3x3 saieta Īrijā avīze

Nu es kuršu uguntiņu,
dziesmu likšu pavardā!

Lough Lannagh, Kāslbora, Meijo grāfiste, Īrija. 17.08.2015 - 23.08.2015
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Tiksimies atkal 2016. gada
nometnē

Paldies ikvienam no jums, kas šogad
piedalījās Īrijas 3x3 nometnē, jo mēs to
veidojām visi kopā. Un nometne sanāca
laba!
Tie Īrijas trīsreiztrīsotāji, kas nometnēs
Zaļajā salā piedalās ne pirmo reizi,
noteikti man piekritīs, ka katra nometne

ir savādāka. Nu, kaut vai tāpēc, ka bez
tradicionālajām klāt nāk arvien jaunas
Ievirzes. Arī tāpēc, ka nometnē piedalās
jauni trīsreiztrīsotāji, mainās nometnes
tēma un maināmies mēs paši.
Bet nemainīgs paliek latviskais gars, valoda, kurā runājam un lepnums par to, ka
esam latvieši!
Man patiešām ir žēl, ka nu mums
jāšķiras, bet nekur jau mēs nepaliksim.
Tepat vien esam.
Nesīsim tautās 3x3 ideju, sajūtas un
noskaņu, turpināsim draudzības arī
ārpus šī mazā latviskā ciematiņa. Droši
dosimies arī uz citām 3x3 nometnēm
pasaulē un mājās - Latvijā, jo visur esam
gaidīti. Bet savu, Īrijas 3x3, mīlēsim un
lolosim un citu gadu atkal satiksimies
šeit pie ezera līča.
Sandra Bondarevska,
Īrijas 3x3 padomes priekšsēdētāja

Lielais noslēguma
koncerts un izstāde

www.3x3irija.com

Šodien tūlīt pēc brokastīm
būs konference
Tikko paēdīsim brokastis, tā dodamies uz
mazo zāli, kur notiks nometnes noslēguma
konference un Īrijas 3x3 šā gada nometnes
noslēgums.

Tiem, kas brauc ar
vilcienu!
Vilciens uz Dublinu atiet no Castlebar
dzelzceļa stacijas pulksten 13.23. Lūdzam
visus braucējus pulcēties pie Informācijas
centra 12.45, kur slikto laika apstākļu dēļ
būs pasūtīti taksometri.

Tiem, kas rīt dodas uz
“Straumēniem”!
Jūs varat nesteigties, jo jūsu lidojums notiks tikai rīt un šonakt jūs paliekat pie Zanes
mājās, kurp viņa jūs nogādās. Iesakām klausīt
Zani.

Informācijas centrā atlaides

Nometnes nedēļas laikā esam tik
aizņemti… Katrs steidzamies uz savu
ievirzi un tikai reizumis padalāmies ar
istabas biedru par saviem iespaidiem.
Aizņemti ar savām ievirzēm, mēs varam
vien nojaust, kas tad īsti notiek citās. Bet
katrai no tām ir savs taustāms, vai gluži
otrādi – netverams rezultāts.
Nometnes
noslēguma
koncerts
un izstāde ir tā, kas mums lieliski
demonstrē šos rezultātus, kur varam tos
skatīt, klausīties un baudīt.
(Koncerta un izstādes
fotoreportāža 2.lpp.)

Šī ir ziņa tiem, kas vēl domā: pirkt vai nepirkt nometnes T kreklu. Kā parasti nometnes pēdējās dienās, sākot ar vakardienu, krekliem ir iestājusies cenas atlaide.
Pie kam – atlaide ir liela – 50%! Steidzieties, kamēr vēl ir!

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 operators 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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Koncertā un izstādē – viss nedēļas veikums
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Vītolu ģimeni mūsu 3x3 var
pamanīt uzreiz: tētis – balts,
pārējie – šokolādes brūni.
Inarts ir saimniecības pārzinis
Latvijas vēstniecībā, bet viņa
sieva Stefānija (Stephanie) – biznesa attīstības menedžere augsto tehnoloģiju jomā. Viņiem ir
trīs bērni: piecgadīgā Žasī (Jacy)
– meitenītes vārds saīsināts
no viņas tantes vārda Jasmin;
divgadīgā
Džalma
(Jalma),
kuras vārds apvienots no Jada
(zināšanas) un Alma (dvēsele)
un viengadīgā Kzalja (Xalya),
kas nozīmē – Dieva cildināšana.
Viņiem kā bērnu auklīte līdzi atbraukusi Stefānijas māsa Amanda Dossou.
Vītoli Īrijā ir jau desmit gadus,
taču kopā – no 2011.gada.
- Mēs esam multikulturāla
ģimene, - teic Vītoli. Stefānija
ir dzimusi Āfrikā, Kotdivuārā,
Ziloņkaula krastā un vēlāk ar
ģimeni pārcēlusies uz Franciju. Bet Inarts būtībā ir no Saldus Kurzemē. Viņi satikušies
kādā baznīcas jauniešu rīkotajā
sarīkojumā nedēļas nogalē
Droghedā. Un ieraudzījuši viens
otru pa īstam.
- Man Inarts šķita ļoti
noslēpumains un draudzīgs,
- teic Stefānija. – Līdz tam es
pāris latviešu pazinu, taču
neko nezināju par viņu kultūru.
Gribēju uzzināt ko vairāk.
- Savukārt mani vienmēr
ir
piesaistījis
neparastais,
atšķirīgais. Vienmēr esmu gribējis
uzzināt ko vairāk par citu tautu
kultūru. Turklāt, Stefānija ir ļoti
skaista, dzīvesgudra un ar labām
manierēm.
- Es jau divreiz esmu bijusi Latvijā,
- papildina Stefānija. – Un reiz
biju arī 18.novembra svinībās.
Sākumā neko lielu necerēju
ieraudzīt. Bet tad staigājām pa
ielām, Rīga bija skaisti izgaismota, skatījāmies uguņošanu
Daugavmalā. Man ļoti patika, tas
bija iespaidīgi. Bet galvenais – lai
gan bija milzīgi cilvēku pūļi, es
nejutos kā izstumtā, es tur biju
pieņemta, biju savējā. Man ļoti
patīk, kā jūs svinat savas valsts
nacionālos svētkus, salīdzinot
ar īru Patrika dienu. Īrijā šī diena
vairāk saistās ar dzeršanu un krogiem, aizmirstot šo svētku jēgu.
To, ka Latvijā valda ģimeniskums,
vienotība un garīgais spēks, uzreiz var just.
Man prieks, ka cilvēki prot kopt
un noturēt tradīciju, tas ir ļoti
svarīgi. Arī vakar daudzinājumā.
– Un Stefānija grib precizēt, ko
īsti daudzinājumā nozīmēja

Kā savienot latvisko
un afrikānisko būtību
– Vītolu ģimene

cilvēku aplis, kāpēc uguns bija tik
svarīga.
- Mēs ģimenē runājam trijās
valodās, - stāsta Inarts. – Es ar
bērniem – latviski, Stefānija –
franciski, bet angļu valodu meitas mācās no auklītes. 3x3 esam
pirmoreiz. Pagājšgad es uz 3x3
informācijas centru atvedu saieta
cilvēkus un redzēju, kas te notiek,
un uzreiz teicu, lai mani pieraksta
uz nākamo 3x3!
- Tradīcijas nāk no identitātes, un
identitāte veido tradīcijas, - papildina Stefānija. – Ļoti būtiski, ka
mūsu bērni saglabā gan savu latvisko, gan afrikānisko identitāti.
Tad viņi zinās, kas viņi ir un no
kurienes viņi nāk. Tāpēc arī mēs
esam 3x3. Te visi ir ļoti draudzīgi.
Interesanti arī iepazīt pavisam
citu, savādāku kultūru.
Stefānija
te
šuj
aproci
krustdūrienā ar uzrakstu FOREVER. – Tas simbolizē ģimeniskumu,
- viņa teic, - ģimeniskums ir
mūžīgs. Un aproces valkātājam šī
vērtība arī ir mūžīga.

- Es atkal eju uz foto ievirzi un esmu arī brīvprātīgais
informācijas centrā, - saka Inarts.
- Vislabākais šajā 3x3 ir tā labā
ideja, kad cilvēki, kas ir tālu no
mājām, prom no Latvijas, te var
būt kopā kā ģimene. Te ir ļoti
laba, pozitīva gaisotne, – uzsver
Stefānija.
- Man atkal 3x3 ir svarīgs bērnu
dēļ. Ļoti nozīmīgs ir latviskums nodarbībās. Arī pats varu
mācīties latviskumu. Mēs esam
jaukta ģimene, un latviskums
ģimenē ir atkarīgs tikai no manis. Esmu atbildīgs savu bērnu
priekšā.
- Interesanti bija redzēt jūsu
tautastērpus, - piebilst Stefānija.
Inarts man iepriekš bija rādījis
video par latviešu tautastērpiem,
bet redzēt dzīvajā bija pavisam
kaut kas cits. Daudzinājumā
varēja just, kā no cilvēkiem strāvo
labā enerģija. Kad dziedāja
latgaliešu dziesmu, es atcerējos
savas, afrikāņu, tradīcijas, - teic
Stefānija. – Jā, mēs ģimenē
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ievērojam arī afrikāņu tradīcijas:
tas ir liels ģimeniskums, mēs
ļoti respektējam un klausām
vecākus. Tas afrikāņiem ir ļoti
raksturīgi.
Ar patiesu prieku izgaršoju arī
latviešu ēdienu daudzveidību.
Te ir pareizi izvēlētas garšvielas,
tāpēc ēdiens ir gards. Āfrikā ir
līdzīgi – sāli un piparus izvēlas
uzmanīgi. Tas nav ēdiens, kas
vienkārši jādabū kuņģī, tas ir
veselīgs ēdiens – daudz dārzeņu,
vitamīnu. Turklāt, man ļoti garšo
griķi.
Te mums pievienojas Stefānijas
māsa Amanda. Arī viņa te
jūtas ļoti labi un izšuj aproci
krustdūrienā – Sākumā gribēju
izšūt Latīņamerikas vai indiāņu
ornamentu un krāsas, bet beigās
izlēmu, ka aproci šūšu siltos
toņos – tā, kā pati to jūtu.
Katrā
ziņā
secinājums
ir
vienbalsīgs – Noteikti brauksim
uz 3x3 arī nākamo un aiznākamo
gadu!
Ieva Freinberga

Austra Graša ievirzē mēs
izstaigājām cilvēka dzīves ritumu
Īstenībā tas ir tik pašsaprotami
un vienkārši. Ikviena cilvēka
dzīvē vissvarīgākie notikumi ir
trīs: piedzimšana, savas ģimenes
veidošana un mūža norietā aiziešana. Un tie ir arī svarīgākie
godi - vārdības, vedības un
bedības. Un ko gan citu godās, ja
ne jaunās dzīvības ierašanos šai
saulē, viņa un viņas līdzināšanu
un visubeidzot pavadīšanu uz
aizsauli?
Šie notikumi tad arī tiek godā
celti, katram no tiem ir savi
rituāli, ticējumi un dziesmas. Jā,
pašsaprotami un vienkārši. Bet
tikai tad, ja par to stāsta Austris
Grasis un Ieva Freinberga, kas šo
latviešu tautas garīgo pūru ne
vien pārzina un vada, bet paši
bijuši arī par vadāmajiem. Un tas
ir svarīgi, jo īsto jēgu un nozīmi

vari sajust tikai tad, ja pats esi
iekāpis attiecīgajās kurpēs.
Filmētajos materiālos, ko Ievirzes dalībniekiem demonstrēja
Ieva un Austris, lielākoties - viņu

pašu pieredze, tāpēc nodarbībās
stāstījumu papildināja lieliskas
video ilustrācijas – Ievas meitiņas
Dainas kristības, abu – Austra un
Ievas kāzas un veļu mielošana

abu lauku mājās “Ģendertos”.
Interesanti arī tas, ka Austris
Grasis kā baltu valodu filologs
folkloru zina skaidrot no vārdu
izcelsmes aspekta, bet latviešu
tautas dziesmās iekļauto filozofiju – no dainām. Un tur mūsu
senču viedums, noskaņas un
dzīves uztvere skatāma caur dabas, mitoloģiskajiem un paša
teicēja tēliem.
Austris un Ieva atgādina, ka viņu
Ievirze nav nedz Dievturības,
nedz seno rituālu reklamēšana.
Senās parašas mūsdienās piekopt vai nepiekopt paliek katra
paša ziņā un izvēlē, tomēr
Austris Grasis ir pārliecināts:
ikvienam rituālam, senam vai
mūsdienīgam, ir jābūt ar noteiktu segumu un nevis tāpēc vien,
ka tas smuki izskatās.

Noslēgusies arī lielā sacensība 3x3 saldo gardo biezpiena
sieriņu zīmē
“Es runāju latviski”

Jau trīs gadus mums ir draudzīgas attiecības ar Īrijas latviešu veikalu
Bite, kas mūs atbalsta ne tikai 3x3, bet arī citos latviešu sarīkojumos
– kultūras dienās, labdarības akcijās. Šogad viņiiepriecināja mūs
ar biezpiena sieriņiems. Un šī nometne mums noteikti paliks saldā
atmiņā!

Par mūsu nometnes sacensības “Es runāju latviski” piekto uzvarētāju
vakar kļuva Ievirzes “Riti raiti valodiņa” vidējās grupas dalībnieks Fridrihs Briedis. Apsveicam tevi!
Atgādinām, ka sacensība ilga visu nedēļu. Vērtējot bērnus žūrijas
komisijai ir milzīgs prieks par to, ka bērnu un jauniešu latviešu valodas
zināšanu prasmes šogad ir ļoti uzlabojušās. Jūs visi esat lieliski!
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- Tagad es iešu uz redakciju, - paziņo Trejlapja
žurnāliste.
- Vai uz sarkano akciju? – pārvaicā valodnieks Austris
Grasis.
Ieraudzījis
to,
kā
nometņotāji
saposušies
Daudzinājumam, Ričards ir no tiesas sašutis: “Nu,
mammu! Kāpēc tu nepaņēmi līdzi manu tautas
tērpu?! Es tagad izskatīšos pēc idiota!”
- Varbūt īrus varētu saukt par īrniekiem? – aizdomājas
valodnieks Austris Grasis.
Agita pēc pusdienām grūši pūš: “Tā, kā šeit mūs baro,
mūs vēl nav barojuši nekur!”
“Ir gan,” atceras Pēteris.
“Kur tad?”
“Armijā. Tikai vienīgā atsķirība ir tā, ka tur virsnieks arvien nelaikā nobļavās: “Zakončiķ prijom pišķi!”
- Mammu, es tagad iešu nogulties zem gultas un
blenzt griestos, - paziņo pārgurusī Daina Upmale
pēc 3x3 dančiem.

Vismīļākā atvadu buča. Bet nebēdā, mēs vēl noteikti tiksimies…

3x3 draugu koordinātes

- Mazajā bundulī ir tēja, - gādīgi pamāca galvenā
ēdinātāja Indra Jākobsone.
- Jā, zinu, es jau to uzlēju savai kafijai, - teic saskumusi
3x3niece.

Kr.7 3x3 2015
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Gatavojoties skaipa teletiltam ar Katskiļu 3x3
Amerikā, minūti pirms atbildīgā momenta, protams,
pazūd internets.
- Varbūt mums visus mobilos un rūterus salikt krusta vai pentagrammas veidā? – sitāciju ar interneta
izsaukšanas rituālu mēģina glābt Ernests Upmalis.
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Infocentrā, kāru skatu apkārt mesdams, ietraucas
3x3 krekla pircējs. “Vai varu maksāt ar karti?” viņš
interesējas. “Vari! Tikai tev jāatstāj karte šeit un
jānosauc PIN kods,” laipni skaidro Informācijas centra
dežurants
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LĪMENISKI. 1. Krāsas. 5. Savāda gaisma. 7. Satiksmes līdzeklis.9.Velve.11.Uvula (anatomija).
12. Samazgas.13.Lidmašīna.16. Dzīvas bildes.17. Neliela apaļa čūliņa uz mutes gļotādas, parasti ir
vairākas.18. Iekārtas veikalā.19. Kalēja krāsns.
STATENISKI.1. Lielums, kas raksturo siltuma vai aukstuma pakāpi.2. Citronmētra.3. Bargums.
4. Dzīvnieks, ar nepatīkamu smaržu.6. Sekošana.8. Prasīgs.10. Iedarboties.14. Deserts.
15.Apava viena no daļām.16.Darini zirgam apavus!
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Ieva Freinberga uz brokastīm atnākusi bez vārda
zīmes.
- Es šorīt speciāli piedomāju, lai paņemtu vārda zīmi,
bet, re, kā iznāca! – viņa taisnojas. – Jā, bet vakar, kad
arī speciāli piedomāju, es pusi dienas staigāju kā Austris Grasis (Ievas vīrs).

Laika ziņas
Rīt būs ļoti, ļoti slapja diena. Pilēs, ritēs
un dažkārt līs aumaļām. Pirmo reizi
Lough Lannagh apvidū pastiprināts
mitruma daudzums būs ne tikai āra,
bet arī iekšā telpās. Metereoloģiskais
dienests tieši tā arī ziņo - būšot smagais lietus (heavy rain), kas ne mirkli
neļaus iespīdēties saulei, ja nu vienīgi
pa brīdim mīsies ar vieglo lietu. Mjā,
tādas nu reiz tās lietas.
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Nododam stafeti
Straumēniem

Droši vien daudzi jau
pamanījuši, ka vakardien lielajā nometnes
noslēguma
koncertā
nepiedalījās „Riti raiti
valodiņa” vecākās grupas
skolotāja Gita Robalde no
Bradfordas Lielbritānijā.
Un nepiedalījās tāpēc,
ka Gita steidzās mājās, jo
šodien pēcpusdienā sākas
Lielbritānijas 3x3.
Blakus salā pēc daudziem gadiem tā būs pirmā
atjaunotā 3x3 nometne
latviešu valodā.
Ja paraugāmies vēsturē,
tad pats pirmais saiets
Anglijā 1983.gadā notika
bijušajā latviešu īpašumā

“Almēlija”, bet 1989.gadā
šo īpašumu pārdeva un
tad nometne pārcēlās
uz “Straumēniem”.
Te
trīsreiztrīsotāji pulcējās
vēl piecus gadus, līdz
pat
2003.
Pavisam
Lielbritānijā
nometnes
latviešu
valodā
tika
rīkotas divdesmit gadus,
bet tad nometņu rīkošana
pārtrūka.
Toties
kopš
1987.
gada “Straumēnos” ik
vasaru notiek 3x3 nometnes angļu valodā un
aiznākamgad šie angļu
saieti svinēs jau 30. gadadienu. Angļu nometnēs
viena no ilggadīgākajām

atbildīga tieši Gita un
viņas komanda. Darbs
pie
3x3
rīkošanas
kaimiņsaliešiem sākās vēl
pagājušovasar, kad mūsu
nometnē piedalījās arī
Aija un Sandris Leonoviči,
šā gada Lielbritānijas 3x3
vadītāji. Varam viņus tikai
apskaust, jo Anglijā viss
vēl priekšā.
Sūtīsim spēka, izturības
un veiksmes vēlējumus
Gitai, Aijai, Sandrim un
visiem pārējiem lielās
3x3 saimes dalībniekiem
viņpus Īru jūrai un turēsim
īkšķus, lai nometne blakus
salā norit līksmi un raiti!!
Veiksmīgu
nākamo
nedēļu
vēlēsim
arī
mūsu Ieviržu vadītājiem

Inesei un Jānim Atim
Krūmiņiem, Ievai Freinbergai un Austrim Grasim.
Ieviržu vadītāju statusā
“Straumēnos” startēs arī
Daina un Ernests Upmaņi
vadot Latviešu danču
ievirzi, bet Guna Kriškāne
dodas viņiem visiem līdzi,
lai atjaunoto nometni
atbalstītu,
rīkotājiem
sniegtu praktiskus organizatoriskus padomus un
administrētu Sabiedrības
integrācijas
fonda
līdzfinansēto projektu.
Mīļie draugi, aizvediet
arī
uz
Straumēniem
vissiltākos
sveicienus no mums – Īrijas
trīsreiztrīsotājiem. Un lai
jums viss izdodas!!

3x3 rīkotājām joprojām
ir Anna Eksts, mūsu kora
eLVē dziedātāja Jura Eksta enerģiskā sieva. Lai
gan Ekstu ģimene jau
daudzus gadus dzīvo Īrijā,
Anna ik vasaru dodas uz
“Straumēniem”, kur viņa
ir viena no nometnes
vadītājām.
Angliskais
3x3 Straumēnos šovasar
jau ir noticis, bet minētā
pirmā atjaunotā nometne
latviešu valodā sāksies
šopēcpusdien.
Gita
Robalde
ir
Lielbritānijas
3x3
padomes priekšsēdētāja.
Par to, lai 3x3 atjaunošana
noritētu
sekmīgi,
ir

3x3 ğimeņu saietu Īrijā atbalsta:

Latviešu
maize Īrijā
Lielu paldies sakām Latvijas vēstniecībai Īrijā, kas nometnei izpalīdzēja ar lielajām teltīm- nojumēm.
„Trejlapis” redakcijā čakli strādā: Sandra Bondarevska, Santa Siliņa, Inguna Mieze, Guna Kriškāne, Lauris Karpovs Ziemelis,
Nadīna Zavadilika un visi citi rakstītāji un fotografētāji, kam nav slinkums atsoļot līdz redakcijai un atnest bildi, stāstiņu, joku
vai klaču. Mīļi gaidīti Mājīgās mājas viesmīlīgajā virtuvē, kur atkal izvietojusies avīzes redakcija!
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