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«Nāc akā pasmelties, dzīvesziņā veldzēties!»

Mīļie «3x3» saietā Lielbritānijā šīsvasaras
nometnes AKA dalībnieki! Mēs kopā
izdzīvojām, izbaudījām un izgaršojām AKAS
dzīvesziņas veldzi, kura sildīs sirdis visu gadu
līdz nākamajam saietam. Sildīs, jo šīsvasaras
saiets vienoja mūs īpašā sirsnībā un
draudzībā
šeit,
«mazajā
Latvijā»
«Straumēnos». Veldzi mēs esam sasmēlušies
pārpārēm – dalieties ar to! Stāstiet saviem
tuvajiem, draugiem un paziņām par Jūsu
izdzīvoto,
izbaudīto
un
izgaršoto!
Vissirsnīgākais paldies visiem, visiem un
ikvienam, mazam un lielam par kopā būšanu!
Ticam, ceram un gaidām uz tikšanos pēc
gada, no 5. – 12. augustam, 2018!
Gita Robalde
«3x3» saieta Lielbritānijā padomes
priekšsēde
«3x3» satiekas cilvēki, kuriem ir jāsatiekas
Trešais «3x3» saiets Lielbritānijā ir aizvadīts. Esmu
brīnišķīgu un pozitīvu emociju pilna. Tās ilgi atbalsosies
manī un dos spēku darboties tālāk sevis labāk saprašanā un
izzināšanā, kā arī strādāšanā ar sevi.
Satikti fantastiski cilvēki, tiešām tādi, ar kuriem jāsatiekas.
Tādi, ka varam kopā būt un varam sniegt viens otram tās
emocijas, pēc kurām ilgojas mūsu dvēseles. Dodam un
saņemam pretī. Lieliskas emocijas un milzīgs prieks par visu
organizatoru un ieviržu vadītāju komandu.
Gandarījums par šo jauko latvietības pieredzi ir
neizmērojams. Savai mīļajai – šīgada «3x3» nometnes lielajai
saimei gribētu novēlēt, lai saietā saņemtā svētība, emocijas
un dzīvesziņa mūs pavada visu gadu, un, protams, tiekamies
Latvijas simtgadē - 2018.gada augustā.
Avita O’Donnell,
3x3 saieta Lielbritānijā «AKA» vadītāja

Daudzinajums

latviskās dzīvesziņas AKAI

Šī gada «3x3» saieta Lielbritānijā tēma bija «Aka» ar moto – «Nāc akā
pasmelties, dzīvesziņā veldzēties», kuru tad svētījām un daudzinājām
saieta garīgās kulminācijas vakarā – Daudzinājumā
Jau izsenis, trīsreiztrīsinieku kopā būšana,
dziesmām un runām mijoties aplī apkārt
ugunskuram - Daudzinājums tiek uzskatīts par
saieta svētbrīdi. Tajā «daudzinot» – ar vārdiem
un dziesmām tiek pavairota kāda latviskās
dzīvessziņas doma.
Gatavošanās Daudzinājumam sakās jau laicīgi,
bet pucēšanās, pulcēšanās un došanās uz
Daudzinājuma vietu sākās septiņos vakarā.
Vainagi, tautas tērpi vai goda drēbes, lāpas,
labības ziedoklīšu ugunskuram saņemšana un
kārtošanās gājienam...
Tautasdziesmām, skanot sākas garais un svinīgais gājiens
cauri «Straumēnu» muižas kompleksam, tālu un dziļi
lielās pļavas viducī. Saulrieta pavadīti, mēs izveidojām
loku – sētu ar vārtiem, kurā bija aicināts ikviens saieta
dalībnieks, lai kopīgi piedalītos rituālā.

Daudzinajums
Saieta
koklēšanas
ievirzes
vadītājs
un
Daudzinājuma vadītājs
saietā – Raimonds Dāle
šoreiz apcerēja latviešu
mitoloģijas dievības
Māras spēku, jo senos
laikos augustā atzīmēja
Māras, kuras tuvas īpaši
sievietēm un meitām –
sētu
saimniecēm.
Raimonds stāstīja, ka
latvju sētas vidū parasti
atrodas aka, var arī būt
koki un krūmi pie akas.
Bez ūdens cilvēks nespēj
dzīvot,
tāpēc
akas
nozīme katrā sētā bija
svarīga. Tas arī tiek
atspoguļots akas zīmē.
Māra darbojas visās
sētas ēkās un vietās it kā
kopībā ar sētu, tās
ļaudīm,
lopiem
un
tīrumiem, tāpēc ar
Māras
klātbūtni
saieta Daudzinājumā
devām
simboliski
Akai svētību ziedojot
ugunij
labības
smildziņas.
Tāpat,
latviskajā
dzīvesziņā
rituāli iedziļinājāmies ar
savu
klātbūtni
un
līdzdarbošanos,
enerģiju, domām un
dziesmām.
Lēnām
satumstot
debesīm, akas formas
ziedu placī sprakšķot
ugunskuram,
«3x3»
saieta
saime
tika
godināta
simboliski
cienājot
ar
maizes
riecientiņu
un
akas
ūdentiņa malku.

IESKATS IEVIRZĒS
Šā gada «3x3 saiets Lielbritānijā» ir iegājis ikdienas darba ritmā - daudzie dalībnieki ir
izvēlējušies savas ievirzes un tagad sporto, apgūst jaunas latviešu dziesmas un dejas, veido
animācijas filmiņu un video sižetus, šuj linu kreklus, ada zeķes, glezno, mācās spēlēt kokli,
dzied, dejo, izzina sevi un ceps spēka maizi. Šogad bērni un pieaugušie jaunas prasmes var
apgūt 13 dažādās ievirzēs, kuras ar sirdi un dvēseli vada 13 ieviržu vadītāji. Par garlaicību
sūdzēties vienkārši nav iespējams!
Bērnu vidū vislielāko atsaucību ieguvusi
Jelgavas novada zemessarga ar vairāku
gadu pieredzi Oskara Karla vadītā Vilcēnu
mācība. Oskara nodarbības bērniem ir ne
tikai vērtīgas, bet ļoti, ļoti interesantas.
Saieta jaunāka paaudze ar milzu azartu
caur spēlēm un rotaļām apgūst dažādas
dzīves skolas, dodas nelielos pārgājienos
dabā ar situāciju izspēli. Rūdās, mācās,
pārbauda savus spēkus un gūst reālajā
dzīvē pielietojamas zināšanas.

Savukārt pieaugušie dienas pirmajā pusē
devuši priekšroku mākslas un dvēseles
priekam - GLEZNOŠANA. Klāva Brinkmaņa
– Brimaņa vadībā saieta dalībnieki piedomā
par savu latvisko identitāti no cita skata
punkta, kas pēc tam attēlosies viņu mākslas
darbos. Ar nepacietību gaidām izstādi!

No pēcpusdienas ievirzēm vispopulārākā
izrādījusies Linu kreklu šūšana, kuru
vada Vija Liepa no Latvijas.
«Šajā nometnē Vijas vadībā man ir
iespēja šūt, darināt lina kreklu. Teikšu
godīgi – nav tik vienkārši, viss būs roku
darināts. Tā ir iespēja atsvaidzināt
atmiņas par baltiem rokdarbiem un šim
kreklam būs pavisam cita pievienotā
vērtība. Mūsu grupas cilvēki ir ļoti
burvīgi, jo laiks paiet dziesmas dziedot,
saviesīgās sarunās, domu apmaiņas.
Paldies
Vijai
par
atsaucību
un
fantastiskām zināšanām», saka «3x3
saiets Lielbritānijā» dalībniece Ingrīda.

IESKATS IEVIRZĒS
«Vērpiet, meitas, baltu vilnu,
Adīsim garas zeķes»
Visbiežāk ir dzirdēts «es līdz papēdim tieku
un tad mans vairs nekas nesanāk»! Lai tā vairs
nebūtu un aukstā ziemas vakarā saieta «3x3»
dalībniecēm būtu pašu darinātas zeķes ar ko
sasildīt nosalušās kājas, Dace Ali palīdzēja un
parādīja kā tikt galā ar 5 adāmadatām un dziju
dzīpariņiem. Zeķu adīšanas ievirzē Dace
dalībniecēm bija sarūpējusi īstu aitas vilnas
dziju zaļas zāles un brūnos toņos, no kuras tad
arī sāka tapt dalībnieču pirmās dzīvē adītās
īsās zeķes. Lai gan sākumā esot gājis visādi,
ievirzes vadītājai Dacei acīmredzot ir izdevās
ar gribasspēku un entuziasmu apbruņot savas
mācekles, jo zeķu adīšanas amats un azarts, nu
tām ir rokā. Un arī tālāk par papēdi ir tikts!

Saieta laikā tapušas veselas trīs
animācijas filmiņas
Veselu nedēļu šajā pēcpusdienas ievirzē, šķiet,
visbiežāk dzirdētais vārds bija «Bilde, bilde,
bilde... » jo mazie saieta dalībnieki animācijas
ievirzē varēja pārliecināties, ka filmu veidošana
atklāj laikmetīgu iespēju, kā runāt audiovizuālā
valodā. Pacietīgās un iejūtīgās Lolitas
Šteinbergas vadībā šajā ievirzē atdzīvojās
dažādās tehnikās veidotie animācijas tēli –
zīmēti, veidoti no plastilīna un aplikācijām. Te
fantāzijā radītie tēli spēja atdzīvoties nelielās
animācijas filmiņās - šūpuļdziesmai «Aijā žūžū
lāča bērni», par dzīvām un jautrām kartiņām,
kā arī filmiņā par rūķīšiem, kas apdzīvoja saieta
teritoriju «Straumēnos». Dalībnieku
iepazīšanās ar stāsta sižetu, zīmēšanas,
griešanas, līmēšanas, tēlu un rekvizītu
veidošanas no plastilīna, filmēšanas, skaņu
celiņa ierakstīšanas un filmas montāžas gala
rezultāts ir aplūkojams «3x3» saieta
Lielbritānijā «Facebook» lapas video sadaļā!

IESKATS IEVIRZĒS
3X3 saietā uzdarbojās pašiem sava filmēšanas
grupa
Visu saulaino nedēļu «Straumēnu» teritorijā bija
manāms kāds atraktīvs un jautrs dalībnieku pulciņš,
kurš katru dienu viesojās dažādās ieviržu noritēšanas
vietās, lai mazliet tos patraucētu. Nu, gluži vai kā «3x3»
seši mazi bundzinieki! Tikai tie bija mūsu nometnes seši
lielie video meistari, kuri Lielbritānijas latviešu ziņu un
video
mediju
www.mesesamseit.uk
un
www.latviansinuk.co.uk izveidotāja un saieta video
mākslas ievirzes vadītāja Kaspara vadībā apguva
filmēšanas un video sižetu veidošanas prasmes. Visus
iepriekšējos gadus šī ievirze ir bijusi nemainīgi populāra
un pieprasīta saietā, jo kā nu ne, interesenti apguva
video kameras noslēpumus, praktizējās interviju
veidošanā, lai izveidotu mazu, bet bezgala jautru un
emocionālu ieskata filmiņu par saietu.
Psiholoģija

Vilki

Kokles spēle

Saieta noslēguma koncerts
Kā jau ikkatru gadu un tradicionāli sava veida saieta izlaidums tiek dēvēts par noslēguma
koncertu un izstādi. Tajā savas saietā apgūtās prasmes, iemaņas un izveidotos darbus
«Straumēnu» Zviedru zālē demonstrēja visi nometnes dalībnieki - gan lieli, gan mazi.
Kā pirmie koncertā tika izrādīti
animācijas un video ievirzē tapušie
darbiņi – trīs animācijas filmiņas «Aijā žūžu lāča bērni», filmiņas
par kartiņām un «Straumēnu»
rūķīšiem.

Savukārt
video
ievirzes
jautrā
komanda
bija
izveidojusi jautru
un
emocionālu
filmiņu
ar
pārējiem
dalībniekiem, kuri
mēģināja
izskaidrot, kas tad
patiesībā ir un ko
tiem
nozīmē
«3x3» ideja.

Kā
trešie
uz
skatuves kāpnēm ar
kokles instrumentu
klēpī
sēdās
satraukušās kokles
spēles dalībnieces,
kuras pirmos reizi
uzstājās ar folkloras
kopas
«Dūdalnieki»
vadītāja Raimonda
Dāles
vadībā
apgūto kokļu spēles
skaņdarbu
«Koklītes skanēja».

Pirmo priekšnesumu noslēguma
koncertā
rādīja
mazie
trīsreiztrīsinieki
–
«Mazuļu
akadēmijas» lielie «absolventi».
Pēc viņiem uz skatuves kāpa
ievirzes «Joka pēc alfabēts»
dalībnieki, kuri visas saieta
dienas rūpīgi mācījās latviešu
valodu ar dziesmu, deju un rotaļu
palīdzību.

Saieta noslēguma koncerts
Psiholoģijas ievirzes dalībnieki uz skatuves kāpa kopā ar vadītāju Ingrīdu, kura
prieka un liela piepildījuma asaras valdot, atzinās, ka saietā pavadītās dienas bija
patiesu emociju un sajūtu pārpildītas un, ka viņai bija liels gods darboties kopā ar
ievirzes dalībniekiem.
Bez ieklausīšanās sevī telpā un dabā, mācīšanās sevi mīlēt un lutināt, ievirzes dalībnieces
nodarbojās ar terapeitisko un arī rituālo maizes mīcīšanas un cepšanas procesu, kura
rezultātā visiem pārējiem sieta dalībniekiem nobaudīšanai tapa «spēka maizīte», bet saieta
viena no organizatorēm Inese pacentās uzcept milzu maizes kukuli, kuru rotāja trešā saieta
Lielbritānijā akas simbols.
Gleznošanas ievirze sevi prezentēja ar
radošu un teatrālu performanci, kurā
atveidoja paši sevi darbībā, bet par
modeli un mūzu izvēlējās un krēslā sēdināja saieta
«Aka» vadītāju Avitu O’Donnell.

Pēc tam
vārds tika
dots Vilku un
Vilcēnu ievirzes
vadītājam
Oskaram, kurš
tika slavēts arī
par
aizraujošo
un interesanto
nakts pārgājienu organizēšanu.

Sportisko
aktivitāšu
piesātinātu ievirzi
vadīja arī Inga,
kura uz skatuves
kāpa ar savu
saieta audzēkni
Ilviju un atraktīvā
priekšnesumā
nodarbinot saieta
jaunekļus
Klāvu un Mārci Jāni, pierādīja, ka dāmās ir
īstākais spēks un griba.

Vienas no iecienītākās saieta ievirzes - lina kreklu šūšanas dalībnieki uz noslēguma
koncerta skatuves kāpa savos darinātājos vai vēl daļēji darinātajos linu kreklos.
Gluži kā modes skatē viņi tos demonstrēja, skaitot tautas dziesmas par baltiem
krekliem un drānām.

Saieta noslēguma koncerts
Dziedot visiem pazīstamo dziesmu «Adiet,
meitas, ko adiet» savu ievirzi un nodarbi
koncertā prezentēja zeķu adīšanas pulciņš
un atbilstoši dziesmas vārdiem pasniedza noadītas
mini zeķītes saieta galvenajam «vilkam» –
Oskaram.
Tāpat kā katru saieta dienu, arī noslēguma
koncertā kā pēdējā uzstāšanās bija atvēlēta
Nīkšanas dalībniekiem, kuri vēl pēdējo
reizi
uz
Zviedru
zāles
skatuves
demonstrēja savu latvisko danču un
dziedāšanas, vakara baudīšanas un kopā
Noslēguma koncertu koklēšanas ievirzes
būšanas prieku.
dalībnieki noslēdza izpildot saldsērīgo Pūt
vējiņi dziesmu, kuras laikā saieta dalībnieki
kā vienmēr saslēdzās rokās un kopīgā aplī,
godinot saieta laikā piedzīvotās emocijas un
pieredzi.

Sarīkojuma noslēgumā tika godināti visi ieviržu
vadītāji, kuri saņēma Lielbritānijā ceptus
latviešu rupjmaizes klaipus un svētki noslēdzās
ar grandiozā «3x3» klinģera dalīšanu un
cienāšanos.

3x3 saietā tapušo darbu izstāde
Saieta noslēgumā tradicionāli Zviedru zālē bija sarīkota
nometnes laikā gleznošanas un citās ievirzēs tapušo
darbu izstāde. Te arī pirmie Mazuļu akadēmijas mākslas
darbi un ievirzes «Joka pēc alfabēts» bērnu veidotās ilustrācijas pēc Imanta Ziedoņa
«Dzeltenās pasakas» motīviem. Izstādes centrā bez šaubām bija gleznošanas nodarbību
rezultāti – «Straumēnu» Pulksteņmājas zīmējumi, dabas ainavu un ziedu zīmējumi, citu
dalībnieku portretu skices. Izstādes stenda goda vietā psiholoģijas ievirzes dalībnieču pašu
rokām ceptās milzīgs rudzu maizes klaips ar saieta tēmas «Aka» simbolu. grāmatiņas.

Atbalstiet dokumentālo filmu par 3x3!
Sācies darbs, lai izveidotu dokumentālo filmu par 3x3 –
pasaules latviešu ģimeņu kustību.
Tajā iecerēts atklāt, kā no plašam cilvēku lokam nezināmām nometnēm 3x3 kļuvis par
unikālu nemateriālo vērtību latvietības saglabāšanā arī 21. gadsimtā. 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 nozīmīgas personas.
Pašlaik tiek apzināti arhīvu materiāli, kas tiks digitalizēti, ierakstītas intervijas ar kustības
pamatlicējiem utt. Jau filmētas abu šīs vasaras 3x3 saietu norises Rūjienā un Salacgrīvā, kā
arī nometne Garezerā, ASV, kur 3x3 kustība sākusies.
Iecerēts filmēšanu turpināt arī nākamgad Īrijā (jau septītajā) un Vācijā, Freiburgā, kur 3x3
nometne notiks pirmoreiz. Bet no nometnēm Austrālijā un Lielbritānijā, kā arī ASV Katskiļos
paredzēts iegūt to arhīvu materiālus.
Filmu veidot 3x3 Latvijas padome uzticējusi diviem jauniem savas jomas profesionāļiem, kas
paši bijuši 3x3 kustībā kopš bērnības un izauguši kopā ar to. Filmas režisore un scenārija
autore ir Monta Jakovela. M.Jakovela ir Rīgas Stradiņa universitātes maģistra studiju
programmas Komunikācija un mediji studente, TV3 ziņu žurnāliste. Veidojusi arī TV
dokumentālās filmas – 2013. gadā Latvijas faili. Čigāni Latvijā, 2016.gadā Nelūgtie viesi:
Eiropas krastos izskalotie. Filmas operators ir Armands Jakovels. Absolvējis Eiropas filmu
koledžu Dānijā, strādājis Jura Podnieka studijā, izpildījis filmēšanas pasūtījumus stāstiem
par Latviju vadošajām pasaules ziņu aģentūrām Associated press un Euronews. Ginta
Bērziņa asistents, piedalījies Viestura Kairiša filmas Melānijas hronika un Lailas Pakalniņas
dokumentālās filmas Karote uzņemšanā. Filmējis vairākās 3x3 nometnēs.
Atbalstu filmai jau snieguši Anita un Guntis Liepiņi no Kanādas, vairākas Latvijas
pašvaldības, kur 3x3 saieti notikuši – Kuldīgas, Saldus, Jaunpils, Rucavas, Mazsalacas,
Alsungas, Mālpils novadu domes. Arī PBLA Kultūras fonds un Daugavas Vanagi Vācijā
atbalstījuši filmas projektu. Ziedojumi tika vākti abos šīs vasaras Latvijas saietos, tas tiks
turpināts arī citās nometnēs. Taču, lai segtu visu nepieciešamo (arhīva materiālu apstrādi,
kameru u.c. aparatūras nomu, montāžas, skaņas, attēla apstrādes, ceļa u.c. izdevumus),
ziedot aicināts arī katrs 3x3 dalībnieks.
Filmas tapšanai var sekot Facebook lapā: 3x3filma.
Ziedojumu var ieskaitīt: AS Swedbank,
BIC/S.W.I.F.T. kods: HABALV22; konta nr.
LV36HABA0551043742683, biedrība „Trīs reiz
trīs”, reģ. nr. 40008039619 ar norādi „Filmai 3x3”.
Vairāk par filmu var uzzināt, rakstot:
monta.jakovela@gmail.com vai
appofilm@gmail.com.
Daiga Bitiniece
3x3 arhīva foto

Monta un Armands Jakoveli 3x3 saietā Rūjienā 2017.gada jūlijā.

Saieta atmiņās gremdēties
«3x3» saiets ir ļoti īpašs, jo arvien paliek mūsu atmiņā. Saieti ik gadu viens no otra atšķiras, jo
katrā notiek kas īpašs un neatkārtojams. Vēlāk, atgriežoties mājās, mēs mēdzam pārskatīt
fotogrāfijas, kas ievietotas sociālajos tīklos vai esam saglabājuši savos fotoaparātos un datoros.
Varbūt pārlasīsim atkal un atkal no jauna saieta avīzi vai noskatīsimies safilmēto video.

Kur varēs lasīt 2018. gada
«3x3» Lielbritānijā avīzi
«AKA»?
Ja jums ir pietrūcis kāds no avīzes AKA numuriem vai arī tas vienkārši noklīdis un nav
atrodams, tad pilnīgi visi avīzītes digitālie numuri būs izlasāmi arī kopējā «3x3»
interneta vietnē www.3x3.lv. Meklējiet tur sadaļu BIJUŠIE SAIETI un 2017. gada
saietos LIELBRITĀNIJA. Tepat arī pieejama informācija par citiem «3x3» saietiem
pasaulē un Latvijā.

3X3 saietā Lielbritānijā viesojās
LTV «Panorāma»

Šogad saietu «Straumēnos» apmeklēja arī Latvijas Televīzijas speciālkorespondente Lielbritānijā
Ilze Kalve, lai sagatavotu sižetu televīzijas raidījumam «Panorāma». Raidījums ar sižetu par mūsu,
trešo «3x3» saietu Lielbritānijā tiks izrādīts, sestdien, 20. aAugustā, plkst. 20:30 (pēc Latvijas
laika) jeb 18:30 (Lielbritānijas laiks) Latvijas valsts televīzijas 1. programmā un galvenajā vakaru
ziņu raidījumā «Panorāma». Pēc neilga laika video sižets būs vērojams un publicēts arī Latvijas
sabiedrisko mediju vietnē internetā www.lsm.lv

STATISTIKA
«3x3» saietā Lielbritānijā šogad
piedalījās 75 dalībnieki.
Bijām
sabraukuši
no
dažādām
Lielbritānijas malām un Latvijas.
Saieta vecākā, dzīves un pieredzes
bagātākā
dalībnieka
gods
šogad
pienākas Inesei Auziņai Smitai (73), bet
jaunākā dalībnieka uzslava 11 mēnešus
jaunajai Martai Jansonei.

INTERESANTI!
Šogad «3x3» saietu Lielbritānijā ir pulcinājuši
divu dvīņu pāri Anabella un Luīze Runces (2
gadi) no Sautportas un Terēze un Beatrise
Vīgneres (9 gadi) no Vokingas pilsētas Anglijā!
Mazākās dvīnītes rotaļājās Mazuļu akadēmijā, bet
lielākās ar rotaļām, dejām un dziesmām apguva
latviešu valodu «Joka pēc alfabēts» nodarbības un
aktīvi darbojās Vilcēnu ievirzē.

PALDIES
Visapetītelīgākais
paldies
visai virtuves brīvprātīgo
komandai – Laimdotai,
Sarmītei,
Ilvijai
un
Balandiņu ģimenei – Ivetai,
Evai un Mārcim Jānim par
gardo ēdināšanu visa saieta
garumā!

Tiksimies atkal nākošvasar
Arī
2018.gada
vasarā
Lielbritānijā būs «3x3» saiets.
Nākošgad saiets notiks no 8.
līdz 12. augustam. Visu gadu
informēsim jūs par jaunumiem
un nākošā saieta tapšanas
gaitu. Jau 2018. gada sākumā
izziņosim pieteikšanos un
atkal aicināsim uz nometni.
Bet tagad – uz redzēšanos!

Mūsu Atbalstītāji

Pūcītes akadēmija

Avīzes AKA redakcijā šogad čakli strādāja: Avita O’Donnell, Linda Burda un Viesturs Bērziņš.
Īpašs paldies Lielbritānijas latviešu medija www.mesesamšeit.uk, www.latviansinuk.co.uk un «1FMedia»
izveidotājam un arī saieta «3x3» VIDEO ievirzes vadītājam Kasparam Miklašēvicam par saieta iemūžināšanu
fotogrāfijās un video.

