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Debesjums. Kur sākas debesis?
Mūsu nometnes tēma šogad ir Debesis. Un tas ir viss milzīgais plašums, kas paveras skatam, raugoties virs galvas, raugoties
augšup. Ir dienas, kad mūsu debesis ir dzidri zilas un saules pielietas; ir dienas, kad tās ir apmākušās un tumšas. Reizumis ass
vējš augstu gaisā trenc jumam pāri baltus, bet reizumis gluži melnus visdažādāko figūru un formu mākoņus, reizumis tie
pavism mierīgi karājas virs galvas un nekustās ne no vietas. Reizēm debesis iekrāsojas sārtas, spilgti oranžanas, violetas vai
zilganpelēkas, un te, Īrijā, ne reti debesīm pāri izliecas arī spilgtu krāsu varavīksne, vai pat divas uzreiz.
Kur gan sākas un kur beidzas debesis? Vai tur, kur redzam putnus lidojam, jeb varbūt tur, kur kalna virsotne ieslienas mākoņu
dūmakā, bet varbūt to sākumlīnija iezīmējas līdz ar varavīksnes loku? Vai varbūt vēl augstāk, virs putniem un virsotnēm, un
virs varavīksnes? Tik augstu, ka acīm to nemaz saskatīt nevar.
Tāda viena, strikti nomērīta debesu sākumpunkta jau laikam nemaz nav. Un tad nu sanāk,
ka mums katram ir savs debesu sākums un augstums, savs debesjums. Katram savs
aptveramais plašums, katram savas spilgto, zilo un melno mākoņu dienas. Katram savs
varavīksnes krāsu tonis, katram savs zvaigžņu mirdzums, saules lēkta baltums un
rieta sarkanums.

Mūsu šā gada nometne notiek
Latvijas simtgades zīmē
3x3 nometne Īrijā šogad notiek jau septīto reizi. Savu pirmo 3x3 saietu rīkojām 2012.gadā
Dublinas dienvidu pievārtē Larch Hill kalnos un tagad, paraugoties atpakaļ, noteikti
varam sacīt –tas bija to vērts – toreiz uzdrīkstēties, pievienoties lielajai pasaules latviešu
3x3 saimei un uzsākt nometņošanu arī te, Īrijā.
Šogad ne tikai dzimtenē, bet visur pasaulē, kur vien mīt latvieši, tiek atzīmēta Latvijas
valsts simts gadu jubileja. Mēs zinām, ka Latvija nav tikai pēdējie simts gadi, latviskums
ir veidojies un audzis gadu simteņiem. Gadu simteņiem tas krājis vērtības, kuras mēs tagad smeļamies no saviem ieviržu vadītājiem, pamazām – soli pa solītim augot viņiem līdzi.

Kas notiek šodien
16.00 Sabraukšana, reģistrēšanās un iekārtošanās nometnē
18.00 Īrijas 3x3 septītā saieta atklāšana
19.30 Visu Ieviržu vadītāju sapulce Konferenču zālē
20.00 Vakariņas terasē svaigā gaisā (ja sāksies lietus, mūkam Kamīnzālē)
21.30 Iepazīšanās vakars Lielajā zālē
No 22.00 Nīkšana un danči ar dzīvo mūziku Lielajā zālē
Nometnes informācijas centrs atrodas pirmajā stāvā (pa kreisi gaiteņa galā). Pie durvīm ir norāde. Info centrā
būs saņemama visa veida informācija: ieviržu norises vietu plāns; izmaiņas programmā, ja tādas būs; par
ekskursiju uz Ņūgreindžas (Newgrange) aizvēsturiskajiem objektiem; vadītājiem iespēja nokopēt/pavairot
izdrukājamos materiālus, un te būs nopērkami arī šā gada saieta T krekli. Atceramies, ka informācijas centrs
darbojas no 9.00 – 13.15, bet citā laikā vēršamies tieši pie Laura,
vai zvanam viņam pa telefonu +353 860533550.

UZMANĪBU!!!
Atcerieties, ka ārkārtas gadījumā, ja nepieciešama medicīniskā palīdzība, aizsardzība vai glābējs, tad Īrijā ir jāzvana pa telefona numuru

999 vai 112! Pēc savienojuma operators jums jautās, kurš no dienestiem jums nepieciešams (Ambulance/Fire/Garda). Nosauciet un
vajadzīgais steigsies palīgā. Numurs 999 un 112 savienojas arī tad, ja jums tālruņa kontā ir beigusies nauda vai ir ieslēdzies „save screen".

Apsveikums Īrijas 3x3 2018. gadā
Apsveicu jūs, 2018. gada Īrijas 3x3 vadītājus, darbiniekus un dalībniekus! Paldies Lāsmai
Andersonei, šī saieta vadītājai, Sandrai Bondarevskai, Īrijas 3x3 padomes priekšsēdei,
padomes locekļiem un visiem saieta darbiniekiem, kuri veido šo saietu. Paldies Latvijas
Kultūras ministrijai par fiansiālo atbalstu, un liels, mīļš paldies mūsu Kultūras ministrei Dacei
Melbārdei, kuras līdzdalība 3x3 saietos ir neatsverama. Mēs esam lepni, ka viņa ir mūsu
saimē!
Šogad svinam mūsu mīļās Latvijas 100 gadu jubileju, un es pateicos ikvienam no jums par to,
ka veltījāt šo nedēļu, lai būtu kopā, lai dzīvotu latviski, lai svinētu to, ka esam latviešu tauta, un
ka mūsu valsts ir pārvarējusi tik daudz, izdzīvojusi un sasniegusi savu simtgadi. Mūsu kultūra
un valoda ir pastāvējusi daudzus gadu simtus, bet pašiem sava valsts mums ir tikai 100 gadus.
Padomāsim par to, ko tas nozīmē mums katram, mums visiem kopā. Padomāsim par to, kā varam savai
valstij palīdzēt, jo kritika vien to neuzlabos. Būsim lepni, ka esam pasaules valstu saimē, ka mūsu karogs plīvo blakus citu valstu karogiem.
3x3 Latvijā dēvē par mazo ideālo Latviju, to Latviju, kāda tā varētu būt. Arī ārzemēs 3x3 ir kā maza Latvija. Apzināsimies, ka mēs ar savu
piedalīšanos 3x3 godinam Latviju un apstiprinam savu piederību tai.
Mēs darām lielisku, svarīgu un cēlu darbu Latvijas un savā labā. Mēs kopjam savu un savas tautas latvietību un to stiprinām. Un 3x3 kustība aug
– šogad pasaulē notiks jau deviņas nometnes/saieti. Kā vienmēr, Austrālijas 3x3 bija pirmais jaunajā gadā, tam seko Īrija un pārējie – Krāslavā,
Zaļeniekos, Straumēnos (divas nometnes), Freiburgā, Garezerā un Katskiļos.
Lai jums šī nedēļa palīdz stiprināt mīlestību un lepnumu uz Latviju! Lai tā palīdz labāk iepazīt un novērtēt Latviju un to, cik labi ir būt kopā ar
savējiem!
Līga Ruperte

Kas rīko 3x3 nometnes Īrijā
Bez nometnes vadītājas Lāsmas, Īrijas 3x3 nometni rīko visai prāva komanda, kas vienlaikus ir arī Īrijas 3x3 padome. Kopā esam pavisam
divpadsmit 3x3 absolūti entuziasti, un nometņu rīkošanas laikā mēs katrs atbildam par noteiktu jomu.
Bez tā, ka Lāsma Andersone jau otro gadu vada nometni, viņas pamatatbildība 3x3 nometnē ir bērnu ievirzes un jo īpaši latviešu valodas stundas
– Riti raiti valodiņa. Lāsma organizē nometnē pieteiktos bērnus pa vecuma grupām; raugās, lai katrai grupai būtu atbilstošs, pieredzējis skolotājs
un, ja nepieciešams, organizē arī skolotāja palīgus.
Bērnu tematisko ieviržu pārraudzība ir Zanes Kažotnieces darba lauciņš, savukārt rūpes par pusaudžiem vecumā no 13 gadiem ir uzņēmušies
Imants un Inguna Mieži. Lauris Karpovs Ziemelis ir atbildīgs par 3x3 Info centru un visu, kas ar to saistīts, bet papildus viņš ir arī nometnes
galvenais fotogrāfs. Dizains un mākslinieciskais nometnes noformējums ir Santas Siliņas pārziņā. Par to, lai mēs nometnē būtu paēduši, pie kam –
labi paēduši, rūpi tur Indra Jākobsone. Baiba Kalniņa ir mūsu galvenā finansiste un konta apsaimniekotāja, bet par to, lai šajā kontā naudas
pietiktu visām vajadzībām cīnās Sandra Bondarevska – Īrijas 3x3 padomes priekšsēde.
Īrijas 3x3 padomē cītīgi darbojas arī Guna Grebe un Inese Krūmiņa no Latvijas, un, protams, kā gan varam iztikt bez Līgas Rupertes, kas mūs vēro
no ASV. Līga ir mūsu galvenais padomdevējs, iedvesmotājs un pasaules 3x3 idejas autore; Inese ir mūsu galvenā priekšniece un saikne ar Latvijas
3x3 padomi, kurā ietilpstam arī mēs – Īrijas komanda; savukart Guna ir mūsu sakarniece ar Kultūras ministriju, satura un finanšu atskaišu
pieprasītāja un reizēm bargs, bet patiesībā - mīļš un gādīgs uzraugs.

Kur notiek ievirzes
Rīta ievirzes

Pēcpusdienas ievirzes

Riti raiti, valodiņa (jaunakā grupa) – Kamīnzālē blakus ēdnīcai
Riti raiti, valodiņa (vidējā grupa 1) – Lielajā zālē pirmajā stāvā
Riti raiti, valodiņa (vidējā grupa 2) – Lielajā zālē pirmajā stāvā
Riti raiti, valodiņa (vecākā grupa) – Lielajā zālē pirmajā stāvā
Filmējam, neguļam – Saules istabā
Latviskie godi – Atpūtas istabā otrajā stāvā
Masāža un aroma terapija – Biljarda zālē
Rotu kalšana – Viesu nama terasē
Pastalu izgatavošana – Konferenču zālē pirmajā stāvā blakus
Infocentram

Psiholoģija ģimenei – Biljarda zālē
Filmējam, neguļam – Atpūtas istabā otrajā stāvā
Latvietība daudzveidībā- Kamīnzālē blakus ēdnīcai
Linu kreklu šūšana – Konferenču zālē pirmajā stāvā blakus
Infocentram
Rotaļas un folklora – Lielajā zālē pirmajā stāvā
Vilku mācība – vienā no 12-vietīgajām istabām,ja ārā līst lietus
Animācija – Saules istabā
Mazo prātnieku skola – Viesu nama terasē vai vienā no 12vietīgajām istabām, ja līst lietus

Iepazīsimies! Nodarbību “Riti raiti, valodiņa” skolotājas

Jaunāko grupu vada Zane Puncule

Vidējo grupu 1 vada Inita Danne

Vidējo grupu 2 vada Ilze Barkus

Vecāko grupu vada Marita Danne

Bērnu ieviržu vadītāji

Lolita Šteinberga – Animācija

Mārtiņš Punculis – Vilku mācība

Rotaļas un folklora – Elza McHugh un Māra Reģe

Mazo prātnieku skola – Zane Kažotniece

Ieviržu vadītāji

Rīta rosme – Sigita Ekuse

Senā tautastērpa šūšana –
Zane Bernharde

Filmējam, neguļam!– Inguna un Imants Mieži

Nīkšanas mūzikante – Ilze Ķeizare

Rotu kalšana – Andris Grebis un Pastalu darināšana – Guna Grebe

Latvietība daudzveidībā - Dace Melbārde

Latviskie godi - Inese Krūmiņa

Ģimenes psiholoģija - Solvita Vektere

Skaistumkopšana un aromterapija mājās pašu spēkiem - Baiba Kalniņa

Vienmēr uz TU, arī ar Vakara dziesmu un vārda karti
3x3 ir īpaša vide un īpaša nometne. Aicinām nesamulst mūsu jaunos nometnes dalībniekus. 3x3 nometnēs visi viens otru uzrunājam tikai un
vienīgi uz TU. Šīs piecas dienas mēs pārtapsim par lielu ģimeni, kur viens par otru rūpēsimies, palīdzēsim un uzmundrināsim. Lai to būtu vieglāk
izdarīt, visu nometnes laiku nešķirsimies no savas vārda kartes, uz kuras mazajiem dalībniekiem (līdz 13 gadu vecumam) būs uzrakstīts arī
mammas vai tēta telefona numurs, ja gadījumā mazajam izdodas nomaldīties viesu nama gaiteņos, ārā pagalmā vai vienkārši uznāk mazās
skumjas pēc vecākiem. Obligāts pasākums nometnē ir arī 3x3 Vakara dziesma. To parasti dziedam laikā starp vakara pasākumu un Nīkšanu. Ja
laiks ir jauks, dziedāsim pagalmā, ja līņās lietutiņš, tad dziedāsim Lielajā zālē.

Vakara dziesmas vārdi
Šķiramies mēs, ļautiņi,
Gana labi dzīvojuš(i).
Tu ar Dievu, es ar Dievu,
Mēs ar Dievu, labi ļaud(i)s.
Ar Dieviņu sanācāmi,
Ar Dieviņu šķīrāmies(i).
Ar Dieviņu lai palika
Šī dziesmotā istabiņ(a).
Ej, Laimiņa, tu pa priekšu,
Es tavās pēdiņās(i).
Nelaid mani to celiņu,
Kur aizgāja ļaunā dien(a).

Kāslbāras ezera mošķis, kas parasti nevienam i acīs nerādās, bija
tik pārsteigts un saskumis par faktu, ka šogad 3x3 nebūs Lough
Lannagh ciematiņā, ka atļāvās pat iznirt no dzelmes un
neizpratnē iesaukties: “Kas notiek!?”

Joki
Pēc tam, kad 3x3 T krekli veiksmīgi bija pasūtīti Latvijā,
nometnes rīkotājkomandai nācās palauzīt galvas, kā
visveiksmīgāk gatavos kreklus atgādāt uz Īriju. Varianti bija
dažādi, bet ekonomiski visizdevīgākais – lielo paku sadalīt un
vest pa daļām. Proti, līdzko kāds brauc no Latvijas, tā daļu kreklu
(cik apjoms un svars ļauj) ieliek savā koferī un atved. Pirmā jau
aprīļa vidū uz Latviju gatavojās doties Baiba.
“Es savējo kreklu nemaz koferī nelikšu, bet šurp braucot jau
uzvilkšu mugurā,” šķiet, viņa ir atradusi pavisam labu veidu
vismaz viena krekla attransportēšanai.
“Vai tu manējo nevarētu uzvilkt pa virsu savējam?” ieminās
Lāsma.
“Es varētu uzvilkt visus piecdesmit, tikai baidos, ka
neiespraukšos pa durvīm lidmašīnā,” Baiba ir gatava izpalīdzēt,
tikai mazliet nobažījusies, vai šī ideja ir realizējama.
***
Gatavojot dalībnieku sarakstus, Lauris ir priecīgi pārsteigts par
dzimšanas datumu nometnes visjaunākajai dalībniecei.
“Vai jūs pamanījāt, ka mazā ir dzimusi 1.janvārī?!” viņš
sajūsmināts iesaucas.
“Mjā… vai tas nozīmē, ka process bija sācies 1.aprīlī?” deviņus
mēnešus iepriekš ātri sakalkulē Santa.
“Aha, vai nu kontracepcijas līdzekļu ražotājs bija pajokojis jeb arī
vecākiem ir laba humora izjūta,” konstatē Sandra.
***
Kādā kārtējās sanāksmes kārtējā pīppauzē Inguna pavelk Sandru sānis: “Vai tu zini, ka Baibiņai jūnijā būs kāzas?”
Sandra savelk pieri grumbās: “Tā, tā, tā. Nu ko, tad viņai būs vecmeitu ballīte piecu dienu garumā, turklāt ar svinīgo atklāšanu, naktsdančiem pa
vidu un koncertu noslēgumā.”
***
Pieteikšanos nometnē apsver pavisam jauni dalībnieki un gatavojas piedalīties pilnā sastāvā - visa ģimene. Mazā māsiņa, kas šo nometni gaidīt
gaida, grib zināt, ko tā īsti nozīmē.
“Mammu, vai 3x3 nometnē pieņem tikai tos, kas no galvas zina reizrēķinu?” viņa interesējas.

Aicinājums!
Ja nometnē esat piedzīvojuši jautru atgadījumu, dzirdējuši asprātīgu joku, uzzīmējuši karikatūru vai pat komiksu sēriju un esat ar mieru padalītiesparādīt un pastāstīt to arī citiem, tad nāciet uz “Trejlapis” redakciju.

Bez mūsu nometnes šogad 3x3 notiek arī citur pasaulē
Latvijā, Krāslavā, no 8. līdz 15. jūlijam; vadīs Ilze un Lauris Cekuli.
Latvijā, Zaļeniekos, no 22. līdz 29.jūlijam; vadīs Ilva Mieze un Edmunds Barkāns.
Vācijā, Bērzainē, no 29. jūlija līdz 5.augustam, vadīs Inese un Āris Aveni, Indulis Bērziņš.
ASV, Garezerā, no 5. līdz 12. augustam, vadīs Maija Zaeska, Daiga Rūtiņa, Larisa Kaļiņa.
ASV, Katskiļos, no 12. līdz 19.augustam, vadīs Helēna Vīksniņa.
Lielbritānijā, Straumēnos, angļu valodā, no 30.jūlija līdz 6.augustam, kontaktpersona Rita Harrison.
Lielbritānijā, Straumēnos, no 5.līdz 12. augustam, vadīs Avita O’Donnell.
Un Austrālijā, kur šogad nometne jau ir notikusi no 2 janvāra lidz 8. janvārim,
3x3 dalībnieki pulcējās Kanberas pasakainā, eikaliptu koku un kalnu ievītā Greenhil, un
to vadīja Iveta Lainis

Īrijas 3x3 šogad notiek ļoti īpašā vietā
Ņūgreindža (Newgrange, tulkojumā - Jaunmuiža) kā 3x3 nometnes vieta šogad tika izvēlēta vairāku iemeslu dēļ. Pirmkārt tāpēc, ka tā ir salīdzinoši
tuvu lidostai un Dublinai. Otrkārt, šogad nometne ir īsāka un notiek neierastā laikā - pašā vasaras sākumā, un visu beidzot arī tāpēc, ka šī ir ļoti
īpaša un īriem vēsturiski nozīmīga vieta.
Unikālās aizvēsturiskās celtnes, kas no mūsu nometnes atrodas pavisam netālu, jo līdz ekskursiju maršrutu sākumpunktam 30 minūšu laikā var
aizstaigāt kājām, ir uzceltas pirms 5200 gadiem.
Aizvēsturiskās būves glabā daudzus noslēpumus un ar dažiem no tiem padalīsimies arī šeit.
Vispirms jāatzīmē, ka celtnes ir tapušas apmēram 3200 gadus pirms Kristus dzimšanas, tātad tās ir vismaz par 600 gadiem vecākas kā Giza
piramīdas Ēģiptē un par 1000 gadiem senākas kā Stonhendža (Stonehenge), kas ir neolīta un bronzas laikmeta piemineklis un atrodas Lielbritānijā
tuvu Eimsberijai, kas atrodas Anglijas Viltšīras grāfistē, apmēram 13 km attālumā uz ziemeļiem no Solsberi.
Ņūgreindža kā unikāla aizvēsturiska būve tika atklāta 1699. gadā. Tolaik attiecīgās zemes īpašniekam Čārlzam Campbellam bija vajadzīgi daži
akmeņi un viņš lika saviem kalpiem tos atvest no tuvējās pļavas. Akmeņus no zemes izceļot un veļot, tika atklāta ieeja aizvēsturiskajā celtnē.
Vēl viens svarīgs fakts ir tas, ka pēdējā laikā apskatīt Ņūgreindžu katru gadu ierodas ap 200 000 apmeklētāju, tādējādi padarot to par visvairāk
apmeklēto arheoloģisko pieminekli Īrijā.
Mīti un folklora savukārt stāsta, ka Ņūgreindžu ir uzcēlusi Dieva izredzēta cilts Tuate de Danen (Tuatha Dé Danann), kura sensenos laikos ir valdījusi
Īrijā, bet aizvēsturiskās celtnes ir bijušas viņu galvenā Dieva –Dagdas Moo (Dagdas Mór) un viņa trīs dēlu kapenes. Vienu no viņa dēliem sauca par
Engesu (Aonghus), kuru bieži dēvē par Brūma Engesu un tradicionāli tika uzskatīts, ka viņš faktiski ir Brugas īpašnieks, un ka mazākais pilskalns starp
Ņūgreindžu un Bojni (Boyne) piederēja Dagdam.
Runājot ar artefaktiem, izrakumu veikšanas laikā būvju iekšienē tika atrasti triju suņu kauli. Pa vienam austrumu un rietumu bunkuros, bet viens gala bunkurā. Nav zināms, vai šie kauli ir saglabājušies no vissenākajiem laikiem jeb nonākuši tur vēlāk. Domājams, ka tie bija klaiņojoši suņi, kuri
ieklīda šajā būvē, apmaldījās un vairs nevarēja izkļūt ārā, tā arī palikdami tur uz visiem laikiem.
Ņūgreindžā ir atrastas arī zeltlietas, to skaitā divas senas zelta vērptas rotas - zelta ķēde un divi gredzeni, kurus ap 1840. gadu tur atrada kāds
darbinieks, kas raka zemi pie būves ieejas. Šie artefakti kļuva pazīstami kā Konigemas (Conyngham) atradumi un tagad tie atrodas Britu muzejā.

„Trejlapis” redakcijā jūs gaida: Sandra Bondarevska, Kristīne Zaķe, Daira Lāce, Inguna Mieze, Lauris Karpovs Ziemelis. Par avīzes ārštata
korespondentu var kļūt ikviens no jums, kas raksta, zīmē, fotogrāfē un to visu iesniedz nometnes Info centrā.
Tipogrāfijas vadītāja arvien ir Baiba Kalniņa un viņa tipogrāfijā ir sastopama tikai pa naktīm, toties viņa tur strādā katru nakti. Saudzēsim Baibu!
Tipogrāfija šogad atrodas Info centrā jeb mazajā virtuvītē viesu nama pirmajā stāvā un sāk darboties ap pusnakti. Mīļi gaidīti!

