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Dienas tēma 

Rupjmaize 
Maize latvietim arvien ir bijusi pārticības, cieņas un goda lieta, arī pirmā un visnepieciešamākā lieta, ko likt galdā. Ja maizes 
trūkst, tad trūkst arī spēka, dzīvesprieka un dzīvības; ja maizes gana, tad mājās valda miers un saticība. Jeb arī - vai varat 
iedomāties latviešu galdu godos, kuros būtu itin viss, bet nebūtu maizes? Neiespējami. 
Vai tāpēc maize ir tik daudz apdziedāta un daudzināta, ka tikšanai līdz klaipam nepieciešams gana ilgs process? Aršana, sēšana, 
pļaušana, kulšana, malšana, mīcīšana, raudzēšana un visubeidzot cepšana. Vai pietāte pret maizi radusies tāpēc, ka šajā 
procesā jāiegulda tik daudz darba un sviedru? Un, vai pirms ēšanas, ņemot rokās riecienu, mēs sev uzdodam šos jautājumus? 
Noteikti ne. Bet vai vajadzētu uzdot? Domāju, ka arī ne. Jo mūsos jau tāpat kopš neatminamiem  laikiem ir ieprogrammēts kāds 
īpašs un grūti izskaidrojams maizes kods.  
Atceroties bērnību es neatcertos nevienu reizi, kad mans vectēvs būtu bērniem skaidrojis un mācījis (lasi – moralizējis) par 
maizes vērtību, nepieciešamību izturēties pret maizīti ar cieņu vai tamlīdzīgi. Toties man arvien acu priekšā ir skats, kā viņš pirms 
pusdienām grieza maizi un pēc tam riekšavā rūpīgi savāca uz galda sabirušās drupatas tā, lai nevienas nepaliktu, un iebēra tās 
mutē.

Laipni aicināti Īrijas 3x3 nometnē! 
3x3 nometne ir sākusies, bet vēl pirms Latvijas karoga uzvilkšanas mastā, kā arvien, mūsu latviskajā ciematā Lough Lannagh 
atpūtas bāzē čumēja un mudžēja no sabraukušajiem nometņotājiem. Vieniem tā bija brīnišķīga atkalsatikšanās, citiem – 3x3 
norises vietas izpēte un pirmā iepazīšanās ar Lough Lannagh. Bet pats pirmais darbiņš -  kā allaž – pieteikšanās, parakstīšanās 
dalībnieku listē, istabiņu atslēgu saņemšana un tikko iegādātā nometnes T krekla piemērīšana.    
   

Kas notiks šodien 
Pēc brokastīm dodamies uz Ievirzēm. Ieviržu norises vietu plāns ir Informācijas centrā un katram gadījumam šīs avīzes 4 lpp. 
13.00 – 14.00 Pusdienas 
14.15 – 16.15 Pēcpusdienas Ievirzes 
16.30 – 18.15 Pievakares Ievirzes 
18.30 -- 19.30 Vakariņas  
20.15 – 21.30 Diskotēka bērniem 
21.45             Vakara dziesma   
No 22.00 ...   Nīkšana un danči ar dzīvo mūziku Mazajā zālē 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uzmanību! Uzmanību! 
Seno ādas apavu izgatavošana ievirze notiks Austrumu nevis Rietumu mājā! 
 

UZMANĪBU! 
Informācijas centrs ir atvērts katru dienu no 9.30 līdz 13.00. 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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        Īrijas sestā 3x3 ir sākusies! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ar laba vēlējumiem, Latvijas karoga uzvilkšanu mastā, kora koncertu un kokles skaņām vakar tika atklāta un ievadīta nu jau sestā 
Īrijas 3x3 nometne. 
“Es nāku no mazas tautas” - tāds ir dziesmas nosaukums, ar kuru sākās svinīgā atklāšana saietam “Īrijas 3x3 2017”. Dziesmai 
izskanot, pie mikrofona stājās nākamais Latvijas Republikas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Īrijā Jānis Sīlis. Sīļa kungam, kas 
tikai nupat kā ieradies Zaļajā salā, šis bija pirmais latviskais pasākums un pirmā satikšanās ar Īrijas latviešiem tik kuplā skaitā. Un 
jāatzīst, ka viņš ir patiesi ieinteresēts visā, kas saistīts ar diasporas jautājumiem šeit, pie mums. Kopā ar Jāni Sīli Īrijas 3x3 atklāšanā 
piedalījās arī Katrīna Līdaka, vēstniecības sekretāre, kuras rūpju lokā ir arī Īrijas latviešu izglītības jautājumi un Ārlietu ministrijas 
atbalstīto projektu uzraudzība. 
Atklājot Īrijas 3x3, Latvijas nākamis vēstnieks cita starpā arī sacīja: “Es esmu Īrijā tikai divas nedēļas un esmu ļoti priecīgs, ka 
diasporu šeit sāku iepazīt tieši ar 3x3 nometni. Žēl ka nevaru pavadīt ar jums kopā visu nedēļu, bet nākošgad centīšos būt šeit 
ilgāk.” 
Tāpat svinīgajā atklāšanā nometnes dalībniekus uzrunāja Latvijas 3x3 priekšsēde, mūsu draugs, palīgs un skolotāja – Inese 
Krūmiņa. Mums arvien jāpatur atmiņā viņas teiktais: “Mēs visi esam savējie un mēs nevaram riskēt ar savu piederību tāpat kā ar to, 
kam piederēs mūsu bērni un mazbērni.” 
Inese Krūmiņa ir arī galvenais padomdevējs un pārraugs mūsu Īrijas 3x3 padomei, jo esam biedrības “Trīs reiz trīs” sastāvdaļa. 
Īpašu noskaņu un atbilstoši nometnes tēmai “Maize” izvēlētās kora “eLVē” dziesmas “Mīl katrs baltu maizes riku”, “Kālabadi 
galdiņami”, “Lec, Saulīte” un “Rupmaizkukuls” diriģentes Rasas Stonkus vadībā un mūsu blakussalas drauga un Ievirzes vadītāja 
Aivja Krēsliņa kokles spēle piešķīra pasākumam īpašu un skanīgu gaisotni. Neizpalika arī kora dziedātāju vadītās rotaļas un danči 
un, protams, slavenais Goda solis, ar kuru parasti sākas 3x3 nometnes Latvijā. 
Atklāšanas pasākuma noslēgumā, skanot “Dievs, svētī Latviju!”, šā gada nometnes vadītāji Lāsma un Krists uzvilka mastā Latvijas 
valsts karogu un līdz ar to – Īrijas 3x3 nometne ir sākusies. 

 
 

Vismazākie nometņotāji visu nedēļu tiek laipni gaidīti Rotaļu istabā! 

 Kā parasti, tā atrodas ēkā blakus Mazajai zālei un tajā ir daudz rotaļlietu! 
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Iepazīšanās vakars 
Iepazīšanās vakarā, kas nometnes norisē ir neatņemama pirmās dienas sastāvdaļa un kuru šogad vadīja Kaspars Ābrams, 
trīsreiztrīsnieki gan noklausījās Ieviržu vadītāju stāstījumu par to, kas sagaidāms darbojoties viņu vadītajās nodarbībās, gan rādīja 
un pat ļāva paturēt rokās un pataustīt to gala rezultātu, kam nedēļas laikā paša darinātam vajadzētu uztapt. Piemēram,  Agrita 
Krieviņa demonstrēja senos ādas apavus, bet Linu kreklu darināšanas ievirzes vadītāja Zane Bernharde bija saorganizējusi linu 
kreklu demonstrēšanu ar diviem modeļiem – Mārtiņu un Zani. Vienlaicīgi vakara gaitā nometņotāji izvēlējās, uz kurām ievirzēm 
šonedēļ dosies.   
Trejlapis cītīgi vēroja, kā notiek pieteikšanās-pierakstīšanās ievirzēs un pēcāk  iemeta aci arī gatavajos ieviržu sarakstos. Sak, cik 
un kuras no ievirzēm tad šogad nometnes dalībniekiem ir šķitušas tās viskārdinošākās.  
Nometnes bērniem visvairāk gribas doties uz Vilku mācību. 
Pieaugušajiem  šogad atkal topā Rotu kalšana.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Pirmās vakariņas 
Kamēr vakar vēl Bloka mājā tika uzstādīta lielā astoņriņķu plīts un vairāki ledusskapji uzpildīti ar pārtikas krājumiem, tikām 
izsalkušie nometņotāji jau gribēja ēst. Indra tam bija gatava. Varenais katls ar auksto zupu gaidīja lielo kausu un griķu putra – 
gardas mutes.  
Pirmās vakariņas šoreiz nenotika svaigā gaisā. Nomākušās debesis un lietus, no kura nekad neko nevar zināt, to neatļāva un kā 
gan Īrijā var paļauties uz laika apstākļiem, ja prognoze mūsu pusei jau pagājušonedēļ neko labu nesolīja. Šoreiz izrādījās, ka viņiem 
bijusi taisnība, bet Īrijā jau esam pieraduši pie visa, tāpēc arvien  jāsagatavo Plāns B, un šoreiz tas izpaudās lielajā ēdamzālē, ko 
mums ātri noorganizēja Lough Lannagh saimnieks Pols.    
 

Sveiciens trīsreiztrijniekiem Īrijā! 
 
 
Gads pasteidzies nemanot, klāt atkal augusts un tas nozīmē - 3x3 nometņu laiks ir 
sācies abās salās!  
Šogad tās notiek vienlaikus. Neviļus aizdomājoties - mūsu nometņu tēmās arī ir kas 
 līdzīgs. Maize un Aka - ūdens! Ceļa maizei un akas ūdens veldzējošam malkam 
 pietrūkst vien sāls. Tā īstā sāls - tā latviskās kultūras, latviskās ģimeņu kopības sāls, 
 garša, ko katrs trīsreiztrijnieks meklē un atrod šajās "mazajās Latvijās". Tur jau 
 tā sāls! Garša, kas vieno un reizē atšķir katru notikušo nometni. 
Lai Jūsu MAIZEI ir krāšņa un daudzveidīga garša! Lai laiks piepildīts ar jaunatklā- 
jumiem un kopā būšanu! 

 
Ar mīļiem sveicieniem 3x3 Straumēnu komandas vārdā Gita 
 

 

 

Klātienē sveicienus no Gitas un citiem mūsu draugiem kaimiņsalā mēs saņemsim šovakar pulksten 21.00, kad mūsu 3x3 ar 
Skype palīdzību pieslēgsies Straumēniem, kur šonedēļ arī notiek 3x3 nometne. Uz saskaipošanu pulcējamies pie 
Infocentra! 
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       Sveiciens no Gunas!   
      Seši rīti nedēļā, 
      Visus sešus malti gāju, 
      Pirmo rītu maizi malu, 
      Otro rītu – iesaliņu;  
      Trešajā rītiņā 
      Brāļam malu ceļa maizi; 
      Ceturtā rītiņā 
      Putraimiņus trinkšķināju; 
      Piektajā rītiņā 
      Plācenīti gruzdināju; 
      Sestajā rītiņā 
      Zirgiem malu uzmatiņu. 

 
      Klāt atkal mazā Latvijas nedēļa - satikšanās prieka, kopā būšanas un  
      darbošanās sprīdis, kas mērāms sešu rītu un sešu vakaru garumā. Katrai 
      dienai sava smarža, sava skaņa un noskaņa. Ko jaunu iegūsi, ko no vecā labā 
      paturēsi, ko citiem dot spēsi? Seši rīti, desmitiem un desmitiem reižu  
      dzirkstošu “labrīt” skandināmi.  Sešas dienas sevis un savu iespēju 
izzināšanai, jaunu, plašāku robežu nospraušanai, līdz šīm neiedomājamā pievārēšanai. Seši vakari, dziesmām un dančiem pildāmi. 
Savas identitātes apzināšanās un lepnums un par to, kas esi, par to, ko dari un par to, ko domā un vari. Kopības spēka izjušana caur 
savu iekšējo spēku. Es esmu Latvija! 
Mīļie mani, kā man gribētos būt ar jums kopā! Ceru, ka nākošgad noteikti! Šogad varu tik vien, kā sūtīt jums sveicienus no Rū jienas, 
Salacgrīvas, Garezera un Katskiļiem – “viena mēle, viena dvēsle”!   
Lai jums skaista nometne! 
Jūsu Guna  
 

Kur notiek ievirzes? 
Rīta ievirzes 

Riti raiti valodiņa (jaunakā grupa) – Taurētāju māja 
Riti raiti valodiņa (vidējā grupa) – Vecāko māja 
Riti raiti valodiņa (vecākā grupa) – Baložu māja 
Filmējam, neguļam – Lazdu māja 
Masāža un aroma terapija – Melleņu māja 
Politika – Mājīgā māja 
Seno ādas apavu izgatavošana – Rietumu māja 
Kokļu spēles – Austrumu māja 

 

Pēcpusdienas ievirzes 

Riti raiti valodiņa (jaunākā grupa) – Taurētāju māja 
Filmējam, neguļam – meistarklase Melleņu māja 
Vilku mācība – Baložu māja, ja ārā līst lietus 
Jostu un prievīšu aušana uz dēļa – Vecāko māja 
Rotu kalšana – Lazdu māja 
Vīna darīšana – Austrumu māja 
Linu kreklu šūšana – Mājīgā māja 
Danči – Mazā zāle 

 

Pievakares ievirzes 

Folklora un rotaļas – Mazā zāle 
Meža mācība – Baložu māja, ja ārā līst lietus 
Sports bērniem – Vecāko māja, ja ārā līst lietus 
No puikām par vīriem – Melleņu māja, ja ārā līst lietus 
Kroņu spēles – Mājīgā māja 
3x3 teātris – Rietumu māja 
Gatavo pats! – Rietumu mājas virtuve 
Rakstainās celaines – Taurētāju māja 
 

 
     Atgādinājumi/Paziņojumi 

 
Vārda karte ir domāta ne tikai smukumam, bet gan nēsāšanai un kalpo par sava veida caurlaidi. Īpaši tas jāatceras ejot 

 uz ēdienreizēm. Bez vārda kartes ir visas iespējas palikt ar tukšu vēderu. 
 

Kā arvien – būsim rūpīgi un uzmanīgi! Glabāsim savas kotedžas atslēgas drošā vietā un sekosim, lai tās nenozaudējas. 

Atgādinām, ka sods par pazaudētām atslēgām ir 50 eiro! 
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Rīta rosmes var būt ļoti dažādas  

Nometne jau sākusies, kad vadītāja Lāsma paziņo, ka šogad mums būs veselas divas rīta rosmes. Viena būs fiziski aktīva un ņipra un to 
kā arvien vadīs Sigita Ekuse; otra – maiga un meditējoša, ko cita rakstura pamosties gribētājiem piedāvā Zane Laizāne. Izvēle laba, bet 
izvēlēties vienalga grūti.  
- Uz kuru iesi tu? – interesējas kāda nometņotāja, uzrunājot savu istabas biedreni. 
- Laikam ne uz vienu. Es parasti no rīta nikni uzbrēcu savam ķermenim: “Nu, tak beidzot mosties!” un šis arī klausa, – kaimiņiene attrauc. 
 

 
Lāsma meklē striķi 

Noņēmusies ar organizatoriskajiem darbiem, nometnes vadītāja Lāsma  
dienu pirms nometnes sākuma paziņo:  
- Šķiet, ka viss ir izdarīts. Tagad es eju meklēt striķi!  
- Striķi...? Lāsmiņ, vai viss kārtībā? - viņai piesardzīgi un mazliet satraukti  
jautā pārējie rīkotājkomandas biedri. 
- Jūtos drusku nogurusi, bet citādi viss ir labi. Jā, starp citu, cik garu to striķi 
vajag karoga uzvilkšanai mastā? - Lāsma atbild un uzdod  pretjautājumu.  
 
 
Ņem un saraksta muļķības 

- Nu, kurš ir sarakstījis šīs muļķības manā datorā?! Tiešām darīt nav ko?! – 
 patiesi noskaitusies ir avīzes Trejlapis redaktore Sandra un nikni sarunājas 
 pati ar sevi. 
- Ā, paga, paga. Tas ir manis pašas raksts nākošajam avīzes numuram... – 
 viņa tomēr konstatē.  
 
 
Nebūtu slikts barters 

Uz nedēļas beigām pie mums ciemos pošas žurnāliste no Latvijas. 
 Skaidrs ir viens - viņa par mums rakstīs un droši vien arī kādu intervēs.  
“Trejlapja” redakcija ir gatava šo situāciju izmantot savā labā: 
- Kā būtu, ja mēs viņu nointervētu? Teiksim, par iespaidiem mūsu 3x3 
 saietā un Īrijā kopumā? –  
- Nu, jā. Tāds kā barters sanāks. Mēs viņu un viņa mūs, - “Trejlapja”  
redaktore ir ar mieru. 
 

 
Šodien tik jauka diena 

Uz īsu brīdi uzspīd saule; jāķer jauko mirkli. Tādi momenti gadās reti, 
 tāpēc Baiba, aši nosēžas uz soliņa pie Baložu mājas un labsajūtā acis  
piemiegusi, bauda skaistās sekundes.   
- Cik gan forši ir šitā atstiept pēdas pret sauli! - viņa jūsmo

 
- Jūs domājat, ka šādi mazā Daniela gatavojies svinīgajai nometnes atklāšanai? 

-   Nē. Tas ir īpaši aprīkots skūteris ar drošības spilveniem.  

 
Konkurss! Konkurss! Konkurss! 

Mūsu vidū ir kāds nometnes dalībnieks, kurš ir ņēmis dalību itin visās Īrijas 3x3 nometnēs, arī 
šogad.   
Sešu gadu laikā nometnēs kopumā ir uztapušas apmēram 5000 fotogrāfijas, taču VIŅŠ ir 
pamanāms tikai dažās. Kurš ir šis dalībnieks?  
Pirmais, kas uz avīzes redakciju atnesīs pareizo atbildi, saņems balvu! 
Konkursam būs turpinājums.  

 
Paziņojums! 

Gatavojieties piektdienas vakaram, jo nometnes noslēguma koncerta laikā būs arī 3x3 
gadatirgus. Tirgotāji ar saviem rokdarbiem tiks laipni aicināti uz Lielo zāli. Tirdziņa sākums 
pulksten 19.30! 
Lūdzam iepriekš pieteikties Informācijas centrā līdz piektdienas, 18.augusta pulksten 12.00, 
lai organizētāji zinātu, cik daudz tirgoties gribētāju būs un cik liela vieta tirdziņam 
nepieciešama. 
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Atbalstiet dokumentālo filmu par 3x3! 
 

Sācies darbs, lai izveidotu dokumentālo filmu par 3x3 – pasaules latviešu ģimeņu kustību. 
Tajā iecerēts atklāt, kā no plašam cilvēku lokam nezināmām nometnēm 3x3 kļuvis par unikālu nemateriālo vērtību latvietības 
saglabāšanā arī 21. gadsimtā. Tā rādīs dziļo, 3x3 tradīcijās balstīto, sadarbību ar tautiešiem visā pasaulē kopš 3x3 pirmsākumiem 
1981. gadā ASV Garezerā līdz mūsdienām, atklās cilvēku talantus, kultūrvides daudzveidību, atspoguļos stipru ģimeņu stāstus, 
plašu brīvprātīgo darbu, godinās Latvijas valsts un valstiskuma tapšanā nozīmīgas personas. 
Pašlaik tiek apzināti arhīvu materiāli, kas tiks digitalizēti, ierakstītas intervijas ar kustības pamatlicējiem utt. Jau filmētas abu šīs 
vasaras 3x3 saietu norises Rūjienā un Salacgrīvā, filmēts tiks ASV, Garezerā, kur 3x3 kustība sākusies.Ja izdosies savākt 
nepieciešamo finansējumu, tad filmēšana turpināsies 
arī nākamgad Īrijā (jau septītajā) un Vācijā, 
Freiburgā, kur 3x3 nometne notiks pirmoreiz. Bet no 
nometnēm  Austrālijā un Lielbritānijā, kā arī ASV 
Katskiļos paredzēts iegūt to arhīvu materiālus. 
Filmu veidot 3x3 Latvijas padome uzticējusi diviem 
jauniem savas jomas profesionāļiem, kas paši bijuši  
3x3 kustībā kopš bērnības un izauguši kopā ar to. 
Filmas režisore un scenārija autore ir Monta Jakovela. 
M.Jakovela ir Rīgas Stradiņa universitātes maģistra 
studiju programmas Komunikācija un mediji studente, 

TV3 ziņu žurnāliste. Veidojusi arī TV dokumentālās 
filmas – 2013. gadā Latvijas faili. Čigāni Latvijā, 
2016.gadā Nelūgtie viesi: Eiropas krastos izskalotie. 
Filmas operators ir Armands Jakovels. Absolvējis  
Eiropas filmu koledžu Dānijā, strādājis Jura Podnieka  
studijā, izpildījis filmēšanas pasūtījumus stāstiem par 
Latviju vadošajām pasaules ziņu aģentūrām Associated 
press un Euronews. Ginta Bērziņa asistents, piedalījies 
Viestura Kairiša filmas Melānijas hronika un Lailas  
Pakalniņas dokumentālās filmas Karote uzņemšanā. 
Filmējis vairākās 3x3 nometnēs.  
Atbalstu filmai jau snieguši Anita un Guntis Liepiņi no 
Kanādas, vairākas Latvijas pašvaldības, kur 3x3 saieti 
notikuši – Kuldīgas, Saldus, Jaunpils, Rucavas, Mazsalacas, 
Alsungas, Mālpils novadu domes. Arī PBLA Kultūras fonds  
atbalstījis filmas projektu. Atbalsts solīts arī no Daugavas 
Vanagiem Vācijā, ziedojumi tika vākti abos šīs vasaras 

Latvijas saietos (Rūjienā savākti 371, Salacgrīvā 515 eiro), tas tiks turpināts arī citās nometnēs. Taču, lai segtu visu nepieciešamo 
(arhīva materiālu apstrādi, kameru u.c. aparatūras nomu, montāžas, skaņas, attēla apstrādes, ceļa u.c. izdevumus), ziedot aicināts 
arī katrs 3x3 dalībnieks. 
 

Ziedojumu var ieskaitīt: AS Swedbank, BIC/S.W.I.F.T. kods: HABALV22; konta 
nr. LV36HABA0551043742683, biedrība „Trīs reiz trīs”, reģ. nr. 40008039619 ar 
norādi „Filmai 3x3”. 
Vairāk par filmu var uzzināt, rakstot: monta.jakovela@gmail.com vai 
appofilm@gmail.com. 
Daiga Bitiniece 

 

Mūsu 3x3 saietu  atbalsta: 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
“Trejlapis” redakcijā jūs gaida: Sandra Bondarevska, Kristīne Zaķe, Laima Ozola, Daira Lāce, Inguna Mieze, Lauris 
Karpovs Ziemelis. Par ārštata korespondentu var kļūt ikviens no jums, kas raksta, zīmē, fotogrāfē un to visu iesniedz Jāņa 
mājā Info centrā. 
Tipogrāfijas vadītāja ir Baiba Kalniņa un viņa tipogrāfijā ir sastopama tikai pa naktīm, toties viņa tur strādā katru nakti. 
Redakcija un tipogrāfija šogad atrodas Jāņa mājas virtuvē. Ieeja pa sāna durvīm Rietumu mājas pusē. Mīļi gaidīti! 
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