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Trešdien, 2010. gada 28. jūlijā

| Dienas gudrība |

“  Maizes nevajaga cept 
trešdienās un piektdienās,  
lai nepel.”
| Dienas norise |

Ceturtdien, 29.jūlijā
Rīta vingrošana, peldēša-
nās, pastaiga

Brokastis

Mazsalacas 3x3 TV ziņas

Rīta ievirzes

Pusdienas

Pēcpusdienas ievirzes

Tikšanās ar alus darītavas 
“Valmiermuižas alus“ 
saimnieku Aigaru Ruņģi. 
Jaunās skolas zālē, 2. 
Stāvā.

Pirmsvakariņu aktivitātes 
un sports

Vakariņas

Tautu deju kopu koncerts 
Lībiešu estrādē. Pulcēša-
nās pie skolas plkst.19:10 

Vakara dziesma, vakara 
pasaciņa un mazo bērnu 
guldināšana

Rasmas Lielmanes un Ven-
ta Zilberta koncerts skolas 
aktu zālē

Nīkšana, danči un 
vakarēšana

«Iļģi» 
pirmspērkona gaisā  

īdz ar „Iļģu” mainību gadu gados 
mainījusies arī mana/mūsu iz-
pratne par folkloras un postfol-

kloras izpausmēm, attīstību, vīzijām. Tie 
trīs „Iļģi”, kas vakarvakarā pirms trakā 
pērkona ar vijoli un ģīgām kā magnēts 
pievilka pat pāris politiķu, par simtiem 
nometnieku nerunājot, jau ir citi nekā 
pirms kādiem gadiem. Ta’ varbūt mūsos 
arī kas mainās? 
Bet stāsti par latvieti paliek. Kā viņš vēju 
sēj, kā pavardu sargā, kā visas atslēdzi-
ņas dabū vaļā - laikam ar vēju vien un 
lielu dūšu. Tiem būs sargāt pavardiņu, 

kas var guni saujā nest, - pirms divpad-
smit gadiem Mazsalacā guni saujā nest 
mācījās lasīti ļautiņi Dārtas kristībās. Nu 
Dārtas ģimene atkal klāt, un viss saslē-
dzas vienā lielā lokā: latvietis IR. Bezbē-
dīgs turklāt: nenoturas līdz plānotajiem 
dančiem, laiž turpat koncertā pa baso 
(Maija un Valdis, Rīgas Danču klubs, tik 
skaisti un jauni). 

Paldies Ilgai un viņas „Iļģu” brāļiem par 
izjūtām. Naktī šķērsu mēnestiņš - tas bij 
tonakt pirmspērkona izjūtās. Kas esam 
savējo pulciņā, tiem jāturas, - tā Ilga.    

|

Mazsalacas 3x3
NOMETNES LAIKRAKSTS
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„Iļģi” - tās ir izjūtas. Kā pipars starp maijpuķītēm, kā spēks zem 
piepūstām burām, kā mistrāls dienvidjūrā - tiklab sarkani 

traks kā Dienvidkurzemes brunči, tiklab pamatīgs kā Skaņais-
kalns. Nezini, kālabad. 
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  Antra Lāce 

 Sveicam šodienas 
jubilāru –  

JānI MednI! 

|  Jubilejas |

 „IļģuS” MīL gan uz zeMeS, gan debeSīS. Viņu 
koncertu skolas pagalmā atbalstīja nometnieki, bet Dievs debesīs bija 
sarūpējis īstu šovu ar pērkona dārdiem un zibeni.
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| Fotostāsti |

 Jelgavniekiem Barkāniem – tētim Edmundam, mammai Ilvai, 
vecākajai meitai Elīzai, dēliem Haraldam un Edgaram un mazajai 
māsiņai Mārai 3x3 ir ideālā Latvija. 

● Grābekļošana. Vija Liepa arī „Iļģu” 
koncertā nelaiž garām iespēju 
nodarbināt rokas, kamēr dvēseli veldzē 
latviešu tautasdziesma.

● Vakara dziesma skolas pagalmā. Pēc 
labas nakts vēlējumiem, sāk kūsāt aktīva 
nakts dzīve līdz pirmajiem gaiļiem.

● Rotkaļu ievirze. Jurijs darina 
gredzenu. Iespējams, māsiņai Martai.

● Pirts ievirzē šodien mācījās darināt 
dažādas slotiņas. Kad tās bija gatavas, 
vecāki pie tām pieradināja arī 
mazulīšus.

ar Māriņu ratos
   Antra Lāce
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Ģimene |

Jelgavnieki Barkāni ir viena no tām kuplajām ģimenēm, 
kam 3x3 jau ir daļa no dzīvesveida. 
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ogad esam pārvākušies uz 
savu māju, nu jāveido  jauna 
sociālā ķēde, smejas Ilva. Ci-

tādi? Lielākais jaunums 3x3 sakarā 
ir tas, kas guļ ratiņos: Māra, Māriņa. 
Četrus mēnešus jaunais brīnumiņš 
šķiet tikpat kluss un pacietīgs kā lie-
lākā daļa 3x3nieku jaunās paaudzes. 
Jo pārējie ir aktīvi un aizņemti: tētis 
Edmunds ar dēliem Edgaru un Ha-
raldu gatavo rotas, zēni arī iet vilku 
mācībā, kurā kādreiz sākuši vēl tad, 
kad nav bijis pra-
sīto septiņu gadu, 
ievirzēs darbojas 
Ilva un Elīza. 
Ikdiena Jelgavā tā-
pat ir darbīga. Ģi-
menes uzņēmumā 
„Kanclers” vasarās 
strādā arī Elīza, un 
Ilvai ar Edmundu 
atvaļinājums pa-
rasti saistās ar 3x3, 
jo diez kas daudz pāri nepaliekot; 
viņnedēļ gan Edmunds un trīs vecā-
kie bērni izbraukuši  ar laivām. Viņu 
uzņēmums ir viens no 3x3 atbalstī-
tājiem arī materiālā ziņā, ik gadu kat-
rai nometnei tiek 100 latu kancelejas 
precēm plus atlaide pārējām. 
Elīza rudenī turpinās mācības Spī-
dolas ģimnāzijas 10. klasē komerc-
virzienā: „komerčiem” esot visinte-
resantākā mācību programma! Brāļi 
jau iet viņas pēdās gluži burtiski: dejo 
kopā „Vēja zirdziņš”, kur savulaik sā-
kusi Elīza, kas tagad danco jauniešu 
grupā „Jundari”.  
- Lielā ģimene māca arī to, ka vajag 

darbu atdalīt no ģimenes: ja būtu 
tikai mēs divi, kļūtu par darbaholi-
ķiem, - tā Ilva. - 3x3 man ir ideālais 
Latvijas modelis: cilvēki smaidīgi, 
pretimnākoši, rūpējas cits par citu. 
Visam gadam paņemu līdzi šo tīrību, 
šo pamatīgumu. Nometnes mūzi-
kas diski stāv mašīnā un skan bieži, 
nolietojušies jau.  Domāju, ka krīzes 
laikā būs mazāk dalībnieku, bet brī-
nos: dzirdēju, ka simt cilvēkiem esot 
atteikts. Tātad nauda nav galvenais, 

lai būtu šeit. 
Kāpēc šeit 
esam? Mums 
ir svarīgi tie 
cilvēki, kas pa-
mazām iepazīti 
šajos gados, 
izveidojušās tā-
das attiecības, 
kuru dēļ gribas 
būt kopā ar vi-
ņiem, un ik pa 

gadam izripo mazie cālīši, citi jau pa-
stiepušies. 
- Kopš pirmās nometnes pieteikumos 
rakstām, ka esam fani, vienu nomet-
ni gadā cenšamies apmeklēt noteikti, 
- bilst Edmunds. - Ik gadu varu tikai 
apbrīnot komandu, kas veido nomet-
ni, jo tas ir liels darbs daudziem cilvē-
kiem. Var apbrīnot Inesi Krūmiņu ar 
viņas enerģiju, Krūmiņu ģimeni, jo 
viss 3x3 ir milzīgs darbs.  
Barkāni atzīst, ka arī pērn Nauk-
šēnos Rokpeļņi savu pirmo nometni 
noorganizējuši perfekti. Varbūt vi-
ņiem pašiem tas darbs vēl priekšā? 
Viņi atsmaida: var jau būt!     

„ 3x3 man liekas 
ideālais Latvijas 

modelis. Visam gadam 
paņemu līdzi šo 
pamatīgumu.” 

Š
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| Fotostāsti |

● Anita Ruperte darina linu kreklu.

● Līga Reitere ierāda, cik daudzus 
augus un dārzeņus var likt klāt kefīram, 
lai pagatavotu veselīgu, garšīgu un 
veldzējošu dzērienu.

● Dūriens pie dūriena, un pastalas 
nedēļas beigās būs gatavas.

● „Ēd, dēliņ, ēd! „Zaglī” jāuzvar arī 
šovakar,” barojot dēlu Pēteri, saka Līga 
Reitere.

   Edijs un Viesturs

   Līvu valodas un folkloras ievirze
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| Ievirzes 

et ūdens putns gribēja vīt 
ligzdu. Nebija tam vietas, 
kur ligzdu vīt. Viņš ienira 

lielajā senjūrā un iznesa gabaliņu 
zemes. Uz tās viņš vija savu ligz-
du un izdēja olu, spožu un degošu. 
Putns nesa olu debesīs un tā radās 
saule, bet no zemes gabaliņa sāka 
augt kalns, kalns pletās platumā. 
Ola sildīja jo silti, un ledi atkāpās. 
Atnāca tundra un teica es te dzīvo-
šu, bet tundra negribēja būt viena, 
viņa sauca līdzi sūnas, dažu mazu 
kociņu un ziemeļbriežus. Zemes 
māte dāvāja lāču mātei dēlu bez 
spalvas un tas skrēja līdz ar ziemeļ-
briežiem. Lāču māšu meitas un dēli 
satikās lielajā skrējienā un ūdens 
putni deva tiem dvēseles. Viņi nāca 
uz zemi, kur bija cēlies pirmais 
kalns, tas, ko tagad saucam par 
Gaiziņkalnu. Saule spīdēja arvien 
spožāk un sūtīja uz mūsu zemīti ar-
vien jaunus zvērus un augus. Tund-
ra devās tālāk uz ziemeļiem, daļa 
ļaužu aizgāja līdzi, bet daļa palika, 
jo šī zeme runāja ar viņiem. Kal-
niem, lejām, ūdeņiem, kokiem bija 
savi gari un tie ļaudis bija pieņēmu-

ši par saviem bērniem. Uz vilkiem 
– dievu suņiem sajāja vēl citi dabas 
bērni. Tā radās kalnu ļaudis, mežu 
ļaudis, upju ļaudis, jūras ļaudis, 
purvu ļaudis. Tie bija Lāču mātes 
bērni, vilku mātes pienu dzēruši, 
kas prata čūsku vārdus un spēja sa-
runāties arī ar vējiem. Dievi, mātes 
un gari sargāja šos ļaudis, deva tiem 
zināšanas un brīvību, deva tiem va-
lodu ar ko sarunāties ar apkārtējo 
pasauli. Bet reiz krita ugunsdievs 
no debesīm. Pēc tam vairs nekas 
nebija tā kā agrāk. Un ļaudis mā-
cījās sargāt senās zintis. Nāca citi 
ļaudis, prasīja maksāt meslus, pra-
sīja zemi, meitas, mantu, lika ticēt 
citiem Dieviem, kas esot varenāki 
un īstāki. Lai nosargātu to, ko senie 
Dievi un gari bija iemācījuši, ļaudis 
radīja jaunu valodu, un lai kas ar 
tiem notika pēcāk, lai krita karos, 
lai puva vergu važās, lai tika sade-
dzināti raganu sārtos, tie nodeva 
tālāk zintis. Un Ja Ugunsdievs reiz 
celsies atpakaļ debesīs, te būs ļau-
dis, kam Ugunsdievs dos zināšanu 
atslēgu un tad Dievi un gari atkal 
runās ar Lāčumātes bērniem.     

Vilku 
mācība
Šogad, kā jau parasti, vilku 
mācības ievirze ir ļoti 
populāra un apmeklēta. Vilku 
mācību vada trīs skolotāji 
- Uģis Treide, Jānis Atis 
Krūmiņš un Jānis Tomašūns. 
Uģis un Jānis Tomašūns 
vada vecāko grupu, kurā 
darbojas dalībnieki no 11 
līdz 18 gadiem, bet Jānis 
Atis Krūmiņš vada jaunāko 
vilcēnu grupu. 

aunākie puikas gatavoja 
lokus, viņiem vajag mazā-
kus un šaurākus lokus, tā-
pēc daži no viņiem jau tos 

pabeidza. Vecākā grupa gāja uz 
mežu. Uģis parādīja, kā aizkurt 
ugunskuru bez sērkociņiem, viņš 
izmantoja Seno laiku šķiltavas, 
proti, kramu, norūdītu metālu un 
grauzdētu lina audumu. Vēl vecā-
kā grupa mežā taisīja nojumi, lai 
tad, ja mežā sanāk apmaldīties, ir, 
kur patverties no lietus vai auk-
stuma. 
Vecākā grupa arī paspēja uztai-
sīt lokus, bet vēl tikai jāuzvelk 
stiegra un jāuztaisa bultas. Jānis 
Tomašūns ir apsolījis iemācīt pir-
mo palīdzību. Mums šķiet, ka tas 
dzīvē varētu noderēt. Ievirzes pir-
majā dienā Uģis parādīja dažādus 
senlatviešu ieročus. Taisīsim arī 
lāpas. Pats sarežģītākais ir nevis 
nojumes vai loka taisīšana, bet 
gan dziesmu dziedāšana. : )    

b

J

Lielie ledi gāja un izveidoja seno jūru. No veļu pasaules 
nāca ūdens putns un sargāja robežas. 

Reiz bija tikai 
lielie ledi
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 Lilija Limane

| Fotostāsti |

● Dziesmas un rotaļas skolas 
pagalmā.

● Saules nogurdinātie. 

● Lai labi skanētu, ir pareizi 
jāelpo, māca kora diriģente Ilze 
Dubure.

● “Vai šādi derēs lietu, mietu, 
dejas un kustību teātrim,” vaicā 
ievirzes apmeklētāji? 
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r pagātnes elpu apdvesta divstāvu 
koka namiņa pāris vēsās istabās 
izvietoto ekspozīciju izrādīja un ar 

saistošiem stāstiem izklaidēja muzeja gids 
Ilgvars Polis. Kā pastāsta I. Polis, V. Hirte 
pilntiesīgi ceļams tautas daiļamata meis-
tara godā, jo saņēmis tikai četru klašu izglī-
tību un pats apguvis kokgriezēja prasmes, 
cūkas ganot. Pirmo nazi puika iegādājies, 
ietaupot saimnieces doto naudu kliņģeru 
pirkumam. Sadalot kliņģerus uz pusēm, 
atlikusi ne tikai nauda nazim, bet varējis pa 
ceļam uz māju nograuzt arī pāris puskliņ-
ģerus, jo kad jaunais nazis bijis pie Tūteres 
ozola iemēģināts, puiku pārņēmis izsal-
kums. Kad tūkstošgadīgais Tūteres ozols 
nogāzies, lielākā daļa tā koksnes pārceļojusi 

uz Hirtes mājām, lai kļūtu par skulptūriņu 
pamatmateriālu. No mūža gaitā izgrebta-
jām 470 koka skulptūriņām apmēram 170 
bijuši visadažādākie velni-Jāņu nakts velns, 
iemīlējies velns, 13.algas velns… pus istaba 
ar velniem.  Mazais nometnieks Sandis 
Freimanis teic, ka viņam tieši velniņi kopā 
ar I. Poļa stāstiem patikuši visvairāk.
V. Hirtes koka skulptūru muzejs uzska-
tāms par vienu no savdabīgākajiem muze-
jiem Latvijā, kas piedāvā apskatei unikālu 
kolekciju. Arī Mazsalacas novada muzeja 
filiāle, nule izveidotais un šogad atklātais 
dzimtas koku muzejs ir vienīgais šāda 
veida muzejs mūsu valstī. Dzimtas koku 
muzeja durvis nometniekiem tiks laipni 
atvērtas ceturtdienas pēcpusdienā.     

iņa atzīst, ka deputātiem 
daudz vairāk par  atbildēm uz 
vēlētāju jautājumiem 
jau sākumā rū-

pējis pateikt, ka ir jābalso 
par viņiem. „Visi kandidāti 
kā galveno savās program-
mās minēja cilvēku, kas ir 
visa centrā un ģimeni kā 
stabilu valsts pamatu. Taču 
politiķi laikam vēl nav pamanī-
juši, ka dramatiski samazinās 
dzimstība un vidēji latviešu 
ģimenē aug nedaudz vai-
rāk kā viens bērns, aiz-
vien straujāk valstij pāri 
veļas jaunais emigrācijas 
vilnis. Ir pilnīgi bezjēdzīgi 
runāt par nodokļu politiku, ja 
valstī nebūs cilvēku,” uzskata 
I. Krūmiņa. Savukārt 3x3 kus-
tības aizsācēja Līga Ruperte va-
kardienas tikšanos ar politiķiem 
raksturo īsi - „Čurā acīs tautai 
un saka, ka lietus līst!” Gun-
dars Kalniņš atzīst, ka no politi-
ķu sarunas skaidrs ir tas, ka viņiem 
ir svarīgi tikt pie varas, tikt Saeimā. 
„Manuprāt, viņi apzinās, ka neko 
mainīt reālajā situācijā tāpat nespēs. Cilvē-
ki ir noguruši no frāzēm: optimizēsim, kon-

solidēsim, un tās vairs nopietni neuztver. 
Politikas ievirzē runājām, ka mums katru 

dienu ir jāraksta Saeimai vēs-
tules un jāvaicā, cik tālu de-
putāti ir izlēmuši par vienu 
vai otru aktuālo jautājumu. 
Saeima pieņem likumu, 

šķiet pat labi, taču 
valdība apstiprina 
Ministru kabineta 
noteikumus, kas 

pieļauj būtiskas at-
kāpes no likuma, kā re-

zultātā  likums nedarbojas. 
Cilvēki ir iebaidīti iebilst, 
jo katram iebildumam 

seko represijas – ierodas 
dažādi inspektori un piemē-
ro sodus,” stāsta. G. Kalniņš 
domā, ka ar grozījumiem 
vienā vai otrā likumā valstī 
nekas nemainīsies. „Ir vaja-
dzīgas globālas pārmaiņas. 
Ir jāpiekrīt politologa Jāņa 
Peniķa domai, ka ir jāmaina 

Vēlēšanu likums un iespē-
jams arī Latvijā vajadzētu 
ieviest vēlēšanu sistēmu, 
ka parlamentā 50% depu-

tātu pārstāv partiju politiķi, bet 50%  ievēl 
no pašvaldībām,” stāsta G. Kalniņš.     

Cirks aizbraucis, klauni palikuši
Tā par vakar vakarā notikušo diskusiju ar 10.Saeimas deputātu kandidā-
tiem – Ģirtu Valdi Kristovski („Vienotība”), Karinu Pētersoni (Par labu 
Latviju) un Romānu Naudiņu (TB/LNNK) –  šodien saka 3x3 padomes 
priekšsēdētāja Inese Krūmiņa. 

Viedokļi |

Velniņi smaida un aicina
Neliels pulciņš Mazsalacas novada un kultūras vēsturē ieinteresētu no-
metnieku, mīļi saspiedušies sarkanā busiņa sēdekļos, vakar pēcpusdienā 
tika aizvizināti uz Mazsalacas novada muzeju –Valtera Hirtes (1913-
1983) koka skulptūru izstādi, kas atrodas pilsētas centrā.
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| Kā domā Tu? |

|  Jaunā Klēts 

plis ir liels, bērnu daudz, klausās 
arī mammas un tēti, un nu jau 
mazajiem bērniem līdzi nāk arī 

māsas un brāļi, kas no pasaciņu klausītā-
ju vecuma izauguši. Tomēr arī viņi saka: 
„Cik forši!” Otrdienas vakarā ar klausītā-
ju palīdzību tika izspēlēts stāsts par zaķu 
tēvu un zaķu māti, kas abi sēž vakarā, un 
par viņu bailīgajiem bērneļiem, kuri no-
bīstas pat no lapu čabēšanas. No klausī-
tāju vidus tika izvēlēti zaķi, kas kustināja 
garās ausis, ātri iejūtoties lomā. Galu galā 
stāsts tika izstāstīts, mammām buča ie-
dota, un bija vien jādodas uz čuču.     

Vakara 
pasaciņu 
klausās arī 
lielie
Ar spilgtu miega mici 
galvā ik vakaru bērnus uz 
vakara pasaciņu aicina Laila 
Kirmuška. 

ar kuru ievērojamu 
latvieti tu gribētu 
tikties nometnē?

 Ivars Ieviņš no Jaunjelgavas, 44 
gadi, strādā apdrošināšanā:
-Labprāt tiktos ar Jāni Domburu, jo šim 
žurnālistam ir plašs redzesloks un savs 
viedoklis par valstī notiekošajiem proce-
siem. Mani interesē sabiedriskie notikumi, 
politika, vēsture.

 edijs Lūsis, 14 gadu, Rīgas 
6.vidusskolas skolnieks:
-Nometnē vēlētos redzēt Renāru Kauperu, 
uzzināt vairāk par viņa dzīvi un darbu, kā viņš 
sasniedzis tādu līmeni muzikālajā karjerā. Va-
rētu noklausīties arī „Prāta vētras”  koncertu.

 Kārlis gailītis, 16 gadu, Ventspils 
1.ģimnāzijas skolnieks:
-Personīgi pazīst gleznotāju Kārli Siliņu un 
labprāt satiktos ar viņu te, nometnē, lai 
parunātos un lai arī citi nometnieki gūtu 
iespēju uzzināt par viņu. Visi, kas tuvāk 
iepazīs gleznotāju, to nenožēlos, jo būs 
sastapuši šerpu un interesantu personību.

 Inese Patapova, 38 gadi, 
mājturības skolotāja no Liepnas 
internātpamatskolas:
- Uzaicinātu kādu no sabiedrībā pazīsta-
mām tautas dziedniecēm, Singu vai Broņis-
lavu Plūmi. Abas dziednieces papildinātu 
to zināšanu pūru, ko nometnē jau pieloka 
Līga Reitere un citi tradīciju zinātāji. Mani 
interesē ārstniecība ar tautas līdzekļiem, 
dabas dziedinātava, jo tādējādi cilvēks var 
pats sev palīdzēt un ārstēt savus tuviniekus, 
netērējot liekus naudas līdzekļus.

Lilija Limane

 Roberts grotuss 13 gadi, 
Mazsalaca: 
-Es vēlētos satikt latvieti, kurš ir populārs 
ne tikai mūsu zemes robežās, bet arī ār-
zemēs. Gribētu satikt cilvēku, kuru pazīst 
jebkurš – komponistu Raimondu Paulu.

 Tamāra grīnvalde, 58 gadi, 
bauskas novads: 
-Mans sapnis bija ieraudzīt Mārtiņu Rītiņu, 
un izdevās šo sapni piepildīt. Tāpat es visiem 
citiem novēlu piepildīt savas vēlēšanās.

 Līga Reitere, 42 gadi, Ventspils:
-Es varu nosaukt ļoti daudz cilvēku, kurus 
es nevēlētos satikt šajā nometnē. Tie pār-
svarā ir liekuļi un sliņķi, un tādus es negribu 
satikt. Bet ja vajag nosaukt vienu, ko es 
gribu satikt, tad tā būtu Krūmiņu māte. 

Dāniels Jukna

«zaglī» uzvar Pēteris un dora
| Ziņas |

ēc otrdienas vakara dančiem, kuri bijuši dikten labi, daudzi 
nometnieki vēl ilgi nespēja atmosties. Ja lustīgi nodanco līdz 

trijiem, tad nakts ir pārāk īsa, lai rītā un vēl visu dienu teiktu: 
man gan nenāk miegs!

P

Lolita Lūse

a

  Lolita Lūse

foto: B.Krūm
iņa

Celties un iet,
Nebaidīties pretī 
mērķiem skriet,
Domāt un spriest,
Jaunas domas 
pasaulei sviest.
Redzēt un dzirdēt,
Atļauties pa laikam 
sevi kritizēt,
Runāt un darīt,
Nākotnes sapņus 
tuvumā skatīt.

Kārlis Gailītis

Ikvakara gaidītajā dejā „Zaglis” 
otrdien uzvarēja Dora Ceple un 
Pēteris Reiters. Par savu uzva-
ru Pēteris saka: „Tā bija cūcene! 
Griezāmies rokās četratā un es 
notvēru meiteni. Cūcene! Tāpat 
paveicās arī tad, kad griezāmies 
trijatā un divatā. Man patiešām 
paveicās!” Pēteris stāsta, ka viņš 
„Zaglī” uzvarējis jau otro reizi, 
pirmoreiz tas izdevies Naukšēnu 
3x3. Vēl interesantāku Pētera uz-
varu “Zaglī” padara tas, ka pirms 
„Zagļa” tika rīkots totalizators: 
kurš no puišiem uzvarēs. Vienīgā, 
kas bija pareizi prognozējusi, bija 
Pētera mamma Līga, tādēļ viņa 
tika pie vairākiem citu prognozē-
tāju pirktajiem saldējumiem.      

3x3 dzeja 

Cirks aizbraucis, klauni palikuši

 Otrdienas „Zagļa” uzvarētāji – 
Dora Ceple un Pēteris Reiters.



Iz dzīves |
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T ā, tā. Mums lietus lija, un no-
lija, tā kā dārzu liet nevajag. 
Vismaz no tā esi atbrīvots. Ar 

to arī apsveicu.
Kā man te – Mazsalacā? Zini, esmu ieju-
tusies un jau esmu sev arī šo to uzcako-
jusi. Atbraukšu – parādīšu. Tā kā esmu 
aizņemta darbos, neko daudz neredzu, 
bet ausis man ir īstajā vietā, tamdēļ šo 
to sadzirdu gan.
Šodien, redz, kā esot bijis. Tikko pulks-
tenis pāri pusvieniem, brīkšķ-brākš-
brikš – skolas ēdnīcā cauri visam pūlim 
izlaužas pats Krūmiņpaps – īstajā vārdā 
Jānis Atis Krūmiņš. Īsās bikšelēs, strī-
painās, pusgarajās zeķītēs ar bumbulī-
šiem sānos, plānās sandalītēs. Nomet 
savu smilšu spainīti pie durvīm un me-
tas pie galda māmiņām ar bērniem. Vai 
es neteicu, ka gan jau vēl kāds bērnelis 
uzradīsies?! Ko Krūmiņmāte? Tā, kā jau 
kārtīga sieviete, apsēdusies tālajā stū-
rī pie loga. Pamana savu Jānīti, savelk 
acis un nāk uz viņa pusi, rokas sānos 
saspraudusi. Tā un šitā:” Ko Tu te dari! 
Neredzi, ka tas galds māmiņām ar bēr-
niem!? Ja Tu tūliņ neiesi prom, vakarā 
nedabūsi to, ko es Tev šorīt apsolīju!” 
Pat tā teikusi Krūmiņmāte! Un – ko 
domā- vai Jānīts cēlās kājās? Nekā, iz-
ēda trīs bļodiņas zupas un četrus saldos 
izleksēja, un vēl sešas maizes rikas ka-
batās sabāzīja. Ak, cik daudz mazu bēr-
niņu kurkstošiem vēderiņiem līdz pat 
vakariņām esot staigājuši. Inese, turi to 
savu bēbi stingrāk aiz rokas!

Tas nav viss. Nez kāpēc neviens nepa-
manīja Tupešu Māras jaunumus. Vakar 
„Iļģu” koncertā Ilga Reizniece skaidri un 
gaiši jautāja, vai kāds šogad pošas pre-
cēties? Nemanīju nevienu citu – no visa 
pūļa nekavējoties kājās pietrūkās tikai 
Tupešu Māra sārtiem vaigiem un māja 
ar roku: -Es! Es!  Tā kā neviens viņai se-
višķu uzmanību nepievērsa, šis fakts tā 
arī paslīdēja garām. Iešu rīt uz Ģimeņu 
semināru un tad paprasīšu skaidri un 
gaiši: kad, kur, ar ko un kāpēc. Vai var-
būt kāds cits pajautās.
Un vēl. Nezinu, ar ko tas beigsies, bet 
mana istabas biedrene ir redzējusi, ka 
Vitauts Straupe katru dienu pa trepēm 
uzstiepj vismaz vienu gāzes balonu. No 
kurienes uz kurieni – kas to lai zina. 
Kam viņš tos atņem – nezinu. Bet esot 
redzēts, ka veselus trīs pilnus gāzes 
balonus viņš jau esot sastūķējis savas 
mašīnas bagāžniekā, bet cik ir apslēpti 
citās vietās- kas to lai zina. Visu pēcpus-
dienu skola šodien esot klaudzējusi un 
drebējusi no tā, kā Straupe būvējis kaut 
kādu parikti, ar ko noslēguma vakarā 
pacelties gaisā un noskatīties koncertu 
no augšas. Dzirdēta vēl viena versija. 
Straupi esot nolīdzis Grasis, kam vaja-
got gāzi, lai rukšiem putru izvārītu. Tad 
nu tagad Straupe stiepjot Grasim gāzes 
balonus kā krupīt’s salīkušu muguriņu, 
bet Grasis sakot: „ Vēl vajag!”  
Rakstīšu atkal.

Sieviņa Mazsalacā

 VēSTule MāJāS palIcēJaM|

Par kārtējo mazulīti, jauno 
līgaviņu un rukšiem

foto: B.Krūmiņa
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dabas stihiju zinātājs Mazsalacā
Izrādās, ka Mazsalacas Blankas 
Kūdrājos dzīvo par dabas stihijām ļoti 
zinošs cilvēks – Māris Smilga. Viņš pēta 
galvenokārt tornado, bet ir zinošs arī 
par daudziem citiem jautājumiem. 
Vakar vairāki nometnieki iepazina 
dažādus Māra talantus. Citi interesē-
jās par vulkāniem, citi aplūkoja viņa 
zīmējumus un jautāja par dzīvi. Kad 
Mārim apnika runāt, viņš kopā ar pui-
kām pļaviņā spēlēja dažādas spēles.
Tā kā ārā ir ļoti karsti, daudziem no-
teikti interesē, vai šodien būs lietus. 
Māris atbild precīzi – lietus būs neliels, 
tomēr būs ļoti daudz zibeņu.Iesaku 
vietējiem mazsalaciešiem uzklausīt 
Māra ideju par to, ko ledus iešanas lai-
kā darīt ar vienu no Mazalacas tiltiem.
Vēl  izrādījās, ka Mārim vakar bija 
dzimšanas diena. Sveiciens!

| Interesanti |

Baiba Krūmiņa

  gaismas šovs debesīs otrdienas vakarā.  



Sasveicināsimies ar visiem nometnes ▲	
dalībniekiem, uzsmaidīsim viens otram, un 
nekautrēsimies no tā, ka varbūt sveicināmies 
jau piekto reizi šodien…

Centīsimies uzrunāt viens otru uz “Tu” (kā ▲	
ļoti lielā ģimenē) – šī tradīcija ir sākusies 
kopā ar 3x3 kustību1981.gadā, un tā ir spēkā 
visās latviešu mītņu zemēs, kur nometnes 
notiek.

Ēdnīcā pie galda vispirms aizpildīsim ▲	
vistālākās vietas, lai citiem nav jāspraucas 
mums garām, mūsu ir ļoti daudz, un ēšana 
ir svarīga nodarbe, darīsim to pieklājīgi un 
organizēti. Neuzsāksim ēšanu pirms galda 
dziesmas. Iespējami bieži mainīsim pretim 
un blakus sēdētājus, lai šajā īsajā laikā 
iepazītos ar iespējami daudziem cilvēkiem. 
Centīsimies pēc garšīgas maltītes pateikt 
paldies saimniecēm.

Atcerieties – jūsu ieejas biļete ēdnīcā ir vārda ▲	
karte. Tā ir arī pirmais solis uz iepazīšanos 
un pamats ražīgai sarunai nodarbību laikā. 
Nēsāsim vārda kartes neatkarīgi no tā, vai tās 
piestāv apģērbam, vai nepiestāv.

Ievirzes izvēlēsimies visai nedēļai, ▲	
pārdomāsim labi, ko darīsim visā dienas 
garumā. Klīšanas ievirze, t.i. neregulāra 
staigāšana no vienas ievirzes uz otru, nometnē 
nav paredzēta.

Saudzīgi apiesimies ar to, kas mums atvēlēts ▲	
lietošanā šajā nedēļā – telpām un to inventāru, 
darba piederumiem, materiāliem (vairākās 
ievirzēs strādāsim ar meistaru personiskajiem 
instrumentiem un materiāliem).

Sporta zālē mums ir tiesības ieiet tikai ar ▲	
maiņas apaviem, un tiem jābūt pilnīgi tīriem! 
Izņēmuma kārtā drīkstam sportot arī zeķītēs, 
bet tām arī jābūt pilnīgi tīrām.

Automašīnas novietosim tikai tām ▲	
paredzētajos laukumos, neaizšķērsosim 
kājām gājēju ceļu un apkalpojošo auto 
kustības ceļus.

Vidi, kādā gribam dzīvot, palīdzēsim radīt ▲	
paši – ar atvērtību un labestību. Ja radīsies 

problēmas, risināsim tās ar nometnes vadības 
starpniecību nekavējoties. Vadība centīsies 
rast risinājumu jebkurai situācijai, izņemot 
tās, par kurām nezinās. Mob.t. Inesei – 
27867111, Indulim – 29147111,Annai – 
29474175. 

Istabiņās tīrību un kārtību uzturēsim paši. ▲	
Neaizmirsīsim pateikt kādu labu vārdu 
nometnes tehniskajam personālam, kuri 
ieguldījuši lielu darbu, lai mēs visi šeit varētu 
būt kopā un justies labi.

Gādāsim par to, lai nerastos veselībai un ▲	
dzīvībai bīstamas situācijas – nemēģināsim 
un neļausim bērniem mēģināt peldēties 
neatļautās vietās, ievērosim ceļu satiksmes 
noteikumus un citus drošības noteikumus.

Vecāki saglabā par saviem nepilngadīgajiem ▲	
bērniem pilnu atbildību visu nometnes laiku. 
Uzmanīsim ne tikai savus, bet arī citu bērnus. 
Bērnu uzvedība kaut ko liecina par vecākiem, 
bet kaut ko arī par apkārtējo pieaugušo 
attieksmi – uzmanību vai vienaldzību.

Nīkšanas ilgums nav ierobežots no vadības ▲	
puses, bet katram pašam (vai vecākiem) 
jāzina, cikos jāiet pie miera, lai nākamajā 
dienā nodarbību laikā nenāktu miegs. 
Nīkšanai paredzēta ēdnīcas un kafejnīcas 
telpa, kā arī āra teritorijas – muižā, kur guļ 
lielākā daļa nometnes dalībnieku, nakts laikā 
ievērosim klusumu, respektēsim citu cilvēku 
miegu.

Nometnes vadība neatbalsta alkohola ▲	
lietošanu un smēķēšanu. Nepilngadīgajiem 
tas ir kategoriski aizliegts.

Būsim aktīvi līdzdalībnieki visās nometnes ▲	
norisēs. Ja rodas jaunas idejas, kuru 
realizēšana darītu nometni vēl jaukāku, 
darīsim to zināmu – varbūt izdodas…
neatrisinātos jautājumus risināsim jau šodien. 
Nometne būs tik labestīga, atvērta, radoša, 
sirsnīga un piepildīta, cik tādi būsim mēs 
paši  - ikviens no mums.

lai mums kopā izdodas piedzīvot 
laiku, kurā vērts kavēties atmiņās!

Lai mēs visi kopā justos labi, jāievēro daži vienkārši ieteikumi:


