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3x3 saieta Īrijā avīze

Es braucu uz Īriju 
jau stipri padsmito 
reizi pēdējo 7 gadu 
laikā, skaits sajucis, 
drīzāk būs tuvāk 20. 
Es jūtos labi jau tajā 
brīdī, kad izkāpju no 
lidmašīnas... kaut kāds 
pievilkšanas spēks, 
pilnīgi neizskaidrojams 
un daļēji neizprotams 
emocionālais stāvoklis, 
kaut kas starp mier-
pilnu laimīgu iekšējo 
smaidu un  eiforiju.
Šī brauciena atšķirība ir 
tā, ka nebraucu viena, 
bet esam astoņi. Sveši ļauži, 
kuri jāsatiek Rīgas lidostā, 
norunātajā vietā, tikai 
vienu pazīstu personīgi. Kā 
atpazīšu?
Viss kārtībā, sejās 
atspoguļojas iekšējs 
gaišums, mēs esam 
draudzīgi.
3x3 nometnē esmu pirmo 
reizi, līdz šim par to esmu 
tikai dzirdējusi un lasījusi. 
Tāda kā pasaka, kas stāstīta 
bērnībā. Tāds kā sapnis 
kādreiz piedalīties, būt 
iekšā. Līdz šim likās, ka 
nepiepildāms, ka tas ir 
pilnīgi nereāls. Taču lietas 
pašas zina, kā sakārtoties, 
lai savestu mani kopā ar 
cilvēkiem, kuri sevi sauc 
par 3x3 nometņotājiem 
un kuriem ir vasarās krāta 

pieredze, kas mērāma 
gados, nobrauktajos kilom-
etros, satiktajos cilvēkos, 
izdziedātajās dziesmās, 
izteiktajos stiprajos spēka 
vārdos. Lai savestu mani 
kopā ar cilvēkiem, kuru 
dzīve iegriezusies tā, ka 
ikdiena paiet starp citā 
mēlē runājošiem un 
tikai ģimenē, mājās skan 
latviešu valoda. Lai savestu 
mani kopā ar vēl pārsimts 
savējiem.
Ir aizritējusi otrā no-
metnes diena, un sajūtu 
trauks pildās. Palēnām, ar 
pirmās dienas emocionālo 
atklāšanas ceremoniju, 
ar smalki saplānoto 
koncerta daļu, ar pilnīgi 
negaidīti, pat spontāni 
izskanējušu dziesmu pēc 
ozola stādīšanas. Kopīgais 

ēdienreižu noteikums 
katru reizi sēdēt ar citiem 
galda biedriem, kas liek 
mums iepazīt vienam otru. 
Dzirkstošie „labrīt!” un 
vismaz desmit reizes bez 
apstājas nakts melnumā 
izskanējusī daudzbalsu „...
tumša nakte ziedēja, zaļa 
zāle elpoja...”. 

Emociju zibšņi: 
- ārēji trauslas sievietes 
augšup vērstās rokas, kuru 
viegla, bet spēkpilna 
kustība pieceļ kājās 
pārējos 150 nometņotājus, 
lielus un mazus, lai kopīgi 
nodziedātu galdadziesmu 
pirms katras ēdienreizes;
- kora ievirzes pirmās 
nodarbības laikā bangojoša 
un vai visu nometnes teri-
toriju pāršalcoša dziesma;
- mierpilns ezers tepat, 20 
metrus tālāk aiz nometnes 
robežas, ar idilliskiem gul-
bjiem un Sv.Patrika kalna 
tumšo siluetu fonā.

Nometnes laiks ir 
ievirzījies ritmā, nu jau 
katrs esam sapratuši savu 
vietu un uzdevumu, savus 
pienākumus un atbildības, 
sajūtam piederību un 
sākam novērtēt organiza-
toru milzīgo veikumu. Lai 
mums visiem izdodas!
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Saknes jau vējš neizplēš...

Kur notiek kādas 
ievirzes?

Te jūs atradīsiet precizētas ieviržu norises 
vietas. Paskatieties vērīgi, jo dažām ir 
mainīta vieta.

IevIrzeS

rīta rosme - pamošanās, ķermeņa 
atmodināšana – lietus laikā -Mazā zāle, 
saulainā laikā tenisa kortos, bet šodien 
bija pie ezera. 
Tālab - čaklie sportotāji! 
Sekojiet līdzi rīta rosmes vadītājas 
norādēm!!

Bērniem:

Mazuļu akadēmija (0-3g.) – Rotaļu 
istaba
Latviešu valodas nodarbības (3-4g.) – 
rīts Vecāko māja, pēcp. Taurētāju māja
Latviešu valodas nodarbības (5-7g.) – 
rīts Mazajā zālē, pēcp. Vecāko māja
Latviešu valodas nodarbības (8-10g.) – 
Lazdu māja
Latviešu valodas nodarbības (11-15g.) 
– Melleņu māja
Animācija – Dāvja māja
radošās nodarbības bērniem – Dāvja 
māja
vilku mācība – Rietumu māja
Mūzika un folklora bērniem – Lielā māja 
(tā, kur ēdam pusdienas)
Īsta mīlestība gaida – Melleņu māja

Pieaugušajiem:

Lakatu aušana - Melleņu māja
rotaļa un tautas dziesma visai ģimenei 
- Lielā māja (tā, kur ēdam pusdienas)
Skolotāju seminārs – Mazā zāle
Deja un kustība  - Mazā zāle
Koris - Austrumu māja
Latviskā dzīves ziņa - Austrumu māja
Pirts mācība – Austrumu māja
Latviešu valoda - Dāvja māja
Latvietis un kristietība - Dāvja māja 
Žurnālistika – Mājīgā māja
3x3 teātris - Mājīgā māja
Kompozīcija un floristika – Mājīgā māja
Maizes skola - Baložu māja
Jostu un prievīšu aušana - Baložu māja
Fotografēšana - Baložu māja
Projektu vadība - Baložu māja
Ģimeņu seminārs – Rietumu māja

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”!
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Lāsma nometnē pārzina visus 
skolotājus, kas strādā ar bērniem. 
Turklāt, viņa pazīst ne tikai 
skolotājus, bet arī to palīgus un 
pat pašus bērnus un, ziniet, viņu 
nav mazums. Darbu ar latviešu 
valodas skolotājiem, nedēļas 
nodarbību programmām, 
rotaļlietu vākšanu, pirkšanu un 
nogādāšanu nometnes vietā, kā 
arī bērnu sarakstiem un mācību 
stundās nepieciešamo kancele-
jas preču iegādi Lāsma sāka jau 
ziemā.  

Šā gada nometnē piedalās ap 
50 trīsreiztrīsotāju, kuru vecums 
nepārsniedz 15 gadus. Bērni ir 
sadalīti piecās latviešu valodas 
klašu grupās un ar viņiem darbo-
jas pieci atbildīgie skolotāji. 
Lāsma arī raugās, lai mazākie 
bērni būtu arvien pieskatīti un 
viņiem netrūktu nedz rotaļlietu, 
nedz uzmanības.  
Ja jums ir jautājumi par bērniem, 
bērnu latviešu valodas stundām 
un to norises vietām, varat 
Lāsmu droši uzrunāt.

Lāsma ir galvenā 
par mūsu bērniem
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3x3 nometnēs ir svarīgi, ka vis-
maz viena ievirze notiek mītnes 
zemes valodā un Īrijā šī ievirze 
notiek angliski. Interesanti ir tas, 
ka tajā nepiedalās itin neviens 
anglis. 
Lai arī Lilija Zobens ir no 
Lielbritānijas, viņa ir pārliecināta 
latviete un ilggadēja Londonas 
kora diriģente, kas visus trimdas 
gadus kopusi latviskumu un 
palīdzējusi to darīt arī citiem. 
Lilijas lielā mīlestība ir latviešu 
tautas pasakas. Tajās viņa 
smeļas mūsu senču gudrības 
un ar sirdi izjūt šo brīnumstāstu 
burvību.
“Pasakas ir tās, kuras ņēmu 
pamatā savā pirmajā nodarbībā 
un caur tām mēs šodien 
centāmies atrast latviešiem 
raksturīgo,” Lilija skaidro savas 
ievirzes pirmo nodarbību. 
“Latviešu dzīvesziņu” angļu 
valodā nometnē apgūst īrs 
Bernards, sicīlietis Džovanni un 
latvietis Krists.

Ēšanu reizes 3x3 nometnē ir 
ļoti svarīgas un ne tikai tāpēc, 
ka tad remdinām izsalkumu, 
bet arī tāpēc, ka kopā dzie-
dam. Nometnes noteikumi 
paredz, - pie galda ik reizi 
izvēlamies citu galdabiedru 
un šādi viens ar otru labāk 
iepazīstamies. 
Šī gada nometnes lielā 
priekšrocība un ieguvums ir 
tas, ka visas ēdienreizes visiem 
nometnes dalībniekiem ir par 
brīvu. Tās mums sponsorē 
gan Sabiedrības integrācijas 

fonds Latvijā, gan Īrijas 
Latviešu fonds, gan latviešu 
kompānija Zaļajā salā “Four 
Grains”, kas cep latviešu rupjo 
un saldskābmaizi. Pusdienas 
mums gatavo īru pavārs Pols! 
Brokastis un vakariņas cep un 
vāra mūsu pašu nometņotāji - 
sievas un vīri – brīvprātīgie, kas 
nodrošina, lai esam paēduši, 
un kuri nometnē strādā bez 
maksas. Un tas savukārt ir 
viņu lielais ieguldījums, gan 
maltītes sagatavojot, gan 
uz Lielo māju nogādājot un 

trauku kalnu mazgājot. 
Pēc ēšanas, ceļoties no galda, 
saimniecei arvien sakām Pald-
ies. Lielajā 3x3 ģimenē ik pēc 
ēdienreizes mūsu pavārei Ind-

rai un viņas čaklajiem palīgiem 
– Vitai, Marijai, Ievai, Sanitai, 
Solveigai, Rutai, Kristam, 
Vitautam un Imantam mūsu 
150 paldiesi!

“Latviešu tautas dzīvesziņa” – 
ievirze angļu valodā

Simt piecdesmit paldies katrā ēdienreizē!
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Šodien pēc vakariņām, kamēr 
lielie piedalīsies Anša Bogustova 
vadītajā diskusijā par eiropu, 

Taurētāju mājas virtuvē no 20:00 - 21:30 
notiks praktiskās nodarbības bērniem 
(mazajiem kopā ar vecākiem). Te jūs 
varēsiet iemācīties pagatavot “Plydough” 
(Spēļu mīkla) un “Moon Sand” (Mēness 
smiltis). Nejautājiet, kas tas ir. To ieraudzīsiet 
un iemācīsieties, kad būsiet atnākuši.
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Kad bija aizritējušas ieviržu pirmās 
nodarbības un nobaudītas 

vakariņas, tie nometņotāji, kas vēlējās, 
Mazajā zālē varēja mazliet norimties 
un ieklausīties Dieva vārdos. Svētbrīdi 
vadīja Latvijas evanģēliski luteriskās 
baznīcas Lielbritānijā prāvests Andris 

Abakuks, kurš ar klātesošajiem dalījās 
pārdomās par lūgšanu. Kā un ko lūgt 

– cik vienkāršos vai skaistos vārdos 
ietērpt savu lūgumu Dievam? Cik dažādi 
esam, tik dažādi runājam ar mūsu 
Radītāju un visu nosaka tas, kas šajā 
brīdī notiek mūsu sirdīs. Arī šajā vakarā 
izskanējušajos Tēvreizes vārdos katrs 
ielika tieši to, kas viņam svarīgs.

Jauniešu tvīts nr. 1
Ulvis Kravalis un Laura Druviete katru pēcpusdienu ar tīņiem un 
jauniešiem runā par to, ka Īsta mīlestība gaida ... Un tad nu jaunieši 
izveidoja paši savu tvītu:

- Mēs mācījāmies - par ko ir mīlestība. Un es iemācījos, ka tas sākas no 
pamata. (seko krusteniski izsvītrots teksts, kur nojaušami tikai daži vārdi) 
Mēs arī daudz uzzinājām par pēdām un zobiem.  
- (uzzīmēta skaista puķīte un krusteniski izsvītroti dažādi simboli)
- Mīlestība ir viena traka padarīšana, jo visu laiku ir jautri. Ir labais.
- Kārtīgi jāpārdomā par iepriekšējām attiecībām, un kā es varu laboties 
vai mainīties!!!
- Māju būvē no pamatiem, tāpat arī mīlestībai vajag stipru pamatu. P.S. 
Šodien daudz smejamies par zobiem un pēdām. 
- Runājam par dzīves pamatvērtībām, par mīlestību. Par cilvēka vērtību.

Grib puisītis ar negodu 
noņemt manu vainadziņu.
Ja tev tika, ņem ar godu, 
ar negodu nedabūsi. -

Tā savu vakara uzrunu par 
prasmi gaidīt mīlestību 

pieteica organizācijas ĪSTA 
MĪleSTĪbA gAIdA pārstāvis 
Ulvis Kravalis. Tas bija 
stāsts par dārgu dāvanu, 
ko meitene kādam var 
uzdāvināt tikai reizi mūžā. 
Dziļi personīgā pieredzē 
balstīts stāsts par attiecībām, 
vispirms, ar saviem vecākiem, 
par prasmi sarunāties. 
Dabā ir likums – nekas nepa-
liek tukšs. Ja vecāki ar saviem 
bērniem nerunās par To, tad 
viņi to uzzinās no kultūrā 
valdošajām tendencēm. 
Komercializētie mediji 
uzbāzīgi aicina: gribi – ņem - 
dabū! Ulvis atzīstas – Kad es 
augu, tad gan tā nebija. – Un 
zālē sanākušie ļaudis smej, jo 
runātājam ir tikai mazliet pāri 

20. Cits no zāles sauc – Kad 
es augu, tad par to nerunāja 
vispār! – Un atkal smiekli. 
Ja mūsdienās līdz 16 gadiem 
kāds vēl ir nevainīgs, tad uz 
viņu skatās ar aizdomām, 
vai ar viņu viss ir kārtībā. 
Sabiedrības spiediens ir ļoti 
liels. Un pusaudzis, kas mājās 
bieži vien jūtas nevērtīgs 
un vainīgs par savu vecāku 
dusmām, pakļaujas šim 
spiedienam, jo viņš grib būt 
ne tikai normāls. Viņš grib 
pierādīt, ka ir īsts un stilīgs 
vecis vai vecene. 
Svarīgi apzināties, ka mums 
pašiem ir jāveido sava vide. 
Daudzas lietas, ko jaunieši 
dara, visticamāk, ir vecāku 
audzināšanas rezultāts. 
Bērnam jebkurā vecumā 
ir būtiska vecāku atzinība 
un atbalsts. Ar bērniem 
jārunā ne tikai par ēšanu 
un skolas mājasdarbiem, 
bet arī par svarīgo – jūtām 
un jāapliecina viņiem sava 
mīlestība.

Svētbrīdis

runāsim par svarīgo!
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Līmeniski. 1.Grozs. 6.Dienišķais ēdiens. 
7.Būtne. 8.Svētbilde. 9.Cilvēku un dzīvnieku 
orgāns (dzsk.). 10.Pretestības mērvienība (fiz.). 
11.Cilvēks, kas par visu šaubās. 16.Automašīnas 
šasijas daļa. 18.Krāsu kombinācija.
Stateniski. 1.Sporta veids. 2.Vērtīga ēdamā 
sēne. 3.Prieka starojums. 4.Prātnieks. 5.Cūku 
dzimtas dzīvnieks Amerikas mežos. 12.Biedrība. 
13.Vakcīna. 14.Tepe. 15.Bāriņu asaras.17.Nots.

Noklausīta saruna nīkšanā, spēlējot latvijas 
faktus – jautājumu spēli par Latviju:
- Kas ir Artūrs Vaiders?
- Sporta žurnālists.
- Nepareizi! Ineses Vaideres vīrs!

***
Noklausīts strīds
Divas ģimenes – divi vīri un divas sievas dzīvo 
vienā istabiņā. Sievas pirms gulētiešanas aiztaisa 
logu un ieslēdz apkuri, jo ārā taču ir tik ļoti drēgns 
un auksts!!!
Ienāk abi vīri un ar skaļu bļāvienu izslēdz apkuri 
un atrauj vaļā logu, jo istabā taču ir tik karsts, ka 
nav ko elpot!!!
Kā tikt galā ar sitāciju? Varbūt apmeklēt Solvi-
tas Vekteres vadīto Ģimeņu semināru? Vai arī 
sadalīties pa istabām – abas sievas vienā, un abi 
vīri – otrā? Un miers mājās!

***
Smalks novērojums
Visiem zināmais pīpju meistars, latvietis Kārlis 
Pētersons (Charles Peterson - pasaulslavenās 
pīpju ražotnes Kapp&Peterson dibinātājs) būtu 
patiesi lepns par jauno 3x3 ievirzi, kas gan 
diemžēl nav oficiāli izsludināta. Tā katru dienu 
sākas jau pirms brokastīm, turpinās visu dienu un 
beidzas tikai līdz ar nakts tumsu. Jūs jautāsiet, kas 
ir šī populārā ievirze? Tā ir PĪPĒŠANA. 
Un te rodas divi ierosinājumi:
1) Nākamgad 3x3 šo ievirzi oficiāli apstiprināt un 
izveidot uz tautiskiem pamatiem.
2) Izpētīt, kādus dūmu mutuļus debesīs la-
ida indiāņi, un turpmāk ar tautiešiem ārzemēs 
sazināties tikai šādi, tā ietaupot 3x3 budžetu par 
internetu un telefonu.

***
3x3 joks iz seniem laikiem
Krāslavas tautas nama vadītājs: Kurš var nosaukt 
5 lietas, kam ir kāds sakars ar pienu?
- Siers, sviests, kaza un divas govis.

Līdz šīs avīzes nodošanai redakcijā nav iesniegts neviens vakardienas 
krustvārdmīklas atrisinājums: nedz pareizs, nedz nepareizs. Šī iemesla 
dēļ redakcija patur tiesības apēst balvu, kas bija paredzēta uzvarētājam. 
Ja tā turpināsies, tad redakcijas darbinieki paliks ļoooti svarīgi.
Mēs vienalga gaidām nākamās mīklas atminētājus!

Pie nometņošanas piederas arī brīvais laiks. blakus nometnei esošais ez-
ers vilināt vilina un no tā nevar atturēties arī Vitauts barkus. Pirmās dienas 
guvums Vitautam, šķiet, varēja būt arī maķenīt dižāks, bet atcerēsimies, 
ka nākamajiem ieguvumiem vēl ir visas iespējas būt gan lielākiem, gan 
resnākiem.

Autore Venēra Vilovska
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tiem, kas vēlētos piedalīties izbraukumos, lai apskatītu Patrika kalnu vai citas tuvākās 
rietumkrasta ievērības cienīgās vietas, Informācijas centrā lūdzam pieteikties un 
pierakstīties! Nometnes rīkotāji centīsies jums noorganizēt nelielas ekskursijas.
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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.

3x3 ğimeņu saietu Īrijā atbalsta:

Latviešu kultūras fonds īrijā

LATVIEŠU KULTŪRAS FONDS ĪRIJĀ
LATVIAN CULTURE FOUNDATION IN IRELAND

Latvijas vēstniecība Īrijā

Latviešu
maize Īrijā

Foto ievirzei 3x3 nometnē 
ir diezgan liela piekrišana. 
Varētu domāt – kas gan tur 
liels, ņem tik aparātu un 
bildē visu, kas šķiet intere-
sants. Ēvalds Gaspažiņš, foto 
ievirzes vadītājs, zina, ka tā 
vis nav un, acīmredzot, tā 
domā arī ievirzes dalībnieki, 
jo kāri ķer katru Ēvalda 
vārdu.
Pačukstēšu - redakcija 
šajā ievirzē saredz savus 
nākamos fotoreportierus 
un kas zin, varbūt drīz 

tiksim pārpludināti ar bilžu 
dažādību.  
Otra ievirze, kas 
“ražo” palīgus avīzei, ir 

žurnālistikas ievirze, ko 
vada Ansis Bogustovs. Kā 
novēroja “Trejlapis”, un 
ne tikai novēroja, bet arī 

aiz durvīm noklausījās, 
tad Ansis ar saviem iev-
irzes dalībniekiem šodien 
diskutēja par to, kas ir labas 
ziņas un kas ir sliktas ziņas 
un kā vienu var pataisīt par 
otru.  Aritmētiski mums 
neizdevās saskaitīt, par 
kurām tika runāts vairāk, bet 
kopumā gaisotne viņpus 
durvīm liecināja, ka labās 
tomēr, šķiet, pārtrumpos 
sliktās un vismaz te – 3x3 
latviešu ciematiņā Īrijā – 
noteikti tā būs. 

redakcija liek 
savtīgas cerības 

uz Foto un 
Žurnālistikas ievirzi


Ēvalds ar lietpratēja aci novērtē, vai viņš pašlaik tiek 
fotografēts pareizi. Ansis uzklausa savējos ievirzes laikā.




