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Dienas tēma: Dziedātājs
Mēs dziedam pilnīgi visi, arī tie, kas to nedara skaļi un kuriem pašiem šķiet, ka dziedāšana viņiem nepadodas. Bet viņi vienalga
dzied, dažreiz klusi dungojot pie sevis, dažreiz arī skaļi, kad palikuši vienatnē un ir droši, ka neviens viņus nenoklausās. Dažreiz
dziesma mums iesēžas galvā un nepakam netiekam no tās vaļā. Tad tā dzīvo savu dzīvi un dzied savu dziesmu, mēģinādama mūs
piespiest dziedāt tai līdzi. Šķiet, ka katram gadījies teju pusi dienas nostaigāt ar vienu un to pašu dziesmu galvā skanam. Varbūt
vajadzētu tai ļauties? Ja skan galvā, tad lai skan arī balsī! Lai tā pārtop par publisku dziedāšanu, kad dziesmu un dziedātprieku
varam dāvināt klausītājam. Kāp uz skatuves un dziedi skaļi! Ja esi drosmīgs, tad stājies pie mikrofona viens. Ja tik daudz drosmes
nav – stājies pulciņā ar citiem – duetā, ansamblī vai korī. Kļūsti par dziedātāju un dziedi!

Koris - ievirze, kurā piedalās visi
Īrijas 3x3 koris noteikti ir viens no visjaunākajiem un lielākajiem dziedošajiem kolektīviem diasporā, jo ne visai bieži nākas sastapt
kori, kurā dzied vairāk nekā 80 balsu. Tā vismaz tam jābūt, jo nometnes korī, kas ir atsevišķa ievirze, ir aicināti piedalīties un
dziedāt visi, jeb citiem vārdiem, šī nometņotājiem ir brīvprātīgi obligāta ievirze. Kora nodarbības notiek katru dienu vienas
akadēmiskā stundas garumā (45 minūtes) no pulksten 12.00 – 12.45. Kā redzat, laika ziņā šī ir visīsākā, taču noteikti skaitliski
lielākā un skaļākā ievirze no visām.
Mūsu kora iniciatore, vadītāja, direktore un šefs ir Zane Kažotniece, kas faktiski diriğē ne tikai kori, bet arī visu šā gada Īrijas 3x3
nometni.
Nedēļas laikā, koristi ir iemācījušies vairākas dziesmas un sagaidāms, ka viņi, precīzāk – mēs, jo arī Trejlapja redakcija kora
sastāvam ir deleģējusi savus pārstāvjus, uzstāsies šovakar nometnes noslēguma koncertā.

Šovakar
20.00 – nometnes noslēguma koncerts un izstāde
Pievakares ievirzes laikā cerams lietus nelīs un tad mazie sportisti varēs darboties āra laukumā. Vakara pasākuma
telpas būs brīvas un rokdarbu ieviržu vadītāji ir aicināti izmantot šo laiku, lai iekārtotu darbiņu izstādi. Zālē, savukārt,
varēs darboties tie, kam nepieciešams izmēģināt priekšnesumus vakara koncertam.
no 21.30 - Danči un Nīkšana, kā parasti, 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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Baltijas ceļš – Daudzinājums
Nav šaubu, ka Daudzinājums ir ļoti latvisks rituāls, tāpēc tas arvien notiek, ievērojot mūsu senču tradīcijas un rituālus.
Šoreiz gan tas notika mazliet citādāk. Daudzinājumu - cildinājumu un godu - šoreiz izrādījām un veltījām notikumam, kurš
mazāk saistīts ar folkloru, sentēvu filozofiju un paražām, bet gan tāpēc, lai atcerētos unikālo pasākumu pirms 30 gadiem –
Baltijas ceļu, kad cauri trim piejūras republikām izvijās cilvēku ķēde, demonstrējot vienotību un brīvības gribu.
Vakar vakarā uz Daudzinājumu pulcējās ne tikai 3x3 nometņotāji, bet krietni vairāk cilvēku. Tostarp 23 SIF projekta
semināra dalībnieki, kuru nodarbības notiek līdzās nometnei; Latvijas, Igaunijas un Lietuvas vēstniecību darbinieki; dažādu
Īrijas latviešu sabiedrisko organizāciju pārstāvji un aktīvisti; mūsu draugi lietuvieši un igauņi Īrijā.
Kopā lēšot, pāri Lough Lannagh ezera tiltam sastājās un rokās sadevās vairāk nekā 150 cilvēku. Cilvēku ķēde aizstiepās teju
līdz pat ugunskura pakalnam ezera pretējā krastā, pieskandinot apkārtni ar dziesmām, runām un trijās valodās dziedāto
neoficiālo Baltijas ceļa himnu “Atmostas Baltija”. Daudzinājuma vadīja folkloriste un Latvijas 3x3 kustības līdere Inese
Krūmiņa.

Daudzinājuma laikā izskanēja latviešu dziesmas “Māte mani lolodama”, “Dzīvoš’ ilgi, ne tik ilgi”, “Cīrulītis”, “Lai bij’ vārdi,
kam bij’ vārdi” un “Dziesma, ar ko tu sācies”. Dziesmas lietuviski un igauniski, savukārt, skandēja mūsu ciemiņi. Tomēr
visemocionālāk pāri Lough Lannagh ezeram pāršalca trīs valodās dziedātā “Atmostas Baltija/Bunda Jau Baltija/Argake
Baltimaad”.

Daudzināt Baltijas ceļu Inese aicināja gan Latvijas vēstnieku Īrijā Jāni Sīli, gan viņa kolēģus no Igaunijas un Lietuvas
vēstniecībām.
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Saviesīgs vakars par godu Baltijas ceļa 30 gadadienai
Pēc Daudzinājuma, kas beidzās krietni pēc saulrieta, visi dalībnieki devās uz nometnes zāli, kur ciemiņi tika sagaidīti ar
pīrāgiem, žāvējumiem, kafiju, dziesmām un dančiem. Tik kuplu Nīkšanu Īrijas trīsreiztrīsnieki nebija pieredzējuši nekad.
Lough Lannag apūtas ciemata zāle čumēja un mudžēja no latviešiem, lietuviešiem un igauņiem.

“Es runāju latviski”
Vakardienas laureāts, kas saņēma T kreklu ar uzrakstu “Es
runāju latviski”, ir Ernests Pinto. Ernests pie mums ir
pirmoreiz un viņš ir no Vācijas. Īrijas 3x3 nometnē viņš
darbojas Riti raiti, valodiņa jaunākajā grupā un nekad nav
dzirdēts, ka Ernests būtu runājis citā valodā, kā vien
latviski.

Daudz laimes dzimšanas dienā
mūsu Gunai!
Lai gan Īrijas 3x3 nometnes parasti notiek augustā un
Guna tajās piedalās arvien, šī ir pirmā reize, kad nometnes
nedēļā iekrīt viņas dzimšanas diena. Guna nav tikai
Pastalnieku ievirzes vadītāja, viņa ir arī Latvijas 3x3 un
Īrijas 3x3 padomes locekle un uz viņas pleciem gulstas viss
darbs, kas saistīts ar valsts piešķirto finanšu izlietojumu
3x3 kustībai pasaulē. Zinamā mērā Guna ir amatpersona,
taču mēs to nemanām. Mums viņa pirmkārt, otrkārt un
treškārt ir lielisks draugs!

Paldies, Gunita!
Visdari dara visu! To ar tīru sirdsapziņu var teikt par mūsu nometnes VISDARIEM.
Skolotājas Gunitas Simtnieces audzēkņi, kuru skaits nezināmu iemeslu dēļ ik dienu mainās
no sešiem līdz desmit, darbojas vārdos nenosaucamās aktivitātēs. Vecums 3 – 6 gadi.
Gunita nodarbību plānojumu ir veidojusi, balstoties uz tā, ka bērns aug, iepazīst sevi un
pilnveidojas caur sajūtām – caur smaržu, garšu, tausti, krāsu utt. Tas ir sevišķi svarīgi
jaunākā vecuma bērniem. Interesanti, ka lielākie visdari ir autoritātes mazākajiem, jo var
palīdzēt darbiņos un zina šo to pateikt priekšā. Vakardienas Daudzinājumā un Baltijas ceļā
pilnīgi visiem visdarīšiem ap rociņu bija pašu savītas sarkanbaltsarkanas aproces.
Pēdējā nometnes dienā skolotāja Gunita saviem audzēkņiem sola īpaši saldu pārsteigumu un, savukārt, noslēguma koncertā
tiek gaidīta interesanta izstāde no minētajiem vārdos nenosaucamajiem visdaru radītajiem brīnumiem.
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Apģērbšanās ievirzes
Zem šāda nosaukuma var apvienot nodarbību bloku, ko veido veselas trīs nometnes ievirzes – Senā tērpa gatavošana,
Pastalnieki un Mauču adīšana. Gala rezultāts tām visām ir mugurā, galvā, rokās vai kājās uzvelkams. Vai nedēļas laikā varam
latviskā vīzē apģērbties, to devāmies noskaidrot uz Lazdu māju, Mājīgo māju un Baložu māju. Starp citu, ja ieskatāmies
nometnes plānā, tad šie trīs namiņi veido tādu kā trīsstūri, nu, ļooooti līdzīgu Bermudu trīsstūrim. Un kā nu ne, sākat tik šūt,
pastalot un adīt un pazudīsiet ar galiem, kā minimums, uz nedēļu noteikti. “Trejlapis” nolēma doties pa perimetru un sāka ar
tuvāko namiņu.

Mauču adīšana
Mauči Īrijas 3x3 nometnē top pirmoreiz. Te nu jāsaka, ka pirms gājām
pie maučotājām, veicām nelielu aptauju. Izvēlējāmies trīs respondentus.
Visi trīs zina, ka nometnē šāda ievirze ir, un zina pat, kas tas maucis ir.
“Nu, tāds uz rokas velkamais, ne ta piedurknes gals, ne ta cimda kāts,”
atbild viens no uzrunātajiem. Bet kāda joda pēc šāds apģērba gabals
vajadzīgs, to īsti nezina neviens.
“Laikam smukumam,” ne visai pārliecinoši saka viens. Pareizo atbildi
ejam prasīt Agitai, Mauču adīšanas ievirzes vadītājai. Viņa saka, ka
aproces vieta ir ļoti īpaša. Ir svarīgi to turēt siltu. Tā tači ir arī pulsa vieta.
“Ja valkājam maučus, tad nesalst arī mugura,” saka Agita un nevar
saprast, joko vai runā nopietni.

Pastalnieki
Pastalas Īrijas 3x3 nometnē darinām trešo vasaru un šī arvien ir iecienīta
ievirze nometņotāju vidū. Ejam lūkot, kā šiem sokas. Pastalnieki rosās
Mājīgajā mājā. Kurš piegriež ādu, kurš dur caurumus, kurš jau šuj kopā
pastalas. Darba dunā mēģinam noķert ievirzes vadītāju Gunu.
- Cik pastalu šogad sašūsiet?
- Līdz nometnes beigām varētu būt kādas 24 pastalas, bet līdz šodienai 10 pāri jau gatavi. Bez tam, klāt kājām esam pieķēruši
arī rokas. Te top arī rokassomiņas un rokassprādzītes.
- Cik pavisam dalībnieki esat?
- Pieteikušies bija 12, bet reāli esam pāri divdesmit. Un vēl ir daži, kas ļoti grib. Ja pietiks laika, vietas un materiālu, tad arī viņi
varēs sev ko pagatavot.

Senā tērpa gatavošana
Senā tērpa gatavošana 3x3 nometnē ir ievirze ar stāžu. Senos tērpus Zanes Bernhardes vadībā trīsreiztrīsnieki šuj jau kuro
vasaru. Pa šo laiku ir tapuši linu krekli gan meitām, gan puišiem, ir tapušas linu bikses vīriem, bet šogad ievirzes dalībnieki ir
nolēmuši apaut, piedodiet, apģērbt galvu. Top linu galvas auti. Vai tikai? Nē! Zane saviem ievirzes dalībniekiem spēj iemācīt
apsegt jebkuru ķermeņa daļu, arī turpināt pagājušajā nometnē aizsāktos kreklus.
Papildus Zane savus ieviržniekus māca ar dabas materiāliem krāsot audumu un dziju, tāpēc Senā tērpa meitenes dažkārt var
sastapt mežā mizojam alkšņus, papardes plūcot vai rokot augu saknes.
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Ilze un Judīte, vakarnakt mīklu mīcot, uzrauj sērīgo “Pīrāgam nabagam abi gali apdeguši”.
Nometnes organizētāji ir saņēmuši priekšlikumu no Ilzes, pārdēvēt Melleņu māju par Zemeņu māju. Jautāsiet kāpēc? Tāpēc,
ka jau pašās pirmajās nometnes dienās māju pildīja zemeņu garšas un smaržas. Un kā nu ne, ja virtuves ledusskapī pēc
tīrīšanas un vārīšanas, knapi iespiesta vairākas dienas dzesējās milzu bļoda ar savārītām zemenēm, kas baudāmas ar
putukrējumu. Un tagad jūs prasīsiet, kāpēc priekšlikums par mājas nosaukuma maiņu nebija avīzē jau nometnes pirmajā
dienā un informācija par bļodu ledusskapī netika publicēta uzreiz? Ha! Kurš gan ir ar mieru riskēt, palaižot tautās tāāādu ziņu.

Tējlapja konkurss – tests!
Atgādinām konkursa noteikumus: Jums jāatbild uz četru
testu trīs jautājumiem. Katra avīzes numura testa pareizās
atbildes jums jāiesniedz avīzes redakcijā attiecīgās avīzes
iznākšanas dienā līdz pulksten 16.30.
Uzvarētāju apbalvošana notiks nometnes pēdējā dienā,
svētdien no rīta, brokastu laikā.

Uzmanīgi aplūkojiet zemāk redzamās trīs fotogrāfijas un
izvēlieties vienu no trim piedāvātajām atbildēm, jūsuprāt,
pareizo, apvelkot to ar apli, atzīmējot ar ķeksi, pasvītrojot,
izsvītrojot nepareizās vai citā veidā pēc ieskatiem.
Galvenais, lai žūrija saprastu, kuru atbildi esat izvēlējušies.
Aiziet – ceturtais, noslēdzošais tests!

Pēdējais tests ir vissarežģītākais. Te pēc darba rīka vai citas detaļas mēģināsim noteikt tā piederību ievirzei.
1.

Kurā ievirzē izmanto šādu darba rīku?

Atbilžu varianti: 1. Muzikālā zapte 2. Visdari 3. Sporta spēles bērniem
2.

Kurā ievirzē tiek izmantots šāds priekšmets?

Atbilžu varianti: 1. Pastalu darināšana
3.

2. Muzikālā zapte 3. Rotkalšana

Kuras ievirzes darbiņu izejmateriāls ir šis?

Atbilžu varianti: 1. Senā tērpa gatavošana 2. Animācija bērniem 3. Visdari
Gaidām jūsu atbildes avīzes redakcijā, kas atrodas Jāņa mājas virtuvē! (Orientieris – aiz Info centra virtuvē.)
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ĪLNP un LKFĪ
Mūsu pastāvīgie sponsori ir arī Īrijas latviešu Nacionālā
padome (ĪLNP) un Latviešu kultūras fonds Īrijā (LKFĪ).
Īrijas latviešu nacionālā padome veic lielu darbu Īrijas 3x3
popularizēšanā. Viens no šādiem pasākumiem notika
burtiski tikko, augusta sākumā projekta “Viens nav
cīnītājs” ietvaros. Projekta laikā tika kopā aicināti uzņēmīgi
latviešu jaunieši, lai nodotu viņiem mākas, pieredzi un
prasmes, ieinteresējot kļūt par jauniem deju, koru un arī
3x3 ieviržu vadītājiem. ĪLNP projekta laikā ar jauniešiem
savā pieredzē un zināšanās dalījās arī ilgstoša Īrijas 3x3
ieviržu vadītāja Zane Bernharde. Un kas to lai zina, varbūt
nepaies ilgs laiks un kāds viņas ieinteresēts jaunietis jau
pavisam drīz stāsies Īrijas 3x3 vadībā. Kamēr tas vēl nav
noticis, ĪLNP aicina pieteikt Īrijas pusaužus latviešu valodas
nometnei no 28.10. - 02.11., kas notiks Co Meath, 3 km no
Droghedas. Te būs apgūstama 36 stundu latviešu valodas
mācību programma, bet brīvajā laikā varēs piedalīties
nodarbībās "Stils un mode - meklējot kopīgo", ko vadīs
Latvijas stila un modes guru Maija Armaņeva. Nometnes

dalībniekiem būs jāņem līdzi modes žurnāli (jo vairāk, jo
labāk), zēniem ieteicami arī interjera žurnāli. Piesakoties
pirmajai nometnes daļai, ir jāņem vērā, ka būs jāpiedalās
arī otrajā daļā, kas notiks 2020. gada Lieldienu brīvlaikā, jo
tās nobeigumā būs valsts valodas prasmes pārbaude.
Atgādinām, ka abas daļas dalībniekiem ir bez maksas.
Savukārt LKFĪ uztur latviešu mobilo bibliotēku, glabā
latviešu literatūru un presi, krāj un glabā arī Īrijas latviešu
vēstures liecības - vēstules, dokumentus, foto, audio un
filmētos materiālus. Šogad fonda arhīvi ir papildinājušies
arī ar unikālām aizpagājušā gadsimta fotogrāfijām un
eksponātiem, kas saistīti ar tā laika latviešu dzīvi Īrijā. To
plānots izmantot nelielu ceļojošu izstāžu rīkošanai. Arī uz
mūsu nometni LKFĪ ir atvedis šo to no saviem fondu
krājumiem. Tos jūs varējāt apskatīt jau otrdien, vakara
pasākuma “Latvijas valsts dibināšana un un Īrijas latvieši”
laikā.

Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas atbalsts
Diasporas aktivitātes, tostarp pasākumus līdzās 3x3,
atbalsta arī Ārlietu ministrija. Šogad sadarbībā ar Latvijas
vēstniecību Īrijā varējām piedzīvot vakar notikušo Baltijas
ceļa trīsdesmit gadu atceres pasākumu, kas izvērtās visai
plašs un sirsnīgs.
Kopumā Ārlietu ministrija ik gadu sniedz nopietnu
pienesumu diasporai un tai paredzētā projektu atbalsta
programma ir populāra ārvalstīs dzīvojošo latviešu vidū.
Piemēram, ministrijas diasporas projektu izvērtēšanas
komisija 2018. gadā bija saņēmusi un izskatījusi 166
projektus, no kuriem daļēji vai pilnīgi atbalstīja 99
.

projektus, kopsummā piešķirot 138610 eiro (pārrēķinot
visu eiro) un tas nozīmē, ka šajā programmā vien gada
laikā ar ministrijas svētību dažādās pasaules valstīs notika
turpat simts latviskumu veicinošu pasākumu.
Īrijas latviešiem visnotaļ svarīga ir sadarbība un atbalsts,
ko sniedz Latvijas vēstniecība Dublinā. Paldies par to
sakām vēstniekam Jānim Sīlim, vēstniecības
padomniecei Edītei Mednei, konsulārās nodaļas bijušajai
vadītājai Norai Redlihai un citiem pārstāvniecības ļaudīm.

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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