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3x3 saieta Īrijā avīze

Tec, brālīti, tec, māsiņa,
Palīdziet vez’mu vilkt.
Ko viens pats nevarēja,
To pulkā padarīja.

Sirsnīgi sveicinu 2. Īrijas 3x3 
rīkotājus, darbiniekus un 
dalībniekus!

Ļoti gribētu būt pie jums tāpat kā 
pagājušajā gadā, bet mana vīra 
Arnolda slimības dēļ tas šoreiz 
nav iespējams. Man ir milzīgs 
prieks par kuplo dalībnieku 
skaitu šajā 205-jā 3x3 pasaulē.  
To pieskaitot lielajai 3x3 saimei,  
iznāk tuvu pie 30 000 galviņām. 
Par to pateicība pienākās katram, 
kurš ir roku pielicis, piedalījies, 
atbalstījis, labu vārdu pateicis.  
Šeit vislielāko pateicību saku 
Ingunai ar Imantu, Sandrai, 
Lāsmai, Zanei, Baibai un visiem 
pārējiem, kuri ir tiešām strādājuši 
ar vislielāko atdevi,  lai šis 3x3 iz-
dotos tāds, ar kuru patiesi varam 
lepoties.  
Liels paldies arī visiem, kuri 
palīdzēja naudā vai graudā.  Īpašs 
paldies LSIF, Sandrai Bondar-
evskai un Gunai Kriškānei par 
līdzekļiem, bez kuriem mums 
nebūtu bijis iespējams šo 3x3 
rīkot tik labos apstākļos un ar tik 
lielu dalībnieku skaitu.  Un vēl 
īpašs paldies Latviešu Valodas 
aģentūrai par sadarbību, rīkojot 
skolotāju kursus 3x3 ietvaros.  
Domāju, ka šī ir brīnišķīga ideja, 
kura mums būtu jāturpina un 

jāiedzīvina ne tikai Īrijas 3x3, bet 
varbūt arī aizjūrā.  
1981. gadā uzstādītie Trīsreiztrīs 
mērķi ir latvisko zināšanu 
paplašināšana, latvisko ģimeņu 
stiprināšana, latviskās kopības 
sajūtas veicināšana un latvisko 
draudzību sekmēšana, un 
vēl šodien šie mērķi ir red-
zami nometņu/saietu brošūrās 
(Latvijā ir klāt nākusi arī Latvis-
kas kultūrvides attīstīšana).  
Manuprāt, tie apraksta svarīgākās 
sastāvdaļas latviskās identitātes 
veidošanā, saglabāšanā un 
tālāk nodošanā. Šķiet, ka esam 
laimīgā kārtā atraduši īsto 
formulu, kā to veikt.  Par to liecina 
3x3 dzīvotspēja un veiksme.  Un 
visvairāk iepriecina tas, ka mūsu 
saimei pievienojas kopienas tādās 
zemēs, kur 3x3 līdz šim nav noticis 
un vadībā jau redzam ilggadīgo 
3x3 darbinieku pieaugušos 
bērnus.
Man jau pirms 3x3 uzsākšanas 
bija pārliecība, ka latvietība ir 
vērtība un ka aktīva līdzdalība 
latviešu sabiedrībā ir privilēģija, 
jo tai ir spēja saviem locekļiem 
dot piederības, stabilitātes un 
identitātes sajūtu, apziņu par 
kopīgām saknēm, kopīgām 
vērtībām un kopīgiem mērķiem. 
Neviena grupa vai sabiedrība 
nevar pastāvēt bez vairāk vai 
mazāk formālām organizācijām 
jeb institūcijām, jo bez tām nevar 
rasties kolektīva paredzama 
pieredze, kas ir nepieciešama, 

lai grupas locekļiem būtu „mēs” 
sajūta.  Tātad, lai mēs varētu 
pastāvēt kā latvieši, mums ir 
jārod kopīgi piedzīvojumi, kopīga 
mācīšanās un darbošanās, lietas, 
ko mēs visi esam izjutuši un 
darījuši, cilvēki, ko mēs pazīstam 
un kas pazīst mūs.  Piemēram, 
varu minēt Garezera Vasaras vid-
usskolu ASV, kuras skolēnu saites 

ar latvietību un vienam ar otru 
bieži ilgst visu mūžu.  
Uzsākot 3x3, man arī bija 
pārliecība, ka ir jārod iespēja 
kopā darboties visām vecuma 
grupām, lai mēs varētu mācīties 
viens no otra un viens par 
otru.  Īpaši nozīmīga man šķita 
iespēja ģimenēm darboties kopā 
latviskā gaisotnē, jo, tāpat kā 
bērns iemācās latviešu valodu, 
ja to ikdienā lieto viņa ģimene 
un citi tuvi cilvēki, tā arī latviskās 
vērtības un latvisko identitāti 
bērns izveidos tikai tad, ja šīs būs 
arī viņa ģimenes vērtības, ja bērns 
redzēs, ka latvietība ir svarīga 
un nozīmīga viņa vecākiem un 
citiem tuviem cilvēkiem, ka viņi 
to apliecina ne tikai vārdos, bet 
arī darbos.  It sevišķi jaunākiem 
bērniem ir absolūti nepieciešams 
vecāku piemērs, atbalsts un 
līdzdarbošanās.
Viņi nespēj ietekmēt ģimenes 
vērtības, valodu  un dzīves stilu 
un, protams, nespēj arī izveidot 
latvisku identitāti, ja tā nav 
svarīga viņu vecākiem. 2.lpp.

Vēstule no mūsu Līgas!

Īrijas 3x3 ģimeņu saiets 2013 ir sācies!
www.3x3.ieNr. 1 2013. gada 12. augusts

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

Saknes jau vējš neizplēš...

No mums Līgai
Pagājušajā gadā, savā 3x3 nometnē, kad ar mums kopā bija Līga Ruperte, 
mēs jutāmies drošībā un pasargāti no likstām un kļūdām, gluži kā zem droša 
spārna. Šogad Līga nevarēja atbraukt, viņas rūpe ir Arnolds un tas ir sapro-
tams. 
Vai zini, Līga, taisnību sakot, mēs uzreiz jūtamies mazliet nedroši un nobijušies. 
Pirmais 3x3 jau bija tikai tāds liels ģenerālmēģinājums pirms patstāvības. Kā nu 
būs? Vai tiksim galā? Apņēmības mums netrūkst, bet, bet, bet... Tu jau visu gadu 
skaipā cītīgi piedalījies mūsu sanāksmēs un uzmundrināji, un tas mums daudz 
palīdzēja. Katrs padoms bija zelta vērts un deva lielu apņēmību izdarīt visu pēc 
labākās sirdsapziņas. Paldies Tev par to!
Visas mūsu rīkotāju saimes vārdā saku tev vislielāko paldies un mēs ļoti, ļoti 
gaidīsim tevi nākamajā Īrijas 3x3 nometnē, bet Arnoldam vismīļākie sveicieni 
un stipru garu!

 Sandra, Inguna, Imants, Baiba, Lāsma, Zane, Agnese, Rita, Pēteris 
un visi pārējie mūsu daudzie palīgi

Laipni aicināti Īrijas rietumkrastā, 
vienā no visīriskākajiem apvi-

diem – Meijo grāfistes pilsētiņā 
Kāslbārā (Castlebar). 3x3 nometnes 
norises vieta – atpūtas centru 

Lough Lannagh ir pārvērtusi par 
latviešu ciematiņu un tāds tas 
būs visu nākamo nedēļu, līdz pat 
18.augustam. 
Nometnes avīze “Trejlapis” iznāks 

katru rītu un katru rītu mēs jums 
pastāstīsim gan par to, kas noticis, 
gan to kas gaidāms. Lasiet mūs cītīgi 
un piedalieties arī mūsu mazajos 
konkursiņos!
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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”!

no 1.lpp.
 3x3 dod iespēju latviešiem justies 
piederīgiem 3x3 saimei, lai kurā 
pasaules malā tie neatrastos, jo, 
lai arī katram 3x3 ir sava seja, 
visu pieredze ir vairāk līdzīga 
nekā atšķirīga.  Uzsvars ir uz 
latvisko, gaisotne ir draudzīga un 
labestīga, uzskatu dažādība tiek 
uzklausīta un pieņemta, visi ir 
lūgti viens otru uzrunāt uz „tu”, dot 
un no otra sagaidīt to labāko, kas 
mums ir.  3x3 nav ekskluzīvs vai 
elitārs, tur nav devēju un ņēmēju, 
jo mēs visi mācāmies un iegūstam 
atbalsta sajūtu viens no otra 
-  vairāk dodot no sevis, arī vairāk 
gūsim pretī. Te valda apziņa, 
ka esam ar savējiem, vienalga 
no kuras pasaules malas, kāda 
vecuma, profesijas, sabiedriskā vai 
finansiālā stāvokļa esam.
3x3 ārpus Latvijas  palīdz uzturēt 
un uzlabot latviešu valodu, dod 
apziņu, ka mūsu 
valoda ir svarīga daļa no mūsu 
latviskās identitātes.  Tāpat kā 
dažām tautām reliģija, 
latviešiem valoda ir viena no 
kodolvērtībām.  Bez latviešu valo-
das liela daļa no latviešu 
kultūras kļūst neapgūstama, 
to nevar saprast un novērtēt 
tulkojumā. Un, ja mēs nerunāsim 
latviski un neveicināsim, lai to 
dara mūsu bērni, zaudēsim ne 
tikai mēs paši, bet ar laiku izzudīs 
arī mūsu valoda, jo latviski 
runājošo pasaulē nav sevišķi 
daudz.
Un vēl – ieguvums ir arī pašam 
latviski runājošajam.  Nesen 
„Time” žurnālā ir apraksts
par pētījumiem, kuri pierāda, 
ka divvalodīgas smadzenes spēj 
labāk risināt problēmas, veikt 
dažādus uzdevumus, ieskaitot 
jaunas vielas apgūšanu, un 
vecumā ilgāk saglabā spējas 
funkcionēt kā nākās.
Noslēgumā gribu jums novēlēt 
izbaudīt šo nedēļu, atjaunot vecas 
draudzības un veidot jaunas, 
iepazīt sevi un savu ģimeni 
neikdienišķā vidē, mācīties no 
lektoriem un  vienam no otra, 
priecāties un novērtēt, cik labi būt 
kopā ar savējiem.  Un  aizbraucot 
mājās, ņemt līdzi un nelikt zem 
pūra šeit iegūto!  
Uz redzēšanos 3x3 nākošgad!

Līga Ruperte
2013. gada 11. augustā

Godātie 3x3 nometnes vadītāji 
un dalībnieki!
Man ir patiess gods sveikt jūs 
latviešu ģimeņu saietā 3x3 
nometnē Īrijas „Ezerlīčos”.
Man ir liels prieks, ka 3x3 
nometnē šogad ir liels bērnu 
skaits, jo arī Sabiedrības 
integrācijas fonds savā darbībā 
lielu uzmanību pievērš tieši 
bērnu un jauniešu aktivitātēm.
Šogad pirmo reizi uzsākta 
Latvijas valsts budžeta 
finansēta Pilsoniskās līdzdalības 
veicināšanas programma, kuras 
ietvaros sniegts atbalsts šī gada 
3x3 nometnes organizēšanā. 

Ceram, ka arī nometnes 
dalībnieku ģimeņu nelatviskā 
pusīte gūs neaizmirstamus 
iespaidus, iepazīstoties ar 
latviešu valodu, kultūru, vēsturi 
un tradīcijām.
Vēlos atzīmēt, ka Sabiedrības 
integrācijas fonds arī turpmāk 
ir iecerējis īstenot atbalsta 
pasākumus latviešu bērniem 
ārzemēs. Pagājušajā gadā, 
piemēram, radām iespēju 
latviešu bērniem no Īrijas 
viesoties Latvijā nometnē 
Mazirbē.  Šogad pirmo reizi tiek 
īstenots projekts, kura iet-
varos latviešu bērni no Krievijas 

viesojās dzimtenē. Sabiedrības 
integrācijas fonds arī turpmāk 
ir iecerējis sniegt priekšlikumus 
valdībai jaunu iniciatīvu 
īstenošanā, lai stiprinātu diaspo-
ras latviešu latvisko piederības 
sajūtu.
Novēlam nometnes 
dalībniekiem sirsnīgu kopā 
darbošanos, daudz jaunu 
draugu, vērtīgu iespaidu un 
patīkamas atmiņas!

aija bauere, 
Sabiedrības integrācijas fonda 

sekretariāta direktore

Sveicieni no Latvijas!
Mūsu nometnes lielākais atbalstītājs, palīgs, 

padomdevējs un patiess draugs ir Latvi-
jas Sabiedrības integrācijas fonds (SIf) un tā 
atsaucīgie darbinieki. Par fonda darbību un mūsu 
sadarbošanos „trejlapis” vēl rakstīs, bet šodien, 
nometnes pirmajā darba dienā, mūs uzrunā fonda 
sekretariāta direktore aija bauere.

Nometnes vadītāji - Inguna un Imants Mieži
Ir diezgan grūti iedomāties 

kādu, kas nepazīst Ingunu un 
Imantu, vismaz Īrijā note-
ikti, tāpēc pat nezinu, ko par 
viņiem pateikt tādu, ko jūs vēl 
nezināt. 
Un, ja nu tomēr: Inguna Zaļajā 
salā strādā par žurnālisti 
ziņu portālā “Baltic-Ireland” 
un ikdienu veido rakstus, lai 
Īrijas latvieši varētu sekot 
notikumiem Īrijas sabiedrībā, 
valdībā un ekonomikā. Portālā 
varat lasīt arī viņas sagatavotās 
reportāžas no latviešu 
pasākumiem un intervijas ar 
mūsējiem šeit - salā. Ingunas 
sagatavotie videosižeti, kurus 
viņai vizuāli noformēt palīdz arī 
Imants, laiku pa laikam redzami 
arī LTV raidījumā “Panorāma”. 
Brīvajā laikā Inguna ir aktīva 
latviešu kora “eLVē” dziedātāja, 

bet kā Latviešu luterāņu 
draudzes priekšniece daudz 
laika un enerģijas iegulda 
baznīcas lietu kārtošanā.  
Imants nodarbojas ar 
izdevējdarbību, ir uzņēmies 
rūpes par Īrijas Latviešu 
kultūras fonda attīstību 
un pilnveidošanu, aizrau-
jas ar burāšanu un jahtām. 
Pagājušajā gadā kopā ar 
latviešu jahtas “Spaniel” ko-
mandu piedalījās regatē “Tall 
Ship”. 
2011.gada nogalē Inguna un 
Imants Mieži Rīgā saņēma 
prestižo “Latvijas Lepnuma” 
apbalvojumu par palīdzības 
sniegšanu fiktīvo laulību upu-
riem Īrijā.
Abi ir pārliecināti kristieši, 
bet atvērti jebkuram citam 
pasaules uzskatam. 

Imants un Inguna nometnes 
atklāšanāvelk mastā Latvijas 
karogu.
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Šodien  pēc vakariņām, pulksten 20.00, 
pulcēsimies Mazajā zālē, kur mācītājs 

andris abakuks no Lielbritānijas noturēs 
svētbrīdi. 

Pēc tam jūs uzrunās Laura Druviete un 
Ulvis Kravalis, kas nometnes laikā vadīs 

ievirzi “Īsta mīlestība gaida”.  

Šodienas programma

8.00 Rīta rosme 
8.30 Nometnes rīkotāju 
sapulce
9.00 Brokastis Lielajā mājā
10.30 Pirmspusdienas 
ievirzes
13.00 Pusdienas Lielajā mājā
14.15 Pēcpusdienas ievirzes 
un Latviešu skoliņu skolotāju 
kursi
Brīvais laiks visiem izņemot 
latviešu valodas kursu 
dalībniekiem, “Mazuļu 
akadēmijas” akadēmiķiem 
launadziņš
17.15 Pievakares ievirzes 
19.00 Vakariņas Lielajā mājā
20.00 Svētbrīdis, vada 
mācītājs Andris Abakuks no 
Lielbritānijas Mazajā zālē 
21.00 Vakara dziesma
21.15 Bērniem vakara 
pasaciņa Lielajā zālē
22.00 Nīkšana Lielajā zāle

Sabraukšana  un iekārtošanās
Nometnē pirmā reģistrējās 

Sanita no Kāslbāras.
Pati pirmā dalībniece vakar 
nometnes informācijas centrā 
reģistrēties ieradās tikai drusku 
pēc pulksten deviņiem. Sanita 
Vecbrāle dzīvo tepat Kāslbārā 
un saka, ka ir noilgojusies 
pēc latviešiem. Tieši tāpēc ar 
nepacietību saietu gaidījusi un 

ieradusies tik agri, lai uzzinātu, 
kas te notiek. 
Noskaidrojusi, cikos kas 
būs un to, ka šodien, kā pie 
sabraukšanas dienas, būs 
svinīgais nometnes atklāšanas 
koncerts un savstarpēja 
iepazīšanās, Sanita dodas 
projām, bet jau pēc mirkļa 
atgriežas ar milzu bļodu, pilnu 

pīrāgiem, ko cepusi, lai cienātu 
citus nometņotājus. 
Viss lielais nometņotāju 
pieplūdums sākas pēc vien-
padsmitiem. Mūsu ir tik daudz, 
ka atpūtas centrs nespēja tikt 
līdzi, lai sagatavotu istabiņas 
nakšņotājiem. Pirmā diena, 
pirmās ķibeles, bet esam klāt, 
lai rīt sāktu čalki darboties.

Nometnē ierodas gan lieli, gan mazi.

tāpat kā pirmajā nometnē arī šogad nometnē piedalās 
austris Grasis, šoreiz kopā ar dzīvesbiedri Ievu freinbergu. 

Kamēr vieni reģistrējas, citi kavējas sarunās. 

Informācijas centra darbiniekiem ir ko darīt.
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Ikviens svinīgs pasākums vairāk vai mazāk 
ir formāls. Ar uzrunām, ar apsveikumiem, 

ar pateicības vārdiem. Neizpalika arī tie. 
Neizpalika arī kora “eLVē” uzstāšanās un deju 
kopas “Karbunkulis” jautrā Ābrama polka un 
liriskā deja “Rīga dimd”. 
Svētku uzrunu, nopietnu un aicinošu, 
nometņotājiem teica arī Latvijas vēstnieks 
Īrijā Pēteris Elferts. Iespējams, šī bija pēdējā 

viņa uzruna tautiešiem Īrijā, jo rotācijas dēļ
jau nākamnedēļ vēstnieks pošas atpakaļ uz 
Latviju. Lai vēstnieks neaizmirstu 3x3, kura 
iedzīvināšanai viņš personīgi ieguldījis ne 

mazums pūļu, nometnes rīkotāju vārdā Īrijas 
3x3 padomes priekšsēde Sandra Bondarevs-
ka par piemiņu vēstniekam dāvināja pirmā 
zināmā Īrijas latvieša dibinātā uzņēmuma 
“Kapp&Peterson” jeb, tautas valodā runājot, 
Kārļa Pētersona pīpi. Viens – Elferta posms - 
ir beidzies. 
Tomēr beigas ir arī sākums. Un arī šī nometne 
ir sākums kaut kam jaunam. 11.augustā Lough 
Lannagh centrā līdzās karogu mastiem, kuros 
šonedēļ blakus Eiropas Savienības un Īrijas 
karogam plīvos arī nometnes vadītāju Ingunas 
un Imanta Miežu uzvilktais Latvijas valsts 
karogs, tika iestādīts Latvijas ozols. Stāds, 
kas izaudzis no parastas dzimtenes ozolzīles, 
tagad saknes dzīs Īrijas zemē.  

1

Nometnes 
statistika

Nometnē šogad pavisam piedalās 
150 dalībnieku. 
Ievirzes vada 32 ieviržu vadītāji.
Mums ir 18 brīvprātīgie palīgi.
Pavisam lielajā 3x3 ģimenē esam 
38 ģimenes un virkne vieninieku.

Vidējais dalībnieku vecums 26 gadi
Pie mums notiek 27 ievirzes un 
Nedēļas nogales skoliņu skolotāju 
kursi.

Jaunākais nometnes dalībnieks ir 
pusgadu vecs.
Vecākais nometnes dalībnieks ir 77 
gadus jauns.

Skan Latvijas himna, plīvo 
sarkanbaltsarkanais karogs 

un koris dzied “Tēvzemei”

Pie mikrafona Latvijas vēstnieks 
Pēteris elferts.

Dzied latviešu koris Īrijā “eLVē”. 

Dejo zaļās salas latvieši – deju kopa “Karbunkulis”.
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Iepazīšanās vakaru vada Jautrīte Grieze
Jautrīte Grieze, dāma labākajos gados ar spilgti 

sarkaniem matiem un brilli uz deguna, pirmās 
nometnes norises dienas noslēgumā visus nometnes 
dalībniekus pulcināja Lielajā mājā uz Iepazīšanās 
vakaru. Nometnes dalībniekiem šī bija iespēja skatīt 
vaigā ieviržu vadītājus, kā arī mazdrusciņ vairāk 
uzzināt, kas tajā sagaidāms. 
Pavisam nometnē notiek 28 ievirzes, jeb pareizāk 
divdesmit septiņas un latviešu nedēļas nogales 
skoliņu skolotāju kursi, kurus vada Latviešu valodas 
aģentūras speciālistes. 
Uz blakus galdiem izklātajās lapās galībnieki varēja 
vēl pēdējoreiz pārskatīt visas iespējas un pierakstīties 
kārotajās ievirzēs. 
Tāda nu reiz ir šī 3x3 kārtība: ja esi nometnē, tad 
saņem maksimālo, ko tā sniedz, ja ne, tad... vienalga 
jāpiedalās. Piemēram, Virtuves ievirzē, kur var apgūt 
un praktiski izmēģināt visus ēdināšanas darbus, 
sākot ar kartupeļu mizošanu un beidzot ar trauku 
mazgāšanu.

1

Līmeniski. 1.Līdzenums. 6.Situācija šaha 
spēlē. 7.Caurule. 9.Nodevīgs. 11.Dzīslains. 
13.Asins sastāvdaļa. 14.Dzinumi. 15.Aizlieg-
ums.
Stateniski.1.Koks, no kā pin žogu. 
2.Maisīklis(dsk.) 3.Lokanums. 4. Putns. 
5.Mākslinieka darbarīks. 8.Kosmētiska 
procedūra. 10.Siena kaza. 12.Istaba.

Autore Venēra Vilovska

Krustvārdu mīklu risinām, 
lai iegūtu balvu!

Pirmais, kas uz avīzes redakciju 
Mājīgajā mājā atnesīs pareizos 

atminējumus, no autores rokām 
saņems īpašu latvisku balvu!
Goda vārds, ir vērts iespringt.

Ieviržu tika daudz, ka gribētos tikt uz vairākām, bet jāizvēlas taču tikai trīs...

Laima ozola aicina nometņotājus 
uz rīta rosmi.

jautrīte Grieze mikrofonu iedevusi 
Žurnalistikas ievirzes vadītājam ansism 
bogustovam.

arī Ieviržu vadītāji no pienākumiem brīvajā laikā labprāt pārtaptu par 
ieviržu dalībniekiem. 

andris un rūta abakuki stāsta par 
savu ievirzi.
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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, korespondente - Inguna 
Mieze, māksliniece - Santa Siliņa, korektore – Guna Kriškāne, 
ārštata žurnālisti, Anša Bogustova ievirzes studenti un visi, kas 
vēlas publicēties.

1

3x3 ğimeņu saietu Īrijā atbalsta:

Latviešu kultūras fonds īrijā

LATVIEŠU KULTŪRAS FONDS ĪRIJĀ
LATVIAN CULTURE FOUNDATION IN IRELAND

Latvijas vēstniecība Īrijā

Latviešu
maize Īrijā

Pilsētiņu, kas šogad ir izvēlēta 
Īrijas 3x3 saieta vietai un kur 

pašreiz visi atrodamies, sauc 
Kāslbāra (Castlebar) un mēs 
esam Meijo (Mayo) grāfistē, salas 
rietumos. Īrijā šo vietu atpazīst 
kā pašreizējā Īrijas Republikas 
premjera Endas Kenija dzimto 
pilsētu. 
Meijo (Mayo) grāfistē dzīvo 
un strādā arī daudz latviešu 
un ne viens vien izmanto 
iespēju piedalīties šī gada 3x3 
nometnē, bet pašā Kāslbārā 
ir latviešu nedēļas nogales 
skoliņa, kas mājvietu atradusi 
Kāslbāras (Castlebar) Ģimeņu 

centrā. Bērni te katru otro 
nedēļas nogali apgūst latviešu 
valodu, tradīcijas, rokdarbus, 
dziesmas un spēles, ko viņiem 
māca trīs skolotājas – Zane, 
Inese un Indra. Bērnu vecums ir 
dažāds -  jaunākais ir tikai dažus 
mēnešus vecs, bet vecākais ir 
jau tīnis. Skoliņas bērni svētkus 
ar tautasdziesmām, pīrāgiem un 
plātsmaizēm svin lauku mājās 
pie skolotājas Zanes. Zanes māja 
noteikti ir atsevišķa stāsta vērta. 
Tā ir guļbūve latviskā stilā, kas 
celta no Latvijas koka, ko mājas 
būvēšanai savulaik šurp speciāli 
veda no Latvijas. Māja atro-

das pie meža un Pirts ievirzes 
dalībniekiem te dabā būs gana 
liela “materiālu” izvēle pirts 
slotiņu gatavošanai.  
Tepat netālu, burtiski pāris de-
smit minūšu brauciena attālumā, 
atrodas Īrijas lepnums - Svētā 
Patrika kalns, īru valodā - Croagh 
Patrick, tā augstums - 772 metri 
virs jūras līmeņa un to ir vērts 
apskatīt, bet tiem, kam pietiek 
dūšas, arī uzkāpt tā virsotnē. 
Apmēram pusstundas braucienā 
no nometnes var nokļūt Atlanti-
jas okeāna krastā. Piekraste te ir 
pavisam savādāka nekā Rīgas līcī 
un arī līdz tai mēģināsim nokļūt. 
Tie, kuriem piedāvājumi apskatīt 

Kāslbāras (Castlebar) apkārtni 
šķiet interesanti, īpaši ciemiņiem 
no Latvijas, Lielbritānijas un 
Norvēģijas, lūdzam pieteik-
ties informācijas centrā un 
pārdomāsim, kā atrast brīvu 
brīdi noslogotās nometnes pro-
grammas laikā, lai dotos nelielā 
izbraukumā vai pat vairākos. 

Nometnes rīkotāji

Ar ko īpaša ir Kāslbāra? 
Ar Sv.Patrika kalnu, okeānu un Zanes māju 

Svētā Patrika kalns

zanes māja

atlantijas okeāns




