
Salacgrīvas 
3x3 saieta avīze #7
Uzpūtenis

2017. gada 29. jūlijs Lēni, lēni Dieviņš brauca
No kalniņa lejiņā,
Lai vējiņš nenotrauca
Sidrabiņa mētelīša.

vējpistoles saulrietā
Tīna: “Atkal nedēļa paskrējusi ne-
manot. Un, tuvojoties saieta beigām, 
formālās attiecības kļuvušas arvien ne-
formālākās – kā saka mūsu Gundega. 
Man patīk, darbojoties avīzē, saglabāt 
rotaļīgumu, jo tikai tā nezūd prieks 
strādāt. Paldies, ja to novērtējāt!”

Līga: “Būt redakcijas fotogrāfam ir 
labi, jo tevī katru dienu drusku ir sa-
jūta, ka piedalies visās ievirzēs un pa-
sākumos! Grūtākais ir naktīs, kamēr 
citi danco un nīkst, apstrādāt bildes 
un gatavot izlases foajē televizoram, 
interneta lapai un, protams, avīzei. 
Tāpēc arī ik pa laikam iemiegam..., 
piemēram, turpat redakcijā uz grīdas. 
Bet mēs ar Baibu esam gana piere-
dzējusi komanda – mākam saplānot 

un viena otru palaist arī atpūsties!”

Sandra: “Cilvēki, sarunas, smaidi, 
iecietība, pārdomas, bērnu raudas, 
danču radītas tulznas, dziesmas, 
smiekli, jūra pie kuras nav laika aiziet, 
aizkustinājuma asaras, jautājumi… 
Tā varētu turpināt vēl un vēl par šo 
piepildīto nedēļu. Lai izdodas ar sa-
ņemto enerģijas un iedvesmas devu 
sagaidīt nākamvasaras 3x3!”

Poga: “Saietā ķeru vēju un iedves-
mu. Lai gan darba ir pietiekami gan 
redakcijā, gan gatavojoties savām 
kāzām siena talkās un pēdējo detaļu 
plānošanas procesā, ir tik mierpilna 
sajūta – te ir draudzīgas acis, stipri 
pleci, uz kuriem paraudāt, ja vajag, un 
sirsnīga savējo sajūta. Lai ir nerimsto-

ša vēlme saietā iegūto un apgūto nest 
tālāk tautiņās savā ikdienā!”

Baiba: “Sākumā tika runāts, ka avīzes 
izmēri samazināsies – viss apgrie-
zās otrādāk. Man tik ļoti patīk 3x3 
Salacgrīvas redakcija, tik ļoti, ka jau 
otrdienā ierīkoju te savu čučamvietu. 
Uz dančiem nesanāk aiziet biežāk kā 
reizi divās dienās uz piecām minū-
tēm. Redakcija nopietni strādā cauru 
diennakti. Baumo, ka nākamgad būs 
jauna redaktore un jauni fotogrāfi.”

Gundega: “Vējš vienmēr draiskojas un 
spēlējas, un tikai, kad iesildījies, tad ir 
gatavs skanīgi SPĒLĒT. Tā, pa īstam. 
Tā, ka gribas dziedāt līdzi. Ar saietu ir 
līdzīgi – tas ir ievads skanīgai spēlēša-
nai dzīvē, kas turpināsies jau rīt.” 



Rīt dzimšanas dienu svinēs Valda 
Ābola un Zane Ūpe.
Rīt vārda dienu svinēs Valters Liģei-
ķis, Renārs Studers, Renārs Vaskis, 
Renārs Dagilis, Valters Treimanis un 
Regnārs Kalniņš.

Kārtīgas gultasvietas
Lūdzam svētdien novākt savu guļam-
vietu pirms došanās mājup! Tie, kas 
aizbrauc mājās jau šodien, lūgums 
gultasveļu saklāt un atstāt istabiņā.

Skolā
Matrači – 1.stāva gaitenī (kur bija 
pierakstīšanās ievirzēm)
Segas un spilveni – Nīkšanas telpā – 
pie attiecīgā uzraksta
Gultasveļa – Nīkšanas telpā – pie 
attiecīgā uzraksta

Bērnudārzā un  
Mākslas un mūzikas skolā
Matrači – Pie ieejas bērnudārzā (tur, 
kur notika kokapstrāde)
Segas un spilveni – Zālē otrajā stā-
vā – pie attiecīgā uzraksta
Gultasveļa – Zālē otrajā stāvā – pie 
attiecīgā uzraksta
Bērnu matrači, segas un spilveni – 
atstājiet guļamtelpās  

8.00 - 9.00 Celšanās, ķermeņa un 
gara atmodināšana

9.30 - 10.30 Brokastis
10.30 - 10.00 Dienas tēma un TV
11.00 - 12.00 Konference skolas zālē
13.00 Izbraukšana no Salacgrīvas uz Rīgu
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Svētdien, 30.jūlijā Paldies, paldies par devumiņu!

APSVEICAM!

svarīgi

paldies par atbalstu

Par karalisko ēdināšanu!
Starp visām citām jaukām lietām, 
kas ir šajā nometnē, jāizceļ lielisko 
ēdināšanu, galda kultūru un karalisko 
apkalpošanu. Katru rītu gan teltī gan 
ēdamzālē mūs sagaidīja čaklas “bi-
tītes” un “bitīši” – zilajos nometnes 
krekliņos. Jauniešu smaids ir brokas-
tu, pusdienu un vakariņu “pievienotā 
vērtība”, kas ēdienreizes padara vēl 
jaukākas un gardo ēdienu vēl gardā-
ku. Simpātiskā kundzīte, kas jaunie-
šus regulē teltī, ir Velta Ozola, agrāk 
strādājusi kafejnīcā “Akmens ligzda” 
par gaļas pavāru (izrādās, ka ir arī tāds 
amats!). Jaunieši ir Salacgrīvas skolas 
8.-9. klašu skolēni, kuri pieteikušies 
pa vasaru pastrādāt kā brīvprātīgie 
un ar prieku pieņēmuši piedāvāju-
mu palīdzēt 3x3 nometnieku ēdienu 
galda klāšanā. Piedalīties dančos gan 
nesanākot, jo jāceļas agri. Brokastu 
galda klāšana notiek agri no rīta, nevis 
iepriekšējā vakarā – jau plkst. 7 jābūt 
“uz strīpas”, un tā – visu dienu. Tikai 
uzklāj un novāc. Kādi tur vairs danči? 
Kādu brīdi kāds atlicina laiku novu-
sam. Pārējā laikā – darbs un darbs. 

Izdarīgā saimniece
Tatjana Kondratjuka, skolas saimnie-
cības vadītāja, par 3x3 līdz šim neko 
nebija dzirdējusi. Kad tālajā 1995. 
gadā Salacgrīvā pirmo reizi pulcējās 
3x3 saime, Tatjana vēl skolā nestrā-
dāja. Pirms saieta bija satraukusies – 
Salacgrīvai ir pieredze ar nometnēm, 
ar festivālu Positivus, tomēr tie pēc 
formāta ir atšķirīgi. 3x3 Tatjana jūtas 
kā zivs ūdenī – cilvēki ir mīļi, atvēr-
ti, sirsnīgi un smaidīgi. Šeit jūtas ar 
visiem pazīstama, turklāt arī jaunas 
draudzības jau iegūtas. Ir pārsteigta, 
ka nejūtas fiziski nogurusi – naktīs guļ 
kādas 3 vai 4 stundas, pa dienām pil-
da savus pienākumus, cenšoties pa-
spēt arī iegūt kaut ko prātam Ģimeņu 
seminārā un ķermenim – ievirzē Tava 

veselība – Tava atbildība. Lielais 
gandarījums iegūts, satiekot vietējos 
jauniešus, kuri aizrautīgi stāsta par 
saietā piedzīvoto. Izdarīgā saimniece 
būtu gatava 3x3niekus uzņemt vēl 
un vēl – lielākā skāde, kas nodarīta, 
vien aizdambējusies izlietne ar priežu 
skujām. 

Un tomēr viņi smaida! ”Jā, manuprāt, 
tas ir tas grūtākais mūsu darbā,” saka 
Kristaps. “Pat, ja esi sabēdājies, jāiet 
cilvēkos un jāsmaida…” “Nē, grūtā-
kais ir piecelties no rīta,” saka Linda. 
“Grūtākais? Aiziet gulēt!” atbild Ed-
gars. Uz jautājumu ”Vai jums ir kāds 
īpašs paņēmiens, kā pierunājat viņus 
smaidīt?” Veltas kundze atbild: “Nu 
nē, taču! To viņi dara no tīras sirds un 
labprātīgi! Visa nometnes noskaņa uz 
to mudina.”

Paldies Dignei, Betijai, Lindai I., 
Lindai P., Diānai, Elizabetei, Ro-
landam Z., Kristapam, Rinardam, 
Montai, Saulei, Rolandam E. un 
Edgaram par viņu darbu un smai-
du. Paldies arī Salacgrīvas tirdznie-
cības uzņēmumam. 

Viktorija, foto - Diāna

Paņemt līdzi
Ja vēlies par atmiņu no Salacgrīvas 
paņemt līdzi ko taustāmu, vari iegriez-
ties veikala Top! ēkā Rīgas ielā 13. 
Uzreiz pie galvenās ieejas ir veikaliņš, 
kurā tirgo vietējo ražotāju, meistaru 
un uzņēmīgo cilvēku ražojumus. 

Kleopatras sveiciens

Poga
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Ģimenes

Uzpūtenis

3x3 saietu no 8. līdz 15.jūlijam 
Krāslavā vadīs Cekulu ģimene
Esiet pazīstami! Cekulu ģimene: 
vecāki Ilze un Lauris, bērni Lorija 
(23), Ako Kārlis (20), Lote (13) un 
Elza Hermīne (5).
Salacgrīvā Cekuli vada garšīgās 
ievirzes: Lauris – Laša kundze bola 
acis, Ilze – Cepu cepu, Ako Kārlis – 
Sacepums. 

Par to, kā Cekuli dzīvo ar 3x3, 
ģimene uzticēja pastāstīt mammai 
Ilzei: “Kad mana draudzene pēc 
nometnes piezvanīja un divas 
stundas vienā elpas vilcienā par 
to runāja, sapratām, ka arī mums 
ir jābrauc. Mūsu pirmā nometne 
bija Kandavā. Mēs vienmēr esam 
mēģinājuši saietā ar kaut ko 
palīdzēt – savulaik es piesaistīju 
sponsorus, arī kā ievirzes vadītāji, 
un pagājušā gadā biju Saldus saieta 
darba grupā, bet dēls – Pelču 
saieta darba grupā. Un tad jaunākie 
Krūmiņi – Eduards un Gustiņš – mūs 
iedrošināja nometnes vadīšanai. 
Par iedrošinājumu runājot – nav 
stingrāka pleca par 3x3 padomi! 
Tu jūti, ka tevi saķers jebkurā 

Uz tikšanos nākamvasar!

2018. gada 3x3 saieti 
Latvijā notiks Krāslavā un 
Zaļeniekos
Vienojošs fakts: abus saietus 
vadīs četru bērnu ģimenes, 
kuras to darīs pirmo reizi!!!

brīdī. Mūsu ģimenei 3x3 noteikti 
ir iedevusi to sajūtu, ka mēs uz šīs 
zemes stāvam stabili ar abām kājām, 
un, cits ar citu rokās sadevušies, 
to dodam saviem bērniem. Ar 150 
procentu pārliecību es gribu teikt, 
ka mūsu bērni to nodos tālāk.” 
Lauris papildina sievu: “Man 3x3 
ir devusi paplašināto pleca sajūtu. 
Jā, mēs jau varētu dzīvot bez 3x3, 
bet negribētu iedomāties tādu 
pasauli.” “Krāslava atnāca pie 
mums. Viņi vēlējās, mēs neatteicām, 
un sadarbība ir fantastiska. Paši 
krāslavieši teic, ka Krāslava ir tā 
vieta, no kuras sāk pukstēt Latvijas 
sirds. Viņi arī saka – Daugava sākas 
no Krāslavas. Tā nu nākamvasar 
tur rotāsim sevi, savu dzimtu un 
dzimteni! Krāslavas 3x3 ieskanēsies 
vienlaikus ar lielo Dziesmu svētku 
noslēguma koncertu Rīgā.”

3x3 saietu Zaļeniekos no 22. līdz 
29.jūlijam vadīs Ilvas Miezes un 
Edmunda Barkāna ģimene.
Esiet pazīstami! Vecāki Ilva un 
Edmunds, viņu bērni Elīza (23), 
Edgars (15), Haralds (14) un  
Māra (7).
Jelgavnieki par ģimenes runātāju 
izvirzīja Ilvu. Viņa arī centās kodolīgi 

atbildēt, kas ģimeni saista 3x3: 
“Mani ieinteresēja paziņa, kas tur 
bijusi, un atstāstīja par ievirzēm. 
Mēs jau 14 gadus braucam uz 
saietu, pirmā reize bija Dagdā. 
Edgaram bija 4 mēneši, viņš tur bija 
jaunākais dalībnieks.

Pirmais, kas mūs saista 3x3, – tā ir 
ģimenes kopābūšana. Otrs – tām 
daudzpusīgām lietām, kas katru 
no ģimenes interesē, te var piekļūt 
ātri, tieši un plaši. Psiholoģiskās, 
garīgās ievirzes, latviskums, dažādas 
rokdarbu ievirzes… Trešais – lieliska 
iespēja iepazīt Latvijas novadus, arī 
braucot pie vietējiem cilvēkiem.”

Gan Ilva, gan Edmunds ir vadījuši 
dažādas ievirzes, un iespēju vadīt 
saietu uztver kā novērtējumu un 
atzinību. “Piedāvājums organizēt 
un vadīt saietu 3x3 ir lieliska 
iespēja veidot kaut ko lielu, skaistu, 
latvisku. Tas ir arī izaicinājums. Mūsu 
veiksme ir tā, ka esam vietējie. Kā 
saka – savējiem pat sienas palīdz. 
Saietā īpaši vēlamies izcelt zemgaļu 
senvēsturi. Zemgalietis dzied 
dziesmas par zemi, darbu un laimīgu 
dzīvošanu, tāpēc arī šī saieta tēma 
balstīta uz rakstnieces, zemgalietes 
Annas Brigaderes veidotās grāmatu 
triloģijas tēmu, latvieša svēto 
trīsvienību – Dievs. Daba. Darbs. 
Arī 3x3 ir trīsvienība – trīs paaudzes, 
kuras savijas ar trīs svarīgiem cilvēka 
dzīves procesiem,” stāsta Ilva. “Ar 
divām pulcēšanās reizēm darbu ir 
sākusi saieta radošā grupa – mūsu 
un Apsīšu ģimene. Mēs vairāk 
darbosimies ar praktiskajām lietām, 
bet Apsīšiem, kas arī ir jelgavnieki, 
uzticēta saieta dvēseles loma. 
Jau tagad mums līdzi darbojas 
jelgavnieki, 3x3 patrioti Andris 
Tomašūns, Ausma Spalviņa, Ieva 
Hofmane. Saieta sagatavošanās 
laikā plānojam rīkot talku, lai 
sakārtotu peldvietu. Pēc talkas 
būs danči! Gaidām nākamvasar 
Zaļeniekos un dzīvosim ”zaļi”!” 

Sandra
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modes bezvējā

Kamēr ķeru mirkļus ar fotoaparātu 
rokās un baudu tik krāšņo, acīm tī-
kamo goda tērpu daudzveidību, tik-
mēr savā kleitā tieku pie ugunskura 
dzirksteles izgrauzta cauruma…
 

Irbe Sedleniece
Jūras krastā Irbe savā tērpā stāv 
stalti. Puse no vecākiem ir cēlušies 
Alsungā, tāpēc visai ģimenei tautas-
tērpi ir no tās puses. Irbei un māsai 
ir Bārtas tautastērps, savukārt mam-
mai – suitu. Tērps saņemts mantoju-
mā no vectēva māsas. Irbes tērps da-
rināts trimdā – ar rokām krāšņi izšūts. 
Tā izskatās ilgas pēc dzimtenes.

Līga un Audris Ločmeļi
Aptuveni 2008. gadā abi, nonākuši 
pie pārliecības, ka vajag arheoloģis-
kos tērpus, devās uz Latvijas Nacio-
nālā vēstures muzeja arheoloģijas no-
daļu, lai pētītu paraugus. Acīs iekrita 
nevis viens konkrēts paraugs, bet to 
kombinācija. Nešaubīgi pareiza bija 
ideja – ja senči tos darinājuši paši, arī 
viņi var. Līga pati gan audusi brunčus 
un villaini, gan šuvusi kreklu, tāpat 
arī zeķes adatas pinumā uzdarinājusi. 
Savukārt Audris darinājis villaines 

Katram savu tautastērpu!
gredzentiņus, kalis rotas pie Dau-
manta Kalniņa. Jebkura Līgas tērpa 
detaļa ir pašu gatavota, bet Audra 
tērpa detaļu tapšanā palīdzējuši arī 
citi sava amata meistari – turklāt kā-
zas procesu pasteidzinājušas.

Guna Kriškāne
Arheoloģisko tērpu raksturo īpašs 
tonis, ko avīzes melnbaltajā versijā 
nevar redzēt, bet dzīvē var ar acīm 
apēst. Būdama piederīga Ogrei visu 
savu mūžu, gribējies ko krāšņāku 
par Ogres tērpu. Esot cieši saistītai 
ar deju kolektīvu “Lielvārde”, allaž 
gribējies savu etnogrāfisko Lielvār-
des tērpu. Lielvārdes josta un baltā 
villaine gan ir, bet pilna komplekta 
vēl nav. Senais arheoloģiskais tērps 
sākts darināt, gūstot iedvesmu no 
3x3. Arheoloģiskais tērps ļauj Gunai 
iztaisnot muguru, turklāt tas nepie-
sien noteiktai vietai. Kreklu, sarafānu, 
mezglotās pīnes, aproces un krekla 
saktu darinājusi pati. Nu Gunai ir tā 
laime būt apkaltai! Bet tērpa veidoša-
na, viņasprāt, ir nebeidzams process.

Andris Roze
Viņa tērpu rotā zelta pulksteņķēde un 
kārtīgi saimnieka zābaki. Reiz Pēter-
burgā redzējis, ka kungi staigā tādās 
košās vestēs, tad arī pats tādu sev 

iegādājis. Citi piebilst, ka piedien arī 
cepure, bet Andris uzsver, ka tajos 
laikos cepuri nenēsāja.

Daiga Kņaza
Daigas etnogrāfiskais Ugāles tērps 
gan nav pašas, bet gan Ventspils 
deju kolektīva “Liedags” īpašums. 
No še redzamā Daiga par savām 
droši sauc pastalas un saktu – pirmās 
sava tērpa detaļas tapušas pērn tieši 
Saldus 3x3 laikā. Plāno, ka saietos 
varētu sākt darināt detaļas, lai kādreiz 
lepni par savu dēvētu arheoloģisko 
tautastērpu. 

Poga
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Pārsteidzoši!

Ziedu vējā.

Noķer nu vēju objektīvā! Mirklis pirms Vakara dziesmas saulrietā.

Īstais Cepļa kungs ar kundzi saulrietā.

Uzpūtenis

vēja Daudzinājums

Noslēguma  
priekšnesums
Ievirze Dodamies pie saimniekiem 
noslēguma koncertā nepiedalīsies, 
bet ar šo sludinājumu vēlas pateikties 
visiem Salacgrīvas novada cilvēkiem, 
kas laipni atvēra savu māju, iestāžu 
un jūras krastu vārtus. “Īpaši patei-
camies tiem 3x3 dalībniekiem, kuri 
nepieteicās uz mūsu ievirzi, jo, lai 
arī cik viesmīlīgi ir Salacgrīvas nova-
da ļaudis, viņu mājokļiem tomēr ir 
ierobežota telpa. Ar šī sludinājuma 
palīdzību gribam nodot visiem 3x3 
dalībniekiem šo mūsu saimnieku 
plašo sirds mīlestību! Skaista vieta, 
skaisti ļaudis! Nepaejiet garām! 

Andris Tomašūns

redzēts saietā sludinājums bučas!

sirsnīgi sveicam
Edžu un pogu
vēl pēdējo nedēļu
puiša un meitas kārtā!

Labā Dina
Saieta vadītāja Dina Infocentrā ne 
tikai strādā, bet arī izguldina Māras 
Griezes mazo meitiņu!



Paldies, paldies, paldies visiem mūsu ārštata 
autoriem – jo sevišķi Dainai Kuplei, Daigai 
Bitiniecei, Ilgai Reizniecei un citiem, kas gan nāca 
ciemos, gan sūtīja savas ziņas!

Vēja zVana redakcija:
Tīna Sidoroviča (redaktore), Sandra Eglīte,  
Ieva Ploriņa, Uldis Siliņš, Līga Andersone un Baiba 
Krūmiņa (foto), Gundega Kalendra (no ziemeļiem)
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3x3 Avīze

Saieta avīze VĒJA ZVANS netiek 
importēta no Ķīnas, to nekopē un 
nepavairo roboti. Tā 100% ražota 
Latvijā un tas ir 100% roku darbs. 
To allaž apliecina kāda neplānoti 

Kā top jaunvējš

Uzpūtenis

iezagusies komata vai burta kļū-
da. Mēs rakstām tekstus ar savām 
rokām un ķeram ziņas vējā, turklāt 
smagi nodarbinot savas gudrās 
galvas! 

Vai jaunieši lasa avīzi?
Zane Kušķe, 
16 gadi
Lasa avīzi, ja 
to kāds iedod. 
Patīk, ja ir 

bildes un joki. Īpaši izceļ Siliņa sleju – 
viņš ir leģenda. “Man vairāk patīk, ja 
ir humors, nevis informācija. Gribētu 
vairāk dzeltenās preses.” Ir izlasījusi 
2 avīzes. 

Jēkabs Staris, 
17 gadi
“Mīlu Purcie-
ma, Siliņa un 
Kleopatras 
intrigas. 
Prasītos vairāk 

Caurvēja, citādi – brīnišķīgi. Esmu 
izlasījis visas avīzes, vakardienas avīzi 
nospēru no blakus galdiņa, neatdevu 
un neizlasīju līdz galam.” Nesaprot, 
kāpēc avīzē nav iekļauts stāsts par to, 
kā Uga uz mola apprecējis Laumu.

Elza  
Ledussirds  
no Holivudas,  
18 gadi
“Jā, avīzes 
lasu. Vien-
reiz man bija 

garlaicīgi un tad es izlasīju tās dienas 
avīzi divreiz. Avīzē pirmo es parasti 
meklēju Zagļa bildi!”

Visi kā viens atzīst, ka vairāk gribētos 
lasīt par jauniešiem… nu, protams, 
paši taču jauni! Nākamie avīzes re-
daktori, jaunieši grib paši savu lapu – 
vienu, divas… daudz! 

cik un kas esam salacgrīvas 3x3

Redaktors
plāno avīzi

Redaktors
dod uzdevumus

Redaktore saņem 
materiālus, pārlasa, precizē

Žurnālisti
dodas medībās

Fotogrāfi
dodas medībās

Turam acis
un ausis vaļā

Mākslinieks
sakārto bildes  

un tekstus skaisti

Druka Visi lasa

Dalībnieki

jāņi

Vietējie

Lauras

Pirmoreiz

Māras

no ārzemēm

Indriķis,
pats jaunākais

Visvairāk no aSV

Dinas noķertie 
bērni

449

14

130

10

99

8

79

1 mēn.

19

33
2,5 

mēn.
17

gadi

Ļoti īpašajā 
piektdienas meitu 
“Zaglī” par ZAGLI 
sīvā konkurencē 
kļuva Madara  
Auziņa, kas 
nozaga Edgaru 
Barkānu. Ko gan 
viņa ar viņu darīs?


