
Saruna ar Līgu Ruperti par 
Latvijas 3x3 nometnēm 
 
Līga nesen atgriezusies no Latvi-
jas, kur viĦa piedalījās abās Latvi-
jas 3x3 nometnēs. Mālpilī (uz dien-
vidiem no Siguldas) nometne noti-
kas jūlija vidū ar 249 dalībniekiem 
un Mazsalacā (uz jūķas pusi no 
Rūjienas) jūlija beigās ar 366 da-
lībniekiem plus vēl 80 vietējiem, 
kas nepārgulēja nometnē. Latvijas 
nometnes atšėiras no mūsējām ar 
lielāku dalībnieku skaitu un līdz ar 
to daudz lielāku ieviržu dažādību, 
piem. Mazsalacā bija 46 ievirzes. Ir 
iespēja piedalīties trīs ieviržu pos-
mos – no rīta, pēcpusdienās, un 
pievakarēs. 

`Mālpilī bija jauka, mierīga, labi 
noorganizēta nometne brīnišėīgās 
telpās – nesen izremontēta arod-
skola; dzīvošana kā viesnīcā. No-
metni jau sesto vai septīto reizi 
vada KrūmiĦu ăimene, un bija ie-
saistījuši vadībā vismaz piecus sa-
vus bērnus, kā arī vedeklas. Nā-
kamgad nometni Cesvainē vadīs 
viens no dēliem. Vispār Latvijas 
nometnes vada 40-50 gadīgi un 
tagad sāk vadīt viĦu bērni. 
 
Mazsalacā jau vadīja viens no 
jaunākās paaudzes ar savu māti. 
Tur Ĝoti labi izdevās maizes tēma, 
kas vijās cauri nodarbībām, piemē-
ram noturēja daudzinājumu par 
maizi un apmeklēja vietējās ceptu-
ves. 
 
Pamatā nometnes sedz pašas sa-
vus izdevumus, bet saĦem atbalstu 
nometĦu rīkošanai no PBLA, kā arī 
summu, lai var piedalīties Krievijas 
latvieši. Katru gadu sabrauc no 
Maskavas, Omskas, Gruzijas, u.c. 
vietām. Viens dalībnieks ir lielas 
firmas direktors Rīgā un katru ga-
du piedalās un noziedo ievērojamu 
summu. Bostonas ALTS arī ziedo 
katru gadu. Atbalsts nāk no paš-
valdībām ar īri un citām atlaidēm, 

vietējās saimniecības lētāk pārdod 
pārtiku, un protams visi rīkotāji un 
ieviržu vadītāji darbojas brīvprātīgi. 
Parasti 3x3 notiek laukos, mazās 
vietās, kas gaida un uzpošas; ie-
saistās skolas un kultūras centri. 
 
Līga nekad nav dzirdējusi, ka kāds 
būtu sūdzējies par ieguldīto darbu 
3x3, bet runā kā tas ir bagātinājis 
viĦu dzīves. Latvijā dzīvodami, viĦi 
bieži nebija apzinājušies latvietību 
kā vērtību. Tie tagad redz cik 
skaista un bagāta ir mūsu kultūra, 
cik svarīga nacionālā identitāte. 
Bieži dzirdēts, ka tā ir „ideālā mazā 
Latvija.” 
 
Šogad Latvijas 3x3 aprit 20 gadu 
un nākamgad Amerikā atzīmēsim 
30 gadus. Pa visu pasauli ir bijušas 
188 nometnes ar ap 27,000 dalīb-
nieku. Nometnes ik gadu notiek 
Austrālijā, divas Amerikā, divas 
Latvijā, un viena Anglijā angĜu va-
lodā, kur piedalās arī vecāki, bet 
uzsvars ir uz bērnu programmu. 
Mums visiem jāpateicas Līgai par 
šo burvīgo ideju. 
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Polītikas 
ievirze 
un  
vakars 
 
Kā pagāju-
šos gados, 
tā arī šo-
gad poli-
tisko ievir-
zi vada 

Prof. Jānis Peniėis. ViĦš īsumā pie-
skārās pie politiskā un saimnieciskā 
stāvokĜa Latvijā, kur tagad ministru 
prezidents ir V. Dombrovskis, pie-
kopjot pašlaik „izdzīvošanas politi-
ku,” mēăinot samazināt valsts bu-
džetu, kas nav tautā populārs – bet 
visumā Dombrovskis ir iemantojis 
zināmu tautas uzticību un cieĦu. 
Bezdarbs Latvijā arvien viens no 
augstākiem Baltijas valstīs – 18%. 
 
Tālāk profesors pieskārās Latvijas 
lielākām partijām, viĦu 
programmām. Patla-
ban ir 13 saraksti, no 
kuķiem varbūt 6 varētu 
pārsniegt 5% robežu. 
Lielākās partijas: Sa-
skaĦas centrs – paš-
laik vispopulārākais, 
tad Vienotība, Par labu 
Latviju, Visu Latvijai, 
Kristīgi demokrātiskā 

savienība, un PCTVL (Par cilvēka 
tiesībām vienotā Latvijā). Kandidā-
tus var šogad uzstādīt tikai vienā 
vēlēšanu apgabalā, tāpēc partijas 
apvienojās. 
 
Otrdien lektori Peniėis un Ivars 
Ījabs pieskārās Latvijas valsts dibi-
nāšanai, un Latvijas Satversmes 
sapulcei, kas izstrādāja Latvijas 
satversmi 1922. gadā. Latvijas sa-
tversme nav tik lielā cieĦā Latvijā, 
kā piemēram Amerikas konstitūcija 
Amerikā. Latvijas Satversme tika 
apturēta 1934.g. 15. maijā, bet 
atkal atjaunota 1991. gadā.  
 
Diskusijāa kavējās pie SaskaĦas 
centra un iespējamām sekām, ja tā 
iegūtu ministru posteĦus. SaskaĦas 
centrs labi finansēts un viĦu popu-
larizē Latvijas krievu prese un viens 
Krievijas televīzijas kanāls. 
Polītikas vakari vienmēr ieilgst, jo 

karstās debates grūti pārtraukt. 
Vakaru ievadīja Peniėis un Ījabs. 
Bez 3x3 dalībniekiem te piedalījās 
arī viesi no Latvijas ciema. ījabs 
konstatēja, ka latvieši gan Amerikā, 
gan Latvijā kritizē valdību. Ekono-
mijas krīze dziĜi skārusi Latviju – 
cilvēki vaino bijušās partijas. Saska-
Ħas centram ir lielākais atbalsts 
tautā ar 25%, bet Ĝoti liels skaits 
nav izšėīrušies par ko balsot. Tos 
iespaidos vēlēšanu kampaĦas, kas 
īsti sāksies tikai septembrī. Vairāki 
runātāji uzsvēra šīs Saeimas vēlē-
šanu svarīgumu – uzaicinot visus 
latviešus te piedalīties balsošanās 
oktobrī. J. Kukainis informēja, ka 
pagājušajās Saeimas vēlēšanās 
Amerikā piedalījās tikai ap 1.5 tūk-
stošu latviešu. Latvijas pilsonība  ir 
apmēram 12,000 latviešiem ASV. 
Pieskārās arī Latvijas vēstures mā-
cīšanai skolās. Brīdi runāja pa krie-
viem Latvijā, ka lai saprastu Latviju 

šodien, jāsaprot arī tur 
dzīvojošie krievi. Eko-
nomiskais stāvoklis pa-
mazām uzlabojās. Cerī-
ba uz jauniem cilvē-
kiem, kas strādā, studē 
ārzemēs, kas varēs šīs 
pieredzes izlietot Latvi-
jā. 

Zigfrīds Zadvinskis 
.  
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Kas ir Ivars Ījabs? 
Mums lielai daĜai Ivara vārds nebija 
pazīstams, bet viĦš ir polītologs, 
docents Polītikas zinātnes nodaĜā 
Latvijas Universitātē kur tas māca 
ētiku. ViĦš nodarbojas ar polītisko 
ideju vēsturi un savu doktora diser-
tāciju rakstīja par Miėeli Valteru un 
Paulu Šīmani. Ivars tulko polītiskas 
grāmatas galvenokārt no angĜu un 
vācu valodas un publicējās par sa-
biedriskiem un polītiskiem jautāju-
miem. 
 
ViĦš pēdējo pusgadu pavadījis, ar 
Fulbraita stipendiju, Ratgersa 

(Rutgers) universitātē ĥudžersijā. 
ViĦam bija iespēja apciemot arī 
citas universitātes un ir konstatējis, 
ka Amerikas universitātes ir apbrī-
nas vērts. Amerika varot lepoties ar 
savu servisu un universitātēm. Ne-
kas neesot tāds, kas viĦam tiešām 
būtu kritis uz nerviem Amerikā, bet 
aptvēris cik atšėirīga ir telpu vai 
ēku izvietojums, jo lai pārvietotos 
te vajadzīga mašīna. Grūtākais esot 
bijis dzīvot tik ilgi prom no mājām 
un ăimenes. Ivara pārdomas var 
lasīt vairākos Latvijas žurnālos un 
tīmeklī. ViĦš raksta www.satori.lv 
un www.politika.lv . Kad vaicāju ko 

būtu vērts pasūtīt Gaķezera  
bibliotēkai, viĦš ieteica Rīgas Laiku 
un par ikdienas polītiku žurnālu ir. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vidzemes piekraste 
(nevis Kurzemes piekraste, kā bija 
izsludināts folkloras ievirzes nosau-
kums) 
 
Vai tu zini, ka: 
1. Folklora ir mūsu senču senie 
godi, rituāli, parašas, ticējumi, sa-
kāmvārdi, un tautas dziesmas, kas 
palīdz cilvēkam izdzīvot 
2. Zenta Mennika ir mūsu folklo-
ras ievirzes vadītāja 
3. Zenta dzīvo Salacgrīvā, Vidze-
mē 
4. Grīva ir kur upes ūdeĦi saplūst 
un savienojas ar jūķas ūdeĦiem 
5. Ūdens ir svētības un auglības 
nesējs 
6. Dziesmām par jūķas ūdeĦiem ir 
liels spēks un kad dzied Latvijas 
svētās piejūķas vietās, pat svētie 
akmeĦi vibrē līdz ar dziesmu 
7. Salacgrīvā un tās apkārtnē ir 
atrodama pasaules nozīmes svēt-
vieta – Lībiešu upuralas 
8. Salacgrīvā svētki notiek reizi 
mēnesī. Zenta ir svētku vedēja. 
Populārākie svētki ir: 
a. „Starptautiskais masku tradīciju 

festivāls” februārī, MeteĦos, 
kad pēdējo reizi pirms pavasara 
iet maskās 
b.Lieldienas rīta saullēkts tiek 

sagaidīts pilskalnā 
c. JāĦu ielīgošana (protams) jūķas 

krastā – saulei rietot tiek ie-

kurts rituāla ugunskurs kur pie-
lieto tikai dabas materiālus. 
Ugunij ziedo iepriekšējā gada 
vainadziĦu, dzijas kamoliĦu, 
graudu sauju, medu. Otrs 
ugunskurs lietots desiĦu cepša-
nai, utt. 
d.Jūlijā notiek „Zvejnieku svētki” 

un „Starptautiskais pozitīvās 
mūzikas festivāls” kuķā piedalās 
slaveni mūziėi no visas pasau-
les spēlējot mūzikas instrumen-
tus bez elektronikas 
e. Septembrī MiėeĜi 
f. Oktobrī godina veĜus 
g.Novembrī MārtiĦi 
h.Decembrī Ziemassvētki 

9. (veiksmes numurs, 3x3) Salac-
grīvieši ir Ĝoti viesmīlīgi un aicina 
ikvienu no jums piedalīties svētkos. 
Zenta jūs sagaidīs. 
 
Līga G. 
 
 

Jūras daudzinājums 
Zenta Mennika Ħēma to, par ko bija 
mācījusi ievirzē un novadīja (nevis 
aprakstīja) jūķas daudzinājumu vi-
siem 3x3 dalībniekiem. Diemžēl 
lietainās dienas un neparedzamo 
laika apstākĜu dēĜ, daudzinājumu 
nevarēja noturēt ezermalā, kā tas 
bija paredzēts. Ar visu to, daudzi-
nājumam bija iekārtots piemērots 
stūrītis ar zvejas tīkliem Graša pa-
viljonā. Rituāla ugunskuru iekūra 
zālājā un ugunij ziedoja maizīti, 
medu un dzīparus, visu laiku dzie-
dot. Varēja izjust Zentas vedējas 
spējas, kad viĦa izprasījās Jūķas 
mātes svētību. Jūķas dziesmas esot 
bijušas skaĜas, lai varētu pārkliegt 
jūras viĜĦus un lai zvejnieku sievas 
varētu sasaukties. Dzirdējām faktus 
par Baltijas jūru (skat 4. lpp.) un 
jūrmalas vārdus (8. lpp.), kā arī 
recepti kā zušus žāvēt Salacgrīvas 
izloksnē. Vakara programmas dzie-
dāšana turpinājās vēl ilgi, tā sauca-
majā nīkšanas laikā. 
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RotkaĜi 
Zinām, ka rotkaĜi kaĜ no agra rīta 
līdz vēlam vakaram. Visi rotkaĜu 
meistari – Astrīde Otto, Lilita Spure, 
un Andris RūtiĦš, esot brīnišėīgi 
skolotāji, kas atbildot uz visiem  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

jautājumiem. Anita Shortt stāstīja, 
ka patīkot gan valkāt, gan kalt lat-
viskās rotas. Ievirzes ietekmē viĦa 
pat mājās piedalījusies rotkaĜu kla-
sē vietējā skolā. 
 

Ilggadīgie rokdarbu projekti 
Vai aptveri, ka daži 3x3 dalībnieki pavada vairākus gadus pie rokdarbu projektiem ievirzēs? Māra Goba jau 
četrus gadus strādā pie seno latgaĜu tērpa. Pie rotkaĜiem viĦa uzkala kakla rotu un gredzentiĦus, kas veķami 
villainē. Pie rokdarbiem viĦa iemācījusies aust villaini un to noaudusi uz Toronto Centra stellēm. Tagad viĦa 
ver gredzentiĦus villainē. Vilnis Strēlnieks šogad uzsāk līdzīgu projektu savai sievai. AnniĦa LapiĦa-Sparling jau 
vairākus gadus gatavo Nīcas lelli. Pēteris Pipasts esot daudz gadu strādājis pie milzīga vitrāžas loga vienām 
durvīm. Citi šuj kreklus un strādā pie citiem projektiem, bet ja tikai pie tiem piestrādā vienu nedēĜu gadā, tad 
līdz darba nobeigšanai var paiet vairāki gadi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rokdarbi 
Rokdarbu vadītāja Zinta EnzeliĦa 
stāstīja, ka viĦas ievirzē auž, šuj, 
pin jostas, taisa lellei tērpus, atjau-
no kreklus lietojot vecā krekla izšu-
vumus, un palīdz ar jebkādiem lat-
viešu tautas tērpu un rokdarbu pro-
jektiem. Kā jau minēts, daži strādā 
gadiem pie saviem projektiem, daži 
ieradušies pirmo reizi un cenšas 
noaust savu pirmo prievīti. Pārru-
nājām arī vajadzību pēc piegriez-
tnēm un skaidrojumiem tautas tēr-
pu gatavošanā mātēm, kas saviem 
Gaķezera vidusskolas beidzējiem 
grib uzšūt tautas tērpus. 

Fakti par Baltijas jūķu 
• Baltijas jūķa viena no jaunākām 

jūķām „tikai” 20,000 gadus ve-
ca. 

• Baltijas jūķā ir vismazākais 
ūdens sāĜums pasaulē. 

• Rīgas līcī ir ap 4% 
• Liepājas piekrastē – 7% 
• Okeānā – 35% 

• Baltijas jūķa ir viena no seklā-
kajām jūķām pasaulē. 
• Tās vidējais dziĜums ir 55 m. 

• DziĜākā vieta Latvijas piekrastē 
ir iepretim Ventspilij – 71 m. 

• Baltijas jūra apskalo Latvijas, Lie-
tuvas, Polias, Vācijas, Dānijas, 
Zviedrijas, Somijas, Krievijas un 
Igaunijas krastus. 
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Māksla 
Mākslas ievirzē esot sanākuši tie 
radošākie Ĝaudis 3x3. Vadītāja Linda 
Treija izpalīdz katram ar savu pro-
jektu, kas veidojās dažnedažādās 
mākslas technikās. Daži lieto akrilu, 
citi akvareĜus (ūdenskrāsas), citi 
pasteĜus, citi grafikas technikas. 
Viena apglezno kastītes, kamēr cita 
gatavo kartiĦas. Ievirzē arī esot 
parādījusies Džordža Okīfa. 
 

Podniecība 
Gundega Peniėe sāka mācīt podnie-
cību kultūras nedēĜā gada pirms 
pirmās 3x3 nometnes, un ir iztrūku-
si tikai sauju reižu. Paulīne Zadvin-
ska esot bijusi dalībniece podniecī-
bā no pašas pirmās reizes.Tā te 
darbojās krietni pieredzējuši pod-
nieki, kā arī iesācēji. Lielajā mitru-
mā māls nežūst, tā Gundegai darbi 
vispirms krāsnī jāizžāvē, tad jācep. 
Šogad Ĝoti modē ir krūzītes un bĜo-
diĦas. Bērni taisa visādus mākslas 
darbus no māla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Kokgriešana 
Ieva Johnson ar Astras MāliĦas pa-
līdzību vada 8 drošsirdīgus kokgrie-
zējus Zvaneru būdiĦā. Šajā putek-
Ĝainā un trakoti trokšĦainā vidē vei-
dojas dažādi projekti – bērnu rotaĜ-
lieta, karote, putnu būris, nažu kas-
te, atslēgu pakaramais, telpu rotā-
jumi un pat ăitāra. Galvenais, ne-
viens vēl nav ievainojies. 

Stikla apdare 
 
Stikla apdarē piedalās ap 15 dalīb-
nieku mazajā būdiĦā aiz podnieku 
cepĜa. Zane un Lauris Rožkalni pie-
krauj savu auto līdz grieztiem, lai 

sagādātu saviem ievirzes dalībnie-
kiem iespējami plašu stiklu izvēli. 
ViĦi atveda 85 kv. pēdas stikla lie-
tošanai ievirzē: 41 dažāda veida 
kausējamā stikla, un 87 dažāda 
veida vitrāžas stikla. (Tos nevar 
kausēt kopā, tie pārsprāgst.) Tas 
neieskaita skaidro logu stiklu, ko 
viĦi atveda, lai dalībnieki vingrinā-
tos stikla griešanā. No kausējamā 
stikla dalībniekiem ir iespēja izvei-
dot sīkus stikla darbiĦus, ko var 
izmantot galvenokārt kā rotas. Tie 
jākausē 1500º F. temperatūrā vie-
nā no trim mazajām krāsniĦām, ko 
Rožkalni paĦēmuši līdz. Vitrāžas 

stiklu sagriež gabalos, izveido ainu 
vai musturu un salodē kopā. Tre-
šais stikla apdares paveids ir moza-
īka. To uz koka pamata var kārt pie 
sienas vai stikla gabaliĦus sakārto 
nostipri-
not ce-
mentā 
un iz-
manto 
kā rotā-
jumu 
dārzā.  
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Kur palicis Zigis Miezītis? 
Zigis un Solveiga Miezīši ir bijuši 
liela daĜa no 3x3 nometnēm visus 
30 gadus. Solveiga šogad piedalī-
jās abās Latvijas nometnēs, Zigis 
bija Latvijā un bija domāts, ka viĦi 
būs arī šeit, bet Ziga veselība to 
neatĜauj. Visiem, kas viĦu pazīst 
pietrūkst viĦa neatlaidīgā enerăija. 
Cik daudzus no mums viĦš nav 
izdīdījis un izdancinājis tautas de-
jās un rotaĜās. Ja paši vairs nede-
jojam, tad baudām viĦa izaudzinā-
tos tautas dejotājus, vai viĦa cho-
reografētās dejas. Domās esam ar 
Zigi un viĦa ăimeni. 

Tautas mīklas par jūķu: 
(atrisinājumi pēdējā lapas pusē) 
 
1. Bez rokām, bez kājām, uz vēdera 
iet 
2. Kāju nav, spārnu nav; ne gaisā, 
ne zemē dzīvo, bet skrien kā vējš 
3. Iet uz pirti melns, atnāk no pirts 
sarkans 
4. Maza, maza mājiĦa, simtiem lo-
dziĦu, kas tur ieiet, tas ārā vairs ne-
tiek 
5. Liela gaķa lāde – ziemu vāks, va-
saru vaĜā 
6. Muti plāta, bet nedzied 
7. Sudrabu ieliek, zeltu izĦem 

Krustvārdu mīklas atrisinājums 1/2 x 1/2 
11 pus-reiz-pusniekus vada Laila 
Švalbe ar Gunša RūtiĦa palīdzību. 
ViĦi nodarbina bērnus no 6 līdz 12 
gadu vecuma. No baltā mālu katrs 
bērns izgatavoja savu mīĜāko zivi. 
Pāris dienas viĦi gāja arī uz podnie-
cību. Katrs gatavo zivi no balona 
un līmē iemērkta avīžpapīra.  Katru 
dienu viĦi mācās jaunus vārdus—
zvīĦas, asakas, žaunas, un spu-
ras—un no tiem uztaisīja grāmati-
Ħu. Pa lielo negaisa laiku viĦi gāja 
pārgājienā, lai iepazītos ar kokiem. 
Negaisu iznāca pavadīt Lāču Annas 
paviljonā dziedot, minot mīklas, 
skaitot dzejoĜus un ēdot gardumus. 
Kad lietus bija aprimis, viĦi aizgāja 
uz Latvijas Ciemu apskatīties latvis-
kos veidojumus. Šovakar būs šėēr-
šĜu gājiens—Dārguma meklēšana 
valzivs vēderā.  
 

Mazlācīši 
3x3 nometnē ir 26 bērni zem 6 
gadu vecuma, ko nodarbina Daira 
Morusa, Inga AuziĦa, Ieva Zemīte, 
Ilona Laurēna, Iluta Meirēna, Kris-
tīna Krautmane. Bērnu tik daudz, 
ka tie sadalīti divās grupās pēc ve-
cuma. Jaunākais dalībnieks ir An-
dris Pone, 7 mēneši vecs. 
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Nīkšana 
Nīkšana ir Ĝoti izkopta nodarbība 3x3 nometnēs un citos latviešu pasākumos. Vakarnakt dancoja tā, ka 
Saulgriežu grīda rībēja līdz agrai rīta stundai. Un iepriekšējā naktī ilgi dziedāja svinot Andrim RūtiĦam 
dzimšanas dienu.  Kāds dalībnieks bija meklējis tulkojumu vārdam “nīkšana” un nebija atradis neko pie-
mērotu. Jaunākajā latviešu-angĜu vārdnīcā vārds “nīkt” definēts kā “(garlaicībā) to vegetate, to sit 
around/about.”  Vai kāds gadījumā zina, kad un kā šis vārds dabūjis mūsu pārnesto nozīmi? 



Lielu lielais paldies  
ziedotājiem 
Gaķezera 3x3 nometnei! 
 
Sandra Brenėe 
Vija Dāvidsone 
Līga Gonzalez 
Sandra Kalve 
Sams & Anita Knochs 
Ėezberu Dace 
Astra MāliĦa 
Ginta McNally 
Vija Miezīte 
Valija Raucepa 
Inta RūtiĦa 
Ilze Schwartz 
Maija Stumbre 
 
Paldies Maijai un Vilnim Strēlnie-
kiem par gardo rupjmaizi! ViĦi paši 
izcepa un atveda 10 kukuĜus, ko 
dot ar maltītēm ēdamzālē. 
 
 
Vārdu statistika 
Kā jau varējām paredzēt, visvairāk 
lietotais vārds latviešu meitām, mā-
tēm, sievām, vecmāmiĦām šėiet, ir 
– Māra, Mārīte – veselas astoĦas 
mūsu 3x3! 

Atvainojamies ilinojiešiem 
 
Gaķezera ZvīĦās #1 ieviesusies  
drukas kĜūda un izlaisti dalībnieki 
no Ilinojas, kas ir veseli 11 
 

Vakara programmās būs: 
Ceturtdien: Valtera Nollendorfa 

„RasoliĦš”  
Piektdien: Ugunskurs – 3 minūšu 

uzvedums no katra bara 
Sestdien: Noslēguma programma – 

2 minūšu uzvedums no katras 
ievirzes 

 
Valodas stūrītis 
3x3 rīkošana galvenokārt notiek pa 
e-pastu, un tā kā visas e-pasta 
programmas nepieĦem latviešu 
burtus, lielāko tiesu sazināmies bez 
gaķumzīmēm un mīkstinājumiem. 
Gaķezers piedāvāja 3x3 mašīnu par 
samērā lielu cenu un Maija atbildē-
ja, ka pietiks ar golfa ratiĦiem. Iz-
rādās, ka mums piedāvāja žēlsirdī-
go „māsiĦu” un to gan gribējām. 
 
Zēăele - bura (sail); vējauts (vec.) 
Sīpa – vētra, negaiss 
Liedags- jūrmala, pludmale (beach) 
Sedums – vieta liedagā, kur novieto 

laivas un zvejas piederums 
Valgums – jūķas ieplaka starp kā-

pām, kas stiepjas uz jūķu 
 
Mīklu atrisinājumi: 
1. Laiva 
2. Zivs 
3. Vēzis 
4. Tīkls vai murds 
5. Upe un ledus 
6. Zivs uz sausuma 
7. Zivju žāvēšana 

 

Techniskas piezīmes: 
 
Kopētājs pieejams Saulgriežu  
birojā aiz Gaķezera vidusskolas bi-
roja. Lūdzu pierakstiet nokopēto 
lapu skaitu. 
 
Saulgriežos 3x3 dalībniekiem pie-
ejami 2 datori, Kronvaldu zāles 
Mediju istabā ir vēl 7 datori, kas 
esot arī mūsu rīcībā, bet Internets 
pieejams no pašu datoriem Saul-
griežu un Kronvaldu zāles apkārtnē 
bez vada (wireless). 
 
Gaķezera bibliotēka atrodas 
Kronvalda zāles lejas stāvā blakus 
kamīna telpai. 3x3 laikā tur telpa 
nav aizslēgta. Ja vēlaties kādu grā-
matu izrakstīt no bibliotēkas, tad 
sekojiet instrukcijām pie sienas. 
Pārdodamās grāmatas vēl nav  
izvilktas no krājuma, bet ja redziet 
kādu grāmatu vairākos eksemplā-
ros – sazināties ar Mairu Bundžu. 
 
Materiālus un ieteikumus  

nākamām Gaķezera ZvīĦām 
lūdzu nododiet redakcijai 

Saulgriežos. 

Gaŗezera Zvīņas # 2 8 

 

Gaŗezera Zvīņas 
Redaktore: Maira Bundža 
Foto: Sams Knochs, Dzidra Tropa 
Galvas zīmējums un dzejoĜa  
ilustrācijas: Linda Treija 
Korektore (tam kas iedots):  Elga Pone 

Māras – 8 
Aijas – 5 
Anitas – 4 
Līgas - 4 
Maijas – 4 
Vijas – 4 
Zintas – 4 
Astrīdas/es – 3 
Daces – 3 
Pēteri – 3 
Andri – 2 
Ivari – 2 
JāĦi – 2 

Juri – 2 
Matīsi – 2 
Pauli – 2 
ReiĦi – 2 
Amandas – 2 
Ausmas – 2 
Birutas – 2 
Ievas – 2 
Ineses – 2 
Intas - 2 
Lailas – 2 
Lilitas – 2 

Andķa RūtiĦa dzimšanas dienas kliĦgeri 

3x3 mīkla: 
Kuram ievirzes vadītājam 
bija jācīnās ar Flēdermausi 
un kas kĜuva par Batmanu? 
(Atbilde nākamā numurā) 


