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Soul of a Pilgrim, ko sarakstījusi latviete Christine
Valters Painter.
Skotija, Latvija, Brazīlija, Austrija, Havaja, jūrmala—
kur tik vien mēs neesam ceļojuši! Kurā ceļojumā mēs
atrodam mājas? Svētceļojums atšķiras no parasta
tūristu ceļojuma ar to, ka tas ir ceļojums ar mērķi
iedziļināties un labāk sevi iepazīt. Kas mūs uzrunā, kas
mums dziļi sirdī? Linda spēj šinīs pārrunās ievīt
simtgades un mūsu garīgās identitātes tēmas.

Sirsnīgs svecīšu vakara svētbrīdis
Diakone Linda Sniedze Taggart veidoja svecīšu
dievkalpojumu ap Help Thank Wow (Anne LaMott) ,
ko viņa tulkoja kā „palīdzēt,” „pateikties,” bet tad
nepārtulkojamais “wow.” Viņa lika visiem padomāt
par to, kā viņi ir palīdzējuši citiem vai kā viņi būtu
varējuši kādam palīdzēt. Par ko mēs šodien varam
pateikties. Un kur mūsu dzīvēs ir tie brīnumainie
“wow” momenti. Svētbrīdis bija ēdamzālē lietainā
laika dēļ. Visi bija sasēdušies ap altāri ar bērza krustu
un lukturi un diakone staigāja gan pa vidu, gan ārpus
apļa, apsēžoties vairākās vietās starp dalībniekiem.
Vitauts Hāzners un Silvija Mežgaile palīdzēja ar Svēto
rakstu lasīšanu. Svecītes visi iznesa ārā, salika uz ceļa
un ap tām sāka dziedāt.

Svētceļnieka dvēsele
Šo pašu sirsnību Linda Sniedze Taggart arī ieviesusi
savā ievirzē par svētceļnieka dvēseli. Lai uzsāktu
sarunas par pašu dzīvēm, viņa izmanto grāmatu The

Citā dienā viņi esot pārrunājuši Svētos rakstus, bet
iedomājoties, kā tas būtu bijis tanīs laikos. Un kādu
mēs iedomājamies enģeli? Kā mākslā to attēlo?
Māksla kā meditācija—katru dienu kaut ko zīmē,
līmē, priecājas, ka katram veidojas unikāls mākslas
darbs. Pa to laiku pārrunā dienu, mūziku, šo vietu, kas
tik daudziem ir nozīmīga un uz kuru atgriežamies, kā
svētceļotāji.
No sarunām ar Silviju Mežgaili un Vitautu Hāzneru
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Pēc svecīšu dievkalpojuma turpinājās dziedāšana
aplī Jāņa Studenta vadībā, kur tika izdziedāts labs
skaits dziesmu. Citi atkal uzsita zolīti, spēlēja
Otrdienas dziesmas:
Aiz kalniņa dūmi kūp
Rikšiem bērīti es palaidu
Aijā, Ansīt, aijā
Čuči mana līgaviņa
Es redzēju jūriņāi (di dam...)
Ar vilciņu Rīgā braucu
Trīs jaunas meitas
Trīs priedes siliņā
Tautiešami roku devu
Rozēm kaisu istabiņu
Tautiešami apsolīju
Āvu, āvu baltas kājas
Es kaŗāi aiziedams
Karavīri bēdājās
Daugaviņa puto balta
Tumsa, tumsa, kas par tumsu
Ai, sunīši, nerejati
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burtniekus (Scrabble), vai cita spēles.

Mēnestiņis nakti brauca
Kur tu teci gailīti?
Bērīts manis kumeliņš
Līgo laiva uz ūdeņa
Dažu skaistu ziedu
Vai tā mana vaina bija
Šeit ir Latvija
Atmiņas
Seši mani bundzenieki
Sen tas bij’
Nezviedz bērais kumeliņš
Es ceru, ka kādreiz man dārziņš
būs
Zilais lakatiņš
Dzeltenie bērzi
Kāpēc man dziedāt svešu
dziesmu?
Varbūt
Vecpiebalgas ūdensrozes

Pie jūŗas dzīve mana
Upē naktī pīles kliedz
Teici, teici valodiņa
Vecās dzirnes
Kumeliņš
Skaista ir jaunība
Krizantēmas
Sārtās neļķes
Stūŗu stūŗiem tēvu zeme
Māte savas meitas sauca
Es dziedāšu par tevi tēvu zeme
Viss nāk un aiziet tālumā
Mazā kaija
Ko sēro draugs
Par to ceļu
Kurzeme
Pirmās simts jau nodziedātas
trešdien!
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aizsargāt sevi, piemēram
uzstājoties par to, ka
jāizvācas krievu
kaŗaspēkiem. Dažādi
varianti tika apspriesti, bet
iestāšanās NATO likās kā
vienīgais reālais risinājums.
Teikmanis minēja trimdas
darbiniekus, kas nākuši
palīgā ar diplomātiskiem
jautājumiem agrajos
Latvijas diplomātija & ārpolitika simts gados gados, kaut tagad ārlietu dienests ir
Andris Sprūds var uz Latvijas diplomātiju un ārpolitiku profesionalizējies. Vēl uz jautājumu par Latvijas
skatīties ar plašu redzes loku, jo pavadījis laiku ārpus attiecībām ar pašreizējo ASV valdību, vēstnieks
Latvijas. Viņš jau septiņus gadus vada Latvijas Ārlietu atbildēja, ka nelasot tikai Tvītus, bet skatoties uz
militāro budžetu, kongresa lēmumiem, u.c. Amerikas
Institūtu, ko dibināja trimdas Atis Lejiņš. Andris arī
valdības dokumentiem, kur atbalsts Latvijai nav
māca starptautiskās attiecības Rīgas Stradiņa
samazinājies.
Universitātē. Viņs pirmo grādu ieguvis 1994.g., bet
tad studējis Budapeštā Georga Sorosa universitātē,
Noslēdzot ievirzi, pēdējās pāris dienās Andris Sprūds
doktorējies Krakovā, Polijā un bijis divas reizes ar
turēsies pie mūsdienu diplomātijas apsvērumiem un
Fulbraita stipendiju Amerikā Kolumbijas un Džona
kādi varētu būt ārpolitiskie izaicinājumi nākotnē.
Hopkinsa universitātēs. Tas ko viņš mums 3x3 ievirzē
Trešdienas vakarā bija paneļdiskusija par vēlēšanām,
stāsta, nāk no nesenām publikācijām ko viņš
kur Saeimas kandidātes Janīna Kursīte un Aija Abene
sagatavojis par Latvijas diplomātiju un ārpolitiku 100 izteicās, kā arī no diplomāta puses Andris Teikmanis
gados.
un akadēmiķis Andris Sprūds. Galvenais, svarīgi mums
visiem Latvijas pilsoņiem iet balsot un informēties, lai
Apskatu Andris sāka ar pārskatu par vēsturiski
saprotam kuras partijas tiešām varētu pārsniegt
nozīmīgiem notikumiem un tad runāja par Latvijas
vajadzīgos 5%, lai neaizmetam prom savu balsi.
diplomātiju kritiskos brīžos, vai tas bija Latvijas valsts
dibināšanas laikā, kad bija jāiegūst citu valsts
atbalsts neatkarības realizēšanai, vai vēlāk
Meierovica darbs cenšoties apvienot Baltijas
valstis diplomātiskajā jomā. Tad, protams, nāk
kritiskais Otrās pasaules kaŗa laiks. Vai paliekot
neitrāliem bija labākā izvēle?
Trešdien pie mums ciemojās vēstnieks Andris
Teikmanis, kas runāja par to, kā ārpolitika iespaido
iekšpolitiku. Jaunatbrīvotajā Latvijā bija jāizlemj,
vai Latvija grib būt daļa no Eiropas un kā vislabāk
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Vācijā pirmo reizi bija nometne Bērzainē pie
Freiburgas no 29. jūlija — 5. augustam, Ineses un
Āra Avenu un Induļa Bērziņa vadībā ar 131
dalībnieku.
ASV - Garezerā nometne notika no 5. – 12. augustam, un to vadīja Maija Zaeska un Daiga Rūtiņa.
Nometnē bija 173 dalībnieki, to skaitā 43 bērni.
Katskiļos nometne notiek no 12. – 19. augustam
Helēnas Vīksniņas vadībā. Nometnē ir 103
dalībnieki.

Rasmas Zvejnieces foto

Sveicieni no Līgas Rupertes!

3x3 nometņu/saietu kopskaits (kopš pirmās
nometnes Garezerā, 1981. gadā) 2018. gada
vasaras beigās ir 248 un kopējais dalībnieku skaits
jau sniedz pāri par 37,000.

Šovasar Līga Ruperte nodeva Latvijas Nacionālās
bibliotēkas direktoram Andrim Vilkam abas 3x3
grāmatas: Trīsreiztrīs ārpus Latvijas, 1981-2013 un
Trīsreiztrīs Latvijā, 1990-2015.
Ko darīt ar latviešu gleznām, spilventiņiem,

māla vāzītēm un svečturiem?
2018. gada 3x3 nometnes/saieti
Lielākā daļa no latviskiem spilventiņiem, vāzītēm un
svečturiem jānogādā nākamajai paaudzei caur
vietējiem latviešu tirdziņiem. Ja kādam priekšmetam
ir sevišķa vēsture, tas varētu interesēt LaPa muzejam.
Īrijā saiets notika no 31. maija – 4. jūnijam
Gleznu mums arī ir daudz, un ir reizes, kad Gaŗezerā
Lāsmas Andersones un Krista Bebriša vadībā, ar
un Katskiļos taisa mākslas darbu izsoles vai tirgus.
84 dalībniekiem.
Cenšaties nogādāt uz tiem. Ar izlasi variet piedāvāt
MB
Latvijā pirmais saiets notika Krāslavā – no 8. – 15. trimdas mākslas muzejam Latvijā.
jūlijam, Ilzes un Laura Cekuļa vadībā ar 448
dalībniekiem. Otrais saiets notika Zaļeniekos – no
Pasaules Latviešu Mākslas Centrs
22. – 29. jūlijam, Ilvas Miezes un Edmunda
Barkāna vadībā, ar 419 dalībniekiem. Abos Latvi- aicina tautiešus ziedot mākslas
jas saietos vienmēr piedalās daudz bērnu un jau- darbus patstāvīgai kolekcijai Cēsīs.
niešu. Piedalījās arī labs skaits vietējo iedzīvotāju.
Izpildlapa dabūjama no Leldes
Lielbritānijā nometne angļu valodā notika no 30. Kalmītes —
leldekalmite81@gmail.com
jūlija – 6. augustam. Šo nometni ļoti veiksmīgi
vada grupa, kuras kontaktpersona ir Rita Harrison.
Guna Mundheim
Saiets latviešu valodā notika no 5. – 12.
augustam, un to vadīja Avita O’Donnell. Dalībnieku skaits vēl nav zināms.
Austrālijā saiets notika no 2. – 8. janvārim,
Kanberā, un to vadīja Iveta Laine ar palīdzēm.
Saietā bija 57 dalībnieki.
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Mīlas dzeja 100 gados
Mīlas dzejas ievirzē Līga
Balode devusi tekstus no
Raiņa un Aspazijas
vēstulēm un dalībnieki no
tiem izvilkuši vārdus ar
kuriem tad viedojuši 6
vārdu dzejoļus:
Nav prātīgi noskatīties
Kā mīlā skūpstījāmies – Tauriņš
Mana dvēsele sapņoja
Ka mani skūpstīji – Ilmārs
Cilvēk, dziesmiņa –
Patiesības laiks,
Mēra domas. – Lidonis
Meklēju
Stundā ilgi
Glāzi konjaka
Ak, Dievs. – Pieviltā

Jauno domas
atziņas ir
liels spēks. – Gudrība
Ieraudzīju ierēdņus,
aizgāju bēdīga.
Nedusmojies! Skūpstu... – Natālija Roze
Raudas, skūpsti,
Joki, pasakas, stiprāku dara. – Lidonis
Silti asinsķermenīši
Samta zeltkukainīši
Ierakstījusī instinktu. – Zilacīte Samtiņa
Sapņoju bēdīgu sapni un atmodos raudādama.
Iedevu sirdij laiku ieraudzīt prieku. – Saulīte

Rīta vingrošana
Rīta vingrošanu vada
smaidīgā, miera pilnā un
līdzsvarotā Brigita
Vīksniņa. Katru rītu
pirms brokastīm ierodas
apmēram ceturtā daļa,
pat trešā daļa no
nometnes dalībniekiem.
Orientējoties savos
ķermeņos un apkārtnē
varam labāk izbaudīt dienu.

Rīta meditācija
Papildinot rīta rituālu ar vingrošanu, pirmo maltīti,
garīgo maizi dod Lindas Sniedzes Taggert rīta
meditācijas, kur Svētie raksti, piemērota pārdomu
tēma, lūgšana un korālis, dod nometnes
dalībniekiem garīgo spēku dienu izbaudīt.
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Katerskiļu ūdenskritums varens pēc
lielajiem lietiem!
Šogad mazāks pulciņš uzdrīkstējās aizkāpt līdz
Katerskiļu ūdenskritumam, kur tos gaisā
uzmestā migla tūlīt izmērcēja. Ūdenskrituma
pakājē, kur parasti trīsreiztrīsnieki peldējās,
nemaz nevarēja nokļūt.

Salīdzinājumam
foto no 2017.
gada

Mežsargs norādīja, ka varot pa citu taciņu
piekļūt pie apakšas, un tā mūsējie aizbrauca uz
otru galu un apskatīja vareno ūdenskritumu
no apakšas. Silvāns aizkāpa līdz akmenim, kur
uzdejoja uzvaras deju.
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Pakritis mūsu kalnu „Supreme Leader“
Pauls Pilmanis ir vadījis 3x3 kalnā kāpšanas ievirzi
desmit gadu. Šinī jubilejas gadā notika maza
nelaime. Pēc divām lietainām dienām, trešdienas
rītā saule spīdēja un kāpēji devās uz North Lake
pastaigā. Grupa tika pie Saulrieta akmeņa (Sunset
Rock), baudīja skatu un taisījās iet atpakaļ lejā pa
kalnu. Pauls pakrita un
ievainoja kāju.Varēja
lēni pastaigāt, bet
zināja, ka viss nebija
labi. Urgent Care
Kingstonā konstatēja,
ka nekas nebija lauzts
vai pārrauts, bet potīte
izmežģīta un celis
kārtīgi ievainots. Sakarā
ar šo nelaimi, kalnā
kāpšanas grupa
nokavēja Katskiļu 3x3
grupas bildi. Paldies
Viesturam un Mārim
Zariņiem, kas uzņēmās turpināt ievirzes pastaigas!
Vizma Drukovska

LV valoda 3x3 nometnē
“Ka” vs “kad” Es zinu, ka (iemesls) Tev patīk šī
krāsa. Es zinu kad (laiks) būs nākamais
mēģinājums. [3x3 vairums dzirdams “kad”
vietā un nevietā. Vārds “ka” dzirdams reti, arī
Latvijā.]
“Rīt” vs “rītā.” Šodien, nevis “rīt.” “Rītā,” nevis
pēcpusdienā. [Vārdu “rītā” dzird bieži, vietā un
nevietā. Vārdu “rīt” dzird reti.]
Tika likvidēti čekas “rekordi.” “Rekords“ ir
sasniegumu kalngals. Šeit domāts čekas
„dokumenti.“
AS

Ceļojošā cimdu izstāde
Ilggadīgā 3x3 tirdziņa vadītāja Lilita Berga kārtoja un
meklēja mājvietas Priedaines muzeja eksponātiem.
Mārai Lindei bija doma, ka varētu salikt cimdus no
dažādiem novadiem koferī un tos izstādīt latviešu
centros simtgadei. Cimdu koferis nu nonācis pie
mums.

Ceļojošais Latvijas karogs
Pie mums arī nonācis ceļojošais Latvijas karogs, kas
austs Cēsīs un sācis ceļošanas gaitas 2016. gada
decembrī pie prezidenta Vējoņa. Lūdzu,
parakstieties karoga viesu grāmatā. Karogu
izmantojām arī kopbildei un daži gribēja ar karogu
nobildēties. Te redzamas māsas Abenes un divas
māsas Baumanes ar draudzeni Ramonu.
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Daiļrade 2018
3x3 tirdziņš atvērts katru dienu Pirmajā mītnē
no 1-2 un no 5:30-6:15, sestdien no 10-12, 1-2
Piedalās:
Maira Dižgalve – auskari un kakla rotas
LaPa Muzejs un Maija Hinkle – grāmatas
Maija Laiviņa – koka darbi un rokdarbi
Taina Laiviņa – kartītes
Austris Mangulis – T-krekli, jakas & tanktops
Aina Priedīte – kartītes & ierāmēti foto
Andris Rūtiņš – grāmatas
Anda Spalviņa – prievītes un rokassprādzes
*****

Birojā var nopirkt 3x3 T-kreklus, vestes, jakas, krūzes,
somas, „stadium seats.” Cenas no $5 līdz $40.
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Dzirdēts, redzēts, novērots:
Grib dieviņš šo zemīti
Ar ūdeni slīcināt.
Mīļa Māra Dievu lūdza
Ap galviņu glāstīdama. t. dz.

Tik silti ap sirdi šai lietainajā nedēļā starp
nopietnībām, intensīvām debatēm novērot
vienu, otru mīļu pieglaudienu, vai acīm
redzamu labsajūtu divu cilvēku attiecībās.
Māra Vīksniņa

Ināra Liepa meklē līdzīgi
domājošus ļaudis, kas būtu ar
mieru ieguldīt zemes gabalā te
nometnes tuvumā. Viņa tic, ka
globālā silšana ir reāla un, ka
Katskiļu kalni būs laba vieta kur
būt. Pašlaik zeme šinī apkārtnē
ir nopērkama par zemām
cenām. Ināra ar savu vīru meklē citus latviešus ar ko
kopīgi nopirkt lielāku zemes gabalu. Lūdzu piestājiet
tirdziņā vai vēlāk piezvaniet viņai - 330-888-8646.

Sirsnīgi pateicamies mūsu ziedotājiem!
Edgars Bērziņš $80
Silva Blassmann $30
Ramona Kļaviņa $15
Austris Mangulis $20
Pateicamies Latvijas Republikas Kultūras Ministrijai
par 3x3 nometnes atbalstu ārzemēs lektoru ceļa
naudas segšanai.

Visas Katskiļu 3x3 avīzes būs atrodamas

3x3 mājas lapā— www.3x3.lv

Redaktore: Maira Bundža (raksti bez autora ir
lielāko daļu redaktores pierakstīti)
Foto: Dzintra Alversone, Maira Bundža, Māris
Zariņš.
Avīzes galva: Austris Mangulis
Korektores: Maija Meirāne. & Māra Vīksniņa.

