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«Nāc akā pasmelties, dzīvesziņā veldzēties!»

Trešais 3×3 saiets Lielbritānijā ir sācies

Saulainā svētdienas, 13. augustā pievakarē pašā Anglijas vidienē, Daugavas Vanagu lauku muižas

skaistajā īpašumā «Straumēni» sākās latviskākā vasaras nedēļa Lielbritānijā - ikgadējais «3x3»

ģimeņu saiets. Šis pēc skaita ir jau trešais Lielbritānijas 3x3 saiets, kas norisinās «Straumēnos».

«Maza Latvija nedēļas garumā» – tā mēdz saukt šo vietu saieta dalībnieki – latvisko

tradīciju, dziesmu, latviešu valodas un pašu latviešu caurvīto nedēļu. Šīgada latviskā saieta

Lielbritānijā izvēlētais temats ir «Aka» ar moto – «Nāc akā pasmelties, dzīvesziņā veldzēties».

Uz saieta atklāšanu, svinīgo Latvijas sarkanbaltsarkanā karoga pacelšanu, himnas dziedāšanu un

sveiciena vārdiem bija pulcējušās latviešu kopienas ģimenes ar bērniem. .

Dziesmu 
aka

Vilku 
gaudošana Nīkšana



3×3 saieta atklāšana bildēs

Pievakarē, pirms sadraudzības un iepazīšanās, kopā ar saieta dalībniekiem svētbrīdi noturēja un ar kopīgu 

tēvreizi latvisko kopā būšanu svētīja mācītājs Māris Sants no Rietumlondonas. 

Lielbritānijas «3x3» padomes priekšsēde Gita Robalde

saieta atklāšanā aicināja visus dalībniekus būt atvērtiem

un gardi padzerties no saieta sniegtā latvisko dzīvesziņu

akas ūdeņa, kā arī malkiem izbaudīt tā garšu.

Lielbritānijas «3x3» padomes priekšsēde Gita Robalde saieta atklāšanā

aicināja visus dalībniekus būt atvērtiem un gardi padzerties no saieta

sniegtā latvisko dzīvesziņu akas ūdeņa, kā arī malkiem izbaudīt tā garšu.

«Dzīvē ir vajadzīgas negulētas naktis un zvaigzne, ar kuru sarunāties,

kad paliec viens. Zvaigzne kā gaisma tuneļa galā, gaisma logā, kura

neizdziest, kamēr neesi pārradies mājās. Gaisma logā, lai saproti, Tevi

gaida mājās, kur esi savējais. Šei tmēs esam sapulcējušies kā viena liela

«3x3» saieta Lielbritānijā ģimene - mājās ar latvisko nosaukumu

«Straumēni», teica «3x3» saieta «Aka» vadītāja Avita O’Donnell.



Ar dziesmiņu rītā 

Ar dziesmiņu vakarā...

Saieta un kopā 

būšanas 

neatņemama 

sastāvdaļa ir 

kopdziedāšana



Saieta Zelta likums

Visā nometnes laikā

viens otru uzrunājam tikai uz “TU”!

Mēs esam uz TU!

Vēl vakar, mēs visi gribējām un 

lielākoties viens otru uzrunājām uz 

JŪS, bet šodien vairs ne. Sākot ar 

šodienu - saieta pirmo dienu, mēs esam 

tikai

un vienīgi uz TU. Kāpēc? Tāpēc, ka 

draudzīgais TU ir viens no

svarīgākajiem ģimeniskā un draudzīgā 

«3x3 saiets Lielbritānijā» saieta 

noteikumiem!  Vērā vairs netiek ņemts

ne uzrunātāja un uzrunājamā 

vecums, ne tituls, ne sociālais

stāvoklis vai pazīšanās ilgums. 

Tikai TU!

Saieta laikā 

runājam tikai 

latviski un to 

darīt mudinām arī 

mūsu bērnus!

https://www.facebook.com/events/1786801851635162/?fref=ts


Nedēļas garumā vairāki desmiti lieli

un mazi saieta dalībnieki būs aicināti

rīta un pēcpusdienas 11 ievirzēs jeb

nodarbībās apgūt dažādas mākslas,

arodus un iemaņas – kokļu spēli, zeķu

adīšanu, lina kreklu darināšana,

gleznošanu, apgūt video un

animācijas veidošanas noslēpumus,

apgūt dažādas dzīves skolas caur

spēli un rotaļām, apgūstot arī

ekstremālas situācijas, izzināt un

saprast sevi psiholoģijas nodarbībās,

spriest par biznesa iespējām, izlocīt

balsis kordziedāšanā, kā arī dejot un

sportot. Arī pieaugušie būs

nodarbināti aktivitātēs, kuras paši

izvēlēsies, piemēram noklausīties

lekciju un piedalīties diskusijā par

trimdas latviešiem vai 1. Eiropas

latviešu kongresa norisi. Pašiem

mazākajiem saieta dalībniekiem

paredzētas radošas un latviskas

aktivitātes «Mazuļu akadēmijā».

Īpaša uzmanība saietā tradicionāli

tiks veltīta bērniem un jauniešiem, lai

viņu sarunvaloda visās saieta

aktivitātēs un procesos būtu latviešu.

Saieta noslēgumā tradicionāli notiks

koncerts un izstāde.

Dziedam,dejojam, ejam rotaļās, 

koklējam, gleznojam un pat 

šujam kreklus latviski





Īpašais LIELAIS PALDIES mūsu «3x3 saiets Lielbritānijā» labvēlim – gardās maizītes,
kas cepta pēc latviešu tradicionālajām receptēm un ar kuru mielojas saieta
dalībnieki, ceptuvei «HARVEST BAKERY» no Pīterboro,
46a Ivatt Way,
Peterborough,
PE3 7PN,
UK!

Tel: +44(0)7400390393
http://www.harvestbakery.co.uk

Avīzes AKA redakcijā šogad čakli strādāja: Avita O’Donnell, Linda Burda un Viesturs

Bērziņš.

Īpašs paldies Lielbritānijas latviešu medija www.mesesamšeit.uk,

www.latviansinuk.co.uk un «1FMedia» izveidotājam un arī saieta «3x3» VIDEO

ievirzes vadītājam Kasparam Miklašēvicam par saieta iemūžināšanu fotogrāfijās un

video.
Pūcītes akadēmija

Mūsu atbalstītāji

http://www.harvestbakery.co.uk/
http://www.mesesamšeit.uk/



