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3x3 saieta Īrijā avīze

Jau trešo gadu pēc kārtas Lough Lan-
nagh atpūtas centrā vakar mastā tika 
uzvilkts Latvijas karogs. Tas plīvos 
veselu nedēļu, vēstot, ka šeit atkal 
pulcējas latvieši. Un tieši šeit, blakus 
karogam,vietā, kas Īrijā jau nodēvēta 
par Mazo Latviju, cieši ieaudzies un 
saknes laidis arī no dzimtenes ozolzīles 
savulaik izdīgušais Latvijas ozoliņš. 
Baiba Kalniņa, atklajot 3x3 Kāslbārā, 
sveica visus šā gada nometnes 
dalībniekus un pateicās savu palīgu 
komandai. Nometnes atklāšanā Lat-
vijas 3x3 padomes vadītāja Inese 
Krūmiņa uzrunā visiem sūtīja sveicie-
nus no 3x3 idejas autores Līgas Ru-
pertes un atgādināja viņas teikto: “Mēs 
meklējam to, kas mūs vieno, nevis to, 
kas šķeļ. Mēs esam visi kopā kā lielā 
ģimenē.” No sevis Inese mums visiem 
vēlēja trīs lietas – siltu sauli, mīlestību 
un daudz prieka.” 

Vai atceraties, kā mēs 
pagajušovasar viens otru 
mudinājām nometnē sarunāties 
tikai latviski? Šogad nekas nav 
mainījies. Sacensība turpinās un 
katru dienu nometnes Valodas 
žūrijas komisija atkal izlems, kurš 
zēns vai meitene saņems balvu 
kā labākais latviešu valodas 
runātājs. 
Mēs visi zinām, ka vienam otram 
ar valodu neiet visai raiti, tāpēc 
palīdzēsim viens otram, bet, ja 
kāds vārds pavisam nedodas 
rokā, tad jautāsim, ko tas nozīmē. 

Savukārt pieaugušajiem lūgums 
būt atsaucīgiem – mudināt, 
rosināt un skaidrot arī tad, ja 
pie jums ar valodas jautājumu 
vēršas svešs bērns.
Jaunievedums ir tāds, ka nosa-
kot dienas uzvarētāju, šogad 
tiks ņemts vērā vēl viens 
kritērijs  - cenšanās runāt lat-
viski. Valodas žūrija pirms 
lēmuma pieņemšanas noteikti 
konsultēsies ar ieviržu Vilku 
mācība un No puišiem par vīriem 
vadītāju Jāni Ati Krūmiņu un arī 
citiem bērnu ieviržu vadītājiem.    

20.15 Svētbrīdis mazajā zālē, vada macītājs Artis Eglītis
20.45 Latviešu tautastērpi un to valkāšanas tradīcijas, stāsta Austris 
Grasis
21.15 Meditatīvā dziedāšana ar Inesi Krūmiņu Lazdu mājas dzīvojamā 
istabā

Vakar pēc piereģistrēšanās 
Informācijas centrā, katras 
mājas pārstāvim tika izsniegtas 
ārdurvju atslēgas. Lai atslēgu 
jautājumu atrisinātu operatīvi, 
jums labi mudīgi jāiepazīstas 
ar visiem saviem kaimiņiem un 

tikpat ātri savā starpā jāvienojas 
par to, pie kā vai kur atslēga 
glabāsies, lai tā būtu ērti piee-
jama, ja nu gadījumā kādam tās 
pietrūktu. Atslēgas pazaudēšana, 
tāpat kā pagājušogad, draud ar 
bargu sodu – 50 eiro.  

Ceturtā Īrijas 3x3 nometne ir atklāta

Šogad turpinām pagājušajā 
nometnē aizsākto Lielo valodas 

sacensību

Laipni aicināti uz vakara 
pasākumiem šodien:

Par māju atslēgām jādomā nopietni

www.3x3irija.comNr. 2 2015. gada 18. 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”.   
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Es pieņemu, ka nelielā Knock li-
dosta Īrijas rietumkrastā nekad 
nebija redzējusi no viena reisa 
lidmašīnas izkāpjam tik daudz 
latviešu. Dublinā tā varētu no-
tikt gan un notiek jau arī, bet te 
- nekad. 
Un šis reiss bija īpašs arī ar to, ka 
uz Īrijas rietumkrastu tas atveda 
mūsu nometnes ieviržu vadītāju 
zelta fondu no Latvijas: Inesi 
Krūmiņu, bez kuras nav noticis 
neviens Īrijas 3x3  saiets. Jāni 
Ati Krūmiņu, kas šovasar mums 
atvedis veselas divas ievirzes. 
Austri Grasi – bagāto latviešu 
pamatu zinātāju, Ievu Frein-
bergu, kas kopā ar Austri mums 
arvien atved ne tikai pa ievirzei, 
bet arī kādu vakara program-
mas odziņu. Divas jaukas latviešu 
meitenes Katrīnu un Dārtu ar 

mūzikas instrumentiem. Arī Ievu 
Ančevsku, kurai rokas bagāžā 
slēpjas īpaša filozofija par dzimtu 
enerģētisko sistēmu. 
Bet vēl dienu iepriekš – svētdien, 
tieši Knock lidostā ieradās arī 
Gita Robalde. Mūsu kaimiņsalas 
3x3 padomes priekšsēdētāja un 
liels Īrijas nometnes draugs. Gitai 
īpašs paldies par atsaucību un 
arī sava veida avantūru. Viņa pie 
mums ir atbraukusi akurāt nedēļu 
pirms tam, kad Lielbritānijā 
gaidāms pašiem savs nozīmīgs 
notikums – atjaunotās 3x3 no-
metnes latviešu valodā pirmais 
saiets, kas pēc vairāku gadu 
desmitu pārtraukuma notiek An-
glijas Straumēnos.
Lough Lannagh atpūtas centrā 
viņus ierodamies sagaidīja šā 
gada nometņotāji.

Atkalredzēšanās prieks nav 
noslēpjams tiem, kas savu 
dzīvi bez 3x3 Īrijā vairs nevar 
iedomāties. Savukārt tie, kas 
nometnē ieradušies pirmoreiz, 

notiekošo vēro ar interesi. Kā 
būs? Bet ticiet vai ne, būs tā, ka 
jau pēc pāris pirmajām dienām, 
visi atkal būsim viena liela saime.
Kamēr lidostas skrejceļu 

nolaižoties skāra lidmašīnas 
riteņi, pa 3x3 ciematu Lough Lan-
nagh atpūtas centrā jau rullēja 
citi, lielāki un mazāki riteņi, gan 
auto, gan koferu. Vakar te ieradās 
nometņotaji no malu malām. 
Vai pamanījāt arī kādu līdz šim 
ne reizes neredzētu zilpelēku 

busiņu ar Latvijas numuriem? O! 
Ja vien jūs zinātu, kas tajā mīt! 
Tas, protams, nav noslēpums 
Agitai un Pēterim Trupiem, kas 
ar to izbraukuši cauri teju visai 
Eiropai. Bet nesteigsimies noti-
kumiem pa priekšu. Labs nāk ar 
gaidīšanu. 

Knock lidostas sagaidīšanas telpu piepilda latvieši 

Atkalredzēšanās prieks

RAINIM UN Aspāzijai – 15o 

DZEJAS DIENAS Dublinā ĪRIJĀ  

„TĀLAS NOSKAŅAS ZILĀ VAKARĀ...”  
26. UN 27. SEPTEMBRī (2015) 

 
Pie mums ciemosies dzejniece, dramaturģe, sabiedriska darbiniece 
 

MĀRA zĀLĪTE no Latvijas. 

Pasākumi notiks: 

    Sestdien, 26.septembrī  Castlbar no 13.00 līdz 16.00 
   Adrese: Lough Lannagh atpūtas centrs, Castlbar, co. Mayo 

   Svētdien, 27. septembrī Dublinā no 14.00 līdz 17.00 
   Adrese:Central Hotel, 1-5  Exchequer Street,Dublin 2    

Piedalās: 
 LLKIA „Dzintars” Skatuves mākslas studija „Dzintars dzintarā” 
 Radošā apvienība „Sligo Dominante” 
 Mayo  Latviešu atbalsta grupas skoliņas bērni 
 LBI pašdarbības kopas 

 
Dzejas dienas organizē: Latviešu biedrība Īrijā 
Pasākumu atbalsta: Latvijas Republikas vēstniecība Īrijā 
Informatīvais atbalsts: portāls  http://baltic-ireland.ie 
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Lai gan gadatirgus paredzēts ti-
kai trešdien, tā vien šķita, ka tas 
sācies jau vakar vakarā. Tirgotāji 
rāda savu preci un stāsta, kā tā 
top. Hm, nē, nevis tirgotāji, bet 
gan Ieviržu vadītāji. Un rāda ne-
vis preci, bet gan stāsta par savas 
Ievirzes paredzamo rezultātu 
nedēļas beigās. Un ieguvumi ir 
trakoti kārdinoši. Nu, kā lai te na-
baga nometņotājs nesajūk prātā, 
jo gribas to visu uzreiz un tieši 
šonedēļ? Bet ir jāizvēlas tikai trīs: 
vienu rīta pusē, otru pēcpusdienā 
un trešo pievakarē.
Kā novēroja Trejlapis, tad vien-
am otram ar izvēli gāja pavisam 
grūti. Rūpju grumbas rotāja ne 
vienu vien pieri. 
Noskatoties pierakstīšanās 
procedūrā, vēlāk papētot Ieviržu 
dalībnieku sarakstus un veicot 
dažas aritmētiskas manipulācijas, 
esam noskaidrojuši, ka TOP trīs 
piekrišanu šogad ir izpelnījušās: 

Rotkalšana, jo ap meistara Andra 
Grebja sarakstu bija vērojama 
liela topošo rotkalēju burzma. 
Turklāt, šai Ievirzei sākotnēji 
bija paredzēts  dalībnieku lim-
its. Noteiktais skaits ne tikai 
sarindojās rekordātrumā, bet 
pat pārsniedza visas rozežas. Uz 
“Trejlapja” jautājumu: “Vai visi 
gribētāji varēs kalt?” Andris Gre-
bis nopūšas un atbild “Varēs. Kur 
tad es likšos?“ 
TOP otraja un trešajā vietā šogad 
līdzīgi kā citus gadus – Vilku 
mācība un Animācija.
Pēc Iepazīšanās vakara, 
dalībnieku ierosinātas, Ieviržu 
laika izkārtojumā ir notikušas 
arī dažas izmaiņas. Galvenā no 
tām: 3x3 teātris no rīta bloka ir 
pārcelts uz pievakari un notiks 
Mazajā zālē Danču ievirzes laikā, 
bet uz “Ja tev nav kur dancot iet” 
dalībnieki tiek aicināti Nīkšanas 
laikā no pulksten 22.00.

Pirmā nīkšana parasti ir tāda kā iešūpošanās. Un iešūpot vakarnakts 
nīcējus Mazajā zālē sāka Katrīna un Dārta. Abas lielas dziedātājas un 
mūzikas spēlētājas: Dārta ar vijoli un Katrīna ar ermoņikām. Līdzko 
abas rauj vaļā danču mūziku, tā kājas pašas cilājas. Interesanti bija tas, 
ka Pankūkdancī laižas ne tikai 3x3 dalībnieki, bet arī nīkšanā nejauši 
iemaldījušies divi francūži Cedriks un Rafaels no Kompjēnas. Turklāt, 
iemaldījās viņi nelaikā, akurāt brīdī, kad Dārta un Katrīna paņēma 
pirmo danču pārtraukumu. Domājat, ka francūži saskuma un devās 
projām? Ne tuvu tam. Viņi cītīgi nogaidīja pārtraukuma beigas un, 
kad meitenes atgriezās, nadzīgi pievienojās Pankūkdancim. Un, 
kā novēroja novērotājs no avīzes, tad abiem nejaušajiem nīcējiem 
latviskā dancošana padevās tīri labi.  

Iepazīšanās un pierakstīšanās

Pirmajā nīkšanā 
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Šodien jau tūlīt pēc brokastīm dodamies uz ieviržu norises vietām. Lai tās atrastu un ielāgotu, kurp turpmāk būs jādodas, avīzes 
nākamajā lapā atradīsiet nometnes plānu ar Ieviržu un māju nosaukumiem. Māju nosaukumi dabā savukārt izlasāmi pie katras ēkas 
ieejas durvīm. To ieviržu dalībnieki, kuriem nodarbības ir paredzētas ārpus telpām, kā piemēram, Meža mācība, attiecīgajā laikā 
pulcējas laukumā iepretim Informācijas centram. Ja ārā līs, un nekāds brīnums tas noteikti nebūs, tad apskatieties, uz kurām mājām 
jums jādodas. 

VIeTAs, KUr NoTIeK IeVIrZes

Melleņu māja
Pirmspusdiena: Bizness
Pēcpusdiena: Ģimenes godi – vārdības – vedības - bedības 
Pievakare: Jostu celošana

Mājīgā māja
Pēcpusdiena: Meža mācība, ja ārā līst lietus
Pievakare: No puišiem par vīriem, ja ārā līst lietus

Taurētāju māja
Pirmspusdiena: Riti raiti, valodiņa, 1.grupa
Pievakare: Skicēšana un zīmēšana

rietumu māja
Pēcpusdiena: Zīda apgleznošana
Pievakare: 3x3 teātris bērniem

Lazdu māja
Pirmspusdiena: Rotu kalšana
Pēcpusdiena: Leļļu darbnīca 
Pievakare:  Aproču izgatavošana krustdūrienā 

Vecāko māja
Pirmspusdiena: Riti raiti, valodiņa, 2.grupa
Pēcpusdiena: Mans veselums un dzimtas spēks
Pievakare: Animācija

Baložu māja
Pirmspusdiena: Riti raiti, valodiņa, 3. grupa
Pēcpusdiena: Foto
Pievakare: Sajūtu darbnīca 

Mazā zāle
Pirmspusdiena: 3x3 teātris
Pēcpusdiena: Folklora bērniem
Pievakare: Latviešu danči

Lielā zāle
Pēcpusdiena: - Vilku mācība, ja āra līst lietus

Vecāko māja 

Lazdu māja 
(Hazel)

Mājīgā māja 
(Snugboro)

Baložu māja 
(Dove)

Jāņa māja 
(Sean’s place)

rietumu māja 
(Westerly)

Taurētāju māja  
(Gillespie)

Melleņu māja  
(Bilberry) 

Bloku māja  
(Creagh) 

Lielā zāle

Mazā zāle

Karoga laukums

rotaļu istaba

INFo
CeNTrs
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Līmeniski. 1. Kopā sanākšana. 6.Pavārs. 7. Zemes garozas minerālu slānis.8.TēlsViktora Igo (1802-
1885)  romānā „Parīzes Dievmātes katedrāle”. 10.Studentu viesnīca.11. Aizdusa.13. Apzināts slēdziens, 
lēmums vai secinājums. 14.Nots. 18.Skaņu uztveršanas ierīce. 19.Datīva jautājums. 20.Sliņķis. 
Stateniski. 1.Grupa ar salīdzinoši kopējām interesēm. 2.Nievāšana, nonicināšana vārdos vai darbos. 
3.Gaismekļi. 4.Valsts daļa, ko no valsts parējās teritorijas atdala viena vai vairākas valstis. 5.Nobeiguma 
beigu daļa. 9.Viens no trīs musketieriem. 10.Priekšmetu grupa, apkopojums.12.Modernisma virziens 
tēlotāja mākslā 20.gs.sākumā. 15.Spics durklis.16. Daudzums, apjoms. 17.Plūst. 
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Līmeniski. 1. Kopā sanākšana. 6.Pavārs. 7. Zemes garo-
zas minerālu slānis.8.TēlsViktora Igo (1802-1885)  romānā 
„Parīzes Dievmātes katedrāle”. 10.Studentu viesnīca.11. 
Aizdusa.13. Apzināts slēdziens, lēmums vai secinājums. 
14.Nots. 18.Skaņu uztveršanas ierīce. 19.Datīva jautājums. 
20.Sliņķis.

stateniski. 1.Grupa ar salīdzinoši kopējām interesēm. 
2.Nievāšana, nonicināšana vārdos vai darbos. 3.Gaismekļi. 
4.Valsts daļa, ko no valsts parējās teritorijas atdala viena 
vai vairākas valstis. 5.Nobeiguma beigu daļa. 9.Viens no 
trīs musketieriem. 10.Priekšmetu grupa, apkopojums.12.
Modernisma virziens tēlotāja mākslā 20.gs.sākumā. 
15.Spics durklis.16. Daudzums, apjoms. 17.Plūst.

Krutvārdmīkla

Avīzes piektajā lappusītē kā allaž - konkursi
Un šoreiz jums jārod atbilde uzreiz uz diviem jautājumiem – 

Kurš no nometņotāju uzvārdiem šogad ir visvispopulārākais? Un 
kāpēc tieši šis uzvārds ir izpelnījies tādu augstu godu? 

Uzvarētajs būs viņa vai viņš, kas pirmais iesniegs pareizo atbildi 
avīzes redakcijai. 
Konkursā nedrīkst piedalīties Informācijas centra brīvprātīgie un tie no-
metnes rīkotāji, kam pieejami dalībnieku saraksti. 
Uzvarētāju gaida pārsteiguma balva! 

Nometnē visi darbojas ar rīkiem. Indrai šis ir pats galvenais in-
struments. 

Joki:
Noklausīta saruna agri no rīta vienā no kotedžu virtuvēm

- Guna, ko tu dzersi - kafiju, tēju, kakao vai neko?
- Mirklīti…
- Domā ātri. Ūdens jau ir uzvārījies.
- Nesteidzini mani. Es nevaru izvēlēties starp kakao un neko.

****

Avīzes redakcijai ir iemesls uzmest lūpu. Labi, šoreiz vēl piedosim
Plānojot iekšējo nometnes informācijas apriti, nometes vadītāja 
Baiba prāto, kā dalībniekiem visoperatīvāk izziņot jaunumus un 
izmaiņas dienas kārtībā, ja nometnes gaitā tādas ieviešas.  Sandra 
iesaka nekavējoties par to ziņot avīzes redakcijai. 
“Pareizi! Mums taču ir Rejlapis!” iesaucas Baiba.
Sandras seja pēc šiem vārdiem apmācas un piere savelkas 
grumbās: “Kā tu teici?!”
“Piedod! Piedod! Piedod! Es nejauši pārteicos,” lūdzas Baiba.

Venēra Vilovska, sūtot mīļus sveicienus visiem Īrijas 3x3 dalībniekiem, Tejlapim atkal ir sagatavo-
jusi krustvārdmīklas. Minam, atminam un saņemam balvas! Kurš pirmais!? 

Laika ziņas
Lai galvenais informācijas 
nesējs Īrijā pildītu itin visas 
funkcijas, tad šogad ir jauna 
rubrika – Laika ziņas. 
Un tā: šodien gaidāms 
mainīgs mākoņu daudzums, 
vietām lietus, vietām stiprs 
lietus, vietām gāzīs vienkārši 
baltu. Lietussargs jānēsā 
līdzi nepārtraukti un gu-
mijniekiem jābūt pa rokai. 
Temperatūra tikpat mainīga 
kā mākoņi, bet labā ziņa ir 
tā, ka visu laiku temperatūra 
turēsies virs nulles. Īpašu 
uzmanību vēršam uz to, kāda 
temperatūra tiek prognozēta 
dienā un kāda naktī. Šī ziņa 
ir svarīga nīcējiem, kas uz 
nīkšanas vietu nosacīti dodas 
vēl dienā, bet atgriežas jau 
naktī, bet dažs pat tuvu uz rīta 
pusi.
Viedie īru meterologi salas 
rietumkrastam šodienai sola 
šādu laiku: nokrišņi -  drusku 
mākoņains; temperatūra 
dienā – 20 C; temperatūra 
naktī – 14 C; vēja ātrums 15 
m sek. un virziens – Dienvidri-
etumu; naktī būs lietus.
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„Trejlapis” redakcijā čakli strādā: Sandra Bondarevska, Santa Siliņa, Ernests Upmanis Freinbergs, Inguna Mieze, Guna Kriškāne, 
Lauris Karpovs Ziemelis, Nadīna Zavadilika 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!

Latviešu
maize Īrijā

3x3 ğimeņu saietu Īrijā atbalsta:

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

Vēstījums Latvijas simtgadei
Mēs, 3x3, vairāk nekā 30 gadu 
gaitā esam no entuziastu grupas 
ASV pārtapuši par globālu sabie-
drisku kustību, kuras galvenie 
mērķi ir latviskas identitātes un 
latvisku ģimeņu stiprināšana. 
Pastāvēšanas  laikā mūsu 
pasākumu dalībnieku kopskaits 
pārsniedzis 30 000. 
Viens no būtiskiem latviskās 
identitātes stiprināšanas ceļiem ir 
savu sakņu un to dzīves aspektu 
apzināšana, kas ļauj latvietim būt 
lepnam par savu latvietību, izjust 
to kā vērtību nevis kā nastu. Prakse 
parādījusi, ka parasti latvietības 
vērtība tiek saskatīta caur tautas 
bagāto kultūras mantojumu, bet 
ne caur valstiskumu. Teiciens „es 
mīlu šo zemi, bet ienīstu šo valsti” 
diemžēl ir kļuvis par plaši lietotu 
saukli. Analoģiski varētu teikt: „Es 
mīlu zemi, ko esmu no vecākiem 
mantojis, bet ienīstu māju, kuru 
viņi uz tās uzbūvējuši.” Ko iesākt, ja 
tā patiesi no sirds jūtamies?
Pārbūvēt māju. Darīt to skaistāku, 
labāku, tādu, lai tajā var juties labi, 
lai tajā ir drošības sajūta, un lai 
bērniem ir vēlme tajā atgriezties. 
Iekopt zemi. Un, ja māju varam no-
jaukt pavisam un tās vietā uzcelt 
citu, labāku, tad citu valsti mēs 
radīt nevaram. Mums tā ir tikai vie-
na: mūsu mīļā Latvija. Arī pasaulē 
aizgājušajiem latviešiem Latvija ir 
mājas. Kad māju nav, tad nav arī 
kur atgriezties…  Tas, kādu māju, 
kādu Latviju būvējam, kam un ko 
ļaujam būvēt savā vietā, ir mūsu 
darbības un arī  bezdarbības tiešs 
rezultāts. 
Mēs drīkstam, varam un spējam 
būvēt savu valsti labāku, tādu, lai 
pašiem prieks tajā dzīvot. Un mēs 
to varam darīt daudz dažādos vei-

dos – ar kultūras vērtību kopšanu 
un tālāk nodošanu, ar darbu savas 
vides, mājas un savas ģimenes 
labā, bet galvenokārt - ar politisku 
un pilsonisku aktivitāti. 
Mūsu valstij jāpastāv un jābūt 
tīrai, koptai un skaistai. Tā ir mūsu 
atbildība.
Saules mūžu Latvijai!

Latvijas un pasaules 
3x3 kustības vārdā

Inese Krūmiņa, 
Latvijas 3x3 priekšsēde

Apstiprināts 3x3 
Latvijas padomes sēdē 

2014.g. 20.septembrī

Globālā 3x3 e pastu saraksts
3x3 saieti notiek Latvijā, Amerikā, 
Austrālijā, Īrijā un Lielbritanijā. 3x3 ir 
globāla kustība un tagad tiek organizēta 
arī globāla saziņa. Ja jūs interesē no-
metnes citās valstīs, sazinieties ar:
Līga Ruperte, globālā 3x3 koordinatore, 
PBLA IP locekle, liga3x3@iserv.net 
Inese Krūmiņa, Latvijas 3x3 padomes 
priekšsēde, inese3x3@gmail.com
Egija un Ingus Krūmiņi, Saldus 3x3 2016 
vadītāji, saldus3x3@3x3.lv
Daiga un Aldis Bitinieki, Pelču 3x3 2016 
vadītāji, pelci3x3@3x3.lv
Ingrīda Jansone, Amerikas 3x3 padomes 
priekšsēde, ibjansons@yahoo.com
Maija Zaeska, Garezera 3x3 2015 vadītāja, 
zaeska@frontiernet.net
Helēna Vīksniņa, Katskiļu 3x3 2015 vadītāja, 
heleeene@gmail.com 
Sandra Bondarevska, Īrijas 3x3 padomes 

priekšsēde, sandra.bondarevska22@gmail.
com 
Baiba Kalniņa, Īrijas 3x3 2015 vadītāja, bai-
ba3x3@gmail.com 
Gita Robalde, Lielbritānijas 3x3 padomes 
priekšsēde, rogita@inbox.lv
Aija un Sandris Leonoviči, Lielbritānijas 3x3 
2015 (latv. plūsmes) vadītāji, 3x3nomet-
neuk@gmail.com
Rita Harrison, Straumēnu 3x3 (angļu 
plūsmes)2015 vadītāja, ritharrison@hot-
mail.com
Uldis Ozoliņš, Austrālijas 3x3 padomes 
priekšsēdis, uldis@languagesolutions.com.
au
Mārīte Rumpe, Adelaides 3x3 2016 vadītāja, 
m.rumpe@gmail.com
Guna Kriškāne, Latvijas KM piešķirto 
finanšu dizainere, 3x3guna@gmail.com
Gundars Kalniņš, 3x3 mājas lapas saim-
nieks, Gundars.Kalnins@3x3.lv


