
1

Esi sveicināts piektajā pasaules 
latviešu saietā 3x3 Īrijā!
Es esmu ļoti priecīga un pagodi-
nāta vadīt tieši šo saietu. Šonedēļ 
mēs runāsim par rakstiem. Par to, 
ko mēs ierakstām viens otrā un 
kādu rakstu visi kopā atstājam 
pasaulē. Mēs runāsim par pasau-
les rakstiem caur tēju, mēs izspē-
lēsim dažādu dzīvju rakstus teāt-
rī, mēs rakstīsim rakstus aprocēs 
un kreklos, mēs visi kopā rakstā 
runāsim latviski.
Atceries, saieta laikā esam viena 
liela ģimene.  Mēs priecājamies 
kopā, rūpējamies viens par otru 
un esam viens otram blakus.
Īpaši, šogad es gribu aicināt uz 
dančiem visus, visus! Šogad 
dančus un lustēšanos sāksim 
uzreiz pēc vakara dziesmas un 
programmas, lai ļautu mammām 
kopā ar bērniem, kā arī pašiem 
bērniem izbaudīt šo burvību.

Baiba Kalniņa

Rakstā mani runājiet
www.3x3irija.comNr. 1 2016. gada 15. augusts

Lough Lannagh, Kāslbāra, Meijo grāfiste, Īrija. 15.08.2016 - 21.08.2016Rakstā mani runājiet!

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”.

Šodien

18.00 saieta atklāšana pie Lielās zāles
18.30 Ieviržu vadītāju sapulce Mazajā zālē
19.00 Pirmās vakariņas svaigā gaisā
20.15 Iepazīšanās vakars Mazajā zālē
21.15 Danči Mazajā zālē
22.00 Nīkšana Mazajā zālē

Nometnes statistika: 
Nometnē šogad ir 102 dalībnieki, no tiem 32 bērni
Pārstāvam Īriju, Lielbritāniju, Franciju un Latviju
Mums ir 21 ievirze
Jaunākajam dalībniekam 18. augustā būs 5 mēneši
Vecākajam dalībniekam – 74 gadi
Pa divi: mums ir divas Agitas, divi Aleksandri, divas Annas, divas 
Emīlijas, divas Ingunas, divas Līvas, divi Mārtiņi, divi Markusi, divi 
Marki un divi Roberti
Pa trīs: mums ir trīs Zanes,  trīs Ievas un trīs Ilzes

Pēc dvieļa uz Infocentru
Tie, kam dvieļu nav līdz, lūdzu prasiet Infocentrā. Tie, kam dvieļi ir līdz, Infocentrā var prasīt kaut ko citu. Un tas nozīmē, ka ar visiem jautājum-
iem jums jāvēršas  tieši Jāņa mājā pie Laura. 

3x3 saieta Īrijā avīze
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Ātri paskrien 3x3 nedēļa, ātri 
paskrien gads no nometnes līdz 
nometnei un pavisam ātri ir pa-
skrējuši arī veseli pieci gadi, kopš 
3x3 saieti notiek Īrijā. 
Ilze Ceiča bija pirmās 3x3 nomet-

nes vadītāja Larch Hill kalnos. 
Bez Ilzes dulluma, vislabākajā no-
zīmē, 3x3 Īrijā nebūtu sācies. Kā 
saka, kaut ko tādu var uzņemties 
tikai pilnīgi traks cilvēks, taču, ja 
mums šādu trako nebūtu, tad ne-

būtu arī daudzas ļoti labas lietas.
Inguna un Imants Mieži paliks 
3x3 atmiņā ar to, ka šīs nometnes 
bija visapmeklētākās un 2014.
gada nometnes dalībnieku sa-
raksts piepildījās rekordātrumā 

– sešās dienās.  
Baiba Kalniņa ir nometnes vadī-
tāja 2015.un 2016.gadā un viņai 
ticis tas gods vadīt arī šā gada ju-
bilejas – piecu gadu 3x3 pastāvē-
šanas nometni. Lai izdodas!

Lai arī Īrijas 3x3 vairs nav Līgas “vis-
jaunākais bērns”, viņa kā arvien 
par mums interesējas, rūpējas 
un palīdz, cik vien tas iespējams 
no attāluma. Šogad ar Lāsmas 
un Krista palīdzību no Līgas pie 
mums ir atceļojusi arī jauna, tikko 
Pelču nometnē atvērtā grāmata 
par 3x3 Latvijā.  Bez šīs dāvanas 

Lāsma no Latvijas un Līgas ir atve-
dusi arī mīļus sveicienus un vēlē-
jumu, lai mūsu nometne izdotos. 
Līga saka paldies visiem Ieviržu 
vadītājiem, kas savas zināšanas 
tālāk nodod tieši 3x3 nometnē. 
Viņa sveic arī visus mūs un ir pār-
liecināta, ka nometne mums būs 
lieliska.

Īrijas 3x3 nav vienīgā nometne, kas 
šonedēļ notiek pasaulē. Tāpat kā pa-
gājušajā gadā, saiets norisinās arī 
Amerikā, Katskiļos un to atkal vada 
Helena Vīksniņa. Mēs ļoti ceram, ka arī 
šogad mums izdosies satikties skaipā 
ar aizokeāna trīsreiztrīsniekiem un un 
esam pārliecināti, ka neizpaliks arī sa-
dziedāšanās.
Skaipošanās vakara vieta vēl nav izvē-
lēta, bet iespējams, ka tā atkal būs Laz-
du māja. Kaut nu sakaru tehnoloģijas 
mūs nepieviltu.
Par to, kad un cikos varētu notikt tele-
tilts ar ASV, informēsim papildus. 

Īrijas 3x3 piecu gadu jubilejas zīmē

Vai šogad atkal sadziedāsimies ar Katskiļu 3x3 Amerikā?

Siltus sveicienus mums 
sūta Līga Ruperte

Šogad nometnes avīzē jaunums. Un tā ir 
pavisam svaiga rubrika, kuras saturs būs 

atkarīgs tikai no jums. Jaunuma nosaukums 
ir “Bez cenzūras”. Tas nozīmē: visu, ko jūs 

uzrakstāt vai uzzīmējat, to arī publicējam. 
Laipni aicināti iesniegt rakstu, feļetonu, es-
eju vai jebkura cita veida darbus rokrakstā. 

Gaidām! 

Atceramies, ka Informācijas centrā ir 
nopērkami 

visu izmēru 3x3 T-krekli. 
Bet tas tikai pagaidām, tāpēc pasteidzieties. 
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Mums būs divdesmit viena ievirze. Un 21 ir labs skaitlis

Riti raiti, valodiņa (no 4 - 15) visiem nometnes bērniem trīs vecuma grupās vadīs skolotājas 
Inita Danne, Zane Laizāne, Zaiga Corcoran un Gita Robalde. Visas ir skolotājas ar piere-
dzi latviešu nedēļas nogales skoliņās diasporā. Šo ievirzi kā parasti apmeklēs visi nometnes 
bērni. Initai un Zaigai šie nav pirmie 3x3 saieti, bet LBĪ skoliņas “Saulgriezīte” skolotājai Zanei 
nometne būs atklājums. Esam pārliecināti, ka viņai tas būs arī aizraujošs piedzīvojums.

Par baltiem bāliņiem un baltiem - Austris Grasis. Austris ir viens no retajiem ieviržu vadītā-
jiem, kas ir piedalījies visās Īrijas 3x3 nometnēs. Valoda un folklora ir Austra profesija, dzīves 
jēga un sāpe. Šogad kopā ar Ievu viņš vadīs arī nometnes Daudzinājumu.
 

Tējas burvība - Māra Aguilar. Māra mūsu nometne šogad ir pirmo reizi un mēs ļoti gribētu, 
ka viņa “saslimst” ar 3x3 un kļust par pastāvīgu trīsreiztrīsotāju. Vārīsim, smaržosim un bau-
dīsim kopā ar Māru.

3x3 Teātris - Inta Dreimane Riekstiņa. Sākusi kā 3x3 skolotāja strādājot ar bērniem, bet 
tagda Inta ir skolotāja jau daudz lielākiem skolēniem – viņa jau otro gadu 3x3 dalībniekiem 
mācīs skatuves gudrības. 

Aproču izšūšana krustdūrienā - Ieva Freinberga. Ak, šīs Zilze... labi, labi, neturpināsim. Pie 
malas apcelšanos un jokus. Aproču darināšana ir māksla ar ļoti skaistu rezultātu. Ievas au-
dzēknes pēc ievirzes no šī rokdarba vairs nespēj atrauties.    

Rotu kalšana - Roberts Mežainis. Esam pieraduši rotas kalt kopā ar Andri Grebi, bet šogad 
kalsim Roberta vadībā. Viņi abi ir liepājnieki un abi strādā tandēmā, kā saka – viena kalšanas 
skola, kas tagad nonākusi arī mūsu pusē.

Foto - Nadīna Zavadilika. Nadīna ir 3x3 Fotoievirzes vadītāja jau ar zināmu stāžu. Vēl pirms 
nometnēm viņa vadīja kursus fotostudijā Dublinā, tāpēc  paskaidrot un iemācīt viņa prot.   

Projektu rakstīšana, SIF – Linda Mežviete un Sandra Bondarevska. Mums ir bezgala daudz 
ideju un bezgala daudz enerģijas, taču visam vajadzīgas finanses. Lai tās iegūtu, jāizstrādā  
projekts, kas nebūt nav tik vienkārši, kā pirmajā mirklī šķiet. 

Vilku mācība - Mārtiņš Punculis. Šī ir Mārtiņa debija Īrijas 3x3, kas solās būt ļoti veiksmīga. 
Vilki vai pareizāk  - vilcēni pie mums ir lielā cieņā, to pierādījušas jau iepriekšējās nometnes.

Ar daudziem ieviržu vadītājiem jūs vairs nav jāiepazīstina, bet ir arī tādi, kas mūsu nometnē būs pirmoreiz. Jau šovakar iepazīšanās 
vakarā jūs ar viņiem tiksieties un varēsiet arī aprunāties. Tāpēc tagad vēl ir pēdējais brīdis, lai izdomātu uzdodamos jautājumus. Uz 
tiem Ieviržu vadītāji jums labprāt atbildēs. 
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Visdari, bērniem līdz 7 gadiem - Lāsma Andersone. Skolotāju un bērnu nodarbību koor-
dinātore Lāsma jau pagājušajā nometnē vadīja ievirzi, kuras devīze – Darīsim visu to, ko 
mamma mājās neatļauj. Vecākiem labāk to neredzēt, bet bērni ir sajūsmā!  

3x3 teātris bērniem - Agita un Pēteris Trupi. Abi Liepājas Ceļojošā leļļu teātra aktieri 
ir īsts atradums Īrijai. Agita un Pēteris arī šogad mums ir atveduši ne tikai ievirzi, bet arī 
jaunu izrādi. 

Leļļu darbnīca - Inguna Mieze. Jūs domājat, ka Ingunas rīsu rūķi  un lelles satupuši uz galda 
malas rātni sēž rindiņā? Nekā nebija. Šķelmīgākie dodas savās gaitās. Piemēram,  Zilais rīsu 
rūķis pagājušogad devās pasaulē. Varbūt šogad  būs atgriezies nometnē? Raudzīsim.

Animācija - Lolita Šteinberga. Te top pašam sava multenīte, ko pareizā valodā saucam 
par animācijas filmiņu. Un kino varonis ir ne tikai uzzīmētais, bet arī tu pats un tava filmā 
ierunātā balss. Rezultāts  jau nedēļas beigās būs uz lielā ekrāna.

Zīmēšana un skicēšana - Santa Siliņa. Ticiet vai nē, bet tie ievirzes dalībnieki, kas 3x3 
nedēļas laikā izvēlas Santas ievirzi, jau pēc pāris dienām ir visai pārsteigti. “Es patiešām 
nezināju, ka protu zīmēt,” viņi ir izbīnījušies.

Linu kreklu šūšana - Zane Bernharde. Īsts lins, kas šurp mērojis tālu ceļu, čakla skolotāja 
un, ticiet vai ne, bet jau pēc nedēļas pat vislaiskākai mātes meitai būs ko ielocīt pūrā. Kur 
nu ielocīt, varēsiet vilkt mugurā un demonstrēt savu rokdarbu citiem.    

No veca jauns  - Dita Lasmane – Slišāne.  Dita ir skolotāja no dabas, viņa māca Īrijas 
jauniešiem latviešu valodu, bet šoreiz viņa dalīsies vēl ar citām noderīgām zināšanām. 
Lai arī ievirzes nosaukums ir No veca jauns, pareizāk varbūt pat būtu – Kā uztaisīt kaut 
ko no nekā. 

Sports bērniem - Toms Zaharevskis. Tiem bērniem, kas aug kopā ar 3x3, nav jāskaidro, 
kas ir Toms. Kustīgs, sportisks, azartisks un jauniešu autoritāte. Tas ir Toms. 

Meža mācība bērniem - Zane Kažotniece. Ja jūs zinātu, kas tik viss nav noslēpies mežā. 
Mums apkārt čum un mudž no dzīvām radībām. Un katrai no tām ir savs raksturs, sava 
misija un uzdevums. Tā ir pasaule tepat mums apkārt. Atliek to vienīgi pamanīt un ap-
lūkot.

Latviešu danči - Daina un Ernests Upmaļi-Freinbergi. Daina un Ernests šoreiz vadīs ie-
virzi, bet citkārt tieši viņi allaž ir pirmie, kas iedrošina un uzmundrina pārējos uz dančiem. 
Vai ar pierunāšanu? Nē. Viņi lec latviešu dančus tik aizrautīgi, ka malā palikt nav iespē-
jams.
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3x3 krustvārdu mīkla Nr1

Līmeniski. 1.Zieds kā dārzenis. 7.Atā. 8. Koks spēkam un veiksmei. 
9.Varmācīga darbība ar iebiedēšanu. 10.Noteiktas darbības, rīcības 
veids. 12.Ātrums. 13.Neatlaidīgi. 18. Caurules ar vairākām spraugām. 
19.Ēkas. 20. Koks, kurš nokavē pavasari. 21.Aita.
Stateniski. 1.Produkta tēls. 2.Labsajūta. 3.Zeme ūdens tuvumā. 4.Itā-
ļu operas tenors (1935 – 2007). 5.Kontakts. 6.Latīņu alfabēta trešais 
burts no beigām. 11.Kabelis. 14.Vakcīnas. 15.Kauli. 16.Vadītājs. 17.Dzi-
nums. 19.Ēkas.

Krustvārdu autore: Venēra Vilovska

Nometnes sagatavošanai jāpielieto ikviena prasme. Imants ir 
speciālists skumbriju filēšanā. Šis Andra Andrusa jūrā saķertais 
loms būs mūsu pusdiengaldā. Ja neticiet, tad paprasiet pavāram 
Normundam.

Vēl pirms nometnes Sigita raksta Baibai Facebookā: 
Mana Paula skatījās tavas bildes un komentēja: “Re, kur 3x3 boss!” 
Biju neizpratnē: “Kas???” 
“Nu, tā meitene, kurai pieder 3x3,” paskaidroja Paula. 

•••

Klau, vai zini, ka Indra ir slimnīca? Nē, kas noticis? Kāja lauzta septiņ-
padsmit vietās! Dzīs veselu gadu un pēc tam vēl divus gadus rehabili-
tācija! Tad jau uz 3x3 nebrauks…. Ārprāts! Ko nu?! Kas mūs baros  no-
metnē?!  - šādi un līdzīgi satraukuma pilni izsaucieni atskanēja vienā 
no pēdējām 3x3 padomes sēdēm jūlijā.  Bet panika pilnībā beidzās 
tad, kad uz sapulci ar ieģipsētu kāju ieradās pati Indra. 
“Es un nebraukšu uz 3x3? To nu gan jūs nesagaidīsiet!” Indra gandrīz 
apvainojas un iekārto ērtāk savu ieģipsēto ekstremitāti.  

•••

Nometnes vadītāja Baiba sociālajos medijos izziņo: “Konkurss bez bal-
vas 3x3 Īrijas veterāniem!
Kurš no jums atceras kas bija Jautrīte Grieze un ko viņa darīja nomet-
nē?” 
Sigita atbild: “Paprasi Rutai Gražulei, viņa zina visu…” 

Laika ziņas 3x3 nedēļai
Pirmdiena saulains, + 23° 
Otrdiena mākoņains, brīžiem stiprs lietus, bet par to + 25° 
Trešdiena atkal lietains un turklāt vēss, tikai + 20°
Ceturtdiena draņķīgs bez gala, līs kā negudrs cauru dienu un 
 knapi + 17°
Piektdiena it kā pamazām pārstās, bet vēl līņās, + 19°
Sestdiena nu tad beidzot, tikai mākoņains, bez saules, bet arī   
 bez lietus, + 19°
Svētdiena un atkal jau līs vienā līšanā, toties par grādu vairāk 
 kā sestdien: +20°

Vai tas nozīmē, ka lietus nebūs tikai nometnes atklāšanā un visu pārē-
jo nedēļu gāzīs kā no spaiņa? Nu, neticu, ka meteorologi var noteikt 
precīzus laika apstākļus tik ilgam laikam uz priekšu. Un pie tam vēl 
šitik nejaukus! 
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„Trejlapis” redakcijā čakli strādā: Sandra Bondarevska, Santa Siliņa, Ieva Freinberga, Laima Ozola, Inguna Mieze, 
Lauris Karpovs Ziemelis, Ira Fjodorova un visi citi rakstītāji un fotografētāji, kam nav slinkums atsoļot līdz redakcijai 
un atnest bildi, stāstiņu, joku vai klaču. Tipogrāfijas vadītāja: Baiba Kalniņa. Mīļi gaidīti Mājīgās mājas viesmīlīgajā 
virtuvē, kur atrodamies kā allaž!

3X3 SAIETU ĪRIJĀ ATBALSTA:

Latvijas un Lietuvas pārtikas preču veikals 
Clonmel House, Forster Way, Swords, Co. Dublin

Viens no mūsu šā gada 
visneparastākajiem at-
balstītājiem ir kompānija 
Īrijas dzelzceļš (Irish Rail). 
Vēl pagājušā gada noga-
lē kompānijā izsludināja 
konkursu ceļotāju gru-
pām līdz 50 cilvēkiem, 
kas, aprakstot sava ceļo-
juma mērķi, varēja vinnēt 
bezmaksas biļetes visai 
grupai.
Īrijas 3x3 nolēma izmēģi-
nāt šo iespēju, iesniedza 
pieteikumu un pēc mēne-
ša saņēma priecīgu vēsti 
– esam izredzēto vidū. 
Dzelzceļu satiksmes tīkls 
Īrijā ir ļoti plašs. Ar vilcie-
nu no Dublinas var aiz-
braukt uz Belfāstu (Bel-
fast), Slaigo (Sligo), Balinā 
(Ballina), Vestportu (West-
port), Galveju (Galway), 
Limeriku (Limerick), Eni-
su (Ennis), Tralī (Tralee), 
Korku (Cork), Vaterfordu 
(Waterford)  un Roslāres 
ostu (Rosslare Europort). 
Sliežu ceļi savieno ne tikai 
lielākās Īrijas pilsētas ar 
Dublinu, bet vairākas arī 

savā starpā. Piemēram, 
no Limerikas var doties 
taisnā ceļā uz Galveju vai 
Vaterfordu.
Īrijas dzelzceļa pārziņā ir 
arī Dublinas piepilsētas 
vilcienu satiksme, tā, ko 
šeit saucam par DART. 
Kāpēc šāds nosaukums 
un ko tas nozīmē? Saīsi-
nājums rodas no garāka 
nosaukuma Dublin Area 
Rapid Transit (latviski tas 
varētu skanēt šādi - Ātrā 
pārbraukšana Dublinas 
apkārtnē). Salīdzinot ar 
Latviju, DART varētu at-
bilst elektrisko vilcienu 
kustībai Pierīgā. 
Bet atgriezīsimies pie Īri-
jas dzelzceļa saistībā ar 
mūsu 3x3 nometni. Ievir-

žu vadītāji, dalībnieki un 
brīvprātīgie, kuriem ceļš 
no Dublinas ir izdevīgs 
un ērts, aizņēma  veselu 
vagonu.  Ceļojums sākās 
vēsturiskajā Hjūstonas 
(Heuston) stacijā. Te gri-
bas mazliet ieskatīties 
pagātnē. Pagājušā gad-

simta sākumā stacijas 
nosaukums bija Karaļa 
tilts (Kingsbridge).  Kāpēc 
tā? Tāpēc, ka tieši blakus 
stacijai ar šādu nosau-
kumu atrodas senais Ka-
raļa vārdā titulētais tilts, 
kas savieno Līfejas upes 
abus krastus. 1966. gadā 

staciju nosauca viena no 
Lieldienu sacelšanās līde-
ru - Šona Hjūstona (Sean 
Heuston) vārdā.
Tieši no Hjūstonas staci-
jas 1921.gadā izbrauca un 
tieši šeit arī atgriezās Īrijas 
neatkarības līderu grupa, 
kas 6.decembrī Londonā 
parakstīja vēsturisko an-
glo-īru neatkarības līgu-
mu (Anglo-Irish Treaty). 
Kad minētā grupa Maikla 
Kolinsa (Michael Collins) 
vadībā atgriezās no Angli-
jas, šeit ar ovācijām viņus 
sagaidīja ļaužu pūlis. 
Lai nokļūtu Kāslbāras 
(Castlebar) pilsētiņā, kas 
atrodas tieši pretējā Īrijas 
salas pusē un kur notiek 
mūsu nometne, ceļā ir 
jāpavada nepilnas trīs 
stundas. Vilciens dodas 
cauri tādām pilsētām kā 
Portarlington, Tullamore, 
Athlone, Roscommon, 
Claremorris. Lai arī ceļš ir 
pietiekoši tāls, ceļojums 
labā kompānijā arvien ir 
jautrs un interesants. Tieši 
tāds tas bija arī mūsējiem 
un var teikt, ka zināmā 
mērā 3x3 sākās jau vilcie-
nā.

Mūs atbalsta kompānija Irish Rail


