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Dienas tēma 

  Ceļamaize 
Ceļa somas kārtojot, neaizmirstiet par ceļamaizi.  
Lai kurp jūs dotos, ņemiet ceļamaizi kā laba vēlējumu un glabājiet atmiņā maizes devēju, ar mīļu vārdu viņu allaž pieminot. 
Ceļamaize jums sniegs sāta sajūtu, kad būsiet izsalcis.  
Ko šodien, mājup dodoties, ņemsim līdzi ceļamaizei? Droši vien - ko nu kurš. Cits skaistu pašdarinātu rotu, cits – kājavu pāri, 
rakstainu jostu, krāsainu zīmējumu, bet varbūt nobrāztu celi, kas jau sadzijis tā arī  lāga nepamanīts, kur un kad īsti ticis 
savainots.  Iespējams, par ceļamaizi kļūs jaunā drauga telefona numurs un e-pasta adrese vai cieši norunāta tikšanās citā latviešu 
pasākumā pēc mēnešā, diviem vai trim. Un varbūt kāds paņems līdzi vakara dziesmu vai Daudzinājuma ugunskura smaržu, ezera 
nakts spirgtumu un sacensību garu.  
Bet kālab gan izvēlēties? Ņemiet līdzi visu, ko varat paņemt. Ņemiet tā, lai pietiek ilgam laikam!  
 
 

Rādam, ko esam iemācījušies un ko izgatavojuši   
Nometnes noslēguma vakars ir tā reize, 
kad mēs rādam visu, ko nedēļas laikā 
esam iemācījušies vai izgatavojuši. Vakar 
mēs varējām skatīties, klausīties, vērot, 
kā arī pirkt un pārdot.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

T krekliem milzu atlaides! 
Steidzam iegādāties 3x3 T kreklus. Nu, ļooooti 
labas cenas.  
Praktiski – par velti. 

 
 
 
 

Atgādinājumi/Paziņojumi 
Atceramies, ka jāatdod kotedžu atslēgas! 
Atgādinām, ka sods par pazaudētām atslēgām 
ir 50 eiro! 

 
 

 
 

Kas notiks šodien 
Pēc brokastīm 9:30  pulcējamies uz 
nometnes konferenci 
Pēc tam 11:00 nometnes noslēgums 
un karoga nolaišana 

 
 

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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                                                                                            Ineses ceļa vārdi 
Pavisam drīz mēs dosimies katrs uz savām mājām. Atgriezīsimies ikdienā, darbos un parastajā 
dzīves apritē. Taču mēs pēc šīs nedēļas būsim kļuvuši mazliet citādāki – par vienu 3x3 nedēļu 
atvērtāki, gaišāki, latviskāki, pārliecinātāki par sevi un piepildītāki. 
Kādu ceļa maizi mēs no šīs 3x3 nometnes paņemsim savās ceļa somās līdz? Kādam tas būs 
linu krekls, citam – Nameja gredzens, vēl kādam josta vai pastalas, bet ne tikai tās: mūsu visu 
ceļa maize ir arī apziņa, ka mums ir kopīgas ne tikai saknes, bet arī sirds tiecība. Kad kopā 
dziedājām “Mīl katrs baltu maizes riku”, emocijas atraisījās visiem, neatkarīgi no tā, vai nometnē 
bijām lektori, vai brīvprātīgie, vai dalībnieki, neatkarīgi no tā, vai bijām atbraukuši šurp no 
mājam Dublinā, Korkā, Londonā, Rīgā vai Adelaidē.  
Es ieskatos nometnes avīzēs, un melnbaltās fotogrāfijas neļauj saskatīt nianses, bet es tāpat 
redzu... laimīgas sejas. Jā, ikdiena mūs tāpat pavisam drīz ieraus atpakaļ savā virpulī. Bet mes 
būsim par vienu nedēļu laimīgāki. Paldies 3x3 un visiem rīkotājiem par šo iespēju – dzīvot, 
sadzīvot un sevi izteikt un izdziedāt pa īstam – bez maskām, amatiem, pieņēmumiem, - pēc 
būtības. Tā ir laba ceļa maize turpmakājam gadam, turpmākajam mūžam. 
Lai mums visiem viegla dzīve, bet, ja kādreiz uznāk grūtums, pārcilājiet vecās nometņu avīzes 
un fotogrāfijas, ieskatieties cilvēku sejās, un atcerieties – te mēs bijām laimīgi, un atjaunojiet 
savu labo jušanos caur mūsu kopā būšanas atmiņām! 
 

 3X3 noslēguma koncerts 1.daļa 
Ja nometne gatavojas lielajam koncertam un izstādei, tad ir pilnīgi skaidrs, ka latviskajai nedēļai ir pienācis noslēgums. Ja vakar pa 
dienu Ieviržu vadītāji ar saviem dalībniekiem mēģināja un slīpēja priekšnesumus, tad ir skaidrs, ka vakarā mūs gaidīs ne viens vien 
pārsteigums un tā arī bija. Koncerta pirmajā daļā uzstājās bērni un jaunieši.   
Vakaru sāka Latvijas vēstniecības Konsulārās nodaļas vadītāja Nora Redliha, nesot sveicienus nometnei arī no nākamā vestnieka 
Jāņa Sīļa, kas pie mums ciemojās nometnes atklāšanas pasākumā. 
Pirmie koncertu sāka visjaunākie nometnes dalībnieki – mazie “Riti raiti, valodiņa” audzēkņi (vadītājas Zane Laizāne un Ira 
Fjodorova). Viņi dziedāja dziesmiņu “Mala, mala pelīte...”. Vidējā grupa, kuras skolotāja bija Inita Danne, kopā ar bērniem izstaigāja 
maizītes tapšanas ceļu tautas dziesmās. Vecākā bērnu grupa, ko vadīja Marita Danne, bija sagatavojuši veselu izrādi – pasaku “Zvēri 
un abru taisītājs”.  
Jaunieši savā ievirzē “Filmējam, neguļam!” demonstrēja savu nometnē sagatavoto videofilmu, kurā visnotaļ precīzi parodēja 
nomentnes vecāko paaudzi. “No puišiem pa vīriem” un Vilku mācības bērni un jaunieši Mārtiņa Puncuļa vadībā dziedāja karavīru 
dziesmu un pastāstīja, ko iemacījusies savās nodarbībās. Jaunās rokdarbnieces, sadalījušas punktiņos un strīpiņās, skolotājas Ditas 
Lasmanes-Slišānes vadibā pat nodemonstrēja uz skatuves, kā notiek aušana.  Meža mācības skolotāja Zane Kažotniece pati un 
viņas bērni bija pārtapuši par putniņiem un vienlaicīgi aicināja visus ieklausīties lietus skaņās. Sigita Ekuse  ar Sporta ievirzes 
bērniem bija sagatvojuši īsti sportisku aerobikas priekšnesumu. Koncerta pirmajai daļai ejot uz beigām, savu maku rādīja danču 
ievirze, skanot melodijai  Pērkonītis. Taču tas vēl nebija viss. Starpbrīdi ievadot, uzstājās arī ievirze “Gatavo pats!” un tās vadītāja 
Indra Jākobsone. Garšīgās ievirzes dalībnieki bija sacepuši arī garšīgas kanēļmaizītes.     
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3X3 noslēguma koncerts 2.daļa 
Pēc starpbrīža, kura laikā saimniece Indra mūs cienāja ar lielo un garšīgo 3x3 torti, sākās noslēguma koncerta otrā daļa, kurā 

savu veikumu rādīja pieaugušie. Te gan Linu kreklu šūšanas ievirze un 3x3 teātris, gan Aromterapijas dalībnieki un jostu 

celotājas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izstāde 
Rokdarbi nometnē ir dažādi un ļoti dažādi tie arī darināti. Vienā ievirzē ticis austs, citā pīts, vēl citā celots, šūts vai kalts. Arī mazie 
pirkstiņi nav klēpī sēdējuši, bet gan čakli zīmējuši, līmējuši, veidojuši un krāsojuši.  
Viss, kas vien tapis nometnē, vakar noslēguma pasākumā bija apskatāms 3x3 izstādē. Šķiet, ka tik bagātīgi galdi nav bijuši nekad. 
Varbūt tas tāpēc, ka laika apstākļi mūs nelutināja un rokdarbniekiem bija gana vaļas, lai kavētos pie skaistu lietu darināšanas.  

 

Rokdarbu tirdziņš 
Mūsu vidū ir arī  daudz čaklu roku un talantīgu prātu, kas ar mākslu un rokdarbiem nodarbojas ne vien nometnes laikā, bet arī  
ārpus tās. Ne viens vien jauks darbiņš vakar bija nopērkams 3x3 tirdziņā. Te gan vainagi, gan matu stīpas, apsveikuma kartiņas 
un pat zelta pastalas.  Arī 3x3 T krekli un Ineses Krūmiņas pirts rituāla grāmatas.  
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Kroņu spēles ar Lieni 
 

Lienes vadītā ievirze vairāk atgādina princešu meistardarbnīcu, kur top gan ikdienā valkājami, gan svinību, gan visai futuristiski 
kroņi. Arī šī ievirze Īrijas 3x3 nometnē ir jaunums, un, cerams, ka radīs atsaucību un plašāku interesi arī turpmāk.  
Ja citās nometnes aktivitātēs fantāzijas lidojumu ierobežo pieejamie materiāli, tad Lienes “dārgumu lādē” sev tīkamās pērlītes, 
lentītes, puķītes un zīles atradīs pat visizlepušākā tautumeita. “Pirmajā dienā liku visiem uzzīmēt topošā kroņa skici, kā arī 
izčamdīt un izvēlēties materiālus,” stāsta Liene. “Tomēr gala rezultātā tas, ko pati uzzīmēja, sanāca tikai pāris meitenēm.” 
“Kroņa raksts rodas procesā,” piebilst Daira, kura strādā nu jau pie trešā kroņa. “Protams, butu ļoti labi visu iepriekš izplānot, bet 
tikko kā lieta nonak līdz praktiskajai daļai, tad viss izskatās citādāk, nekā bija paredzēts.” Vērojot, cik veikli Daira darbojas ar adatu 
un pērlītēm, rokas pašas stiepjas pie linu strēmelēm, lai mēģinātu uztaisīt visvienkāršāko kronīti. Taču brīnumi notiek tikai 
pasakās, un izrādas, ka šis darbs ne tikai prasa milzu pacietību, bet ir arī ļoti vēlama iepriekšējā šūšanas pieredze. Dairas kustību 
vieglums, kā atlājās, izskaidrojams ar iegūto rokdarbnieces izglītību! “Tiem, kas ar kaut ko “ķimerējas” – šuj, ada, izšuj - tiem kroņu 
veidošana padosies vieglāk, ir tikai jāsaprot uzdevuma pamatprincips," skaidro Daira.  
Vainagu darināšana Lienei uzsākās ar nejaušību, jeb vajadzību, kā viņa pati skaidro. “Vispār jau esmu “krustņotāja” – izšuju 
krustiņdūrienā, jau no 16 gadiem,” skaidro viņa. “Bet tad vienam korim bija aptrūkušies trīs vainadziņi, un man palūdza tos izšūt. 
Vēlāk, Dziesmu svētku tirdziņā ieraudzīju līdzīgus un ziņkārības pēc piegāju paskatīties, cik tie maksā. Man tas likās dīvaini, jo, ja 
jau es varu noturēt adatu un pērli rokās, tad kādēļ citi nevar? Nu kāpēc TĀDU naudu par kroni jāplēš?” Izpētot vainagus sīkāk, 
Liene saprata, ka ir spējīga uz ko vairāk, nekā trīs stīpiņu izšūšanu, un sāka par kroņu darināšanu interesēties nopietni, lasīt 
grāmatas un vākt materiālus.  
“Es nedziedu, nedejoju, nekoklēju, bet, vērojot 18.novembra koncertu  
Londonā, man radās sajūta, ka esmu tajā aktīvi piedalījusies,” smejas 
 Liene. “Koristiem bija mani trīs vainagi un cepures, Kokļu Zaptei bija 
 manas kleitas, karoga nesējai galvā mans vainags. Lai arī neesmu  
bijusi uz skatuves, tiešām jutos, ka esmu daļa no koncerta.” 
“Galvenais ir taisīt tā, lai pašai patīk,” uzskata Liene. “Pat ja es strādāju 
 pie pasūtījuma projektiem un vados pēc pašas izjūtām – lai gala rezultāts  
ietu pie sirds man pašai. Ja, gadījumā, tas neapmierina pasūtītāju, tad  
priecāšos savu roku darbu paturēt sev! Tas ir mans darbs, mans  
materiāls un mana mīlestība. Nepatīk? Neņem!” Savu vaļasprieku, kas ik 
 pa laikam papildina ģimenes budžetu, Liene nesauc par biznesu – viņai 
 tas vārds nepatīik. “Es to vainagu nedēļu mīlēju, kamēr taisu, pat ja to 
 kāds ir pasūtījis,” saka Liene. “Tas ir MANS. Tam grūti pielikt cenu. 
” Lienei piekrīt arī Daira, kura ir ne tikai prasmīga rokdarbniece, bet arī 
 lieliska gleznotāja. “Dažreiz ir tā, ka es uzzīmēju kaut ko, vai tā būtu glezna, 
 vai apgleznota siena, un man pašai tā patīk, ka gribu to pašu pašai sev,”  
dalās pieredzē Daira, “Māksliniekam tas ir augstākais novērtējums, radīt to, 
 kas pašam patīk. Man prasa, cik par šo darbu prasīšu, bet es nevaru novērtēt 
 un vienkārši paņemu naudu tikai par materiāliem. Tas gandarījums par  
padarīto ir vērts krietni vairāk par naudu.” 
Kristīne 

 

3x3 sudraba kalējiņš – 
kuldīdznieks Uldis Melbergs 

 
Lai arī rotu kalšana 3x3 Īrijas nometnē dažādu meistaru vadībā ir 
bijusi iepriekš, interese par šo aktivitāti nenoplok. Arī šogad rotkaļa 
Ulda darbnīcā gribētāju tikt pie gredzena vai aproces netrūkst.  
Kuldīdzniekam Uldim šī ir desmitā 3x3 nometne. “Jubiejas nometne,” 
smejas Uldis. “Un kā reizi iekrita ārzemēs!”. Vienīgais mīnuss – 
attālums ierobežo instrumentu pieejamību un, līdz ar to, materilu 
izvēli. Tāpēc lielākā 3x3 jaunizcepto rotkaļu tikusi vai nu pie misiņa, 
vai nu pie sudraba rotaslietas.  
Sudrabs ir Ulda visiecienītākais materiāls, jo ar to varot 
“paspēlēties”. “Strādāju arī ar zeltu, taču tas uzliek zināmas 
saistības, jeb rāmjus, ārpus kuriem nevari iziet,” skaidro meistars. 
“Ja cilvēks atnes desmit gramus zelta, tad, loģiski sagaida desmit 
gramus smagu izstrādājumu. Bet tas ierobežo fantāziju.” 

Uldi dzimtajā pusē pazīst “kā raibu suni”, kā viņš saka. Klientu netrūkstot, viņi Uldi paši atrod, nododot viņa vārdu pa ķēdītei – 
pašam reklamēties nav vajadzības. “Neslēpšu, šāda cilvēku atzinība ir ļoti patīkama,” atzīstas rotkalis. “Man gan vislabāk patīk, ja 
cilvēks man uzticas rotas dizaina izvēlē. Daudzus gadus strādājot, tu sāc izjust ne tikai materiālu, bet arī cilvēku. Daži, piemēram, 
atnāk jau ar gatavu skici vai foto, un prasa uztaisīt idetisku, tomēr, kad rotaslieta ir gatava, tad paši rezultātā ir vīlušies, jo 
iedomājušies pavisam ko citu. Diemžēl pasūtītāji neņem vērā to, ka fotogrāfija tiek retušēta pirms publiskošanas, un izstrādā jums 
vairs neizskatās tā, kā dabā.” Dažs labs pasūtītājs ir saņēmis no Ulda kategorisku atteikumu, gan absurdu vēlmju, gan materiāla 
nepiemērotības dēļ. “Viņš man saka – kā tu vari atteikt, klienta vēlme taču ir svēta,” stāsta Uldis. “Nu tad man nekā svēta nav! Es 
viņam skaidroju –  nu labi, es tev to uztaisīšu, bet tad tu iesi pa pasauli un tev cilvēki prasīs, kurš tad ir tas muļķis kas kaut ko 
šitādu uzmeistaroja?! Es pēc naudas nedzenos, man ir svarīgs process un rezultāts.” 
Jautāts, vai ir kam nodot gadiem ilgi krātās zināšanas, Uldis atzīst, ka joprojām gaida savu mācekli atnākam. Tomēr izskatās, ka 
ilgi nebūs jāgaida, jo viens sekotājs Uldim jau ir – paša mazdēliņš... 

Kristīne 
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Dziedam līdzi 
Nedēļas laikā iegājies, ka atskanot latviešu dziesmai, jāuzķer tonis 
 un jādzied līdzi. Baiba, kurai ēst var nedot, ļauj tikai uzdziedāt, brauc 
 mašīnā ar Lauri uz Castlebar centru kārtot darīšanas. Lauris ieslēdz 
 mūziku un tur atskan latviešu tautas dziesma. Baiba pusvārdā 
 pārtrauc iesākto sarunu un rauj līdzi .... (kas par dziesmu?). 

Trejlapis novēroja, ka diasporas raidījuma 
 “Piektais novads” žurnālisti allaž strādā ieģērbušies 
 tautastērpos, bet Imants šoreiz tika pieķerts civilajā.  

Ai, esmu palikusi bez apaviem 
Zane pavisam nelaimīga, ka nav varējusi tikt uz Seno ādas apavu darināšanas ievirzi.  
-Tagad man nebūs, ko vilkt kājās un ādas ievirzē jau arī iet uz beigām, - viņa ir tuvu asarām. 
-Bet tu taču tikko nopirki lāpām lupatas, - viņai atgadina Lauris.  
  
 
Bērni ir apjukuši 
3x3 rīkotāji visu nedēļu rūpīgi slēpa WiFi adresi no pusauga nometņotājiem. Pēdējā dienā viens tomēr ticis pie 
paroles, bet īsti apmierināts ar sakariem nav. 

-    Es nevaru saprast, kur ir sliktāks internets - šeit vai mājās? – viņš nopietni apsver. 
 
Re, kur līž  
Aizvakar pirms Daudzinājuma nometņotaji ir pagalam noraizējušies, ka lietus var izbojāt gaidāmo pasākumu. Rūpju 
pilnu vaigu meitenes Baložu mājā pārcilā līdzi paņēmtās lietas, lūkojot pēc lietusmēteļiem vai kaut kā tamlīdzīga. 
Judīte caur logu vērojo debess pamali un cenšas uzturēt mundru garu: 

-    Skat, skat, tur no krūmiem jau līž laukā zila debestiņa! – 
 
Atdodu par velti un esmu gatava pat piemaksāt 
Pievakarē, kad bērni jau noguruši un paliek kaprīzi, Zane mēģina tikt galā ar savām trīs atvasēm, bet mazie turpina 
niķoties. Satriekta viņa ienāk Trejlapja redakcijā: 

-   Es vairs nevaru... Kas grib manus bērnus? Varu lēti pārdot vai pat atdot par brīvu un sliktākajā gadījumā – par katru 
vēl pat vēl piemaksāt klāt, - viņa ir gatava uz visu.  

-   Mēs varam ielikt avīzē sludinajumu. Pastāsti izvērstāk – kādi viņi ir? – tincina Trejlapis. 
-   Gulēt neiet, runā pretī, staigā slapjās zeķēs, neklausa un es ar viņiem vairs netieku nekādā galā, - Zane uzskaita. 
-    Mjā, ar šitādu marketingu, diezin vai kādu izdosies pārdot, – Trejlapis redaktore ir skeptiska par sludinājuma 

lietderību. 

 

   Es runāju latviski                                                        Apsveicam Adrianu!!!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vakar balvu par latviešu valodu saņēma Felikss Patkovskis.  
Feliks, no sirds apsveicam un vēlam tāpat turpināt!                                               Viņu pagājušonakt atkal apciemoja Zobu feja :) 

 

Konkursa “Ceļamaize” uzvarētāji   
Izvērtējot konkursam “Ceļamaize” iesniegtos vienpadsmit bērnu darbiņus, žūrija 15 ekspertu sastavā ir piešķīrusi četras 
pirmās vietas.  
Uzvarētāji: Roberts Joyce, Anna un Paula Ekuses, Aleks Danne, Samnata Danne.   
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Nakts fotoorientēšanās uzvarētāji 
 
Ir aprēķināti otrdienas Orientēšanās sacensību rezultāti un vakar tika paziņoti šo sacensību uzvarētāji. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.vieta ir piešķirta komandai “Armija”, 
 kas maršrutu veica 37 minūšu laikā  
2.vieta ir piešķirta komandai “Zvaigžņu vilki”, 
 kas maršrutu veica 40 minūšu laikā 
3.vieta ir piešķirta komandai “Latviešu 
 supermeitenes”, kas maršrutu veica 
 54 minūšu laikā 
4.vieta ir piešķirta komandai “Sauleszaķīši”, 
 kas maršrutu veica 57 minūšu laikā 

 

3x3 Latvijas jubilejas gadā 
 
2018. gads būs notikumiem bagāts, jo gan Latvijā, gan diasporā Latvijas simtgadei par godu ir iecerēti un tiek gatavoti neskaitāmi 
pasākumi. Taču pasaulē tiks rīkoti arī 3x3 saieti.  
2018.gadā Latvijā pirmais saiets notiks Krāslavā no 8. līdz 15. jūlijam un to vadīs Cekulu ģimene, otrais – Zaļeniekos no 22. līdz 
29.jūlijam un to savukārt  vadīs Ilva Mieze un Edmunds  Barkāns. Vēl pirms tam no 2. līdz 8. janvārim 3×3 notiks Austrālijā 
Kanberas pasakainā, eikaliptu koku un kalnu ievītā Greenhill un tā vadītāja būs Iveta Lainis.  
Īrijā nākošvasar nometne ir paredzēta neparastā laikā, pašā vasaras sākumā, no 31.maija līdz 4.jūnijam (iekļaujot Bank 
Holiday pirmdienu), to atkal vadīs Lāsma Andersone un Krists Bebrišs un norises vieta šoreiz būs tuvāk Dublinai, Newgrange, 
Newgrange Lodge viesu nams. 

Mīļi gaidīti Īrijas 3x3 2018.gadā! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

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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