
3x3 x 35 Garezerā 

Ko dziedāšu, ko runāšu 
Svešu zemi staigādama? 
Dziedāš’ pati savu dziesmu, 
Runāš’ savu valodiņu. 

Trīsreiztrīs dziesma skaidri norāda uz to, kāpēc nākam kopā atkal un atkal, lai tiektos uz  
mērķiem , kas ir latvisko zināšanu paplašināšana, latvisko ģimeņu stiprināšana, latviskās 
kopības veicināšana un latvisko draudzību sekmēšana.  Šie mērķi, uzstādīti 1981. gadā,  
ir bijuši 3x3 pamatos  ne tikai Garezerā, bet arī visur citur, kur 3x3 notiek.  2016. gadā 
3x3 būs Katskiļos, Latvijā – Saldū un Pelčos,  Austrālijā, Lielbritānijā - divās nometnēs 
Straumēnos, un Īrijā.  Jo acīmredzot mums tas ir svarīgi un vajadzīgi – kā citādi 
izskaidrot 3x3 spēju dažādās zemēs pulcināt latviešus 223 nometnēs, ar 32,612 
dalībniekiem.  3x3 1981. gadā laimējās,   tā bija īstā lieta īstajā laikā.  Veiksmīgo 
turpinājumu var izskaidrot tikai ar to, ka par visiem kopā, nedalot darbiniekus un 
dalībniekus devējos un ņēmējos, bet saprotot, ka  katra pienesums ir vajadzīgs un 
nozīmīgs, esam veidojuši vidi, kurā patīk būt kopā, kur satiekās ļaudis ar līdzīgām 
interesēm un vērtībām. 

Šovasar Garezerā,  no 7. – 14. augustam, mūs atkal gaida interesanta programma, 
interesanti cilvēki,  veci un jauni draugi.  Paredzētas 12 ievirzes - 2 1/2  stundas garas 
nodarbības, kuras notiek ik dienas, daļa no rīta, daļa pēcpusdienā.  Bērniem ir sava 
programma, atbilstoša dažādām  vecuma grupām.  Visi kopā piedalīsimies vakara 
programmās, dziedāšanā un rotaļās. 

Rīta pusē politikas ievirzi šogad vadīs Vaira Paegle, LR 7., 8. un 9. Saeimas deputāte, 
kandidāte Latvijas prezidenta amatam 1999. gadā.  Galvenās tēmas būs politiskais 
dialogs Latvijā, politiskās morāles un ētikas principi, varas elītes attiecības ar Latvijas 
diasporu un Latvijas ārpolitika Eiropas savienības un NATO ietvaros.  Latviskās 
virtuves ievirzē ar Elgas Pones palīdzību varēs cept rupjmaizi, speķa raušus, ābolmaizi 
un gatavot citus tradicionāli latviskos ēdienus.  Dzintara ievirzē Skaidrīte Vasiļēviča,  
Tautas Daiļamata meistare no Liepājas, kura iepzīstinās mūs ar visu, ko par dzintaru 
stāsta leģendas, zinātne, vēsture un māksla.  Podniecībā keramiķis Uldis Stepe  mācīs 
veidot traukus un citus priekšmetus uz ripas un bez tās. 

Pēcpusdienā folkloras ievirzi vadīs Inese Krūmiņa, folkloriste, rokdarbniece un Latvijas 
3x3 priekšsēde.  Īsumā varētu teikt, ka viņas mērķi būs palīdzēt saprast, ko dainu un 
pasaku teksti nozīmē mums, kā mūsdienās varam svinēt godus un gadskārtas saglabājot 
tradicionālo kodolu.  Netrūks dziesmu un rotaļu.  Uldis Šmidchens, Vašingtonas 
universitātes profesors, valodnieks, folklorists un vēsturnieks vadīs ievirzi Iepazīsim 
dziedošos kaimiņus, kur pārrunāsim Baltijas tautu vēsturi un kultūru, ieklausīsimies arī 



dziesmās un iepazīsim ko dzied mūsu kaimiņu tautas.  Māksla visiem  ir ievirze, kurā 
Linda Treija jebkuram apsola palīdzēt pārkāpt savai “es nemāku zīmēt” iedomai.   

Vairākās ievirzēs varēs darboties visu dienu.  Dosim ādai otro dzīvi ir ievirze, kurā 
Igaunijas un Latvijas Mākslas akademiju absolvente, skolotāja mākslas skolās Rīgā un 
Jelgavā, Grāmatsējumu un ādas dizaina asociācijas vadītāja Ilizane Grīnberga,  mācīs 
darināt pastalas un pie jostas nēsājamas  somiņas pēc atšķirīgām Eiropas viduslaiku 
archeoloģiskām piegrieztnēm.  Rokdarbu ievirzē pie Zintas Enzeliņas, rokdarbnieces un 
tautas tērpu gatavotājas, varēs mācīties aust prievītes un jostas, darināt tautas tērpa daļas, 
izšūt spilvenus un sedziņas, adīt tautiskus cimdus un zeķes , kā arī iemācities pašu 
adīšanu.  Pērlīšu prievītes un aproces mācīs gatavot Ilga Rūtiņa, kura savas 3x3 gaitas  
uzsāka būdama vēl bērnu ratiņos.  To pašu varētu teikt par Laimu Rožkalni, kura vadīs 
Stikla apdari/vitrāžu, turpinot savas mūžībā aizgājušās mātes, iemīlētās un iecienītās 
ilggadīgās vitrāžas ievirzes vadītājas Zanes Rožkalnes darbu.  Darinās visādas liedētas 
krāsaina stikla formas, gravēs stiklu un kausēs stiklu ceplī.  Būs arī iespēja apgūt 
linogriezuma grafikas techniku.  Rotkalšanā dalībnieki iepazīsies ar metāla un dzintara 
apstrādāšanas techniku un darba rīkiem, formām un latvju rakstu elementiem un to 
ievietošanu metālā.  Varēs izgatavot vienkāršas rotas lietas,  atkarībā no katra zināšanām 
un spējām.  Vadītāji – Astrīde Otto, Lilita Spure un Andris Rūtiņš.  Kokgriešanā Agnara 
Cickovska vadībā varēs izvēlēties projektus pēc katra spējām – svečturi, plāksnīti, karoti, 
atslēgu pakaramo vai ko citu. 

Viena no  svarīgākajām programmas daļām Garezera 3x3 ir bērnu nodarbības.  
Mazlācīšus, 0-5 g.v., sadalot vairākās grupās pēc vecumiem, vadīs Ieva Zemīte ar 
palīgiem.  Bērni ies rotaļās, dziedās, zīmēs,  spēlēsies telpās un ārā.  ½ x ½ , 6-12 g.v., 
sadalīs divās vecuma grupās, ko vadīs Liene Kukaine ar palīgiem.  Bērniem būs mākslas 
pasākumi, spēles, uzvedumi, sports, dziedāšana, keramika.  Vilku mācību, kas ir ļoti 
populāra Latvijas 3x3, vadīs Jānis Atis Krūmiņš, skolotājs, Rīgas Domes deputāts un vīru 
kopas “Vilki” dalībnieks.  Nodarbības, galvenokārt ārā, tiks veidotas ņemot vērā bērnu 
spējas un intereses.  Visiem bērniem pēcpusdienās peldēšana, plunčāšanās un spēlēšanās 
smiltīs pie ezera.   

Ievads radu rakstu meklēšanā Jura Jauntirāna vadībā būs papildus nodarbība, kurai 
laiku sarunās uz vietas.  Tautas dziesmu dziedāšana ik dienas pirms vakariņām ar Inesi 
un Jāni Ati Krūmiņiem.  Rotaļas visām paaudzēm pēc vakariņām, vadīs Daiga Rūtiņa.  
Nometnes avīze – Samuels Knochs ar palīgiem.  Vakara programmas – ugunskurs, 
referāti, koncerts, pasakas, spēles un citas nodarbības.  Visi aicināti ņemt līdzi mūzikas 
instrumentus lai varam spēlēt dančos, vakaros pēc citām nodarbībām. 

Nometni vadīs Maija Zaeska, Daiga Rutiņa un Larisa Kaļiņa.   Mīļi aicinam piedalīties!  
Nometnes brošūra un pieteikšanās ankete atrodama 3x3 mājas lapā www.3x3.lv  

Līga Ruperte 

http://www.3x3.lv



