KATSKIĻU ATSKAŅAS
3x3 Katskiļos avīze #3

Šķērsu dienu saule teka
Nakti šķērsu mēnestiņš.
Šķērsu teka Dieva zirgi
Nevažoti negrožoti.
Krustiem auga bērzam saknes
Krustiem zvaigznes debesīs.
Krustiem skrēja dieva zirgi
Neēduši nedzēruši.
Sen dzirdēju nu redzēju
Dievam greznu kumeliņu.
Caur segliemi saule lēca,
Caur iemauktu mēnestiņš,
Pavadiņas galiņāi,
Tur lec rīta auseklīts.
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Daudzinājums
un dziesmu
vakars
Laila Medne
aicināja visus
ierasties uz
daudzinājuma
vakaru gaišās
drānās un paņemt
līdz akmeni. Viņa
bija savirknējusi
tautas dziesmas,
teikas, mīklas un dzejoļus par zvaigznēm un
akmeņiem, pa vidu mums pastāstot, un aicinot arī
mūsu zinātniekus pastāstīt, par latviešu skatu uz
šīm dabas parādībām. Meitenes mums prasīja
mīklas, kur atbildes bija debess spīdekļi, bet
iznāca dažas jocīgas atbildes, piemēram „pilna
saule,” un „aitas debesīs.” Mēs daudz dziedājām,
pat vairākas pazīstamas dziesmas dažādās
melodijās un variantos. Vakars deva tik labu
noskaņojumu, ka daudzi gribēja turpināt būt kopā
un izvērtās ļoti omulīgs vakars ēdamzālē.
Kā zvaigznes cēlušās (latviešu tautas teika)
Zvaigznes cēlušās no oglēm. Puiši jājuši pieguļā.
Laiks bijis ļoti tumšs. Tie sākuši mest ogles gaisā,
lai apgaismotu ceļu, bet ogles atpakaļ vairs nav
kritušas, un no tām cēlušās zvaigznes.
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Latvietības
ievirze
Dagmāra Beitnere-Le
Galla savu doktora
grādu socioloģijā ir
ieguvusi 2003. gadā
pētot latviešu
kultūras paradigmu
maiņu. Viņa pašlaik
ir vadošā pētniece
Filozofijas un socioloģijas institūtā Latvijas
Universitātē. Viņas grāmatā Mēs, zemnieku
tauta? Pašreference latviešu kultūras paradigmā
var ieraudzīt latvieša tēlu no citas puses. Latvietis
nav tikai nomocīts zemnieks, kā Garlībs Merķelis
to apraksta, bet arī veiksmīgs tirgotājs, karotājs un
moderns intelektuālis. 3x3 nometnē ārpus
Latvijas lektores lomā Dagmāra ir pirmo reizi un
mēs ceram, ka ne pēdējo.
Ievirze
Dagmāras rūpīgā, kritiskā analīze mūsu senču
vēsturē un literatūrā ir izraisījusi tik daudz
pārdomu, prieka, lepnuma un iedvesmas.
Dagmāra vairākkārtīgi atgādina, ka latviešu
vēsturē ir daudz varoņu stāstu un ka mēs esam
bijuši arī uzvarētāji. Viņa aicina mūs pievērst
uzmanību mūsu tautas un nācijas varoņu stāstiem
un intelektuālajām latviešu virsotnēm kā
Aspazijai, Kronvaldu Atim, K. Ulmanim, Čakstei un
citiem.
Tas nekas, ka mugura smeldz vai astes kauls
gandrīz vai nejūtīgs no sēdēšanas! Dagmāras
skaidri izjūtamā mīlestība pret mūsu tautas UN
nācijas vēsturiskā, sociālā un it īpaši literārā
piedzīvojuma vēstījumu skaidri aizrauj un liek
aizmirst pat kafijas pauzi!
Linda Zālīte
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DNA balle

Izsoles vakars
2012.g. 3x3 Katskiļos notika klusā izsole ar
saziedotām gleznām. Pagājušā gadā Kika Nīgale
ieteica izsoli rīkot kā vesela vakara pasākumu ar
dzīvu izsoli un labiem atspirdzinājumiem.
Rezultātā izole nopelnīja lielāku naudas summu.
Šogad atkārtojām izsoles vakaru, ko organizēja
Kika ar Ainu Berķi. Vakaru uzsāka ar omulīgu
mantu apsakti iebaudot Melnās čigānietes, Stipros
strēlniekus vai Lielos Jankus. Pateicamies Ingrīdai
Jansonei par noziedotajiem atspirdzinājumiem!
Kika Nīgale atkal stājās pulka priekšā ar savām
izsoles vadītājas spējām un veiksmīgi izsolīja ap 75
mantu, kas kopsummā ieņēma $3908!! Milzīgs
paldies jāsaka Maija Neimanei, kuŗa noziedoja 21
pašdarinātu sudraba rotu kas 3x3 nometnei
nopelnīja $2160. Izsolīja mākslas darbus,
keramiku, grāmatas, piparkūku garšvielas, Tkreklu un daudz ko citu. Daudzi no mākslas
darbiem bija gatavoti 3x3 nometnes laikā. Ļoti
interesanti izdevās māksliniekiem izdalītie
audekli .
Valdis Bormanis, Pauls Pilmanis un Māris Staško
bija īsās bikses iemainījuši pret uzvalkiem un
mums piedāvāja mantas. Apmēram ceturtā daļa
3x3 dalībnieku beigu beigās ko nopirka, un dažas
cīņas bija sīvas ar stingriem skatieniem starp
solītājiem. Arī tie kas nepirka zbaudīja šo „izrādi.”
Daži vēl turpināja vakaru ar DNA balli.
Paldies visiem, kas pirka, ziedoja un citādi
piestrādāja pie izsoles!

„Slepenās” ballītes ar
tēmām sākās savā laikā
vecajā ēdamzāles virtuvē.
Tās tagad ir izvērtušās pa
visas nometnes ballītēm un
šogad tēma bija „Drēbes
nav atļautas.” Neviens jau
neiradās pliks, bet,
izrādīdami lielu izdomu, dalībnieki bija sevi
ietērpuši visādos
materiālos, kas nebija
parastas „drēbes.” Kika
sev izgatavoja kleitu no
kafijas filtriem, Santa no
papīra dvieļiem. Nick
Blassmann izmantoja
tērpam kokosšķiedras, ko
lieto dārzniecībās. Citi
veidoja apģērbus no
plastikas maisiem, dušu
aizkariem, tūtām, kartona
kastēm, viens pat ietinās
matracī. Dekorējumi arī
dažnedažādi – zīda puķes,
spēlmaņu kārtis, utt. Sāka
ar tērpu apskati un
godalgām un tad sekoja
ballīte ar dejām.
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Kā reiz bija un kā
varētu būt!
Ievirzi vadīja Solveiga
Miezīte ar Aiju Mazsīli.
Balstoties uz pozitīvās
psicholoģijas un
naratīvās teorijas
pieejām, ievirzē
sanācām kopā pēc pusdienām uz atpūtas
nama balkona, lai dalītos dažos dzīves
piedzīvojumos un atmiņās. Katru dienu bija
savs uzdevums – stāstīt par savām iecerēm,
iemācīties pateikties par dienā notikušo,
censties teikt vai darīt ko labu… apzināties pēc
kā mēs cenšamies – kā gribam sevi parādīt, un
ko tas mums maksā – kā arī saprast ko mēs
gribam slēpt, bet apzināties, ka ēnas pusei
nāk līdzi arī kādas dāvanas – kādas spēka
izpausmes. Parrunājām savu sāpi – dziļu vai
mazu - un mācījāmies rakstīt dienas grāmatā
par jebko, lai iztīrītu savu prātu. Svarīgākais
rakstot tomēr ir jautājums: Ko man tas
nozīmē? Apstājoties pie šī teikuma mēs
mainot virzienu nonākam pavisam pie citas
atziņas – kā radošuma izpēte var mūs novest
pie atziņas, ka kreativitāte ir mūsu enerģijas
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avots, mūsu dzīvības
būt vai nebūt!
Nobeidzot ievirzi
izveidojām katrs savu
kolāžu no žurnālu
attēliem, kas
atspoguļoja mūsu skatu
uz nākotni – un
smadzenes rosinājām
izejot labirintu.
Ko gan dalībnieki ieguva šais tikšanās
stundās?








Es esmu varējusi dalīties ar dažādām
problēmām.
Izjutu pozitīvās domāšanas spēku un
iedarbi sevī.
Es atceros ieteikumus dienas grāmatas
rakstīšanai – tie ir neatsverami.
Drusku vairāk atļāvos dalīties personīgās
jūtās un problēmās.
Es beidzot guvu iespēju dzirdēt jaunākās
pieejas psicholoģijā, kas man ļoti pietrūka
pašizpratnes veidošanai. Mēs nemitīgi
maināmies un ievirze palīdz izmaiņas
fiksēt un apzināt un integrēt manā
ģimenē.
Ieguvu zināšanas, kā vieglāk piekļūt sev,
prasot jautājumus pēc pārdomām
vai meditēšanas.
 Mācījos saprast un novērtēt
savu vientulību…
Nobeigumā kopīgi apspriedām savus
spēka avotus.
Solveiga Miezīte
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Zvaigznes
Piemēroti, ka 3x3
nometnē kam tēma
ir zvaigznes un
akmeņi ir
nodarbība par
zvaigznēm un
izplatījumu, kuŗā arī
atrodam daudz
akmeņu. Nodarbības vadīja Imants Platais, kas
ir beidzis Latvijas Universitāti un ieguvis
doktora grādu astronomijā Ļeņingradā. 1990.
gadā pārcēlies uz Ameriku, kur tagad strādā
Johns Hopkins universitātē kā astronoms.
Imants pēta zvaigžņu spietus (star clusters) un
mēra zvaigžņu kustības. Viņam ir bijusi
izdevība pāris nedēļas nostrādāt pie lielā
teleskopa Čīlē, kur esot vislabākais
astroklīmats.
3x3 nometnes
laikā Imants
stāstīja par
zvaigznēm trīs
starpieviržu laikos
un divus vakarus
rādīja
dalībniekiem
zvaigznes.
Pirmajā
starpievirzes
uzrunā viņš deva
ievadu par
zvaigznājiem un
minēja kāpēc
viņiem doti tādi
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vārdi. Otrā lekcijā runāja par astronomijas
attīstību, kas ļoti mainījusies kopš Galileo
laikiem, piemēram Eiropā gatavojot teleskopu
ar 39 metru spoguli. Trešā lekcija bija par
mūsu saules sistēmu no Merkūra līdz
Plutonam, kas tagad skaitās pundurplanēta.
Tikai divus vakarus debesis bija skaidras
zvaigžņu vērošanai. Pirmdienā bez teleskopa,
Imants ar lāzeru rādīja zvaigznājus. Otrdien,
pielietojot teleskopu, visi varēja apskatīt
Saturnu un citus debess ķermeņus. Palīdzēja
tas, ka elektrība pēkšņi izdzisa nometnē un
plašākā apkārtnē un karoglaukums bija
piemēroti tumšs.

Imants rādīja mums skaistas fotografijas no
izplatījuma ceturtdienas vakarā daudzinājumu
uzsākot. Apakšā foto no
Cassini Observatory.
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Keramika
Māksliniece Kika
Nīgale bija keramikas
ievirzes vadītāja, bet
skaidroja, ka ievirze
esot pa nedēļu
pārvērtusies par
radošu darbnīcu, kur
tapa mākslas
priekšmeti no
dažādim
materiāliem. No māliem tika gatavoti šķīvji,
bļodas, vāzes, krūzes, skulptūras, bet tapa māksla
arī no atrastiem materiāliem. Nedēļas sākumā,
Kika izdalīja audeklus 3x3 nometnes
māksliniekiem, un lūdza, lai mākslinieki izveido
kaut ko izsolei. Aicinājuma dēļ tapa vairāki
interesanti mākslas darbi. Voldemārs Avens
uzgleznoja nometnes skatu pāri skrejceļam uz
Viesu mājas pusi, Uldis Stepe izgatavoja 3x3 2014
skulptūru, Kika pati dekonstruktēja audeklu,
Sniedze Ruņģe savu darbu nosauca par
„Senlatviešu kultūras garīgais ķermenis dzemdē
maučus zvaigžņotā naktī.” Piedalījās arī daži, kas
sevi neuzskata par māksliniekiem, bet gribēja
pielikt roku.
Kika domā, ka nākamajā 3x3 piedāvāšot tikai
radošo darbnīcu, kur būs iespēja strādāt pie
dažādiem projektiem vai nu uz dienu vai visu
nedēļu.

Kādreiz saplīst
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Pirmais 3x3 novusa turnīrs
Turnīram, kūŗš 3x3 Katskiļu nometnē notika pirmo
reizi, bija liels dalībnieku atbalsts. Spēlēja
dalībnieki no visām vecuma grupām. Izspēles
kārtība bija kā Olimpiskajās spēlēs, vispirms grupu
izspēle, tad izslēgšanas cīņas. Ļoti labi turnīrs
padevās Zariņu ģimenes spēlētājiem no Kanādas.
Pirmo vietu uz goda pjedestāla izcīnīja Māris
Zariņš finālā apspēlējot savu tēvu Viesturu Zariņu.
Trešo vietu izcīnīja Tom Prosser no Bostonas cīņā
par trešo vietu piespējot Ēriku Mežgaili no
Filadelfijas.
V.B.
Vakariņās bija medaļu pasniegšanas ceremonija,
Olimpiskās mūzikas pavadījumā. Pēc medaļu
piešķiršanas nodziedāja Kanādas himnu pa godu
Mārim.

Pateicamies Valdim
Bormanim, kas jau trešo
gadu uz brīdi atstāj savus
pienākumus Latvijas
Republikas vēstniecībā
Vašingtonā, lai apmācītu
mūs novusa spēlē un vispār
palīdzētu ar darbiņiem un
prieka veicināšanu 3x3
nometnē.
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Bērnu programma
Kā jau katru gadu 3x3
nometne nav
iedomājama bez
bērniem. Šogad bērnu
programmu vadīja divi
jauni vadītāji - Aleksis
Kenney no Bostonas un
Santa Priede no
Latvijas. Pateicoties laika apstākļiem un
vadītājiem, bērniem garlaicīgi nebija nemaz.
Gandrīz katru dienu viņi peldējās ezerā, būvēja
meža mājas un aktīvi sportoja sporta laukumā.
Ceturtdien tika iemēģināta roka rotkalšanā, pēc
kuŗas katrs tika pie pašgatavota piekariņa. Nevar
nepieminēt, cik ļoti bērniem patika metināšana
pie Ginta. Viņu idejas mūs tiešām pārsteidza, kā
rezultātā tika darināti zvēri, cilvēki, piekariņi, pat
tualetes pods. Neizpalika arī māksla un
darbošanās ar krāsām un otām. Piektdienas
virtuves nodarbība ar Paulu izvērtās interesanta
un jautra; tikām pie ļoti gardām pankūkām. Liels
paldies Valdai Grīnbergai, kas izstrādāja šo jauko
programmu un uz nedēļas beigām pievienojās
mūsu
pulkam!
Santa Priede
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Zolīte
Ik vakaru ēdamzālē
sanāk zolītes
spēlmaņi – spēlē
tādi, kuŗi tikko
iemācījušies, spēlē
bijušais pasaules
zolītes čempions
(Pauls Miniats Vispasaules Latviešu
Jauniešu Kongresā), spēlē visos līmeņos pa
vidu. Pat elektrības trūkums ir sīkums –
spēlēja tālāk pie izejas zīmju gaismas. Kārtis,
špikerus un padomus iesācējiem piegādā
Anita Nāgele, kuŗa cerībā, ka atradīsies spēle,
vienmēr nēsā kartis somā, pat kad viņa nav
3x3 nometnē.

Anita
Anita Nāgele ir no Čikāgas, bet jau četrus
gadus dzīvo Vašingtonas DC rajonā un pirmo
reizi piedalās 3x3 un ir Katskiļu nometnē.
Ceturtdienas vakarā viņa jūsmoja, ka vienā
zāles stūrī spēlē mūziķi un dzied dziedātāji,
pie trim galdiem sit kārtis, pie cita galda ada,
un citi tāpat ciemojās; visi laimīgi sadzīvodami
un līksmodami. Ēdamzāle ņudzēja ar dzīvību.

Vakaros mūziķi pavadīja dziedātājus—Ivars
Kuškēvics pie klavierēm, Pauls Pilmanis pie
bungām, Pēteris Alunāns— ģitāre un Jānis
Students—akordeons.
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Latviskā virtuve gādā nometnei
vakariņas
Paula Miniata doma bija apmācīt savus
ievirzes dalībniekus liela bara paēdināšanā, un
jāsaka, tas viņam izdevās ar uzviju.
Ceturtdienas vakarā 3x3 dalībnieki baudīja
gardo maltīti: pīli ar augļiem, jēra gaļu ar
saknēm, skābos kāpostus, kartupeļu
biezputru, latviskus salātus ar krejumu un
dillēm, un debessmannu. Ievirzē sāka gatavot
maltīti jau trešdien un tad ceturtdienā Paula
pavāri pārņema lielo nometnes virtuvi.
Pateicamies!
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Kalnā kāpšana
Piektdien līņāja, bet ar visu to grupiņa kalnā
kāpēji uzkāpa Spruce Top kalnā, kas redzams
no ēdamzāles un karoga laukuma. Diemžēl
miglas un mākoņu dēļ neko no augšas
nevarēja redzēt un dažiem esot slīdējušas
kājas uz slideniem akmeņiem, bet tāpat
izbaudīja kāpienu.

Visvairāk kāpēju sanāca trešdien uz
ūdenskritumu.

Baltijas ceļam 25 gadi!
Baltieši visā pasaulē 23. augustā atzīmē 25
gadu jubileju, kopš viņi sadevās rokās pāri
trim Baltijas valstīm - arī 3x3 dalībnieki.
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Virtuves un nometnes saimniecība
Lielu pateicību izsakam virtuves saimniecei
Dacei Gulbei ar palīgiem Juri Lazdiņu, Tainu
Laiviņu, Ievu Alversoni, Fred Alversonu un
Larisu Lazdiņu par gardām maltītēm,
uzkodēm un saldiem, kas ne vienu vien
rosināja atmest diētu. Viss bija garšīgs un
veselīgs, bet ēdām vairāk ka vajadzētu.
Paldies jauniešu komandai, kas mazgāja
traukus un citādi izpalīdzēja.
Paldies saimniekiem Tom Prosser un
Ērikam Mežgalim ar palīgu Kristapu
Skrodeli, kas gādāja, ka mums ir ērti un
labi.
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Statistika
3x3 Katskiļos ir sabraucis 131 dalībnieks, no
kuŗiem 12 ir bērni un 15 galvenokārt strādā
virtuvē un pie saimniecības. Mēs varējām saskaitīt
vismaz sešas ģimenes, kas ieradušās uz 3x3 trijās
paaudzēs – Aveni/Miniāti, Balode/Nīgale/Gin,
Prosser/McManus, Gulbe/Alversone, Staško,
Vīksniņi/Anderson.
Mums ir pieci dalībnieki no Latvijas, galvenokārt
ieviržu un nodarbību vadītāji, un 13 dalībnieki no
Kanādas. No ASV visvairāk sabraukuši no
austrumkrasta – 28 no NJ, 22 – NY, 16-MA, 14MD, 7 – PA, 5-MI, 4-ME, 3 - DC, OH & VA, 2-CA, un
pa vienam no DE, FL, IA, NC & NH.
Nometnē bija veselas sešas Maijas, četras Aijas un
Lailas, četri Jāņi, trīs Daces un divas Ainas, Anikas,
Baibas, Ingrīdas, Intas (+Ints), Juŗi, Livijas, Māras,
Māŗi, Pauli, Pēteri, Vijas un Vizmas. Pēc Ilmāra
Meža statistikas par populārākiem latviešu vīriešu
vārdiem, mums 3x3 bija Jāņi, Andris, Juris, Edgars,
Māŗi, Aivars, Pēteri un Ivars, bet neviena Mārtiņa
vai Kaspara. Sievietēm mums bija Kristīne, Inga,
Ilze, Līga, Daces, Anita un Ieva, bet nevienas
Annas, Ineses vai Marijas. No uzvārdiem mums
bija Berziņa, Jansone, Ozola, Liepiņš, Balode,
Eglītes un Zariņi, bet neviena Kalniņa Ozoliņa vai
Krūmiņa. Gaŗezera 3x3 bija vairāk meiteņu ar
vispopulārākiem latviešu vārdiem, bet mazāk zēnu
un no populārākiem uzvārdiem atradās tikai viens
Bērziņš!
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Paldies Ainai Berķei
par Daiļrades mākslas
veikala sekmīgu
vadīšanu. Peļņa par
labu 3x3.

Apskaties
www.3x3.lv !!!!
Atbilde Katskiļu Atskaņas #2 nometnes
mīklai: Vijai Markovs viens dēls dzīvo un
strādā Elsalvadorā, otrs Kolumbijā
Redakcija pateicas Pēterim Alunānam par
burvīgām 3x3 nometnes fotogrāfijam un
atvainojās Paulam Pilmanim, ka ielikusi
gaŗumzīmi viņa uzvārdā, kur tā nepienākas.
Inerneta variantos būs labots.

Redaktore: Maira Bundža
Foto: Pēteris Alunāns, Maira Bundža, Andra
Leimane, Pauls Pilmanis, Santa Priede,
Viesturs Zariņš.
Galva: Austris Mangulis
Korektore: Andra Leimane

