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Pasaules latviešu ģimeņu 3x3 saiets Alsungā

2013. gada 22. jūlijs

#2

Rīt, 22. jūlijā
Lec, saulīte, rītā agri,
Lec ar Dieva palīdziņ',
Ir mums tava gaišumiņa
Vajadzēti vajadzēj'.
8:00 – 8:45 Ķermeņa un gara atmodināšana
9:00 – 9:30 Brokastis
9:40 – 10:00 Rīta sanākšana
10:15 – 12:45 Rīta ievirzes
13:00 – 14:00 Pusdienas
14:00  – 16:30 Pēcpusdienas ievirzes
16:30 –17:00 Brīvbrīdis
17:00 – 18:30 Pievakares ievirzes / 

Apvārsnis
18:30 –19:00 Brīvbrīdis
19:00 – 19:45 Vakariņas
20:00 – 21:30 Brīvais mikrofons (k/n namā)
21:30 – 22:00 Vakara dziesma un pasaciņa
22:00 – 23:00 Vakara viesis / Danči un 

rotaļas vecākiem ar bērniem / 
Nīkšana

23:00 - ...  Danco tie, kam pāri 13 / 
Nīkšana

sp
e
ks

Šī saieta motīvs Vienotībā ir spēks vijās cauri svinīgajai saieta atklāšanai gan uzru-
nās, gan kopīgajā noskaņā. Latvijas 3x3 padomes priekšsēde Inese Krūmiņa sa-
cīja – vienotība var rasties tur, kur mūsu ir daudz, bet ar nosacījumu, ka neesam 

visi vienādi, bet kā daudzbalsīgs koris, kas veido labu kopskaņu un silda sirdi. 
Viņa nodeva nometniekiem sveicienus no 3x3 mammas Līgas Rupertes, kura visus 

mudina šonedēļ mācīties, priecāties un novērtēt, cik labi būt kopā ar savējiem. Un at-
gādināja, ka šai saietā visiem viens otrs jāuzrunā uz tu un, ikreiz satiekoties, jāsveicina 
vienam otrs un jāuzsmaida.

Saieta dalībniekus uzrunāja Alsungas novada domes nupat ievēlētais priekšsēdis 
Aivars Sokolovskis, kā arī Grigorijs Rozentāls, kurš, būdams šai amatā līdz šim, bija tas, 
kurš piekrita un palīdzēja Alsungā uzņemt 3x3-nieku saimi. 

Skolas direktore Lija Baumane savukārt atzinās, ka viņai esot precīza sajūta – mēs 
jau reiz esam tikušies! Viņa vēlēja, lai vismaz daļa, ja ne visi, aizbrauc mājās ar domu 
kaut vēlreiz te atgriezties. Arī katoļu baznīcas prāvests Andris Vasiļevskis visus sveica 
Alsungā un aicināja uz tikšanos šovakar Mūzikas skolas telpās (blakus infocentram). 

Daiga Bitiniece

Lai būtu vienoti,  
nav jābūt vienādiem

Dienas plāns

Suitiski brūķIS – izturība – tas jau nevar turēt brūķi – tas jau neizturēs

Gājienā no saieta atklāšanas līdz skolai. Priekšplānā Inese un Jānis Atis Krūmiņi.



Laba diena Alsungā!
Sveicu visus un ikvienu – gan 3x3 

saieta dalībniekus un lektorus, gan vie-
tējos ļaudis: mums priekšā ir brīnišķīga 
nedēļa! Septiņas dienas, kurās mums 
dotas visplašākās iespējas augt un at-
vērties. Pieaugt. Nobriest. Piedzīvot ko-
pību. Izbaudīt novada krāšņo kolorītu, 
īstu kurzemnieku lepnumu, īpatno va-
lodu un greznās dziesmas. Būt kopā ar 
savējiem  – pirmkārt, ar ģimenes locek-
ļiem, tad – ar saieta pārējiem dalībnie-
kiem, lai saprastu – šeit mēs visi esam 
savējie, šeit ir tā pleca sajūta, kas kādreiz 
liekas pasaules vējos pazaudēta. Šeit 
mēs domājam vienu domu – būt latvie-
tim ir lepnums, gods un prieks. Un šeit 
mēs mācāmies. Ne tikai no lektoriem un 
meistariem, bet arī viens no otra. Kā no-
turēt galvu paceltu un ceļus taisnus, kā 
dot un, kā saņemt, kā starot, kā dziedāt, 
kā priecāties un... kā dzīvot.

Pirms 18 gadiem Alsunga jau reiz uz-
ņēma 3x3 saimi. Kopš tā laika esam gā-
juši kuplumā un auguši garā. Dažs, kurš 
iepriekšējā Alsungas 3x3 vēl apmeklēja 
1/2x1/2 nodarbības, tagad pievienojies 
lektoru un rīkotāju pulkam, dažs, kam to-
reiz bija jāiet no dančiem projām pirms 
pusnakts, māca dancot saviem bērniem, 
un dažs, kurš toreiz bija lepns par savu 
bērnu darinājumiem, tagad atvedis šurp 
mazbērnus. Un tomēr kaut kādā veidā 
mēs esam tie paši: joprojām mēs mīlam 
savu tēvu zemi, joprojām runājam mātes 
valodā, un joprojām audzinām bērnus. 
Un ik pa laikam sanākam kopā, lai uzlā-
dētu savas latviskuma baterijas, lai runā-
tu no sirds uz sirdi, lai dziedātu, smietos, 
dancotu un nīktu. Lai vienu nedēļu dzī-
votu tā, ka mūsu kopība, kopskaņa rezo-
nētu mums sirdīs, izraisot tirpiņas, liekot 
saprasties no acu skata. Lai dzīvotu pa 
īstam. Lai mums izdodas! 

Inese Krūmiņa

brukis #22. lapa

Patīk kopības 
pilnie mirkļi
„Draugi jau bija bijuši 3x3 

nometnēs un vienmēr 
stāstīja, cik tur jauki. Tā-

pēc jau gadus trīs domājam, ka arī mums 
būtu jādodas uz nometni. Taču tikai šo-
gad tam beidzot sajutāmies nobrieduši, 
tāpēc arī pieteicāmies,” tā, jautāta, kā no-
nākuši Alsungas nometnē, stāsta Loču 
ģimenes mamma Ieva no Ķekavas.

Četru bērnu ģimene, kura Alsungā 
ieradusies kopā ar jaunāko nometnes da-
lībnieku – teju divus mēnešus jauno Rasu, 
svētdien – nometnes atklāšanas dienā – 
tika aicināta uzvilkt mastā valsts karogu.

Bez mammas Ievas ģimenē ir arī tētis 
Māris, divi dēli un divas meitas. Hugo ir 
septiņi gadi, Leo – gandrīz pieci gadi, Lau-
ma ir divgadniece, bet Rasu sestdien varē-
sim sveikt divu mēnešu jubilejā.

Kad jautāju, vai nav grūti nometnē ar 
tik mazu bērniņu, Ieva atbild: „Esam pār-
steigti, ka mums bieži arī vaicā, vai nav 
grūti ar četriem bērniem. Mums nav grū-
ti. Esam pieraduši un mēs jau nezinām, 
cik viegli vai grūti būtu bez bērniem.”

Kad MUTES BRūĶA fotogrāfs iemūži-
nāja Loču ģimeni, lielie brāļi nevarēja 
vien sadalīt, kuram būs tas gods foto-
grafēties ar mazo Rasu klēpī. Mamma 
atzīst: visi mazākie grib mazulīti auklēt. 
Kā apliecinājumu mammas vārdiem Leo 
mazajai māsai iedod kārtējo saldo buču.

Kā Loču ģimenei patīk Alsungas no-
metnē? „Pagaidām rit tikai pirmā diena, 
mēģinām aptvert, kas te notiek, izjust 
gaisotni,” attrauc Ieva. Viņa iecerējusi 

apmeklēt ievirzi, kur dziju krāso ar da-
biskiem materiāliem, jo pēdējā laikā aiz-
rāvusies ar aušanu. „Mani piesaista viss 
dabiskais, bet ne fanātiskā veidā. Mani 
interesē, ko jaunu un interesantu var ra-
dīt, izmantojot dabiskus materiālus, kā 
dabisko iekļaut mūsdienu dzīvē.”

Māris ar dēliem vēlas apmeklēt kokap-
strādes ievirzes, labprāt aizietu arī uz Po-
litikas ievirzes nodarbību. Mazākie bērni 
apmeklēs Pusreizpusi un Sprīdīšu skolu, 
bet Hugo apmeklēs Vilku mācību. 

Ieva spriež, ka nometne palīdzēs bēr-
niem kļūt pastāvīgākiem: „Te viņi sajūtas 
neatkarīgi no mums, rod kontaktus ar 
apkārtējiem. Bērni jūt, ka ir drošā un in-
teresantā vidē.”

No līdz šim nometnē redzētā Ievu jo 
sevišķi uzrunājusi kopības sajūta, kas ro-
das, kopīgi dziedot galda dziesmas, pie 
ugunskura iepazīšanās vakarā vai ejot 
Goda soli pēc karoga uzvilkšanas mastā. 
Tāpat paticis, ka visi iesaistījās rotaļās, 
nebija malā stāvētāju.

„Man šķita, ka neesmu tradīciju cie-
nītāja, bet šie mirkļi bija tik kopības pilni, 
ka tie man tiešām patika,” atklāj Ieva.

Māris piebilst: kaut nometnē ir kopī-
bas sajūta, tajā pašā laikā katrs var darīt, 
ko grib, nekas nav uzspiests. 

Kad jautāju, ko vēl Loči sagaida no 
nometnes, Māris saka: svarīgi, lai bērni 
apgūst ko jaunu un interesantu, bet Ieva 
atzīst: „Četri bērni man ir iemācījuši neko 
neplānot, bet tvert mirkli. Kā būs, to mēs 
vēl redzēsim.” 

Ilze Kuzmina

Kopībā ir spēks – to zina Loču ģimene no Ķekavas.



Svarīgas ziņas:
• Par dzeramo ūdeni: saudzē dabu, 

taupot glāzes! 
• Par ēdienreizēm: nāc laikā, lai kopā 

varam dziedāt galda dziesmu! Cieni 
sevi un citus – pie galda sēdies vistālā-
kajā vietā, lai citiem nav jāspraucas Tev 
garām!  

VAKARA VIESIS pirmdien,  
22. jūlijā, pl. 22:00 – 23:00
Suitu prāvests Andris Vasiļevskis 
Saruna par tradicionālās kultūras un 
kristīgās baznīcas mijiedarbību. Kā to 
var savienot? Kā tās sadzīvo suitos? 

VAKARA VIESIS otrdien,  
23. jūlijā, pl. 22:00 – 23:00
Biedrības Suitu novads valdes 
priekšsēdētājs Grigorijs Rozentāls

Suitu kopiena kā neliela katoļu 
sala luteriskajā Kurzemē pastāv jau 
kopš 1632. gada. Reliģiskā nošķirtība 
ir ļāvusi šeit saglabāt bagātu tradicio-
nālās kultūras mantojumu, kas līdz ar 
Dziesmu un deju svētkiem šodien ir 
iekļauts arī UNESCO pasaules kultūras 
vērtību sarakstos. Kāda ir bijusi suitu 
kopienas rašanās vēsture? Kā kopiena 
ir gadsimtu gaitā noturējusies pret asi-
milācijas spiedienu?  Kā tā vērtē savas 
izredzes pastāvēt arī draudu pilnajā  
nākotnē?  

APVĀRSNIS pirmdien,  
22. jūlijā, pl. 17.00 – 18.30
Demogrāfs Ilmārs Mežs

Svarīgākais jautājums mums pa-
šiem – kas būs, kas notiks ar mūsu tau-
tu tuvāko 20 gadu laikā? Ar tautu, kas 
veidojusies šajā teritorijā, šajā zemē 
gadu tūkstošu garumā. Vai mēs gai-
dām mesiju, kas nokārtos mūsu dzīvi? 
Vai mums pašiem jādarbojas? Un ko 
darīt? Vai iespējams vienoties kopīga 
mērķa labad?  

APVĀRSNIS otrdien,  
23. jūlijā, pl. 17.00 – 18.30
Etniskās kultūras centrā –  
Alsungas kultūras nama 2. stāvā!

2009. gadā suitu kultūrtelpa tika ie-
kļauta UNESCO pasaules nemateriālās 
kultūras neatliekami glābjamo vērtību 
sarakstā. Kā no idejas pirms diviem ga-
diem suitu kopiena nonāca līdz rezul-
tātam?  

Aktuāla infomācija
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Vieni vienīgie 

3x3 sveicieni!

Pēc brokastīm pirmdienas rītā ti-
kāmies sporta zālē, kur agrāko 
3x3 saietu brīvā mikrofona ie-

rakstu pavadībā varējām apskatīt Aivara 
Vētrāja fotogrāfijas. Tās virknējās viena 
pēc otras gluži kā svētdienas notikumi, 
un zālē ik pa laikam atskanēja klusināti 
smiekliņi vai izsaucieni (laikam sevi, bet 
varbūt citu ieraugot). 

Edgars Lipors uzrunāja saieta dalīb-
niekus, paspēlējoties ar Alsungas 3x3 
moto ietverto vārdu vienotība un sakni 
vien. Aptaujājis dažāda vecuma cilvēkus, 
viņš uzzināja, ka pirmā asociācija var būt 
gan vienritenis, vienstīdzis vai viendabī-
gums, gan vienradzis, vienskaitlis, vien-
veidība, vienpatnis, viensēta un vien-
zilbe. Divi cilvēki uzreiz sacīja vienums, 
bet pāris no jaunākajiem dalībniekiem – 
vienpadsmit. Kāds no saieta senākajiem 
dalībniekiem tik spējis pielikt burtu s, 
sakot viens. 

Edgars domā, ka latviešiem viens 
bieži saistīts ar vienatni un vientulību. 
Sakām – viss viens, un tas nozīmē, ka 
viss   – vienāds, vienmuļš, vienkāršs un 
vienvirziena. Savu mīļoto cilvēku sau-
cam par vienu vienīgo. 

Sirsnīgi sveicam šodienas gaviļnieci 
MARIJU SOROKINU, viņa svin vārda 
dienu!

Bet vakar, pašā pirmajā 3x3 dienā, 10. 
dzimšanas dienā iekāpa luksemburdzie-
tis RIMANTS ULOZS. Rimanta tētis ir lie-
tuvietis, bet mamma – latviete. Var teikt, 
ka viņš savos gados jau ir poliglots, jo 
latviešu un lietuviešu valodu puisis prot 
jau kopš šūpuļa, un vēl viņš prot franču 
un mazliet angļu valodu. 

Rimanta vecāki Luksemburgā strādā, 
bet viņš pats iet skolā. Viņš pabeidza 4. 
klasi un tagad ies 5. klasē. Latvijā viņa ve-
cuma bērni beidz tikai 3. klasi.

Rimants nezina, vai tagad, kad viņam 
ir 10 gadi, viņš jau ir liels. Rimants tikai 
zina, ja viņam dzimšanas dienā uzdāvi-
na kādas lietiņas, tad viņam tās ātri vien 

Rīta uzruna 

Suminām

Dienā Edgars mūs pavadīja ar vār-
diem: 

„Ikviens 
Arvien
Ir savienots
Ar kādu citu
Vienu
Un tas vairs
Nav viens, 
Bet tā jau ir
Vienošanās, 
Tā ir vienība kā kaut kas viens –
unikāls un kaut kas ļoti spēcīgs.”  

Laura Bitiniece

Edgars Lipors – vienots ar savu akordeonu.

pazaudējas. Tādēļ vislabāk dzimšanas 
dienā ir dāvināt naudu. Galu galā des-
mitgadīgs puika pats zina, kā to vislabāk 
tērēt!

3x3 viņam visvairāk patīk iespēja 
iegūt jaunus draugus un visādas foršas 
lietiņas.  

Ieva Freinberga
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Skaista mana tēvu zeme par visām zemītēm...

Apkārtnes iepazīšana

Ieviržu vadītāju sanāksme

Alsunga  
pusotrā stundā

Ar vienu reizi par maz

Svētdienas vakarā 3x3 saieta da-
lībnieki tika sadalīti sešās grupās 
un laipno alsundznieku vadībā 

iepazina Alsungas centru. 
Savu ceļu caur Alsungu sākām no 

vidusskolas pagalma, tad virzījāmies uz 
bērnudārza pusi un tikām brīdināti – ir 
jālasa puķes, lapiņas un zālītes, lai Zied-
leju parka estrādē izveidotu slaveno sui-
tu saktu, 3X3 variācijā, protams. Iespēja 
medīt puķes nedaudzajās neappļautajās 
sakoptā novada vietās sacensības garu jo 
sevišķi rosināja bērnos. 

Pa ceļam no bērnudārza uz Alsungas 
estrādi daļa nometnes dalībnieku metās 
arī ķiršu medībās. Izrādās, Alsungas cen-
trā aug milzīgi ķirškoki (dažs laba ozola 
izmērā) ar saldām jo saldām ogām. Ķirši 
gan aug gana augstu. Pie dzeltenā ķirš-
ķoka lēkāju pēc ogām labu brīdi un tā arī 
pati nepamanīju, ka lapotnē noslēpies 
kāds alsundznieks, kas, acīmredzot, no-
pietni nodarbojās ar ķiršu lasīšanu.

Alsungas estrādē tapa gana liela sak-
ta no margrietiņām, vēl dažiem pļavu 

Pirmā ieviržu vadītāju sanāksme 
3x3 saietā ir pati svarīgākā. Gan 
tāpēc, ka tad katrs var noskaidrot 

visu par telpām utt., gan tāpēc, lai tuvāk 
iepazītu viens otru. 

Pieredzējušajiem 3x3-niekiem tā 
ir sirsnīga atkal tikšanās, bet par katru 
jaunpienācēju – liels prieks. Īpaši labi, ja 
saieta darbā iesaistās vietējie spēki – gan 

ziediem, zaķskābenēm un smilgām, bet 
Ziedleju parkā priecēja ainava ar seniem 
kokiem, strautiņu un romantisku tiltiņu.

Livonijas pilī, kur pagrabi saglabājušies 
pat no 14. gadsimta iekšā gan netikām, 
bet pils saimniece – Alsungas muzeja va-
dītāja Kristīne Brūkle – aicināja nākt uz pili 
kādu citu dienu: tad parādīšot gan iekštel-
pas, gan senatnīgos pagrabus. Uzkāpām 
arī Dižgabalkalnā, kur savulaik atradusies 
koka pils un no kura paveras skaists skats 
uz Alsungas Dzirnavu ezeru. Žēl, bet lāga 
peldvietas ezerā šobrīd neesot. Tiem, kas 

amatnieki, gan lektori, un vēl lielāks gan-
darījums, ja viņi, reiz inficējušies ar 3x3 
bacili, nākamvasar atkal vēlas strādāt. Tā, 
piemēram, Agris Dzenis, kas Kandavas 
3x3 saietā atklāja Kandavas noslēpumus 
mazajās ekskursijas, te nu vada ievirzi par 
ķoniņu vēsturi. Viņš šo darbu uzņēmies 
pirmo reizi, tāpat kā vēl desmit citi ieviržu 
vadītāji. Savukārt zāļu sieva Līga Reitere 

Ieviržu vadītāju sanāksmē Linards Liberts aicina uz vīna darīšanas ievirzi.

grib plunčāties, esot jāmeklē dīķis aiz sko-
las stadiona. Tā dibens gan neesot pārāk tī-
kams, tomēr bērni dīķi nesmādējot. Alsun-
gas apskate noslēdzās pie Svētā Miķela 
Romas katoļu baznīcas. Tās durvis diemžēl 
arī bija slēgtas, taču baznīcas interjeru va-
rēs aplūkot trešdien, kad pulksten 18 sāk-
sies mise ar suitu burdona dziedājumiem. 
Baznīcas interjers varētu būt jo sevišķi inte-
resants tāpēc, ka savulaik tā bijusi luterāņu 
baznīca, bet, kad daudzi suiti grāfa Šverina 
ietekmē kļuva par katoļiem, baznīca lute-
rāņiem atņemta un pielāgota katoļiem. 

Ilze Kuzmina

izteica sajūsmu, ka pirmo reizi nonākusi 
saietā, kur var atrast nenopļautas pļavas – 
būšot labs ķēriens! Bet vakara pasaciņas 
stāstītājs Roberts Treimanis atzinās, ka 
tikai vienu reizi bijis uz ģimeņu seminā-
ru… Jānis Atis Krūmiņš teicās ar zēniem 
meklēt kādu mežu Alsungā, kur tad tiks 
skaidrots, kā no zēna tapt par vīru. Arī tas 
šaipusē notiks pirmoreiz (ģenerālmēģi-
nājums bija Neretas 3x3). Vīna gatavoša-
nas ievirzes vadītājs Linards Liberts bargi 
solījās nelaist ievirzei tuvumā tos, kas jau 
vienu reizi to apmeklējuši, bet saieta avī-
zes maketētāja Gundega Kalendra atzi-
nās, ka viņai 3x3 iegaršojās, kad pirmoreiz 
viņu līdzi paņēmusi Inese Krūmiņa. 

Pirmo reizi mūžā Sprīdīšu skolu vadīt 
un vispār būt 3x3 piekritusi suitene Aleta 
Lipsne. 

Bet Artis Burnevics, kas arī pirmoreiz 
vada ievirzi, atzinās, ka nakti negulēs un 
domās, ko darīt sporta ievirzē, jo esot pie-
teikušies tik daudzi, ka šķiet – visi tikai to 
vien gribot darīt kā sportot.

Par ievirzēm un to vadītājiem laikraks-
tā stāstīsim visu šo nedēļu.  

Daiga Bitiniece
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Ar  
suitisku 
izjūtu

Dibiniet  
savu NVO!

To jau varēja paredzēt, ka ieviržu 
vadītāji un citi saieta darbinieki 
dabūs trūkties, ja reiz atbrauku-

ši uz Alsungu. Iepazīšanās vakarā Suitu 
sievas katru, lai arī īsi, bet trāpīgi apdzie-
dāja, un vienīgais, kam bija drosme pretī 
stāties, bija folkloras kopas Vilki vadītājs 
un ilggadējs 3x3 ieviržu vadītājs Edgars 
Lipors.

Pavisam Alsungas 3x3 redakcijas 
darbinieki saskaitīja 40 ievirzes un sep-
tiņas citas nodarbes (rīta izkustēšanos, 
Apvārsni, 1/2x1/2, Sprīdīšu skolu, vaka-
ra pasaciņu, dančus un rotaļas ģimenei, 
nīkšanu, brīvā mikrofona ierakstu studi-

Politikas ievirzē tās vadītājs Ansis Bogustovs šonedēļ 
iecerējis aptver vairākas svarīgas tēmas, bet pirm-
dien viņš rosināja sanākušos interesentus (pilnu 

klasi!) dibināt katram savu nevalstisko organizāciju (NVO) un 
nodefinēt, par ko tā iestātos. 

„NVO ir svarīgi darboties, lai Latvijā radītu gudru vēlētā-
ju pamatsastāvu, kas savukārt pieprasītu no tiem, tur augšā, 
atbildību,” viņš sacīja.  Diemžēl pašlaik mums ir vismazākais 
NVO skaits (pret iedzīvotāju skaitu) Eiropā. 

Kamēr saieta laikraksta korespondentei bija laiks atrasties 
politikas ievirzē (jādodas arī uz citām, lai visas var aprakstīt), 
tika nodibinātas sekojošas NVO: Par tīru un latvisku piekrasti, 
Par latvisku Latviju, Par latvisku alkoholu, Lauku vide, Ķīlējam 
izglītību. 

Katra prasa pēc paskaidrojuma, bet visvairāk droši vien 
tā – par alkoholu. Proti, tā būs biedrība, kas iestāsies pret 
importētu dzeramo, bet atbalstīs tikai no Latvijā izaudzētām 
izejvielām tepat pagatavotu stipro dziru.

Vēlāk raisījās diskusija par vārdu lobisms, kuram esot slik-
ta pieskaņa, tāpēc Ansis sauca šī vārda aizvietotājus – pārstā-
vēt, aizstāvēt, pārliecināt utt. Un uzsvēra, ka NVO savā ziņā 
arī ir kā visīstākie lobisti.  

Daiga Bitiniece

Varam būt lepni, ka ievirzes šonedēļ vada arī divas īstas suitenes – Aleta Lipsne un 
Laila Jankovska!

Ansis Bogustovs – arguments ir jāmet tā!

ju). Katrs izsauktais piemeta savu pagali 
kopīgajā ugunskurā; tas, kurš vēlējās ko 
teikt, to varēja darīt, un šoreiz atkrita 
garā runāšana, kā novērots citas reizes.

Un noslēgumā Suitu sievas visus ie-
saistīja rotaļās, bet pēc tam mazie (un arī 
pieaugušie) klausījās Roberta Treimaņa 
vakara pasaciņu.  

Daiga Bitiniece

Iepazīšanās vakars

Ievirze



6. lapa

Diena bildēs

brukis #2

– Es taču Tev teicu, ka Alsunga ir Kurzemē!

Ak, jaunība! Apskauj vienu, bet skatās uz otru.

Līdz nometnes beigām izvilkšu zivi, kas nav 
īsāka par vienu metru! Piepilda visas vēlēšanās.

– Spēlēsim spēli – Pazīsti mani!

Ķermeņa apkārtmēra mērīšana pirms un pēc 
pusdienām.

Andris Tomašūns rāda, ka jādedzina pagales, 
nevis vecas fotogrāfijas. Par to sīkāk – ievirzē.

Un tā apkārtmēru mēra bērni...

– Vai te man bija jādzied Ō vai Ē?!!!

– Vai latgalietes, kad apēd sklandurausi, kļūst 
par suitenēm? 

Šis varētu būt labs pusdienu signāls... Meklējot izturības robežu.



7. lapabrukis#2

Lai gan nav šaubu, ka Alsungas no-
vads ir apdzīvots jau agrāk, pirmās ma-
teriālās liecības par apdzīvotību Alsungā 
attiecas uz vēlo akmens laikmetu jeb 
vēlo neolītu 2900.–1800.g. pr. Kr.

Daudz vairāk liecību ir par kuršu dzī-
vi Alsungā un tās apkārtnē. Kurši šeit 
atstājuši divus kapulaukus.  Pirmie ar-
heoloģiskie izrakumi Alsungā notikuši 
jau 1895. gadā, kad arheologs V.Sizovs 
no Pēterburgas veica izrakumus Kantiķu 
māju tuvumā esošajā Vara kalnā. Te tika 
atsegti vēlā dzelzs laikmeta (10.–13. gs.) 
kuršu ugunskapi. Otrs ir Kalniņu kapu-
lauks, kas atrodas dažus simtus metrus 
no pilskalna – Dižgabalkalna. Pilskalnu 
pētnieks Ernests Brastiņš 1923. gadā uz-
skatīja to par veco kuršu pilskalnu. 

Abos kapulaukos mirušie, atbilstoši 
kuršu tradīcijai, tikuši sadedzināti. Sade-
dzināšana parasti notikusi ārpus kapu-
lauka, bet atsevišķos gadījumos arī pašā 
kapa bedrē. Apbedītajiem līdzi doti dar-
barīki, ieroči, rotas, kas iepriekš apzināti 
tikuši salauzti, bet pēc tam sadedzināti 
kopā ar mirušo. Sieviešu kapos paras-
ti atrada bronzas aproces, gredzenus, 
saktas, kaklariņķus, piekariņus, šujamās 
adatas, vērpjamo vārpstiņu skriemeļus 
u.c. lietas. Vīriešu kapos – dzelzs zobe-
nus, cirvjus, šķēpus, nažus, zirglietas – 
piešus, laužņus, seglu kāpšļus, bronzas 
rotaslietas, svariņus sudraba svēršanai. 
Atrod arī kuršu kapiem raksturīgos mi-
niatūros priekšmetus – mazus dzelzs cir-
vīšus, nazīšus, vārpstiņas, trauciņus. 

Vienīgie priekšmeti, kuri nav bijuši 
ugunī, ir dzeramie ragi, no tiem sagla-
bājušās bronzas apmales. Dzeramie ragi, 
acīmredzot, iemesti kapa bedrē bēru 
rituāla laikā. Vīriešu kapos atrod arī sie-
vietēm raksturīgus priekšmetus, kurus 
jāuzskata par piederīgo – sievu, māsu vai 
meitu ziedojumiem mirušajam. 

Gan apbedīšanas veids, gan senlie-
tas ir raksturīgas kuršiem 11.–13. gs. Šajā 
laikā kurši strauji virzījās uz ziemeļiem, 
iekarojot agrāk Baltijas somu apdzīvotās 
teritorijas Kurzemē. 

Kuršiem, agrāk nekā citām baltu tau-
tām pēc Brēmenes archibīskapa Rim-

Liecības par  
Alsungas senāko vēsturi

Alsungas Kalniņi. 10. kapa inventārs. Vīrieša kaps – dzelzs cirvis, salocīts zobens, apkalumi. 
Aproču un kaklariņķu fragmenti ir sievietes ziedojums. Augšēja labajā stūrī nededzis dzeramā 
raga apkalums. 

berta ziņām –  jau 9. gs. sāka veidoties 
lielākas politiskas apvienības – agrīnās 
valstis. Vienā no tām – Bandavā – 13. gs. 
sākumā Alšvanga. Par to zinām no 1230. 
gada 28. decembra pāvesta vicelegāta 
Alnas Balduīna līguma ar kuršu vald-
nieku Lamekinu un Rietumkursas pagā-
niem. Teksts, kurš ir nonācis līdz mums, 
gan nav uzskatāms par pašu līgumu. 
Tas ir protokols, kurā atspoguļoti līguma 
nosacījumi. Kurši apņēmās pieņemt kris-
tietību un pildīt saistības pret baznīcu, 
tajā pat laikā saglabājot mūžīgu brīvību. 
Sevi, savas zemes un ķīlniekus nododot 
vicelegātam priekš pāvesta, paši kurši 
divu gadu laikā apņemas ierasties pie 
pāvesta, bet starplaikā apņemas paklau-
sīt viņa vicelegātam. Līgums pasargātu 

kuršus gan no dāņiem un zviedriem, gan 
Zobenbrāļu ordeņa un Rīgas bīskapa. 
Savukārt kurši apņēmās piedalīties ka-
ros ar pagāniem.  Starp četrpadsmit vār-
dā nosauktiem novadiem (kiligundām) 
ir minēta arī Alšvanga (Aliswanges). Tā ir 
pirmā reize, kad Alšvangas parādās vēs-
tures avotos. 

Būtisks pagrieziens Alšvangas vēstu-
rē bija 1632. gads, kad  katoļticībā pār-
gājušais  muižnieks Johans Ulrihs fon 
Švērins katoļu ticībai pievērsa arī savas 
muižas zemniekus.  Alšvanga kļuva par 
visas Kurzemes katoļu centru. Nelielā ka-
toļu saliņa luterticīgajā Kurzemē sagla-
bāja sava novada savdabību cauri gad-
simtiem līdz pat mūsu dienām.  

Guntis Zemītis
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8. lapa brukis #2

Turpini mācīties
suitu mēli
dancāt – dancot 
dēdēt – palikt, pavadīt laiku neko 

nedarot, sievas tik dēd pa māju; 
la viš dēd!

dīselēties – nevajadzīgi rosīties 
driega – slimība, vājums 
driķeris – durvju kliņķis, rokturis, 

palikt uz driķeri 
dzīvāties – spēlēties, darboties, 

ņemties 
ektīgs – stipri košs krāsās 
elpēties – atpūsties, atdzerties, 

atgūties, bez sulaiņa elpēties 
glabiņas – paslēpes, spēlēt gla-

biņas, iet glabiņās 
ģildināt – cildināt, lielīt, nezin vien, 

ka to Jēci ģildināt 

Pirmoreiz un ar triumfu 

Svarīgas ziņas no nīkšanas

Neskaidrību kliedēšana

Dots devējam 
atdodas!

Danči pirmajā nometnes vakarā 
izvērtās labi. Tie notika un arī 
turpmāk notiks kultūras nama 

zālē, tur parkets lielisks, ūdens aparāti 
gatavībā un mūzika skan godam. Danču 
spēlētāju komandā bija Zane ar vijoli, Ed-
gars ar akordeonu un Miks ar bungām. 

Kā danči dancojās, tas skar tikai pašus 
dejotājus, taču par Zagli parasti interesē-
jas arī tie, kas klāt nav bijuši. 

Akordeonē – Vivita Skurule, vijo-
lē – Inga Stafecka, dzied – nīcēji, 
dzer – dzērēji, ēd – ēdēji, pār-

dod – laipna pārdevēja. Un lej tie, kas vien-
mēr lej – tā teikt – lej, lej vien, es jau ticu.

Sūdzība: nīkšanā tik skaļi dzied, ka, lai 
sarunātos ar galda pretējās puses kaimi-
ņu, viņam telefonā jāsūta īsziņa.

Atklājums: dziesma Mīļā, mazā Lulu ir 
dziesma, ko amerikāņi nospēra latviešiem.

Secinājums: nīkšanā tāpat kā baznīcā 
pirms katras dziesmas jānosauc grāma-
tas lappuse, lai nīcēji zinātu, kura dzies-
ma jādzied. 

Ieva Freinberga

Nometni uzsāka pārliecinoša Eduar-
da Krūmiņa un deju nodarbības vadītā-
jas Guntas Liepiņas uzvara. Eduards sa-
vus laurus droši vien vairs neskaita, taču 
Guntai tie bija pirmie, jo Alsungas 3x3 ir 
viņas pirmā nometne. 

Lai šo notikumu vērā ņem tie, kuri arī 
pirmoreiz mūsu saimē – uz dančiem var 
iet jebkurš, un tos iemācīties lēkt var uz 
vietas!  

Laura Bitiniece

Danči

Nīkšana

Dažs labs nometnieks vakar bija nobažījies, ka avīzes nosaukums MUTES 
BRūĶIS liecinot par kaut ko smagnēju, kas nāk ar grūtībām. Tā vismaz esot 
citos novados. Avīzes redakcija ar pilnu atbildību apliecina, ka tā tas varbūt 

ir tikai citos novados. 
Suitos brūķēt – nenozīmē neko smagnēju, bet gan – lietot, piem., brūķēt brilles, 

brūķēt lielu muti un brūķis – ir izturība, piem., - tas jau nevar turēt brūķi – tas jau 
neizturēs. To, pirmkārt, vakar apliecināja arī dižā suitu sieva Ilga Leimane. Savukārt, 
valodnieks Austris Grasis apstiprināja, ka suitu vārds brūķēt nāk no vācu gebrau-
chen – lietot. 

Ar šo visa rīta migla ir izklīdusi. 
MUTES BRūĶA redakcija

Liels paldies Alsungas vidussko-
las dežurantēm, kas nemitīgi 
parāda izslavēto kurzemnieku 

viesmīlību. Viņas allaž mīļi sagaida, visu 
laipni parāda, atver, uznes, palīdz, kā 
vien var. Tiešām LIELS PALDIES! To varam 
droši teikt jau otrajā dienā!

Bet vislielāko kurzemnieku nesavtību 
un pašaizliedzību vakar apliecināja Alsun-
gas vidusskolas direktore Lija Baumane. 
Uzzinājusi, ka kāds 3x3nieku vīrs nav līdzi 
paņēmis nevienu siltu garroku apģērba 
gabalu, viņa tūlīt nešauboties zvanīja sa-
vam vīram un teica, lai skrienot šurp. Kad 
vīrs aizelsies atskrēja, direktore viņam 
skaidri un gaiši noprasīja - vai Tu mani mīli? 
Kad apmulsušais vīrs par tik publisku mī-
lestības pieprasījumu apliecināja, ka mīlot 
gan, Lija teica, lai tad velkot nost jaku. Un 
vīrs vilka arī. Vai tā nav skaista mīlestība?!!! 
Bet sausais atlikums ir alsundznieku siltā 
jaka, ko nu 3x3nieks var vilkt dzestrajos Al-
sungas vakaros. Uz atdošanu, protams! 

Ieva Freinberga

Lūdzu, dodiet katram tikai vienu, lai man arī 
pietiek!


