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3x3 KatskiĜos

2010. gada 3x3 KatskiĜos dalībnieki

Šėiramies mēs ĜautiĦi,
Gana labi dzīvojuši

Ar DieviĦu sanācām,
Ar DieviĦu šėiramies.

Ej, LaimiĦa, tu pa priekšu,
Es tavās pēdiĦās.

Es ar Dievu, tu ar Dievu,
Mēs ar Dievu labi Ĝaudis.

Ar DieviĦu lai palika
Šī dziesmotā istabiĦa.

Nelaid mani to celiĦu
Kur aizgāja Ĝauna diena.

Vadības loks
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Jaunākie 3x3 dalībnieki

Maksītis Andersons

Silvāns Andersons

Lāra Nīgals Gin

Vizma Leimane

Peter Blassmann

Laila McManus

Annika Nīgals Gin
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Pateicamies visam vadības lokam un strādniekiem!

Taina LaiviĦa
3x3 vadītāja

Ingrīda Jansone
finanču vadītāja

Andra Leimane
ieviržu vadītāja

vakara programmas

Imanta Nīgale

Roberts LaiviĦš
saimnieks

Alfons Mednis
Rotkalšana

Zenta Mennika
Folklora

Ieviržu vadītāji

Ints Dzezgalvis
Polītika

Dace Gulbe
Veselīga dzīvošana

Maija Hinkle
Trimdas vēsture

Krista Nīgale
Keramika

Pauls Pilmanis
Kalnā kāpšana

Zane Rožkalne
Stikla apdare

Lauris Rožkalns
Stikla apdare

Aivars Zandbergs
Gleznošana

Ieva Pušmucāne
Rīta meditācija

Brigita VīksniĦa
Rīta vingrošana

Helēna VīksniĦa
Dziedāšana

Citu nodarbību vadītāji

Inga ZariĦa

Brita Stepe

Bērnu programma

Palīdze ar bērniem
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Pateicamies visam vadības lokam un strādniekiem!

Lilita Bergs
Izstādes vadītāja

Dzintra Alversone
Izstādes palīdze

Maira Bundža
Avīze

Laila Gansert

Jānis Students

Biroja & virt. palīdze

Mūzikas pavadītājs

Putras cepumi
Recepte nav pilnīgi izstrādāta. Nometnes krāsnis tur temperatūru pēc kaut kāda neizdibināma standarta. Tātad cepšanas laiks un temperatūra varētu mainīties ar pašu krāsnīm. Cepu
pēc receptes „Wheatena Cookies” kuķas pašas
par sevīm ir Ĝoti garšīgas.

Saimnieces Inta Grunde, Ilze Buls, Tija Ore

½ krūze augu tauku
1 krūze cukura
1 ola
1 ½ krūzes miltu
2 t. cepamā pulveķa
¼ t. sāls
½ t. kanēĜa
1 t. vaniĜas
½ krūzes vārītas putras
Samaisa taukus ar cukuru. Pa vienam pieliek
pārējās sastāvdaĜas. Mīklu liek pa piciĦai uz
pannas. Cep 375 grādu krāsni apmēram 15
minūtes.

Virtuves palīgi James McManus, Sarma Jansone,
Ēriks Mežgailis, Maija McManus

Saimnieks ar palīgiem: Ēriks Mežgailis,
Austris Mangulis, Roberts LaiviĦš
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Folklora
Vad. Zenta Mennika

Spēka vārdi:
Lai bij’ vārdi, kam bij’ vārdi
Man pašami stipri vārdi.
DaugaviĦu noturēju
Mietu dūru vidiĦā.
Sita mani, dūra mani
Kā ozola bluėēniĦ’.
Neiesita, neiedūra
Kā tērauda gabalā.
Visi meži gunīm dega
Visi ceĜi atslēgām.
Ar dieviĦa palīdziĦu
Visam gribu cauri tikt.
Ar dieviĦa palīdziĦu
Visam varu cauri tikt!

Gleznošana
Vad. Aivars Zandbergs

Polītika
Vad. Ints Dzelzgalvis,
lektors Ivars Ījabs

Keramika
Vad. Krista Nīgale
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Rotkalšana

Stiklu apdare

Vad. Alfons Mednis

Vad. Zane un Lauris Rožkalni

Trimdas vēsture dzīvesstāstos
Vad. Maija Hinkle
Lektori: Maija LaiviĦa, Jānis ŠėiĦėis, Jānis
Ăiga, Anita Bataraga

Kalnā kāpšana
Vad. Pauls Pilmanis

Veselīga dzīvošana
Vad. Dace Gulbe
Lektore: Ieva Pušmucāne
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es jau biju izaudzis,
dod pie meistara.
es jau biju uzaudzis,
dod pie meistara.

Ar adatām un pletīzer’
Tas zēns top ievainots.
Ar adatām un petīzer’
Tas zēns top ievainots.

(No BlaumaĦa Skroderdienas
Silmačos, Mērbekas variants)
Cik blēdīgi tie vecāki,
Kas dēlus audzina,
Cik blēdīgi tie vecāki,
Kas dēlus audzina!
Jau māte mazu šūpulī
Man’ sauc par skrodeli.
Jau māte mazu šūpulī
Man’ sauc par skrodeli.

Trīs dakteri, trīs slakteri
Ap manu gultu stāv.
Trīs dakteri, trīs slakteri
Ap manu gultu stāv.

Stārėis pamodina Rūdi, un viĦš
aptver, ka tas bijis tikai sapnis.

Un tad tie triji slakteri
Man uzšėeĜ vēderu.
Un tad tie triji slakteri
Man uzšėeĜ vēderu.
Ardievu nu, sirdsmīĜotā,
Ardievu, pasaulīt!
Ardievu nu, sirdsmīĜotā,
Ardievu, pasaulīt!

2. cilts – Ledus lāči
Lācītis ir priecīgs,
ViĦam tagad draugi.
MīĜo lācīt nebēdā
Visi esam 3x3!
NedēĜas beigās lācītis bēdīgs, jāmeklē ceĜš uz mājām!
Lācītis ir bēdīgs,
Kas viĦam kaiš?
Nebēdājies mīĜo lācīt’
Tiksimies nākam gad!
Meld: Lācītis ir bēdīgs

Atpeld pa jūķu no Norvēăijas, bet nepazīst
valodu.
Lācītis ir bēdīgs,
Kas viĦam kaiš?
MīĜo lācīt, kas tev kaiš
Mācīsimies latviski!
Lācītis satiek draugus un iemācās latviski.
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Pilnu punci pieēduši,
No kalniĦa ripojām.

Meld: Rīga dimd
Kalni dimd, kalni dimd,
Kas tos kalnus dimdināj’?
Pandas lāči, pandas lāči
Tie tos kalnus dimdināj’!

No kalniĦa ripodami,
Ieripojām nometnē.
Pie ugunes piestājuši
Nometniekus sveicinām.

Kas tie tādi pandas lāči
Vai jūs viĦus pazīstat?
Melns ar baltu, balts ar melnu
Sēž bambusa galiĦā.
ŠĦiku, šĦaku, šĦiku, šĦaku,
Simts bambusu vēderā.

Cik baltu strīpu ir KatskiĜu rajona seskiem? – divas

4. cilts – Seski

Vai seski dzīvojas galvenokārt pa dienu vai nakti?
– pa nakti
Vai varat noskaitīt tautas dziesmu par sesku? –
Seskis dara alutiĦu, sakumpušu muguriĦ....
Vai vajadzīga atĜauja lai medītu sesku? – nē
Vai seski guĜ ziemas miegu? – nē

Cilts uzzinājusi visādus faktus par seskiem un
taujāja ugunskura dalībniekus:

Seskam četras ėepas, cik tam nagu? – pieci nagi uz
katras ėepas

Mēs zinām, ka seski ēd ogas, bet vai viĦi ēd arī
pelītes? – jā, ziemā
Kā var izmazgāt sesku aromātu no drēbēm? – ar
ūdeĦraža pārskābi (hydrogen peroxide)
Kā var nomazgāt seksu aromātu no ādas?
– ar tomātu sulu

Balta mana māmuliĦa,
Baltu mani audzināja;
Pati māte dubĜus brida,
Mani nesa rociĦā.

Velc, saulīte, baltu kreklu,
Met melno jūriĦā;
Lai velēja Jūķas meitas,
Ar sudraba vālītēm.

Melna čūska zīdu vilka
Gar akmeni ūdenī;
Tā tautieša dusmas vilku
Pa vienam vārdiĦam.

Melns un Balts #6
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9

Svētdien 2010. gada 22. augustā
Vai tautieš’ jūs redzēj’
Kur aizveda mūs zivtiĦ’s?

Pingvin’ sēž krastmalā
Tukša panna rociĦā.
Pār jūķām, pār kalniem,
Ok tai rīdi, ok tai rīUz bagāto Amērik’.
di...
Tur dzīvo jūs zivtiĦ’s
3x3 ezerā.

Visiem tā patika Pingvīnu ugunskura priekšnesums, ka lūdza to
atkārtot.
Meld.: Krauklīt’s sēž ozolā
IeskaĦa: „Ledainā Antarktikā...”

2010 – 3x3 KatskiĜos
Te bij’ labi talkā ieti,
Te lustīga dzīvošan’.
Dalībnieki sabraukuši
No maliĦu maliĦām.
Taina, mūsu saiminiece
Ar savām(i) palīdzēm
Kā bitītes lidināja
Sīkus darbus darīdam’s.
Ieva garu stiprināja,
Zenta jūķu daudzināj’.
Ints un Ivars balsot sauca,
Pauls pa kalnu augšā trauc’.

Maija mūsu dzīves stāstus
LaPa muzejam tos krāj.
Zane, Lauris stiklus grieza,
Krista mālu mīcītāj.
Aivars dāmām gleznot māca,
Jānis dziesmas skandināj’
Saiminieces labu labās –
Miesas svars mums vairojās.
Tāpēc Brigita no rītiem
Kājas, rokas vingrina.
Te bij’ labi talkā ieti,
Te lustīga dzīvošan’.
MM
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Saruna ar Līgu Ruperti par Latvijas
3x3 nometnēm

Svētdien 2010. gada 22. augustā
Latvija.”

Šogad Latvijas 3x3 aprit 20 gadu un nākamgad Amerikā atzīmēsim 30 gadus. Pa visu pasauli ir bijušas
Līga nesen atgriezusies no
188 nometnes ar ap 27,000 dalībnieku. Nometnes ik
Latvijas, kur viĦa piedalījās
gadu notiek Austrālijā, divas Amerikā, divas Latvijā,
abās Latvijas 3x3 nometnēs.
un viena Anglijā angĜu valodā, kur piedalās arī vecāMālpilī (uz dienvidiem no Siguldas) nometne notikās jūlija ki, bet uzsvars ir uz bērnu programmu. Mums visiem
jāpateicas Līgai par šo burvīgo ideju un neatlaidīgo
vidū ar 249 dalībniekiem un
darbu šo ideju turpinot.
Mazsalacā (uz jūķas pusi no
Rūjienas) jūlija beigās ar 366
dalībniekiem plus vēl 80 vietējiem, kas nepārgulēja nomet- Informācija par bijušām un nākotnes 3x3 nometnēm
nē. Latvijas nometnes atšėiras no mūsējām ar lielāku atrodama 3x3 Pasaulē mājas lapā:
www.3x3.lv
dalībnieku skaitu un līdz ar to daudz lielāku ieviržu
dažādību, piem. Mazsalacā bija 46 ievirzes. Ir iespēja No tās var piekĜūt 3x3 KatskiĜos mājas lapai:
piedalīties trīs ieviržu posmos – no rīta, pēcpusdiewww.3x3katskilos.info
nās, un pievakarēs.
Mālpilī bija jauka, mierīga, labi noorganizēta nometne brīnišėīgās telpās – nesen izremontēta arodskola;
dzīvošana kā viesnīcā. Nometni jau sesto vai septīto
reizi vada KrūmiĦu ăimene, un bija iesaistījuši vadībā
vismaz piecus savus bērnus, kā arī vedeklas. Nākamgad nometni Cesvainē vadīs viens no dēliem. Vispār
Latvijas nometnes vada 40-50 gadīgi un tagad sāk
vadīt viĦu bērni.

Mazsalacā jau vadīja viens no jaunākās paaudzes ar
savu māti. Tur Ĝoti labi izdevās maizes tēma, kas vijās cauri nodarbībām, piemēram noturēja daudzinājumu par maizi un apmeklēja vietējās ceptuves.

Atvadu
vakars un
masku balle

Pēdējais vakars bija sirsnīgs un interesants ar melnbalto tēmu dekorācijās un tērpos. Ēdām smalkas vaPamatā nometnes sedz pašas savus izdevumus, bet kariĦas Sarīkojumu zālē, kur Taina pateicās visiem
saĦem atbalstu nometĦu rīkošanai no PBLA, kā arī
darbiniekiem un mums bija iespēja pateikties viĦai
summu, lai var piedalīties Krievijas latvieši. Katru
par labi novadīto nometni un par lielo darbu pēdējos
gadu sabrauc no Maskavas, Omskas, Gruzijas, u.c.
četros gados. Nākamgad nometni vadīs Helēna Vīkvietām. Viens dalībnieks ir lielas firmas direktors Rīgā sniĦa ar Ingrīdu Jansoni un Lailu Medni. Sekoja atun katru gadu piedalās un noziedo ievērojamu sum- klātais mikrofons un vēl ilgi dziedāja. Šī bija dziedoša
mu. Bostonas ALTS arī ziedo katru gadu. Atbalsts
nometne, ar visiem vietējiem dziedātājiem un vēl
nāk no pašvaldībām ar īri un citām atlaidēm, vietējās Zentu Menniku klāt.
saimniecības lētāk pārdod pārtiku, un protams visi
rīkotāji un ieviržu vadītāji darbojas brīvprātīgi. Parasti
3x3 notiek laukos, mazās vietās, kas gaida un uzpošas; iesaistās skolas un kultūras centri.
Līga nekad nav dzirdējusi, ka kāds būtu sūdzējies par
ieguldīto darbu 3x3, bet runā kā tas ir bagātinājis
viĦu dzīves. Latvijā dzīvodami, viĦi bieži nebija apzinājušies latvietību kā vērtību. Tie tagad redz cik
skaista un bagāta ir mūsu kultūra, cik svarīga nacionālā identitāte. Bieži dzirdēts, ka tā ir „ideālā mazā
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Uz redzēšanos nākamgad 3x3!

Oskars Zivju
Ērglis (osprey) nometnes
ezera mednieks

Nākamgad KatskiĜu 3x3 vadīs Helēna
VīksniĦa ar palīdzēm Ingrīdu Jansoni un
Lailu Medni

Lilitas Bergas
foto

Pateicības
Liels paldies visiem ziedotājiem!
$200—Viktorija Zacharkevics
Paldies Kristai Nīgalei par ziedotiem keramikas
izstrādājumiem, kuķus pārdos pa labu 2011.g.
3x3.
Konkursa rezultāti:
Visgaišākais gars – Maija Medne
Visstarojošākās acis – Anika Nīgals Gin
Visvairāk ievēro melnbalto tēmu – Taina LaiviĦa
Visbiežāk smaida – Andra Leimane
Skaistākās rotas – Maija Neimane
Vismākslinieciskākais – Aivars Zandbergs
Visklusākais – Alfons Mednis
Vislatviskākais gars – Maija Medne
ViskrāšĦākā latviešu valoda – Zenta Mennika
Vislielākais dabas draugs – Pauls Pilmanis
Vislielākā peldētāja – Maira Bundža
Viskārtīgākā – Aina Priedīte
Visizpalīdzīgākie – Roberts LaiviĦš & Ēriks Mežgailis
Vislabākā humora izjūta – Jānis Students
Visbiežāk pieslēdzas tīmeklim – Ints Dzelzgalvis
Vislielākā kafijas cienītāja – Dzintra Alversone
Vislielākās dziedātājas – Helēna VīksniĦa, Brigita
VīksniĦa, Imanta Nīgale
Vislielākais naktsputns – Dāniels LiepiĦš
Vissparīgākā rotaĜās gājēja – Imanta Nīgale
Visinteresantāko stāstu stāstītājs – Stanislavs
Dulevskis
Visvairāk braukā ar divriteni – Peteris Blassman
Visvairāk skrien – Maksītis Andersons &
Lāra Nīgals Gin
Visbiežāk spēlē bumbu – Silvāns Andersons
Visspilgtāk izstaro 3x3 garu – Ingrīda Jansons

3x3 adrešu sarakstā jau pamanītas divas
kĜūdas:
Ainas Priedītes telefons: 603-428-4227
Zentas Mennikas e-pasts: zentame2@inbox.lv

Paldies visiem Viesu mājas iemītniekiem, ka pieĦēmāt un rūpējāties par
mazo čigānu!

No redakcijas:
Gribu pateikties visiem, kas man palīdzēja gatavot
KatskiĜu 3x3 avīzīti Melns & Balts—gan rakstu rakstītājiem, gan ilustratoram Aivaram, gan daudzajiem fotogrāfiem, it sevišėi Dzintrai Alversonei, un
vairākām korektorēm, kas pārlasīja rakstīto, kaut
ne viss tika pārlasīts, jo reizēm pietrūka laika. Jāatzīstas, ka man pareiza gramatika nav tas svarīgākais, kaut gribu izdot iespējami pareizus izdevumus.
Man tas svarīgākais ir dokumentēt to, kas šeit noticis. Varbūt vainīga mana bibliotekāres domāšana,
bet man prasās pierakstīt kas te bija, par ko te
runāja, kādus pekstiĦus taisīja ugunskuros. Mēăinu
atcerēties tās 2x2 nometnes, kur reiz piedalījos, un
grūti—pazudušas avīzītes, kas palīdzētu atcerēties.
Šīs avīzītes ir daĜa no latviešu vēstures Amerikā.
Paldies arī tiem, kas mani mundrināja, kas atnesa
kafijas krūzīti vai citu dzeramo. Paldies visiem 3x3
rīkotājiem, kas man deva iespēju pavadīt vēl vienu
skaistu nedēĜu iemīĜotajos kalnos.

Redaktore: Maira Bundža
Foto: Andra Leimane, Dzintra Alversone, Lilita Berga,Maija Hinkle, Maira Bundža, Pauls Pilmanis,
Roberts LaiviĦš, Taina LaiviĦa
Avīzītes galvas zīmējums: Aivars Zandbergs

