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3x3 saieta Īrijā avīze

www.3x3.ieNr. 6 2013. gada 17. augusts

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

Saknes jau vējš neizplēš...

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 tautas tērpus, ja jums tie līdzi. Ieteikums sapucēties 
jau pirms pusdienām.  

Jau aizvakar Kašers 
ar Jogitu iesildīja 
jauniešus nīkšanai, 
lai vakarnakt 
visiem nīktos pēc 
iespējas jautrāk. 
Par to, kā mums 
gāja, lasiet 4.lpp.
Šovakar pulksten 
20.00 Lielajā mājā 
sāksies nometnes 
noslēguma kon-
certs, kuru vadīs 
Kašers. Turpat arī 
izstāde, kas veidota 
no darbiņiem, kas 
tapuši šīs nedēļas 
laikā. 
Piedalīšanās 
obligāta!

Mazajā zālē ir apskatāma “Trejlapja” 
jaunāko brāļu - nedēļas nogales 
skoliņu sienas avīžu izstāde. Avīzes 
tika arī vērtētas un, pēc visu aizklāti 
anonīmo balsu apkopošanas, vislielāko 
punktu skaitu ir saņēmusi Limerikas 
(Limerick) latviešu skoliņa. Pievienoja-
mies apsveicējiem! 

Šodien dodamies uz pilsētas centruUzvar Limerikas 
skoliņas sienas 

avīze

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”!

SĒRU VĒSTS
Dziļās sērās paziņojam, ka 
strauji tuvojas nometnes 

noslēgums un mājupceļš. 
Informācijas centrs ar 

asarām acīs aicina 
pieteikties visus, kas varētu 

savās mašīnās paņemt 
skumjus ceļabiedrus. 
Lūdzam pieteikties.

Atgādinam visiem, 
ka pēc piedalīšanās 
Kaslbaras pilsētas 

svētkos mēs 
atgriežamies uz 

pievakares ievirzi. 
Noslēguma koncerts pulk-
sten 20:00 Lielajā mājā pēc 

vakariņām.
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Kā nosaukt to īpašo lakatu darināšanas 
tehniku, kādā Andra Jēkabsone 3x3 
nometnē māca aust lakatu uz rāmja, 
īsti nezina pat viņa pati – tā kā vīšana, 
tā kā pīšana – ar sušī kociņiem dziju ver 
cauri. Bet izskatās ļoti skaisti un krāsaini. 
Ievirzē esot ienākušas divas dāmas un 
aizdomīgi pētījušas, vai tikai tā nav 
omīšu ievirze. Bet, nekā, iznākušas ārā 
pilnīgā sajūsmā!
Andra Īrijā ir jau sešus gadus. Te beigusi 
mākslas skolu, kur studējusi mākslu 
un dizainu. Bet darināt lakatus Andra 
iemācījusies Latvijā, kur aizbraukusi 
atvaļinājumā. Viņa iepazinusies ar kādu 
kundzi, kurai bijis ļoti skaists lakats. 

Andra pieteikusies nopirkt. – Ko nu 
pirksi, iemācies pati darināt, - kundze 
atteikusi. Un tā arī noticis. – Nu jau man 
pilna māja ar lakatiem, - smej Andra. 
Es jau netaisu, lai pārdotu, man ļoti 
patīk dāvināt. Visi radi un draugi jau ir 
apdāvināti. 
Andras lakatu tapšana izskatās pēc 
pasaules radīšanas, pēc pļavas puķu 
krāsu bagātības. - Krāsu pasaule ir tik 
nomierinoša un skaista, - viņa teic. 
– Pats sākums, kad saliec krāsas un 
diegu ... Kad vij cauri otrreiz diegus, 
nekad nevar paredzēt, kas īsti sanāks. 
Šie lakati ir ļoti prakstiski, man šķiet, ka 
man vairs nav nevienas šalles – ziemā 

lakats man ir šalles 
vietā, tikpat labi tas var 
būt arī galvas vai plecu 
lakats – ļoti sievišķīgi. 
Un prieks, ka te, 3x3, 
pie manis nāk mācīties. 
Bija atnākušas divas 
mazākas meitenes, 
viņas redz ka te vajag 
lielu pacietību un 
domā, ka vairs nenāks. 
Bet, kad ierauga, ka 
sanāk un ka ir skaisti, 
tad atkal rodas prieks 
strādāt. Nāk arī divas 

lielas 3x3-nieces. Un viņām ir nopietns 
krampis, tās būs kārtīgas meistares. 
Mēs jau norunājām, ka Draugos par 
lakatu lietām sazināsimies. Un par to, 
ka šajā nedēļā man izdevies ieinteresēt 
un izaudzināt divas nopietnas 
lakatu darināšanas meistares, man ir 
vislielākais gandarījums!

Ieva Freinberga
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Vakar ierastajā pasākumu 
laikā pulksten 20.00 Mazajā 
zālē nometņotāji pulcējās, 
lai noskatītos nometnes 
Ieviržu vadītāju Ievas Fre-
inbergas un Austra Graša 
vienu no jaunākajām 

dokumentālajām filmām 
“Zenta Mauriņa – latviete 
Eiropā”, kas savu pirmizrādi 
piedzīvoja pagājušā gada 
nogalē. 14.decembrī Zenta 
Mauriņa būtu svinējusi 115 
gadu jubileju. Mauriņas 

savulaik sacītais un rakstītais 
ir aktuāls un attiecināms arī 
uz šodienas situāciju. Un tā ir 
viena no pazīmēm, kas liecina 
- Mauriņas darbi ir universāli.   
Pēc Otrā pasaules kara, 
trimdā dzīvodama un 

strādādama, Zenta Mauriņa 
rakstīja: “Tagad, kad mums 
zudusi Latvijas zeme , mums 
jāturas kopā! [...] Mums 
jāveido viena saime.” 
Klausoties šos vārdus, mēs 
saprotam, ka Mauriņa tos 
sacījusi par mums. Vakar 
Mazajā zālē ievadvārdus 
pirms filmas sakot, Austris 
Grasis min, ka viena no 
galvenajām estētiskajām 
Zentas Mauriņas darbu un 
dzīves vērtībām ir Baltais, kas 
vijas cauri visai viņas būtībai 
un pasaules uzskatam.
Latvijas okupācijas gadi 
ir panākuši to, ka Zentu 
Mauriņu Eiropā pazīst un 
atzīst vairāk, nekā dzimtenē. 
Filma ir viens no ceļiem, 
kas Mauriņu pamazām ved 
atpakaļ uz Latviju.  

Filma “Zenta Mauriņa – latviete Eiropā”

Tā nav omīšu ievirze
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Valda Birkmane ir audēja 
jau ceturtajā paaudzē. Viņas 
mamma un vecmāmiņa au-
dusi palagus, dvieļus, segas, 
grīdceliņus un citas skaistas, 
derīgas lietas. Savulaik Ilūkstē 
Valda Bērnu un jauniešu 
centrā mācīja tekstila aušanu, 
batiku un mezglošanu un 
strādāja Bērnu mākslas skolā. 
Jostas un prievītes aust un pīt 
viņa iemācījās Bebrenes skolā 
- nodarbībās pēc mācību 
stundām. Un tagad viņa savu 
māku nodod 3x3-niecēm.
Īrijā Valda ir jau astoņus ga-
dus, te viņai ir arī lielās stelles. 

Tomēr pīt un aust iznāk re-
tumis, tikai kādu grāmatzīmi. 
- Toties pīt un aust izdodas te, 
3x3 nometnē, - Valda teic. - 
Un nācējiem, savukārt, prieks, 
ka izdodas. Aušana palīdz 
gan pirkstiem, gan prātam. 
Un bērniem pirkstu galu 
trenēšana attīsta valodu un 
prātu, tas jau sen ir pierādīts. 
Ir gandarījums, ka izdevies 
ieinteresēt un mācekļiem arī 
izdodas. 
Var jau būt, ka tas ir pārlieku 
liels sapnis, bet varbūt citu 
gadu 3x3 varētu mācīt 
arī aušanu stellēs. Kādu 

mazumiņu jau pa nedēļu 
varētu pagūt uzaust, - Valda 
saka. -  Manai mammai 
kādreiz bija sapnis, ka varētu 
uzaust sev tautastērpu. Man 
arī ir tāds sapnis. Un varbūt, 
ka citu gadu 3x3 kāda varētu 
gūt ierosmi un vismaz sākt 
aust pašai savus tautastērpa 
brunčus!

Ieva Freinberga
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Mazā sirmā kumeliņā jāj pa ceļu pasaciņa

Daudzi no mums atceras šo multfilmu 
no bērnības. 3x3 nometnes bērni 
šīs nedēļas laikā apguva animācijas 
veidošanas pamatus.

Iegūstot vērtīgu pieredzi, kad bērns 
piedzīvo animācijas filmas tapšanas 
procesu, sākot no filmas vēstījuma, 
tēlu un fonu izgatavošanas, filmēšanas, 
filmas ieskaņošanas un montāžas. Mana 
pieredze rāda, tas padziļina bērnu 
izpratni par to valodu, ar kādu mediji 
mūs uzrunā.
3X3 nometnes laikā animācijas ievirzi 
apmeklēja 10 meitenes vecumā no 

6 līdz 15 gadiem, strādājām daudz 
un pacietīgi. Bērni guva ieskatu par 
dažādām animācijas tehnikām: zīmēto 
animāciju, aplikāciju animāciju, 
plastilīna animāciju. Kā stāstu materiālu 
izmantojām latviešu tautasdziesmas, pa-
sakas un mīklas. Nodarbību dalībniece 
Līva atzīst: „Man patika strādāt ar 
plastilīnu, patika, ka tie izskatījās dzīvi 
ekrānā.” Arī Sandija labprāt dalās ar savi-
em iespaidiem: „Bija interesanti veidot 
papīra lelles, tās kustināt un fotografēt 
un vēlāk redzēt tās animācijā.” Esmu ļoti 
gandarīta par paveikto, paldies no-
metnes organizatoriem, vecākiem par 
uzticēšanos un bērniem par radošajam 
idejām un darbu. 

Attēls ir šodienas sabiedrības valoda

Audēja no senas dzimtas – 3x3

Radošajās nodarbībās 
bērniem top dzimtas 

koks
Radošajās nodarbībās 
bērniem, ko vada skolotāja 
Ilva Krama, bērni zīmē, vei-
do, līmē un krāso dzimtas 
koku. Tā darināšanai tiek 
izmantots ne tikai papīrs 
un līme, bet arī dabas augi, 
piemēram, pīlādži. Dzimtas 
kokiem ir gan saknes, gan 
stumbrs, gan zari. 
Ilvas nodarbībās strādā 
bērni no septiņiem ga-
diem. Atsaucību ievirze 
guva jau pagājušajā Īrijas 
3x3 nometnē, kad kopā ar 
vadītāju vairāk darbojās 
meitenes. Šogad radoši 
izpausties vēlas arī zēni.   
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Kustināt un lustināt 
3x3 nometnes jaunāko 
paaudzi vakar vakarā 
tandēms Jogita un 
Kašers sāka uzreiz pēc 
vakariņām, kad pa 
nometnes teritoriju 
turpu, šurpu izkrāsotām 
sejiņām un baloniem 
rokās rikšoja mazie 
nometņotāji. Vēl brīdis 
un bērnu diskotēka 
varēja sākties. Latvijā 
populārie bērnu 
pasākumu vadītāji pub-
liku savā varā parņēma 
uzreiz. Patiesībā, laikam 
nebūtu pareizi, ja šo 

ballīti nosauktu tikai 
par bērnu pasākumu, jo 
visās atrakcijās piedalījās 
arī vecāki, vecvecāki un 
Ieviržu vadītāji. Kamēr 
Kašers dzied, Jogita 
bērnus mūzikas pavadībā 
ved garā virtenē līdz 
šķērslim, kuram cauri 
var tikt vien labi sparīgi 
izliecot muguru. Šķērslis 
tiek nolaists arvien 
zemāk un zemāk. Vairāki 
tēti kādu laiku varonīgi 
tur mazajiem līdzi, 
māmiņas jau groza 
galvas.  
Pirmā, saprotams, tika 
nokausēta vecākā 
paaudze un vakara 
gaitā vislielāko izturību 
demosnstrē tie, kam 
pusaudžu vecums vēl 
sāksies tikai pēc pāris 
gadiem. 
Spēles, rotaļas, dejas, 

mīklas un dziesmas, arī 
pašu vadītāju Jogitas 
un Kašera iedziedātas 
un uz vietas “dzīvajā” 
izpildītas. Skan hīti. 
Kādi? Vispopulārākie! 
Piemēram, “Dipu, dapu 
lācis nāk!” un “Aijā, manu 
vieglu prātu...”
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Jauniešu 4.tvītā jaušama 
bēdīga noskaņa. Kāpēc gan?
- Nedēļa tuvojas noslēgumam. 
Būs ļoti skumji atvadīties no 
mūsu lieliskās grupiņas.
- Pēdējā diena šajā ievirzē un 
ļoti emocionāli bija. Negribu 
atvadīties no visiem. Kad 
brauksim visi atpakaļ mājās, 
mums vajag saturēt kontak-
tus.
- Baigi emocionāla diena. Ne-
gribu braukt mājās!!! :( :(
- Īsta mīlestība gaida. Un 
vienmēr gaida, lieto laiku 
un iespējas draudzēties, būt 
blakus un atvērties. Mūsu 
grupiņa nav tikai vārdi vai 
grupas saraksts. Tās ir dzīves, 
kas satikušās un ļoti daudz 
ieguvušas. Mana noteikti! 
Paldies Dievam par mums! :)
Paldies Dievam, ka mums 3x3 
ir tik gaiši jaunieši un labi iev-
irzes vadītāji! :)

Balītē dārd hīts 
“Dipu, dapu lācis nāk”
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Līmeniski. 1.Cilvēku selekcionēti augi. 6.Tīne. 
7.Dekoratīvās kosmētikas līdzeklis. 8.Celtne. 
10.Slikts dzēriens. 14.Citadele. 16.Kažokzvēru 
garā, spīdīgā spalva. 17.Dzirdes orgāns. 
Stateniski. 1.Ziedu laiki. 2.Kāpnes. 3.Nelielas 
saldūdens zivis. 4.Ziedojums. 5.Garš, lietots 
laika nozīmē. 9.Apdzīvota vieta.11.Kukainis, kas 
parazitē uz cilvēka un dzīvnieka ādu. 12.Na-
zis. 13.Papīrnaudas aizstājēji. 15.Grafiska zīme 
mūzikas skaņas pierakstam. 

Autore Venēra Vilovska

PAR PUPIEM UN ŠAUŠANU
- Nu tad atvilkās gan beidzot!!! Un ar krellēm 
apkārusies! Un ar šitādiem gariem nagiem! Nu 
varēji taču arī tos pupus beidzot pakustināt! – 
Godīgi sakot, man sametās neomulīgi to visu 
dzirdot, – teic kāda 3x3-niece, kura baidoties 
no sekām, vēlējās palikt anonīma. Šāda rupja 
gānīšanās pusotru stundu bija dzirdama pa 
kādas mājas logiem. – Tad bāršanās pieklusa, 
un sāka runāt par ŠAUŠANU. Man sametās 
pavisam nelabi ap dūšu un es metos prom, 
- bailēs gandrīz raudādama teic nometniece. - 
Gribēju tikai brīdināt saieta vadību, ka varbūt, 
drošs paliek nedrošs, jāizrok kādas tranšejas, 
kur nometniekiem paslēpties, ja sākas šaušana. 

Prom skrienot, vēl pa ausu galam dzirdēju, ka 
šaušana sākšoties rīt. Lūdzu sargiet sevi!!!

Pirms ierakumu rakšanas, ievērojot visus drošības 
pasākumus, Trejlapja redakcija uz karstām pēdām 
metās uz norādīto ēku un noskaidroja, ka:

- Mājā notiek Maizes skola.
- Maizes mīklas mīcītājai ir jābūt dusmīgai, lai 
maize labi rūgtu.
- Mīcītājai ir jākustina pupi, lai maize labi rūgtu.
- Runa nebija par apšaudi, bet gan par maizes 
šaušanu krāsnī.

Guliet mierīgi, viss ir kārtībā!

MŪSU SAKNES IR TAIZEMĒ?
Jau izsenis mūsu senči, plaši aptverot pasaules 

VISS NOTIEK!
Nav pagājušas ne piecas nometnes dienas, bet raug (!) krustvārdmīklas minētāju skaits jau trīskāršojies. Šoreiz 
mīklas atminējumu ir iesniedzis risinātāju kolektīvs: Elizabete Ābrama un, nemelosim, ja sacīsim, - eksperte un 
absolūtā krustvārdu turnīra čempione Ilze Stīpniece! Pirmo reizi ar panākumiem sacensībā startē arī Marita Levica.
Sveicam uzvarētājus!

Kāju pīšanas ievirze

ģeogrāfiju, ir dibinājuši 
starptautiskus sakarus. 
Inese Krūmiņa min, ka 
latviešu tautas dziesmās 
nereti norādīts, ka 
attiecīgā darbība norit, 
piemēram, Tai-zemē. 
Inese atzīmē, ka tikpat 
bieži tautas dziesmās 
parādās arī vietvārds 
Šaizemē. 

DARBA TIRGUS 
PĒTĪJUMS

Atmini mīklu: Kāpēc 
nometnes meitenes 
pēc pusdienām traukus 
nomazgā stundas laikā, 
bet īru meitenes divās ar 
pusi stundās? 
Atbilde: Tāpēc, ka īru 
meitenēm maksā pa 
stundām

NOMETNES 
INFORMĀCIJAS 
CENTRS LŪDZ 

PAZIŅOT 
Ir atrasts kabatas 
portfelis ar sešām 
kredītkartēm un 17 000 
eiro skaidrā naudā, kuru 
uz Informācijas centru 
ir atnesis kāds godīgs 
un kautrīgs naudas 
maka atradējs, kas lūdz 
neminēt viņa vārdu. Ka-
batas portfeļa īpašnieks 
tiek gaidīts Info centrā. 
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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

Jau otro gadu 
Pasaules brīvo 
latviešu apvienība 
(PBLA) Īrijas 3x3 
saietam piešķir 
sēklas naudu. Tā ir 
rocība, kas no-
metnes rīkotājiem 
ļauj iemaksāt 
nometnes norises 
vietas īpašniekam 
(mūsu gadījumā 
Lough Lannagh 
atpūtas cen-
trs) depozītu, 
garantējot, ka 
šeit varēsim 
izmantot telpas 
gan kopējiem 
pasākumiem, gan 
ievirzēm. Ņemot 
vērā, ka nometnē 
trīs laikos (pirms 
un pēc pusdienām, 
kā arī pievakarē) 
vienlaicīgi no-
tiek vienpadsmit 
ievirzes, tad arī 
attiecīgi depozīts 
nav mazs. Lai 
to iemaksātu, 
PBLA atbalsts 

ir ļoti nozīmīgs 
ieguldījums un liela 
palīdzība nometnes 
rīkošanā.
Pasaules brīvo 
latviešu apvienība 
ir ārzemju 
latviešu centrālo 
organizāciju 
augstākā 
pārstāvība. Dibinot 
PBLA, tās galve-
nais mērķis bija 
apvienot visus 
latviešus darbā par 
Latvijas brīvību un 
valsts neatkarību. 
Šobrīd mērķis ir 
veicināt latviešu 
tautas uzplau-
kumu neatkarīgā, 
demokrātiskā, 
kulturāli un saim-
nieciski attīstītā 
Latvijā, veicināt 
organizētas, 
ietekmīgas un 
vitālas latviešu kop-
ienas uzturēšanu 
ārzemēs un sekmēt 
latviešu tautas 
vienotību pasaulē.

Īrijas Latviešu nacionālā padome ir dibināta pirms varāk kā gada, tās uzde-
vums ir veicināt aktīvu latviešu sabiedrisko dzīvi Īrijā un koordinēt savstarpējo 
sadarbību, lai rūpētos par saikni ar Latviju, kā arī aizstāvētu Īrijas latviešu 
likumīgās intereses.
Saieta rīkotāji saka lielu paldies Īrijas Latviešu nacionālajai padomei ne tikai par 
līdzdalību šā gada 3x3 nometnes sagatavošanā un sadarbības koordinēšanā 
ar Latviešu valodas aģentūru, bet arī pasaules 3x3 idejas un kustības 
popularizēšanā un aizstāvēšanā Rīgā.  

Lai tā lieta 
iekustās...

3x3 sadarbības partneris Īrijas 
Latviešu nacionālā padome 

Visziedošākā nometnes ievirze 
– Kompozīcija un floristika


