Pasaules mēroga kustība
visu paaudžu latviešiem

Dainis Īvāns:
“Mēs iemācījāmies uzcelt ap savu augumu, ap savu ģimeni
un tautu ienaidniekam neieņemamu zelta sētu - latviskas
gaismas, pārliecības, drosmes un pašapziņas cietoksni.
Par to paldies 3x3 kustībai.”
(Par 3x3 nometni Kaucmindē 1991. gadā)

Imants Ziedonis:
“Trīsreiztrīs ir maza saliņa, kas rāda, kā latviešiem vajadzētu
strādāt un dzīvot. Te ļaudis nedalās devējos un ņēmējos,
Visi kaut ko dod un dabū arī. Es te labi atpūtos –
tādā skaistā, veselīgā, intelektuālā vidē.”
(Salas 3x3, 1993. gadā)

Jānis Peniķis:
“Tas ir milzīgs talantu un enerģijas kapitāls, ko 3x3 ir
ieguldījis Latvijas atjaunošanā un bagātināšanā.”
(No grāmatas 3x3 Latvijā. 1990-2015)

Ilga Reizniece:
“3x3, protams, ir labākā vieta un laiks uz pasaules.
Cilvēkiem, kam svarīgākās vērtības ir ģimene un
latviskums.”
(No grāmatas 3x3 Latvijā. 1990-2015)

Mērķi
Latvisko zināšanu paplašināšana
Latviskās kopības izjūtas veicināšana
Latvisko ģimeņu stiprināšana
Latvisko draudzību sekmēšana
Latviskas kultūrvides attīstīšana (Latvijā)

3x3 kustības logo

3x3 simbols ir Dieva zīme.
Katrai nometnei/saietam top sava īpaša zīme, kas ietver
trijstūra figūru (Dieva zīme; simbolizē trīs paaudzes ģimenē,
latviešus no Latvijas, Austrumiem un Rietumiem), nometnes
norises vietu un laiku.

Darbs balstīts uz PBLA Izglītības padomē izstrādātām un
laika gaitā papildināmām vadlīnijām.
Norises notiek latviešu valodā. Bērni, kuri ir jaunāki par 18
gadiem, nometnē var piedalīties tikai kopā ar vecākiem/
vecvecākiem vai vecāku apstiprinātiem 3x3 aizbildņiem.
Nometnē tiek veicināta dalībnieku savstarpēja
iepazīšanās, vienmēr nēsājot vārda kartes, uzturot
neformālu, draudzīgu atmosfēru, lietojot uzrunu Tu, kā arī
maltītēs un nodarbībās cenšoties sēdēt kopā ar iepriekš
neiepazītiem cilvēkiem.

Saiets notiek no svētdienas līdz svētdienai. Tajā ir kopš
pirmsākumiem diezgan nemainīgs nedēļas plāns.

Nedēļas plāns Kazdangas 3x3

Vilku mācība

Teātra ievirze

Līvu valodas ievirze

Seno ādas apavu darināšanas ievirze

Spēļu ievirze

Trakais grafiskais dizains

Folkloras ievirze

Lokšaušanas ievirze

Saturs
3x3 programmas ir pēc iespējas daudzveidīgas, atbilstošas
dažādu vecuma grupu vajadzībām un interesēm.
Parasti ievirzes jeb nodarbības notiek trīs cēlienos – rīta,
pēcpusdienas un pievakares. Katrā saietā ir no 40 līdz 50
ievirzēm. Tās ir roku (praktiskās) un galvas (teorētiskās).
Populāras ir šādas: keramika, rotkalšana, gleznošana, ādas
apstrāde, ģimeņu semināri, folklora, floristika, aušana,
latviskā virtuve, vilku mācība, jauniešu klubs, dabas takas,
vēsture, klūdziņu pinumi, sports utt.
Ir atsevišķas nodarbības bērniem (½ x ½), tikšanās
ar interesantām personībām Apvārsnī un vakara
programmas – parasti divas ik vakaru, pēc tam nīkšana –
dziedāšana, danči, zolītes turnīrs, sabiedriskā dzīve utt.

3x3 tradīcijas
Visos saietos notiek:
• ievirzes – nodarbības,
• 1/2x1/2 jeb pusreizpuse – nodarbības mazajiem,
• bēbīšu skoliņa – nodarbībības mammai vai tētim kopā ar zīdaini,
• vilku mācība – praktiskas nodarbības laukā un mežā – 		
kā sakurt ugunskuru, uztaisīt loku, pavadīt nakti ārā utt.,
• visdari – darbnīca, kurā bērni zīmē, līmē, krāso,
• vakardziesma – kopīga dziesma, ko dzied, sadodoties rokās,
• vakara pasaciņa – pēc vakardziesmas stāsta miega pasaku,
iesaistot pašus mazos klausītājus,
• nīkšana – sadziedāšanās pēc vakariņām,
• danči – sadancošanās pēc vakariņām,
• daudzinājums – uguns aizdegšanas rituāls, kurā tiek godāts
daiļais, krietnais, skaistais, tīrais, dižais. Rada kopības sajūtu, lai
dziesmās un vārdos daudzinātu un pavairotu kādu domu, svarīgu
vērtību, ideju,
• brīvais mikrofons – koncerts, kurā dalībnieki rāda savus talantus,
• avīze – katru dienu iznāk avīze, kas atspoguļo saieta notikumus,
• TV ziņas - video žurnāls, atspoguļo saieta notikumus un tiek rādīts
pēc brokastīm.
Saietos visus uzrunā uz “Tu” un vienmēr nēsā vārda kartes.

Daudzinājums

Vakara pasaciņa mazajiem

Nīkšana

Nīkšana

Brīvais mikrofons

Vakardziesma

Danči

Daudzinājums

3x3 īpašais
Ar ko 3x3 atšķiras no citām nometnēm vai saietiem?
3x3 ir domāts visai ģimenei, atlaides daudzbērnu ģimenēm
3x3 aicina trīs paaudzes būt kopā
3x3 aicina latviešus no Austrumiem, Rietumiem un Latvijas
3x3 saietu organizatori un citi darbinieki nesaņem
atalgojumu naudā, tikai dalības maksas atlaidi

3x3 neatņemama sastāvdaļa ir dziedāšana.
Galda dziesma
Met, Dieviņi, zelta krustu
Pār šo visu istabiņ’,
Lai paēda, kas neēdis,
Lai padzēra, kas nedzēr’s.

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 šķiramies(i),
Ar Dieviņu lai palika
Šī dziesmotā istabiņa (pagalmiņ(i)s).
Ej, Laimiņa, tu pa priekšu,
Es tavās(i) pēdiņās(i),
Nelaid mani to celiņu,
Kur aizgāja ļaunā diena.

Suminājuma dziesma
Sveicinām, vēlējam
Jums labu laimi,
Ilgus gadus nodzīvot!
Sveicinām, vēlējam
Jums labu laimi,
Ilgus gadus nodzīvot!
Ar veselību, ar visu labu,
Ar siltu, jauku vasariņ’!

Atklājot 3x3, paceļ Latvijas karogu un dzied Dievs, svētī Latviju.
Saietu slēdzot, nolaiž karogu un dzied Daugav’ abas malas.

3x3 organizācija
Globālās 3x3 kustības koordinatore pasaulē ir
PBLA Izglītības padomes locekle Līga Ruperte (ASV).
Latvijā 3x3 organizē biedrība Trīs reiz trīs. Tās padomē
darbojas ap 23-25 cilvēki, parasti ģimenes, kas arī organizē
3x3 saietus. Padomes valdes priekšsēde ir Inese Krūmiņa.
Lai saietu noorganizētu, vajadzīgs 1,5- 2 gadu darbs, tā laikā:
• jāatrod saieta vadmotīvs,
• jārada saieta zīme jeb logo,
• jāatrod vieta un jāsaņem vietējās skolas atbalsts,
• jānodibina darba grupa kopā ar vietējiem,
• jāsazinās ar novada pašvaldību, lūdzot tās atbalstu,
• jāplāno ieviržu saturs, jāuzaicina ieviržu vadītāji,
• jāplāno vakara programmas,
• jānodrošina apskaņošana,
• jānodrošina avīzes izdošana katru dienu,
• jāveido videofilma,
• jāplāno dalībnieku izmitināšana un ēdināšana,
• jāplāno novada iepazīšanas ekskursijas,
• jāpopularizē, aicinot pieteikties,
• jāsazinās ar potenciālajiem dalībniekiem,
• jāiesaista vietējās ģimenes,
• jāpiesaista papildu līdzekļi,
• jāgādā vai jāgatavo dāvanas par darbu iesaistītajiem utt.

Līga Ruperte

3x3 padome 2016. gadā

Inese Krūmiņa

Imants Ziedonis

Vaira Vīķe-Freiberga

Kārlis Kazāks

Personības
Gan kā lektori, gan darbnīcu vadītāji, gan viesi kopā ar
3x3 saimi bijuši Valsts prezidenti Guntis Ulmanis, Vaira
Vīķe-Freiberga, dzejnieki Imants Ziedonis, Māra Zālīte,
Anna Rancāne, filozofs Roberts Mūks, mācītāji Daira Cilne,
Juris Rubenis, Māris Ķirsons, Andris Vasiļevskis, vijolnieces
Ilga Reizniece, Rasma Lielmane, režisore Māra Ķimele,
aktieri Dita Lūriņa, Laila un Jānis Kirmuškas, diriģenti
Terēze Broka, Aira Birziņa, Jānis Zirnis, animatore Roze
Stiebra, folkloristi Valdis Muktupāvels, Janīna Kursīte, Māra
Mellēna, Helmī, Julgī un Dainis Stalti, dziedātāja Austra
Pumpure, valodnieki Austris Grasis, Valters Nollendorfs,
žurnālists Jānis Gulbis, vēsturnieks Andris Tomašūns, LTF
priekšsēdis Dainis Īvāns, politologs Jānis Peniķis, rotkalis
Daumants Kalniņš, pavārs Mārtiņš Rītiņš, keramiķis Ēvalds
Vasiļevskis, režisors Ivars Zviedris, fotogrāfs Gunārs Binde
un daudzi citi.

Vēsture
Sākās 1981. gadā ASV Garezerā. Pasaulē 40 gados
vairāk nekā 260 nometnēs/saietos piedalījušies 40 000
dalībnieku.
Katru gadu notiek saieti ASV, Austrālijā, Īrijā, Anglijā,
Latvijā. Noticis pa vienam saietam arī Vācijā un Norvēģijā.
(Savulaik arī Zviedrijā, Francijā un Kanādā.)
Latvijā pirmoreiz 3x3 nometne tika sarīkota 1990. gada
vasarā Madlienā. Kopš tā laika bijuši 59 saieti.

Līdz 2020. gadam notikušie 3x3 saieti Latvijā

3x3 Latvijā (no 1990. līdz 2020.)

1990. Madlienā
1991. Kaucmindē
1992. Engurē
1992. Višķos
1993. Salā
1993. Pāvilostā
1994. Mežciemā
1994. Vaidavā
1995. Alsungā
1995. Salacgrīvā
1996. Viļakā
1996. Jelgavā
1997. Gaujienā
1997. Stiklos
1998. Mazsalacā
1998. Adamovā
1999. Jaungulbenē
1999. Jaunpilī
2000. Raunā
2000. Aglonā
2001. Smiltenē
2001. Rucavā
2002. Skrundā
2002. Neretā
2003. Dagdā
2003. Apguldē
2004. Ērgļos
2004. Staicelē
2005. Kalnos
2005. Madonā

2006. Lūznavā
2006. Āraišos
2007. Alsviķos
2007. Laidzē
2008. Malnavā
2008. Zaļeniekos
2008. Mazsalacā (vadības loka)
2009. Naukšēnos
2009. Kazdangā
2010. Mālpilī
2010. Mazsalacā
2011. Cesvainē
2011. Liepnā
2012. Kocēnos
2012. Kandavā
2013. Neretā
2013. Alsungā
2014. Rucavā
2014. Smiltenē
2015. Viļānos
2015. Priekuļos
2016. Saldū
2016. Pelčos
2017. Rūjienā
2017. Salacgrīvā
2018. Krāslavā
2018. Zaļeniekos
2019. Jaunpiebalgā
2019. Jaunpilī

Izmantotas fotogrāfijas no 3x3 arhīva

Biedrība Trīs reiz trīs
Reģ. nr. 40008039619
Konts: LV93HABA0551000042575
Murjāņu iela 59, Rīga, LV-1024
3x3@3x3.lv
Par 3x3
• mājas lapa: www.3x3.lv
•
3x3_Latvija
• grāmata 3x3 Latvijā. 1990-2015 (ej.uz/3x3gramata_lv)
• grāmata 3x3 ārpus Latvijas. 1981-2011 (ej.uz/3x3gramata)
• TEDx Rīga 2017. gadā Līgas Rupertes runa (ej.uz/3x3TED)
3x3 atbalsta Kultūras ministrija,
vietējās pašvaldības un uzņēmēji

