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Neba maize pati nāca
Mana brāļa sētiņā.
Es aiznesu brokastiņu,
Jau sirmīši nosvīduši.
No sirds sveicu jūs visus nu jau sestajā Īrijas 3x3 saietā – gan tos, kuri jau
ir 3x3nieki, gan tos, kuri par tādiem kļūs šīs nedēļas laikā.
Šī gada saieta tēma ir Maize. Kāpēc Maize?
Vienam maize ir neatņemama maltītes sastāvdaļa, citam vārds MAIZE
saistās ar darbu (pelnīt dienisķo maizi) vai garīgo pasauli, to saprotot
kā dvēseles piepildījumu.
Kad pirmoreiz lidoju uz Īriju apciemot mammu, obligāts ciema kukulis bija
Limbažu rupjmaize Auseklītis. Vai maz ir kāds viesis no Latvijas, kurš lido
uz šejieni bez rupjmaizes klaipa koferī? Pat tagad, kad veikalos Īrijā var
iegādāties rupjmaizi, tik un tā pirmā atbilde uz jautājumu: “Ko jums aizvest?”,
ir – rupjmaizi. Mūsu gardā melnā maize ir kā saikne ar Latviju, mēs esam
ar to uzauguši.
Mana mamma vienmēr ir uzsvērusi, ka brokastīs ir jāapēd kaut pusšķēle
rupjmaizes – spēkam un enerģijai. Mūsu ģimenei 3x3 ir kā maize –
tā stiprā rudzu maize ar melno garoziņu, tā, kura dod šo enerģiju un
spēku visās izpratnēs. Tieši tāpat šie saieti sniedz piepildījuma sajūtu,
baudu miesai un dvēselei, mazina mūsu izsalkumu un dod spēku visam
atlikušajam gadam.
Turklāt man ļoti patīk spēlēties ar vārdu “maize”, tāpēc šajā nedēļā novēlu
mums pārvērst šo burvīgo saieta vietu par Maiznīcu, kurā paši būsim malēji,
bīdelētāji, mīcītāji, cepēji. Būsim viena saime, viena ģimene, rūpēsimies viens
Mūsu šā gada nometni vada Lāsmas un Krista ģimene.
par otru, lai tā garoziņa nebūtu rūgta. Un tad jau nedēļas beigās dosim viens
Arī mazais Marks palīdz abiem vecākiem.
otram līdzi ceļamaizi, lai mums pietiek spēka ilgam laikam!
Novēlu jums visiem izbaudīt šo nedēļu, atrast jaunus draugus un domubiedrus; izgatavot vīnu, sasiet pastalas, sadiegt kreklu,
pieskarties kokles stīgām, savērt skaistus pērļu kroņus un ievīt mīlestību jostās; sasmelties tik daudz spēka, enerģijas un
pozitīvisma, ka gribas atkal un atkal atgriezties pie savējiem!!! Lai mums kopā izdodas!
Lāsma
Ir saule, ir debesis,
Un maize abrā rūgst.
Un bērni dzimst.
Nekā jau nepietrūkst. (I.Ziedonis)
P.S. Indra, vai tu mūs palutināsi ar biezpienmaizi? 

Kas notiks šodien
19.00 Īrijas 3x3 sestā saieta atklāšana
20.00 Visu Ieviržu vadītāju sapulce Mazajā zālē
20.15 Vakariņas svaigā gaisā (ja sāksies lietus, mūkam nojumē)
21.30 Iepazīšanās vakars Mazajā zālē
No 23.00 Nīkšana un danči ar dzīvo mūziku Mazajā zālē
Informācijas centrā ir nopērkami šā gada 3x3 saieta T krekli. Ja kāds ļoti vēlas iegādāties arī pagājušā gada kreklu, tad
jautājiet Info centra dežurantam un, kas zina, varbūt viņam būs aizķēries tieši jūsu izmērs un jūsu krāsa. Iepriekšējo
gadu krekliem ir milzu atlaide.
*

UZMANĪBU!
Informācijas centrs ir atvērts katru dienu no plkst. 9.30 līdz 13.00. 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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Apsveicu jūs sestajā 3x3 Īrijā!
Paldies saieta vadītājiem Lāsmai Andersonei un Kristam Bebrišam, Īrijas 3x3 padomes
priekšsēdei Sandrai Bondarevskai un pārējiem padomes locekļiem, visiem ieviržu
vadītājiem, lektoriem un citiem saieta darbiniekiem, kuru darbs ir veidojis šo nometni.
Ne mazāks paldies pienākās visam dalībnieku pulkam, jo bez jūsu atsaucības tāda 3x3
nemaz nebūtu! Liels paldies arī Latvijas Kultūras ministrijai, kura ir atbalstījusi visus
3x3 kopš 2014. gada. Mani dažkārt dēvē par 3x3 mammu un es esmu bezgala lepna
un priecīga par to, kā 3x3, ko uzsākām 1981. gadā Garezerā, ir spējis augt un zelt
trīs kontinentos, sešās zemēs. Tas ir mūsu visu nopelns! Kopš 1981. gada ir nākuši
klāt saieti Latvijā, Īrijā un Lielbritānijā. 2018. gadā notiks pirmais 3x3 Vācijā.
3x3 mēs sanākam kopā no visām pasaules malām un varam justies, kā savējie,
nevis svešinieki.
Kas ir tas, kas mums 3x3 liekās visvērtīgākais? Aicinu jūs vērot un padomāt par to un
dalīties ar savām domām, lai mēs apzinīgāk varētu censties visu labo stiprināt un vairot.
Mēs paši esam atbildīgi par to, lai 3x3 turpinātu augt un zelt. Ja mēs 3x3 vēlamies latvisku vidi, mums pašiem jābūt latviskiem, ja
vēlamies draudzīgu, priecīgu vidi – mums pašiem tā ir jārada. Ievērosim kas darbojās un ko varētu uzlabot, centīsimies veidot
3x3 tādu kā vēlamies, kopsim to, lai arī mūsu bērniem un mazbērniem būtu iespēja to izbaudīt.
Es izjūtu lielu pateicību visai 3x3 saimei, jo man rūp, lai šī kustība turpinātos un arī nākošajām paaudzēm būtu iespēja to novērtēt
un izbaudīt tāpat, kā to esam baudījuši mēs.
Novēlu jums atjaunot vecās draudzības un veidot jaunas, mācīties no lektoriem un vienam no otra, dziedāt, dancot un priecāties,
uzlādēt savas latviskās baterijas un baudīt, cik labi ir būt kopā ar savējiem!
Līga Ruperte

Nometnes statistika
Piedāvājumā šogad 20 ievirzes
Ir pārstāvēti trīs kontinenti:
Eiropa, Amerika un Austrālija
Pavisam esam 102 dalībnieki
To skaitā 26 bērni
Vecuma amplitūda:
jaunākajam dalībniekam ir 16,
bet vecākajam dalībniekam ir 939 mēneši
Populārākā vārda titulu jau
otro gadu pēc kārtas godam nes ZANES

Kas un kā strādā, lai Īrijā būtu 3x3?
Saietu organizē Īrijas 3x3 padome, kas vienlaicīgi ir arī
nometnes rīkošanas darba grupa. Tajā ir apvienojušies tie,
kas pirms sešiem gadiem (2012.gadā) toreizējā LR vēstnieka
Īrijā Pētera Elferta vadībā organizēja pirmo nometni.
Protams, kopš tā laika padomes sastāvs ir mainījies, taču
lielākā daļa ir palikusi. Pavisam padomē ir vienpadsmit
padomes locekļi un viņu sanāksmes notiek cauru gadu.
Atkarībā no apspriežamiem jautājumiem sanāksmēs piedalās
vai nu visi, vai daļa organizatoru.
Īrijas 3x3 padome ir pasaules latviešu 3x3 kustības daļa un
kā kolektīvais biedrs kopš 2017.gada ir arī iekļauta Latvijas
biedrības “Trīs reiz trīs” sastāvā.
Vienā no sanāksmēm. No kreisās –Lāsma Andersone, Santa Siliņa, Sandra Bondarevska un Indra Jākobsone. Priekšplānā – Baiba Kalniņa. Šoreiz aiz kadra palikuši –
Zane Kažotniece, Inguna un Imants Mieži, Lauris Karpovs, Kaspars un Kristīne Ābrami

Atkal “Bez cenzūras”
Visiem avīzes Trejlapis ārštata korespondentiem, tātad ikvienam no jums, atkal ir
ekskluzīva iespēja publicēties rubrikā “Bez cenzūras”. Uzrakstiet, uzzīmējiet,
nofotografējiet un mēs to ieliksim avīzē. Avīze gaida jūsu rakstus; karikatūras; intervijas
ar ievērojamiem cilvēkiem, piemēram, ar kādu jūsu istabas biedru; apceres – Kas es esmu
un ko es te daru…; etīdes – Re, kā man sanāca! - un jebko citu, ko varat izdomāt.
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Baiba: Santa, smaidi! Vai tad tu neredzi, ka Lauris mūs fotografē!
Santa: Es tikai izliekos ka neredzu. Īstenībā redzu.

Vai tad Rotkalim ēst nedos?
Vienā no sanāksmēm nometnes rīkotāji sparīgi spriež par to, kā šogad tiks organizētas vakariņas nometņotāju pirmajā
(sabraukšanas/atklāšanas) dienā.
“Taisīsim kā parasti - svaigā gaisā,” ziņo Indra, kuras gādīgajās rokās kā allaž ir visas nometnes pabarošanas jautājumi.
“Un, ja līs lietus, ko tad?” Lāsma cenšas būt gatava arī sliktākajam laika apstākļu scenārijam.
“Pirmajā vakarā mēs droši varam izmantot Rotkalšanas ievirzei paredzēto nojumi,” iesaka Baiba.
“Nu ja, pareizi, jo nometnes atklāšanas dienā rotkalis taču vēl neēdīs... tas ir... es gribēju teikt – neko vēl nekals,” sarunai loģiku
pieslēdz Sandra.

Naktī, mežā... un viens pats
Šogad notiks arī kāds līdz šim Īrijas 3x3 nometnēs vēl nebijis pasākums. Otrdien programmā ir paredzēta Nakts orientēšanās, kas
notiks tuvējā apkārtnē, tostarp mežā un pie tam vēl – naktī, tumsā.
“Nu, nezinu gan...” Indra sēž pieri saraukusi un visiem ir skaidrs, ka viņa nopietni pārdomā, vai šis ir pasākums, kurā viņai vajadzētu
piedalīties.
“Būs forši. Mēs pagājušogad bijām Straumēnos un tur šī bija ļoti jautra aktivitāte. Jaunās māmiņas joņoja pa mežu ar visiem bēbju
ratiem,” viņu cenšas iedrošināt Santa.
“Es gan zinu, ka tas nav nemaz tik vienkārši, turklāt sportā orientēšanās notiek pa dienu,” vēl joprojām šaubās Indra.
“Nē, nē, šī nebūs klasiskā orientēšanās, šī būs ORIENTENTERĒŠANĀS un tā ir liela starpība,” pārliecinoši skaidro Baiba.

Nometnē būs arī neredzamais dalībnieks
Saieta rīkotājiem vienā no sapulcēm nācās krietni palauzīt galvas, ko iesākt ar vienu no īpašajiem dalībniekiem, kas pagaidām nav
fiksēts nevienā sarakstā un nav samaksājis arī dalības maksu (un pat depozītu ne), bet ir atsūtījis savu pieteikuma anketu.
Dalībnieks (pareizāk, dalībniece) nav ierēķināts arī kopējā statistikā, kas tādā gadījumā mums pavisam droši izbojātu vidējā vecuma
skaitli, jo viņas norādītais vecums esot apmēram 300 gadu. Turklāt dalībniece negrasās piedalīties nevienā Ievirzē. Vienīgais, kas
viņu vēl kaut nedaudz varot interesēt, esot Ivara Ījaba Politika un Nīkšana. Naktsmājas šamai nevajagot un ēšanu trīsreiz dienā arī
ne.
Ko darīt? Varbūt noformēt viņu kā brīvprātīgo? Bet varbūt ierakstīt sponsoru listē? Viņas iecere esot apzināt, novērot un attiecīgi
reaģēt uz apmēram sešus līdz desmit gadus vecajiem nometņotājiem.
Neredzamā dalībniece ailē, kur prasīts norādīt vārdu un uzvārdu, ir ierakstījusi - Zobu Feja.
Pagaidām ir skaidrs tikai viens: Ja jums, bērni, kāds no zobiem kustas un draud izkrist tuvākajā laikā jeb ir jau to tikko izdarījis,
dodiet ziņu avīzei! Tāpat arī - attiecīgo bērnu vecāki un paši bērni, lūgums ar šo jaunumu nekavējoties vērsties pie nometnes
vadības (caur Informācijas centru)! Mēs savukārt šo ziņu steidzami nodosim neredzamajai nometnes dalībniecei.

Kā nometnes vadītāji Lāsma un Krists gatavojas 3x3 saietam
Laikā, kad norit nometnes sagatvošana, visiem darba pilnas rokas. Tiek saņemti arī steidzami zvani un īsziņas. Vienā no īsziņām
Zane Laizāne apjautājas Lāsmai, kā iet ar nometnes rīkošanu un piemetina, ka Krists viņai noteikti daudz palīdz.
Lāsma gan ir citās domās un saka kā ir: “Varēja jau nu palīdzēt arī vairāk.”
Uz ko Zane: “Viņš vienkārši kautrējas tev lieki uzbāzties.”

Lūdzu pieraksti visus jokus, ko vien dzirdi, un nes uz Trejlapja redakciju!
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Izvēle atkal nebūs viegla. Kuras trīs no divdesmit ievirzēm izvēlēties?
Šogad nometnē būs gan jaunas ievirzes, gan arī jau labi pazīstamas no iepriekšējiem gadiem. Tāpat arī ar ieviržu
vadītājiem. Daļu no viņiem jau pazīstam, bet daudzus redzēsim pirmo reizi.
Lai labāk saprastu, kā sevi nodarbināt, šovakar 19.30 visi nākam uz Mazo zāli. Te iepazīsimies gan ar vadītājiem,
gan viņu ievirzēm aci pret aci, gan pierakstīsimies ieviržu listēs. Bet pagaidām to darīsim šeit.

Bērniem un jauniešiem
Riti raiti, valodiņa
Riti raiti, valodiņa ir ievirze bērniem vecumā no 4 līdz 13
gadiem. Visi mazie nometņotāji ir sadalīti trīs vecuma
grupās un nodarbības viņiem vadīs skolotājas Inita
Danne, Zane Laizāne, Marita Danne un Ira Fjodorova.
Viņas visas ar bērniem strādā ne tikai 3x3 nometnē, bet
arī latviešu nedēļas nogales skoliņās Īrijā.

Meža mācība
Tāpat kā pagājušajā gadā Meža mācības zinībās bērnus
ievadīs skolotāja Zane Kažotniece. Mācību gada laikā
Zane strādā ar latviešu bērniem Meijo (Co Mayo)
nedēļas nogales skoliņā.
Vienlaicīgi viņa kopā ar vīru
Bernadru ir arī Nature School
and woodland (Meža un
dabas skolas) skolotāji. Par
mežu Zane zina visu.

Sports bērniem
Sporta nodarbības bērniem šogad vadīs Sigita Ekuse.
Sigitai tā būs pirmā pieredze darbā ar bērniem, taču nebūt ne pirmā sportā.
Viņa mūs regulāri
izvingrina Rīta
rosmes laikā un,
apvienojot ar
ievirzes vadīšanu, to
turpinās darīt arī
šogad.

Filmējam, neguļam
Īrijas žurnālisti Imants un Inguna Mieži šogad vadīs
nodarbības pusaudžiem. Imants jauniešiem ierādīs, kā
strādāt ar videokameru, bet Inguna jauniešiem ļaus
iekāpt Televīzijas žurnālista kurpēs. Ievirzes vadītāji
paredz, ka nometnes beigās varēsim noskatīties filmiņu
par šā gada Īrijas 3x3.

Vilku mācība un No puikām par vīriem
Vilku mācība patīk gan zēniem, gan meitenēm un parasti
tā ir visapmeklētākā bērnu ievirze nometnē. Mārtiņam
Punculim pieredze darbā ar bērniem galvenokārt ir
veidojusies, vadot skautu
grupas Īrijā, bet šogad, strādājot
arī ar pusaudžiem Īrijas
latviešu nacionālās padomes
rīkotajā pavasara vidusskolas
latviešu nometnē, viņa
pieredze ir vēl vairāk
papildinājusies.
Tas ir viens no iemesliem,
kāpēc Mārtiņš šogad vadīs
vēl arī otru ievirzi –
No puikām par vīriem.

Folklora un rotaļas
Dziedāšana, dejošana un rotaļās iešana - šīs būs
galvenās nodarbes tiem bērniem, kas izvēlēsies Elzas
Triznas vadīto ievirzi.
Te tiek aicināti bērni vecumā līdz 13 gadiem, taču
nekur nav teikts, ka uz šo
ievirzi nevar nākt arī bērnu
vecāki.
Elza Īrijā vada folkloras kopu,
spēlē vijoli un mūsu nometnei
viņa ir īsts atradums.

.

Ievirzes pieaugušajiem un visai ģimenei
Ar pieaugušajiem mēs saprotam visus, kas vecāki par 13 gadiem, bet norāde “Ievirze visai ģimenei” ir jāsaprot
pavisam burtiski. Tajās var piedalīties jebkurš.
Politika
Ievirzi “Politika” pirmo reizi Īrijas 3x3 nometnē vadīs Latvijas Universitātes asociētais profesors,
Latvijā pazīstamais publicists un politologs Ivars Ījabs. Viņa politoloģiskais apvārsnis sniedzas
krietni pāri Latvijas robežām, tāpēc dialogs ar viņu noteikti neaprobežosies tikai ar Latvijas
politiku un tās veidotājiem.
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Masāža un aromterapija
Arī šī ir pavisam jauna ievirze mūsu 3x3 nometnes piedāvājumu klāstā. Ja sākumā varētu likties,
ka tā domāta tikai dāmām, tad tā vis nav. Interesi par Masāžu un aromterapiju jau pirms nometnes sākuma ir izrādījuši arī kungi. Ievirzes vadītājai Kristīnei Ābramai šī nav pirmā pieredze
Ievirzes vadīšanā un nebūt ne pirmā kā 3x3 dalībniecei.

Rakstainās celaines
Šogad pie mums atkal Inese Krūmiņa
un viņa vadīs celaiņu ievirzi. Un nevis
kaut kādas parastās celaines, bet rakstainās. Visiem, kas pazīst Inesi, tā būs
jauka atkalsatikšanās.
Inese ir Latvijas biedrības “Trīs reiz
Trīs” priekšsēdētāja.

Seno ādas apavu izgatavošana
Pavisam jauna un iepriekš
Īrijā nebijusi ir Seno ādas
apavu izgatavošana. Šajā
ievirzē katrs sev varēs
izgatavot gan pastalas, gan
zābakus un to visu vadīs
Agrita Krieviņa no Latvijas.

Rotu kalšana
Kalt rotas Īrijas 3x3 sākām ar
Andri Grebi, tad pie mums bija Roberts,
Roberts, bet šogad ir atbraucis meistars
Uldis Melbergs. Lieki piebilst,
ka šī ievirze ir ļoti populāra.

Vīna darīšana
Vecie nometņotāji noteikti atceras,
ka pašā pirmajā Īrijas 3x3 nometnē
mums bija Alus mācības ievirze.
Šoreiz – Vīna darīšana. Ar šo māku
mūs iepazīstinās vīndaris
Varis Sants no Aizputes.

3x3 Teātris – Baiba Kalniņa
Ar jaunām idejām
un kā allaž jautri ieviržu klāstā 3x3
Teātris. Baiba sevi
jau pierādījusi gan
kā ievirzes, gan kā
nometnes vadītāja.
Turklāt teātra ievirzi
viņa ir vadījusi arī Rucavas 3x3
nometnē.

Linu kreklu šūšana
Linu krekls, ko
māca šūdināt
Zane Bernharde,
nav krekls mūsdienīgā izpratnē.
Tas ir universāls
apģērba gabals,
kurš pārtop par dienas kārtu, ja
tam apjož jostu, bet par
naktskreklu, ja jostu noņem. Zane
jums iemācīs to šūt un arī valkāt.

Kroņu spēles
Lūdzu nejaukt ar
Troņu spēlēm.
Kroni ir jāmācās
gan izgatavot,
gan nest. Ievirzes
vadītāja Liene
Andrusjaka jums
parādīs, kā tas darāms. Viņa pie
mums ieradusies no Lielbritānijas.

Jostu un prievīšu aušana uz dēļa
Domājat, ka aust var tikai ar stellēm?
Nekā nebija.
Ievirzes vadītāja Dita Lasmane –
Slišāne zina, kā to izdarīt.
Īrijas nometņotāji Ditu pazīst jau kopš
pagājušās nometnes.

Kokļu spēles
Atkal viena no ievirzēm, kas iepriekš
Īrijā nekad nav bijusi.
Stīgu un skaņu pasaulē jūs ievedīs
Aivis Krēsliņš.

Danči
Danči nav tas pats, kas tautas dejas. Laist dančos var jebkurš, īpaši jau Nīkšanā. Ievirzes
vadītāja Ieva Karpova ir no Madonas. Vēl pagājušogad viņa bija nometnes dalībniece,
bet šogad jau vada Ievirzi. Labs progress!

Gatavo pats!
Kam gan varētu rasties šaubas par šīs ievirzes vadītājas prasmēm? Indra Jākobsone 3x3
nometnēs mūs baro jau piekto gadu. Šogad ar savu māku viņa padalīsies arī ar
nometņotājiem.
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“Uzmanību! Pusaudži” jeb, tīņi, saturieties!
Īrijas Latviešu Nacionālā Padome Latvijas Republikas Ārlietu
ministrijas atbalstītā projekta ietvaros (projekta nosaukums ir
“Uzmanību! Pusaudži”) rīko skolotāju kursus, kuros Latviešu
valodas aģentūras speciālistes apmācīs skolotājus tam, kā
visveiksmīgāk un rezultatīvāk strādāt ar tik sarežģītā pusaudžu
vecuma jauniešiem. Skolotāji te apgūs ne tikai teorētiskās iemaņas,
bet arī praktiski strādās ar pusaudžiem. Kā jūs domājat, ar kuriem?
Nu, protams, ka ar mūsu nometnes tīņiem, jo skolotāju kursi notiek
paralēli nometnei un tepat Lough Lannagh bāzē visi vien
atrodamies.
Ko gan tas nozīmē mūsu jauniešiem? Hmm...
Nu, stādieties priekšā paši: ja mums nometnē
ir 14 pusaudži, bet tīņu “savaldīšanas” prasmes apgūst vienpadsmit skolotājas plus vēl divi Valodas
aģntūras pedagogi, tad saskaitot un atņemot sanāk, ka uz katru jaunieti ir pa skolotājam un tikai
vienam tīnim ir izredzes izsprukt cauri sveikā. Vai pusaudži par to ir sajūsmā? To mēs ap nedēļas
vidu pajautāsim viņiem pašiem, bet tas, ka tīņu mammām šāds pavērsiens jau tagad ļoti iet pie
sirds, ir skaidrāks par skaidru.

Mūs atbalsta Co Mayo novada dome
Meijo novads (Co Mayo) ir viens no teritoriāli lielākajiem Īrijā jeb pareizāk – tā ir trešā pēc izmēra lielākā grāfiste Zaļajā salā un
atrodas Īrijas rietumkrastā. Interesanti ir tas, ka nosaukums Mayo ir cēlies no īru frāzes Contae Mhaigh Eo, kas iztulkojot latviski
būtu - Jēra koku līdzenums. Neko līdzena gan šī grāfiste nav, kaut vai tāpēc, ka te atrodas Svētā Patrika kalns, kurā šad tad
uzrāpjas arī pa kādam mūsu nometņotājam un viņi noteikti apgalvos, ka tikt līdz kalna virsotnei ir visai sarežģīti.
Gatavojoties šā gada nometnei, 3x3 padome sadarbībā ar Kāslbāras (Castlebar) latviešu nedēļas nogales skoliņu izstrādāja
projektu un iesniedza Meijo novada (Co Mayo) pašvaldībai, kas gada sākumā bija izsludinājusi konkursu sabiedriskajām
iniciatīvām savā grafistē.
3x3 nometnes Kāstlārā notiek jau piekto gadu pēc kārtas un tik mazā pilsētiņā šīs latviešu aktivitātes nav palikušas nepamanītas.
Un kā nu ne, ja 2013.gadā nometņotāji piedalījās pat pilsētas svētkos un ar sarkanbaltsarkano karogu priekšgalā devās gājienā
cauri visai pilsētai uz svētku norises vietu, bet pēc tam ar dziesmām un dejām
piedalījās brīvdabas koncertā.
Nometne ar saviem vairāk kā simts dalībniekiem Kāslbārai ik gadu dod arī
ekonomisku pienesumu un arī tas ticis novērtēts. Tā nu šogad trīsreiztrīsnieku
projekts ir guvis atbalstu un līdz ar to arī vietējās pašvaldības līdzfinansējumu.
Par to Meijo novada padomei milzīgs paldies no mums visiem!

Mūsu 3x3 saietu atbalsta:

„Trejlapis” redakcijā jūs gaida: Sandra Bondarevska, Kristīne Zaķe, Laima Ozola, Daira Lāce, Inguna Mieze, Lauris
Karpovs Ziemelis. Par ārštata korespondentu var kļūt ikviens no jums, kas raksta, zīmē, fotogrāfē un to visu iesniedz
Jāņa mājā Info centrā.
Tipogrāfijas vadītāja ir Baiba Kalniņa un viņa tipogrāfijā ir sastopama tikai pa naktīm, toties viņa tur strādā katru nakti.
Redakcija un tipogrāfija šogad atrodas Jāņa mājas virtuvē. Ieeja pa sāna durvīm Rietumu mājas pusē. Mīļi gaidīti!
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