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3x3 saieta Īrijā avīze

www.3x3irija.comNr. 2 2014. gada 12. augusts
Lough Lannagh, Kaslbāra, Meijo grāfiste, Īrija. 10.08.2014 - 17.08.2014

Tēvu tēvi laipas meta, bērnu bērni laipotāji

Atgādinājums un precizējums
Šovasar nometnē mēs brokastis ēdam agrāk kā pagājušajā 
gadā un tas ir pulksten 8.30.
Pareizais Darba grupas sanāksmes laiks ir 9.30 katru rītu. Dar-
ba grupā ietilpst Inese Krūmiņa, Jānis Atis Krūmiņš, Inguna 

un Imants Mieži, Sandra Bondarevska, Baiba Kalniņa, Lauris 
Karpovs Ziemelis, Santa Siliņa, Lāsma Andersone, Zane Kažot-
niece, Indra Jakobsone. Ja tev ir zaļā vārda karte un neesi 
pieminēts, tad piedod, bet janāk arī tev.   
Uz sanaksmi gaidīsim arī Leonovičus un Gitu Robaldi no 
Lielbritānijas un Guntu Robežnieci. Sanāksmes vieta – Mājīgā 
māja (orientieris – avīzes “Trejlapis” redakcija).    

Lai Loklanā (Laogh Lannagh) skan tikai latviešu valoda!
Šonedēļ kaļam latviskas rotas, 
gatavojam aproces, aužam 
prievītes, runajam par baltiem, 
darām vēl daudzas dažādas lat-
viskas lietas, bet pats galvenais 
– runājam latviski!
Ar prieku šogad noklausījos 3x3 
dalībnieces Ineses Dreimanes 
stāstu par viņas mazo dēliņu 
Lūkasu. (Paskaidrojumam – 
Inese dzīvo tepat Kāslbarā 
(Castlebar) un ar bērniem bieži 
dodas pastaigā tieši uz šo pusi 
- pa ezermalu. Red.piezīme.) Vēl 
labu laiku pēc pagājušā 3x3 sai-
eta mazais Lukass vienas šādas  
pastaigas laikā, pamanījis mūsu 
nometnes mājvietu, iesaucās 
„Mammu, iesim tur, uz Latviju!”
Tagad mēs atkal esam „Latvijā”, 
mums ir iespēja darīt latviskas 
lietas un galvenais - RUNĀT 
LATVISKI! Tas mums jāizmanto 
maksimāli. 

Lai valodu lietotu plašāk, 
nometnē ar mazajiem strādā 
mūsu čaklās skolotājas, kas 
vada nodarbības ievirzē „Riti 
raiti, valodiņa!”, bet ar to ir par 
maz.  Neviena skola, vai tā ilgtu 
tikai septiņas dienas, vai notiktu 
katrā nedēļas nogalē, bērniem 
nepalīdzēs, ja valodu pastāvī-
gi nelietosim ģimenē un šeit 
3x3 saietā mēs visi esam viena 
liela, liela ģimene. Mīļie bērnu 
vecāki, nedusmojieties, ja kāds 
no pieaugušajiem nometņotā-
jiem, padzirdējis jūsu bērnus 
runājam angliski, aizrāda un 
mudina mazos nometņotājus 
pat viņu savstarpējās sarunās 
saprasties latviski. Bet ieviržu 
vadītājiem, kuru grupās ir bērni 
jeb arī vecāki kopā ar bērniem, 
savukārt lūdzam pievērst īpašu 
uzmanību un laiku pa laikam 
atgadināt mazajiem, cik mūsu 

valoda ir svarīga un ka nometnē 
mēs sarunājamies tikai latviski. 
Valodas sakarā nometnes 
vadības darba grupa izsludina 
arī lielo valodas sacensību! 
Tātad:
Visi ieviržu vadītāji! 
Sekojiet valodas lietošanai un 
nometnes noslēgumā mēs lūg-
sim iesniegt jūsu novērojumus. 
Gaidīsim no jums piecu labāko, 
apzinīgāko, runātīgāko latviešu 
valodas lietotāju (vecumā no 
0 līdz 15 gadiem, ieskaitot) 
vārdus. Iesniegumus pārskatīs 
Valodas žūrija un finālā noteiks, 
kuri no nometnes bērniem un 
jauniešiem kļūs par sacensības 
uzvarētājiem un saņems balvas!
Sacensība sākas ar šī avīzes 
numura iznākšanu.
Nometnes darba grupas vārdā, 
Sandra Bondarevska.       

Ekskursija ar 2-stāvīgo ekskursiju autobusu TREŠDIEN!
Ekskursijas maršruts: Vestporta un tās apkārtne, aizbraucot līdz 
Patrika kalnam.
Tie, kas vēlas kāpt Patrika kalnā, izbrauc plkst.12:00 no Lielās zāles 
(ja būs vismaz 8 cilvēki). Kalnā kāpējiem kāpšanai paredzētas 4 
stundas.
Tie, kas kalnā kāpt negribēs, izbrauc no Lielās zāles plkst.16:00 (arī 
vismaz 8 cilvēki).
Maksa 10 EUR (arī bērniem), jāmaksā autobusa šoferim.
Pieteikšanās otrdien, laikā no pusdienām līdz vakariņām 
Infocentrā.

Brauksim ekskursijā uz Patrika kalnu

Šovakar 

„Brīvais mikrofons”
Atceramies, ka šovakar 20.00 
Mazajaā zālē sāksies priekšnesumu 
programma „Brīvais mikrofons”. Pro-
grammas pirmā daļa beigsies 21.30, 
tad mazie noklausīsies pasaciņu, 
nodziedāsim vakara dziesmu, bet 
pēc tam  „Mikrofona” turpinājums. 
Latviešu dīdžeja lomā būs sicīlietis 
Džovanno Atardi! 

Jau vakar portalā Bal-
tic-Ireland (www.bal-
tic-ireland.ie) latvieši Īrijā 
un arī citviet pasaulē varē-
ja lasīt pirmo reportāžu 
no mūsu nometnes. 
Portāla redaktore Laima 
Ozola strādā vai nu tieši 
no Melleņu mājas vai In-
formācijas centra. Ja jums 
majās palikuši vecāki, 
brāļi,  māsas vai draugi, 
nemaz nerunājot par vec-
māmiņām un vectētiņi-
em Latvijā, tad dodiet 
ziņu un viņi varēs sekot 
jūsu gaitām nometnē.

Portālā Baltic-Ire-
land ik dienu ir lasā-
mas reportāžas tieši 

no šejienes

Nometnes 
statistika
Šogad Īrijā pavisam no-
metņo 127 dalībnieki,  
3x3 saimē esam 33 
ģimenes un pulciņš vien-
inieku.
Jaunākajam trīsreiz-
trīsotājam ir 5 mēneši.
Vecākajam trīsreiz-
trīsotājam 66 gadi. 

Vidējais vecums 26 gadi.
Trīs paaudzes šogad 
nometnē pārstāv Gailu-
mu ģimene un nometnes 
vadītāju – Miežu ģimene.
Ievirzes vada  23 Ieviržu 
vadītāji.
Brīvprātīgo saimē mums 
palīdz 22 dalībnieki.
Esam no:
Īrijas-95
Latvijas-22
Lielbritānijas-8
Francijas-2

Ekskursija 
ar 2-stāvīgo 
ekskursiju 
autobusu 
TREŠDIEN!
Ekskursijas 
maršruts: 
Vestporta un 
tās apkārtne, 
aizbraucot līdz 
Patrika kalnam.
Tie, kas vēlas kāpt Patrika kalnā, izbrauc plkst.12:00 no Lielās zāles (ja būs 
vismaz 8 cilvēki). Kalnā kāpējiem kāpšanai paredzētas 4 stundas.
Tie, kas kalnā kāpt negribēs, izbrauc no Lielās zāles plkst.16:00 (arī vismaz 
8 cilvēki).
Maksa 10 EUR (arī bērniem), jāmaksā autobusa šoferim.
Pieteikšanās otrdien, laikā no pusdienām līdz vakariņām Infocen-
trā.
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Saruna ar Karinu Lowe (Franci-
ja)

Es uzaugu Čikāgā, Amerikā. Mani 
vecāki ir latviešu sabiedrībā labi 
pazīstami ļaudis – Juris un Zita 
Velkmes.
Tas, ka runāju latviski, noteikti ir 
manu vecāku un visas latviešu 
sabiedrības nopelns - bija 
latviešu skolas un nometnes. Es 
mācījos ļoti labā – Krišjāņa Bar-
ona skolā, mācījos arī Gaŗezerā, 
Katskiļos, Vandavēgas katoļu 
nometnē. Bija ļoti daudz iespēju 
darīt latviskas lietas –  tautas 
deju kopas, kori, teātri, pat 
makšķernieku pulciņi. Tur viss 
notika latviski. Pēc amerikāņu 
skolas katru dienu man bija 
kāda latviska nodarbība, tas bija 
pierasts. Tā bija iespēja vairāk 
satikties ar latviešu draugiem 
nekā amerikāņiem. Guntiņās 
apmēram astoņu gadu vecumā 
iepazinu savu labāko mūža 
draudzeni Kristu Vārsbergu.

Maniem vecākiem uzturēt 
latviešu kultūru un valodu bija 
ļoti svarīgi. Un caur viņiem tas 
atnāca arī man. Vecāki, kā jau 
daudzi tolaik, cerēja kaut kad 
atgriezties brīvā Latvijā. Un tad 
būtu svarīgi, ka viņu bērni prastu 
latviešu valodu. 
17 gadu vecumā aizbraucu uz 
Vāciju, uz Minsteres Ģimnāziju. 
Tas bija fantastisks gads – visur 
bija tikai un vienīgi latviešu 
valoda. Tā bija kopējā valoda, jo 
Vācijas latvieši neprata angliski, 
bet Anglijas latvieši – vāciski. Kas 
cits atlika – bija jārunā latviski.
Pēc Minsteres es ļoti iemīlēju 
Eiropu. Apprecējos ar angli 
Naidželu, viņš ir rotkalis. Un drīz 
ieradās arī dēliņš Maksis. Ilgus 
gadus Amerikā es strādāju BBC 
par ārzemju ziņu producenti, 
tāpēc biju apceļojusi vai visu pa-
sauli – Indonēziju, Irāku, Dienvid-
ameriku, Aļasku, biju džungļos, 
aiz Polārā loka. Bet man tāda 
dzīve bija apnikusi, gribēju 
mainīt savas dzīve modeli. Un tā 

kā vīram bija māja Francijā, tad 
pārcēlāmies uz turieni. Tagad 
internetā mācu angļu valodu un 
dzīvoju harmonisku dzīvi. 
Maksis labi runā latviski. – Kā 
tas mums izdevās? - No pirmās 
dienas, kopš Maksis ieradās šajā 
pasaulē, ar viņu konsekventi 
runāju tikai latviski. Vīrs atkal ar 
viņu runā angliski. Un tā kā Mak-
sis apmeklē franču bērnudārzu, 
tad viņš runā arī franciski. Un 
tā viņam tagad ir trīs valodas. 
Ja es Maksi sūtītu uz speciālu 
valodu skolu, tad tas maksātu 
lielu naudu. Bet tagad viņam šīs 
trīs valodas ir par brīvu. Un, ja 
viņš nākotnē gribēs iemācīties 
vēl kādu valodu, tad viņam būs 
daudz vieglāk, jo viņam jau ir 
valodu pieredze, viņam ir bijis 
smadzeņu treniņš. 
Un, ja arī viņš kādreiz izlems, 
ka viņam latviešu valoda nav 
vajadzīga, tad tā būs viņa izvēle. 
Bet es viņam būšu devusi 
šo brīnišķīgo dāvanu – no-
metnes, sabiedrību, valodu. Un 
visvērtīgākās man šajā 3x3 liekas 
draudzības, ko Maksis te iegūs. 
Manas saknes ir Latvijā, kaut gan 
nekad tur neesmu dzīvojusi. Šīs 
saknes man ir ļoti nozīmīgas. 
Kaut kas mani vienmēr ir saistījis 
ar latviešiem – pasakas, tautas 
dziesmas. Piemēram, Balta nāca 
tautu meita – nu, kā to baltumu 
citām tautām var izskaidrot?! Tas 
ir tikai mums!

Ieva Freinberga

Svarīgi ir dot otro iespēju

Mīļi sveicam Maigu dzimšanas dienā!
Maigai dzimšanas diena bija vakar - mūsu 3x3 
nometnes pirmajā dienā. 

Kas grib mācīties un 
zināt,
Mazbērnus var 
izaudzināt,
Kam pēc jaunā allaž 
kāre?
Tā ir mūsu jubilāre!

Apsveicam
 konkursa 

uzvarētāju  
Evitu 

Gailumu!
Pareizā atbilde uz vakar-
dienas avīzes konkursa 
jautājumu par populārāko 
vārdu nometnē:
Īrijas 3x3 nometnē ir čet-
ras Zanes! 
Tādejādi vārds ZANE ir 
atzīstams par vis-
populārāko vārdu Īrijas 
3x3 nometnē! 

Mums ir:
Zane Bernharde
Zane Barajas
Zane Kažotniece
Zane Zeibote

Līdz ar to, procentuāli 
mūsu saietā Zanes sastāda 
3,33 % no visu nometņotā-
ju kopējā skaita.  
Evita Gailuma pirmā 
iesniedza redakcijai pareizo 
atbildi un saņem balvu. 
“Trejlapis” saņēma arī šādus 
populārākā vārda varian-
tus: Aija, Jānis, Amanda un 
Anna. 

Foto:Lauris Karpovs
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Patīk, ka meitenēm patīk!
Melleņu mājas viesistaba rīta 
ievirzē pārvērtusies par raibu 
kamolu jūkli. Krāsas ņirb un at-
nākušās mācīties gribētājas ne-
spēj vien izvēlēties visskaistāko 
salikumu. “Vai likt divas vai trīs?”, 
“Cik diegus kopā?”, “Bet kā būs, ja 
es likšu šo?”, “Vai šitais gals ies pa 
priekšu?” Andrai jāspēj atbildēt 
uz katru jautājumu un viņa 
pati atzīst, ka pirmā nodarbību 
diena ir vispiesātinātākā. Arī 
pagājušajā gadā esot bijis tieši 
tāpat. Šī nu ir ievirze, kurā teorija 
jāapgūst, darot praktiskās lietas. 
Mēram, atmērām, nogriežam, 
uzvelkam, aptinam, nostiprinām, 
un gatavs. Nu, gandrīz gatavs, 
aptuveni viens no 70, un tad, 
kad būs tie septiņdesmit, tad tā 
būs sagatave tālākajam darbam.  
Salīdzinājumā ar iepriekšējo 
gadu, ir uzlabojies arī tehniskais 
nodrošinājums: Andras vīrs Gun-
tis ir speciāli sagatavojis 6 rām-
jus, izmantojot jaunu tehnoloģi-
ju – lai lakatu tapšanas process ir 
vieglāks un mazāk piņķerīgs. Bet 
vienalga – skaits ir nepietiekošs, 

jo šī rokdarbu veida 
iemaņas apgūt 
gribētāju ir vairāk 
nekā rāmju. Un 
arī zilo toņu dzija 
burtiski izkūp gaisā 
– ko lai dara, laikam 
šīgada tops!

Kāpēc mēs esam 
šeit, šajā ievirzē? 
Teju visas dāmas 
vienprātīgi atzīst, 
ka ir iedvesmojušās 
no pagājušā gada 
vienas nedēļas 
veikuma, kas bijis 
redzams izstādē. 
Bet kas vēl?
Inita: “Gribēju 
pamēģināt ko 
jaunu, ko iepriekš 
nedarītu.”
Evita: “Krāsainākai 
dzīvei!”
Inga: “Vēlos iemācīties. Vēlos 
kādam uzdāvināt, jo pašai ļoti 
patīk.”

Aija: “Baltā skaudība. Šogad 
nebija ne mazāko šaubu, ka 
būšu šeit.”

Guna: “Iespēja nodarbināt rokas 
un “atslēgt” galvu. Varu teikt, ka 
šī ir sava veida relaksācija.”
Kristīne: “Ļoti gribas, lai tas kļūst 
par hobiju. Un, ja sanāks, tad 
uzdāvināšu mammai.”
Solveiga: “Deju kopas “Kar-
bunkulis” jaunajai dejai 
meitenēm vajadzēs skaistus, 
košus lakatus, tāpēc kā vadītāja 
izvēlējos šo ievirzi. Vēl nezinu, 
vai pati gatavošu visus lakatus, 
vai arī noorganizēsim deju kopas 
meistarklasi, lai katra auž savu 
vienīgo, īpašo.” 
Ievirzes vadītāja Andra māj 
ar galvu un solās braukt uz 
Dublinu un mācīt, ja tik ir 
mācīties gribētāji. “Man patīk, 
ka meitenēm patīk un, ka katrai 
būs savs sievišķīgais, skaistais 
lakats”, saka Andra. To redzēsim 
sestdien, bet varbūt arī jau ātrāk, 
kas lai to zina.

Guna Kriškāne

„Akadēmiķi” pulcējas rotaļu istabā
Vismazākajiem nometnes 
dalībniekiem te, nomet-
nē,  ir sava ēka un, var pat 
teikt - sava republika, ko 
mēs saucam par Mazuļu 
akadēmiju. Un kā nu ne, ja 
tā atrodas pašā augstākajā 
nometnes ciemata vietā, ja 
neskaita Lielo zāli, to, kur 
notiek ēšana un Nīkšana. 
Mazuļi te apdzīvo Rotaļu 
istabu, spēlējas gan savā 
starpā, gan kopā ar vecā- 

kiem. Kuriem? Gan saviem, gan savu draugu.

Mazuļu akadēmijā katru dienu rotaļājas krietns pulciņš dalībnieku. 
Kad viņi sanāk visi kopā, tad „akadēmiķu” skaits tuvojas apaļam 
desmitniekam. Laiku pa laikam šai istabai skatu pārlaiž Zane Kažot-
niece. Viņa 
rūpējas par to, 
lai mazajiem 
netrūktu nedz 
grāmatiņu, ko 
palasīt, nedz 
mīksto lācīšu, ko 
samīļot. Zane 
arī seko tam, 
lai Akadēmijas 
durvis laikā 
tiktu atvērtas 
un naktsmiera 
iestāšanās 
brīdī – aizslēg-
tas, jo tad taču 
lelles, zaķi un 
pat mamuts 
dodas pie miera, 
bet paši mazuļi 
brauc uz čuču-
muižu.
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Precizētas vietas, kur notiek ievirzes
Pievērsiet uzmanību ievirzēm 
Keramika, Par baltiem bāliņi-
em… un Riti raiti, valodiņa! 
rīta cēlienā

Rīts: 
Rīta rosme (Toms Zaharevskis 
un Solveiga Slaidiņa) 
Ārā jeb Mazā zāle

Vadības loka sapulce
Mājīgā māja, dzīvojamā 
istaba

Pēc brokastīm:
3x3 teātris 
Mājīgā māja, dzīvojamā ista-
ba un Mazā zāle (ceturtdiena/ 
piektdiena/ sestdiena)

Keramika “Kādi māli būs, tādus 
mīcīsim”   
Dāvida māja, virtuve

Balti bāliņi… Austris Grasis  
Dāvja māja, dzīvojamā istaba 
   
Rotu kalšana   
Lazdu māja, dzīvojamā istaba

Lakatu aušana uz rāmja  

Melleņu māja, dzīvojamā 
istaba

Riti raiti, valodiņa 2 – 4 gadi 
Taurētāju māja, virtuve un 
dzīvojamā istaba un Mazā 
zāle (pirmdiena/ otrdiena/ 
trešdiena)

Riti raiti, valodiņa 5 – 7 gadi 
Vecāko māja, virtuve un 
dzīvojamā istaba

Riti raiti, valodiņa 8 -10 gadi  
Austrumu māja, virtuve un 
dzīvojamā istaba

Riti raiti, valodiņa 11 – 13 gadi 
Rietumu māja, virtuve un 
dzīvojamā istaba

Pēcpusdiena:
Jostu, prievīšu aušana, pīšana 
Baložu māja, dzīvojamā ista-
ba

Bizness “Pats sev priekšnieks” 
Vecāko māja, dzīvojamā ista-
ba

Pirts mācība   
Melleņu māja, dzīvojamā 
istaba

Fotografēšana   
Lazdu māja, dzīvojamā istaba

Riti raiti, valodiņa 2 – 4 gadi  
Taurētāju māja, virtuve un 
dzīvojamā istaba
 
Vilku mācība   
Ārā, izbraukums pie Zanes vai 
Rietumu māja

Dziesmas, rotaļas un danči 
bērniem   
Mazā zāle

Pievakare:
Deja un kustība “Augstu kājas 
cilādams…”  
Mazā zāle   
 
Noformējums un kompozīcija 
    
Mājīgā māja, dzīvojamā ista-
ba

Makšķerēšana  

Lazdu māja, dzīvojamā ista-
ba, ezers

Ar krustdūrienu jostas un 
aproces…    
Baložu māja, dzīvojamā ista-
ba

Stabule no niedrām, grebšana, 
urbšana un slīpēšana 
Dāvida māja, virtuve un 
dzīvojamā istaba

Animācija bērniem un arī 
vecākiem   
Melleņu māja, virtuve un 
dzīvojamā istaba 

Sports bērniem  
Sporta laukums, sliktā laikā 
Lielā zāle

Mazuļu akadēmija                                                                  
Rotaļu istaba  
 
Vakara pasākums     
Mazā zāle

Nīkšana    
Lielā zāle

Ir svarīgi sakārtot savu laiku

Vakar nometnes Mazajā 
zālē uz svētbrīdi pulcējās 

tie nometņotāji, kam svarīgs 
Dieva vārds.
„Katram savs laiks...” un Dace 
Priede, mācītāja pienākumu 
izpildītāja divās Kurzemes 
draudzēs, piesaka Svētbrīža 

tematu – lūgsim 
Dievu, lai viņš 
sakārto mūsu 
laiku. Lasīju-
mam Dace ir 
izvēlējusies 
fragmentus no 
Vecās derības 
un Jāņa At-
klāsmes grāma-
tas. 
Mums atvēlētais 
laiks nemaz nav 
tik ilgs, tāpēc 
Dace vedina 
aizdomāties, 
kam un kā 
mēs savu laiku 
izlietojam un 

kādēļ tad vispār mums šis 
laiks ir dots.  Trešdaļu sava 
mūža mēs guļam, vismaz 
desmit gadus pavadam 
ēdot, pirmie piecpadsmit 
mūža gadi mums aiziet ap-
gūstot šo pasauli, tāpēc, tīri 
matemātiski rēķinot, mums 

īstajai DZĪVOŠANAI atliek 
vidēji vien 25 gadi. Vai tas ir 
daudz? Cik tad no šī atvēlētā 
laika mēs atlicinām saviem 
mīļajiem un tuvajiem, cik 
daudz - Dievam? Tas ir viņš, 
kas sakārto mūsu laiku, kas 
sakārto mūsu mūžu, kas mūs 
saved kopā. Un Dace lūdz 
par mums, par mūsu laiku 

un to laiku, ko vajadzētu 
veltīt  sarunai ar Dievu. 
Noslēgumā seko sirsnigi 
savstarpēji apskāvieni un 
Dieva svētības vēlējumi ka-
tram, kurš šajā vakara mirklī 
norimās, lai domātu par 
savām attiecībām ar Dievu.

Sandra Bondarevska
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NEKO NESAPROTU
Fizikas likumi māca, ka ze-
meslode griežas. Pēc fizikas 
likumiem – kas griežas, tas 
pārvietojas. Tātad: ja zemeslode 
griežas, tad, kā gan Kaslbāra un 
3x3 katru gadu var būt vienā un 
tajā pašā vietā?!

PATIESĪBĀ BIJA TĀ
Jūs domājat, ka 3x3 sākās 
10.augustā?! Ha, ha - 
muļķības!!! Pirmā nīkšana 
notika jau Dublinā iepriekšējā 
vakarā, 9.augustā. Proti: kad 
Latvijas ieviržu vadītāji ap 
pusnakti ielidoja (ar lidmašīnu, 
nevis kā gājputni) Dublinā, 
viņi tika sasēdināti mašīnās 
un pa tumšām ieliņām aizvesti 
nezināmā virzienā – pie Baibas 
Kalniņas. Un jūs domājat, ka 
ieviržu vadītāji rāmi devās pie 
miera, lai krātu spēkus nākama-
jai darba nedēļai?! Lika drusku 
pagaidīt! Es – jūsu padevīgā 
situācijas izskaidrotāja – gan 
gāju gulēt… ap pulksten triji-
em… Bet Austris Grasis, Jānis 
Krūmiņš un Andris Grebis – viņi 
skaļās balsīs par dzīves jēgu 
turpināja diskutēt līdz nez-
ināmai rīta stundai. Diskusi-
jas rezultāts: dzīves jēga nav 
naudā, bet gan rotu kalšanā. To 
3x3-nieki varētu ņemt vērā, iz-
vēloties ievirzi, kuru apmeklēt.

JĀPIELĀGOJAS APSTĀKĻIEM
Visiem zināmajiem:
Inesei (tai, ar tiem garajiem 
blondajiem matiem) un 
Jānim Atim Krūmiņam (tam, 
kurš lidmašīnā rokas bagāžā 
mēģināja ienest zāģi – tauta 
melš, lai pilotam nozāģētu 
kājas) 
no visas sirds iesakām – vis-
maz uz nedēļu pieņemt skaisto 
uzvārdu Bušs. Tātad – Inese un 
Jānis (Džons) Atis Buši.

UZMANIET ROTKALI!!!
To gan lieku pie sirds – ja vien 
jums dārgas pusdienas un citas 
ēdienreizes, tad turiet acis vaļā 
un uzmaniet rotkali Andri Gre-
bi! – Jau pirmajā (!) vakarā, kad 
citi 3x3-nieki godīgi ēda auksto 
zupu vai gardos pupu salātus, 
Grebis manīts, mēģinot aplocīt 
karoti ap pirkstu. Kāpēc? – Tur 
taču iznāk tik daudz jauku 
vairoggredzenu! – Un tas vēl 
nav viss – varat iedomāties, kā 
iemirdzējās viņa acis, kad viņš 
ieraudzīja ar ratiņiem pievedam 
veselu kasti karošu?!

PILNĪGĀ NEZIŅĀ
No rīta uz brokastīm 3x3 teātra 
vadītāja Dace Priede (vienkārši 
Priede) atnāk pilnīgi nelaimīga. 
– Pie viņas uz teātra nodarbību 
pieteikušies arī bērni. 
– Tad jau labi, ko tur skumt? – 
citi ir neizpratnē par režisores 
bēdām. 

– Bet es taču iepazīšanās vakarā 
teicu, ka iestudēšu vecmeitu 
ballīti.  Un, ko gan tur varētu 
darīt bērni?!!
Pārējie brokastotāji iesaka iz-

veidot krasu sižeta pavērsienu:
atklājas, ka līgavai ir bērns,
bērni atnākuši izspiegot, kā 
taisa vecmeitu ballīti,
pagātnē nolaupītais bērns ir 
šodienas līgava, kas zaudējusi 
atmiņu.
Iespēju taču ir tik daudz. Bet 
Priede tikai groza galvu un no 
brokastīm aiziet ar rūpju rievu 
pierē. Kā tad īsti būs? To jau 3x3 
beigās redzēsim!

DIALOGS PIRMS NOMETNES 
STARP 3x3 DĀMĀM SANDRU 
UN ZANI
Sandra: Zane, vai tev mājās 
gadījumā nav skrūvspīles? Rot-
kalšanai vajag.
Zane: Varbūt ir.  Kādas viņas 
izskatās?
Sandra: Tādas, ko pieskrūvē pie 
galda. Bet jābūt lielajām.
Zane: Cik lielām?
Sandra: Es sapratu, ka labi 
lielām, lai var riktīgi uzbliezt ar 
āmuru.
Zane: Kam?
Sandra: Tam, kas iespīlēts.
Zane: AAA! Labi.
(Paskaidrojumam: Ne viena, ne 
otra līdz šim nebija saskārušās 
ar instrumentu, ko sauc par 
skrūvspīlēm.)

Autore: Venēra Vilovska

Avīze izsludina krustvārdmīklu konkursu!
„Trejlapis” šovasar turpina tradīciju un aicina nometņotājus nest uz redakciju 
krustvārdmīklas atrisinajumus. Ātrākajam atminētājam - balva. Nedēļas beigās 
ļoti ceram, ka mums nometnē atkal būs savs absolūtais čempions krustvārd-
mīklu minēšanā!  

Šī ir tikai viena no lielā printera pārnešanas reizēm nometnes teritorijā. Runā, ka vakar tādas esot 
notiksušas vismaz sešas, no kurām pēdējā – ap pulksten 03.00 no rīta.

Vakardienas avīzes numura mīklas atminējums:
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3x3 ğimeņu saietu Īrijā atbalsta:

Latviešu
maize Īrijā

Latvijas vēstniecība Īrijā

2

„Trejlapis” redakcijā čakli strādā: Sandra Bondarevska, Ieva Frein-
berga, Inguna Mieze, Guna Griškāne, Zane Bernharde, Santa Siliņa, 
Lauris Karpovs Ziemelis un visi citi rakstītāji un fotogrāfētāji, kam ir 

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

Tagad arī Īrijā 
būs 

Dzejas dienas
Latviešu biedrība Īrijā (LBĪ) ir 
viens no 3x3 atbalstītājiem, 
tāpēc vēlamies pastāstīt par 
gaidāmo biedrības domu biedru 
grupas “Onikss” pasākumu. Pir-
mo reizi Zaļajā salā būs Dzejas 
dienas.
Ideja par Dzejas dienām Dublinā 
radās ziemā grupas “Onikss” 
aktīvajām dāmām un jau pēc 
neilga laika Venera Vilovska 
ķērās klāt to rīkošanai. Tika 
meklētas telpas, meklēti inte-
resanti cilvēki, ar kuriem tikties, 
pasākums tika pārrunāts arī 
vēstniecībā un, protams, meklēti 
sponsori. Lai samaksātu par no-

rises telpu īri Rakstnieku centrā 
Dublinā ar finansējumu atsaucās 
īru apdrošināšanas aģentūra Fi-
nanceFirst, kas sedz gandrīz pusi 
no visiem izdevumiem. Rūpes 
par latviešu dzejnieces Annas 
Rancānes ceļojumu uz  Īriju, 
savukārt, ir uzņēmusies Latvijas 
Republikas vēstniecība Dublinā.  
Dzejas dienu rīkotājas saka lielu 
paldies visiem, kas palīdz šo 
tradīciju ieviest Īrijā, bet visi 3x3 
nometnes dalībnieki ir laipni 
aicināti uz tikšanos Rakstnieku 
centrā vai Latviešu biedrībā jau 
nakošmēnes!

Neplānota, bet lieliska atkalsatikšanās ar Austru 
Pumpuri

Televīzijas filmu par dziesminieci Austru Pumpuri uz nometni mums ir atvedusi Ieva 
Freinberga. Ieva pati ir viena no filmas veidotājām, tāpēc viņa varēja pastāstīt, ka filma 
ir tapusi pagajušajā gadā un tā veltīta Austras 85 gadu jubilejai.
Tautas dziesmas, Imanta Kalniņa mūzika, Vika, Māra Čaklā un Imanta Ziedoņa teksti ir 
atslēgas vārdi, kas raksturo Austras Pumpures dziedošo mūžu.
Dziesminiece, kuru noteikti varam saukt par pirmo latviešu bardu, skatītājos izsauca 
dažādas emocijas. Paaudzei, kas 70-tajos un 80 gados stundām stāvēja rindās, lai 
iekļūtu Pumpures koncertā, tās bija nostaļģiskas jaunības atmiņas, bet jaunākiem 
skatītājiem, kas Austras ziedu laikos vēl bija pavisam mazi bērni, tā bija satikšanās ar 
leģendu.     


