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Inese ir kopā ar mums
neklātienē
Šis mums ir pirmais gads, kad
nometnē nav Latvijas 3x3 padomes priekšsēdes, lielas latviešu
lietu pārzinātājas, mīļa drauga
un padomdevējas Ineses Krūmiņas. Inese augustā ceļo un
smeļas pieredzi Norvēģijā un
savas zināšanas ved arī uz Garezera 3x3. Taču mums no viņas ir
vēstule!
Mīļi sveicieni visiem trīsreiztrīsniekiem!
Visiem, kas vairs nav sadalāmi
par Jums un Mums, visiem, kas
patiesi ir savējie!
Rakstu visiem sveicienus, esot
Garezera 3x3 ASV, un varu apliecināt, ka arī Garezerā tieši tāpat
sabrauc letiņi no tuvām un tālām
malām, lai kopā mācītos, priecātos, un mudinātu bērnus runāt
latviski.
Mūsu kopīgajai domai ir liels

spēks, vēl lielāks tas ir izrunātam
vārdam, un vēl daudzkārt lielāks
- rakstītam vārdam.
Tādēļ arī rosinu visiem 3x3 dalībniekiem šo nedēļu uzdrošināties
domāt gaišas domas, runāt labus
vārdus, un arī rakstīt... jo senlaikos rakstīt nozīmēja arī izrotāt ar
rakstu zīmēm.
Tautasdziesma mums saka:
Es nedzēru nemedota,
Nevalkāju nerakstīta Dravenieki man bāliņi,
Māršas - raibju audējiņas.
Mūsu dzīve ir kā balta villaine, vai
kā liela māla krūze. Lai pa šo nedēļu izdodas to izrakstīt ar kādu
paliekošu rakstu. Rakstu, kas iezīmē un atgādina mums katram
to, ko kādreiz ir teicis Imants
Ziedonis: Mūsu ir maz, bet mēs
esam labi brūvēti.
Lai mums izdodas!
Mīlestībā,
Inese

Šodien
• Vispirms dodamies katrs uz savām ievirzēm. Tajās ir dažas izmaiņas, īpaši jau norises
vietu izmaiņas. Norādes meklējiet informācijas centrā – tur, kur vakar reģistrējāties.
• Pēc vakariņām pulksten 20.15 pulcēsimies Mazajā zālē, kur notiks Svētbrīdis. To
vadīs Kristus Apvienotās luterāņu draudzes diakona amata kandidāts Imants Miezis.
• Pulksten 20.30, Latviešu un īru sadziedāšanās vakars nenotiks. Šajā laikā būs danči
mazajā zālē. Noslēgumā - vakara dziesma.
• No pulksten 22.00 - Nīkšana.
Atceramies, ka ar kotedžu atslēgām ir jāapietas saudzīgi. Tās nedrīkst pazaudēt!
Par to draud sods 50 eiro.

UZMANĪBU!

Bērni un jaunieši! Runājam
latviski un mudinam arī citus.
Cītīgākajam – apbalvojums!
Īrijas Latviešu Nacionālā Padome šogad mūsu saietam ir sagādājusi jaunu
balvu – sportiskākajam dalībniekam.
Iesakam būt aktīviem, piedalīties Rīta
rosmē, sportiskajās ievirzēs un arī
brīvajā laikā

Informācijas centrs ir atvērts katru dienu no 9:45-13:00 un 13:30-19:00. 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 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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Visu jau nevar pagūt, jeb kā viens
3x3-nieks Latvijā savās pārdomās sēž...
LIRISKĀ IEVIRZE
Sveiki, mīļie! Sveiki tie, kurus uzrunāju pirmo reizi!
Vai viss ir vietā un tāpatās kā iepriekš? Vai
Indra komandē virtuvi?
Vai Zane bērnus trenkā
pa savu mežu? Vai rotas
kaļas zem nojumes? Vai
“zilzeķes” margo krustdūrienu dziedādamas?
Vai Nadīna uz Kāslbāru
beidzot ir atvedusi dzīvu
zirgu, ko fotogrāfēt? Vai
Santa ir iepirkusi zīmuļus un plūmes? Vai avīzes
pēdējā lapā ir krustvārdu
mīkla? Galu galā – vai
Patrika kalns vēl stāv? Un
vai kāpsiet? Kāpiet gan
– esmu pārliecināta, ka
vējš jūs gaida jau pusceļā
un līdz galotnei pavadīs,
jestri cērtot nešpetnas
lietus lāses un izmērcējot
līdz pat baltiem pirkstu
kauliņiem, tā vēl vairāk
apgrūtinot pēdējo – stāvā posma kāpienu. Sigita,
nespirinies pretī – Tu esi
superlēdija, un runa ir par
kaut ko citu, nevis Tavu
vienas elpas uzskrējienu
līdz augšai.
Šoreiz, paliekot ārpus
jūsu saieta, es no tālienes
varu savilkt paralēles: pēc
2015.gada nometnes jūs
– 3x3 Īrijā rīkotāji stāvējāt
Patrika kalna pašā lejiņā,
saulīte maigi spīdēja un
priekšā bija kalna virsotne – šī gada saiets. Laika
daudz, steigties īpaši nav
kur, pakāpsies lēnām visi
bariņā, papriecāsies par
to, ka viss labi vedas, taciņa feina, virši zied. Skats
lielisks, mūžam mainīgais
okeāns fascinē... Kas tie
par akmeņiem, kas tie
par dubļiem?... Ok, ok,
strautiņš druskucīt saburbuļojies, viss labi... Hm,
klinšu bluķi kaut kādi, bet

tiksim galā, apiesim ar līkumu... Upps, stāvāks arī
paliek, biškucīt smadzenes (e-pasts, skype, sms)
jāpieslēdz... Tā, nu ir viss
kārtībā, ripojam uz priekšu pa plato, līdzeno, balto
akmeņu klājumu, pašiem
prieks un citiem arī, programma top ideāla ar katru
nākošo soli, tik tas vējš ne jau tas, kas matus plēš,
bet tas, kas atnes visādas
klupinātas kājas un “solīt
solu, bet netieku”, un vēl
viskautko pilnīgi ne no
plānotās ēdienkartes... Tā
ja, jauns pagrieziens un
vējš jau pūš no citas puses
– visi grib vadīt ievirzes,
visi grib būt brīvprātīgie,
visiem ir ko citiem dot,
bet vai būs vēl kāds, kas
ņem? Nu tad pieteiksies

vai nepieteiksies, pietiek
prātuļot, kārtībai jābūt,
jābrauc uz 3x3, tepat jau
degungalā spīd! Bet tad
nu sāk velties tie akmeņi
– viens pieripo, otrs, cits
grib prom, vēl cits domā
un filozofē par “nu, nu,
nu, ko es tur šogad jaunu
redzēšu?” Un rīkotāji tik
skaita akmeņus un pārliek atkal jaunās kaudzītēs
(Excel tabulās) – te bērni,
te pieaugušie, te ieviržu
vadītāji, te brīvprātīgie.
“Kad tas viss beigsies”,
sauc Sandra, “vai ta’ adreses nemaz nav? Un kā lai
dabū rokā, ka pat telefona numurs nav norādīts,
vai tiešām katrs savus pazīstamos nevar salikt kā
nākas?“... Bet akmeņi ripinās un vējš pārpūš Santu
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un Sandru viņpus jūrai un
uz nedēļu noliek “mierā
un dieva ausī” 3x3 Lielbritānijā atpūsties, tik vien
kā nepilnus desmit avīžu
numurus jāsaražo... Un
Baiba vispār vairs neiznāk
no Sejasgrāmatas; kā iegājusi, tā arī tur kravā ceļasomas un visiem prasa
padomus, ko ņemt līdzi...
Bet Patrika smaile tepat,
tepat... “Ak tu mūžs, vai
tiešām nevar ražot izplešamās mašīnas, kā lai tās
trīs tonnas iedabū mikriņā?” purpina Miezis...
Viss. Ir. Lauris vietā (infocentrā). Karogs, himna,
atklāšana. Mēs stāvam
Patrika kalna galā un
mākoņi mums labvēlīgi
paver skatu uz okeānu.
Kā lai apraksta šo sajū-

tu? Prieks? Gandarījums?
Lepnums?
Mana sirds gavilē līdz ar
jums – esmu kopā un “iekšā”. Tikko, Pelčos nosvinēju savu desmito nometni.
Jūs, Īrijas 3x3 bijāt mana
pirmā nometne un pirmo
nekad neaizmirst.
EKONOMIKAS PAMATU
IEVIRZE
Ekonomikas
grāmatās
raksta, ka visu izšķir 3P:
people, price and place.
Un pievieno ceturto P
-promotion.
Jau piektais saiets! Cilvēki
ir fantastiski, cena vienkārši smieklīga, salīdzinot
ar ieguvumiem šīs nedēļas laikā, gan praktiskiem,
gan emocionāliem. Vieta
– jā, visu izšķir vieta – kas
var būt labāks par šo?
Virzīšana un virzīšanās
visiem kopā notiek pareizajā virzienā!
NO SIRDS IEVIRZE
Mīļie 2016.gada Īrijas
3x3-nieki, lai jums visiem
kopā un katram atsevišķi
lieliska nedēļa, ko vēl ilgi
atcerēties tumšajos rudens un ziemas vakaros.
Baudiet kopā būšanu,
savu latvietību, atveriet
dvēseli, dodiet un ņemiet,
dziediet no sirds, leciet
dančus līdz trešajai elpai,
nīkstiet līdz rītausmai, jo
kad tad vēl, ja ne tagad!
Un kādu nakti paraugieties zvaigznēs, droši vien
arī es un vēl daudzi daudzi citi latvieši tai brīdī
skatīsies uz tām pašām
zvaigznēm. Sviniet 5.gadiņu, esiet lepni par to,
kas līdz šim sasniegts un
par to, kas vēl būs!
Lai spožā rīta zvaigzne
vada Īrijas 3x3!
Saules mūžu latviešiem
visā pasaulē!
Jūsu Gunčiks

Piektajā Īrijas 3x3 atklāšanā pulcējas
visu piecu nometņu vadītāji
Pieci īsti nevar saukt
par apaļu jubileju, bet
pusapaļa tā ir noteikti. Un
piektajai nometnei par
godu, nometnes vadītāja
Baiba Kalniņa uz saietu
bija uzaicinājusi arī pašas
pirmās nometnes vadītāju Ilzi Ceiču.
Ilze, kura 2012.gadā drosmīgi uzņēmās to darīt, atzina, ka viņai ir liels prieks
nometnes atklāšanā satikt
nometņotājus pēc četriem gadiem. “Toreiz Larch Hill, pirmajā nometnē
mēs aizdedzām Jāņu uguni ar domu, ka šīs liesmiņas sasauks un pulcinās
kopā arvien vairāk latviešu. Un tas ir izdevies, nometnes notiek jau piecus
gadus. Tas ir galvenais.”
Aicināta dalīties ar atmiņām par nometnēm 2013.
un 2014.gadā, dalībniekus uzrunāja arī šo saietu
vadītāja Inguna Mieze.
Viņa atcējās to nometni,
kuras laikā kuplā Miežu
ģimene gaidīja papildinājumu. Toreiz vai ik dienas
viņa zvanīja uz mājām
vedeklai, lai uzzinātu, kā
viņai klājas. Tagad trīs gadus vecais Markuss stāv
līdzās vecmāmiņai un arī
viņš ir 3x3 dalībnieks.
Saieta vadītāja Baiba aicināja apsveikuma vārdus
sacīt arī Austrim Grasim,
kurš nav izlaidis nevienu
Īrijas 3x3 nometni. Aus-

tris sacīja, ka mūsu pirmā
nometne bija liela uzdrošināšanās. Pēc tās sekoja progress. “Ja pirmajā
nometnē Daudzinājumā
tautas tērpos mēs bijam
tikai daži, tad jau pagājušogad kādi septiņdesmit.”
Austris īpaši vērsās arī pie
jaunākajiem nometņotājiem, atgādinādams to,
kāda bagātība ir mūsu
valoda. “Mēs varam mācīties daudzas valodas, bet
virspirms mums ir jāiemācās sava,” viņš uzsvēra. Ar
šādu ceļamaizi pāri Īrijas
3x3 nometnei nu plīvo
Latvijas karogs.
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Pirmās vakariņas svaigā gaisā
Pirmās dienas vakariņas
ārā nometnē jau kļuvušas
par tradīciju. Un gluži pierasts arī tas, ka nometņotājus baro un pie katliem
rosās Indra un Normunds.
Šogad arī, vienīgi Indra to
dara sēdus un vairāk izrīkojot palīgus, nevis pati
skraidot un bļodas cilājot.
Vai viņas ieģipsētā kāja ir
šķērslis? Noteikti, ne.

Abu gatavotā miežu putra un cepta zivs, kas zvejota tepat Īru jūrā, ir tik
garšīga, ka tālo ceļu mērojušie nometņotāji to ēd
ar gardu muti.
Turklāt skaistais, saulainais laiks visus vakariņotājus pulcināja pļaviņā
pretim Informācijas centram, kur galdi bija salikti
aplī apkārt 3x3 zīmei.

Pēteris Maigonis Zaigonis un Ragana ciemojas 3x3
Šā gada 3x3 saieta Iepazīšanās vakars sākās ar
koncertu! Uz Castlebar
pie nometņotājiem ciemos bija atbraucis latviešu ansamblis “Dominante” Skarletas Mukānes
vadībā. Sligo ansamblim
“Dominante” šis vienlaicīgi bija gan koncerts,
gan ģenerālmēģinājums
pirms Latgaliešu dienām,
kas Īrijā notiks septembrī.
Sligo latviešu uzstāšanos
publika novērtēja ar ska-

ļiem aplausiem.
Tad uz skatuves parādījās
lelles - Pēteris Maigonis
Zaigonis un Ragana. Sākumā likās, ka skatītāji
varēs baudīt leļļu teātri,
tomēr īstenība izrādījās
daudz piezemētāka, jo
tālāk notikumi ritēja kā
dzīvē - Ragana izrādījās
korumpēta un ātri vien
izpildīja Pētera Maigoņa
Zaigoņa vēlēšanos, pārvēršot viņu par cilvēku
- Pēteri Trupu, kurš tad
arī vadīja iepazīstināšanu ar ieviržu vadītājiem.
Katram ieviržu vadītājam
tika dots vārds un izrā-

Iepazīstinām!

dījās, ka kādam tā būs
lietišķa, kādam- relaksējoša, bet vēl kādam - uz
izpatikšanu vērsta! Tomēr

vislielāko atsaucību guva
ievirze “Sports bērniem”,
kuru vadīs Toms Zaharevskis.

Bezcenzūras balva

Vakardienas avīzē esam
aizmirsuši jums pateikt, ka
ievirzi Riti raiti, valodiņa!
vada vēl viena skolotāja,
turklāt šā gada nometne ir
viņas pirmā 3x3 pieredze.
Mēs esam priecīgi mūsu
pulkā redzēt Maritu Danni!

Vakardienas avīzē jau ziņojām, ka sadaļā Bez cenzūras gaidam jūsu iesūtītos rakstus un citus darbiņus. Šodien šai ziņai
ir papildinājums. Katras avīzes labākā darbiņa autors saņems
avīzes Trejlapis redakcijas balvu. Kā arvien – balva būs garšīga!
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3x3 joki Irijā
Saruna Facebookā
Baiba:
3x3
veterāni,
palīdzam Ditai sakrāmēt
pirmo 3x3 somu! Mans
atgādinājums
svētku drānas (tautiskās
noskaņās) Piektdienas vakara daudzinājumam.
Zane: Skatoties laika
prognozi - gumijas zābaki, lietussargs un lietusmētelis!
Sandra: Polietilēna plēve,
kurā ietīties pašam un
laipni pietīt vēl kādu klāt.
Sigita: Es vēl strādāju.......
somas tiks krāmētas svētdien. Galda spēles un
skriešanas apavi rīta rosmei. Aaaa, un paracetamols - rīta rosmes dalībniekiem.

Uz Phoenix parku caur
Kanādu

Trīs reizes drīkst minēt, kāpēc Austrim ap kaklu ir lakatiņš? Pareizā atbilde:
Tāpēc, ka tā tagad ir modē.

3x3 krutvārdu mīkla Nr. 2

Līmeniski. 1.Pavēle .6.Ķirzaka ar druknu, mazliet saplacinātu ķermeni. 7.Riteņa apvalks .8.Īss laikposms. 10.Veidojums audos(med.). 12.Tempā. 13.Naudas summa noteiktam mērķim. 15.Organizācija,dibināta 1945.gadā. 16.Rokmūzikas stils, kas izveidojās 80 gados.
Stateniski. 1.Pasākumu kopums. 2.Grāmatvedības konts. 3.Ļauna sieviete. 4.Kulta
piederumu glabātuve. 5.Kails. 9.Gaišāks un tumšāks laukums. 11.Pārdevēji. 14.Viena
dziedātāja izpildījums.
Autore: Venēra Vilovska

5

“Mums Dublinā ir lielākais
parks Eiropā, ko sauc par
Phoenix un tajā ir arī Zooloģiskais dārzs,” Baiba
klāsta Ernestam par Īrijas
galvaspilsētas
interesantākajām apskates vietām. “Pie kam tas ir netālu no Palmerstown, kur
pašreiz atrodamies,” viņa
cenšas viesi ieinteresēt,
lai atrastu tam izklaidi
pirms 3x3.
“Un kā tur nokļūt?” jautā
Ernests.
“Pavisam vienkārši,” Baiba ir entuziastiska aizdot
Ernestam savu velosipēdu: “Skaties kartē.
Te esam mēs, te - parks.
Kad iziesi uz ielas, tev
jābrauc pretējā virzienā
it kā pavisam uz pretējo
pusi no tā parka. Tas ir uz

Lukanas pusi.“
“Tas ir uz Kanādas pusi,
ja?” Ernests cenšas noorientēties uz pareizo virzienu.
“Nu, jā. Bet kad tu nobrauksi kādu kilometru,
tad pagriezies pa labi un
minies apmēram 3 kilometrus līdz Blanchardstown
krustojumam.
Tur esi uzmanīgs, jo tev
jāpaņem pagrieziens tā,
it kā tu brauktu atpakaļvirzienā, bet tu minies tik
uz priekšu atkal kādus
trīs – četrus kilometrus,
kamēr nonāksi līdz parka vārtiem. Pa tiem iekšā
un tik uz priekšu vien. Ja
Zooloģisko dārzu nekur
nemani, uzjautā kādam.”
Ernests brīdi vēro karti,
tad Baibu, tad atkal karti.
“Par Kanādu man ir
skaidrs, bet par to parku….”
Ernests
nav
pārliecināts ka nokļūs pareizajā galamērķī.
****
Nometnē ir kāda ļoti sportiska ģimene. Māsa iet
šaušanā un kikboksā, bet
brālis trenējas skriešanā.
Un kas gan viņam cits atliek?
****
Atjautības
uzdevums:
pirms nometnes Baiba Sandrai nosūtīja 54
īsziņas, bet Sandra Baibai
62. Cik īsziņu viņas vēl
nosūtīs viena otrai, ja nometne beigsies svētdien?
***
Ja darbs traucē 3x3, tad
maini darbu.

3x3 krutvārdu mīklas Nr. 1 atbilde

Latviešu maizes ceptuve Four Grains ir
pastāvīgs 3x3 sponsors
Esam
tā
pieradināti
pie latviešu maizes, ka
šķistu pavisam savādi, ja pēkšņi nometnē
tās nebūtu. Visātrāk te
noēdās saldskābmaize,
bet nevar teikt, ka būtu
maza piekrišana arī citiem klaipiem. Kaut vai
tam pašam ķieģelītim vai
tumšajai rupjmaizei. Latviešu izveidotajā maizes
ceptuvē “Four Grains”
ražo vēl dažnedažādas
smalkas maižu šķirnes,
tostarp arī baltmaizi, bet
tās tradicionālākās arī ir
tās, kas nometņotājiem
iet vairāk pie dūšas.
Latviešu maizi Īrijā sāka
cept 2009.gada decembrī. Toreiz satikās divi vīri
no Latgales Andrejs no
Balviem un Aleksands
no Daugavpils, salika
kopā prātus un galvas
un tā lieta aizgāja. “Maize
šeit tomēr nav garšīga,”
toreiz secināja Andrejs,
atbildot uz jautājumu, kā

gan radās ideja par savu
ceptuvi. Jau pēc divām
nedēļām, 2010.gada janvāra vidū, latviešu ceptā
maize bija nopērkama 45
Austrumeiropas
veikalos, tajos, ko saucam par
krievu veikaliem. Arī lat-

viešu veikalā “Lāčplēsis”
Swordā, kam tagad ir nomainījušies īpašnieki un
arī nosaukums. Tas pārtapis par “Biti”. Toreiz vienas nakts laikā tika uzražoti
700 klaipi. Tagad jaudas
ir vairākkāršojušās un
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latviešu maize praktiski ir
nopērkama katrā pilsētā.
Arī maizes sortiments
ir palielinājies, pie kam
uzņēmumam
“Four
Grains” ir arī ražotne
Lielbritānijā, kas nodrošina ar maizi Anglijā, Skoti-

jā un Velsā dzīvojošos latviešus.
Uzņēmums regulāri atbalsta latviešu kultūras
un sporta pasākumus
Īrijā. Maizīte arvien ir ne
tikai 3x3, bet arī Īrijas latviešu Kultūras svētkos.
Ceptuve arvien sponsorē
un piedalās labdarības
akcijās, ko rīko latviešu
biedrības un baznīca, tostarp arī tās, kur ziedojumi
tiek vākti Latvijai.
Ar “Four Grains” nosaukumu futbolisti startē arī
F7 spēlēs. Ko tas nozīmē?
Tas nozīmē, ka laukumā
spēlē septiņi spēlētāji .
Lai gan minifutbolā spēlē
tikai pieci sportisti, tomēr
F7 vairāk attiecināms uz
mini, tātad sanāk, ka ceptuvei ir pašai sava mini
futbola komanda. Vienlaicīgi uzņēmums ir arī šī
sporta veida sponsors un
dažkārt arī organizātors.
Paldies maizes cepējiem
un mūsu sponsoriem!

