvi 
darbojos Latvijas 3x3 padomes darbā. Bet 
ļoti pietrūkst 3x3 saieti klātienē.

ar savu biedrību Latvijas Kustība par neat-
karīgu dzīvi turpinām kampaņu Miljons sve-
ču grupu mājai. aicinām iegādāties sveces, 
ko gatavo cilvēki ar smagiem funkcionāliem 
traucējumiem, tā atbalstot viņu sapni par 
savu grupu māju. Ir iegādāta zeme, jau noti-
kušas vairākas talkas, vienā no tām piedalī-
jos arī es.

Manas darba gaitas pandēmija neietekmē-
ja. uz darbu devos katru darba dienu, tādēļ 
biju kustībā. Dzīve rit citādi, bet tāpat pilnā 
sparā!”

Ak, Kungs!  
divi gadi bez 3x3!

“Kleopatriski veselīgs sveiciens 3x3nie
kiem! Nu, ko, mīlīši, nevaru iepriecināt – 
gāja man labi un daudz kas ir noticis.

1) Kad vairāk vai mazāk pirmajā gadā nācās 
tupēt savās mājās, sāku pētīt dzīvoklī sienas 
un konstatēju, ka to krāsa sāk apnikt. Domāju, 
domāju un izdomāju – remontu divās istabās. 
Vīra istabā vēlāk sakarināju savas gleznas pie 
brīvām sienām, lai, tās pētot, sievu atceras, bet 
manējā tika aplaimota ar ilgi loloto iebūvēto 
skapi, kur nu bieži daudz ko nevar atrast – tik 
ietilpīgs sanācis! Draudzenes gan saka, ka pie 
tā vainīgs mans agrīnais vecums... Nepiekrītu!

2) Pateicoties daudzu sabiedrisko aktivitāšu 
apsīkumam, mans dārzs saņēma uzmanību 
trīskārt. Nav ko slēpt – pateicības mīlestībā tas 
dalījās ar savām veltēm un puķu krāšņumu. 
Pārskatot pieliekamā savus konservētos krāju-
mus, konstatēju, ka cenu kāpums produktiem 
arī nevar mani nobaidīt.

3) Divu gadu biežākā uzturēšanās virtuvē, 
likumsakarīgi, vainagojusies ar vainagu ap vi-
dukli (Siliņuldis teiktu – ap rumpi). Nav liekais 
bez labuma – nācās atsākt fizioterapijas vin-
grošanu. atkal viena nodarbe garastāvokļa un 
veselības uzlabošanai!

Šoreiz labs vārds jāsaka par digitālām ierī-
cēm – jo tās ļāva redzēt, sekot, virtuāli kopā 
būt un priecāties par citiem 3x3niekiem – ar 

ko tie nodarbojās, kā pavadīja brīvo laiku pa šo 
laiku. Bet manām rozā brillēm ir neplīstoši mū-
žīgi stikli un, caur tām skatoties, nākotne top 
rožaināka – būs svētki arī mūsu saietos. 

P.S. Izmantoju izdevību un padevīgi lūdzu 
piedošanu savam radošajam krusttēvam 
Siliņuldim, ka, tā darbojoties, piemirsās pie-
skriet apsveikt jubilejās. Labošos! ak, šie ka-
lendāri, kuros bieži ieskatos nelaikā, kad jau 
viss noticis! Tāpēc saulains sveiciens visiem, 
kam šajos divos gados bija vārda dienas, 
dzimšansdienas un visādi citādi svinamas 
dienas!

Cerot, ka tiksimies ātrāk nekā pēc  
100 gadiem Piebalgā,  

mūžam Jūsu KlEoPATRA”

Vairākiem 
trīsreiztrīsniekiem 

jautājam, kā viņiem 
klājies pēdējos 
divos gados.

Sen neesam tikušies! Kas jauns Tavā dzīvē? 
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vai jūs domājat, ka pandēmijas aps
tākļos 3x3 klātienē nav iespējama? lika 
pagaidīt! Ar devīzi Es zinu, ka mēs vēl-
reiz satiksimies latviešu centrs Bērzaine 
Freiburgā, dienvidvācijā, no 23. jūlija līdz 
15. augustam aicināja uz četrām pasau
les latviešu ģimeņu saieta 3x3 nedēļas 
nogalēm. 

3x3 Bērzainē ar Kultūras ministrijas atbal-
stu rīkoja biedrība 3x3 Latvija un Daugavas 
Vanagi Vācijā. un viņi patiešām prata radīt 
īstas 3x3 sajūtas – ar aizraujošām ievirzēm, 
kopā dziedāšanu, dancošanu, jaunām zinā-
šanām utt.. Kopā sanāca jau pazīstami 3x3-
nieki un tādi, kas iepriekš vēl nebija tikušies –  
aizrautīgi tika dibinātas jaunas draudzības. 
Visas četras 3x3 nedēļas nogales organizē-
ja Lelde un Indulis Bērziņi un egija un Ingus 
Krūmiņi. egija un Ingus uzsver: lai arī ievir-
zes šogad nenotiek vienu pilnu nedēļu, bet 
sadalītas pa četrām nedēļas nogalēm, tomēr 
galvenās sarīkojuma vērtības – ģimeņu kopā 
būšana, latviskās ievirzes un 3x3 tradīcijas 
īstenotas nemainīgi sirsnīgā garā.

BAGāTīGAs TiKŠANās
Nedēļas nogalēs ievirzes un lektori mai-

nījās, tomēr bija arī norises, kas palika ne-
mainīgas. Rīti tradicionāli sākās ar ķermeņa 
un gara atmodināšanu, arī vakarus aizvadīja 
kopīgās aktivitātēs. Bija sirsnīga dalībnieku 
un lektoru iepazīšanās, Ja varēja to Sprīdītis, 
tad varēšu ar es!, tāpat nīkšana ar dziedāša-
nu un dančiem. Protams, visās 3x3 norisēs 
aktīvi iesaistījās arī bērzainieši. 

Pirmajā nedēļas nogalē, no 23. līdz 25. jūli-
jam, vēstures ievirzi vadīja andris Tomašūns, 
pastalu darināšanu guna grebe, rotkalšanu 
andris grebis, bet mūzikas terapijas un kok-
les spēles nodarbības vadīja Inese Pastare. 

arī otrajā nedēļas nogalē, no 30. jūlija līdz 
1. augustam, vēstures ievirzi vadīja andris 
Tomašūns. Savukārt pazīstamie folkloris-
ti Julgī Stalte un Ēriks Zeps ne tikai vadīja 
ievirzi, bet spēlēja arī dančus un parūpējās 
par ļoti jautru nīkšanu. 29. jūlijā visi varēja 
izdancoties tautas mūzikas zaļumballē! 

Trešajā un ceturtajā 3x3 nedēļas nogalē, 
kas risinājās no 6. līdz 8. augustam un no  
13. līdz 15. augustam, 3x3-nieku pulkam 
pievienojās Inese Krūmiņa un Jānis atis 
Krūmiņš. Inese mācīja aust bez stellēm, 
kā arī meditatīvo dziedāšanu, stāstīja par 

tautasdziesmu simbolisko jēgu, gadskārtu 
svinībām un godiem, bet Jānis atis rosinā-
ja sarunas par autentisko vīrišķību, vīriešu 
izaicinājumiem, iniciāciju, tāpat kopā tika 
pētītas karavīru dziesmas un to nozīme. 
Savukārt aktieri Laila un Jānis Kirmuškas 
piedāvāja radoši izpausties gan lieliem gan 
maziem. aiga Ožehovska mācīja kokli un 
kopā ar meitu grētu spēlēja dančus, bet 
Inese Pastare stāstīja par mūzikas tera-
piju. Bērzainietes antra Zemture un elza 
Vasermane ierādīja latviskās virtuves gudrī-
bas, anna Vilka – vainagu pīšanu, Bērzaines 
saimniece Inese avena stāstīja par latviešu 
rakstniekiem trimdā, Vācijā un Šveicē, to-
starp par Zentu Mauriņu un Konstantīnu 
Raudivi, bija arī Z. Mauriņas darbu lasījumi. 

Turklāt 7. augustā, trešās 3x3 nedēļas 
nogales laikā, Bērzaine pieredzēja latviešu 
dziesmu un deju koncertu, ar kuru ieprieci-
nāja viesi no Latvijas, no Vecumnieku nova-
da – deju kopas “Vēveri” un “Rudens rozes”, 
kā arī sieviešu ansamblis “Vēja meitenes”.

iEPAZīsT ZENTU MAURiņU
Savukārt ceturtajā nedēļas nogalē 

Bērzainē viesojās delegācija no grobiņas –  
Zentas Mauriņas piemiņas istabu vadītā-
ja Maija Rolava ar savu atbalsta komandu. 
Maija, kuru tiešām var uzskatīt par zino-
šāko pētnieci jautājumā par Z. Mauriņas 
gaitām pasaulē, 3x3 iesaistījās kā ieviržu 
vadītāja, kopā ar Bērzaines saimnieci Inesi 
avenu stāstot par rakstnieci. Inese uzsvēra 
Mauriņas saikni ar Bērzaini: rakstniece šeit 
vairākkārt bijusi, labprāt apmeklējusi arī 

Freiburgu. Viņas stāstījums tika papildināts 
ar Bērzaines bibliotēkas apskatu, īpaši pie-
vēršot uzmanību grāmatām par Z. Mauriņu, 
jo Bērzainē ir īpašs tikai šīs rakstnieces 
grāmatām veltīts plaukts. Programma par 
Zentu Mauriņu tika noslēgta ar izbrau-
cienu uz rakstnieces pēdējo dzīvesvietu - 
Badkrocingenu (Bad Krozingen), kas atrodas 
netālu no Bērzaines. Jāatzīmē, ka Mauriņa ir 
viena no četriem šīs pilsētas goda pilsoņiem. 

Tie 3x3-nieki, kuri bija Zentas Mauriņas 
ievirzē un kuriem bija iespēja doties uz 
Badkrocingenu, ļoti novērtēja šo plašo un 
detalizēto stāstījumu, kas ļāva daudz tuvāk 
iepazīties ar Zentas Mauriņas personību, 
daiļradi un dzīvesstāstu.

Visas četras nedēļas pirms un pēc 3x3 
saietiem Bērzaines saimnieks Āris avens 
ar komandu interesentus veda tuvākās 
un tālākās ekskursijās pa gleznainajiem 
Švarcvaldes kalniem un ielejām un elzasas 
vīna ceļu Francijā. 

iEvA FREiNBERGA 
 un BEāTE PUTNiņA

Bērzainē četrās 3x3 nedēļas 
nogalēs svin latvietību
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Šī ir laba izdevība pateikt ardievas un 
paldies par man parādīto draudzību un 
sadarbību. Man ir aizdomas, ka šī varētu 
būt mūsu pēdējā tikšanās (jā, jā, esmu 
to teicis arī citus gadus), bet vecums nav  
nedz brālis, nedz arī cits kāds rads, un pra
sa savu. 

3x3 kustībā iekūlos pēc 3x3 ciltsmātes 
Līgas Rupertes vizītes austrālijā. garezerā 
bija dzimis Līgas pirmais 3x3, un viņas jūs-
mīgie stāsti par savu pirmdzimto bija sa-
snieguši dzirdīgas ausis. Manas domas par  
3x3 ciltsmāti? unikāls sievišķis! Nezinu ne-
vienu citu personu, kas būtu aiz sevis atstā-
jusi tik dziļu vagu, pa kuru 40 gadus staigāju-
ši ļaužu tūkstoši trīs kontinentos. Man patīk 
viņas aicinājums visiem 3x3 dalībniekiem 
saukties uz tu.

Savu 3x3 karjeru uzsāku pirmajā 
austrālijas nometnē Kanberas pievārtē 
Birigai kā teātra ievirzes vadītājs. Vēlākās 
austrālijas nometnēs biju avīzes Tauriķis 
redaktors un iedibināju tradīciju, ka avīzei 
jāiznāk katru dienu. Muļķadesa! Kamēr citi 
līksmojās, es taisīju avīzi. 

3x3 kustība man ir daudz devusi, un es 
ceru, ka esmu tai devis arī ko no savas 
puses. 

3x3 nometne višķos bija Latgales kultū-
ras – kāzu parāde. Praktiskās nodarbības 
sākām ar pūra darināšanu, cūkas kaušanu, 
alus brūvēšanu un nobeidzām ar kāzām. 
Mēs visi bijām kāzu viesi. 

Redakcijai pieejamā technika – divas 
rakstāmmašīnas un mazs, padusē pabā-
žams kopētājs, kas strādāja kā zvērs. Kur tu 
šodien tādu mantu atradīsi? Ir pagājuši gadi, 
bet vēl ar mīlestību atceros mazo Višķu kopē-
tāju. Lai aparātam viegla rūsa!

1994. gadā Mežciemā 3x3 akmens  
laikmets bija beidzies: mums bija dators, 
printeris, maketētāja, jauns kopētājs un 
jaunas ķibeles. Nozaru telpu nosaukumi 
bija izvēlēti tā, ka katra no nozarēm var 
būt tava, piemēram, dziedātava, glezno-
tava, barotava. arī mans pienesums –  
tupētava (tualete) atrada dzirdīgas ausis.

1997. gada 3x3 Gaujienā ir manas pir-
mās dzīvesbiedres Ilzes dzimtā vieta. Viņa 
dzimusi prof. J.Vītola mājās Anniņās un at-
klāšanā kopā ar brāli Juri Viļumu no Pertas 
paceļ Latvijas karogu. gaujienā iepazīstos ar 
daudziem trīsreiztrīsniekiem, arī veco labo 
Purciemu, kas reiz ieradās redakcijā, lai ko 
nokopētu savai ievirzei. es viņu izsviedu ārā, 
jo bija palicis gauži maz kopējamā pulvera. 
Tas pats bija jātaupa avīzei. ar laiku mēs 
iezēģelējām draudzīgākos ūdeņos un esam 

strādājuši kopā pie daudziem projektiem. 
Palicis prātā noslēguma vakars. Pēc sek-
mīgi novadīta 200 galvaina kora koncerta 
mani Vitauts Straupe un vēl divi nones no 
estrādes. 

Tajā pašā gadā stiklos iepazinos ar Daigu 
Bitinieci, Kurzemnieka redaktori. Viņa bija 
ļoti skeptiska par  manu darbību, kamēr vie-
nu vakaru izrunājām lietas un pēc sarunas 
viņa aldim teikusi: “Tu zini, nebūs tik traki!”

1998. gads ar 3x3 Adamovā. esmu 
adamovas nacionālās operas režisors. 

1999. gadā jaungulbene. esmu avīzes 
redaktors. Iepazīstos ar Imantu Dreiblatu. 
Braucam vēžot. Vairas Vīķes-Freibergas inau-
gurācijas balle, uz kuru ielūgti abi Krūmiņi un 
Līga Ruperte. Bizzāļu Ģirts šim notikumam 
par godu šauj raķetes. Mēs abi ar Tupešu 
Jāni vadam Noslēguma vakaru. 

Pēc nedēļas esmu jaunpilī, atkal redak-
tora godā. Mūs ar Tupesi iebāž gulēt bēr-
nudārzā. Mani eventuāli pārceļ uz pirmo 
klasi, Tupesis paliek kur bijis. Noslēguma 
koncertā ierodas arī jaunā valsts prezidente 
Vaira Vīķe- Freiberga un noklausās manu un 
Davidoņa dziesmu noslēguma koncertā.

Nākamajā vasarā Raunas un Aglonas 
nometnes. aglonā man nav jāmakšķerē 
līdzstrādnieki, jārūpējas par drukājamo pul-
veri un avīzes iznākšanu. To visu veic Daiga 
Bitiniece un Rasma Zvejniece. esmu ierin-
das cilvēks. Mums ir 13 korespondenti, divi 
maketētāji, bet nav fotogrāfa. Pie darba tiek 
likts Purciems ar rīkojumu: zīmē uz velna pa-
raušanu! un zīmē arī. Kafejnīcā ir pieietams 
degvīns, kas mani pārsteidz, un ir iemesls 
vienam nepatīkamam starpgadījumam.

Rucava man ir vienmēr bijis maģisks 
vārds, tāpat kā Nīca un Bārta. 2001. gadā to 
skatu pirmo reizi. Nometnes tēma – uguns, 
un dabūjām arī uguni! Tāds negaiss! Divas 
priedes pagalam, viens ledusskapis miris 
varoņa nāvē no ugunsbumbas un daļēji izpu-
tināts Iepazīšanās vakars. esmu autors, ak-
tieris un režisors savai rēvijai Tu esi Rucavā, 
mans draugs!

2002. gadā Pēc Rucavas uguņiem esam 
smiltenē. esmu redaktors avīzei Kalna 
saime.

Pēc tam – skrunda. Vadītāji –  
mūsu mīļie draugi Daiga un aldis 
Bitinieki. Vadu teātra ievirzi un 
uzvedumu Tu esi Skrundā, 
mans draugs!. Daina Kuple 
spēlē suni un nevar atce-
rēties uz skatuves savu 
vārdu. KLeOPaTRa, velns 
parāvis! Rucavas nometnē 

Lauma Vlasova parādījās ar divām lauztām 
kājām (maksimālais skaits!) un ieveda jaunu 
modi. Skrundā ar apskādētiem kātiem klibo 
Purciems. 

2003. gadā dagdas 3x3 tiek iedibināta 
dzeltenās preses tradīcija, lai gan pie dzel-
tenā papīra vēl netiekam. Mēs esam atzīti 
nometņu avīžniecībā nevien de facto, bet arī 
de jure. Humoram un satīrai ierādīta pēdējā 
lapa ar nosaukumu Fenikss piemiedz aci.

Tai pašā gadā – Apgulde! Kas par nosau-
kumu! Mēs ar Purciemu esam akreditēti kā 
dzeltenās preses pārstāvji Ceļamaizes pieli-
kumam Sausiņš. agritai šī bija desmitā no-
metne, un par godu tam tikai izveidota tagad 
tradicionālā Latvijas karte ar 3x3 zīmēm.

2004. gadā esam stārķu pilsētā staicelē. 
uzved manu ražojumu Tu esi Staicelē, mans 
draugs! manā un Intas ūbeles režijā. Pēc iz-
rādes vakarā bija Zirņu Jāņa un nometnes 
kora concerts, un tas izslaucīja mūs no ļaužu 
atmiņas. es tev to nepiedošu, Pākšaug, nu-
dien nepiedošu!

2005. gadā Kalnos piedalos un reizē ne-
piedalos. Dzelteno presi pārstāv Purciems 
ar palīgiem, es viņai asistēju no 20 000 km  
attāluma, kā nu māku un varu. Katru nak-
ti pa epastu saņemu pēdējās klačas, un 
pāris stundas vēlāk uz Kalniem lido mani 
komentāri. 

2006. gadā esmu lūznavā. Tieku masēts 
20 ļaužu priekšā. Ievirzes vadītāja izteikusi 
vēlēšanos, ka viņa par savu demonstrācijas 
modeli gribot Siliņu, bet pati neiedrošinās 
prasīt. Sūta pie manis savu mācekli, mācītā-
ju Māri Ķirsonu. Dieva Zīmes!

2007. gada Alsviķu un laidzes 3x3  turpi-
nu komentēt no austrālijas. 

Tālāk klātienē sekoja Zaļenieki, 
Mazsalacas vadības loku 3x3, Kazdanga, 
Mazsalaca, Cesvaine, liepna, Kocēni, 
Kandava, Nereta, smiltene, Priekuļi, 
Rucava, Pelči, Rūjiena, Krāslava, Zaļenieki, 
jaunpils.

2016. gadā biju  piesolījos saviem drau-
giem Bitiniekiem viņu vadītā 3x3 nometnē 
vadīt teātra ievirzi, gan minēdams, ka man  
palīgā vajag režisori Intu ūbeli. Jūs varat ie-
domāties, cik vecs cilvēks var būt  plānprā-
tīgs? es esmu bijis prom no teātra  savus 20 
gadus. Ja  tur kas iznāks, tad tā būs mana 

gulbja dziesma. Tā arī bija 
gulbja dziesma Pelču 

3x3. Pēc tam vēl 
deklamācijas ie-

virze Bērzaines 
3x3, un tad arī 
viss. 

Uldis 
siliņŠ

Labas dienas, labi ļaudis! 

Un tā, 
ja netiksimies 

šinī saulē, tad tiksimies 
tur augšā aiz zvaigznēm 

vai lejā – apakšā. Mani baida 
doma, ka būs jāguļ naktskreklā uz 
šķidra mākonīša ar debesmannā 

bļodu rokā, ja lejā apakšā būs 
siltāks un labāka kompānija. 


