
Dienas norise

Svētdien, 29.jūlijā
15:30-18.00 Iekārtošanās istabiņās, 
nometnes vietas iepazīšana mazās 
grupiņās
18:00 Vakariņas
18:30 Ieviržu vadītāju sanāksme
19:30-21.00 Visu ģimeņu iepazīšanās
vakars
21:30 Vakara dziesma
Dziedāšana, Dancošana

Pirmdien, 30.jūlijā
8:00-9.00 Rīta pastaiga, vingrošana un 
putnu 
balsu klausīšanās
9:00-9.45 Brokastis
10.00-10:15 Atklāšana
10:30-12.45 Rīta ievirzes
13:00-13.45 Pusdienas
14.00-16.15 Pēcpusdienas ievirzes
16:30-18.45 Pirmsvakariņu aktivitātes, 
sports un Apvārsnis jeb tikšanās ar 
ievērojamiem cilvēkiem
19:00-19.40 Vakariņas. 19.40- Vakara 
dziesma
20:00-21.30 Vakara pārgājiens vai 
orientēšanās
21:30-21.45 vakara pasaciņa, bērnu 
dziesma un mazo bērnu guldināšana
No 22:00 Nīkšana, vakarēšana un 
danči zālē
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Svētdiena, 29.jūlijs Nr.1

Apsveicu jūs pirmajā Vācijas 3x3!   
3x3 kustība turpina augt – mēs 
pievienojamies 8 citām gadskārtējām 
3x3 nometnēm – ASV, Latvijā un 
Lielbritānijā ir pa divām, Austrālijā un 
Īrijā – pa  vienai.   3x3 ir  spējis piesaistīt 
ne tikai visu paaudžu dalībniekus, bet 
arī darbiniekus – jaunās paaudzes 
pārstāvji veiksmīgi turpina to, ko mēs 
uzsākām 1981.  gadā Garezerā, ASV.  
Ar prieku un lepnumu saku paldies 
Indulim, kurš savas 3x3 gaitas sāka 
bērnībā, un līdzvadītājiem Inesei un 
Ārim Aveniem par to, ka viņi uzņēmās 
šī saieta vadību.  Tāpat pateicos 
visiem pārējiem darbiniekiem, kuri 
palīdz veidot šo saietu.  Ne mazāks 
paldies pienākās saieta dalībniekiem  
- nu mūsu visu atbildība  ir godam 
uzsākt Vācijas 3x3, lai tas sekotu 3x3 
tradicijām un arī piedotu  ko īpašu, kā 
to dara katrs no pārējiem 3x3.   

Paldies Latvijas Kultūras ministrijai 
par finansiālo atbalstu   un sirsnīgs 
jo sirsnīgs paldies kultūras ministrei 
Dacei Melbārdei, kuras līdzdalība 
3x3 saietos ir neatsverama.  Mēs esam 
lepni, ka viņa ir mūsu saimē!

 Šogad svinam mūsu mīļās Latvijas 100 

gadu jubileju, un es pateicos ikvienam 
no jums par to, ka veltījāt šo nedēļu, 
lai būtu kopā, lai dzīvotu latviski, lai 
svinētu to, ka esam latviešu tauta,  
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.  Arī ārzemēs 3x3 ir kā maza 
Latvija.  Apzināsimies, ka mēs ar savu 
piedalīšanos 3x3 godinām Latviju un 
apstiprinām savu piederību tai.
 
Lai jums šī nedēļa palīdz stiprināt 
mīlestību un lepnumu par Latviju!  
Lai tā palīdz labāk iepazīt un novērtēt 
Latviju un to, cik labi ir būt kopā ar 
savējiem!
 
Līga Ruperte

Ar mīlestību un lepnumu par Latviju 



2

No sirds apsveicu visus klātesošos, 
uzsākot pirmo Centrāleiropas 3x3 
saietu Bērzainē!
  Izsaku vislielāko pateicību saieta 
rīkotājiem – lai mēs visi kopā 
varētu vienu šādu nedēļu izbaudīt, 
saieta darba grupa ir sapņojusi, 
uzdrošinājusies realizēt, plānojusi, 
komunicējusi un strādājusi vairāk 
nekā gada garumā – mīļš paldies visai 
komandai par ieguldījumu! 
  3x3 ir tāds īpašs latviešu kopā 
būšanas veids. Jūnija sākumā, Īrijas 
septītā 3x3 (Newgrange Lodge) saieta 
noslēguma aplī dalībnieki uzsvēra, 
ka te, 3x3, jutušies ļoti pieņemti un 
gaidīti, brīvi no vērtēšanas bailēm un 
konkurences, izjutuši kopību un pleca 
sajūtu. Jā, blakus latvisku zināšanu 
paplašināšanai, ģimeņu stiprināšanai 
un draudzību sekmēšanai, kopības 
izjūtas veicināšana ir viens no 3x3 
pamatmērķiem. Un tas, ka visi esam 
savējie, ka mums ir daudz vairāk 
kopīgā, nekā šķeļošā, ka mums 
svarīgas vienas un tās pašas vērtības, 
lai kurā pasaules malā mēs dzīvotu 
vai strādātu, kalpo par pamatu garīgā 
komforta sajūtai,  - to mēs varam 
uzskatīt par 3x3 “pievienoto vērtību”. 

Tādēļ pats pirmais vēlējums visiem 
Bērzaines 3x3 dalībniekiem: lai mums 
visiem kopā arī te, Bērzainē, izdodas 
radīt labvēlības gaisotni, sajūtu, ka visi 
esam viena koka zari – “kad jaunie 
neatšķeļas no vecajiem, bet kā zari 
pieaug tiem klāt, un kopīgs viņiem 
ir klusums, un kopīga viņiem ir 
runāšana”, tā kādreiz rakstījis Edvarts 
Virza. 
    Bērzaines 3x3 pamattēma ir 
Latvijas pēdas pasaulē. Šī frāze vedina 
uz pārdomām, raisa visdažādākos 
jautājumus: Kā pēc pēdām pazīt, kam 
tās pieder? Kādas ir pēdas smiltīs? 
Kādas ir pēdas akmenī? Kur paliek 
pēdas pēc lietus?  Kāpēc sena bēru 
tradīcija paredz, ka palicēji “izmin 
pēdas” – izstaigā visus celiņus, kur 
pirms tam aizgājējs staigājis, lai viņa 
pēdu nospiedumu vietā atstātu savus, 
dzīvos nospiedumus? Vai pēdas ir tikai 
nospiedumi zemē? Kādas ir vētras 
atstātās pēdas? Kādas ir dārznieka 
atstātās pēdas?  Kur var atrast manis 
atstātās pēdas, un kur esmu es 
pati(pats)? Kāda ir mana iekšējā sajūta, 
kad es atpazīstu kādas pēdas? Kam es 
sekoju pa pēdām? Kas man seko pa 
pēdām? Ko nozīmē: ej, Laimiņa, tu 
pa priekšu, es tavās pēdiņās? Kas ir 
Latvijas pēdas, cik tajās ir mūsu katra 
atsevišķo nospiedumu? 
   Kādēļ pēc katra soļa vienmēr paliek 
pēdas? Kādēļ ir svarīgi atstāt pēdas? 
Kādēļ ir svarīgi turpināt dzīvot – 
lai atstātu jaunas pēdas? Kas no 
šīm atstātajām pēdām paliek mūsu 
pēcnākamajiem? 
  Lai mums katram pašam un arī 
visiem kopā izdodas rast atbildes 
vismaz uz dažiem no šiem, ne tik 
vieglajiem jautājumiem!
    Lai mums kopā sirsnīga un piepildīta   
nedēļa!

Inese Krūmiņa, 
Latvijas 3x3 priekšsēde

3x3 ir tāds īpašs latviešu kopā būšanas veids
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

Šis dziesmotais pagalmiņš

(istabiņa).

Ej, Laimiņa, Tu pa priekšu,

Es tavās (i) pēdiņās (i).

Nelaid mani to celiņu,

Kur aizgāja ļauna diena.

Ievēro:

Neaizej gulēt vai nesāc nīkšanu,

pirms, trīsreiztrīsnieku aplī

sadevušies, neesam nodziedājuši

Vakara dziesmu!

Nometnes dziesmas

Galda dziesma

Met, Dieviņi, zelta krustu

Pār šo visu istabiņ`.

Lai paēda, kas neēdis,

Lai padzēra, kas nedzēris.

Ievēro: 

Nekavē ēdienreižu sākumu un

nesāc maltīti, pirms neesam

nodziedājuši Galda dziesmu!
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    Liels prieks, ka mūsu daudzu 

sapnis par šo NOTIKUMU maza-

jā Latvijā - Bērzainē- ir piepildījies 

, ka varam būt kopā saietā , kuras 

tēma ir LATVIEŠU PĒDAS PAS-

AULĒ.

  Mēs, Latvijas simtgadi un Jūs 

gaidot, esam izremontējuši seno 

vācu dzejnieka Emīla Gōta 1894.

gadā celto namu.Esam pulcējuši 

latviešus vidēji 20- 25  pasākumos 

gadā. Esam kopuši un labiekārto-

juši apkārtni.

   Bērzaines 3X3 saietā ar lepnumu 

sagaidām 125 latviešus, ieskaitot 

mājiniekus , no 13 valstīm - Lat-

vijas, Vācijas, Brazīlijas, Luksem-

burgas, ASV, Kanādas, Beļģijas, 

Austrālijas, Austrijas, Francijas, 

Anglijas, Norvēģijas.

  Novēlam ikvienam šonedēļ  

gūt jaunas, uzticamas draudzī-

bas, domubiedrus kopīgajiem 

nākotnes  latviskajiem projektiem.

  Ticam, ka Bērzaines 3x3 ir sā-

kums citiem latviešu ģimeņu 

saietiem gan Bērzainē, gan citur 

Viduseiropā.

   Novēlam, lai Latviešu centrs 

Apsveicam Jūs ikvienu Vācijas pirmajā ģimeņu 3x3 saietā !
Bērzaine pēc saieta Jums un Jūsu 

domubiedriem  kļūst par vietu, 

kur pulcēties, satikties, atgriezties 

arī turpmāk ...Domāt un darīt, 

lai mūsu katra pēdas atstātu ko 

nozīmīgu, svarīgu Latvijas un  lat-

viešu tautas nākotnei.

Inese un Āris Aveni,

Indulis Bērziņš,

saieta vadītāji 
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netālu no “Dreiländereck” - vietas, kur 
robežojas trīs zemes: Vācija, Šveice un 
Francija, tādēļ Bērzaine ir ļoti izdevīga 
vieta, kur apmesties trīs un vairāk 
dienas, lai izbaudītu neskaitāmas 
apskates vietas tuvākajā apkārtnē. 
  Ceturtdien, ekskursiju dienā, būs 
iespējams izbaudīt vienu no daudzajām 
apkārtnes brīnišķīgajām iespējām – 
Europapark; Zentas Mauriņas pēdas 
Bad Krozingen un termālos baseinus; 
Švarcvaldes kalnus un ielejas; 
Elzasas vīna ceļa gleznainās pilsētas, 
majestātisko pili Hoh-Kēnigsburga, 
putnu šovu Ērgļu parkā un mērkaķu 
parku Kincheimā; pasakaino puķu 
salu Mainau un Eiropas lielāko 
ūdenskritumu Rheinfal Šveicē. 
   Latviešu centrā Bērzaine katru gadu 
notiek vismaz 20 dažādi  sarīkojumi, 
kas katrs pulcē 50-100 latviešu un 

Latvijas draugu no tuvākas un tālākas 
Freiburgas apkārtnes. Lielākie gada 
svētki, tādi kā Jāņi, pulcē ap 200 viesu, 
Latvijas Republikas proklamēšanas 
dienā, Lieldienās un Baltā galdauta 
svētkos Bērzainē viesojas vidēji 100 
latvieši un draugi no Vācijas, Šveices, 
Francijas un citām Eiropas valstīm. 
Ieskaitot vismaz 1500 ceļotājus no 
Latvijas, kas ceļojot pa Eiropu izvēlas 
apmesties Latviešu centra Bērzaine 
viesu namā, kopumā Bērzainei ir 
vismaz 3000 latviešu viesu katru gadu.
      Bērzainei šogad ir tas gods organizēt 
pasaules latviešu ģimeņu saietu 3x3, 
kas Viduseiropā atgriezīsies pēc 
vairāk kā 25 gadu pārtraukuma, kad 
3x3 notika pie Austra Graša Abrenes 
pilī, Francijā. Starp daudzām lieliskām 
iespējām, ko darīt Latvijas simtgades 
gadā, cerams, tieši Bērzaines 3x3 
būs viens no interesantākajiem 
piedzīvojumiem. 

Bērzaine ir īsta mazā Latvija
   Bērzaine, kas nu jau vairāk  nekā 
65 gadus pieder latviešu organizācijai 
Daugavas Vanagi Vācijā, ir īsta mazā 
Latvija, kur iegriezties ikvienam 
ceļiniekam. Jau vairāk kā 60 gadus 
šeit atrodas latviešu kultūrs centrs, 
kas ir viens no pēdējiem publiski 
pieejamiem latviešu īpašumiem 
Eiropā. Bērzaines senā viesu māja, 
kas sākotnēji bija domāta kā latviešu 
kara invalīdu mītne, pakāpeniski ir 
pārvērtusies mūsdienīgā viesu namā.  
       No Bērzaines pakalniem paveras 
pasakaini skati uz Švarcvaldes, 
Kaizerštūla un Elzasas kalniem un 
ielejām. Ar vairāk nekā 5 hektāru 
platību Bērzaine ir brīnišķīgi skaista 
vieta latviešu kopā sanākšanām. 
Freiburga, pilsēta ar vienu no 
skaistākajām Vācijas vecpilsētām, 
atrodas stratēģiski izdevīgā vietā 


