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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Tirdziņš mazajā zālē
Krāsaini lakati, pīti grozi,
desmitiem dažādu tēju šķirņu,
pašu ceptas bulciņas un
plācmaizes, kā arī virkne citu
labumu, ieskaitot tautiskas
rokassprādzes, pašu kaltus
gredzenus ar Latvijas ģērboni
un vēl un vēl dažādas preces,
tostarp grāmatas. Gadatirgus
viesu vidū arī Īrijas latviešu
rakstniece Inga Puriņa. Viņas
darbus tirdziņā varēja ne tikai nopirkt, bet arī iepazīties
un aprunāties ar pašu autori.
Tieši tik raibs bija mazais Īrijas
3x3 gadatirdziņš vakar.
Sākumā īstā andele maķenīt
kavējās, jo visi vēl laikus nebija
atgriezušies no ekskursijām,

bet, kad visi sabrauca, tad
gāja vaļā itin brangi. Konditorejas cehs Lazdu mājas
virtuvē strādāja bez apstājas

un puiši, kas palīdzēja
nogādāt preci līdz mazajai
zālei, ceļu ar paplātēm rokās
mēroja neskaitāmas reizes.
Jāteic arī, ka tieši jaunākās
paaudzes tirgotāji piekopa
vislabākās mārketinga metodes. Viņi paši tik garšīgi
locīja iekšā smalkmaizītes,
ka pircēji vienkārši nespēja
atteikties
no
siltajām
kanēļa un magoņmaizītēm.
No neoficialiem avotiem
avīze uzzināja, ka arī peļņa
bulciņtirgotājiem
bijusi
vislielākā.
Pareizi, es taču aizmirsu piebilst, ka tirdziņā bija arī Zanes
pašas vārītās ziepes. Un
aizmirsu ne bez iemesla, jo šī
prece pazuda visātrāk.

Svarīgi!
Šodien, tūlīt pēc brokastīm, pulksten 9.45, Bloku mājas dzīvojamā
istabā notiks visu virtuves brīvprātīgo palīgu sapulce, lai pārrunātu
organizatoriskos jautājumus. Lūdzu ierasties visiem!
UZMANĪBU!

www.3x3irija.com

Lai tiktu pie ēšanas,
jāstāv rindā.
Vai , jeb tomēr J
Jā, rinda pie ēdiena saņēmšanas ir
mūsu nometnes lielā un mūžīgā sāpe,
tāpēc liksim prātus kopā un domāsim,
kā ar to tikt galā. Ikviena ideja ir zelta vērta, tāpēc visus priekšlikumus
gaidīsim redakcijā.
„Trejlapis” no savas puses aicina šim
jautājumam pieiet vienlaicīgi filozofiski un vienlaicīgi analītiski. Tātad, kas
ir rinda? Kādas ir rindas īpašības? Ko
darīt, lai pavadītais laiks rindā nedēļas
beigās izrādītos pats visinteresantākais
un jautrākais nometnes dzīvē.
Un tā: kas ir tas, kas piemīt jebkurai
standarta rindai, tātad arī mūsējai?
Nu, protams, ka tā ir aste! Kur tā sākas,
ja
skatāmies
vispārpieņemtajam
pretējā virzienā? Tātad no beigām. Un
no beigām aste sākas astes galā un
turpinās līdz pat galdiem, kur mūsu virtuves ļaudis izdala ēdienus.
Ejam tālāk: Ko dara aste? Aste luncinās,
aste sabožas, aste pieplok grīdai vai
ceļas stāvus gaisā. Aste var būt taisna
un var sagriezties ritenī. Kā mēs, rindā
stāvētāji, varētu saluncināt, sabozt vai
pieplacināt grīdai mūsu rindas asti?
Padomāsim un varbūt izmēģināsim?
Otrs priekšlikums: Tas gan nav saistīts
ar asti, bet gan ar rindu kā tādu, un
tās varētu būt rindu spēles. Piemēram,
„Sabojātais telefons” vai „Akmentiņ, lec
laukā!”
Gaidām vēl idejas, bet galvenais –
mēģināsim tās īstenot!
Svarīgi! Kas attiecas uz šodienas pusdienu rindu: tiks veikts TV ieraksts. To
kopā ar raidījuma „Piektais novads” operatoru Imantu Miezi īstenos režisore
Santa Siliņa. Lūdzu pakļauties visām
režisores komandām un norādījumiem!

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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Kā kļūt laimīgam un veiksmīgam –
prasiet Jānim Stabiņam
Pie Melleņu mājas atkal liela
drūzmēšanās. Jau otro dienu. –
Dīvāni iet pirmajās rindās, pēc
tam krēsli. – Man te ir divas
stāvvietas. - Es esmu tāfele, pārpildītajā telpā tiek pārbīdīta
visa iekārta, tikai kamīns, paldies
Dievam, paliek savā vietā. Vai te
tiek dalīti kādi īpaši labumi? Nē,
tūlīt sāksies biznesa ievirze Jāņa
Stabiņa vadībā.
Dzirdamas sarunas par klikšķiem
un naudu. Jānis atgādina visus
vecvecāku labos padomus Mācies augstskolā! Atrodi labu
darbu! Smagi strādā! Dzīvo
atbilstoši saviem līdzekļiem! Krāj
naudu! Parādi ir slikti! – un teic,
ka ne viss ir tikai balts un tikai
melns. Jā, mācies augstskolā,
bet… Jā, atrodi labu darbu un
netaisi parādus, bet… Visam
ir papildus nosacījumi, ja gribi
dzīvē gūt finansiālu stabilitāti.
Intiņ, vai Tu mani
redzi? – pēkšņi iesaucas
Jānis. – Jā, es Tevi vienmēr
redzu, - moži atsaucas
par Intiņu uzrunātā. Un
Jāņa stāstījums turpinās,
jo viņam ir svarīgi, lai visi
redz, dzird, saprot un ir
iesaistīti.
Vai Stīvs Džobs vēl ir
dzīvs? – Jānis vaicā. - Nē.
– Cik gadu vecumā viņš
nomira? – 50. – Vai tas ir
normāli? – Nē. – Viņš varēja
nopirkt
vismodernākās
slimnīcas, kur viņu laikus
būtu izārstējuši pasaules
labākie dakteri. Bet viņš
to nedarīja, jo viņam tam
neatlika laika. Tāpēc ir tik
svarīgi rūpēties arī par
citām dzīves jomām, kas
cita bez citas nefunkcionē,
ja vien vēlies dzīvē būt
veiksmīgs. Veselība, fiziskā
sagatavotība, gudri finanšu
ieguldījumi,
attiecības
– ģimene un draugi,
patīkams darbs, brīvais laiks, vaļasprieki, ieguldījums
sabiedrības labā – lietas, ko
tu dari par brīvu.
Un te apstiprinās Jāņa iepriekš
teiktais – Bizness nav profesija,
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tā ir domāšana, dzīvesveids.
Bet zināšanas biznesā jebkurā
profesijā palīdzēs nopelnīt tik,
cik vēlies un pat vēl vairāk.
Un ievirze turpinās: dalībnieki
veido savas personīgās finanšu
atskaites – uzskaita visus
mēneša ieņēmumus, izdevumus, aktīvus un pasīvus. Rit
dzīvas diskusijas, kas ir kas,
lai pēc tam aprēķinātu, kā
dalībnieki teic – cik dziļā bedrē
tu patiesībā esi. Un, kā no tās
tikt ārā, piemēram, izīrēt savu
dzīvokli turīgiem īrniekiem,
bet pašam pārcelties uz lētāku,
piemēram, Bali, un ieņēmumus
ieguldīt
biznesa
izveidē.
Shēmas, ko un kā darīt ir daudz
un dažādas.
Smiekli mijas ar jautājumiem
un atbildēm. – Ko Tu tur dari ar
savu galvu? – Jānis jautā kādam
dalībniekam. – Kā, Tu teici, ka te
var darīt visu, ko grib, - atbild
uzrunātais.
Katrā ziņā, ir pilnīgi skaidrs, ka
nākamgad 3x3 Īrijā piedalīsies
rekordliels bagātu latviešu
skaits, jo tie, kas šogad būs
mācījušies biznesa zinības pie
Jāņa Stabiņa, te atgriezīsies
bagāti, veseli un laimīgi –
veiksmīgi!

Kā 3x3 uz Ahilu brauca

Kādā miglainā vasaras dienā
grupiņa nometņotāju devās
aplūkot Ahilas salu.
Grupiņa
sakāpa
draudzīgā
autobusiņā un uzsāka ceļu. Viens
no grupiņas dalībniekiem bija
nolēmis uz Ahilu doties kājām
jau agrāk, bet mēs viņu noķērām
un pierunājām braukt ar mums

Jau pirms uzbraukšanas uz salas šoferītis sāka stāstīt, ka tie,
kas dzīvo aptuveni 3 kilometrus
pirms tilta, kas ved uz salu, arī
sauc sevi par saliniekiem, par
ko salinieki nav īpaši priecīgi,
jo īstie salinieku taču ir tie, kas
patiešām dzīvo uz salas. Pēc tam
mūsu ceļš veda pa skaistajiem
Ahilas ceļiem un mēs uzzinājām
vēl daudz lietu par šo salu.
Uz tās dzīvo 2.5 tūkstoši
iedzīvotāju, pirms 3 gadiem esot
bijuši 3.5 tūkstoši, bet bezdarba
dēl daudzi emigrējuši. Uz salas ir
aptuveni 20 krogu (nometņotāji
nolēma, ka tas nemaz nav

draudzīgajā busiņā.
Jau pašā brauciena sākumā mēs
uzzinājām, kā mums ir paveicies!
Izrādās mūsu šoferis ir dzimis
un izaudzis uz Ahilas salas, līdz
ar to viņa stāstījums par salas
ievērojamākajām vietām un
notikumiem bija personisks un
īpašs.

slikts rādītājs uz 2 tūkstošiem
iedzīvotāju), vēl uz salas ir 5 zilā
karoga pludmales, no kurām
vienu mums izdevās apmeklēt.
Kāpēc uz salas ir aitas, bet nevar redzēt nevienu lielāku lopu?
Tāpēc, ka zemes virskārta ir
tik plāna un purvaina, ka lielie
mājdzīvnieki to sapostītu.
Vēl mēs uzzinājām, ka šī sala
ir viena no vietām, kur vēl
joprojām daudzi sarunājas īru
valodā, un visa vecākā paaudze
šo valodu zina.
Kopumā nometņotāji nolēma,
ka piedzīvojums bija skaists, un
salu noderētu izpētīt vairāk.

Bargs sods tiem, kas nometnē
spēlēs datorspēles
Nometnes laikā spēlēt datorspēles ir aizliegts! Ja kāds tiks pieķerts,
tad spēles rīks tiks neatgriezeniski konfiscēts. Un konfiskācija notiks neatkarīgi no tā, vai lietots datots, laptops, telefons, tablete vai
kas cits līdzīgs.

Šovakar brīvais mikrofons bez
ierobežojumiem
Brīvais mikrofons ir priekšnesumi, kurus sniedzam mēs paši. Citiem
vārdiem – ikviens, kas vēlas dziedāt, dejot, spēlēt teātri, lasīt dzeju vai uzstāties kā savādāk, laipni aicināts pieteikties pie Ernesta
Melleņu mājā.
Plānotā izrāde „Ziedu pušķis”, ko uz 3x3 solījas atvest Slaigo pilsētas
darmatiskais kolektīvs „Dominante”, nenotiks, jo vairāki izrādes aktieri nevar piedalīties. Labā ziņa ir tā, ka tagad Brīvā mikrofona laiks
nav ierobežots un varam uzstāties, cik vien ilgi gribam un kā vien
gribam.
Brīvais mikrofons sākas šodien, pulksten 20.15 Mazajā zālē.

Šodienas Latviešu valodas sacensībā ir uzvarējis
Mārtiņš Kivlenieks. Sveicam!
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Kliņķītis no Pasaku zemes vakar
tikās ar nometnes bērniem
izspēlēja uz skatuves, bet pēc
izrādes parunājās arī ar bērniem.
Tieši viņiem mums jāpateicas arī
par 3x3 teātra ievirzes vadīšanu
mūsu nometnē. Starp citu, tajā
piedalās ne tikai bērni, bet laipni
aicināti arī pieauguši un vismaz

Stāstu par to, kā Rūķis Kliņķītis
meklē sev jaunas mājas, atrod tās
un vienlaikus atrod arī vislielākos
dārgumus pasaulē – labus draugus – jau noskatījušies simtiem
bērnu. Līdz šim mazie skatītāji
rūķa
piedzīvojumiem
līdzi
dzīvojuši ne tikai Latvijā, bet arī
citās zemēs, un tagad arī Īrijā,
Kaslbārā, mūsu 3x3 nometnē.
Domājams, ka bērniem izrāde
atmiņā paliks ilgi.
Tā liek
domāt gan smiekli skatītāju
zālē, gan brīdinājuma saucieni rūķītim, liekot uzmanīties

no neaudzinātās Peles, kurai ik
brīdi ir padomā kāda negantība
– te tā apsaukājas, te grūstās,
te izrok dziļu bedri, lai kāds tajā
iekristu un sāpīgi sasistos. Ikvienam skaidrs, cik nejauka ir šāda
uzvedība. Arī Rūķim Kliņķītim un
rūķītei Rozītei. Tālab ļaunā Pele
tiek pāraudzināta. Un viņa iekrīt
tajā pašā bedrē, ko citam rakusi.
Lieki teikt, ka Pele saņem visai
sāpīgu mācību.
Liepājas ceļojošā leļļu teātra
aktieri Pēteris un Agita šo
pamācošo pasaku vakar ne tikai

Mīļi sveicam mazo Danielu
dzimšanas dienā!
Danielai šodien paliek apaļi 5 un mūža
lielāko daļu viņa ir 3x3
dalībniece. Proti, nometnes stāžs Danielai ir
trīs gadi. Turklāt, mūsu
mazā jubilāre ir viena no
bērniem, kas runā trīs
valodās!

Ņem no laimes vainadziņa
Pa vienam ziediņam,
Lai pietika katru dienu
Visā mūža gājumā.
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viens pieaugušais tajā patiešam
darbojas.
Pagaidām vēl neatklāsim, ar ko
šīs Ievirzes dalībnieki mūs plāno
pārsteigt noslēguma koncertā,
bet domājams, ka tas būs interesanti.

Joki:
Pie brokastgalda Trejlapja
redaktore acīgi novērojusi,
ka Austris Grasis Andrim Grebim slepeni bāž
kabatā āmuru. Interesanti
gan, kāpēc? Vai 3x3 būtu
iefiltrējušies noslēpumainās
brīvmūrnieku ložas biedri? Pēc saspringta izpētes
darba noskaidrots, ka Austris āmuru Andrim atvedis
no Latvijas, kur kādā ciemu
reizē Andris to ir aizmirsis.
Redakcijas jautājums: cik
bieži jūs braucat ciemos, līdzi
ņemot āmuru? Aizdomīgi tik
un tā.
Inguna Rotkalšanas ievirzē. Ai, nē! Piedodiet, viņa gatavo mīklu gadatirgus plācmaizēm.
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Līmeniski.1.Advokāts. 6.Torte. 7.Tāds, kas nav garš. 8. Savstarpējas attiecības. 10.Vienkāršs.
Līmeniski.1. Sens kultūras reģions Divupes centrālajā un dienvidu daļā (tagadējā Irākas teritorija.6. H20
13.Tauriņziežu dzimtas lakstaugs. 14.Ogāns.15.Lēns.17.Divas. 20.Kāda ūdensputna bērniņš. 23.Sena
Līmeniski.
1. Sens kultūras
reģionsAsinssūcējs.9.
Divupes centrālajā
netiek.
18. Māju
19. Ūdens nepietiekamība.
7. Mīksts
sudrabbalts
metāls.8.
Tropu auga
sēklas,
lietoacis.
konditorijā.11.
Pārpilnības
garīga
mācība. 24.Palīgā!
un dienvidu daļā (tagadējā Irākas teritorija. 6. H20 7. Mīksts
Stateniski. 1.Dedzināms iezis. 2. Paņēmiens pokera
Stateniski.1.Nelegāla,
politiska
darbība.šķirošanai.14.Sēkt.16.
2.Tas, kas dara darītāju. 3. Zāles sega.
4.Pieaicināšana.
zeme.13.
Rīks,
kuru
lieto
Amerikāņu
rakstnieks,
dzejnieks,
prozaiķis
sudrabbalts metāls. 8. Asinssūcējs. 9. Tropu auga sēklas, lispēlē. 3. Zivs. 4.Līdz galam nevērties ciet.(1809.‐
5.Garīdznieks.10.
5.Gaismas kūlis. 9.Lielākā sauszemes teritorija uz Zemes. 11.Palīdzība.12.Izgudrotājs. 16.Kaut kad

1849.).17.
Māja,
kurā ieiet zeme.
daudzi,13.bet
ārākuru
netiek.18.
acis.19. sausa
Ūdensvielas
nepietiekamība.
eto
konditorijā.
11. Pārpilnības
Rīks,
lieto Māju
Mājas.12.Sīka,
daļiņa. 15.Kāpnes. 16. Zemes
agrāk. 18.Priekšnieks.19.Mēbele. 21.Viens no Pikardijas (Francija) trim departamentiem.
Stateniski.1.Dedzināms
iezis.2.
Paņēmiens
pokera
spēlē.3.
Zivs.4.Līdz
galam
nevērties ciet.
šķirošanai.
14.Sēkt.
16.
Amerikāņu
rakstnieks,
dzejnieks,
magnētiskais
punkts.
22.Atpūtas kompleks.
prozaiķis
(1809.-1849.). 17. Māja, kurā sausa
ieiet daudzi,
ārā
5.Garīdznieks.10.Mājas.12.Sīka,
vielasbet
daļiņa.15.Kāpnes.16.
Zemes magnētiskais punkts.
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Laika ziņas
Šodien bišķiņ līs un bišķiņ
nelīs, bišķiņ spīdēs un bišķiņ
nespīdēs.
Temperatūras
ziņā: dienā – 18 C, bet5 naktī
I
J
A
vēsāks – 13C. Saule rietēs
B
bez trijām minūtēm deviņos
jeb
L 8:57 PMVjeb 20.57.A Vējš
pūtīs pa taisno no dienvidiT
em ar niknumu
10 26 kilometri
A
M
S
stundā.
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žēli noskatoties, kā Zane
Kažotniece 3x3 vadības
loka sapulcē visu dzirdēto
pieraksta nu jau uz otras
rokas, tuvojoties padusei.
Imants Miezis tūlīt brauks
uz veikalu, tāpēc arī
redakcijā noprasa, kas
vēl būtu nepieciešams:
- Varbūt, Sandra, tev
šķīstošo kafiju? – Nē, Lauris
man jau uz galda nobēra, mīlīgi smaidīdama, noteic
uzvaicātā Sandra Bondarevska (izrādās – uz galda
tikušas nobērtas šķīstošās
kafijas
paciņas).
Tad
varbūt ziepes? – Imants
ir neatlaidīgs. - Nē, ziepes
mums jau tāpat būs, - nosaka Ieva Freinberga.
Ar milzīgu atvieglojuma
sajūtu, virtuvē iedrāžas
Guna: “Man ir atradušās
bikses!”
Pēc pagarākas pauzes.
“Vai tad tev tās bija
pazudušas?” interesējas
Inguna.
“Tēti! Atdod manu vārda
karti?!”
kāds
mazais
nometņotājs
ir
tuvu
asarām.
“Es nezinu kur tu esi viņu
nolicis, sameklē pats,”
audzinošā tonī aizrāda
tētis.
“Bet tu to esi uzkāris sev
kaklā un staigā jau otro
dienu!” zēns ir sašutis.
Urrā!!
Mums ir krustvārdmīklas
atminētājs un tas ir
Jānis Kivlenieks.
Apsveicam ar uzvaru!

Zīmējumu autors Andris Grebis

Ai, man bagāžniekā bija pilns ar smiltīm, - teica kāda 3x3niece, sienas avīžu
konkursam Trejlapja redakcijā ienesdama savu darbu, kas ir skaisti apdarināts ar
gliemežvāku un smilšu aplikācijām.

Turpat, stāvot brokastu rindā, Santa Siliņa redzēta - te enerģiski vicinot ar rokām,
te līgani tās viļņojot, te - kā ar cirvi, asi cērtot. Vai mums būs jauna, nekur neminēta
kora ievirze un Santa būs tā diriģente? Redakcija atkal, čakli strādājot, uzzināja,
ka kora ievirzes tomēr nebūs, bet Santa apkārtstāvošajiem interesentiem stāsta
šodienas laika ziņas, rādot vēja kustību un spēku, ar kuru tas no 3x3 aizdzīs visus
mākoņus.

Jaunieši! Tas jums var noderēt
Jaunieši, esat 3x3 nometnes
laikā sadraudzējušies un negribat šķirties? Jums ir tāda
iespēja! Piesakieties “Rudens
vidusskolai”, kas no 25. līdz 31.
oktobrim notiks Droghedā un
kuras laikā, dzīvojot uz vietas,
būs iespējams papildināt savas latviešu valodas zināšanas
un nokārtot Latvijas Valsts

izglītības satura centra (VISC)
pārbaudījumu,
saņemot
attiecīga līmeņa latviešu prasmes apliecību, kā arī interesanti
pavadīt brīvo laiku! Īpašie viesi jauniešu kustības „Īsta Mīlestība
Gaida” lektors Dainis Pandars un
viņa sieva Liene. Pieteikšanās
anketu atradīsiet portālā www.
baltic-ireland.ie.

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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