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3x3 saieta Īrijā avīze

www.3x3.ieNr. 3 2013. gada 14. augusts

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

Saknes jau vējš neizplēš...

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”!

Daudzinājums
Šodien pulksten 20.00 

mūsu ciemata vidū, pļaviņā 
iepretī Informācijas centram, 

pulcēsimies uz Daudzinājumu. 
To vadīs Inese un Jānis Krūmiņi, 
piedalīsies arī Vilku ievirzes pui-

kas ar lāpām. Saposīsimies svētku 
drānās! Ceram, ka daudzi būs 

tautas tērpos.

Imants brauc uz 
Dublinu un var 

paņemt kādu līdzi
Šodien pulksten 13.00 Imants dodas 
uz Dublinu un atgriezīsies rītdien. 
Busā vēl ir piecas brīvas vietas, ja 
kādam ir vajadzība nokļūt pilsētā. 
Imants pieņem arī pasūtījumus, ja 
jums ir kas pērkams, aizvedams vai 
atvedams no Dublinas. 

Pirmais busiņa reiss no Informācijas 
centra uz Sv.Patrika kalnu dosies tūlīt 
pēc brokastīm, tātad pulksten 10.00. 
Ar šo reisu brauks Ieva, Guna, Sigita, 
Solveiga, Krists, Kaspars, Ieva un Indra. 
Autobusā vietu vairs nav.
Nākamais reiss būs pulksten 11.30, 

un tajā ir pieteikušās Laima un Anda. 
Šeit vēl ir sešas brīvas vietas.  
Reisā, kas no Informācijas centra dosies 
uz kalnu pulksten 14.00, vairs brīvu vi-
etu nav, jo tad ekskursijā dodas vesela 
ievirze – “ĪSTA MĪLeSTĪBA GAIDA”.  
Vēl ir palikušas piecas brīvas vietas 

reisā, kas izbrauks pulksten 17.00, jo 
šobrīd pieteikušies tikai Lāsma, Lolita 
un Brendons.  
Tie, kas vēlas un kam ir iespēja izmantot 
vēl esošās brīvās vietas, lūdzam līdz 
pulksten 11.00 pieteikties Informācijas 
centrā. Kas pirmie mals, tie pirmie 
brauks. 

Šodien braucam uz Sv.Patrika kalnu. Kas pirmie mals, tie pirmie brauks!

Tagad, kad aktīvās 
sporta gaitas Laima 

Ozola jau beigusi, 
airēšana kļuvusi vien 
par hobiju. To baudīt 
Laimai izdodas tikai retos 
brīvajos brīžos. Lai arī 

3x3 nometne nav nekāds 
gumijas stiepšanas laiks, 
nezin kāpēc tieši te var 
paspēt visu.
Lai smeltos spēku un 
iedvesmu šodienas rīta 
rosmei, vakar vakarā 

rosmes vadītāja Laima 
devās laivas braucienā pa 
Lough Lannagh ezeru. Ir 
dzirdēts, ka viņa jau brīdi 
iepriekš ir sūdzējusies, – 
regulāru laivu braucienu 
viņai pietrūkstot.

Sensācija! 
Pieķerta meditējot ezera vidū
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Jau divas dienas 
pēcpusdienas ieviržu 

laikā nedēļas nogales skolu 
skolotājas, kas piedalās 3x3 
nometnē, uzcītīgi pulcējas 
Mazajā zālē, lai papildinātu 
savas zināšanas latviešu valo-
das metodikā. 
Šie ir pirmie pedagogu 
profesionālās pilnveides 
kursi, kas notiek Īrijā un tiek 
organizēti, Latviešu valodas 
aģentūrai sadarbojoties ar 
3x3 saietu padomi Īrijā. 
Katrs no kursu dalībniekiem 
saņems Latviešu valodas 
aģentūras apliecību par 

dalību tālākizglītības kur-
sos 18 akadēmisko stundu 
apjomā. 
Maza atkāpe tiem, kas nav 
pedagogi – skolotājiem 
Latvijā, lai strādātu savā 
profesijā, ir prasība trīs gadu 
laikā apgūt profesionālās 
pilnveides programmu 36 
stundu apjomā. Tā kā vairāki 
no kursu dalībniekiem šogad 
piedalījās arī Latviešu valodas 
aģentūras organizētajos 
diasporas skolotāju kursos 
Latvijā, viņiem kopā būs 
iekrātas jau 34 stundas, 
kas nebūt nav mazsvarīgi, 

ja kādam dzīves ceļš vedīs 
atpakaļ Latvijas virzienā. 
Tāpat dalība kursos tiks 
ņemta vērā, nākamajā gadā 
izvērtējot skolas, kurām 
piešķirt finansiālo atbalstu.
Ja kādam no nometnes 
dalībniekiem ir inter-
ese par latviešu valodas 
mācīšanu – bērniem vai 
varbūt dzīvesdraugam – mīļi 
aicinām šo dienu laikā pie-
biedroties mums un uzzināt 
vairāk par dažādām pieejām 
valodu apguvē, klausīšanās, 
runāšanas, lasīšanas un 
rakstīšanas prasmju pil-

nveidi, kā arī par bez maksas 
tiešsaistē pieejamajiem elekt-
roniskajiem resursiem. 
Latviešu valodas aģentūra 
izveidota 2009. gada 1. jūlijā, 
apvienojot Valsts valodas 
aģentūru un Latviešu valodas 
apguves valsts aģentūru. Tās 
mērķis ir nostiprināt latviešu 
valodas statusu un sekmēt 
ilgtspējīgu attīstību. Viena no 
Latviešu valodas aģentūras 
funkcijām ir sniegt atbalstu 
latviešu diasporai ārvalstīs 
latviešu valodas apguvē un 
valodas saglabāšanā.

aija otomere
LVA diasporas projektu 

koordinatore
Twitter: LVA_DIASPORA

www.valoda.lv

arī skolotāji mācās
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Pirts ievirze šodien devās 
zaļumos un no zaļumiem 

atgriezās ar zaļumiem. Kas no tā 
beigās sanāca? Vispirms – pilna ie-
virzes istaba ar me-
iju aromātu un 

svai-

giem bērzu zariem, pēc tam, čaklu 
roku darinātas, glītas pirtsslotiņas. 
Pirts ievirze nav tikai mācība 
par laisku 

Vai nometnē svinēsim 
jāņus? Nē, iesim pirtī

Vecāki, paskatieties, 
ko dara jūsu bērni, 

kamēr jūs esat savās 
ievirzēs

gulēšanu uz lāvas un sevis 
vicošanu ar bērzu zariem, bet 
gan māka attīrīt miesu un 
dvēseli vienlaicīgi. Tā ir atpūta 
un spriedzes noņemšana, spēku 
atjaunošana un garīgs lidojums, 
kas latvietim bijis, ir un būs 
svarīgs arvien. Lai nonāktu līdz 
labam rezultātam, jāiemācās 
daudz. 
Dzird gan runājam, ka šamie 
pēršoties arī...
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Uzminiet nu, ko ar tīņiem 
un jauniešiem savā ievirzē  
Īsta mĪlestĪba gaida 
runāja Ulvis Kravalis un 
Laura Druviete. Vai no 
2.jauniešu tvīta to var 
noprast?

- Katru dienu kaut kas jauns. 
Šūpoles bērnu laukumiņā.

- Šodien mēs spēlējām divas 

spēles, kuras parādīja, kā 
darboties komandā kopā ar 
citiem. Mēs arī mācījāmies par 
īpašībām.

- Laba diena, iemācījos, kas ir 
ekstraverts un intraverts.

- Šodien ļoti jauki pavadījām 
laiku pie dabas. 
Uzspēlējām spēles, kurās vajag 
sadarboties kā komandai. 
Centāmies saprast, kāpēc 

nevajag nosodīt cilvēkus par 
to, kādi viņi ir, bet mēģināt 
atrast veidu, kā saprasties.

Kurš no jums 2004.gadā balsoja 
pret Latvijas iestāšanos eiropas 

Savienībā? – tā vakar vakarā visiem, 
kas bija sanākuši uz tikšanos ar viņu, 
vaicāja Ansis Bogustovs. – Kas Latvi-
jas ekonomikai ir labi un kas ir slikti 
kopš iestāšanās eiropas Savienībā? - 
viņš provocēja klausītājus.

Un viņi spēj tikai uzskaitīt: ražošana 
nobendēta, viss ir pārdots, viss ir 
aizslēgts, cukurfabriku vairs nav, 
zvejnieki sagriež savus kuģus, 
tiešmaksājumi zemniekiem ir uz pusi 

mazāki nekā citām eS dalībvalstīm, pēc 
nepilna pusgada zaudēsim savu lep-
numu - nacionālo valūtu.
Lai cik dīvaini nebūtu, Ansis atspēkoja 
visus šos argumentus un nosauca 
tos par stereotipiem. Piemēram, 
zvejniekiem, kuri zvejoja ar tehniski 
novecojušiem kuģiem un kuru lomi 
aizvien samazinājās, par atteikšanos no 
zvejas eS maksāja lielas kompensācijas. 
Daži šo naudu notrallināja, bet citi - par 
to uzcēla viesu namu vai arī veco zvejas 
laivu pārvērta par kuģi, ar ko vadāt 

tūristus.
Un, lai tas būtu mierinājumam – ei-
ropas Savienību lamā arī franču un citi 
zemnieki. Ansis teic, ka viņš eS pamatoti 
varētu kritizēt no rīta  līdz vakaram. 
Bet mēs dzīvojam arī greizo spoguļu 
karaļvalstī, kur katra ieinteresētā 
persona faktus interpretē sev izdevīgā 
gaismā. Svarīgi redzēt, kur ir zviedru 
un dāņu ekonomiskās intereses Latvijā, 
kur ir mūsu pašu slinkums, neizdarība 
un krāpniecība un kur ir eS iespaids uz 
Latviju. 
Viens no ieguvumiem – eS mūs mēģina 
nosargāt no ķimikālijām. Piemēram, 
eS aizliedza lašiem tik daudz bērt klāt 
veikalos labi redzamo kārdinoši sarkano 
krāsu, kurai ir daudzas sliktas ietekmes. 
Tagad, pateicoties eS, šīs krāsas daud-
zums samazināts divas reizes. Ieguvums, 
ka uzlabojušies arī mūsu ēdamlietu 
iepakošanas standarti. Un tas ir ļoti 
svarīgi, ja gribam šīs lietas pārdot, 
piemēram, Vācijā.
Jā, tas gan tiesa, ka eS Latvijā ieg-

ulda miljonus, lai 
atrisinātu lietas, kas 
ir svarīgas eiropai 
kopumā, piemēram, 
šie standarti, nevis 
kāpinājusi tieši Latvijas 
ekonomiku.
Vismaz ar padsmit 
piemēriem mīti par 
eS ietekmi Latvijā tika 
kliedēti.
Noslēgumā Ansis 
runāja par katra mūsu 
personisko atbildību, 
ievēlot, kaut vai 
pašvaldību deputātus, 
kas godprātīgi strādātu 
sava novada labā. Viņi 
prasmīgi spēs piesaistīt 
eiropas naudu Latvijas 
labā. Un mēs katrs par 
to esam atbildīgi!

Ieva freinberga

Mūsu katra pilsoniskā 
līdzdalība mītos par 

eiropas Savienību

- Ir svarīgi nepadoties otra dēļ. 
Un prast svinēt atšķirības. Ne 
vienmēr sākotnēji grūtais ir 
nepārvarams. 
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Līmeniski. 1.Skats uz apkārtni. 6.Iet zudumā, 
mazumā. 7.Tautisks. 9.Brīvība. 12.Uzbūve, 
sistēma.14. Nots. 15.Cilvēks, kas bojā citiem 
prieku. 16.Lāsteka. 
Stateniski. 1.Pavalstnieks. 2.Daba. 3.Kad? Piem., 
viendien. 4.Raganu koks. 5.Brīvdienas. 8.Politiska 
organizācija ar noteiktu mērķi. 10.Nācija. 
11.Sekla vieta, piem., upē. 13.Birka.

Autore Venēra Vilovska

SaŠUtUŠaS acULIecINIeceS StāStS
Un tad pirms pusdienām ēdamzālē ienāca ļoti redzēta 
dāma, uzkāpa uz krēsla un, enerģiski atmetusi atpakaļ sa-
vus sarkani viļņainos matus, ar burvīgu smaidu paziņoja 
– Tā kā bērni ir ļoti izsalkuši, tad viņi var nestāvēt garajā 
rindā pēc ēdiena, bet gan iet visiem priekšā un pusdienas 
saņemt uzreiz!
Un te nu man rodas vairāki jautājumi, - teic aculieciniece:
• Ja es, 3x3-niece savos labākajos dāmas gados, tomēr 
vienādiņ jūtos kā jauna, sešpadsmitgadīga meitene, vai 
tad es arī varu savas pusdienas turpmāk dabūt bez rin-
das? Vai man tomēr jāuzrāda kāda ārsta zīme?
• Es savam vīram arvien saku – nu, tāds kā bērns! Ne viņš 
var vīriem līdzi turēt alus dzeršanā, ne sievām – klaču 
sišanā! Vai tad tas nav tīrais zīdainis?!
• Un, pēdējokārt, - ja es arī kādreiz paslepšus ieķeru kādu 
Tullamora šļuku ... Vai tad jūs savos padsmit gados tā 
nedarījāt?... 
Tas tikai vēlreiz apstiprina, ka mums ar vīru pusdienas 
turpmāk jāsaņem bez rindas!
Cerībā, ka beidzot taisnība tomēr uzvarēs – sirsnīgi pal-
ieku jūsu 3x3-niece savos labākajos dāmas gados.

•••

Par KoMUNIKatĪVāS ķēDeS StIPrINāŠaNU 
būtISKoS 3x3 ProceSoS

Austris Grasis pat nenojauta, kas viņu sagaida pusdienās 
(labāk gan nebūtu nācis!)!!! Kad viņš, laimīgu nojautu 
pilns, tuvojās gardu smaržu pilnajam ēdiena galdam, 
viņu notvēra kāda 3x3-niece un prasīja, kur viņš bijis 
vakar naktī (sievas klātbūtnē!!!)! Izrādās, ka vakar nīcēji 
daudz runājuši par Austri un gaidījuši viņa parādīšanos. 
Bet nekā... esot pat radušās aizdomas par kādas privātas 
ballītes rīkošanu! Kā gan citādi izskaidrot Austra 
prombūtni tik svarīgā 3x3 notikumā kā nīkšana?!
Austris Grasis gandrīz sabruka zem smago aizdomu 
nastas. Skaidrojums viņa prombūtnei izrādās pavisam 
vienkāršs – gribējis izgulēties. 
Visas puses vienojās par mierizlīgumu ar ieteikumu – 
turpmāk Austrim Grasim par savām nakts gaitām un 
būšanu vai nebūšanu nīkšanā pie vakarēšanas durvīm ir 
jāpiesprauž paziņojums. Un tad beidzot visiem viss būs 
skaidrs!

Krustvārdmīklas 
risinātāju vakardienas  

uzvarētāja ir 
Ilze Stīpniece! 

Apsveicam un balvā 
sniedzam melleņu 
zefīrus no Latvijas!  

Konkurss turpinās... 
atminējumus kā ar-

vien gaidām redakcijā 
Mājīgajā mājā.

Puiši, puiši, kur tie puiši?
Kur smaguma nesējiņi?
burkānmaisu pati stiepu,
Katlu nesu padusē. 
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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.  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

Cik gan ātri cilvēks pierod pie 
labumiem, un tie viņam kļūst par 

pašsaprotamu lietu... Kopš Īrijā maizi 
cep vietējais latviešu uzņēmums “Four 
Grains”, ikviens zina, ka saldskābmaize, 
rupjmaize vai “ķieģelītis” ir pieejams 

jebkurā laikā un vietā, 
un asaras par to, 

ka Zaļajā salā 
trūkst mūsu 

pašu 
latviešu 

maizītes, vairs nelīst. Bet, vai mums ir 
ienācis prātā, cik privileģētā stāvoklī 
esam, salīdzinot sevi ar latviešiem citās 
mītnes zemēs? Nav taču dzirdēts, ka 
tur garšīgā latviešu maize pieejama tik 
viegli kā Īrijā. 
Par to, ka maizes cepēji “Four Grains” 
ir ieņēmuši stabilu vietu Zaļās salas 
tirgū un uzņēmums stabili turpina savu 
biznesu, liecina arī tas, ka ceptuves 
piedāvājums arvien paplašinās un 

veikalu plauktos parādās  jaunas 
maizes šķirnes. Pēdējais jaunums ir 
“Veselības maize”.

Maize ar mājas garšu Divi Īrijas 
mediji, kas 

raksta latviski
Ja latvietim Īrijā kādu dienu 

sakārojas palasīt rakstus dzimtajā 
valodā, tad to noteikti var izdarīt 
internetā, atverot vietni Baltic-
Ireland vai pārlapojot avīzi “Īrijas 
Vēstis”. Abi mediji raksta par 
latviešiem un latviešu pasākumiem, 
lai arī katrs no sava skatu punkta. 
Tomēr abiem ir kas kopējs – gan 
portāls, gan avīze ir 3x3 nometnes 
informatīvie atbalstītāji. 
Koncentrētas ziņas meklējiet 
www.baltic-ireland.ie, bet 
plašākus izklāstus – Austrumeiropas 
preču veikalos, nopērkot avīzi “Īrijas 
Vēstis”.
Ja jums nometnes laikā pavisam 
neticamā veidā izdodas noķert 
interneta signālu, tad aprakstus par 
mūsu nometni jau tagad varat lasīt 
portālā, jo Baltic-Ireland žurnāliste 
ik dienu modri vēro, ko mēs te 
darām. Avīzē savukārt nometnes 
dzīve tiks atspoguļota jau nākamajā 
numurā, kas pie lasītājiem nonāks 
22. augustā. 

Iepriekšējos “Īrijas Vēstu” numu-
rus varat iegādāties nometnes 
Informācijas centrā. 




