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Dienas tēma 

Maizes darbs un (ne)maizes darbs 
Amerikā 1975.gadā latviešu žurnālā “Jaunā Gaita” Brunis Rubess (viens no latviešu jauniešu nometnes 2x2 iniciatoriem) rakstīja 
par to, viņam nav viegli izskaidrot sveštautietim, ko mēs, latvieši, saprotam ar vārdu slikumu “maizes darbs”. Un patiešām, kā to 
vispār iztulkot citā valodā, lai šim salikumam paliktu tā pati atpazīstamība, asociācijas un izpausme, kas latviešu valodā, lai 
DARBAM nepazustu latviskā pienākuma sajūtas klātbūtne, lai tam būtu iztikšanas avota garša un arī goda lietas pieskaņa? Un 
turpat pretim – sabiedriskais darbs, kas mums tik cieši saistīts ar latviskajām lietām latviešu kopienās svešumā, kur Īrija nav 
nekāds izņēmums.  
Brunis Rubess savā rakstā jautā: “Vai nav savādi, ka šis vienkāršais jēdziens, ko lietojam tik bieži, nav lāga pārtulkojams l ielo 
pasaules kultūras tautu valodās? Lūk, trūkst jēdziena − še darbs maizei, tur darbs sirdij. Un ne patapas niekošanās, uz viena 
līmeņa ar māla baložu šaušanu vai papīra sērkociņu kollekcionēšanu. Nē, „latviskais” vai „sabiedriskais” DARBS, tikpat nopietni 
ņemams, tikpat svarīgs, kas prasa tādu pašu − ja ne lielāku − piepūli un izturību kā otrs, „maizes” darbs.””    
   

Ievirzē “Riti raiti, valodiņa!” bērni cep maizīti 
Vidējās grupas bērni ievirzē “Riti raiti, valodiņa!” vakar paši mācījās cept maizīti. Kādu? Protams, visgaršīgāko – saldo un 
smaržīgo kliņģeri. Vai tas patiešām bija garšīgs? Visnotaļ! Trejlapis par to pārliecinājās personīgi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 

Šodien būs Daudzinājums 
Jaunās meitas, sievas, dižmātes! 

Svētku diena ir tā reize, kad visām ļauts likt galvā ziedu vainagus.  
Iesim pļavā pīsim un vīsim! 

 Neaizmirstiet arī saplūkt zāļu pušķus, ar ko izrotāt Daudzinājuma ugunskuru. 

Arī puiši un vīri! 

Ģērbsim visi mugurā goda drānas un tautastērpus. 
Kas notiks šodien                                            Daudzinājuma gājienam pulcēsimies pie Informācijas centra jau no pulksten  19.45 

18.30 -  19.30 Vakariņas  
19.45 – 21.30 Daudzinājums 
21.45 Vakara dziesma   
No 22.00 ... Nīkšana un danči ar dzīvo mūziku Mazajā zālē 

                         
 

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 te lefona 
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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Brīvais mikrofons 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 Duets Ilze un Varis dzied “Zilais putniņš” 

 
 
Par Brīvo mikrofonu mēs saucam  priekšnesumu 
programmu, ko sagatavojam tepat uz vietas 
nometnē kopā ar saviem istabas biedriem, 
ģimenes locekļiem vai draugiem. Vakar vakarā 
Brīvajā mikrofonā varēja vērot desmit iepriekš 
pieteiktus priekšnesumus, papildinātus ar karaoke 
izpildījumiem, ko sanākušajiem organizēja mūsu 
pasākumu vadītājs Kaspars Ābrams. Mākslinieku 
vidū - gan solisti, gan dueti un vokālie ansambļi, 
tepat nometnē izveidotas deju kopas, muzikāli 
uzvedumi un mākslas vingrotāju uzstāšanās.  
Visi priekšnesumi bija lieliski un visiem skanēja 

skaļi aplausi un ovācijas. 

 
 
 
 

 

 

Ansamblis “Kokļu sviests” izpilda dziesmu “Es atnācu uguntiņu”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Riti raiti, valodiņa bērni ar saviem vecākiem dejo Pankūkdanci.                               Indra ar Buramdziesmiņu, pie klavierēm Ilze.  
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Brīvais mikrofons 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

                                                                                             Līva un Roberts muzikalajā uzvedumā “Pidriķ’s staigā baltās biksēs” 

 
 
 

         Sporta vingrotājas Emīlija un Paula. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                           Bloku mājas vokālais ansamblis un “Kur ir mana                      

lidmašīna” 

 
 

 

 

             Kaspars ar Šveika dziesmiņu “Ardievu, meitenes”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Radošā apvienība “Koferis” (Ilze, Elza un Aivis) izpilda latviešu dziesmu popūriju           Dziesmu “Par pēdējo lapu” izpilda Judīte 
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Uz 3x3 atbrauc no 
 Sibīrijas caur Latviju, 
 pa ceļam uz Spāniju 

 
“Sibīrietis”, kā Artūru saucam redakcijā, 3x3 Īrijas nometnei 
pievienojies pavisam nejauši, pateicoties savai māsīcai Sigitai, 
sporta ievirzes bērniem vadītājai. Dzimis Sibīrijā, Krievijā, Artūrs 
pērn pārcēlies uz Latviju, bet pašlaik strādā Madridē, Spānijā. 
Artūram šī ir pirmā 3x3 nometne, tomēr viņa kontā ir ne mazāk 
interesanta nometņu pieredze.  Krasnojarskas latviešu biedrība, kurā 
Artūrs darbojas, ir gana aktīva un, piesaistot fondu līdzekļus, 
organizējusi 4 dienu nometni “Tilts uz mājām”. Papildu 
tradicionālajām  latviešu izdarībām – dziedāšanai, dejošanai, 
valodas mācīšanai, jostu aušanai un pat kokļu izgatavošanai, 
sibīriešu nometnes kalendārā zināms laiks atvēlēts arī sibīriešu 
iecienītām aktivitātēm. “Esam gan laidušies pa strauju upi ar 
plostiem trīs dienu garumā, nakšņojot uz saliņām,”atminas Artūrs. 
“Taisījām pirtis - karsējām akmeņus turpat upmalā, tad apsedzām 
tos ar brezentu un pērāmies. Un tad pa taisno upē.” Jautāts, kas 
visvairāk palicis atmiņā no Krasnojarskas nometnes, Artūrs plati 
pasmaida: “Nīkšana! Tā tak svēta lieta!” Ar kokles izgatavošanu 
Artūram gan diez ko neveicās, jo dēlis, kuram būtu jāpārtop par 
mūzikas instrumentu, neizturēja tam uzlikto svarīgo misiju un pārlūza 
uz pusēm.  

Pirms trīs gadiem Artūrs pēkšņi saprata, ka viņam vairs nav iemeslu palikt Sibīrijā, un viņš sāka pētīt iespējas atrast laimīgāku 
zemi, kur dzīvot. “Kur gan vēl doties etniskajam latvietim, ja ne uz Latviju,” savu izvēli komentē Artūrs. “Nolēmu kārtot pasi un 
pārcelties uz Rīgu, kur ir iegādāts dzīvoklis.” Tiesa, pases kārtošana ievilkās teju pusgada garumā, jo puisim nācās ar dokumentu 
kaudzēm pierādīt,                                          ka viņam ir tiesības uz Latvijas pilsoņa pasi. “Mana vectēva uzvārds ir Spilve, taču 
tad, kad viņš Stolipina reformas laikos pārcēlās uz Sibīriju, jaunajos dokumentos viņam ierakstīja Stilve,” stāsta Artūrs. “Rezultātā 
man nācās kravāt koferus un apbraukāt arhīvus, meklējot pierādījumus, ka es esmu es. Dzenājoties pakaļ dokumentiem pat 
paguvu padzīvot un pastrādāt Maskavā. Tur uzlaboju savas latviešu valodas prasmes un pat nokārtoju pamatkategorijas 
eksāmenu. Nebija viegli – katru vakaru pie grāmatām, pašmācības ceļā. Biju apmeklējis latviešu nodarbības Krasnojarskā, bet, 
atšķirībā no manas mammas, kura tās apmeklē regulāri, es ar pastāvīgu apmeklētību lepoties nevarēju. Turklāt, parunāties pāris 
stundas nedēļā latviski ir krietni par maz, lai apgūtu valodu.” Artūrs atzīst, ka latviski saprot vairāk, nekā spēj pateikt, tomēr, 
dzīvojot Latvijā, valoda uzlabojas ar katru dienu.  
Darba meklējumi Latvijā Artūram nevainagojās ar panākumiem, jo viņš vēlējās strādāt savā specialitātē un saņemt par to 
adekvātu atalgojumu. “Swedbanka izskatīja manu kandidatūru divarpus mēnešu garumā, tomēr viss beidzās ar manu datu 
ievietošanu viņu kadru daļas datubāzē – ja atbrīvosies manai pieredzei atbilstošāka vakance, tad man piezvanīs,” stāsta Artūrs. 
Tomēr pēc piecu mēnešu darba meklējumiem Artūra iekrājumi sākuši izsīkt, un viņš pieņēma kāda Spānijas uzņēmuma 
piedāvājumu. “Mani pieņēma momentā, pat nedēļa nepagāja,” pasmaida Artūrs. “Tad izdomāju, ka Īrija netālu, un ir jāizmanto 
četras brīvdienas, lai apciemotu Sigitu. Viņa tobrīd bija gatavojusies 3x3 nometnei, un, lai arī reģistrēšanās bija noslēgusies, visu 
organizēja, un te nu es esmu!” Artūrs ar šo pieredzi ir visnotaļ apmierināts – gan valoda praktizēta, gan jauni un jauki cilvēki 
iepazīti, gan jaunas dziesmas izdziedātas un dejas izdejotas, gan Patrika kalnā uzkāpts. Tāpēc Artūrs visā nopietnībā apsver 
iespēju piedalīties nākamajā 3x3 nometnē Īrijā, kas norisināsies 2018. gada jūnijā, Droghedā.  
Kristīne 
 

Es runāju latviski! 
 
 

Vakar T kreklu ar uzrakstu “Es runāju latviski!” saņēma Linus Laizāns. Par runāšanu 
Linus pastāvīgi atgādina arī citiem nometnes bērniem, turklāt viņš cenšas pierunāt 
latviski runāt pat tos, kuri nemaz nav nometnes dalībnieki, bet gan nejauši īru 
garāmgājēji.   

 

 
Apsveicam! 

 
Konkursa uzvarētāja atkal ir Iveta Vaivare. Jā, patiešām 
 VIŅŠ, kurš nav redzams gandrīz nevienā 5000 Īrijas 3x3 
 nometņu fotogrāfijām, ir šo foto autors Lauris Karpovs.  
Lauris ir Īrijas 3x3 padomes loceklis, Informācijas centra  
vadītāts un mūsu galvenais fotogrāfs.  
P.S. Mīļie nometņotaji, bildējiet Lauri, lai arī viņš top 
 iemūžināts mūsu 3x3 vēsturē. 
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Kaspars: Vai tikai šeit nav tā ievirze, kurai es svētdien pieteicos? 
Nometnes tēma ir maize 
Par cik šogad nometnes tēma ir Maize, tad vairāk vai mazāk trīsreiztrīsnieki visu cenšas pakārtot un darīt atbilstoši tai. Piemēram, 
vienā no mājām virtuvē taisa rauga mīklu, bet blakus telpā min krustvārdu mīklu. 

 
Pirkumi un piepirkumi 
Baiba, plānojot vairākas dienas uz priekšu, gudro: kur, kad un kā Latvijas ieviržu vadītājiem pie Ryanair lidojuma atpakaļceļa 
biļetēm visērtāk varētu piepirkt klāt nododamo bagāžu. Protams, ka to var izdarīt internetā, bet nometnē tas ir visai švaks. Taču 
Baibai ir risinājums. 
-Labi, tad koferus es iešu piepirkt McDonald(ā), - viņa paziņo vadības loka sapulcē. 

 
Ja kas pazudis, piesakieties infocentrā 
Nometne vēl nav beigusies, bet kāda ievirzes vadītāja Infocentrā sūdzas, ka viņai pazudusi enerģija. Viņa esot nolēmusi iet 

pastaigāties gar ezeru. Atpakaļ nometnē viņa atgriežas tīri mundra. 
-Nu, kā? Vai atradi?- interesējas Informācijas centra darbinieki. 
-Ko tad? (pauze) Ā, enerģiju - jā, atradu pie ezera! - priecīgi attrauc uzrunātā. 
   

Stiprs raksturs 
Tā nu ir, ka dažiem no mums ir stiprs raksturs, bet citiem mazāk stiprs. Pulciņš trīsreiztrīsnieku to pārrunā un stāsta arī par sevi. 
Kāda dalībniece, kurai, šķiet, ir dzelžains gribasspēks, paziņo:   
-Man ir tik ļoti stiprs raksturs, ka šovakar iešu gulēt jau desmitos! 
 

Tāfele 
Linu kreklu šūšanas ievirzes vadītāja pirms savas nodarbības lūdz Mārtiņam atnest viņai tāfeli, kura nepieciešama arī skolotā ju 
seminārā. Mārtiņš tūdaļ pilda lūgumu un ierodas Vecāko mājā ar visu nesamo, tad pārlaiž skatu telpai un klusi jautā: 
- Vai tev nodarbībai patiešām ir vajadzīgas divas tāfeles jeb tev vienkārši ir lielummānija? 

 
 

 
Sirsnīgs sveiciens vārda dienā! 
Šodien vārda dienas svin divas mūsu nometnes dalībnieces – 

 Vineta Ranka un Vineta Vaivade 

 

No pirmām dzīves dienām 

Kad šūpulis ir kārts, 

Tiek cilvēkam ikvienam 

Uz mūžu iedots vārds! 

Bučas jums, meitenes! 

 

Reklāma 
Informācijas centrā vēl ir nopērkami 3x3 T krekli 
Tāpat ir arī nopērkamas Īrijas 3x3 termokrūzes 

Tiem, kam pie sirds pirtī iešana, pat ļoti varētu noderēt mūsu Ineses Krūmiņas grāmata “Pirts rituāla garīgie aspekti”, 
 jo vairāk – tepat pa rokai ir Inese, kurai palūgt autogrāfu. 
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Kaspars Ābrams un UCS 
 
Kasparu Ābramu nometnē mēs pazīstam kā vakara vadītāju. Viņš mums kārto arī visas sakaņu iekārtas,  atbild par mūziku un 
dziesmu atskaņošanu un balsu pastiprināšanu, bet to, kas paliek aiz kadra, diezin vai mēs visi zinām un tā ir Kaspara firma, kas 
līdz nometnes vietai atgādā lielu daļu no nepieciešamām lietām Infocentram un virtuvei.  
Firma UCS Express Deliveries veic pārvadājumu pakalpojumus gan uzņēmumiem, gan privātpersonām. Kaspars skaidro, ka viņa 
kravas automašīnas gan neveic tradicionālo paciņu pārvadājumus uz Latviju un atpakaļ, bet ir specializējusies smago kravu 
pārvietošanai. Firmā var pieteikt,piemēram, iedzīves (mēbeļu, virtuves iekārtu, koferu, saiņu u.c.) pārvešanu, ja 
 mainat dzīvesvietu Īrijā no vienas pilsētas uz otru pilsētu, vai arī pārceļaties 
 uz dzīvi Lielbritānijā. Tāpat arī, ja pēc Brexit no Lielbritānijas kāda ģimene ar 
  visu iedzīvi nolēmusi pārcelties pie mums uz Zaļo salu, tad Kaspars var nākt talkā.   
Brexit sakarā Kaspars arī min, ka firmai jau tagad ir ļoti daudz pasūtījumu no 
 starptautiskajām organizācijām, aģentūrām un uzņēmumiem, kas vēl nesagaidījušas  
Lielbritānijas pilnīgu izstāšanos no Eiropas Savienības, savus biznesus jau pārceļ  
uz Īriju. Visvairāk transporta kravās esot tieši ofisa iekārtas.  
 
 

 

Mūs atbalsta portāls Baltic-Ireland 

Īrijas latviešu ziņu portāls www.baltic-ireland.ie, kuram pavasarī nosvinējām apaļu desmit gadu jubileju, ir mūsu 3x3 nometnes 
patstāvīgais informatīvais atbalstītājs. Tā veidotājs ir izņēmums IMLO Lat- Ireland.Ltd. Ziņu portāls vienlaicīgi ir arī latviešu 
sabiedrisko, sociālo, izglītības, kultūras un sporta notikumu Īrijā atspoguļotājs un arī informators par Latvijas likumu un dažādu 
noteikumu ieviešanu un izmaiņām attiecībā uz tiem, kas dzīvo ārpus Latvijas, proti, mums. Pēdējos četrus gadus Baltic-Ireland 
saturs ir krietni paplašinājies. Te īpaši atzīmējama sadaļa “Piektais novads”, kas aizsākās 2014.gadā ar uzvaru konkursā, ko 
rīkoja Nacionālā Elektronisko plašsaziņas  līdzekļu padome (NEPLP). Projektu konkursa rezultātā tapa televīzijas raidījumu sērija     
ar tādu pašu nosaukumu. 

 Arī 2015., 2016., un šogad  IMLO Lat- 
Ireland uzvarēja konkursos par TV 
raidījumu veidošanu un “Piektais 
novads” tagad ir plaši pazīstams gan 
Latvijā, gan ārpus tās. Ēterā ir aizgājuši 
jau divdesmit raidījumi un vairākos no 
tiem ir iekļauti sižeti arī par mūsu Īrijas 
3x3 nometni un nometnē notiekošo. 
Šogad Baltic-Ireland.ie piedalījās vēl 
vienā konkursā. To rīkoja Latvijas 
Sabiedrības integrācijas fonds (SIF). Un 
arī šeit pieteiktais projekts tika 
apstiprināts īstenošanai. No sirds 
apsveicam savu atbalstītāju ar 
veiksmīgo un darbīgo gadu un novēlam 
arī turpmāk būt tikpat radošiem! 

 
 
 
 
 
 

 

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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