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3x3 saieta Īrijā avīze

Īrijas latviešu ziņu portālā Baltic – Ireland atkal par mums raksta . Te 
būs adrese, kurās gan raksts, gan bilžu galerija.
http://baltic-ireland.ie/2015/08/32895/

Uzmanību! No Lazdu mājas nezināmos ceļos ir devies 
rūķis ar zilu cepuri. Ja kāds viņu satiek, pasakiet, ka viņu 
gaida mājās!

Portāls Baltic-Ireland cītīgi seko 
notikumiem mūsu 3x3 nometnē

Visi uz lielo koncertu!
Šovakar, pulksten 20.15 nometnes Mazajā 
zālē pulcēsimies uz noslēguma koncertu. 
Muzicēsim, stāstīsim un rādīsim visu, ko 

nedēļas laikā esam apguvuši, pagatavojuši, 
iemācījušies vai iestudējuši.  Koncerts un 

izstāde solās būt bagātīgi!

www.3x3irija.comNr. 5 2015. gada 21. augusts

Lough Lannagh, Kāslbora, Meijo grāfiste, Īrija. 17.08.2015 - 23.08.2015
Nu es kuršu uguntiņu, 
dziesmu likšu pavardā!

UZMANĪBU!
Informācijas centrs ir atvērts visu dienu no 8.00 līdz 22.00, izņemot ēšanas (brokastu, pusdienu un vakariņu) laikā. Pie centra dežuranta 
varat vērsties ar jebkuru jautājumu. Ja dežurants nevarēs jums atbildēt uzreiz, tad noskaidros jūsu jautājumu un atbildi sniegs cik drīz vien 
iespējams. Ja vajadzība ir neatliekama un īpaši nopietna, meklējiet vai zvaniet centra vadītājam Laurim, tel.: 00353 860 533 550. 
Atcerieties, ka ārkārtas gadījumā, ja nepieciešama medicīniskā palīdzība, aizsardzība vai glābējs, tad Īrijā ir jāzvana pa telefona numuru 
999. Pēc savienojuma operators  jums jautās, kurš no dienestiem jums nepieciešams (Ambulance/Fire/Garda). Nosauciet un vajadzīgais 
steigsies palīgā. 
Numurs 999 savienojas arī tad, ja jums tālruņa kontā ir beigusies nauda vai ir ieslēdzies „save screen”.   

Ilgi gaidītā piektdiena, ilgi 
gaidītais Daudzinājums. Es 
domāju, ka jūs piekritīsiet 
- ugunskurs kalna galā un 
pļava, kur Jāņa lāpas vadīta 
uguns šņikstēdama attīra 
Daudzinājuma vietu, top svēta 
un tīra. Uguns pievelk,  silda 
un vienlaikus nobur.  Jaunie 
puiši darbojas ar pasdarinātām 
lāpām. Tā vienlaikus ir spēle un 
vienlaikus atbildība. Tā ir spēle 
ar uguni un šī uguns vienlaikus 
ir jānovalda.  Mūsu puiši Mārtiņš, 

Ričards un Niklāvs to izdara liel-
iski, jo viņi zina un saprot, ko 
dara. Un rodas tāda laba sajūta 
- drošības sajūta. Mums aug liel-
iska paaudze.
Īrijā Inese un Atis Krūmiņi šogad 
vadīja jau ceturto Daudzinājumu. 
Mēs esam daudzinājuši UGU-
NI, mēs esam daudzinajuši 
SAKNES un LAIPAS. Šogad mēs 
daudzinājām PAVARDU un mūs 
sasildīja gan ugunskurs, gan 
tējas malks, gan blakusstavētāja 
rokasspiediens.

Daudzinājums. Pavards
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Kas ir Daudzinājums? Šāds jautājums bieži rodas 
gan lielās 3x3 ģimenes jaunpienācējiem, gan jeb-
kuram, kurš šo vārdu izdzird pirmo reizi. Ne viens 
vien no mums ir mēģinājis uz to atbildēt. Bet at-
bilde, šķiet, ir tikai viena. Daudzinājumu nevar ne 
izstāstīt, ne aprakstīt. To var tikai piedzīvot.
Nu jau ceturto reizi mēs Īrijā to esam piedzīvojuši 
un izdzīvojuši. Daudzinājuma kopības un 
piederības sajūtu arī nav iespējams izstāstīt. To 
tik ļoti labi varēja sajust vakar vakarā, kad mēs visi 
- lielie un mazie nometņotāji, rokās sadevušies, 
kāpām kalnā, kad kopīgi stāvējām ap pašu skai-
sti pušķoto ugunskuru, runājām, dziedājām un 
vienkarši bijām. Šoreiz daudzinājām Pavardu. Pa-
vardu kā simbolu un vietu, ap kuru kopā pulcējas 
ģimene, dzimta. Pavardu kā mūsu pašu gais-
mas simbolu. Pavardu, kas mums katram varbūt 
nozīmē ko nedaudz atšķirīgu.
Arī šogad, tāpat kā pērn, Saule mūsos nolūkojās 
caur apzeltītu lodziņu mākoņos, bet vēlāk kā 
svētību saņēmām sidrabiņa lietu, kas pār ezeru 
atnāca pa Mēness apgaismotu ceļu.
Lai mēs visi šo kopības un piederības sajūtu var-
am paņemt līdz. Lai tā mūs silda vēl ilgi.

Zane

Lai bij’ vārdi, kam bij’ vārdi, man pašam bij’ stipri vārdi...
Kopā varam visu - kopā stāvot atkāpjas tumšie padebeši, uzspīd saule. 
Kopā esot, mēness uzmargo staru tiltu. Kopā pastāvot, mēs dziedam, 
tātad esam. Esam stipri, jo varam tādi būt. Esam.
Visi meži guņiem pilni, visi ceļi atslēgām...
Uguns kā siltuma avots, kā mājīguma radītājs, kā pavarda pamats. 
Atslēgas vārdi, atslēgas darbības – mēs taču zinām, kas mums ir 
jādara, mūsu senči to ir zinājuši un mums atliek tikai sajust un būt. Un 
atslēgas uz visu ir mūsu rokās – uz laimi, prieku, pārticību, veselību un 
viedu dzīvesziņu. Mēs esam un varam. Kopā un katrs atsevišķi.
Ar dieviņa palīdzību visam gribu cauri iet...
Ar dieviņa palīdzību visam VARU cauri iet!

Guna

Ai zaļā(i) birztaliņa, kā es tevi sen taupīj’.
Nedrīkstēju rīkstes griezt(i), brāļa govis ganīdam’.
Kas bērziņi Tev’ apsedza, tādu zaļu villainīt’.
Migla, migla, rīta rasa, pavasara lietutiņš.
Es izgāju zaļu birzi, ne lapiņas nenorāv’.
Vējš norāva vienu lapu, saulīt gauži noraudāj’.
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Pavards kā simbols dzimtas vienotībai cauri laikiem, pavards kā gaismas un siltuma nesējs, 
pavards kā ēdiena gatavošanas vieta. 
Ir ļoti svarīgi apzināties, ka mēs esam maza daļa no pasaules un nācijas, bet savas dzimtas 
kontekstā esam nozīmīga tās sastāvdaļa, mums ir jābūt ķēdes posmam no mūsu vecākiem 
uz mūsu bērniem, un šī zināšanu un tradīciju aprite, nodošana no paaudzes paaudzē, 
nedrīkst tikt pārtraukta, mums katram pašam jāuzņemas atbildība ķēdes turpināšanā.
Pavards ir arī spēka vieta, vieta kurā patverties, kad esi apmulsis un vairs nezini, kas tu esi, 
tava senču balss tev to atgādinās, ļaus tev ieiet dzimtas spēkā un apzināties savu dziļāko 
būtību un sūtību.

Baiba

Nu es kuršu uguntiņu,
Dziesmas likšu pavardā,
Lai zied mana dvēselīte
Labu ļaužu pulciņā.

Tēvu tēvi laipas meta;
Bērnu bērni – laipotāj’.
Tā, bērniņi, laipojat(i)
Ka pietika mūžiņam

Nāk rudentiņis, būs barga ziema,
Grib mūsu bāleliņš līgavu ņemt(i).
Ne tev ir mājas, ne tev ir lauki;
Kur liksi līgavu pliku paņēmis?

Tas notika sen, ļoti sen,
Bet šo stāstu es glabāju vēl.
Šis stāsts tā kā upe vēl dūc,
Tā kā mūžības uguņi rūc.
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Vai zināt, kāpēc katru dienu 
no ēdienreizēm 3x3nieki nāk, 
labsajūtā stenēdami? Tāpēc, ka 
mūsu galvenā ēdinātāja šogad 
ir Indra Jēkabsone. Viņa atbild 
par visu ēdināšanu – gan par 
ēdienkarti, gan par produktiem. 
Ikdienā Indra strādā veco ļaužu 
pansionātā, kur katru dienu 
baro ap 100 vecīšu. Viņa ir laba 
stāstniece. Tāpat viņa ir ļoti laba 
dziedātāja un aktrise, par ko 
pārliecināties varējām ne tikai 
3x3 Brīvajā mikrofonā. Stāstot 
viņas rokas nemitīgi kustas un 
lielās acis izteiksmīgi runā līdzi:
- Īrijas 3x3 pilnībā iekšā esmu jau 
trešo gadu. Pirmoreiz es te at-
braucu ar kori uz saieta atklāšanu. 
Pavēroju un redzēju, ka te dara 
interesantas lietas. Nākamajā 

gadā Mieži man piezvanīja di-
vas nedēļas pirms 3x3 un teica 
– Indra, glāb, sarunātais pavārs 
ir atteicis! – Un es piekritu, jo, 
pirmkārt, tas ieintriģēja, otrkārt, 
tas man bija liels izaicinājums. 
Es gribēju pārbaudīt, vai to varu 
– veselu nedēļu pabarot 120 
cilvēkus. Vinnē tas, kurš riskē! Un 
pēc tam ir gandarījums. 
Pēc izglītības gan esmu 
šuvēja. Pavārmākslu iemācījos 
ģimenē. Es esmu mamma, un 
tas izsaka visu. Neprotu un 
negribu taisīt smalkos itāļu 
Visdusjūras ēdienus. Es protu 
gatavot vienkāršus, garšīgus 
mājas ēdienus, nepārspīlējot ar 
garšvielām. Tad, kad mamma 
gatavo, viņa ēdienā ieliek visu 
savu mīlestību pret bērniem, tā 

ir galvenā garšviela. Svarīgi, ka 
man pašai garšo. Es gatavoju, 
vadoties no bērnības atmiņām 
– debesmannā, pupiņu zupa u.c. 
Cenšamies neko nemest ārā. 
Ja kaut kas paliek pāri no 
pusdienām vai vakariņām, tad 
izdomājam, kā to garšīgi pas-
niegt nākamās dienas brokastīs. 
Visas brokastis taisu es, bet 
pavārs Normunds Krišjānis taisa 
pusdienas un vakariņas. Ar Norču 
ir viegli strādāt – mēs dzīvojam 
vienā mājā, viņš man ir kā dēls. 
Bet Tu domā, ka mēs virtuvē mīļi 
dzīvojam? Nē, mēs tur ņemamies 
ar pavārnīcām! – Indras acis nos-
mej vien. - Es jau ceru, ka visiem 
garšo! 3x3 atklāšanā devām ēst, 
manuprāt, vislatviskāko ēdienu – 
miežu putru ar speķi un sīpoliem.
Man ir desmit cilvēku komanda – 
es, pavārs un brīvprātīgie, no ku-
riem puse ir mana ģimene – dēls 

Aleksandrs, meita Ieva, mazmei-
ta Evelīna un mazdēls Fēlikss. 
Mājās palika vēl dēls Arvis, 
draugs Rolands un sunenīte 
Mailo (tā pati, kas pirms trim ga-
diem kopā ar Indru kāpa Patrika 
kalnā).
Ja pirmajā gadā es glābu 
situāciju - ar galvu metos atvarā, 
nezinot, vai izpeldēšu, tad otrajā 
gadā atvedu savu mazmeitu. 
Mēģināju ievilināt 3x3 arī Ievu un 
Arvi, iesaistīt kā brīvprātīgos – lai 
viņi iepazīstas ar latviešu folkloru 
un tradīcijām. Un pēc pagājušā 
gada mazmeita teica, ka tētim 
un brālim Fēliksam arī noteikti 
jābrauc. Un te nu mēs visi esam! 
Ārprāts, man taču vadības loka 
sapulce sen jau sākusies! – Indra 
iesaucas, nozibina savu plato 
smaidu un aizskrien tālāk! Un tā 
visu laiku. Kurš gan te ir redzējis 
Indru, nesteidzīgi ejot?

Latviete, kas gatava ar galvu 
mesties atvarā - Indra Jākobsone

Mazā Silva, mēs visi tevi sirsnīgi jo sirsnīgi apsveicam! Vakar-
dien tieši tu kļuvi par Latvieši valodas sacensības uzvarētāju. 
Hip, hip! Urrā!
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Kr.7  3x3  2015 
1  2    3  4 
         
5    6     
         
7       8  
         
   9      
  10       
11    12     
         
13      14   
        15 
16     17    
         
18      19   
LĪMENISKI. 1. Krāsas. 5. Savāda gaisma. 7. Satiksmes līdzeklis.9.Velve.11.Uvula (anatomija). 
12. Samazgas.13.Lidmašīna.16. Dzīvas bildes.17. Neliela apaļa čūliņa uz mutes gļotādas, parasti ir 
vairākas.18. Iekārtas veikalā.19. Kalēja krāsns.                                                   
STATENISKI.1. Lielums, kas raksturo siltuma vai aukstuma pakāpi.2. Citronmētra.3. Bargums. 
4. Dzīvnieks, ar  nepatīkamu smaržu.6. Sekošana.8. Prasīgs.10. Iedarboties.14. Deserts. 
15.Apava viena no daļām.16.Darini zirgam apavus! 
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. 

LĪMENISKI. 1. Krāsas. 5. Savāda gaisma. 7. Satiksmes 
līdzeklis. 9.Velve. 11.Uvula (anatomija). 12. Samazgas. 
13.Lidmašīna.16. Dzīvas bildes.17. Neliela apaļa čūliņa uz 
mutes gļotādas, parasti ir vairākas.18. Iekārtas veikalā.19. 
Kalēja krāsns.                                                  

STATENISKI. 1. Lielums, kas raksturo siltuma vai auks-
tuma pakāpi. 2. Citronmētra. 3. Bargums. 4. Dzīvnieks, ar  
nepatīkamu smaržu.6. Sekošana. 8. Prasīgs.10. Iedarbot-
ies.14. Deserts. 15.Apava viena no daļām. 16.Darini zirgam 
apavus!

Krutvārdmīkla

Asiņainā Mērija
Kāds četrgadīgs 3x3nieks dzird, 
kā lielie puiši runā par asiņaino 
Mēriju (kokteili). Te viņam pavisam 
pēkšņi gadās nobrāzt elkoni, 
kur lēnām sūcas asinis. Mazais 
3x3nieks izbīlī skrien pie mam-
mas – Vai es tagad pārvērtīšos par 
asiņaino Mēriiju?!!!
 
Kanibālisms
3x3 nometņotāji  vakar bija rosīgi 
gaļas žāvējumu pircēji. Vienu 
otru rindā stavētāju mulsināja 
vienīgi tas, ka šī bija latviešu gaļa. 
Taču Inese Krūmiņa visus ātri 
nomierināja: “Tas nekas. Ir redzēti 
vēl sliktāki varianti, piemēram, 
bērnu cīsiņi vai saimnieka desas.”
 
Lai iepazītos, jādod buča
Nometnes vadības loks ir saņēmis 
aizrādījumu, ka dalībnieka vārds 
kaklā nēsājamajā vārda kartē esot 
rakstīts pārāk maziem burtiņiem, 
līdz ar to - grūti salasāms. Mjāā… 
bet ir ieteikums – ja gribi ar kādu 
iepazīties tuvāk, tad pieliecies 
klāt, dod buču un tajā brīdī aši 
iemet aci vārda kartē.
 
Ir iestājies piena deficīts
Šogad nometnē vērojams akūts 
piena trūkums. Tā vien dzirdami 
teksti: “Vai mums ledusskapī ir 
vēl pieniņš, ko pieliet kafijai?” “Ja 
tev ir, tad aizdod puskrūzīti”, “Nav, 
bet Lazdu mājā vēl esot un tur var 
aizņemties?”
Ilze Ķeizare šos jautājumus un 
lūgumus atklausījusies, skaļi 
paziņo: “Piena nav un nebūs! Govs 
ir aizgājusi ciet!”
 
Kur ir mana vārda karte?
“Tēti! Atdod manu vārda karti?!” 
kāds mazais nometņotājs ir tuvu 
asarām.
“Es nezinu kur tu esi viņu nolicis, 
sameklē pats,” audzinošā tonī 
aizrāda tētis.
“Bet tu to esi uzkāris sev kaklā 
un nēsā jau otro dienu!” zēns ir 
sašutis.

Pilnīgi pareiza taktika! Jānis stabili stradā nākotnei. 

Laika ziņas
Šodien laiks mūs nelutinās itin nemaz. Tā vismaz sola 
īru laika zīmju vērotāji. No vienas puses – vai šamie maz 
zina? Ņems un uzpūtīs tāds sparīgāks vējš no vienas vai 
otras debess puses un, še tev (!), laikapstākļi iegriezīsies 
pavisam ne tā, kā vērotājs ieplānojis.  Bet sola mums 
rīt dienā 18C un naktī tikai 11C. Par to vējš dienā pūtīs 
divreiz fiksāk kā naktī.

Kr4  3x3 2015 
1  2  3  4  5  
          
6          
          
        7  
8     9  10   
         11 
12          
          
13     14     
          
     15     
16    17      
    18     19 
20      21    
Līmeniski.1.Putnu pētnieks.6. Rakstu darbs.7. Apstiprinājums (partikula).8. Kādas funkcijas grafiks. 
12. Augšējā un apakšējā žokļa  zobu sakodiens.13. Gudrības Dievs sen ēģiptiešu mitoloģijā.  
14.Apgrūtinājums.15. Zeltzaķis jeb kuprzaķis.16. Augļu koks.18. Ģenitīva locījuma jautājums. 
20.Šķidrums (dsk.).21.Lapu koks. 
Stateniski.1. Ķīmiskā elementa savienojums ar skābekli.2.Tautībs.3.Varmācīga darbība.4. Garīdznieka 
palīgs.5. Vulkanizēts kaučuks.9. Cildinājuma sauciens dievkalpojumā.10. Skaļš nerātnis.11. Četrstūrains 
audekla gabals.12.Visizdevīgākais.17. Bijušais.19. Maza piebilde. 
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Ī  I  O  S  I  
D  O  R    7J Ā 
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  A   Z  R  11P 
12O K L Ū Z I J A  A 
P  I   A  I  L 
13T O T S  14N A S T A 
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16Ā B E L 17E   L   
L    18K Ā  I  19P 
20S U L A S  21O S I S 
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„Trejlapis” redakcijā čakli strādā: Sandra Bondarevska, Santa Siliņa, Inguna Mieze, Ieva Freinberga, Guna Kriškāne, Zane 
Kažotniece, Lauris Karpovs Ziemelis, Nadīna Zavadilika, Baiba Kalniņa un visi citi rakstītāji un fotografētāji, kam nav slinkums 
atsoļot līdz redakcijai un atnest bildi, stāstiņu, joku vai klaču. Mīļi gaidīti Mājīgās mājas viesmīlīgajā virtuvē, kur atkal izvieto-
jusies avīzes redakcija!

Latviešu
maize Īrijā

3x3 ğimeņu saietu Īrijā atbalsta:

Lielu paldies sakām Latvijas vēstniecībai Īrijā, kas nometnei izpalīdzēja ar lielajām teltīm- nojumēm.

Lough Lannagh atpūtas 
centrā šogad bija jaunums 
– iespēja izīrēt riteņus, lai-
vas, sērfošanas dēļus  un 
pat spectērpus aktīvās 
atpūtas piekopšanai. Ne 
viens vien nometņotājs iz-
mantoja šo piedāvājumu, 
izlaižot līkumu ar 
velosipēdu un pat 
iemēģinot sērfošanu uz ez-
era.  Piemēram, Andris Gre-
bis ar riteni bija aizminies 
līdz pat desmit kilometrus 

attālajai Īrijas nacionālā 
muzeja filiālē Tērlouvas 
parkā (Turlough Park). 
Starp citu, tajā apskatāms 
arī mūsu nometņotājas 
Sanitas Vecbrāles veidotais 
stends.  
Uz velosipēdiem manītas 
arī meitenes un puiši, kas 
spriņģojuši ap ezeru In-
dras Jākobsones vadībā. 
Bet redakcijas aktīvākais 
paparaci (vards, lai paliek 
noslēpums) specsērfotāja 

tērpā atpazinis  nometnes 
skolotāju koordinatori 
Lāsmu Andersoni un ci-
tus ūdens izklaides sporta 
cienītājus.
Tie, kam aprakstītais šķiet 
gana saistošs, vēl šodien 
un rīt pirms brokastīm 
var paspēt izmēģināt 
aprakstīto piedāvājumu. 
Laivu un citu atribūtu 
īre notiek Lielās zāles 
priekštelpā - tajā, kam ejam 
cauri uz ēšanas reizēm.

Mūsējie uz ezera
Manī šo fantastisko prieka 
sajūtu ir tik daudz, ka varu 
tās nosaukt viena vardā 
– LAIME. Zinu, ka labas 
domas, labie vārdi un la-
bie darbi ir jādara zināmi 
arī citiem, jo tad to daud-
zums dubultojas – gluži 
kā pavardā ar guni – jo 
vairāk tam šķilu pieliek, 
jo pavards top gaišāks, 
siltāks un dvēseliskāks.
Manā pavardā siltuma 
guni veido man uzticētās 
ievirzes „3x3 teātris” su-
perlieliskie dalībnieki 
– patiesie, uzņēmīgie, 
atbildīgie, zinātkārie, hu-
mora,  enerģijas un en-
tuziasma pilnie – Ruta, 
Ilze, Ira, Ģirts, Krists, Indra, 
Iveta un Aleksandrs.  
Ievirzes nodarbību laiks 
nav ilgs – tik vien kā pu-
sotra stunda pievakarē, 
taču ticiet vai ne – mēs 
„ķeram” katru mirkli  - arī 
miegam bišķiņ zogam 
naktsstundas, lai lieku 
reizi sanāktu kopā un 
īstenotu savu izvēlēto 
projektu – iestudēt 2009.
gadā manis pašas veidoto 

komēdiju „Laimes zeme”, 
kas virknējas no jautrām 
ainiņām.
Esmu bezgala gandarīta 
un pateicīga visuaug-
stajam  par doto iespēju 
šo nedēļu pavadīt kopā 
ar komēdijas varoņiem 
un fantastiskajiem lomu 
atveidotājiem – Hugo 
Paprašalli (Ģirts), Fēliksu 
Polosuhoveckiju (Alek-
sandrs), Mintautu Ro-
manku (Krists), Smuidrīti 
Kurmīti (Inta), Genovevu 
(Ruta), Titānika kundzi 
(Ira), daudzbērnu māmiņu 
(Ilze) un Stjuartēm (Indra 
un Iveta).
Vai, lasītāj, vēlies uzzināt, 
kas patiesībā ir LAIMES 
ZEME? Nāc un baudi! 
Mēs tevi mīļi gaidīsim 
uz mūsu „Laimes zemes” 
pirmizrādi sestdienas 
vakarā. Ceram, ka būsi 
saudzīgs un iecietīgs 
kritiķis un priecāsies kopā 
ar jaunajiem 3x3 talan-
tiem.

Cieņā, 
Inta Dreimane-Riektiņa

Es vienkārši nevaru 
nerakstīt...


