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3x3 saieta Īrijā avīze

www.3x3irija.comNr. 3 2014. gada 13. augusts
Lough Lannagh, Kaslbāra, Meijo grāfiste, Īrija. 10.08.2014 - 17.08.2014

Tēvu tēvi laipas meta, bērnu bērni laipotāji

Uzmanību: Informācijas centrā vēl var nopirkt dažus 3x3 T kreklus, lietus jakas un termokrūzes ar Īrijas 3x3 interneta mājas lapas 
adresi. Turpat varat dabūt informacijas lapas par Dzejas dienām Dublinā un citus materiālus.

Šovakar Mazajā zālē filma “Tautastērpa stāsts”
Pulksten 20.00 iesim uz Mazo zāli, kur varēsim noskatīties Ievas Freinbergas veidoto televīzijas filmu “Tautastērpa stāsts”. Šīs filmas 
demonstrēšanu Īrijas 3x3 nometnes laikā atbalsta Latvijas Televīzija.

Pagājušajā gadā Īrijas latviešu nacionālā padome (ĪLNP) no-
metnes laikā, tepat mūsu nometnē, rīkoja Zaļās salas latviešu 
nedēļas nogales skoliņu sienas avīžu konkursu. Šogad, turpinot 
tradīciju, avīzes no skoliņam atkal ir atceļojusas uz Kāslbāru 
(Castlebar).

Konkursa rīkotāji ir patiesi priecīgi, ka, salīdzinot ar iepriekšējo 
gadu, sienas atsūtīto avīžu skaits ir dubultojies un šogad eksper-
tiem nācās vērtēt jau astoņas. Noteikti jāpiebilst, ka avīžu satura 
kvalitāte un noformējums salīdzinoši ir krietni labāks un pār-
domātāks. Lieki skaidrot, cik grūti žūrijai bija izvēlēties labāko... 
lai nu kā, bet uzvarētājs ir noteikts. Šogad par labāko ir atzīta 
Drogedas (Droghedas) latviešu skoliņas sienas avīze. 

Apsveicam!

3x3 laikā notiek Īrijas latviešu skoliņu sienas avīžu konkurss

Neuztraucies, tevi 
atradīs!

Mīļās māmiņas un tēti! 
Pastāstiet saviem mazajiem, 
ka tajā brīdī, kad viņiem šķiet 
– esmu pazaudējies, bažas 
un kreņķi novērst ir pavisam 
viegli. Ar tekstu “Lūdzu piez-
vani manai mammai, jo esmu 
pazudis”, mazais var vērsties 
pie jebkura nometnes pieau-
gušā, kam ir vārda karte. Ja 
gadās 
satikt pieaugušo, kam 
telefons tobrīd nav līdzi vai 
arī tas ir izlādējies, arī tad ir 
risinājums.
Pieaugušais 
jūsu mazuli aizvedīs uz 
Informācijas centru un 
tad lietas notiks pavisam 
raiti. Lai vecāki būtu viegli 
sasniedzami, lūdzu raugiet, 
lai bērnam arvien būtu līdzi 
viņa paša vārda karte, jo taja 
ir ierakstīts arī mammas vai 
tēta telefona numurs.

Ekskursijas
Šodien, 12.00 dodamies lielajā ekskursiju tūrē, kurā 

iekļauts arī Patrika kalns, bet tiem, kas vēlas ieelpot tikai 
okeāna gaisu, jāplāno ceturtdiena vai piektdiena. 

14.un 15.augustā pēcpusdienas ievirzes laikā (no 14.00 līdz 17.00) būs 

ekskursiju tūres uz okeāna krastu. Vienā tūrē vienlaicīgi izbraukumā varēs 

doties seši cilvēki un ceļš turp un atpakaļ kopā vienam 

cilvēkam maksās 6 eiro. Vēlmi doties ekskursijā ir izteikuši daudzi, tāpēc 

jums laicīgi ir jāpiesakās Informācijas centrā un jāpārliecinās, ka esat 

iekļauts attiecīgās dienas grupā. Izbraukšanas un 

atgriešanās laikus ievērosim ļoti strikti, lai nenokavētu pievakares ievirzi. 

Steidzieties pieteikties Informācijas centrā!
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Saruna ar Andru un Gunti 
Jēkabsoniem

Andra stāv starp rāmjiem, uz 
kuriem savilktas košas dzijas, 
jo viņa vada lakatu aušanas 
ievirzi. Bet Guntis visu laiku stāv 

turpat blakus un ratiņos midzina 
mazo Leo, kuram ir tikai pieci 
mēneši. Te, 3x3, ir arī abi lielie 
dēli – piecgadīgais Gatis un 
trīsgadīgais Toms.
Mēs abi iepazināmies 2007.gada 
4.janvārī, - Guntis datumus un 

gadaskaitļus ber kā no ložmetē-
ja. – Andra vēl mācījās Latvijā 
profesionāli tehniskajā skolā. 
Tāpēc es pirmais atbraucu uz 
Īriju. Andra atbrauca, kad beidza 
savu skolu – 2008.gada 1.jūlijā. 
Un 14.septembrī apprecējāmies. 
Andrai bija tkai 19 gadu. Mēs bi-
jām pirmais pāris, kas tika laulāts 
latviešu baznīcā Īrijā. Mūs laulāja 
Uģis Brūklene.
3x3 mēs esam bērnu dēļ, jo 
viņiem vajadzīgs latviskums, - 
teic Andra. – Pagājšgad mums 
ļoti patika, tāpēc šogad braucām 
atkal. 
Te visur runā latviski, un tas 
ir visvērtīgākais. Mēs ejam pa 
ceļu – o, jā – tiešām runā latviski, 
- Guntis ar baudu nopūšas. - To 
mēs ļoti protam novērtēt, jo 
ikdienā, lielpilsētās, protams, tā 
nav. Bet mājās mēs runājam tikai 
latviski, angliski - neļaujam. Tas 
ir pašsaprotami. Angļu valoda 
nekad nebūs mūsu ikdienas 
valoda! Turklāt, bērni atkarībā no 
situācijas māk viegli pārslēgties 
no vienas valodas uz otru.
Un nu jau stāsta abi: 
Kad braucām uz šejieni, Gatis 
mums tā arī prasīja – vai te 
tiešām runās tā, kā mēs runājam 
mājās? – Mūsu piecgadīgais 
Gatis arī tiem bērniem, kas te 
runā angliski, aizrādīja – te tā 
nedrīkst, te jārunā tā, kā es 
runāju!
3x3 ir lieliska iespēja sad-

raudzēties ar jaunām ģimenēm. 
Jā, draudzība ir visvērtīgākā. 
Mums ļoti patīk ceļot, un ir 
labi, ja pa ceļam vari pie kāda 
iebraukt. Latvieši Īrijā jau ir visur. 
Visi trīs mūsu bērni ir dzimuši 
Īrijā. Bet Latvijā ir abas omes, un 
viņas mums sūta latviešu ābeces 
un darba burtnīcas. Mēs saviem 
bērniem varam ielikt šo latvisko 
pamatu. Ja viņi gribēs, tad 
turpinās. Bet, ja vēlāk apprecēs 
kādu ķīnieti, tad jau redzēs… 
Ko mēs varētu ieteikt citām lat-
viešu ģimenēm Īrijā? – Pirmkārt, 
dot visu latvisko, ko vien var. Un 
vissvarīgāk – latviešu valodu. 
Un otrkārt, mācīt cienīt savas 
saknes, mācīt novērtēt savus 
vecvecākus Latvijā, ko mazbērni 
bieži vien nav pat redzējuši!
Ja ekonomiskie apstākļi Latvijā 
uzlabosies, tad noteikti brauk-
sim atpakaļ. Bet, ja tie paliks 
tādi, kā pašlaik, tad mēs divatā 
atgriezīsimies vecumdienās. 
Kā Edgars Liepiņš dzied savā 
dziesmā – Mežā būdiņu tev 
celšu, kur mums abiem apmes-
ties, - skumji dungo Guntis.
Bet tad Guntis, kurš līdz šim 
runājis, atspiedies pret mazās 
virtuvītes leti, izslejas un lepni 
un noteikti saka – Es esmu 
latvietis, un tāds arī nomiršu! Tas, 
ka es protu arī angļu valodu, tā ir 
pavisam cita lieta!   

Ieva Freinberga

TE JĀRUNĀ TĀ, KĀ ES RUNĀJU

Pirts mācības dalībnieki 
bruņojas… ar zināšanām

Ja gribi zināt, kur savas pēcpusdienas pavada 
vairums no nometnes Zanēm, dodies uz pirts 
mācību. Te Zanes Ineses Krūmiņas vadībā apgūst 
pirts zinības.Sākot nodarbību, Inese visiem dod 
zobu... bet ne jau kādu tur parastu zobu, kas no 
zobu fejas krājumiem aizlienēts, bet pavisam īstu 
mamuta ilkņa gabaliņu, kas esot mūžsens.Izrādās, 
ka pirtī ejot, jāprot ne tikai pirti kurināt, bet arī 
jāzin kādas zāles uz prits lāvas novietot. Kuras no 
tām likt pie kājām, kuras savukart liekamas pie 
galvas, kādi koki slotās sienami un kāds no tā visa 
sagaidāms efekts. Vakar viss bariņš draudzīgi triek-
dams un dziedādams sēja pirtsslotas. Tas tālab, 
lai uz nedēļas viduci pirts ieviržnieki būtu gatavi, 
proti, bruņojušies ar praktiskām un teorētiskām 
zināšanām pirtī iešanai.
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Vakar vakarā notika Brīvā mikrofona koncerts
3x3 Brīvajam mikrofonam nudien nav ne mazākās līdzības ar Haidparku Londonā, kur, pakāpjoties uz ķeblīša, vari izteikt savu pārliecību, 
politiskos uzskatus vai paust personīgo viedokli. Mūsu Mikrofons domāts tikai  muzicēšanai, dziesmai, dejai vai citam skatuves veidam. 
Brīvā mikrofona vakarā Mazajā zālē pavisam varējam baudīt divpadsmit priekšnesumus.

Pirmās uz skatuves nāca māsiņas Emīlija un Stefānija, kuras kopā ar tēti Kasparu 
nodziedāja Guntara Rača dziesmu „Tikai tā!” 

Noskatīties četras līnijdejas piedāvāja 
Ruta un Ginta

Ģimenes duets „Ēteriskās” – dzied Indra ar mazmeitu 
Evelīnu

Ansamblis „Mēs pavisam bijām četras”  dzied Imanta Kalniņa „Smilšu rausis”

Dace Priede lasa Pasaku pieaugušajiem, Pasaku bērniem un 
Pasaku sievietēmIeva, Aleksandrs un Inguna ar tautas instrumentiem izpilda muzikālu gabalu
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Biznesa deja jeb Deju bizness. Uz skatuves apvienotā divu ieviržu deju kopa Zane (kopā ar Silvu izpilda dziesmu „Maza, maza meitenīte”. 
Viņām piepalīdz brālītis Robis

„Trejmeitiņas – laipotājas” – Inta, Gita un Ira ar muzikālām ainiņām no nometnes dzīves

3x3 nīkšanu koris izpilda „Ganu dziesmu”

Inese un Jānis Atis Krūmiņš, dziesma „Liela diena” 

Ieva, Aleksandrs un Inguna ar tautas instrumentiem 
izpilda muzikālu gabalu

Aplausi - no sirds

Džiovanni Attardo

Mikrofona otrajā daļā savu 
latviešu mūzikas kolekciju 
diskotēkas “Lecam pa 
jaunam” veidā piedāvāja liels 
latviešu draugs, Latviešu 
biedrības Īrijā jauktā kora 
“eLVē” dziedātājs, sicīlietis 
Džovanni Attardo. Kopā ar 
viņu pie  pults bija arī 
Kaspars Ābrams no Portlīšas 
(Portlaoise) ar karaoke 
programmu. Un diskotēkas 
laikā gāja vaļā ne tikai 
dejošana, bet arī līdzi 
dziedāšana vecajām, 
labajām Raimonda Paula 
ziņģēm un teju akrobātiski 
numuri. Bija jautri! 
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Tulkotājam liela neizpratne 
ar latviesu tautas dziesmām
Kā visiem labi zināms, ir bijuši 
mēģinājumi tulkot latviešu 
dainas citās valodās. Viena no 
tām - angļu mēle. Taču arī te, 
jau pie pirmās  tautas dziesmas, 

darbs ir apstājies, jo radušies 
nopietni sarežģījumi. Tad nu 
lūk, kāds ārvalstu tulkotājs 

rindas 
“Auni kājas, lakstīgala, 
Dzīsim govis paganīt.”
ir iztulkojis šādi: 
“Rams, legs, nightingale, 
Let us propel cows to graze.”

Par šādu tulkojumu pats 
autors bijis ļoti izbrīnējies 
un viņam radušies vairāki 
neizpratnes pilni jautājumi. 
Nodevies dziļākiem latviešu 
folkloras pētījumiem un 
izvirzot vairākas hipotēzes, 
eksperts tomēr ir atradis 
dažādus iespējamos šīs tautas 
dziesmas rindu izskaidrojumus. 
Piemēram, atbildot uz vienu no 
izvirzītajiem jautājumu  “Kam 
pieder tautas dziesmas pirmajā 
rindiņā minētās kājas - auniem 
vai lakstīgalai?”, tulkotājs domā, 
ka varētu būt gan vieniem, gan 
otriem. Tomēr viņš neizslēdz 
iespēju, ka “kājas” te vispār 
varētu neattiekties nedz uz 
auniem, nedz lakstīgalu, bet tās 
vienkārši pieder kādai pavisam 
citai, šajā tautas dziesmā 

vārdā nenosauktai 
personai.  

*****
Informācija 
naktsputniem 
un zvaigžņu un 
citu parādību 
vērotājiem 
Tiem, kas naktīs 
neguļ un nenīkst, 
bet nododas, 
piemēram, klusai 
zvaigžņu vērošanai, 
vai arī tiem, kas 
šajā pašā laikā cītīgi 
seko savādākām 
naksnīgām 
norisēm, varam 

pačukstēt – nometnes lielais 
printeris vakarnakt atkal 
klusītēm esot pārvietojies 
cauri nometnes teritorijai. Šo 
naksnīgo parādību acīgākie 
varēja nolūkot laika sprīdī starp 
pusnakti un pieciem no rīta. 
Precīzu pārvietošanās laiku 
un trajektoriju astrologi nav 
varējuši fiksēt, jo tā notikusi 
pārāk tuvu zemeslodes virsmai.   

******
Satraukums avīzes 
redakcijā
Šorīt, nekā ļauna 
nenojausdama, viena no 
nometnes darba grupas 
meitenēm devās uz virtuvi, lai 
mazā gaismiņā savārītu sev 
kafiju nometnes krūzītē. Pa 

ceļam uz virtuvi Baibu sagaidīja 
neparasts skats - jaunākais 
avīzes numurs (tas, kurš uz to 
brīdi vēl nemaz nebija iznācis 
un pieejams plašākai publikai!) 
gozējās uz galda, blakus 
pusizdzertai kafijas krūzei.
Baiba par redzēto steidzami 
ziņoja redakcijai. 
Ir pamatotas aizdomas, ka 
informacijas nopludināšanas 
banda, kura nometnē 
darbojās pagājušogad, atkal 
ir aktivizējusi savu darbību.  
Šogad shēma rādās daudz 
rafinētāka un sarežģītāka. 

Uzsākta izmeklēšana un 
redakcijas darbinieki ir 
sazinājušies arī ar NEO (Ilmāru 
Poikānu), kurš šogad ir 
mūsu galvenais konsultants 
kiberuzbrukumu jautājumos. 
Pirmās aizdomas, saprotams, 
krīt uz infofenderētajiem, kas 
aktīvi uzdarbojās pagajušās 
nometnes laikā, taču nav 
izslēgts, ka zem statusa “3x3 
dalībnieks” paslēpies arī kāds 
jauns un līdz šim nezināms 
grupējuma loceklis. 
Būsim modri!   

3

Autore: Venēra Vilovska

Vakardienas avīzes numura mīklas atminējums:

Tomiņš: „Jūs domājat, ka es iekritu peļķē? 
Nē! Man vienkārši ir TĀDA ievirze.”

Paldies Baibai, kas rīta agrumā uzieto, uz to brīdi vēl nepublicēto, avīzi 
Baložu mājas dzīvojamā istabā piefiksēja un nofotogrāfēja! Būsim modri! 

Zane (kopā ar Silvu izpilda dziesmu „Maza, maza meitenīte”. 
Viņām piepalīdz brālītis Robis

3x3 nīkšanu koris izpilda „Ganu dziesmu”
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Latvieši dzied vienmēr un 
visur – it īpaši 3x3 saietos. 

Un tieši tāpēc “Trejlapis” šodien 
stāsta par projektu LAKĪ jeb 
Latviešu apvienoto kori Īrijā, 
kuru realizē koris „eLVē”. Starp 
citu, idejas autoru un aktīvu šī 
projekta īstenotāju – Sandi, kurš 
ir arī kora bass – varat ieraudzīt 
nometņotāju un brīvprātīgo 
palīgu vidū šeit, Kāslbārā. Ja 
vēlēsieties uzzināt ko vairāk par 
projektu, meklējiet gara augu-
ma puisi, kurš reizēm atrodams 
Info centrā, bet biežāk – klīstam 
pa Lough Lannagh ar videoka-
meru rokās.
Kas ir LAKĪ?
LAKĪ paredzamā mērķau-
ditorija ir tieši Zaļās Salas 
latvieši, taču netiks noraidīts 
neviens dziedāt gribētājs, 
lai kur viņš arī dzīvotu. LAKĪ 
varēs pievienoties jebkurš 
dziedošais tautietis,... jo rep-
ertuāra apgūšana notiks gal-
venokārt neklātienē. Pašlaik 
notiek darbs pie LAKĪ mājas 
lapas, kurā tiks ievietotas 
ne tikai apgūstamā reper-
tuāra notis, bet arī visi kora 
„eLVē” mēģinājumi, kuros 
šis repertuārs tiks mācīts. 

Mēģinājumu ierakstīšanu un 
ievietošanu nodrošinās ko-
manda „eLVē TV”, kas jau ir 
izveidota un aktīvi darbojas 
šī projekta attīstīšanā. Tāpat 
LAKĪ mājas lapā tiks ievie-
totas dažādas dziedātājiem 
noderīgas lietas – padomi 
kā vislabāk iesildīt balsi, 
pareizas elpošanas vingrinā-
jumi, vokālās apmācības un 
solfedžo pamatzināšanas 
utt. Tāda kā neliela vokālistu 
skola, kuru LAKĪ dziedātāji 
varēs izmantot, mācoties 
internetā. Kopīgi mēģinā-
jumi un sadziedāšanās, 
kurp visi sabrauks no salas 
malu malām, notiks galve-

nokārt pirms uzstāšanās 
reizēm. Pirmā šāda lielā 
sadziedāšanās ir plānota 
Latvijas Kultūras dienu Īrijā 
koncertā 2015.gada maijā 
Dublinā. Šim pasākumam 
tieši priekš LAKĪ tiek veidots 
speciāls repertuārs.
Lai iegūtu pieeju mājas lapā 
ievietotajai informācijai un 
mēģinājumu ierakstiem, po-
tenciālajam dziedātājam būs 
jāpiereģistrējas speciāli iz-
veidotajā sistēmā LAKĪ mājas 
lapā. Tā kā arī koris „eLVē” 
darbojas uz pašfinansēšanas 
principa un dziedātāji paši 
sedz visus izdevumus – telpu 
īri, simbolisku atlīdzību di-

riģentei, nošu materiāla 
iegādi, ceļa izdevumus 
un mājas lapas admin-
istrēšanas izdevumus 
utt., projekts paredz 
noteiktu gada maksu 
arī LAKĪ dziedoņiem. 
LAKĪ mājas lapas 
atklāšana tiek plānota 
augusta sākumā un 
tad tiks publicēta arī 
precīza informācija par 
reģistrēšanās notei-

kumiem, taču jau tagad 
visiem interesentiem ir 
pieejama LAKĪ publiskā lapa 
Facebook. Tajā tiek regulāri 
atjaunota visa informāci-
ja par projekta gaitu. Lai 
saņemtu LAKĪ jaunumus, 
atliek kļūt par lapas sekotāju, 
nospiežot „Like” pogu.
Visiem tiem Zaļās Salas lat-
viešiem, kuri līdz šim dziedā-
ja vien draugu kompānijā 
vai savās mājās, veicot kādus 
ikdienas darbus, tagad būs 
iespēja dziedāt arī kopā ar 
citiem. Koris „eLVē” aicina 
katru, kuram sirdī mīt dzies-
ma, pievienoties LAKĪ un kļūt 
par viņu draugu un partneri!

3x3 ğimeņu saietu Īrijā atbalsta:

Latviešu
maize Īrijā

Latvijas vēstniecība Īrijā
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„Trejlapis” redakcijā čakli strādā: Sandra Bondarevska, Ieva Frein-
berga, Inguna Mieze, Guna Griškāne, Zane Bernharde, Santa Siliņa, 
Lauris Karpovs Ziemelis un visi citi rakstītāji un fotografētāji, kam ir 

vēlme atnākt līdz redakcijai un atnest bildi, stāstiņu, joku vai klaču. 
Mīļi gaidīti Mājīgās mājas viesmīlīgajā virtuvē, kur izvietojusies avīzes 
redakcija!  

Dziedošie latvieši –atsaucieties!


