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3x3 saieta Īrijā avīze

www.3x3irija.comNr. 4 2016. gada 17. augusts

Lough Lannagh, Kāslbora, Meijo grāfiste, Īrija. 15.08.2016 - 21.08.2016Rakstā mani runājiet...

UZMANĪBU!
Informācijas centrs ir atvērts katru dienu no 9:45-13:00 un 13:30-19:00. Pie centra dežuranta varat vērsties ar jebkuru jautājumu. Ja dežu-
rants 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”.   

Trešdaļa no visiem šā gada 3x3 
saieta dalībniekiem ir tajā vecu-
mā, kad vēl tic Pasaku zemei un 
vēl viena trešdaļa ir tādi, kuriem 
šis konkrētais vecums jau ir aiz 
muguras, bet sirdī viņi tic brīnu-
miem. Tieši šiem cilvēkiem treš-
dienas vakars izvērtās par patī-
kamu pārsteigumu, jo nometnē 
viesojās Liepājas ceļojošais leļļu 
teātris ar izrādi “Šņāpuļa piedzī-
vojumi”.
Šodienas bērnu vecāku, vismaz 
to, kuru bērnība pagāja Latvijā, 
atmiņā ir saglabājušās ainiņas 
no neskaitāmām leļļu teātra 
izrādēm, kas izraisīja uz mūžu 
paliekošus iespaidus. Tieši tādas 
pašas emocijas un līdzdarboša-
nās prieku trešdienas vakarā 
izjuta saieta jaunākie dalībnieki. 
No vecāku viedokļa raugoties, 
bērnība nav iedomājama bez 
leļļu teātra, bet šī ir viena no 
tām jomām, kur, dzīvojot ārze-

mēs, esam apdalīti. Tādēļ jāsaka 
lielum liels paldies Liepājas ce-
ļojošā teātra aktieriem Pēterim 
Trupam un Agitai Lieldidžai par 
šīm brīnišķīgajām emocijām, ko 
bērnos izraisīja sekošana līdz 
Šņāpuļa un Co piedzīvojumiem. 
Redzot bērnus tik priecīgus, 
atvērtus un smaidīgus, atplau-
ka arī vecāki, un kopumā tas ir 
kaut kas tāds, ko nevar nopirkt 
ne par kādu naudu!
Atliek vien cerēt, ka šī brīnišķī-
gā tradīcija, ka Īrijas 3x3 saietā 
viesojas Latvijas leļļu teātris, 
tiks saglabāta arī turpmākajos 
gados!
Labā ziņa ir tā, ka Liepājas ce-
ļojošā leļļu teātra izrāde 20. 
augustā būs skatāma Limerikā, 
bet 21. augustā – Dublinā, tā-
dējādi iepriecinot arī citus Īrijā 
dzīvojošos latviešu bērnus!
Vēlreiz liels jums paldies, Agita 
un Pēteri!

Vakar bērni mazajā zālē izdzīvoja 
Šņāpuļa gaitas 
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Mums ir daudz labu un vērtīgu 
ideju, kas ir izauklētas un izlo-
lotas un kuras ļoti gribas īste-
not. Taču itin viss prasa naudu. 
Telpas, ceļš, materiāli, pat pasta 
sūtījums, katrs telefona zvans 
un simts citu sīkumu kopsum-
mā veido iespaidīgus budžetus, 
ko sabiedriskās organizācijas di-
asporā nevar nedz nosegt, nedz 
samaksāt. 
Jau otro gadu Latvijas Sabied-
rības Integrācijas fonds (SIF) 
administrē Valsts budžeta 

programmu, kas paredzēta di-
asporas organizāciju projektu 
īstenošanai. Tās nosaukums ir 
„Pilsoniskās līdzdalības veici-
nāšanas programma (atbalsta 
programma diasporas NVO dar-
bības atbalstam)”.       
Projektu izstrādāšana pati par 
sevi nav vienkārša lieta. Prasības 
un noteikumi mītnes zemē bieži 
vien ir grūti izpildāmi atbilstoši 
Latvijas likumdošanai. Un nereti 
gadās, ka projekti netiek apstip-
rināti arī  tāpēc, ka esam palai-

duši garām vienu otru niansi 
konkursa nolikumā, neesam 
pareizi noformulējuši projek-
ta mērķi vai neesam precīzi un 
pareizi aprakstījuši mērķa gru-
pu. Un tad, saņemot atteikumu, 
seko vilšanās, sarūgtinājums un 
pat dusmas. 
Seminārs, kas notiek mūsu 3x3 
nometnes ietvaros un kuru 
vada SIF Projektu konkursu no-
daļas vadītāja Linda Mežviete 
sadarbībā ar LBĪ projektu va-
dītāju Sandru Bondarevsku, ir 
pirmā šāda veida apmācība, kas 

notiek ārpus Latvijas. Iespējams, 
ka tāpēc šeit sabraukušie ievir-
zes/semināra dalībnieki ir gan 
Īrijas, gan Lielbritānijas, gan arī 
Latvijas latvieši. Linda Mežviete  
atzīst, ka šī ir lieliska ideja, kā 
pilnveidot diasporas projektu 
sagatvotāju un vadītāju kapa-
citāti. Šī ir arī Lindas pirmā ie-
pazīšanās ar Īrijas 3x3 nometni, 
cilvēkiem šeit un arī izdevība 
saprast un izvērtēt situāciju uz 
vietas Kā nekā šogad Īrijā mi-
nētās programmas ietvaros tiek 
īstenoti divi SIF projekti. 

Nometnē arī SIF projektu ievirze

Maksis pie mums uz nometni ir atbraucis no Francijas. Pareizāk- viņš 
tur dzīvo, bet šurp lidoja no ASV un piestāja atceļā no Garezera 3x3. 
Sveicam Maksi par balvas saņemšanu!

Latviešu valodas 
balvu saņem 
Maksis Lowe!
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Es jums teikšu, tas vairs 
nav izturams! Cietos, cie-
tos, bet vairs nevaru klu-
sēt, jo mana klusēšana 
kaitētu sabiedrības inte-
resēm!
Kas te notiek?! Pirmkārt, 
paziņo, ka 3x3 būs pēr-
kons. Kāds pērkons?! 
Laika ziņas vismaz saieta 
sākumā taču sola labas – 
zilas debesis ar sauli un 
25 grādus pēc Celsija - it 
kā 3x3 nenotiktu Īrijā, bet 
kaut kādā Bumbu-Jumbu 
zemē pie ekvatora (vienī-
gi labi, ja tur varētu mak-
sāt eiro nevis kādos bum-
bu-jumbu tugrikos)!
Labi, atbraucu uz Kastle-
bāru, saule tiešām spīd, ka 
prieks. Un te… no skaid-
rām debesīm… Tiešām 
PĒRKONS!!! – Juris Sējāns! 
Pats! Nu tas, kas dzied par 
gulbīti, krāna ūdentiņu un 
spēlē basģitāru!
Es neapjuku. Aši noslēpos 
aiz pīlādža un uzmanīgi 
vēroju, kur tad šis ies. Kā 
tad – pa taisno uz info-
centru pēc atslēgas. Tātad 
paliks 3x3. Hm!... Vai viņš 
te atbraucis latviskumu 
meklēt? Nez, kādā ievirzē 
viņš pieteiksies – krustdū-
rienos, diezin vai. 
Nekas, esmu pacietīga 
un no pīlādža pavēņa ārā 
nelienu. Pūles tiek atalgo-
tas – Juris iznāk no savas 
mājas, plecā kamera un 
tik filmē uz visām pusēm. 
Es jums prasu, ko gan? Ko 
gan viņš var te tā filmēt?! 
Es, piemēram, vēl neesmu 
gatava filmēties – frizūra 
no aizvakardienas un krei-
sās rokas rādītājpirksta 
gēla nags aizlūzis.
Kamēr kritiski novērtē-
ju savas iespējas sniegt 
svarīgu interviju, Juris 
pēkšņi ir pazudis. Pama-
zām nosalstot (jo saule 

nenovēršami iet uz rieta 
pusi), tomēr sagaidu – uz 
vakariņām ir klāt gan! Bet 
pēc maltītes – ka tevi divi 
deviņi   atkal prom! Ko 
gan godīgs cilvēks pēc 
saulrieta var sadarīt viens 
pats svešā zemē?! Un no 
rīta, tūlīt pēc brokastīm 
- sanāk daži 3x3nieki un, 
cieši savā aplī ieskāvu-
ši Juri, pazūd redakcijas 
mājas durvīs. Vai te notiek 
kādi slepeni rituāli? Vai te 
iejauktas seno druīdu vai 
vaidelošu zinības?
Tā tas nevar palikt! Viss 
ir jānoskaidro, jo kā gan 
3x3 sabiedrība var dzīvot 
tālāk pat neapzinoties, ka 
mīt pilnīgā neziņas miglā. 
Sametos kūkumā un, sīki 
tipinot (nemaz neprasu 
sabiedrības pateicību par 
manu pašaizliedzību, jo 
neredzami pārvietoties 
pa zālājiem ar desmit 
centimetru augstiem pa-
pēžiem nemaz nav tik 
viegli. Bet esmu ar mieru 
nākamā gada 3x3 bez at-
līdzības vadīt neredzamās 
tipināšanas ievirzi, jo apzi-
nos tās nozīmīgumu dis-
krētos apstākļos.)… Vai, 
pazaudēju domu… tātad, 
sīki tipinot, virzos uz re-

dakcijas māju un pieploku 
logam. 
Nu, ko es teicu...?! Logiem 
priekšā aizkari, viss iekšā 
tumšs! Tātad slepeni ri-
tuāli!... Pielieku ausi stik-
lam… Jā, dzirdu: - Šitas 
kratās, šis gan ir ekselents. 
Paņemsim bērna galvu un 
pieliksim klāt kaķi. – Man 
kājas saļogās… Es būtu 
skrējusi pēc policijas, bet 
nespēju… Laikam uz brīdi 
biju saļimusi, jo atjēdzos 
tumšajā istabā, kur pār 
mani uztraukts gādīgi no-
liecies PATS Juris Sējāns. 
Ak, es biju ar mieru sa-
ļimt vēlreiz… Nu, pārējie 
3x3nieki, kas istabā, tie 
jau arī turpat vien bija. 
Jā, izrādās, ka slepenie 

rituāli tumšā istabā pa-
tiesībā ir Latvijas Televī-
zijas režisora Jura Sējāna 
meistarklase apgaismo-
šanas, filmēšanas, režijas 
un montāžas mākslā rai-
dījuma Piektais novads 
komandai. Vairākus des-
mitus gadu lielā Jura pie-
redze montēto raidījumu 
veidošanā un daudzka-
meru režijā ir neatsvera-
ma. Visi ļaudis no Piektā 
novada ir ļoti pateicīgi 
Jurim, ka viņš atradis laiku 
atbraukt pie Īrijas kolē-
ģiem. 
Jā, paldies gan, ka atbrau-
ca, kā gan citādi Juris būtu 
mani ieraudzījis! Skaidrs, 
ka viņš tagad tieši mani 
izvēlēsies par nākamo 

Latvijas TV raidījuma Per-
sonība varoni! Latvijā taču 
arī vēl tik maz zina par ne-
redzamo tipināšanu!
Un, kur gan viņš bija pa-
zudis? Pirmkārt, kopā ar 
Piektā novada kolēģiem 
filmēja šī raidījuma sižetu. 
Otrkārt, kopā ar kolēģiem 
bija aizbraucis uz Ballu. 
Nu, nē - ne tikai lai īstā 
īru krogā garšotu Guin-
ness alu, bet arī lai runātu 
ar kolēģiem par veciem 
un jauniem laikiem. Lai 
kopā ar īstiem īru tautas 
muzikantiem muzicētu 
un visiem par prieku no-
dziedātu Sešus mazus 
bundziniekus un Jūriņ’ 
prasa smalku tīklu. Esot 
bijušas lielas ovācijas! Nu, 
bet, protams! Es arī būtu 
saukusi: - Hei, hei, hei! -, 
ja vien būtu bijusi klāt! Ju-
ris Sējāns taču ir viens no 
mūsu PĒRKONA!
Nu, tā… Šī lielā mistērija 
ar PĒRKONU bez zibeņa 
tā kā tagad būtu noskaid-
rota. Viegli tas nebija un 
pateicību negaidu, jo 
esmu pieradusi pašaizlie-
dzīgi darboties sabiedrī-
bas labā. Tikai ļoti ceru, 
ka tagad spēsiet novērtēt 
neredzamās tipināšanas 
nozīmi! 

Vienmēr jūsu acīgā 
Drosma Spuldzīte

Neredzamās tipināšanas nozīme 
Pērkona iepazīšanā
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Gadu desmitiem ikviens 
3x3 saiets sākas ar rīta 
rosmi un izņēmums nav 
arī šī nometne. Par to va-
rēja pārliecināties ne tikai 
tie 10 aktīvisti, kuri pieda-
lījās dienas pirmajā akti-
vitātē, bet visa nometne, 
jo rīta rosmes vadītītājas 
Sigitas Ekuses skaļā balss 
pamodināja visus.  Pat 
tie, kuri saldi gulēja savās 

gultiņās, neviļus sāka tai-
sīt desmit “pušapus”!
Rīta rosme var būt vien-
kārši “parunāšana ar 
dabu un savu ķermeni” 
un var būt nopietns tre-
niņš. Šogad 3x3 saietā 
noteikti ir otrs variants, jo 
Sigita Ekuse savas “ievir-
zes” dalībniekus nodarbi-
na ne pa jokam, un tiem, 
kuri saka, ka nevar izpildīt 

vienu vai otru uzdevumu, 
papildus vēl jāizdara jau 
minētie desmit “pušapi”, 
kurus pavada tikpat skaļš 
“davai, davai”!
Pašai rīta rosmes vadītājai 
Sigitai Ekusei treniņš agri 
no rīta nav tikai saieta 
neatņemama sastāvdaļa, 
jo arī ikdienas dzīvē viņa 
no rītiem skrien krosu un 
apmeklē trenažieru zāli! 

Linus Laizāns: Man ļoti 
patīk spēlēt futbolu un 
vēl man patīk animācijas 
ievirze.

Sebastians Kubiks: Man 
patīk spēlēt ar draugiem 
futbolu un patīk iet uz 
mežu.

Emīlija Ābrama: Man 
patīk spēlēties ar drau-
dzenēm un visu ko iemā-
cīties.

Gabriels Kubiks: Man 
ļoti patīk Vilku mācība 
un tas, ka man ir daudz 
draugu.

Adrians Riekstiņš: Man 
patīk Vilku mācība, kad 
varam gatavot dažādus 
rīkus un man šeit ir daudz 
draugu.

Paula Ekuse: Man ir 
draugi un man patīk Leļļu 
ievirze un sports.

Martiņš Ekuss: Man pa-
tīk, ka varu satikt drau-
gus, sportot un Vilku mā-
cība.

Stefānija Ābrama: Man 
patīk šeit būt starp savē-
jiem, Vilku mācība un ļoti 
patīk dejot.

10 pušapiKas tev vislabāk patīk 
šajā 3x3 nometnē?

Ātrais jautājums: 

Daudz 

baltu 

dieniņu!

Kur tās meitas pulkā dzied,
Tur to spēļu nevajaga:
Šai rīklite, tai rīklite
Ērģelēt ērģeleja:
Vai māmiņa ielikusi
Ērģelīšu šūpulī.

Mīļi sveicam 
Kristīni Kareli 

dzimšanas dienā!  
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Līmeniski. 1.Ķīmisks elements. 7.Spiediena mērvienība .8.Dziesmu teātris. 9.Slepe-
na darbība noteikta mērķa sasniegšanai. 10.Mehānisks vai roku darba rīks. 13.Gāze, 
kuras molekula sastāv no trīs skābekļa atomiem. 15.Pārvietojams, kustīgs. 17.Tukša 
vieta. 19.Divžuburains zars.
Stateniski. 1.Medicīnas nozares speciālists. 2.Augļu dārzs .3.Zvejas piederumu 
kopums.  4.Izstrādāt, izgatavot vai apstrādāt metāla virsmu. 5.Viduslaikos Indijā tā 
apzīmēja feodāļus, vēlāk arī – visus eiropiešus. 6.Kalpones. 11.Telpa ar daudziem 
objektiem tajā. 12.Ziedu sakārtošanas māksla. 14.Kāpurs skapī. 16.Mazinās, tuvojas 
sabrukumam. 18.Partikula. 

Lāsma nākdama no Lielās zāles: “Šovakar bija ļooooti garšīgas vakariņas! Nesak-
iet nevienam, ka es jau tikko paēdu. Pēc dejošanas man būs otrās vakariņas, bet 
pēc Nīkšanas ēdīšu naksniņas.” 

Autore: Venēra Vilovska

3x3 krustvārdu mīkla Nr. 4

3x3 krustvārdu mīklas Nr. 3 atbilde

- Kā var tikt pie tik skaistas kakla rotas? – ar manāmu skau-
dību, vērodama mazos bērnus ar pavāru dāvātām baran-
ku virtenēm kaklā, vaicā kāda no vadošajām 3x3niecēm. 
Apkārtējie ir labsirdīgi un ar padomiem neskopojas.
***
Sludinājums: 
Meklēju ilgtermiņa partneri  līdz svētdienai. Koordinātes 
var dabūt Mājīgajā mājā.
***
Jauniešu ievirzes laikā dalībnieki spēlē kārtis un “sit” 
ēzeļus. Nadīna to padzird un ieinteresēta jautā: “Kurš te ir 
tas ērzelis?”
***
Karina nakts tumsā staigā pa nometnes pagalmu ar tele-
fonu rokā, meklējot, kur labāks internets, lai nosūtītu 
avīzes redakcijai Krustdūrienu ievirzes bildes. Lauris viņu 
pamanījis jūtas saintriģēts: “Vai tu ķer Pokemonus?”
***
Zīmēšanas ievirzē Nadīna zīmē krūmu, bet viņai kaut kā 
nesanāk. 
“Kā tas var būt? Tu taču tik labi zīmē zirgus,” brīnās Zigrīda. 
“Zirgs ir pavisam kas cits. Zirgam ir anatomija,” skaidro 
Nadīna.
“Krūmam arī ir anatomija,” aizrāda ievirzes vadītāja.
***
Austris Grasis savas ievirzes laikā nesaudzīgi kritizē tos, 
kas kropļo latviešu valodu. “Nu, kā gan veikalā pie biezpi-
enpīrāgiem var piekarināt uzrakstu “BEZPENPIRAGI!?” viņš 
ir sašutis. 
***
Inta Dreimane-Riekstiņa ir čakla ievirzes Rotkalšana dalīb-
niece. Viņa izmēģina arī visus Roberta atvestos smalkos 
instrumentus. Viens izskatās tāds pavisam neriktīgs. Inta 
viņu apskata no visām pusēm, groza šā un groza tā:
“Robi, es nezinu kas tas ir, bet man liekas ka es to salauzu. 
Vai tas varētu būt mazītiņš zāģītis?” 
****
Rotas ir ieinteresējušas arī skolotāju Maritu Danni. Ap-
skatot, kas,kā un ar ko  te darbojas, viņs secina: “Ja es to 
visu būtu zinājusi, tad es pirms nometnes būtu uztaisījusi 
manikīru, bet tagad vispirms aiziešu pakaļ brillēm.”
***
Kurš gan ierakstījis vakardienas avīzē ziņu, ka nenotiek 
latviešu un īru sadziedāšanās? Sējāns krogū muzicē kopā 
ar Bernadru Džoisu.
***
Imants vēlā pievakarē, ejot garām Lazdu mājai, dzird, 
ka tīņiem otrajā stāvā iet jautri un skaļi. Viņš apsauc 
vienu reizi, tad otru, bet reakcijas nekādas. Imants 
paņem mazu akmentiņu un ielidina otrā stāva logā. Tur 
parādās Niklāva galva: ”Who is hell there?” Imants to 
izdzirdot sadusmojas ne pa jokam. “Lamājies latviski!” 
viņš bargi uzkliedz dēlam.
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