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20.augusts, 2019.gads 

Dienas tēma - Piedziedājums 
Vai kāds ir skaitījis, cik pavisam dziesmu viņš zina? Vai tās maz ir iespējams saskaitīt? Un kura no tām ir vismīļākā?  
Cik gan daudz dziesmu nav izdziedātas kopābūšanu reizēs pie svinību galdiem; ekskursiju autobusos, vilcienā un pat lidmašīnā 
lidojot; sēžot ap ugunskuru; kalna galotnē rāpjoties un no tā lejup slidinoties? Mēs dziedam tad, kad prāts ir līksms, un arī  tad, 
kad ap sirdi ir skumīgi. Dziedam, kad dziesma ir labi zināma, un arī tad, kad tās vārdi nemaz tā īsti atmiņā nav aizķērušies. Bet kā 
ir tad, kad dziesmu dzirdam pirmoreiz, bet līdzi dziedāt gribas? Tad ir jāsāk ar piedziedājumu, jo piedziedājums ir tas, kas 
visvieglāk uztverams, kas visātrāk iegaumējams. Un piedziedājumu arvien varam raiti uzķert, ielāgot un jau pēc otrā pantiņa no 
sirds dziedāt līdzi. Piedziedājumā mēs pievienojamies un piedziedam. Tā ir tā dziesmas skanīgākā daļa. 
Piedziedāsim savu nometni  un, ja ne savādāk, tad ar piedziedājumiem, lai tā kļūst pa īstam dziesmota!       

Esam klāt! 

Šodien jau nometne rit savu ierasto gaitu, bet 

vēl vakar viena pēc otras Lough Lannagh 

atpūtas centrā ieripoja automašīnas ar 

nometņotājiem. Ar ceļasomām plecos vai 

lielākus un mazākus koferus sev līdzi vilkdami, 

ieradās arī tie, kas ceļu šurp bija mērojuši ar 

vilcienu. Lough Lannagh pildījās ar latviešiem 

un nu atpūtas ciemats pie ezera pamazām 

atkal ir pārvērties par mazo Latviju Īrijā.    

Tiem 3x3 nometņotājiem, kas jau regulāri                                                                

satiekas saieta norises vietā, atkalredzēšanās 

prieks vakar plūda pāri malām, savukārt tiem, 

kas nometnē ieradās pirmoreiz, šonedēļ viss 

vēl apgūstams un iepazīstams. Un šogad 

patiesi varam būt priecīgi, jo apmēram trešā 

daļa dalībnieku iepriekš šeit nekad nav bijuši. 

Lielākā tiesa no viņiem iepriekš nav arī 

piedalījušies nevienā 3x3 nometnē. Jums, 

draugi, viss vēl priekšā! 

Šovakar, pulksten 20.00 paredzētais svētbrīdis ir pārcelts uz rītdienu un pēc pulksteņa notiks tajā pašā laikā. Tas tāpēc, ka  Īrijas 

latviešu luterāņu draudzes diakons Imants Miezis šopēcpusdien dodas uz Dublinu, lai lidostā sagaidītu pāris trīsreiztrīsniekus no 

Vācijas, kas mums piebiedrosies rīt no rīta. Sekojiet līdzi izmaiņām programmā arī turpmāk! Atceramies, ka mainīts arī rīta 

rosmes laiks. Vingrot sāksim jau 7.30!  

Kas un kur notiks šodien 
20.00 Noskatīsimies radošās apvienības “Piektais novads“ sagatavoto videofilmu “Īrijas latvieši un Latvijas 100 gadi”, apskatīsim 

dažus artifaktus, kas stāsta par latviešiem Īrijā laikā no 1875. līdz 1950.gadam un noklausīsimies stāstu par pirmajiem latviešu 

iebraucējiem Zaļajā salā, kas Īrijas vēsturē ir atstājuši neizdzēšamas pēdas. 

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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   Astotā 3x3 nometne Īrijā ir atklāta 
Nometnes atklāšanā mēs atkal pulcējāmies laukumā pie Lough Lannagh Saimniekmājas. Šī 

ir vieta, no kuras ceļš aizvijas tālāk uz atpūtas ciematiņu pie ezera, kura krastā ir 

izvietojusies mūsu Īrijas 3x3 nometne. Lough Lannagh īru administratori jau ir pieraduši, ka 

augustā te sabrauc latvieši, uzvelk mastā sarkanbaltsarkanu karogu un aktīvi rosās veselu 

nedēļu.  

Atklāšanas svinīgās uzrunas sākās ar Latvijas 3x3 priekšsēdes Ineses Krūmiņas uzrunu, par 

mūsu nometnes tēmu piebilstot, ka tikai latviešu valodā vārdam dziedāt un dziedināt ir 

viena un tā pati vārda sakne. Pēc tam Baiba nolasīja īpašu tikai mums veltītu apsveikuma 

vēstuli. To, kuru esam saņēmuši no pasaules 3x3 kustības radītājas, mūsu drauga, 

padomdevēja un Pasaules brīvo latviešu apvienības (PBLA) Izglītības padomes locekles - 

Līgas Rupertes. Līga pie mums nav atbraukusi, taču šoreiz mums ir cits viesis.   Nometnes 

dalībniekus uzrunāja PBLA priekšsēde Kristīne Saulīte, kas visas nedēļas garumā nometņos 

kopā ar mums, novēlot, lai mums visiem šī ir ļoti skaista nedēļa.  Un kas par to, ka 

nometnes atklāšanu pārtrauca lietus un brīdi visiem bija jāpaslēpjas zem tuvējās liepu 

audzes. Tā Īrijā gadās, bet vai tāpēc pārtrūka dziesma.  

Svinīgā brīža galavārds  un nometnes atklāšanas gods šogad atkal bija uzticēts Latvijas vēstniekam Īrijā Jānim Sīlim un tā ir 

kļuvusi jau par tradīciju. Jānis Sīlis kopā ar vēl citiem vēstniecības darbiniekiem pie mums šonedēļ ciemojas ne tikai vakar un 

šodien, bet arī piektdien, lai piedalītos 3x3 Daudzinājumā, ko veltīsim Baltijas ceļa 30 gadu jubilejai. 

Pirms karoga uzvilkšanas mastā vēstnieks savā uzrunā, velkot paralēles ar mazajiem māksliniekiem no Meijo latviešu skoliņas 

“Graudiņš”, sacīja – “Lai katrs latviskais graudiņš svešuma uzdīgst, lai latvietība mūs padara īpašus”. 

Kamēr karogs, kas nāk no Latvijas, bet līdz mums kopā ar sveicieniem ir atceļojis no Norvēģijas 3x3, lēni slīdēja augšup gar 

karoga mastu, kā svēts apsolījums un apņemšanās turēt sirdī latviskumu, izskanēja himna “Dievs, svētī Latviju”. 

Nometnes atklāšanas koncerta programmu ar dziesmām un dejām 

 šoreiz kuplināja Mayo skoliņas “Graudiņš” bērni. Deja “Ar vilciņu 

 Rīgā braucu” izpelnījās īpašas simpātijas. Un kā nu ne, ja dejas 

 horeogrāfiju veidojusi šīs skolas audzēkne Eila Nigule-Belenusa.  
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Sveiki, visi trīsreiztrīsnieki! 

Man liels prieks, ka mūsu, trīsreiztrīsnieku, savējo, pulks nostiprinās un aug! 

Ik reizes, esot 3x3, mēs domājam par savu latvisko piederību, latvisko būtību un esību. Šovasar Jaunpils 3x3 saņēmu 

jautājumu: Kādas piecas pazīmes vislabāk raksturo latvieti? Iepriekš nebiju mēģinājusi izdarīt šādu kopsavilkumu, un 

sanāca, lūk, kas: 

Latvietis ir strādīgs.  

Latvietis ir spilgti pelēks. 

Latvietis ilgojas (vai nu pēc pagātnes vai pēc nākotnes).  

Latvietis ir pieticīgs. 

Latvietis dzied. 

Jā, dziedāšana ir mūsu pamatīpašība, tautas dziesmu vien mums ir vairāk nekā 2 miljoni, kur nu vēl visa milzīgā dziesmu 

bagātība, sākot no pirmajām Cimzes, Vītola un citu dižgaru veidotajām apdarēm un oriģināldarbiem, turpinot ar Alunānu, 

Norvili, Mediņu, Melngaili, Garūtu, Ivanovu,Paulu, Kalniņu, Braunu, Līviem, Jumpravu, Prāta Vētru un vēl neskaitāmiem 

citiem. 

Jā, mūs raksturo tas, ka Dziesmu svētku estrādē uz podestiem dzied trīsdesmit tūkstoši cilvēku un otri trīsdesmit tūkstoši 

dzied viņiem līdz! 

Jā, nav tik svarīgi, cik akadēmiski pareizi mēs katrs dziedam, daudz svarīgāk ir tas, ka dziesma mūs uzrunā, un tajā vibrē 

kaut kas no mūsu dvēseles. 

Sadziedāsimies šonedēļ, dziesma mūs vieno!  

Būsim pazīstami!  

Uzsākot nometnes dzīvi, iepazīšanās vakaram arvien ir svarīga loma. Jāsaka, ka pat vairākas lomas. Vispirms tā ir iespēja 

uzklausīt ieviržu vadītājus un noskaidrot, kas kurā ievirzē notiks, kas tiks apgūts vai izgatavots. Nākošais solis, vissvarīgākais, 

katram ir jāpieņem gala lēmums, kurās no ievirzēm piedalīties, jo no divdesmit taču jāizvēlas tikai trīs un tā arī jāatzīmē 

ieviržu sarakstos, kas izvietoti uz galdiem zāles galā. Un visbeidzot, šoreiz iepazīstamies ne tikai ar ieviržu vadītājiem, bet arī 

ar nometnes rīkotājkomandu – Informācijas centra vadītāju un nometnes fotogrāfu Lauri; virtuves ļaudīm, no kuriem šonedēļ 

būs atkarīga mūsu vēderu labsajūta; arī mums - avīzes “Trejlapis” veidotājiem un šogad pirmo reizi nometnes mūžā darbu 

sākušo Īrijas 3x3 TV komandu, kas visu nedēļu mūs priecēs ne tikai ar dienas ziņām kino paskatā, bet sagatavos arī TV sižetus  

Latvijas televīzijām.  

Otra svarīga Iepazīšanās vakara funkcija ir nometņotāju iepazīšanās savā starpā. Tāpēc vakara vadītāja Baiba aicināja 

nekautrēties un droši iet klāt vienam pie otra. Bet, ja kāds pēc šī pasākuma tomēr būs vēl palicis neiepazīts, tad to pēc Baibas 

domām, varēšot labot kopējā sadancošanās un nīkšanas laikā. Vai tā patiešām notika, par to lasiet rakstā (nākošajā lpp) par 

pirmo nīkšanu.  
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Iepazīšanās pasākuma laikā fikso ekspresinterviju veidā, “Trejlapis” noskaidroja, ka savstarpēji neiepazīto tomēr vēl daudz. 

Nekas. Esam pārliecināti, ka visdrīzākā laikā tas mainīsies.  

Šogad ieviržu vadītāju pulkā ir virkne jaunu  skolotāju un nodarbību vadītāju, kuri līdz šim mūsu nometnē nav bijuši, tāpēc ar 

viņiem bija jāiepazīstas jo īpaši. Tās ir “Riti raiti, valodiņa” skolotājas Agnese Verza un Vineta Ranka, ievirzes “Visdari” vadītāja 

Gunita Simtniece un sporta nodarbību vadītāja Solvita Lozda Manučarova. Savukārt ievirzi pieaugušajiem “Mājas kūpinājumi” 

vadīs Dzintars Riekstiņš, un arī viņam šī būs pirmā 3x3 pieredze. 

Kad ieviržu saraksti bija aizpildīti, tajos ieskatījās arī Trejlapis. Vislielāko atsaucību starp bērnu ievirzēm tradicionāli ir 

izpelnījusies Vilku mācība, savukārt pieaugušo simpātijas nu jau noturīgi pieder Rotkalšanai. Otro vietu popularitātes ziņā 

ieņem Pastalnieki, bet godpilnajā trešajā vietā – Mauču adīšana un Mājas kūpinājumi.  

Pirmais danču vakars un Nīkšana 

Kad pirmās dienas vakarā nometnes apļadziesma bija nodziedāta, tad, 

kā jau tas parasti 3x3 saietos notiek, sākas pats jautrākais un lustīgākais 

laiks ar dančiem un sadziedāšanos - “Nīkšana”. Dzīvās mūzikas 

pavadījumu mums vakar nodrošināja un visu nedēļu to darīs nu jau labi 

pazīstamās vadošās Īrijas nometnes nīkšanu mūzikantes Māra un Elza. 

Runā, ka viņām šogad laiku pa laikam pievienoies arī Elzas vīrs Ronans, 

nometnes vadītāja Zane un Romāns. Kaut nu šīs tenkas izrādītos 

patiesas... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vissirsnīgākie sveicieni dzimšanas dienā Danielai!  
 

Danielai šodien paliek deviņi gadi un viņa ir viena no mūsu nometnes 

 viscītīgākajām dalībniecēm. 3x3 nometnē viņa piedalās jau astoto 

 reizi, bet savu dzimšanas dienu kopā ar citiem Īrijas trīsreiztrīsniekiem 

 viņa svin jau trešo reizi.   
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Cerībā, ka šis kaut nedaudz jums palīdzēs noskaņoties atbilstoši nometnes tēmai 
Lieki atgādināt, ka visu, ko šonedēļ pasāksim, būs jādara dziedot, jo tieši šāda taču ir mūsu šā gada nometnes tēma. Jā, jā, un 

jādzied būs arī strādājot ievirzēs! Tas, ka, piemēram, Teātra ievirzē tiek iestudēta rokopera, bet kopkora laikā faktiski neko 

citu nevar un nedrīkst darīt kā vienīgi dziedāt, būtu skaidrs. Problēmu noteikti nebūs arī Muzikālajai zaptei, Rotaļām un 

dziesmām un Kokles spēlētājiem. Pat Papīra dziesmas ievirzes dalībniekiem ir tā lielā priekšrocība, ka viņiem nav jāmācās 

dziesmu vārdi, jo kādā no pirmajām nodarbībām tos ērti var iestrādāt super radošos špikeros, ko vēlāk var trakoti noderīgi 

izmantot, lai dziesmu teksti nav jāiekaļ no galvas. Tāpat arī Riti raiti, valodiņai. Ja valodiņa rit pagalam raiti, tad, cik tur tā 

darba, paši ritinātāji saraksta nepieciešamos dziesmu vārdus un izvītero pie jebkura meldiņa.  Bet kā būs, teiksim, ar 

žāvējumu gatavošanu? Varbūt šiem noderētu “Aiz kalniņa dūmi kūp” vai arī baisā “Ai, tumba, tumba rasā”, kur “…viens grauž 

apdegušu rīkli, citi sūkā papēdi”?  

Nekādu problēmu dziesmas izvēlē nevarētu būt Animacijas izvirzei, kā bērnu, tā pieaugušo. Piemērotāku dziedamo par Gunta 

Veita “Ekrāns balts un neparasts tagad dzīvot sāk” nemaz nevar atrast, pie kam - vēl jo atbilstošāks ir šīs pašas dziesmas 

tālākais teksts: “Manis paša radīts ir šis lērums viss!”  

Pastalu darināšanas ievirzei noder tradicionālie “Dar’ man, tēv(i)s, pastaliņas” vai arī “Tūdaliņ, tāgadiņ, pastalnieki danco”, 

tikai pie otrās, vienlaicīgi pastalas darinot, dziedot un izpildot arī danču tūres, būs pagrūti precīzi piegriezt ādu. Toties Senā 

tērpa darinātāji savas dziesmas izvēli var veikt izvēloties attiecīgus akcentus. Ja akcents trāpa uz senumu, tad piedienas “Sens, 

tik sens ir tas stāsts”, bet, ja uz šūšanu, tad “Skroder’s sēž uz aku”.  

Adītājas, pieņemot, ka tur vairāk pulcēsies sieviešu kārtas trīsreiztrīsnieces, varētu apvienoties ar Vilku mācības un Lielo vilku 

puisiešiem un raut uz balsīm “Adiet, meitas, ko adiet...” Tas tā... lai vilkiem mežā kājas nesalst. Taču abām minētajām 

ievirzēm vienlaikus kopā sadziedāties laikam tomēr būs pagrūti, jo, kamēr adītājas vairāk pie mājas, tikām gan lielajiem, gan 

mazajiem vilkiem jāmeklē sava dziesma ārpus tās. Un te nu skaidrāks par skaidru, ka mežiniekiem pavisam labi piestāvētu 

“Uijā, uijā nikni vilki”. Turklāt, ir pavisam skaidrs, ka vietā, kur viņiem notiek nodarbības, var dziedāt labi skaļi un ūjināt aplam 

rešņās balsīs.  

Sporta bērni var izlīdzēties ar visiem zināmo Reinika “Skrienu, skrienu vēl...”, rīta rosmes vingrotāji -  ar “...prom uz upi bariņā, 

žviks!”, bet Visdariem noderētu neaktīvā Lūsēna dziesmiņa “Guli, guli, mazais šmuli!” 

Visērtāk, protams, ir Latvieša dziedošajai dvēselei, jo te pašam pat nav jāpiepūlas. Dvēsele tāpat dziedās, kur viņa liksies, un 

mums atliek vien ieklausīties, kādu repertuāru kurā brīdī šamā izvēlēsies. Tad nu mums atliek vien klusi dungot tai līdzi.  

Un tagad, mīlīši, nāk vissarežģītākais – Atrast sevi sevī. Te lieta nopietna un tāpēc arī piedāvājumam jābūt gana pārdomātam 

un repertuāram pakāpeniski augošam. Vienīgais, kas šobrīd nāk prātā un iederas vismaz nodarbību pirmajās dienās, ir 

dziesma “Kad nekas nav palicis tevī”. Pēc tam varētu līgani pāriet uz  “Nāc uz manam trepēm spēlēties”un beigt ar 

optimistisko “Kas kaitēja nedzīvot diža meža maliņā”.  
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Kas ir 3x3 nometne? Kā un kur tā radusies? 
1980.gadā enerģiskai latvietei Līgai Rupertei (viņas apsveikumus mūsu nometnei jau esam saņēmuši) Amerikā dzima ideja par 

to, ka bez bērnu un jauniešu nometnēm latviešiem, kas dzīvo mītnes zemēs ārpus Latvijas, ir nepieciešama tāda nometne, 

kurā var piedalīties visu paaudžu ļaudis, gan bērni un jaunieši, gan viņu vecāki, gan vecvecāki. Šādas nometnes mērķim 

svešumā ir jāveicina latviskuma kopšanu un saglabāšanu, kas ikdienā nav pieejama.  

Toreiz, pirms gandrīz četrdesmit gadiem, Līga kopā ar vīru Arnoldu cītīgi strādāja, lai šo mērķi sasniegtu un savu ideju 

īstenotu. 1981. gada vasarā viņu pūles vainagojās ar rezultātu – Amerikā, Mičiganas pavalstī, latviešu īpašumā Garezers tika 

sarīkota pirmā 3x3 nometne, kuras vadītāji, protams, bija pati Līga un Arnolds. Ideja izrādījās tik dzīvotspējīga, ka tā visai ātri 

izplatījās arī citās latviešu mītnes zemēs un nometņu skaits pasaulē auga ar katru vasaru. 3x3 nometnes viena pēc otras tika 

rīkotas latviešu īpašumos Lielbritānijā, Austrālijā, Kanādā un Zviedrijā.  

Pēc Latvijas neatkarības atgūšanas Līga devās uz Latviju, lai 3x3 iedibinātu arī tur. Toreiz viņai nācās daudz stāstīt,  skaidrot un 

pārliecināt par šāda latviskās izglītošanas modeļa nepieciešamību. Lai arī viņa pati dzīvoja ASV, Līga uzņēmās arī pirmās 

Latvijas 3x3 nometnes rīkošanu Madlienā un bija šīs nometnes vadītāja. Faktiski viņa bija tā, kas savu 3x3 ideju aizveda uz 

Latviju, kur šobrīd tāpat kā Amerikā un Lielbritānijā katru vasaru notiek divas nometnes.  

Līga nekad nav īpaši izcēlusi savus nopelnus 3x3 kustības 

 radīšanā un veicināšanā, lai gan Latvijas valsts tieši par 

 pasaules 3x3 kustības izveidošanu un attīstīšanu viņu 

 ir apbalvojusi ar Trīszvaigžņu ordeni.  

Līgu pazīstot, var droši apgalvot, ka viņa nekad sevi 

 neizvirzīs priekšplānā un nepaģērēs atzinības, par ko 

 viņu dziļi cienām, taču visu mūsu pienākums ir 

neaizmirst un arvien paturēt prātā, ka bez viņas 

 un Arnolda 3x3 nometņu nebūtu bijis nedz Amerikā, 

 nedz Austrālijā, nedz arī citur un tās nebūtu bijušas arī Latvijā.    

 
 

Īrijas 3x3 atbalstītāji: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Trejlapis” redakcijā jūs gaida: Sandra Bondarevska, Ludmila Glazunova, Ilze Barkus, 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 un redakcija šogad atkal atrodas Jāņa mājas virtuvē. Mīļi gaidīti! 

 


