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Tik skaistā  vietā kā Bērzaines 
3x3 nekad līdz šim kopš 1997. gada 
Gaujienas nometnes  tas nav noticis, 
atzina Ingus Krūmiņš, viens no šī jaukā 
pasākuma iniciatoriem.

Un kā nu ne – kalnā 15 
dažādos priekšnesumos dzied 
trīsreiztrīsnieki, fonā skaistās ugunīs 
iedegas Freiburga, un ik pa laikam 
uzplaiksnī zibens!

Skaistākais Brīvais mikrofons

Kārlis Liepiņš spēlē austriešu harmonikas.

Latgaliešu tautasdziesmu Rūžeņa Daina, Anna, 
Mona un Jēkabs pasniedza pilnīgi jaunā versijā!

Ožehovsku ģimene ir daļa no Luxemburgas 
folkloras kopas Dzērves

Krūmiņu ģimene visus aizkustināja ar
sirsnīgo tu vēl esi maziņais, visiem, visiem labiņais.

Rozīte Katrīna Spīča spēlē veltījumu Bērzaines 
3x3  saieta dalībniekiem.

Gunta un Rodrigo iesaistīja visus nometniekus 
dziesmas Genoneva izpildīšanā

Ansamblis Kokļu pavēlnieks izveidojies no triju valstu – Latvijas, Vācijas, Spānijas – dalībniekiem. 
Kā sacīja konferansjē Jānis Kirmuška, divas dienas iepriekš bijuši kā balta lapas, bet nu 

pašu apdarē jau tapusi dziesma Skaista roze.

Dienas norise
Sestdien, 4.augustā
8:00–9.00 Rīta pastaiga, 
vingrošana un putnu balsu 
klausīšanās

9:00–9.45 Brokastis

9.45–10:00 Bērzaines 3x3 TV 
ziņas un videomeistarības mācību 
sižeti

10:30–12.45 Rīta ievirzes

13:00–13.45 Pusdienas

14.00–15.30 Pēcpusdienas 
ievirzes

16:00.... Ievirzēs padarītā izstāžu 
atklāšana, tirdziņš. Saldus kapela 
„Strops“

17:30 Bērnu ieviržu uzstāšanās

18:30 Vakariņas

19:30 Līdzināšana – latviskais 
kāzu rituāls (Jāņu laukumā)
21:00 Noslēguma koncerts (Jāņu 
laukumā)

22:00 Zaļumballe – danči, 
dziesmas (Jāņu laukumā), 
nīkšana

• Latvisko zināšanu paplašināšana

• Latviskās kopības izjūtas 

veicināšana

• Latvisko ģimeņu stiprināšana

• Latvisko draudzību sekmēšana

• Latviskas kultūrvides attīstīšana 

(Latvijā)
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Pirmajā 3x3 saietā Vācijā esam 125 
dalībnieki no 13 valstīm – Latvijas, 
Vācijas, Luksemburgas, Austrijas, 
Francijas, Anglijas, Beļģijas, 
Spānijas, Norvēģijas, ASV, 
Kanādas, Austrālijas, Brazīlijas.

K te esam



Elīna un Marks Markizo 

(Marquizean)  ar meitām Paulīni un 

Elīnu no Parīzes priekšpilsētas uz 3x3 

atbraukuši pirmoreiz. Elīna stāsta, 

ka uzzinājusi par šo saietu Freiburgā 

februārī feisbukā, savukārt šajā sociālajā 

interneta vietnē nonākusi vecākās 

meitas ietekmē. (Viņa gan nosmej – 

jaunieši sākot feisbuku pamest, viņus 

tagad varot 

atrasts snapčatā, 

instagramā utt.)

“ M a n 

vislabāk patīk 

vilku mācība, 

kur bultas taisām, ‘’ lai arī lēni, 

bet latviešu valodā pasaka Luī, 

kuram drīz būs 11 gadi.  Mamma 

piebilst, ka visi mājās runājuši 

latviski, kamēr dēls nav sācis 

iet franču skolā. “Mēs gājām arī 

Parīzes latviešu skoliņā “Garā 

pupā”, kur mācīja skolotāja Lelde 

Vikmane, kura, mūs satiekot, 

Luī labi atceras un apķer viņu!” 

Diemžēl valoda tagad sākusi zust, 

parādoties citas nianses.  Bet visi 

cenšas runāt latviski, arī tētis 

Marks, ar kuru Elīna iepazinusies 

Latvijā pirms 20 gadiem. Viņi abi 

strādā savas ģimenes uzņēmumā – 

Marks ir informātikas inženieris, 

bet Elīna smej, ka viņai esot darbs 

ar papīriem, grāmatvedības un 

tamlīdzīgas lietas. Uzņēmumā 

ap 20 cilvēku, nupat topot jauns 

projekts. Interesanti, ka arī Luī, 

jautāts, par ko gribot kļūt, saka – 

par informātikas vai automobiļu 

inženieri.

Paulīne gribot būt veterinārārste, 

un viņai ļoti paticis Sandras 

stāstījums, jo pašiem mājās 

ir divi kaķi ar ļoti latviskiem 

vārdiem – Avene un Vanags. Bet 

te, 3x3 saietā, Paulīnei patīkot, 

ka visiem cilvēkiem ir ļoti labs 

garastāvoklis. Viņa darina 

tekstilmozaīku un dzied saieta 

korī. Mamma atzīst, ka ģimene 

te jūtoties labi, bet sākumā bijis 

uztraukums, īpaši par to, kā ies 

Markam, kam latviešu valoda nav 

dzimtā.  Pats 

Marks, vaicāts 

par to, kā te 

jūtas, saka – 

o, jā! Labi! 

Ejot gleznot 

un darināt rotas un dāvanas, 

esot interesanti. Un esot doma  

noteikti atkal braukt uz 3x3, 

varbūt pat uz Garezeru Amerikā.

“Mums tagad būs daudz 
jaunu draugu, un tas 3x3 ir tas 
lielais pluss!” piebilst Elīna. Bet 
kopumā par 3x3 viņa saka – tas 
ir latviskums, smaidi, dabiskums. 

Te katrs var būt tāds, kāds ir! 

Jauni draugi un iespaidi
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Visa Marquizean ģimene – mamma Elīna, tētis Marks, dēls Luī un meita Paulīne.

“3x3 – tas ir latviskums, 
smaidi, dabiskums.”
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Agritas Krieviņas vadītā pastalu 
darināšanas ievirze ir populāra 

gan Latvijas, gan ārzemju 3x3 saietos, un 
izņēmums nav arī Bērzaine.

Ap 10 dalībnieku gatavo sev dažādu 
krāsu pastalas, lielākā daļa pirmoreiz 
mūžā. Visiem esot mērķis tajās uzspēt 
piedalīties daudzinājumā. “Ļoti atsaucīgi 
un čakli ir mani skolēni,” saka Agrita. 
Divi – Strazdiņu pāris – zināmi jau no 
Latvijas saietiem.

Agrita ar meitu Māru šogad regulāri 
dodas uz  dažādām vietām Latvijā, kur  
viņa tiek aicināta mācīt pastalu darināšanu 

pašas izlolotā projektā 100pastalas.lv.

K

Pēdainīša redakcija gandrīz pret 
savu gribu ir nonākusi dziesmu 

varā – virs rakstītāju, maketētāju, 
fotogrāfu galvām skan ļoti nopietnu 
un brīžiem mazāk nopietnu dziesmu 
fragmenti. No tiem var izlobīt, ka teksti 
ir ļoti patriotiski, kā jau tas piedienas 
3x3. Īpaši izteiksmīgi ir brīži, kad 
diriģente Vita Timermane–Moora liek 
vingrināt balsi, plaukšķināt plaukstas, 
atkārtot vienu un to pašu neskaitāmas 
reizes.  Un ik pa reizēm atskan viņas 
uzslava: “Malači!” Šķiet, šī ir ievirze, 
kuras rezultātu gaidām visvairāk, jo 
netieši esam piedalījušies tā tapšanā.

Ideja par to, ka šai vietai vajadzīgas 
skaistas, latviskas norādes, Indulim 

Bērziņam un pārējiem bērzainiešiem 
bijusi jau senāk,  bet sanācis tā, ka tieši 
3x3 laikā tā tiek piepildīta.  

Tika atvests oša koks no Latvijas, 
un nu ievirzes laikā māksliniece Antra 
Gūtmane ar Bērzaines saimnieku Āri 
Avenu šo ideju realizē.

Norādes būs ĀRA namiņš 
(Lusthäusle), pie iebrauktuves 
teritorijā: Bērzaine (Lettisches Haus; 
ar visu adresi).

Bērzaines 3x3, kas nav liels saiets, 
toties ir ļoti daudz mazuļu, un 

Sprīdīšu ievirzes skolotājām ir, ko 
ņemties! Egita Krūmiņa stāsta, ka 
kopā ar mazuļiem atbilstoši saieta 
tēmai meklējot dažādas pēdas, ne 
tikai cilvēka iemītās. Un tās var 
arī nebūt ar pozitīvu nokrāsu. Ja 
kāds, piemēram, aiz sevis atstāj ko 
aizmirstu vai pavirši nomestu, arī to 
var saukt par pēdu atstāšanu. 

Bērni katru dienu dara ko 
interesantu – zīmē, spēlējas, pārtop par 
dažādiem tēliem, iet ārā utt. 

Marta Folkmane no Vācijas, pēc 
nedēļas būs 15 gadi: – Arī ikdienā 
man ir gana daudz latvietības, jo 
mana mamma vada folkloras kopu  
Berlīnē. Arī es tur piedalos, spēlēju 
ukuleli – mazo ģitāriņu. Taču šeit, 
nometnē, ejot uz dančiem vakaros 
kopā ar savām draudzenēm, es 
sapratu, ka latvietība ir arī ļoti jautra! 

Gabriels Pabernats no Francijas, 7 
gadi: – Man patīk, ka šajā nometnē ir 
latviskā valoda. Ar savu omīti es runāju 
latviski, bet mājās, Francijā, tikai ar 
mammu. Man patīk, ka es māku runāt 
gan latviski, gan franciski, gan angliski. 
Man latviešu valoda liekas bišķi grūta, 
gribētu mācēt labāk. Ja es kaut ko 
nesaprotu, ko man kāds te saka, tad es 
izliekos, ka saprotu un saku “jā”. 

 no Latvijas, 
8 gadi: – Es Latvijā 3x3 nometnēs esmu 
bijis jau daudzas reizes, bet te pirmo 
reizi satiekos ar bērniem, kuri arī ir 
latvieši, bet runā mazliet citādāk, un tad 
ir grūtāk saprasties. Viņi nerunā laikam 
pareizi, bet tas nekas! Kopā darām 
nedarbus. Piemēram, nenotika viena 
ievirze, bet es mammai nepateicu, ka 
nākamajā dienā tā ievirze tomēr būs, 
līdz ar to uz turieni es neaizgāju, bet pa 
to laiku spēlējos ar draugiem.  

Roberts Bremanis no Norvēģijas, 
9 gadi: – Es katru vakaru nāku 
uz dančiem, nevienu neizlaižu. 
Dejošanā es atstāju visu savu 
enerģiju, un tas ir labi, jo citādāk 
es pa nakti nevaru nemaz aizmigt. 
Esmu nometnē uztaisījis pastalas 
sarkanā krāsā, tas prasīja kādas 
divas stundas. Man tās pastalas 
vajadzēja, jo gribu ar tām dancot. 
Nezinu, ko darīšu mājās, lai varētu 
pa nakti aizmigt…

Vestards Sirmais no Latvijas, 
10 gadi: – Šeit es pirmo reizi 
dzīvē gleznoju ar visādiem dabas 
materiāliem, parasti jau to dara 
ar guaša krāsu. Vispār es pirmo 
reizi piedalos nometnē, kas ir 
kalnos, ēdiena vieta man liekas 
mazliet par tālu, un mājā varētu 
būt lifts. Es vispār ļoti gribēju 
piedalīties nometnes dziedāšanas 
pulciņā, bet man sāka sāpēt kakls. 
Godīgi sakot, dziedāšana ir mana 
vismīļākā nodarbošanās! 

Jautāja Monta

Ievirzēs Vai 
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Daudzinājumā kultūras ministre Dace Melbārde pastāstīs par iniciatīvu 

„Latvijas karoga ceļš”. Tā ir Latvijas un ārvalstīs dzīvojošo jauniešu ideja un tika sākta 2016.
gada 15.decembrī Rīgas pilī, lai ceļā uz valsts simtgadi tautiešus pasaulē apceļotu īpašs valsts 
karogs un vēstījumu grāmata. Tajā ikviens, kurš izjūt piederību Latvijai, ir aicināts ierakstīt 
vēlējumu valstij simtgadē.

Tie, kam interesē savu mājdzīvnieku 
labsajūta, ar interesi klausījās mazo 
dzīvnieku veterinārārstes Sandras 
Skaras-Sirmās stāstījumā. 

Vispirms tikām skaidrībā, ka kaķis un 
suns ir sugas, bet šķirņu ir ļoti daudz; 
suņu ap 400. Lai suns būtu saprotams 
un saprotošs, saimniekam jāzina, ka 
vissvarīgākais posms ir no 6 līdz 14 
nedēļām. Tad dzīvniekam jāierāda, 
jāparāda viss, lai viņš socializētos.  
Veiksmīgas kopdzīves atslēgas vārdi – 

pacietība un sunim veltītais 
laiks. Stūrakmeņi, kam pievēršama 
uzmanība, – ausu, zobu, ādas, 
apmatojuma stāvoklis un locītavas (īpaši 
vecākiem suņiem).

Sandra arī kliedēja vairākus mītus, 
piemēram, ka neko nenozīmē, ka sunim 
ir sauss vai mitrs deguns. Suns laizīdams 
nesadziedē brūci, jo suņa mute ir 
baktēriju pilna. Suņiem nav jādod kauli, 
jo bieži tie iesprūst un vajadzīga operācija; 
visbīstamākais ir vārīts cūkgaļas kauls. 
Vai kucītei noteikti vajag dzemdēt?  
Dzīvnieka gudrībai un raksturam nāk 
par labu, ja vienreiz kucēni bijuši.

Kaķi pasaulē ir mājdzīvnieki 
numur viens. Viņiem socializācijas 
laiks ir no 2 līdz 7 nedēļām. Un 
saimniekiem jāielāgo, ka nevis kaķis 
dzīvo pie viņiem, bet viņi dzīvo pie 
kaķa. Un kaķim patīk būt vienam, 
viņam nevajag otru kaķi blakus. Tāpat 
kaķim nepatīk ciemiņi, stresu viņam 
var radīt trokšņi kaimiņos, salūts, 
pārvadāšana utt. Kaķim patīk rutīna.

Svarīgi kaķim ir tas, kur stāv ūdens, 
ēdiens, un lai ir vieta, kur noslēpties. 
Ja kaķis neiet ārā, tad organisms 
dehidralizējas, tāpēc ūdeni ieteicams 
nolikt vairākās vietās. Un saimniekiem 
jāpievērš uzmanība, ja kaķis nemazgājas, 
ja nedara ko tādu, ko parasti.

Kas 

Avīzes veidotāji 
Daiga Bitiniece (redaktore), 

Lelde Bērziņa, Antra Gūtmane 
(maketētājas), Aldis Bitinieks 

(fotogrāfs); mums talkā nākusi 
Monta Jakovela.

• Ja māte saka: “Augstā debess!”, 
tad tu esi visdziļākajā ellē! (No 
Ulda Siliņa vakara)

• Inese Ābele informē redakciju, 
ka nākošgad Bērzainē augšot 
daudz zeķukoku, jo viņas mazdēls 
Viestards katru dienu iestādot pa 
vienai zeķei!

Joki


