
Mazs punktiņš pasaules kartē. 
Četri burti. Zasa. Pāri par 30 kilo-
metri no Jēkabpils. Vairāk nekā 
150 kilometri no Rīgas. Nepilni 
1000 kilometri no Kijivas. Gandrīz 
7000 kilometri no Ņujorkas. Šone-
dēļ būsim te.

Kupla saime, kupla! Būsim 204 sa-
ieta dalībnieki – 112 pieaugušie un 92 
bērni. Pasaulīt balto, cik mums būs bēr-
nu! Ucināsim četrus mazuļus vecumā 
līdz trim gadiem, slaucīsim mutes sep-
tiņiem sārtvaidžiem vecumā no 3 līdz 
5 gadiem, padosim baltas maizes ņuku 
tikpat bērniem, kam no 5 līdz 7 gadi. 
Un tad nāks viņi – 44 ņiprie un kustīgie 
vecumā no 7 līdz 13 gadiem un 26 vēl 
ņiprāki un pusauga brašuļi no 13 līdz 
17 gadiem. Saieta statistikā norādīts, 
ka vienam bērnam vecums nav zināms. 
Kurš to nezina – pats bērns vai viņa ra-
dītāji, arī nav zināms.

Saietā būs 182 dalībnieki no Latvi-
jas un 22 no citām valstīm – viens tālu 
ceļu braucis dalībnieks no Krievijas, 
astoņi – no ASV, pa četriem no Dāni-
jas un Austrijas, trīs no Īrijas un divi 
no Zviedrijas. 

152 dalībnieki saietā piedalās atkār-
toti, 52 – pirmoreiz. Viņiem īpaši drau-
dzīgs padoms – ej klāt katram, ko redzi, 
jautā padomu un iesaisties. 

Nedēļas ritumā sveiksim trīs jubilā-
rus visdažādākajos vecumos – 13 gados, 
51 gadā un 79 gados. Savukārt baltas 
vārdadienas šogad Zasā svinēs 18 saieta 
dalībnieki. Bez sveikšanas pie baltiem 
galdiem būs tikai viena diena – 28. jū-
lijs, kad nebūs neviena gaviļnieka, savu-
kārt visražīgākā svinību diena būs 26. 
jūlijs – todien mūsu saimē seši sveica-
mie. Daudz baltu dieniņu mums visiem 
šonedēļ Zasā! 

Lolita
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CukurgraudsSvētdieNaS pirmaiS 

Manas trīs 
apņeMšanās

Labdien! Negribi kādu 
gabaliņu cukura? Te nu 
ir – Zasas 3x3 saieta avīze 
Cukurgrauds. 

Ilgi auklēju, bužināju, mīcīju un sijā-
ju saieta tēmu, lai izdomātu avīzei no-
saukumu. Balts. Baltas domas? Balti 
darbi? Melns uz balta? Nepatika. Sāku 
domāt no citas puses. Kas man saistās 
ar vārdu balts? Sniegs. Ej, nu, kur jūlijā 
sniegs! Migla. Vai būs laba tāda miglai-
na avīze? Mākoņi. Dikti augstu deguns 
jāceļ... Piens. Nekas dižāks par slauceni 
nenāca prātā, un labi tas neizklausījās. 
Milti. Bulciņa? Ai, neder... Bet tad!  Cu-
kurs. Jā! Cukurs! Balts un salds – cu-
kurgrauds! Tāds laimes pilns gabaliņš –  
tieši kā šī nedēļa. 

Priecājos, ka man līdzās avīzes redak-
cijā ir rakstītāja Rasma Zvejniece un 
maketētāja Madara Kalniņa – sievas, 
ar kurām plecu pie pleca esmu stāvē-
jusi gan darbā, gan dzīvē, gan 3x3 saie-
tu avīžu redakcijās. Turklāt saņēmu vēl 
vairākus piedāvājumus strādāt avīzē – 
savos atmiņu stāstos (un cerams, arī ik-
dienas vērojumos) dalīsies Uldis Siliņš, 
jauniešu dzīvi saietā atspoguļos Marta 
Bogustova. Būs labi! Jau tagad ir labi!

Šī būs mans piecpadsmitais 3x3 sa-
iets. Cik baltu ceļu iešu, tik balta pār-
nākšu. Man ir trīs nedēļas apņemšanās. 

Būšu tāda, lai citiem ar mani 
viegli. Izbiršu kā pūdercukurs uz kliņ-
ģera. Ilgi esmu gaidījusi šo nedēļu, lai 
pabūtu citā vietā, citos cilvēkos, citās 
skaņās, smaržās, elpā un domā. Man 
jau tagad te viss patīk. 

Padziedāšu un padejošu. Izkusīšu 
kā cukurgrauds liepziedu tējā, asinszā-
ļu tējā un kliņģerīšu tējā. 

Necelšu žogus ne ap sevi, ne 
savu sirdi. Ja nāks smiekli, smiešos 
tā, ka cukurgraudi vien grabēs. Ja nāks 
raudiens, apraudāšos, lai pil asaras uz 
cukurgrauda kā baldriāna pilieni. Šī ir 
mana nedēļa Tev. Un Tava man. 

Lolita Lūse,  
avīzes Cukugrauds redaktore

Zasa, mēs esam klāt! 

Daudzinājums 
Mālpils 3x3 saietā.

Karoga nolaišana 
Mālpilī pirms 
nedēļas.

Šodien karogu uzvilksim te – Zasā. 



Inese 
Krūmiņa,  
3x3 kustības 
Latvijā 
vadītāja

Laba die-
na visiem Za-
sas 3x3 dalīb-
niekiem! Mēs 
esam šeit sa-

pulcējušies, lai kopā nodzī-
votu astoņas baltas dienas. 
Lai būtu patiešām, īstenī-
bā, rokas stiepiena attālu-
mā viens no otra, varētu 
saskatīties, sasmaidīties, 
apkampties, uzdancot, 
visbeidzot arī nīkt, bet 
vēl vairāk – lai kopā 

dziedātu, kopā mācītos –  
no lektoriem un viens no 

otra, kopā runātu par sa-
vām saknēm un savu tiekšanos 

nākotnē. Un arī, lai domātu par Balto 
visdažādākajos aspektos.

Un pat tikai krāsas nozīmē baltais 
latvietim mēdz būt dažādās nokrāsās –  
ir sniegbaltais, pienbaltais, dzidri baltais 
un silti baltais, un varbūt vēl kāda baltā 
nokrāsa, ko neesmu vēl nosaukusi vārdā.

Bet baltais latvieša dzīvē nav tikai 
krāsa – mums katram ir baltas dienas, 
baltas domas un dažreiz arī balta skau-
dība vai balti meli, kam pretī vienā bal-
tā gabalā stāv balta patiesība. Un baltā 
dvēselīte, dubļus izbridusi, top baltāka 
par visbaltākajiem palagiem. 

Lai mums izdodas šajā nedēļā mazgāt 
baltus savus liepu galdus un godēt pie 
tiem godus, kas dara baltāku gan krek-
lu, gan sirdi, gan dvēseli.

Ko darīsim 
šodien un rīt Līga 

Ruperte, 
kustības 3x3 

dibinātāja

Apsveicu Jūs 
Zasas 3x3 un 
izsaku vislie-
lāko pateicību 
Ilzei un Lau-
rim par lie-
lo darbu, ko 
viņi un viņu 
darba grupa 
ir paveikusi, 
lai sagādātu mums šo iespēju – būt atkal 
kopā pēc divu gadu pārtraukuma.  Liels 
paldies Zasas ļaudīm par uzņemšanu! 

Ļoti gribētu būt ar Jums kopā, bet 
diemžēl šogad spēšu tikai pabūt ģime-
ņu seminārā ar Zoom palīdzību.  Nav 
viegli sēdēt mājā, kad ar retiem izņēmu-
miem esmu piedalījusies visos Latvijas 
3x3 kopš 1990. gada.  It sevišķi tāpēc, ka 
Sēlijā ir kā manas, tā mana nelaiķa vīra 
Arnolda saknes.  Es bērnībā vasaras pa-
vadīju vecvecāku mājās Vārnavas pagas-
tā, Arnolds ir no Biržiem, tur un Salā pie 
Jēkabpils dzīvo viņa radi, kurus regulāri 
apmeklēju, Latvijā esot.  Domās un sirdī 
esmu pie Jums, priecājos redzēt pazīsta-
mās sejas un sveikt vēl neredzētās. 

Mani dažkārt dēvē par 3x3 mammu, 
un esmu bezgala lepna un priecīga, ka 
tas, ko uzsākām 1981. gadā Garezerā, 
ASV, ir spējis augt un zelt trīs kontinen-
tos sešās zemēs.  Tas ir mūsu visu no-
pelns!  Padomāsim par to, kas mūs mu-
dina, kas aicina būt kopā 3x3 saimē.  
Kāpēc 3x3 jau vairāk nekā 40 gadus ir 
bijusi svarīga daļa no manas dzīves un ir 

kļuvusi svarīga arī daudziem, 
daudziem citiem? Man atbil-
de ir skaidra – tāpēc, ka tur ir 
forši, tā ir emocionāli, intelek-
tuāli un sabiedriski bagātino-
ša vide.   

Mūs vieno kopīgās vērtības. Latvis-
kās – mīlestība un cieņa pret Latviju, 
latviešu kultūru un tautu, un cilvēcis-
kās – cieņa pret cilvēku, atvērtība, pie-
ņemšana, vienlīdzība, draudzība, sav-
starpējs atbalsts.  3x3 ir vide, kurā 
nešķirojam cilvēkus pēc vecuma, sabied-
riskā vai finansiālā stāvokļa, jo esam 
viena saime, uzrunājam viens otru ar 
Tu un apzināmies, ka katrs no mums ir 
vērtīgs un vajadzīgs, līdzatbildīgs par to, 
lai saiets izdotos.  Katram no mums ir 
jābūt gan devējam, gan arī ņēmējam.

Lai Jums šī nedēļa palīdz stiprināt mī-
lestību un lepnumu uz Latviju, tās kul-
tūru un tautu!  Lai tā palīdz novērtēt, 
cik labi ir būt kopā ar savējiem! 

domās un sirdī esmu pie Jums 

Katram no mums ir 
jābūt gan devējam,  
gan arī ņēmējam.

Baltā dvēselīte, dubļus 
izbridusi, top baltāka par 
visbaltākajiem palagiem.

astoņas baltas dienas

BūsiM  
sveiki, veseli!

Vasara  rit  pilnā dunā, bet  
Covid-19 nav nekur pazudis – sasli-

mušo skaits palielinās. Lai saieta laikā 
varētu būt droši par sevi un citiem, pievērs 

uzmanību savai veselībai, pašsajūtai un dro-
šībai – mazgā un dezinficē rokas! Ja jūti, ka 

veselība nav īsti lāgā – ir kaut mazdrusciņ pa-
augstināta temperatūra, sākas iesnas, klepus, 
kņudina kaklu vai kaut kas nav labi ar vēde-

ru, lūdzu, rīkojies atbildīgi – izolējies, dod 
ziņu saieta vadībai vai mediķim  
(Ingus Vilks, tālr. 26473024) un 

dodies mājup. 

svētdiena, 24. jūlijs 
No 12.00 Ierašanās Zasā, reģistrē-
šanās, iekārtošanās 
14.00 Pusdienas 
15.00 Saieta atklāšana (pie 
vidusskolas) 
16.00 Spēle Iepazīsti Zasu! 
17.30  Ieviržu vadītāju sanāksme 
19.00 Vakariņas 
20.00 Iepazīšanās vakars Zasas 
Tautas namā
21.45 Vakara dziesma un vakara 
pasaciņa 
22.00 Danči, nīkšana 

pirMdiena, 25 jūlijs 
8.00-8.30 Rīta cēliens – ķermeņa 
un gara atmodināšana 
9.00 Brokastis 
9.40 Rīta kopbrīdis ar TV un 
dziesmu 
10.10-12.45 Rīta ievirzes 
13.00 Pusdienas 
14.00-16.30 Pēcpusdienas ievirzes 
16.45- 18.45 Pievakares ievirzes 
Apvārsnī – Ilze Grase Ķibilde. Mār-
tiņš Ķibilds radīja Atslēgas, lai mēs 
tās izmantotu paši un iemācītu vēs-
tures vērtību nākamajām paau-
dzēm. Tādēļ ir tik svarīgi, lai jaunā 
grāmata Atslēgas. Gadsimta vēstu-
res atradumi būtu mūsdienīgs pa-
līgs arī izglītībā, atslēdzot durvis uz 
aizraujošiem Latvijas pagātnes no-
tikumiem no neierasta skatu leņķa. 
Stāsts par grāmatas tapšanu.
19.00 Vakariņas 
20.00 Senās sporta spēles
21.45 Vakara dziesma un vakara 
pasaciņa 
22.00 Danči, nīkšana Zasas tautas 
namā



Sveiks, 3x3 dalībniek! Mēs Tevi šo-
gad esam ļoti, ļoti gaidījuši, jo mūsu ie-
cerētajam saietam vajadzēja notikt jau 
pirms diviem gadiem. Tas notiek šogad. 

Šķiet, mums visiem šis īpašais gaidī-
šanas laiks ir kaut ko iemācījis, kaut ko 
jaunu parādījis – tas ir bijis ilgošanās 
stāsts ar neparedzamām beigām. Li-
kumsakarīgi, ka tas, pēc kā esam noilgo-
jušies, ir kaut kas labs un skaists – balts 
un gaišs. Tāpēc Zasas 3x3 saieta tēma 
BALTS nāk tieši laikā un vietā. 

Mums – Cekuļu ģimenei – šis ir otrais 
saiets, ko vadām. Pirmais bija Krāsla-
vā 2018. gadā. Pērn rudenī veidojām arī 

lielo 3x3 30 gadu salidojumu Bauskā. 
Esam priecīgi, ka tagad beidzot klātienē 
un bez ierobežojumiem tiekamies šajā 
neparastajā, jaunatklātajā vietā – Sēlijā. 
Esam šeit – vietā, kur pirms gada Valsts 
prezidents Egils Levits iepazīstināja ar 
likumprojektu par vēsturiskajām ze-
mēm, kas Sēliju izceļ gaismā jo īpaši. 
Esam te, lai paši savām – trīsreiztrīsnie-
ku maņām – iepazītu šo vēsturisko no-
vadu, šejienes kultūru, kas kādu laiku 
tikusi aizmirsta Latvijas kultūrvēsturis-
ko novadu tradīciju deķī. Noteikti jāpie-
min arī paši sēļi, kas ir savdabīgi, intere-
santi un neaizmirstami ļaudis. 

Liels paldies Jēkabpils novadam, Za-
sas vidusskolai, kas nākusi mums pretī, 
atļaujot dzīvot šajā skaistajā, neatkār-
tojamajā vietā senās Zasas muižas ap-
kaimē, kur ir gan ērta infrastruktūra, 
gan gleznains parks un ainaviska vide 
apkārt romantiskajiem dīķiem. Varam 

būt tuvu cits citam un justies saliedēti –  
beidzot! Un satikties ar visbaltākajām 
domām, ko esam šurp atveduši.

BALTS mums saistās ar latvieti un 
viņa būtība. Tīrs. Gaišs. Balts. Vārds 
balts nav tikai krāsa, to latviešu valodā 
izmanto daudz plašāk. Dziesmu svētkos 
nāk meitenes baltās zeķēs; dziesmā bal-
ta laiva slīd; tautasdziesmās un pasakās 
ir baltmāmiņas un baltie tēvi un arī bā-
leliņi; mēs baltu kreklu velkam mugu-
rā un metam melnu kreklu zemē. Mēs 
ēdam baltu maizi un dzeram baltu pie-
nu. Un mums ir arī baltie meli, kurus 
piedot ir vieglāk.

Baltums latviešos ir skaists un dziļš – 
tā ir gaiša un skaidra dvēseles krāsa, un 
tādu gribam arī redzēt un piedzīvot šo sa-
ietu – ar savām baltajām domām iet un 
attīrīt drūmo pasauli. Kā tas izdosies un 
kāds būs mūsu saiets, ir atkarīgs arī no 
Tevis, no katra ikviena – mēs kopā varam 
to veidot ļoti stipru, garīgi bagātu, rado-
šu, sirsnīgu, mīļu un, protams, baltu. 

Atceries, Tu esi pats gaidītākais saieta 
dalībnieks tieši šeit un tagad, un mums 
ir liels, liels prieks atkal tikties un būt šo 
nedēļu kopā ar Tevi un darīt visu, lai te 
Tu justos mīlēts un gaidīts. Atceries, ka 
saietu veido ne tikai vadītāji, bet ikviens 
dalībnieks – mēs visi kopā. Esi atvērts, 
piedalies visur un it visā! Lai mums iz-
devusies nedēļa! Lai baltās domas, bal-
tie darbi un baltās sajūtas silda mūs vi-
sus vēl ilgi arī pēc saieta. 

Laipni lūgti Zasas 3x3!
Lauris un Ilze Cekuļi

izbaudi  
šīs dienas!

Labas dienas, labi ļau-
dis! Daudzi no Jums nebūs 
par mani neko dzirdējuši, 
un tiem, kas būs, dzirdētais 
nebūs bijis nekas labs. 

Mans vārds ir Uldis Siliņš. Es nāku 
no Austrālijas, jeb no lejā apakšā un, kā 
normāls cilvēks, tagad dzīvoju Latvijā. 
Par klasifikāciju normāls cilvēks gan do-
mas dalās. Es ar sevi iepazīstinu arī tā – 
esmu bagāts, neprecējies un meloju.

Ko es nometnē darīšu?  Uz to 
nevaru vēl atbildēt, jo vadība nav 
izgudrojusi, ko ar mani iesākt. Pa-
rasti mani iegrūž redakcijā un pa-
saka: ja gribi par brīvu ēst, sāc ko 
rakstīt. Dzeltenās preses stūrītis 
ir viss, kas man atvēlēts. Par re-
daktoru mani sen vairs neaicina, 

par ierindas žurnālistu arī nē, ja nu vie-
nīgi pēdējā lappusē, jo visas manas iz-
dotās avīzes esot apstājušās iznākt pēc 
septiņām dienām lasītāju trūkuma dēļ.

Esmu piedalījies vairāk nekā 20 no-
metnēs un guvis no 3x3 kustības daudz 

paziņu un draugu. 3x3 Zasā esmu ai-
cināts piedalīties ar savu dzīvesbied-
ri Agritu Krieviņu-Siliņu. Agrita saka: 
“Siliņš smejas, ka ikdienā nodarbojos 
ar zābakiem – no rīta uzvelku, vakarā 
novelku.” 

Un visbeidzot uzklausiet veca 3x3-
nieka padomu: Nepalieciet vērotāju 
lomā! Piedalieties! Tu saņemsi no saie-
ta atpakaļ tikpat daudz, ja ne vairāk, cik 
būsi gatavs no sevis tajā ieguldīt. Pieda-
lies, cik vien iespējams, un izbaudi šīs 
dienas! 

Jūsu Uldis Siliņš

Balts – tā ir dvēseles krāsa
Velc, Saulīte, baltu kreklu,
Met melno jūriņā,
Lai velēja jūras meitas
Ar sudraba vālītēm.

Ja satiec ILZI, paprasi 
viņai, kas viņa te ir, un 
uzzināsi visu par Sēlijas 
kultūras mantojumu. Bez 

Ilzes ziņas saietā pat adata 
nenokritīs, tāpēc vari viņai 

prasīt jebko!

Ja Nīkšanā pie galda  
Tev pretim sēž LaurIS, paprasi 

viņam, kā tas ir – saimniekot Sēlijas 
pilskalnos. Viņš ne tikai Tevi padzirdīs 
ar baltu alu, bet arī pateiks, kā un ko 

garšīgu var pagatavot pats.  
Ir pieredze.



Darba grupa

ja tev ko vajag – 
viņi palīdzēs

Plaša, jauneklīga un vienmēr 
labā garastāvoklī – tā var trijos 
vārdos raksturot Zasas 3x3 saie-
ta darba grupu. Mēs esam šeit, lai 
palīdzētu Tev atrast, uzzināt, no-
skaidrot un nekad nejusties vie-
nam, ja vien pašam to šausmīgi 
negribas. Un arī to – kontrolētu 
vientulību – spēs nodrošināt Zasas 
3x3 čaklās baltās pelītes.

Ja gribi viņus pieņemt darbā, tad  
zini – jaunus, darbaspējīgus un vienmēr 
smaidošus te var dabūt vairumā!

Baltās čaklās rokas 

aKo 
KārLIS. Paprasi 

viņam kaut ko nopietnu, 
un viņš Tev nopietni atbildēs, 
piemēram, kurš vadīs Tavu 

ievirzi un vai ievirze 
nav gadījumā jau 

aizvirzījusies. 

LauMa. 
Paprasi viņai, 

cik ir pulkstenis un tad 
ātri, ko kājas nes, diedz uz 

izvēlētās ekskursijas autobusu. 
Ja nepaspēj, neuztraucies – 

Lauma Tevi aizvedīs citā 
ekskursijā!

KNuTS. 
Paprasi viņam, 

kas uzvarēja vakardienas 
spēlē futbolā, un, ja kādam 

gribas spārdīt bumbu, 
meklējiet Knutu! 

TīNa. 
Paprasi viņai 

izlasīt, pirms rādi citiem, 
jo viņa nogādās rakstītu, 
ierunātu vai nodziedātu 

informāciju tur, kur redz arī 
piekasīgi burtmīļi –  

lasītāji. 
ELZa HErMīNE, DāVIS, SofIJa, aLBErTS un aLEKSS JūNS.  

Mazie palīgi, kas dalīs avīzes, pienesīs, aiznesīs vai vienkārši maisīs gaisu.

MarTa. 
Paprasi viņai, kas 

jauns jauniešu politikā, 
viņa tev atbildēs avīzes 
slejā jauniešiem – katru 

dienu kaut ko jaunu!

rITa. 
Paprasi viņai, 

kā tas ir – gatavot 
vārdu kartes. un vai viņa 

to vēl kādreiz gribēs 
atkārtot?

KLāra. 
Paprasi viņai, vai 

viņa māk fotografēt. 
Viņa nofotografēs. Ne 

tikai ar telefonu.

aSTra. 
Paprasi viņai, kā 

gāja amerikā un palūdz, lai 
uztaisa Tev kafiju! astra zinās 
arī visu, kas saistīts ar cipariem 

un tabulām – darbinieku 
skaitu un viņu 
kontaktiem.

JoLaNTa. 
Paprasi viņai, kā Tu 
jūties, jo viņa zinās, kā 

mēs katrs jūtamies šodien 
un kā jutīsimies līdz pat 
nākamajai svētdienai. 

Gandrīz gaišreģe.

LoTE. 
Paprasi viņai, kas 

ir viņas sapņu dāvana un 
noziedo Lotes vārdā kādam 

cēlam mērķim. Tā Tu iepriecināsi 
Loti! Visas baltās dāvanas 

izgājušas cauri Lotes 
baltajām rociņām.

JurIS. 
Paprasi viņam, 

kas jauns Zemessardzē, 
un viņš Tevi ne tikai nogādās 

Infocentrā, bet arī liks 
trīspadsmit reizes pietupties, 

pārliecinoties, ka es 
formā!

aNSIS. 
Paprasi viņam, 

kas jauns politikā vai… 
tomēr labāk neprasi, jo diez 

vai vēl jebkad tiksi pie vārda līdz 
nākamajai svētdienai. ansis 

daudz runā, un ir vērts 
ieklausīties.

arMaNDS. 
Paprasi viņam, 

kas jauns mākslā un vai 
tā izglābs pasauli kopā ar 
skaistumu! un neaizmirsti 
kopā ar autoru nobildēties 

pie saieta zīmes!



Jauniešu lapa
Koši notikumi un prātīgi ieteikumi

SarunaS  
pie ēdaMgalda
Lote Cekule (18)

“3x3 esmu bijusi tik daudz reizes 
(apmēram15), lai būtu diezgan neie-
spējami izdomāt, kas ir mana spilgtākā 
atmiņa no visiem saietiem. Visticamāk, 
tas bija Krāslavas 3x3, jo tajā man, vēl 
diezgan mazam bērnam, bija iespēja 
kaut mazliet, bet piedalīties saieta rī-
košanā. Tā bija jauka sajūta: es – cil-
vēks, kurš uzaudzis šajā sabiedrībā un 
kuram liela daļa draugu ir no 3x3, bei-
dzot palīdzu tapt saietam. 

Visiem, it īpaši jauniešiem, 3x3 saie-
ta laikā iesaku mēģināt iepazīties un 
parunāt ar iespējami vairāk cilvēkiem, 
kurus nepazīsti. It īpaši ar tādiem, kas 
nav tavā vecumā, jo parasti šīs saru-
nas ir jaukas un mēdz būt arī ļoti vēr-
tīgas. Ļoti labs brīdis, kad to var darīt, 
ir ēdienreizes, katru reizi sēžot pie gal-
da ar citiem cilvēkiem. Vēl iesaku ap-
meklēt visas ievirzes un pasākumus 

pat tad, ja nav daudz gulēts, jo nedēļas 
beigās to noteikti nenožēlosi. Un vēl ie-
saku vismaz vienreiz aiziet gan uz dan-
čiem, gan nīkšanu.”

īpašie lati  
par šokolādēM
Dārta Zvīgule (17)

“Mālpils bija mans desmitais 3x3 sa-
iets. Spilgtākais 3x3 piedzīvojums va-
rētu būt vienā no pirmajiem, ja ne pašā 
pirmajā mūsu saietā. Mamma ar tēti 
bija netīšām paņēmuši līdzi īpašos la-
tus – ar skudrām, stārķiem un citus. 
Mēs – Grieta un es – kā jau mazi bērni, 
tos visus sametām automātā, lai dabū-
tu šokolādes. Nav ne jausmas, kā mēs 
šos latus atradām, bet nu… gadījās. Vi-
siem iesaku vismaz vienu nakti palikt 
dančos līdz pat beigām un nogulēt vis-
maz vienas brokastis.” 

trīs jaunas dziesMas
Marta Bogustova (17) 

“Man ir tik daudz mīļu un spilg-
tu piedzīvojumu no 3x3, ka nevaru iz-
vēlēties tikai vienu. Tomēr vēl jopro-
jām bieži aizdomājos par Vecpiebalgas 

daudzinājumu – tas bija maģisks un 
neatkārtojams. Bet laikam jau lielākā 
daļa 3x3 daudzinājumu tādi ir.

Man ir skaidrs saraksts par to, kas 
jāizdara 3x3 nedēļā. Galvenais, pro-
tams, ir iet uz dančiem, līdz kājas no-
krīt. Jāmēģina arī uztaisīt kādu fizisku 
lietu, ko līdzi no saieta atvest uz mā-
jām. Un vēl – ir jāiemācas vismaz trīs 
jaunas dziesmas.”

nakšņošana Mežā  
un zaglis
Leo Liberts (17):

“3x3 esmu bijis deviņas reizes, un vi-
sas šīs reizes man ir pilnībā patikušas. 
Spilgtākais notikums ir vīru mācība 
pie Tomašūna, ka visi ievirzes dalībnie-
ki pa nakti palikām mežā, un uzdevu-
mi bija reāli labi – piemēram, sadalīties 
divās grupās – viena grupa slēpjas, otra 
grupa viņus medī, arī stafetes ar gaise-
ni un viss cits ir spilgti palicis atmiņā. 

Iesaku katram izmēģināt vismaz vie-
nu vakaru nepārtraukti nodejot visu 
laiku līdz pat zaglim un nepieļaut 
manu kļūdu, ka neiemācījos dejot jau 
maziņš.”

Kāds ir tavs spilgtākais 
3x3 piedzīvojums un ko 
Tu iesaki izdarīt šonedēļ? 

3x3 krustvārdu mīkla
Horizontāli.
1. Vieta, kur šovasar Latvijā notika iepriekšējais 3x3 saiets.
5. Zasas 3x3 avīzes nosaukums.
6. Ēdienreize, uz kuru ierasties visgrūtāk.
10. Pretstats Zasas 3x3 saieta vadmotīvam.
15. Vēsturiskais novads, kurā notiek Zasas 3x3 saiets.
16. Pasaules pirmās 3x3 nometnes mājvieta.
17. Aktīvā vakarēšana.

Vertikāli.
2. 3x3 saietu ikdienas 
nodarbes.
3. Zasas 3x3 saieta vadmotīvs.
4. 3x3 saietu kulminācija.
7. 3x3 kustības mamma.
8.  Tas, ko šobrīd lasi.
9. Vieta 3x3, kur vērsties pēc 
palīdzības. 
11. Zasas 3x3 saieta vadītāji.
12. Vakarēšana.
13. Kas pulcējas Zasā?
14. Svarīgākais 3x3 vakara 
dancis. 

P. S. Atbildes – nākamajā 
numurā. 
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