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Dienas tēma

Maizes krāsns
Plata, tumša, karsta un dziļa ir maizes krāsns. Tik dziļa, ka rokām veidotais un saglaudītais maizes mīklas klaips vispirms jāliek uz
koka lizes un tikai tad to var ievietot pašā krāsns dziļumā.
Es nekad neesmu bijusi īstās lauku mājās, stāvējusi blakus un redzējusi, kā saimniece ar baltu lakatiņu galvā rosās pie mūrētas
klona maizes krāsns, tādas, ko kurina ar malku, tādas, kas, gatavo maizīti ārā ņemot, smaržo tik stipri, ka tas jūtams katrā istabā
un pat pagalmā. Es to varu tikai iedomāties lasot grāmatas vai skatoties filmas par seniem laikiem. Tāpat, kā smēdi, kur kalējs kaļ
zirgiem pakavus, tāpat kā dzirnavas, kur dzirnavnieks maļ graudus, tāpat kā vāgūzi, kurā savulaik stāvēja ne tikai rati, bet arī
zirglietas, kur tās tīrīja un, ja vajadzēja, tad arī laboja.
Cik daudz gan gudrības, meistarības un pieredzes vajadzēja tādas krāsns mūrētājam, lai maizīte nesadegtu, lai izceptos smaržīga
un garšīga? Cik gan daudz bija jāmācās saimniecei, lai zinātu kā ar to visu rīkoties? No paaudzes paaudzē tēvi dēliem un mātes
meitām nodeva šīs mācības. Katrs nākošais saimnieks un katra nākošā saimniece to papildināja ar savu gudrību, lai atkal nodotu
tālāk saviem bērniem un bēnubērniem.

Kā sākas diena 3x3 nometnē
Diena nometnē, protams, sākas ar Rīta rosmi. Pat ar divām. Šoreiz iegriezāmies Rīta rosmē, ko vada Zane Laizāne

Kas notiks šodien
Pēc brokastīm dodamies uz ievirzēm.
Ieviržu norises vietu plāns ir Informācijas centrā
13.00 – 14.00 Pusdienas
14.15 – 16.15 Pēcpusdienas ievirzes
16.30 – 18.15 Pievakares ievirzes
18.30 - 19.30 Vakariņas
20.15 – 20.30 Svētbrīdis
20.20 – 21.00 Iepazīšanās ar Īrijas mobilo bibliotēku
21.15
Nakts orientēšanās sacensības
No 22.00 ... Nīkšana un danči ar dzīvo mūziku
Mazajā zālē

Atgādinājumi/Paziņojumi
Vecs vai jauns, vadītājs vai dalībnieks, pazīstams, vai mazāk pazīstams - nometnē viens otru uzrunājam uz TU!
Vārda karte ir domāta ne tikai smukumam, bet arī nēsāšanai, turklāt tā kalpo par sava veida caurlaidi. Īpaši tas jāatceras
ejot uz ēdienreizēm. Bez vārda kartes ir visas iespējas palikt ar tukšu vēderu. Lūgums vecākiem, ierakstiet savu telefona
numuru sava bērna vārda kartes aizmugurē. Savukārt, ja ieraugāt svešu nomaldījušos bērnu, tad apskatiet viņa vārda
karti un piezvaniet vecākiem.
Kā arvien – būsim rūpīgi un uzmanīgi! Glabāsim savas kotedžas atslēgas drošā vietā un sekosim, lai tās nepazaudējas.
Atgādinām, ka sods par pazaudētām atslēgām ir 50 eiro!
UZMANĪBU!
Informācijas centrs ir atvērts katru dienu no 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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Paralēli mums notiek 3x3 Lielbritānijā un Katskiļos. Sadziedāšanās ar “Straumēniem”

Šogad ir sagadījies tā, ka tieši šajā nedēļā visā plašajā pasaulē vienlaicīgi notiek trīs 3x3 nometnes: viena Katskiļos (ASV
austrumkrastā), otra blakussalā “Straumēnos” (Lielbritānijā) un mūsu, te, Lough Lannagh atpūtas centrā.
Tie, kas nometnē bija pirms diviem gadiem (2015.g.), noteikti atceras, ka toreiz mēs saskaipojām un sadziedājāmies ar
Katskiļiem. Vakar kopējs skaipa seanss mums bija ar “Straumēniem”, kurā pulcējas daudzi mums zināmi trīsreiztrīsnieki, aktīvi
dalībnieki arī Īrijas nometnēs. Šķiet, pie mums nav neviena pusaudža, kas nepazītu skolotāju Gitu Robaldi, vienlaicīgi arī
Lielbritānijas 3x3 padomes priekšsēdi; pagājušā gada nometnes vadītājus Aiju un Sandri Leonovičus; Ivetu Balandiņu un citus.
Daudzi no viņiem atzīst, ka sirds plēšas uz pusēm, jo gribas būt abās nometnēs vienlaikus.
Jau pirms Skype apsolījam viens otram, ka turpmāk darīsim visu iespējamo, lai tā vairs nesanāktu un tad mums nebūtu tikai
viena, bet gan divas pavisam reālas un attāluma ziņā ne visai tālas nometnes vienas vasaras laikā.
Bet tikmēr vakar vakarā, pulksten 20.00 Skype seansa laikā viens otram sūtījām mīļus sveicienus un kopā izdziedājām dziesmas.

Būsim uzmanīgi ar braucamajiem
Vecāki, skolotāji un visi pieaugušie, lūdzu sargāsim savus bērnus!!! Pastāstiet viņiem, ka
nometnes teritorijā ar divriteņiem, skūteriem un citiem braucamajiem ir jābūt ļoti uzmanīgiem.
Lūdzu, pievērsiet uzmanību nometnes vadības paziņojumiem šajā sakarā!
Ja kāds vēlas braukt ekskursijā, lai apskatītu tuvāko apkārtni,
nometnes vadība neiebilst, ja jūs paši organizējat izbraukumu, tikai lūdzu informējiet par to savus
ieviržu vadītājus.

Es runāju latviski!
Nometnes vadības loks ar prieku paziņo, ka arī šogad čaklākie runātāji latviski (gan bērni, gan jaunieši) saņems nometnes kreklus
ar uzrakstu “Es runāju latviski!” Šodienas uzvarētāja fotogrāfiju publicēsim rītdienas Trejlapī, bet to, kurš ir šodienas uzvarētājs,
uzzināsiet tūlīt brokastu laikā.

Zobu fejas paziņojums
Vakar vakarā Adrianam Riekstiņam izkrita zobs!

Apsveicam!!
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3x3 politiskās kaislības politologa Ivara Ijaba ievirzē
Vakar, 14.augustā, prāvs interesentu pulks nelaida garām iespēju apmeklēt Latvijas
Unveristātes asociētā profesora, politologa un publicista Ivara Ijāba vadīto ievirzi "Politika”, kas
ir viena no 3x3 šā gada nometnes jaunumiem.
Kā jau demokrātiskajā sabiedrībā pieņemts, diskusijas dalībnieki, abām pusēm izvirzot
priekšlikumus, vienojās par apspriežamām tēmām visai nedēļai – politika, labklājība, kultūra,
drošība un NATO. Tomēr, diskusiju dalībniekiem iekarstot, kļuva skaidrs, ka ikdienas tikšanās
laikā tiks aptverti krietni vairāk, tomēr ne mazāk aktuāli jautājumi.
I.Ījabs jau pašas diskusijas sākumā atzina, ka Īrijas polikas jautājumos vinš pats varētu daudz
ko jauna uzzināt no ievirzes dalībniekiem. “Īrija ir vienīgā valsts Eiropā, kas ir sekmīgi realizējusi
to, ko Latvija jau gadiem ilgi, bet nesekmīgi, mēģina attīstīt,” tā Īrijas uzplaukuma veiksmes
stāstu vērtēja profesors. “Piemēram, Vācija vēsturiski ir bijusi turīga valsts, gan pirms pārsimts
gadiem, gan šobaltdien. Latvija, savukārt, allaž bijusi trūcīga, un arī tagad nav bagāta. Īrija ir
vienīgais straujas attīstības piemērs – no reālas atpalicības uz uzplaukumu.”
Īrijas latviešiem, kas dzīvo “zem diviem karogiem” vienmēr gribēsies salīdzināt Latvijas reālijas ar citās Eiropas valstīs notiekošo.
Un tā, viens no aktīvākajiem diskusijas dalībniekiem Rolands Kokins vēlējās rast skaidrojumu fenomenam, kādēļ Latvijas
zemnieks platībmaksājumos saņem 80 eiro par hektāru, kamēr citu Eiropas dalībvalstu zemnieku saimniecības saņem piecreiz
vairāk. Tāpat Rolands vērsa uzmanību vēl kādai viņa pamanītajai netaisnībai. “Īrijā, škiet, visi esam pieraduši pie bieži
sastopamajiem vēja ģeneratoriem,” teica Rolands, velkot paralēles ar Latviju, kur tie ir reta parādība. Rolands par iemeslu min
politiskos lobijus, kuru ietekmes rezultātā vadošās Latvijas partijas “bīda” caur valdību sev izdevīgus likumprojektus. “Atšķirībā no
citām Eiropas valstīm, Latvijā ir aizliegts izmantot vēja ģeneratoru ražoto enerģiju rūpniecībā,” piebilda Rolands. “Vienīgi atdodot
to Latvenergo, un pēc tam to “oficiāli” nopērkot.”
3x3 politikas ievirzes dalībnieki nekautŗējās demonstrēt savas iepriekš gūtās zināšanas politoloģijā un labprāt dalījās pārdomās
par ikvienu I.Ījāba iztirzāto tēmu, gan Latvijas iekšpolitikas, gan ārpolitikas jomā. “100 “gudras” galvas ir neproporcionāli daudz
patreizējam Latvijas iedzīvotāju skaitam,” savu uzskatu pauda Jevģēnija Karpova, komentējot Latvijas valdības struktūru, kas nav
mainījusies kopš 1922.gada.
Savukārt Ilzei Tropai bija kas sakāms par Īrijas nākotnes vīziju saistībā ar Lielbritānijas izstāšanos no Eiropas Savienības. “Īrija
tomēr ir tuvākais Eiropas punkts, no ASV redzesloka,” atgādināja Ilze. “Turklāt, ņemot vērā, ka katram piektajam mūsdienu ASV
iedzīvotājam ir lāse īru asins dzīslās – pat exprezidentam Barakam Obama esot priekšteči no Īrijas. Tie [īri un amerikāņi] ir kā uz
viena koka sēdošie mērkaķi, kas vienmēr draudzēsies.”
Pa nopieto un pa jokam, diskusijas laiks paskrēja nemanot, taču debates pilnu sparu atkal turpināsies šodien!
Kristīne
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Iepazīstieties – 3x3 vīna guru Varis Sants

“Dzīvē ir daudz darbu, ko var darīt, un daudz durvju, ko atvērt,” stāstu par savas aizraušanās pirmssākumiem uzsāk vīndaris no
Aizputes Varis Sants. ”Atslēga ir viena no visām, un, drusku to pieslīpējot, durvis atvērsies.”
Vīna darināšana Santu ģimenē iesākās pirms 25 gadiem, un nu jau to ir pārņēmusi nākamā paaudze. “Iesācējs esmu es,”
pasmaida Varis. “Bet tagad ar vīna darināšanu nodarbojas arī mans vecākais dēls Mārtiņš, kurš ir Aizputes Vīna Darītavas
dibinātājs.” Neviltotu interesi par vīna gatavošanu izrāda arī Mārtiņa brāļi, jaunākajam no kuriem ir 16 gadi. Jautāts, vai
nepilngadīgais jaunietis vispār drīkst iesaistīties vīna gatavošanas procesā, Varis “nomierina”, ka visi trīs dēli ar to nodarbojas jau
no bērnības. “Ar alkoholismu sirgst tikai tie, kuri ir “pierāvušies” klāt pie aizliegtā augļa,” cieši pārliecināts Varis. “Taču tiem, kuriem
tas allaž ir bijis brīvi pieejams, tā nav problēma.”
Mārtiņa Santa Aizputes Vīna Darītava durvis vērusi 2010.gadā. “Man par lielu prieku!” neslēpj lepnumu Varis. “Tas bija tajā
septembrī, kad daudzi aizbrauca prom no Latvijas. Bet Mārtiņš joprojām darbojas turpat uz vietas.” 3x3 nometnes vīna
darināšanas guru gan atzīst, ka Mārtiņa bizness neesot īpaši ienesīgs, bet viņam pietiekot, lai izdzīvotu Latvijā. “Mārtiņa galvenais
moto attiecībā uz vīna darināšanu, ir – galvenais, pārdot preci, nevis pakalpojumu.” Pakalpojums ir vīna degustācijas, kuras
jaunākā Santa darītavā esot ļoti pieprasītas. “Tas ir pat ļoti labi,” uzskata Varis. “Tas nozīmē, ka cilvēki iet pie vīna, nevis vīns pie
cilvēkiem. Turklāt, cilvēki degustē uzraudzīti, un neviens vēl no pagraba nav ticis iznests!”
Varim Santim šī nav pirmā 3x3 nometne. “Pelču 3x3 nometnē izgatavojām vīnu, kas Salacgrīvā tika pārdots par 60 eiro,” viņš
stāsta. “Pelču saimnieki, kuri organizēja vīna degustēšanu Salacgrīvā, stāstīja, ka cilvēki par degustēšanu saziedoja tik daudz, ka,
pārrēkinot kopējo tilpumu, sanāca 60 eiro par pudeli. Man jau patīk, ka ap vīnu ir noslēpumainības plīvurs, nevis pliks dzeršanas
moments. Galvenais ir process, nevis mērķis. Vīns ir jābauda, nevis jāpiedzeras.”
Šā gada 3x3 vīna darināšanas ievirzes dalībnieki gatavo rabarberu vīnu, kas ir Vara īpaši iecienīts. “Rabarberi ir vissmaržīgākie,”
savu izvēli pamato viņš. “Acīmredzot pārējās interesantākās nometnes ievirzes laika ziņā sakrīt ar vīna darināšanu, jo vakar bijām
tikai četri. Tomēr ikviens ir aicināts pievienoties, būs ļoti interesanti. Jau ir interesanti!” Vakar topošie 3x3 vīndari atlaidināja
iepriekš sasaldētos rabarberus (lai iegūtu no tiem pēc iespējas vairāk sulas – K.Z.), bet jau šodien vīns uzsāks rūgšanas procesu,
kas ap Ziemassvētkiem vainagosies ar apmēram 40 pudelēm smaržīga, sausa, rislingam līdzīga rabarberu baltvīna.
Kristīne

Vārdu spēles no Vara:
“Kad cilvēks lūdz ieliet vīnu, viņš parasti saka – ielejiet man mazliet. Un tad es pārprasu: Maz? Liet?”
“Prasu dēlam ieliet vīnu – Mārtiņ, ielej tu. Tu jau esi vairāk piešāvies.”
“Cilvēki prasa – kad beidzot būs ķiršu vīns? Es vienmēr atbildu – ķirsis būs beigās…”
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JOKI
Bija iespēja kalt rotas palēcienā
Slikto laika apstākļu dēļ Rotkalšanai ir nepieciešama telts.
Tūdaļ rodas virkne jautājumu: Cik lielu? Cik stabilu?
Vai ar sienām un lodziņiem jeb tikai nojumi? Cik dārgu?
Lauris zvana no veikala: Te ir ļoti liela liela telšu izvēle.
Lielākas, mazākas, augstākiem griestiem un zemākiem.
Ar grīdu un bez grīdas. O! Un viena arī ar batutu iekšā!
Sandra: To ar batutu noteikti nepērc. Baidos, ka rotas
kalt palēcoties būs neparocīgi.
Šī ievirze sākas ar ādas nostiepšanu.
Meitenes, kafiju dzersiet?
Ar piedāvājumu uztaisīt visām kafiju, pie vadības loka sapulces meitenēm galanti vēršas Lauris.
- Kādu kura vēlas? Inese, vai tev šķīstošo? – viņš uzruna Inesi Krūmiņu.
- Nē, man lūdzu nešķīsto! – izvēlas Inese.
- Ja nešķīsto, tad man arī! – piesakās Baiba.
- Protams, nešķīstā ir daudz garšīgāka! – apstiprina Lāsma.
Kreklu barters
Rotkalšanas ievirzes vadītājs Uldis ir nolēmis, ka šajā nometnē viņam jātiek pie sava linu krekla, tālab viņš uzrunā Linu kreklu
šūšanas ievirzes vadītāju Zani. Turklāt, viņam liekas, ka vislabāk kreklu viņam varētu sašūt pati Zane, jo pašam var nesanākt gana
labs. Viņa piedāvātais barterdarījums ir: Tu man kreklu, bet es tev izkalšu no metāla to, ko izvēlēsies.
Zane ir ar mieru:
– Es izvēlos bruņu kreklu!
Nometnes jauniešu mīļākā dziesma
Trejlapja redakcijā ieskrien Baiba un jau pa ceļam skaļi sauc:
- Es zinu, kura ir nometnes jauniešu mīļākā dziesma!
- Kura? – pārejie ir ieinteresēti.
- Tā ir “Reiz bija bunkurs 13”!
Tas garšīgais ēdiens
Kādā sarunā par nometnēs baudītajiem visgaršīgākajiem ēdieniem
Ričards dalās savā pieredzē:
- Kad biju nometnē pie Austra Graša, mums bija tāds…
izpūtenis vai iepūtenis… nu, tas, ko Ieva Freinberga sauc par
debesmannā.

Esam saņēmuši pirmo materiālu publicēšanai sadaļā
“Bez cenzūras”. Šoreiz tas ir Santas Siliņas zīmējums,
kurā attēlota viena no mūsu latviskā 3x3 ciematiņa
mājām. Santa uzdod arī jautājumu.

Konkurss! Konkurss! Konkurss!
Esam saņēmuši vairākas atbildes uz vakardienas avīzē izsludināto konkursu, taču neviena no tām pagaidām nav bijusi pareiza. Līdz
ar to konkurss turpinās. Atgādinam konkursa jautājumu: Mūsu vidū ir kāds nometņotājs, kurš ir ņēmis dalību itin visās Īrijas 3x3
nometnēs, arī šogad.
Sešu gadu laikā nometnēs kopumā ir uztapušas apmēram 5000 fotogrāfijas, taču VIŅŠ ir pamanāms tikai dažās.

Kurš ir šis dalībnieks?
Un vēl joprojām - pirmais, kas uz avīzes redakciju atnesīs pareizo atbildi, saņems balvu!
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Kultūras ministrija
Latvijas Republikas Kultūras ministrija 3x3 nometnes latviskajā pasaulē atbalsta jau ceturto gadu. Pirmo reizi konkurss par
tiesībām apsaimniekot ministrijas piešķirtos līdzekļus nometņu rīkošanai Latvija un diasporas zemēs notika 2014.gadā un toreiz
tajā uzvarēja Latvijas biedrība “Trīs reiz trīs”, kuras sastāvdaļa esam arī mēs – Īrijas 3x3 padome jeb vienkāršāk rīkotājkomanda. Piešķīrums toreiz paredzēja finansiālu atbalstu nometnēm trīs gadu garumā un tas noslēdzās pagājušā gada
beigās. Šajos iepriekšējos gados 3x3 rīkotāji un dalībnieki parādīja un pierādīja, cik nepieciešams un vērtīgs ir šis 3x3 modelis
diasporai un ne tikai, arī Latvijai. Mūsu Īrijas nometnē 2014.gadā ciemojās un īsta trīsreiztrīsnieka ādā visas nedēļas garumā
iejutās arī KM atbalsta programmas vadītāja Gunta Robežniece. Šovasar, pēc trīs gadiem, Latvijā Guntu satika 2014.gada Īrijas
3x3 nometnes vadītāja Inguna Mieze un Gunta viņai atzinās: “Es nekad neaizmirsīšu Īriju, jo tā bija mana pirmā 3x3 nometne!”
Toreiz arī mēs Guntu neuztvērām kā inspektori vai uzraudzi, bet gan kā 3x3 saimes locekli. 3x3 garā viņu uzrunājām uz “tu”,
sadraudzējāmies un šķiroties kopā skumām, ka nometne beigusies tik ātri.
Latviskās nometnes ir populāras un ar gaidītas ne tikai diasporā, bet arī pašā Latvijā, kur ik gadu 3x3 apmeklē simtiem dalībnieku
(rekords – pāri par 500 dalībnieku vienā nometnē) un viņu vidū ir ne mazums latviešu ģimeņu no Amerikas, Krievijas, Norvēģijas
un citām zemēm, arī no Īrijas. Tās ir nesalīdzināmi lielākas gan dalībnieku skaita, gan teritorijas, gan ekskursiju un ieviržu
dažādības ziņā un, tāpat kā ikvienā 3x3 nometnē, arī šeit durvis ir atvērtas jebkuram pasaules latvietim.
Lai kustība, ko saucam par Trīs reiz trīs, neapsīktu, pagājušā gada nogalē ministrija izsludināja jaunu konkursu nākošajam laika
periodam, šoreiz diviem gadiem (2017.-2018.), un arī šogad ministrijas konkursā uzvarēja Latvijas biedrība “Trīs reiz trīs”. Ko tas
nozīmē? To, ka Kultūras ministrijas atbalstu saņemsim gan šogad, gan arī nākošgad.
Paldies Kultūras ministrijai!!
P.S. Sagatavojot atskaiti Kultūras
ministrijai par nometnes norisi, atkal ir
svarīgi, lai tai būtu pievienotas
dalībnieku novērtējuma anketas. Tās
šogad atkal lūgsim jums aizpildīt pēdējā
nometnes dienā, kad nāksiet uz
brokastīm.

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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