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Novembris, 2019. gads 

Šomēnes jūsu pastkastē Trejlapja jubilejas numurs 
 

Jubilejas tāpēc, ka šī ir avīze ar apaļo desmito kārtas numuru. Un ne tikai. Novembris ir Latvijas valsts svētku laiks. 
Svinējām gan Lāčplēša dienu, gan Latvijas dzimšanas dienu un attālināti atzīmējām arī Berlīnes mūra krišanu, kas 9. 
novembrī pirms 30 gadiem ne tikai ļāva apvienoties sadalītajai Vācijai, bet arī atvēra Austrumeiropas, tostarp 
Latvijas, durvis uz ārpasauli. Tā laika brīvās pasaules latviešu jaunieši izmantoja visas iespējas stāstīt pasaulei par 
Latvijas brīvības alkām, arī tādā pushuligāniskā veidā kā mūra apzīmēšanu ar grafiti. Te jāpiebilst, ka lielākā Berlīnes 
mūra grafiti fotokolekcija ar Latvijas atbrīvošanas saukļiem pieder Īrijas nometnes izveides iniciatoram Pēterim 
Elfertam, savulaik Latvijas vēstniekam Īrijā, kas mūs jau 2011.gadā mudināja un pats aktīvi iesaistījās 3x3 rīcības 
grupas darbā.  
Vienlaikus, kā jau svētku laikā pienākas, gan Latvijā, gan Īrijā tika pasniegti un vēl tiks pasniegti dažādi apbalvojumi, 
tostarp arī 3x3 saimes ļaudīm par ko patiess prieks.  Svētku pasākumos piedalījāmies gan mēs, gan jūs.  Zemāk attēlā 
daļiņa no lielās Īrijas trīsreiztrīsnieku ģimenes Latvijas dzimšanas dienai veltītajā svētku dievkalpojumā.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Jaunā 2020. gada 3x3 zīme 

    Runājot par pašiem jaunākajiem mūsu 3x3 jaunumiem, noteikti ir jāatzīmē tas, ka 
    mums ir uztapis 2020. gada nometnes logo. Atbilstoši nometnes tēmai “Ceļš” to ir 
    izveidojusi mūsu ieviržu vadītāja, māksliniece un 3x3 padomes locekle Santa Siliņa.  
    Ar šādu zīmi startēsim nākošajā gadā un tā rotās mūsu avīzes numurus, Facebook lapu 
    un arī mūsu nometnes T kreklus.  

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”. 
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 Pēc pāris dienām sumināsim Zani 
 
Jau iepriekšējā Trejlapja numurā varējāt lasīt rakstu par 
nometnes šā un nākošā gada 3x3 nometnes vadītājas 
Zanes Kažotnieces izvirzīšanu Latvijas lepnuma Īrijā 
nominācijai “Latviskuma sargātāja”. Šobrīd sociālajā 
vietnē Facebook ir ievietots arī video, kur Zane stāsta 
par to, kā viņai latviski izdodas dzīvot un audzināt trīs 
bērnus jauktā  ğimenē Īrijas salas rietumkrastā. Tiem, 
kas nezina, Zanes vīrs Bernards ir īrs un ar bērniem 
ikdienā sarunājas angļu valodā, bet Zane – latviski. 
Videosižetā, kas publicēts, lai ar Zani ārpus trīs-
reiztrīsnieku loka iepazīstinātu vairāk Zaļās salas un ne 
tikai šejienes latviešu, Zane saka: “Mēs daram daudzas 
latviskas lietas. Mēs kurinam laukā ugunskuru, mēs 
daram tādas lietas, ko es, piemēram, jaunības dienās  
Latvijā ļoti daudz darīju. Mēs braucam viskautkur, mēs 
dzīvojam teltīs, mums ir dārzs. Jā, sabiedriskās lietas arī 
diezgan daudz palīdz sajusties kā latvietim. Viena no 
šīm lietām, protams, ir 3x3 nometne, kas ir liels lat-
viskuma balsts šeit.” 
Liela daļa no jums droši vien jau ir noskatījušies video 
par Zani, bet, ja kāds to vēl nav izdarījis, tad izmantojiet 
Trejlapja elektroniskās versijas priekšrocības, 
nospiediet uz šo garo saiti un skatieties: 
https://www.facebook.com/latvijaslepnumsirija/videos
/973068419711095/?__tn__=kCH-R&eid=ARAlJz-
Zb5sabBXOhsAn4JSnp7_70YyFwASAoFmgS4ZRMSfJ5qD
YNuOuGF-
DJNRK5j6_XDzGpLorzvHl&hc_ref=ARQhGUp87mF3S1Fv
k39t548VIaqGKpIz2WAEdmD5kvo7_567ZZGDzuQypCFE

x3s5Qng&fref=nf&__xts__[0]=68.ARBAJuUTea35C61Do
tsFZcleu5vHDYklCiZoBv-ba-F9zdwhbq3K_GFmH-
xruZMMT25yczGE8tRvgKT22XPR0Uu3gfWAq0GyOLw7l
Wq6Br_Eks-zPc40y8-8bwK5KCMBB9p8ul8Xd-
3HtB3r80XFc5jJ0D5_pcqJTCoUkiPQJXW6gKn-
wN1dJyTk6coTlaZTztlMD28D0loh1dTIcJQ8wPalcGReod
uaqkGzRCwFiIQPVrSRIrmR0K31Rju5ITvm7m7wNPcyua
D-nmY3eHSOwG672--
zMmLpbJWipCd4it6XTWRKOvG2Nd9fhuNGQ2QF33R43
a4Yrs__AMD0lH5PYlEHIrZr  
Te man jāatzīmē, ka šo video ir noskatījušies ļoti daudz 
cilvēku. Kā stāsta Latvijas lepnuma Īrijā rīkotāji, tad 
skatījumu skaits ir pārsitis visus reitingus un tuvojas pat 
viena otra TV raidījuma skatījumu statistikai. Proti, to 
redzējuši 7,1 tūkstoši cilvēku, un ar šo video līdz avīzes 
iznākšanas brīdim jau ir dalījušies 93 Zanes fani. 
Runājot par latviešu valodas saglabāšanu, noslēgumā 
vēlreiz gribu citēt Zani: “Man ir ļoti, ļoti paveicies. Es 
tiešām uzskatu, ka man ir paveicies ar to, ka viss ir tā 
iegrozījies, ka bērni runā latviski. Un es esmu ļoti, ļoti 
lepna par to, ka viņi runā latviski. [...] Un man pat 
liekas, ka tev nav jāmāca bērnam latviešu valodu, tev ar 
viņu vienkārši ir jārunā latviski un tad nevajadzēs neko 
mācīt.” 
Latvijas lepnuma Īrijā balvas pasniegšana notiks 30. 
novembrī. Tiem, kas klātienē nevarēs piedalīties no-
slēguma pasākumā un vērot, kā notiks mūsu nometnes 
vadītājas godināšana, nebēdājiet, mēs pastāstīsim par 
to nākošajā Trejlapja numurā. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Līdz noslēguma pasākumam vēl atlikusi nedēļa. Tās laikā tiks noteikta arī astotā, galvenā Latvijas Lepnuma Īrijā 

balva - Īrijas latvietis 2019. Tas, kam šis nosaukums un balva tiks piešķirta, ir arī mūsu rokās. Un balsot par Zani vēl 

varam līdz pat 28. novembrim!  

https://www.facebook.com/latvijaslepnumsirija/videos/973068419711095/?__tn__=kCH-R&eid=ARAlJz-Zb5sabBXOhsAn4JSnp7_70YyFwASAoFmgS4ZRMSfJ5qDYNuOuGF-DJNRK5j6_XDzGpLorzvHl&hc_ref=ARQhGUp87mF3S1Fvk39t548VIaqGKpIz2WAEdmD5kvo7_567ZZGDzuQypCFEx3s5Qng&fref=nf&__xts__%5b0%5d=68.ARBAJuUTea35C61DotsFZcleu5vHDYklCiZoBv-ba-F9zdwhbq3K_GFmH-xruZMMT25yczGE8tRvgKT22XPR0Uu3gfWAq0GyOLw7lWq6Br_Eks-zPc40y8-8bwK5KCMBB9p8ul8Xd-3HtB3r80XFc5jJ0D5_pcqJTCoUkiPQJXW6gKn-wN1dJyTk6coTlaZTztlMD28D0loh1dTIcJQ8wPalcGReoduaqkGzRCwFiIQPVrSRIrmR0K31Rju5ITvm7m7wNPcyuaD-nmY3eHSOwG672--zMmLpbJWipCd4it6XTWRKOvG2Nd9fhuNGQ2QF33R43a4Yrs__AMD0lH5PYlEHIrZr
https://www.facebook.com/latvijaslepnumsirija/videos/973068419711095/?__tn__=kCH-R&eid=ARAlJz-Zb5sabBXOhsAn4JSnp7_70YyFwASAoFmgS4ZRMSfJ5qDYNuOuGF-DJNRK5j6_XDzGpLorzvHl&hc_ref=ARQhGUp87mF3S1Fvk39t548VIaqGKpIz2WAEdmD5kvo7_567ZZGDzuQypCFEx3s5Qng&fref=nf&__xts__%5b0%5d=68.ARBAJuUTea35C61DotsFZcleu5vHDYklCiZoBv-ba-F9zdwhbq3K_GFmH-xruZMMT25yczGE8tRvgKT22XPR0Uu3gfWAq0GyOLw7lWq6Br_Eks-zPc40y8-8bwK5KCMBB9p8ul8Xd-3HtB3r80XFc5jJ0D5_pcqJTCoUkiPQJXW6gKn-wN1dJyTk6coTlaZTztlMD28D0loh1dTIcJQ8wPalcGReoduaqkGzRCwFiIQPVrSRIrmR0K31Rju5ITvm7m7wNPcyuaD-nmY3eHSOwG672--zMmLpbJWipCd4it6XTWRKOvG2Nd9fhuNGQ2QF33R43a4Yrs__AMD0lH5PYlEHIrZr
https://www.facebook.com/latvijaslepnumsirija/videos/973068419711095/?__tn__=kCH-R&eid=ARAlJz-Zb5sabBXOhsAn4JSnp7_70YyFwASAoFmgS4ZRMSfJ5qDYNuOuGF-DJNRK5j6_XDzGpLorzvHl&hc_ref=ARQhGUp87mF3S1Fvk39t548VIaqGKpIz2WAEdmD5kvo7_567ZZGDzuQypCFEx3s5Qng&fref=nf&__xts__%5b0%5d=68.ARBAJuUTea35C61DotsFZcleu5vHDYklCiZoBv-ba-F9zdwhbq3K_GFmH-xruZMMT25yczGE8tRvgKT22XPR0Uu3gfWAq0GyOLw7lWq6Br_Eks-zPc40y8-8bwK5KCMBB9p8ul8Xd-3HtB3r80XFc5jJ0D5_pcqJTCoUkiPQJXW6gKn-wN1dJyTk6coTlaZTztlMD28D0loh1dTIcJQ8wPalcGReoduaqkGzRCwFiIQPVrSRIrmR0K31Rju5ITvm7m7wNPcyuaD-nmY3eHSOwG672--zMmLpbJWipCd4it6XTWRKOvG2Nd9fhuNGQ2QF33R43a4Yrs__AMD0lH5PYlEHIrZr
https://www.facebook.com/latvijaslepnumsirija/videos/973068419711095/?__tn__=kCH-R&eid=ARAlJz-Zb5sabBXOhsAn4JSnp7_70YyFwASAoFmgS4ZRMSfJ5qDYNuOuGF-DJNRK5j6_XDzGpLorzvHl&hc_ref=ARQhGUp87mF3S1Fvk39t548VIaqGKpIz2WAEdmD5kvo7_567ZZGDzuQypCFEx3s5Qng&fref=nf&__xts__%5b0%5d=68.ARBAJuUTea35C61DotsFZcleu5vHDYklCiZoBv-ba-F9zdwhbq3K_GFmH-xruZMMT25yczGE8tRvgKT22XPR0Uu3gfWAq0GyOLw7lWq6Br_Eks-zPc40y8-8bwK5KCMBB9p8ul8Xd-3HtB3r80XFc5jJ0D5_pcqJTCoUkiPQJXW6gKn-wN1dJyTk6coTlaZTztlMD28D0loh1dTIcJQ8wPalcGReoduaqkGzRCwFiIQPVrSRIrmR0K31Rju5ITvm7m7wNPcyuaD-nmY3eHSOwG672--zMmLpbJWipCd4it6XTWRKOvG2Nd9fhuNGQ2QF33R43a4Yrs__AMD0lH5PYlEHIrZr
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https://www.facebook.com/latvijaslepnumsirija/videos/973068419711095/?__tn__=kCH-R&eid=ARAlJz-Zb5sabBXOhsAn4JSnp7_70YyFwASAoFmgS4ZRMSfJ5qDYNuOuGF-DJNRK5j6_XDzGpLorzvHl&hc_ref=ARQhGUp87mF3S1Fvk39t548VIaqGKpIz2WAEdmD5kvo7_567ZZGDzuQypCFEx3s5Qng&fref=nf&__xts__%5b0%5d=68.ARBAJuUTea35C61DotsFZcleu5vHDYklCiZoBv-ba-F9zdwhbq3K_GFmH-xruZMMT25yczGE8tRvgKT22XPR0Uu3gfWAq0GyOLw7lWq6Br_Eks-zPc40y8-8bwK5KCMBB9p8ul8Xd-3HtB3r80XFc5jJ0D5_pcqJTCoUkiPQJXW6gKn-wN1dJyTk6coTlaZTztlMD28D0loh1dTIcJQ8wPalcGReoduaqkGzRCwFiIQPVrSRIrmR0K31Rju5ITvm7m7wNPcyuaD-nmY3eHSOwG672--zMmLpbJWipCd4it6XTWRKOvG2Nd9fhuNGQ2QF33R43a4Yrs__AMD0lH5PYlEHIrZr
https://www.facebook.com/latvijaslepnumsirija/videos/973068419711095/?__tn__=kCH-R&eid=ARAlJz-Zb5sabBXOhsAn4JSnp7_70YyFwASAoFmgS4ZRMSfJ5qDYNuOuGF-DJNRK5j6_XDzGpLorzvHl&hc_ref=ARQhGUp87mF3S1Fvk39t548VIaqGKpIz2WAEdmD5kvo7_567ZZGDzuQypCFEx3s5Qng&fref=nf&__xts__%5b0%5d=68.ARBAJuUTea35C61DotsFZcleu5vHDYklCiZoBv-ba-F9zdwhbq3K_GFmH-xruZMMT25yczGE8tRvgKT22XPR0Uu3gfWAq0GyOLw7lWq6Br_Eks-zPc40y8-8bwK5KCMBB9p8ul8Xd-3HtB3r80XFc5jJ0D5_pcqJTCoUkiPQJXW6gKn-wN1dJyTk6coTlaZTztlMD28D0loh1dTIcJQ8wPalcGReoduaqkGzRCwFiIQPVrSRIrmR0K31Rju5ITvm7m7wNPcyuaD-nmY3eHSOwG672--zMmLpbJWipCd4it6XTWRKOvG2Nd9fhuNGQ2QF33R43a4Yrs__AMD0lH5PYlEHIrZr
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     3x3 turpinās arī pēc nometnes!  
 
     Senā tērpa gatavošanas ievirzes dalībnieces ir tās, kurām nometne nebeidzas 
     nekad. Tā vien šķiet, ka satikšanās Kaslbārā ir tikai viens no posmiem, kad 
     ievirzes vadītāju Zani Bernhardi dalībnieces satiek vaigā, bet pēc tam viss 
     turpinās virtuāli. Nē, nē, darbi nav virtuāli, tikai satikšanās, padomu došana un 
     domu apmaiņa notiek internetā. Toties šūšana, aušana un adīšana ir pavisam 
     reāla un ar reālu gala rezultātu. Pati Zane savas meitenes arvien uzmundrina, 
     uzmana un vēro. Šķiet, viņai piemīt kādas pārdabiskas spējas. Un kā nu ne, ja 
     pašas sūtais baltā lina krekls ir tik debešķīgs!  
 
 
Pirmais stāsts 
Inese Dreimane ar saviem nometnes darbiņiem jau tikusi galā un  
Ir gatava tos nodot vērtējumam. 
 Pie kam, kā pati atzīstas – arī nākošajam gadam viss jau saplānots.   
 
 
 
Otrais stāsts 
Kā jūs domājat, kas šajā bildē jūtas visapdalītākais? Protams, tā vai 
tas, kurš pie stūres, jo Īrijas ceļu satiksmes noteikumi neļauj  
vienlaikus vadīt auto un vienlaikus pabeigt nometnē iesākto  
linu krekla šūšanu vai zeķes adīšanu. 3x3nieces atzīst, ka satiksmes 
noteikumi Zaļajā salā ir pārāk nežēlīgi! 
 
 
 
 
    Trešais stāsts 
    Tumši zilā linu kleita, ko Lolita iesāka nometnē, turpināja tapt mājupceļā un tika  
    pabeigta, kad pati darinātāja bija atgriezusies Latvijā. Tagad kleita ir gatava un varam to 
    apskatīt visā krāšņumā.  
 
 
 
 
 
Ceturtais stāsts 
Ievirzīta adīšanā, Daira Lāce procesam pieiet ne tikai radoši, 
bet arī meklē jaunus un tīri praktiskus risinājumus. Viņas  
jaunākais piedāvājums -  adītas zeķes ar džinsu auduma 
 kabatiņām. Sacīsiet, ka tā ir atkāpšanās no latvietības. 
 A re, ka nav viss! Jo džinsus taču arī izdomāja latvietis,  
tas nekas ka Amerikā.  
 
      
 
      Piektais stāsts 
      Te Baiba Senā tērpa gatavošanas ievirzē tapušajā linu kreklā. Sacīsiet, 
      kā tad tā (!), Baiba pati nometnes laikā taču ne reizes netika redzēta 
      ievirzē un pat ne šujamadatu rokā turam?! Tiesa, jo šo kreklu viņai 
      uzšuva mamma, pie kam jau tālajā 2015.gada nometnē, taču šogad 
      krekls tika atdots un pirms kāzām ielocīts meitai pūrā. Morāle? Ņemiet 
      uz nometni līdzi mammas! 
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16.novembrī  dzimšanas diena bija Annai Ekusei. Arī par viņu var teikt, ka Anna ir 
 izaugusi kopā ar 3x3. Sirsnīgi sveicam!  
 
 
Ja mums būtu jātaisa savs mazais Īrijas ieviržu vadītāju 
Zelta fonds, tad tajā noteikti būtu Mārtiņš Punculis.  
22.novembris bija tava īpašā diena, Mārtiņ! Sveicam! 
 
 
 
Alina Lina pie mums nometnē šogad bija pirmoreiz. Ļoti ceram, ka ne pēdējo. 
Sveicam, Alina Lina! Tiesa, gandrīz mēnesi vēlāk kā vajadzētu, jo Alina svinēja  
dzimšanas dienu 27.oktobrī. 
 
 
 
 

Vārda dienu gaviļniekiem vissirsnīgākās bučas! 
 
Nadīnai! 
Elizabetei Barkus! 
Zigrīdai! 
Markusam Miezim! 
Markusam Rankam! 
Elizabetei Reinkei! 
 

 
 
 

 
Austris Grasis ir arī mūsējais 
Austri sveicam ar augsto Latvijas Ministru Kabineta apbalvojumu - par nozīmīgu veikumu Latvijas valsts attīstībā, par 
ieguldījumu latviešu kopienas veidošanā un latviskās identitātes saglabāšanā. Viņš ir viens no izcilākajām Latvijas 
personībām, kas saņem šo balvu. Valodnieks, folklorists, pedagogs un sabiedriskais darbinieks, arī trīsreiztrīsnieks,  
           gan Seno godu, gan Latviešu  
odas valodas valodas        valodas ieviežu vadītājs.  
           Austris ir arī mūsējais, jo vairākas 
           reizes ir vadījis ievirzes gan Larch 
           Hill, gan Kāslbārā. Kopā ar  
           dzīvesbiedri Ievu Freinbergu viņš 
           pie mums vadījis arī   
           Daudzinājumu. Austri, sveicam  
           tevi no sirds! 
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Turpinot sveikt mūsu jubilārus! 

Mārtiņi mums ir ne tikai tradicionāli latviešu godi, bet arī dubulta vārda diena. 
Mārtiņos sveicam abus mūsu gaviļniekus - Mārtiņu Punculi un Mārtiņu Kriškānu! 

 
 
 
 
 
 
Es nokāvu divus gaiļus 
Mārtiņdienas vakarāi; 
Vienu cepu, otru vāru, 
Mārtiņdienu gaidīdama. 
 

 

 

 

 

Skaitam dienas līdz 2020.gada nometnei. Nu, labi. Ne dienas, drīzāk mēnešus, pie kam to ir mazāk kā dienu un tāpēc 
gaidīšanas laiks ir šķietami īsāks. Un tā – līdz nometnei palikuši vairs tikai 8 pilni mēneši + viens tāds visai nepilns. 
Būdami optimisti, mēs to nepilno, protams, vērā neņemam.  

*** 

Esam lielās sprukās. Jau otrais avīzes konkurss pēc kārtas nav guvis atsaucību. Ko nu? Redakcijas lēmums – ka nav, ta 
nav, ar varu konkursēties nevienu nespiedīsim, jo vairāk – kam gan laika ņemties ar konkursiem, ja pēc nometnes citu 
3x3 darbu gana daudz. 
 
*** 
 
Runā, ka pēc nometnes mūsu Gita Robalde veselas divas reizes esot piesējusies. Kam un kur, netiek izpausts, bet tā 
rezultātā viņas darinātā celaine tapusi garāka par veseliem 45 centimetriem. 
 
*** 
Šoreiz Trejlapim tik daudz ko stāstīt, ka vienā avīzē viss nesavietojas. Redakcija prāto, vai kaut ko nevajadzētu atstāt 
nākošajam, decembra numuram? Vēl cita ideja – pievienot avīzei papildus lapu. Sandra tomēr nav ar mieru: “Nē, tā 
nevar, jo tas vairs nebūs Trejlapis, bet gan Četrlapis.”  

 

 
 

      Un vēl viens stāsts par to, kā dzīvojam pēc 3x3 

      Kad nometne ir beigusies, mēs turpinām ne tikai šūt, aust un adīt. Mēs  

      turpinām arī kalt rotas, kā to dara Mārtiņš Punculis.  Attēlā redzamais  

      darbiņš ir uztapis Mātiņa lauku mājās Carrick on Suir, kas atrodas pašos  

      salas Dienvidautrumos, un tas noticis labu laiku jau pēc 3x3 nometnes. 
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Kāslbāra šodien 
  
Par Kāslbāru (Castlebar), pilsētiņu, kur notiek mūsu 3x3 
nometnes, pārsvarā esam rakstījuši raugoties no 
vēsturiska aspekta. Šoreiz ieskatīsimies mūsdienu 
Kāslbārā. 
Pilsēta, kuras pievārtē Lough Lannagh ezera krastā 
atrodas mūsu nometnes vieta, iedzīvotāju skaita ziņā ir 
trešā lielākā Meijo grāfistē (Co Mayo) un te mājvietu 
atradusi arī grāfistes administrācija. Arī attīstības ziņā 
Kāslbara ir atzīmēšanas cienīgs paraugs – tā atzīta par 
pilsētu, kuras izaugsme grāfistes ietvaros ir visstraujākā. 
No XI gadsimta garnizona tā izaugusi līdz mūsdienīgai 
modernai pilsētai ar savu universitāti (Galway-Mayo 
Institute of Technology at Castlebar), kas durvis vēra 
1994.gadā. Pašlaik augstskolā mācās ap 1200 studentu, 
kas pilna vai daļēja  laika mācībās apgūst  biznesa, 
administācijas, IT, finanšu un grāmatvedības progrmmas, 
inženierzinātnes, vides, kultūras un tūrisma zināšanas, 
sociālo aprūpi un medicīnu.   
Arī infrastruktūras ziņā Kāslbāra ir viegli pieejama. Valsts 
nozīmes ceļi nodrošina labu autosatiksmi gan ar salas 
austrumiem, gan dienvidiem un ziemeļiem; Kāslbāru ar 
galvaspilsētu Dublinu ērti savieno dzelzceļa līnija, bet 
gaisa satiksme ir pieejama no Nokas (Knock) lidostas, kas 
paver visplašākās ceļošanas iespējas. 

Kultūras, vēstures un zinātnes cienītājiem Kāslbāra 
piedāvā Īrijas Nacionālā muzeja filiāles “Life in Turlough” 
izstādes, ekspozīcijas, seminārus un citus izglītojošus 
pasākumus. Savukārt koncerti un pilsētas svētki 
Kāslbārā  tiek rīkoti cauru gadu un viens no 
nozīmīgākajiem ir starptautiskais koru festivāls, kas būs 
skatāms un klausāms arī nākošvasar. 
Kāslbāra lepojas arī ar ievērojamiem cilvēkiem, kas te 
dzimuši un uzauguši: 
• Marku Melletu (Mark Mellett)  – Īrijas Bruņoto spēku 
vispavēlnieka vietnieku;   
• Čārlzu  Hougeju (Charles J. Haughey) – Īrijas 
premjerministru no 1979. līdz 1981. gadam; 
• Luju Breneru (Louis Brennen) – viensliedes torpēdas 
izgudrotāju; 
• Margarētu Burke Šeridanu (Margaret Burke Sheridan) – 
pasaulslavenu soprāndziedātāju; 
• Enda Keniju (Enda Kenny), bijušo Īrijas premjerministru; 

 Patriku Flinnu (Padraic Flynn), bijušo Eiropas Savienības 
komisāru. 

Un visubeidzot - par latviešiem Kāslbārā.  
Pēc pēdējās Tautas skaitīšanas datiem, Kāslbārā un tās 
tuvākajā apkārtnē dzīvo 374 latvieši. 

                

 

 

 

 

Īrijas 3x3 atbalstītāji: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
„Trejlapis” redakcijā attālināti strādā: Sandra Bondarevska, Daira Lāce, Inguna Mieze un Lauris Karpovs Ziemelis. Par avīzes ārštata 

korespondentu vēl joprojām var kļūt ikviens no jums, kas raksta, zīmē, fotogrāfē un to visu atsūta uz 3x3 e-pastu 
pieteikums3x3@gmail.com. 

Tipogrāfija gan vairs nestrādā un tās vadītāja Baiba Gaigra katru nakti virs nav sastopama tipogrāfijā, jo pārejot uz elektronisko avīzes 

versiju, viņa ir aizlaista atvaļinājumā uz 10 mēnešiem. Ja jūs domājiet, ka viņa par to priecājas, tad maldāties. Saudzēsim Baibu! 


