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3x3 saieta Īrijā avīze

Šovasar Īrijā 3x3 notiek jau cetur-
to gadu un šoreiz nometni vada 
Baiba Kalniņa. Viņas izvēlētā 
saieta tēma ir Pavards. Tas ir pa-
vards, kur gatavo maltīti, kas dod 
siltumu, ap kuru pulcējas saime, 
pārrunā sev svarīgas lietas, 
vakarē un svin svētkus. Pavards 
vieno un notur saimi kopā. 
Baibas ģimene, kas piedalās 
nometnē, pirmo reizi Īrijas 3x3 
vēsturē pārstāv četras paaudz-

es. Vecmāmiņa Rasma pārstāv 
viscienījamāko paaudzi un viņai 
seko Baibas mamma Agita. Baiba 
pati ierindojas trešajā, bet viņas 
dēliņš Fridrihs-Emīls ir ceturtās 
paaudzes pārstāvis.
Baiba ir piedalījusies itin visās 
Īrijas 3x3 nometnēs un papildus 
bijusi arī ievirzes „3x3 teātris” 
vadītāja 2014.gada Rucavas 
nometnē Latvijā. 
Vēlēsim Baibai veiksmi!

Ceturtais 
3x3 saiets 
Īrijā

www.3x3irija.comNr. 1 2015. gada 17. augusts

Lough Lannagh, Kāslbora, Meijo grāfiste, Īrija. 17.08.2015 - 23.08.2015
Nu es kuršu uguntiņu, 
dziesmu likšu pavardā!

UZMANĪBU!
Informācijas centrs ir atvērts visu dienu no 8.00 līdz 22.00, izņemot ēšanas (brokastu, pusdienu un vakariņu) laikā. 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”.   

Kas un kur šodien notiks

Šodien saieta atklāšana, pulcējamies pie Lielās zāles plkst. 18.00,
19.00 vakariņas svaigā gaisā. Visi dodas turp, kur garšīgi smaržo! 
20.15 Iepazīšanās vakars Mazajā zālē (smalkāku aprakstuskat. 
avīzes 4. un 5.lpp)
Nīkšana šodien arī notiks Mazajā zālē.
Rīt un pārējās dienas brokastis, pusdienas un vakariņas  ēdīsim 
Lielajā zālē, tur, kur jākāpj augšā pa trepēm.

Nometnes statistika: 
Pavisam 104 dalībnieki
No tiem 38 bērni
Vidējais vecums – 28,4 gadi
Vecākais – 77 gadi

Jaunākais – 1 gads
No kurienes esam – Īrija, 
Lielbritānija, Francija un Latvija
Kopā - 20 ievirzes

Vārda karte – jūsu 
svarīgākais dokuments

Vārda karte, ko saņēmāt Infor-
mācijas centrā, ir jūsu šīs nedēļas 
svarīgākais dokuments. Tā jānēsā 
katru dienu gan lieliem, gan 
maziem. Īpaši mazajiem, jo uz 
tās uzrakstīts arī bērna māmiņas 
vai tēta telefona numurs, lai 
pazaudēšanās gadījumā varētu 
operatīvi sameklēt attiecīgos 
vecākus. Ja redzam, ka bērns 
ir nomaldījies un apjucis, tad 

ņemam mazo aiz rokas un ve-
dam uz informācijas centru jeb 
piezvanam kādam no vecākiem 
paši. 
Vārda karte ir arī jūsu ieejas 
dokuments uz brokastīm, 
pusdienām un vakariņām. Gan 
lieliem, gan maziem tā ir arī 
bezmaksas biļete uz leļļu teātra 
izrādi „Kliņķīša piedzīvojumi” 
trešdienas vakarā. 
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Apsveicu jūs ceturtajā Īrijas 3x3!  
Vislielākais paldies jums visiem 
- Baibai Kalniņai, jūsu saieta 
enerģiskajai vadītājai, ne mazāk 
enerģiskajai Sandrai Bond-
arevskai, Irijas 3x3 padomes 
priekšsēdei, kura ne tikai seko līdzi 
un raugās, lai viss notiktu Īrijas 
3x3, bet arī atrada laiku palīdzēt 
jaunajam Anglijas 3x3. Tāds pats 
paldies visiem pārējiem dar-
biniekiem, kuri strādāja visa gada 
garumā plānojot un organizējot 
saietu, un ne mazāks paldies 
dalībniekiem, kuri izvēlējās būt 
šeit, lai bagātinātu saietu ar savu 
līdzdalību. 
Visu 3x3 mērķi ir latvisko zināšanu 
paplašināšana, latvisko ģimeņu 
stiprināšana, latviskās kopības 
sajūtas veicināšana un latvisko 
draudzību sekmēšana. 
Uzstādīti Garezera 3x3, 1981. 
gadā, šie mērķi noder vēl šodien, 
tikai tagad runājam par plašāku 
jēdzienu - latviskās identitātes 
veidošanu, saglabāšanu un tālāk 

nodošanu.  
3x3 saietos uzsvars ir uz latvisko, 
gaisotne ir draudzīga un 
labestīga, uzskatu dažādība tiek 
uzklausīta un pieņemta, visi ir 
lūgti viens otru uzrunāt uz “tu”, 
dot un sagaidīt no otra labāko, 
kas mums ir. Nav devēju un 
ņēmēju, šī ir mūsu kopīga lieta, jo 
mēs visi mācamies un iegūstam 
atbalstu viens no otra, neskato-
ties uz vecumu, sabiedrisko vai 

finansiālo stāvokli.  Par to, ka 
esam atraduši pareizo formulu, 
liecina 3x3 dzīvotspēja un veiks-
me, veidojas jauni 3x3, un vadībā 
dažkārt jau redzam ilggadīgo 
darbinieku pieaugušos bērnus. 
Latvietība ir vērtība, un aktīva 
līdzdalība latviešu sabiedrība ir 
privilēģija, jo tā dod piederības, 
stabilitātes un identitātes sajūtu, 
apziņu par kopīgām saknēm, 
kopīgām vērtībām un kopīgiem 

mērķiem. 
Valoda ir viena no latviešu 
kodolvērtībām, bez tās liela 
daļa no latviskās kultūras kļūst 
neapgūstama, to nevar saprast 
un novērtēt tulkojumā. 3x3 
palīdz uzturēt un uzlabot latviešu 
valodu, bērni redz, ka tā ir svarīga 
viņu vecākiem un citiem tuviem 
cilvēkiem. Ja mēs nerunāsim 
latviski un neveicināsim, lai to 
dara mūsu bērni, zaudēsim ne 
tikai mēs paši, bet ar laiku izzudīs 
arī valoda. Dzīvosim un runāsim 
latviski šo nedēļu, uzlādēsim sa-
vas latviskās baterijas, lai pietiek 
visam gadam, līdz nākošajam 
3x3!
Novēlu jums izbaudīt šo 3x3, 
atjaunot vecas draudzības un 
veidot jaunas, iepazīt sevi un 
savu ģimeni neikdieniskā vidē, 
mācīties no lektoriem un vienam 
no otra, priecāties un novērtēt, 
cik labi ir būt kopā ar savējiem!

Līga Ruperte

Mēs esam daļa no pasaules 3x3!

•  Apsveikumi •
Mūsu nometne sākas ar diviem jubilāriem 

un tas ir cerīgs sākums. 
Šodien mīļi sveiksim Vinetu un Katrīnu.

Sveicam Vinetu Magoni vārda dienā!

Skolas bērni gauži raud,
Grāmatā vērdamies:
Grāmatā sīki raksti,
Vajag gudra padomiņa.
Vajag gudra padomiņa;
Gudras rakstu mācītājas.

Sveicam Katrīnu Riekstiņu dzimšanas dienā!
Katrīnai Riekstiņai dzimšanas diena bija vakar un tas nozīmē, ka šodien 
viņa jau ir pilntiesīgi pārkāpusi gadu slieksni. Ar to arī apsveicam!

Jaunas meitas danci veda
Kā to vaska ritentiņu,
Es pametu zelta niedru
Zem meitiņu kājiņām.

Uzmanību! Izmaiņas
Programmā
Ceturtdien, 20.augusta vakarā nenotiks Sligo „Dominantes” 
iestudētā teātra izrāde „Ziedu pušķis”. Tūlīt pēc pasākuma 
„Brīvais mikrofons” būs vakara dziesma, pasaciņa mazajiem un 
nīkšana.

Ieviržu sarakstā
Pēdējā brīdī ieviesušās arī izmaiņas Ieviržu sarakstā. Diemžēl 
nometnē nevarēja ierasties Toms Zaharevskis un līdz ar to 
nenotiks Sporta ievirze bērniem. Tie, kas bija iecerējuši 
piedalīties šajā ievirzē, lūdzu izvēlieties tās vietā kādu citu.  

Jaunums. 3x3 nometnē  būs gadatirgus!
Trešdien, 19.augustā no plkst. 16.00 līdz 19.00 Mazajā zālē 
notiks 3x3 gadatirgus. Aicinām visus, kas vēlas kaut ko pirkt 
vai pārdot.  
NoTEIKUMS! Precei jabūt paša darinātai, audzētai, gatavotai, 
rakstītai, austai, pītai, zīmētai, līmētai, ceptai vai vārītai. 
Atgādinām, ka visās kotedžās ir virtuves, ko varat izmantot kaut 
kā garšīga pagatavošanai. 
Pārdevējus iepriekš aicinām noteikti pieteikties pie Santas 
Siliņas Mājīgajā mājā vai arī kur citur, kur varat Santu notvert. 
Ja nevarat notvert, tad atstājiet viņai vēstulīti Informācijas 
centrā. 

Vēl viens jaunums
Vakaros, pēc vakara programmas mazajā zālē tiksimies uz 
Meditatīvo dziedāšanu, kuru vadīs Inese Krūmiņa. Dziedāsim 
skaistās un lēnās latviešu tautas dziesmas. Visi laipni aicināti.
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Šovakar visi dosimies uz 
Iepazīšanās vakaru

Kādas ievirzes izvēlēties?
Lai iepazītos savā starpā, uzzinātu, kā šogad noritēs 3x3, un kādās ievirzēs varēsim piedalīties, šovakar 
pulksten 20.15 pulcēsimies Mazajā zālē. Šeit ikviens varēs tikties ar Ieviržu vadītājiem, sīkāk noskaidrot, ko 
apgūsim nedēļas laikā un arī pieteikties pie paša meistara vai lektora.
Pavisam kopā mums ir iespēja izvēlēties trīs no sev viskārotākajām ievirzēm – vienu no rīta, otru pēc 
pusdienām un trešo pievakarē.

UZReIZ Pēc BRoKASTĪM

Riti raiti valodiņa 
Visa vecuma bērniem
Ievirzes koordinatore Lāsma Andersone
Skolotājas – Ira Fjodorova, Inita Danne, Vineta Magone un Gita 
Robalde
Riti raiti, valodiņa notiks trīs vecuma grupās. Mazie: no 4 līdz 6 
gadiem; vidējie: no 7 līdz 10 gadiem un lielie: no 11 – 14 gadiem. 
Katrai grupai būs sava latviešu valodas skolotāja, kas caur zīmēšanu, 
līmēšanu, rotaļām un spēlēm vadīs jūs tā, lai papildinātu un uzlabotu 
jūsu latviešu valodu. Neaizmirsīsim, ka 3x3 ir tā vieta, kur sarunāties 
atļauts tikai latviešu valodā.
Ievirzē būs obligāti jāpiedalās visiem Īrijas un pārējiem ārpus Latvijas 
dzīvojošajiem bērniem un pusaudžiem.

Bizness
Ievirzes vadītājs Jānis Stabiņš
Aicināti pieaugušie dalībnieki 
Mācīsimies “taisīt biznesu” jeb apgūsim gudrības, kas var noderēt 
katram, ja vēlies izveidot pats savu uzņēmumu, strādāt, vadīt un 
nodrošināt, lai tas sekmīgi darbotos. Bizness ir gana nopietna lieta, 
bet to var padarīt arī par aizraujošu un azartisku nodarbi, ja vien zini, 
kā.  

3x3 teātris
Ievirzes vadītāja Inta Dreimane-Riekstiņa
Aicināti dalībnieki no 15 gadu vecuma
Izvēloties ievirzi TEĀTRIS, 3x3 nometnes dalībniekiem tiks piedāvāta 
iespēja sevi pilnveidot teātra skatuves mākslā. Vai Tu maz apjaut kāds 
talants dus Tevī un gaida pavasara atmodu? :)) Nāc, un pārliecinies!

Rotu kalšana
Ievirzes vadītājs Andris Grebis
Aicināti pieaugušie dalībnieki
Ievirzē uzzināsim, kā radusies rotāšanās, kā rotas darinātas, par 
dažādiem izgatavošanas veidiem un par materiāliem. Mācīsimies 
atšķirt dažādus stilus, runāsim par senajām rotām, ornamentiem 
un to attīstību. Iepazīsimies ar arheoloģiskajām un etnogrāfiskajām 
rotām. Parunāsim, paskatīsimies grāmatās, izvēlēsimies un tad 
ievingrināsim katrs savu roku darināšanā.



4

UZReIZ Pēc PUSDIeNāM

Latviešu ģimenes godi – vārdības – vedības - bedības
Ievirzes vadītājs Austris Grasis
13 gadi +
Runāsim par senajiem godiem, kuru jēga un būtība nav mainījusies arī 21.gadsimtā. 
Tāpat kā senāk - nesen dzimušo bērniņu mēs uzņemam savā dzimtā; tāpat kāzās mēs 
svinam ne tikai jaunu ļaužu mīlestību, bet arī divu dzimtu apvienošanos; un sērojam, 
aizvadot savus mīļos kapu kalniņā.
Senāk katrs no šiem godiem bija apvīts ar rituāliem, kur katra izdarība un katra 
dziesma bija jēgpilna. Skatīsimies, kā to visu var izmantot šodien.

Mans veselums un dzimtas spēks
Ievirzes vadītāja Ieva Ančevska
Ievirzes dalībnieki – pieaugušie
Dzīvē bieži nākas sastapties ar situācijām, kurās nojaušam, ka dzimtas pārstāvjus 
saista kādas neizskaidrojamas saites, ka vairākiem ģimenes locekļiem ir vienas un tās 
pašas iezīmes, slimības vai attiecību un uzvedības modeļi. Šo saikni veido dzimtas 
enerģijas sistēma, kurā vairāk vai mazāk apzināti un neapzināti iesaistīti visi tās 
pārstāvji.  
Šajā ievirzē iepazīsim dzimtas enerģiju un tās plūsmas likumus, meklēsim arī katrs 
savus spēka, enerģijas un veseluma avotus. 

Zīda apgleznošana
Zīda apgleznošana jeb aukstā batika ir aizraujoša un iedvesmojoša nodarbe, gluži kā 
Lieldienu olu krāsošana. Apgleznojot zīdu nav nepieciešamas izcilas zīmēšanas vai 
gleznošanas iemaņas. Viss nāk ar pieredzi. Visi, kas māk rakstīt vai vilkt svītriņas, kas 
turējuši rokā otu, var apgleznot zīdu.

Praktiskā fotogrāfija
Ievirzi vada Nadīna Zavadilika
Aicināti dalībnieki no 13 gadu vecuma
Pēc neliela teorētiskā ievada, izmantojot  pieejamos resursus, mācīsimies fotografēt 
ikdienišķas lietas un saskatīt izdevīgus rakursus dažādiem objektiem un modeļiem. 
Ķersim pareizo gaismu un tiksim galā ar daudzajām aparāta pogām, kā arī mācīsimies 
sašķirot un ātri apstrādāt bildes.

Vilku mācība
Vilkos tiek gaidīti zēni un meitenes no 7 – 13 gadiem
Vilks ir viens no senā karavīra skolotājiem! Ievirze ir mācība par karavīra garīgo un 
praktisko pasauli. Medīšanas, sava bara pabarošanas, nosargāšanas un izdzīvošanas 
prasmes, kuras piemīt vilkiem, jau krietni senos laikos šīs īpašības ir bijušas ļoti 
noderīgas arī cilvēkiem. Praktiski tiks trenētas spējas orientēties mežā, vai vidē, kurā 
atrodamies, apgūstot dažas izdzīvošanas skolas iemaņas. 

Folklora bērniem
Aiz šī trakoti sarežģītā vārda FoLKLoRA slēpjas pasakas, teikas, mīklas, ticējumi, 
sakāmvārdi, rotaļas un, protams, tautas dziesmas. Arī mūzika. Izklausās interesanti? 
Nu, protams.

Meža mācība
Šī ievirze notiks telpās tikai tad, ja ārā būs nejauks laiks. Bet līdzko lietus pierims, tā 
dosimies laukā. Un dosimies mēs īsos pārgājienos – pastaigās tuvākajā nometnes 
apkārtnē, vērosim un pētīsim meža un pļavu augus un iemītniekus. Lai arī Ievirze ir 
domāta mazajiem nometņotajiem, laipni aicināti piedalīties arī tēti un mammas.

Leļļu darbnīca
Ievirzes vadītāja Inguna Mieze
Ievirzes dalībnieki aicināti, sākot no 13 gadu vecuma
Apgūsim iemaņas mīļlellīšu izgatavošanā – vispirms mācīsimies šūt galvu un ķermeni, 
pēc tam – apģērbu. Kam veiksies raitāk, varēs iemācīties šūt arī rīsu rūķi, kas ir lieliska 
rotaļlieta mazuļiem. 

Animācijas filmu veidošana
Ievirzes vadītāja Lolita Šteinberga 
Aicināti gan bērni, gan pieaugušie
Ievirzes mērķis ir gūt ieskatu aplikāciju animācijas filmu veidošanas procesā, atklājot, 
kā mūsu pašu zīmējumi un veidotie tēli spēj atdzīvoties animācijas filmiņā. Animācijas 
brīnumainajā pasaulē spēj atdzīvoties jebkas – tējas krūzīte spēj runāt, zilonis var ielīst 
sērkociņu kastītē, robežas ir tikai un vienīgi mūsu fantāzijai.
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PIRMS VAKARIņāM

No puišiem par vīriem
Ievirze domāta zēniem no 13 gadiem
Mācība par karavīru kā drošu garantu Latvijai, latviešu tautai, savai 
ģimenei un savai pašizaugsmei. Dažādu prasmju un iemaņu apgūšana, 
kas ļauj apzināties savas spējas un savu neatkarību, lai uzsāktu ceļu 
kļūšanai par vīrieti. Izdzīvošanas skolas pamatiemaņu apgūšana. 
Uguns un dažādu uguns krāvumu apgūšana. Apmetnes ierīkošana un 
iespēju tajā pārnakšņot. Sacensības un spēju pārbaudes vingrinājumi. 
Pašaizsardzības iemaņu apgūšana.

Skicēšana
Ievirzes vadītāja Santa Siliņa
Ievirzes dalībnieki aicināti, sākot no 13 gadu vecuma
Ievirze būs par skatīšanos un redzēšanu. Mēs visi skatāmies, bet ne 
vienmēr redzam. Pasaule ir vizuāli brīnišķīga un šo brīnumu redzēšana 
dod mums daudz prieka. Mēs ņemsim rokās zīmuļus un uz baltām 
papīra lapām mēģināsim tos attēlot. 

Rakstainu jostu darināšana bez stellēm
Ievirzes vadītāja Inese Krūmiņa
Ievirzes dalībnieki - pieaugušie
Ievirzē mācīsimies zīmēt/modelēt jostu rakstus, un arī tos izaust. 
Apgūsim velku raksta un ielasītā raksta veidošanu celainēs. Ievirzes 
dalībniekiem jāņem līdz rūtiņu papīrs, zīmulis, prasme skaitīt līdz 4, dūša 
un pacietība. 

Aproču izšūšana krustdūrienā
Ievirzes vadītāja Ieva Freinberga
Ievirzes dalībnieki aicināti, sākot no 13 gadu vecuma
Mācīsimies darināt mūsdienīgas un elegantas aproces, kuru ornamen-
tus un krāsu salikumu dizainējušas mūsu vecāsmātes nezināmi tālos 
aizlaikos. Šāda rota uzsver piederību latviskumam un 21.gadsimtā to var 
valkāt gan pie džīnām, gan mazās melnās vakarkleitas.
Čakli strādājot, nedēļas laikā katrai gribētājai vajadzētu pagūt izgata-
vot savu aproci. Vēlams, lai grupā nebūtu vairāk par 15 cilvēkiem. Par 
materiāliem vajadzēs nedaudz piemaksāt.

3x3 teātris bērniem
Ievirzes vadītāji Agita un Pēteris Trupi
Ievirzes dalībnieki – bērni vecumā no 7 - 13 gadiem 
Pats gribi būt aktieris un uzzināt, kas ir teātris? Vai tie ir tikai vētraini 
aplausi pēc izrādes, jeb zināšanas un iemaņas, kas jāpgūst katram, kas 
kāpj uz skatuves? Pamēģini un kas zina, varbūt tu to to vari, tev tas patīk 
un padodas. Agita un Pēteris tevi ievadīs skaistajā un bagātajā teātra 
pasaulē.    

Ja Tev nav kur dejot iet...
Ievirzes vadītājas Dārta Drava un Katrīna Riekstiņa
Ievirzes dalībnieki aicināti, sākot no 13 gadu vecuma
Šī Ievirze gaida savā pulkā tos, kuru kājas pašas lec un pastalas auj. Un 
arī tos, kuri nekad nav dancojuši un beidzot ir apņēmušies sākt ko jaunu. 
Mācīsimies latviešu un citu tautu tradicionālās dejas. 

Sajūtu darbnīca
Ievirzes vadītāja Lāsma Andersone
Sajūtu darbnīca domāta visiem tiem mazajiem (3 - 6 gadi), kuriem pēc 
rīta nodarbībām vēl būs spēks un enerģija darboties - mīcīt, spēlēt, 
skanēt, garšot, smaržot, pētīt. Nodarbināsim visas mūsu maņas. Paši 
gatavosim plastilīnu, dažādus mūzikas instrumentus un, ja viss ies kā pa 
diedziņu - uzcepsim pankūkas. :)
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„Trejlapis” redakcijā čakli strādā: Sandra Bondarevska, Santa Siliņa, Ernests Upmanis Freinbergs, Inguna Mieze, Guna Kriškāne, 
Lauris Karpovs Ziemelis un visi citi rakstītāji un fotografētāji, kam nav slinkums atsoļot līdz redakcijai un atnest bildi, stāstiņu, 
joku vai klaču. Mīļi gaidīti Mājīgās mājas viesmīlīgajā virtuvē, kur atkal izvietojusies avīzes redakcija!

Un tā: kopumā zvaigznes rāda, 
ka nedēļai nebūs ne vainas, 
planētas būs izkārtojušās 
jauki latviskos ornamentos un 
zvaigznes spīdēs uz nebēdu, 
taču ir dažas prognozes un 
pazīmes, kurās vērts ieklausīties.  

Auns
Auniem zvaigznes 
šonedēļ paredz lielis-
kas karjeras izaugs-

mes iespējas, tāpēc metieties 
iekšā praktiskajās Ievirzēs. Labs 
laiks, lai iegādātos kustināmo 
īpašumu, piemēram, 3x3 no-
metnes T kreklu. 

Vērsis
Vēršiem note-
ikti būs jāvēršas 
pēc profesionāla 
padoma sadzīves 
jautājumu 

kārtošanā. Būsiet tik izklaidīgs, 
ka daždien pat vairākas 
reizes nāksies traukties uz 3x3 
informācijas centru.

Dvīņi
Dvīņiem šo nedēļu 
zvaigznes ir 

iecerējušas pavisam aušīgu, 

būsiet jautrs un bezbēdīgs, 
arī neizlēmīgs, jo līdz pat 
svētdienai tā arī nebūsiet ticis 
skaidrībā, vai galu galā pirm-
dien bijāt izvēlējies sev pareizās 
Ievirzes. 

Vēzis
Vēžiem būs tend-
ence sasteigt lietas, 
bet labā ziņa ir tā, ka 
izpaliks konflikts ar 

darba devēju, jo jūs taču esat 
atvaļinājumā un priekšnieks 
jūs nevarēs ne atrast, ne 
sasniegt, ne uzkraut papildus 
pienākumus.

Lauva
Lauvām šonedēļ 
gaidāmi vareni 

pārsteigumi. Negaidīti telefona 
zvani, īsziņas un E pasti jums 
nedos miera ne mirkli, arī no 
sen aizmirstiem draugiem un 
paziņām. Īpaši tiem Lauvām, 
kam šonedēļ dzimšanas diena. 

Jaunava
Jaunavām pared-
zama nostaļģiska 
nedēļa. Gribēsies 
apcerēt dzīves jēgu 

un risināt eksistencionālus 
jautājumus. Ieteikums 
maksimāli nodarbināt roku un 
kāju muskuļu grupas un ļaut 
galvai atpūsties. Labs risinājums 
- Rīta rosme.

Svari
Svariem šonedēļ 
gribēsies izdot teju 

visu naudu, kas pie dvēseles. Un 
kāpēc gan ne? Ja 3x3 tirdziņš 
jūsu iespējām šķiet esam par 
šauru, tad varat droši do-
ties uz tuvākajiem Castlebar 

iepirkšanās cen-
triem.

Skorpions
oj, oj, oj! Skorpionus 

šonedēļ gaida papildus stresi: 
te Ievirzes pierakstu kladīte 
aizmirsusies, te vannas istabā 
tualetes papīrs izbeidzies. 
Bet mieru, tikai mieru: maza 
koncentrēšanās un viss būs 
kātrībā! 

Strēlnieks
Strēlnieki teju visu 
nedēļu pa nometni 

staigās ar loku un bultu rokā, 
un tā vien alks nolūkot kādu 

mērķi. Nu, gluži kā Kupodoni. 
Neatlaidīgākajiem izdosies arī 
trāpīt, vajag tikai labi notēmēt.

Mežāzis
Mežāžiem zvaigznes 
iesaka sātīgi ēst un 
daudz nefilozofēt. 
Lai arī cik tas 
nebūtu dīvaini, tieši 

šonedēļ jums gaidāmi papildus 
ienākumi, tostarp algas 
paaugstinājums. Kā tā? Kas to 
lai zina... 

Ūdensvīrs
Ūdensvīriem šī būs 
lielās iedvesmas 

nedēļa. Gribēsies dziedāt, dejot, 
gleznot un pat sacerēt dzejas. 
Ļaujieties šai vēlmei droši, un, 
kas zina, varbūt tā nepazudīs 
līdz pat nākamajam 3x3. 

Zivis
Zivis šonedēļ tiks pa-
celtas uz plānošanas 
viļņa. Viņas plānos 

itin visu, gan attiecības, gan 
finanses, gan dienas gaitas. 
Zvaigznes gan šaubās, vai viss 
saplānotais notiks pēc jūsu 
iecerētā plāna, bet tas nekas.

Horoskopi šai nedēļai 3x3 (17.augusts  – 23.augusts)

Latviešu
maize Īrijā

3x3 ğimeņu saietu Īrijā atbalsta:

Lielu paldies sakām Latvijas vēstniecībai Īrijā, kas nometnei izpalīdzēja ar lielajām teltīm- nojumēm.

Nāciet pie mums uz redakciju
Mēs ļoti ceram, ka šī nedēļa Īrijas rie-
tumkrastā jūsu dzīvi padarīs bagātāku 
gan ar iespaidiem, gan ar zināšanām. 
Katram būs savi ieguvumi un skaistas 
atmiņas par šo vasaras nogali. Lai arī 

šogad mums nav ievirzes, kas saistītas 
ar žurnālistiku, taču, kas zina, varbūt 
jūsos snauž kāds talants, kam lemts 
izpausties tieši šeit – avīzes formātā. 
Ikviens Ievizes vadītājs, brīvprātīgais 

un nometnes dalībnieks tiek laipni 
aicināts iesniegt avīzes redakcijai savu 
stāstu, pārdomas, eseju vai pat dzeju. 
Kuplināsim Trejlapja saturu kopā.  Mēs 
ļoti gaidīsim jūs un jūsu darbus.


