
3x3 Mālpils saieta avīze 2022. gada 10. jūlijs
1. zars

ZARAINIS

Mēs esam pateicīgi, ka pēc ilgā gaidīšanas 
laika mums atkal ir iespēja satikties, būt kopā 
un baudīt īpašo 3x3 saieta gaisotni Mālpilī. 

Šis 3x3 kustībai būs īpašs saiets, jo       
Latvijā tiekamies jau 60.reizi. Esam cen-
tušies, lai mūsu kopā būšana nedēļas garumā 
būtu sirsnīga, ģimeniska un katram vērtīga. 

Saieta tēma, kas mūs vienos šajā nedēļā, 
ir KOKS. Tikai apzinoties un novērtējot savas 
saknes, varam turēt stingru, stabilu savu mu-
gurkaulu -  stumbru un audzēt jauno paaudzi  
- savus zarus un lapas. Un liels prieks, ka arī 
šajā saietā satiekam jau iepriekš iepazītas 
ģimenes, kuras sakuplojušas jau ar nākamo 
paaudzi. 

Kāpēc par saieta vietu izvēlējāmies 
Mālpili?

Esam no Siguldas, bet Rolanda vecāki 
nāk no Mālpils puses. Un šobrīd, kad Mālpils 
ir daļa no Siguldas novada, gribējām saieta 
dalībniekiem kaut nedaudz parādīt šīs puses 
bagātības un cilvēku viesmīlību. Novērtēsim 
to un nedēļas garumā aicinām visus te justies 
kā mājās. 

Mums pašiem 3x3 nozīmē latvisko pie-
derību, ko turam godā. Tomēr šo latvisko 
piederību nevēlamies turēt iesaldētu, bet gan 
attīstīt to, likt tai klāt savu daļu un tā dabiski  
iekļaut to savā dzīves ikdienā. Latviskums nav 

vērtība, kura jānoliek aiz stikla uz plauktiņa, 
bet tā ir daļa no mums, mūsu domām un dar-
biem.

Gatavojoties saietam, esam domājuši, 
lai katrs no dalībniekiem te justos labi un, cik 
vien esošie apstākļi un situācija atļauj, ērti. Tā 
kā šoreiz nevaram pulcēties ļoti plašā pulkā, 
tad šī nedēļa solās būt īpaši mīļa un saliedēta. 

Esam saieta rīkotāju pulkā pirmo reizi: 
nedaudz satraukušies, bet ar lielu ticību, ka 
viss izdosies. Aicinām katru pavadīt šo nedēļu 
aktīvi iesaistoties, piedaloties, jautājot, in-
teresējoties, esot atvērtiem jaunajam, vēl 
nezināmajam. Baudot iespēju būt kopā, mēs 
katrs esam atbildīgs, lai šis saiets būtu īpašs, 
pozitīvu un vērtīgu notikumu piepildīts. Lai 
mūsu kopējais latvietības koks zeļ, plaukst, 
dzen jaunas atvases un dod bagātu ražu.

Lai top!
Auziņu ģimene

Laipni lūgti Mālpilī 3x3!
Dienas ritms

Svētdiena, 10. jūlijs

No 12.00 Ierašanās Mālpilī, 
 reģistrēšanās, iekārtošanās 
14.00 Pusdienas
15.00 Saieta atklāšana 
 ( pie vidusskolas)
16.00 Spēle “Iepazīsti Mālpili!” / 
Mālpils skolas muzeja apmeklējums 
( vidusskolas 4.stāvā)
17.00 Ieviržu vadītāju sanāksme
19.00 Vakariņas
20.00 Iepazīšanās vakars 
 (pie lielā ozola)
21.45 Vakara dziesma un vakara  
 pasaciņa
22.00 Danči, nīkšana 
 (tehnikumā 3.stāvā)

Pirmdiena, 11. jūlijs

7.45–8.30 Rīta cēliens – ķermeņa  
 un gara atmodināšana
9.00 Brokastis
9.40 Rīta kopbrīdis ar TV un 
 dziesmu
10.20 – 12.45 Rīta ievirzes
13.00 Pusdienas
14.00 – 16.30 Pēcpusdienas 
 ievirzes
17.00 – 18.45 Pievakares ievirzes
19.00 Vakariņas
20.00 “Iepazīsti Mālpili dziesmā   
un dejā” vietējo kolektīvu koncerts 
pie kultūras centra
21.45 Vakara dziesma un vakara   
 pasaciņa
22.00 danči, nīkšana 
 (tehnikumā 3.stāvā)

Baiba un Rolands ar jaunākajām meitām Dārtu un 
Elīzu šī gada Jāņos.

Auziņu vecākā meita Madara 2x2 saietā 
Amerikas Savienotajās valstīs šovasar.
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Mūs vieno mūsu vērtības

Apsveicu jūs Mālpils 3x3 un izsaku vis-
lielāko pateicību Baibai un Rolandam par 
lielo darbu, ko viņi un viņu darba grupa ir 
paveikuši,  lai sagādātu mums šo iespēju 
būt atkal kopā pēc divu gadu pārtrauku-
ma.  Liels paldies arī Mālpils ļaudīm, kuru 
viesmīlību mēs baudam jau otro reizi.

 Ļoti gribētu būt ar jums kopā, bet 
diemžēl šogad spēšu tikai pabūt ģimeņu 
seminārā ar Zoom palīdzību. Nav viegli 
sēdēt mājās, kad ar retiem izņēmumiem 
esmu piedalījusies visos Latvijas 3x3 kopš 
1990. gada. Domās un sirdī esmu pie 
jums,  priecājos redzēt pazīstamās sejas 
un sveikt vēl neredzētās. 

Mani dažkārt dēvē par 3x3 mammu, 
un es esmu bezgala lepna un priecīga, 
ka tas, ko uzsākām 1981. gadā Garezerā 
Amerikas Savienotajās Valstīs, ir spējis 
augt un zelt trīs kontinentos, sešās zemēs.  

Kļūsim par lietaskokiem!

Mīļi sveicu visus trīsreiz-
trīsniekus Mālpils 3x3 saietā!

Man patiešām liels prieks, ka varam 
atkal satikties, ieskatīties viens otram 
acīs, sajust emocijas viens no otra, 
nevis caur ekrānu, būt kopā, runāt kopā, 
dziedāt kopā, nīkt kopā un izjust to, ka 
esam vienas tautas locekļi. Mēs esam kā 
lapas kokā - katra atšķirīga - liela, maza, 
platāka, šaurāka, robaināka, smailāka, 
bet tomēr tā paša koka lapas. Šī saieta 
galvenā tēma ir koks. Jā, jā, gan pavis-
am reāli aptaustāmais koks - osis, kļa-
va, liepa, ozols, vītols, vai vēl kāds cits, 
gan arī mītiskais koks ar vara saknēm, 
zelta zariem un sudrabiņa lapiņām, gan 

Galda dziesma

Met, Laimiņa, zelta jostu 
Ap šo visu istabiņ’. 

Lai paēda, kas neēdis, 
Lai padzēra, kas nedzēris.

Ievēro:
Uz ēdienreizēm esi laicīgi un, pirms 
sākt maltīti, visi kopā nodziedāsim 
galda dziesmu!

Vakara dziesma 

Šķiramies (i) mēs, ļautiņi, 
Gana labi dzīvojuši. 

Tu ar Dievu, es ar Dievu,
Mēs ar Dievu labi ļaudis. 

Ar Dieviņu sanācām(i), 
Ar Dieviņu šķīrāmies(i). 

Ar Dieviņu, lai palika 
Šī dziesmotā istabiņa (pagalmiņis).

Ej, Laimiņa, Tu pa priekšu, 
Es tavās (i) pēdiņās(i),
Nelaid mani to celiņu, 

Kur aizgāja ļauna diena.

Ievēro:
Pēc vakara pasākuma visi sastāsimies 
aplī un kopā dziedāsim “Vakara 
dziesmu”, pēc kuras turpat mazajiem 
būs vakara pasaciņa!

Tas ir mūsu visu nopelns!  Padomāsim par 
to, kas mūs mudina, kas aicina būt kopā 
3x3 saimē,  kāpēc 3x3 jau vairāk nekā 40 
gadus ir bijis svarīga daļa no manas dzīves 
un ir kļuvis svarīgs arī daudziem, daudziem 
citiem!  Man atbilde ir skaidra – tāpēc, ka 
tur ir forši, tā ir emocionāli, intelektuāli 
un sabiedriski bagātinoša vide.   

Mūs vieno kopīgas vērtības:  latviskās 
-  mīlestība un cieņa pret Latviju, latviešu 
kultūru un tautu, un cilvēciskās – cieņa 
pret cilvēku, atvērtība, pieņemšana, vien-
līdzība, draudzība, savstarpējs atbalsts. 
3x3 ir vide, kurā nešķirojam cilvēkus 
pēc vecuma, sabiedriskā vai fi nansiālā 
stāvokļa, jo esam viena saime, uzrunājam 
viens otru ar “Tu” un apzināmies, ka katrs 
no mums ir vērtīgs un vajadzīgs, līdzat-
bildīgs par to lai saiets izdotos.  Katram 
no mums ir jābūt gan devējam, gan arī 
ņēmējam.

Lai jums šī nedēļa palīdz stiprināt 
mīlestību un lepnumu uz Latviju, tās 
kultūru un tautu!  Lai tā palīdz novērtēt, 
cik labi ir būt kopā ar savējiem! 

Līga Ruperte,
3x3 Mamma

ciltskoks, gan valodu koks... Ja to visu 
aptveram, tad paši kļūstam par lie-
taskokiem - vai ne?

Mūsu saieta nedēļa būs reizē ļoti gara 
un arī ļoti īsa. Gara, jo piesātināta ar no-
tikumiem, nodarbēm un pasākumiem, 
un īsa, jo vienā nedēļā varam tik tikko sa-
pazīties ar jauniem draugiem, iepazīt ap-
kārtni, tās kultūrvidi un vēsturi, izdziedāt 
nakts nīkšanā un Brīvā Mikrofona kon-
certā savas sirdij tuvākās dziesmas, izlo-
cīt kājas dančos, pavērot saulrietu no 
Saules kalna, un skat - jau jāšķiras un 
jādodas katram atpakaļ uz savām mājām. 
Tādēļ nekavējies - baudi kopā būšanu jau 
no paša pirmā mirkļa! Šeit visi ir savējie 
- nav titulu, goda nosaukumu un formā-
lu lomu. Tādēļ visi sarunājamies uz Tu, jo 
esam viena saime, viena liela ģimene.

Mēs dosimies mājās bagātāki - ar 
jaunām zināšanām, pozitīvām, emoci-
jām, jauniem draugiem, atskārsmēm un 
iekšējo spēku. Cik lielā mērā? Tas at-
karīgs no katra paša - cik iesaistīties gri-
boši, cik atvērti, labvēlīgi un īsti būsim, 
tik arī gūsim no mūsu kopības. 

Edvarts Virza ir teicis: “Kad jau-
nie neatšķeļas no vecajiem, bet kā zari 
pieaug tiem klāt. Un kopīgs viņiem ir 
klusums, un kopīga viņiem ir runāšana.”

Novēlu ikvienam no mums šo kopību 
sajust šeit, Mālpilī, šeit, 3x3!

Inese Krūmiņa,
Latvijas 3x3 priekšsēde

sveicieni!
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Šoreiz, gatavojoties 3x3 Mālpils saie-
ta avīzes izdošanai, iespējamie laikraksta 
nosaukumu varianti bira kā no pārpilnības 
raga, jo saieta tēma “Koks” ir tik ietilpī-
ga un idejas raisoša. Un kokam ir lapas un 
arī avīzei ir lapas, tāpēc skaidrs, ka vairāki 
nosaukuma varianti bija saistīti ar lapām, ar 
lapotni.

Bet te nu mēs esam: “Zarainis”, jo zari ir 
lapu pamats, un lapu viegli un ātri aizpūst, 
bet zars – nu tas jau ir kas pamatīgs. Un 
mēs visi esam lapiņas savā dzimtas kokā, bet 
mūsu ģimene – mazāki un lielāki zari. Un 
3x3 pirmkārt ir ģimeņu nevis individuālistu 
pasākums, kaut domāju, ka te, saietā, mēs 
visi jutīsimies kā ģimene, neatkarīgi no tā, 
cik lielā pulkā Mālpilī būsim ieradušies.

Man pašai, “Zaraiņa” redaktorei, un ma-
nai meitai Mālpils 3x3  ir jau septītais saiets. 
Kas velk uz 3x3? Tā ir sajūta, ka te ir ideālā 

Katrīna Tetere - Frolova uz saietu 
pošas kopā ar vīru un trīs bērniem, tostarp 
nesen dzimušu zīdainīti: Gaidu šo saietu 
ar priecīgu satraukumu. Esam pārliecinā-
ti, ka būs forši, būs interesantas nodarbes, 
satiksim lieliskus cilvēkus, piedzīvosim 
maģiskus kopā būšanas mirkļus. Pati biju 
3x3 mazotnē – man varēja būt 7, 8 gadi. 
Joprojām nometnes man ir atmiņā, tāpēc 
gribu dot šo iespēju arī saviem bērniem. 
Saietā lieliski būs arī tas, ka varēsim būt 
tur visi kopā, bet tajā pašā laikā daudz ko 
izbaudīt arī atsevišķi: katrs savās nodar-
bībās, savās darīšanās.

Tā kā man būs jārūpējas par mazulīti, ir 
nelielas bažas, par to, vai pagūšu izbaudīt 
saietā visu, ko gribētos. Taču, ja arī man 
nesanāks, citiem ģimenes locekļiem no-
teikti sanāks.

Edgars Neilands saietu plāno baudīt 
kopā ar sievu un pieciem bērniem: Mūsu 
ģimene 3x3 būs pirmo reizi. Protams, 
ka ir gaidas, ir cerības. Ceram iegūt citu 
skatu uz ikdienišķām lietām, satikt intere-
santus cilvēkus, no kuriem iedvesmoties. 
Visi esam atvērti šim piedzīvojumam.

Dienas jautājums

Drusku nodarbina loģistikas jautājumi, jo, 
ja ir pieci bērni, ir jādomā, kā sasēdīsimies 
mašīnā, vai visiem būs viss vajadzīgais līdzi. 

Jana Klebā uz saietu brauks kopā ar 
meitu un divām mazmeitām: Gaidām 
ar nepacietību, jo zinām, cik gan jauki ir 
3x3 saietos, gluži kā lielā ģimenē. Zinām, 
ka 3x3 ikviens pretimnācējs tev uzsmaida 
un pasveicina, ka saietā pie ikviena var 
vērsties ar jautājumu. Tā ir lieliska iespē-
ja iepazīt jaunus cilvēkus un interesantas 
personības.

Iztaujāja Ilze

Latvija: vieta, kur sastopas darbīgi cilvēki, 
kam ir svarīgas gan saknes, gan tiekties uz 
augšu.

Ilgi biju domājusi, ka mēs ar meitu 
savā dzimtā esam pirmās 3x3 dalībnieces. 
Nebija nekad dzirdēts, ka vēl kāds būtu 
bijis. Un tad – pirms dažiem mēnešiem 
– kārtīgāk izšķirstīju no vecmāmiņas 
palikušos fotoalbumus. Vienā no tiem 
uzgāju krāsainu, nelielu fotogrāfi ju – vien 
13x9 centimetru izmērā – ar daudzām, 
daudzām grūti izšķiramām sejām. Sejiņas 
tik mazas, ka pat grūti noteikt, vai tās 
smaida vai ne. Tomēr no fotogrāfi jas staroja 
gaišums un prieks. Tās otrā pusē bija rakstīts 
“Latviešu 3x3 nometnē Katskiļos, 1990. 
gada augustā.”. Visticamāk, fotogrāfi ju uz 
Latviju sūtījis vectēva brālis Ignats Kuzmins, 
kurš lielāko daļu mūža pavadīja Amerikas 
Savienotajās Valstīs un acīmredzot bija arī 

3x3 pulkā. Nu jau pagājuši desmit gadi, 
kā viņš devies mūžībā un pajautāt to vairs 
nevar. Un arī iepriekš attiecības ar ārzemju 
radiem Latvijā palikušajiem nebūt nebija 
ciešas. Kaut reizēs, kad radi viesojās Latvijā 
ar prieku un interesi tikāmies, bet tas tomēr 
nav tas pats, kas dzīvi vadīt cieši blakus un 
tikties katros godos.

Tā vēstures rats kādreiz šķīra ģimenes, 
koka zarus izmētājot pat dažādos kontinen-
tos, bet te pēkšņi parādās kāds jauns, vien-
ojošs faktors. It kā nieks, bet man bija liels 
prieks atrast šo fotogrāfi ju.

Lai 3x3 arī turpmāk vieno latviskās 
ģimenes un lai Mālpilī mums katram izdo-
das just vienotības un kopības garu!

Ilze, Zaraiņa redaktore
P.S. “Zarainis” iznāks katru saieta 

dienu. Ziņojiet redakcijai gan svarīgo un 
nopietno, gan arī tenkas un jokus par 
saieta ikdienu. 

Rakstiet zarainis3x3@gmail.com vai 
zvaniet 29240239!

Daudz laimes!

Vārda dienas gaviļnieki: 
Olivers Bušs 

Olīvija Zagorska

Ar kādam sajūtām dodies uz 3x3 Mālpilī?

Ol
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Nejaušs, bet vērtīgs atradums ģimenes fotoalbumā: 3x3 Katskiļos 1990. gadā.

Zarosim un sazarosim!



3x3 mājas lapai ir piee-
jama mobilā versija, kurā 
ātri un parocīgi iespē-
jams aplūkot saieta die-
nas ritmu. Tur atrodama 
arī dziesmu grāmata un 
saieta avīzes elektroniskā 
versija.

 Ērti! 

Pamēģini!

1. Sasveicināsimies ar visiem saieta dalībniekiem, uzsmaidīsim 
viens otram, un nekautrēsimies no tā, ka varbūt sveicināmies jau 
piekto reizi dienā!
2. Uzrunāsim viens otru uz “Tu” (kā ģimenē), neņemot vērā, cik 
kurš ir vecs vai jauns, kāds kuram statuss un cik pazīstami, maz-
pazīstami vai nepazīstami (pagaidām) esat!
3. Ēdnīcā pie galda centīsimies vispirms aizpildīt vistālākās          
vietas, lai citiem nav jāspraucas mums garām. Iespējami bieži 
mainīsim pretim un blakus sēdētājus, lai šajā īsajā laikā iepazī-
tos ar iespējami daudziem labiem ļaudīm! Pēc garšīgas maltītes 
pateiksim paldies saimniecēm!
4. Ēšanu uzsāksim tikai pēc galda dziesmas!
5. Atceries – Tava ieejas biļete ēdnīcā ir vārda karte! Tā ir arī 
pirmais solis, lai iepazītos. Vārda karti nēsāsim visiem redzamā 
vietā!
6. Ievirzes izvēlēsimies visai nedēļai, pārdomāsim labi, ko darīsim 
visā dienas garumā! Klīšanas ievirze, t.i. neregulāra staigāšana no 
vienas ievirzes uz otru, saietā nav paredzēta.
7. Saudzīgi apiesimies ar to, kas mums atvēlēts lietošanā šajā 
nedēļā – telpām un to inventāru, darba piederumiem, ma-
teriāliem!
8. Istabiņās un citās saieta telpās tīrību un kārtību uzturēsim 
paši! Neaizmirsīsim pateikt kādu labu vārdu saieta tehniskajam 
personālam, kuri ieguldījuši lielu darbu, lai mēs visi Mālpilī varētu 
būt kopā un justies labi!
9. Vecāki saglabā par saviem nepilngadīgajiem bērniem pilnu 

Mālpils, Mārpils, Lemburga
Mālpils, kas šovasar uzņem 3x3 saietu, ir sena apdzīvota vieta 

Vidzemes vidienē, pašreiz - Siguldas novadā. 
Kā stāsta bijusī Mālpils iedzīvotāja, tūrisma fi rmas “Skaisto 

skatu aģentūra” gide Inta Kalēja, ziņas par Mālpili rakstītos avo-
tos atrodamas 13. gadsimta sākumā: Mālpils otra lielākā apdzīvotā 
vieta Sidgunda jau 1204. gadā minēta Senajā Indriķa hronikā; 
priesteris Daniels no Lielvārdes turp devies kristīt lībiešus. 

Vecais pilskalns atrodas divu upju, Mergupes un Sidgundas, 
satekā. Mālpils kā sena apdzīvota vieta minēta jau 1207. gadā. 
Tolaik rakstītos avotos parādās apdzīvotas vietas vēsturiskais 
nosaukums Lemburg. Tam var būt divu veidu izcelsme – no lī-
biešu valodas Lemburga, kas nozīmē virsaišu upe, un vāciskais 
skaidrojums būtu māla pils. Tiesa, par māla pili 13. gadsimtā vēl 
nekādu ziņu nav, bet 15. gadsimtā vācu ordenis uzceļ nelielu pili 
Mergupes krastā netālu no pašreizējās luterāņu baznīcas. Šī pils 
pastāv līdz poļu-zviedru karam, 16. gadsimtā tā tiek nopostīta, 
pēc tam nav atjaunota. 

Kopš Livonijas ordeņa laikiem avotos parādās vēl viens no-
saukums ar citu skanējumu – Mārpils. Leģenda par šī vietvārda 
izcelsmi vēsta, ka, ceļot pili, noticis kā vienmēr, - kas pa dienu 
uzcelts, tas naktī nograuts. Lai pils turētos, jāiemūrē sienā ne-
vainīga jaunava. Kāda strādnieka meita Māra nesusi tēvam bro-
kastis, viņa arī kļuva par upuri. Kādu laiku avotos parādījies no-
saukums Māras pils jeb Mārpils. Latviskojot vietas nosaukums ir 
Mālpils.

Mālpils centrs veidojās ap 1760. gadu, kad sākās muižas ap-
būve, kurā ietilpa 38 ēkas. Pils saglabājusies līdz pat šodienai. 
Piektā gada revolūcijā kungu māju nodedzināja. Pēc nemieru 
apspiešanas muižā atgriezās tās īpašnieks Aleksandrs fon Grote, 

kas muižu atjaunoja un sakopa. 
Kopš 1920. gada agrārās reformas ēkā atradās Mālpils sešu 

klašu pamatskola, bet 1929. gadā to nodeva Latvijas Nacionā-
lo atvaļināto karavīru biedrībai, kas nolēma ierīkot sanatoriju 
“Lāčplēši”.  1935.  gadā bijušās muižas ēkas nopirka Mālpils pien-
otavas grāmatvedis Teodors Kerselis.

Pēc Latvijas okupācijas 1940. gadā celtnes nacionalizēja, 
tur atradās Mājturības tehnikums, vēlāk Hidromeliorācijas un 
celtniecības tehnikums, Mālpils sovhoza administrācija, bet 
1966. gadā ierīkoja Zemkopības un meliorācijas muzeju.  2003. 
gadā Mālpils muižu iegādājas tagadējais muižas īpašnieks Aldis 
Plaudis. Muižas restaurācija sākās 2006. gadā un noslēdzās 
2008. gada augustā.

Agrita

Mālpils muižas pils 1935. gadā.
Fotogrāfi ja no Mālpils kultūras centra Vēsturiskā 

mantojuma krājuma. 

atbildību visu saieta laiku. Uzmanīsim ne tikai savus, bet arī citu 
bērnus!
10. Nīkšanas ilgums nav ierobežots, bet katram pašam (vai 
vecākiem) jāzina, cikos jāiet pie miera, lai nākamajā dienā spētu 
ražīgi strādāt visās izvēlētajās ievirzēs.
11. Saieta laikā no alkoholiskajiem dzērieniem atļauts lietot tikai 
alu. Nepilngadīgajiem aizliegts lietot arī to! Alu atļauts lietot ti-
kai nīkšanas telpās.
12. Bērni drīkst doties peldēties tikai kopā ar vecākiem vai, izņē-
muma gadījumā, ar citu pilngadīgu personu. 

Kā reiz bija

Lai justos labi Mālpils 3x3!

Der zināt
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