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Svinīgi ziņojam, 
ka nākamgad 3x3 notiks:
• no 13. līdz 20. jūlijam Rucavā 
  (vadīs Inese Krūmiņa ar ģimeni),

• no 20. līdz 27. jūlijam Smiltenē 
   (vadīs Inese un Ainars Grīnvaldi).

Videomateriāls, kas tapis Alsungas 3x3, 
pēc kāda laika būs ieraugāms 3x3 mājas 
lapā: www.3x3.lv
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Tiksimies!

Uzmanību!

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

Noslēguma izstāde

Tatad, viens pazinojums –



brukis #82. lapa

Mutes brūķis

Annas komanda
Beidzot migla izklīst...

Hallo! Viens, viens! Viens, div’, 
viens, div’! Vai mūs kāds dzird? 
Tātad, sākam muti brūķēt!

Mums, MuTes brūķA redakcijai, bija 
liels prieks būt še Alsungā kopā ar jums, 
visiem 3x3-niekiem, un aprakstīt jūsu dzī-
ves gājumu šajā saietā. Ļoti cerams, ka tas 
mums izdevās – darījām, ko varējām. Tas 
jau nekas, ka netikām darboties nevienā 
ievirzē, tas jau nekas, ka uz Apvārsni, Va-
kara viesi, koncertu, filmu, teātri u. c. ne-
gājām kā visi normāli cilvēki. Mums azotē 
bija blociņš un pildspalva, mēs, tiekoties 
ar lieliskajām personībām, ar muguras 
smadzenēm jau salikām visu pa plaukti-
ņiem – ko rakstīt un ko nē. Lai pēc tam, 
kad citi sen jau dancoja vai nīka, sēdētu 
redakcijā pie datora un visu uzrakstītu. 

bet ticiet, tas bIJA TĀ VĒrTs!!! Tik aiz-
raujošu dzīvi kā žurnālistam un fotogrā-
fam novēlam ikvienam. Jo tā ir iespēja 
satikties ar tiem, kurus citkārt nesatiktu, 
tā ir iespēja būt klāt tur, kur citkārt netik-
tu. un mēs to novērtējam. 

Protams, ir skumji, jo šis ir mūsu pē-
dējais MuTes brūķIs. bet, kā sacīts senā 
dziesmā – … un sākas viss no gala. un tas 
būs jau nākamgad – atkal jauns 3x3 ar 
jaunu avīzi! 

Tie esam mēs - MuTes brūķA redakcija: 
• Ieva Freinberga – Latvijas Televīzijas re-
daktore un žurnāliste,
• Daiga bitiniece – laikraksta Kurzemnieks 
redaktore,
• Laura bitiniece – Latvijas universitātes 
doktorante,
• Ilze Kuzmina – Latvijas Avīzes žurnāliste,

• Gundega Kalendra – māksliniece dizai-
na un poligrāfijas aģentūrā Artekoms,
• Aivars Vētrājs – laikraksta Kurzemnieks 
fotogrāfs.

Paldies mūsu čaklajai ārštata autorei 
Dainai Kuplei, kā arī Kleopatrai un uldim 
siliņam no Austrālijas! 

Kas ir šī saieta kodols? Cilvēki, kas 
visu nedēļu rosās kā bitītes, lai 
mums visiem te būtu labi?

saieta vadītāja Anna kā pirmo sauc 
savu dzīvesbiedru Gunti, kurš uzņēmies 
galvenā finansista lomu un padara to, 
kas Annai par smagu. Anna saka: „Tas 
man dod stabilitātes sajūtu!”

Otrs ciešākais balsts ir eduards Krū-
miņš, kurš kļuvis populārs ar saviem pazi-
ņojumiem nr.1. Viņš vada darba grupas sa-
pulces un atbild par visa veida reģistrāciju.

Par gulēšanu un visu, kas ar to sais-
tīts, rūpējas Ieva Muktupāvela, kura 
pirms 18 gadiem te bija kā dalībniece, 
bet nu atbraukusi Annai palīgā.

un divi ir tā saucamie informācijas cil-
vēki. Lelde Neimane gādā par runātājiem 
pēc rīta ziņām, Apvārsnī un Vakara viesī. 
Turklāt viņa pilda Annas preses sekretāres 
lomu un komunicē ar Mutes brūķa redak-
ciju. Gatis Neimanis ir sarakstu pārzinātājs 
un informācijas izlīmētājs.  

Informācijas centrā katrs var saņemt atbildi uz jebkuru jautājumu, tikai jāzina, kuram prasīt! 
No kreisās Ieva Muktupāvela, eduards Krūmiņš, Anna Gobzeme-Nulle, Guntis Nulle, Gatis Ne-
imanis un Lelde Neimane.

Laura bitiniece, Daiga bitiniece, ārštatniece Daina Kuple, Ieva Freinberga, Gundega Kalendra, 
Ilze Kuzmina, priekšā – Aivars Vētrājs.



Suminām!
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Lai ir laiska, ka tik skaista, ka tik labi danco!
eDGArs LIPOrs, LILLIJA LIPOre, ZANe sTAFeCKA, INGA sTAFeCKA, VIVITA sKu-

ruLe, MArGArITA CAKuLe, ILGA reIZNIeCe, ANDrIs DAVIDONs, folkloras kopa suI-
TIŅŠ. Jūs taču kādreiz mūžā esat dzirdējuši šos vārdus, vai ne?! 

Viņu spēlētā mūzika lika mums naktīs negulēt. Viņi un tikai viņi ir vainīgi, ka kāds 
no rīta nokavēja brokastis vai neēda vispār, jo bija jāizguļ naktī neizgulētais miegs. 
PALDIes viņiem par to! Paldies, ka neļāva gulēt, jo viņu danču naktis ir tas, ko vēl 
ilgus gadus atcerēsimies, kad Alsungas 2013. gada 3x3 jau sen būs beidzies. Milzīgs 
PALDIes! 

Liels paldies!

Šodien dzimšanas dienu svin INGA 
BAUMANE. Viņa ir dzimusi alsundznie-
ce, bet nu jau 12 gadus dzīvo un strādā 
Jelgavā. uzzinājusi, ka Alsungā šovasar 
būs 3x3, viņa speciāli saplānoja atvaļi-
nājumu, lai saieta laikā būtu te. 

Alsungas 3x3 Inga bija arī pirms 18 
gadiem, kad saiets te notika pirmo reizi. 
Tad viņa vēl bija bērns: „Toreiz bija baigi 
forši, vakaros nācu uz dančiem, uz ievir-
zēm gan toreiz negāju.

bet tagad gan – rotkalšanā uztaisīju 
sev kaklarotu un rokassprādzi. eju arī uz 
Deju un kustību. Man vispār patīk dejot, 
un te arī skolotāja ir jauka un interesan-
ta. Jā, un tagad man ir arī jauns maisiņš, 
ko pati izkrāsoju.”

Dzimšanas dienas Inga paras-
ti nemaz nesvin, jo tā ir viņas dzim-
šanas diena. un tajā viņa grib darīt 
to, ko pati vēlas, nevis kapāt rasolu  
20 viesiem.

Nākamgad Inga noteikti atkal pie-
teiksies kādā 3x3. Kurzeme gan jau 
ir pazīstama, tāpēc viņa vēlētos pie-
teikties ģimeņu saietā otrā Latvijas  
malā.

Kas ir viņas dzimtās pilsētas Alsun-
gas zīmols? Nu, protams, ka sklandurau-
ši, kas Ingai ļoti garšo, un slavenās Suitu 
sievas! Kādreiz viņa pati ir dziedājusi Sui-
tiņā.

Daudz laimes Ingai dzimšanas  
dienā! 

Ieva Freinberga

Trīs reizes dienā noteiktā laikā
reiz, kad runājām, kur varētu rīkot nākamos 3x3 saietus, Andris Tomašūns 

noteica, galvenais, lai tur var labi paēst. Par Alsungas 3x3 to varam teikt droši! 
bet, lai mēs varētu garšīgi paēst, virtuvē, elpu neatvelkot, strādā četras Al-

sungas skolas virtuves darbinieces, četras no bērnudārza, un abās ēdamtel-
pās rosās sešas šī gada 12. klases absolventes. Galvenā pavāre Anita Audere 
pastāstīja, ka pirmajā dienā bijis jāpiešaujas, bet nu jau viss ritot gludi, mēs 
esot labi ēdāji, viss mums garšojot. Vienā telpā galds tiek saklāts 150, otrā – 
160 cilvēkiem. Produktus piegādājot sIA Rumba no Kuldīgas.

Cik mēs dienā apēdam? Piemēram, brokastīs 20 kukulīšus baltmaizes,  
10 rupjmaizes, piecus saldskābmaizes; pusdienās 140 kg kartupeļus.

Visinteresantākais notiekot ar veģetāriešiem – to skaits katru dienu palie-
linoties. Pirmajā dienā bijuši 14, otrajā – 20, trešajā – 30. Pavāre nezina, kas 
notiks, ja nu līdz saieta beigām visi pārvērtīsies par veģetāriešiem? „Viņi arī 
nāk pie mums un slavē ēdienu.  

Es nenācu šai vietā(i) savu miegu izgulēt(i)
Visu šo nedēļu nīkšanu ar mūziku stiprināja un jestrināja VIVITA sKuru-

Le, INGA sTAFeCKA, ANDrIs DAVIDONs un ļoti iespējams, ka arī citi. Jūsu 
mūzika lika:

• mūsu sirdīm raudāt, dziedot smeldzīgās dziesmas,
• acīm mirdzēt, izsliet muguru un, ar dūri uz galda uzsitot ritmu, dziedāt 

brašās dziesmas. 
un arī Andra spēlētajam akordeonam līdzi dziedāt jestrās pilsētnieku 

ziņģes. Daudz alus ir izdzerts, daudz dziesmu dziedāts, daudz smiets un 
nebēdnīgi draiskots! Lai tā būtu arī nākamgad 3x3! Milzīgs PALDIes muzi-
kantiem! 

Lūk, visa komanda, kas rūpējās par mūsu vēderiem!

Zane stafecka un edgars Lipors.

Dundurs rožu dārziņā – Inga stafecka, fotogrāfs Aivars 
Vētrājs, Vivita skurule.
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Noslēguma koncerts



Šogad Alsungas saietā kopā piedalī-
jušīes 400 3x3nieki. 80 no tiem – vie-
tējie. Dalībnieki ir no Latvijas un vēl  
no šādām valstīm:

AsV 13 
Krievija  13 
Luksemburga 8 
Norvēģija 7 
Vācija  3 
Zviedrija 2 

  
Visvairāk Latvijas 3x3nieku ir no šā-
dām pilsētām:

Ikšķile 17 
Jūrmala  6 
ķekava 15 
rīga 117 
Alsunga 92 

3x3nieki ir dzimuši šādos mēnešos: 
  

Janvāris 32 
Augusts 31 
Jūnijs 30 
Maijs 28 
Decembris 24 
Marts 23 
septembris 23 
Jūlijs 21 
Oktobris 20 
Aprīlis 19 
Februāris 17 
Novembris 17 

Daži diemžēl nebija norādījuši savus 
dzimšanas datus. 

Statistika

5. lapabrukis#8

Izredzēta elitāro 3x3-nieku grupa, arī 
Kleopatra, dzīvo pirtiņā (daudz glaunā-
kā, nekā bija Indrānu tēvam un mātei). 
Vienvakar viņi relaksējas pirtiņā un sa-
prot, ka nezkādām procedūrām ievaja-
gas palagus. Kā jau uz laukiem, pirtiņas 
saimnieces telefonam zona – te ir, te nav. 
Tad nu Kleopatra saimniecei Aigai raksta 
īsziņu – steidzīgi vajadzīgi palagi! Pavi-
sam drīz Kleopatra redz, ka saimniece 
Aiga, pametusi visas savas lauku sētas 
govis un cālīšus, rokas, kājas mētādama, 
satraukta nesas pāri pļaviņai pie viņiem 
uz pirtiņu. un nekādu palagu viņai pa-
dusē nav!!! Kā tad tā?!!

Izrādās – Kleopatrai pirts tvaika mig-
lā misējies, un viņa uzrakstījusi – sTeI-
DZĪGI VAJADZĪGA PALĪDZĪbA!!! 

Noklausīts: 
Nīkšanā tiek fotografēts fotogrāfs ar 

viņa paša profesionālo kameru. 
Fotogrāfs: – sarkanu rāda!
Nīcējs: – stāvi! Kad iedegsies zaļš, tad 

iesi!  

saruna ekskursijā:
– Vai autobusā varēs dabūt gaisu? 
– Jā, pārdos!
– Maisiņos vai pudelēs? 

No sarunas ekskursijā uz basiem:
Kāds vīrs saka: – Kad altu nav, tad ba-

sus aizmirst.
Viena dāma atsaucas: – Tā kā mani 

neņem vīru korī, tad es nedziedu!  

ekskursijas laikā notiek rokdarbi:
Viens apjautājas: - Cik garš būs krekls?
Otrs atbild: - Tāds, lai uz muguras var 

rokas sasiet.  

– Vai Tu man vari atdot savus … kau-
liņus? - Dzirdēts, ka to 3x3-niekiem vaicā 
Austris Grasis. situāciju vēl nopietnāku 
dara fakts, ka redakcijas telpā patiešām 
ir atrasta kaste ar kauliem… ķiršu kau-
liem. 

Izrādās, ka Austris to vaicā vai ikvie-
nam, kas ēd Alsungas ķiršus. Viņš tos 
izkaltēšot un taisīšot spilvenu, ar ko auk-
stos ziemas vakaros sildīties. Šveiciešiem 
tā esot pierasta lieta. bet baumas, ka 
Austris Grasis uz Alsungas 3x3 atbraucis 
tikai ķiršu dēļ, jo tie te brangi augot, viņš 
kategoriski noliedz. – Austris uz šejieni 
brauktu arī tad, ja ķiršu vietā būtu 1989. 
gada Bordo vīns.  

Noklausīts vai …



MUTES BRŪĶA redakcija:
Ieva Freinberga
Daiga bitiniece
Laura bitiniece
Ilze Kuzmina
Maketētāja Gundega Kalendra
Fotogrāfs Aivars Vētrājs

Mīļais 3x3niek,
ja redzi ko asprātīgu, jocīgu, interesantu, noderīgu vai skaistu, 
nekavējoties sūti MuTes brūķIM uz ieva.freinberga@gmail.com, 
tālr. 29176185 vai nāc uz redakciju. būsim priecīgi!

Ja neesi izlasījis drukāto avīzi, nebēdā, to var atrast šajā vietnē:
www.3x3.lv/suitu-novads-aicina-uz-3x3.html
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Suitu mēlē
propīte – ekonomiska jēga, tur jau 

nau nekāda propite 
puldurēties – runāt tukšus niekus 
rikdrāna – trauku lupata 
saprellēties – saposties, sapucēties, 

saģērbties svētkiem 
slundurnieki – klaidoņi 
sniķeris – drēbnieks 
strūbādams – bļaudams 
stuldze – tulzna 
tučiņš, tučīš – mazs nazītis 
vierģele – uz diega kaut kas savērts, 

sīpolu vierģele
zuldurēt – maisīt 

sēžu un domāju, kas man sierd spiež, 
ka nu nemaz nerakstās?! Žēlabas vien 
māc. Nometnes nedēļa, kā saka visu mī-
ļais uldis, Jāņu nakts garumā. Domāju 
par to, ka viss labais dzīvē ir šeit un ta-
gad, neatkarīgi, kur mēs esam. Tādēļ la 
viš dēd mūsu atmiņās un daudz nebēdā! 
Mīļi pateiksimies visiem alšvandznie-
kiem, ka piejemta mūs mītē, kur jutā-
mies kā mājās. Viss bija uztaisīts jedritvai 
un vairāk! Pat visi vēji pieklusuši, ļaujot 
mums baudīt nedēļas nogali. Tāpēc urrā! 
Kā suiti saka – šis lācis nu ir nokauts! Tad 
jau matīs citu gadu. būsim kopā darbos, 
domās, sirdī, vēstulēs! Nebēdāt un nes-
kumt! Tiksimies pēc gada jūlijā Latvijā! 
un neaizmirsīsim brūķi!

Mīlestībā – 
jūsu Kleopatra

SIrsnīga saruna Noklausīts vai …

Kolorītais Gints katrā nīkšanā šuj 
savu milzīgo kreklu. Šuj arī citas nīcējas. 
Darbā rodas savstarpēja sapratne, un 
Gints ir atklāts: 

– 3x3 laikā jādara, ko var. Citādi, sa-
iets beigsies, sāksies citi darbi, un krekls 
iegulsies.

Nīcējām situācija ir pazīstama. Agrita 
Krieviņa jau daudzus gadus vada ādas 
apstrādes ievirzi, kur māca šūt apavus. 
Abi pāra apavi ir vienādi, nav īpaši izda-
līti labie un kreisie. Tad nu daudziem jo 
daudziem 3x3-niekiem laika trūkuma 
dēļ saieta laikā tapis tikai viens senais 
ādas zābaks. 

Nīkšanā rodas ģeniāla ideja – ap-
vienot visus vienzābaciešus, izveido-
jot Vienzābaku asociāciju. Praktisks la-
bums? – beidzot zābaki būs kopā! Galu 
galā, šī saieta vadmotīvs ir vienotība!  

Vēl viens Ginta praktiskais padoms: 
ja 3x3 ņem vienu rokdarbu ievirzi, tad 
otru ņem – runājamo. Tad runājamā ie-
virzē vienmēr varēsi turpināt savu rok-
darbu. Gints šoreiz izvēlējies Linu kreklu 
šūšanu un Kustību un deju. un re, tie, kas 
pazīst padomju okupācijas laika filmas 
par Šuriku, var teikt – Vļip, očkarik! (Iekri-
ti, briļļainīt!) Vai tad dejojot daudz varēsi 
pašūt?!!!  

Noslēguma koncertā Aivara Žimanta 
ievirzes dalībnieki publikai dala šokolā-
des konfektes.

– Kur te vēl ir kāds bērns? – norūpēju-
sies, lai konfektes vispirms saņemtu ma-
zie koncerta apmeklētāji, kāda ievirzes 
dalībniece konfekšu kasti, kā pirmajam, 
piedāvā savam vīram.  

Vienai 3x3niecei Noslēguma koncer-
tā ļoti nāk miegs.

 – Vajag no rīta taisīt rīta rosmi, tad 
būsi mundra visu dienu, – cita pamāca.

– es no rīta eju tikai gulēt, – noteic 
pirmā.  

No vakara pasaciņas Noslēguma 
koncertā:

– Īsti vīri iet nomirt bez savām sievie-
tēm. 

Īss vakara pasaciņas kopsavilkums 
Noslēguma koncertā: Lauva labticīgi 
domā, ka Trusis ir viņa draugs. bet Trusis 
piemāna Lauvu un ievilina to akā, kur 
Lauva noslīkst. Kas cits tas ir, ja ne slep-
kavība ar iepriekšēju nodomu?! Tādas, 
lūk, pasaciņas vakaros tiek stāstītas ma-
zajiem 3x3niekiem!  

Ātri, ātri, lai pagūtu uz nākamo 3x3!

būsim atklāti – tā jau ir atkarība! Pats sevim 
kreklu šuvu, pie ozola mērīdams... Jūra, miers 
un šujamadata – kas vēl vairāk vajadzīgs lai-
mīgam cilvēkam?

– Vai Tu jau samaksāji autortiesību nodokli?!


