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Lough Lannagh, Kāslbora, Meijo grāfiste, Īrija. 11.08.2013 - 18.08.2013

Saknes jau vējš neizplēš...

Šīs nedēļas nogalē 
Kāslbārā (Castlebar) 

notiek pilsētas svētki. 3x3 
nometnes dalībnieki ir laipni 
aicināti rīt ne tikai piedalīties 
un baudīt svētkus, bet arī 
kļūt par svētku sastāvdaļu 
un parādīt, kādas dziesmas, 
dejas un rotaļas protam. 
Tie, kas var izbrīvēt 
pēcpusdienas ievirzi, laipni 
aicināti kopīgi doties uz 
pilsētu tūlīt pēc pusdienām. 
Pusdienas centīsimies 
paēst ātri un jau 13.30 
pulcēsimies pie informācijas 
centra, lai dotos ceļā. 

Aicinām apvilkt svētku 
drēbes un tautastērpus, 
ja jums tie ir līdzi. Ietei-
kums sapucēties jau pirms 
pusdienām.  
Pilsētas svētki notiek par 
godu kaujai, kas 1798.gada 
augustā notika pie Kāslbāras 
(Castlebar) pilsētas, kad 
2000 vīru lielā armija, kas 
sastāvēja no francūžu un 
īru karavīriem, stājās pretim 
daudz lielākam pārspēkam 
- 6000 karavīru lielajai britu 
armijai. Šī kauja ir pazīstama 
ar nosaukumu Kāslabāras 
cīņas (Races of Castlebar).

Vakar 3x3 daļēji bija pārvietojies uz Patrika kalnu, 
jo bērni un jaunieši Ulvja Kravaļa un Lauras 
Druvietes vadībā par to, ka īsta mīlestība gaida – 
runāja tieši tur. Viņi ir malači, jo visi uzkāpa pašā 
Patrika kalna virsotnē. Laikam jau kopīgu grūtību 
pārvarēšana kalnā kāpjot, savstarpējā palīdzība 
un dabas varenība ar savu gaisotni jauniešus 
rosināja uz pārdomām, jo 3. tvīts ir krietni garāks 
nekā iepriekšējie:

– Kad dzīve tevi nospiež uz grīdas, nevajag 
padoties. Vajag kārtīgi padomāt par to, ka 
ir kāds, kas tevi mīl, un ka ir vērts dzīvot un 
celties kājās un iet uz priekšu!!!
– Kad kāpām Patrika kalnā (un uzkāpām 
līdz augšai), ļoti izbaudīju, ka esam kopā. 
Sapratu, cik svarīgi ir kopā piedzīvot grūtus 
brīžus un ļauties vienam otra iepazīšanai. 
Šodien ļāvāmies Nika Vujičiča (Nick Vujicic) 
iedvesmojošajiem stāstiem par vērtību, 
mīlestību un drosmi. Iemīlu savu grupiņu 
arvien vairāk! :)
– Mēs uzkāpām augšā kalnā, kas bija ļoti 
forši. Tā sajūta, kad redzējām pašu galu, 
bija tāda, kuru pat nevaru izskaidrot. Nākot 
lejā no kalna, bija grūtāk, nekā ejot augšā. 
Es iemācījos, ka ir labāk palīdzēt citiem, 
un nevajag būt lepnam, kad tev vajag 
palīdzību no citiem.

LATVIEŠU 
RAKSTNIECE, 
TULKOTĀJA 

UN DOMĀTĀJA 
ZENTA MAURIŅA 

Šovakar pulksten 
20.00 Mazajā zālē 

Ieva Freinberga un 
Austris Grasis mūs 
aicina uz sarunu 

par Zentu Mauriņu. 
Noskatīsimies arī 

dokumentālo filmu!

UZMANĪBU!
Atgādinām, ka INFORMĀCIJAS CENTRS ir atvērts visu dienu un jūs varat tur vērsties 
ar jebkuru jautājumu. Pat tad, ja nesaņemsiet atbildi uzreiz, centra dežurants 
noskaidros jūsu vajadzību un dos jums atbildi, cik drīz vien iespējams. 
Ja ir lietas, kas jārisina steidzamības kārtībā, meklējiet Informācijas centra vadītāju 
Venēru. Tel.: 00353 862 057 098
Atcerieties, ka ārkārtas gadījumā, ja nepieciešama medicīniska palīdzība, aizsardzība 
vai glābējs, Īrijā ir jāzvana uz numuru 999. Operators jums jautās, kuru no dienestiem 
gribat izsaukt (Ambulance/Garda/Fire), un vajadzīgais steigsies jums palīgā. 
Numurs 999 savienojas arī tad, ja jums tālruņa kontā beigusies nauda vai ieslēgts 
“screen saver”!

Šovakar nīkšanas vadību 
uzņemsies 

Kašers un 
Jogita! 

VISI TIEK 
GAIDĪTI
LIELAJĀ 
MĀJĀ

KĀ PARASTI NO 22:00

Rīt esam laipni aicināti piedalīties 
Kāslbāras pilsētas svētkos
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Kopš astoņdesmito un 
deviņdesmito gadu 
mijā ārzemju latvieši 
Solvitai stāstīja par 
Gaŗezeru Amerikā, kur 
latviskuma kopšanai 
katru gadu notiek 3x3 
nometnes, nokļūšana 
šādā saietā bija viens 
no viņas lielajiem 
sapņiem. Un nu aplis 
ir noslēdzies – Solvita 
pirmo reizi ir Īrijā, 
pirmo reizi - 3x3 
un te vada ģimeņu 
semināru. Vai latvis-
kums īpaši jākopj arī 
Latvijas latviešiem, 
tādiem kā Solvita? 
– Kāpēc latviešiem 
ir vajadzīgi Dziesmu 

svētki? – viņa atvaicā. 
– Tāpēc, ka tie sti-
prina, atgādina un 
liek justies lepnai. 
Kāpēc Ziemassvētkos 
ģimenei jāsanāk kopā 
pie svētku galda? 
Tās ir tradīcijas, kurās 
pildām zināmu rituālu. 
Un katru gadu mēs to 
atsvaidzinām. 
– Vai te Tev ir radušās 
arī kādas īpašas 
atziņas?
– Es atbraucu, lai dotu, 
jo man kā psihot-
erapeitei ir izteikta 
misijas apziņa. Bet tas, 
ka es te tik negaidīti 
daudz saņemu pretī, 
ir milzīga dāvana. Tā 

ir gaisotne, kurā es 
stiprinos kā latviete. 
Te es izdzīvoju to 
pašu, ko Dziesmu 
svētkos, es saņemu 
apstiprinājumu 
kopības sajūtai. Te tiek 
nojaukti visi negatīvie 
stereotipi par 
latviešiem. Ar mums 
viss ir kārtībā – latvieši 
ir darbīgi, draudzīgi un 
labsirdīgi.
– Ko Tu dari ģimeņu 
seminārā?
– Mēs jau pašā sākumā 
vienojāmies, ka 
esam slēgta grupa. 
Noslēdzām savstarpēju 
konfidencialitātes 
līgumu, tāpēc par 
mūsu grupā runāto 
neko vairāk nedrīkstu 
stāstīt. Mums ir dziļas 
un atvērtas saru-
nas. Mēs runājam 
par to, kas katram 
konkrētam cilvēkam 
ir svarīgs, katrs nāk 
ar savu īpašo stāstu. 
Paplašinām šo tēmu, 
un tā rodas jauns 
skatījums. Runājam 
par lietām, kas ir 
svarīgas neatkarīgi no 
vecuma – vai tu tiec 
pieņemts, vai tu netiec 
vērtēts. Tāpat ir ar 
manu pieredzi Latvijā, 
Krievijā un Francijā 
– kā apmierināt 
vajadzību mīlēt un tikt 
mīlētam. Un tas, ka tu 
ar savu problēmu nee-
si viens pats pasaulē, 
tas ļoti iedrošina. Tā ir 
grupu psihoterapijas 
veiksme. 

Mūsu mazā grupiņa 
parāda, ko var redzēt 
visā 3x3 – palīdzību 
un ieinteresētību. 
Piemēram, atnesot 
otram mutautiņu, 
tēju, svecītes – telpas 
un dvēseles siltumam 
un gaišumam. Mēs 
runājam par to, ko 
viens otram var dot.
– Kā iespējams 
panākt tik lielu 
cilvēku uzticēšanos, 
ka viņi atveras un 
atklāti runā par savu 
problēmu?
– Personīgo baiļu 
robežu lauž dvēseles 
sāpes. Un kad tās 
kļūst neizturamas, tad 
cilvēks kļūst atklāts un 
sāk runāt.
– Ko Tu vēl baudi šajā 
3x3?
– Vēl eju uz Solvei-
gas Slaidiņas dejas 
un kustības ievirzi. 
Ieguvumi? Lokans mu-
gurkauls un pašapziņa. 
Deja ir cita garīgā 
dimensija. Patiesībā 
ar šo ievirzi man ir 
nenormāli veicies, tā 
mani ļoti iedvesmo. 
Rīgā dejot man nav 
laika, bet dejošana 
atkal ir viens no 
maniem senajiem 
sapņiem. Tagad Latvijā 
noteikti sameklēšu sev 
kādu deju grupu.
Tāpat man ļoti patīk 
rotaļas un tautasdzies-
mas visai ģimenei, ko 
vada Inese Krūmiņa 
- tā ir lieta, ko var 
nodot tālāk citiem. 
Patika arī Anša Bogus-
tova Eiropas vakars, 
dziesmas un danči 

nīkšanā. Patiesībā 
vislabākais ir tas, kas 
notiek starp ievirzēm, 
jā, arī garā rinda pirms 
ēdienreizēm. Tas ir tāds 
kā latviešu krodziņš, 
kas tik viss tur neno-
tiek – iepazīšanās, 
sarunas, norunas. 
Tiešām, paldies 3x3 
organizatoriem par šo 
rindu! Bez ironijas!
Ļoti patika kāpšana 
Patrika kalnā. To 
apvija laimes sajūta. Es 
izbaudīju debesis un 
okeāna skatus, dzēru 
strauta ūdeni. Kāpu 
ar savām pārdomām 
- kuri manī ir tie pūķi, 
kur man jālūdz Dievs 
un Sv. Patriks, lai tos 
novāc. Tā bija skaista 
dabas saplūsme ar 
domām. 
Kulminācija visam bija 
daudzinājuma rituāls. 
Tas lika saprast, ka 
mēs ar savu ķermeni 
un garu esam da-
bas daļa. Man vēl 
aizdeva tautastērpu, 
lai daudzinājumā 
varu būt skaista. Jā, to 
baudīt bija laime.
Ļoti žēl, ka laika 
trūkuma dēļ netieku 
uz kori pie Lilijas 
Zobens un uz latviešu 
valodas ievirzi pie Aus-
tra Graša, tas būtu bijis 
ļoti interesanti.
Patiesībā, visa 3x3 pro-
gramma ir sastādīta 
tā, lai esi pietiekami 
aizņemts, bet arī 
pietiekami brīvs savā 
izvēlē. Par to paldies 
organizētājiem! Tā ir 
liela uzticēšanās.

Ieva Freinberga

Psihoterapeites 
Solvitas Vekteres 

sapņi piepildās
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Nometnē cep maizi.
Mīl, katrs baltu maizes riku
Es mīlu lauku rudens pliku,
Kad tas stāv tukšs un atbrīvots,
Kad beidzies apkūlību gods.

Ievirzē pie Ievas Freinbergas 
3x3 dalībnieki ne tikai cep 
maizi, bet arī mācās par to, ko 
latvietim nozīmē maize, par 
ticējumiem, par tradīcijām, par 
maizes ceļu.
Vai Jūs zināt cik ilgi jāmīca 
maize? Kamēr stendere slapja 
paliek! Un vai Jūs zinājāt, ka 
maizi mīcot ir jādusmojas, lai 
maize labi rūgst, un ka vislabāk, 
ja maizi mīca dūšīgas meitas.
Tie nometnes dalībnieki, kas 
piedalām Maizes skolas ievirzē 
tagad to zina.
Meitenes draudzīgā pulciņā 
Ievas Freinbergas un Austra 
Graša vadībā sijāja miltus, 
maisīja, mīcīja, veidoja un cepa 
garšīgu rudzu maizi.
Par to, ka izceptā maize 
bija garda un smaržoja labi, 
liecina kaut vai šis stāsts: kad 
maize bija izcepta un iev-
irzes meitenes ar to mielojās, 
nevarēdamas vien beigt slavēt, 
no blakus esošās aušanas 
ievirzes puses atskanēja vārgs, 
pat izmisuma pilns sauciens 
„maizīti!” Šādu izmisušu 
saucienu nevarēja atstāt bez 
ievērības, tāpēc pie gabaliņa 
maizes tika arī aušanas ievirzes 
dalībnieces.
Šodien pieredzes kuplināšanai 
savus maizes cepšanas 
noslēpumus stāstīs Inese 
Krūmiņa.

Kas jādara, lai maize labi rūgst

Šodien braucam skatīt Atlantijas 
okeānu no Īrijas salas krasta. 

Pirmajā izbraukuma tūrē Vitauts mūs ved tūlīt 
pēc brokastīm, pulksten 10.00.

Otrā tūre būs pulksten 14.00 un trešā - 17.00.
Tie, kas pierakstījušies uz katru attiecīgo laiku, 

norādītajos laikos ir jāpulcējas pie Informācijas 
centra.  
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To latviešu, kas Īrijā ie-
brauca pēc Otrā pasaules 

kara, Zaļajā salā praktiski nav, 
jeb pareizāk sakot, viņu ir tik 
maz, ka pazīstam viņus gan 
pēc vārda, gan vaigā. Toties 
mums ir Kārlis Pētersons  - 
veclatvietis, pasaulslavenais 
pīpju meistars. 
Iz vēstures: Kristaps Pētersons 
ir dzimis Zaļenieku pagastā, 
tagad Jelgavas novadā, bet 
toreiz Mītavas apkaimē, Lejas 
Micaišu mājās. Viņa tēvs bija 
Indriķis Pētersons un māte 
Grieta. Kristaps piedzima 

1852.gada 4.martā pulksten 
4.00 no rīta. Tik precīzi dati ir 
ierakstīti Dublinas Pētersona 
dzimšanas izziņā, ko rakstījis 
un izdevis Zaļenieku baznīcas 
mācītājs 1872.gadā, kad 
Kristaps devās projām no 
dzimtenes. Vispirms viņš 
aizbrauca uz Pēterburgu, un 
tajā pašā gadā uz Vāciju, kur 
vairākus gadus nostrādāja 
Lībekā. Saņēmis Heninga 
rekomendācijas vēstuli, viņš 
dodas tālāk uz Lielbritāniju 
un tad uz Dublinu. Leģenda 
stāsta, ka 1876.gadā 

Pētersons (tagad jau 
saukts par Charles 
jeb Kārli) pārkāpa 
Graftonstrītas 
mazās Kappa pīpju 
darbnīciņas slieksni 
un paziņoja, ka zina 
pīpes konstrukciju, 
kas šajā nozarē 
izraisīs revolūciju...
Pēdējo pāris 
gadu laikā par 
Kārli Pētersonu 
un, izrādās, arī 
lielo Pētersonu 
dzimtu Latvijā un 
ASV, ir savākts ne 
tikai milzīgs faktu 

krājums un apmēram 2000 
fotogrāfiju. Tiek uzturēti kon-
takti arī ar Pētersonu dzimtas 
pēctečiem. 
Ja runājam par saknēm un 
dzimtas koku, tad mūsu šā 
gada nometne un Pētersoni 
ir tiešs apliecinājums tam, 
kā savas dzimtas sakņu 
apzināšanu ar 3x3 nometni 
Īrijā ir apvienojusi mūsu 
saieta dalībniece - Rīgas 
skolniece Luīze Pētersone un 
viņas vecvecāki Andris un 
Dore Neibergi. Viņi šovasar 
no Latvijas uz Īriju atbrauca, 

lai vēl pirms nometnes 
izstaigātu Pētersonu vi-
etas, paciemotos ražotnē 
Kapp&Peterson un apskatītu 
muzeju Salinogīnā (Sallynog-
gin).
Apvāršņa pasākumu par Kārli 
Pētersonu vakar apmeklēja 
tikai nedaudzi interesenti, 
toties saruna izvērtās gara 
un pārsniedza visus laika 
limitus. Tā ieilga apmēram 
par pusstundu. Kāpēc? Ne 
jau katru dienu ir iespējams 
satikties un aprunāties 
ar Pētersoniem. Savās 
atmiņās ar nometņotājiem 
dalījās Kārļa Pētersona 
māsīcas Annas Pētersones 
mazmazdēls Andris Neibergs 
– šobrīd rīdzinieks, kas no 
ASV dzimtenē atgriezies 
pēc Latvijas neatkarības 
atjaunošanas.

Kārlis Pētersons – 
pirmais Īrijas latvietis

Atgādinājums 
tiem, kuriem 
aizmirsies, ka 

būs jāpastāsta, 
jāparāda, 

jānodejo vai 
jānodzied sava 

ievirze!

Rīt, sestdienas vakarā, 
pulksten 20.00 visiem 

jāpulcējas uz no-
metnes noslēguma 

koncertu-prezentāciju, 
kad katra ievirze 
pastāstīs, parādīs 
vai nodemonstrēs 

nedēļas laikā paveikto. 
Pasākumu vadīs 

Kašers!
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Līmeniski. 1.Mazvērtīgākā īsšķiedra. 5.Plūdi. 
6.Bezvadu pārraides signālu uztvērējs. 8.Nodarīt 
kaut ko, kaut kam sliktu. 9.Vērt vaļā kaut ko ar 
zināmu piepūli. 10.Ielikt rāmjos (par uzvedību). 
12.Izsauksmes vārds. 14.Garstāvoklis. 16.Sari. 
18.Neikdienišķs. 
Stateniski. 1.Daudzskaldnis(ģeom.). 2.Paeglis. 
3.Labības kuļamais rīks. 4.Tilpuma mērvienība. 
7.Intervāls starp divām notīm(mūz).  11.Efektīgs 
paņēmiens. 13.Čukurs. 15.Redzes orgāns. 16.Šerps. 
17.Norādāmais vietniekvārds(dzsk.)

Autore Venēra Vilovska

UZMANĪBU! UZMANĪBU! 
Esam spiesti ziņot par starpgadījumu, kas noticis vakar agri 
no rīta un ir ciešā saistībā ar jau agrāk presē izskanējušo 
informāciju par noziedzīgā grupējuma uzdarbošanos šīs 
nedēļas sākumā, kad vairākas patlaban meklēšanā esošas 
personas noziedzīgā ceļā centās iegūt vēl nepublicētu 
informāciju  no avīzes Trejlapis redakcijas.
Un tā, kā ziņo neatkarīgais informācijas avots, kas 
pilnīgi nejauši atradās notikuma epicentrā, agrā ceturt-
dienas rīta stundā, vēl pirms rīta dziesmas (par brokast-
laiku pat nerunājot), notika krimināli sodāms kukuļošanas 
mēģinājums. Pēc aculiecinieku teiktā, ārkārtīgi tiešā un 
uzbrūkošā veidā, ar mērķi iegūt vēl nepubliskotu informāciju, 
tika mēģināts uzpirkt kādu augsti stāvošu personu no 3x3 
nometnes vadības loka, piesolot tai dažādus pakalpoju-
mus, to skaitā, ekskluzīvu pārtikas preču privātu piegādi un 
ar šīm precēm saistītu ļoti privātu pakalpojumu veikšanu 
(piemēram, veselībai kaitīgu saldumvielu iemaisīšanu 
tējā un putnu dējumu atčaulošanu). Līdz ar to, atkārtoti ir 
apstiprinājušās aizdomas par iepriekš minētā grupējuma 
iespējamiem līdzzinātājiem, kas palikuši 3x3 saieta teritorijā.
Kukuļošanā iesaistītās personas vārds, diemžēl, plašākai 
sabiedrībai netiek darīts zināms, vienīgi tiesībsargājošās in-
stances nometnes dalībniekus lūdz izvairīties no tālākiem 
kontaktiem ar jebkuru personu, kas slēpj vai nav spējīgs 
uzrādīt savu vārda karti.
Līdz ar šī uztraucošā gadījuma parādīšanos atklātībā, 
brīdinām par iespējamiem atkārtošanās gadījumiem un 
lūdzam nekavējoties ziņot, lai palīdzētu tālākai izmeklēšanai.

SAŠUTUSĪ NOMETŅOTĀJA
Avīzes redakcija vakar saņēma ziņu par kādas nometņotājas 
gruzdošu neapmierinātību ar dažāda veida pielietojamības 
papīru - gan to, kas nometnes teritorijā ir sastopams ruļļos, 
gan to, kas trīs lapu sakniedējumā tiek izsniegts ierobežotā 
daudzumā. Atgādinām, ka katrs no šiem papīru veidiem 
ir pielietojams tikai tam paradzētajiem mērķiem. Viens 
no papīru veidiem nometnes teritorijā strauji sāk kļūt par 
deficītu, bet otrs sniedz baudu pārāk īsu brīdi. Organiza-
toru komanda izpētīja problēmas dziļumu un ķērās pie tās 
novēršanas. Diemžēl tika secināts, ka ruļļotai problēmai 
ir vienkāršs atrisinājums, taču trejlapotā nav atrisināma ar 
esošajiem resursiem. Nometnes organizatori atvainojas par 
sagādātajām neērtībām!

Žēl, bet šoreiz pareizo krustvārdmīklas atminējumu nav 
iesniedzis neviens. Redakcijā tomēr ir ienākušas ziņas, ka 
mūsu mīklu minēšanas čempione Ilze Stīpniece vakardi-
enas mīklu ir atminējusi, vienīgi sakautrējusies to atnest. 
Tāpat arī esam brīdināti, ka Ilze var neatlaidīgi liegties, 
sakot, ka tomēr nav atminējusi un pat izmēģināt dažādas 
metodes, kā par to pārliecināt redakcijas darbiniekus. 
Avīzes veidotāji tomēr nav ar pliku roku ņemami, tāpēc, 
zinot patiesību, atkal apbalvojam Ilzi Stīpnieci!

Tas nav mans puķu 
pušķis, bet tas varētu būt 

mans puķu pušķis.
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Latviešu kultūras fonds īrijā

LATVIEŠU KULTŪRAS FONDS ĪRIJĀ
LATVIAN CULTURE FOUNDATION IN IRELAND

Atceries! Tu vienmēr esi gaidīts nometnes avīzes “Trejlapis” 
redakcijā. 
Ja tev ir ko teikt, tad nāc un saki! Nes savu rakstu, viedokli, 
pārdomas, iespaidus un visu pārējo, ar ko labprāt vēlētos 
padalīties ar citiem! 

Avīzes veidotāji: 
Redaktore - Sandra Bondarevska, korespondentes - Inguna 
Mieze un Ieva Freinberga, māksliniece - Santa Siliņa, kore-
ktore – Guna Kriškāne, ārštata žurnālisti un visi, kas vēlas 
publicēties.  Foto - Igors Ažgiņš, Lauris Karpovs Ziemelis

3x3 ğimeņu saietu Īrijā atbalsta:

Latviešu kultūras fonds īrijā

LATVIEŠU KULTŪRAS FONDS ĪRIJĀ
LATVIAN CULTURE FOUNDATION IN IRELAND

Latvijas vēstniecība Īrijā

Latviešu
maize Īrijā

Jau pirms diviem 
gadiem, kad Īrijā sāka 

veidoties pirmās no-
jausmas par to, ka Zaļajā 
salā varētu rīkot 3x3 
nometni, gaisā virmoja 
pirmie ideju aizmetņi, 
ka te varētu pulcēties arī 
latviešu valodas skolotāji. 
Ne tikai kā bērnu latviešu 
valodas ievirzes vadītāji, 
bet mācīties arī paši. 
Toreiz mēs vēl īsti 
nevarējām noformulēt, kā 
tas varētu būt -  skolotāju 
semināra, nodarbību vai 
kursu veidā. Pagājušajā 
gadā tālāk par ideju tā 
arī netikām un labi vien 
bija, jo katrai idejai taču 
vispirms ir jānobriest, 
jeb mūsu gadījumā 
– ir jānāk pareizajam 
cilvēkam ar pareizo 
priekšlikumu, attieksmi 
un saviem sadarbības 
partneriem. Un šāds 
cilvēks mums ir. Īstajā 
vietā un laikā (tas bija 
februāris) pie Īrijas 3x3 
gatavošanās apvāršņa 
parādījās Inguna Grietiņa. 

Februārī tāpēc, ka tieši 
šajā laikā blakus salā 
notika Lielbritānijas un 
Īrijas skolotāju seminārs. 
Ideja ne tikai sāka 
īstenoties, tā apauga ar 
papildinājumiem. Un te 
nu mēs esam – Latviešu 
valodas aģentūras 
speciālistes šajā nedēļā 
vada kursus latviešu 
valodas skolotājām, 
kas strādā ar bērniem 

Īrijas, Lielbritānijas un 
Norvēģijas nedēļas 
nogales skoliņās. Bez 
zināšanām skolotājas 
te saņem arī prak-
tiskus padomus un 
piedevām vēl sponsorē 
nometni ar grāmatām, 
vārdnīcām un citiem 
palīglīdzekļiem, piedalās 
ievirzēs un palīdz gatavot 
arī “Trejlapi”. Paldies, 
meitenes! 

Īrijas Latviešu kultūras fonds ir 
visjaunākais nometnes spon-

sors, jo tas izveidots tikai šā gada 
pavasarī, kad vairāki latviešu 
uzņēmēji apvienojās, lai palīdzētu 
un atbalstītu latvisko dzīvi Zaļajā 
salā. 
Fonda prioritātes ir latviskā izglītība 
un to starpā arī Īrijas 3x3 saiets. Šis 
vēl ir tikai pats sākums. Gan fonda 
dalībnieki, gan latvieši salā cer, ka 
Fonds kļūs arvien stiprāks un tā 
darbības lauks arvien paplašināsies. 
Īrijas Latviešu kultūras fondu vada 
uzņēmējs Kaspars Bergšteins. Arī 
viņš pats un viņa ģimene ir šīs no-
metnes dalībnieki.

Visbiežāk lietotais vārds 3x3 
nometnes laikā – paldies!

Visjaunākais 
nometnes 

atbalstītājs - 
Īrijas Latviešu 
kultūras fonds

Kā mēs sadraudzējāmies ar Latviešu valodas aģentūru


