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Atceros, kā jaunībā kopā ar 
draugiem kādā tumšā novembra 

novakarā sasēdāmies automašīnā, 
lai dotos uz Bolderāju skatīties vētru. 
Tāda pārgalvība piederas jaunības 
trakulīgumam, kad mūsu jaunos, 
nenobriedušos un apjukušos prātus 
vilka uz turieni – uz vēja valstības 
epicentru un dabas stihijas – Gaisa – 
vārtiem. Vai ar vēja izpūstām galvām 
mēs atgriezāmies dzīvē skaidrāki, 
mierīgāki, citādāki? Varbūt.

Nedomāju, ka mūs visus šurp uz Sa-
lacgrīvu atpūtusi vētra. Vienam tā bi-
jusi rāma un mierīga iepriekšparedza-
ma pūsmiņa, citam – pēkšņa brāzma, 
kas kā nākusi, tā arī nozudusi, bet te 
nu mēs visi tā vai citādi esam atpūs-
ti – satikušies vienuviet, lai vienotos 
kopīgā elpā, trakotu kopīgās danču 
brāzmās un ar vēja iztīrītajām galvām 
pēc nedēļas dotos mājup bagātāki 
un gudrāki. Vēji nav nekas cits kā 
gaisa plūdumu dažādas formas, ātru-
mi, izpausmes. Katrā dzīves gājuma 
posmā mūs vada citi vēji – šai dzīvē 

Kas kaitēja nedzīvot 
Baltas jūras maliņā: 
Pūš vējiņš, kā pūsdams 
Visur pūta sudrabiņu.

Gaisa vārti Gaismai
ienākam ar ieelpu, un tieši elpa, tās 
mierīgums vai straujums – kā kurā 
dzīves brīdī un situācijā – ir kā vārti 
mūsu dzīvei. Ieelpa. Un izelpa. Mēs 
ienākam un izejam. 

Elpošana ir tik būtiska arī tad, kad 
mūsu dzīves rimto rāmumu izjauc 
kādi neplānoti un nevēlami šķēršļi, 
tad mums apkārtējie saka: elpo dziļi, 
nomierinies! Un raizes aprimst tad, 
kad atkal atjaunojas mierīgs elpas 
ritms. Arī priekā mums aizraujas elpa 
no sajūsmas – jā, tā ir strauja, bet tā 
ir spēcinoša, virzoša un iedvesmojo-
ša. Elpa tas ir gaiss, kas mīt mūsos, 
bet tiklīdz katrs būsim to sevī ieel-
pojuši, vējš arī no ārpuses apņems 
mūs visus – tos, kas sabraukuši šeit 
Salacgrīvā, lai kopīgi ļautos lielajam 
Salacgrīvas 3x3 Vējam. Jūras un pie-
krastes vējam.

Saieta vadītāji Dina un Reinis Cepļi 
aicinājumā uz saietu par Vēju rakstīja 
tā: “Mēs taču nevaram redzēt vai 
piedzīvot vēju citādi, kā vien pēc 
tā darbiem! Pēc tā, kā tas pūš. Mēs 

nevaram zināt, kāds ir vējš, ja neesam 
tajā bijuši. Par koku spriež pēc tā 
augļiem. Par vēju arī. Par cilvēku...? 
Cilvēks ir iemācījies izjust un izmantot 
vēja darbus. Ir krasta vējš un jūras 
vējš. Ir vējš, kas griež vējdzirnavas, un 
ir vējš, kas lauž priedes; ir siltais dien-
vidvējš, kas briedina augļus un dzes-
trais ziemelis, kas liek mums slēpties 
no salnām. 3x3 saietā apdziedāsim, 
apcerēsim, apjautīsim vēju no visām 
tā darbu pusēm, jo īpaši no tā skaņās 
puses – vējš svilpj, auro, gaudo, 
pūš stabulē. Arī saietā paredzētas 
daudzas ar dziedāšanu un spēlēšanu 
saistītas ievirzes.”

Ļausim vējam darīt lielos un mazos 
darbus, un paši mēģināsim ar pilnu 
krūti ieelpot kā piejūras gaisu, tā 
arī to radošuma, prieka, gudrību, 
draudzības, saticības un gaismas 
bagātību, ko katrs esam šurp atvedu-
ši, lai dalītos cits ar citu, lai dotu un 
ņemtu. Ieelpotu un izelpotu. Vērsim 
vaļā vārtus Gaismai ar dziļu un skaļu 
ieelpu. Lai tik pūš!  

Tīna, VēJA ZVANS redaktore



13.00–14.00 Ierašanās, reģistrācija

14.00–15.00 Pusdienas
15.00–16.30 Saieta atklāšana

16.30–17.30 Apkārtnes iepazīšana

17.30–18.45 Ikdienas un svētku 
rituāli 3x3 saietā /jūras 
izbaudīšana/ieviržu vadītāju 
sanāksme

19.00–19.45 Vakariņas
20.00–21.30 Iepazīšanās vakars. 

21.30–22.00 Vakara dziesma, vakara 
pasaciņa

22.00–23.00 Vakara viesis. Brizgu 
ģimene (Liene un Jānis Brizgas) 
par zaļajiem resursiem – “50 
zaļā nokrāsas jeb ko nozīmē būt 
zaļam?”

Danči ģimenei ar bērniem līdz 13 
gadu vecumam

23.00–… Danco tie, kam pāri 13, 
nīkšana

8.00–9.00 Celšanās, ķermeņa un 
gara atmodināšana

9.00–9.30 Brokastis

9.40–10.00 Dienas tēma un TV

10.15–12.45 Rīta ievirzes

13.00–14.00 Pusdienas

14.00–16.30 Pēcpusdienas ievirzes

16.30–16.45 Brīvbrīdis

16.45–18.45 Pievakares ievirzes

19.00–20.00 Vakariņas

20.00–21.30 Novadnieku koncerts 

21.00–22.00 Vakara viesis. 
Profesors Ivars Kalviņš, ķīmiķis, 
Latvijas Zinātniskās padomes 
priekšsēdētājs par dzīvesveidu 
ilgākam dzīves ilgumam (kultūras 
namā)

21.30–22.00 Vakara dziesma, vakara 
pasaciņa 

22.00–23.00 Danči ģimenei

23.00–… Danco tie, kam pāri 13, 
nīkšana, ZOLE iesācējiem
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svētdien,
23. jūlijā

pirmdien,
24. jūlijā Apsveicu jūs 3x3 Salacgrīvā!  

Paldies saieta vadītājiem Dinai 
un Reinim Cepļiem, visiem ieviržu 
vadītājiem, lektoriem un citiem saieta 
darbiniekiem, kuru darbs ir veidojis 
šo saietu.  Īpaši sirsnīgi gribu pateik-
ties Salacgrīvas mājniekiem par mūsu 
uzņemšanu un lielo atbalstu 3x3 
organizēšanā jūsmājās. Ne mazāks 
paldies pienākas visam dalībnieku 
pulkam, jo bez jūsu atsaucības tāda 
3x3 nemaz nebūtu!  Liels paldies arī 
Latvijas Kultūras ministrijai, kura ir at-
balstījusi visus 3x3 kopš 2014. gada.  

Mani dažkārt dēvē par 3x3 mam-
mu, un es esmu bezgala lepna un 
priecīga par to, kā 3x3, ko uzsākām 
1981. gadā Garezerā, ir spējis augt 
un zelt 3 kontinentos, sešās   ze-
mēs.  Tas ir mūsu visu nopelns!  
Kopš 1990. gada ir nākuši klāt saieti 
Latvijā, vēlāk – Īrijā un Lielbritānijā.  
2018. gadā notiks pirmais 3x3 Vācijā.  
3x3 mēs sanākam kopā no visām 
pasaules malām un varam justies kā 
savējie, nevis svešinieki, jo mums ir 
kopīgas saknes, kultūra, valoda un 
tradicijas, mums visiem ir svarīgi 3x3 
uzstādītie mērķi.  

Labi būt kopā  
ar savējiem!

Kas ir tas, kas mums 3x3 liekas 
visvērtīgākais?  Aicinu jūs vērot un 
padomāt par to un dalīties ar sa-
vām domām, lai mēs apzinīgāk va-
rētu censties visu labo stiprināt un 
vairot. Mēs paši esam atbildīgi par 
to, lai 3x3 turpinātu augt un zelt.  
Ja mēs 3x3 vēlamies latvisku vidi, 
draudzīgu, priecīgu vidi – mums 
pašiem tā ir jārada. Ievērosim, kas 
darbojas un ko varētu uzlabot, 
centīsimies veidot 3x3 tādu, kādā 
jūtamies labi, kopsim to, lai ne tikai 
mūsu bērniem, bet arī mazbērniem 
būtu iespēja to izbaudīt.

Es izjūtu lielu pateicību visai 3x3 
saimei, jo man rūp lai šī kustība tur-
pinātos un arī nākošajām paaudzēm 
būtu iespēja to novērtēt un veidot 
tālāk.   

Novēlu jums atjaunot vecās draudzī-
bas un veidot jaunas, mācīties no lek-
toriem un vienam no otra, dziedāt, 
dancot un priecāties un baudīt, cik 
labi ir būt kopā ar savējiem!  Un kā 
jau savējie, uzrunāsim viens otru uz 
TU.  Lai mums visiem laba nedēļa! 

Līga Ruperte, 3x3 mamma



Šodien dzimšanas dienu svin Līga 
Ločmele
Vārda dienu svin Laima Magdalēna 
Strante
Rīt dzimšanas dienu svinēs Aloida 
Jurčenko un Zane Luste
Vārda dienu svinēs Kristīne Liberta 
un Kristīne Paula, Krista Evelīna 
Liepiņa, Kristiāns Kalniņš un Jānis 
Kristiāns Kalniņš un Kristīna Paura 

Šovakar pulksten 22.00 nāc iepa-
zīties ar vakara viesiem – Lieni un 
Jāni Brizgām, kas dalīsies sarunā 
ar tematu “50 zaļā nokrāsas jeb ko 
nozīmē būt zaļam?”.
Jānis Brizga ir biedrības “Zaļā Brīvī-
ba” vadītājs, vides zinātņu doktors. 
Jau vairāk nekā 20 gadus strādā ar 
vides un ilgtspējas jautājumiem. Liene 
Brizga ir  komunikācijas speciāliste, 
pēdējos gados strādā tieši ar vides 
un dabas komunikācijas jautājumiem. 
Komunikācijas vadītāja Latvijas Dabas 
fondā. Kopā audzina trīs bērnus un 
savā pilsētas ikdienā mēģina īstenot 
ilgtspējīga, videi un klimatam draudzī-
ga dzīvesveida principus. 

Jubilārus sveicam 
ar dziesmu pie 
ēdienreizēm! 
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APSVEICAM!

vakara viesi
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Sveiki, visi labi ļaudis, visi, kas 
pulcējušies 3x3 gan, lai piedzīvo-

tu un atklātu sev, kas ir 3x3, gan, lai 
uzlādētu savas latviskās baterijas!

Šodien esam pulcējušies Salacgrīvā. 
Tā ir ļoti īpaša vieta pašā jūras malā, 
kur aug sīkstas priedes un dzīvo 
sīksti ļaudis. Šī sīkstuma pamatā ir 
liela varēšana un liela uzticēšanās 
savai zemei, savai skarbajai, visu vēju 
appūstajai jūras malai. Tā šeit dzīve 
norisinās jau no neminamiem lai-
kiem – ja gribi noturēties jūras malā, 
jābūt spēcīgām saknēm un sīkstai 
dabai, ja gribi pastāvēt pret visiem 
pasaules vējiem, jābūt stipram iekšē-
jam kodolam, stipram pamatam.

Jūra arī mums, trīsreiztrīsniekiem, 
šo nedēļu ļaus baudīt, piedzīvot, at-
skārst, saprast un pietuvoties saviem, 
mūsu pašu pamatiem – latviskumam, 
kas mūs vieno, kopīgām saknēm, ko-
pīgām vērtībām un kopīgai ticībai.

Skatieties jūriņāi, 
Kādi balti audekliņi:
Niedŗu šķieti, putu audi, 
Vēja māte audējiņa.

Jā, mūsu dzīvi tik tiešām 
var salīdzināt ar audeklu. 
Jūrai to auž Vēja māte, 
sev mēs aužam paši, 
ar Dieva svētību un 
Laimes mātes gādību. 
Aizdomāsimies par 
to, ko mēs ieau-
žam savā audeklā. 
Aizdomāsimies 
par to, vai mums 
pietiek “grezno 
villainīšu”, ko 
meitām segt un 
“linu kreklu”, 

Ar jauniem 
pavedieniem  
baltajā audeklā

ko dēliem dot. Aizdomāsimies par 
to, ka zili pelēkās, brīžiem drūmās, 
aukstās un skarbās jūras audekli ir 
balti. Vai mūsējie arī ir gana balti? Un 
ļausim Vēja mātei trīs reiz trīs nedēļā 
mūsu audeklos ieaust pa baltam putu 
pavedienam.

Lai varētu doties mājās, tuvu vai tālu, 
ar kādu jaunu pavedienu savā dzīves 
audeklā, iekšēju gaišumu un apziņu, 
ka Vēja māte šajā nedēļā ir mūsu 
dzīves audeklu padarījusi baltāku un 
stiprāku.

Lai mums visiem labs un piepildīts 
laiks!  

Inese Krūmiņa



Vējadzirnas pašu rokām
Darbīgākie mazie un lielie pirkstiņi 
jau savas rokas ir iekustinājuši un 
saieta reģistrēšanās laikā pagatavoju-
ši savu šīs nedēļas amuletu – ma-
zās vējdzirnaviņas! Par darbnīcu 
rūpējās un mazajiem tikt pie sava 
darba rezultāta palīdzēja māksli-
nieks un mazo vēju pavēlnieks 
Armands Sidorovičs. 

Nedomāju, necerēju 
Šai vietā gavilēt:
Vai te mani vējš atpūta,
Vai ūdenis atlīgoja?

Šovasar būs otrā reize, kad Pasau-
les latviešu ģimeņu saiets 3x3 par 
savu mājvietu izvēlējies Salacgrīvu.
Vairāk kā 20 gadi aizritējuši, kopš 
1995. gada vasarā 3x3 dalībnieki 
pirmo reizi sanāca kopā šajā piejūras 
pilsētā. Nu jau te būs izaugusi vesela 
paaudze, kas to vēl nav piedzīvoju-
si, tāpēc šovasar 3x3 atkal viesojas 
Salacgrīvā. 

Arī mums, Cepļu ģimenei, šī ir otrā 
reize, kad apņēmāmies sarīkot un 
vadīt 3x3 saietu. Mūsu pirmais saiets 
notika 2012. gadā Kocēnos. Patie-
šām nedomājām un necerējām, ka 
mūsu otrais saiets notiks šajā īpašajā 
piejūras pilsētā. Bijām izvēlējuši citu 
saieta norises vietu, taču pērnajā ru-
denī, kad visā Latvijā bija lielā vētra, 
Vējš mūs atpūta uz Salacgrīvu. 

Vējš ir izvēlēts arī par Salacgrīvas 
3x3 saieta vadmotīvu, kas palīdzēs 
pasaules latviešu ģimenēm pavadīt 
saturīgu, latvisku un savstarpēji ba-
gātinošu nedēļu. Vējš kā Dieva daļa, 
acīm neredzama matērijas plūsma, 
kuras spēks atspoguļojas darbos. 
Tas nesnauž, neguļ, bet vienmēr ir 

nomodā. Pat tad, kad mums 
šķiet, ka vēja nav, tas tomēr 
pastāv. Vējš atnes lietus 
gaisu un izdzenā mākoņus, 
lai varētu atkal uzspīdēt saule. 

ziņas

Saieta aplikācija  
tavā telefonā!
Salacgrīvas 3x3 sastopams arī ikviena 
personīgajā tālrunī vai planšetē – 
Salacgrīvas 3x3 aplikācija ir palaista 
gaisā! Iekopē šo saiti savā telefo-
na/planšetes pārlūkā un tad seko 
norādēm! https://app.igenapps.
com/2422382. Ja pēc neskaitāmiem 
mēģinājumiem iedabūt savā telefo-
nā, tas tik un tā nekādi neizdodas, 
nekautrējies un doties taisnā ceļā pie 
radošās grupas Rinalda Rudzīša vai 
meklē palīdzību Info centrā! 

 Vējš arī  
 uz istabiņu durvīm!
Šoreiz saieta laikā iepazīsim visdažā-
dākos Latvijā redzētos, dzirdētos un 
sajustos vējus un to lielos un mazos 
darbus. Arī katrai istabiņai, kur dzīvos 
saieta dalībnieki, nosaukums ir sais-
tīts ar vēju. Katras istabiņas nosauku-
mam ir sava ilustrācija, ko ir zīmē-
jusi talantīgā Ikšķiles Brīvās skolas 
4.klases skolniece Alīna Kubliņa, kura 
kopā ar savu ģimeni šogad piedzī-
voja 3x3 Rūjienā. Aicinām izstaigāt 
skolas gaiteņus, lai apskatītu skaistos 
zīmējumus! 

Vējš atpūta  
uz Salacgrīvu

Tas aiznes balsi tālumā un ceļ spārnos 
putnus, uzvēdī rēnā vakara mitro zemes 
smaržu un atpūš jūras gaisu. Vējš attīra 
cilvēka domas un izpūš galvu tukšu, kad 
ļaujamies viņa spēkam jūras malā.

Vējš ir stiprāks par cilvēka spēkiem. 
Taču cilvēks ir ne vien iemācījies 
sadzīvot ar vēju, bet pat izmantot 
to kā palīgu savā dzīvē. Vējš palīdz 
cilvēkam – šūpo šūpuli un kaltē lo-
piem sienu, izvētī graudus no pelavām 
un žāvē veļu, griež dzirnavas un vēja 
ģeneratorus... Vējš nes ļaužu valodas, 
un nav zināms, kurp tas pūš, un uz 
kurieni aiznesīs ziņas par mums un 
mūsu darbiem. Tomēr, lai cik daudzi un 
dažādi būtu vēju nosaukumi un darbi, 
tas tomēr ir viens un tas pats vējš, kas 
appūš mūs un mūsu apaļo zemeslodi 
no visām pusēm. Tāpēc – lai šī nedēļa 
palīdz mums patiešām no sirds satik-
ties, paceļoties pāri tam, kas mūs šķir, 
un ļaujoties tam, kas mūs vieno!

Liels paldies par iedrošinājumu un uz-
ņemšanu mūsu vietējai atbalsta koman-
dai – Salacgrīvas Domes priekšsēdētā-
jam Dagnim Straubergam, Salacgrīvas 
vidusskolas direktorei Sanitai Šlekonei 
un saimniecības daļas vadītājai Tatjanai 
Kondratjukai, pirmsskolas izglītības 
iestādes vadītājai Dacei Vilemsonei 
un vietniecei Valentīnai Jēkabsonei, 
Salacgrīvas Mūzikas skolas direktorei 
Katrīnai Borozdinai un Mākslas skolas 
direktoram Imantam Klīdzējam, kā arī 
mūsu radošās grupas vietējai pārstāvei 
Lienei Somei – Tiesnesei! 
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“Mums ir liela interese par visu no-
tiekošo Latvijā, cenšamies uzturēt ak-
tīvas saites ar mūsu Latvijas radiem. 
Berniem ir dziļi izjusta mīlestiba pret 
Latviju un visu latvisko. Diemžēl grūti 
kopt tradīcijas un tikumus vienai, jo 
tuvumā nav latviešu ģimeņu. Ļoti 
priecātos par iespēju tuvāk iepazisti-
nāt bērnus un mazbērnus ar latviešu 
tradīcijām, izveidot kontaktus ar 
citām latviešu ģimenēm.”

Ieva Nagel

“Protams, ka ikdienas darbos gal-
vaspilsētā un laika trūkumā bieži 
pietrūkst spēka jaunu ideju meklē-
šanai, tomēr iekšēja nepieciešamība 
pēc attīstības un jaunām zināšanām 
nepazūd. Šķiet, ir vēl tik daudz kā 
nezināma un atklājama par latvisko. 
Par 3x3 nometnēm esam dzirdēju-
ši un jūtam, ka šogad ir pienākusi 
arī mūsu kārta to sajust un iepazīt 
klātienē, iemācīties ko jaunu un izjust 
latvisko garu līdz kaulam. Prieks, ka 
bērni ir izauguši jau līdz vecumam, 
kad gribas piedzīvojumus un pirmā 
nometne kopā ar vecākiem.” 

PaulŠmitu ģimene

“Tā būs mūsu pirmā reize šāda veida 
nometnē. Mēs esam četri – tētis, 
mamma un divas meitas. Mūsu ģime-
ne ir izveidojusies, dejojot tautas deju 
ansamblī “Teiksma”. Lasīju, ka nomet-
nes mērķis ir, lai visu paaudžu latvieši 
mācītos cits no cita, kādi ir latvieši 
un latvietība mūsu dienās. Uzskatu, 
ka par to nav jāvaimanā, ka esam tik 
mazskaitlīga tauta. Latvisko tradīciju 
zināšana un piederības sajūta ir mūsu 
trumpis, kas latviešus atšķir no citiem 
un padara īpašus. Salacgrīvā esmu pa-
vadījusi savu agrīno bērnību un vēlāk 
visas bērnības vasaras. Mani vecve-
cāki, lai gan izcietuši izsūtījumu un 
zaudējuši iespēju profesionāli piepildīt 
savus sapņus, bija aktīvi Salacgrīvas 
kultūras dzīves veidotāji – dziedāja, 
dejoja, spēlēja teātri. Un kopa skaistā-
ko dārzu Limbažu novadā.”

Sanita Blomniece un Andris, Betija, Lote

Tādi esam... 

No trejdeviņām zemēm, no trejde-
viņām jūrām šurp vēja atpūstajiem 
ļaudīm tagad veselu nedēļu vaja-
dzēs vienuviet pulcēties, runāties, 
klausīties, mācīties un mācīt citus, 
kā arī gulēt un ēst. Mēs visi nu esam 
kļuvuši par lielu kopīgu saimi, tāpēc, 
lai šonedēļ sadzīvotu draudzīgi, kat-
ram roka jāpieliek un jāatceras dažas 
patiesības par 3x3 saieta ikdienu, 
kas gadu no gada nemainās, bet 
pirmreizējiem dalībniekiem noteikti 
noderēs! 

Lai mēs visi justos labi, tad: 

• viens otru uzrunāsim uz “Tu” (kā 
ģimenē), neņemot vērā, cik kurš ir 
vecs vai jauns, kāds kuram statuss un 
ko kurš ēd!

• sasveicināsimies ar visiem saieta 
dalībniekiem, uzsmaidīsim cits citam, 
un nekautrēsimies no tā, ka varbūt 
sveicināmies jau piekto reizi dienā!

• ēdnīcā pie galda centīsimies vis-
pirms aizpildīt vistālākās vietas, lai 
citiem nav jāspraucas mums garām. 
Iespējami bieži mainīsim pretim un 
blakus sēdētājus, lai iepazītos ar 
iespējami daudziem labiem ļaudīm! 
Pēc garšīgas maltītes pateiksim pal-
dies saimniecēm! 

• ēšanu uzsāksim tikai pēc galda 
dziesmas! 

Sadzīvosim draudzīgi 
Salacgrīvā!

• atceries – Tava ieejas biļete ēdnīcā 
ir vārda karte! Tā ir arī pirmais solis, 
lai iepazītos. Vārda karti nēsāsim 
visiem redzamā vietā! 

• ievirzes izvēlēsimies visai nedēļai, 
pārdomāsim labi, ko darīsim visā 
dienas garumā! 

• istabiņās un citās saieta telpās 
tīrību un kārtību uzturēsim paši! Ne-
aizmirsīsim pateikt kādu labu vārdu 
saieta tehniskajam personālam, kuri 
ieguldījuši lielu darbu, lai mēs visi 
varētu būt kopā un justies labi! 

• vecāki saglabā par saviem nepiln-
gadīgajiem bērniem pilnu atbildību 
visu saieta laiku. Uzmanīsim ne tikai 
savus, bet arī citu bērnus! 

• nīkšanas ilgums nav ierobežots, bet 
katram pašam (vai vecākiem) jāzina, 
cikos jāiet pie miera, lai nākamajā 
dienā spētu ražīgi strādāt visās izvē-
lētajās ievirzēs. 

• saieta laikā no alkoholiskajiem dzē-
rieniem atļauts lietot tikai alu. Nepiln-
gadīgajiem aizliegts lietot arī to! Alu 
atļauts lietot tikai nīkšanas telpās. 

• bērni drīkst doties peldēties tikai 
kopā ar vecākiem vai, izņēmuma ga-
dījumā, ar citu pilngadīgu personu. 

UZMANĪBU! Salacgrīvas pludmale ir 
akmeņaina, tāpēc lūgums to ņemt 
vērā un nesavainoties! 

paldies atbalstītājiem
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Vēja zVana redakcija:
Tīna Sidoroviča (redaktore), Sandra Eglīte,  
Ieva Ploriņa, Līga Andersone (foto),  
Gundega Kalendra (makets un māksla)

Top 5 valstis, no kurām ārvalstu tūristi 
ieceļo Salacgrīvā ir Igaunija, Vācija, 
Somija, Lietuva un Krievija.

Populārākie tūrisma objekti:

• Nēģu tacis – unikāls zvejas paņē-
miens ar vairāku gadsimtu vēsturi, ko 
mūsdienās izmanto tikai Salacgrīvā. 
Nēģu tacis ir īpašas konstrukcijas 
laipa, no kuras upes straumē tiek 
iegremdēti nēģu murdi un notiek 
zveja. Taci katru gadu ierīko no jauna 
no vairākus gadus gatavinātiem egļu 
kokmateriāliem un stiprināšanai ne-
tiek izmantotas ne naglas, ne skrū-
ves, bet īpašas sasaites.

• Mantu kambaris – vieta, kur 
iespējams apskatīt dažādus žurnā-
lus, grāmatas, rotaļlietas, traukus un 
interjera priekšmetus, kā arī padomju 

Labas dienas, labi ļaudis!

Daudz no jums nebūs par mani neko 
dzirdējuši, un tie kas būs, tas nebūs 
bijis nekas labs. Mans vārds – Uldis 
Siliņš, dzimis 2. Rīgas pilsētas slimnī-
cā, carnikavietis ar dzīvesvietu Lejas–
Apakšas “LielajāGongā“, kā dēvē 
Austrālijas Jaunās Dienvidvelsas 
pavalsts trešo lielāko pilsētu Volon-
gongu. Es pārstāvu dzelteno presi un 
līdz ar to: 

Mans uzdevums nav 
Slavēt un celt, 
bet gan 
kritizēt un pelt.

Dzeltenās preses stūrītis ir viss, kas 
man atvēlēts. Es savā laikā biju vienī-

Veidosim avīzi KOPĀ!
Avīze VēJA ZVANS ir drukāts 
ikdienas izdevums saieta 
Salacgrīvas 3x3 dalībniekiem. To 
veidojam gan mēs – redakcija –, 
gan visi saieta dalībnieki! Mīļuprāt 
gaidām interesantus, jocīgus, 
smieklīgus un pavisam nopietnus 
komentārus, notikumu un faktu 
pierakstus gan rakstos, gan bildēs, 
gan audio ierakstos – mūsdienās 
tehnoloģijas ir tik plašas! 

Sūti, raksti, zvani uz VēJA ZVANS 
redakciju, lai avīze top! Redakcijas 
kontakti: tinasidorovica@gmail.com, 
+371 29267825  

SILIŅŠ SALACGRĪVĀ
gais 3x3 vīriešu dzimuma redaktors, 
kamēr sieviešu hegemonijas vilnis 
mani aizskaloja no redaktora šeptes 
uz pēdējo avīzes lappusi un būtu 
izspiedusi arī no tās,  ja vien pēc 
pēdējās būtu vēl kāda lappuse. It 
kā ar to nebūtu gana, man ir pie-
komandēta uzraudze, vārdā Kleo-
patra. Viņa savā laikā spēlēja manis 
vadītā teātra ievirzē suni, no kura 
viņa ir mantojusi tagadējo vārdu. 
Kurā nometnē? To zina tikai Dievs 
un statistiķi.

Arī nomtenes vadītājs Reinis Ceplis 
ir tēlojis manis vadītā teātra nozarē 
kraukli. Viņš bija viens no princeses 
Saulcerītes sargiem Stiklakalnā, 

kuru modināt jāj princis Antiņš.  
Bet tas ir atkal cits stāsts. 

Uz redzēšanos nākamā numurā! 

Kur mūs vējš atpūtis? 
SALACGRĪVĀ!

laika audio, video un fotoaparatūru 
sākot no pirmajiem modeļiem.

• Muzejs – iespēja apskatīt pastāvī-
go ekspozīciju „Zutiņš murdā”, kurā 
parādīta zvejas vēsture un tradīcijas 
Vidzemes jūrmalā, kā arī senā nēģu 
zvejas metode, kad pāri upei tiek 
būvēts aizsprosts jeb tacis.

• Salacas promenāde un bāka – 
bāka ir četrstūrains balts tornis ar 
sarkanu laternu tā galā. Mūsdienās tā 
diemžēl vairs nedarbojas, taču savu-
laik kalpojusi, lai visi zvejnieki atrastu 
ceļu mājup. Bāka tika celta daudzo 
sēkļu dēļ piekrastē starp Salacgrīvu 
un Ainažiem, kas visā Rīgas jūras līča 
piekrastē kuģošanai bija bīstamākais 
apgabals. Lai pasargāt Salacas krastu 
no erozijas, nolēma būvēt promenā-
di. Tā tapa vietējiem savedot akme-

ņus. Atjaunoto Salacgrīvas promenā-
di atklāja 2014. gada maijā.

• Naborigama ceplis – keramikas 
apdedzināšanas krāsns jeb Naboriga-
ma uzbūvēta 2007. gada vasarā. Šajā 
krāsnī iespējams sasniegt porcelāna 
apdedzināšanas temperatūru virs 
1300 grādiem. Lai sasniegtu nepie-
ciešamo karstumu, katru gadu jūlijā 
kambarkrāsns tiek kurināta veselu ne-
dēļu. Pēc nedēļas uz cepļa atvēršanu 
sapulcējas mākslinieki, lai redzētu 
savu mākslas darbu rezultātus. 
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