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3x3 saieta Īrijā avīze

Pirmo šā gada balvu Latviešu valodas sacensībā bērniem vakar saņēma Sebastians Kubiks. 
Sebastianam ir pieci gadi, viņš ir no Vaterfordas (Waterford) un viņš Īrijas 3x3 nometnē pie-
dalās jau otro gadu.

Vairākiem mazajiem dalībniekiem uz nomet-
ni ir līdzi divriteņi, skrituļi un dažādi citi stum-
jamie, braucamie un minamie rīki. Daudziem 
nav līdzi, jo pagājušajā gadā to neatbalstījām 
un arī šogad ne. 
Lai kliedētu sarūgtinājumu, šodien rīkosim  

eksperimentu. Katrs var lietot savu brauca-
mo nometnes teritorijā, taču jums ļoti jāuz-
manās, lai jums kāds neuzbrauktu virsū (arī 
automašīnas), lai jūs kādu nesabrauktu un 
nesavainotu, vai arī paši nesavainotu sevi. Lū-
gums vecākiem to izskaidrot saviem bērniem 

un tāpat arī mudināt dalīties ar draugiem, lai 
arī tie, kam šo rīku nav līdzi, varētu pavizinā-
ties un viņiem nebūtu bēdīgi. Lūkosim, kā 
kas šodien notiks un, ja tas sagādās kopīgu 
prieku un jutīsimies laimīgi, tad arī turpmāk 
varēsim  izmantot šādas fiziskās aktivitātes. 

šoVaKar Leļļu teātriS! VairāK informācijaS 6.LPP  

Sienasavīžu 
konkurss!

Šis ir jau ceturtais gads, kad 
3x3 saietā notiek Īrijas latviešu 
nacionālās padomes izsludi-
nātais latviešu bērnu nedēļas 
nogales skoliņu un bērnu paš-
darbības kolektīvu sienasavīžu 
konkurss. Skoliņu sienasavīzes 
vērtē saieta dalībnieki un uzvar 
tas darbs, kurš saņem visvairāk 
balsu. Pirmajā gadā sienasavī-
žu konkursā uzvarēja Limeri-
kas skoliņa, otrajā - Droghedas, 
bet pagājušajā gadā - Karlovas 
skoliņa. Šā gada sienasavīžu 
vērtēšana notiks 18. augustā.
Konkursa uzvarētājs balvā sa-
ņem ne tikai skatītāju, 3x3 sa-
ieta dalībnieku, atzinību, bet 
arī naudas balvu 100 eiro vēr-
tībā.

Lūgums latviešu bērnu nedē-
ļas nogales skoliņu un bērnu 
pašdarbības kolektīvu pār-
stāvjiem līdz 17. augustam (vēl 
šodien) nogādāt sienasavīzes 
“Trejlapja” redakcijā.

Latviešu valodas balvu 
saņem Sebastians Kubiks!  

Par divriteņiem, skrituļiem, rituļiem un citiem braucamajiem nometnē!

www.3x3irija.comnr. 3 2016. gada 17. augusts

Lough Lannagh, Kāslbora, meijo grāfiste, Īrija. 15.08.2016 - 21.08.2016rakstā mani runājiet...

uZmanĪBu!
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 dežu-
rants 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”.   



2

Otrdien pēc vakariņām 
nometņotāji pulcējās 
Mazajā Zālē, kur sirsnīgā 
un intīmā gaisotnē no-
tika svētbrīdis, ko vadīja 
Kristus Apvienotās lute-
rāņu draudzes diakona 
amata kandidāts Imants 
Miezis. Visiem klātesoša-
jiem šī bija lieliska iespē-
ja nedaudz norimties pēc 
tveicīgās un notikumiem 
piepildītās dienas un 
pārdomāt it kā zināmas 
lietas, paraugoties uz 
tām no kristīgā viedokļa. 
Svētbrīdi ievadīja Bībe-
les stāsts par žēlsirdīgo 
samarieti, ar ko Kristus 
vēlējās rakstu mācītājam 
parādīt, ko nozīmē baus-
lis – mīli savu tuvāko kā 
sevi pašu.

Kurš tad ir mūsu tuvā-
kais? To vēlējās uzzināt 
rakstu mācītājs un viņa 
jautājuma mērķis bija- 
ierobežot to personu 
loku, kurus katrs varam 
uzskatīt par saviem tu-
vākajiem. Nepasakot 
Jēzum zemtekstu – Tu 
taču nedomā visus cilvē-
kus?
Un tomēr, dziļi un nopiet-
ni pārdomājot šo Rakstu 
vietu, kļūst skaidrs, ka 
Viņš mūsu ceļā noliek 
tos cilvēkus, kam ir kāda 
vajadzība. Nav nozīmes 
viņu ādas krāsai, nacio-
nalitātei, pasei, reliģijai 
vai kam citam. Ja Dievs  ir 
nolicis kādu cilvēku tavā 
ceļā, tad zini – tas ir tavs 
tuvākais! Ir diezgan vieg-

li kaut kādā mērā mīlēt 
latvieti, ko esi sastapis 
svešumā. Bet mīlēt visus 
šos ļaudis –bēgļus, cit-
tautiešus, gejus, citu reli-
ģiju pārstāvjus – tāpat kā 
sevi? Mirklī, kad cilvēks 
spēj atzīt “es to nevaru”, 
rodas Cerība. Tad, kad tu 

saproti, ka tevī nav spē-
ka, laika un resursu, lai 
šādi mīlētu, sākas tavs 
ceļš pie Dieva. “Es esmu 
ceļš, patiesība un dzīvī-
ba,” saka Jēzus.
Svētbrīža noslēgumā 
klusuma brīdī katrs 
klātesošais varēja veltīt 

Dievam klusas sirds lūg-
šanas un to, ko negribas 
atklāt nevienam citam, 
bet noslēguma lūgšanā 
“Mūsu Tēvs” sajusties 
tuvākam ne tikai mūsu 
Tēvam debesīs, bet arī 
visiem tiem, kurus Dievs 
šobrīd nolicis blakus.  

Svētbrīdis

bez cenzūraS

uzvarētājs Bezcenzūrā
Izvērtējot redakcijai iesūtītos bezcenzūras materiālus, 
konstatējām zināmu tendenci: abus materiālus ir 
iesnieguši virtuves ļaudis, tātad tur mājo īsteni radošs 
gars. Ilgi spriedām, kuru apbalvot. Varbūt sludinājumu 
par konkursu ziedu kompozīciju veidošanai? Bet ja nu 
mums, redakcijas meitenēm, pašām rīt uznāk iedvesma 
uztaisīt kādu ziedu pušķi lai izgreznotu garos galdus? Un, 
ja nu vēl gūstam laurus? Sanāks tāda kā apmainīšanās ar 
balvām...
Tālab beigās nolēmām, ka šoreiz uzvarētājraksts būs Ilzes 
Tropas iesniegtais stāstiņš.  

Paldies, meitenes! 
Gaidam atkal jaunus darbiņus!
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Uz zilze… ai, - aproču 
šūšanu krustdūrienā at-
nākušas piecas basas, 
skaistas, čaklas un ar daiļu 
balsi apveltītas meitenes - 
Karīna, Ieva Kristīne, Aija 
un Ilze. Kas viņas tur at-
dzinis, nav zināms – dažas 
jau sen precētas un pūrs 
viņām vairs nav jāloka, 
dažas vēl neprecētas, bet 
(puiši, esiet vērīgi) – pēc 
dažām dienām būs vēl jo 
vairāk skaistas, jo viņām 
būs katrai sava, pašas ro-
kām darināta aproce.
Ievirzes vadītājai Ievai 
Freinbergai vispirms jā-
noklausās, ka neviena jau 
neko neprot, bez brillēm 
neredz vai nesaprot. To-
mēr pēc pavisam īsa laika 
sākas drudžaina šujamā 
raksta meklēšana. Tad arī 
tiek piemeklēti mulinē 
diega (par cilvēku pār-
vērstais Rūķi, kas vadīja 

iepazīšanās vakaru, Tu 
tomēr neatnāci uz krust-
dūrienu ievirzi un paliksi 
nezinot, kas ir mulinē!) 
toņi un šūšana var sākties.
Protams, ka dažai labai 
mazliet jāpūš un jāvaid, 
kad samisējies šuvums 
jāārda ārā. Un tas ir paš-
saprotami, jo uz šo ievirzi 
viņas nāk taču mācīties! 
Turklāt tas rāda, cik mei-
tenēm ir stiprs raksturs, jo 
grūtības viņas nesalauž, 
meitenes nekrīt izmisumā 
un nemet adatas pa gaisu. 
Un visa tā elšana, pūšana 
un ārdīšana jau ir pavisam 
īsu brīdi – šujamais raksts 
ātri vien pats parāda, kā 
viss darāms. Un tad var at-
kal sākt smaidīt, runāties 
un dziedāt!
Nu sāksies dienas un nak-
tis līdz pat 3x3 beigām, 
kad nevarēs ne ēst, ne 
gulēt, kad būs (kā tādai 

zilzeķei – tā līksmi smejot 
pirms pāris gadiem par 
sevi teica viena šīs ievirzes 
dalībniece) tikai jāšuj un 
jāšuj, jo āķis ir lūpā. Var-
būt tiešām ievirzes vadī-
tājai vajadzēja dalībnieces 

brīdināt, ka aproces krust-
dūrienā izraisa atkarību?!
Secinājumi ir šādi. Ar 
latviešu meiteņu darba 
tikumu un gaumi viss ir 
kārtībā! Pagaidiet vēl da-
žas dienas un tad tikai 

redzēsiet, kā uz meiteņu 
rokām atmirdzēs mūsu 
vecvecvecmāmiņu izdo-
mātie raksti 21. gadsimta 
meiteņu aprocēs!

Ieva Freinberga

Ārdīt vai neārdīt – tāds ir jautājums

uzmanību!
Ja atrodam un mums tās izskatās pēc pazaudētām man-
tam: brillēm, vāda kartēm, krellēm, naudas makiem, tele-
foniem, aifoniem,  bēfoniem vai jebkurām citām lietām, 
tad nesam uz Informācijas centru!

markuss piedalās fotoievirzē
Šodien pēcpusdienas ievirzes laikā nometnē valdīja liels satraukums. 
Bija pazudis mazais Markuss Miezis. Vectētiņam un vecmāmiņai stress, 
citi - meklējumos. It kā jau Markuss nemaz nebija pazudis, bet gan 
aizgājis uz ezermalu, lai piedalītos Fotoievirzē. 
Puika bija tik dūšīgi virzījies, ka pēc atrašanās ātri nolūza vecmāmiņai 
klēpī, bet ja nopietni – sargiet bērnus un, ja lielie brāļi vai māsas ņem 
mazos kaut kur līdzi, tad pabrīdiniet pieaugušos!

Pārdod!
Stilizēts 
tautastērps 
ar jostu 
(+/-) 
10 gadus 
vecai 
meitenei.
cena 
50 eiro.
interesēties 
redakcijā.
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Vēl pirms nometnes, 
veidojot un pārdomājot 
programmu, sapratām, 
ka mums noteikti pie-
trūkst dzīvās mūzikas. Kas 
gan tie par dančiem un 
Nīkšanu, ja nebūs nevie-
na, kas spēlē akordeonu, 
pūš stabuli vai stīgo kokli. 
Aicināt no Latvijas muzi-
kantus nevarējām atļau-
ties, pārāk dārgs prieks, 
tāpēc nolēmām meklēt 
tepat uz vietas.  Nomet-
nes vadītājai Baibai tūdaļ 
padoms rokā – mūsdienu 
efektīvākais meklēšanas 
līdzeklis – sociālie tīkli. 
Par to, vai šis paņēmiens 
vainagosies panāku-
miem, gaisā virmoja da-
ļēja skepse, daļēja cerība. 
Baiba 4.jūlijā ievietoja 
sludinājumu Feisbukā un 
tas skanēja šādi: 
Iespēja BEZ MAKSAS 
piedalīties 3x3 nometnē 
Īrijā.
3x3 nometnes organiza-
tori meklē muzikantu. 
Kas jāprot? Jāspēlē vai 
nu akordeons vai vijole 
un jāgrib spēlēt latviešu 

dančus.
Notis mēs iedosim, pirms 
nometnes varēsiet pamā-
cīties.
Kas jādara? Nometnes 
laikā pa vakariem (no 
apmēram 21:00) jāspēlē 
dančus, lai dalībnieki var 
izdancoties.
Ja tev nav akordeona, bet 
proti spēlēt, mēs varam 
akordeonu Tev aizdot.
Ja pats nemuzicē, dalies 
ar šo ziņu!
Un jūs pat iedomāties 
nevarat, cik ātri mums 
atsaucās muzikanti! Jau 
6.jūlijā Baiba ziņoja:  
“Mūsu muzikatu meklē-
jumi ir izgājuši tautās pa 
lielam. No Latvijas man 
raksta un grib braukt au-
maļām. Pietiks kontaktu 
arī citiem gadiem!” 
Un tā mēs tikām pie jau-
niem draugiem – Iecavas 
fokloras kopas “Tarkšķi” 
meitenēm Kristīnes un 
Katrīnes Karelēm un te-
pat pašmāju muzikantes 
no Dublinas Elzas Triznas. 
Tagad mums ir skanīga 
dancošana gan Dainas 

un Ernesta vadītajā ievir-
zē, gan Nīkšanās. 
“Tarkšķu” muzikantes 
stāsta, ka paziņojumu ie-
raudzījušas Feisbukā uz 
savas galvenās lapas, jo 
kāds no draugiem ar to 
bija dalījies. Kas gan vairs 
var izsekot tam, kā aicinā-
jums tur nonācis un cik 
garu ceļu nostaigājis… 
Bet Kristīnei uzreiz bijis 
skaidrs - ir jāpiesakās un 
tūdaļ tika nosūtīta vēs-
tule Baibai. Tad sekojusi 
saruna Iecavas domē, kas  
laipni atbalstījusi šo brau-
cienu, nosponsorējot 
abām lidojuma biļetes. 
Par to domei liels paldies! 
Lai gan dzīvā mūzika 
nu bija nodrošināta, ai-
cinājumam atsaucās arī 
Elza Trizna. Viņa ir no 
Dublinas, tātad tepat no 
mūsu puses un rīkotāju 
lēmums bija vienbalsīgs 
– ņemam!
Meitenes, liels jums pal-
dies ka atsaucāties un 
cerams, ka šī nebūs vie-
nīgā Īrijas nometne, kurā 
satiekamies.

roberts Džoiss: Man vis-
labāk patīk skriet un spē-
lēties ar bumbu.

alise Pumpura: Man pa-
tīk spēlēties ar skolotāju 
un spēles ar citiem bēr-
niem.

Daniella Karpova: Man 
patīk spēlēties ar drau-
dzenēm un taisīt animā-
cijas filmiņas.

mārtiņš Kivlenieks: Man 
patīk visas nodarbības, 
bet brīvajā laikā man pa-
tīk kāpt kokos un šūpo-
ties.

alex Dannis: Man pa-
tīk Vilku  mācība un ar 
draugiem kopā braukt ar 
divriteni.

marks Bebrišs: Man arī 
patīk Animācija un satik-
ties ar draugiem.

Līva ozola: Man patīk, ka 
man šeit ir daudz draugu 
un patīk Fotografēšanas 
ievirze.

reinis Konrots: Man pa-
tīk draudzīgā atmosfēra 
un garšīgais ēdiens.

Par Tarkšķiem 
un elzu

Kas tev vislabāk patīk 
šajā 3x3 nometnē?

Ātrais jautājums: 
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Līmeniski. 1.Latvijas PSR Tautas dzejnieks (1977), publicists, scenārists, literāro pasa-
ku autors. (1933-2013). 6.Vējš.7.Cilvēks ar izcilām spējām. 8.Sn.9.Attīstības gaita kādai 
darbībai. 11.Tāds, kas nav speciālists. 12.Ķermenis, ko ievieto elektromagnētiskos ti-
numos (fizika). 16.Drāna.Tērps. 17.Galva.
Stateniski. 1Sadīgusi zāle, labība. 2.Iespiedmašīna attiecīgā tehnikā. 3.Eža. 4Tuksne-
šu koks vai krūms. 5. Cēzara māsas mazdēla (63. g. – 14. p.m.ē.) īstais vārds. Viņš arī 
pirmais Senās Romas imperators. 10.Harēma kalpotājs .13.Gaisa kustība. 14.Viens no 
ticīgajiem stigmātiem(1887-1968). 15.Tureklis.

Gabriela: atliek man uz mirkli iesnausties, ka esmu pierakstīta jau trijās ievirzēs. 

Vai jauns konkurss? tomēr - ne
Vakardien mūsu redakcijā tika iesniegts pirmās avīzes krustvārdmīklas atminējums. 
Čaklās minētājas bija Zane un Linda. Abas pretendēja uz balvu Krustvārdmīklu mi-
nēšanas konkursā. Viss būtu pareizi, ja vien nebūtu maza nianse – šogad Trejlapis 
naV izziņojis balvu par ātrāko krustvārdmīklu minēšanu. Redakcijā iestājās zināms 
apmulsums. Ko darīt? 
Šodien redakcijas darbinieki ārkārtas sēdē nolēma, ka veicināšanas balvu atminētā-
jām tomēr dosim, bet abām vienu. Sak, lai meitenes draudzīgi padalās. Balvā konfek-
tes Serenāde. Apsveicam Zani un Lindu!!

autore: Venēra Vilovska

3x3 krustvārdu mīkla nr. 3

3x3 krutvārdu mīklas nr. 2 atbilde

3x3 joki irijā

Latvieši ir visur
Pa nometni savā nodabā viens pats pastaigājas  ap-
mēram trīs/četrus gadus vecs nometņotājs. Infocentra 
darbinieks, viņu pamanījis, tūdaļ apskata mazā dalīb-
nieka vārda karti un zvana vecākiem: “Hallo! Vai jūs esat 
Pēterīša mamma?”
“Nē”, atbild vīrieša balss.
“Tātad jūs esat Pēterīša tētis”, konstatē darbinieks.
“Nē”, atbild uzrunātais.
“Kas tad jūs esat?”
“Zigis”.
“Ko kuras kotedžas?”
“Es esmu no Limbažiem, bet pašlaik esmu Donegālā. 
(Pēc pauzes.) Šķiet, ka esat sajaucis numurus.”

****
“Vai uz visām bērnu kartēm ir telefona numuri?” Laurim 
stingri noprasa Baiba.
“Jā, domāju, ka ir,” Lauris mēģina atcerēties. 
“Uz Sandras vārda kartes nav!” iesaucas Santa, aplūko-
jot istabas biedrenes kaklā karamo atribūtu. 
“Tu domā, ka viņa var pazust?” izbrīnījies jautā Lauris.
“Un kā vēl! Pie kam viņa ir spējīga pazust ar visu karti!”

***
Mūziķis Juris Sējāns vilcienā no Dublinas brauc uz 3x3 
Kastlebārā. Ceļš garš, tāpēc jāiedzer kāds kauss alus. 
Viņš izvelk īru Guinness alu un, vērodams arfu uz alus 
bundžas, aizdomājas... Diezin, par gaidāmo spirdzināju-
mu vai arī par mūziku. - Galu galā, gan arfai, gan ģitārai 
ir stīgas: kā “Kas gulbīti baltu dara” skanētu uz arfas?

***
3x3 pirmās dienas vakariņas. 
1) Pavāre Ilze Tropa reklamē: - Mums šodien ir zivs bez 
asakām. Un desa ... – Viņa nepagūst nobeigt, kad kāda 
3x3niece, rudzupuķu zilām acīm, jautā: - Ar asakām?
2) – Kartupeļi paredzēti tikai bērniem,- sauc pavāre 
Ilze. Un te rindai garām aizslīd avīzes maketētāja San-
ta Siliņa, pilnu škīvi kartupeļiem. – Bet es taču arī savai 
mammai esmu mīļā meitiņa, - viņa kautrīgi nosmaida.

***
Notiek ievirze un vadītājs, uzstellējis datoru, visus aici-
na skatīties uz ekrānu. 
“Sandra, aizvelc aizkarus !” uzsauc Imants.
“Kur te tas striķis… bija tak jābūt striķim,” purpina San-
dra uz vienu un otru pusi cilādama aizkarus un me-
klēdama, kā tos aizvilkt ciet. 
“Vēl tikai otrā diena un tu jau meklē striķi?” ir izbrīnī-
jusies Santa, kas tikko ieradusies uz ievirzi.
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Lai veselu nedēļu 100 
dalībnieki pavadītu 
savu labāko gada nedē-
ļu 3x3 nometnē, mums 
Kāslbārā ir nepiecieša-
mas daudzas lietas. Uz 
saietu ir jāved ne tikai 
datori, printeri, ieviržu 
materiāli, papīra kastes 
avīzes printēšanai, kau-
dze ar pārtiku, bet arī 
lielā plīts ēstgatavoša-
nai un pat ledusskapis. 
Visa šī krava noteikti 
nebūtu aizgādājama uz 
nometni, ja talkā ne-
nāktu Kaspars Ābrams 

ar savu uzņēmumu UCS 
inc. 
Lielais autofurgons 
jau pirms nometnes 
apbraukāja Dublinu 
un Svordu un savāca 
visu vedamo. Pirmdien 
pirmspusdienā krava 
bija Lough Lannagh at-
pūtas centrā un tagad 
tiek likta lietā. Indra ar 
savu komandu gatavo 
mums brokastis, pus-
dienas un vakariņas, 
Lauris ir iekārtojis Infor-
mācijas centru, Ievirzēs 
tiek zīmēts, šūts un vei-

dots, bet avīze drukājas 
uz nebēdu.  
Kompānija UCS Express 
Deliveries darbību ir 
sākusi 1994.gadā, no-
drošinot loģistikas un 
pārvadājumu pakalpo-
jumus uzņēmumiem un 
privātajiem klientiem. 
Tagad kompānija ir ie-
guvusi  jau starptautis-
ku pieredzi un pārvadā-
jumi tiek nodrošināti ne 
tikai uz Lielbritāniju, bet 
arī virkni Eiropas valstu, 
protams, ieskaitot arī 
Baltiju. 

Mēs lepojamies ar savu 
atbalstītāju un lepoja-
mies arī ar Kasparu, 3x3 
entuziastu un koman-
das stipro balstu!

Apmēram ap pusnakti mūsu ciematiņā 
iemaldījās, vai, kas zina, varbūt ar nolūku 
ir ieradies dīvains, iepriekš nometnē nekad 
neredzēts radījums.  Bijis manāms staiga-
jam ap kotedžām un ielūkojamies pa logi-
em virtuvē un dzīvojamās istabās. Runā, ka 
tas pamanās arī slepeni ielavīties nometnes 
istabiņās, lai pārbaudītu, kāda tur ir kārtība. 

Radījums meklējot putekļus un traipus, bet, 
ja bērni istabā nav sakārtojuši savas rotaļli-
etas, tad šis, vai pareizāk šī mošķe, tās savāc 
un aiznes sev līdzi. 
Šovakar Mazajā zālē visi pieaugušie laip-
ni aicināti uz leļļu teātra izrādi “Šņāpuļa 
piedzīvojumi”! 
DrĪKSt ņemt LĪDZi BērnuS!

Kaspars un UcS inc

Pagājušonakt nometnē 
ieradies dīvains radījums


