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3x3 saieta Īrijā avīze

www.3x3.ieNr. 7 2013. gada 18. augusts

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

Saknes jau vējš neizplēš...

Pagājušajā gada pēdējā 
nometnes avīzē “Trejlapis” 
rakstam par nometni es 
biju izvēlējusies nosaukumu 
“Es zinu pavisam droši – 
3x3 nākamgad būs!”. Ja 
man kāds tagad jautātu, 
kāpēc man toreiz bija tāda 

pārliecība, tad es nezinu, ko 
atbildēt. 
Acīmredzot, toreiz tieši 
tāda bija mana 3x3  sajūta; 
apņemšanās, kas nāca 
no zemapziņas; vārdi, ko 
neapzinoties vai gluži otrādi 
– lielā pārliecībā reizēm 

izsakām un sevi zināmā 
mērā ieprogrammējam uz 
rezultātu. 
Šoreiz sajūta ir ma-
zliet savādāka. 
Vēlēšanos ir nomainījusi 
nepieciešamība. Tagad 
turpināt trīs-reiz-trīs dzīvi 
Īrijā ir pārtapis par mūsu 
pienākumu. Un tāpēc es 
saku – “Mums vairs nav kur 

atkāpties, jo 3x3 ir mūsu 
dzīves sastāvdaļa”. 
Pēc brīža jau šķirsimies. Žēl... 
Pirms pagājušās no-
metnes noslēguma es biju 
pārliecināta, ka šķiroties jau 
nu neraudāšu (esmu taču 
gana stipra un tieku galā ar 
savām emocijām), tagad es 
tik pārliecināta neesmu... 

Jūsu Sandra 

Rādīsim arī citiem, kā mums gāja
Visi, kas šīs nedēļas laikā fotogrāfēja 3x3 norisi, laipni aicināti 

augšuplādēt bildes Īrijas 3x3 mājas lapā www.3x3.ie

Visu nometnes laiku mūs 
novēroja, fotogrāfēja un 

aprakstīja Īrijas latviešu ziņu 
portāls Baltic-Ireland. Ļoti 

iespējams, ka darbojoties savās 
ievirzēs, šo to no nometnes 

dzīves esi palaidis garām. Ja tā, 
tad pārlasi portāla iepriekšējās 

nedēļas ziņas un pārskati 
publicētās fotogrāfijas un tu 

noteikti tur atradīsi sevi. 
Skat. www.baltic-ireland.ie

Šorīt, tūlīt pēc 
brokastīm, pulksten 
10.00 šeit pat Lielajā 
mājā paliekam uz 
nometnes noslēguma 
konferenci! Pārrunāsim 
nometnes gaitu un 
pastāstīsim, kas 
patika un ko vajadzētu 
uzlabot.    

Redaktora sleja

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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Kas tur skan, kas tur rīb
Viņā sētas galiņā?

Kārtīgi paēduši itāliskas 
pusdienas, 3x3nieki devās 
uz īru pilsētas centru, lai 
piedalītos pilsētas svētkos. 
Tautas un svētku tērpos 
saģērbušies, devāmies 
cauri parkam, pa Kāslbāras 
ielām, dziedādami un 
gavilēdami. Gājiens 
izpelnījās neviltotu 
apbrīnu un sajūsumu 
no pilsētiņas un pilsētas 
viesu puses, tikām 
fotogrāfēti, mums tika 
veltītas ovācijias un 
taurētas mašīnu taures. 
Ar dziesmām uzstājās 3x3 
koris un mazie dziedātāji, 
dejasprasmi demonstrēja 
3x3 deju kopa. Bija jūtams 
satraukums mazajos 
dziedātājos, jo turpat 
blakus bija karuseļi un 
atrakcijas, kurās ļoti 
gribējās piedalīties. 
Latvieši lepni iznesa savu 
dziesmu un deju pasaulē. 

Trīsreiztrīsotājiem uzgavilē īri
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Noslēguma koncerts 
vakar vakarā ieilga. Un 
ieilga tāpēc, ka katra 
ievirze sniedza savu 
priekšnesumu vai pat 
vairākus, lai pārējiem 
nometņotājiem 
pastāstītu un parādītu 
nedēļas laikā paveik-

to. Teju trīsdesmit 
priekšnesumi: dzies-
mas, dejas, izspēlēti 
skeči, stāsti, pateicības, 
balvas un, protams, 
aplausi un ovācijas. 
Ne tāpēc, ka tika 
demonstrēta augsta 
profesionalitāte, bet 

gan par ieviržu vadītāju 
lielo ieguldīto darbu 
un rezultātu, ko viņi 
panākuši sešu dienu 
laikā, par dzīvesprieku 
un mīlestību, ar kādu 
dalībnieki pateicās 
saviem skolotājiem.     
Mīļie, jūs bijāt tik forši!

Vakar vakarā ievirzes rādīja 
priekšnesumus
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Dejas un kustību ievirzi no-
metnes laikā vadīja Solveiga 
Slaidiņa. Viņas nodarbībās polku 
leca, dārziņā gāja un pāros 
stājās 10 ievirzes dalībnieki. 
Lielais trumpis un vienīgais pui-
sis Solveigas ievirzē bija Kaspars 
Blūms-Blūmanis, kas plašākai 
auditorijai Latvijā ir pazīstams 
kā pasākumu vadītājs Kašers, 
kas kopā ar savu skatuves part-
neri Jogitu izklaidēja arī bērnus 
vakaros nīkšanas laikā. 
Nedēļas laikā Solveiga saviem 
audzēkņiem iemācīja vairākas 

dejas, bet noslēguma koncer-
tam ir noslīpētas trīs, tostarp arī 
gana sarežģītā Ābrama polka. 
Šā gada nometne ir Solvei-
gas pirmā iepazīšanās ar 3x3. 
Vadītāja, kas jau piecus gadus 
Īrijā vada deju kopu “Kar-
bunkulis”, atzīst, ka tagad viņa 
patiešām saprot, ko nozīmē 
“ievirze”, kas ir “nīkšana” un 
kā darbojas nometnes dzīve. 
Jautāta, vai nākošgad atkal 
brauksi uz nometni, Solveiga 
nosaka: “Ja mani aicinās, tad 
noteikti!” 

Ievirze, kurā tiek dejots, 
dziedāts un iepazīti dažādi in-
strumenti, ir Mūzika un folklo-
ra visa vecuma bērniem. Stab-
ules, bungas, ģitāra un kokle 
- tie ir tikai daži mūzikas in-
strumenti, kurus ievirzes mazie 
dalībnieki varēja apskatīt un 
iemēģināt nodarbību laikā. In-
guna Grietiņa, kas jau vairākus 
gadus Īrijā vada mūzikas 
skolu – studiju “Mazais Letiņš”, 

ar mazajiem nometņotājiem 
saprotas no pusvārda. To 
šodien varēja redzēt arī 
pilsētas centrā, kad svētku 
laikā mazie uzstājās vecajā īru 
kazarmu pagalmā. Pat četrus 
gadus vecie bundzinieki savu 
ritmu izsita tik ņipri un melo-
diski, ka, šķiet, Ingunas studijā 
mācījušies nevis sešas dienas, 
bet visu iepriekšējo mācību 
gadu.

Dejotāji stādāja cītīgi

Ingunas Grietiņas 
vadībā mazie 

mākslinieki ir gatavi 
kāpt uz skatuves  
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Liels paldies mīklu autorei Venērai Vilovskai!

Pēdējās krustvārdu mīklas atminējums

Krūmiņtēvs vakar ātri nodibināja starptautiskus sakarus un šie četri francūži 
pieteicās uz nākamo 3x3.

Vakar atrastajam un 
Informācijas centrā 
nodotajam kabatas 
portfelim ar sešām 
kredītkartēm un vien-
padsmit tūkstošiem 
eiro īpašnieks tā arī 
nav pieteicies. Pareizāk 
sakot, pieteicās gan, bet 
par cik nespēja atbildēt 
uz kontroljautājumiem 
un nosaukt, kāda 
makam ir krāsa un 
izmērs, kā arī paskaidrot 
vai tas ciet aizvelk-
lams ar rāvējslēdzi jeb 
aizkņopējams ar kņopi, 
tad nometnes vadības 
loks patur tiesības un 
patur arī naudu un 
kredītkartes!

Noraizējusies 
nometņotāja jautā: 
“Cikos mums rīt ir tā 
ozola izrakšana?”

Vairākas reizes no 
vairākām bērnu mutēm 
vakardien izskanēja 
lūgums vecākiem: 
“Mammu! Es negribu 
braukt mājās. Paliksim 
nometnē vēl vienu 
nedēļu...”

Kaķītis ar ķepiņu kasa 
ķermenīti ķēķī.

Inese pabāž galvu 
Mājīgās mājas 
dzīvojamā istabā, 
kur notiek 3x3 teātra 
mēģinājums un atskan 
skaļa Tālavas taurētāja 
situāciju skaidrojoša 
replika: “Protams, ka 
paliku sēžot. Mēsli kā 
vienā, tā otrā galā!”. 
Inese saminstinās, 
tomēr klusi pajautā: 
“Vai šeit notiek Projektu 
vadības ievirze?”

Mīļās, čaklās meitenes! Mums ir tik svarīgi, lai avīzei būtu atpakaļsaikne ar saviem 
lasītājiem. Un nav svarīgi, vai tas ir joks, ko mums pastāstat, jeb stāstiņš vai arī 
krustvārdmīklas atminējums, ko atnesat vēlu vakarā, kā šajā gadījumā. Paldies 
jums par to. Visu “Trejlapī” publicēto krustvārdmīklu autore ir mūsu pašu nometnes 
dalībniece un čakla Informatīvā centra darbiniece Venēra Vilovska. Paldies arī 
Venērai.
Sveicam mīklu uzticīgās minētājas Ilzi Stīpnieci, Elizabeti Ābramu un Maritu Levicu, 
kas atkal redakcijā iesniegušas pareizās atbildes. 

SĀKUMĀ LIKĀS, KA TAS IR 
JOKS, BET ĪSTENĪBĀ...

Šodien, ejot gājienā uz pilsētas 
svētkiem, Valda, apzinoties ka 
nākamnedēļ atkal sākas darbs, 

iedomājās, ka jāpiezvana 
bosam, lai noskaidrotu, kurā 
maiņā viņai pēc atvaļinājuma 
būs jāstrādā. “Ieskatījos 
pulkstenī un sāku rēķināt. Ja 

Latvijā šobrīd pulkstenis rāda 
15.00, tad Īrijā ir tikai 13.00. 
Tātad varu zvanīt”. Un tikai tad 
Valda atjēdzās, ka pati taču 
atrodas tepat Zaļajā salā... 

Pauze ilgs 
tikai līdz 
nākamajai 
vasarai, kad 
atkal 
tiksimies 
3x3 
nometnē!
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Vieta piezīmēm un draugu koordinātēm!

Vārdi, adreses, tālruņu numuri, e-pasti, pārdomas, piezīmes (Neaizmirsti arī savu adresi iedot citiem!)

Vakardien dejotāji vēl bija jautri, jo atvadījās un ezerā aizpeldināja tikai ziedu vainadziņus! Viens no otra pa īstam atvadīsimies 
šodien.
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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


