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Daudzinājums

KOPĪBA, VIENOTĪBA, LATVIETĪBA.
Tās ir sajūtas, kas manu dvēseli ir
pārņēmušas pēc Daudzinājuma. 3x3 avizē
Saime pareizi ir rakstīts, ka Daudzinājumu
nevar aprakstit. To var tikai un vienīgi izjust.
Daudzinājumam katrs nometnes dalībnieks
gatavojās ar īpašu prieku. Meitas un sievas
tērpās tautastērpos un lika galvā ziedu
vainagus. Vīri uzvilka labāko kārtu un lika
galvā cepuri. Man vēl nav tautastērps, tamdēļ
uzvilku baltu blūzi un sarkanu jaku. Es ņēmu
pie rokas mazdēlinu Kairo-Lee un kopā ar
citiem nometnes dalībniekiem lāpas gaismā,
dziedot “Seši mazi bundzinieki”, devos uz
tuvējo pļaviņu svinēt Daudzinājumu. Īpašā
rituālā tika aizdegts ugunskurs un, rokās
sadevušies, dziesmas dziedot,

apgājām tam apkārt. Gita Robalde šim ugunskuram pievienoja oglīti, kas atceļojusi no
Īrijas šāgada 3x3. It kā mazs sīkums, tomēr
tieši šī mazā oglīte man radīja vienotības
sajūtu gan ar tiem latviešiem, kas visā plašajā
pasaulē pulcējas 3x3 nometnēs, gan latviešiem Latvijā, kas gadu no gada svin Jāņus. Viņi
tāpat pulcējas pie ugunskura un dzied.
Šovakar mēs dziedājām daudz. Nezinu, kā
tas izskaidrojams, bet dziesmu, kuras tik sen
nebija dziedātas, vārdi paši par sevi nāca pār
lūpām:
Dzīvoš’ ilgi, ne tik ilgi,
Saules mūžu nedzīvošu.
Ūdentiņis, akmentiņis,
Tie dzīvos saules mūžu.

Daudz laimes dzimšanas dienā!
Lai viss ko vēlies - PIEPILDĀS.
Lai viss ko dari - IZDODĀS,
Lai viss ko gribi, ir SASNIEDZAMS!
Saimes sveicieni
AIJAI
dzimšanas dienā!
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Mazie latvju puikas un meitiņas, satupuši
pie ugunskura, vēroja karstās liesmas un
klausījās. Ko bērni dzirdēja? Mammu un tēti
dziedam? Dziesmas vārdus aizskanam pāri
Anglijas koku augstajām galotnēm? Ko viņi
sajuta? Tantes un onkuļus slavējam latviskumu? Vai viņi izjuta to brīnišķo kopības,
vienotības un latvietības sajūtu, kas bija katrā
no mums? Ko izjuta debesu jumā baltais
mēness, kas mūs visus vēroja? Vai tikai viņš?
Visi esam Dieva bērni. Cik daudz mums šajā
dzīvē laiks ir dots, tas jāizmanto pilnvērtīgi.
Šovakar tā bija pilnvērtibas sajūta. Tā bija
sajūta, ka mēs visi esam viens. Tā bija sajūta,
ka latvieši visā plašajā pasaulē ir viens.
Lilita

Daudz prieka vārda dienā!
Lai sit bungas, pūš un spēlē,
Urrā sauc un laimes vēlē,
Visi Saimes ļaudis jau zin,
Alens vārda dienu svin!
Sveicieni vārda dienas gaviļniekam!

Saime
Degoša lāpa, stipra vīra rokās – šķīstī mūsu daudzinājuma vietu,
aizdedzina ugunskuru, kas dod siltumu, gaismu un arī šķīsti.
Varbūt tāpēc ugunskurs mums latviešiem ieņem tik centrālu lomu
mūsu rituālos. Daudzinājums, kas mūs visus saveda kopā vakara
tumsā, ar gaišām, rotaļīgām dziesmām manā uztverē izvērtās par
3x3 pašu dvēseliskāko brīdi. Brīvā dabā, koku ielenkti, zem debess
jumta, dziedot tik izteiksmīgas mūsu tautas dziesmas, un ziedojot
ugunij maizi, roku darbu un ziedu pušķus, varējām izjust stipru
saikni ar mūsu senčiem, kas tāpat savus skaistākos un svarīgākos
svētkus ir atzīmējuši pie dabas klēpja, ap ugunskura liesmām.
Lilija

Kāds prieks, ka esmu šeit nokļuvusi. Bet nekas jau
nenotiek tāpat. Manam ceļam bija jāiet caur šo pieredzi
– būt Saimē. Kopā diet, dziedāt un smiet. Dāvāt smaidu,
runāt uz TU un pateikt PALDIES. Laipns vārds, priecīgs
prāts, dzīves izziņa un jauns spēks. Saprast zāles stiebru –
sirds jau velk uz ko liegu. Dienas spars, labo domu gars.
Vienam otru papildināt – Saimes daļai būt!
Avita
Daudzinājums ir 3x3 apliecinājums pozitīvām cerībām,
ka ar saietu citas saimes dzird par to. Saime ir ģimene,
kur visi iet uz vienu līmeni. Saite savieno mūsu pasaules
saimes neatkarīgi, kur tās eksistē. Straumēnos es redzu
tikai vienu ļoti lielu ģimeni, kuras locekļi dod viens otram
pozitīvas jušanas un prieku, kas atstās iespaidu uz nākotni. Es zinu, ka nākotnē šis pasākums turpinās saliedēt
mūsu tautu un atstās lielu latvisku iespaidu mūsu bērniem.
Jūs esat malači!
Māris

Šis bija mans pirmais īstais Daudzinājums,
kurā piedalījos no sākuma līdz beigām, jo
pirms gada Īrijas 3x3 nesanāca piedalīties
pilnībā. Šogad es jutu emocionālu lādiņu un
mūsu saimes vienotību.
Sandris

Skudriņas skrēja pār muguru. Latviešu tautas
tradīciju kārtā veidotais daudzinājums manī
izraisīja dziļu pateicību pret uguns stihiju un
mūsu senču garīgo mantojumu. Ļoti aizkustinošs rituāls un kopā būšana, kas sakārtoja
domas un deva iekšējo mieru.
Jēkabs
							2

Saime

Viesošanās pie Straumēnu senioriem
Trešdienas rīta brokastlaikā vairākas mūsu
saimes dziedošās meitenes koklētāja Jēkaba
pavadībā ciemojās saietam līdzās esošajā dārza
mājā, kur mīt vecākā gadagājuma latvieši, lai
kopīgi izdziedātu kādu dziesmu un parunātos.
Mūs sagaidīja apmēram piecpadsmit sirmgalvji, vecākajai kundzei jau 100 gadu slieksnis
pārkāpts un dzimšanas dienas apsveikuma telegramma no Lielbritānijas karalienes saņemta.

Kopīgi dziedot atvērās sirdis un sejās ielija
gaišums un prieks. Saviļņojuma un laimes
asaras acu kaktiņos… Tā bija neaprakstāma
kopā būšanas sajūta!
Abpusējā saskaņā vienojāmies, ka atnāksim
vēlreiz, uz pusdienām. Šoreiz līdzi paņēmām
savas saimes jaunāko paaudzi no ievirzes “Joka
pēc alfabēts”, kas nodziedāja divas dziesmas.
Un atkal virmoja pāri plūstošas emocijas par
to, ka ir, kas var dot un ir, kas vēlas saņemt šo
mūsu sirdīs mītošo latviskumu.

Padziedājām vēl citas tautasdziesmas un
visbeidzot arī “Zilo lakatiņu”, kas, savukārt,
uzjundīja dziļi slēptas jūtas cienījamo vīru
dvēselēs.
Un tā, kopā dziedot, kopā esot, arī radās
doma, ko mēs varētu aiznest nākošā gada
saietam – vienu kopīgu ievirzi noturēt tieši
šeit, sirmgalvju viesistabā. Jo mēs taču esam
viena saime un šie godpilni nodzīvotie mūži
ir mūsu zelta krātuve!

Milzu Burbuļu šovs
Pēc pusdienām visi - mazi un lieli tika aicināti uz Milzu Burbuļu šovu.
Laiks mūs tiešām lutināja, estrādes laukumā skoliņas „Dzintari” skolotājas
Jana un Gunita priecēja mazos. Katram mazajam bija iespēja laist milzu
burbuļus pašam. Neskatoties, ka burbuļi sprāga acīs - bērni smiedami un
raudādami ķēra burbuļus uz nebēdu!

3x3 ciemiņš
Saimes saieta namā vakar ieradās viesi – 3x3
Straumēnos angļu plūsmas vadītāja Rita Harrison
ar ģimeni. Šī nometne augusta sākumā Straumēnos
notika jau 30 reizi. Rita 3x3 darbojas 24 gadus, no
tiem laikiem, kad viņas meitas bija pavisam mazas,
nu meitenes pašas ir skolotājas. Angļu plūsmas
nometnē piedalās ap 20 ģimeņu, visās paaudzēs.
Rita novēl mūsu atjaunotajai 3x3 nometnei turpināt
iesākto, pilnveidoties un uzturēt latvisko vienotību!
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Saimes avīzes redakcija, kurā strādāja Guna, Sandra, Gita,
Edvards, Ronalds, Sandris un citi brīvprātīgie, no sirds atvainojas visiem, visiem lasītājiem par gramatiskajām, stila un laika
trūkuma radītajām kļudām visos iepriekšējos un nākošajos
avīzes numuros!
Īpaša atvainošanās Janai! Paldies Tev par vakara pasaciņām
bērniem!
Paldies Rūtai par tehnisko atbalstu, nododama savu portatīvo
datotu redakcijas vajadzībām!
Jūsu lasīšanas prieks iet roku rokā ar mūsu avīzes tapšanas
prieku!

Saime

Pasakaini daudzveidīgais noslēguma vakara
koncerts

							4

Saime

Kopā būšana bagātina un skolo
Mūsu saiets jau gandrīz, gandrīz beidzies, taču, lai ātrāk sagaidītu
nākošo gadu un uz otro 3x3 saietu Lielbritānijā ierastos spirgts,
žirgts, vesels un vienā gabalā, tad sekojiet Ventiņ’ zāļ’ sievs ieteikumiem, agri celieties, daudz staigājiet un smeliet spēkus no dabas!
Lūk, dažas no Līgas ieteiktajām receptēm, kuras viņa laipni piedāvā
Saimes ļaudīm:

Virzas salāti
Virza 1sauja
Gaiļbiksītes 1sauja
Burkāns 1gab
Saulespuķes sēklas 1ēdamkarote
Eļļa (auksti spiesta) no ķirbju sēklām vai riekstiem pēc garšas
Virzas lakstus un gaiļbiksītes lapas sagriež. Sarīvē burkānu. Pieber
gaiļbiksītes ziedus un saulespuķes sēklas. Pievieno eļļu pēc garšas.
Piedzer ābolu un ķirbju sulu.
Virza ir vitamīniem bagāta un satur ļoti daudz kālija, tāpēc to lieto pie
salātiem.
Virza mīkstina klepu, palīdz atkrēpot, nomāc nelabu dūšu un vemšanu,
ārstē urīnvada iekaisumus, dziedē rētas, ārstē reimatismu. No virzas var
gatavot masku sejai un matiem. Ar uzlējumu skalo iekaisušas acis.

Pārgājiena salāti

Pārgājiena salāti
1 sauja skābenes
1 sauja gārsa
1 sauja avotkreses
1 pušķītis gaiļbiksītes
1 šķipsniņa sāls
1glāze krējums
1/2 burka rūgušpiens
Pārgājiena soma, litra burka ar vāku, nazis, karote.

Vispirms litra burkā ielej rūgušpienu ar krējumu un labi aizvāko. Liek
mugursomā. Dodas avotainā vietā meklēt avotkresi. Pa ceļam saplūc
skābenes, gaiļbiksītes un gārsu. Noskalo strautā. Sagriež sīki. Ņem no somas burciņu. Pārgājiena laikā krējums ar rūgušpienu būs sajaucies viendabīgā masā. Tajā ieber sagrieztos zaļumus, aizvāko un sakrata. Strebamie
pārgājiena salāti gatavi! Svaigā gaisā labi garšo. Var piekost rupmaizi.

Mēs jau nešķiramies pavisam, mēs
šķiramies, lai tiktos atkal. Kad? Nākošgad! Ar sakrātu spēku, lielu
enerģiju, cilājošām domām un atvērtām
sirdīm. Bet pirms - stāstām, dalāmies par
piedzīvoto šogad Saimē!
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Kreptīgais biezpiens
Kreptīgais biezpiens
1 sauja gārsa
1 sauja virza
1 sauja pērkones un žodzenes ziedi
1 šķipsniņa maura lociņi
1 šķipsniņa savvaļas ķiploki
Biezpiens un krējums cik sirds kāro.
Bļoda, nazis, karote.
Vispirms dārzā savāc gārsu, virzu, pērkones un žodzenes
ziedus. Noskalo zaļos lakstus, sagriež gārsu un virzu kopā ar
lociņiem un ķiplokiem. Liek zaļumus bļodā. Pieber dzeltenos
pērkoņu un žodzeņu ziedus. Sajauc ar krējumu un iemaisa
biezpienu. Var piekost rupmaizi.

Ceptais pavasaris
1 sauja pavasara kosu galviņas
1 sauja pavasara niedru dzinumi
1 sauja ušņu saknes
Neliels gabaliņš sviesta.
Panna, katliņš, koka karote, nazis, uguns un ūdens.
Vispirms izravē dārziņu. Savāc kosu galviņas un ušņu saknes.
Ūdens malā sagriež niedru dzinumus. Ušņu saknes un niedru
dzinumus noskalo, apvāra sālsūdenī. Uzkarsē pannu, izkausē sviestu. Sviestā apcep kosu galviņas kopā ar apvārītām ušņu saknēm
un niedru dzinumiem. Cepot maisa ar koka karoti. Pasniedz ar
svaigiem salātiņiem.

Saime

Pusdienu galdā īsta, svaiga latviešu maize
Dūmi kūp, maizi cep
Tai mazā ciemiņā;
Patīk man silta maize,
Patīk pate cepējiņa.

baudīt “Harvest Bakery” maizes
izstrādājumus.
Ceptuve nometnei tos sponsorēja,
šādi atbalstot 3x3 Straumēnos.
Lielbritānija nav vienīgā valsts,
kuru “Harvest Bakery” apgādā ar
latviešu maizīti, turklāt uzņēmums
strauji paplašinās, vienlaikus radot
arī jaunas darba vietas. Starp citu,
galvenokārt latviešiem. Bet tikām
mūsu nometņotāji gardu muti bauda
mums tik nepieciešamo maizīti un
slavē tās cepējus. Paldies “Harvest
Bakery” darbiniekiem!

Raugiet, brāļi, tīrumiņu,
Tīrumāi maize aug;
Neraugiet stiklu logu,
Ne margotas istabiņas.
Tā sacīja sveši ļaudis:
Bīdelēta kviešu maize.
Manas rokas bīdelēja,
Brāļa asas dzirnaviņas.
Maize latviešiem arvien ir bijusi gan
pārticības, gan darba tikuma simbols, tā
apdziedāta tautas dziesmās un saimes
galds nav iedomājams bez klaipa.
Ne viens vien Lielbritānijā dzīvojošais
latvietis jau vismaz gadu rupjmaizi un
saldskābmaizi no Latvijas vairs neved.
Kālab gan to darīt, ja tepat var nopirkt
uz vietas ceptos kukulīšus. Kompānija
“Harvest Bakery”, kurā strādā latviešu
meistari, maizīti cep Pītersboro (Petersboro) latviešu maizes ceptuvē un

gardos klaipiņus nogādā uz veikaliem
vēl pavisam siltus. Un nu jau vismaz
septiņas dažādas šķirnes ir nopērkamas
aptuveni simt piecdesmit Lielbritānijas
veikalos. Plauktos gozējas arī tik populārā
saldskābmaize, ķieģelītis un klasiskā rupjmaize. Turpat arī baltmaize, saldskābā
ar sēklām, rudzu maizīte un ķiploku
grauzdiņi.
Arī Lielbritānijas 3x3 nometnē brokastotāji, pusdienotāji un vakariņotāji varēja

Uz tikšanos nakošajā gadā!
Šī gada 3x3 saieta Lielbritānijā SAIMES
vienotība un kopums, ko katrs mēs
izjutām, radīja drošības sajūtu, ka esam
daļa no visas 3x3 lielās Saimes.
Brīnišķīgā pleca sajūta, dziedot Vakara
dziesmu, bija, ir un būs mūsu kopējais
virzītājspēks visiem turpmākajiem
saietiem.
Mīlot, ticam un ceram, ka 3x3
tradīcijas dziļi un pamatīgi iesakņosies
Lielbritānijā.
3x3 Lielbritānijā padomes vārdā –
Gita

Paldies par Jūsu mīlestību un uzticību!
Tā iedvesmo censties un neapstāties, lai
padarītu skaistāku un bagātāku mūsu
latvisko vidi šeit, Lielbritānijā.
Lai šis, pēc tik daudziem gadiem atjaunotais 3x3 saiets ir kā maizes iejava,
kas gadu no gada tiek atstāta nākanajam
gardajam maizes klaipam.
Tiekamies jau pavisam drīz – nākamgad!
Aija & Sandris
3x3 saieta Lielbritānijā 2015 vadītāji

Atbalstītāji

Lielbritānijas latviešu IZGLĪTĪBAS FONDS
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