
 

Debesis  iekrita; debesis iekrita tevī!                                 Newgrange Lodge, Īrija, 31.maijs – 4.jūnijs 

          Nr 2     2018.gada 1. jūnijs                                                                                                                                                                 www.3x3irija.com.... 

 Dienas tēma 

Debeszils, tīrs un dzidrs 

Parasti mēs vēršamies pret debesīm ar lūgšanu “Mūsu Tēvs debesīs...” Tā izskan kā  ilgas, cerības un  paļaušanās uz ko daudzkārt varenāku par 
mums pašiem. Tai nav obligāti jābūt baznīcai, tam nav obligāti jābūt reliģiskam rituālam. Tā var būt arī saruna ar debesīm, arī saruna sevī, kas 
atnes sirdsmieru un, ko tur liegties, pēc tā tiecamies ikviens. Mēs alkstam pēc šī sirdsmiera paši, pēc sirdsmiera saviem tuviniekiem un arī tiem, 
kuriem miera vietā sirdī mājo ienaids, kas grauž un posta, ārda un galina.  Raudzīsimies debesīs ar skaidrību un tīrību, lūgdami mierpilnu ikdienu. 
Raudzīsimies debesīs ar pārdomām un kļūsim apskaidroti kā zilas debesis. 
  

Latvijas karogs plīvo Ņūgreindžā (Newgrange) 

Arī šī nometne nebija izņēmums, un nometnes atklāšanas pasākums noslēdzās 
 ar Latvijas karoga uzvilkšanu mastā. Pēc Latvijas 3x3 padomes priekšsēdes 
 Ineses Krūmiņas vadītās Sasveicināšanās rotaļas nometnes šā gada norises 
 vietas pagalmā, 3x3 vadītāja Lāsma Andersone lūdza Latvijas vēstniekam Īrijā 
 Jānim Sīlim uzvilkt mastā Latvijas sarkanbaltsarkano karogu. Himnai skanot, 
 karogs pacēlās arvien augstāk un augstāk, vēstot, ka piecas dienas netālu no 
 Droghedas, nelielā atpūtas namā skanēs latviešu valoda, dziesmas un mūzika, 
 ka te runāsim par Latviju, kalsim latviskas rotas, šūsim linu kreklus un darināsim  
pastalas, macīsimies, apgūsim un kļūsim latviski gudrāki.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Nometnes statistika 

Šogad nometnē pavisam piedalās 84 dalībnieki. 
No tiem 34 bērni. 
Visjaunākā dalībniece ir Māra Karlīne, ko mīļi sauksim par Māriņu un 
akurāt šodien svinēsim viņas piecu mēnešu jubileju. 
Šogad nometnes populārākā vārda tituls atkal ir Zanēm, taču no 
līderēm ne par mata tiesu neatpaliek arī Ilzes. 

 

Kas notiek šodien 

9.00      Brokastis 
10.00    Rīta ievirzes 
13.15    Pusdienas 
14.30    Pēcpusdienas ievirzes 
18.00    Vakariņas 
19.15    Daces Melbārdes lekcija/nodarbība “Medijpratība. Kā kļūt 
par gudru medija lietotāju?” 
No 22.00 Nīkšana un danči ar dzīvo mūziku Lielajā zālē

            
                                              Nometnes informācijas centrs atrodas pirmajā stāvā (pa kreisi gaiteņa galā). Pie durvīm ir norāde. Info centrā  

           būs saņemama visa veida informācija: ieviržu norises vietu plāns; izmaiņas programmā, ja tādas būs; par 
     ekskursiju uz Ņūgreindžas (Newgrange) aizvēsturiskajiem objektiem;  vadītājiem iespēja                                                   

nokopēt/pavairot izdrukājamos materiālus, un te būs nopērkami arī šā gada saieta T krekli. Atceramies, 
               ka informācijas centrs darbojas no 9.00 – 13.15, bet citā laikā vēršamies tieši pie Laura,                                                                                  

    vai zvanam viņam pa telefonu +353 860533550. 

UZMANĪBU!!! 

Atcerieties, ka ārkārtas gadījumā, ja nepieciešama medicīniskā palīdzība, aizsardzība vai glābējs, tad Īrijā ir jāzvana pa telefona numuru 

999 vai 112! Pēc savienojuma operators jums jautās, kurš no dienestiem jums nepieciešams (Ambulance/Fire/Garda). Nosauciet un    

 vajadzīgais steigsies palīgā. Numurs 999 un 112 savienojas arī tad, ja jums tālruņa kontā ir beigusies nauda vai ir ieslēdzies „save 
screen". 

      

 



Latvijas Kultūras ministre atklāj Īrijas 3x3 

Vakar pēcpusdienā, nedaudz vēlāk kā paredzēts programmā, bet ar kuplu Īrijas dejotāju un dziedātāju koncertu, kurā piedalījās Īrijas latviešu 
koris “La’Ir”, deju kopa “Karbunkulis”, bērnu vokālā studija “Mazais Letiņš” un Portlīšas mazie dejotāji “Sauleszaķēns”, izskanēja septītās Īrijas 3x3 
nometnes atklāšanas koncerts. Dziesmas un dejas mijās ar uzrunām un laba vēlējumiem. 
Nometnes vadītāja Lāsma pirmajai vārdu deva mūsu 3x3 īpašajai dalībniecei - Lavijas Kultūras ministrei. 
Uzrunājot nometņotājus, Dace Melbārde atzinās, ka viņai šis nav parasts notikums, jo šī ir viņas pirmā 3x3 pilna laika nometne ārpus Latvijas gan 
kā pilntiesīgai nometnes dalībniecei, gan vienlaikus arī kā ievirzes vadītājai.  
Savukārt Latvijas vēstnieks Īrijā Jānis Sīlis, sacīja, ka vislabākā dāvana, ko latvieši Īrijā var sniegt dzimtenei, ir latvietības saglabāšana svešumā, un 
3×3 nometne kā reiz ir tā vieta, kur to vislabāk var izdarīt.  
Latvijas 3×3 padomes priekšsēdētāja Inese Krūmiņa trīsreiztrīsniekus sveica ar dziesmu un izklāstīja savu redzējumu par “Debesīm”, kas ir šā gada 
nometnes tēma. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3x3 dalībnieki saka lielu paldies mākslinieciskajiem kolektīviem un to vadītājiem, kas atsaucās un uzstājās atklāšanas koncertā: 
jauktajam korim “LA’IR” diriģentes Rasas Stonkus vadībā,  
tautas deju kopai “Karbunkulis” Solveigas Slaidiņas vadībā,  
Portlīšas (Portlaoise) bērnu deju kopai “Sauleszaķēns” Kristīnes Ābramas vadībā, 
Latviešu biedrības Īrijā mūzikas skolai/studijai “Mazais letiņš” Rasas Stonkus vadībā, un, protams, Kasparam Ābramam par skanējumu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Kad jāizvēlas ievirzes... 

 
Iepazīšanās vakars, kas arvien notiek 3x3 nometnes pirmajā dienā, parasti izvēršas par problēmu akurāt tad, kad beidzot jāizdara galīgā izvēle – 
kuras no visām tieši man būs tās īstākās ievirzes?   
Lai gan šoreiz trīs ieviržu laiku vietā nometnes programma paredz tikai divas – vienu pirmspusdienā un otru pēcpusdienā, izvēle kā parasti nav 
viegla. Jautājums “Vai drīkstu apmeklēt vairākas vienlaikus?” atskan ne reizi vien.  Un tas ir tik saprotami. Pārfrazējot kādu visiem zināmu parunu, 
gribas sacīt “Kod, kurā zemenē gribi, visas saldas.”   
Iespējams, ka izvēli vēl grūtāku padarīja arī pašu ieviržu vadītāju uzstāšanās un pavisam īss pastāsts par to, kas šajās dienās sagaidāms.  
Piemēram, Vilku mācības vadītājs Mārtiņš bērnu vecākiem “apsolīja”, ka pēc viņa nodarbībām neviens dalībnieks tīrs mājās neatgriezīsies, 
savukārt Animācijas ievirzes vadītāja kautrīgi atzinās, ka viņa šādu solījumu vecākiem dot nevar un vecāki savus lolojumus pēc viņas ievirzes 
saņems pavisam tīrus. 
Vēlāk pārskatot sarakstus, gan jāatzīst, ka “netīrie” tomēr sita pušu visus rekordus un Viklu mācībai ir pieteicies vislielākais dalībnieku skaits 
salīdzinot ar pārējām ievirzēm.   
Atgriežoties pie solījumiem, bez “tīrajiem” un “netīrajiem” bija arī citi varianti. Inese, piemeram, kā trumpi izspēlēja to, ka viņas ievirzē nevarēs 
gulet, bet Guna, ka apaus visus, kas palikuši basām kājām. Dace zvērēja, ka viņas ievirze nebūs tik sarežģīta, kā izklausās, bet Ingunai, kas vada 
“Filmējam, neguļam!” nācās atzīt, ka reizēm tomēr guļam, to attiecinot uz sevi un otru ievirzes vadītāju. 
Visnopietnāk sevi pieteica Rīta rosmes vadītāja Sigita. Viņa gan atļāva rosmei nepierakstīties vispār, taču ierašanās esot obligāta visiem! Šo 
izdzirdot, šur tur zalē atskanēja klusas nopūtas – nu gan ir ziepes, uz ko Baiba nekavējoties sniedza paskaidrojumu – skaistumkopšanas ievirzē 
ziepes vārītas netikšot, ar to šoreiz nodarbošoties ievirzes “Riti raiti, valodiņa!” dalībnieki. 
Jā, jā, galvas krietni palauzīt te nācās gan bērniem, gan vecākiem. Hmm, un, protams, galvas būs jālauza arī ieviržu vadītājiem, jo nu publiski dotie 
solījumi būs jāpilda. 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                   
 
 

 

                                                                                                                                                           

 

 



Kādas būs debesis no 01.06 – 04.06 

Šodien Newgrange apkārtnē  meteorologi sola pusapmākušās debesis, pa laikam gaidāmas stipras lietus gāzes  un arī pērkona negaiss. 
Termometrs rādīs 21C grādu. 

Dienas pirmajā pusē līņās. 
Dienas otrajā pusē būs pērkona negaiss. 

Naktī – mākoņains. 
Sestdien gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, sinoptiķi lietu nesola, bet esot iespējamsī pērkona negaiss. Gaiss iesils līdz 20C grādiem. 

Dienas pirmajā pusē - brīžiem saule, brīžiem mākoņi. 
Dienas otrajā pusē arī - brīžiem saule, brīžiem mākoņi. 

Naktī - pārsvarā debesis skaidras. 
Svētdien laiks būs jauks un silts, bet brīžiem būs apmācies. Termometra stabiņš pakāpsies līdz 19C-23C grādiem. 

Dienas pirmajā pusē - saulains. 
Dienas otrajā pusē - arī saulains. 

Naktī - saul…, piedodiet, bez nokrišņiem. 
Pirmdien lietu nesola, taču pārsvarā būs apmācies un saule uzspīdēs tikai reizēm. Temperatura – 20C grādi. 

 
 

Konkurss!!! 

 

Izludinam 3x3 totalizatoru!!! 

Uzvarēs tas, kurš nosauks vistuvāko atbildi reālajam ciparam 

 
 
 
Cik pavisam fotogrāfijas Lauris sabildēs nometnes laikā?  
Cik daudz putras šķīvju tiks izēsti? 
Cik reizes Zane Kažotniece pateiks frāzi “Nu, beidz!” 
Cik ūdens litru tiks izdzerti līdz svētdienas vakaram? 
Cik daudz dziesmu tiks izdziedātas Nīkšanu laikā? 
Cik pastalas tiks izgatavotas? 
Cik daudz mafinu nometnes laikā būsim apēduši? 
Kāds ir vidējais statistiskais nometnes dalībnieku vecums? 
Cik vingrotāju piedalījās rīta rosmē piektdien? 
Līdz cikiem naktī strādā mūsu viesu nama reģistratūra?  

 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
Savi prognozētie cipari jums ir jāiesniedz avīzes 
redakcijā līdz svētdienas vakaram. Tad to izvērtēs 
neuzpērkama, kompetenta, neatkarīga konkursa 
komisija. Cita komisija izvērtēs šīs komisijas darbu un 
lems par balvu fonda apjomu, uzvarētāja titula un 
goda nosaukuma piesķiršanu. Laureāta apbalvošanas 
ceremonija  notiks nometnes noslēgumā pirmdien. 

 

Vakara dziesmas vārdi 
 



 

                                                                    
 
 
 

 “Un tagad trīs reizes drīkst 
minēt, kā mani sauc?” 

 
 
 
 
 

 
 

 

Joki 
 
Pie vakariņu galda noklausīta saruna 
Pie galda sēž divas jaunkundzes, vakariņo un plāno turmāko 
vakara norisi. 
- Vai tu uz Nīkšanu iesi? 
- Iešu. Un tu? 
- Arī iešu. Tur būšot dejas. Tu pārģērbsies? 
- Noteikti! 
- Ko tu vilksi? 
- Es šo 2013.gada 3x3 T kreklu nomainīšu pret   .                   
2                2017.gada 3x3 T kreklu. 
- Laba doma! Tad es arī pārģērbšos! 

*** 
“Vai Rotkalšanas laikā drīkstēs izkalt pīrsingu?” ieviržu 
izvēlēšanās un pieteikšanās laikā interesējas viena no 
trīsreiztrīsniecēm. 
“Noteikti. Bet tikai ar latviskām rakstu zīmēm. Un būtu labi, ja 
tu jau iepriekš izdomātu, caur kuru ķermeņa daļu vēlies to 
izdurt,” paskaidro Rotkalšanas ievirzes vadītājs.  

 
*** 
Viens no pirmajiem Imanta uzdevumiem šajā nometnē ir 
nogādāt rotkali Andri un pastalu meistari Gunu no Dublinas 
līdz nometnes norises vietai. Andris interesējas, kur saliekami 
koferi, kur - citas mantas.  
“Visas lielās somas un kastes kramējam piekabē. Automašīnas 
salonā iekāpšana tikai ar rokas bagāžu!” strikti nokomandē 
Imants. 

   
*** 
Pie vakariņu galda Inguna uztraukta jautā savai galda 
biedrenei: “Vai tu nezini, kur pazudusi Judīte?” 
“Tikko tepat vēl bija un fotogrāfējās,” atbild Ilze.  
“Būs tik dikti safotogrāfēta, ka vairs nav redzama,” konstatē 
Maruta. 
 

 
 

Apsveicam Artūru!!! 

Šodien sveicam mūsu dalībnieku Artūru Smirnovu. Viņam dzimšanas diena bija vakar. 
 Artūram palika 16 gadi! Hip, hip, urrā! 

Apsveicam Māru Karlīni, viņas mammu un tēti!!! 

Mūsu nometnes visjaunākajai dalībniecei mazajai Mārai Karlīnei šodien paliek pilni pieci mēneši. Māra Karlīne ir arī mūsu 3x3 bērns, jo viņas 
mamma Zane un tētis Mārtiņš pirms diviem gadiem iepazinās Īrijas 3x3 nometnē, tad apprecējās, bet šogad 1.janvārī piedzima mazā 3x3 
Māriņa. Mīļi sveicieni jubilārei! 

          

 

Aicinājums! 

Ja nometnē esat piedzīvojuši jautru atgadījumu, dzirdējuši asprātīgu joku, uzzīmējuši karikatūru vai pat komiksu sēriju un esat ar mieru padalīties- 

parādīt un pastāstīt to arī citiem, tad nāciet uz “Trejlapis” redakciju. Istaba nr. 23 

 



 

 

Kultūras ministrija – 3x3 projekts, kas turpinās jau piecus gadus 

 
Šķiet, tas bija pavisam nesen, kad līdz Īrijai atnāca ziņa – Latvijas Kultūras ministrija atbalstīs 
3x3 nometnes Latvijā un citur, lai arī kur pasaulē tās notiktu. Toreiz (2014.gadā) mēs Īrijā 
bijām pašā 3x3 kustības sākumposmā un rīkojām tikai savu trešo nometni, un Kultūras 
ministrijas drošības spilvens mums deva tādu labu sajūtu un pārliecību - nometne Īrijā 
notiks. Tā vienlaikus bija drošības sajūta, ka nometnes notiks ne tikai šajā gadā vien, bet arī 
citos, turpmākajos. Ko tur slēpt, nometņu patiesās izmaksas ir ļoti lielas un tās nevar nosegt 
tikai ar dalībnieku iemaksām vien.  
Tagad ir pagājuši pieci gadi, un visu šo laiku Kultūras ministrija mūs turpina atbalstīt. Un tas 
ir nenovērtējams ieguldījums latviskuma saglabāšanā diasporā, īpaši jau Īrijā, kur diaspora ir 
visjaunākā, un latviskuma saglabāšanas pieredze ir vismazākā, salīdzinot ar vecajām trimdas 
mītnes zemēm.  
Šogad mums ir iespēja pateikt paldies par atbalstu pavisam personīgi, jo šogad mūsu vidū ir 
Kultūras ministre Dace Melbārde – 3x3 draugs, dalībnieks un atbalstītājs. 

 

Latvijā top Diasporas likums, 

tajā iestrādātas arī 3x3 un 

2x2 nometnes 

 
3x3 nometnes un saietus novērtē ne tikai kultūras   

nozares pārvaldītāji Latvijā. Jaunajā Diasporas likumprojektā, 
kas jau nodots izskatīšanai Saeimā, III nodaļa paredz “Latviskās 
identitātes un piederības sajūtas Latvijai stiprināšanu, latviešu 
valodas un kultūras saglabāšanu, dzīvojot ārpus Latvijas”. Šajā 
nodaļā ir iekļautas desmit pasākumu jomas, kur uzskaitītas 
atbalstāmās aktivitātes Latvijā un diapsorā. Un vienā no tām – 
piektajā apakšpunktā jau pavisam konkrēti ir norādīts:  
5) starppaaudžu (trīs reiz trīs) un jauniešu (divreiz divi) saietu 
rīkošanu Latvijā un ārpus Latvijas.  
Tiesa gan, priecāties vēl ir par agru, jo likums vispirms vēl 
jāpieņem Saeimā.  Taču tā virzīšanai un apstiprināšanai pirmais 
solis jau ir sperts. Diasporas likums 24.maijā tika nodots 
deputātiem apspriešanai Saeimā. Tam, ka šāds likums ir 
nepieciešams, šaubu nav ne latviešiem ārpus Latvijas, ne tiem, 
kuri lemj Saeimā. Par deputātu izpratni 
 liecināja jau pirmais balsojums likum-  
projekta tālākai virzībai  – vienbalsīgi  
PAR. Un tas nozīmē, ka turpinājums 
 sekos. Nākošais solis - priekšlikumu  
iesniegšanas termiņš uz 2. lasījumu  
tagad ir 20. jūnijs. Turēsim īkšķus, lai izdodas! 

 

Ārlietu ministrija – 3x3 

nometnēm “par”! 

 
Ārlietu ministrija arvien ir novērtējusi un atbalstījusi latviskā 3x3 
fenomenu pasaulē, īpaši jau Īrijā, kura noteikti ir uzskatāma par 
jaunās diasporas mītnes zemi. Tieši ar Latvijas vēstniecības Īrijā 
atbalstu toreiz - pirms septiņiem gadiem - sākās gatavošanās 
3x3. Rīkotāju darba grupā 2012.gadā aktīvi iesaistījās gan 
vēstnieks Pēteris Kārlis Elferts, gan vēstniecības sekretāre Rita 
Zālīte. Un iesaistījās ne tikai vērojot un uzmundrinot, bet aktīvi 
līdzdarbojoties. Turklāt pirmajiem nometņotājiem vajadzētu 
atcerēties, ka Pēteris Elferts toreiz mūsu nometnē Larch Hill ne 
tikai uzvilka mastā Latvijas karogu, bet vadīja arī rīta rosmi. 
Latvijas vēstnieku Īrijā klātbūtne 3x3 atklāšanas pasākumos ir 
kļuvusi jau par tradīciju, un tā turpinās līdz pat šodienai. Mūsu 
nometnes ir atklājis arī Gints Apals, un nu jau otro gadu pēc 
kārtas - vēstnieks Jānis Sīlis.   

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Trejlapis” redakcijā jūs gaida: Sandra Bondarevska, Kristīne Zaķe, Daira Lāce, Inguna Mieze, Lauris Karpovs Ziemelis. Par avīzes ārštata 
korespondentu var kļūt ikviens no jums, kas raksta, zīmē, fotogrāfē un to visu iesniedz nometnes Info centrā. 

Tipogrāfijas vadītāja arvien ir Baiba Kalniņa un viņa tipogrāfijā ir sastopama tikai pa naktīm, toties viņa tur strādā katru nakti. Saudzēsim Baibu! 
Tipogrāfija šogad atrodas Info centrā jeb mazajā virtuvītē viesu nama pirmajā stāvā un sāk darboties ap pusnakti. Mīļi gaidīti! 


