
Jaunpils 3x3
saieta avīze
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JAUNI RAKSTI PAR JAUNO UN VECO 2019. gada 

22. jūlijs

Ierakstīsim sirdīs, atmiņās un 
zinībās šo “mazo ideālo Latviju”, 

kā mēdz dēvēt katru 3x3 saietu 
un pamazām pārvērtīsim arī visu 
Latviju.  Nevalkāsim nerakstītu 
un izrakstīsim šīs septiņas dienas, 
lai tās var likt pūrā un dalīties. 
Pēc šiem iedvesmojošiem saieta 
mammas un jaunmāmiņas ceļa 

vārdiem, kur netrūka arī uzslavas 
Jaunpils saieta vadītājiem un darba 
grupai, tika dots vārds Jaunpils 
novada domes priekšsēdētājai 
Ligitai Ginteres kundzei.

“Ciemiņi ir svētība mājās,” tā 
silti sagaidīja trīsreiztrīsniekus 
novada saimniece. Šķiet, nekas 

RAKSTĪSIM, LAI VAR LIKT PŪRĀ UN DALĪTIES
nenotiek tāpat vien. Atceroties 
iepriekšējo 3x3 saietu Jaunpilī 
pirms 20 gadiem, vietējie iedzīvotāji 
atmiņā atsauca vien pozitīvu 
pieredzi un kopābūšanu, un kāpēc 
gan neuzņemt saietu Jaunpilī 
vēlreiz? Sacīts, darīts – te nu mēs 
esam – jau šogad. 

Uldis

CEĻAVĀRDI  
NO JAUNPILS 3X3  
1999. GADĀ

[..] Laiks šeit ir ļoti īss un piepildīts – 
no rīta kās tev ir svešinieks, 
pusdienlaikā – jau tubrālis, bet pēc 
nedēļas – draugs uz mūžu.

Viena nedēļa pārvērš tevī gadu 
gadus. Kas ir tas noslēpumainais 
spēks? [..] Burvestība rodas tajā, 
ka cilvēki ar cilvēkiem satiekas 

cieņā, ar tuvākā mīlestību. 
Šeit ļaudis sabrauc, lai būtu 
draudzīgā gaisotnē, dalītos viens 
ar otru prasmēs; te veidojas tāds 
mikrokosms kā paraugs tam, kādu 
mēs vēlētos visu Latviju redzēt. Jā, 
kādēl gan ne? Padomājiet mājās – 
ja Latvija būtu tāda, kā nedēļu šī 
nometne? Veidojiet savā vidē tādu 
cilvēcības saliņu – mazliet gaišāku, 
labāku. Aizbraucot jūs aiznesīsiet 
sevī līdzi pārliecību, ka katrā mīt 
neatklāta radošā gara spēka spējas, 
ko ikdienā nebijāt atklājuši.

[..] Nesiet sauli sirdī, tad saule 
spīdēs pār mums, mūsu tautu un 
visu mūsu zemi!  

Fragmenti no V.Vīķes Freibergas  
uzrunas nometnes noslēgumā



Rīt dzimšanas dienu svin  
Līga Ločmele

7.50 Celšanās, rīta vingrošana
9.00 Brokastis
9.40 Rīta TV, dienas doma
10.15 – 12.45 Rīta ievirzes
13.00 Pusdienas 
14.00 – 16.30 Pēcpusdienas ievirzes
17.00 – 18.45 Pievakares ievirzes
19.00 Vakariņas
20.00 Viduslaiku stafetes  

(aiz mūra pretī pilij) 
 Prāta laboratorija (pils zālē)
21.15 Vakara pasaciņa, Vakara 

dziesma
21.30 Viduslaiku stafetes / Prāta 

laboratorija
23.00 Nakts viesis: Aigars Bikše (pils 

Laulību zālē)
23.00 Danči un nīkšana (pils zālē un 

krogā)
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OTRDIEN, 23. JŪLIJĀ

APSVEICAM!

UZPILDĪT LATVISKĀS  
BATERIJAS
Šobrīd top dokumentālā filma 

par 3x3 kustību – par to, kā no 
plašam cilvēku lokam nezināmām 
nometnēm, 3x3 kļuvis par unikālu 
nemateriālo vērtību un latvietības 
saglabāšanu arī 21. gadsimtā. Tos, 
kas saietā piedalās pirmo reizi, 
Inese Krūmiņa, 3x3 jaunmāmiņa, 
kā viņa sevi pieteica, pirmās dienas 
vakarā iepazīstināja ar 3x3 vēsturi 
un pamatprincipiem. Ko mēs zinām 
par 3x3?  Vai – cik ir 3x3? Kā saka 
Inese, latviešu ģeogrāfija ir ārkārtīgi 
plaša. Šogad visā pasaulē notiek 
astoņi 3x3 saieti – Latvijā, Austrālijā, 

ASV, Anglijā, Īrijā un pirmo reizi – 
Norvēģijā. Lai saprastu, kas tu esi, 
kur ej, ir nepieciešama piederība 
kopībai, saka Inese, un 3x3 saieti ir 
tas, kas šo kopības sajūtu devis ne-
skaitāmiem latviešiem visā pasaulē 
jau teju 40 gadu garumā. Šeit tu 
vari uzlādēt latviskās baterijas, saka 
Inese. 

Filmas treileri starp citu var noska-
tīties 3x3 mājaslapā, tāpat arī katrs 
3x3 dalībnieks aicināts ziedot, tādā 
veidā piedaloties filmas tapšanā!  

Elizabete   

AUKLĪTES

INFO

LIEC AIZ AUSS

Rīt Nakts viesis būs tēlnieks un mākslinieks Aigars Bikše, viņš stāstīs 
par to, kā mākslā izpaužas tas, kas ir cilvēka uzmanības fokusā. Par 
cilvēkiem būtiskām lietām un to, kā mākslineks to saredz personīgi.  

Svarīgi! Rīt pēc pusdienām Lielās skolas 1. stāvā būs pieejami  
ekskursiju maršruti un pierakstu lapas! Nāc, izpēti, izvēlies savu, 
iepazīsti apkārtni!

Gatavojies Brīvajam mikrofonam! Trešdienas vakarā mūs visus 
gaida lielisks koncerts, turklāt – pašu radīts! Aicināts pieteikt savu 
dalību koncertā ir ikviens, kas gatavs parādīt kādu savu talantu  – 
muzicēt, dziedāt, lasīt dzeju, dancot, spēlēt teātri vai standapu, 
dresēt kādu dzīvnieku vai izdomāt vēl ko neparastāku. Atsaucīgi 
skatītāji garantēti! Pieteikšanās kārtība tiks vēl izziņota!

Ja nepieciešama auklīte, tad zvani: 

Terēza 25655241
Marta 25460626
Demija 22403788
Denija Deina  27792552  
Aleksandra 26224881
Tīna 20277715

Par sadarbības nosacījumiem jāvie-
nojas individuāli.

• Pils zālē alu un ēdienu neienest!

• Auto skolas priekšā nenovietot!

• Izmaiņas! Robotikas ievirze 
pēcpusdienā ir pārcelta uz Dzirna-
vu ēku. Raksti savu dziesmu notiks 
Mazās skolas 2. stāvā!
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KAS IR PRĀTA LABORATORIJA?

Kāpēc ir tā, ka viens var uzkāpt uz 
skatuves, un visi uz viņu skatās 

pavērtām mutēm, ķer katru viņa 
izteikto vārdu, nopūtu, acu skatienu 
un pat klusuma pauzi? Bet cits var 
runāt un runāt, bet klausītājs nav 
ieinteresēts pat degunu pacelt no 
telefona vai citā gadījumā – klausās 
žēluma vai pienākuma pēc. Publis-
kās runas ievirzes pasniedzēja Ārija 
Liepiņa-Stūrniece saka, ka svarīgi ir 
sev uzticēties, mazvērtības kom-
pleksiem uz skatuves vietas nav. 
Bet vēl svarīgāk – lai ir, ko teikt. “Lai 
nāk no sirds un iet uz sirdi,” saka 
Ārija. Bet tas nav tik viegli – retais 
no mums nezina to sajūtu, kad esi 
sagatavojies izstāstīt sev tik ļoti 
svarīgu lietu, bet tikko kā nostājies 

30. jūlija vakarā pulksten 20.00 
uz draudzīgu un intelektuālu pie-
dzīvojumu jūs aicina erudīcijas 
spēle “Prāta laboratorija”. 

Šo spēli Apē organizē šobrīd Rīgā 
dzīvojoši, bet iedzimti alūksnieši 
Arita un Roberts Zvejnieki. Sākot-
nējā motivācija bijusi radiem un 
draugiem piedāvāt saturīgu brīvā 
laika pavadīšanas veidu. Šobrīd vie-
nu reizi mēnesī Apes Tautas namā 
tiekoties vairāk nekā 100 cilvēkiem 
no Apes, Alūksnes, Smiltenes nova-
da un Rīgas.

Spēle ir ne tikai erudīcijas, bet arī 
labdarības spēle. Pirms katras 
spēles sadarbībā ar nodibinājumu 
“Alūksnes un Apes novada fonds” 
tiek izvirzīts kāds konkrēts labdarī-
bas mērķis, kam dalībnieki ziedo. 

3X3 TELEFONĀ
Ja Tu lieto mobilo iekārtu un esi 
piemirsis dienas plānu, tad izmanto 
www.3x3.lv mājaslapu sadaļā

Šodien, rīt Jaunpilī

Redakcija izsludina izstādi (un 
vienlaikus arī konkursu) Mans 

logo raksts.

Raksti top ļoti dažādi, tieši tik pat 
dažādi, cik esam mēs. Tāpēc aici-
nām uz brīdi apstāties un grafiskās 
zīmes 9 līnijās uzzīmēt sevi, savu 
sajūtu, savu ideju vai varbūt sapni.

Noteikumi viegli un vienkārši: info-
centrā, redakcijā, pie vakariņām, uz 
palodzes skolas kāpņu telpā, visur 
būs pieejamas lapiņas ar tukšajām 
līnijām. Uzzīmē savu rakstu un pielī-
mē pie sienas. Daži (interesantākie, 
konceptuālākie, grafiskākie, emo-
cionālākie) tiks apbalvoti. Ir vērts 
piedalīties!  

auditorijas priekšā, pārņem teju 
paralīze, vairs neatceries, ko un 
kāpēc vispār gribēji teikt. “Bailes uz 
skatuves,” saka Ārija, “ir egoisms.” 
To viņa nejauši noklausījusi radio 
un šo domu paturējusi sev, jo uz-
skata, ka iespēja ko izstāstīt citiem 
ir dāvana, un tā ir jāizmanto gudri 
un pēc labākās sirdsapziņas. 

Vēl viena svarīga lieta, kas lieti var 
noderēt uzstājoties, protams, ir 
pieredze, un to Ārija saviem 3x3 au-
dzēkņiem plāno iedot, cik nu varēs 
šo sešu dienu laikā. Sākot ar elpas 
vingrinājumiem un mēles mežģiem, 
beidzot ar balss reģistra atrašanu 
un darbošanos ar mikrofonu.   

Elizabete   

ZINI

IZSTĀDE – KONKURSS

MANS LOGO RAKSTS

JA IR KO TEIKT

Nodibinājums “Alūksnes un Apes 
novada fonds” darbojas kopš 2005.
gada, veicinot mērķtiecīgu labdarī-
bu un atbalstot iedzīvotāju iniciatī-
vas.  Fonda vadītāja Dzintra Zvej-
niece, kura savulaik vadījusi arī 3x3 
nometnes, izsaka pateicību trīsreiz-
trīsniekiem Ilgai Reizniecei, Marutai 
Voitkus-Lūkinai, Agritai Krieviņai, 
Mārai Tupesei un Tupešu Jānim par 
atbalstu Fonda darbībā!

Erudīcija, spēles prieks un labda-
rības var būt lieliski savienojamas 
lietas. Par to ir pārliecinājušies 
Alūksnes un Apes novadu iedzī-
votāji. Un ceram, ka spēles prieku 
piedzīvosies arī Jūs, dārgie 3x3 
dalībnieki!  

Ilze Zvejniece,  
Alūksnes un Apes novada fonda pārstāve
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Raksti Sidoroviču ģimenes sirdij ir 
tuva tēma. Pirmkārt, katra ģime-

ne, savienojoties un turpinoties sa-
vos bērnos, ir kā nospiedums visas 
sabiedrības, tautas kopējā rakstā. 
Tajā, ko atstāsim aiz sevis vēstu-
rei. Otrkārt, katra ģimene esam kā 
lāpneši, kas izgaismo tos rakstus, 
kas mums nodoti mantojumā no 

Jau kopš 2013. gada Ansis Lan-
dorfs paspējis 3x3 saietu parādīt 

69 dažādos rīta emocijas piepil-
dīšanas stāstos vai rīta televīzijā. 
Jaunpils, desmitais Anša filmētais, 
baumo, ka māksliniekam uz kādu 
laiku būšot pēdējais  saiets. Tādēļ 
lai šonedēļ filmiņas paceltu jaunos 
radošuma augstumos, ierastais 
kino solo ir kļuvis par kvartetu 
ņemot palīgā Ako, režijas un satura 
jautājumos, Māru, pieredzējušu 
kino asistentu un loģistikas gurū, kā 
arī Olgu, topošo kino operatoru.

Vai tu esi gatavs mums?  
Līga

SIDOROVIČU ĢIMENES RAKSTS 

KAD REDZI KAMERU, IZLIECIES, KA NEREDZI.
TOP VĒSTURE

jau no pirmā saieta tā 
vai citādi esam bijuši 
iesaistīti arī kādā saieta 
norisē – Armands ir 
vadījis Sprīdīšus un 
meistarklasi bērniem, 
bet šogad Jaunpilī va-
dīs ievirzi Roku raksti. 
Savukārt, es esmu darbojusies 
saieta avīžu komandās, bet šogad 
metīšos jaunā izaicinājumā, vadot 
ievirzi Vides raksti”, pieredzi 3x3 
atklāj Tīna. 

Interesanti, ka tieši saieta sajūtas 
un kopābūšanas enerģija savulaik 
bijusi motivācija, lai ģimene apvie-
notos arī oficiāli. “Mani mulsināja, 
ka, lai sevi kā ģimeni pieteiktu skaļi, 
visur bija jāmin gan vīra, gan mans 
uzvārds. It kā mēs nebūtu viena 
ģimene. Domāju, tas bija viens no 
pilieniem, kas kopā ar piedzīvoto 
un sajusto “Mūsu spēka avoti” ie-
virzē pie Aloīdas Jurčenko, aiznesa 
mūs līdz kāzām – mēs ar Arman-
du apprecējāmies gadu pēc sava 
pirmā 3x3 saieta, pēc 13 kopdzīves 
gadiem. Tagad bez stresa, mulsu-
ma un bažām esam viena Sidorovi-
ču ģimene.” 

senčiem. Tētis Armands ir padziļi-
nāti meklējis savu senču rakstus un 
aizracies līdz pat Jāņa Bargā val-
dīšanas laikiem Krievijā. Savukārt 
mamma Tīna rakstu valodā ne tikai 
strādā, bet arī domā un atpūšas, tā-
dējādi turpinot savu senču atstātos 
rakstu mezgliņus. 

Rakstu uzzīmēja vecākais Sidorovi-
ču dēls Knuts (Jaunpilī gan viņu sa-
stapt nevarēs, dēls saieta laikā būs 
futbola nometnē). Tās, viņaprāt, 
ir Lāstekas sirdī. Tētis Armands 
savukārt to nodēvēja par Kardio-
grammu jeb, citiem vārdiem sakot, 
nemitīgu stresu, kas jākontrolē, 
pieslēdzoties Kardiogrammai. 

Mamma Tīna uzskata, ka ģimene 
ar četriem bērniem ir nerimstošs 
piedzīvojums, kur bezgala liels sirds 
siltums mijas ar lāsteku lāsēm, kas 
reizēm atvēsina, ja ne gluži izkausē 
karsto sirdi. 

Kopā ar meitu Klāru un trijiem 
dēliem Knutu, Albertu un Aleksu 
Sidoroviču ģimene pēdējos sešus 
gadus nevienu vasaru nav izlaidusi 
3x3. “Pirmo reizi 3x3 bijām Cepļu 
ģimenes saietā Kocēnos. Turklāt 
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Uz sarunu par jūrmalnieku 
Lausku un mārupiešu Celmiņu 

ģimenēm aicinu tās pārstāvi 
Andru, kuras piedzīvotais 3x3 
saietā Adamovā pirms 21 gada 
arī bija pamudinājums būt šogad 
Jaunpilī. Lausku ģimeni pārstāv 
pati Andra ar vīru Gunti un četrām 
meitām – Annu (16 gadi), Agati 
(6 gadi), Almu (4 gadi) un Adeli (2 
gadi). Andras iedrošināti nometnē 
piedalīsies arī Celmiņi – Andras 
vīramāsa Ilze ar vīru Valdi un trīs 
bērniem Pēteri (12 gadi), Jūliju (9 
gadi) un Rūdolfu (5 gadi). Abām 
ģimenēm pievienosies dzimtas 

LAUSKU UN CELMIŅU  
DIVPADSMITZĪMJU RAKSTS 

galvenā persona – 
Ilzes un Gunta 
mamma Zita.

Celmiņus un 
Lauskus Andra 
raksturo kā ļoti 
daudzpusīgus, 
sirsnīgus, 
draudzīgus un 
latviskus. Brālim 
Guntim un māsai 
Ilzei vecāki ir 
ieaudzinājuši darba 
mīlestību un mīlestību pret savu 
zemi, kas tiek nodota tālāk saviem 
bērniem. Visiem ir tuva jūra, daba 

Hugo (no Liepājas) ienāca pagrabā, 
kur nažus taisa. Šie aksesuāri, lai 
nejustu smakas un skaņu. Tiesa ar 
skaņu ir tā, ka nepalīdz. 

NOKLAUSĪTS

un Latvijas lauki. Tādēļ daudz 
brīvā laika tiek pavadīts, apceļojot 
Latviju un iepazīstot dabas takas. 
Lausku ģimenes mamma un 
tētis jau daudzus gadus dejo 
Jūrmalas vidējās paaudzes tautas 
deju kolektīvā “Jūrmaldancis” un 
radījuši tautiskus ikdienas tērpus – 
Tautkreklus (meklē - https://www.
facebook.com/tautkrekls/). Kopā 
tiek svinēti latviešu gadskārtu 
svētki un tautastērpos sagaidīts 
18. novembris. Ģimenes godi 
nav iedomājami bez mammas 
Zitas garšīgajām karbonādēm un 
ābolmaizes. Zita savos 68 gados 
turpina iedvesmot būt aktīviem 
savus bērnus un mazbērnus - jau 
daudzus gadus aizraujas ar senioru 
vingrošanu un ir pārstāvējusi 
Latviju dažādos senioru 
vingrošanas festivālos Eiropā.

Andrai vienīgajai ir 3x3 saieta 
pieredze. Pārējā ģimene to iegūs 
šonedēļ līdzās iespējai visai 
kuplajai ģimenei pavadīt laiku kopā 
ar vecākiem, brālēniem, māsīcām 
bez darba un ikdienas rūpēm. 
Kopīgi radīts arī ģimenes raksts, 
kurā, ja rūpīgi ieskatās, var saskatīt 
katru no divpadsmit cilvēku lielās 
saimes. 

Inga
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Agrita (ādas apavu ievirze) stāsta, ka 
mācīsimies taisīt ādas zābaku. Puika:  
“Varbūt jātaisa divi, lai var paiet. Citā-
dāk lēksim uz vienas kājas.” 

Pēc rīta TV atsevišķi ieviržu vadītāji 
pulcēs bērnus, lai kopīgi dotos uz 
attālākām telpām (pils u.tml.).

Celšanās un izkustēšanās – pulcēša-
nās pie skolas 7:45.

Brīvprātīgā meitene sagaidīs (mazos) 
bērnus un paliks pie bērniem ilgāk, 
lai vecāki paspētu uz/no ievirzēm.

Vēlreiz atgādinājums uzrakstīt savus 
telefona numurus uz vārda kartēm 
mazākajiem bērniem.

Saieta organizētais autobuss lieti no-
der arī pārvietojoties strap ievirzēm 
un brokastošanas/ pusdienošanas 
vietām.

NOKLAUSĪTS

NOGARŠOTS

ANONĪMAIS VĒRTĒJUMS
UN REĢISTRĒTIE KOMENTĀRI

@elizabete. Skābeņu putrzupa. Un 
kartupeļi ar mistēriju – “nez vai  
kotlete šodien arī būs?”

@jēkabs. Diezgan garšīgi.  
Tā kā mums skolā. Bet šī jau ir skola.

@zane. Kā nedēļu iesāksi, tā  
pavadīsi.

8/10

Katram savi pienākumi.

 Vai viegli vadīties pēc sajūtām?

Saiets knapi atklāts, un pusei darba grupas jau vējš galvā!

Kādu putru vārīsim? Noteikti 
krāsainu un rakstainu!

Pirmais saieta raksts aizvīts.

Goda solī... uz dušu?!
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ZAGLIS
Vakarnakt sīvā cīņā pirmā un 
veiklākā zagļa titulu izcīnīja Jānis 
Ceplis, un nozagtā daiļava bija Kate 
Drava. Apsveicam, apsveicam!  

IEPAZĪŠANĀS VAKARS

Kur līst lietus, tur aug sēnes. Tas nav sakāmvārds, tā vienkārši ir. Raganu ieradumiem lietus nekaitē.

Čik, čik – mājiņā!

Es jums saku, tur ir sausāks! Mobilais tautasdziesmu popūrijs

Neviens te nav no cukura. Mēs 
noteikti nē!

Kad iepazīstina ar tik daudziem 
cilvēkiem, var ļoti piekust.



JAUNRAKSTU redakcija:
Uldis Mauriņš, Inga Liepiņa, Māris 
Ploriņš, Gundega Kalendra, Līga Anna 
Andersone, Elizabete Lukšo-Ražinska

Foto meistari:
Juris Grīnfelds, 
Rūdolfs Rancāns

Aicinām  piedalīties avīzes tapšanā!
Avīze iznāk ik dienas un atspoguļo 3x3 saieta dzīvi. To veidojam gan mēs, redakcija, 
gan tu, saieta dalībniek! Ja tev ir  jocīgi atgadījumi, nopietni stāsti, interesantas 
bildes, sūti uz redakciju: uldis.maurins@inbox.lv, 29111838 vai nāc ciemos!
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BURAMVĀRDI VISĀM DZĪVES SITUĀCIJĀM

ASIŅAINĀS MĒRIJAS VĀRNAS STĀSTS

Nevis baidīties, bet mīlēt

Katra latvieša dzīvē pienāk brīdis, 
kad pārņem vēlme aizbēgt uz kādu 
eksotisku, mūžzaļu un vienmēr 
saules pielietu vietu. Un šo brīdi 
sauc februāris. Tomēr nedrīkst 
aizmirst, ka tieši atrašanās mērenajā 
klimata joslā mums sagādājusi ne 
tikai ekskluzīvo iespēju ik gadu būt 
lieciniekiem skaistajai gadalaiku 
nomaiņai (nāk rudens izgreznot 
Latviju, zied ievas Siguldā utt.), bet 
arī piešķir zināmas privilēģijas – tieši 
pateicoties ilgstoši neomulīgajiem 
laikapstākļiem, kas Latvijas teritoriju 
pārņem no oktobra vidus līdz marta 
beigām, mūsu mežos un piemājas 
dārziņos nav sastopami ne indīgi 

zirnekļi, ne šausmīgas čūskas. Ar to 
es domāju anakondas, kobras un 
pitoni. Tomēr dažas čūskas mums 
ir, bet, lai arī es pazīstu vairākus 
cilvēkus, kam ir paniskas bailes no 
čūskām, nevaru nosaukt nevienu, 
kam šī gadsimta laikā pa īstam būtu 
iekodusi kaut viena čūska. Savā ziņā 
mūsu kolektīvās bailes robežojas ar 
dziļu cieņu un bijību pret šiem loka-
najiem īpatņiem. Nav jābūt sertificē-
tam psihologam, lai zinātu, ka bailes 
nereti ir iracionālas, tomēr arvien 
interesanti tās ir palikt zem lupas 
un, piemēram, uzdot jautājumu: ja 
mums tik ļoti bail no šī radījuma, tad 
kāds, ņemot vērā mūsu augumu at-
tiecības, ir viņa baiļu izmērs? Kamēr 
glodene, šī bezkājainā ķirzaka, ko 

bieži nosaucam par čūsku, aiz bai-
lēm spēj pazaudēt savu asti, tikmēr 
īstais Latvijas čūsku trio bailes nereti 
var pārvērst agresijā. Tāpēc  vērtīgā-
kā stratēģija šajā ietekmju un terito-
riju dalīšanā ir pavisam vienkārša: 
nesabiedēt čūsku, bet patiesi cienīt 
un mīlēt. Un te nu jums noderēs šis:

Zalkšu jeb čūsku vārdi.

Zalkšu ķēniņš iet pa jūras dambi, 
Zalkšu kronis galvā, tērauda zobens 
rokā; visi zalkši nāciet, priekšā: zilais, 
rudais, melnais, baltais sārkanais, 
pelēkais – visiem kaklus nocirtīs – kā 
dūmi izkūpēs, kā pūpēdis izputēs. * 
* Latviešu folkloras krātuve, Jaunpils pagasta 
Jurģu pamatskolas vākums, #LFK-1601-3242 
(atrasts: garamantas.lv)

Elizabete

Tā kā Jaunpils novadā ir dzimis 
pats Barontēvs, tad ir skaidri 

zināmas un pierādītas ziņas, ka viņa 
spoks jeb spocene, kas pārdzimusi 
sieviešu dzimumā, ir sevišķi aktīva. 
It īpaši tā spoka daļa, kas atbild par 
vietējās folkloras vākšanu. Joprojām 
viņš/viņa te šur tur mitinās. Ap 
pili un baznīcu. Pa dzirnavu dīķa 
krastiem. Un bieži ieplivinās 
arī Jaunpils pienotavas veikalā, 
kur ātri un efektīvi var savākt 
viskvalitatīvāko mutvārdu folkloras 
sadaļu – stāstus un pastāstus par 
to, kas notiek un kā ir patiesībā. 
Tad, lūk, centīšos padalīties ar 
dažiem stāstiem no Barona spoka 
lādes saietā 3x3.

Iepazīšanās ar 3x3 saieta apkārtni 
notika kādas vietējās brīvprātīgās 
gādīgajā vadībā. Izrādās, tā 
nebija gluži vienkārša brīvprātīgā 
jaunpiliete, bet gan Mērija, kuras 

NO BARONA SPOKA LĀDES...

teju visi stāsti beidzās visai mistiski 
un daži pat asiņaini...

Vispirms mistiskais stāsts par 
baznīcu, ko sāka celt 1592. gadā, 
bet pārtrauca 1601., jo sākās 
30 gadu karš. Kad tieši baznīcu 
pabeidza celt, neviens nezina... 

Otrs mistiskais stāsts ir par 
baznīcas gaili, virs kura smaili 
rotā krusts! Luterāņu baznīcām 
raksturīgi ir gaiļi, un baznīcas 
cēlājs arī bijis luterānis, taču laiki 
toreiz bija tādi, ka Jaunpilī valdījis 
Polijas katoļticīgais karalis. Tas 
nozīmēja, ka baznīcas smailē jābūt 
arī krustam! Baznīcā atrodama 
arī glezna ar neparastu tēmu – 
sieviete, kas samīļo galvaskausu, tā 
simbolizē mīlestību uz nāvi. 

Un nu kronis visam – pie spoguļa, 
kas bija viens no fotoorientēšanās 
punktiem, atskan šausmas 

uzdzenoša frāze: “Te viss bija 
asiņains un netīrs!” 

Izrādās, skaisti iekopto puķu dobi 
bija izpostījušas vārnas, pie reizes 
kārtīgi izplūcoties.

Tas tikai pirmajā vakarā, bet kas 
būs tālāk? 

Krišjāne Barone


