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3x3 nedēļa paskrējusi nemanot

Vai tā liekas tikai man jeb arī
jūs pamanījāt, ka šīs nometnes
nedēļa ir paskrējusi milzu
ātrumā. Pirms saieta es biju cieši
apņēmusies atlicināt katru dienu

vismaz pāris
stundas, lai
izbaudītu 3x3.
Nesanāca... lai
gan. Ko nozīmē
„nesanāca”?
Nometnes
burvība, kas
slēpjas ievirzēs,
nīkšanā un
vakara pasākumos droši vien
nebūtu pilnīga,
ja mums
nebūtu arī visu
citu simt un
viena sīkuma,
kas piederas nometnes dzīvei
– kopīgā galda un vakara dziesmas dziedāšanas; joku dzīšanas
pārtraukumos starp ievirzēm;
vērošanas, kā mainās mūsu

bērnu attieksme pret latviešu
valodu; ekskursiju; individuālo
un kolektīvo pastaigu gar ezermalu un došanos uz Kāstlebāras
(Castlebar) centru; iepazīšanos
ar jauniem draugiem un atkalredzēšanos ar vecajiem. Nu,
paskat, cik daudz dažādu lielu
un mazu lietiņu, kas papildina
nometni un palīdz mums veidot
tās kopējo gaisotni, tuvoties
ideālam, kādu esam uzbūruši
un izsapņojuši vēl pirms nometnes. Tas, kā un vai mums
izdodas savu nometni ar katru
gadu padarīt arvien sirsnīgāku,
dzīvespriecīgāku un latviskāku,
ir atkarīgs no katra un mums
visiem kopā. Un mēs, šķiet, ejam
pareizā virzienā. Paldies jums,
mīļie, par to!

Sandra Bondarevska

KOTEDŽU ATSLĒGAS JĀNODOD INFORMĀCIJAS CENTRĀ
Atgadinām, ka nometņotāji, kas iebraukšanas dienā Informācijas centrā parakstījās
par kotedžas atslēgas saņemšanu, ir atbildīgi par tās atpakaļatdošanu. Neaizbrauciet,
nepārliecinājušies, ka atslēga ir atdota!

Lūgums

www.3x3irija.com

Pēc brokastīm
paliekam tepat
Noslēguma konference/pārrunas
šorīt notiks tepat, Lielajā zālē,
līdzko būsim pabrokastojuši,
tāpēc nesteidzieties izklīst!

Ieviržu vadītājiem
no Latvijas!
Uz Dublinu šodien dodamies
ar vilcienu, kas no Kāslbāras
(Castlebar) dzelzceļa stacijas
atiet pulksten 13.28. No nometnes izbrauksim divās tūrēs ar
busiņu. Lūdzu jau 12.40 esiet pie
Informācijas centra.
Tālākais ceļš ir Baibas parziņā,
kas jums saorganizēs naktsmājas
no svētdienas uz pirmdienu, nelielu ekskursiju pirmdienas rītā
un tālāku nokļūšanu lidostā.

Citiem
nometņotājiem,
kas brauks ar
vilcienu
Ja mājupceļam esat izvēlējušies
vilcienu, tad aicinām braukt
visus vienā vagonā, lai vēl mirkli
saglabātu kopābūšanas sajūtu.
Pašreiz ir grūti pateikt, kuru
vilciena vagonu izvēlēsimies, bet
centīsimies nepazaudēt viens
otru.

visiem dalīties ar fotogrāfijam,
kas tapušas nometnes laikā, rādīsim
tās viens otram un arī citiem, kas
mūsu nometnē vēl nav bijuši.
Sūtiet bildes nometnes rīkotājiem uz
e - pastu: 3x3irijafoto@gmail.com

Foto: Nadīna Zavadilika
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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Nedēļas laikā nometnē tapušo darbu izstāde un
koncerts
Sestdienas vakarā vienuviet varējām apskatīt visu, ko esam paveikuši 3x3 saieta laikā. Uz ekrāna varēja vērot bērnu veidotās animācijas filmiņas, izstāžu stendos - dažnedažādus rokdarbus, bet koncerta laikā vecāki priecājas par to, ka mazie ir iemācījušies jaunas dziesmiņas, dejas
un rotaļas. Pieaugušie parādīja un nodemonstrēja, kādas jaunas prasmes un zinības ir apguvuši viņi. Nopietnās lietas te mijās ar ēverģēlībām,
apbrīnas applausi ar smieklu šaltīm zālē.
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NĀKAMGAD - 3x3 ARĪ LIELBRITĀNIJĀ!

I

zrādās, ka mūsu 3x3 saietā ir divas
dalībnieces, kas nodarbojas ar
spiegošanu. Legālu spiegošanu.
Tās ir AIJA LEONOVIČA un GITA
ROBALDE. Tieši viņas ir vainīgas,
ka nākamgad 3x3 latviešu valodā
rīkos arī Lielbritānijā. Aija ar vīru
Sandri būs 3x3 rīkotāji, un Gita būs
darba grupā.
- Pagājšgad biju te, Īrijas 3x3, un
visu nedēļu dzīvoju kā pa mākoņiem, - stāsta Aija. - Un domāju,
kāpēc gan Lielbritānijā nerīkot
šādu 3x3 latviešu valodā. Tad satiku
ABN – Anglo Baltic News žurnālisti
un pastāstīju par šādu ieceri. Viņa
to uzrakstīja avīzē. Uztaisījām
aptauju, vai kāds Lielbritānijā
gribētu piedalīties šādā latviskā
3x3. Pieteicās 37 cilvēki. Un kopā
ar bērniem šie 37 iznāk vairāk par
simtu. Nometne gatava!
- Savukārt, es vadu latviešu skolu
Bradfordā, - teic Gita. - Pirms trim
gadiem Latvijas nacionālās
padomes Lielbritānijā izglītības
nozares vadītājam Mārim Pūlim
bija doma atjaunot Bērnu dienas.
Un braucot uz Puķu bērniem (2-3
dienu ģimeņu nometne, kur audzē
latviskumu), ar viņu runājām par

redzēt arī Lielbritānijas 3x3. Tā ir
tāda vīzija uz priekšdienām.
- Iespjams, ka mums Lielbritānijā
tas būs vairāk iespējams, - piebilst
Aija, - jo te, pirmkārt, ir vecā trimda.
Un otrkārt, te ir vairāk cilvēku
manas mammas vecumā, kas
atbraukuši līdzi saviem bērniem, lai
viņiem palīdzētu.
Ko mēs varētu mācīties no Īrijas
3x3? - Šī vieta ir ļoti fantastiska,
viss izvietojums, sadalījums pa
istabiņām. Un avīzes redakcija ir ļoti
spēcīga, profesionāla.
- Ļoti patīk informācijas
centra darbība, - piebilst
Gita, - kaut mums tāds
būtu!
Vēl gribētos, lai mūsu
3x3 caurvītos tālākejoša
darbība. Piemēram,
pirmajā saietā uzauž
tautastērpa jostu,
otrajā - izšuj kreklu,
trešajā - brunčus, utt.
Un tā, braucot piecus
gadus pēc kārtas uz
3x3, cilvēks tiek pie
pašdarināta tautastērpa,
un ar to arī piedalās
daudzinājumā.
- Ar Puķu bērniem
mums bija tā, - aizrautīgi
turpina Aija, - pirmajā
nometnē mums bija
aptuveni 50 dalībnieku,
otrajā - 250, un trešajā
gadā - jau 350. Mēs arī
savā 3x3 šo progresu
gribam.
Kad vaicāju, vai Lielbritānijas 3x3
nekonkurēs ar Īrijas 3x3 un nenotiks sacensība par labāko ieviržu
vadītāju pārvilināšanu pie sevis,
abas smejas un noliedzoši purina
galvu, - Noteikti, nē. 3x3 latviešu

šīs latviskās idejas atjaunošanu.
Un viņš teica, ka būtu labi atjaunot
latviešu 3x3.
Man ir labi kontakti ar meitenēm,
kas 27 gadus Lielbritānijā vada
3x3 angļu valodā. Un tad es satiku
Aiju. Izrādījās - Aija no Lielbritānijas
dienvidgala, es – no ziemeļgala –
abas vienlaikus sākām domāt par
3x3 latviešu valodā. Satikāmies
Puķu bērnos un nolēmām – taisām
3x3!
- Kas noteikti būs vai nebūs mūsu
3x3? - Koncepts būs tieši tāds
pats, kāds tas tradicionāli ir 3x3, turpina Aija. - Noteikti jābūt visām
paaudzēm, īpaši gaidām jauniešus.
Ļoti piedomājam pie tā, lai viņiem
būtu interesanti.
- Mācīsim latviešu valodu, būs
dziesmas un danči, - stāsta Gita.
- Anketēšanā dziedāšana un
dancošana bija vispieprasītākās.
Galu galā, mums, Lielbritānijā taču
ir 4 latviešu kori, 4 folkloras kopas, 7
deju kopas. Mums ir arī bērnu deju
kopas. Tā ka cilvēki, kas varētu vadīt
ievirzes, mums ir.
Kaut kad ļoti sen uz pāris dienām
es biju Laidzes 3x3 Latvijā. Un šīs
trīs paaudzes man ļoti gribētos

valodā Lielbritānijā notiks augustā.
Lai nedublētos ar Īrijas 3x3,
visticamāk, tā notiks nedēļu pirms
vai pēc Īrijas 3x3. Un pagaidām ir
skaista doma, ka tā varētu notikt
Straumēnos. Redzēs, kā būs!
Pieteikšanās uz šo saietu tiks
izsludināta vēlāk, bet sīkāku
informāciju jau tagad var saņemt,
rakstot uz e-pastu: 3x3nometneuk@gmail.com. Laipni tiek
gaidīti arī finansiālie un materiālie
sponsori!
Un abas piemetina, - Šogad te, Īrijā,

no Lielbritānijas esam tikai astoņi
cilvēki. Paldies, ka tik sirsnīgi tikām
uzņemti šajā 3x3! Mēs noteikti
izmantosim jūsu pieredzi! Novēlam
augt arī jums! Un noteikti brauciet
uz mūsu 3x3!
Ieva Freinberga

“Ar to runāšanu tā ir, kā ir” prasās pēc papildinājuma

Avīzes “Trejlapis” piektajā numurā rakstā par
ievirzi “Riti raiti valodiņa” stāstījām par obligātajām latviešu valodas nodarbībām bērniem. Katra
no četrām vecuma grupām te pieminēta, taču
skolotāji ir pārliecināti, ka ir svarīgi pastāstīt vairāk.
Visjaunākajā grupā ar bērniem vecumā no diviem
līdz četriem gadiem strādā skolotāja Zane Barajas.
Viņa ir arī Drogedas pilsētas latviešu nedēļas
skoliņas skolotāja un pēc pieredzes labi zina, cik

sarežģīti ir mācīt bērnam valodu, satiekoties
vien uz pāris stundām nedēļā, turklāt jāatzīmē,
ka valodas prasmes līmenis katram bērnam ir
atšķirīgs.
Zane ir gatava pastāstīt vairāk un savas pārdomas un novērojumus ir atnesusi arī mums uz
redakciju.
“Es vēlos pateikt, ka visi mūsu bērni
RUNĀ LATVISKI
DZIED LATVISKI
SMEJAS LATVISKI un pat
RAUD LATVISKI,” tā jautājumu par bērnu valodu
Zane vērtē gan no prasmju, gan sajūtu skatu punkta.
“Nometnes laikā esam dzirdējušas arī daudzus domu
graudus. Piemēram, kādu tīri praktisku un prātīgu
sarunu zēnu tualetē, kad viens no mazajiem otram
skaidro savu viedokli: “Zini, tie podi ir domāti tikai
tētiem.” Pirms nodarbības zem lietus pakļuvuši
mazuļi savukārt konstatē faktu: “Zaļajā salā vienmēr
līst.” Bērni viens otru arī izlabo, ja kāds vārds tiek
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lietots nepareizajā nozīmē. Piemēram, divu “vīru”
dialogs skan šādi:
Viens saka: “Es esmu sasvīdis.”
Otrs viņu labo: “Nē, tas ir lietus.”
Atļausos teikt, ka tie bērni, kas pagaidām vēl nesazinās latviski, tomēr DOMĀ LATVISKI, jo manis teikto
saprot. Domai ir liels spēks.
Man ir milzīgs prieks par bērnu vēlmi radoši
izpausties un es novēlu Tomam, Danielai, Elīzai,
Kristīnai, Renātam, Maksim, Ievai, Marijai, Silvai,
Mārtiņam un Katei jauku noslēguma koncertu un
tikties Īrijas 3x3 nometnē atkal nākošgad. Ar mani
katru rītu bērnus sagaidīja jaunās māmiņas un mani
palīgi Liene Kravinska un Ginta Gūtmane. Meitenes,
paldies jums!” tā viena no Zanēm – Zane Barajas. “
Paldies, Zane, arī Tev, jo mums atliek tikai
apbrīnot Tavas darbaspējas, pacietību un
sirsnību ik dienu darbojoties ar vismazākajiem
skolnieciņiem mūsu nometnē.
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Ko vajadzētu zināt, braucot uz
3x3 Kāslbarā (Castlebar)
Būtu ļoti dīvaini, ja Īrijā neviens nerunātu par laika apstākļiem. Īpaša
vēlme tos nedaudz apcerēt man radās no rīta, kad kāda pazīstama medija
pārstāve, izgājusi uzelpot svaigu gaisu pie saules apspīdētajām Informācijas centra durvīm, naski centās atbrīvoties no virsējās apģērba kārtas.
Kā daudziem zināms, Īrijā vārdu salikumus „labs laiks” un „šausmīgs laiks”
bez kautrēšanās var lietot sasveicināšanās vietā. Tas netiks uzskatīts par
tukšu salmu kulšanu. Gluži pretēji, veiksmīgi var sākt tikt apcerēti pērnie
plūdi, aizpērnās vasaras „karstums”, veļas žāvēšanas iespējas, globālās
sasilšanas cēloņi, vētrā norauti jumti un okeāna „apēstas” lauksaimnieku zemes, par kurām vairs nav iespēju saņemt subsīdijas. Šīs sarunas
var krietni ievilkties, neskatoties uz smalko lietu, kas sarunas vidū sācis
nekaunīgi slapināt uz sarunu biedru galvām. Vēl joprojām ar šausmām
tiek pieminēta sniegotā ziema pirms četriem ar pusi gadiem, kad
temperatūras rekords - 17° tika fiksēts vien nieka 20 km no Kāslbaras
(Castlebar). Kaut kam tādam īri nebija gatavi, kaut gan ikdienā ļoti labi
pielāgojas samērā regulārajai gadalaiku maiņai vienas dienas, reizēm pat
stundas, ietvaros. Par sauli priecājas ikviens, bet, ja tā spīd jau divas vai
trīs dienas no vietas un termometra stabiņš uz pirkstu galiem pastiepies, spēj pārsniegt pat 20 grādu atzīmi, tad vidusmēra īrs sāk sūkstīties
par karstumu. Viņš piekrāmē savu ģimenes auto ar pāris gados reizi
izmantotām smilšu rotaļlietām, sērfošanas dēļiem, peldriņķiem, piknika
groziem, ģimenes locekļiem un dodas pludmales virzienā. Tur, neskatoties uz zili nosalušajām ekstremitātēm, tiek pavadīta jauka diena. Šeit
gribas pieminēt teicienu, ko Inese Krūmiņa atvedusi sev līdzi no Latvijas
„Riktējies uz to, kas ir.” To novēlu likt aiz auss ikvienam latvietim: gan tam,
kurš šeit uzturas ilgāku laiku, gan tam, kurš atbrauc paciemoties tikai uz
dažām dienām.
Zane Kažotniece

Imants: Mīļā, es tevi pēdējā laikā satieku tik reti …

Izstādē bērni varēja apskatīties, ko vecāki izgatavojuši savu ieviržu laikā, savukārt vecāki priecājās
par bērnu darbiņiem

Izstāde un noslēguma koncerts bija ne tikai sirsnīgs un jautrs, bet arī
garšīgs. Par lielo nometnes 3x3 kūku bija parūpējušies mūsu čaklie
pavāri Indra Jākobsone un Normunds Krišjānis ar saviem palīgiem.

Vakardienas avīzes numura mīklas atminējums:

Autore: Venēra Vilovska
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Vārdi, adreses, tālruņu numuri, e-pasti, pārdomas, piezīmes (Neaizmirsti arī savu adresi iedot citiem!)

Balvas vislabākajiem
Noslēguma vakarā apbalvojumu saņēma nometnes visjaunākais ieviržu vadītajs Toms Zaharevskis, kas veiksmīgi tika galā ar savu dienas
ievirzi un papildus noorganizēja arī citas
interesantas nodarbības – Mācību par
līviem un Sporta stundas vakarā.
Anda, Mārtiņš un Amanda saņēma balvas kā latviešu valodas sacensības uzvarētāji,

savukārt diplomus
ieguva četri vecākas
grupas bērni, kas ekskursijas laikā pieveica grūto un sarežģīto ceļu līdz Patrika
kalna virsotnei.

Vislielākais paldies Zanei, jo bez viņas nakts darba šīs avīzes nebūtu. Un tā pavisam nebūtu tāda, kādu jūs to ik rītu
saņemat, ja mums nepalīdzētu Lauris, Ieva, Baiba, Guna, Inguna un Zane un visi, kas nesa uz redakciju rakstus un jokus .

3x3 ğimeņu saietu Īrijā atbalsta:

Latvijas vēstniecība Īrijā

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

Latviešu
maize Īrijā

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