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JA IKVIENS
TIK ZEMĒ SĒTU…

Kad biju Brigaderes Anneles vecumā, ar
savu vecmammu viesojos pie viņas ticības
mācības skolotājas un dzejnieces Emmas
Stegeres, kura tobrīd gulēja uz aizgājējas
gultas. Sieviete, būdama tik sirmā vecumā,
ka viņas izskats mazu bērnu pat biedēja,
man dāvāja mazu sērkoņciņkastītes izmēra
kārbiņu, kur iekšā bija krustiņš: “Atceries,
meitiņ, katrā puķītē un katrā putniņā ir
Dievs.” Tā bija vecumam atbilstoša konkrēta
un saprotama atbilde uz lielo jautājumu.
Pēc 30 gadiem atkal saņēmu līdzīgu dāvanu
no teju svešinieka. “Tā Tev ir dāvana no Dabas un Dieva,” teica indiešu daktera tēvocis,
kurš kopā ar sievu dzīvoja kalnu pakājē un
apkopa tobrīd sausuma nomocītos laukus
Indijas rietumos. Nedaudz pasūdzējies par
iepriekšējā naktī bifeļu izmīdītajām dārza
vagām, viņš, ar šiem vārdiem atvadoties, uzdāvināja mums ar draudzeni katrai pa rozes
ziedam, ko iespraust matos. Daiļš sīkums,
kura izdzīvošanā pielikts sūrs un neatlaidīgs
darbs, bet patīkams. Ne viena, ne otra
nebija naudas ziņā īpaši dārgas dāvanas,
bet gan noslēpuma un mīlestības pilnas
attieksmes gan.
Ja neesi 3x3 pirmo reizi, jau zini, ka šeit viss
ritēs, kā pa diedziņu, ar smaidu un sirds
siltumu pretimnācēja sejā, sapratīsi, ka atkal
esi starp savējiem, ka viss ir kārtībā. Bet
nekas no tā nebūtu, ja ikviens nesētu daļiņu

savas artavas – savu graudu, savu sviedru
lāsi, savu stipro vēlēšanos vai gribu, savu
attieksmi un mīlestību.
Ikviena māmiņa gluži tāpat kā dārzniece,
kas audzē rozes vai salātus, piedzīvojusi to
viena grauda brīnumu – spēju radīt. Vērot
un pieredzēt, kā no grauda izaug vārpa, kas
kā maize nonāk uz virtuves galda. Turklāt šī
radīšanas spēja jau nepieder cilvēkam, bet
gan ir pārpasaulīga, netverama un daudz
stiprāka par mani un tevi. Ne jau es izlemju,
kā izskatīsies un kāds piedzims mans bērns.
Ne jau uz palodzes rūpīgi sargātie tomātu
dēsti augs vien tāpēc, ka es tā gribu – tik
lieli, tik skaisti un tik daudz! Jā, jā, protams,
ir vajadzīga laba augsne, barības vielas, arī
darbs. Un arī mīlestības pilna attieksme, ko
ar pierādījumiem apliecina zinātnieki.
Dari, ko darīdams, bet brīnumi parasti notiek, pieskaņojoties citai dimensijai – tai, kas
ar maigu spēku un neatlaidību palīdz, kad
darbos atrotītas piedurknes un sūrā darba
sviedri vēl nav nožuvuši. Un vēl arī tad, kad
esi apmīļojis katru puķīti un putniņu… Ar īsto
un patieso attieksmi tā vienkārši notiek – visi
veselie graudi iekrīt zemē, lai izdīgtu, visas
upes satek jūrā, bet mēs ar tevi satiekamies
klātienē 3x3 saietā!
Tāpēc laipni lūgti Zaļeniekos – dabas tuvumā, kur nedēļas garumā rosīsimies darbos
un darīsim to ar Dieviņa palīdzību.

DIEVS. DABA. DARBS. ir tie stiprie vārdi,
kas daudziem saistās ar īstumu, patiesumu, latviskumu – mūsu visu un katra viena
patieso dabu. Nezinu, kā tev, bet man gribas
noliekt pateicībā galvu visu triju priekšā,
pateicībā par to, ka mēs esam tie, kas esam
un satiekamies tieši šeit Latvijā – 3x3 Zaļeniekos, kur auglīgā Zemgales zeme gaida
tavu graudu!
Lai aug!
Tīna,
avīzes 3D ZAĻENIEKOS redaktore

3x3 PALDIES
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ŠODIEN
SVĒTDIEN, 22. JŪLIJĀ
12.30 - 14.00 Reģistrēšanās
14.00 - 15.00 Pusdienas
15.00 - 17.45 Saieta atklāšana un iepazīšanās
ar ieviržu vadītājiem (pie muižas)
17.45 - 19.00 Ieviržu vadītāju sanāksme (lielā
zāle muižā, 2. stāvs), Inese Krūmiņa stāsta
par 3x3 tradīcijām (dalībniekiem, danču teltī
pie muižas)
19.00 - 20.00 Vakariņas
20.00 - 21.45 Kārļa Kazāka koncerts (pie
muižas)
21.45 - 22.00 Vakara dziesma, vakara pasaciņa mazajiem
22.00 - 23.00 Vakara viesis - Vilnis Kazāks
“Jundojos - amatniecība no bērna kājas”, danči visai ģimenei, nīkšana
23.00 - …. Danco tie, kam pāri 14, nīkšana,
sadziedāšanās ar viesi pie ugunskura - Māra
Brante ar kokli

RĪT
PIRMDIEN, 23. JŪLIJĀ
7.00 - 8.30 Celšanās, ķermeņa un gara
atmodināšana, vingrošana ar dainām kokles
pavadībā
9.00 - 9.30 Brokastis
9.40 - 10.00 Dienas tēma un TV (kultūras
namā)
10.15 - 12.45 Rīta ievirzes
13.00 - 14.00 Pusdienas
14.00 - 16.30 Pēcpusdienas ievirzes
16.30 - 17.00 Brīvbrīdis
17.00 - 18.45 Pievakares ievirzes, apvārsnī
Valdis Celms – Baltu dievestības pamati
19.00 - 20.00 Vakariņas
20.00 - 21.45 Ģimeņu orientēšanās ar uzdevumiem (pulcēšanās pie muižas)
21.45 - 22.00 Vakara dziesma, vakara pasaciņa mazajiem
22.00 - 23.00 Vakara viesis Normunds Jerums “Senie ieroči un bruņinieku cīņas”, danči
visai ģimenei, nīkšana
23.00 - … Danco tie, kam pāri 14, nīkšana,
sadziedāšanās ar viesi pie ugunskura - Inga
Karpiča, Lolita Dalska ar kokli

Apsveicu Zaļenieku 3x3!

Laba diena Zaļeniekos!

Apsveicu jūs Zaļenieku 3x3 un izsaku vislielāko pateicību Ilvai ar Edmundu, visai viņu
ģimenei un darba grupai par lielo darbu,
kurš veikts lai sagādātu mums šo iespēju
būt kopā. Sirsnīgs paldies Zaļenieku ļaudīm
par viesmīlību, ko 3x3 bauda jau otro reizi.
Un paldies Latvijas Kultūras ministrijai par
finansiālo atbalstu, bez kura 3x3 būtu grūti
turpināt.

Latvijas vasara ir atkal savedusi kopā
latviešus no visām pasaules malām. Šoreiz
pašā Zemgales sirdī, Zaļeniekos, pulcējamies
no dažādām zemēm un visām paaudzēm,
lai piedzīvotu ražīgu un emocionāli piepildītu
nedēļu.

Šogad svinam mūsu mīļās Latvijas 100 gadu
jubileju, un es pateicos ikvienam no jums
par to, ka veltāt šo nedēļu, lai būtu kopā, lai
svinētu to, ka mūsu valsts ir pārvarējusi tik
daudz, izdzīvojusi un sasniegusi savu simtgadi. Mūsu kultūra un valoda ir pastāvējusi
daudzus gadu simtus, bet pašiem sava valsts
mums ir tikai 100 gadus. Padomāsim par to,
ko tas nozīmē mums katram, mums visiem
kopā. Padomāsim par to, kā varam savai valstij palīdzēt, jo kritika vien to neuzlabos. Būsim
lepni, ka esam pasaules valstu saimē, ka mūsu
karogs plīvo blakus citu valstu karogiem.
3x3 Latvijā dēvē par mazo ideālo Latviju,
to Latviju kāda tā varētu būt. Ārzemēs 3x3
ir mūsu mazā Latvija, kur vienu nedēļu mēs
varam dzīvot tikai latviski.

SAIETA VADĪTĀJI
Ilva Mieze: 29282298
Edmunds Barkāns: 29123733

Piedomāsim šonedēļ par to.

Raugoties uz mūsu bērniem,
atcerēsimies, kā reiz paši bijām
bērni.
Atcerēsimies tās vienkāršās lietas, kas mūs
bērnībā darīja priecīgus un laimīgus, un
gādāsim, lai tās piedzīvotu arī mūsu bērni un
mazbērni.

Padarīsim darbus pēc labākās sirdsapziņas.
Mācīsim darba tikumu arī citiem – lai tas iet
plašumā un dziļumā.

Lai jums šī nedēļa palīdz stiprināt mīlestību
un lepnumu par Latviju! Lai tā palīdz labāk
iepazīt un novērtēt savu valsti un savu tautu
un to, cik labi ir būt kopā ar savējiem!
Līga Ruperte

Šie trīs jēdzieni ir latvieti pavadījuši kopš
neatminamas senatnes, un devuši spēku izdzīvot, uzplaukt un nobriest. Mēs esam daļa
no Dabas, daļa no Dievišķā, un arī katrs sevī
nesam gan Dievišķo, gan Dabas bērna, gan
Darba daļu.

Piedomāsim arī par Dieva pasauli un dievišķo kārtību – gan gada ritumā, gan mūsu
katra mūža gājumā.

Apzināsimies, ka ar savu
piedalīšanos 3x3 mēs godinām
Latviju un apstiprinām savu
piederību tai.

APSVEICAM!
Daudz laimes dzimšanas dienā,
INTA PŪSEPA!

DIEVS. DABA. DARBS.

Izbaudīsim, kā tas ir, kad šie trīs – Dievs,
Daba un Darbs saplūst mūsos nevainojamā,
tīrā saskaņā. Un nesīsim šo pieredzi tālāk
katrs uz savām paša mājām!
Lai top!
Inese Krūmiņa

NĀC!
PIEDALIES 3X3TV RADĪŠANĀ!

RAKSTI, ZVANI, ZIŅO!

Veidosim kopā ikrīta 3x3TV! Pastāsti, kā
šodien jūties, kas tev patīk, ko esi piedzīvojis, uzfilmē sevi un atsūti 3x3TV pavēlniecei Santai pa tālruni +37129980780,
izmantojot WhatsApp!

Bet, ja jūti, ka tava ziņa, padoms, jautājums vai gaisā noķertais joks ir piemērots
3x3 avīzei – dod ziņu redaktorei Tīnai:
tinasidorovica@gmail.com, WhatsApp
vai tālrunis 29267825.
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VIENOTĀ SAIMĒ
Labdien, mīļie! Tieši tā vēlamies jūs visus – vairāk kā 400 3x3 Zaļenieku saieta
dalībniekus – uzrunāt. Sabraukušus no malu
maliņām, ar dažādiem dzīves stāstiem, ar
dažādiem mērķiem šajā pasaulē, bet ar
svarīgu vienojošu lietu – mūsu saknes un
pamatvērtība ir Latvija un latvietība. Mūsu
paplašinātajā ģimenē ārpus 3x3 saieta robežām mūsu ir tikai nepilni divi miljoni un tieši
tādēļ uzruna – mīļie.
Saieta tēma DIEVS DABA DARBS ir izvēlēta
pasaules pilnīguma un līdzsvara sajūtai –
dzīves gaišie brīži mijas ar grūtajiem. Katrs
latvietis šajā darbā atradīs vērtīgas rindkopas, caur kurām saprast savas personības
ceļa vērtību, nozīmību vispārējā, lielajā visuma
kārtībā. Ar latvisko mentalitāti noskaņosies
dabas un paaudžu mantojuma pārpasaulīgajam, nebeidzamajam turpinājumam.
Mūsu ģimenei pirmais 3x3 saiets bija
2003. gadā Dagdā. Var teikt, ka līdz mūsu
pirmajam saietam kā vadītājiem bija jāiet
15 gadus. Un pat pirms diviem gadiem,
uzņemoties vadīt saietu šeit, Zaļeniekos, līdz
galam neapzinājāmies savu ceļu uz šodienas
kopā būšanu. Esam daudz domājuši, bijuši
neatlaidīgi, darbīgi, esam priecīgi smējušies
par mazo lietu izdošanos, dažkārt arī notrausuši pa kādai asarai.

Tagad savu divu gadu ceļu
nododam jums 3x3 Zaļeniekos
saieta dalībniekiem – izziniet
to, priecājieties par to, sprigani
darbojieties un esiet vienotā
kopībā kā saime, kā ģimene.

Veidojot saieta saturu, meklējām, ko jums –
mūsu ciemiņiem – Zemgalē parādīt īpašu.
Trešdien dosities daudzpusīgā ekskursiju
maršrutā, iepazīstot gan Zemgales vēsturiskās vērtības, gan mūsdienu amatniekus.
Vairākos saieta koppasākumos mūs priecēs
zemgalieši – Kārlis Kazāks ar koncertu,
deju kopa “Senvedere”, folkloras kopas
“Dimzēns” un “Ceļteka”, kā arī Normunds
Jerums demonstrēs bruņinieku cīņas. Arī
zinībās un rokdarbos mūs mācīs daudzi
zemgalieši – Aija Mālkalna, Juris Milčs,
Ausma Spalviņa, Daina Ieviņa, Sandis Ratnieks, Anita Antoņeviča un vēl daudzi citi.
Pavisam īpašs būs Daudzinājums – Tērvetes senajā koka pilī, kura ir gan simbols un
dzīvs apliecinājums latvieša gara spēkam
un brīvības alkām jau no senlaikiem, gan
arī neatlaidīgu, čaklu cilvēku – Jerumu
ģimenes dzīves mērs. Idejas un liela darba
apvienojums vislabākajā nozīmē. Zaļenieku
izcilo un skaisto vēsturisko muižu apmīļosim
visas nedēļas garumā, dancojot dančus
zem simtgadīgiem kokiem un sadziedoties
pie ugunskura pils vēsturiskā skaistuma
pakājē.
Nenovērtējama loma saieta veidošanā ir
Zaļenieku viesmīlīgajiem ļaudīm – Aivaram
Brikmanim, Lilitai Leoho, Valijai Barkovskai,
Zitai Krūmiņai, Andai Urbānei un Jelgavas
novada domes svarīgajam finansiālajam
atbalstam u.c..
Lai mums kopā izdodas latviska, priecīga,
skaista un neaizmirstama nedēļa!
Ilva un Edmunds

DALĪBNIEKI

Kas tie tādi sabraukuši?
“Šogad mūsu kuplā ģimene, kurā aug trīs
dēli un viena meita, vēlas vairāk izprast
savas saknes un stiprināt tās, jo īpaši tādēļ,
ka esam jaukta ģimene, kurā savijas divas
kultūras: latviešu un portugāļu. Lai nepazaudētu savu latvisko identitāti šajā laika posmā, esam nolēmuši un sapratuši, ka ir īstais
laiks, lai paplašinātu latviskās zināšanas un
stiprinātu latviskumu sevī un savos bērnos.”
Picao Caldeira Rodeia Liepu ģimene

“Katra nometne mums ir devusi jaunas zināšanas un atziņas par pasaules lietu kārtību,
iedvesmu pašiem būt darītājiem, paplašinājusi mūsu redzes loku. 3x3 deva sapratni,
ka latvietība ir lietu pamats, uz kura balstās
dzīves ritums. Tieši tagad, kad bērni jau sāk
veidot savu dzīvi, saprotam cik 3x3 kustība
mums visiem ir svarīga. Šis ģimeņu saiets
mūs vieno gan kā ģimeni, gan apvieno ar
latviešiem visā pasaulē.”
Pūsepu saime

“Zaļenieku 3x3 uzrunā ar savu moto Dievs.
Daba. Darbs. Lūdzu Dievu, lūdzu Laimu,
Abus divus mīļi lūdzu: No Dieviņa veselību,
No Laimiņas labu mūžu. Dabā ejam smelties
spēku, mieru un harmoniju. Mūsu dzimtai vēl
joprojām saglabājušās kartupeļu talkas, kurās
satiekamies ar radiem. No ikdienišķām lietām
rodas dzīves vērtības, kas veido stipras ģimenes, plašas dzimtas, spēcīgu tautu paaudžu
paaudzēs. Ir sajūta, ka esam ceļa sākumā un
gribas turpināt visiem kopā ar 3x3.”
Jakoviču ģimene no Cēsīm

“Ar nepacietību gaidām iespēju atkal būt
brīnišķīgo cilvēku pulkā, iemācīties kaut ko
jaunu, gremdēties nometnes izstarotajā labvēlīgajā enerģijā, gūt prieku no kopā būšanas
un uzzināt daudz ko jaunu. Ļoti uzrunāja šī
gada tēma: Dievs, Daba, Darbs, kas lika kaut
kam dvēselē ievibrēt, jo esmu kristīgs cilvēks,
un aizdomāties par savām, savu bērnu,
mazbērnu un mūsu latviešu tautas latviskām
un vispārcilvēciskām vērtībām, mūsu tautas
saknēm, likteņiem, vēsturi un ceļu, pa kuru un
uz kurieni ejam, ko atstāsim pēc sevis.”
Rudīte Lipora no Liporu saimes

“Esam tipiska rīdzinieku ģimene, kam ikdienā
katram ir savas gaitas un intereses, un 3x3
nometne – izrāviens ārpus “kastes”, ļaujot sajust, ka ir ne tikai datori, telefoni u.c. gadžeti,
bet daudz kas interesantāks par to – reālie
cilvēki un darbošanās ir daudz vērtīgāka un
iegūtais – neatsverams! Nometnē tiešām
pārņem sajūta, ka dzīvo kādā citā – ĪSTĀ
realitātē – ir drošības, uzticēšanās un mīlestības sajūta. Ir ļoti liela vēlme atkal būt šajās
sajūtās, sniegt tās bērniem un pēc tam caur
sevi dāvāt arī citiem – nu kaut nelielu daļiņu!”
Zeltiņu ģimenes no Rīgas
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VARAM VĒL KO PALĪDZĒT?

Bez Edmunda un Ilvas – saieta vadītājiem un saieta sparīgākās ass, kopā vācējiem, visa zinātājiem un gara uzturētājiem – Zaļenieku 3x3 ratu griezīs arī citas darba bites, kā Ilva saka: “Visvērtīgākais viņos šajā saspringtajā periodā
ir jautājums - Vai varu vēl ko palīdzēt? Palīdz jau pats jautājums. Paliek vieglāk, ja ir tāda laba aizmugure.”
MARGARITA – galvenā saieta dalībnieku
samīļotāja, Info centra vadītāja, tur un turēs
rūpi par ieviržu vadītājiem:
Sen dzirdēju, nu redzēšu, kas par līksmi saietā –
Tur sanāca labi ļaudis, no maliņu maliņām.
3x3 Zaļeniekos man ir jauns atspēriens
pašapziņai un pierādījums tam, ka sapņot
ne tikai nav aizliegts, bet ir obligāti jāsapņo,
lai tas viss kādreiz piepildītos! Mēs gūstam
dodot, nevis gaidot, kad viss pats atnāks. Es
priecājos par iespēju būt kopā ar cilvēkiem,
kas mani, iedvesmo, ļauj noticēt saviem
spēkiem un stiprina manu garu jauniem
izaicinājumiem. Šis viennozīmīgi ir garīgā
pacēluma un svarīgu atziņu laiks, kas noteikti
arī turpināsies pēc saieta.”
MIĶELIS (4 gadi): “Tā tik būs ballīte ar
drusciņu blēņām!” Mans uzdevums saieta
laikā būs iepazīstināt pēc iespējas vairāk
dalībnieku ar Info centra atrašanās vietu un
parūpēties par to, lai darba grupa kārtīgi
uztrenētu arī slēpto aci pakauša daļā.
ARĪNA – viņas pārraudzībā saieta dalībnieku svētku reizes un darba grupas “paldies”
teikšanas, palīdz un izpalīdz visiem darba
grupas dalībniekiem, jautra gara uzturētāja:

“Jau ilgus gadus esmu draugos ar Ilvu,
Edmundu un viņu bērniem. Gadu no gada
redzu, ar kādu deksmi viņi dodas uz 3x3 nometni un cik apgaroti un sakārtoti atgriežas
no tās. Esmu iepazinusi tādus terminus kā
Daudzinājums, ievirzes, nīkšana, danči un
daudzus citus. Esmu klausījusies patiešām
interesantus stāstus par nometnē satiktiem
cilvēkiem. Šogad mani draugi ir apņēmušies
veikt lielu, atbildīgu darbu savas nometnes
labā un aicina mani palīgā. Es ar prieku piekrītu, jo redzu, ka tā ir mana iespēja kļūt par
daļu no šī piedzīvojuma un stāsta. Lai top!
MĀRA (8 gadi) – viņas uzdevums ir parunāties ar katru no saieta dalībniekiem un
mēs zinām, ka viņa to izdarīs ar lielu prieku
un atbildību – saturaties:
“Man 3x3 nozīmē kopības sajūtu un vienmēr
ir, ko atcerēties. Es vēl joprojām atceros
saietu Viļānos. No Zaļenieku saieta ļoti
gaidu “Tarzānu” ievirzi, man ļoti interesē, kā
tur būs.”
ELĪZA – lielais saieta vadītāju atbalsts
tehnoloģijās (vadītāji drusku no mamutu
laikmeta), darba grupas labo domu, darbu
un organizatorisko lietu skaļais rupors un
labais gariņš:

“3x3 saiets man ir īpašs ar to, ka dod iespēju
pavadīt veselu nedēļu ar ģimeni, izkopjot un
praktizējot latviskās zināšanas, tas man ir ļoti
svarīgi kopš vairs nedzīvojam katru dienu cits
citam līdzās. Es sagaidu, ka šī nedēļa būs ļoti
darbīga, bet tajā pašā laikā iedvesmojoša,
jo ik dienu redzēsim ilgā darba augļus. Esmu
pateicīga saviem vecākiem, kas teica “jā”
šī saieta organizēšanā un kas ir ieguldījuši
visvairāk laika un spēka, lai viss izdotos, jo tas
mums visiem bija liels izaicinājums un reizē
iespēja vairāk citam citu iepazīt, novērtēt,
mācīties sadarboties un izmantot jaunākās
tehnoloģijas, lai arī attālums nebūtu šķērslis.
Novēlu visiem saieta dalībniekiem skaistu un
uzdrīkstēšanās pilnu nedēļu!”
HARALDS (15 gadi) – visiem iepriekš tapušajiem saieta video Haralds ir bijis operators
un līdzautors, tagad zinām, ka var savērt
500 vārdu kartēm lentītes ļoti īsā laikā.
Saieta laikā izpalīdzēs visās lietās un vietās
gan darba grupai, gan saieta dalībniekiem:
“3x3 man nozīmē jaunu pieredzi, ģimenes
kopā būšanu, un tam visam pa vidu ir
Latvija.”
EDGARS (16 gadi) – uzcītīgs piņķerīgu lietiņu darītājs ar mākslinieka piesitienu, zīmējis
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Zaļenieku karti saieta dalībniekiem, saieta
laikā atsauksies uz visiem palīgā saucieniem
un ir pat ar mieru pieskatīt mazus bērnus:
“Man 3x3 saistās ar ļoti daudzām lietām,
dažas no tām ir draugu atkal satikšanās,
milzīgā kopības un patriotisma sajūta, kā arī
neaizmirstami pavadītas dienas apgūstot, ko
jaunu vai, pilnveidojot veco!”
RAIVIS (16 gadi) – ceļ, stiepj un dara, ko
var, tik pasauciet būs klāt:
“3x3 tas ir danči visas nakts garumā un
dziesmas. Es sagaidu daudz paliekošu
atmiņu. Vēlos iepazīties ar jauniem cilvēkiem.
Gūt jaunas dzīves pieredzes, gudrības un
padomus.”
LAURA – senas valodas un senu roku darbu
zinātāja, ar to arī līdzējusi saieta tapšanas
procesā, Info centrā būs stiprs atbalsts
Margaritai:
“3x3 man ir būšana kopā ar ģimeni un
latviskās dzīvesziņas izzināšana. No Zaļenieku saieta sagaidu tikai un vienīgi pozitīvas
emocijas. Tā, lai pietiek visai atlikušajai
vasarai un vēl mazliet. Saistībā ar ievirzi, ko
vadīšu, ceru sagaidīt radošus bērnus ar vēlmi
darboties un pašizaugsmi vadot ievirzi, jo
darīšu to pirmo reizi.”
NAURIS – ar prieku dara visas vajadzīgās
lietas, saieta laikā iedrošinās dalībniekus
fiziskām aktivitātēm:
“Tā ir nedēļa, kad apgūt jaunas zināšanas
un prasmes, kas saistītas ar latviešu tradicionālo kultūru un sagaida jaunas iespējas un
pieredzi kaut kā jauna darināšanai.”
IEVA – viss skaistais un mīļais ir izgājis caur
viņas rokām, saietā būs paladziņa klājējiņa,
saldu sapnīšu piesaucēja, čučinātāja:
“Mūsu ģimenei pirmā dalība 3x3 saietā bijā
pirms desmit gadiem Zaļeniekos, tāpēc šī
gada saietu uzskatu kā simbolisku cikla noslēgumu un jauna sākumu. Katra 3x3 pieredze
devusi interesantas atklāsmes, nenovērtējamas zināšanas, jaunas satikšanās, neizdzēšamus iespaidus un milzīgais pozitīvais enerģijas
lādiņš liek pēc šīm sajūtām ilgoties atkal un
atkal. Man rūp mūsu tautas kultūras mantojuma saglabāšana un tālāknodošana, tāpēc
arvien priecājos, ja iemācos ko jaunu un varu
dalīties arī ar savām zināšanām un prasmēm.”
NORMUNDS – vienkārši un stipri turēs
saieta fizisko līdzsvaru, kurs uguni un labprāt
palīdzēs risināt dalībnieku sadzīviskās ķibeles:
“Vēlos atpūsties no ikdienas steigas, būt kopā
ar ģimeni. 3x3 paliek atmiņā ar fantastiskiem, atvērtiem cilvēkiem. Kopā būšana
ēdienreizēs, dziedāšana un dzirkstošās acis
nākot no ievirzēm. Tās ir sajūtas, ko nevar
nodot klāt neesot.”

Sauja savu graudu
Paldies, ja atsaucies aicinājumam 3x3
Zaļeniekos simbolisko jēgu DIEVS DABA
DARBS papildināt, paņemot līdzi no sava
novada sauju graudu vai sauju vārpu.

saieta Daudzinājuma rituālā. Graudus vai
vārpas vari sabērt pūra lādē, kura jau kopš
saieta atklāšanas brīža iegūlusies Zaļenieku
muižā.

Katrs grauds simboliski apvienos dažādu
novadu graudus, tāpat kā saiets apvienos
dažādu novadu ģimenes un kļūs par atgādinājumu lielajam tautas spēkam un vienotībai

Ja Tev nebija iespēja tikt pie graudiem pirms
saieta, tad saieta laikā brīvbrīdī aizstaigā
līdz Zaļenieku laukiem un pievieno arī savu
sirds sauju ar vārpām!

MIRKLIS
SASTOPAS
AR LAIKMETU
Pie Zaļenieku muižas uz molbertiem izvietotas 20 lielas bildes no grāmatas “Mans
tautastērps”. Turpat vari pašķirstīt arī
grāmatu, un saieta Info centrā to nopirkt.
Grāmata ir triju autoru – fotomākslinieces
Ilzes Strēles, dzejas autores Daces Sadakas
un rokdarbnieces Gintas Zaumanes – kopdarbs. Ideja “Mans tautastērps” aizsākās
2015. gada rudenī ar vēlēšanos izveidot kalendāru ar 12 fotogrāfijām. “Esam satikušas
ne vien Latvijā, bet arī ārpus Latvijas dzīvojošos latviešus, grāmata glabā arī dažus
reemigrējušu latviešu vēstījumus par to, kā
viņu tērps kopā ar viņiem dzīvojis, elpojis un
ilgojies pēc dzimtās zemes,” stāsta grāmatas
autores.
Grāmata sevī glabā 120 stāstus par
tautastērpiem – gan precīzus tautastērpu
atdarinājumus, gan stilizētus tērpus, gan
raksturtērpus. Tērpus, kurus darinājuši
neskaitāmi cilvēki visā Latvijā – gan sava
amata meistari, gan gluži vienkāršas latviešu sievietes, kurām dārgs senču mantojums. 120 stāstos ir atklāts gan mantotais,
gan pašu darinātais, gan autentiskais, gan
dziļi sirdī sajustais. Tie ir simboli, kuri mums
stāsta par piederību Latvijai, noteiktam
novadam, apvidum, pilsētai. Tie ir stāsti,
kurus stāsta savu tautastērpu īpašnieki –
par savām sajūtām, par savu dzimtu, par
satiktajiem meistariem, par sev svarīgo. Tā
ir vērtība, kurā nākamās paaudzes varēs
smelties iedvesmu.
Īpaša vieta šajā stāstā ir Latvijas dabas
velšu vainadziņiem, kas galvā ikvienai meitai
un sievai. Tas ir kā simbols, ar kuru visos gadalaikos kronējam stiprās latvietes ar dabas
spēku, pateicībā par latviskā turēšanu godā.
Goda drānas, kas ceļo paaudzēm cauri,
un vainags, kas dzīvo vien pāris dienu – tā
mirklis sastopas ar laikmetu.
Šī grāmata ir radošās komandas dāvana
mūsu Latvijai!

Ilze Strēle

Dace Sadaka

Ginta Zaumane
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JA ESI PIRMO REIZI 3X3!
Ikviens trīsreiztrīsnieks reiz bijis saietā pirmgadnieks. Un tās sajūtas ļoti labi
pazīst: Atkal jādzied! Kas tās par novirzēm, piedod, ievirzēm, kas man jāapmeklē?
Kāpēc viņi naktīs neguļ, bet nīkst??? Visas gudrības uzreiz neapēdīsi, bet palēnām
pa malciņam izdosies pastrebties. Te, lūk, maziņš špikerītis visiem tiem vairāk kā
70 dalībniekiem, kuri šogad Zaļeniekos pirmo reizi bauda 3x3! Laipni lūgti!
DZIESMAS – 3x3 vienmēr pirms ēdienreizes
dzied Galda dziesmu un vakara noslēgumā
Vakara dziesmu:
Galda dziesma
Met, Laimiņa, zelta jostu
Ap šo visu istabiņ’.
Lai paēda, kas neēdis,
Lai padzēra, kas nedzēris.
Vakara dziesma
Šķiramies (i) mēs, ļautiņi,
Gana labi dzīvojuši.
Tu ar Dievu, es ar Dievu,
Mēs ar Dievu labi ļaudis.
Ar Dieviņu sanācām(i),
Ar Dieviņu šķīrāmies(i).
Ar Dieviņu lai palika
Šī dziesmotā istabiņa (pagalmiņis).
Ej, Laimiņa, Tu pa priekšu,
Es tavās (i) pēdiņās(i),
Nelaid mani to celiņu,
Kur aizgāja ļauna diena.
UZRUNA “TU” – 3x3 viens otru uzrunā uz
“TU”, sasveicinās, uzsmaida, lieto vārdiņus
“paldies” un “lūdzu”. It kā sīkumi, bet patīkami!
VĀRDA KARTES – 3x3 noteikti nēsā vārda
kartes. Tas palīdzēs mums citam citu vieglāk
iepazīt, uzrunāt un atpazīt savējos. Ēdamzālē ielaidīs tikai dalībniekus ar vārda
kartēm.
ĒDIENREIZES – pie galda sēsties, neatstājot brīvas vietas. Katru dienu centies atrast
citus galda biedrus – tā mēs ātrāk sadraudzēsimies.
DANČI – sadancošanās sākas pēc vakara
pasākuma, pirmo stundiņu dejo mazie saieta
dalībnieki, pēc tam uz danču plača paliek visi
pārējie. Vari nākt ar savu otru pusīti, draudzeni, bērnu vai viens pats. Priekšzināšanas nav
nepieciešamas, bet vēlme dancot gan.
NĪKŠANA – sadziedāšanās saieta kafejnīcas
telpās. Nāc un dziedam kopā! Tā ir vienīgā
vieta, kur saietā drīkst lietot alkoholu – alu!
UGUNSKURA VIESIS – kad satumsīs,
kursim ugunskuru un dziedāsim kopā ar viesi.
Arī Tu esi aicināts muzicēt, piespēlēt ar
savu instrumentu un dziedāt līdzi. Šeit
Tevi sadzirdēs.

NOSLĒGUMA IZSTĀDE UN
KONCERTS – sestdien notiks noslēguma
izstāde. Tajā visi praktisko ieviržu dalībnieki
rāda, ko iemācījušies vai sameistarojuši
nedēļas laikā. Koncertā uzstāsies dalībnieki
kopā ar kolēģiem no savām ievirzēm.

• Saieta vietu un apkārtni uzturi kārtībā.
Rūpējies par tīrību un kārtību nakšņošanas
vietā, ēdnīcā, ieviržu telpās un visā saieta
teritorijā. Atceries pateikt kādu labu vārdu
saieta tehniskajam personālam, kurš ir ieguldījis lielu darbu, lai mēs visi šeit varētu būt
kopā un justies labi.

BRĪVAIS MIKROFONS – dalībnieku
priekšnesumu koncerts ar devīzi: Kā protu, tā
maunu. Aicināti piedalīties visi un ikviens!

• Vecāki un aizbildņi saieta laikā uzņemas pilnu atbildību par nepilngadīgajiem
bērniem. Uzmani ne tikai savus, bet arī citu
bērnus.

DAUDZINĀJUMS – emocionāls uguns rituāls par apzināšanos, kas un kur mēs katrs
esam. Katram Daudzinājumam ir sava tēma,
kas saistīta ar kopējo saieta vadmotīvu.
3x3 AVĪZE – saietā katru dienu iznāks
avīze 3D ZAĻENIEKOS, kur publicēs aktuālu informāciju, dalībnieku un vietējo stāstus,
sajūtas un piedzīvojumus. Ja esi rakstītājs,
sameklē redakciju vai redakcijas kontaktus,
un avīze labprāt publicēs arī Tavu saieta
stāstu!
3x3 TV – saietā katru dienu pēc brokastīm
rādīs filmiņu par to, kas noticis iepriekšējā
dienā, vai vēl notiks turpmākajās.

Lai kopā būšana mums sagādātu tikai
prieku, ir lietas, ko lūgums ievērot:
• Sasveicinies ar visiem saieta dalībniekiem,
uzsmaidi! Nekautrējies no tā, ka varbūt
sveicināties jau piekto reizi šodien…
• Ik dienas maini sēdvietu ēdnīcā, lai saieta
laikā iepazītos ar iespējami daudziem pretī
un blakus sēdētājiem. Centies pēc garšīgas
maltītes pateikties saimniecēm.
• Ievirzes izvēlies visai nedēļai, pārdomā labi,
ko darīsi visas nedēļas garumā katru dienu.
Klīšanas ievirze, t.i. neregulāra staigāšana no
vienas ievirzes uz otru, saietā ir paredzēta
tikai pievakarē.
• Automašīnu novieto tikai tam paredzētajos
laukumos, neaizšķērso gājēju ceļus un apkalpojošo auto kustības ceļus.
• Katrai ģimenei paredzēts viens saieta
avīzes eksemplārs. Vienojieties, kurš no jums
to katru vakaru paņems.
• Saudzīgi lieto to, kas mums atvēlēts šajā
nedēļā – telpas un inventāru, darba piederumus, materiālus – gan saieta teritorijā,
gan ārpus tās.

• Nīkšanas ilgums nav ierobežots, bet katram pašam (vai vecākiem) jāzina, cikos jāiet
pie miera, lai nākamajā dienā spētu ražīgi
strādāt visās izvēlētajās ievirzēs.
• Saieta laikā no alkoholiskajiem dzērieniem
atļauts dzert tikai alu. Nepilngadīgajiem
aizliegts dzert arī to!
• Ievēro ceļu satiksmes noteikumus! Atceries,
ka pa koplietošanas ceļiem jāiet pa ceļa
kreiso malu, tumšajā diennakts laikā lietojot
atstarotājus. Uz ceļa vai ceļa malā nespēlē
spēles! Šķērsojot ceļu, vienmēr pārliecinies,
vai netuvojas kāds transporta līdzeklis.
• Saieta organizētāji nav atbildīgi par dalībnieku personīgajām mantām.
• Ievēro ugunsdrošības noteikumus! Naktsmītnēs nav atļauts lietot atklātu uguni – sveces, sērkociņus un šķiltavas. Ja tomēr pamani
ugunsnelaimi, zvani 112 un saieta vadītājiem
29123733 (Edmunds).
• Ievēro drošību peldēšanās laikā! Bērni
drīkst doties peldēties tikai kopā ar vecākiem vai ar citu pilngadīgu personu. Nepeldi
tālāk par atļauto teritoriju!
• Rūpējies par savu un citu drošību visu saieta laiku. Brīdini saieta vadītājus vai Valsts
policijas pārstāvjus, ja saietā ir aizdomīgas
personas, notikumi, lietas.

DIEVS. DABA. DARBS

REDAKCIJA
Tīna Sidoroviča (redaktore), Gundega Kalendra
(māksliniece), Inga Kalviņa, Inga Liepiņa, Uldis Mauriņš,
Uldis Siliņš (kad grib).
Raksti vai ziņo: tinasidorovica@gmail.com, WhatsApp un
tālrunis 29267825.

