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Austrālijā – saiets  notika Adelaidē, no 2. – 8. janvārim, Jolantas Lārmanes un 
Kārļa Ātrena vadībā.  Saietā bija 42 dalībnieki, 10 no tiem berni.

Latvijā – pirmais saiets notika Neretā, no 7. – 15. jūlijam, Aelitas un Jura 
Batņu vadībā.  Saietā bija 357 dalībnieki, 149 berni.  Otrais saiets notika 
Alsungā,  Annas Gobzemes-Nulles un Gunta Nulles vadiba.  Saietā bija 320 
dalībnieki, ap 130 no tiem    bērni.  Abos saietos piedalijās labs skaits vietējo  
iedzīvotāju un diasporas latviešu.

Anglijā   –   Straumēnos   nometne notika no 21. – 28. jūlijam, un to vadīja Ināra 
Harrison, Monika Hall, Maija Lenik, Ingrīda Dzeriņa, Jo Grīnberga un Rita 
Harrison.  Nometnē piedalijas 70 dalībnieki, 34 no tiem zem 18 gadu vecuma.

Īrijā – saiets notika no 11. – 18. augustam, Ingunas un Imanta Miežu vadībā.  
Saietā bija 149 dalībnieki, 59 no tiem  bērni.  Portālā baltic-ireland.ie 3x3 tika 
vērtēts kā svarīgākais  notikums Īrijas latviešiem  2013. gadā.  LR1 raidījuma 
21.gadsimta latvietis, 25. augusta tēma bija – “3x3 nometne trimdā palīdzējusi 
saglabāt latvisko identitāti jau vairāk nekā 30 gadu garumā … Kā šī nometne 
uztur latvietību jaunajā trimdā un kādi ir šī gada nometnes dalībnieku iespaidi?  
Klausīsimies bērnu, viņu vecāku un nometnes pārstāvju stāstos no 3x3 
nometnes Īrijā.”    Bez tradicionālajām ievirzēm Īrijas 3x3 programmā bija arī 
skolotāju kursi, kurus vadīja un finansiāli atbalstīja LVA.  Kursos piedalījās 21 
dalībnieks no Īrijas, Norvēģijas un Lielbritānijas.

ASV     – Garezerā nometne notika no 11. – 18. augustam, Maijas Zaeskas 
vadībā.  Nometnē bija 156 dalibnieki, 43 no tiem zem 18 gadu vecuma.  
Katskiļos nometne notika no 18. – 25. augustam , un to vadīja Helēna Vīksniņa.  
Nometnē bija 145 dalībnieki, 11 bērni.

Latvijas 3x3 padomes priekšsēde Inese Krūmiņa, kopā ar Dainu Grosu, vadīja 
Ārpusskolas izglītības darba grupu KM rīkotajā konferencē Latvieši pasaulē – 
piederīgi Latvijai.  Šai grupā piedalījās arī vairāki 3x3 darbinieki no ASV, Kanādas 
un Austrālijas.

3x3 padomes – Ziemeļamerikas 3x3 padomes (priekšsēde Ingrīda 
Jansone) sēde notiks 28. septembri, Vašingtonā, D.C.  Austrālijas 3x3 padomes 
(priekšsēde Irēne Ziedare) sēde notika 3x3 saieta laikā.  Īrijas 3x3 padomes 
(priekšsēde Sandra Bondarevska) notiek regulāri pēc vajadzības, visu gadu, 
tāpat kā Latvijas 3x3 padomes (priekšsēde Inese Krūmiņa) sēdes.



“3x3 ārpus Latvijas, 1981 – 2011.  Pasaules mēroga kustība 

visu paaudžu latviešiem”     ir grāmata, kura tapa redaktores Rasmas 
Zvejnieces  un ārzemju 3x3 vadītāju darba rezultātā.  PBLA KF atbalsts palīdzēja 
sagatavot grāmatu elektroniskā formātā, un Jāņa Kukaiņa atsaucība palīdzēja to 
izdot nelielā tirāžā.  Kopijas tika dāvinātas Nacionālajai bibliotēkai, LR KM un 
IZM, visām 3x3 padomēm, PBLA, Okupācijas muzejam,  ievadrakstu  autoriem, 
informācijas sakopotājiem u.t.t.  Grāmatu, visu jeb pa daļām,  var lasīt tīmeklī 3x3 
mājas lapā www.3x3.lv kā arī no šīs vietnes  kopēt mājā jeb kopētavā.  To var 
pasūtīt Rozes grāmatnīcā www.jr.lv 

Visu, kopš 1981. gada notikušo nometņu/saietu kopskaits      
2013. gada rudenī ir 208, dalībnieku skaits – ap 29,000.

2014. gada   nometnes  /saieti  

Melburnā – no 2. – 8. janvārīm, vad. Iveta un Valdis Laiņi
Rucavā – no 13. – 20. jūlijam, vad. Inese Krūmiņa
Smiltenē – no 20. – 27. jūlijam, vad. Inese un Ainārs Grīnvaldi
Anglijā – no 27. jūlija – 3. augustam, vad. Ināra Harrison, Monika Hall, Maija Lenik,
                   Ingrīda Dzeriņa, Jo Grīnberga, Dace Fisher un Rita Harrison
Īrijā – no 10. līdz 17.augustam, vad. Inguna un Imants Mieži
Garezerā – no 10. līdz 17.augustam, vad. Maija Zaeska, Daiga Rūtiņa un Larisa 
Kaļiņa
Katskiļos – augusta otrajā pusē, vad. Heleņa Vīksniņa

Informācija par 3x3 atrodama www.3x3.lv 
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PBLA priekšsēdes vietniece, globālā 3x3 koordinātore
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