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Austrālijā – saiets notika Melburnā, no 2. – 8. janvārim, Ivetas un Valža Laiņu 
vadībā.  Saietā bija 72 dalībnieki, 14 no tiem bērni.   !
Latvijā – pirmais saiets notika Rucavā, no 10. – 17. jūlijam, Ineses Krūmiņas  
vadībā.  Saietā bija 262 dalībnieki, no tiem ap 30  no ārzemēm, plus 138 vietējie 
iedzīvotāji.  Rucavas 3x3 apmeklēja un par to atzinīgi izteicās Kultūras minister Dace 
Melbārde.  Otrais saiets notika Smiltenē, no 17. – 24. jūlijam.  To vadīja Inese un Ainārs 
Grīnvaldi.  Saietā bija 365 dalībnieki, 60 no tiem  no ārzemēm, plus 144 vietējie 
iedzīvotāji.   Abos saietos bija daudz bērnu.   !
Lielbritānijā - (angļu valodā) nometne notika no 27. jūlija – 3. augustam, un to 
vadīja Ināra Harrison, Maija Lenik, Ingrīda Dzeriņa, Jo Grīnberga, Dace Fisher un Rita 
Harrison.  Nometnē piedalījās 64 dalībnieki no kuriem 34 bija bērni. !
Īrijā saiets notika no 10. – 17. augustam, Ingunas  un Imanta Miežu vadībā.  Saietā bija 
127 dalībnieki, 47 no tiem bērni. Atsaucība bija ļoti liela – nepilnās sešās dienas pēc 
saieta izsludināšanas,  janvārī, pieteicās maksimālais dalībnieku skaits.  Saietā piedalījās 
un par to atzinīgi izteicās Gunta Robežniece,  Kultūras ministrijas Sabiedrības 
integrācijas departmenta eksperte. !
ASV – Garezerā nometne notika no 10. – 17. augustam,  Maijas Zaeskas vadībā.  
Nometnē bija 148 dalībnieki, 45 no tiem bērni.  Katskiļos nometne notika no 17. – 24. 
augustam, un to vadīja Helēna Vīksniņa.  Nometnē bija 130 dalībnieki, 10 no tiem bija 
bērni. !
“Latvieši pasaulē – piederīgi Latvijai” konferencē, 9. jūlijā, Nometņu darba 
grupu vadīja Inguna Mieze, Īrijas 3x3 vadītāja.  Šai grupā piedalījās arī 3x3 darbinieki no 
ASV, Latvijas un Austrālijas. !
3x3 padomes – Latvijas 3x3 padomes  (priekšsēde Inese Krūmiņa) sēdes notiek ik 
mēnesi pavasarī, vasarā un rudenī, pārējā gada laikā pēc vajadzības.  Austrālijas 3x3 
padomes (priekšsēdis Uldis Ozoliņš)sēde notiek 3x3 saieta laikā.  ASV 3x3 padomes 
(priekšsēde Ingrīda Jansone) sēde notiek  rudenī.  Šogad tā būs no 18. – 20. oktobrim, 
Klīvlandē.  Īrijas 3x3 padomes (priekšsēde Sandra Bondarevska) sēdes  notiek pēc 
vajadzības, parasti apmēram reizi mēnesī.  Lielbritānijas 3x3 (latviešu valodā) padomes 
(priekšsēde Gita Robalde) sēdes notiek pēc vajadzības. !



Tapšanas stadijā ir grāmata “3x3 Latvijā, 1990 – 2014”.   Grāmata“3x3 
ārpus Latvijas, 1981 – 2011, Pasaules mēroga kustība visu 
paaudžu latviešiem” iznāca 2013. gadā.  To var lasīt 3x3 mājas lapā www.3x3.lv 
vai pasūtīt Rozes grāmatnīcā www.jr.lv  
Pateicība LR Kultūras ministrijai.  To, ka 3x3 kustība ir nozīmīga latvietības 
saglabāšanai, ir atzinusi arī Latvijas valdība, kas šogad caur Kultūras ministriju ir 
iedalījusi nozīmīgu finansiālu atbalstu visām 3x3 nometnēm pasaulē.  Atbalsts piesķirts 
arī 2x2 nometnei.  Šī līdzfinansējuma administrēšanu tuvāko trīs gadu periodam KM ir 
uzticējusi Latvijas 3x3 biedrībai, kuras priekšsēde ir Inese Krūmiņa.  !
 Visām 3x3 ir kopēji mērķi un kopējas vadlīnijas, un visu nometņu vadītāji, 
lektori, meistari un citi darbinieki ziedo savu laiku, energiju un talantus 
veicot savus pienākumus bez finansiālas atlīdzības.  Par to viņiem nākās 
vislielākā pateicība. 
Bezpeļņas organizācijas statuss 2014. gada vasarā tika piešķirts Latvijas 3x3 
biedrībai.  Līdz ar to firmas un individi Latvijā savus ziedojumus 3x3 var atvilkt no 
nodokļiem. !
3x3 nometņu/saietu kopskaits, (kopš pirmās nometnes Garezerā, 1981. gadā),  
2014. gada rudenī ir 215, kopējais dalībnieku skaits – 31,245. !
2015. gada nometnes/saieti !
Sidnejā – no 2. – 8. Janvārim, vad. Sandra Dragūna un Valda Taylor 
Viļānos – no 28. jūnija – 5. jūlijam, vad. Aloida un Viktors Jurčenko 
Priekuļos – no 19. – 26. jūlijam, vad. Eduards Krūmiņš un Ieva Ploriņa 
Lielbritānijā (angļu val.) – no 2. – 9. augustam, vad. Jo Grīnberga, Maija Lenik,  
                                    Ingrīda Dzeriņa, Ināra Harrison, Rita Harrison 
Lielbritānijā (latviešu val.) – no 23. -  27. augustam, vad. Aija un Sandris Leonoviči 
Īrijā – no 16. – 23. augustam, vad. Baiba Kalniņa 
Garezerā – no 9. – 16. augustam, vad. Maija Zaeska, Daiga Rūtiņa, Larisa Kaļiņa 
Katskiļos – datumi tiks paziņoti vēlāk., vad. Helēna Vīksniņa !
Informācija par visam nometnēm, ieskaitot nometņu avīzes, atrodama www.
3x3.lv  3x3 Mājas lapas saimnieks ir Gundars Kalniņš. !
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