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22.augusts, 2019.gads 

Dienas tēma: No ziņğes līdz operas ārijai 
Vai pļava, kas pilna margrietiņām un rudzupuķēm ir sliktāka par rūpīgi koptu dārzu ar glīti izkārtotām puķu dobēm, nemaz 
nerunājot par botāniskā dārza rozārijiem vai oranžērijām, kur dižojas aizjūras eksotiskie ziedi? Nebūt ne. Katram sava 
smarža, katram savs smukums un smeķis. Tāpat arī dziesmām. Sava reize gan lipīgai ziņğei, sava – tūkstošbalsu kora 
dziesmai, ko klausoties tirpas skrien cauri mugurkaulam, un sava – kristāldzidrā soprānā dziedātai ārijai. Mums dota gan 
pļava, gan oranžērijs, gan ziņğe, gan ārija. Mums ir ļauts apbrīnot un baudīt kā vienu, tā otru. Mums ir ļauts izmēğināt un 
izvēlēties savu dziesmu attiecīgai reizei un noskaņojumam, un vairumā gadījumu tās var būt ne tikai vairākas, bet arī ļoti 
atšķirīgas, taču vienlīdz svarīgas un vajadzīgas dziesmas. 

                                     Hip, hip, urrā 

                                 Markusam šodien dzimšanas diena! 

Markusam šodien ir seši gadi un viņš savā mūžā ir piedalījies 

četrās nometnēs. Viņš ir dzimis 2013.gadā akurāt pāris 

dienas pēc tam, kad nometne jau bija beigusies. Markus var 

lepoties ar to, ka viņa dzimšanas gadā nometni vadīja viņa 

vecmāmiņa Inguna. Trejlapja redakcijas ļaudis labi atceras, 

kā viņa toreiz bija noraizējusies un ik dienas sazinājās ar 

vedeklu Dublinā, lai nepieciešamības gadījumā palīdzētu un 

atbalstītu.  

 

 

                                                                                                           Kas notiks šodien         

   
20.00 – Brīvais mikrofons zālē    

21.30 – Danči, notiks zālē 

23.00 – Nīkšana, arī notiks zālē 

 

 

Svarīgi! Kā gatavoties brīvajam mikrofonam 
Lai programmā iekļautu visus, kas piedalīsies Brīvā mikrofona koncertā, lūdzam šodien, vēlākais līdz pusdienas laikam, atrast 
Baibu un pieteikties. Ja kāds vēl nepazīst Baibu, tad viņa ir tā, kas ik rītu pie brokastīm dala avīzi “Trejlapis” un vada ievirzi 
“3x3 teātris”. Baibu var atrast arī pēc vārda kartes, kuru viņa parasti nēsā ļoti apzinīgi. Te nu jāatgādina, ka vārda kartes  
apzinīgi ir jānēsā visiem. Ja kāds to nedara, tad ikvienam citam nometņotājam ir tiesības jums pieiet klāt un pajautāt: “Kas tu 
par putnu un kādu dziesmu tu dziedi?”    

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”. 
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Trešās dienas vakars – pārdomām un sajūtām 
Trešās dienas vakara progammā divi pasākumi – Svētbrīdis un Sajūtu vakars ar Kristīni Mucinieci. Abi mierpilni, abi aicina uz 

pārdomām un ieklausīšanos savā sirdsbalsī. 

 
Svētbrīdi vada diakons Imants Miezis 
 

Vakar, nometnes trešās dienas pievakarē, trīsreiztrīsnieki pulcējās uz svētbrīdi, ko vadīja 
LELBāL Kristus apvienotās evaņģēliski luteriskās draudzes Īrijā diakons Imants Miezis. 
Svētbrīdis ir kļuvis par Īrijas 3x3 nometnes neatņemamu sastāvdaļu, bet Imants ir ne tikai 
diakons, bet arī aktīvs nometņotājs un darbojas 3x3 padomē.  
Pavisam nesen, pagājušomēnes XV Dziesmu un deju svētkos Toronto, Kanadā, Ekumēniskajā 
dievkalpojumā lasot sprediķi, Imants Miezis uzrunāja tautiešus: “Katrs mēs dizainējam savu 
ēku. Pēc izskata, pēc mērķiem, pēc izmēriem. Varbūt – pat pēc pielietojuma. Vienam no 
mums mūzika ir tuva, citam dziesma. Kādam ir talants dejot, kādam gleznot vai dzejot. Cits 
māk uzcept fantastiskus pīrāgus, varbūt - visgaršīgākās rabarberu plātsmaizes.  Kāds uz 
fasādes uzraksta – LATVIETIS! 

Bet ir svarīgi, lai tavi tuvākie tur – tavā ēkā, tavā tuvumā jūtas labi. Lai jūtas mīlēti. Lai jūtas cienīti.  
Lai viesi ir mīļi gaidīti. Lai skan mūzika, lai skan dziesmas. Lai virpuļo dejas. Lai nekad nepietrūkst  
neviena laba vārda no visiem labajiem vārdiem šajā – tavā ēkā.” Cik ļoti gan šis viņa teiktais Kanādā 
saskan ar 3x3 būtību, ar to, kā mēs būvējam savu 3x3 ēku !  
Vakar uz svētbrīdi sanākušos Imants aicināja aizdomāties – “Dievam taču ir bijis kaut kāds iemesls, 
 kāpēc viņs mūs ir radījis par latviešiem. Man nav atbildes uz šo jautājumu, bet iemesls ir bijis.” 

 

 

 

 

Sajūtu vakars ar Kristīni Mucinieci 
Kristīne Muciniece pie mums nometnē ir pirmoreiz, tāpēc vispirms mums ir mazliet jāiepazīstas. Kristīne ir atbraukusi no 

Latvijas, viņa dzīvo Zemgalē, bet nometnē vada ievirzi “Atrast sevi sevī”. Viņa ir vairāku grāmatu autore, kas savas grāmatas 

izdod pati un žanru, kurā Kristīne raksta, varētu nosaukt par esejas apvienojumu ar dzejprozu, pirmajā mirklī atsaucot atmiņā 

Astrīdes Ivaskas darbus. Un tomēr, ja Astrīde Ivaska ir vairāk vērotāja, tad Kristīnes darbi ir sajūtu radīti. To sajūtu, kuras viņa ir 

atvedusi arī šurp uz Īriju, lai dalītos ar mums. 

Trešajā vakarā Kristīne priecēja klausītājus ar vakara pasaciņām, radot sajūtas. Katram noteikti savas, jo katrs viņas lasītajās 

pasakās varēja saskatīt sevi – caur sajūtām, caur vārdos ietvertajām smaržām, caur grūtībām, kas jāiziet, lai sasniegtu mērķus. 

Bet pats galvenais – katram no mums ir jāiemācās saprast sevi, nonākt saskaņā ar sevi un savām vēlmēm un izjūtām.  
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Animācija pieaugušajiem 
Līdz šim mums 3x3 nometnēs ir bijušas Animācijas ievirzes visai ğimenei, kurās  gan, jāsaka atklāti, pieaugušie iemaldījās tikai pa 

retam. Šogad ne, jo pirmoreiz mums ir Animācija atseviši jaunajai un atsevišķi vecākajai paaudzei. Pieaugušo animācijas ievirzes 

vadītāja Santa, kas līdz šim ir vadījusi Zīmēšanas un Dizaina ievirzes, atzīstas, ka Animācija arī viņai pašai ir jauns izaicinājums.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sākumā iekšā, pēc tam ārā kūpināt 
Ja kāds domā, ka nometnē vienīgie kūpinātāji ir pīpmaņi, tad viņš smagi maldās. Mājas kūpinājumu ievirzes vadītājs Dzintars 

Riekstiņš ar savas ievirzes dalībniekiem to dara pavisam citādā veidā. Galvenais ir, kur kūpināt, un pēc tam - ko kūpināt. Tātad, 

vispirms sarunas, tad jāizgatavo kūpinātava, pēc tam - materiāls kūpināšanai. Un tikai tad saprotam, ka gala rezultāts jau 

pavisam tuvu.  

Vakar Trejlapja darbiniekus uz Dzintara kūpinātavu kājas aizveda pašas, jo ir tik sarežģīti nosēdēt redakcijā, ja turpat b lakus no 

Rietumu mājas pagalma plūst kārdinošas kūpinātas gaļas smaržas. Teikšu atklāti, visu pēcpusdienu šis aromāts traucēja strādāt. 

Nē, “traucēja” ir pat ļoti skarbi teikts – drīzāk uzmundrināja un ļāva fantazēt par neizsakāmu vēderprieku baudīšanu. Tiesa gan, 

darba procesu šāds smaržu mākonis nedaudz palēnināja. 

Pašā vakarā neatkarīgie eksperti, pavedinošo dūmu mudināti, nespēja atturēties un pavisam neuzbāzīgi pieteicās degustēt 

kūpināto gaļu un vistu. No sākuma iestājās klusums, jo šādu rezultātu neviens pat nebija gaidījis – lai piedod visi diplomētie un 

slavenie pasaules pavāri, taču Dzintara darbs pārspēja jebkuras cerības. Teiciens “ pirkstus var nolaizīt” šoreiz ieguva pavisam 

citu, pat ļoti taustāmu nozīmi, jo negribējās zaudēt nevienu pašu kripatiņu no sulīgās, smaržīgās un brīnumgardās gaļas kumosa.  

Ja nu kāds vēl vēlas savam vēderam sagādāt īstenu baudījumu, tad nu jācilpo uz bodi pēc gaļas un jāiet mācībā pie Dzintara – šīs 

prasmes novērtēs it visi radi, draugi un paziņas. 
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Riti raiti, valodiņa mazie bērni rosīgi darbojas arī pēcpusdienā 

Cik gan bieži mītnes zemē dzīvojot, vecākiem nākas nopūsties, ja viņi pamana, ka 
bērns ar viņiem cenšas runāt latviski, taču palicis vienatnē tomēr spēlējas 
angliski. Un parasti tas ir pirmais signāls, ka, dzīvojot svešumā, bērnam latviešu 
valoda zūd. 3x3 nometnē mazajiem ir jāspēlējas latviski. 
Vakardienas avīzē stāstījām par Riti raiti, valodiņa 
 bērniem, kas latviešu lietas mācās rīta ievirzes laikā, 
 taču vismazākie valodnieki (3 – 5 gadi) caur rotaļām, 
 spēlēm runāšanas prasmes apgūst arī pēcpusdienā, 
 kad no skolotājas Agneses Verzas Rotaļu istabā  
 stafeti pārņem Vineta Ranka. 
 

 
    

 

Nākošis Tējlapja konkurss – tests! 

Atgādinām konkursa noteikumus: Jums jāatbild uz četru testu trīs jautājumiem. Katra avīzes numura testa pareizās atbildes 

jums jāiesniedz avīzes redakcijā attiecīgās avīzes iznākšanas dienā līdz pulksten 16.30. 

Uzvarētāju apbalvošana notiks nometnes pēdējā dienā, svētdien no rīta, brokastu laikā.  

Uzmanīgi aplūko trīs zemāk redzamās fotogrāfijas un izvēlies vienu no trim piedāvātajām atbildēm, tavuprāt, pareizo, 

apvelkot to ar apli, atzīmējot ar ķeksi, pasvītrojot, izsvītrojot nepareizās vai citā veidā pēc ieskatiem. Galvenais, lai žūrija 

saprastu, kuru atbildi esat izvēlējušies. Aiziet - otrais tests! 

  

Otrajā testā atkal mēģināsim atpazīt nometņotājus, šoreiz ieviržu vadītājus un ievirzes.                                                                                                          

Kas un ko mums māca? 

1. Kuru ievirzi vada attēlā redzamā vadītāja?  

 

 

Atbilžu varianti:  1. Riti raiti, valodiņa, jaunākā grupa     2. Sports bērniem       3. Visdari 

2. Kuru ievirzi vada attēlā redzamais vadītājs? 

 

 

Atbilžu varianti:  1. Lielie vilki                   2. Muzikālā zapte 3. Mājas kūpinājumi 

3. Kuras ievirzes dalībnieki ir attēlā redzamie trīsreiztrīsnieki? 

 

 

 

 

Atbilžu varianti:  1. 3x3 teātris      2. Riti raiti, valodiņa, vecākā grupa 3. Latvieša dziedošā dvēsele 

Gaidām jūsu atbildes avīzes redakcijā, kas atrodas Jāņa mājas virtuvē! (Orientieris – aiz Info centra virtuvē.) 
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Joki 

Vēl pirmajā nometnes dienā Artis un Romāns, kas tikko 

iepazinušies, stāvot pie garā pierakstu galda, savā starpā 

sarunājas. 

Artis: Uz kuru rīta ievirzi tu iesi? 

Romāns: Es domāju, ka jāiet uz Žāvējumiem. 

Artis: Labi, tad es arī. Un pēcpusdienā? Man patiktu 

Muzikālā zapte. Vai tu zini, kas tur būs? 

Romans: Nē. Bet izklausās labi. Es arī pierakstīšos. 

Pienāk nākošā diena un Artis pēcpusdienā dodas uz 

Muzikālo zapti. Ienāk ievirzes vadītājs un izrādās, ka tas ir 

Romāns. Viņš gan stādās priekšā kā kapteinis Reinis! 

*** 

Pie pusdienu dalīšanas galda kāds brangas miesas būves 

trīsreiztrīsnieks interesējas, kā ir ar papildporcijas 

dabūšanu. Pusdienu dalītāja viņam draiski atbild 

uzdziedot: 

"Še tev vēl, man nav žēl, 

Atnāc rīt, dabūs' vēl!" 

 

*** 

Pastalu ievirzē sarunas par purniņa savilkšanu turpinās arī 

šogad, taču klāt nācis vēl kas. Aktuāli ir, piemēram, 

pastalu sānu apaļums.  

Iveta mīļi aicina pie sevis ievirzes vadītāju Gunu: “Gunīt, 

nāc, lūdzu, paskatīties manus apaļumiņus!” 

*** 

Rotkalšanas ievirzes dalībnieces stāsta, ka viņu vadītājs ir 

īsts meistars ar zelta rokām! Ja vajag, viņš var gan sasildīt, 

gan nokniebt. Arī teorijā viņš ir stiprs. Kā pats skaidro, 

dažreiz pietiek ar vienu kniebienu, bet citeiz nepieciešami 

visi astoņi.     

***  

Visām mājām ir nosaukumi. Judīte mēģina attcerēties to, 

kurā dzīvo Inguna ar Imantu. “Es zinu, ka tā nav Miežu 

māja, bet nevaru atcerēties, kāds ir īstais nosaukums.” 

Brīdi viņa domā ļoti intensīvi, tad priecīgi iesaucas: 

“Atcerējos! Tā ir Riekstu māja!”  

“Šitik!” Baiba atbild uz Trejlapja lasītāju jautājumu, cik garus jokus drīkst iesniegt avīzes redakcijā.  

                                                                                                             
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laikam nav neviena, kas nezinātu, ka sportā eksistē disciplīna, 

 ko sauc par lodes grūšanu. Mūsu Rutiņai vieglatlētika nav sveša. 

 Viņa ievieš jaunu sporta paveidu - šķīvja grūšanu.  Lai lietu sarežģītu, 

 Ruta šķīvim pievieno vēl vienu galda piederumu – karoti. 
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Trejlapis dodas ciemos pie kolēģiem - Īrijas 3x3 TV 
 

Šogad pirmoreiz Īrijas 3x3 mūžā nometnes laikā darbojas arī 

savs patstāvīgais TV ziņu dienests. Līdz šim žurnālisti Imants un 

Inguna Mieži nometnēs ir vadījuši ievirzi “Filmējam, neguļam”, 

bet šogad, iedvesmojoties no Latvijas nometnēm, ir ķērušies 

klāt ikdienas raidījumu sagatavošanai, lai noskaidrotu, kā sokas 

mūsu kolēģiem, dodamies uz Īrijas 3x3 TV studiju, kas 

iekārtojusies Lazdu mājas otrajā stāvā. Dienas vidū tur gan 

neviens nav sastopams un tas arī nav nekāds brīnums. Dienas 

vidus filmēšanas komandai ir viskarstākais darba laiks.  

Apmēram stundu neveiksmīgi mēģinam viņus atrast, noķert un 

nofotogrāfēt, līdz beidzot pamanām iznākam no Melleņu 

mājas. Ingunai rokās mikrofons, Imantam – videokamera. Abi 

savā starpā apspriežas. Metamies klāt un mēģinām uzzināt, 

kādas karstās ziņas kolēģi ir uzoduši šodien. Nesaka. Nu, labi, 

gan jau pie pusdienu galda redzēsim. Toties par to, kā norit TV 

komandas ikdiena, abi stāsta labprāt.  

Imants un Niklavs lielākoties ir filmētāji, bet Ingunas pārziņā 

raidījumu saturiskā daļa. Viņa ir tā, kas plāno, kurp doties, ar 

ko runāt un ko pastāstīt skatītājiem. Kad viss iecerētais 

ierunāts un nofilmēts, sākas sarežģītākais – visu salikt kopā, 

proti, samontēt. Un te darbs pie datora sākas Niklāvam.  

Inguna stāsta, kāpēc ikdienas ziņu raidījumam ir izvēlējusies 10 

- 15 minūšu garu formātu. Pirmkārt, lai ziņas būtu raitas un 

ritmiskas un nesāktu garlaikot, otrkārt, lai nometņotāji 

paspētu tās noskatīties, nenokavējot nākošās ievirzes sākumu. 

Inguna, Imants un Niklāvs vēl joprojām ir Baltic-Ireland.ie TV raidījuma “Piektais novads” pamatkodols un tāpēc par nometnes 

dzīvi Īrijas 3x3 laikā tiks sagatavoti arī ziņu sižeti televīzijām, kas darbojas Latvijā. Turklāt Inguna “uz pusslodzi” piestrādā arī 

mūsu avīzītes “Trejlapis” redakcijā.  Šī iemesla dēļ slodze TV studijas cilvēkiem ir visai pamatīga un novēlam kolēģiem izturību 

un neizsīkstošu radošumu! 

Īrijas 3x3 atbalstītāji: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Trejlapis” redakcijā jūs gaida: Sandra Bondarevska, Ludmila Glazunova, Ilze Barkus, 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 un redakcija šogad atkal atrodas Jāņa mājas virtuvē. Mīļi gaidīti! 

 


