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3x3 saieta Īrijā avīze

Šovakar, pulksten 20.00, pulcējamies pie Informācijas centra, 
lai dotos uz vienu no centrālajiem un svarīgākajiem nometnes 
pasākumiem - Daudzinājumu. Kā  arvien, apvelkam svētku drānas 
vai tautas tērpus.  Ugunskura pušķošanai iepriekš sagatavojam 
lauku ziedu pušķīšus. 

Vakar brīvā mikrofona koncertā 
bija gan dziesmas, gan dejas, 
gan teātris un pat 3x3 televīzija. 
Tieši tik raibs bija vakardienas 
pašu nometņotāju burtiski uz sit-
iena sarūpētais koncerts.  Netrūka 
nedz tērpu, nedz grimma, nedz arī 
rekvizītu. Avīzes trešajā lappusē 
piedāvājam jums apskatīties Laura 
fotoreportāžu no Mikrofona noris-
es vietas.
Brīvā mikrofona laikā notika arī 
Īrijas latviešu skoliņu sienas avīžu 
konkurss, kuru nu jau tradicionāli 
3x3 laikā rīko Īrijas Latviešu 
Nacionālā Padome (ĪLNP). Šogad 
par galveno ĪLNP balvu cīnījās 

četras skoliņas Portlīšas (Portlaoise) 
„Sauleszaķēns”, Dzintara mākslas 
skola (Carlow) , Droghedas latviešu 
skoliņa „Burtiņš” un Meijo (Mayo) 
latviešu skoliņa. Sienas avīzes 
šogad vērtēja neatkarīga un pilnīgi 
objektīva žūrija, kuras locekļi 
nekādi nav saistīti ar Īriju: žurnāliste 
Ieva Freinberga, mākslinieks An-
dris Grebis, BVK pasniedzējs Jānis 
Stabiņš un teātra mākslinieki Agita 
Lieldidža un Pēteris Trups.
Par labāko sienas avīzi žūrija atzina 
to, kas tapusi Dzintara mākslas 
skolā Karlovā (Carlow).  
„Trejlapis” pievienojas apsveiku-
miem!

Ineses vadītajai Meditatīvajai dziedāšanai konkrēts laiks nav noteikts. 
Tie, kas vēlas piedalīties, aicināti pulcēties Lazdu mājā orientējoši – 
pēc Vakara dziesmas. 

Varam iepriecināt visus, kam kārojas latviešu gaļas izstrādājumi. 
Šodien žāvējumu busiņš nometnes ciematiņā ieripos pēcpusdienā 
un tirgošana notiks pie Informācijas centra.

Labu apetīti!

Atgādinājums!
Nometnē darbojas Rotaļu istaba, kurā ir daudz mantu, lielais 
paklājs, bērnu telts, bumbas un visādas citādas rotaļlietas

„Trejlapja” redakcija rīko vienreizēju viena raksta „iepirkšanas” akc-
iju. Tikai šodien un tikai pirmajam!  Atnesiet uz redakciju savu rak-
stu par nometnes tēmu. Raksta apjomam jābūt 2000 zīmes kopā ar 
atstarpēm un mēs no jums to „nopirksim”, samaksājot” ar trīs vide-
odisku komplektu, kurā iefilmēta mūsu pagājušā gada nometne.

Šovakar dosimies uz 
Daudzinājumu

Brīvais mikrofons un 
sienas avīzes

Meditatīvā dziedāšana pēc 
kopējās Vakara dziesmas

Rīt pie mums brauc bus ar 
žāvējumiem

Akcija!!

www.3x3irija.comNr. 5 2015. gada 21. augusts

Lough Lannagh, Kāslbora, Meijo grāfiste, Īrija. 17.08.2015 - 23.08.2015
Nu es kuršu uguntiņu, 
dziesmu likšu pavardā!

UZMANĪBU!
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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Ievirze „Sajūtu darbnīca”, kuras 
auditorijas vidējais vecums ir 
plus-mīnus pieci gadi, ir viena 
no apmeklētākajām nometnē. 
Tā notiek Baložu mājā un notiek 
diezgan skaļi, bet tas piederas pie 
lietas. Reizēm ievirzes dalībnieki 

iznāk ārā turpat pļaviņā un tad ir 
ne tikai dzirdami, bet arī redzami. 
No malas raugoties, šķiet, ka 
šīs ievirzes devīze ir „Daram 
visu to, ko mamma mājās 
neļauj!”: plunčājam rokas pa 
mazo vanniņu, kas pilna ar zie-

pju putām, un lidinam mazos 
burbulīšus pa gaisu, mērcam 
pirkstu krāsu bundžā un tad 
spiežam uz papīra lapas, 
ķepinam, lipinam, ķēpājam un 
smērējam. Un galvenais – abas 
ievirzes skolotājas ĻAUJ to darīt.
No malas tas viss izklausās un arī 
izskatās diezgan delverīgi, tomēr 
šī darbošanās mūsu bērnos 
attīsta izjūtas un sajūtas. Un jo 
vairāk tad, ja šo ārēji nekārtīgo 
uzvešanos vadām gudri un mazo 
bērnu uzmanību vēršam noteiktā 
virzienā. 
Abas ievirzes vadītajas - Lāsma 
un Zane, kas Īrijā arī ikdienā 
strādā ar bērniem, zina, kā šo 
ārēji draisko ņemšanos padarīt 

mērķtiecīgu un bērna attīstībai 
lietderīgu.

Saruna ar Ievu Ančevsku
Ieva, Tu esi Īrijā, un, likumsakarīgi, 
arī Īrijas 3x3 pirmo reizi. Kādi ir 
Tavi iespaidi?
Īrija man šķiet interesanta zeme 
pati par sevi. Pētot latviešu 
tradīcijas, iznāk ļoti daudz 
smelties no citām tautām, tai 
skaitā, ķeltu. Par to ir lasīts un 
lasīts, un tagad nu ir iespēja būt 
šeit, realitātē iepazīties ar ķeltu 
kultūrtelpu un izjust to.
Cilvēki, manuprāt, neko daudz 
neatšķiras no citās zemēs satik-
tiem, un nekas īpaši savādāks 
man neliekās. Un varu teikt, ka 
man ļoti patīk nometnes vieta – 
tāda ģimeniska.

Tava ievirze saucas “Mans ves-
elums un dzimtas spēks”. Pastāsti, 
lūdzu, par ko šajā ievirzē tiek 
runāts un kas tiek darīts.
Runājam par ģimenes attiecībām 
un mācāmies paskatīties uz tām 
no cita, neierasta skatu punkta. 
Lūkojamies, kā šīs attiecības 
veidojas enerģētiskā līmenī, 

cenšamies saskatīt tos neredza-
mos pavedienus, kas saista. 
Mēģinām uzķert  “zem-domu”, 
“aiz-domu” – to, kas ir dziļāk par 
vienkāršo domu. Runājam par 
mūsu katra attīstības, mācības 
ceļu šeit, uz zemes. Mācāmies 
sajust, ka mēs neesam tikai 
ķermenis, bet arī dvēsele un ve-
lis. 

Visam, ko darām, pamatojums 
ir meklēts senajās latviešu 
tradīcijās, galvenokārt tau-
tas dziesmās. Pati strādāju 
pie disertācijas par senajām 
latviskajām dziedināšanās 
tradīcijām. Arī par to runāsim: 
kā mēs katrs pats sevi varam 
dziedināt un uzturēt pie la-
bas fiziskās un emocionālās 

pašsajūtas. Tas būs stāsts par 
to, ko mūsu tauta senos laikos 
zinājusi un pratusi.

Tu saki, ka katra Tava vadītā 
nodarbība ir savādāka un 
nav divu vienādu. Ja jau katru 
reizi runājat it kā par vienu 
un to pašu, kas gan dara tās 
atšķirīgas?
Ievirzes, semināri, nodarbības, 
ko vadu, un nav svarīgi, kā tās 
tiek nosauktas, nav lekcijas. 
Nodarbību veido sanākušie 
cilvēki un viņu atvērtība. Esmu 
pateicīga par to, ka cilvēki ir gat-
avi paskatīties uz sevi no malas, 
ka viņi atveras, meklē atbildes. 
Uzdotie jautājumi, savukārt, 
bagātina gan sevi pašu, gan 
citus, kas varbūt atveras lēni 
un iespējams, kautrējas skaļi 
vaicāt. Man ir prieks par cilvēku 
ieinteresētību un vēlmi “iet 
dziļumā” un caur dabas uztveri 
būt veselāki savās attiecībās un 
mūsu kopējā vidē.

Sajūtu darbnīca

Ieraudzīt neredzamos pavedienus
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Ilze Kaņepe ar dēliem vada rīta vingrošanu.

Rituāls “No puišiem par vīriem”.

Indra ar saviem mazajiem indiāņiem.

Visjaunākās „Riti raiti...” grupiņas bērni dejo kopā ar vecākiem.

Ābrama polku dejo „Vieglas kājas”.

Katrīna Riekstiņa ar ermoņikām. Folkoras kopa „Labie cilvēki” 
izspēlē precības.

Skan šūpuļdziesma. 3x3 TV.

Skatītājiem koncerts patika.
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Kurš ir populārākais uzvārds 
šajā 3x3? Kalniņš? Bērziņš? 
Nekā! Vispopulārākais uzvārds ir 
Kaņepe! Izrādās, ka mūsu 3x3 ir 
divas Kaņepju ģimenes, un abas 
nemaz nav radinieces. Bildē 
varat mēģināt sameklēt kopīgus 
vaibstus, varbūt, ka tomēr?!
Dace Kaņepe Īrijā dzīvo jau 
11 gadus, un no Droghe-
das viņa atbraukusi kopā ar 
četrgadīgo meitiņu Martu. 
Dace pagājušogad uzzinājusi 
par šādu ģimeņu saietu, tāpēc 
šogad atbraukusi.
- Kad ir kaut kas intere-
sants, ko priekš sevis var 
iegūt, tad vienmēr par to ir 
prieks, - viņa teic. Dace auž 
jostas pie Ineses Krūmiņas 
un mācās fotografēšanu pie 
Nadīnas Martiņa apmeklē vi-
sas nodarbības, kas paredzētas 
viņas vecuma bērniem. Bet 
ārpus tā, viņai vislabāk patīk 
dauzīties. Nu labi, kopā ar 
vislabāko draudzeni Danielu 
spēlēties peļķē - tad pietiek laika 
visu izrunāt un izdarīt. Dacei nav 
tik svarīgi, ka meita atgrieztos uz 
dzīvi Latvijā. Svarīgi, lai viņa sas-
niedz savus mērķus, jo cilvēks 
jau jebkur var būt laimīgs. Dace 
ar meitu runā tikai latviski, - No 
savas puses darīšu visu, lai viņa 
runātu latviešu valodā! – saka 
Dace. – Vissvarīgākā te ir latviskā 
atmosfēra. Vai lietus, vai saule – 
to jūt cauri visam. Domāju, ka 

citu gadu arī braukšu!
Savukārt otra Kaņepju ģimene 
– Ilze, Gabriels un Sebastjans 
- uz 3x3 atbraukuši no citas 
Īrijas malas, no Vaterfordas. Un 
Ilzes dzīvesstāsts ir kā sieviešu 
mīlestības romānos. 
- Īrijā esmu jau 13 gadus un te 
satiku savu vīru. Pirms desmit 
gadiem, kad biju nopirkusi vien-
virziena biļeti uz Latviju, pēkšņi 
satiku Janu, viņš ir čehs. Bet 3x3 
es jau sen gribēju nokļūt. Vēl ļoti 
sen Latvijā kopā ar kori dziedāju 

kādā 3x3. Tad es sajutu to gai-
sotni un sapratu, ka noteikti 
kādreiz te gribu būt. Un te nu es 
esmu!
Tepat ir arī Ilzes sešgadīgais 
dēlēns Gabriels. Viņam ir ļoti 
laba latviešu valoda, viņš arī rak-
sta latviski, tāpēc jau  rudenī sāka 
tālmācību Rīgas Komercskolā. 
Un rudenī viņš sāks mācīties īru 
skolas 1.klasē. Bet četrgadīgais 
Sebastjans skolā sāks iet šogad.
- Ar bērniem runāju latviski, bet 
kad mājās ir tētis, tad runājam 
angliski. Čehiski gan diemžēl 
nē. Bet te, 3x3, priekš bērniem 
vislabākais ir latviešu valoda 

un latviskā vide. Ļoti svarīga 
ir informācija par latviskajām 
tradīcijām. Tāpēc arī mācos 
rotkalšanu pie Andra Grebja 
un pie Austra Graša zinības 
par mūža godiem – vārdībām, 
vedībām un bedībām. Savukārt 
Gabrielam vislabāk patīk 
spēlēties ārā ar bērniem. Noteik-
ti brauksim vēl! – teic Ilze.
Tā, lūk, Īrijā satikušās divas 
Kaņepju ģimenes, katra no sava 
Īrijas gala! Ir vērts braukt uz 
3x3, lai te visi kopā runātu lat-
viski! Nezin, kad te satiksies arī 
Bērziņi, Kalniņi un citi latvieši? 
Domājams, ka nākamgad!

3x3 zeļ un plaukst KAŅEPES!

Vai tas ir vietējais vairumtirgotājs? Nava gan. Tur Imants, 
nometņotāju daudzos pasūtījumus izpildījis, atgriežas no vei-
kala.

Andra Grebja zīmējums

Balvu par labāko latviešu valodu vakar saņēma 
Ričards Adebaijo. Apsveicam!
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Līmeniski.1.Putnu pētnieks.6. Rakstu darbs.7. Apstiprinājums (partikula).8. Kādas funkcijas grafiks. 
12. Augšējā un apakšējā žokļa  zobu sakodiens.13. Gudrības Dievs sen ēģiptiešu mitoloģijā.  
14.Apgrūtinājums.15. Zeltzaķis jeb kuprzaķis.16. Augļu koks.18. Ģenitīva locījuma jautājums. 
20.Šķidrums (dsk.).21.Lapu koks. 
Stateniski.1. Ķīmiskā elementa savienojums ar skābekli.2.Tautībs.3.Varmācīga darbība.4. Garīdznieka 
palīgs.5. Vulkanizēts kaučuks.9. Cildinājuma sauciens dievkalpojumā.10. Skaļš nerātnis.11. Četrstūrains 
audekla gabals.12.Visizdevīgākais.17. Bijušais.19. Maza piebilde. 
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LĪMeNISKI. 1.Putnu pētnieks. 6. Rakstu darbs. 7. 
Apstiprinājums (partikula). 8. Kādas funkcijas grafiks. 12. 
Augšējā un apakšējā žokļa  zobu sakodiens.13. Gudrības 
Dievs senēģiptiešu mitoloģijā.  14.Apgrūtinājums. 15. 
Zeltzaķis jeb kuprzaķis. 16. Augļu koks. 18. Ģenitīva 
locījuma jautājums. 20.Šķidrums (dsk.). 21.Lapu koks.

STATeNISKI. 1. Ķīmiskā elementa savienojums ar 
skābekli. 2.Tautība. 3.Varmācīga darbība. 4. Garīdznieka 
palīgs. 5. Vulkanizēts kaučuks. 9. Cildinājuma sauciens 
dievkalpojumā. 10. Skaļš nerātnis. 11. Četrstūrains audekla 
gabals. 12.Visizdevīgākais. 17. Bijušais. 19. Maza piebilde.

Krutvārdmīkla

Rīta rosmē turpmāk slodze 
būšot mazāka 
Rītarosmes vadītāja Sigita 
savējos (astoņus pastāvīgos 
vingrotājus) rīta agrumā 
nodzenā ne pa jokam. Daži pat 
atzīstas, ka šī ir pamatīga fiziskā 
slodze. Pēc sejas izteiksmēm 
to mana arī Sigita un ir gatava 

nodarbību padarīt vieglāku, 
tāpēc vakar no rīta visus mun-
dri uzrunā: „Un tagad atslodzei 
paceļam rokas un kājas aiz gal-
vas!” 

Sievas pļāpā vairāk kā vīri
Rīta vadības loka sapulces telpā 
galvu pabāž rotkalis Andris 

Grebis: “Ko jūs te varat tik ilgi 
pļāpāt? Ā-ā, nu ja, te jau pulcējas 
tikai sievišķi…”
Analītiski noskaņotā Lāsma 
piekrīt: “Protams. Un sievietes 
runā vismaz trīs reizes vairāk kā 
vīrieši, bet tikai tāpēc ka veči 
sacīto uztver tikai pēc trešās 
reizes .” 

Laika ziņas
Šodien dienā un arī naktī atkal laiks ne šāds, ne tāds. Ar vienu vārdu 
sakot - tipiski īrisks. (Piedošanu sanāca divi vārdi.) Tātad: smidzeklis 
būs noteikti, bet vai gāzīs kā no spaiņa – grūti teikt. 
Temperatūra dienā – 17 C, naktī - 12 C. 
Par cik šovakar būs Daudzinājums, tad turp dosimies pa gais-
mu, bet atpakaļ – pa tumsu, jo saule rietēs bez sešām minūtēm 
deviņos, akurāt Daudzinājuma laikā.

Kr3  3x3 2015 
1  2  3  4   5 
          
6      7    
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11   12       
          
13      14   15 
          
16   17       
          
18          
   19       
Līmeniski.1. Sens kultūras reģions Divupes centrālajā un dienvidu daļā (tagadējā Irākas teritorija.6. H20 
7. Mīksts sudrabbalts metāls.8. Asinssūcējs.9. Tropu auga sēklas, lieto konditorijā.11. Pārpilnības 
zeme.13. Rīks, kuru lieto šķirošanai.14.Sēkt.16. Amerikāņu rakstnieks, dzejnieks, prozaiķis (1809.‐
1849.).17. Māja,  kurā ieiet daudzi, bet ārā netiek.18. Māju acis.19. Ūdens nepietiekamība. 
Stateniski.1.Dedzināms iezis.2. Paņēmiens pokera spēlē.3. Zivs.4.Līdz galam nevērties ciet. 
5.Garīdznieks.10.Mājas.12.Sīka, sausa vielas daļiņa.15.Kāpnes.16. Zemes magnētiskais punkts. 
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Nīkšana krogā 
Pēc leļļu izrādes par Kliņķīša 
piedzīvojumiem maza grupa 
3x3nieku nolēma, ka žurkas 
pārtapšana no sliktās uz labo 
ir jānosvin. Tāpēc viņi aizdevās 
uz īru krogu Cobweb, kur, 
kā jau iepriekš īru spiegi bija 
noskaidrojuši, katru trešdienu 
muzikanti spēlē tradicionālo 
īru mūziku. Tā arī bija: krogs – 
stāvgrūdām pilns, muzikanti 
spēlē un dzied, Guinness alus 
puto. Kādā  īru muzikantu pauzē 
3x3nieki sāk savas senču dzies-
mas latviešu valodā. Pēc braši 
nodziedātā – Es katru sestdien’s 
vakaru – kāds īrs letiņiem ziņkāri 
pavaicā – Vai jūs no Jorkšīras? 
Secinājums: letiņiem biežāk 
jāiet uz krogu ne tikai dz-
ert gardo Guinness, bet arī 
dziedāt dziesmas. Tad īri zinās 
vaicāt – Vai jūs no Piebalgas vai 
Limbažiem?

Kāpēc Ķepainītis?
Vakarrīt pie brokastīm Trejlap-
ja krustvardmīklas ātrākais 
atminētājs Jānis Kivlenieks 
saņēma balvu – gardās „Laimas” 
konfektes Lācītis-Ķepainītis. 
Inese Krūmiņa groza galvu:  „Ļoti 
nepārdomāta un aplama bal-
va... Jānim vajadzēja pasniegt 
pavisam citu balvu – „Vāverīti”. 

Pirms... Pēc...
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„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!

Latviešu
maize Īrijā

3x3 ğimeņu saietu Īrijā atbalsta:

Lielu paldies sakām Latvijas vēstniecībai Īrijā, kas nometnei izpalīdzēja ar lielajām teltīm- nojumēm.

Tieši šonedēļ un tieši 
pašreiz 3x3 notiek arī 
Amerikā. „Skaista no-
metne skaistajos Katskiļu 
kalnos Ņujorkas pavalstī!” 
tā par savu nometni saka 
Katskiļu trīsreiztrīsotāji, 
par kuriem rūpi tur 
vadītāja Helēna Vīksniņa. 
Ja raugās uz karti, tad 
Katskiļu 3x3 notiek 
akurāt viņpus Atlantijas 
okeānam, proti, abām 
nometnēm pa vidu ir 
viens vienīgs milzīgi liels 
ūdens pleķis un dikti 
maz sauszemes. Īrijas 
3x3 notiek pašā Eiropas 
rietumkrastā, savukārt 
Katskiļi – Amerikas 
austrumkrastā.
3x3 nometnes Katskiļos 
notiek kopš 1983.gada, 
kad nometni vadīja Māra 
Buka un Ingrīda Mieme.  
Nometnes mājvieta ir 
Ņujorkas pavalstī Katskiļu 
kalnos, Ņujorkas latviešu 
Ev.Luteriskās draudz-

es īpašumā. Pirmajā 
nometnē piedalījās 160 
dalībnieki un šis skaits 
gadu gaitā mainījies gan 
uz augšu, gan leju. Tomēr 
nepārspēts rekords 
Katskiļos bija 1999.gadā, 
ka nometnē piedalījās 
280 dalībnieku. Skaits 
tieši šajā gadā būtu bijis 

vēl lielāks, ja vien Katskiļi 
spētu visus uzņemt. 
Toreiz, kā raksta ASV 
latviešu avīze „Laiks”, 
vēl 23 ģimenes palika 
uz papīra. (No grāmatas 
„3x3 ārpus Latvijas 1981-
2011. Pasaules mēroga 
kustība visu paaudžu 
latviešiem”.)
Šogad Katskiļu nometne 
notiek Raiņa un Aspazi-
jas zīmē, jo šis taču abu 
dzejnieku gads – 150 
gadu jubileja!  “Raiņa un 
Aspazijas gadā jūsmosim 
par Astrīdas Stahnkes 
klātbūtni mūsu nometnē! 
Viņa stāstīs: Aspazijas 
rakstu augstienes un 
ielejas dramaturģija. As-
pazija kā ne vien Latvijas 
bet Eiropas rakstniece; 
pārrunāsim universālas 
tēmas viņas darbos,” 
tā vēl pirms nometnes 
gaidāmos dalībniekus 
uzrunāja Helāna.
Lai iegūtu vissvaigāko 
informāciju no ASV aus-
trumkrasta, sazinājāmies 
ar nometnes vadītāju 
un lūk, ko uzzinājām. 

Katskiļu nometnē 
piedalās 130 dalībnieki 
no ASV, Kanādas un Lat-
vijas. Tur notiek 17 iev-
irzes, kuras vada arī pieci 
ieviržu vadītāji no Latvi-
jas, tostarp Ansis Bogus-
tovs, kas 2013.gadā 
Īrijas nometnē vadīja 
Žurnālistikas ievirzi un 
vēl - Katskiļos darbojas 
nometnes avīze „Katskiļu 
atbalsis”.
Bet vissvarīgākais noti-
kums vakar vakarā bija 
Īrijas un Katskiļu 3x3 
teletilts internetā, kad 
mums bija 22.15, bet 
Katskiļos tikai 17.15. 
Ar sveicieniem no 
abām okeāna pusēm 
nometņotāji viens 
otram vēlēja labu no-
metnes  izdošanos un 
skaistu laiku. Amerikas  
trīsreiztrīsotāji mums arī 
veltīja dziesmu „Rotā, 
rotā”, savukārt mēs no Ei-
ropas puses uzdziedājām 
„Tēvu tēvi laipas meta”.
Nu, sakiet vēl, ka tas 
nebija GLOBĀLAIS 3x3. 
BIJA!!

Mums sveicienus sūta Katskiļu 
3x3 no okeāna viņas puses


