
DIEVS. DABA. DARBS

Gluži kā mūsu šurp atvestie graudi, kas 
sabiruši skaistajās lādēs muižas priekšpu-
sē un skolā, vai kā nogatavojušies zirņi, 
kas spridzina savu guļvietu – pāksti, kur 
apnicis gulēt, arī mēs vakar saplūdām 
no savām migām Zaļās muižas pagalmā 
no malu malām – tuvām un tālām. Esam 
gatavi 3x3 pasaulei.

Divus gadus Barkānu ģimene – Edmun-
ds un Ilva – kopā ar saviem bērniem un 
nu jau arī ar palīgu komandu gatavojās 
mūs uzņemt un, kā atzina vispasaules 3x3 
mamma Līga, jau sen bija pelnījuši šo 
godu, jo nu jau 15 gadus viņu gaismoto 
klātbūtni 3x3 Latvijas saietos nevar nepa-
manīt! Gaismas ceļā izrotāt “3x3” ir viņu 
– šī gada Zaļenieku 3x3 vadītāju – atpa-
zīšanas zīme, ar ko viņi pārsteidz dalībnie-
kus ik gadu  – tāpat vien mūsu un pašu 
priekam! Paldies, ka viņi mūs sasauca šurp 
zem simtgadīgajiem ozoliem!

MAISAM GALS 
VAĻĀ! 

Esam izbiruši no savas ikdienības, ierasto 
darbu un rutīnas maisa, un nedēļa, kā ievad-
runā teica saieta 3x3 Latvijas vadītāja Inese, 
ir ļoti īss laika sprīdis, kas jāpaspēj izbaudīt. 
Ne tikai Zaļenieku zaļumus, bet arī nīkša-
nu un dančus – ja nesāksi šovakar, rīt var 
būt jau nokavēts! Ko var zaudēt, ja neej uz 
dančiem? Galvenais danču spēlmanis Ēriks 
Zeps ieviržu vadītāju iepazīšanas pasākumā 
uz to atbildēja īsi un kodolīgi: “Visu!”. Tātad, 
ja vēl visu negribi zaudēt, noteikti izmēģini!

Šodien iešūpojamies, izmēģinām, kurp 
ievirzīsies mūsu gaitas, bet, lai cik ļoti arī 
saule nekarsētu, neslāptu un nebūtu grūti, 
mēs esam vienojušies šo nedēļu pavadīt 
kopā. Guļot cieši cits citam blakus, pie 
galda dziedot un ēdot cits pie cita sāniem, 

cienot cits cita vajadzības. Tā ir vienoša-
nās. Līdzīgi kā vakara koncertā, kas notika 
daudz patīkamākā gaisa temperatūrā, 
atzina dziesminieks Kārlis Kazāks: “Kas 
ir latviskais? Tā ir vienošanās starp sēli, 
latgali, līvu, malēnieti…”
Esam vienojušies gluži tāpat kā dainās 
Dievu, cits citu šonedēļ uzrunāt uz TU. 
Esam vienojušies, nevis slinkojot un pūstot, 
darboties, strādāt un cits citam palīdzēt. 
Esam vienojušies nodzīvot šo nedēļu vienoti 
ar atvērtu sirdi un smaidu. Manu ikdienības 
maisu vakar vaļā atrāva skanīgais Nevis 
slinkojot un pūstot dziedājums muižas zālē 
pēc ieviržu vadītāju sanāksmes. Esmu lepna 
un pateicīga, ka mums kopā tik labi skan!
Lai saskan visu nedēļu! 
Tīna
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Zaļenieku 3x3 saieta avīze

DIENAS TĒMA: DARBS

Kāpēc 3D?
3D Zaļeniekos ir ne tikai DIEVS, DABA un DARBS, bet arī pārkāpšana no 
plakanās divdimensiju pasaules trešajā dimensijā. 3x3 ir mūsu kopīgā telpa,  
ko piepildām; laiks, ko pavadām kopā un gaiss, ko elpojam. Laipni lūgti 3D!
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Saņemsi balvu!
Vai zini, kas tas par dārzu, kur dzīvo naģes, 
bleses, ģirteļi, sētmalieši, skruzīši, taņi 
un žuguri? Atbildes meklē uz dzīvojamo 
istabiņu durvīm, ko rotā dažādi senvārdi! 

Visātrākajam vai oriģinālākajam 
atbildētājam SOLĀM BALVU! Atbildes 
sūti redakcijai. 

KĀ DZIMST 3X3 DVĒSELE?

Nēsā vārda karti!
Vārda karte ir tava atslēga gan uz 
maltīti, gan arī peldvietām, kas pieeja-
mas Zaļenieku apkaimē. Svarīgi mazo 
bērnu vecākiem – uz bērnu vārda kartēm 
uzraksti vecāku telefona numuru!!! 

KONKURSS

APSVEICAM!

SVARĪGI

RĪT
OTRDIEN, 24. JŪLIJĀ

07.00 - 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 
Imants Lancmanis – Bīronu dzimtas man-
tojums Latvijā
19.00 - 20.00 Vakariņas 
20.00 - 21.45 Izrādes maziem un lieliem – 
“Putni” (muižā), “Čučumuižā” (danču telts), 
“ImproZoo” (kultūras nams)
21.45 - 22.00 Vakara dziesma, vakara 
pasaciņa mazajiem (pie muižas)
22.00 - 23.00 Vakara viesis Enriko 
Plivčs – projekts 1836: “Apmīļo, apceļo 
Latviju!” (muižas zāles 2. stāvā), danči 
visai ģimenei, nīkšana
23.00 - … Danco tie, kam pāri 14, nīkšana, 
sadziedāšanās ar Enriko Plivču pie uguns-
kura (pie muižas), danco tie, kam pāri 14, 
nīkšana

Daudz laimes dzimšanas dienā, 
LĪGA LOČMELE!

Daudz laimes vārda dienā,
MAGONE SIRVIDE!

Šogad vairāk kā 70 saieta dalībnie-
ki 3x3 saimei pievienojušies pirmo 
reizi. Saieta Latvijas mamma Inese 
Krūmiņa “jauniņajiem” sniedza savas 
atziņas un ceļa vārdus, ievedot saietā. 
• 3x3 ir abpusējs mācīšanās process – ieviržu 
vadītāji dalās savās zināšanās, bet arī saieta 
dalībnieki sniedz savu pienesumu. Mēs 
nevis piedalāmies, bet paši esam daļa no 
pasākuma. 

• Izbaudām, ko nozīmē būt kopā lieliem un 
maziem, jauniem un veciem, no Latvijas un 
ārzemēm. Saietā vairāk saredzam, kas mūs 
vieno, tādēļ cenšamies mazāk runāt par 
politiku un reliģiju.

• Šogad notiek 8 saieti visā pasaulē pēc 
viena un tā paša formāta. 3x3 saieti 
ārzemēs aizsākās 80. gados; Latvijā – 90. 
gados. Vienmēr un visur tiek pacelts Latvi-
jas karogs un dziedāta Latvijas himna, un, 

saietam beidzoties, nolaiž karogu un dzied 
“Daugav’ abas malas”. Kopš nometnes 
pirmsākumiem nemainīga ir arī vakara 
dziesma. 

• Salīdzinot ar pirmajiem gadiem Latvi-
jā, ieviržu skaits ir krietni palielinājies, jo 
palielinājies arī dalībnieku skaits. Ārzemēs 
tas gan ir krietni mazāks – vidēji 80 - 100 
dalībnieki. 

• Ja saieta pirmsākumos gribētāju piedalī-
ties bija krietni vairāk, kā saieta organiza-
tori spēja uzņemt (līdz 200), tad tagad tas 
ir kļuvis par mītu, ka saietā nevar tikt. Tiek 
uzņemti pat vairāk kā 400 cilvēki – svarīgi 
ir pieteikties laicīgi.

• Esi gatavs, ka, atgriežoties mājās, tevi 
var piemeklēt pēcsaieta paģiras. Saiets 
rada pozitīvu atkarību, kas liek mums kļūt 
par 3x3 dvēseli. 
Inga L.

“3x3 ir MĒS. Nevis TU, nevis ES, 
bet – MĒS” ar aizkustinājuma asa-
rām  saka 3x3 kustībā savus bērnus 
jau izaudzinājusi, nu jau arī vecmāmi-
ņa,” ventiņu zāļu sieva Līga Reitere. 

Ko tu sagaidi no 3x3? lūdzu atbildēt tos, 
kuri saietā ir pirmo reizi un vaicāju tiem, 
kuri piedzīvojuši jau tik daudzus saietus, ka 
pat skaiti sajukuši.

Doņu ģimene (Ķekava), Mārtiņš: “Jaunus 
iespaidus, jaunus paziņas, jaunus draugus”. 
Inese: “Ja godīgi, man īpašu gaidu nav. 
Vairāk redzēt, piedzīvot, pārdzīvot, izbaudīt, 
sajust, saprast... Būtiskākais ir atbraukt ar 
atvērtu prātu, pieņemt visu to tā, kā ir.”

KAS TEV IR 3x3? 

“Vienkārši būt un izbaudīt!” skaidrā latviešu 
valodā saka četru bērnu māmiņa portu-
gāliete Susana Rodeia Liepa (Tukums). 
Liepu ģimenei šis ir pirmais saiets. “Vēlos 
apzināties savu un savas ģimenes latvisko 
identitāti. Stiprināt ģimenes piederības 
sajūtu latviskajai dzīves ziņai,” tā ģimenes 
galva Kaspars Liepa.

Gatis Ķepītis (Ikšķile), kurš kopā ar 
ģimeni 3x3 saietā ir pirmo reizi sagaida 
“krāšņu nedēļu ar latviskiem vingrinājumiem 
prātam un ķermenim, lieliem un maziem!”

(Turpinājums 5. lappusē.)
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Šovasar pirms 3x3 saieta Zaļeniekos 
kustībai svarīgs notikums notika 
Latvijas Nacionālajā bibliotēkā – tur 
Tautas grāmatu plauktam tika dā-
vātas abas apjomīgās grāmatas par 
3x3 ārzemēs un Latvijā.
Tās 3x3 kustības idejas autore un izveido-
tāja vai, kā mēs mīļi mēdzam teikt, 3x3 
mamma Līga Ruperte svinīgi nodeva LNB 
direktoram Andrim Vilkam. Grāmatas 
titullapā Līga cita starpā ierakstīja: “3x3 
ir viens no spēcīgākajiem un interesantā-
kajiem latvietības fenomeniem pasaulē.” 
Pilnu ierakstu, kā arī informāciju par grā-
matām var apskatīt speciāli izveidotajā 
mājas lapā: tautasgramatuplaukts.lv.

Abas grāmatas tika izdotas ar daudzu 
ziedotāju atbalstu, tai skaitā to atbalstī-

Ekskursija katru dienu
Neierasta ievirze 3x3 saietā ir ikvakara 
ekskursijas pievakares ievirzes laikā 
pulksten 17! Ja esi pieteicies, tev iespēja 
šovakar uzzināt Zaļās muižas stāstu! 

Ģimeņu orientēšanās
Vakara lielais pasākums šovakar pulksten 
20 būs sportiska izkustēšanās un 
darbošanās ģimeņu lokā! 

Nakts viesis
Šovakar pulksten 22 viesos Tērvetes 
koka pils saimnieks un senvēstures pētnieks 
Normunds Jerums! 

Sadziedāšanās pie ugunskura
Ja pēc svelmainās un rosīgās dienas 
gribi rast mirkli atelpai meditatīvā kokles 
pavadījumā, droši nāc un sēdies uz soliņa 
muižas pagalmā ap ugunskuru. Raugoties 
dzīvas uguns liesmās, rēna vakara vēsumā 
katru vakaru būs iespēja izdziedāties no sirds 
un vienam no otra, kā arī Edmunda Barkāna 
biezās dziesmu mapes! Ja proti spēlēt kokli 
vai citu mūzikas instrumentu, ņem to līdzi. 

APVĀRSNĪ Imants Lancmanis!
Saietā katru dienu sastapsi citu interesantu 
personību pulksten 17! Rītvakar iepazīsti 
Imantu Lancmani, kurš ir bijis ilggadējs 
Rundāles pils muzeja direktors, latviešu 
mākslas vēsturnieks, heraldikas, mākslas 
un arhitektūras pieminekļu restaurēšanas 
speciālists un iniciators, gleznotājs, vairāku 
grāmatu autors, sabiedrisks darbinieks un 
Triju zvaigžņu ordeņa kavalieris. 

TAUTAS GRĀMATU  
PLAUKTĀ – 3x3

ja PBLA Kultūras fonds, Latviešu fonds, 
Daugavas Vanagi Vācijā, Kuldīgas, 
Rucavas, Mazsalacas, Saldus, Jaunpils, 
Alsungas pašvaldības.

Laikā no pirmās 3x3 nometnes Garezerā 
1990. gadā līdz Latvijas simtgadei pasau-
lē notikušas 242 nometnes ar vairāk nekā 
35 tūkstošiem dalībnieku. 3x3 notiek ASV, 
Austrālijā, Anglijā, Īrijā, šogad pirmo gadu 
notiks Vācijā. Latvijā ik vasaru tiek sarīkoti 
divi saieti, šogad Krāslavā un Zaļeniekos.

Abas grāmatas var lasīt elektroniski 
www.3x3.lv, grāmatu par nometnēm 
ārzemēs “3x3 ārpus Latvijas.1981-2011” var 
pasūtīt tipogrāfijā “Drukātava”, grāmatu 
“3x3 Latvijā. 1990-2015” var iegādāties ik 
vasaru 3x3 saietos Latvijā, kā arī Latvijas 
Okupācijas muzejā. 
Daiga

NEPALAID GARĀM

Mirklis pēc grāmatu svinīgās nodošanas LNB Tautas grāmatu plauktam – Līga Ruperte kopā ar saviem maz-
bērniem Anitu, Arnoldu un Andreju un LNB direktors Andris Vilks.

Tarzāni sajūsmināti 
un paguruši satupa 
uz sola pusdienu gai-
dās. Esot cīnījušies ar 
indiāņiem!  
Inga K.

Bildē no kreisās jelgav-
nieks Roberts Kaņepons 
un rīdzinieki Valters 
Treimanis, Tomass Elksniņš 
un Jānis Ceplis.

KAUJA PIE ZAĻENIEKIEM
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Uzņēmumā iesaistīts arī vīrs Edgars, kurš 
ikdienā darbojas finanšu jomā. Visi trīs 
Mālkalnu ģimenes bērni – Ance (17 gadi), 
Kristaps (13 gadi) un Krišjānis (7 gadi) 
– mācās Jelgavas Spīdolas ģimnāzijā. 
Ģimene izveidojusies jau pirms 19 vasarām 
un iesakņojusies Jelgavā, kaut arī abi vecāki 
jau vismaz piektajā paaudzē nāk no Tauru-
pes puses. Aija un Edgars studēja Jelgavas 
Lauksaimniecības universitātē, bet sapa-
zinās vilcienā – katrs ceļā uz savām lauku 

Lai sniegtu bērniem jaunu pieredzi, piedā-
vātu apgūt jaunas prasmes, nostiprinātu 
latviskās dzīvesziņas pieredzi un dotu iespēju 
arī sev uz brīdi atvilkt elpu un apstāties, Dai-
na nolēma visus pieteikt 3x3 saietam. Ikdiena 
Dainai aizrit, mācot bērniem latviešu valodu 
Rīgas 2. ģimnāzijā, bet vasaras tiek pava-
dītas laukos Vējavā, kur tad arī sabrauc visi 
mazbērni. Trīs mazbērni ik vasaru dodas uz 
Latviju no Parīzes, kur dzīvo un strādā Dai-

TAUTAS DVĒSELES SAGLABĀTĀJI

DZĪVES UN VALODAS SKOLOTĀJAS 
DAINAS SAIME

3x3 ĢIMENES

GLUŽI KĀ NO  
ANNELES STĀSTIEM….

3x3 ģimenes saietā Zaļeniekos svinīgo karogu pacēla Mālkanu ģimene, un ne 
velti viņiem piešķirts šāds gods. Mamma Aija darina tautastērpus, vada amat-
nieku darbnīcu un tautastērpu darinātavu “Austras raksti” un viņas austais un 
šūtais krekls ieguva 3. vietu šī gada tautastērpu skatē. 

Daina Štokmane no Rīgas uz 3x3 saietu Zaļeniekos atvedusi savus piecus 
mazbērnus – Janu (13 gadi), Rūdolfu (12 gadi), Rubenu (gandrīz 9-gadnieku), 
Elizani (6 gadi) un jaunāko Georgu (2,5 gadi). Dainai pievienojusies arī 
vedekla Linda. 

mājām. Aijas vecmammas dzimtas mājas 
(kurās, starp citu, ir dzīvojies arī Rūdolfs 
Blaumanis un skolojies turpat netālu!) ir 
saglabājušās. Tajās šogad tika sapulcināts 
pirmais radu saiets. Latviskā dzīvesziņa ir 
neatņemama ģimenes ikdienas sastāvdaļa. 
Aija un Edgars aktīvi iesaistās dievturu 
pasākumos. 3x3 saietā gan visi šogad būs 
pirmo reizi. Kopā ar Aiju trīsreiztrīsnieki 
varēs apgūt kreklu šūšanu, bet pati audēja 
cer iedvesmu gūt pasaku terapijas ievirzē. 

nas meita un znots francūzis, kurš ir apguvis 
arī latviešu valodu. Vecākais puika, atbraucot 
pie omes uz laukiem, sirsnīgi paziņo: “beidzot 
es esmu savās mājās.” Kā saka māju saimnie-
ce – tik senās lauku mājās starp Ērgļiem un 
Vecpiebalgu nav iespējams dzīvot nelatviski 
vai nebūt līdzsvarā un harmonijā ar DIE-
VU. DABU. DARBU. Ik gadu Līgo vakarā 
Skrandu kalna galā 12 metru augstumā tiek 
pacelts simtgades Latvijas karogs. 
Inga L.

Edgars plāno apgūt kokles darināšanas 
prasmi. Atbildot uz jautājumu, kas Māl-
kalniem ir DIEVS. DABA. DARBS – Aija 
pārliecinoši min latviskā saglabāšanas 
nozīmi un atceras Annas Brigaderes teikto, 
ka tikai saglabājot savu kultūru, tauta spēs 
saglabāt savu dvēseli. 

Atmiņās dalās INESE KRŪMIŅA:
Man ir vienmēr paticis lasīt. Un, kad 
lasīju Virzas “Straumēnus”, manā iztēlē 
rādījās Jumurdas puse, kur Iņķēnu mājās 
reiz dzīvoja mana tēva māsīca Austra 
Ieleja ar vīru Jāni. Tur es arī nodzīvoju 
vienu vasaru, un tie bija mani bērnības 
Straumēni. No mājas pagalma bija re-
dzamas pļavas, mežiņš un ceļš. Man bija 
tāda īpaša sajūta, stāvot pagalmā – it 
kā es būtu kādā valdnieka tronī, un visa 
apkārtne izklātos man pie kājām. 

Mājā smaržoja pēc medus. Kamba-
rī stāvēja Jāņonkuļa bišu rīki un tur 
drīkstēja iet tikai kopā ar Jāņonkuli, un 
tad vienmēr viņš deva ko paturēt vai 
padarīt. Man ļoti patika Jāņonkulis, 
sirms, ar varenām baltām ūsām, augu-
mā nedaudz mazāks par Austras tanti. 
Tā bija viņa, kas viņam nolika uz krēsla 
pie gultas tīru linu kreklu, tā bija viņa, 
kas pielika pirkstu pie lūpām, lai es būtu 
klusa, kamēr Jāņonkulim ir pēcpusdienas 
snauda. Tā bija viņa, kas no āķa padeva 
grožus, kad Jāņonkulis gāja iejūgt zirgu. 
Viņš izskatījās tik stalts gaišās biksēs un 
linu kreklā, ar baltu galvu, viņš mācēja 
ar zirgiem parunāties un tie vienmēr 
viņam klausīja. Šajā mājā es nekad ne-
biju dzirdējusi strīdus. Visi visu viens par 
otru zināja, bet nestrīdējās. Dabas un 
darba ritms bija pārāks par jebko citu, 
tas plūda vienmērīgi un visuvareni, un 
atsevišķie cilvēki ar savām vajadzībām, 
trūkumiem, priekiem un bēdām, vienkārši 
tajā izkusa. 
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3D foto

Mamma Ilze Kalna (Rīga): “Man pirmām 
kārtām tas ir pabūt kopā ar ģimeni veselu 
nedēļu no vieas.”

Ilzes dēls Tomass Elksniņš (Rīga, 12): 
“Nezinu, varbūt satikt jaunus draugus un 
piedzīvot kaut ko tādu, ko es vēl neesmu 
piedzīvojis.”

Vecmāmiņa Mārīte Priekule (Rīga): 
“Man tā ir pilnīga nostaļģija, man liekas, 
ka nākamā paaudze ir jāieved 3x3. Tu 
atbrauc, satiec cilvēkus, kuri 15 gadus nav 
redzēti un ir tik mīļi it kā vakar, nevis pa-
gājšvasar būtu šķīrušies. Nu re, un meitas 
ved savus bērnus. Rullē te tas gars!”

Ilze Cekule (Rīga) ”3x3 ir mana paplaši-
nātā saime, vieta, kur es augu un izaugu, 
un varu dalīties ar citiem. 3x3 ir mana 
laime.” Ilze ir 3x3 kustībā no 2012. gada un 
šī ir jau viņas 11. nometne. Cekulu ģimene 
šogad Krāslavā vadīja savu pirmo 3x3 
saietu.

“Vienā teikumā to nemaz nevar pateikt,” 
smaidot atbild Ieva Treimane (Rīga), 
kurai kopā ar ģimeni šī jau ir 16. nometne, 
“3x3 ir dzīves daļa!” pēc garas pārdomu 
pauzes saka Ieva. 

Inga K.

(Turpinājums no 5. lappuses.)

Laipni lūgti mūspusē!

Viens liek bēdu zem akmeņa, cits sēž virsū un lasa avīzi.

Dažreiz dzīvi vajag apmest kājām gaisā! Es zinu!!!

 Variācija par tēmu „Goda solis”... Katram nakts viesim tādu pielūdzēju!

Sariktēsim! Visu sariktēsim! 
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SILIŅŠ ZAĻENIEKOS
Saietniek, vai mani dzirdi?
Šodien Sēļu zemes sirdī
Būs, kur es ar tevi tiekos –
Dižsaietā Zaļeniekos.
Ja tur esi pirmo reizi,
Šis un tas var iziet greizi,
Tādēļ nebūs nekas slikts, 
Ja padoms būs aiz aus’ ko likt.
•
Vispirms vietniekvārdiņš „jūs“
Jābrūķē vairs tev nebūs.
Tajā vietā jāteic „tu“,
Neskatot uz vecumu.
•
Tālāk – visās ēdienreizēs
Ēšan’s lietās nepārsteidzies.
Lai pirms maizes rikā kostu,
Laimai jāmet zelta josta
Apkārt visu istabiņu,
Gan ap tevi, mani, viņu.
•
Un kad apklust kņada, steiga,
Dziedam dziesmu dienas beigās, 
Lūdzot Laimu ceļu rādīt,
Ļaunu dienu jaukt un ārdīt.
•
Saietā  drīkst iedzert alu,
Bet tik tad, kad diena galā.
Nedrīkst būt uz kājām vārgs,
Vai klīst apkārt pilns kā mārks.
•
Kaut cik izglītojis jūs
Esmu tagad, jābeidz būs.
Tik vēl vēlējums man viens,
Lai jums  jaukas saiet’ dien’s! 

3x3 veterāns Uldis

Kurš pieskatīs mazos bērnus?
Uzmanību visiem mazo bērnu vecākiem! 
Sešpadsmitgadīgais Edgars no darba 
grupas esot ar mieru pieskatīt mazos bērnus, 
tā kā, ja tas jūs interesē, atcerieties šo viņa 
neprātīgo vēlmi…, kuru viņš izteica tad, kad 
vēl nezināja, ka saietā būs teju 70 bērni 
pirmsskolas vecumā!

Piepūšamā redakcija
Vadītājiem pirms saieta šķita, ka nu jau visi 
dalībnieki tā kā būtu saskaitīti, taču beigās 
atcerējās, ka 3D ZAĻENIEKOS redakciju 
vēl nav pieskaitījuši… Liels bija viņu pārstei-
gums, ka avīzes redakcija nozīmē 20 cilvēkus! 
Nācās iekārtot piepūšamo redakciju…

Trīs dibeni!!!
Diez kuram pieder tie 3D, no kā atvasināts 
avīzes nosaukums? Vai tiešām tie būtu kādi 
slaveni un ievērojami…dibeni? Ja tā, tad kuri 
būtu pelnījuši šo 3x3 svarīgāko Dē godu?

Matemātika trīsgadniekiem
Kas notiks Sprīdīšu skolā? Skaidrs, ka gal-
venā nodarbība būs saskaitīšanās. Ieviržu 
vadītāju sanāksmē, uzzinot, ka bērnudārza 
rotaļu laukumu Sprīdīšu skolai nāksies dalīt 
ar citiem bērniem, kuri apmeklē šobrīd dār-
ziņu, pieredzējusī bērnudārznieku aprūpētāja 
Gundega Drava nesamulsa: “Tas nekas, 
galvenais, lai skaits sakrīt!”

Vadītāja Edmunda atzīšanās 
Kad vadītājs Edmunds grib dzirdēt konkrētu 
atbildi: būs, vai nebūs jālīmē ar superlīmi, 
atskan kautrīga piebilde, ka līmētāji jau nebūs 
nekādi mazie… Uz to Edmunds atzīstas: es arī 
esmu liels, bet man ir problēmas ar superlīmi! 
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ZAGĻA ZIŅAS
Pirmā vakara 
Zaglī uzvarēja 
rīdziniece Ance 
Laviņa (15) un 
šobrīd Austrijā 
dzīvojošais 
Rūdolfs 
Bumbieris (16). 

Kritušiem lai mūžam slava! 
Iepazīšanās vakarā Rūdolfs Sipenieks nokrita 
pelnītā atpūtā, kamēr izturīgākie saieta da-
lībnieki vietējās folkloras kopas DIMZĒNS 
iedvesmoti dzied un vingro “lielas mucas, 
mazas mucas, plati klaipi, šauri klaipi”.

MEŽI, MEŽI, TUMŠIE MEŽI,  
ĻAUJIET MAN VĒL PADOMĀT… 
Vai zināji, ka slavenajā dziesmā pieminētā, 
nereti romantizētā tēla, laupītāja un slepka-
vas Kaupēna mājas – tumšie meži – ir bijuši 
tepat tuvumā – nieka 8 kilometru attālumā? 

Tolaik ļoti daudz uz ceļiem bija vezumnie-
ku – katrā zemnieku saimniecībā bija vismaz 
kādi seši zirgi. Senāk ar pajūgiem uz Jelgavu 
veda pārdot graudus. No turienes zemnieki 
atgriezās ar naudu, kuru tad Kaupēns arī 
nolaupīja. Viena no vietām, kur viņš uzbruka, 
bija Melnā kroga leja (Kaupēna grava), 
kas atrodas uz Zaļenieku – Tērvetes ceļa 
un atrodas apmēram 8 km uz Tērvetes pusi 
no 3x3 norises vietas (pagrieziens uz viesu 
namu “Kaupēna dzirnavas”). Šī vieta bija kā 

lamatas, jo mežā braucēji nevarēja nekur 
aizbēgt. Kāpēc viņš laupīja netālu no Melnā 
kroga? Ļaudis runāja, ka krodzinieka meita 
bijusi viņa draudzene. 

Vecākie ļaudis zina stāstīt, ka laupītājs neesot 
šķirojis ne bagātus, ne nabagus, nav žēlojis 
pat bērnus. Ir arī citi, kas stāsta, ka vietējos 
zemniekus tomēr esot dažkārt apžēlojis un pa-
laidis. Māras Zālītes mūzikla libretā Kaupēns 
attēlots kā cilvēks, kuram sirdsapziņas pārme-
tumi bijuši sveši. Statistika ir gana bēdīga – 
paveiktas 39 laupīšanas un 19 slepkavības. 
Kaupēns notiesāts uz nāvi pakarot. Apglabāts 
mežmalā, kā tajā senā dziesmā…  
3x3 zaļknābis Uldis

Tīna savukārt sapinās pati savā tērpā. Krīt 
pat redakcija! 


