ZARAINIS
3x3 Mālpils saieta avīze

2022. gada 11. jūlijs
2. zars

Beidzot atkal tiekamies!

Dienas ritms

Otrdiena, 12. jūlijs

Šī gada 3x3 ir ļoti gaidīts – pēc divu
gadu pārtraukuma varam redzēties klātienē un apskauties. To teica vai ikkatrs,
kurš uzrunāja dalībniekus atklāšanā.

kā zari lapotnē. Latvijas karogu mastā
uzvilka Cepļu, Rimkus, Kalviņas un
Silvas ģimene – radinieku saime, kas
Mālpilī ir kuplākā un trīs paaudzēs.

Jau 60. reizi Latvijā
Saieta vadītāja Baiba Auziņa sacīja,
ka viņas ģimenei 3x3 nozīmē piederību
latviešu tautai, un uzsvēra, ka šis īpašs
saiets - Latvijā 60. Varam lepoties, ka
kustība aizgājusi plašumā. Bērniem,
kuri atbraukuši uz Mālpili, vecāki pirms
gadiem paši bija jaunākie trīsreiztrīsnieki. Viena no viņiem ir arī Dora Rimkus, kas ar telefonu ﬁlmēja notiekošo,
lai to pa tiešo redzētu 3x3 mamma Līga
Ruperte Amerikā. Šoreiz Līgas nav šeit,
bet domās un sirdī viņa pie mums būs
visu nedēļu. Ar tehnoloģiju palīdzību arī
būs viena no ģimeņu semināra ievirzes
vadītājām.

Starp savējiem
Mālpils vidusskolas direktore Jeļena Caune atzina, ka uzņemt tik daudz
cilvēku nav viegls uzdevums skolas kolektīvam, tomēr viņa priecājas, ka saiets notiek šeit. Siguldas novada domes
priekšsēdētāja vietniece Līga Sausiņa
atklāja, ka, ierodoties pie mums, sajutusies kā savējā. Uzdāvināja lielu kliņģeri, ko baudījām iepazīšanās vakarā.
Līga Ruperte caur telefonu sūtīja
paldies dalībniekiem, Auziņu ģimenei,
darba grupai un mālpiliešiem par atsaucību. Latvijas 3x3 mamma Inese
Krūmiņa ievadīja pārdomās, salīdzinot
kokus ar cilvēkiem, - kā vieniem, tā
otriem ir vajadzīga kopšana. Jaunākā
Savīsimies kā zari
paaudze nezinās, kā to darīt, ja viņiem
Saieta mājastēvs Rolands Auziņš
nerādīs. Tāpēc jau vecāki un vecvecāki
novēlēja, lai Mālpils 3x3 mūs vieno
atbraukuši uz Mālpili, lai to rādītu.
tā, kā koks savas saknes ar galotni, un
Agrita
lai šīs nedēļas norisēs savijamies gluži
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7.45 Mošanās, rīta vingrošana
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
16.30 Brīvbrīdis
17.00 – 18.45 Pievakares
ievirzes
19.00 Vakariņas
20.00 Jautras sporta aktivitātes
ģimenēm un draugiem
(stadionā pie tehnikuma)
21.45 Vakara dziesma un vakara
pasaciņa
22.00 -… Danči un nīkšana

Trešdiena, 13. jūlijs
7.45 Mošanās, rīta vingrošana
9.00 Brokastis
9.40 Rīta kopbrīdis ar TV un
dziesmu
10.20 – 12.45 Rīta ievirzes
13.00 Pusdienas
14.00 – 18.45 Ekskursijas
19.00 Vakariņas
20.00 Viktorīna ”Ko tu zini
par…?”
(tehnikuma zālē 3. stāvā)
21.45 Vakara dziesma un vakara
pasaciņa.
(tehnikuma zālē 3. stāvā)
22.00 -…
Danči, nīkšana un
Zoles turnīrs

Savējie
3x3 kustībā noturēja meitas

Auziņu ģimene (no kreisās):
Dārta, Madara, Rolands, Baiba un Elīza pie 3x3 saieta Mālpilī logo.

Saieta vadītāju Auziņu ģimene izveidojās 1998. gadā – apprecējās siguldietis
Rolands un strencēniete Baiba. Tagad ģimenā arī trejmeitiņas: Madara, Dārta un
Elīza.
Rolandam ir tieša saistība ar Mālpili
– viņa vecāki ir no Mālpils pagasta, šeit
mācījušies skolā. Nu ģimene sadarbībā
ar darba grupu Mālpilij un visiem saieta
dalībniekiem sarūpējuši neaizmirstamu
latvisku tradīciju un draudzības nedēļu.
Par trīsreiztrīsniekiem Baiba un Rolands kļuva 2006. gadā, kad nometne notika Drabešos un viņi bija dalībnieki. Kopš
tā laika saietos bijuši regulāri. “Sākām vadīt nodarbības; tas šķita loģiski, ka sākumā esi dalībnieks, bet pēc tam, lai varētu
3x3 piedalīties, ir jāiegulda arī no sevis,”

stāsta Rolands. “Esam piedalījušies, sākot
no diskusijām, beidzot ar ieviržu vadīšanu.
Sākām 2012. gadā - bijusi orientēšanās,
bet pārsvarā strādājam ar bērniem. Tēmas
ir saistītas vai nu ar sportiskām aktivitātēm, vai ar dabu, ir izglītojošas, izzinošas.
Dabā ar prieku un izpratni – tā esam nosaukuši savas ievirzes.”
Nometnes vadībā viņi ir pirmoreiz.
Jā, ir izaicinājums – abi atzīst. Pirmkārt,
tāpēc, ka parastā pusotra gada vietā
dots tikai pusgads, lai saietu sagatavotu
– atteicās iepriekš plānotie vadītāji.
Neplānotas izmaiņas ienesa karš Ukrainā,
un Mālpils uzņēma kara bēgļus, tāpēc bija
jāmaina plānotā mītnes vieta. Dzīvošanas
apstākļi ir citādi nekā sākotnēji iecerēts
– guļam uz matračiem bijušā tehnikuma

un vidusskolas telpās. Daudz sadzīvisku
kārtošanu vēl bija pēdējās nedēļās.
Tā, lūk, jauniņajiem klājas, bet viņi ar
visu tiek galā; kā nekā blakus arī 3x3 vadība
un rīcības grupa, kam var lūgt padomu.
Lielu paldies Auziņi saka pieredzējušiem
saieta dalībniekiem un arī vadītājiem
Cepļu ģimenei par pamudinājumu un
iedrošinājumu. Tā ka viens skaidrs –
nometnes vadītāji ir uzņēmīgi, izdarīgi un
strādīgi ļaudis.
Baiba stāsta: “Draugi par mums
joko, ka esam ļoti zaļi un kustīgi. Ballītes
ģimenē rīkojam diezgan bieži, tad sabrauc
diezgan daudz cilvēku, bet tās nenotiek,
sēžot pie galda; parasti ir pasākumi.”
Rolands papildina sievu: “Jāņus sagaidām
Kurzemē. Sanāk ģimenes, kas velk goda
drānas, - meitenēm tautas tērpi, kuram
ugunskuru, uzdziedam, ejam rotaļās,
spēlējam spēles, dancojam.”
Viņš ieguvis maģistra grādu vides
zinātnēs, strādā mežaimniecības jomā
– ir reģiona vadītājs Dabas aizsardzības
pārvaldē. Baibai – ekonomistes un
ﬁnansistes izglītība, strādā par grāmatvedi.
Abiem ir arī dzīves skola pedagoģijā – jo ir
trīs bērni. Vecāki saka: meitas ir tās, kuras
noturējušas 3x3 kustībā, jo viņam saieti
ļoti patīk. Baiba apmierināta, ka tur bērni
kvalitatīvi pavada laiku, iemācās būt jautri
bez alkohola un citiem stimulatoriem.
“Tā ir liela vērtība, ko viņi gūst. Turklāt
izveidojas draudzība, kas palīdz ārpus
nometnēm. Meitas varbūt nekļūs par
dievturēm, bet latviskums viņās veidojas,
tas izpaužas sarunās un vērtējumos.
Trīsreiztrīs atstāj pozitīvu iespaidu, tāpēc
arī meklējām iespēju piedalīties vēl un
vēl.”
Agrita

Kā iepazinām Mālpili

Krūmiņu ģimenes pārstāvji

Svētdienas pēcpusdienas spēli “Iepazīsti Mālpili!” patraucēja grandioza lietusgāze. Iespējams, tāpēc nevienai no daudzajām komandām neizdevās atbildēt uz
visiem jautājumiem.
Tomēr uzvarētājs tika atrasts: tās godā
cēla Krastkalnu ģimeni.
Taču spēlē bija ne tikai jāatbild, bet arī
jāfotografējas: kā pasaules čempioniem
pludmales volejbolā, kā kokiem un kā 3x3
simboliem. Lūk, neliels ieskats tajā, kas
sanāca! Vairāk bilžu tiek solīts rīt, 3x3 televīzijā!
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Kalniņu ģimene

Dienas jautājums
Kā pārcieti divus gadus bez 3x3?
Mētra Krūmiņa, info centra vadītāja gan manai meitai. Viņa ir uzaugusi saie- ātru skatē, - praktiski šo cilvēku attiekno Rīgas: “Man nebija sajūtas, ka vasara
būtu sākusies, jo tā
sākas ar nometni.
Savā mūžā esmu
bijusi pilnīgi visos
saietos
(pirmajā
biju tikai sešas
dienas veca), un vēl
joprojām
neviens
nav pārsitis šo
rekordu.”

Ārija Liepiņa-Stūrniece, režisore no Limbažiem:
“Man trūka saieta
gaisotnes un gara,
kāds šeit valda. Bija
nepiepildīts
tukšums, tāpēc ka trīsreiztrīs ļoti daudz
ko nozīmē gan man,

tos tāpat kā Krūmiņi un citi bērni; tādas
ģimenes ir neskaitāmas, visas sadraudzējušās.
Kovida laikā man nepārtraukti bija
jādomā, kā strādāt ar saviem Siguldas
Mākslu skolas “Baltais ﬂīģelis” audzēkņiem gan Teātra nodaļā, gan studijā un
ko es viņiem piedāvāšu, kad varēsim atsākt strādāt. Bija jādomā par Siguldas
Tautas teātri – kā tur tālāk darīt, jo zūmā
taču nevar iestudēt izrādes. Šī situācija prasīja daudz darba, lika saņemties
un nenolaist ķepas, kaut gan brīžiem tā
notika. Īpaši tad, kad iestudējām Zīverta lugu “Kolka” par mazās lībiešu tautas
asimilēšanos latviešos pirmskara Latvijā.
Kad pagājušajā vasarā deva atļauju iet uz
skatuves visā Latvijā, četri teātra grandi paziņoja, ka nevakcinēsies. Tas gan
bija sāpīgi, jo mēs nedabūjām nospēlēt
pirmizrādi, nepiedalījāmies amatierte-

smes dēļ tikām izmesti no Latvijas amatierteātru aprites.”

Mikus Timofejevs, dalībnieks no
Rīgas: “Protams,
ka gribējās braukt
uz pasākumiem
un kaut ko darīt,
bet pirmais gads
patiesībā
bija
pat labs. Varēja
atpūsties un pa
logu paskatīties,
ka cilvēki nestaigā.
Nākamajā vasarā
sāka gribēties pasākumus. Šai nometnei
pieteicāmies jau 2019. gadā, plānojām
braukt uz Nīgrandes pagasta Kalniem,
bet tad mums atteica, jo saietu atcēla. ”
Iztaujāja Agrita

Prieks būt latviskā kultūrvidē

Karoga pacelšana uzticēta saimes vīriem.

Goda pienākumu uzvilkt mastā karogu
saieta organizētāji uzticēja radu saimei.
Tajā ir Inga Kalviņa ar vīru Žoržu Silvu un
abu trīs dēli, Ingas māsa Dina Ceple ar
vīru Reini un diviem no viņu četriem bērniem. Cepļu meita Dora, kam nu uzvārds
ir Rimkus, uz Mālpili atbraukusi kopā ar
dēliņu Gabrielu. Mazuli bieži auklē Ingas
jaunākā meita. “Dots devējam atdodas,”
Inga smaida, atceroties, ka bērnībā viņu
pieskatīja māsa, kas pirms 15 gadiem arī
iesaistīja 3x3 nometnē.
Dinai saietu pieredze vislielākā – no
paša pirmā Madlienā, kur piedalījās,

būdama padsmitgadīga folkloriste. Vēlāk,
2000. gadā, jau ar Reini kopīga nometne
Rucavā, un kopš tā laika abi katru gadu
ir vienā saietā vai abos, vadījuši ievirzes,
divreiz nometni – Kocēnos un Salacgrīvā.
Šeit visi radinieki mitinās kopā, un dzīvē
arī cits citam tuvumā. “Sajūta ir, ka aiz
tevis stāv vienmēr. Var visādi gadīties,
un tad ir SOS zvans māsai,” Dina atklāj
attiecības. Māsu bērni savstarpēji ir tik
draudzīgi, ka viņas saka: nav dalāmi. Kad
pienāk vasara, visi ir kopā.
Jautāts par divām vasarām bez 3x3,
Reinis atzīst: “Tie divi gadi bija ļoti neparasti, kā murgs. Šobrīd ir atpakaļ parastā
dzīve, un uzskatīsim, ka divus gadus tā
bija citādāka.” Inga piebilst, ka bez ģimeņu saieta vasara nav pilnīga; vismaz vienu
nometni nepieciešams piedzīvot, lai pēc
tam būtu enerģija. “Ir, ko atcerēties, visu
gadu, arī bērni par to runā. Kad nāk uz
pavasara pusi un jāpiesakās saietam, viņi
jau prašņā: kad un kur būs, kādās ievirzēs
ies, ko varēs mācīties,” viņa stāsta.
Var samulsināt Reiņa atbilde, ka no šī
saieta viņi neko īpašu negaida, bet – viss
jau notiek un ir labi tāpat! Cilvēki sanākuši “dzīvajā”! Dinai bērni jautājuši, kas
ir viņas 3x3 sajūta. Mamma atbildēja:
“Man liekas, ka brīvais mikrofons.” Jaunieši brīnījās: “Tiešām? Mūsējā gan danči!” Katram kas savs, un nometnē to var
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atrast. Inga uzskata, ka šī nedēļa ir “savu
mazo sapnīšu piepildīšana kopā ar cilvēkiem, kas domā līdzīgi. Nedēļu var pavadīt kosmosā, kur visiem ir labs prāts, cits
citam palīdz un nevienam nekas nekaiš”.
Dinasprāt, cilvēki paceļ savu garu: “Nedēļa latviskajā kultūrvidē iedod piederības sajūtu savai dzimtai, zemei, tautai un
mūsu brīnišķīgajam mantojumam.” Šāds
stiprinājums jo īpaši svarīgs šodien, kad
multinacionalitāte ir gan apkārt, gan ģimenēs.
Agrita

Made Ceple ar māsas dēliņu Gabrielu.

Daudz laimes!
Dzimšanas dienā:

Valters Treimanis
V
Viesturs
V
Jēkabsons

Kā reiz bija
Vai apskatīji krokšu vecmāmuļas?

Tāfele skolas muzejā.

Mālpils novada vidusskola ēka, kurā
šobrīd pulcējamies 3x3 saietā, ir tieši 40
gadus veca: skolēniem tā pirmoreiz vēra
durvis 1982. gada 1. septembrī.
Kā skolu cēla, kādi direktori te bijuši,
kādas formas savulaik nēsāja skolēni, no
kādām grāmatām mācījās, kādus špikerus
rakstīja, kādas slavenības te mācījušās –
mūziķi Linda Leen un Juris Kaukulis -,

to visu var uzzināt skolas muzejā. Taču
izglītošanās Mālpilī, protams, sniedzas
vēl senākā vēsturē. Tāpēc te var apsēsties
arī senos solos ar atlokāmu virsmu. Tajos
arī mūsdienās sēžas skolēni: tie, kuri uz
skolas muzeju nāk novada mācības un
vēstures stundās.
Tāpēc muzejā ir arī plašs senu darba
rīku klāsts. Svētdienas pēcpusdienā muzejs bija stāvgrūdām pilns ar 3x3 dalībniekiem, kas interesējas par vēsturi, un
tad nu, pētot senos darbarīkus, gāja vaļā
liela jautrība, minot un strīdoties, kas ir
kas.
Piemēram, kas Mālpilī ir vienroča izkapts, bet Kurzemē – rauklis, tas mūsdienās ir trimmeris. Liepu mizu vīzes, kā
izrādās, ir mūsdienu krokšu vecmāmuļas.

Noklausītas sarunas u.c.
No Līgas Reiteres
pierakstītā.
Koku ievirzes vadītājs:
Es nezinu, cik man ir bērnu. (Pauze)
Es nezinu, cik man bērnu ir pierakstījušies.
Kāds no malas: Paldies, ka paskaidroji.
Cučumuiža: Mēs līdzēsim noguldīt, tos, kas
gribēs gulēt. Kas negribēs gulēt vieni, arī varēs nākt. Mēs palīdzēsim gulēt.
Ģimeņu seminārs: Es došu padomus. Kāds
no malas iesmejas: Jā, arī tos, kas līdz šim
nedarbojas.
Mazo bērnu ievirze: Mēs dalīsim bērnus.
-Tur varēs dabūt?
-Mums saraksts ir liels.
Spēka avoti: Man tā tāfele pa modernu,
man vajag tādu, kur var arī kaut ko nodzēst.
Piebilde no malas: Apmācīsim, kā moderni
nodzēst.
Ievirzes vadītājs stāsta par savu ievirzi:
“Es to saucu par “Sarunas par kokiem””,
bet nosaukums esot daudz garāks un sarežģītāks. Neko nemācīs, bet pieskatīs ievirzi,
kurā būs sarunas par kokiem. Un rūpēsies,
lai viesiem, kas runā, ir, ko teikt, un mulsuma brīdī uzdošot jautājumus. Savukārt nākamajos mulsuma brīžos tiks galā pats. Un
stāstīšot par kokiem.
Atnāk viens salijis vīrs ar nokavēšanos
un saka: “Tikko saremontēju, nu var iet,
dušā ūdens beidzot tek.” Tajā brīdī atskan
pērkona grāviens un gāž kā no spaiņiem.

Visa šī izzinošā jautrība gan bija oﬁciāli
pieejama tikai svētdienas pēcpusdienā,
bet muzeja vadītāja Laima Balode iedrošinoši saka: ja kāds ļoti vēlas, muzeju var
atvērt vēl kādā citā dienā. Tikai jādod ziņa
skolas vadībai!
Ilze

Nav nekāds joks sēsties senlaicīgā solā!

Pirmajā Mālpils 3x3 Zaglī uzvarēja:

Iepazīšanās vakars arī pagāja vienos jokos!
Lūk, daži no tiem:
-Sēdiet uz vaskadrānas, lai nepaliek slapjš
tas, uz kā jūs sēžat!
-Koks paņem ogļskābo gāzi un pārvērš
skābeklī, ar cilvēku ir otrādi.
-Uz koka ievirzi nāks lietaskoki un veidos
lietaskokus.
-Improvizācijas teātrī mēs visi būsim pirmā plāna koki!
Sadzīviski ieteikumi no darba grupas:
- Dušas pirmdien tikai līdz pulksten 10,
pēc tam drīkstat kasīties.
- Visi, kas negrib gulēt vienatnē, var doties uz Čučumuižu (vecuma ierobežojums
no trim līdz sešiem gadiem tiek atcelts).

Jānis Ceplis un Dārta Auziņa!
No sirds sveicam!

Paziņojumi!
Vidusskolas foajē pieejamas “Brīvā
3x3 TV aicina:
mikrofona”
anketas.
Piesakāmies Skaistākās fotogrāﬁjas un interesantākos
dziedāt, dejot, žonglēt, deklamēt...
video sūti TV redakcijai: Whatsapp:
29177813 e-pasts: reiznieks@gmail.
No rītdienas vidusskolā dušas būs
com. Iespējams, tie tiks iekļauti kādā no
pieejamas no pulksten 7 līdz pulksten 21.
raidījumiem.
3x3 vienmēr bijis “Brīvais mikrofons”.
Šoreiz būs arī “Brīvā kamera”.
Ik dienu pie pusdienu vietas ap pusdienu
laiku pusstundu būs ieslēgta videokamera, kurā vari pateikt visu, ko vēlies.
Iespējams, to ieraudzīs visi!
Avīzes “ZARAINIS” redakcija: Ilze Kuzmina, Agrita Maniņa, Gatis Neimanis, Varis
Sants, Alberts Alfrēds Sants. Atrodamies vidusskolas 212. kabinetā.
Saziņai: zarainis3x3@gmail.com, 29240239.
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