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3x3 saieta Īrijā avīze

www.3x3irija.comNr. 7 2016. gada 20. 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”.   

(pavisam īsa)
Šī nometne, kuru veidojam 
tikai un vienīgi mēs paši, ļoti 
lielā mērā ir atkarīga no tā, ar 
kādu noskaņojumu mēs tai 
gatavojāmies visu iepriekšējo 
gadu, cik daudz mēs gribam 

un varam dot un saņemt pretī, 
kā mēs te jūtamies un kā mēs 
attiecamies viens pret otru. Ti-
kai visi kopā  mēs varam uzbū-
vēt to gaisotni, kas šeit mājo 
veselu nedēļu vai arī tikai ne-
dēļu. 

Piektā nometne! Un ar katru 
gadu emocionālāka, mīļāka, 
sava. Saudzēsim un kopsim šo 
sajūtu, nesīsim to tālāk, jo tā ir 
mūsu, tā ir 3x3! 

Jūsu Sandra

Milzu kūka! Un kā nu bez tās. Mūsu saimniece Indra Jākobsone un viņas lieliskā, neaizstājamā ko-
manda, kas, saimnieces vārdiem runājot, strādāja kā pulkstenis vienā ritmā, nometņotājiem atkal 
sagādāja  garšīgu pārsteigumu. Es nezinu, kā citiem, bet man šķiet, ka kūka ar katru gadu paliek 
arvien gardāka un gardāka. 

9.45, tātad tūlīt pēc brokas-
tīm, paliekam uz 3x3 no-
metnes konferenci, kuras 
laikā izvētīsim, kas mums 
paticis nometnē, ko vaja-
dzētu mainīt un ko ieviest 
no jauna
11.00 Nometnes noslē-
gums pie karoga, kad Bai-
ba nometnes vadīšanas 
stafeti nodos nākamajiem 
nometnes vadītājiem
Atvadas un mājupceļš...

Infocentrā ekskluzīvas 
atlaides!

Šā gada 3x3 krekli ir nopēr-
kami pa piecīti, iepriekšējo 
gadu krekli – pa trīnīti. Kas 
var būt labaks par šo!

***

Visiem, kas no nometnes 
dodas uz Dublinu ar vil-
cienu, pie Lielās zāles ir 
jāpulcējas pulksten 12.40 
ar koferiem, būs autobuss, 
sagatavojam katrs 3 eiro

***

Atceramies, ka visiem tiem, 
kas parakstījās par māju 
atslēgu saņemšanu, tās jā-
nodod atpakaļ Laurim 

Indras lieliskā Īrijas 3x3 kūkaPaziņojumi

Redaktora sleja
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3x3 saieta noslēguma koncerts arvien ir visgarākais un priekšnesumiem bagā-
tākais, jo katra ievirze tad uzstājas un rāda to, ko nedēļas laikā iemācījušies, ko 
uzšuvuši, izšuvuši, uzzīmējuši, izkaluši vai kā citādi izgatavojuši. Galdi ar pašdari-
nātām rotām, skaistumlietiņām, linu kreklu demonstrējumi, dziesmas, dejas, uz-
vedumi, leļļu teātris, ventiņu mēle, gatavs izstrādāts projekta pieteikums SIFam, 
animācijas filmiņas un pat teātra uzvedums “Sūdzēšu par neslavas celšanu”.   Ak-
tieri, mākslinieki, sportisti, rokdarbnieki un tējas baudītāji visos vecumos. 
Un kā lai citādi nosauc šo vakaru, ja ne svētki mums pašiem. Gandarījums par 
paveikto taustāmo un netaustāmo ieguvumu. Svētki, kuros pacēlām arī Kaspara 
Ābrama sarūpēto šampanieti! Lai dzīvo 3x3 Īrijā!

Nometnes noslēguma koncerts
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Īrijas latviešu nacionālās padomes balvu par sportiskāko ģi-
meni 3x3 nometnes laikā saņēma skolotājas Initas Dannes 
ģimene: vīrs Aleksandrs, meita Samanta, dēls Aleksandrs un, 
protams, pati Inita. Papildus tam Aleksandrs par aizrādīšanu, ka 
ar viņu nometnē jārunā latviski, saņēma vēl vienu balvu!

Sirsnīgi sveicam vārda dienā!

Rāmi izveidojam rindu
Apsveikt vēlamies kad Lindu.
Galvenais ir nesasteigt,
Buču dot un mīļi sveikt!

Vakar vakarā Latviešu valodas balvas saņēma divi nometnes bērni
Latviešu valodas balva tika Daniellai!
Balvu par citu nometnes bērnu mudināšanu runāt latviski saņēma Evelīna! 
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Ko jūs darāt ar drēbēm, 
kas tās īsti vairs ne-
lien mugurā, ar tukšām 
plastmasas pudelēm un 
ar nevajadzīgiem papī-
riem? Protams, ka metat 
ārā. Tomēr daži cilvēki, 
vismaz tie kuri piedalījās 
Ditas Lasmanes-Slišānes 
vadītajā ievirzē “No veca 
jauns”, noteikti tā vairs 
nedarīs, jo izrādās, ka 
no visa, kas pirmajā brī-
dī šķiet nevajadzīgs, var 
izgatavot kaut ko jaunu, 
skaistu un, galvenais, va-
jadzīgu!
Ievirzes “No veca jauns” 
dalībnieki šīs nedēļas 
laikā iemācījās, kā no 

nevajadzīgiem auduma 
gabaliņiem izgatavot 
brošas un matu stīpiņas, 
no vecām avīzēm un žur-
nāliem - rokassprādzes, 
krelles un pērlītes, bet no 
tukšām šampūna, piena 
un limonādes pudelēm - 
skaistus auskarus! Tas tik 
ir ko vērts!
Visas šīs gudrības ap-
gūt palīdzēja Dita Las-
mane-Slišāne - latviešu 
valodas un mājturības 
skolotāja ar 20 gadu pie-
redzi Latvijā un Īrijā. Lat-
vijā - Liepājas pusē - savā 
profesijā skolotāja no-
strādāja 17 gadus, bet nu 
jau septiņus gadus dzīvo 

Navanā, Īrijā. Pēdējos ga-
dus Dita Lasmane-Slišā-
ne ir bijusi latviešu va-
lodas skolotāja visos 
Īrijas latviešu nacionālās 
padomes jauniešu pro-
jektos.
Ja šogad jūs devāt 
priekšroku kādai citai ie-
virzei, tad ziniet - nekas 
vēl nav zaudēts, jo “No 
veca jauns” vadītāja sola 
ierasties uz 3x3 saietu arī 
nākamgad!
Nobeigumā atklāšu vie-
nu mazu noslēpumu. Vai 
jūs zināt, kāpēc šā gada 
Īrijas 3x3 saieta vadītājai 
Baibai Kalniņai ir tik raita 
valodiņa? Tāpēc, ka savu-
laik Latvijā viņas latviešu 
valodas skolotāja bija 
Dita Lasmane-Slišāne!

Matīs Jurēvics: Man pa-
tīk Vilku mācība, Sporta 
ievirze un futbols.

Elizabete Ābrama: Man 
patīk iemācīties kaut ko 
jaunu.

Līva Džoisa: Šeit ir foršas 
nodarbības un garšīgs 
ēdiens.

Markuss Izotovs: Man 
patīk Vilku mācība , 
sports un garšīgs ēdiens. 

Frančeska Corcoran: 
Man patīk leļļu teātris, 
Animācijas ievirze un arī 
Riti raiti, valodiņa! 

Inta Dreimane Rieksti-
ņa: Man patīk Rotu kal-
šana un Zīmēšana – ski-
cēšana.

Marita Danne: Patīk 
kreklu šūšana un Rotu 
darināšana. Nemaz nedo-
māju, ka varēšu izdarīt tik 
daudz.

Ilze Kaņepe: Ļoti patīk 
tējas ievirze un ļoti patika 
Daudzinājums.

Kas tev vislabāk patīk 
šajā 3x3 nometnē?

Ātrais jautājums: No jauna vecs ir visai 
loģiski, bet otrādi?

bez ceNzūRas
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Nu jau kāju muskuļi pēc 
vakardienas Danču ievir-
zes tā vairs nesmeldz. Nak-
ti noguļu pamatīgi. Gan-
drīz nokavēju brokastis. 
Un tad vēl tā lielā 3x3nieku 
rinda… Varētu domāt, ka 
vakarā nav ēduši vakari-
ņas! Nostājos pašā rindas 
galā. Kamēr izstāvu, pāris 
reizes aizsnaužos. Kad no-
nāku līdz lielajam kafijas 
bundulim, izrādās, ka tas ir 
tukšs. Ko nu?
Aizeju un infocentru, tur 
skaidri un gaiši uz sienas 
(uz papīra, kas pie sienas) 
rakstīts: pēc brokastīm – 
Rietumu mājā notiek Tējas 
ievirze, vadītāja Māra Ag-
uilar. Ir tomēr Dievs pasau-
lē! Tas ir tieši tas, kas man 
tagad vajadzīgs! Kafiju 
nedabūju, vismaz dzeršu 
tēju! 
Uz ievirzi jau dodas meite-
nes. Papilnam meiteņu! Vai 
tad puiši nedzer tēju? Var-
būt gaida, kad meitenes 
sataisīs? Nē, nē, re, kur vis-
maz divi smuki puisieši arī 
aiziet. Jāpasteidzas, lai var 
paspēt nosēsties blakus! 
Pa ceļam vēl dzirdu: divas 
dienas viņiem esot bijusi 
japāņu tējas ceremonija - 
varena meditācija, dažas 
esot pilnīgi apraudāju-
šās. – Labi gan, ka man ir 
ūdensnoturīgā skropstu 
tuša! Bija reiz man prāts 
ar atlaidi to nopirkt! Tāpat 
esot dzēruši kaut kādu 
Maté tēju, pēc kuras visi 
uzreiz kļuvuši ļoti šiverīgi, 
sākuši runāt par sēnēm 
un vīzijās jau redzējuši nā-
kamgada 3x3 ar visām ie-
virzēm. – Man tā kā bailīgi 
kļuva, sazin ko tur vēl ieba-
ros, es ij nemanīšu. Bet, kā 
jau vairums latviešu, mieri-
nu sevi ar domu – gan jau 
būs labi. 
Šodien paredzēta sena 
ķīniešu tējas ceremonija. 

Visi priekštelpā nesteidzī-
gi gaida. Skan meditatīva 
mūzika. Piecas minūtes, 
desmit minūtes… Jop-
rojām gaida… Mierīgi… 
Apgaroti… Sāku justies kā 
ķecere eņģeļu pulkā – gal-
vā skrien domas: ieskrēju 
taču tikai tēju iedzert. Man 
vēl jāpagūst ieiet vannā 
(sveces jau nopirku), ielikt 
ruļļus un sakravāt koferi 
mājupceļam. 
Nu tad beidzot sākas. Ie-
skrienu viena no pirma-
jām, jo gribas taču dzert. 
Aizkari aizvilkti, sveces 
sadegtas, tējas podiņš sīc. 
Neviens nerunā, visi apsē-
žas, aizver acis… Māra uz-
lej tēju, lej vēl kaut ko klāt, 
tad pilina un tad vēlreiz 
pilina. Bļodiņās (vajadzēja 
man tomēr paņemt pašai 
savu tasīti!) tēja nosedz ti-
kai pašu apakšu. Vai tad vi-
ņai žēl? Bet garšo labi. It kā 
Rīgas Ceriņu smaržas kāds 
būtu klāt piepilinājis. 
Tad uz tiem pašiem bie-
zumiem atkal šļāc, lej un 
pilina. Laikam jau grib ie-
taupīt. Tā pavisam četras 
reizes. Bet, par brīnumu, 
aizvien vēl garšo ļoti labi, 
kaut arī katru reizi savā-
dāk… Kādā brīdī man pa-
zūd laika izjūta. Ārprāts! 
Bet ja nu ir tā kā pasakās 
- es mierīgi izeju ārā, bet, 

izrādās, ka pagājuši jau 
2000 gadi?! Ko tad? Sazin, 
varbūt pa šo laiku mēs, tē-
jas dzērēji, esam palikuši 
vienīgie cilvēki uz zemes?! 
Un kā tad mana vanna - ar 
jau ielaisto ūdeni un aiz-
degtajām svecēm?! Skrie-
nu ārā. Paldies Dievam, 
viss ir savās vietās!
Nu, tad - paēduši, padzēru-
ši, pateicami Dieviņam. Ēst 
gan nedeva, bet tēja bija 
garšīga! Paldies Mārai! No 
ceremonijas visi nāk svēts-
vinīgi laimīgām un apga-
rotām sejām kā baznīcēni 
pēc dievvārdiem.
Bet… paskatos pulkstenī 
– jau sestdiena! Ātri gan 
paskrējusi šī nedēļa! Ta-
gad pēdējais laiks sakravāt 
koferus. Mantu daudz, un 
kamēr smagās somas uz 
saviem smukajiem desmit 
centimetrus augstajiem 
papēžiem aizstiepšu līdz 
vilcienam, arī laiks paies. 
-Ē, puisi! (Nu gan smuku-
lis man iet garām!) Vai Tu 
arī iesi uz vilcienu? Var-
būt mums ir pa ceļam?... 
Jā?... Vai Tu nākamgad arī 
brauksi uz 3x3?... Vai es 
braukšu?... Ak, ja Tu brauk-
si, tad es arī!!!

Vienmēr jūsu acīgā 
nākamā gada 3x3niece 

Drosma Spuldzīte

Sandra un Zane rīta agrumā, tikko pamodušās, do-
das uz Infocentru pēc cukura rīta kafijai.
“Zane, paskaties, tur laikam notiek Rīta rosme! Var-
būt ejam pavingrot?” Sandra pamana skatu, ko ie-
priekš vēl nekad nav redzējusi.
“Nē, nē. Tajā ievirzē es neesmu pieteikusies,” Zane ir 
noraidoša. 

Nometnes pirmspēdējā dienā tika ieviesta jauna Ievir-
ze – Baranku vēršana. Kā vēsta ievirzes vadītajs Lau-
ris Karpovs-Ziemelis, lai atgūtu iekavēto laiku, ievirze 
informācijas centrā notiek  visas atlikušās dienas bez 
pārtraukuma līdz pat  svētdienas rītam. 

***
Kreklu šūšanas ievirze cītīgi gatavojas noslēguma kon-
certam. “Zane, tev vienīgajai ap vidu būs josta,” Gita 
izrīko priekšnesuma dalībniekus ģenerālmēģinājuma 
laikā. Marita, apstiprinādama, ka sapratusi Gitas teik-
to pareizi, konstatē: “Ā, tad visas pārējās iesim plikas, 
ja?”

***
Pazīmes, ka nometne tuvojas noslēgumam: 
Atskan mammas brīdinājums bērnam: “Uzvedies kārtī-
gi, šīs ir tavas pēdējās tīrās bikses!”
Pirmās palīdzības aptieciņas īpašnieks: “Paracetamols 
beidzies, palicis tikai ibumetīns.” 
Virtuves brīvprātīgo nopūta: “Beidzot bērni ir iemācī-
jušies kā pareizi novākt no galda traukus pēc ēšanas.”
Tīņu māmiņu konstatējums: “Ir tikai pulksten 2.00 nak-
tī, bet manējais jau aizmidzis un guļ.”
Lauris: “Kotedžās iet uz beigām tualetes papīrs un In-
formācijas centrā arvien biežāk dalībnieki ierodas pēc 
papildinājuma ruļļiem.”
Nometnes kotedžās pastiprināti izplatās degošas gu-
mijas smaka. Uz radiatoriem žūst arvien vairāk gumi-
jas zābaku un zābaciņu. 
Nometnes vadītaja Baiba laikā uzreiz pēc pusdienām ir 
pasākusi iet diendusā. Starp citu, pusdienas laiku bei-
dzot guļ arī mazais Markuss Miezis. 

Gandrīz ceļošana laikā 
ar tējas dzeršanu
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Portāls Baltic-Ireland (www.bal-
tic-ireland.ie) ne tikai palīdz 3x3 
rīkotājiem pirms nometnes izslu-
dināt pieteikšanos un informēt 
par gaidāmajām ievirzēm un va-
kara pasākumiem, bet reportāžu 
veidā apraksta arī to, kā mums šīs 
nedēļas laikā sokas. Pirmie raksti 
portālā jau publicēti un pirmās 
bildes jau apskatāmas.
Raksts “Laika apstākļi 3x3 no-
metnes dalībniekiem” atro-
dams http://baltic-ireland.

ie/2016/08/36002/; rakstu 
un fotoreportāžu “Piektā Īri-
jas 3x3 nometne ir sākusies” 
var izlasīt http://baltic-ireland.
ie/2016/08/36030/; stāstu par 
sienasavīžu konkursu 3x3 no-
metnes ietvaros “Sienas avīžu 
konkursā uzvar Atlones skoliņa” 
lasiet šeit -  http://baltic-ireland.
ie/2016/08/36047/ . 
Šie nebūs vienīgie raksti par 3x3. 
Ja vēlaties sekot arī turpmāka-
jiem, tad lasiet portālu Baltic-Ire-
land.
Portāla BI nopelns ir arī mūsu sa-
ieta uzturētā un allaž papildinātā 
Īrijas 3x3 mājas lapa internetā. 
Iesakām to apskatīt. Adrese: 
www.3x3Irija.com

Jau trešo gadu (kopš 2014.g.) Latvijas Re-
publikas Kultūras ministrija atbalsta visas 
3x3 un 2x2 nometnes pasaulē, tostarp arī 
Īrijas 3x3. Tā ir īpaša programma, kurā pare-
dzēts finansējums, kas daļēji sedz to ieviržu 
vadītāju ceļa izdevumus, kas pie mums iero-
das no Latvijas, kā arī palīdz nosegt apme-
šanās izdevumus. Bez šī s papildus naudas 
mums nebūtu iespējams nedēļu īrēt Lough 
Lannagh atpūtas centru vai arī nāktos to 
segt no dalības naudām, kas ļoti sadārdzi-
nātu dalībnieku maksas.
Kultūras ministrijas piešķirto trīs gadu fi-

nansējumu administrē Latvijas biedrība “Trīsreiztrīs”, kuras sastāvā 
ietipst arī Īrijas 3x3 padome – mūsu nometnes rīkotājkomanda. Šo-
gad atbalsta programma beidzas, bet vēl šā gada beigās tiks izziņota 
nākošā turpmākajiem trīs gadiem. Par to LBĪ rīkotajos Kultūras svētkos 
maijā Īrijas latviešus informēja kultūras ministre Dace Melbārde. Par 
to mums liels prieks un sakām vislielāko paldies Kultūras ministrijai! 

Šeit ierakstam savu 3x3 draugu koordinātes:

Nometni informatīvi atbalsta 
portāls baltic-Ireland

Kultūras ministrija atbalsta 
pasaules 3x3 un 2x2


