
Svētdiena 4.augusts 
NR.2

Dienas plāns

7.30 Mosties, celties un uz rīta rosmi 
kārtoties. Tiekamies pie Saieta nama 
ārdurvīm plkst.8.00. 

9.00 Laipni lūgti pie brokastu galda

9.40  Dienas tēma – “Daudz dziesmi-
ņu pūriņā” – Vidzeme, Rīta TV (Saieta 
namā)

10.00 - 12.45  Rīta ievirzes 

13.00  - 14.00 Saimnieces sauc pusdienās

14.00 - 16.45   Pēcpusdienas ievirzes

17.00 - 18.45   Pievakara ievirzes 

19.00 - 20.00 Laipni lūgti vakariņās 

20.00 Brīvais mikrofons (Klētī) – neaiz-
mirsti aizpildīt un iesniegt pieteikumu!

21.30 Vakara pasaciņa bērniem un vaka-
ra dziesma – Laila un Jānis Kirmuškas 
(Pie ozola)

21.45 Vakara viesis – Līga Reitere (Saieta 
namā)

no 21.45 Danči bērniem/ģimenēm. Nīk-
šana (Saieta namā/pagalmā) 

no 23.00 Danči tiem, kam pāri 14 (Klēts 
zālē) 

Ko darīsim rītdien?   
Pirmdien, 5. augustā

Esi sveicināta, Bergena!

Norvēģijas 3x3 
avīze 

Atkūlušies sveiki un veseli esam. Cits ar 
kurpēm, cits ar vīzēm... nē taču! Tomēr kat-
ram mērojamā ceļa attālums, transportēšanās 
veids, iemesli un stāsts par nokļūšanu līdz dalī-
bai Norvēģijas 3x3 saietā ir gana atšķirīgs.

Pa klusiem un ne tik klusiem stūriem 
esmu noklausījusies, ka gan Libertu, gan Bo-
gustovu ģimene uz Norvēģiju atceļojusi jau 
vairākas dienas iepriekš, lai iepazītu kā dabas 
skaistumu, tā arī pilsētvidi. Iedomājies, vieni 
no viņiem dzīvojuši uz salas, kurā vien 19 cilvē-
ku dzīvo! Šodien iekšējā ziņkārība urda, tāpēc 
mēģinu sameklēt kādu Latvijas ciemu, kurā 
būtu tikpat maz vai mazāk iedzīvotāju. Neat-
radu! Toties tagad zinu, ka Latvijā ir mazciemi 
un skrajciemi.

Es par Bergenu neko nezināju, līdz pir-
mās saieta avīzes izlasīšanai. Raitajā skrējienā 
no Jaunpils 3x3 uz Bergenas 3x3 knapi paspē-
ju ceļasomu sakrāmēt, kur nu vēl ko pētīt par 
vidi, kurā dzīvošu. Biju tik vien saņēmusi brīdi-
nājumus, ka šorti nederēs, jo uz siltumu še ne-
cerēt. To, ka būšu šeit – 3x3, līdz galam aptvēru 
tikai lidmašīnā, paceļoties gaisā ar pulku labu, 
iemīļotu un vaigā zināmu ļaužu. 

Ceļš līdz 3x3 tomēr nav tikai stāsts par 
transportlīdzekļa veidu, noteikto izbraukšanas 
datumu un līdzpaņemtās bagāžas atļauto ki-
logramu skaitu. Tas ir stāsts par to, ko ielieku 

ceļasomā, kurai nav ne masas, ne izmēra ie-
robežojumu. Vai tajā ir enerģija baudīt, griba 
gūt un dot, vēlme mācīties, drosme atklāties, 
spēks malā nestāvēt, pacietība apgūt un ziņ-
kāre klausīties, un...?

Es jaunam savas dzīves un 3x3 pieredzes 
izaicinājumam piekritu, jo gribu iegūt smeķi 
arī kādā 3x3, kas nenotiek Latvijā, gribu ie-
raudzīt jaunas 3x3 saietu šķautnes, atmest 
pašsaprotamību par lietu kārtību un būt daļa 
no 3x3 sajūtas veidošanas. Cits ielec busā un 
mēro garo ceļu kopā ar savu dēlu, svinot un 
baudot tēva-dēla savienību, laiku, ko var viens 
otram veltīt, būšanu kopā, iespēju būt klāt ar 
derīgu padomu, stipru plecu un smieklus izrai-
sošu joku. 3x3 piemīt “vienotājspēks”.

Parasti pirmais mulsums pāriet, kad sāk 
atskanēt draudzīgi “Labrīt!”, kad apkārt sveici-
nošie smaidi un margojošās acis dienas laikā, 
ejot garām otram pa gaiteņiem turpu šurpu, 
siltās blakusstāvošā rokas vakara dziesmas 
laikā... Būs dziesmas, būs draudzēšanās, būs 
dančos noberztas kājas, būs gari vakari ar 
smiekliem, būs gandarījums par paveikto, būs 
asaras, projām braucot. Atver ceļasomu gana 
plaši, lai atrastu visu, kas nepieciešams šīs ne-
dēļas piedzīvošanai ar pilnu duku!

Poga

Sestdienas zagļa 
uzvarētāji: Marta un 

Dāvis Bogustovi
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Zaglis

Droši avoti liecina, ka sestdienas va-
karā danči turpinājās līdz pusdiviem 
naktī un noslēdzās ar 3x3 tradicionā-
lo Danču zagli. Godpilno sestdienas 
Danču zagļa statusu sīvā cīņā ar mie-
sīgo tēvu izcīnīja Dāvis Bogustovs. 

P.S. Mīļas dāmas, “Pavārnīcas” 
redakciju ir sasniegusi apbēdinātu 
puišu ziņa, ka dančos trūkst meiteņu. 
Meitenes, neskumdiniet puišus un 
nāciet dancot!

slepenais konkurss

Būsit jau pamanījuši, ka starp mums 
ir bērni, kuru ikdiena paiet divās 
kultūrās un latviešu valoda sagādā 
zināmas grūtības. Tāpēc, mīļie saieta 
dalībnieki, esiet vērīgi un, ja pama-
nāt kādu no šiem bērniem cenšoties 
latviešu valodā runāt vairāk kā ik-
dienā, tad dodiet ziņu! Organizatori 
parūpēsies par balviņu 

Mēs esam bagāta un varena tauta, jo apvienojam 
sevī divu milzīgu kultūru mīlestību, zināšanas un pie-
redzi – somugru un baltu kultūras saplūdušas, veido-
jot latviskumu, veidojot mūs. Es esmu augusi ģimenē, 
kurā līvu valodā sarunājos visu savu bērnību, esmu 
ceļojusi pie saviem somugru radiem pasaulē, redzējusi 
kopīgās un atšķirīgās stīgas, līdz kaulam izjutusi gan lī-
visko, gan latvisko pasauli tās mijiedarbībā. Tā nu man 
dota balss, lai stāstītu un izdziedātu šo brīnišķo dāva-
nu. Ja gribi zināt ko par līviem, par mani, ja Tev ir jautā-
jumi vai kādas neizskaidrojamas sajūtas, varbūt varēšu 
rast tām atbildes savās zināšanās, caur pirmmītiem līdz 
vilkaču stāstiem, neparastiem vēstures pagriezieniem un attieksmi, kas ir visa pamatā. 

“Laiskam nevajag jaudu. Vai maksā par puķi, sēni, muižu, laivu, puiku, skuķi. Allaž,” 
– šis viss īstenība ir līvu mēlē.

Tiekamies! Tava Julgī

Katram no mums ir sava raibā dzīves pieredze, un nemaz nav svarīgi izmērīt, kuram 
tā ir raibāka, bet svarīga ir spēja tajā dalīties, ļaut kādam aizdomāties, saprast, sadzirdēt. 
Vakar, viesojoties pie Ineses, mani atkal pārņēma tā labā sajūta, cik mēs viens ar otru 
esam saistīti tādā smalkā, neredzamā sasaistē. 

Māka palaist vaļā to, kas nav vajadzīgs, prasme nebūt nevajadzīgi pārdrošam, sagla-
bāt bijību dabas varenības priekšā, iešana ar basām kājām pa kvēlojošām oglēm, ģime-
nes vērtība un tradīcijas, sava ceļa meklēšana – tās bija tēmas, par kurām vakar runājām.  

Tā īpašā sajūta, ko es paņemšu no šī vakara, ir ļaušanās. Es sadzirdēju atbildes uz 
jautājumiem, uz kuriem jau kādu laiku meklēju atbildes. Visticamāk, es nekad nebūšu tik 
drosmīga un pašpaļāvīga, lai ar kailām pēdām staigātu pa kvēlojošām oglēm vai mazgā-
tos ar uguni, ja nu vien kādā no citām dzīvēm.  Bet man ir pamazām jāapgūst ļaušanās 
un prasme visam nemeklēt loģisku, racionālu izskaidrojumu -  tas ir tas, ko es dzirdēju un 
vēlos paņemt līdzi. Pasaka par roņādu bija mans vakardienas lielākais saviļnojums. Fan-
tastisks stāsts par prasmi palaist.  Klausoties to, es mazliet raudāju. Jo man patīk  ļauties 
savam saviļņojumam.

 Liāra Ozola

Svētdienas vakara viesis - Julgī Stalte

Mūsu ļaudis

Apsveikums pirmā 3x3 saieta Bergenā 
organizatoriem un dalībniekiem

Pateicos par jūsu uzaicinājumu piedalīties pirmajā 3x3 saietā Ber-
genā!

Latviskā vidē pulcējot ģimenes no Ziemeļeiropas un tālākām zemēm, 
jūs iedzīvināt ne vien 3x3 kustības vērtības, bet arī mūsu Satversmes 
mērķi – gādāt par latviešu nācijas, tās valodas un kultūras pastāvēša-
nu un attīstību cauri gadsimtiem. Lai to īstenotu, ir būtiska nozīme 
ikvienam latvietim – gan tepat Latvijā, gan katram, kam Latvija ir tuva, 
dzīvojot ārpus mūsu valsts.

Paldies jums par šo ieguldījumu! Lai visiem maziem un lieliem trīs-
reiztrīsniekiem Bergenā izdodas piedzīvot latvisko māju sajūtu, ko nest 
sev līdzi ikdienā un pārvērst labās domās un darbos Latvijai!

Patiesā cieņā 
Egils Levits 
Latvijas Valsts prezidents
Rīgā 2019. gada 3.augustā

Antra S.: Sabraukuši super 
pozitīvi cilvēki, nav dzirdēta ne-
viena sūdzība. Fantastiski. Labs 
sākums!

Agnese M.: Patīkami satikt un 
iepazīt jaunus cilvēkus un atkalre-
dzēties ar paziņu, kurš pēdējoreiz 
redzēts 3x3 saietā Apguldē pirms 
18 gadiem.

Inga J: Foršs sākums. Visi mēs 
esam satikušies īstajā laikā un vietā.

Jānis K.: Necerēti skaists 
ozols. Atradu savu ideālo vakara 
pasaciņas vietu. Norvēģijas ozols ar 
latviskām saknēm.

Laila K.: Saiets sākās ar sauli. 
Vislietainākā pilsēta Norvēģijā mūs 
sagaida ar sauli.

Dažos vārDos par pirmo  
saieta Dienu

Ciemos pie Ineses Krūmiņas

HA-HA
Meitene ienāk infocentrā un jautā: 
“Kas te ir?” 

Mēs atbildam, ka Infocentrs. 

Meitene: “Bardaks te ir. Tā kā mam-
mas istabā!”
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Dienas tēma

Dienas tēma “Auga, auga rūžeņa...” – Latgale

Katram mums ir saknes kādā no Latvijas novadiem. Veltot katru dienu kādam no novadiem, 
vēlamies ikvienam dalībniekam radīt brīnišķīgo mājas un piederības sajūtu.

Kas tev ir Latgale?
Ilga: Mājas.

Dzintars:  Mātes saknes.

Ilzīte: Senču mājas Zilo ezeru zemē.

Gatis: Lauki.

Ēriks: Mājas. Ar visu to drošību, siltumu, enerģi-
ju, ko varu dabūt tur un nekur citur.

Lilija: Viļaka. Tur ir mana mamma, manas mājas, 
manas saknes.

Auga, auga rūžeņa

Auga, auga rūžeņa sorkonā duorzā. 
Auga, auga rūžeņa sorkonā duorzā. 
Zam tū rūžu, zam tū rūžu guļ jauna meitēņa. 
Zam tū rūžu, zam tū rūžu guļ jauna meitēņa. 

Ej meitiņ, ej meitiņ tevi muote sauca. 
Ej meitiņ, ej meitiņ tevi muoe sauca. 
Zynu, zynu, prūtu, prūtu, ka maņ muote sauca. 
Zynu, zynu, prūtu, prūtu, ka maņ muote sauca. 

Gryb mani muote pi tuo vacuo atdūt. 
Gryb mani muote pi tuo vacuo atdūt. 
As tū vacū, as tū vacū - moza nagribieju. 
As tū vacū, as tū vacū - moza negribieju.

As tū ‘i vacū, atū ‘i vacū pa vuortimi’ raidieju
As tū ‘i vacū, atū ‘i vacū pa vuortimi’ raidieju
Pa vuortimi raideju ar akmeņi svīžu.
 Pa vuortimi raideju ar akmeņi svīžu. 

Ej vacīs, ej vacīs - nezavērīs atpakaļ. 
Ej vacīs, ej vacīs - nezavērīs atpakaļ. 
Kab’ tu tai nuītu, ka naatsagrīstu. 
Kab’ tu tai nuītu, ka naatsagrīstu. 

Gryb mani muote, pi tuo jaunuo atūt. 
Gryb mani muote, pi tuo jaunuo atūt. 
Klausiešu māmeņu, pi tuo jaunuo īšu 
Klausiešu māmeņu, pi tuo jaunuo īšu 

As tū jaunū , as tū jaunū moza īmīļuoju. 
As tū jaunū , as tū jaunū moza īmīļuoju.
As tam ‘i jaunam, as tam ‘i jaunam vainadzeņu 
dūšu. 
As tam ‘i jaunam, as tam ‘i jaunam vainadzeņu 
dūšu. 

Auga, auga rūžeņa sorkonā duorzā. Auga, auga 
rūžeņa sorkonā duorzā. 
Zam tū rūžu, zam tū rūžu guļ jauna meitēņa. 
Zam tū rūžu, zam tū rūžu guļ jauna meitēņa.

Māsas Ilga un Ilzīte, kas Latgali sauc par mājām!
Foto: Viola Juhņēviča
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Redakcija mēra erudīcijas un 
humora izjūtas līmeni. Palīdzi 
mums noskaidrot šo vārdu 
nozīmi! Pareizāko, interesantāko, 
neparastāko vārdu skaidroju-
mu iesniedzējiem balvas saieta 
beigās. 

    Pijole

    Pa otru lāgu

    Laist ļekas vaļā

    Melst

    Jāņaspuļģis

uZmanību, konkurss!

Atbildes uz konkursu jautājumiem, kā arī citu 
informāciju avīzei sūti Liārai +47 966 56 051 
WhatsApp vai uz e-pastu 
liara.ozola@gmail.com

***Ilzītei gadījās neliels misēklis ar 

vārda karti. Maza neizpratne, kāpēc 

visi viņu sauc par Izlīti. Bet tieši tā 

tas bija uzrakstīts uz viņas vārda 

kartes. Lai ar to vēl nebūtu gana, 

pašas dēls ierosināja vēl priekšā 

pielikt burtiņu T. Ak, šī nebeidzamā 

bērnu – vecāku mīlestība! 

***Pie kopbildes tapšanas Inese iemi-
nējās, ka šajā saietā jāiztiek bez grādīgu 
dzērienu lietošanas. Un kaut kur aiz-
mugurē kāds bērns uzdod jautājumu, 

visticamāk - saviem vecākiem: “Vai 
jūs spēsiet to izturēt?”

***Starp citu, vai visi atbilstošajā 
vecumā un statusā esošie izpildīja 
pirmā “Pavārnīcas” numura norādes? 
Sadaļā “Dienas plāns” bija teikts, ka 

līdz plkst. 18.00 IEKĀROJAMIES Mājās. 
***Haralds: “Gribu uz mājām, uz Norvē-
ģiju!”

Mamma: “Tu esi Norvēģijā!”

Haralds: “Nē, es esmu 3x3!”

***Starp citu, šajā sakarā jauns kon-
kurss! Tas, kurš avīzes numurā atradīs 
visvairāk kļūdu, saņems balvu. Kļūdu 
labojumu lūdzam iesniegt Infocentrā 
līdz plkst. 14.00!

*** Baumo, ka Norvēģijas 3x3 ir ļoti vieg-
li uzvarēt zaglī – maza konkurence.

*** Iepazīšanās vakarā top skaidrs, ka 
Kirmušku Jānis klausa uz vārda. Ja Laila 
saka: “Smejies!”, viņš smejas. Ir skaidrs, 
ka to paklausību abi mēģina iemācīt 
vakara pasaciņā pašiem mazākajiem.

*** Baumo, ka Ēriks Zeps neieradās laikā, 
jo neizturēja drošības pārbaudi. Pasūtītās 
rūtiņu lapas, kā izrādās, aizliegts pārva-
dāt.

*** Baumo, ka Eduards Krūmiņš ir sa-
jūsmā par Zepa kavēšanos, jo var atkal 
kādam mācīt līnījdejas.

***Bogustovu pāris jau pirmajā dienā 
publiski paziņoja, ka, lai ģimenē būtu 
smalkā berze, deviņos vakarā ir jātiekas 
baseinā. Jautājums, vai uz ievirzi arī 
vērts iet?

***Istabiņās esot sajūta kā kuģa kajītēs. 
Varbūt nākamais 3x3 būs uz kuģa?

***Tauta runā, ka brokastīs nav vis 
nekāds zviedru galds. Norveģijā taču ir 
norvēģu galds!

Dzirdēj’ ļaudis runājam...

Īsziņas

iZstāde nīkšanas telpā

Ausma Spalviņa aicina uz Arheoloģis-

ko tērpu izstādi Nīkšanas telpā. Tērpus 

ir iespējams iegādāties. Izmanto izde-

vību un sapucējies Daudzinājumam! 

Ausmas tel. Nr. +371 298 65 836.

tirgus placis

*Infocentrā var iegādāties Ineses Krū-

miņas grāmatu “Pirts rituāla garīgie 

aspekti”. Cena 7eur/70 NOK.  

*Vēl ir iespējams iegādāties zaļos sa-

ieta kreklus. Maksā vien nieka 7eur/70 

NOK.  Interesēties Infocentrā!  

(Pieejami vīrīešu XL izmēra krekli)

brīvais mikrofons

Pēdējais brīdis pieteikties Brīvajam 

mikrofonam jeb “Kā māku, tā maunu!”  

Interesēties Infocentrā.

buču dēlis

No sirds sveicam vakardienas jubilāru 

Leo Libertu un vārda dienas gaviļnieku 

Augustu Primaku. Sum-sum-sumināti!

autobuss

Nedalītu ar Wizzair atlidojušo saieta dalībnieku sajūsmu izpelnījās autobuss, kas 

viņus veda no lidostas uz saieta vietu - tas bija Latvijas karoga krāsās. Varbūt tieši 

tādu pasūtīja saieta organizatori? Varbūt tāds tas bija aiz tīrās nejaušības? Ja vispār 

šajā dzīvē kaut kas notiek nejauši...

fotoorientēšanās
Lai labāk iepazītu apkārtni, pārbaudītu aso redzi 

un attapību, ikvienam dalībniekam ir iespēja 

pieņemt fotoorientēšanās izaicinājumu. Tas 

nozīmē, ka ir jāatšifrē četri saieta ziņojumi, 

kas noslēpti tuvajā apkārtnē. Pēc fotogrāfijām 

jāatrod dabā apslēpti vārdi, kas ir ziņojuma 

atslēga. Lai vērīgas acis un veiksme stāv klāt! 

Uzdevumu var saņemt Infocentrā.

Ar prieku paziņojam, ka ir pulciņš censoņu, kas ar uzdevumu tikuši galā jau sest-

dien. Uzgavilējam visacīgākajiem un attapīgākajiem: Annija Miezīte, Kļaviņu ģimene, 

Kristaps Goldingers, Daniels un Haralds Švāni, Beatrise Rozenfelde, Dudkeviču ģime-

ne, Kate Rastina un Rita Bogustova.

KARSTIE PĪRĀDZIŅI
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Pēdējā lapa

BILDE IR, SKAŅAS NAV

“Strādā, strādā, es te tā pastāvēšu!” Tur tālumā, tur tālumāāāāāā... (lasīt ar skaņu)

Zilā komanda melnbaltajā versijā. 

Mēs bijām’i trīs māsiņas, visas mīļi vadījām’i. 

Ņammmmmmmm! Kā gribētos šādus naksniņās, kad danči 
atņēmuši kājām spēku!

“Paga, paga, tagad būsim modeles!”
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Pēdējā lapa

BILDE IR, SKAŅAS NAV

“Runājiet, runājiet! Es drusciņ pafilmēšu!”

Satikšanās prieks.

Saieta fotogrāfe Viola iemūži-
na savas istabiņas nosau-
kumu, lai atcerētos, kur vēlā 
nakts stundā likties uz auss.

Fotogrāfē teicās iet 
nosnausties. Izrādās, 
var gulēt kājās stāvot.

Lego konstruktors pieaugušajiem. Vajag? Saliec!

Kad pat četri nevar lāgā saredzēt...

Sabraukuši labus darbus darīt. Vēl 
smaida, bet vai spēs smaidīt arī 
nedēļas otrajā pusē?

 “Esmu atbraukusi! Kur man 
jāiet?”
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