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Tēvu tēvi laipas meta, bērnu bērni laipotāji

Dažas atziņas par nometni 

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 iespē-
jams. 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”. 

Divu bērnu māmiņa Inita no 
Portlaoise, kura ir piedalījusies 
visās Īrijas 3×3 nometnēs: “Šeit 
es iegūstu jaunus draugus un 
jaunas iemaņas. Piemēram, 
tagad pirmo reizi dzīvē taisu 
lakatu. Katru gadu, pateicoties 
Solveigai Slaidiņai, apmeklēju 
dejošanas ievirzi, jo tas man 
ļoti patīk. Man šeit ļoti patīk, 
arī bērniem patīk. Bērni jau ilgi 
pirms nometnes prasa, kad 
brauksim. Tagad jau tā mums 
ir kļuvusi par tradīciju – ka-
tru vasaru braukt uz 3×3. Ja 
nākošgad varēsim nometni 
apvienot ar skolēnu Dziesmu un 
deju svētkiem, tad atkal brauk-
sim, jo mums šeit ļoti, ļoti patīk.”
Ērika no Anglijas: “Radiniece 
šeit bija pagājušajā gadā un 
viņai ļoti patika, tāpēc arī mēs ar 
dēlu, kuram vajag “mazliet lat-

viskoties”, nolēmām pamēģināt. 
Feini te ir, man patīk keramikas 
ievirze, patīk arī prievīšu pīšana 
un kompozīcija. Feini, patīk 
ievirzes un daudzie iepazītie 
cilvēki, arī dēlam te ir interesan-
ti. Ja nākošgad 3×3 nometne 
būs Anglijā, noteikti brauksim 
uz to, jo pie jums Īrijā augustā 
tomēr ir ļoti auksti, pat apkure 
bija jāieslēdz.”
Arī Lāsmai un viņas ģimenei šī 
ir jau trešā 3×3 nometne: “Tas 
ir tas āķis lūpā – pirmajā gadā 
aizbraucām kā brīvprātīgie, nez-
inājām, kas tas būs, vai mums 
patiks vai nē, bet mums iepa-
tikās. Pēc tam mani uzaicināja 
būt par padomes locekli, es 
piekritu un nu jau divus gadus 
priecīga un laimīga to daru. 
Droši vien brauksim uz 3×3 arī 
nākošgad.”

Savukārt Nadīna, kura 3×3 no-
metnē piedalās pirmo reizi, saka: 
“Es atbraucu, jo šeit ir arī mana 
ģimene, kas grib runāt latviski. 
Un arī tāpēc, ka Lauris mani 
pieteica pasniegt fotogrāfēšanas 
ievirzē un atteikt, cik es sapratu, 
nebija nekādu iespēju. Bet 
rezultātā man patīk, esmu te 
iepazinusies ar jauniem cilvēki-
em, kā arī atradusi jaunu hobiju, 
kas ir rotu kalšana, esmu ar to 
ļoti aizrāvusies. Tagad pie sava 
jau esošā pakalpojumu klāsta 
es likšu klāt arī rotas, jo pēc tam, 
kad ieliku bildes Facebook, man 
jau ir uzradušies klienti! Kas man 
nepatīk? Ne vienmēr ēdnīcā ir 
pietiekami lielas porcijas, bet tā, 
visā visumā, man te ļoti patīk. 
Noteikti braukšu uz 3×3 arī 
nākošgad, ja tas nesakritīs ar 
citu svarīgu pasākumu datum-
iem!”
Viktors, pēc tautības būdams 
meksikānis, uz 3×3 atbrauca 
kopā ar sievu un meitu. Viņiem 
šī ir pirmā pieredze ar 3×3. 
Viktors (skaidrā latviešu valodā): 
“Man šeit ļoti patīk, patīk visas 
aktivitātes, patīk cilvēki, spēles 
ar bērniem. Patīk, ka dzied un 
dejo. Brauksim šurp arī nākošajā 
gadā.”

Atziņas apkopoja 
Laima Ozola

Šodien mums ir lielais nometnes 
noslēguma koncerts un izstāde 
Īrijas 3x3 nedēļa tuvojas noslēgumam un 

šovakar mēs viens otram pastāstīsim, parādīsim, 
nodziedāsim un nodejosim to, ko nedēļas laikā 
esam iemācījušies un paveikuši. Noslēguma 
koncerts sāksies pulksten 20.00 Lielajā zālē. 

Pēdējā nīkšana
Neaizmirstiet, ka pirms no-
metnes noslēguma šovakar ir 
pēdējā nīkšana. Sanāksim visi 
kopā, uzdziedāsim, uzdejosim 
un papļāpāsim.

Tiem, kas nav 
paspējuši 

Informacijas centrā vēl ir 
nopērkami daži 3x3 T krekli, lie-
tus jakas un termokrūzes. Runā, 
ka būšot cenu atlaides...

Dienas kārtība rīt
Pulksten 8.30 Brokastis Lielajā 
zālē
Pulksten 11.00 Noslēguma 
kopāsanākšana un atvadīšanās
Pulksten 12.00 Mājupceļš

Šodien pusdienas 
saņems tie, kam 

būs līdzi „pusdienu 
talons” 

Pievērsiet uzmanību! Tagad 
brokastu laikā jūs saņemat arī 
„pusdienu talonu” Aptaujas 
anketas izskatā. Kādā puslīdz 
brīvā brīdī lūdzu izlasiet to, 
pārdomājiet  un aizpildiet. Pēc 
tam, nākot pusdienās, paņemiet 
to līdzi, jo šoreiz tieši anketa būs 
tā, bez kuras pie ēšanas nevarēs 
tikt.  
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Daudzinājums
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Tēvu tēvi laipas meta, bērnu bērni – laipotāji. Vakar Daudzinājumā Inese Krūmiņa 
mums lika aizdomāties par to, ko katram no mums nozīmē LAIPAS. Kurus krastus tās 
savieno? No kurienes uz kurieni tās mest? Katram no mums sava asociācija un sapnis. 
Vienam vārdos izteikta, citam tikai sirdī un prātā paturēta. 
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Brauktu uz Latviju tā, 
ka dimd!

Gailumi ir viena no retajām 
ģimenēm, kur 3x3 ir visas 

paaudzes. Viņi pavisam ir seši 
– tētis Aleksandrs, mamma 
Evita, septiņgadīgā Elizabete, 
sešgadīgais Gustavs un vec-
māmiņa Maiga Bērziņa.

Uz Īriju mēs katrs atbraucām 
savā laikā. Vispirms, vīrs, kuru 
tolaik vēl nepazinu, - stāsta 
Evita. – Abi esam cēsinieki, bet 
te, Īrijā, satikāmies. 
Es Latvijā nejutos īsti savā 
vietā, - teic Aleksandrs. Īrijā 
gribēju atrast savu vietu dzīvē, 
nodibināt ģimeni. Man jau tie 
radu raksti ir sarežģīti – māte ir 
armēniete, tētis – krievs, gāju 
krievu skolā, bet pasē rakstīts – 
latvietis.
Un es, savukārt, atbraucu, kad 
vajadzēja pieskatīt Elizabeti, jo 
pēc mēneša vajadzēja piedzimt 
Gustavam, - turpina vecmāmiņa 
Maiga. – Kā jau daudzi, atbraucu 

tikai uz gadu, bet nu jau esmu te 
septiņus gadus. 
Ikdienā mums nav latviešu 
sabiedrības, - stāsta Evita. - 
Karikmakrosā (Carrickmacross), 
kur dzīvojam, ir daudz latviešu, 
bet nekādi sarīkojumi nenotiek. 
Laikam jau latvieši draudzējas pa 
grupām. Gribas vairāk kopības 
sajūtas. Dublinā droši vien ir 
visādi kori, bet mēs esam ļoti 
izšķīduši.
Protams, ka mēs ģimenē mēs 
runājam latviski. Bet ikdienā, 
kad bērni pārnāk no skolas, viņi 
ir iegājuši savā ritmā, un tad 
pasprūk pa kādam angļu vār-
dam. Tad mēs ar to cīnāmies.
Tāpēc jau mēs atbraucām uz 3x3 
– latviskuma un latviešu valodas 
dēļ. Turklāt, te var iemācīties 
daudz jaunu lietu. Te ir riktīgi 
labi.
Es te esmu, lai būtu kopā ar sievu 
un bērniem, - teic Aleksandrs. – 
Bet te var arī satikt interesantus 

cilvēkus ar dažādiem raksturiem, 
un no katra var kaut ko mācīties. 
Un, protams, kontakti ir ļoti 
vērtīgi. 
Mazbērni tik ļoti jūsmoja par 
pagājušā gada 3x3, ka nolēmu 
– man arī noteikti jābrauc, - saka 
Maiga, - bet es nokavēju pie-
teikšanos. Iekļuvu pagaidu listē 
un biju ļoti priecīga, kad man 
piezvanīja – tu esi iekšā! Es caur 
un cauri esmu latviete. Un tas 
tiešām ir ko vērts – te būt! Par šo 
iespēju es pateicos Dievam!
Bet es gribu braukt mājās, uz 
Latviju, - skumji teic Evita. – Es 
par to domāju jau labu laiku. Bet 
nav jau kur dzīvot, kur strādāt. 
Bet ar sirdi es esmu Latvijā. 
Katru dienu, īpaši jau svētkos, 
Jāņos atceramies Latviju, radus 
un draugus, - piebilst Maiga.
Ne jau cilvēku man pietrūkst, - 
turpina Evita. – Man trūkst silto 
vasaras nakšu, siena smaržas. 
Visu bērnību pavadīju Priekuļos 

pie Cēsīm – kopā ar puikām 
rāpāmies kokos, vakarā laimīga 
ar melnu muti nācu mājās. Man 
pietrūkst šo lietu, un es tās ļoti 
gribētu iedot saviem bērniem. 
Man liekas nenormāli, ka bērni 
visu laiku sēž četrās sienās pie 
datora.
Lielākā daļa Īrijas latviešu grib 
atgriezties Latvijā, - saka Maiga. 
– Lai viņu sapnis piepildās! Lai 
mēs visi atkal laimīgi būtu kopā 
Latvijā!
Bet pagājušogad, kad 3x3 bija 
ģimenes attiecību ievirze, tad 
runājām, kurš no mūsu grupas 
gribētu atgriezties Latvijā, - Alek-
sandrs ir racionāls. -  Un neviens 
no mums negribēja atgriezties. 
Mēs te esam ilgi, te ir mūsu 
mājas. Bet sirds tomēr ir Latvijā, 
- teic Evita. – Ja man Latvijā būtu 
māja un darbs, es brauktu uz 
turieni tā, ka dimd!

Ieva Freinberga

Foto: Lauris Karpovs
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NE VISIEM SAULE SPĪD
3x3-nieces pie brokastgalda 
mēļo, ka Īrijas mitrais gaiss nāk 
par labu matu augšanai. Austris 
Grasis un Jānis Krūmiņš skumji 
ar roku pārbrauc saviem pakau-
šiem – Jā, diemžēl, uz visiem tas 
neattiecas.

NERĀTNĀS TAUTAS DZIES-
MAS AUSTRA GRAŠA IEVIRZĒ
Runājot par nerātnajām, Austris 
prasa: „Kuras bija tās trīs reizes, 
kad latvieši dziedāja nerātnās 
tautas dziesmas?”
Viens dalībnieks saka: „Kāzās.”
Austris pamāj ar galvu.
Cits dalībnieks saka: „Jāņos.”
Austris pamāj ar galvu.
Karina saka: „3x3 nometnē!”
Austris pārdomā -  pamāt vai 
nē?

KAS 3x3NIEKAM ĪRIJĀ IR 
IZDEVĪGĀK
Visiem izdalītajos noteikumos 

rakstīts, ka pazaudēta mājas 
atslēga maksā 50 EUR. 
Nepiesprādzēšanās automašīnā, 
ja noķer policists, maksā 60 EUR.
Ģimenes budžeta plānotājiem 
atliek tikai apsvērt, kas viņiem ir 
izdevīgāk.

SAREŽĢĪTAIS -ĒĒĒ
Gatavojoties Brīvajam mikrofon-
am, 3x3 koris Ingūnas Žogotas 
vadībā iemēģina ganu dziesmu. 
Dziesmā ir gan saucēja (tā, kas 
pirmo reizi nosauc tekstu), gan 
vilcējas (tās, kas velk -ēēē), gan 
atlocītājas (tās kas vēlreiz atloka 
saucējas dziedāto). Dziedātā-
ju sastāvs un lomas nemitīgi 
mainās, jo visu laiku nāk klāt 
jaunas dziedātājas. Tiek sac-
erēts arī jauns teksts par godu 
Īrijai. Ieva Freinberga satraukta 
ieminas, ka nezina, vai varēs no 
galvas atcerēties tekstu. Pārējās 

piebalso – Jā, diezin vai, tev 
taču jādzied –ēēē! (Beigās gan 
izrādījās, ka Ievai bija jābūt starp 
atlocītājām, nevis vilcējām.)

LABS JAUTĀJUMS
Biznesa ievirzes „Pats sev 
priekšnieks” vadītājs Jānis šodien 
lasa savu noslēguma lekciju un 
beidz to ar aicinajumu: „Ja jums 
ir jautājumi, lūdzu nekautrējie-
ties un uzdodiet.” Brīdi klusums, 
tad atskan Liānas balss: „Jāni, vai 
tu esi precējies?”
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Vakardienas avīzes numura mīklas atminējums:

Es meitiņa kā rozīte, kā sarkana zemenīt’.

Ļoti bēdīga ziņa
Mums atkal nav neviena krustvārdmīklas atminējuma. Bijām 

cerējuši, ka vismaz vakardienas uzvarētajs mums atnesīs kaut vai 
pusatminētu mīklu, bet nekā....

Vieta tavam jokam
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3x3 ğimeņu saietu Īrijā atbalsta:

Latviešu
maize Īrijā

Latvijas vēstniecība Īrijā
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„Trejlapis” redakcijā čakli strādā: Sandra Bondarevska, Ieva Frein-
berga, Inguna Mieze, Guna Kriškāne, Zane Bernharde, Santa Siliņa, 
Lauris Karpovs Ziemelis un visi citi rakstītāji un fotografētāji, kam ir 

vēlme atnākt līdz redakcijai un atnest bildi, stāstiņu, joku vai klaču. 
Mīļi gaidīti Mājīgās mājas viesmīlīgajā virtuvē, kur izvietojusies avīzes 
redakcija!  

Mūsu 3x3 bez jums nav iedomājams

Lai sarīkotu 3x3 nometni, 
tiek iesaistīts daudz vairāk 
cilvēku nekā esam šeit. 
Daudzi no šiem palīgiem 
ir palikuši „aiz kadra”, bet 
mums viņus vajadzētu 
zināt. Ar pārvadātāja Valda 
Rudzīša  palīdzību šurp uz 
Īriju atceļoja daudzas lietas 
no Latvijas, tostarp mūsu 
nometnes T-krekli. Latvijā 
mums palīdzēja cilvēki, 
kas rūpējās par šo kreklu 
tapšanu un organizēja 
piegādes. 
Mums bez mitas palīdz 

portāla „Bal-
tic-Ireland” 
galvenā re-
daktore Laima. 
Viņa stāsta par 
mums pasaulei 
un palīdz gata-
vot „Trejlapi”. 
Nometnes 
tapšanā ļoti 
daudz palīdzē-
ja Kaspars 
Ābrams. Viņu 
gan mēs labi 
pazīstam, jo 
Kaspars ar 

ģimeni ir mūsu vidū 
nometnē. Mūs visus 
baro pavārs Nor-
munds Krišjānis un 
Indra Jākobsone ar 
savu palīgu komandu 
– Ināru, Rutu, Ivetu, 
Ģirtu, Inetu, Kristu, 

Diānu un Arvi. Paldies jums 
par lielo darbu! Septiņas 
dienas sagatavot brokastis, 
pusdienas un vakariņas 127 
nometnes dalībniekiem 
nav joka lieta. 
Informācijas centrā Lauris ir 
lieliski sastrādājies ar Sigitu, 
Aiju un Sandi. Mīļie, jūs 
patiešām esat Komanda, 
ar lielo burtu. 

Lai mūsu 3x3 nometne notiktu, talkā nākušas arī organizācijas. Bez tām, ko esam jau aprakstījuši iepriekšējos 
numuros, paldies vēlamies sacīt arī Pasaules brīvo latviešu apvienībai un konkrētāk  PBLA Izglītības padomei 
(IP), jo nometnes sagatvošanas laiks nebija iedomājams bez IP priekšsēdes vietnieces 3x3 globālās koordina-
tores Līgas Rupertes lidzdalības. 


