
 

Debesis  iekrita; debesis iekrita tevī!                                 Newgrange Lodge, Īrija, 31.maijs – 4.jūnijs 

          Nr 4     2018.gada 3.junijs                                                                                                                                                              www.3x3irija.com....  

Dienas tēma      Tā debespuse, kur saule riet... 

 
Kad saule laižas uz rieta pusi, un arī debesis grasās doties pie miera, tad, pamalē raugoties, zīlējam, vai rīt būs vējains, lietains, gluži apmācies 
jeb debesīs saule spīdēs koši jo koši?  Izsenis ,saulrietu vērojot, ļaudis zināja: ja mākoņainā dienā saule pirms rieta spoži iespīdas – būs ilgstoši 
nokrišņi; ja rieta laikā saules disks ir lielāks nekā parasti, turklāt vēl koši sarkans, tad nākošā dienā būs stiprs vējš bez nokrišņiem; ja saulrieta 
laikā pamale ir koši sarkana – būs vējš, ja blāva – būs nokrišņi; ja saule riet miglā – būs lietus; ja saulriets bez mākoņiem – būs labs laiks; ja saule 
noriet mākoņos – būs lietus. Šādas zīmes mums arvien ir svarīgas. 
Šovakar būs Daudzinājums. Daudzināsim debesis un vērosim tās rietumu pusē. 

 
 

Vakar brīvajā mikrofonā gan dejas, gan dziesmas 

 
Kurš gan vakar koncertā uz 
skatuves bija redzams 
visbiežāk? Protams, tās ir mūsu 
muzikālās meitenes, kuras 
uzstājās pašas un palīdzēja ar 
muzikālo noformējumu arī 
citiem – gan lieliem, gan 
maziem Brīvā mikrofona 
māksliniekiem. Ilze Ķeizare, 
Elza McHugh un viņu Latvijas 
kolēģe Māra Raģe nometnē ne 
tikai vada rotaļas un folkloru 
bērniem, bet katru nakti 
nodrošina arī dzīvo mūziku 
dančiem un dziesmu 
pavadījumu nīcējiem  Nīkšanu 
laikā. (Vairāk par Brīvo 
Mikrofonu avīzes 2.lpp)   

 
 

 

 

Šodien pulcēsimies uz 3x3 krāšņāko pasākumu - Daudzinājumu 

Pulksten 19.30 pulcēsimies pagalmā, lai dotos uz Daudzinājumu.  
Visi aicināti uzvilkt tautas tērpus vai svētku drānas. 
Vēl pirms tam dosimies uz pļavu un saplūksim lauku puķes un zāles ugunskura izpušķošanai.  

 

 

Paziņojumi 
Pirmspusdienā ir nopērkami šā gada Īrijas 3x3 krekli. Lūdzu 
vēršaties pie Laura vai Santas. Pieugušo krekls maksā 10 eiro, 
bērnu izmēru krekls – 7 eiro. Steidzaties, kamēr jums 
vajadzīgais izmērs vēl nav izpirkts. 
 
 

Atgādinājums bērnu vecākiem 
Mīļie vecaki, lūdzu vēlreiz pārrunājiet ar saviem bērniem, 
pusaudžiem, jauniešiem! 3x3 nometne mēs runājam tikai un 
vienīgi latviešu valodā. Šī nu reiz ir tā vieta, kur mums 
neviens to netraucē darīt un šo savu priekšrocību varam 
izmantot pilnībā. Atgādiniet to saviem bērniem arvien un 
arvien.  

UZMANĪBU!!! 

Atcerieties, ka ārkārtas gadījumā, ja nepieciešama medicīniskā palīdzība, aizsardzība vai glābējs, tad Īrijā ir jāzvana pa telefona numuru 

999 vai 112! Pēc savienojuma operators jums jautās, kurš no dienestiem jums nepieciešams (Ambulance/Fire/Garda). Nosauciet un    

 vajadzīgais steigsies palīgā. Numurs 999 un 112 savienojas arī tad, ja jums tālruņa kontā ir beigusies nauda vai ir ieslēdzies „save screen". 
      



Brīvais mikrofons 

 
Brīvais mikrofons 
vakar izskanēja 
braši, lai arī, taisnību 
sakot, paša 
mikrofona tomēr 
nebija. Un tas bija 
viens no iemesliem, 
kāpēc koncertu 
vadīja mūsu 
nometnes skaļākās 
un izteiksmīgākās 
balss īpašniece 
Baiba Kalniņa 

 
      Kā pirmie koncertā uzstājās Zane un Silva ar dziesmu 
      “Visiem maziem putniņiem dziedāt māca” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Ģimeņu sadraudzības deja                    Viens no brāļiem lasa dzeju                           Pie klavierēm Markus Stīpnieks 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Vaterfordas radošās                                   Māsas  Anna un Paula Ekuses                                      Muzikāls iestudējums 
      grupas uzstāšanās ar                             ar priekšnesumu “Inline Hokejs”                       “Johans Mušpapīrs” nometnes 
      dziesmu “Kukainīši”                                                                                                                       dziedošo aktieru izpildījumā 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dace dzied Alberta Legzdiņa dziesmu                                       Kopīga rotaļa “Vilks un kaza” Māras vadībā 
 “Es redzēju bāleliņu, jājam kumeliņ’ ” 
 
 
 
 
 
 
 
  
   
 Dziesmu  “Aicinājums”      “Garā pupa”. Uzstājas kokļu trio   Indra dzied Imanta Kalniņa dziesmu                                        
izpilda Ilze Ķeizare & Co                                   “Trejmeitiņas”                                             “Karsta mana jauna dziesma”                  

Zane un Mārtiņš Puncuļi – no uzspiestās sievas 

līdz patiesai ģimenei 

Mazie trīsreiztrīsnieki Zani un Mārtiņu 
Puncuļus pazīst un ar prieku gaida viņu 
vadītās ievirzes jau trešo gadu, taču nedz 
viņi, nedz arī pārējie nometnieki nezina, ka 
abi pirmo reizi satikušies teju pirms 
divpadsmit gadiem. Tiesa, viņi to arī paši 
atklājuši tikai nesen, apprecoties pa jokam 
2015.gada 3x3 nometnē, tādā veidā nejauši 
ieliekot jaunas, bet jau tagad ļoti stipras 
ģimenes pamatakmeni. 

 

Uzspiestā sieva 

“Pirmo reizi Mārtiņu ieraudzīju ierodoties ar 
draudzeni Castlebar nometnē pašā vakarā, 
maldoties pa tumsu un meklējot savu 
istabu,” atminas Zane. “Taču garāmejošais 
jaunais cilvēks, jautāts, kur mums ir jāiet, 
izlikās jautājumu nedzirdam un vienkārši 
pagāja mums garām. Toreiz vēl nodomāju – 
vai, ku laipns!” 

“Bet es tiešām viņas nepamanīju,” mēģina sevi attaisnot Mārtiņš, kurš tovakar gājis garām, savu domu pārņemts. Nākamreiz abi saskrējušies linu 
tērpu darināšanas ievirzē, kur, kā abi atzīst, turpinājuši nokaitināt viens otru, taču, aizsēžoties līdz vēlam vakaram, konstatējuši, ka savulaik ir 
dzīvojuši vienā Rīgas rajonā, ka abiem ir kopīgi paziņas, un ka abi pat esot tikušies iepriekš, taču viens otru īsti nepamanīja. 
“Nometnes beigās, kad bija jāatrāda padarītais, mūsu grupa iestudēja ludziņu, kur mūs vienkārši piespieda “apprecēties”,” atminas Mārtiņš. 
“Taču es tādas lietas uztveru nopietni, un, kad nometne noslēdzās, turpināju tikties ar savu “sievu”.” Tikšanos gan visai apgrūtināja attālums, jo 
Mārtiņš tolaik dzīvojis Limerikā, bet Zane Dublinā. Mārtiņš garo ceļu mēroja divas trīs reizes nedēļā, līdz viņam radās kāda pārdroša ideja, ko 
Zanei atklāja tikai tad, kad tā bija teju realizēta. 
“Visu savu mūžu esmu zinājis, ka gribu dzīvot laukos,” atklāj Mārtiņš, būdams pilsētnieks. “Biju ielicis dažus sludinājumus Internetā, ka jauna 
ģimene vēlas īrēt māju, kurai nepieciešama renovācija, lai arī ģimene kā tāda vēl nemaz nepastāvēja,” stāsta Mārtiņš. “Saņēmu dažus 
piedāvājumus, un tad, kad jau bija jābrauc skatīties māju, atklāju to Zanei.” “Man tas bija liels pārsteigums un zināmā mērā šoks, taču Mārtiņš 
prot pārliecināt,” viņa pasmaida. “Tas tomēr ir nopietns lēmums – pamest darbu, visu iestrādato un iedzīvoto, un doties uz nekurieni.” 



 
 Ar sludinājuma starpniecību 
atrastā māja bija visai bēdīgā 
stāvoklī, un, kā abi atzīst, tās 
ārējais izskats varētu būt 
pasliktinājies. “Visu gribēju darīt 
savām rokām, tāpēc renovācija, 
kurai savos sapņos bijām atvēlējuši 
gadu, ir “nedaudz” ievilkusies,” 
stāsta Mārtiņš. “”Nedaudz” tiktāl 
prasījis 18 mēnešus.  Kosmētiskais 
remonts otrajā stāvā ir gandrīz 
pabeigts, esmu pats ievilcis 
elektrības vadus, ielicis santehniku 
un paveicis visus darbus, pieaicinot 
speciālistus tikai tur, kur tas bija 
nepieciešams oficiālu papīru 
parakstīšanai. Noārdījām arī mājas 
apmetumu, zem kura atklājies 
akmens mūris, kopumā izvedot ap 
60 tonnām būvgružu.” 

Kaimiņu būšana 

Māja atrodas Tipperary novadā, ne pārāk apdzīvotā apvidū, taču pāris par to tikai priecājas. Ir kaimiņi, ar kuriem ir izveidojies labs kontakts, ir 
kaimiņi, ar kuriem tikai pārmij pāris vārdus, tomēr abi atzīst, ka nekad nav jutušies sveši savā apkaimē. “Tad, kad parakstījām īres līgumu, 
uzzinājām, ka mūsu mājā jau ir dzivojis un darbojies kāds latvietis, kas pēc sevis atstajis tikai labu slavu, tāpēc saimnieks zināja, ka latvieši ir 
strādīgi,”  atklāj Mārtiņš, atminoties, kā bija “šifrējies”, nevēlēdamies atklāt savu tautību, kad meklējis māju, jo bija dzirdējis, ka īru saimnieki 
pret cittautiešiem esot aizspriedumaini. Kaimiņu attieksme pret jaunpienācējiem apstiprinājās arī šoziem, kad Īriju pārklāja neierasti bieza 
sniega sega. “Viens kaimiņš mums ar savu traktoru izšķūrējis piebraucamo ceļu, otrs brauca un interesējās, vai mums pietiek ēdiena, bet cits 
vienkārši atbrauca un izgāza pagalmā malku, pat neprasot, vai mums to vajag,” smejas abi, atminoties atgadījumu Dublinā, kad kādi izbadējušies 
pilsētnieki ar traktoru izbrauca caur lielveikala stikla sienu, un izzaga visu, ko spēja panest. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Izvēli nenožēlo, bet pārmaiņas neizslēdz 

Savu izvēli pāris nenožēlo, taču neizslēdz iespēju, ka var pienākt brīdis, kad dzīve lielpilsētā liksies pievilcīgāka. “Pašlaik izdzīvojam un izbaudām 
šo dzīves posmu, tomēr nesakām, ka citāda dzīve – tas ir nepareizi,” saka Mārtiņš. “Mēs dzīvojam savā burbulī, neatkarīgi no pārējās pasaules, 
tomēr viss jebkurā brīdī var mainīties.” Burbulī, vai nē, tomēr “uzspiestā” sieva Zane pērn kļuva par visnotaļ oficiālu dzīvesbiedri Mārtiņam, 
mijot gredzenus pērnā gada oktobrī. 
Zane, jaunākajai ģimenes atvasei Mārai Karlīnai pasaulē piesakoties, veic mājas soli un pati skolo vecāko dēlu Linusu, kamēr Mārtiņš nopietni 
pievērsies zāļu tējām un lauksaimniecībai.  “Esmu nopietni iedziļinājies un studējis perm-lauksaimniecību, kas nevis izsūc visus augsnes labumus, 
atstājot to tukšu un neauglīgu, bet gan ļauj tai ražot tā, kā tas notiek brīvajā dabā,” stāsta Mārtiņš, kurš jau paspējis sastādīt augļu un zāļu tēju 
dārzu. Savukārt Zane atzīst, ka pēdējā laikā ir aizrāvusies ar eksperimentēšanu ar raugu un pati cep maizi. Pagaidām gan tikai parastajā 
cepeškrāsnī, tomēr īstā, kur maizīti cep uz “dzīvās” uguns, jau ir ceļā uz mazās, taču ārkārtīgi stiprās un latviski lepnās Puncuļu ģimenes mājām. 
 
Kristīne Zaķe 
 

 

 



 

 

Attēlā no kreisās: Ilze, Ilze, Ilze, Ilze un Ilze 

                                     Joki 
 

Mēs visi zinām, ka mūsu 3x3 
bērniem vārda karšu otrajā pusē ir 
uzrakstīti arī tēta un mammas 
telefonu numuri.  Atjautīgās 
nometnes jaunkundzes ir 
izdomājušas labu veidu kā 
iepazīties ar puišiem. Metode nav 
sarežģīta, toties pietiekoši viltīga. 
Laikus jānoskata kāds no 
nometnes mazajiem bērniem un ar 
pildspalvu, vēlams vecākiem 
nemanot, blakus citiem telefonu 
numuriem ir jāpieraksta arī 
savējais. Nu re, un, kas zina, 
iespējams, potenciālais zvanītājs 
trāpīs tieši tev! 

 
*** 
Marita pēc brokastīm dodas izbaudīt rīta cigareti. Atbilstoši kopīgajam noskaņojumam, viņa paziņo: “Vakar vēl es pīpēju īriski, bet šodien jau 
latviski!” 
Bariņam apbrīnotāju viņa lepni izrāda savas jaunās sarkanbaltisarkanās krāsās dizainētās šķiltavas.  
 
*** 
Ilze ar saviem diviem puikām, nometnē sadzīvisko pusi kārtojot, pārlūko vannas istabu. Viss būtu labi, bet kur izžāvēt izmazgātās zeķes. Kamēr 
labākā žāvēšanas vieta vēl nav izvēlēta, Ilze saka: “Ričard, noliec tās zeķes pagaidām uz grīdas. Es izdomāšu kur un tad izkarināšu.” 
Nāk jauna rūpe, un šī piemirstas, bet izrādās, ka zeķu žāvēšanai tieši grīda ir bijusi vispiemērotākā. (Paskaidrojumam: Ilzes numuriņā vannas 
istabas grīda ir apsildāma, un tāpēc zeķes jau pēc stundas ir sausas.)  
 
*** 
Skolotāja Ilze ievirzes “Riti raiti valodiņa”nodarbībā uzliela mazos zīmētājus.  
- Robert, tev gan sanācis skaists sunītis!  
Roberts savelk uzacis un ir pavisam lakonisks: 
- Tas  ir kaķis.  
 
 
*** 
Satraucies bērns apjucis lūkojas apkārt, jo nevar atrast, kur palikusi viņa mamma.  
- Paskaties otrā stāva atpūtas telpā. 
- Nē, tur viņas nav. Tur notiek reliģiskā dziedāšana. 
- Kas?  
- Nu... meditatīvā dziedāšana. 
 
 
*** 
Pastalu darināšanas ievirzes vadītāja slavē savus pastalniekus: 
- Indra, malacīte, kāds tev skaists purniņš! 
- Es tagad taisos savilkt otru arī. 
- Tikai uzmanīgi. Purniņu par daudz savilk nedrīkst, tad vairs nav smuki.  
 
 
 

 

Atgādinām par totalizatoru! 

 
Šovakar ir gala termiņš totalizatora prognožu iesniegšanai. Gaidām līdz pulksten  20.00 avīzes “Trejlapis” redakcijā. 

 



Īrijas latviešu nacionālā padome (ĪLNP)  

Īrijas latviešu nacionālā padome (ĪLNP) ir regulārs 3x3 
 nometņu atbalstītājs, kas ar ļoti konkrētiem pasākumiem 
 arvien ir iekļāvies kopējā 3x3 programmā. Īstenojot 
 izglītības mērķus, vispirms tie bija latviešu skoliņu  
sienas avīžu konkursi, kas notika veselās četrās nometnēs  
pēc kārtas. ĪLNP sponsorēja arī šo konkursu balvu fondu. 
Turpinot aktīvi īstenot projektus pusaudžu latviskās  
izglītības jomā, pagājušajā gadā ĪLNP 3x3 laikā rīkoja 
diasporas skolotāju semināru darbam tieši ar 
pusaudžiem, viņus pašus aktīvi iesaistot semināra  
norisē. Šā gada nometnē ĪLNP projektu jauniešu 
 grupa, kura pavisam drīz varētu pārtapt par ĪLNP 
jauniešu nodaļu, gandrīz pilnā sastāvā atkal piedalās 
3x3 nometnē un šoreiz apgūst TV prasmes, gatavojoties  
kļūt par 3x3 TV ziņu jaunajiem korespondentiem.   
Bet 3x3 atklāšanas pasākuma koncertprogrammu  
nodrošināja ĪLNP divi deju kolektīvi “Karbunkulis” un  
“Sauleszaķēns”, kā arī koris “La’Ir”.  
Paldies par līdzdalību! 
 
 

Īrijas latviešu Kultūras fonds (ĪLKF) 

Īrijas Latviešu Kultūras fonds (ĪLKF) mūsu šā gada nometni ir ne tikai papildinājis ar latviešu literatūras fonda klātbūtni, tostarp piedāvājot iespēju 
izmantot latviešu grāmatas, ilustrācijas un tekstus kā izziņas avotu, bet arī tīri praktiski, piedāvajot bibliobusu kā vietu ieviržu norisēm.  
Arī Ņūgreindžas viesu nama ierobežoto telpu skaits un platība jau sakotnēji radīja bažas par to, vai varēsim īstenot visas ieceres. Tika pārdomāti 
dažādi izvietojuma scenāriji maksimāli ērtam un atbilstīgam izkārtojumam. Piedevām mainīgie Īrijas laika apstākļi paģērēja plānot patvēruma 
iespējas lietus gadījumā. ĪLKF piedāvājums iekļaut bibliotēku 3x3 nometnē šīs bažas palīdzēja novērst, un tagad tas lieti noder par mājvietu 
Solvitas Vekteres ievirzei.  
 
 

 

Sponsori, kas mūs arvien lutina ar gardiem latviešu ēdieniem 

 

Maize “Four Grains” 

Tie 3x3 dalībnieki, kas nometnē piedalās ne pirmo reizi, būs pamanījuši, ka saietu pusdienu galdā mums arvien ir gan saldskābmaize, gan 
rupjmaize, kas garšo tikpat labi kā Latvijā.  Šis ir jau piektais gads, kopš mūsu 3x3 regulāri atbalsta vietējais Īrijas latviešu uzņēmums  
“Four Grains”. Paldies un ceram, ka mūsu lieliskā sadarbība turpināsies arī nākošajās nometnēs!  
 
 

“Bite” 

Veikals ar latvisko nosaukumu “Bite” atrodas Svords (Swords) pilsētiņā, un to vada Danute Magdenko. Lai gan Danute pati nekad nav bijusi 3x3 

nometnē, viņai mūsu saieti nav sveši. Jau sesto gadu “Bite” mūs lutina ar dažādiem latviskiem gardumiem. Mēs labi atceramies saldo šokolādes 

sieriņu “Kārums” gadu un pēc tam arī nometni, kas noritēja mazo sauso baranciņu zīmē. Paldies “Bite”, kas papildinājusi mūsu ēdienkarti arī 

šogad.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Trejlapis” redakcijā jūs gaida: Sandra Bondarevska, Kristīne Zaķe, Daira Lāce, Inguna Mieze, Lauris Karpovs Ziemelis. Par avīzes ārštata 
korespondentu var kļūt ikviens no jums, kas raksta, zīmē, fotogrāfē un to visu iesniedz nometnes Info centrā. 

Tipogrāfijas vadītāja arvien ir Baiba Kalniņa un viņa tipogrāfijā ir sastopama tikai pa naktīm, toties viņa tur strādā katru nakti. Saudzēsim Baibu! 
Tipogrāfija šogad atrodas Info centrā jeb mazajā virtuvītē viesu nama pirmajā stāvā un sāk darboties ap pusnakti. Mīļi gaidīti! 


