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Pirmo reizi 3x3 saietā biju tad, kad 
Dina un Reinis to rīkoja pirmo reizi 

Kocēnos. Līdzīgi kā daudzi jauno un 
plaukstošo ģimeņu pārstāvji arī mēs 
pazinām Dinu no savu bērnu gaidī-
šanas un dzimšanas laika. Un ar to ir 
un būs slaveni Cepļu ģimenes rīkotie 
saieti – te ir TIK daudz bērnu! Tieši 
tik daudz, ka bērnu aprūpēšanas un 
uzmanīšanas ieviržu vadītājiem teju 
visu vecumu grupas jādala uz pusēm, 
lai nedēļas laikā vadītāji paspētu 
iegaumēt vismaz audzēkņu vārdus… 
Protams, tas ir mazliet joks, bet mīļš 
un patīkams, jo, kā atzina mana bla-
kus sēdošā kolēģe, kas šurp atbrau-
kusi pirmo reizi – tas taču patiesībā 
mūsdienās ir retums – lielas ģimenes 
un daudz bērnu! Bet ne jau 3x3 – te 

Balta zied ābelīte
Jūras kāpas maliņā.
Pūš vējiņš, birst ziediņi
Zēģelnieka laiviņā.

gan tā ir ierasta lieta! Ar nu jau vairāk 
kā 30 gadus senu vēsturi…

Atklājot Salacgrīvas saietu, Latvijas 
3x3 vadītāja Inese Krūmiņa atcerējās, 
kā pirms 22 gadiem šajās pašās kā-
pās 3x3 saietu rīkoja Krūmiņu saime. 
“Vesela paaudze ir izaugusi, un mēs 
atkal šeit tiekamies!” teica Inese, 
atgādinot, ka tādās lielās saimēs, 
kāda ir pasaules latviešu saietā 3x3, 
bez komandas darba neiztikt. Un tas 
nenozīmē, ka visi kopā dara kaut ko 
vienu – nē, katram jāzina savs darbs, 
kas vajadzīgs lielās lietas labā. Un kas 
gan var būt vēl audzinošāk, kā vecā-
kiem un vecvecākiem nodot šo ziņu 
saviem bērniem un mazbērniem. Jo 
tikai, tad, kad katrs zina savu darāmo, 
kaut kas var notikt. Kā lielā ģimenē, 

kur viens tīra māju, otrs – mazgā 
traukus, bet trešais – pieskata mazo 
brāli vai māsu. 

Droši vien tāpēc trīsreiztrīsnieku 
vidū izaug lielās ģimenes – tādi, kas 
atbrauc pirmo reizi vieni, aizbrauc 
jau pārītī. Tie, kas atbrauc ar vienu 
bērnu, pēc dažiem gadiem – jau 
ir daudzbērnu ģimene. Jo te katrs 
savām acīm var pārliecināties, ka tas 
ir iespējams – tava saime ir tavs at-
balsts. Pasaules 3x3 vadītājas un sa-
ieta idejas iedzīvinātājas 1981. gadā 
ASV Līgas Rupertes vārdiem runā-
jot: “Ir labi būt starp savējiem!” Jo 
savējie ir tie, kas pasargā no pasaules 
svešajiem vējiem, tie ir drošs aizsegs, 
mīksta un silta sega, zem kuras pa-
tverties, kad vienatnē sāk salt. 

Tīna

Spēks ir starp savējiem



Rīt vārda dienas svinēs Jēkabs 
Rozenbergs, Jēkabs Rozentāls un 
Jēkabs Staris.

Vakara viesis –  
Ivars Kalviņš 
Rītvakar pulksten 21.00 (stundu agrāk 
kā vakar!) laipni lūgti uz tikšanos ar 
ķīmijas profesoru un izgudrotāju 
Latvijas Organiskās sintēzes institūta 
Zinātniskās padomes priekšsēdētāju 
Ivaru Kalviņu. Tikšanās ar vakara viesi 
notiks kultūras namā! 

Svarīgi telefoni
TV telefons – ja gribi, lai tavu ievirzi vai kādu citu svarīgu notikumu nofilmē, 
zvani TV 3x3 cilvēkiem 26219421 (Māra) vai 25447629 (Ansis).

Fotogrāfu telefoni – savukārt, ja gribi iemūžināt kādu notikumu bildēs, tad 
zvani fotogrāfēm 20283603 (Līga) un 29576192 (Baiba).

Saite uz 3x3 aplikāciju  
atrodama arī  
3x3 mājaslapā!

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 Nakts orientēšanās 

ģimenēm
22.00 - 23.00 Vakara viesis. 

Salacgrīvas mērs Dagnis 
Straubergs stāstīs par zaļo un 
pilsoniski aktīvo novadu

21.30 - 22.00 Vakara dziesma, 
vakara pasaciņa 

22.00 - 23.00 Danči ģimenei
23.00 - … Danco tie, kam pāri 13, 

nīkšana, ZOLE iesācējiem

Brīze 2

otrdien,
25. jūlijā

APSVEICAM!

Nepalaid garām!

3x3 saieti tiek rīkoti visu vecumu 
latviešiem no visiem kontinentiem, lai 
padziļinātu un paplašinātu latviskas 
zināšanas; stiprinātu latviskas ģime-
nes; sekmētu latviskas draudzības; 
veicinātu latvisku kopības izjūtu; attīs-
tītu latvisku kultūrvidi (Latvijā).

3x3 ideja ir sena – tā radusies jau 
1981.gadā, bet neapšaubāmi aktuāla 
joprojām. Pārmaiņu pārsātināta-
jā laikmetā, kad tautieši izšķīst pa 
pasauli, latvisko zināšanu paplašinā-
šana dod iespēju rast ceļu pie savas 
identitātes un visu labo un vērtīgo 
nest tautiņās. 

Kas jāliek aiz auss?
• Saieti notiek latviešu valodā.

• Visi strādā bez atalgojuma. Gai-
sotnes un savējo sajūtas radīšana ir 
kopdarbs, kurā katra cilvēka devums 
ir nozīmīgs.

• Vārda kartes nēsāšana atvieglo 
iepazīšanos.

• 3x3 cenšas uzturēt neformālu 
gaisotni – siltais “Tu” ātrāk palīdz kļūt 
par draugiem.

Rituāli 3x3 saietā

• Lai gūtu savējo sajūtu, skaties cilvē-
kiem acīs, sveicinies, runājies!

• Ēdnīcā katru reizi sēdies citur, lai at-
rastu jaunus kaimiņus, sarunu biedrus 
un draugus!

• Jāatmet kautrīgums!

• Nīkšanas ilgumu katrs nosaka pats, 
bet bērnu (līdz 18) gulēt iešanas laiku 
nosaka vecāki.

• 3x3 nav bērnu un jauniešu no-
metne, tāpēc bērni ir savu vecāku 
atbildībā.

• Ja redzi kādu noklīdušu vai sakreņ-
ķējušos bērnu, piezvani viņa vecā-
kiem (tel. nr. atrodas uz vārda kartes)!

• Uz daudzinājumu tērpies savās 
goda drānas! Goda drānas ne vien-
mēr ir tautastērps.

• 1995. gada Salacgrīvas 3x3 saietā 
bija teiciens 3x3 – viens pūtiens īss, 
jo drīz jau būs svētdiena, un visi dosi-
mies mājās. 

Īsais ceļvedis noderēs gan tiem, kas pirmo reizi mūsu 3x3nieku saimē, 
gan tiem, kas var sevi dēvēt par pieredzes bagātākiem saieta dalībnie-
kiem. Var mācīties no še lasāmā, saieta noteikumos atrodamā, bet visla-
bāk, protams, ķert kādu aiz rokas un prasīt to it kā neērto kāpēc?

3x3 vārdnīca
Ievirze* – nodarbība, kuras uzde-
vums ir iemācīt tik daudz, lai dalīb-
nieku ievirzītu attiecīgajā jomā un te-
matā. Iegūtās zināšanas un prasmes 
dalībnieks pēc tam var izmantot savu 
vēlmju, spēju un interešu robežās. 

*nejaukt ar novirzēm!!!

Lektors – 1) ievirzes vadītājs, neatka-
rīgi no tā, vai māca ko praktisku vai 
teorētisku; 2) sirdsdarba veicējs, kas 
strādā bez atalgojuma.

Vārda karte – 1) priekšmets, kas pa-
līdz iepazīties un sekmēt draudzības; 
2) ieejas karte ēdienreizēs.

Nīkšana – pēc vakara programmas 
kopīga sadziedāšanās, sarunas un 
joki. Nīkšanas saturu un kvalitāti ne-
nosaka saieta vadība.

Daudzinājums – organizēta runāša-
na, dziedāšana un pārdomas par vēr-
tībām goda drānās. Pasākuma laikā 
daudzina jeb tur godā saieta tēmu.

Poga

Poga
(īstajā vārdā Ieva)



3 Brīze

Iepazīsties –  
radošās grupas ģimenes!

Libertu ģimene ir no Ikšķiles un 3x3 
nometnēs iesaistījās, pateicoties 
Cepļu ģimenes aizraujošajiem stās-
tiem. “Dina ir noķērusi 3 no 4 Libertu 
bērniem un jau 8 gadus mūsu vasara 
nav iedomājama bez 3x3 nometnes. 
Kocēnos Klinta bija jaunākā saieta 
dalībniece, un arī šogad Lūks savos 
2 mēnešos izmēģinās savu pirmo 3x3, 

kur ir brīnišķīgi skolotāji, tai skaitā, 
vairākas skolotājas, kas ir svarīga 3x3 
daļa – Inese Krūmiņa un Julgī Stalte.” 
Šajā saietā Salacgrīvā Rudzīšu ģimene 
ir atbildīga par praktiskajām lietām 
un informāciju – lai visi zinātu, kur kas 

kopīgi būt gan Neretas, gan Smil-
tenes 3x3 saietos, ko atceramies ar 
ļoti labām atmiņām par piedzīvoto. 
Dora 3x3 kustībā ir iesaistījusies jau 
no mazotnes, kopā ar ģimeni gan 
piedaloties dažādos 3x3 saietos, gan 
rīkojot Kocēnu 3x3. Šogad mums ir 
dota lieliskā iespēja, palīdzēt tapt un 
tikt piepildītam 3x3 saietam Salacgrīvā, 
lai kopā pavadītais laiks mums visiem 
būtu patīkams un neaizmirstams!” 

Miezīšu ģimenē no Ogres mamma 
ir Dace, kura ir bioloģe, Nacionālā 
botāniskā dārza gide, kā arī dūla, kas 
apčubina jaunās māmiņas. Savukārt 
tētis Jānis – cilvēks ar zelta rokām, kas 
prot salabot pilnīgi visu. Juris (17) aiz-
raujas ar basketbolu un frisbiju, šogad 
iekļuvis Latvijas jaunatnes frisbija izlasē, 
ar nepacietību gaida dančus un grasās 
būt viens no nopietnākajiem preten-
dentiem uz uzvaru ‘’Zaglī’’. Elza (16) – 
skaista, gudra un visādā citādā ziņā brī-
nišķīga meitene, kas, ja grib, var izdarīt 
pilnīgi visu, turklāt ir pasaules labākā 
aukle mazajam brālim. Jānis (9) ir lego 
un minecraft meistars, un jebkuru citu 
rotaļlietu var sev uzbūvēt pats. Mārtiņš 
(1) visu lolots un lutināts, šogad devies 
savā pirmajā 3x3 piedzīvojumā. 

Salacgrīvas 3x3 bez vadītāju – Cepļu ģimenes – gādības tapis arī ar 
radošās grupas palīdzību, ko vakar visi vaigā ieraudzījām saieta atklāša-
nas laikā tērpušos zili zilos lina auduma tērpos. Naski visa gada garumā 
darbojušies ne tikai lielie, bet arī visas kuplās ģimenes – Liberti, Rudzīši, 
Miezīši, Liene Some-Tomase, Dora Ceple un Reinis Dagilis.

jo nometne ir lieliska vieta, kur prak-
tiski burzīties visai plašajai ģimenei 
kopā. Šogad dzīvosimies kopā arī ar 
Kristīnes brāļu ģimenēm.” Ikdienā 
Linards ir vīndaris, kuram aizrauša-
nās ir BIO bērzu sulu vīnu darīšana 
Libertu vīna pagrabā, toties Kristīnes 
sirdslieta ir Ikšķiles Brīvā skola, kurā 
mācās visi Libertu bērni – Leo, Larss, 
Klinta un Lūks. 

Rudzīšu ģimeni no Ogres veido ve-
cāki un 3 brīnišķīgi bērni – Alise, Kate 
un Miks. Ar 3x3 viņi iepazinās pirms 
trīs gadiem, kad Dace Miezīte vadīja 
pirtīžas ģimenes jaunākajam bērnam, 
Dace pastāstīja par šo jauko kustību un 
mudināja pieteikties saietam. Rudzīšu 
ģimene ir paplašinājuši latviskās zināša-
nas divos saietos – Priekuļos un Saldū. 
“Mums ir laime visa gada laikā dzīvot 
latviskajās tradīcijās latviskās dzīveszi-
ņas piepildītajā Ikšķiles Brīvajā skolā, 

notiek un kā tur nokļūt.

Liene Some-Tiesnese no Salacgrīvas 
stāsta: “Esmu pārliecināta vietējā, kas 
šobrīd cenšas dot savu devumu vie-
tējās kopienas dažādošanā. Viena no 
labdabīgajiem dabas mīļotājiem, mežu 
staigātājiem un sēņu lasītājiem.”

Mēs, Dora Ceple un Reinis Dagilis: 
“3x3 saietā kopā būsim trešo reizi. 
Mums ir bijusi tā brīnišķīgā iespēja 



ziņas Atbalstiet dokumentālo 
filmu par 3x3!

Brīze 4

Šorīt dienu sākām ne tikai ar Dienas TV, bet arī ieskatu brīnišķīgas do-
kumentālās filmas par 3x3 tapšanā. Kopš pagājušā gada rudens sācies 
darbs, lai izveidotu šo filmu.
Tajā iecerēts atklāt, kā no plašam cilvēku lokam nezināmām nometnēm 3x3 
kļuvis par unikālu nemateriālo vērtību latvietības saglabāšanā arī 21. gadsim-
tā. Tā rādīs dziļo, 3x3 tradīcijās balstīto, sadarbību ar tautiešiem visā pasaulē 
kopš 3x3 pirmsākumiem 1981. gadā ASV Garezerā līdz mūsdienām, atklās 
cilvēku talantus, kultūrvides daudzveidību, atspoguļos stipru ģimeņu stāstus, 
plašu brīvprātīgo darbu, godinās Latvijas valsts un valstiskuma tapšanā nozī-
mīgas personas.

Pašlaik tiek apzināti arhīvu materiāli, kas tiks digitalizēti, ierakstītas intervijas 
ar kustības pamatlicējiem utt. Tiks filmētas abu šīs vasaras 3x3 saietu norises 
Rūjienā un Salacgrīvā, kā arī ASV Garezerā, kur 3x3 kustība sākās.

Filmu veidot 3x3 padome uzticējusi diviem jauniem savas jomas profesio-
nāļiem, kas paši bijuši 3x3 kustībā kopš bērnības, – Montai Jakovelai (TV3 
ziņu žurnāliste, veidojusi TV dokumentālās filmas) un operatoram Armandam 
Jakovelam (absolvējis Eiropas filmu koledžu Dānijā). 

Atbalstu filmai jau snieguši Anita un Guntis Liepiņi no Kanādas, vairākas paš-
valdības, kur 3x3 saieti notikuši, tas solīts arī no Daugavas Vanagiem Vācijā, 
taču ar to nepietiek visiem izdevumiem, tāpēc katrs 3x3 dalībnieks aicināts 
ziedot vai nu uz vietas saietā (ziedojumu trauks būs atrodams Infocentrā visu 
saieta nedēļu!) vai ieskaitot ziedojumu:  
a/s Swedbank, konta nr. LV36HABA0551043742683  
TRĪS REIZ TRĪS BIEDRĪBA, reģ. nr. 40008039619.

Vairāk par filmu var uzzināt, rakstot: monta.jakovela@gmail.com vai tepat 
saietā ar abiem filmētājiem aprunājoties. 

Daiga Bitiniece

Kafejnīcā ēdiens  
bez maksas!
Ja nu kādu laiku pēc kopīgajām vaka-
riņām sagribas ēst, droši vari doties 
uz kafejnīcu. Tur vēl pusnaktī (naktī 
uz pirmdienu tā bija, tika pārbaudīts) 
iespējams dabūt gan siltu ēdienu, 
gan rasolu kā mājās, gan pīrādziņus. 
Bez maksas var baudīt to ēdienu, kas 
palicis pāri no pusdienu un vakariņu 
ēdienreižu galda! No dzērienu klāsta 
iesakām kvasu – par eiro tāda glāze, 
ka pietiek diviem. Savukārt pa dienu 
iecienītākais našķis ir saldējums, bet 
vēlā vakarā pieauga pieprasījums pēc 
dažādām maza izmēra šokolādītēm. 
No rīta, protams, aktuāla ir kafija – 
par melnu ņemiet līdzi 1,50 naudi-
ņas, bet par Latte – 1,60. 

Sandra

Studija gaida!
Ierakstu studija strādās TIKAI divas 
dienas – trešdien un ceturtdien līdz 
vēlai naktij. Nenokavējiet! Studijas 
saimnieks Ingus Krūmiņš aicina sa-
ņemties gan tos, kuri jau ir drosmīgi, 
gan tos, kuriem vēl dūša jāsaņemas 
un pieteikties uz ierakstīšanos, lai 
iemūžinātu savu skaņu vēsturē (kopī-
gā melodiju diskā). 

Tikpat SVARĪGI – sākusies pieteik-
šanās arī Brīvajam mikrofonam un 
ģimeņu Nakts orientēšanās pasāku-
mam, kas notiks jau rīt! 

Tīna



ziņas paldies

Salacgrīva ir  
pieraksta osta bibliokuģim 
“Krišjānis Valdemārs”

5 Brīze

Kas tas ir?
Tas ir unikāls projekts, ko uzsākusi 
jūrniecības entuziastu komanda. Ir 
nodibināta biedrība “Bibliokuģis 
Krišjānis Valdemārs”, kas populari-
zēs jūrniecības nozari, kā arī veicinās 
un atbalstīs bibliotēkas, literatūras, 
kultūras, kino tradīciju attīstību. Tā 
kā Krišjānis Valdemārs 19. gadsimta 
otrajā pusē ar Ainažu jūrasskolas 
dibināšanu aizsāka jūrniecības nozari, 
jaunajam projektam entuziasti devuši 
šīs personības vārdu. 

Biedrības mērķis ir palīdzēt Salac-
grīvā vecā kinoteātra vietā tapt 
jaunai daudz funkcionālai ēkai – 
Bibliokuģim, kas būtu Bibliotēka 
un Jūrniecības centrs.  Kāpēc tāds 
apvienojums? Kā precīzi izskaidrots 
Salacgrīvas novada mājaslapā: “Bez 
grāmatām nav zināšanas. Kā teica 
Krišjānis Valdemārs: “Visvairāk vaja-
dzīgas zināšanas; tās pievelk arī va-
jadzīgo kapitālu, kā magnēts pievelk 
dzelzi”. Grāmatām kaut kur ir jādzīvo. 
Un kāpēc tās nevarētu dzīvot kuģī? 
Kuģī, kas būvēts uz un priekš sausze-
mes. Viedi ir Valdemāra vārdi: “Patie-
si tēvija varētu lepna būt uz saviem 
dēliem un meitām, ja tām izdotos 
grāmatu krātuves drīzumā uzcelt par 
pamatakmeni tautas attīstībai.” 

Mācīsimies zoli!
“Zoles iesācēji un zinoši palīgi, pulcē-
jamies šovakar pulksten 23 vestibilā 
starp nīkšanu un kafejnīcu. Mācīsi-
mies!” aicina zolītes turnīra vadītājs 
un uzmundrinātājs Eduards Krūmiņš.

Zole jeb zolīte latviešu tautā tiek 
uzskatīta par latviešu kāršu spēli. 
Savukārt starp zoles spēlētājiem tā 
ir ieguvusi latviešu nacionālās kāršu 
spēles titulu. 

Zeidmaņu ģimenes 
dāvinājums
Paldies Zeidmaņu ģimenei par dā-
vanu, ko vakar atklāšanas pasākumā 
pirmo reizi varēja aplūkot ikviens. 
Tētis Armands Zeidmanis ir izveidojis 
un izkalis piecas baltas 3x3 zīmes, ko 
turpmāk varēs izmantot 3x3 kustības 
vajadzībām pēc ieskatiem. Salac-
grīvas saietā Armands kopā ar dēlu 
Adrianu vada Kokapstrādes ievirzi. 

Kas būs Bibliokuģa būtībā?
Vispirms Krišjāņa Valdemāra aura. 
Valdemāra zāle, kur cits citu satiks 
jūrnieki, zvejnieki, kuģinieki. Latvis-
kuma telpa, kur patriotisms vēdīs no 
katras grāmatas, katras skaņuplates, 
katra filmas rullīša. Kapteiņa tiltiņš 
vilināt vilinās jaunos puišus ar rokām 
aptvert stūres ratu. Kuģa vadīšanas 
telpā jaunie jūrnieki mācīsies stūrēt 
savu nākotnes kuģi. Sauli un siltumu 
alkstošas jaunkundzes ziemas spel-
goņā kailās kājas varēs iegremdēt 
siltās jūrmalas smiltīs. Un kā smaida 
krunciņas iezagsies vecā zvejnieka 
sejā, kad, uzejot uz kuģa klāja, varēs 
vērot jūras un zemes saplūšanas 
vietu -  nu gluži kā Dullais Dauka. 
Neaizmirstamais lepnums mazdēla, 
mazmazmeitas sirdī, ieraugot sava 
vectēva, omammas vārdu ieaustu 

kuģa karogā, jo Bibliokuģa būvētāju 
vārdi ieies mūžībā.”

Iebraucot Salacgrīvā, patīkami pār-
steidz lielveikals “TOP!” – arhitekta 
Andra Kronberga projektētā laiva. 
Šī celtne apliecina, ka tirdzniecības 
centriem nav jābūt kastveida ēkām. 
Tāpēc aktīvistu grupiņa lolo ideju, 
ka Salacgrīvā Bibliokuģis atrastos 
savdabīgā celtnē – tas būtu kuģis ar 
komandtiltiņu, mastiem, bet biblio-
tēkai un zinātnes centram atbilstošu 
funkcionalitāti. Lai pārrunātu ieceres, 
jūnija beigās bibliokuģa pārstāvji Rīgā 
tikās ar pilsētplānotāju arhitektu Andri 
Rozi (Toronto) un arhitektu Jāni Dripi.

Bibliokuģim ir komanda: Salacgrīvas 
novada bibliotēkas vadītāja Hedvi-
ga Inese Podziņa, žurnālists Gints 
Šīmanis (bibliokuģa bocmanis), tāljūru 
kuģinieks Ēriks Streičs (bibliokuģa 
patrona kinorežisora Jāņa Streiča 
brālis) un novada jaunie un daudzso-
lošie jūrnieki – tālbraucēji kapteiņi Ivo 
Logins, Normunds Vilkaušs un Ingus 
Siliņš. 

Savukārt Raivis Struncēns visas akti-
vitātes iemūžina – fotogrāfē un filmē, 
un informāciju ievieto sociālajos tīk-
los. Raivis strādā arī mūsu nometnē, 
tāpēc – esiet pazīstami! 

Sandra



Brīze 6

Piesakies masāžai!
Treniņu un prakses nolūkā Skanēša-
nas ievirzes vadītāja Baiba Vanaga, 
kura šobrīd apgūst šo īpašo masāžu 
ar skaņu, ko rada Tibetas skanošā 
bļoda, gatava padalīties ar pras-
mēm arī ar saieta dalībniekiem. Tos, 
kurus interesē izmēģināt nepilnu 
2 stundu garo masāžu, aicinājums 
pieteikties pa tālruni 29139415! 

Nopietnā saruna ar vakara viesiem iegriezās ātri un ļāva aizdomāties par 
veidiem, kā dzīvot videi draudzīgāk un kā bieži vien dzīvojam savos mal-
dīgajos priekšstatos par to, kas zaļāk. Neizpalika arī veselīgais humors – 
Padomā, vai Tavs tomāts nav ceļojis vairāk kā Tu! Nav vienas pareizas 
un vienkāršas formulas, kā piekopt videi draudzīgu dzīvesveidu, veidi kā 
apliecināt savu zaļumu ir tik dažādi.
Liene un Jānis Brizgas ir ģimene, kura ne tikai ikdienā mēģina dzīvot videi 
draudzīgi, bet arī vides jomā darbojas profesionāli – Liene strādā Latvijas 
Dabas fondā un atbild par komunikācijām, savukārt Jānis ir biedrības Zaļā Brī-
vība vadītājs un vides zinātņu doktors. Iedvesmai – ģimene saražotos pārtikas 
atkritumus reģistrē tabulā. Liene mājās gatavo arī veģetāru ēdienu, mēģinot 
aprēķināt porcijas tā, lai katrs apēstu savu ēdienu.

Sarunas raisījās ap pārtiku, mājokļiem un transportu – tieši šīm jomām ir 
vislielākā ietekme uz vidi. Ir 3 stratēģijas ceļā uz videi draudzīgāku dzīvi: lietot 
efektīvākus produktus; pārslēgties uz jomām, kas tērē mazāk resursus; sama-
zināt patēriņu.  

Klausoties Lienē un Jānī, ķecerīgi pasmejos – kā, zinot tik daudz par vidi un 
tās ietekmēšanu, var mierīgi iepirkt pārtiku? Liene saka: “Zaļums nav nopelns, 
tā ir dāvana, kas iedota.” Un tas, kādu šo dāvanu saņems nākamās paaudzes, 
ir mūsu ziņā. Vieglāk ne vienmēr ir arī labāk. Katram nav jākļūst par vides 
pētnieku, bet iedziļināties un izvēlēties kaut dažus soļus videi draudzīgāka 
dzīvesveida virzienā varam mēs visi. 

Poga

sludinājumi

tā notiek 3x3

Linu brunču audumi
1. Trikāta – 2,8 m (70 eiro)

2. Cēsis – 3 m (75 eiro)

3. Madara – 3 m (75 eiro) 

4. Renda – 3 m (75 eiro)

Audēja Vija Rulle.

Interesēties Linu kreklu un brunču rīta 
ievirzē pie Vija Liepas (28364759)

Kā Pelču 3x3 Madarai 
puisēnu atsūtīja
Pērnā gada Pelču 3x3 avīzi maketēja 
Madara Kalniņa – jauna, skaista sie-
viete ar gaišiem, gariem matiem. Šo-
vasar viņa mājās auklē mazo dēliņu, 
kura ierašanās pasaulē ir patiešām 
brīnums – Madara jau bija samierinā-
jusies, ka viņai kļūt par mammu nav 
un nebūs lemts.

Pelču saietā, maketēdama avīzi, 
Madara paspēja doties uz dažām 
ievirzēm un, protams, izbaudīja kopī-
gos pasākumus, nīkšanu un dančus. 
Kā jau 3x3 – apkārt lieli bērni, mazāki 
bērni un pavisam mazi bērniņi, bet 
Madara – viena. 

Saieta pēdējā dienā uz Pelčiem at-
brauca Madaras draugs Kristaps. Viņu 
sagaidot, Madara satikšanās priekā 
kļuva acīmredzami skaista, mīlīga, 
bezgala sievišķīga un salda kā rožai-
na cukurvate. Pēc ilgas nīkšanas un 
dančiem Madara un Kristaps nakšņoja 
Pelču 3x3 saieta avīzes redakcijas 
telpās skolas datorklasē. Madara zina: 
tieši tonakt viņu par savu mammu iz-
vēlējās jaukākais puisēns pasaulē. Pēc 
deviņiem mēnešiem Madars bija klāt, 
un nu jau ir apvēlies un laimīgs kopā 
ar savu mammu un tēti. Madara zina 
un lepojas: viņai ir 3x3 puisēns. 

Pēc tam ar Madaru runājām, un viņa 
piekrita: Pelču 3x3 saieta nedēļa 
viņai bija un ir īpaša. Ja vien ļaujas, 
tad pirmdien vai otrdien vai vismaz 
trešdien cilvēks kļūst brīvs domās un 
laimīgs sirdī: lūk, to sauc par garīgo 
komfortu. Kad esi atmetis ar roku 
savām bažām, kad no tiesas dzīvo 
mirklim, nevis pagātnei vai nākotnei, 
tad... tad ir laiks notikt brīnumam. 

Lieciniece

50 zaļā nokrāsas



7 Brīze

Skaistākā mammas meditācija.

Kad vējš pierimis...

Bize kā ģimenes pazīšanās zīme.

Katrai mazai meitenei savu lielo brāli!

Opiņā...

Mēs ar brāli kolosāli!

Ņam, ņam.

Drošais apskāviens.

Es skriešu, bet tu tomēr pieturi!

Tu tikai uzticies! Paskaties, kas man uz puncīša...



Gaidīsim Tavus stāstus, baumas,  
jokus un bildes no saieta dzīves  
pa tālr. 29267825 (Tīna) vai uz  
tinasidorovica@gmail.com

Vēja zVana redakcija:
Tīna Sidoroviča (redaktore), Sandra Eglīte,  
Ieva Ploriņa, Uldis Siliņš, Līga Andersone un Baiba 
Krūmiņa (foto), Gundega Kalendra (makets)

Brīze 8

Uzmanību, zināms  
pirmais Zaglis!
“Zaglis” ir dancis, ar ko tiek noslēgti 
3x3 saietu danču vakari, un pēdējais 
pāris, kas paliek dejā, tiek dēvēts par 
Zagli! Pirmā danču vakara Zagļi bija 
Artūrs Pūris un Lote Cekule! 

Caurvējš Kleopatra  
vējos

Šī ir pēdējā avīzes lapa, kur ziņas 
nāk un iet kā caurvējā. Ilgi neuz-
kavējas, bet reizēm ir tik nozī-
mīgas, ka ietekmē visu atlikušo 
mūžu! 3x3 mūžu noteikti! Ne 
viss, kas te rakstīts ņemams gluži 
par pilnu, bet kā zināms, katrā 
jokā savs patiesības grauds…
Starp citu, priekšlikuma autors – 
nosaukt avīzes pēdējo lapu par 
“Caurvēju” – ir ilggadīgais un 
vitālais 3x3 dalībnieks no Kanādas – 
Ādolfs Avens!

Dzirdēts saietā
• “Kāda skaista diena iznākusi!” 
stāvot Dieva rīta saulītē, saka  
Maruta Voitkus-Lūkina: “Celies, 
mosties, ēd!”

• Purciems (īstajā vārdā Agrita 
Krieviņa) stāv pie spoguļa un domā: 
“Vakar izskatījos citādāk?! Šodien 
es tik daudz komplimentu laikam 
nedabūšu…”

• Starp “Vējiņiem” un “Vējturiem” 
tikai 5 minūtes spriež no rīta pie 
tualetes durvīm Kleopatra un neno-
gaidījusi pat tās, dodas uz lēno 
meditāciju… 

• Ievirzes “No puišiem par vīriem” 
vadītājs Ojārs Liedeskalniņš ar 
savu atvaļinātā virsnieka stingrību 
Iepazīšanās vakarā solīja par vīriem 
pataisīt arī jaunietes!

• Visgarlaicīgākā un visgarākā ievir-
ze notiek Andra Briesmīgā vadībā, 
kā ar sevi visus ieviržu vadītājus 
iepazīstināja Kokļu darināšanas 
vadītājs Andris Roze.

• Bēbīšu skolas vadītāja Sandra 
Stare priecājas, ka ar visu ģimeni 
tikusi ne tikai strādāt, bet arī dzīvot 
bērnudārzā – bērnam tieši jāadap-
tējas dārziņā, kas var būt labāk, kā 
kopā ar savējiem tur veselu nedēļu 
nodzīvot! 

Jūras sudraba spīguļi draiskojas 
man acīs, tepat jau arī vējiņš no 
Ainažu puses vējo. Mazie puikas 
sēž dūņās kā mātes lēpī, es iekārto-
jos uz akmens krasta siltajā, zaļajā 
ūdenī. Idille! Kas teica, ka vasara 
nav riktīga?! Pirmajā iepazīšanās 
dienā saule lutina un izstaigā līdz 
ar mums goda soli, vējdzirnavas 
priecīgi virpuļo rokās gan maziem, 
gan lieliem! Un visi smaidīgi!

Vēl Salacgrīvas vējš nav iegriezis 
nometnes ieviržu karuseli, vēl esam 
laiski un gaidās! Bet tūlīt jau sāk-
sies! Tūlīt, tūlīt! Klausīsimies, skatī-
simies, mācīsimies! Darbosimies un 
radīsim! Dziedāsim un dancosim! 
Baudīsim, priecāsimies un smaidī-
sim! Būsim kopā! Vējos!

P.S. Gar jūras malu suņuks slinki 
čāpo aiz saimniekiem ar bumbiņu 
mutē. Nosviež to zemē un skatās 
man acīs: “Nu, paņem to un iemet 
viļņos. Karsti taču!” Piedod, draugs, 
man jāsteidz atpakaļ, varbūt jau ar 
nokavēšanos ieradušies mani drau-
gi – nenopietni cilvēki – Siliņuldis ar 
Purciemu. Mūsu tikšanās vietu mai-
nīt nedrīkst – 3x3 jebkurā Latvijas 
malā! Un neticiet visam, ko tas aus-
trālis raksta! Kāds sakars pasaules 
valdniecei Kleopatrai ar suņiem?! 
Ar kaķiem, čūskām, kamieļiem  – 
varbūt, bet ne jau ar suņiem! Būs 
jāved šis ātrāk uz objektu, ko sauc 
par nīkšanu, lai atmiņa uzlabojas!

Tiekamies!  
Vienmēr Jūsu Kleopatra 

(īstajā vārdā Daina Kuple)

SVARĪGS precizējums!
Kleopatra savu vārdu ieguva 2002.
gadā Skrundas 3x3 laikā, kad Uldis 
Siliņš iestudēja savu lugu “Tu esi 
Skrundā, mans draugs!”. Tas bija 
pirmais un pats efektīvākais Dainas 
Kuples skatuves tēls. 

vējziņas

Pēc vēja spriežot,  
būs saulains laiks!
Kā atzina Ojārs Liedeskalniņš – vie-
tējais jūras vilks –, pēc vēja spriežot, 
līdz pat sestdienai gaidāms saulains 
laiks. Un pēc tam varbūt līs.

Klinta Liberta, nesagaidījusi aizņemto 
vecāku brīvbrīdi, aizmiga turpat – sē-
dus pie trepēm… 

Kad bērnam  
neļauj gulēt… 


