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SARUNAS
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JOKI NO 3x3

VAKARA PASACIŅA.
Robertam Treimanim pašam ģimenē
aug četri bērni, viņam piemīt
stāstnieka talants, tāpēc nereti viņam
tiek uzticēta vakara pasaciņa
mazuļiem. Tā netieši tiek lauzti
stereotipi, popularizējot tēva kontaktu
ar bērniem

t «Es gribētu pamācīties klūdziņas pīt.
Vai tu zini, kur?»
«Mūsu kaimiņš, ar kuru mēs guļam, pin;
paprasi viņam.»
t«No kuras valsts esi?»
«Es nezinu. Man neiedeva kartīti.»
tNīkšanā tik izjusti tiek dziedāta
Āvu, āvu baltas kājas, ka viens nosaka:
«Barontēvam bārda kust no laimes jau
kuro reizi šovakar!»
tEkskursijas laikā dažas sievietes vāc
ārstniecības augus. To redzot, Ansis saka:
«Jums taču Līga Reitere tos uzdeva vākt
tuvākajā apkārtnē!»
Skan atbilde: «Kur esmu, tur ir mana
tuvākā apkārtne.»
t«Vai tu esi redzējusi Andri? No viņa
atkarīgs vakara sarīkojums.
«Viņš ir ezerā.»
«Nu tad ir vakars uz ezera!»
tNometnes avīzes redaktore vaicā
jaunajam reportierim: «Ko tu vari darīt?»
«Es varu rakstīt un varu nerakstīt.»

Kas ir 3x3?

(Atbild visu paaudžu Kalnu 3x3 nometnes
dalībnieki; no 2005. gada avīzes
Kalnā Kāpējs)
tĀris Pūseps: «Tās ir trīs labas lietas. Te ir
interesanti, jauki un labi būt kopā.»
tIlga Rūtiņa: «Jā, es zinu, Amerikā arī
notiek 3x3 nometnes. Tas ir vienkāršs
numurs, ko viegli atcerēties.»
tDaina Kuple: «Ja 3 reizes neatkārtos, tad
nepieleks.»
tJānis Vaičekauskis: «Nometne – tā ir
skola, un skolā māca reizināšanu.»
tKristiāna Lādena: «Tāpēc, ka man ir
trīs gadiņi, un uz vārda kartes, redzi, trīs
vārdiņi.»
tMāra Ķimele: «3x3 – kad 9 reizes pasaka, tad ir garantija, ka beidzot vismaz
kāds pieslēgsies.»
tAndris Tomašūns: «Veids, kā pavadīt
dzīvē labāko laiku.»
tBaiba Liepiņa: «Vecās mātes, bērni un
mazbērni.»
tDiāna Ņitavska: « Tas ir piedzīvojums.
Saspringums. Atpūtas nometne, kurā
nevar atslābināties, Prieks, ka esmu
latviete.»

Kocēnos un Kandavā

Pati par savu pirmo 3x3
saucu
Alsungas
nometni
1995. gadā, kad tās vadītāja Anna Gobzeme uzaicināja
mani tajā strādāt. Un kopš tā
laika ar 3x3 ir saslimdināta visa mana ģimene. Meitas ir izaugušas kopā ar to, ieguvušas
daudz draugu, labi iepazinušas Latviju, jo katrā vietā, kur
notiek saiets, tiek rīkota plaša
novada (agrāk – rajona) iepazīšanas ekskursija.
Šovasar jūlijā Latvijā notiks
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INESE KRŪMIŅA ir sešu bērnu māmiņa
un septiņu 3x3 nometņu vadītāja,
pirtniece, grāmatas Pirts rituāla garīgie
aspekti autore. Uz viņas pleciem
Latvijā balstās 3x3 kustība
BITINIEKU ĢIMENE. 3x3 saietus Latvijā organizē vairākas ģimenes. Šīs vasaras
saiets Kandavā Bitiniekiem būs ceturtais. Līdz šim jau vadīti Skrundā, Kalnos
un Kazdangā. Aizrautīgi šai darbā kopā ar žurnālisti Daigu un būvinženieri Aldi
iesaistās arī visas trīs meitas (no kreisās) Anete, Monta un Laura

RUPERTI. Līga un Arnolds Ruperti no ASV ir 3x3 kustības aizsācēji pasaulē, nu
viņiem sekotāju netrūkst. Līga, ko Latvijā sauc par 3x3 mammu, par savu darbu
latvietības uzturēšanā saņēmusi Triju Zvaigžņu ordeni

divi 3x3 saieti – Vidzemē, Kocēnos netālu no Valmieras, un
Kurzemē, Kandavā. Priekšroka
tikt uzņemtiem ir tiem, kas nekad vēl nav bijuši.
«Ģimene ir ne tikai tā, kur
ir abi vecāki un bērni,» skaidro 3x3 kustības mamma Līga
Ruperte. Ģimene ir arī tad, ja
cilvēks dzīvo viens, ir šķīries
utt. – 3x3 neatraida nevienu,
kas vēlas tur būt. Tieši Līgas
Rupertes un Māras Tupeses
vadītie 3x3 ģimeņu semināri
ir palīdzējuši daudziem jo dau-

dziem atgūties pēc likteņa triecieniem, saprast labāk pašiem
sevi un citus.
Bet raksta tapšanas laikā
piezvanīja rīdziniece Daina un
sacīja – jūs Kurzemē varbūt
vairāk spējat saglabāt latviskumu, mums te, Rīgā, tas tik grūti. Bērni sēž pie interneta, telefonā skan angļu dziesmas, skolā
folkloru nemāca. Un tāpēc 3x3
viņa saredzot kā glābiņu vismaz nedēļu dzīvot latviskā vidē. Vairāk par 3x3 var uzzināt
www.3x3.lv.

FAKTI PAR 3x3
tPirmā 3x3 nometne notika ASV,
Garezerā, 1981. gadā. Latvijā notiek
kopš neatkarības atgūšanas –
pirmā 1990. gadā Madlienā.
tTagad ik gadu tās notiek ASV, Austrālijā,
Anglijā, Latvijā un nu pirmo gadu arī Īrijā.
tKopš 1981. gada notikušas 193
3x3 nometnes vai saieti (kā kurā valstī
tās sauc); pulcējot ap 29 000 dalībnieku
no trīs kontinentiem un daudzām valstīm.
tSaietos Latvijā visvairāk piedalās
vietējie latvieši un dalībnieki no ASV,
Kanādas, Vācijas, Zviedrijas, Austrālijas,
Anglijas un ar Pasaules brīvo latviešu
apvienības atbalstu – katru gadu arī no
Krievijas.
tLatvijā 3x3 kustību vada padome,
tās priekšsēde un daudzu nometņu
vadītāja ir Inese Krūmiņa.
t3x3 dalībnieku vecumam
nav ierobežojuma, nereti jaunākajam
ir pāris nedēļu, vecākajam ap 90 gadu.
t3x3 nedēļa ir vislabākais laiks,
lai šķirtos tad, kad vēl negribas,
bet – lai viens otram nepagūst arī apnikt!
t3x3 simbols ir Dieva zīme, bet katra
nometne/saiets gatavo savu logo.
t3x3 vadmotīvs ir latviskās dzīvesziņas
un kultūras tradīciju kopšana un ģimeņu
stiprināšana.
tŠovasar Latvijā notiks divi saieti:
Kocēnu 3x3 9.–15. jūlijā Vidzemē,
netālu no Valmieras, bet otrs
no 22. līdz 29. jūlijam Kurzemē, Kandavā.

tKocēnu 3x3 logo zīmējusi Dina Ceple,
bet Kandavas 3x3 logo zīmējusi
māksliniece Agrita Krieviņa
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