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Tas notika 3x3
nometnē!
Vakardienas notikums visu mūžu
atmiņā noteikti paliks mūsu Irai
Fjodorovai un apzinīgajā vecumā ar to noteikti leposies viņas
meitiņa Gabriela. Pirmkārt, tieši
nometnes laikā (vakardien) mazajai palika apaļi pieci mēneši;
otrkārt - viņa ir visjaunakā mūsu
nometnes dalībniece; treškārt,
tieši vakar Gabriela tika pie sava
pirmā zobiņa. Tas izšķīlies apakšējā smaganu rindā labajā pusē.
Mēs visi zinām, cik nemierīgs un
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Sienasavīžu konkursa
uzvarētājs

satraucošs ir šis zobu gaidīšanas
laiks un cik sarežģīts parasti tas ir
vecākiem un bērnam pašam. Un
te nu mums ir jāuzliela mazā par
pacietību, varonību un izturību.
Gabriela šo sarežģīto dzīves posmu ir pārlaidusi aplam mierīgi
un bez vienas asaras. Ar to lepojas gan māmiņa, gan meita.
Mēs mīļi sveicam Garbielu un
viņas mammu Iru un ceram, ka
nākošvasar mazā Gabriela pa nometni jau rikšos savām kājelēm!

Vakar notika Īrijas latviešu nedēļas nogales skoliņu sienas avīžu
konkursa vērtēšana, kuru veica
paplašināta žūrijas komisija. Šogad līdz avīžu iesniegšanas dienai bijām saņēmuši trīs skoliņu
darbus. Tā ir Leinsteres Latviešu
Kultūrizglītības Asociācijas (LLKIA) “Dzintars”, Dzintara mākslas

skola; Atlonas, Vidusīrijas nedēļas nogales latviešu skoliņa
“Pūcītes” un latviešu bērnu nedēļas nogales skoliņa “Kamoliņš”
(Cashel, Co. Tipperary).
Vērtēšanas kopsavilkums parādīja, ka konkursa uzvarētājs un
100 eiro saņēmējs ir skoliņa “Pūcītes”.

Šodien Daudzinājums
Šodien pēc vakariņām, tūlīt pēc pulksten 20.00, pulcējamies pie Informācijas centra, lai dotos gājienā uz
mūsu parasto Daudzinājuma vietu viņpus ezeram.
Sapucēsimies svētku drēbēs vai uzvilksim tautas tērpus. Iepriekš salasīsim pļavu augus un ziedus ugunskura pušķošanai un ņemsim tos līdzi. Daudzinājumu
vadīs Austris Grasis un Ieva Freinberga.

UZMANĪBU!

Informācijas centrs ir atvērts katru dienu no 9:45-13:00 un 13:30-19:00. 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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Brīvais mikrofons jeb talantu konkurss
Katru gadu nometnē tiek rīkots talantu konkurss jeb brīvais mikrofons, kad uzstājas paši nometnes dalībnieki. Arī šogad.
Vakara programma, kā allaž izvērtās pavisam gara. Talantu mums ir daudz!

Kaspars un Kristīne Ābrami dzied “Baltā
dziesma”.

Riti raiti, valodiņa! 6 – 7 gadus vecie bērni
kopā ar vecākiem dejo Putniņdeju.

Kažotnieku ģimene ar uzvedumu “Meita
raud pēc savas krūzes”.

Riti raiti, valodiņa! vecākās grupas ansamblis
Baranka dejo Mugurdanci.

Visdari izpilda muzikālu uzvedumu “Krustmāte”.

Karina un Maksis Lowe ar priekšnesumu
trijās valodās.

Melleņu un Taurētāju mājas apvietotā
drāmas grupa “Acīmredzamais neticamais” ar
izrādi “Slēptā kamera”.

Nīcēju kora “3x3 debija” akapelas priekšnesums, dziesma ar orģināltekstu “Nedalāmi”.

Pēteris Trups un “Ai, jel manu vieglu prātu”.

Tarkšķi + Elza ar skanīgo “Nedomāju, necerēju šai vietā(i) gavilēt”.
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Virtuves ansamblis “Cīsiņu mērces apvienotā
kartupeļu bumbiņa” dzied “Es nenācu šai
vietā”.

Indra ar mazmeitu, muzikāli zaglīgs uzvedums “Čigāni”.

3x3 danču ievirze ar deju “Oira”, kas īstenība
ir naudas dziesma.

Noslēgumā visi kopā - R.Kaupera “Mana
dziesma”.

Vilkus šogad vada Mārtiņš Punculis no Īrijas
Katru gadu 3x3 saietā viena no ievirzēm ir “Vilku
mācība”, kas sevī ietver izdzīvošanas iemaņu apgūšanu. Ļoti populāra šī ievirze ir +/- 10 gadus vecu
bērnu, īpaši zēnu, vidū.
Šogad, atšķirībā no citiem
gadiem, “Vilku mācības” ievirzi vada Mārtiņš Punculis
no Īrijas un dara to ar savdabīgu pedagoģisko pieeju.
Jau pirmajā nodarbībā
jaunajiem “izdzīvotājiem”
vajadzēja mežā iekurt
ugunskuru, uz ko visi kā
viens atbildēja: “Protu,
protu! un palīdzība nav
vajadzīga”. Ievirzes vadītājs to ņēmā vērā un tiešām nepalīdzēja, pat ar
padomu ne. Un tālāk notikumi attīstījās kā pasakā
par balodi, kurš arī deklarēja “protu, protu”. Rezultātā ugunskurs netika
iekurts ne pirmajā dienā,
ne otrajā! Trešajā dienā,

Vilku mācība no
dalībnieka skatu punkta
Intervija ar Fridrihu Briedi (8 gadi)

nodrošinājušies ar palīgmateriāliem, kas atrodami
nevis mežā, bet lielveikalu
plauktos, bērni beidzot
iekūra ugunskuru! Kas tas
bija par prieku!
Paralēli ilgajai ugunskura
iekuršanas epopejai “Vilku mācības” dalībnieki no
mežā atrodamajiem materiāliem uztaisīja makšķe-

res un lika tās lietā tuvējā
ezerā. Neizpalika arī loms.
Tāpat bērni taisa koka karotes un ir cerība, ka tās
būs gatavas līdz nometnes beigām!
“Vilku mācības” ievirzes
vadītājam Mārtiņam šī ir
pirmā pieredze ar latviešu
bērniem, jo visas iepriekšējās izdzīvošanas nometnes viņš ir vadījis vietējiem
īru bērniem. Tāpat Mārtiņš, kurš ikdienas dzīvē
vada biznesa konsultāciju,
tēju vairumtirdzniecības,
dizaina un mākslas biznesus, ir aktīvs sportists.
Savulaik Mārtiņš ir izcīnījis
junioru Eiropas čempiona
titulu loka šaušanā, bet
tagad ir aizrāvies ar zemūdens peldēšanu un šai
nodarbei brīvajā laikā tiek
izmantots arī blakus esošais ezers!
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Trejlapis: Fridrih, tu piedalies ievirzē Vilku mācība. Kas
tas ir?
Fridrihs: Tā ir tāda mācība,
kur visādas lietas taisa mežā,
tur arī kurina ungunskuru un
dažreiz makšķerē.
Trejlapis: Kas ir tās lietas,
kuras taisa mežā?
Fridrihs: Visādas lietas no
kokiem, makšķeres, karotes,
daži taisa arī šķēpus.
Trejlapis: Vai tās lietas, ko taisa mežā, pēc tam var
kaut kur izmatot?
Fridrihs: Jā, es nezinu kāpēc nevarētu. Šodien mēs
makšķerējām ezerā un Evelīna noķēra zivi, tā zivs norāva āķi un mēs viņu palaidām atpakaļ ūdenī.
Trejlapis: Pastāsti kā taisa karotes.
Fridrihs: Vispirms ir jāatrod labu koku, tādu kas ir pietiekoši garš un pietiekoši plats. Tad jānomizo miza, pēc
tam ar cirvi vai ar lielu un ļoti, ļoti asu nazi jāuztaisa
forma, tad jāuztaisa tāds apaļš...., tad ar cirvi vēl pielabo formu, tad kārtīgi jānoslīpē to ovālo vietu. To vietu,
kur būs caurums, ir jāslīpē ar tādu plakanu lietu. Tālāk
es vēl neesmu izdarījis, tāpēc vēl nezinu.
Trejlapis: Vai mežā nav bailīgi?
Fridrihs: Ja būtu tumšs būtu drusku bailīgāk, bet es
nezinu, vai es baidītos.
Trejlapis: Ko tu teiktu kādam, kas vēl nekad nav bijis
Vilku mācībā, un nezina: iet vai tomēr ne?
Fridrihs: Es teiktu, ka tur ir ļoti interesanti un tur vajadzētu iet, jo tur taisa viskautko no koka. Lai arī ir jāpieliek darbs, ir interesanti. Un, ja nu kādam nepatīk,
tad nākamgad var neiet.

Ātrais jautājums:

Kas tev vislabāk patīk
šajā 3x3 nometnē?
Tomas Corcoran: Man
patīk, ka viskautko var
darīt.

Silva Džoisa: Man ļoti
patīk skraidīt un spēlēties.

Anna Ekuse: Man patīk
lelles teātra ievirzē un vēl
“No veca par jaunu”. Man
patīk pastaigāties ar suni.

Latviešu valodas balvu
saņem Roberts Džoiss

Dārsijs Adebaijo: Man
patīk Vilku mācība, sports
un arī valodas mācības
“Riti raiti, valodiņa!”

Klāvs Zaharevskis: Man
ļoti patīk sports, Vilku
mācība un man te ir ļoti
daudz draugu.

Anna Elza Lapsa: Man
patīk tas, ka nav agri jāiet
gulēt un var darīt to, kas
patīk.

Ričards Adebaijo: Man
vislabāk patīk, ka šeit ir
daudz laipnu cilvēku, bet
gribētos vairāk saldumu.

Laima Ozola: Man patīk
laika apstākļi, ezers un
manas ievirzes abas vadītājas.

Roberts ir piedalījies tieši tikpat 3x3 nometnēs, cik viņam pašreiz ir gadu. Tātad
piecās, šo ieskaitot. 2012.gadā, kad notika pirmā nometne, Robertam bija tikai trīs
mēneši, bet viņš bija cītīgs 3x3 dalībnieks, jo devās līdzi mammai pat uz dancošanu.
Apsveicam tevi, Robert!
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Švīkāšanas procesi manā mūžā

Nu, vai tad es te varu pagūt aiziet uz kādu ievirzi?!
Juris Sējāns diemžēl ir
aizbraucis. Pēc zināmām
sērošanas minūtēm man
beidzot atliek kāds brītiņš
arī sev pašai. Jāpagūst
taču apstaigāt Kastlbāras
veikali un krogi! Jāsataisa
bildes: es un Patrika kalns
aiz dīķa, es un pilsētas laukums, es un baznīca, es
un kroga ārpuse, es un tas
smukais puisis krogā, es
un lielā Guinness glāze…
un tā tālāk. Jūs taču saprotat, ka citādi nevarēšu
ne Feisbukā, ne Draugos
lepoties, ka te esmu bijusi.
Beidzot ar pūlēm atlicinu laiku arī Zīmēšanas
ievirzei. Kurš gan kādreiz bērnībā ar apkošļātu
sarkano zīmuli nav vilcis
– Punktiņš, punktiņš, komatiņš? Protams (te vietā
būtu mans viegli ironiski
saprotošais
pārākuma
smaids). Bet es taču māku
zīmēt! Man ir liela pieredze skolas sienas avīžu
un fabriku goda plākšņu
aprakstīšanā, apzīmēšanā

un aizkrāsošanā. Bet kā
šo manu zināšanu neuzkrītoši parādīt pārējiem
ievirzes dalībniekiem un
galvenokārt, lai ievirzes
vadītāja Santa Siliņa saprastu, ka viņai ir darīšana
ar profesionāli?
Kad Santa uz plika galda
sāk krāmēt savas pusdienas – kartupeļus, kabaci,
sīpolu un ko tur vēl ne,
nupat no veikala nestu
(ieskaitot lielo koka karoti), es, pēc dabas lādzīga
būdama, jau sāku lobīt
sīpolu un kasīt kartupeļus (lai taču viņa ātrāk
tiek pie pusdienām un
mēs beidzot varam sākt
zīmēt). Bet te Santa (pilnīgi netaisnīgi!) uz mani tik
dusmīgi paskatās, ka nazis
man izkrīt no rokas. Redz,
mēs to visu zīmēšot.
Nu labi, ja viņa grib palikt ar tukšu vēderu un
tikai bīdīt augsto mākslu
(runā, ka visi dižgari savus
šedevrus esot radījuši ar
tukšiem vēderiem), lai tā
būtu! Ķeramies klāt.
Kartupeļus uzzīmēju dzie-

dot – kas tur ko nemācēt,
divi netīri bumbuļi vien ir.
Sīpols arī tīri tā nekas. Kabacis mazliet atgādina balonu, bet ar loku bunti jau
ir mazliet sarežģīti, jo tai
vairs lapā nepietiek vietas.
Noņemu no galda nost, lai
netraucē. Santai tas nepatīk, viņa atliek atpakaļ. Nu,
lai jau viņai tiek.
Kad sāku ēnot duršlaku
(bļodu ar caurumiem),
Santa teic, ka tā vis’ nevarēšot. – Kāpēc tad nē?
– vaicāju. – Es varēšu gan,
man spēka diezgan, esmu
taču vēl skaisti nobriedušajos spēka gados. – Nē,
viņa labāk zinot. – Nu labi,
es pieklājīgi klusēju. Bet
kad viņa ar savu zīmuli sāk
švīkāt (Santa saka – ēnot)
manu darbu (es tikai aiz
iedzimtas kautrības nelieku klāt vārdu – mākslas),
vairs neizturu, jo arī labi
audzinātiem
cilvēkiem
ir kaut kāds pacietības
mērs. Sakrāmēju savas
mantiņas un lepni paceltu
galvu aizeju.
Pa ceļam uz durvīm gan

3x3 krustvārdu mīkla Nr. 5

Līmeniski. 1.Apbraukšanas maršruts. 6.Smaržot. 7.Vidējais akmens laikmets(VI-II
g.tk. p.m.ē.) 8.Kāda iekšējā pāra orgāna(kura?) mazspēja, kas organismā izraisa urīna
samazināšanos vai tā trūkumu. 9.Tieva elastīga struktūra cilvēkiem un dzīvniekiem.
(dsk.). 10.Stabs. 13.Piena pārstrādes uzņēmuma daļa. 15.Blakuslieta.
Stateniski. 1. Regulāra naudas iemaksa par pakalpojuma saņemšanu. 2.Stīgu instruments. 3.Divpusēja vērtību apmaiņa. 4. Vide, teritorija, kurā dzīvo dažādi organismi,
starp kuriem ir izveidojušās atšķirīgas savstarpējās attiecības. 5. Imperatora sēnes.
11.Ūdenstilpne. 12.Donkihotisks. 14.Asins sūcējs.
Autore: Venēra Vilovska
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vēl paspēju ielūkoties
savu kolēģu darbos. Jā,
sanāk tīri labi – uzreiz var
pazīt – tas ir sīpols no labās puses, bet tas no kreisās; gaisma uz karoti krīt
no augšas vai no apakšas.
Jā skaisti, bet vai tas ir interesanti?!
Jūs pamēģiniet uzzīmēt

kabaci, kas izskatās pēc
mandarīna vai lokus, kas
izskatās pēc arbūza! Lūk,
tā ir māksla! Vinsents van
Gogs tā vien darīja un ieguva pasaules slavu! Es
iešu viņa pēdās!
Palieku arvien jūsu
neatzīti talantīgā
Drosma Spuldzīte

Linu kreklu šūšanas ievirzē ar adatu un diegu cītīgi strādā
Ēvalds Gaspažiņš, pēc profesijas fotogrāfs. Šūšanas ievirzē iegriežas mūsu avīzītes žurnāliste un pārsteigta jautā:
“Ēvald, tu arī šuj kreklu?”
Ēvalds, acis nepaceļot no sava rokdarba, viņai atbild: “Fotogrāfiem ir maza alga un kaut kas taču mugurā jāvelk.”
***
Rīta Rosmes laikā Sigita uzmundrinoši vēršas pie vienas no
savām vingrotājām: “Ļoti labi! Tu esi malacis! Tev sanāk tik
labi, ka varēsi iet karot!”
Savukārt elpas atvilkšanas pauzītes laikā viņa paziņo:
“Kamēr mēs stāvam, un, lai mums nav jāstāv, taisam pietupienus!”
****
Ernests un Daina Dejošanas ievirzē mācot jaunu deju, dod
komandu saviem dalībniekiem: “Sadevušies rokās jūs esat
izveidojuši rindu, kura tagad locīsies kā čūska.”
“Kaspar, ved savu čusku apkārt pa zāli,” dod komandu Daina. Kaspars ir gatavs to darīt, tomēr bažīgi pablenž uz sieviņu Kristīni, kas rindā ir nākošā aiz viņa.
****
Pie ēdiena izdalīšanas kāda 3x3niece pārmet Ilzei Tropai, kas
liek ēdienu uz šķīvjiem: “Ilze, tu liec dikti mazas porcijas.”
“Ja vajag vairāk, saki?” Ilze ir gatava papildināt šķīvi.
“Ai, nē. Labāk neliec. Es jau tā esmu pieņēmusies svarā,” pārdomā 3x3niece.
3x3 krustvārdu mīklas Nr. 4 atbilde

Latviešu
Īrijas latviešu
biedrība Īrijā nacionālā padome
Latviešu biedrība Īrijā (LBĪ)
šobrīd ir visvecākā un arī
skaitliski lielākā biedrība
Zaļajā salā ar bāzes vietu
Dublinā, dažādu tautību
sabiedrisko
organizāciju namā Lantern Centre.
Biedrība ir dibināta 2006.
gadā. LBĪ ir arī 3x3 nometnes rīkotāju – Īrijas 3x3 padomes jumta organizācija. Latviešu biedrība savā paspārnē apvieno
arī vairākas latviešu nedēļas skoliņas, sabiedriskās
organizācijas, mākslinieciskos kolektīvus, sporta
komandas un domubiedru grupas, kas atrodas Navanā, Portlīšā, Limerikā, Atlonā, Longfordā un citur,
protams, arī Dublinā.
LBĪ nu jau tradicionāli katru gadu maijā rīko Kultūras svētkus un bērnu talantu konkursu “Protu? Protu!”
Latviešu biedrība ir Eiropas Latviešu apvienības
(ELA) biedrorganizācija, tāpēc biedrības struktūrvienības aktīvi piedalās ELA rīkotajos pasākumos
Eiropas līmenī vai citu Eiropas valstu rīkotajos kultūras pasākumos un aicina pie sevis arī ciemiņus –
diasporas latviešus no citām valstīm. Lieliska sadarbība ir izveidojusies ar kaimiņsalas, Lielbritānijas,
latviešiem.
LBĪ ir aktīva dažādu projektu sagatavošanā un īstenošanā, ir piedalījusies dažādās atbalsta programmās gan kā projekta pieteicējs, gan kā partneris.

ĪLNP jau ceturto gadu sadarbojas ar
Īrijas 3x3 saietu. Tieši šeit notiek latviešu bērnu nedēļas nogales skoliņu
un bērnu pašdarbības kolektīvu sienasavīžu vērtēšana. Pirmajā gadā sienasavīžu konkursā uzvarēja Limerikas
skoliņa, otrajā - Droghedas, bet pagājušajā gadā - Karlovas skoliņa. Mēs
visi esam liecinieki tam, ka šā gada
konkursā uzvarēja Atlona!
Konkursa uzvarētājs balvā saņem ne
tikai skatītāju, 3x3 nometnes dalībnieku, atzinību, bet arī naudas balvu
100 eiro vērtībā.
ĪLNP ir dibināta 2012. gadā un sevī
apvieno gan kolektīvos, gan individuālos biedrus. Kolektīvie biedri pārstāv ļoti plašu amplitūdu, sākot no
pašdarbības kolektīviem un nedēļas
nogales skoliņām līdz pat sporta ko-
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mandām un biznesa uzņēmumiem.
ĪLNP pamatdarbība galvenokārt saistās ar bērnu un jauniešu projektiem,
tāpat nozīmīga loma ir labdarībai.
Šo gadu laikā ĪLNP ir īstenojusi piecus bērnu un jauniešu projektus, no
kuriem divi mazajiem dejotājiem palīdzēja nokļūt skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētkos Rīgā un Folkloras
festivālā Prāgā.
Pārējie trīs projekti bija vērsti uz jauniešu latviskās identitātes saglabāšanu. Šo projektu ietvaros ir notikusi
bērnu nometne Liepājā un jauniešu
nometnes Droghedā, kā arī mācīta
latviešu valodas divās Īrijas vidusskolās.
ĪLNP savās labdarības akcijās dāsni
ir palīdzējusi Liepājas internātskolas
un Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātskolas audzēkņiem. Tāpat ĪLNP
ir veikusi dāvinājumu visām Īrijas un
Ziemeļīrijas latviešu bērnu nedēļas
nogales skoliņām, pasniedzot Zaļajā
salā dzīvojošās rakstnieces Ingas Puriņas grāmatu “Varavīksnes ceļš”.
Šogad ar ĪLNP atbalstu notika Deju
Dižkoncerts un vēstniecības kausa
izcīņa mini futbolā. Abi šie pasākumi
pavasarī norisinājās Dublinā.

