
Trīsreiztrīs pasaulē 2015 g. pārskats 

–  
Austrālijā - saiets notika Sidnejā, no 2. – 8. janvārim, Valdas Taylor vadībā.  Saietā bija 
85 dalībnieki no tiem 22 bija bērni. 

Latvijā – pirmais saiets notika Viļānos, no 28. jūnija -5. jūlijam, Aloidas un Viktora 
Jurčenko vadībā.  Saietā bija 298 dalībnieki, no tiem ap 30 bija no ārzemēm, plus 30 
vietējie iedzīvotāji.  Otrais saiets notika Priekuļos, no 19. – 26. jūlijam.  To vadīja 24 
gadus vecie Eduards Krūmiņš un Ieva Ploriņa kopā ar darba grupu, kuras vecums 
caurmērā bija ap 30.  Saietā bija 387 dalībnieki, no tiem 72 bija no ārzemēm, plus 60 
vietējie.  Abos saietos bija daudz bērnu un jauniešu.  Varam priecāties, ka  Latvijā 3x3  ir 
spēcīga jaunā paaudze. 

Lielbritānijā – nometne  angļu valodā notika no 2. – 9. augustam, un to vadīja 
Caroline Clements, Ingrid Dzeriņš, Jo Grīnbergs, Ināra Harrison, Becky Haywood, Maija 
Lenik, Māra Ozoliņa un  Rita Harrison.  Nometnē bija 70 dalībnieki, no tiem 33 bērni un 
7 jaunieši/izpalīgi.  Saiets latviešu valodā notika no 23. – 27. augustam, Aijas un Sandra 
Leonoviču vadībā.  Saietā bija 81 dalībnieks, ieskaitot 26 bērnus.  3x3 latviešu valodā, 
kurš  Anglijā notika no 1983. – 2003. gadam, tagad ir sekmīgi atjaunots.  3x3 angļu 
valodā notiek katru gadu kopš 1987. gada. 

Īrijā – saiets notika no 16. – 23. augustam Baibas Kalniņas vadībā, ar 106 
dalībniekiem, 38 no tiem bija bērni.  Īrijas 3x3 veterāņi neskopojās ar padomu un atbalstu 
kaimiņiem Anglijā. 

ASV - Garezerā nometne notika no 9. – 16. augustam, Maijas Zaeskas, Daigas Rūtiņas 
un Larisas Kaļiņas vadībā, ar 162 dalībniekiem, 38 no tiem bija bērni.  Katskiļos 
nometne notika no 16. – 23. augustam, Helēnas Vīksniņas vadībā, ar 120 dalībniekiem, 
ieskaitot 17 bērnus.  Nometņotāji, izmantojot Skype,   tikās ar Īrijas 3x3. 

3x3 padomes  koordinē un veicina 3x3 darbību katrā zemē.  To priekšsēži ir:  Uldis 
Ozoliņš Austrālijā, Inese Krūmiņa Latvijā, Gita Robalde Lielbritānijā, Sandra 
Bondarevska Īrijā un Ingrīda Jansone ASV.  
 Visiem 3x3 ir kopēji mērķi un kopējas vadlīnijas. Sadarbība starp visiem 3x3 pasaulē ir 
laba, tāpat kā apziņa par to, ka visi trīsreiztrīsinieki ir daļa no vienas saimes,  lai kurā 
pasaules malā tie nedzīvotu.  

3x3 nometņu/saietu kopskaits (kopš pirmās nometnes Garezerā 1981. gadā), 2015. gada 
rudenī ir 223,  kopējais dalībnieku skaits – 32554. 



Visu 3x3 kopīgajā mājas lapā www.3x3.lv ir atrodama informācija par 3x3 kustību un 
atsevišķām nometnēm, ieskaitot nometņu avīzes.  Turpat var lasīt arī 2013. gadā iznākušo 
grāmatu “3x3 ārpus Latvijas, 1981. – 2011, Pasaules mēroga kustība visu 
paaudžu latviešiem.”  Mājas lapas saimnieks ir Gundars Kalniņš. 

Grāmata “3x3 Latvijā, 1990 – 2015” ir ¾ sagatavota .  Meklējam līdzekļus tās 
izdošanai.  Sk. pielikumu “ Palīdziet tapt grāmatai par 3x3!” 

3x3 pateicās LR Kultūras ministrijai par visiem 3x3 piešķirto atbalstu, un Sabiedrības 
integrācijas fondam par atbalstu uzsākot atjaunoto latviešu valodas 3x3 Lielbritānijā. 

2016. gada nometnes/saieti 

Adelaidē – no 2. – 8. janvārim, vad. Mārīte Rumpe 
Saldū – no 3. – 10. jūlijam, vad. Egija un Ingus Krūmiņi 
Pelčos (pie Kuldīgas) – no 24. – 31. jūlijam, vad. Daiga un Aldis Bitinieki 
Lielbritānijā, angļu val., no 24. – 31. jūlijam, kontaktpersona Rita Harrison  
Lielbritānijā, latv. val. , datumi tiks paziņoti vēlāk, vad. Aija un Sandris Leonoviči 
Īrijā – datumi tiks paziņoti vēlāk, vad. Baiba Kalniņa 
Garezerā – augusta pirmajā pusē, vad. Maija Zaeska, Daiga Rūtiņa, Larisa Kaļiņa 
Katskiļos – augusta otrajā pusē, vad. Helēna Vīksniņa 
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