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Īrijas 3x3 Zaļajā salā notiek trešo reizi
Gads atkal paskrējis nemanot un 3x3 saiets, viens no vissvarīgākajiem latviskākajiem notikumiem Īrijā, ir sācies. Septiņas dienas
varam aizmirst par saviem ikdienas darbiem un gaitām, lai pievērstos tikai un vienīgi latviskajam. Runāsim, dziedāsim, dejosim,
draudzēsimies, dzīsim jokus, kalsim, šūsim un zvejosim, ēdīsim, nīksim un pat naktsmiera laikā sapņus skatīsimies latviski. Visu
nedēļu jūs vēros, aprakstīs un fotogrāfēs arī avīzes „Trejlapis” veidotāji. Lai mums izdodas!

Mums sūta sveicienus Līga – 3x3 dibinātāja Šodienas
programma
un pirmās nometnes vadītāja!
A
psveicu jūs trešajā 3x3
Īrijā! Man ir milzīgs prieks
un gandarījums par to, ko jūs
esiet paveikuši trīs gados - 3x3
šeit ir droša nākotne. Mūsu 3x3
saimes jaunākā atvasīte ir kupla
un spēcīga! Protams, bēdīgs prāts
par to, ka šogad atkal netiku šurp,
bet esmu pateicīga Īrijas 3x3
padomei un šī saieta darba grupai
par to, ka viņi ļāva man piedalīties
sanāksmēs skaipā. Apbrīnoju viņu
mērķtiecīgo un veiksmīgo darbu,
spējot izgudrot, kā tikt galā ar
visiem šķēršļiem. Likās, ka viņiem
vienmēr ir Plāns B, ja Plāns A negāja cauri! Vislielākais paldies Ingunai un Imantam, Sandrai un visiem
pārējiem saieta veidotājiem! Un
paldies arī katram no jums par to,
ka esiet šeit, par to, ka veicat 3x3
laikam līdz šim vēl nepiedzīvoto piepildījāt saieta visas vietas
rekordātrumā - sešās dienās. 3x3
neviens nav svarīgāks kā kāds cits katrs no mums ir vajadzīgs, katram
ir sava vieta un katra pienesums ir
nepieciešams, lai saiets izdotos tā,
ka visiem ir prieks un gandarījums.
Mēs esam viena saime ne tikai šeit
Īrijā, bet arī visā pasaulē, jo 3x3
notiek ik gadu arī Austrālijā, divās
vietās Latvijā, divās - ASV un vienā
vietā Anglijā. Ceram nakošgad savā

Līga un Arnolds Ruperti šā gada Smiltenes 3x3 nometnē
Foto: Andris Tomašūns
vidū apsveikt arī otro 3x3 saietu
Lielbritānijā.

citām atšķirībām. Uzruna “Tu” šeit
ir pagodinājums, otra pieņemšana
par savējo, nevis pieklājības normu
neievērošana.
3x3 dod iespēju latviešiem no visām
zemēm kopā mācīties un priecāties,
izbaudīt, cik bagāta ir mūsu kultūra
un cik labi ir būt kopā. Novēlu jums
visiem to izjust un piedzīvot vārda
pilnā nozīmē, iegūt jaunus draugus,
jaunas idejas un visiem kopā
pavadīt skaistu, interesantu, ražīgu,
darbīgu latvisku nedēļu!

Kopš pirmās nometnes 1981. gadā,
Garezerā, ASV, ir notikušas 211
nometnes jeb saieti ar vairāk nekā
30500 dalībniekiem. Lai arī katrai
nometnei ir sava seja, mūs visus
vieno kopīgi mērķi, kopīgas intereses, visiem ir tās pašas vadlīnijas
- jebkurā pasaules malā latvietis,
nonācis 3x3, atradīs savējos. Kā
vienas saimes ļaudis arī piekopjam
jauko 3x3 tradīciju saukties uz
“Tu”, neskatoties uz vecuma jeb

8.00 Rīta rosme
(piedošanu, bet tā jau
ir notikusi...)
8.00 3x3 darba grupas sanāksme
8.30 Brokastis (laiks,
kad jūs turat rokās šo
avīzi)
10.00 Rīta ievirzes
13.00 Pusdienas
(tepat Lielajā mājā,
kur ēdam brokastis)
14.30 Pēcpusdienas
ievirzes
16.30 Brīvais laiks,
lai pārslēgtos uz pievakares ievirzi
17.00 Pievakares
ievirzes
19.00 Vakariņas (atkal
Lielaja mājā)
20.00 Svētbrīdis
mazajā zālē (vada
Dace Priede)
21.30 Vakara
pasaciņa bērniem Rotaļu istabā un paralēli
vakara lūgšana Mazajā zālē
21.45 Vakara dziesma
zaļajā laukumā iepretī
Informācijas centram
22.00 Nīkšana

Līga Ruperte

UZMANĪBU!
Informācijas centrs ir atvērts visu dienu no 8.00 līdz 22.00, izņemot ēšanas (brokastu, pusdienu un vakariņu) laikā. Pie centra dežuranta varat
vērsties ar jebkuru jautājumu. Ja dežurants 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 operātors 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”.
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Kultūras ministres apsveikums Kas ir brīvais mikrofons?
R

C

21. gadsimts ir plašu iespēju
un atvērtu robežu laiks, kas
iet rokrokā ar kultūru saplūšanu un jauktu identitāšu
veidošanos. Tāpēc svarīga ir
drošības sajūta, ko rodam, izkopjot savu patības apziņu un
meklējot atbildes uz mūžsenajiem jautājumiem „no kurienes es nāku”, „kas ir manas
saknes” un „kādai kopienai
es esmu piederīgs”. Pašcieņa,
savu vērtību apzināšanās un
godā celšana – tās ir īpašības,
kas nāciju dara stipru un
saliedētu.
Latvija ir vienīgā valsts
pasaulē, kas var uzņemties
atbildību par latviešu nacionālās kultūras savdabības
saglabāšanu. Līdzās ārējai
aizsardzībai mums līdzvērtīgi
jāaug kultūras un izglītības
laukā, jāiegulda mūsu cilvēku

piedalās vairāki mākslinieki.
Informācijas centra cilvēki
jūsu pieteikuma lapiņu nodos
Baibai un viņa sazināsies ar
jums, pastāstīs, kāda būs vakara
secība un citas svarīgas lietas,
bet jūs savukārt uzdosiet jautajumus viņai un sarunāsiet, kas
jums nepieciešams, piemēram,
mikrofons.
Vairāki dalībnieki jau ir pieteikušies uzstāties un varam
pačukstēt, ka “Brīvais mikrofons”
notiks divās daļās, no kurām
viena būs īpaši plaša un latviskos ritmos to mums piedāvās
Džovanni Atardi.

Esam klāt!

jāizsniedz arī vārda karte,
3x3 saieta dziesmu teksti,
programma un virkne citu
noderīgu papīru, bez kuriem neiztikt, lai orientētos
visas šīs nedēļas norišu gaitā.
Rūdītākie trīsreiztrīsotāji
labi zina, ka bez Informācijas
centra nu nekā. Piemēram,
šorīt pat, jau tūlīt pēc brokastīm, jums jādodas uz rīta
ievirzi. Pat, ja centrs ir slēgts,
jūs uz stikla durvīm atradīsiet piestiprinātu sarakstu ar
visu ieviržu norises vietām.
Centru vada Lauris un
gadījumā, ja jums viņš
vajadzīgs ļoti steidzami,
piemēram esat saziepējies,
un izrādās, ka jums dušā nav
karstā ūdens, zvaniet 00353
860533550.

Nu protams, ka svarīgākā
vieta brīdī, kad tu, trīsreiztrīsotājs, ierodies nometnē,
ir Informācijas centrs. Te
nometnes laikā var uzzināt
tikpat daudz, ja ne vairāk, kā
no mūsu avīzes lapām. Bet,
ja stāstām tieši par vakardienu, tad nenoliedzami
centrā uzzinām visu vai gandrīz visu, kas nepieciešams
ierodoties. Nu kaut vai tik
svarīgo jautājumu, kurp man
doties ar savu ceļasomu, kur
iekārtoties un apmesties.
Vienlaicīgi pirmā nometnes
diena centra darbiniekiem ir visatbildīgākais un
saspringtākais laiks, jo bez
atslēgu dalīšanas, katram

Foto:Jānis Deinats
ienījamie „3x3” veidotāji
un dalībnieki, tautieši
Īrijā!

ītvakar, pulksten 20.00 Mazajā zālē aicinām skatītājus un
uzstātiesgribētājus uz “Brīvā
mikrofona” vakaru. Šajā vakarā
mēs viens otram demonstrēsim
savus talantus. Ja mākat dziedāt
, dejot, rādīt cirka numuru vai
esat gatavs sniegt jebkuru citu
priekšnesumu, laipni aicināts uz
skatuves.
Lai Baiba varētu sakārtot
priekšnesumu programmu,
lūdzu jau šodien ieejiet Informācijas centrā, uzrakstiet uz
papīra lapas sava priekšnesuma
nosaukumu un savu vārdu
vai vārdus, ja priekšnesumā

gara spēka stiprināšanā, lai
kur pasaulē viņi atrastos. Jo
latviskajā kultūrā un latviešu
valodā ir rodami aizsākumi
latviešu nācijai un Latvijas
valstij.
Mūsu laikos kultūra veido
saturu un formu 21. gadsimta
latvietībai. Kultūra iedvesmo, saliedē un rada. Kultūrā
cilvēks kļūst par personību,
savas valsts patriotu. Kultūra
un valoda līdzās ģimenei un
mūsu zemei veido emocionālo
piepildījumu vārdam „mājas” – mūsu drošības sajūtai.
Īrijas „3x3” nometnē īpaši
kupli būs pārstāvēta jaunākā
paaudze. Man šķiet sevišķi
svarīgi, lai mūsu nākamās
paaudzes justu piederību
savai tautai. Lai „3x3” Īrijā izdodas kļūt par mazu latviskās
patības salu, kas dāvātu lielu
un stipru māju sajūtu!
Patiesā cieņā,
Dace Melbārde

Foto:Laima Ozola www.baltic-ireland.ie
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Mūsu nometnes Ieviržu vadītāji

Lai arī Maija un Paija vakar mūs visus savstarpēji iepazīstināja, tomēr vajadzīgs vēl kāds brīdis pirms visi, vairāk kā simt divdesmit

dalībnieki, atceramies viens otru gan vaigā, gan pēc vārda. „Trejlapis” jums nāk talkā. Un tā - Ieviržu vadītāji:
„Riti raiti, valodiņa!” ieviržu
vadītājas - skolotājas:

Valda Birkmane,
Jostu, prievīšu aušana, pīšana

Inese Krūmiņa, Pirts mācība
Jānis Atis Krūmiņš, Vilku
mācība

Solveiga Slaidiņa, Deja un
kustība
Inita Danne

Aleksandrs Gailums,
Makšķerēšana „Vakars uz ezera”

Ieva Freinberga, Ar krustdūrienu jostas un aproces, iedvesmojoties no Kurzemes vīriešu
zīlīšu jostām
Austris Grasis, Par baltiem
bāliņiem, baltiem un baltiešiem
– mīti un maldi!

Inga Maijere, Keramika „Kādi
māli būs, tadus mīcīsim”
Aleksandrs Maijers, Stabule no
niedrām, grebšana, urbšana un
slīpēšana

Jānis Stabiņš, Bizness „Pats sev
priekšnieks”

Toms Zaharevskis, Sporta
nodarbības bērniem

Inta Dreimane Riekstiņa

Zane Barajas

Dace Priede, 3x3 teātris

Nadīna Zavadilika, Fotogrāfēšana

Agrita Saulīte, Animācija bērniem kopā ar vecākiem

Inga Tairova

Andris Grebis, Rotu kalšana

Andra Jēkabsone, Lakatu aušana uz rāmja

Santa Siliņa, Noformējums un
kompozīcija

Inguna Žogota, Dziesmas,
rotaļas un danči bērniem
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Ezerlīčos atk al plīvo L atvijas k arogs

Miežu ģimene atklāj 3x3 saietu Kāslbārā (Castlebar)

prasmes, kultūras krājumu un,
galvenais, valodu saviem bērniem, lai viņi to tālāk nodotu saviem bērniem un šī ķēde nekad
nepārtrūktu, lai laipa rindotos
aiz laipas bezgalīgi” apmēram tā,
uzrunājot trīsreiztrīsotājus, sacīja
Inese Krūmiņa.
Latvijas vēstnieks Īrijā Gints
Apals, savukārt, uzsvēra, ka
latviešu valodu citu svešvalodu
klāstā ir jaievieš arī Īrijā un šis
būs pirmais gads, kad to sāks
īstenot Zaļajā salā. Un patiešām,
ar ko gan mūsu valoda būtu
mazāk vērtīga, kā vācu, franču,
itāļu vai spāņu?
Atklāšanas pasākumu jau tradicionāli kuplināja Latviešu biedrības Īrijā jauktais koris „eLVē”
diriģentes Ingunas Grietiņas
vadībā. Vasaras atvaļinājumu
laiks nav labākais, lai vienkopus
sapulcinātu visus dziedātājus,
taču liela daļa koristu ir ne tikai
saieta dalībnieki, bet arī aktīvi
tā rīkotāji. Tāpēc vakar diriģente
savus dziedātājus pieteica, kā
trīs reiz trīs kora izlasi.
Pirmo reizi nometnes atklāšanas koncertā piedalījās

Latvijas vēstnieks Īrijā Gints Apals

Dejo tautas deju kopa „Taurenītis”

Dzied koris „eLVē”

Trīs rez trīs nometni, kas Īrijā
notiek jau trešo reizi jeb tikai
trešo reizi, salīdzinot ar tādām
3x3 lielvalstīm kā ASV, Austrāliju
un Latviju, šogad atkal vada
Inguna un Imants Mieži. Savam
2014.gada saietam viņi ir izvēlējušies tēmu „Laipas” un saukli
„Tēvu tēvi laipas lika, bērnu bērni
– laipotāji”. Miežu ģimenei šis
ir jau otrais 3x3 saiets un gribu
atgādināt, ka pēc veiksmīgās
pagājušā gada nometnes, šim
saietam jau pirmajā nedēļā pēc

pieteikšanās izsludināšanas bija
milzīga atsaucība.
Jau sestdien vēlu vakarā Dublinas lidostā nosēdās lidmašīna
ar desmit ieviržu vadītājiem
no Latvijas. Viņu vidū arī Inese
Krūmiņa, kuras Pirts mācībai
Īrijas nometnes dalībnieku
vidū ir ļoti liela atsaucība. Inese
nav tikai ievirzes vadītaja vien,
bet arī Latvijas 3x3 padomes
priekšsēdētāja.
„No paaudzes uz paaudzi
mēs nododam savu gudrību,

Skan Latvijas Valsts himna
arī mazie Limerikas dejotāji.
Latviešu tautas deju kopas
„Taurenītis”vadītāja Anita Šuplinska un viņas mazie audzēkņi
uz Kaslbāru (Castlebar) bija
atveduši vairākas dejas. Lai
arī melnais lietus mākonis
draudīgi tuvojās un gatavojās
izjaukt atklāšanas pasākumu,
tā plāns tomēr lāga neizdevās
un iespējams, ka tieši mazo
mākslinieku ņiprais dejotspars
šoreiz aizbaidīja lietu.

Skatītāju vidū ieviržu vadītaji Ieva Freinberga un Austris Grasis no Latvijas
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Avīze “Trejlapis” rīko konkursu

Vismīļākie sveicieni vārda dienā!
Šodien sabučosim
Olgu Veilandi!
Olga!
Vēlam prieku lielu
kravu!
Plus vēl vārda dienu
savu
Šoreiz veidā neparastā
Jānosvin tev šajā
krastā!

Lai piedalītos konkursā, jums jāatbild uz jautājumu : Kāds šogad ir
vispopulārākais nometņotāja/nometņotājas vārds? Uzvarētājs
būs tas, kurš pirmais iesniegs redakcijā pareizo atbildi.
Noteikums: Populārākā vārda īpašnieki paši šajā konkursā piedalīties
nedrīkst. (Kā var zināt, vai tieši mans vārds nav tas vispopulārākais?
Neteiksim. Tas katram jāizdomā pašam.)
Uzvarētājam – pārsteiguma balva!

Maija un Paija iepazīstina

Maija, uz skatuves aicinot
arī katras ievirzes vadītāju
un mudinot pastāstīt, ko
jaunu katrā varēs iemācīties.
Nometnes dalībniekiem
šī patiešām bija iespēja
pārdomāt, kuras no visām
ievirzēm izvēlēties un kurā
pieteikties. (Starp citu, ja
ieviržu klāstā kas aizmirsies un vēl joprojam līdz
galam neesat izlēmis, kuru

Paija nekad nav bijusi 3x3
nometnē, bet Maija ir aizrautīga trīs reiz trīs dalīb-

niece, kas prot rokdarbus,
zina dziesmas un dejas, ir
čakla un strādīga, kā jau
Brigaderes bārenīte. Paija,
kuras prātu aizņem vien
princis, par trīs reiz trīs
dzird pirmo reizi un jautājumu viņai ir daudz. Maijai
ir ko skaidrot ne tikai par to,
kas gaidāms šogad, bet arī
par saietiem vispār. „Nedēļu
mēs būsim vienota ģimene,
uzrunāsim viens otru uz
tu un iemacīsimies daudz
jauna,” pusmāsai stāsta

“Trejlapī”, nu jau tradiconāli, būs mūsu pastāvīgās
nometņotājas Venēras
Vilovskas veidotās krustvārdmīklas. Šovasar gan
Venēra nevarēja mums
piebiedroties, taču bez
krustvārdmīklām, viņa
mums visiem sūta arī mīļus
sveicienus!
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apmeklēt, tad ieskatieties
blakus lapā. Tur redzami
visi vadītāji un atzīmētas
ievirzes, kuras viņi vada.)
Pirmās dienas vakara pasākuma noslēgumā, pārskatot
ieviržu dalībnieku sarakstus, „Trejlapis” novēroja,
ka absolūtais līderis starp
ievirzēm ir Rotu kalšana
un tai pa pēdām seko Vilku
mācība, Dziesmas, rotaļas
un danči bērniem, Pirts
mācība un Animācija bērniem un arī vecākiem.
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Par pilsētu, kurā esam izveidojuši savu latvisko 3x3 ciematu
M
ūsdienu Īrijas rietumkrasta pilsētiņai
Kaslbārai (Castlebar), kurā
nometņojam jau otro gadu,
ir ļoti sena vēsture. Daudzu
gadsimtu gaitā pilsēta ir
augusi veidojoties apbūvei
ap De Bārija (de Barry) pili,
kuru 1235. gadā šeit uzcēla
no blakus salas iebraukušie
normāņi. De Bāriju ģimenei,

seno vikingu pēctečiem, tajā
laikā piederēja lieli zemes
īpašumi ne tikai Īrijā, bet arī
Velsā. Bāriju dzimtas ciltstēvs
bija normāņu bruņinieks
Odo, kas piedalījās Anglijas
iekarošanā 11.gadsimtā.
No senās pils Kāslbārā vairs
nav saglabājušās pat drupas
un tās nav apskatāmas. Par
konkrēto pils atrašanās vietu arī

gan iesakām iet tikai galējas
nepieciešamības gadījumā,
piemēram, ja nepieciešama
bezmaksas interneta pieeja
WiFi.
Kāslbāra ir Linenholas mākslas

reiz trīs dalībnieki. Šo svētku
ietvaros tad arī tika atzīmēts
minētais vēsturiskais notikums.
Mūsdienās Kāslbāra ir
izveidojusies par mazu,
jauku, modernu pilsētiņu,
kurā dzīvo mazliet vairāk
kā 12 000 iedzīvotāju. Te ir
deviņas pamatskolas, trīs
vidusskolas, Galvejas-Meijo Tehnoloģiju institūts un
Nacionālā muzeja filiāle. Te
nav lielu ražošanas uzņēmumu, jo Kāslbāra vēsturiski un

vēsturnieki vēl nav vienojušies
un tā faktiski nav noteikta. Ir
tikai dažādas versijas par to, kur
pils būtu varējusi atrasties.
Nākamais nozīmīgais notikums par pilsētu un tās
apkārtni norisinājās vairāk
kā pēc pieciem gadsimtiem,

centra (The Linenhall Arts Centre) mājvieta. Cauru gadu centrā
notiek teātra izrādes un muzikāli
uzvedumi, apskatāmas arī mākslas darbu izstādes. Karaliskā
teātra un kultūras pasākumu
centrs (The Royal Theatre and
Event Centre) savukārt nodrošina vietu plašāka mēroga iestudējumiem, orķestru un vokālo
izpildītāju koncertiem. Pilsētā
ir četras lielas baznīcas: katoļu,
anglikāņu, Elim Pentecostal un
evanģēliskā.
Un vēl – Kāslbāra ir pašreizējā Īrijas premjerministra
Enda Kenija dzimtā pilsēta.

Lielās īru sacelšanās laikā,
kad 1798.gadā Kāslbārā
britu garnizona atbalstīšanai
ieradās franču armijas daļas.
Pilsētas apkaimē tad notika
sīvas kaujas un mūsdienās
šos notikumus atceras kā
„Kāslbāras kaujas”. Tie, kas
piedalījās pagājušā gada 3x3
nometnē, droši vien labi atceras pilsētas svētkus, kuros
piedalījāmies arī mēs – trīs

tradicionāli ir izveidojusies
par vienu no Īrijas rietumkrasta tirgus un tirgošanās
vietām, otra lielākā pēc Slaigo (Sligo). Pilsētā ir vairāki
lieli iepirkšanās centri un
MakDonalda ēstuve, uz kuru

3x3 ğimeņu saietu Īrijā atbalsta:

Latvijas vēstniecība Īrijā

Latviešu
maize Īrijā

bildi, stāstiņu, joku vai klaču.
Mīļi gaidīti Mājīgās mājas viesmīlīgajā virtuvē, kur izvietojusies avīzes
redakcijā!

„Trejlapis” redakcijā čakli strādā: Sandra Bondarevska, Ieva Freinberga, Inguna Mieze, Zane Bernharde, Santa Siliņa un visi citi rakstītāji
un fotogrāfētāji, kam nav slinkums atsoļot līdz redakcijai un atnest
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