21.augusts, 2019.gads

Dienas tēma: Šūpuļdziesma
Nudien negribu atņemt jums mundrumu un iemidzināt jau no paša rīta. Būsim aktīvi un darbīgi, zinātkāri un kustīgi visas dienas
garumā. Reiz kāds nopelniem bagāts trīsreiztrīsnieks man sacīja, ka nometnes laikā ikvienam jājūtas mazliet sagurušam, ar to
domādams – mazāk miega, vairāk darbošanās, lai sasmeltos maksimāli daudz ieguvumu. Šūpuļdziesma it kā gluži pretēji – mudina
doties pie miera. Taču tā aicina arī atjaunot spēkus, nomierināties un kaut uz brīdi pārtraukt trako skrējienu. Šūpuļdziesma tikpat labi
noder mazajam bērniņam, kam pelīte velk saldu miegu un pekaiņiem, kas gaida tēva medus podu un mātes ogu vācelīti; bet tikpat
labi tā der arī pieaugušajiem, kam jāatvelk elpa no ikdienas rūpēm un steigas, lai šo pašu medu un ogas sagādātu. Šūpuļdziesma
nomierina, tas ir galvenais. Un miers nes līdzi mīlestību, darbaspējas un dzīvotprieku. Dziedāsim saviem bērniem šūpuļdziesmas un
palūgsim, lai bērni tās dzied arī mums.

Ievirzes ir sākušās
Darbs ievirzēs jau rit pilnā sparā un ieviržu vadītājus
vienkopus vairs nav iespējams noķert. Taču mums tas
izdevās pirmajā dienā tūlīt pēc nometnes atklāšanas, kad
notika darba sapulce ieviržu vadītājiem
Pavisam kopā mums ir 24 skolotāji, pedagogi un sava amata
meistari, kas pirmdien uz īsu sanāksmi pulcējās zālē. Tie ir
viņi, kas tagad strādā ar mūsu bērniem, vada pieaugušo
ievirzes un noslēgumā organizēs paveiktā parādi – koncertu
un izstādi.

Nometnes statistika
Šā gada nometnē pavisam esam 87 nometņotāji + 24 nepilna laika 3x3nieki (kopā 111), no kuriem 30 bērnu. Rekordjauna ir
vismazākā 3x3niece - Andželīna Danne, kurai ir tikai 43, piedodiet, nu jau 44 dienas un rīt būs pusotrs mēnesis. Apsveicam!!
Viscienījamākā vecuma īpašniekam, savukārt, ir apaļi 80 gadi! Vidējais vecums – 27 gadi.
Nometnē ir 24 ievirzes un darbojas 9 brīvprātīgie palīgi un daudzi ļoti, ļoti brīvprātīgie. Esam sabraukuši ne tikai no dažādām Īrijas
pilsētām un pilsētiņām, bet arī no Lielbritānijas, Vācijas, Krievijas, Austrālijas un, protams, Latvijas.

Svarīgi!!!
Ievirze Lielie vilki notiek nevis Rotaļu istabā, bet Taurētāju mājas dzīvojamā istabā!

Kas notiks šodien
20.00 – Svētbrīdis notiks zālē
20.20 – Sajūtu vakars ar Kristīni Mucenieci notiks zālē
21.30 – Danči notiks zālē
23.00 – Nīkšana arī notiks zālē

UZMANĪBU! Atcerieties, ka ārkārtas gadījumā, ja nepieciešama medicīniskā palīdzība, aizsardzība vai
glābējs, tad Īrijā ir jāzvana pa telefona numuru 999 vai 112. Pēc savienojuma operators jums jautās, kurš no
dienestiem jums nepieciešams (Ambulance/Fire/Garda). Nosauciet un vajadzīgais steigsies palīgā. Numurs 999 un
112 savienojas arī tad, ja jums tālruņa kontā ir beigusies nauda vai ir ieslēdzies „save screen”.
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Šo tikšanās vakaru nosacīti varētu sadalīt divās daļās – filma un grāmata
3x3 nometne noteikti ir īstā vieta, kur iepazīstināt gan
pašus Īrijas latviešus, gan trīsreiztrīsniekus no citām
valstīm, arī no Latvijas, ar mūsu tautiešu gaitu vēsturi Zaļajā
salā. Šī vēsture salīdzinājumā ar citām mītnes zemēm ir
visai savdabīga, tā ir salīdzinoši sena un notikumiem
bagāta.
Un te nu jāatzīst, ka latviešu dzīve Zaļajā salā nebūt nav
sākusies tikai pēc tam, kad Latvija 2004.gadā iestājās
Eiropas Savienībā. Latviešu pēdas Dublinā un citviet Īrijā ir
iespiedušās jau teju pirms pusotra gadsimta. Turklāt šīs
pēdas ir visai nozīmīgas kā Īrijas politiskajā, tā
ekonomiskajā un arī sabiedriskajā dzīvē. Saruna ar Īrijas
latviešu vēstures pētnieci Sandru Bondarevsku, pulcējot
prāvu interesentu loku, notika vakar.
Vispirms nometnes dalībnieki varēja noskatīties radošās
apvienības Piektais novads sagatvoto retrospektīvo
videofilmu “Īrijas latvieši un Latvijas 100 gadi”. Tā stāsta
gan par notikumiem, kas 1918.gada nogalē paralēli
risinājās gan vienā, gan otrā valstī, gan par trimdas laiku un
pēdējā migrācijas viļņa latviešu iebraucējiem Īrijā. Šis
dokumentālais video ir veidots, izmantojot pagājušā
gadsimta sākuma kinohronikas, Latviešu Kultūras fonda
Īrijā (LKFĪ) kino un foto arhīvus un ir tapis pagājušā gada
rudenī. Filma tika speciāli sagatavota, lai to demonstrētu
Īrijas latviešu Nacionālās padomes (ĪLNP) rīkotajā Latvijas
simtgadei veltītajā pasākumā Dublinā. 12 minūšu garajā
videomateriālā abām valstīm vienojošs ir ne tikai laiks,
kad tur risinās vēsturiski svarīgi notikumi, bet arī tas, ka

šajos notikumos ir iesaistīti tolaik Zaļajā salā dzīvojošie
latvieši.
Pasākuma otrajā daļā Sandra Bondarevska īsumā pastāstīja
par monogrāfijas “Pētersoni Īrijā” tapšanu, īpaši par garo
pētniecības laiku, kas ildzis teju desmit gadus un, kā lēš pati
grāmatas autore, laikam nebeigsies nekad. Sandrai līdzi bija
arī pati grāmata, kuras atvēršanas pasākums Dublinā notika
tikai pirms nepilniem trim mēnešiem. Viņa parādīja un
nodemonstrēja darbībā arī kādu visai unikālu autentisku
eksponātu – pīpju meistara, ražotnes “Kapp&Peterson”
direktora un līdzīpašnieka Kārļa Pētersona personīgo spieķi,
kas aizpagājušā gadsimta otrajā pusē Īrijā skaitījās modes
lieta, nevis palīglīdzeklis staigāšanai.
Sanākušie varēja apskatīt arī ražotnē Kapp&Peterson
ražotu pīpi, kas tapusi pirms septiņdesmit pieciem gadiem.
Sandra arī aicināja visus klausīties radio, stāstot, ka
1.septembrī pulksten 11.35 Radio1 kanāla raidījumā „Radio
mazā lasītava”, grāmatas fragmentus klausītājiem priekšā
lasīs aktieris Gundars Āboliņš. Savukārt žurnāliste Ingvilda
Strautmane radiostudijā sarunāsies ar grāmatas izdevēju
Ligitu Kovtūnu, kas vienlaikus ir diasporas laikrakstu “Brīvā
Latvija” (elektroniskā versija Eiropā) un “Laiks” (iespiestā
versija ASV) izdevēja.
Tikšanās noslēgumā Sandra atbildēja uz sanākušo
jautājumiem un tie, kam bija vēlēšanās, varēja pieteikties,
lai iegādātos grāmatu “Pētersoni Īrijā”. Atgādinām, ka daļa
no grāmatas cenas ir atbalsts Īrijas 3x3 nometnei.
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Lai valodiņa rit raiti
Latviešu valodas mācība mazajiem nometnes dalībniekiem, kuru vecums
ir no 4 - 13 gadiem, tradicionāli notiek zem moto “Riti raiti, valodiņa”. Šā
gada nometnē bērnu tiešām ir daudz, un mācību darbs ir ticis sadalīts
četrās vecuma grupās. Ar mazākajiem skolnieciņiem, kuriem ir 4 - 5 gadi,
strādā skolotāja Agnese Verza, kura nometnē ir kopā ar saviem diviem
bērniņiem. Mācību darbs ar pieciem mazajiem nometnes dalībniekiem
tiek veikts caur dziesmām, rotaļām, spēlēm. Nākošais vecuma posms ir 6
- 8 gadi. Šādi bērni mums ir deviņi, un viņus savaldīt un ko jaunu,
interesantu iemācīt cenšas skolotāja Ilze Barkus. Mazliet, jeb stipri
nopietnāki jau ir mūsu desmit lielie bērni, 9 - 11 gadu vecuma skolēni,
kuru mācību procesā ienāk jau nopietnāki lasāmgabali. Viņu skolotāja
Marita Danne jau sesto gadu darbojas 3x3 un šogad viņa ir ieradusies
tiešām trijās paaudzēs, ar meitu un trīs mazbēriem. Protams, visas
vecuma grupas arī zīmē, līmē, griež un veido. Tie ir mūsu mazie
mākslinieki. Pati nopietnākā skolnieku grupa ir septiņi lielie “tīņi”, kurus
mācīt latviskajās gudrībās ir atbraukusi skolotāja Gita Robalde no blakus
salas, pie tam viņa Īrijas nometnē 3x3 ir jau ceturto reizi. Lielākie
skolnieki īpaši pievērsīs uzmanību Baltijas ceļa vēsturei, izejot cauri
atmiņu stāstiem, attēliem, kartēm. Vārds BRĪVĪBA tiek īpaši uzsvērts un
sarunās tiek apzināta tās vērtība. Te, protams, vieta arī dziesmai
“Atmostas Baltija”.

Top jaunas animācijas filmiņas
Īrijas “trīsreiztrīsnieki” ir bagāti ar Animācijas ievirzi, kuru organizē un
vada talantīgā un bērniem ļoti mīļā Lolita Šteinberga. Viņa mūsu bērnus,
var teikt, ir jau izlutinājusi ar savu viesošanos Zaļajā salā. Kā Lolita
atceras, tas sācies 2013. gadā. Bērni, kuri nometnē piedalās gadu no
gada, tā arī cenšas atkal būt pie Lolitas un kopīgi radīt animācijas filmas,
zīmējot, veidojot, ierunājot tekstiņus, esot gan filmiņu mākslinieki, gan
režisora asistenti. Šogad tiek veidots grupas “Tautumeitas” dziesmas
“Pelīte” vizuālais klipiņš, kurš savu pirmizrādi piedzīvos nometnes
noslēguma koncertā sestdien. Darbs notiek spēlējoties ar melnbaltajiem
gaismu toņiem, pie kam izmantojot, piemēram, Lolitas līdzi atvestos
žurnālus “Rīgas Laiks”, kuriem ir iespēja dzīvot otru dzīvi, kā arī dažādus
pārtikas iepakojumus, mācot bērniem domāt un dzīvot “zaļi”. Fonā
skanot mūzikai, draudzīgi, izpalīdzīgi, rūpīgi Animācijas ievirzē šogad
nometnē darbojas astoņi jaunie mākslinieki.

Rotaļas un dziesmas
Elza McHugh – mūsu Elziņa – viena no nometnes sirsniņām! Kur Elziņa,
tur rotaļas un dziesmas. Kopā ar vēl vienu lielu talantu Māru Reģi,
koklītes ritmu pavadībā bērni izdzied latviešu dziesmas, izdzied un izdejo
latviešu rotaļas. Vairākas dziesmas un rotaļas notiek arī bez ritma
piespēlēšanas, lai bērni ieklausoties var sadzirdēt sevi, tā iegūstot vēl
lielāku noturību iemācītajam. Jau pirmajā nodarbībā vakar sešiem
bērniem bija iespēja izdancot ārkārtīgi jauko rotaļu “Bagātais un
nabagais” un vēl citas. Pirms katras dziesmas un rotaļas tiek izrunāts
teksts un saprasta tā doma, tādējādi stiprinot un bagātinot bērniem
latviešu valodas prasmes. Interesanti, ka nodarbības laikā iegūtais tika
arī uzzīmēts un papildināts ar emocijām.
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Lai arī laiks nav visai pateicīgs, daļa ieviržu notiek ārā
Īrijas augusts jau liek nojaust rudeni. Lai arī daļa nometnes ieviržu ir paredzētas rīkot ārā, nometnes organizētājiem arvien ir
jāatceras, ka nepieciešams plāns B, ja āra līst un gāž kā no spaiņa. Šoreiz par āra ievirzēm.

Visagrākie nometnes putni pat nejaukā laikā telpās nesēž
Sigita savus Rīta rosmes cienītājus izkustina jau agri no rīta. Agri – nozīmē pulksten 7.30, sākotnēji plānoto pl. 8.00 vietā. Ja
ņem vērā, ka Nīkšana iepriekšējā naktī beidzas ap vieniem/diviem, reizēm – vēl vēlāk, un tad pusastoņi ir ļoti agrs rīts. Ne
visiem nometņotājiem ir pa spēkam piecelties laikus, bet tiem, kam spēka pietiek, mundri vingro ciemata pagalmā. Kā
novēroja Trejlapis – vingrotāju salasās krietns pulciņš. Dažs pavisam sparīgs, dažs nule kā pamodies.
Sigita, kā tu tiec galā ar miegaiņiem?
Es ļauju pievienoties arī tiem, kas
ierodas vēlāk, teiksim ap 8.00. Ja
vakar pusastoņos bijām tikai pieci,
bet astoņos jau trīs reizes vairāk, - Sigita ir priecīga.

Rotu kalēji darbojas gan iekšā, gan ārā
Ievirze, kurai arvien ir liela piekrišana, protams, ir Rotu kalšana. Tā ir tik populāra, ka rotkalšanas ievirzei ir pieteikušies teju
divreiz vairāk dalībnieku, nekā ievirzes vadītājs spēj paņemt. Jau pirmajā nodarbību reizē Andrim Grebim, kas nespēj atteikt
nevienam, nākas saorganizēt grupu tā, lai nodarbinātu gan rotu kalējus ar priekšzināšanām, gan tos, kam prasmju vēl tik
daudz nav.
Un Rotu kalšana ir tā ievirze, kas notiek gan ārā, gan iekšā. Šogad tās mājvieta ir iekārtota Baložu mājas virtuvē, kur lielais
galds jau noklāts ar instrumentiem, latvisko rakstu grāmatām, materiāliem un citām ievirzei vajadzīgām lietām. Turpat blakus
pagalmā zem nojumes pie lieliem koka galdiem arī iekārtotas vietas darbam.
Andris lēš, ka nodarbinās visus, arī tos četrus, kam šobrīd pie darba galdiem vietu trūkst.
“Varētu jau pieķert klāt vēl arī nākošās ievirzes laiku, bet pievakarē telpa nepieciešama Mauču adītājām... Nekas, kamēr vieni
vīlēs un kals, tikmēr citi izvēlēsies rakstus un zīmēs skices,” savu nodarbību plāno meistars.
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Joki
Šogad
nometnes
organizatori
iesaka tādus nometnē lietojamos
mīļvārdiņus un lamu vārdus, kas
varētu būt visdažādākie dziedātāju
un nedziedātāju putni. Piemēram,
sievu maigā balsī varam uzrunāt “Ak, tu mana lakstīgala!”, bet meitu
- “Cielaviņ, vai tu biji animācijas
ievirzē?” Ja esam saskaitušies, tad
varam sacīt – “Tāds kā tāds gārnis!”
vai arī “Ko klusē kā pingvīns?”
Paškritikai var izmantot arī visiem
zināmus mājputnu nosaukumus.
Tikai ar mēru, lūdzu!
***
Trejlapja žurnālisti avīzes redakcijā
savā starpā apspriežas: “Vai mums
atbilstoši nometnes tēmai interviju
laikā
uzdodamos
jautājumus

nevajadzētu nodziedāt? Piemēram,
stādoties priekšā var sākt ar Imanta
Kalniņa - Vai jūs zināt, kas mēs
esam?
Kad saruna jau ievirzījusies sliedēs,
varētu turpināt Kulakova stilā –
Kādu, kādu, kādu, kādu, kādu
dziesmu dziedās viņš?
Pēc tam izprašņājamo var izjautāt
arī tautiskā garā – Kur ta’ tu nu biji,
āzīti manu?”
***
Avīzes redakcijā Lauris interesējas,
kādas
fotogrāfijas
vajadzīgas
nākošajam Trejlapja izdevumam.
“Manu!” pağēr Baiba. “Un katrā
numurā vismaz vienu!” viņa ir
neatlaidīga.
“Tad jau būs jāmaina avīzes
nosaukums
no
Trejlapja
uz
Baiblapis,” prāto Lauris.

***
Zinātnisks atzinums trīs dienas
pirms
nometnes:
Savvaļas
dzīvniekam pēc definīcijas, bet
mājdzīvniekam praksē, kas pieder
pie pārnadžu kārtas un ko sauc par
mandrāzi (dažos apgabalos dēvē arī
par mandrāžu), ir ārkārtīgi daudz
dažādu sugu un apakšklašu. Viena
no jaunākajām, taču gana izturīga
un pasaulē jau ievērojami izplatīta
ir Mandrāzis Naturalis Hirco 3x3. Šo
dzīvnieku atšķirībā no, piemēram,
Mandrāzis Naturalis Examen Hirco
raksturo tāda komplicēta īpašība kā
pozitīvi-agresīvs
humorīgums,
saglabājot
zināmu
praktisku
saprātu.

Tējlapis izsludina konkursu – testu!
Konkursa noteikumi ir ļoti strikti: konkurss sākas šodien un ilgs līdz
sestdienai, tātad kopā četras dienas. Šajā laikā jums jāatbild, vēlams
pareizi, uz trim testa jautājumiem. Katra avīzes numura testa pareizās
atbildes jums jāiesniedz avīzes redakcijā attiecīgās avīzes iznākšanas
dienā līdz pulksten 16.30 un ne sekundi vēlāk.
Uzvarētāju apbalvošana notiks nometnes pēdējā dienā, svētdien no rīta,
brokastu laikā.
Uzmanīgi aplūko zemāk redzamās trīs fotogrāfijas un katrai izvēlies vienu no trim piedāvātajiem atbilžu variantiem, apvelkot
ar apli, atzīmējot ar ķeksi, pasvītrojot, izsvītrojot nepareizās un atstājot pareizo, vai citā veidā pēc izvēles. Galvenais, lai žūrija
saprastu, kura atbilde jūsuprāt ir īstā. Aiziet!

Pirmais tests sapazīšanās veicināšanai. Tā nosaukums – Kas tu tāds?
1.

Kā sauc attēlā redzamo nometņotāju?

Atbilžu varianti: 1. Romāns Kreicbergs
2.

3. Dzintars Riekstiņš

2. Kristīne Saulīte

3. Olga Dreģe

2. Mārtiņš Kriškāns

3. Lauris Karpovs

Kā sauc šo nometņotāju?

Atbilžu varianti: 1. Gunita Simtniece
3.

2. Andris Grebis

Kas ir šis nometņotājs?

Atbilžu varianti: 1. Vladimir Gaigr

Gaidām jūsu atbildes avīzes redakcijā, kas atrodas Jāņa mājas virtuvē!
(Orientieris – aiz Info centra virtuvē.)
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Veikals Bite
Nu jau vairākus gadus “Trejlapja” sestajā lappusē, kā
patstāvīgs sponsors, publicēto logo virknē neiztrūkstoši
ierindojas arī vienīgais latviešu veikals Īrijā, kura nosaukums ir
“Bite”. Taču šis ir pēdējais gads, kad veikals mūs atbalsta un
ne tāpēc, ka atsakās būt par 3x3 draugu, bet gan tāpēc, ka
veikals veras ciet.
“Bites” vadītāja Danuta Magdenko ir nolēmusi pārtraukt
savu biznesu un mēs to respektējam. Žēl. Taču uz atvadām
Danuta mūs, 3x3 nometnei, ir dāsni apdāvinājusi. Visa
latviešu maizīte, ko baudām nedēļas laikā nāk no “Bites”
krājumiem, arī lielākais vairums produktu ir latviešu veikala
sarūpēts. Milzīgs paldies par to!
Mēs ticam un ceram, ka “Bites” vadītāja uzņēmējdarbību novārtā neatstās, un mums nebūs ilgi jāgaida, kad Danuta atkal
vadīs kādu latviešu biznesu Īrijā. Novēlam viņai veiksmi un izturību, un uz drīzu redzēšanos!

Ezers, pie kura notiek 3x3
Lai arī rodas sajūta, ka esam laukos, mūsu nometne atrodas Kāslbāras (Castlebar) pilsētas teritorijā blakus brīnisķīgam
ezeram, kura nosaukums ir Loklana (Lough Lannagh). Savulaik to mīļi nodēvējām par Ezerlīci, bet tiešajā tulkojumā no īru
valodas tas tomēr ir Dāmu ezers. Viena no vietējām leģendām stāsta, ka ezera krastā esot bijusi liela, sena pils un tajā
dzīvojušas trīs skaistules. Zem ezera no pils esot bijis izbūvēts garš tunelis, pa kuru varēja nokļūt uz pretējo ezera krastu.
Dāmas to esot izmantojušas kā slepeno eju, lai nevienam nezinot izkļūtu no uzraugu acīm.
Mūsdienās skaistā ezera apkārtne ir labiekārtota un tā ir kļuvusi par iecienītu pilsētnieku un tūristu pastaigas vietu. Lai arī
cik tas nebūtu neparasti, gluži kā upei, pāri ezerm stiepjas arī gājēju tilts.
Pastaigām apkārt Loklanai ir izbūvētas takas, kuru garums ir gandrīz divi kilometri, bet ezerā mājo dažādu sugu zivis,
tostarp arī reti sastopamās brūnās foreles. Savukārt ezera līčos ligzdas vij baltie gulbji un meža pīles.
Lai gan pilsētas centrs no ezera atrodas pavisam netālu, tā apkartnē dzīvo arī dažādi savvaļas dzīvnieki. Ja gribas apskatīt ko
vairāk, tad var doties uz gleznaino netālo Ahilas salu (Achill Island) un Klevas līci (Clew Bay). Lai līdz tiem nokļūtu, ar
automašīnu ceļā pavadīsiet vien nieka pusstundu.

Īrijas 3x3 atbalstītāji:

„Trejlapis” redakcijā jūs gaida: Sandra Bondarevska, Ludmila Glazunova, Ilze Barkus, Daira Lāce, Inguna Mieze, Lauris Karpovs Ziemelis. Par
avīzes ārštata korespondentu var kļūt ikviens no jums, kas raksta, zīmē, fotogrāfē un to visu iesniedz nometnes Info centrā.
Tipogrāfijas vadītāja arvien ir Baiba Kalniņa un viņa tipogrāfijā ir sastopama tikai pa naktīm, toties viņa tur strādā katru nakti. Saudzēsim
Baibu! Tipogrāfija un redakcija šogad atkal atrodas Jāņa mājas virtuvē. Mīļi gaidīti!
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