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Mazā roķele iegulstas vectēva 
siltajā plaukstā, un mēs ejam 

gar jūras krastu skatīties saulrietu. 
Toreiz man varbūt bija 4 vai 5 gadi. 
Vecvecāki daudzus gadus mēdza 
aizvadīt vasaras Jūrmalā pie jūras, 
īrējot istabiņu pie Birkertkundzes, 
un es pat nezinu – kāpēc? Laikam 
vectēva astmas dēļ? Labās kaimiņu 
kompānijas dēļ? Todien viņi paņē-
ma līdzi arī mani, un to saulrietu es 
atcerēšos vienmēr: mana vecmam-
ma, kas patiesībā uz pludmali nāca 
reti, uz saulrietu atnāca mums ar 
vectēvu līdzi, un tas man bija prieks 
un pārsteigums. Kas notika? Nekas! 
Tas bija vienkārši MIERĪGS mirklis ar 
vistuvākajiem. Un to es atceros.

Daudziem saieta dalībniekiem viens 
no pirmajiem kārdinājumiem, kas 
šurp atvilinājis noteikti ir jūra. Vesela 
nedēļa pie jūras! Tikai pieredzējis trīs-
reiztrīsnieks gan saprot, ka saietā val-
da liela aizņemtība un tik piesātināts 

No kalniņa upe tek,
No gaisiem vējiņš pūš,
Ierunātu valodiņu
Visi ļaudis daudzināja.

notikumu grafiks, ka diez vai izdosies 
tā vienkārši pazvilnēt kā kūrortā… Un 
tomēr mēs esam Salacgrīvā, un jūras 
gaisu elpojam tik un tā: tas apņem 
mūs arī te – otrpus kāpām! 

Novadnieku koncertā varējām baudīt 
vietējo entuziastu degsmi un entuzi-
asmu gan deju soļos, gan brašās un 
arī dziļdomīgās dziesmās par jūru. 
Koncertu noslēdzot ar apņēmīga-
jiem vārdiem un lepnumu par to, ka 
esam dzimuši pie jūras, aizdomājos, 
cik bieži ikdienā novērtējam to, kas 
mums ir blakus. Un vai vispār novēr-
tējam? Tos lielos vējus, satricināju-
mus, es pat teiktu, vētras, kas bango 
galvās, sadzīvē, darbos, izceļam un 
skandējam, bet tādas mierīgas ikdie-
nas pūsmiņas, kas netraucē, šķiet, 
bez maz neredzamas. Arī to, ka Latvi-
ja ir pie jūras, un tie, kas te dzīvojam 
gan ziemu, gan vasaru – vienalga, 
cik tālu no krasta līnijas (patiesībā 
Latvijā nekas nav tālu!) – vai pasakām 

paldies tam, ka mums ir jūra? Vai 
apzināmies, cik daudz tā spēj iemā-
cīt? Jūra dod un ņem, un vajag īpašu 
sīkstumu, spītību un izdzīvošanas 
prasmi, lai gadu gaitā turētos pie 
jūras – ietu jūrā zvejot. Protams, tādi 
neesam vienīgi, bet esam vieni no 
tiem, kam jūra ir māmuliņa! Un īsteno 
jūrasbraucēju pēcteči noteikti sajūt 
šo īpašo jūras vilkmi asinīs...

Ko man, kam senču vidū nav jūras 
vilku, kas būtu atstājuši manī jūras 
sāli un kam nav arī zemes pie jūras ar 
skaistu skatu uz horizontu, var dot jūra? 
Un es nedomāju par zivīm vai tūrisma 
braucienu uz Stokholmu vai Sāremā. 
Man jūra vienmēr ir devusi un var dot 
mieru. Iedomājos tādu siltu dienvidvēja 
pūsmu – faktiski bezvēju –, kas drusku 
aizķer priežu galotnes un, pienākot 
jūras krastā,  tikpat nemanāmi pieskaras 
ausu ļipiņām. Arī tas ir Vēja darbs – 
Miers. Klusums. Spilgti rozā saulriets 
pēc rāmas dienas. Paldies par to! 

Tīna

pie jūras

Dzimuši



Rīt dzimšanas dienas svinēs Grieta 
Ūpe, Timurs Šipitijevskis, Jasmīna 
Frīdenberga, Gita Feldhūne un Ilva 
Mieze.
Rīt vārda dienas svinēs Agnese Anni-
ja Skrebele, Anna Pavlovska, Ance 
Ozoliņa, Līga Anna Andersone, An-
nija Samuša, Anna Kūliņa, Anna Lisa 
Krūmiņa, Anna Bartkeviča, Ance 
Laviņa un Anna Zeidmane.

Plašāk ar ekskursiju maršrutiem vari 
iepazīties šovakar un visu rītdienu, 
aplūkojot aprakstus, kas izvieto-
ti 2. stāvā, bet atceries, ka vietu 
skaits ir ierobežots. Labā ziņa – visi 
maršruti ir aizraujoši, un diena būs 
izdevusies, lai ar’ kādi vēji pūš!
Kopumā varēsi izvēlēties no 9 marš-
rutiem, kam katram tiks dots ne tikai 

Visi, kuriem ir bijusi iespēja, apmek-
lēt pēcpusdienas ievirzi Tava Veselī-
ba – Tava atbildība ir pārliecinājušies 
par vadītājas Raisas Vieru vitalitāti un 
zināšanām par cilvēka ķermeņa ģeogrā-
fiju – kā viņa pati saka. Viņa mūsos vairs 
neredz ne glīšus, ne mazāk glīšus ļaudis, 
bet tikai – karbonādītes! Ja kāda no 
mazo bērnu mammām vēlas noskaidrot, 
kāpēc bērns ceļas pirkstgalos, lūdzu, 
nekautrējies un dodies taisnā ceļā pie 
Raisas jeb Rajas! Arī jebkurā jautājumā 
par muguru un visādām ar to saistītām 
likstām – droši vaicā Rajai! 

Tīna

Vakara viesis – Dagnis Straubergs, 
Salacgrīvas mērs stāstīs par zaļo un 
pilsoniski aktīvo novadu.

Izvēloties jebkuru serveri, kas sākas  
ar vārdu ROUTERS, wifi parole ir  
Kompetence95

Gaida skaņu ierakstīt gribētājus 
trešdien un ceturdien. Nāciet! Bet 
vispirms zvaniet: 29514833 (Ingus). 
Ieraksti notiks pēc pieraksta.

3x3 mājas 
lapai ir 
pieejama 
mobilā 
versija, 
kurā ātri un 
parocīgi 
iespējams 
apūkot 
dienas ritmu 
nometnē.

Ērti!

Pamēģini!

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 Brīvais mikrofons
21.30 - 22.00 Vakara dziesma, 

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

nīkšana, Nakts basketbols

Pūsma 2

Trešdien, 
26. jūlijā 

APSVEICAM!

Nepalaid garām!

Wifi
Skaņu studija3x3 mobilā versija

iepazīsti

ziņas

Kur braukt ekskursijā?

Raja pārzina ķermeņa ģeogrāfiju!

paldies par atbalstu

nosaukums, bet arī krāsa. Kurp varēs 
doties? Iespējas dažādas – ceļojumu 
maršruti vedīs gan uz Ainažiem, gan 
jūras krastu, Minhauzena muzeju, gar 
vēl vienu Cepļa kungu… Tāpat varēs 
apraudzīt gan smēdi, gan desu cehu, 
kā arī zirgu stalli un nēģu taci! Būs ie-
spēja degustēt saldējumu un tiem, kas 
ķer vēju, meklēt to pie jūras! 

Tīna
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ievirzes

Pūsma

Pieņēmumi un īstenība?

samīļot mālu un cepļa kungu

Vai tad ievirze Latvietība daudzvei-
dībā nav tā, kuras dēļ mēs te visi 
esam sapulcējušies? 
Ievirzē satikušies cilvēki no Latvijas, 
Norvēģijas, ASV un Austrijas. Ievirzes 
vadītāji Dace Melbārde un Rolands 
Ozols mudina runāt, klausīties, dzir-
dēt un domāt. Un vispirms padomāt  
par sevi! Savdabīgs pašnovērtējuma 

Keramikas ievirzes vadītāja Ma-
dara Bartkeviča par saviem māla 
darinājumiem stāsta kā par dzīvām 
būtnēm un aicina tā arī lūkoties 
gan uz trauku radīšanas procesu, 
gan uz pašu rezultātu.
“Pirms sākam veidot pirmo bļodiņu, 
māls ir jāsamīļo, tas atcerēsies mūsu 
emocijas un noskaņu, un tā arī mums 
kalpos.” Madarā klausoties, pārņem 
sajūta, ka esam pasakā, kur visam ir 
nozīme. Katram instrumentam ir savs 
vārds, katram gatavam traukam – 
arī. Piemēram, Ezīša kungs (metāla 
ķemmīte) velk mālā sīkas strīpiņas. 
Bet viens no svarīgākajiem dalībnie-
kiem ir Cepļa kungs, no tā ir atkarīga 
pareizā temperatūra! 

Gundega

tests, ko katrs varat veikt – iedomā-
jieties mērķi, un tad atzīmējiet, kur 
tajā esat sekojošās kategorijās. 

• Latvietība/latviskums. 
• Informācijas laikmets.
• Kultūra/kultūras daudzveidība.
• Nācija.
• Kritiskā domāšana/ Medijpratība.
• Patība/Identitāte.

Ievirzes vadītāji sola, ka nedēļas 
noslēgumā katrs dalībnieks varēs 
novērtēt, vai viņš joprojām atrodas 
tādā pat pozīcijā, bet varbūt – kaut 
mazliet tuvāk centram ticis? Pirmdie-
nā domājām par identitāti, patību un 
pieņēmumiem. 

Un tagad kāds piemērs par pieņēmu-
miem! 

No rīta tēvs ved dēlu uz skolu, pāri 
ceļam krīt koks, uzkrīt un sasit auto. 
Tēvam smadzeņu satricinājums, 
dēlam – lauzta kāja.  Atbrauc ātrā 
palīdzība un pirmo uz slimnīcu aizved 
dēlu, tēvam palīdzību sniedz uz vie-
tas.  Kad dēlu ieved operāciju zālē, 
ķirurgs iesaucas – tas taču ir mans 
dēls!

Jautājums – kā tas ir iespējams? 

Atbilde – ķirurgs bija zēna māte, bet 
mēs pieņēmām… 

Sandra



debitanti
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Esiet pazīstami! Vasku ģimene – 
tētis Māris Vaskis, mamma Gunita 
Vaska, dēls Renārs Vaskis, 8 gadi, 
dēls Olivers Vaskis, 6 gadi, un mei-
tiņa Madara Vaska, 2 gadi.
Rīdzinieki no Purvciema pirmo reizi 
piedalās 3x3 nometnē, jo uzskata: 
“Mūsuprāt, 3x3 nometnes ir īpašas 
ar to, ka tās ir visai ģimenei. Tieši 
tas šķiet ļoti pievilcīgi, ka ģimene 
kopā var pavadīt laiku – piedalīties 
nodarbībās, pabūt dabā un pie jūras. 
Saistošas ir nodarbības gan par lat-
viskajām zināšanām, amatiem, tradī-
cijām, gan arī par dabu, dvēseli, un, 
protams, arī nodarbības bērniem!” 

Puišus vilina bumbu spēles, dabas, 
apkārtnes izpētes nodarbības, kā arī 
Vilku mācība. Tēti Māri interesē patu-
rēt savās rokās kokli un saprast, kā to 
spēlē. Mammu Gunitu interesē vilnas 
brunču nodarbība.

Ikdienā Gunita strādā par projektu 
vadītāju, bet Māris par IT drošības 

Agita Akmentiņa – Kūliņa 3x3 ir 
trešo reizi. Šoreiz viņa atbraukusi 
ar meitu Annu Kūliņu (13) un krust-
meitu Kati Tīnu Akmentiņu (12). 
Turklāt Agita Salacgrīvā ir floristi-
kas ievirzes vadītāja. 
“Dzīvoju un strādāju Rīgā. Pēc izglītī-
bas esmu vizuālās un lietišķās mākslas 
skolotāja, taču strādāju par floristi. 
Mans mērķis ir nemainīgs – vēlos, lai 
mani bērni prot novērtēt savas dzim-
tas vērtības, un lepotos, ka ir latvieši. 
Un 3x3 nometne ir lieliska iespēja šīs 
vērtības apzināt un nostiprināt.  Man 
ļoti patīk, ka nometnē ir tik daudz 
līdzīgi domājošu cilvēku, un šīs dienas 
ir tik piesātinātas. No paša vien ir 
atkarīgs, cik tu te paspēj un iegūsti. 
Kaut gan jāatzīst – visa ir tik daudz, ka 
no tā spraiguma jau nogursti. Tomēr 
tas ir tik patīkams nogurums. 

Šī ir arī brīnišķīga iespēja saturīgi 
pavadīt laiku kopā ar bērniem. Šoreiz 
gan esam tikai meiteņu kompānija, 
jo dēls Toms nevarēja tikt basketbola 
dēļ. Gan mani bērni, gan brāļameita, 
krustmeita Kate Tīna mācās Teikas 
vidusskolā, un visi ir dancotāji – dejo 
tautas dejas. Abas meitenes ir gandrīz 
kā māsas, interesanti sagadījies, ka ar 
gada starpību māsīcas piedzima vienā 
dienā, turklāt tas ir 1. septembris!

Man ir svarīgi atjaunot mūsu dzimtas 
mājas Grundzālē, ko atguvām ļoti no-
laistas, par skaistu  vietu, kur mums vi-
siem pulcēties, arī svētkus svinēt. Vēlos, 
lai tas ir svarīgi arī maniem bērniem.” 

Sandra

Pūsma

ģimenes

Puķu 
meitene

vadītāju. Abi mīl kalnus un kopā ir iz-
staigājuši daudzas kalnu takas. Kopā 
viņi ir jau 13 gadus. Gunitai patīk 
dziedāt un kopā ar S!P!K! kori viņa ir 
piedalījusies Dziesmu un Deju svēt-
kos. Savukārt Māris cenšas neatpalikt 
no dēliem futbola spēlē. Abi zēni tre-
nējas futbola skolā “Alberts”. Renārs 
ar savu futbola komandu piedalās 
turnīros tepat Latvijā, kā arī ir bijis uz 
turnīriem ārpus Latvijas. Olivers dzied 
bērnu vokālajā studijā “Kukaiņi” un ir 
piedalījies jau otrajā studijas albuma 
ierakstā. Abi brāļi apmeklē arī peld-
baseinu. Visai ģimenei patīk atpūta 
dabā, pastaigas, arī velo izbraucieni, 
un izpriecas ūdenī.

Madara (starp citu, meitene dzima ar 
Dinas palīdzību) ir kustīga ūdenszāle 
un gatava piedalīties ikvienā nodar-
bē, kur piedalās brāļi. Viņai arī ļoti 
patīk nodarboties ar “dāmu lietām”, 
piemēram, spēles ar rokassomiņu, kā 
arī aprūpēt un mīļot leļļu  
bēbīšus. 



kas tas ir

brīvais mikrofons

Pirmoreiz
notika

1997. gadā
3x3 Gaujienā

Kāpēc piedalīties?
Izaicinājuma un 

gandarījuma dēļ

Piedalīties aicināti 
visu vecumu un 

dzimumu dalībnieki 
pa vienam vai 

grupās

Iespēja iekļūt  
3x3 nometnes  
skaņu diskā

Tas ir priekšnesums 
uz skatuves, kurā 

rāda savu talantu.
Tā var būt dzeja, 
dziesma, deja, 

teātris vai kas cits

Labvēlīgi 
skatītāji
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Vai tev ir  
3x3 video materiāli?
Dokumentālās filmas par 3x3 tapšanā 
ļoti būtisks ir video materiālu arhīvs. It 
īpaši no 3x3 nometņu pirmsākumiem, 
sākot no 3x3 nometnes Garezerā 
1980. gadā, un Latvijā – sākot no 
1990. gada Madlienas saieta. Filmas 
veidotāji būs ārkārtīgi pateicīgi, ja no-
metnieki, kuri zina, ka viņiem vai viņu 
radiem, vai draugiem ir saglabājušies 
arhīva materiāli, sazinātos ar Montu 
un Armandu!

Paldies pūķu vīram!
Pūķu darināšanas ievirzes vadītājs 
Ainārs Liepiņš visiem mazajiem radījis 
un ziedojis pūķu darināšanas prieku. 
Par materiāliem nebūs jāmaksā, kā ie-
priekš ticis izziņots, jo Ainārs nolēmis 
bērniem viņu radītos pūķus uzdāvināt!

Kas ir jolla?
Tie, kuri pieteikušies jūrniecības lietu 
ievirzē ar nosaukumu Vējš burās, jau 
rīt dosies airēšanās ar jollām. Bet kas 
tas tāds ir? Jolla ir Roņu salā būvētu 
laivu tips. Šos nelielos piekrastes 
buriniekus izmantoja roņu ķeršanai 
tālāk jūrā. Tajos arī pārvadāja preces, 
akmeņus un kokmateriālus, bet starp 
salu un sauszemi – arī govis un zirgus. 
Roņu salas iedzīvotāji jollās bieži 
brauca uz Rīgas, Tallinas un Kuresā-
res tirgiem. Nekāds retums nebija arī 
tālāki ceļojumi līdz pat Helsinkiem un 
Stokholmai. Pirmās jollas parādījās 
1860. gados, bet to ziedu laiks bei-
dzās 1920. gadā, kas sāka celt lielākus 
burukuģus. Līdz mūsdienām nav sa-
glabājusies neviena oriģinālā jolla. 

aizvējš

Ja ne stingrie rāmjos turētāji, tikšanās ar profesoru IVARU KALVIŅU, 
ķīmijas profesoru, izgudrotāju, Latvijas Organiskās sintēzes institūta 
Zinātniskās padomes priekšsēdētāju iestieptos līdz pusnaktij. 
Sarunas nervu uzturēja gan klausītāju neatslābstošā interese, gan stāstītāja 
aizrautība un degsme. Vaļsirdīgi, skarbi, bez laipošanas un politkorektuma – 
par zinātni, medicīnas industrijas vērienīgo varu, naudas (protams, milzu!) 
spēku un medikamentu tapšanas aizkulisēm. Pārdomas rosinoši, diemžēl 
skumji.

Savukārt pats Kalviņa kungs! Ideju, darba spara un dzīvesprieka pārpilns, ka 
pietiktu vairākiem cilvēkiem. Viņš gan pats pieminēja savu vecumu, bet es 
nenoticēju, sameklēju internetā – patiešām, šovasar 2. jūnijā nosvinējis 70 
dzimšanas dienu! Ziniet, es arī gribētu tādā vecumā dzīvot tik piepildītu dzīvi.

Tie, kas vēl nezināja, tikšanās laikā ieraudzīja, ka profesors ir Dinas Ceples tē-
tis. Jāpiebilst, ka nometnē darbojas arī zinātnieka vecākā meita Inga Kalviņa 
ar ģimeni, kuras lielākie puiši (vīrs un vecākais dēls) pievakarēs vada Bumbu 
spēles bērniem ar vecākiem. 

Sandra

vakarvējš

Pieprasītais vakara viesis

Nenokavē! Brīvais mikrofons jau rīt!
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Uzmanību, tiem,  
kuri dzīvo vidusskolā!
No rītiem istabiņu piepildītos atkritu-
mu maisus, varat atstāt pie istabiņas 
durvīm. Agri no rīta apkopējas tos 
paņems. 

Lūgums! Nemest papīru tualetes po-
dos, bet blakus tiem esošajos grozos!

iepazīstieties!
Diāna Zmičerevska,  
14 gadi, no Salacgrīvas, 
saietā pirmo reizi

Satieku viņu ēdnīcas 
teltī, kārtojot galda piederumus. Diā-
na šajā saietā ir galda meitene – klāj 
galdus, novāc traukus, tīra, mazgā, 
apkalpo cilvēkus, atnesot viņiem silto 
un garšīgo ēdienu. Brīvajos brīžos 
atpūšas, cenšas iet uz aktivitātēm – 
dažreiz uzspēlē novusu, naktīs iet 
uz dančiem. Pēc garajiem dančiem 
ir grūti pamosties – darbā jābūt jau 
plkst. 7. Vislabāk patīk tas, ka cilvēki 
ir atsaucīgi un pasaka paldies par 
darbu. Apsver domu piedalīties 3x3 
kā dalībniece nākamgad.

Denīza Rakstiņa,  
15 gadi, no Salaspils, 
saietā pirmo reizi

Salacgrīvas 3x3 apmeklē 
Jauniešu klubu un maisiņu apglezno-
šanu. Šeit gandrīz nevienu nepazīst, 
tāpēc gribētu iepazīties ar citiem 
jauniešiem. Šobrīd vēl nav pietiekami 
iejutusies, lai ietu uz dančiem. Pel-
dēšanās sezonu vēl nav atklājusi un 
visticamāk šeit to neizdarīs, jo ir no-
skatījusi jau citu sezonas atklāšanas 
vietu – Lubāna ezeru. Saietā vislabāk 
patīk cilvēki, jaukie un draudzīgie, 
patīk vārda kartes – tās ļaujot cilvē-
kiem viņu uzrunāt. Uz 3x3 atbrauca 
tāpēc, ka klasesbiedrene un labākā 
draudzene Alma par saietiem daudz 
un aizrautīgi stāstījusi.

Alma Emīlija Liepa, 
14 gadi, no Salaspils, 
neatceras, kuro reizi jau 
ir 3x3

Saietā kā savas īstās ievirzes izvē-
lējusies Jauniešu klubu un maisiņu 
apgleznošanu. Uz dančiem ietu, ja 
ceļi tik ļoti nesāpētu. Bet Alma ies 
un dancos, tikai jātaupās pēdējam 
vakaram. Uz Salacgrīvas 3x3 atvedusi 
Denīzi – savu labāko draudzeni. Šo-
brīd vislabāk patīk saieta atmosfēra – 
mierīga, rāma, brīva. Priecājas arī par 
piedzīvoto saulrietu pie jūras.

jaunais vējš

sadzīves ziņas

Rimants Ulozs, 14 gadi, 
no Luksemburgas, saie-
tā apmēram sesto reizi

Rimantu noskatu ēdnīcā, 
viņš sēž iepretim – mani 

piesaista viņa interesantais uzvārds. 
Izrādās, viņš ir pa pusei lietuvietis: 
tēvs ir lietuvietis, māte – latviete. 
Saietā izvēlējies apmeklēt Jauniešu 
klubu un No puišiem par vīriem. 
Pievakares ieviržu laikā ar draugiem 
spēlē basketbolu. Saietā vislabāk pa-
tīk tas, ko mīļuprāt novēl visiem – labi 
pavadīt laiku.

Kāda būtu pasaule, 
ja vējš pūstu no augšas?

Anna Bartkeviča,  
8 gadi (uzsver, ka drīz 
jau būs 9, ar ko arī Annu 
sirsnīgi apsveicu), no 
Engures novada

Saietā iet uz rotkalšanu un Hennas 
gleznojumiem. 

• Pasaule būtu pavisam, pavisam bal-
ta. Viss sniegs būtu uz zemes. Debesīs 
ir daudz sniega sakrājies. Tad taču 
nebūtu vasaru… un tas nebūtu forši!

Emīls Spolītis, 8 gadi, 
no Rīgas

Saietā kaļ rotas, dodas 
uz Vilku mācību un uz 

Bumbu spēlēm

• Planēta aizlidotu tālāk no Zemes. 

Kad jautāju, kā tas iespējams, Emīls 
gari novelk: “Nūūūūū… nezinu. Vēl 
neesmu izdomājis.”

Agnese Annija Skrebe-
le, 11 gadi, no Ogres

3x3 ir izvēlējusies ievir-
zes: rotkalšanu, Vilku 

mācību un Hennas gleznojumiem. 
Pēc atbildes spriežot, jaunkundze 
domā par to, kā Siliņam Uldim, kurš 
allaž uzsver, ka dzīvo tur, kur viss ir 
kājām gaisā – ir dzīvot Austrālijā.

• Ja vējš pūstu no augšas, tad visa 
pasaule būtu ar kājām gaisā – debe-
sis būtu zemē un zeme debesīs. No 
vēja nekur nevarētu paslēpties.

Eduards Valainis, 11 
gadi, no Rīgas

Apmeklē rotkalšanas, 
Vilku mācības un novusa 

ievirzes. Ļoti cer, ka citos gados uz 
ievirzi No puišiem par vīriem varēs iet 
jau no 12 gadiem.

• Pasaule būtu ļoti lēna, piepla-
kusi pati pie sevis. Ja vējš pūstu no 
augšas, tad nevarētu normāli palek-
ties – visi taču būtu noguruši jau no 
staigāšanas vien. Es gribētu, lai vējš 
pūstu no apakšas – tad nebūtu smagi 
jāstaigā, varētu pat nedaudz lidot.

Kate Rudzīte, 8 gadi, 
no Ogres

Kati satieku pie kafejnī-
cas, ēdam saldējumu. 

Pirms fotografēšanās pārjautā, vai 
mute tīra. Neatceras, uz kādām ievir-
zēm iet. Šajā saietā vislabāk patīk viss.

• Pasaule būtu nekārtīga – viss aiz-
pūstos prom uz vietu, kur tam neva-
jadzētu būt. Kad jautāju, vai tagad 
vējš nevar kaut ko aizpūst prom, Kate 
atbild ar pārliecinošu “Nē!”

Gustavs Uko Krūmiņš, 
7 gadi, no Medemciema

Apmeklē rotkalšanas, 
Vilku mācības ievirzes, 
vakar uztaisīja pūķi. 

Salacgrīvas 3x3 vislabāk patīk Brīvais 
mikrofons. Jau zina, ko dziedās, un 
gatavojas.

• Ja vējš pūstu no augšas, putni lido-
tu otrādāk un zemāk. 

Poga
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Kad vējš pierimis...

Pūsma

Rīts (un ne tikai) sākas ar ieelpu! Modelējam pa tiešo – tā, lai visi saprot.

Par ko būs tavs stāsts?Tikai pirmā diena, bet maisiņš jau gatavs!

Ved mani...

Gustiņ, tā NAV avīze!

Man koklīte skaņi skan! Re, kā forši pavingrojām... Do, re, mi...



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)
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Zaglis ir vīrietis!
Redakcijā ienākušās sūdzības, ka 
par zagļiem nosaukts gan zadzējs, 
gan viņa nozagtais upuris. Vai 
varbūt viņa ir tronī ieslēgtā prince-
se, ko zaglim izdevies glābt? Bet 
varbūt zagļu princese? Katrā ziņā 
sieviete NAV zaglis! Vīrietis gan. 
Tātad otrais saieta 3x3 Salacgrīvā 
ZAGLIS ir… Ako Kārlis Cekuls, 
kurš izzaga Kristu Evelīnu Liepiņu. 
Īpaši jāpiezīmē, ka Juris Miezītis ir 
visapķērīgākais dancotājs, kurš uz-
minēja, ko nozīmē vārds “silbažirid” 
(Dirižablis no otra gala). 

SVARĪGI!!! Meitu zaglis būs 
piektdien! 

Gandrīz  
brīvais mikrofons
Tiem, kuri skolas priekšā, kā arī 
iekšpagalmā uz soliņiem risina 
dažādas pakāpes atklātības sa-
runas, atgādinām, ka viņu teikto 
lieliski dzird (jo īpaši nakts stundās) 
klašu telpās, tas ir, guļamistabās. 
Tāpēc rēķinieties, ka jums ir vairāk 
klausītāju, nekā redzat, un arī tie 
ar interesi klausās konfidenciālu 
informāciju par konta stāvokli algas 
dienās, attiecību peripetijām, kā arī 
izzina jaunākos flirta paņēmienus. 

Caurvējš
Siliņš Salacgrīvā
Labas dienas, labi ļaudis!

Esmu atgriezies no slimības atvaļi-
nājuma ar klibu kreiso kāju, un tā nu 
šīs rindiņas nāk ar nokavēšanos. 

Es nenācu šai vietā 
Savu miegu izgulēt.

Pirmais vakars Salacgrīvas 3x3, 
respektīvi, tā saucamā nīkšana. 
Mēs sēdam pie galda un dziedam 
Vivitas Skurules garmoškas pavadī-
ti. Kas ir nīkšana? Nu tā prasīs tikai 
tādi, kas uz 3x3 nometni atbraukuši 
pirmoreiz. Nīkšana ir vakarēšana, 
kas dažkārt  ilgst līdz vēlai rīta 
stundai. To būtu jāsauc par „rīto-
šanu.“ Piedzīvojušiem 3x3-niekiem 
tā ir nometnes esence, aizgājušās 
dienas kulminācijas punkts. Ar 
savu klātbūtni mūsu galdu grezno 
smagsvari Andris Tomašūns, pasaku 
stāstītāji Laila un Jānis Kirmuškas, 
Aldis un Daiga  Bitinieki, vecais 
Sibīrijas lauva Uģis Lācis, zābaku 
meistare Agrita Krieviņa, saukta 
Purciems, Ligita un Jānis Medņi, 
Kleopatra, minot tikai dažus, un 
10 tukšas Tērvetes alus pudeles. 
Mēs dziedam par melderzelli, kurš 
mīlējis div-meitiņas; par blusām, 
kas iestaigājušas taku pa meitiņas 
muguriņu. Tomašūna repertuārā 
ir arī  dziesmas ķīniešu un japāņu 
valodā – vismaz viņš tā apgalvo. 
Viņš ir vienīgais TzO ņēmējs, ko es 
pazīstu, kurš nēsā medāli pakārtu 
kaklā (es ceru, ka saprotiet, ko es ar 
to domāju). Laikam, lai nepazaudē. 
Ja nu esam sākuši klačot, vai jūs zi-
nāt, ko nozīmē līvu valodā „kirmuš-
ka“? Kaijas nokrišņi! Pieklājīgāk es 
to nemāku pateikt. Vakara mīnuss? 
Par tālu jāiet pēc alus.

*

Uzmanību, lūdzu! Šodien brokastīs 
redzēts sievišķis zilā kleitā ar vārda 
zīmi “Uldis Siliņš”. Vēlos paskaid-
rot, ka es tas nebiju.

vējziņas

Pūsma

*

Vakar biju uz Salacgrīvas pašdarb-
nieku koncertu. Uzstājās dziedoņu 
ansamblis, tautdejnieki un instru-
mentālisti. Visiespaidīgākais bija 
deju ansamblis, sevišķi dāmas. Kas 
par graciozu soli! Deju mūzika bija 
tik skaļa, ka plēsa pušu ausis, bet 
vienu no pieteicējām, lai gan runāja 
pie mikrofona, vispār tālākās rindās 
nevarēja dzirdēt. 

Uldis Siliņš

Aktīvās Bogustovas 
pludmalē
Kamēr mamma ar bērniem palaista 
savā vaļā un tētim Ansim Bogusto-
vam jāstrādā, notiek brīnumu lietas. 

Tādā pozā mamma Jolanta uztur 
formu un elpo jūras gaisu,

…kamēr meita izklaidējas ar 7 (!!!!) 
puišiem jau pirmajā saieta vakarā.


