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3x3 saieta vadītāja 3 gadus – Avita
O’Donnell
Trīs gadi ir ļoti zīmīgs skaitlis. Bērna
attīstībā trīs gadi nozīmīgs pagrieziena punkts
– jūtas daudz drošāk uz kājām, līdzsvara sajūta
ir nostabilizējusies. Vai ar Tevi ir līdzīgi? Pirmais
gads bija apsildīšanās, kad esmu straumē,
piedalos, daru, iesaistos. Tikai tad, ja esi iekšā, ir
tiesības kaut ko ieteikt, labot vai mainīt. Pirms
pieciem gadiem biju bērnu danču ievirzes
vadītāja. Tad man piedāvāja palīdzēt organizēt
saietu. Pēc tam jau organizēt saietu. Es tajā brīdī
biju ļoti laimīga. Ir teiciens, ka laimes brīžos
nevajag piekrist nopietniem piedāvājumiem, es
tomēr piekritu. Es priecājos par savu lēmumu.
Ko Tu iemācījies šo gadu laikā? Reizēm,
dzīvojot Latvijā, neizdodas novērtēt visu, kas tev
ir apkārt: dejas, dziesmas, teātri, muzeji, dažādi
kultūras pasākumi… Kad esi prom, dzīvesziņa,
dzimšanas dienu svinības ar mīļajiem,
sadziedāšanās, tas ir vajadzīgs kā sāls pie
ikdienas ēdiena. Gatavojoties saietam vai citām
nozīmīgiem pasākumiem, jau domāju visu cauru
gadu, ko darīšu, kas noderētu, mācos vienkārši
līdzi, atrodu, kas man pašai personīgi vajadzīgs,
papildinu savas zināšanas. Klausos dziesmu,
domāju, jā, šo vajadzētu dziedāt, to var iestudēt,
šo var dejot. Tā dzimst jaunas idejas. Tas viss ir
tā, kā, kārtojot istabu, atrodi grāmatu un sāc
lasīt, viss cits var pagaidīt, cik interesanti ir. Žēl,
ka nav 27h diennaktī, pietrūkst laika izdarīt no
daudz kā, kas iecerēts. Bet prieks, ka tomēr mēs
brīvajā laikā tik daudz paspējam (redaktores
piezīme – šīs saiets ir pierādījums). Mums visiem
ir savi pamatdarbi, šis ir brīvprātīgais darbs. To ir
svarīgi novērtēt.
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Kur Tu rodi enerģiju? Esmu iemācījusies pateikt nē. Tas nav egoisms, bet rūpes par
sevi. Sevi ir jāmīl. Tad ir vieglāk būt kopā ar citiem. Mēs palīdzam otram, paceļam,
kurš pakritis, samīļojam to, kurš bēdīgs, tāpat ir jāpalīdz sev. Man palīdz Skārletas
teiciens «par to es domāšu rīt», šobrīd vienkārši ir svarīgākas lietas. Man palīdz
garas pastaigas. Eju no rītiem uz darbu un klausos mūziku, izrunājos ar sevi, reizēm
izliekos, ka runāju pa telefonu, bet es runāju ar sevi.
Ko Tu nes sev līdzi no Latvijas? Latvija man saistās ar pozitīvo. Aizbraucu uz
Tukumu, man ir Tukuma bibliotēkas lasītāja karte, es aizeju, paņemu grāmatas.
Mammas mājās atveru logu, lasu grāmatas, ieelpoju gaisu pēc lietus, liliju smarža,
viss mīļais un tuvais.
Kas tevi pārsteidz? Man katru dienu ir, re kā?! Talantu vakara priekšnesumi,
daudzinājums, labās domas. Visumam neinteresē, kādas domas mēs raidām, Viņš
tikai tās vairo. Ja dodam gaišās domas un daudzinām labo, kosmoss vairo labo.
Kā sasniegt tos, kas nolēma neatbraukt? Stāstīt par 3x3 kustību, popularizēt.
Tomēr pašam jābūt ar interesi pamēģināt, atvērties, ļauties.
Latviskums ir…. Vēlme izkopt zināšanas par dejām, dziesmām, rituāliem, vēsturi,
ģeogrāfiju, uz tā pamata augt. Tev jābūt vēlmei mācīties. Sevis izkopšana, saprast,
kam piederi, nesamierināties, ka zini, kas esi pēc izcelsmes un viss. Tāpēc tēma
«Zīmes» ir tik nozīmīga. Mācoties par tām, tu izzini sevi, meklē sevi.
Tavs vēstījums 3x3 saieta dalībniekiem…
Met, Dieviņi, zelta krustu pār latviešu tautu, pār mūsu saietu, pār mūsu ģimenēm
un mīļajiem, pār mums katru! Lai dzīvesziņa vienmēr un visur palīdz, lai nāk Dieva
padoms, zīmju padoms, lai pazūd akla naida tumsa. Lai top! Lai top! Lai top!
Lai Tev svētīga šī nedēļa un pietiek prieka, rīkojot pasākumus saviem tautiešiem!
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Sarunas rosās šūšanas laikā
Lolita vienmēr aizņemta, lieki laiku
netērē un katru brīdi izmanto, lai
pavadītu lietderīgi.
Tu izskaties domās iegrimusi, ko Tu
pārdomā?
Domāju, kā izdarīt labāk, kā veidot
ievirzi, kādu scenāriju izvēlēties.
Domās skan dziedātās dziesmas. Par
ģimenei padomāju. Par elpošanu, ko
pie Māra iemācījos.
Kā Tu atpūties?
Kad ir emocionālā slodze, eju
sportot. Arī tagad, saietā, no rītiem
kopā ar Viju ejam skriet, izvēdināt
galvu,
apskatīt
apkārtni.
Tā
sagatavojos
nākamajam
darba
cēlienam. Lasu grāmatas. Pēdējā, ko
spilgti atceros ir «Ūdensatmiņa», kas
ir par nākotnes vīziju un ūdens
vērtību. Lika aizdomāties.
Kas ir vērtīgākais saietā?
Kopīgas vērtības, līdzīga un laba
humora izjūta, paaudžu kopā
būšana.
Kāpēc Tu iesaki atbraukt uz 3x3
saietu?
Šeit var piedzīvot, kā agrākos laikos
dzīvoja saime un viens no otra
mācījās. Tu pretī saņem divreiz
vairāk enerģijas, kā esi devis.
Sarunai
pievienojas
saieta
organizatore Aija.
Uz 3x3 saietiem jābrauc bērnu dēļ,
lai viņi iepazīst un sajūt. Bērni mājās
prasa, cik ilgi vēl, kad mēs varēsim
braukt. Pie gultas jau nolikta
pagājušā gada vārda karte. Bērni
atceras, ilgojas pēc šī visa, pēc
draugiem.
Paldies, ka dalījāties ar sajūtām. Lai
kopā izdodas!
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Saruna ar «Joka pēc alfabēts» ievirzes
vadītāju Martu
Tu esi ļoti jauna, mērķtiecīga un apņēmīga ievirzes
vadītāja. Tev ir tik tīra latviešu valoda un to māci arī
citiem.
Par to man lielā mērā jāsaka paldies mammai. Kad
Lielbritānijā sāku iet skolā, ātru apguvu angļu valodu,
daži vārdi latviski jau sāka aizmirsties. Kad sāku runāt ar
mammu angliski, viņa vienkārši neatbildēja, izlikās, ka
nesaprot. Mamma atvēra Lesteres latviešu skoliņu, tajā
mācījos arī es biju skolēns un pēc tam palīdzēju
mammai jau kā skolotāja.
Kā Tu nonāci 3x3 saietā?
Mamma ir aktīva Daugavas vanagos. Nesen biju «Puķu
bērni» nometnē (tas ir tāds mini 3x3). Tā pamazām un
esmu te….
Tev var uzticēties un paļauties, ir prieks kopā
darboties.
Es ātri pieaugu. Bija laiks, kad daudz palīdzēju mammai.
Tad tu izvērtē, kas ir svarīgākais un kādam tev gribas
būt.
Lielbritānijā esi sešus gadus. Kā Tu te jūties?
Man patīk sajūta, ka te ir vairāk iespēju, šeit ir atvērti
un priecīgi cilvēki. Kādreiz bija vēstniecības konkurss,
uzvarēju un balva bija nometne Latvijā, tad arī bija
labas sajutu, sajutu Latviju.
Vai Tev ir draugi Latvijā?
Jā, viņi vēl nesen bija ciemos pie manis Lielbritānijā. Ar
draugiem dalos, kā latvieši šeit svin svētkus, cik ļoti
piekopj tradīcijas, ka latviskums ir arī te.
Kādi izaicinājumi «Joka pēc alfabēts» ievirzē?
Grūti tik īsā laikā uzlabot bērnu valodu, jo bērni tulko
latviski no angļu valodas un dara to burtiski, sanāk
diezgan nepareizi teikumi.
Lai gan ir arī ļoti jautri, mums ir arī savs klases jautrītis,
kas mūs katru dienu smīdina un kopā mums ir labi.
Kādi ir Tavi sapņi, par ko vēlies kļūt?
Es gribu kļūt par ķirurgu. Man interesē cilvēku kauli un
uzbūve. Man patīk matemātika, fizika un drāma. Es
gaidu eksāmenu rezultātus, lai iestātos koledžā. Pēc
diviem gadiem, es braukšu studēt uz Latviju Paula
Stradiņa universitātē.
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Tu esi pamatīgi noslogota. Kā Tu atpūties?
Satiekos ar draugiem, skatos seriālus. Man patīk cept kūkas un gatavot
desertus. Pati gan saldumus neēdu. Ja man jāizvēlas – saldais vai čipsi, es
esmu par čipsiem!
Maza reklāma par Tevi…
Es atšķiros ar to, ka vienmēr esmu darījusi visu tā, lai atšķirtos no citiem,
izlektu no pūļa. Kad man bija septiņi gadi, pierunāju mammu, lai ļauj
nokrāsot violetus matus. Viņa ļāva.
Kāds ir Tavs novēlējums 3x3 saieta dalībniekiem?
Mēs skoliņā bērniem nevaram vienreiz nedēļa iemācīt latviešu valodu.
Lūdzu runājiet ar saviem bērniem latviski. Atdzīviniet latviskumu sevī. Te tik
daudz var iegūt. Es katru vakaru gaidu dančus, es esmu apguvusi latviešu
zīmes. Es to novēlu visiem!
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Metāls, darbs, māksla, cilvēkmīlestība
– saruna ar rotkalšanas ievirzes
vadītāju Uldi
Rotu kalējs, juvelieris no Kuldīgas.
Jā man ļoti patīk Kuldīga, ārpus Kuldīgas esmu dzīvojis
tikai sešus gadus, četrus Liepājā mācījos, divi armijā. Es
nevarētu dzīvot Rīgā, mani tracina tur viss, tās
nepareizības, burzma. Kuldīgā ir mans miers. Rotkalis
un juvelieris, jā, lai gan nebiju domājis, ka mana dzīve
ievirzīsies tādā amatā. Es vispār daudz nodarbojos ar
sportu, likās, ka aiziešu tajā virzienā. Mani ļoti
ietekmēja mani skolotāji. Darbmācības skolotājs ļāva
piedalīties, aicināja iesaistīties – gatavoju dekorācijas,
plakātus, daudz pēc stundām darbojos. Ģeogrāfijas
skolotājs iemācīja domāt.
Vai esi saticis kādu, kas varētu iemācīties Tavu amatu
un Tu varētu nodot savas zināšanas un prasmes?
Neesmu saticis tādu, kam mirdzētu acis un būtu patiesa
interese mācīties. Visi grib ātri, ātru peļņu un viss.
Atnāk un domā, ka nu kals gredzenus un ķēdes un
pelnīs tūkstošus. Tā nav. Jāsāk mācīties no mazumiņa.
Nevar štancēt vienu un dzīties pēc ātrās peļņas. Es tā
neesmu ar mieru. Man ir astoņus gadus vecs mazdēls,
varbūt viņam radīsies interese.
Ir pasūtījumi, kuri spēj pārsteigt?
Ir kas nepatīkami pārsteidz. Atnāk kāds, sazīmējis kaut
ko, saka – uztaisi man. Es atsaku. Tu tagad ar šo staigāsi
pa pasauli un citi prasīs, kurš muļķis tev kaut ko tādu
uztaisīja? Es netaisu iegribas un stulbumus. Man patīk
restaurēt, interesanti, kā tā rota ir veidota un tā ir liela
atbildība.
Kāpēc esi šeit, 3x3 saietā?
Gandarījums. Amatniecība liek domāt par darbu un
ieguldītā vērtību. Māca darba kultūra, kas mums apkārt
ir zema. Uztaisa kaut kādas nekvalitatīvas lietas vai
darbu nepabeidz, bet naudu grib saņemt. Ar to sākas
problēmas.
Kas Tevi šeit iepriecina?
Nav vienādu saietu. Ir milzīgs prieks, ka latvieši pulcējas
kopā, kas tas ir ar prieku nevis spiestā kārtā. Cik dažādu
profesiju pārstāvju te ir! Prieks!
Paldies, Uldi, lai izdodas!
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Talantu vakars
Piektdienas vakars, kad ārā vējaini un vēsi, Zviedru zālē silda talantu vakara dalībnieki
ar (tā saietā runā) vissirsnīgāko koncertu saieta piecos gados. Raimonda sirsnīgais
priekšnesums «Veltījums mūžībā aizgājušajai Lindai Burdai», aizkustināja katra klausītāja
sirdi. Piedalījās arī mazākie dalībnieki kā zaķēni «Zaķīšu pirtiņā». Izrādījās, ka uzstājas
talantīgi beztalanti, kuri smīdināja. Daudz īstu talantu, gaiss piepildīts sirsnības.
Cik dziesmu reizē skan?

«Oda priekam»
Dziedam līdzi

Piparošanās
Zaķīšu pirtiņa

Talanti

Viens gāja
Ilzes vēstījums

Valoda
Joka pēc alfabēts
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Par putniņiem

Bungotāji

Bučiņas

Tā runā 3x3

«Jumja» sveiciens

Melānija

Draugiem

Veltījums. Raimonda sacerēta mūzika.
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Noslēguma koncerts bildēs
Vissirsnīgākie un talantīgākie cilvēki kopā. Ieviržu priekšnesumi, kopīgas
intereses ietērptas teātrī, pasakā, dejā, modē, gleznā, mūzikas skaņās, rotās un
labos vārdos.
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Informācija

Harvest Bakery ir saieta atbalsītāji jau vairākus gadus. Tā
ir maizes ceptuve no Pīterboro. Maize pēc latviešu receptēm.
Izgaršojām maizes dažādību un sajutām īsto smaržu. Paldies
par šo nesavtīgo ziedojumu!
Nedēļa ir paskrējusi veja spārniem. Uz tikšanos jau
nākamgad, 3x3 saietā 2020 gadā, no 2. līdz 9.augustam!
Aiciniet līdzi draugus un pastāstiet par sajusto un
pieredzēto!
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Trīsreiztrīsnieku spārnotie teicieni
❖Istabā vieglāk kārtību uzturēt, nevis ieviest.
Psiholoģijas ievirze
Avita: «Lilita, Es katru sestdien’s vakaru!»
(nekādas reakcijas)
Avita: «Es katru sestdien’s vakaru!»
Paulīne: «Tas labi, ka tu katru sestdien’s vakaru!»
Avita: «Lilita un Paulīne, dziesmas nosaukums ir «ES KATRU SESTDIEN’S
VAKARU»!»
Nīkšana
❖ Kad trīs dienas modināšanā skan «Dzelzsgriezējs», bet ceturtdienā
«Ballējam, neguļam».. Rodas nesaprašana ☺
Mosties, jāceļas!
Bet dziesmiņas vēl nebija.
Rīta modināšana
❖ Visu vajag homeopātiskās devās vai korķīša devās.
Nīkšana
NEAIZMIRSTAM par sociālajiem tīkliem! Meklē “3x3” Lielbritānijā lapu Facebook – arī
tur būs daudz informācijas, fotogrāfijas un iespaidu. Droši komentējam un dalāmies ar
savām bildēm. NEAIZMIRSTAM foto sociālajos tīklos Facebook pievienot tēmturi
#3x3UK2019 #3x3saietsLielbritānijā
Avīzi veido
Maija (redaktore)
Avita O’Donnell

3x3 PALDIES ATBALSTĪTĀJIEM

Par printera ziedošanu
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