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3x3 saieta Īrijā avīze

www.3x3.ieNr. 4 2013. gada 15. augusts

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

Saknes jau vējš neizplēš...

tā poētiski varētu nosaukt pirmās 3x3-
nieku grupas kāpienu Patrika kalnā. Lejā 
– saules apmirdzētas mājas un tālāk 
– jūra, bet priekšā virs galvām – tumši 
pelēks, draudīgs mākonis. 
Mērķa apziņa, cerības un piedzīvojumu 
kāre – tās mūs dzen uz augšu. Drīz – 
elšana, sviedri un, lai savās acīs attais-
notu apstāšanos un atpūšanos – skaisto 
skatu fotografēšana. Taka kļūst aizvien 
šaurāka un stāvāka. Smiltis un dubļus 
ceļā nomaina akmens šķembas. Priecīgi, 
kad sasveicināmies ar pretimnācējiem, 
pajokojam. 
Šķiet, ka esam pasaules malā – piecu 
metru attālumā – miglas siena un 

ejamo taku var tikai nojaust. Kādu brīdi, 
cik vien redz, uz takas mēs, 3x3-nieces, 
esam vienīgās. Tā ir īpaša sajūta – būt 
vienām pašām uz pasaules.
Kad šķembainā taka kļūst pavisam 
šaura un tik stāva, ka jāsāk ķerties pie 
takas malās esošajiem akmeņiem, 
sākam skatīties atpakaļ un vērtēt savas 
lejātikšanas iespējas. Pretimnācēji, 
vaicāti par smailes tālumu, teic, ka 
jākāpj vēl 20 minūtes. To dzirdot, dažām 
kāpējām atveras otrā elpa. Citām – 
pašsaglabāšanās instinkti. Kurai klausīt?!
Kāpjam tomēr lejā, jo lietus sāk kapāt 
lielām, stiprām lāsēm. Vējš saldē ausis 
un mitrās rokas. Ejam, miglaino un 

vareno skaistumu baudīdamas. Un 
akmentiņus lasīdamas. 
Drīz mūs no augšas panāk trijotne 
– SIGITA EKUSE, KASPARS BLŪMS – 
BLŪMANIS (KAŠERS) un KRISTS BEBRIŠS. 
Viņi ir mūsu varoņi, jo uzkāpa pašā 
Patrika kalna virsotnē – bija arī baltajā 
baznīciņā un redzēja Patrika kapu.  
Pēdējais kāpiens gan esot bijis ļoti grūts, 
- viņi teic, - riktīgi esot bijis jārāpjas. 
Bet, ja reiz tik tālu tikuši, tad – ko nu 
vairs zemē kāps. Jā, lejā gan nākuši 
dziedādami. Kad interesējamies, kuru 
dziesmu tad dziedājuši, viņi samulst. – 
Vai Projām jāiet, projām jāiet? - vaicājam. 
Varbūt - Ripoja akmens, ņemot vērā 
akmeņu daudzumu kalnā? Bet šie tik 
smej un skrien tālāk. Patiešām skrien. 
Gandrīz skrien. Un atkal lejā ir pirmie!
Vai bija vērts kāpt? Noteikti! Pamēģiniet 
paši!

Ieva Freinberga

No saules iekāpt mākonī – 

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”!

Lai jums būtu lielāks uzrāviens piedalīties 
krustvārdmīklu un citos konkursos, 
publicējam daļu no balvu fonda. Sekojiet 
līdzi informācijai avīzē!

IzMaIņaS šodIeNaS paSāKUMU 
pLāNā

Šovakar Mazajā zālē iepriekš bija paredzēti 
divi stāsti:
Par Īrijas pīpju meistaru, latvieti Kārli 
Pētersonu un dokumentālā filma un stāsts 
par Zentu Mauriņu. Izmaiņa ir tāda, ka šie 
divi stāsti tomēr notiks atsevišķi.
šodIeN VaKarā, pulksten 20.00, 
Mazajā zālē - Kārlis pētersons.
rĪtVaKar, pulksten 20.00, arī Mazajā 
zālē – zenta Mauriņa.   
Sadraudzības vakars, kas bija paredzēts 
piektdien, diemžēl, nenotiks, jo viktorīnas 
vadītājs Indulis Antsons nevarēs ierasties. 
Tiem, kas gaida tikšanos ar Kašeru, būs 
jāpaciešas līdz sestdienai, kad Kaspars 
vadīs noslēguma koncertu.  
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SILTUMS un LEPNUMS. 
Šie divi vārdi izsaka vakar-
vakara daudzinājuma 
laika emocijas. Siltums ne 
tikai no uguns, bet arī no 
pleca sajūtas. Un sejas, kurās 
iestarojas lepnums – par 
to, ka mēs visi esam aplī, 
ar savu iekšējo gaismu, ka 
ir, kas mūs sargā, un mēs 
varam dot viens otram savu 
siltumu. 
Un viedo cilvēku – Ziedoņa, 
Mauriņas, Belševicas izteik-
tie vārdi, kuri mūsu pašu 
stipro ļaužu runās iegūst vēl 

spēcīgāku skanējumu. Lep-
nums par pašiem, par savu 
tautu, par savu dzimteni, par 
puišiem, kas izaugs kā kri-
etni vīri un zinās savu daļu 
– sargāt un aizstāvēt. 

Es apjozu vara stīpu
Apkārt savu tēvu zemi:
Kas gribēja iekšā tikt
Lai kaldina zobentiņu.
Un nekad nav par daudz to 
vēl un vēl atgādināt.
Daudzinājums, caur kuru 
harmoniski izvijās latviskā 
dzīvessziņa, sākot ar uguni, 
ziedojumu, beidzot ar „saules 
mūžu nedzīvošu”, izejot dzīves 
apli, ar mieru to uztverot 
un pie saknēm atgriežoties: 
„Mūsu saknes ir debesīs, un 
tās ir Latvijas debesis”. Un arī 
smeldzes pieskaņa, kad mēs 
aizdomājamies par to, kur 
gribam nomirt, kurā klusā 
smiltainītē. 
Un tad no skrejošiem Īrijas 
mākoņiem sāka krist li-
etus lāses, kas parasti rada 
nepieciešamību meklēt 
pajumti. Dīvaini, taču vakar 
tās deva pilnīgi citu nozīmi – 
mēs palikām, spītīgi palikām 
stāvot savā uguns un spēka 
aplī, vēl vairāk saliedēti, 
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Mīlestība ir tā, ar kuras palīdzību mēs audzējam 
savus zarus un lapas, un stiprinām sakņu sajūtu
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līdz vakardziesmai, tās 
laikā un pēc, ar domu, 

ka negribās tā vienkārši 
atlaist sadotās rokas, bet 

gribās vēl ilgi glabāt šo kopības 
sajūtu. Un tas jau ir tas ģimenes 
un sakņu zarojuma apliecinājums 
- šī kopība. Un lepnums par 
piederību – arī caur pirmo reizi 
uzvilktu tautastērpu, kas paceļ 

mūsu zodus un iztaisno 
muguras, lai varam iet 
un būt lepni. 

Un neko vairāk jau patiesībā 
nevajag, tik vien kā apziņu un 
atbildību par savām vara saknēm 
un sidrabiņa lapiņām. Un sava 
koka zelta zarus arī nešķirosim 
un nenopelsim – kurš kuplāks vai 
sausāks – jo ikkatram no mums ir 
sava vieta un savs uzdevums šai 
lapotnē.  Tikai ar mīlestību dodot, 
ņemot un pieņemot, ar mīlestību 
audzējot un stiprinot visu sev 
apkārt, mēs kļūstam garā patiesi 
stipri.
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Vai šie zēni un meitenes bas-
totu fizkultūras stundas skolā? 
Droši, ka ne. To var redzēt 
Toma Zaharevska Sporta 
ievirzē, ko zēni un meitenes 
gaidīdami vien nevar sagaidīt. 

Laikam jau tas tāpēc, ka Toms 
pats ir azartisks sportists, 
turklāt gadu starpība viņiem, 
sportotājiem un vadītājam, 
nav visai liela – nieka pieci-
seši gadi. 

Pagājušajā gadā Tomam 
pašam, pēc astoņiem Īrijā 
pavadītiem gadiem, kuru 
laikā viņš ne reizi nebija 
apciemojis dzimteni, pir-
moreiz bija iespēja piedalīties 
jauniešu nometnē Latvijā. Tas 
gan nebija 3x3 saiets, bet jau 
toreiz Toms saprata, ka no-
metnes ir kas īpašs, jo vairāk 
tāpēc, ka tā bija latviešu 
nometne. 
Gados visjaunākais Īrijas 3x3 

ievirzes vadītājs, kurš pats 
vēl ir padsmitnieks, ar prieku 
uzņēmās viņam uzticētos 
pienākumus nometnē. 
Jau toreiz, Tomu uzrunājot, 
Īrijas 3x3 nometnes vadītāja 
Inguna ne mirkli nešaubījās 
– puisis ar savu uzdevumu 
tiks galā. Tagad, vērojot kā šī 
ievirze darbojas, šaubu nav 
– Toms ir 3x3 cilvēks, turklāt 
viņam neapšaubāmi ir peda-
goga talants.
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Šogad Vilku mācībai ir tāda pati piekrišana, kā 
pagājušā gada Īrijas 3x3 nometnē. Jānis Atis Krūmiņš 
puikām māca kā bultas un lokus taisīt, kā lāpas 
gatavot un kā Daudzinājumā tās nest, gaismu rādot. 
Puikām puiku lietas...
Vēl tagad Niklāvam mājās Klonsilā (Clonsilla) stāv 
pagājušā gada loks, nu tam blakus rindosies šajā gadā 
darinātais. Visu iepriekšējo ziemu mammai uzdotais 
jautājums: “Vai Vilku mācība šovasar būs?” ir atbildēts. 
Mazo “vilku” šogad ir vairāk, jo “vilki ar stāžu” to 
paspēkuši izreklamēt arī draugiem.   
Jānis uz Vilku mācību puikas mežā ved karavīra 
zābakos. Stingru soli, stingru roku un stingru gribu ir 
jāaudzina mūsu bērnos. Puikām ir jābūt ne tikai sti-
priem, bet arī godīgiem, jāmāk savas saknes nosargāt.   

Nāc pie puikām!

Sports un sportošana nometnes garā. 
Mums aug jauna 3x3 paaudze
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VaI LIdoSta 3x3 ēStUVē?
- Uz kurieni lidos no šitā geita? - Jūs domājat, ka tas tiek 
vaicāts kādā lidostā? Nē, to grib zināt 3x3-nieks, kurš no 
rīta vēl aizmigušām acīm saieta ēstuvē ierauga lielo, bi-
ezo un izlocīto rindu pēc ēdiena.

apVērSUMS FoLKLoraS zINātNē
Sper, Pērkoni, kur sperdams,
Nesper Jāņu vakarā!
Izrādās, ka šī visiem labi pazīstamā tautasdziesma 
latviešu folkloras zinātnē ir radījusi veselu apvērsumu. 
Pie šāda secinājuma nonākuši kompetenti 3x3 folkloras 
speciālisti. Tas liks pārvērtēt visu seno latviešu pasaules 
uzskatu un ētiskos ideālus. Ko nozīmē šīs rindas? Skai-
dri un gaiši - runa ir par zagšanu!!! Pērkons drīkst zagt 
augu gadu, tikai Jāņu vakarā nē. Par secinājumiem folk-
loras speciālisti pagaidām apjukuši klusē. Tiks apkopoti 
viedokļi un izvērtēti rezultāti. Gaidiet! Pēc desmit gadiem 
būs!

3x3 NoMeNē atKLātS NozIedzĪgS grUpējUMS
Jau pirmdien Trejlapja redakcijas darbiniekiem radās 
zināmas aizdomas par priekšlaicīgu informācijas noplūdi. 
Proti, kāds jau iepriekšējā naktī slepus izlasa avīzi vēl 
pirms tā tiek izdalīta pie brokastīm. 
Tika veikta žurnālistikas izmeklēšana piesaistot avotus, 
kuru paturēšanu noslēpumā paredz likumdošana un to 
mēs izmantojam. 
Uzstādot slepenās novērošanas kameras un laborator-
iski salīdzinot pirkstu nospiedumus, tika atklāts ne tikai 
nedarbu veicējs, bet pat vesels noziedzīgs grupējums. 
Pagaidām ļaundari tiek stingri novēroti un, pirms nav 
galīgā tiesas lēmuma, diemžēl nevaram nosaukt aizdomās 
turamo vārdus. Tajā pašā laikā ziņojam, ka naktī viena no 
grupas barvedēm uz pirkstu galiem, viegli piedejodama 
polkas soli, regulāri ielavījās redakcijas telpās, lai izlasītu 
visu avīzi. 
Tiek ievākta informācija arī par kādu citu minētā 
grupējuma dalībnieku. Šamais  trešdienas pēcpusdienā 
ir pametis Īrijas valsti un devies uz ārzemēm. Iespējams 
pat, ka tieši viņš ir grupas līderis. Ir aizdomas, ka vadon-
is ir devies uz Lielbritāniju, tāpēc viņa novērošanu un 
izsekošanu veic Interpols.
Tagad redakcijas darbinieki ir pastiprinājuši sava ofisa 
apsardzi un, pirms avīzes nonākšanas atklātībā, tā tiek 
ieslēgta seifā. 

Ir jau tikai saprotams, ka 3x3 nometnē laika nepietiek 
pat miegam, kur nu vēl krustvārdmīklu minēšanai. Un 
tomēr mums atkal krustvārdmīklas uzvarētājs un tā atkal 
ir Ilze Stīpniece – absolūtā krustvārdu mīklu minēšanas 
čempione!

atrodi atšķirības!

Līmeniski.1.Tas, kas negaida. 3.Dūna. 5.Gaisma. 
7.Nots. 8.Pravietis. 10.Garena mēbele. 13.Villaine. 
15.Marionete. 17.Laika posms, kurā notiek kāda 
darbība. 18.Palīgā!
Stateniski. 1.Gārša. 2.Gulšņā. 3.Petrolejas 
sildaparāts. 4.Šķiltavu elements. 6.Organismu 
un vides attiecību zinātne. 9.Lai tā būtu patiesi! 
11.Ciets derīgais izraktenis(dzsk.). 12.Kāju piesi-
tienu deja. 14.Pielūgsmes objekts. 16.Pirmās 
personas vietniekvārds.

Autore Venēra Vilovska
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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, 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

Lai nu kur, bet nīkšanā 
atmosfēra vienmēr ir 
visjautrākā. Ja sākumā 
nīcēji pulcējas vien pie 
spēļu galdiem, tad, 
sākoties dziedāšanai un 
dejošanai, nīkšana top 
arvien aktīvāka. 
Otrdienas vakarā nīcējus 
lustināja Zane un Ber-
nards. Viņu abu meita 
Līva nodemonstrēja 
arī īru deju, bet pārējā 
laikā Zane, spēlējot 
vijoli, un Bernards ne 
tikai mandolīnu, ļāva 
nīcējiem lēkt polku. Kad 
kājas piekusušas un 
jāatvelk elpa, tad sāka 
skanēt riņķa dziesmas. 
Pat visrūdītākie nīcēji 
vairs nevarēja saskaitīt, 
cik dziesmu vakara gaitā 
izdziedātas un cik danču 
izdejots. 
Galvenā nīcēju 
dancinātāja ir Solveiga. 
Dienā viņa vada Dejas un 
kustību ievirzi, bet vakarā 
visiem nometņotājiem 
māca, piemēram, 
Pankūkdanci. Kad stafeti 
pārņem Inese, tad sākas 
rotaļas. Vakar vislielākā 
priekrišana esot bijusi 
Lielajam Jānim un maza-
jam Jānim.    

zane un bernards nīkšanā spēlē latviešu dziesmas


