
Latviešu  zivis dzīvo baros 
nevis skolās 
Šogad Gaķezera 3x3 tema ir pa 
jūru un ūdeĦiem. Tātad nometnie-
ki arī tika sadalīti pa grupām, kam 
iedoti zivs vai nēău nosaukumi: 
1. Nēăi (nav zivis) – lamprey 
2. Mencas – cod 
3. Šprotes – sprat (žāvētas brētli-
Ħas eĜĜā) 
4. Zuši - eel 
5. SiĜėes - herring 
6. Butes - flounder 
7. Skumbrijas - mackerel 
8. Plekstes - flounder 
9. Ėilavas – sprat (marinētas 
brētliĦas) 
10. Laši – salmon 

Iepazīšanās vakarā, pēc tam, kad 
šī gada 3x3 vadītāja Maija Zaeska 
ar savu palīdzi Amandu Jātnieci 
izskaidroja 3x3 kārtību un iepazīsti-
nāja ar ieviržu vadītājiem un citiem 
darbiniekiem, mēs sadalījāmies 
savos baros. Lai iepazītos, pārru-
nājām ko mēs katrs ar ūdeni da-
rām (dzeram, vāram zupu, pelda-
mies, braucam ar kajaku, mazgā-
jam mašīnas, laistām puėes, 
esam...) un ko dara baros (nākam 
uz 3x3, braucam (mašīnās, lidma-
šīnās, utt), dziedam, agrāk Latvijā 
stāvējām rindās pēc desām...) 
 
Grupām uzdeva 
1. Izpētīt savu 
zivi vai nēăi. 
2.  Sagatavot 3 
minūšu uguns-
kura uzvedu-
mu, kur piemi-
nēta bara zivs 
vai nēăis. 
 

 
 
 

Būs izdevība sēdēt ar baru pie vai-
rākām ēdamreizēm, lai sapazītos 
un piestrādātu pie uzdevumiem. 
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Es baros jo puikas  
skrien baros un  

nav kas tās cūkas baros. 



Nometnes vadītāja 
Maija Zaeska 
Maija jau piekto gadu vada Gaķeze-
ra 3x3 nometni un ir piedalījusies 
gandrīz katrā nometnē kopš pirmās 

1981. gadā. ViĦai svarīgi, ka tautas 
tradīcijas nodod tālāk un patīk tau-
tiskais gars. Liekas, ka sevišėi tiem, 
kas precējušies ar ne-latviešiem ir 
vēl svarīgāk piekopt savu latvietību 
un 3x3 ir ideāla vieta to darīt. Ik-
dienā Maija dzīvo ārpus Mineapoles 
ar vīru Džeromu lauksaimniecībā ar 
zirgiem un vistām, senāk esot arī 
audzējuši cūkas. ViĦai patīkot suĦu 
veikluma (agility) trenēšana, kur 
suĦiem māca lekt pāri sētiĦām, līst 
cauri tuneĜiem, utt. ViĦai arī patīk 
fotografēt un mūzika, it sevišėi vi-
sādu tautu mūzika. Maija arī reizēm 
uzĦēmās Mineapolē latviešiem iz-
kārtot mājas inventāra izpārdošanu 
(estate sale). 
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Teātķa ievirze 
 
Pirmdienas rīta ievirzē, 
Kad nezinām vēl, ko darīt, 
Mēs jautājām paši sev: 
Vai varam mēs izdarīt 
Plānoto parīt un rīt...? 
 
Tad Astrīda saka – „Netēlosim, 
Jo labāk ir, ‘vellu dzīt!’ ” 
Un savus gara darbus 
Tā noliek, lai pagaidīt’... 
 
Ričs klusi iesmīn tad bārdā, 
Pauž domas gandrīz vienā vārdā. 
Rāmi, vērdamies ārā uz kokiem: 
„Es īsti neesmu uz jokiem.” 
 
Un pārējā teātķa grupa 
Virsū Zālītes darbam tad klupa, 
Sāka lasīt par Vili Lāci, 
Par to, kā pie varas tas nācis. 
 
Bet dīvainākais, ka Ĝaudis, 
Kuķiem nāktos teātri uzvest, 
Nevar ceturtdien darīt to paši, 
Jo Valters ar vēsturniekiem 
Ir jau iestudējis kaut ko aši! 
 
 
Sanita Šūmane 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Astrīda Jansone dzimusi Latvijā, 
dzīvojusi ilgus gadus Amerikā, un 
tagad dzīvo atkal Latvijā. ViĦai 
pirmā saskare ar teātri bija pamat-
skolas 2. klasē, kad bija vajadzīgas 
“sniegpārsliĦas,” bet Vācijas no-
metnēs laikos jau uzdienēja par 
Paiju Brigaderes lugā Maija un Pai-
ja. Pirmo lugu sarakstījusi 15 gadu 
vecumā bēgĜu nometnē. Klīvlandē 
50 gadus darbojusies kā aktrise, 
režisore un tērpu māksliniece, sa-
gatavojot priekšnesumus Klīvlandes 
sarīkojumiem. Astrīda ir arī vairāku 
lugu autore. ViĦai ir interese par 
Latvijas polītiku, no Latvijā dzīvojo-
ša cilvēka viedokĜa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Daaaaaahling!”  
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Latviskā virtuve 
 
Redakcija baudīja jaukās smaržas, 
kas izplūda no Saulgriežu virtuves, 
kamēr Latviskās virtuves dalībnieki 
cepa medus kūku. Ievirzi vada Elga 
Pone ar palīdzēm. Virtuves ievirze 
vēl gatavošot JāĦu sieru, zirĦu pi-
kas, ābolmaizes, ūdens kliĦăerus, 
sklanda raušus, rudzu maizi un 
rupjmaizes kārtojumu. Kā viĦi to 
visu paveiks nākamajās piecās die-
nās? Nesūdzamies, lai tik cep un 
vāra! 

Zvirgzdu spēle 
 
Ingrīda Erdmane bija reiz ieteikusi 
3x3 vadībai rīkot vakaros spēles, 
kas vairāk iesaistītu dalībniekus – 
un tā viĦai nācās šogad tādu nova-
dīt. Vakars izdevās ar Amandas un 
divu Vannu palīdzību (pēdējās arī 

pazīstamas kā Zinta un Jūle Pones). 
Mūsu zivju barus apvienoja piecās 
komandās un uzdeva mums āėīgus 
jautājumus par mūziku, literatūru, 
vēsturi, sportu, ăeogrāfiju, un ci-
tām latviskām lietām. 
 
CīĦa bija sīva un pirmā vieta no 
pēdējās atšėīrās tikai pa trim pun-
ktiem. Pirmo vietu ieguva 
Skumbrijas/Plekstes (7/8), otro 
Nēăi/Mencas (1/2), trešo un cetur-
to dalīja Šprotes/Zuši (3/4) un 
SiĜėes/Butes(5/6), un Ėilavas/Laši 
(9/10) palika piektajā vietā, bet visi 
ko iemācījās, piemēram: 
 
Kas ir cirtaina čigānene? – sēne 

Kur bija pirmā cukurfabrika Latvijā? 
– Jelgavā 
Kādā sportā Latvijas komanda uz-
varēja pasaules čempionātu 2004. 
gadā? – zem ledus makšėerēšanā 
Cik sastāvdaĜas Rīgas melnajā bal-
zamā? – 24 
Kas ir uz 100 Ls zīmes  -  Krišjānis 
Barons 

Okupētā vēsture, okupētā 
atmiĦa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valters Nollendorfs ir literatūrzināt-
nieks, kas kĜuvis par atmiĦu kultū-
ras vēstures pētnieku un pēdējos 
desmit gadus veltījis Okupācijas 
muzejam. ViĦš ievadīja savu ievirzi 
atzīstot, ka trimdas vēsturnieki pil-
dīja svarīgu lomu rakstot Latvijas 
vēsturi, kamēr Latvijā pašā rakstīja 
padomju vēsturi. ViĦš runāja par 
nozagto tautas atmiĦu. Mēs vēsturi 
papildinām un iztulkojam ne tikai 
caur savām atmiĦām, bet caur 
zematmiĦām. (Jaunvārds radīts par 
šo ievirzi domājot.) Valters dalīb-
niekus dziĜi iesaistīja tēmā prasot 
katram atcerēties kādu momentu 

kad tie apzinājušies Latvijas stāvok-
li, okupāciju. Katram bija savs vien-
reizējais stāsts. Liela daĜa bija kā 
bērni piedzīvojuši krievu ienākšanu, 
14. jūniju, bēgšanu, bumbošanas. 
Daži jau bija skolnieki, kas izrādījuši 
pretestību. Daži bija dzimuši Vācijā, 
viena Amerikā, bet katram bija 
kāds pārdzīvojums, kas lika dziĜi 
just līdzi Latvijas liktenim. Valters 
reizēm norādīja starpību starp atmi-
Ħām un vēstures faktiem. Ievirze 
apskatīs gan vēsturiskos faktus, 
gan kā atmiĦas un zematmiĦas 
veido skatu uz vēsturi un polītiku 
šodien. 



Ticējumi par jūķu un upēm: 
 
Nevar iet zvejot Lielā Piektdienā, 
pirmos Lieldienu svētkos un Debes-
braukšanas dienā, jo tad tīkli jūķā 
iemesti visu gadu nestāv mierīgi, 
raustas un auklas trūkst pušu. 
 
JāĦos ja ūdenī brien pa upīti pus-
naktī, tad būs nauda kabatā. 
 
Ja meitene iemet vaiĦagu upē un 
vaiĦags trīs reizes apgriežas, tad 
drīz precēsies. 
 
No kurienes esam  
sabraukuši? 
Šogad Gaķezerā piedalās lielākais 
dalībnieku skaits kāds redzēts pē-
dējos gados, pāri par 170, no tiem 
40 zem 12 gadu vecuma. Dalībnieki 
nāk no trim zemēm un 13 ASV šta-
tiem. Ja visi sabrauc, būs no 
 
Anglijas – 3 
Kanādas - 19 
Latvijas – 6 
ASV 

Aiovas – 1 
Džordžas – 4 
Florīdas – 1 
Indiānas – 5 
Merilandes – 5 
Mičigānas – 51 
Minesotas – 19 
Ohaijo – 15 
Teksasas - 1 
Vašingtonas – 1 
Viskonsīnas – 9 
ZiemeĜkarolīnas – 2 
 

Vakara programmās būs: 
 
Otrdien—Kas notiek Latvijā—Ivars 
Ijābs un Jānis Peniėis 

Trešdien: Jūķas daudzinājums -  
Zenta Mennika 

Ceturtdien: Valtera Nollendorfa 
„RasoliĦš”  

Piektdien: Ugunskurs – 3 minūšu 
uzvedums no katra bara 

Sestdien: Noslēguma programma – 
2 minūšu uzvedums no katras 
ievirzes 

Dzirdēts nīkšanā: 
 
Ko pīrāgi dara gultā? 
Atbilde: mīcās 
 
 
Kas iedeva Gaķezera ZvīĦām 
nosaukumu? 
Bija daudz labu ieteikumu, sevišėi 
patika “Gaķumzīmes”. Nāca visādi 
nosaukumi, kas saistījās ar jūru un 
ūdeni—Gaķezera Straume, Mutulis, 
Žaunas, bet ZvīĦas visiem patika. 
Paldies IEVAI JOHNSON! 
 
 
Valodas stūrītis 
Redakcija gaida interesantus latvis-
kojumus un mazpazīstamus latviešu 
vārdus, kas dzirdēti šogad 3x3 no-
metnē. 
 
ApaĜmutnieks – nēăis 
Dzeramā ūdens strūklaka – water 
fountain 
Grūdene  -  putra 
Kabatas telefons  - sāk lietot 
“mobilā” vietā 
Rakstulis—kaut kāds rakstīšanas 
rīks  -  zīmulis vai tintes spalva 
Urga/urdze – no zemes nāk ārā 
strautiĦš 
Zvirgzdi – parasti no jūķas izskaloti 
akmentiĦi 
 

Vai jūs ziniet? 
Pirmdienas vakarā ieradās “Three 
Rivers Chamber of Commerce “uz 
atvērto durvju vakaru, kur viĦus 
pacienāja ar pīrāgiem Lāču Annas 
paviljonā. Tad viĦi apbraukāja Ga-
ķezera teritoriju un uzzināja arī par 
3x3 nometni. 
 
Techniskas piezīmes: 
 
Kopētājs pieejams Saulgriežu  
birojā aiz Gaķezera vidusskolas bi-
roja. Lūdzu pierakstiet kopijas. 
 
Saulgriežos 3x3 dalībniekiem pie-
ejami 2 datori, bet Internets pie-
ejams no pašu datoriem Saulgriežu 
un Kronvaldu zāles apkārtnē bez 
vada (wireless). 
 
Gaķezera bibliotēka šovasar pēc 
plūdiem tika pārcelta uz Kronvalda 
zāles lejas stāvu blakus kamīna 
telpai. 3x3 laikā tur neviens nede-
žūrēs, bet telpa nav aizslēgta. Ja 
vēlaties kādu grāmatu izrakstīt no 
bibliotēkas, tad sekojiet instrukci-
jām pie sienas. Pārdodamās grāma-
tas vēl nav izvilktas no krājuma, bet 
ja redziet kādu grāmatu vairākos 
eksemplāros – sazināties ar Mairu 
Bundžu – ja tā nav tieši mācībām 
vajadzīga, tā varētu būt pārdošanā. 
 
Materiālus un ieteikumus nā-

kamām Gaķezera ZvīĦām lū-
dzu nododiet redakcijai Saul-

griežos. 
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Vizmas KaĜiĦas dzimšanas diena 
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3x3 Krustvārdu mīkla 
uzdevis Pauls Švalbe 

Tie zem 12 g.v. kas iesniegs pareizi izpildītu krustvārda mīklu  
redakcijai līdz trešdienas vakaram, saĦems godalgu. 

Līmeniski: 
 
3. Kur var zīmēt un gleznot 
7. Priekšvārds vadītājai 
8. Ēka kur cep Latviskā virtuve 
10. Kur var taisīt lietas no koka 
11. Kur notiek nometne 
 

Stateniski: 
 
1. Gada laiks pirms rudens 
2. Mūsu valsts 
4. Kur lieto mālu 
5. Kam ir visas atslēgas 
6. Kur taisa gredzenus un saktas 
9. Uzvārds vadītājai 

Uzmini, kas tas ir? 
Baltais vilnis 

Reinis Šveikovskis 


