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JAUNI RAKSTI PAR JAUNO UN VECO 2019. gada 

27. jūlijs

Šī ir pēdējā JAUNRAKSTI avīze. 
Rīt ir pēdējā Jaunpils 3x3 saieta 

diena. Pēdējās ievirzes. Pēdējie 
danči. Pēdējā galda dziesma. 
Pēdējais tas... pēdējais šis... Un kas 
tālāk? Tālāk pirmā jaunās nedēļas 
diena, pirmais augusts, pirmā diena 
pēc atvaļinājuma, pirmā skolas 
diena, pirmā satikšanās, pirmais tas 
un pirmais šis.... 

Viss pāriet un sākas no jauna – tik 
bieži drillētā frāze ir mana pēdējo 
gadu izdzīvošanas recepte. To 
atceros, kad dzīves raksts ir aizvijies 
zemāk par manu labsajūtas 
horizontālo asi, jo zinu, ka līdzīgi 

sirds kardiogrammai tas pēc brīža 
būs augšā. Kad ir skumjas par kaut 
kā beigām, zinu, ka līdzās jau kaut 
kas jauns sāk dzimt. Esmu droša, ka 
katrs no mums, ja šobrīd apsēstos 
klusumā, aizvērtu acis un savu 
uzmanību novirzītu uz savu ieelpu 
un izelpu, jau pēc pāris minūtēm 
sajustu – varbūt pavisam sīku vai 
jau stipru un iesakņojušos – iedīgli 
jaunam mērķim vai jaunai domai, 
varbūt sākumu jaunai draudzībai, 
jaunam paradumam vai, iespējams, 
vienkārši jaunu spēku sākt jaunu 
dienu. Pēc šīs nedēļas man, 
iedomājoties 3x3 saieta rakstu, 
nāk prātā asociācija ar dzemdību 

namu – vietu, kurā nav iespējams, 
nepiedzemdēt. Man ir piedzimis 
skaidrs plāns, kā pašai veidot savu 
dzimtas koku. Nespēju vārdos 
izteikt saviļņojumu un atklājēja 
prieku, kad ievirzes “Dzimtas un 
radurakstu pētniecība” laikā, datora 
ekrānā ieraudzīju ieskenētu sava 
vecvecāka pasi ar visu bildi un klāt 
pievienoto paša rokrakstā rakstīto 
iesniegumu. 3x3 saietā ir piedzimusi 
jauna savas dzimtas pētniece Inga. 
Un kas piedzima tev?

No sirds sveicu lielos un mazos 
dzemdētājus! Lai viss jaunais aug 
liels, vesels un vajadzīgs! 

Inga

AR JAUNU SPĒKU SĀKT



Rīt dzimšanas dienu svin
Jurģis Lipskis
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APSVEICAM!

PALDIES,

ZIŅAS

REZULTĀTI

7.50 Celšanās, rīta vingrošana
9.00 Brokastis
9.40 Rīta TV, dienas doma
10.00 – 11.30 Saieta pārspriešana
11.30 - 12.45 Saieta slēgšana
13.00 – 14.00 Pusdienas
14.00 – 14.30 Atvadas
14.30 Mājupceļš
23.00 Sapnis par nākamo 3x3

SVĒTDIEN, 28. JŪLIJĀ

PATEICĪBA
Pateicos redakcijas radošajai, 
pašaizliedzīgajai komandai – 
Elizabetei, Gundegai, Ingai, 
Līgai, Mārim un ārštatniekiem – 
Krišjānei Baronei, Tīnai, Ievai M., 
Anetei, Uldim S. un citiem, kas 
piedalījās rakstu tapšanā un satura 
radīšanā. Paldies drukas mašīnas 
savaldītājam – Gundaram.

Paldies fotogrāfiem Jurim un 
Rūdolfam, paldies darba grupai, 
ieviržu un saieta vadītājiem, 
saieta dalībniekiem, tehniskajiem 
darbiniekiem. 

Uldis

NĀKAMIE 3X3
Nākamie 3x3 saieti notiks  
Maltā (vadītāji – Cekulu ģimene), 
Kalnos (vadītāji – Anna Gobzeme-
Nulle un Guntis Nulle). Neatkarīgais eksperts Armands 

Sidorovičs pēc interešu kon-
flikta novēršanas komisijas rūpī-
gas parbaudes izvērtēja iesūtītos 
aizrakstītos logo rakstus.  

MANS LOGO RAKSTS
Lūk, uzvarētāju nominācijas. Apbal-
vošana noslēguma koncerta laikā

Balvas no Mētras un no darba gru-
pas fondiem.  

Uldis

Kenkubu sacensībās: 1. vieta Eduards (labajā pusē), 2. vieta Rūdolfs. 
Automodelu ātrumsacensībās uzvarēja abas Elzas, otrajā vietā Jurģis 
un trešajā vietā Eduards. Pavisam izgatavoti 20 auto, 20 buru laivas un 
21 kenkubs.

Kustīgākais. 

Anete. 
Rokas darba nebijās.

Intensīvākais. 

Ako. 
Sarakstīts.

Garīgākais. 

Ieva Marska. 
Es jūtos ļoti, ļoti 
nogurusi.

Spocīgākais. 

Gustavs Ploriņš. 
Androīdam garšo 
pankūkas ar 
banāniem.

Ritmiskākais. 

Roberts T. 
Šķērsraksts.

Garākais. 

Daina. 
Septiņas dienas ar 
sajūtām – sauli, lietu, 
rakstiem un dziesmu. 

www.arometra.lv
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DARBA GRUPA RAKSTOS

STATISTIKA

Eduarda  
raksts vienmēr 
ir kustībā.

Ieva savā 
rakstā iesaka 
aplauzt ikdie-
nas barjeras 
un atvērt logu, 
lai saules stari 
ienāk telpā. 

Gatim tas atai-
no dzīvi ar stā-
vāku vai mazāk 
stāvu kāpumu. 
Redzēt, piedzī-
vot un ierakstīt 
atmiņā! 

Lienei rakstā ierak-
stās noslēpumainais 
mēness, viņai patīk 
noslēpumainais un 
visi viņas trīs bērni 
ir dzimuši skaistos 
pilnmēnes laikos.

Alberts  
rakstu 
pagriež pa 
kreisi! 

Mētrai darot 
mazas lietas, 
kopā sanāk 
viena liela. 

Annai viss ir 
loģiski nelo-
ģisks. 

Zanes raksts grib 
augt un attīstīties 
uz visām pusēm. 

Šajā 3x3 saietā piedalās 328 
dalībnieki, tajā skaitā – 130 bērni 

(jaunāki par 18 gadu vecumu). 
Jaunākais dalībnieks ir 2 mēnešus 
vecs, vecākais – 99 gadus vecs. 
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Saietā varēja piedalīties 53 ievirzēs.

Saietā piedalījās latvieši no ASV, 
Austrijas, Grieķijas, Krievijas, Norvē-
ģijas, Portugāles, Zviedrijas, Kanā-
das un, protams, Latvijas. 

Liela bija Jaunpils iedzīvotāju iesais-
tīšanās. No dalībnieku kopskaita 
69 bija vietējie, kā arī 13 lektori bija 
jaunpilieši. 

Darba grupa
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Tehnoprātniekus jeb lego roboti-
ku vada Mārcis Liepiņš. Viņš ar 

šādām robotikas darbnīcām nodar-
bojas arī ikdienā, piedāvājot nodar-
bības bērnudārziem un sākumsko-
las klasēm. Ievirze notiek bibliotēkas 
telpās pilī, un ceturtdienas rītā uz to 
sanākuši deviņi lieli prātnieki. Rodas 
iespaids, ka pašiem jauniešiem viss 
jau ir skaidrs – jāatrod planšetē ins-
trukcija, jāpaņem no kastes detaļas 
un tik uz priekšu! Šodien tiek būvēts 
Ložņa. Turpat sēdošā bibilotekāre 
Liene piebilst, ka vienu dienu esot 
pat formulas rēķinājuši, un Mārcis 
vēlāk atzīst, ka tiešām cenšas visur 
jau mazo nodarbībās likt fiziku 
iekšā. Ievirzes dalībniecei Annai Kī 
patīkot roboti, lai gan viņa neko 
tamlīdzīgu iepriekš nav darījusi. 
Viņai patīk tos vadīt ar planšeti. Vies-
turam vissarežģītāk liekas strādāt ar 
motoru, savukārt Hugo īpaši uzma-
nīgi skatās, lai detaļas būtu saliktas 
pareizi. Jēkabam vislabāk patika 
sumo roboti. 

Līga Anna

Darba tirgus jomā aktuāls apgal-
vojums – jau drīzumā daudzas 

šobrīd zināmas profesijas vairs 
neeksistēs. Vai tāds pats liktenis 
skars ievirzes?! Nolēmām uzjautāt 
iespējamiem nākotnes ieviržu vadī-
tājiem, ko viņi vadīs 3x3 saietā, kad 
izaugs lieli. 

Kārlis (9 gadi) – 
ievirze kā no 
atkritumiem 
izveidot dažādas 
interesantas lie-
tas vai ievirzi par 
akmens laikmetu.

Odrija (9 gadi) – 
ievirze par pilsētu, 
kur notiek saiets, 
vēsturi vai arī 
ievirzi, kuras laikā 
kopā atjauno 
kādu vecu māju.

TEHNOPRĀTNIEKI

IESKATS NĀKOTNĒ

Lego robotikā taisa robotus no 
lego klucīšiem, motora sensora un 
zobratiem. Katram dalībniekam 
ir sava kaste ar lego detaļām. Pēc 
nodarbības kaste jāsakārto pa-
šam. Ir taisīti sumo, cīņu, ātruma, 
stipruma un arī sensoru roboti. 
Lai robotu vadītu ar planšeti, vajag 
motoram iespraust vadiņus – jo 

Horens  
(7 gadi) – kā kaut 
ko taisīt no me-
tāla, magnētiem, 
ādas, kā no zīlēm, 
sērkociņiem taisīt 
rotaslietas, no 
lapām – krelles.

Alberts Augusts 
(8 gadi) – es varē-
tu mācīt kā zīmēt 
mājas, ēkas, jo 
būšu arhitekts.

Jēkabs (7 gadi) – 
varētu mācīt kā 
sevi aizstāvēt.

lielāks robots, jo vairāk un lielāki 
motori, ja mazāks robots, tad viens 
motors. Motoru vajag, lai pagrieztu 
galvu, pabrauktu uz priekšu un at-
pakaļ, pagrieztu rumpi un galu galā 
pakustinātu rokas. Bet mašīnām 
motoru vajag, lai riepas kustas. Pir-
majā dienā ar planšetēm bija grūti, 
nākamajā dienā jau pieradām. 

Speciālkorespondents no tehnoprātnieku 
ievirzes Alberts Rokpelnis juniors

Adrija (9 gadi) – 
varētu vadīt 
meistarklasi par 
smaržām. Mana 
mīļākā ir lavan-
das smarža.

Elza (9 gadi) – 
vadītu ievirzi, kā 
staigāt pa ko-
kiem.

Olivers (8 gadi) – 
es vadītu ievirzi 
par Dievticību. 

Inga
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Ar Arnoldu Rupmeju Rupertu 
tiekamies otrdienas pusdienas 

laikā, kad saiets vēl ir tikai nesen 
iesācies. Viņš uz Jaunpili ir atbraucis 
no Mičiganas, ASV. Arnolds cītīgi runā 
latviski un viņam arī labi sanāk! Par 
3x3 viņš zina jau sen, arī daļa viņa 
draugu saietos ir piedalījušies ie-
priekš. Kad jautāju, kā var būt, ka cil-
vēks, kura vecmamma ir Līga Ruper-

Pirms 11 gadiem Indulis Bērziņš 
darbojās organizācijā Daugavas 

Vanagi Vācijā. Jelgavas Spīdolas 
ģimnāzijas skolniece Lelde bija 
uzvarējusi eseju konkursā par 
Zentu Mauriņu. Konkursa balva bija 
ceļojums uz Daugavas Vanagiem 
piederošo Latviešu centru Bērzainē, 
Vācijā. 2008. gada pavasarī Lelde un 
Indulis satikās lidostā. Kopš tā laika 
tā arī turpina kopīgi lidot, jo vismaz 
reizi mēnesī darbu dēļ ceļš atkal 
ved uz Vāciju. Pagājušā gadā Bērziņi 
bija arī vieni no pirmā 3x3 saieta 
Freiburgā līdzorganizatoriem ar 120 
dalībniekiem no 13 valstīm. Nākam-
gad pirms Lieldienām sekos otrais. 

Darbošanos diasporas latviešu 
atbalsta jomā noteica Induļa bēr-
nības pieredze. 1992. gadā kopā ar 
mammu Indulis pirmo reizi pieda-
lījās nometnē Višķos. No pirmās 
reizes īpaši palicis atmiņā Uldis 
Siliņš un nīkšanā dalītā limonāde. 
Īpašs bija arī Jaunpils saiets pirms 
20 gadiem – tajā tika iepazīts Austra 
Graša Jaunpils blūzs un nopelnīts 

BĒRZIŅU ĢIMENES NOSPIEDUMS 

BŪT BRĪVAM SAVĀ LATVIETĪBĀ
Arnolds atzīst, ka sākumā drusku 
kautrējās un nezināja, ko sagaidīt. 
Nedrošību radīja arī sajūta, ka viņš te 
brauc, nevienu īsti nepazīstot. Nu jau 
pirmās dienas nedrošība ir pārgājusi. 
Arnoldu pārsteidz ģimenes sajūta, 
kas virmo saietā. Viņam patīk, ka 
latvieši te var savu latvietību baudīt. 
Ir lieliski, ka vari būt latvietis tāpēc 
vien, ka esi latvietis, nevis tāpēc, ka 
ej vai neej uz ģeogrāfijas nodarbību 
sestdienā. Mēs runājam arī par to, kā 
ASV cilvēkiem interesē mūsu kultūra. 
Arnolda amerikāņu draudzene pat ir 
sākusi mācīties latviešu valodu!

Arnolds ir patiesi priecīgs. Ir iegūts 
daudz jaunu draugu, ir pabeigts 
gredzens un nazis. Ir iegūta pār-
liecība, ka nākamgad uz saietu ir 
jāatved arī dvīņu brālis Andrejs un 
jāparāda, ka var vēl vairāk lepoties 
un izbaudīt vecmammas aizsākto! 

Līga Anna

pirmais alus kauss. 
2010. gadā Indulis ar 
mammu jau vadīja savu 
pirmo saietu Mazsalacā. 
3x3 pārbaudījums bija 
jāiztur arī jaunajai In-
duļa draudzenei Leldei. 
Pēc pāris mēnešus ilgām attiecībām 
Lelde tika atvesta uz Zaļeniekiem, 
sekoja Mazsalaca, un 3x3 atvasinātā 
jauniešu nometne Kocēni 2x2. Pār-
baudījums izturēts. Un tagad Bērziņi 
ir jau trīs. Šī gada saiets ir pirmais 
divgadniecei Elzai un pirmais visiem 
trim vienkārši kā dalībniekiem. Lelde 
rāda sadurstītos pirkstus – nedēļas 
laikā ir plāns tikt pie pašas darinā-
tiem ādas zābakiem. Pārējais laiks 
gan tiek pielāgots meitas interesēm, 
kura īpašu sajūsma izrāda par sko-
las tuvumā esošo rotaļlaukumu un 
līdzās dzīvojošo suņu meiteni Pifu.

Bērziņu vārdā Lelde saka lielu 
paldies saieta pieredzējušajiem 
lektoriem (īpaši Inesei Krūmiņai, 
Līgai Rupertei) – par atbalstu, pado-
miem, par uzticēšanos.

Pēc daudzinājuma Leldei top savs 
ģimenes raksts – kā vesela pasau-
le viens otram un kā paši daļa no 
pasaules. Par savu rakstu Lelde 
papildina: “Ikviens mēs atstājam 
rakstus un nospiedumus pasaulē. 
Taču tikai mūsu ziņā ir, kādi tie būs, 
un cik paliekoši un vērtīgi tie kļūs!” 

Inga

te, saietā ir nonācis tikai tagad, jau kā 
pieaugušais, Arnolds sāk stāstīt, par 
to kā latvietību kopj otrpus okeānam. 
Viņam jau kopš bērnības latviešu 
valoda un kultūra bija jāapgūst, ejot 
uz latviešu skolu katru sestdienu un 
tad vēlāk vēl sešās nedēļās vasaras 
nometnēs. Abas šīs lietas ir vienmēr 
bijušas obligātas un ļoti intensīvas. 
Līdz ar to braukt uz Latviju, lai vēl 
nedēļu pavadītu līdzīgā veidā nebija 
gluži pirmā lieta, ko pusaugu Arnolds 
vēlējās darīt.

Pirms apmēram gadiem diviem 
Arnolda vecmāmiņa izstāstīja stāstu, 
kāpēc tika izveidots 3x3, un ko tas 
nozīmē viņai. Tad Arnolds saprata, 
ka viņā tiešām ir radusies patiesa 
interese par Latvijas 3x3. Tagad, kad 
viņš ir kļuvis vecāks, Arnolds daudz 
vairāk novērtē arī apgūto valodu un 
vēlas izzināt, kā latviešu kultūra dzīvo 
reālā vidē.
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Vēl viens ievirzes Roku RAKSTI radīts šausmu stāstiņš kādam krēslainam vakaram.

PUISĒNA SALDĒJUMS

Kur tu skriesi, kur tu muksi? Nekur tālu neaizspruksi!

Etnokomanda.

Smaidīgas.

Parādi vēlreiz, kā tu to dari, man 
pirksti mežģās!
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ZAGLIS
Vakardien Zaglī stiprie vīri beidzot 
nolēma parādīt jaunākajiem, kā 
tās lietas jādara. Pats veiklākais 
bija Reinis Ceplis un Aleksandra 
Mertena. Bija, ko redzēt! 

Saule latvi sēdināja jūras maliņā, Inese lika aplīšos tepat Jaunpilī. Skaistākās tautumeitas.

Rīta ievirze.

Sengrieķu vēsmas latviešu pļavā.

Pasaulē garšīgākie pīrāgi un jaukākā saimniece.

Jūs tikai pagaidiet... Vēl daži gadi, 
un tad mēs varēsim palikt dančos 
līdz beigām!

Tautu dēli savvaļā...  
pilskalnā...  
Pilskalnā!



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

Foto meistari:
Juris Grīnfelds, 
Rūdolfs Rancāns

Aicinām  vairs nepiedalīties avīzes tapšanā!
Avīze iznāca ik dienas un atspoguļoja 3x3 saieta dzīvi. To veidojām gan mēs, 
redakcija, gan tu, saieta dalībniek! Ja tev bija  jocīgi atgadījumi, nopietni stāsti, 
interesantas bildes, varēji sūtīt uz redakciju: uldis.maurins@inbox.lv, 29111838.
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Ko tik neesam sarakstījuši pa šo 
raksturīgi īso nedēļu. Rakstu 

raksti visās malās, nupat jau šķita, 
ka savējo no citiem vairs neatšķirt. 
Vakar, balti mazgāti, mēs tīrrak-
stījām tagadni, ieejot pa vārtiem 
daudzinājuma vietā, Kartavu kalnā.

Vīru, sievu un bērnu aplī ap daudzi-
nājuma ugunskuru – dziesmā un 
kustībā, rotējošās simetrijas sakār-
totībā, kārtējo reizi ļāvāmies senču 
priekšstatam par pasaules kārtību. 
Tas šodien nav zaudējis aktualitāti, 
jo ar rituālu tiek atvērtas durvis no 
ikdienas apziņas uz plašāku apziņu. 
Viena laba doma, apzīmogota ar 

trīs ieelpām un izelpām, palaista 
misijā, lai kalpotu mūsu kopējam la-
bumam. Vai tas ir skaisti? “Jā,” mēs 
teicām.

Šo nedēļas kopābūšanu var sim-
boliski salīdzināt ar māti, kas iedod 
meitai pirmo rakstu jau raibu 
izrakstītu. Iedvesma, kādu, piemē-
ram, sniedz viena šāda nedēļa, ir 
jāņem par pamatu, lai mēs rakstītu 
paši savu rakstu. Tā ir attīstība un 
attīstība ir vienīgais ceļš, lai Latvija 
būtu ilgtspējīga. Tas ir mūsu pienā-
kums mūsu pēcnācēju priekšā.

Kā riņķveida kompozīcijā, es gribētu 
nobeigt ar to, ar ko sāku pirmajā 

avīzē - ar Valsts prezidenta citātu: 
“Es uzskatu, ka latviskumam ir 
jāpiedod plašāks, dziļāks, spēcīgāks 
saturs nekā ikdienā par to pierasts 
domāt. Mūsu saknes balstās valodā 
un kultūrā, bet modernajam latvis-
kumam arvien nozīmīgāka kļūst arī 
nākotnes dimensija. Tur iekļaujas 
gan mūsu vērtībās balstītā identi-
tāte, gan uz mūsu nākotni vērstās 
domas, projekti, ideāli.”

Mēs būsim lieli tik, cik mūsu griba.

Raksti!

Veiksmīgu mājupceļu un uz tikša-
nos! 

Uldis

TĪRRAKSTS


