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19.augusts, 2019.gads 

Nedēļas tēma - Dziesma 
Mūsu šā gada 3x3 nometnes tēma ir Dziesma. Tās vareno spēku mēs pirms gada sajutām Latvijā Dziesmu un deju svētku laikā. 
To šogad daudzinājām arī jūnijā notikušajos Otrajos Eiropas latviešu kultūras svētkos Dublinā un  pēc tam jūljā - Kanādā  XV 
Latviešu Dziesmu un deju svētkos. 

Bet dziesma nav tikai svinama. Mēs tikai neesam aizdomājušies par to, ka dziesma ir mūsu ikdiena. Tās klātbūtne jūtama it visur 
un varbūt tieši tāpēc dziesma ir tik pierasta, ka dažkārt nav pamanāma. Pamanāms drīzāk ir klusums. Cik reižu nav gadījies, ka, 
klusumam iestājoties, bažīgi jautājam – Vai kas noticis? – 

Bet ar dziesmu tā nav. Ja skan dziesma, tad tas ir normāli, ikdienišķi un ierasti. Arī līdzdziedāšana, pie sevis dungošana, kāda cita 
dungošana tepat blakus, radio vai TV skanēšana fonā – tā ir mūsu ikdiena un mūsu ikdienas dziesma. Tā mums ir blakus ne tikai 
svētkus svinot, bet arī darbus darot. Šonedēļ dziedāsim no sirds vienmēr un visur!  

                                                             Iepazīsimies - nometnes vadītāja Zane 

       Īrijas 2019. gada nometni vada Zane Kažotniece. Nometņu rīkošanā 
       viņa piedalās jau septīto gadu un dzīvo vistuvāk nometnes norises 
       vietai, taču vadītājas statusā Zane ir pirmoreiz. Faktiski viņa bija tā, 
       kas 2012. gada rudenī atrada un ierunāja mūs Lough Lannagh 
       saimniekam Polam un Castlebar atpūtas ciemats kopš tā laika ir 
       kļuvis par neformālu 3x3 mājvietu Īrijā. 

       Jau iepriekšējos gados Zane vairākkārt tika uzrunāta nometnes 
       vadīšanai, taču apzinoties, kādu atbildību tas prasa,viņa neriskēja 
       piekrist. Tagad, kad ğimenes jaunākās atvases Silva un Roberts ir 
       paaugušies, Zane jau gadu cītīgi strādā gan pie nometnes satura, 
       gan praktisko lietu kārtošanas. Nometnes tēma un tai pakārtotā 
       nometnes programma, kas dažādos variantos šonedēļ tiks  
       izdziedāta Lough Lannagh centrā, ir viņas ieteikta un izauklēta, 
       ieviržu vadītāji attiecīgi izvēlēti un nodarbības sakārtotas  
       programmā. 

       Runājot par Zanes vistuvāko atbalsta grupu, arī Zanes vīrs Bernards 
       ne reizi vien ir bijis 3x3 dalībnieks, vecākā meita Līva ir piedalījusies 
       sešās nometnēs. Silvai šī būs astotā, jo izlaista nav neviena,  un arī 
       dēls Roberts kopš dzimšanas nav izlaidis nevienu Īrijas 3x3 nometni. 
       Viņš ir piedalījies pilnīgi visās, pie kam viņa mūžā bez 3x3 nav 
       pagājusi neviena vasara.  

Kas notiks šodien   
18.00 - 2019.gada 3x3 nometnes atklāšana un Latvijas karoga uzvilkšana mastā 
19.00 – Vakariņas svaigā gaisā 
20.00 - Vakara pasākums – Iepazīšanās, pulcēsimies zālē 
21.30 – Danči, notiks zālē 
23.00 – Nīkšana, arī notiks zālē 

 

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”. 
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Nometnes dalībniekus sveic Līga Ruperte 

Līga ir pasaules latviešu 3x3 kustības idejas autore un iniciatore.                         
1981.gadā kopā ar vīru Arnoldu Rupertu viņa sarīkoja pirmo                                                                                                
nometni Garezerā (ASV) un abi bija  šīs nometnes vadītāji.                                                                                                                      
Līga mums raksta: 

“Sirsnīgi sveicu jūs Īrijas 3x3!  Pateicos Zanei, Sandrai un visai        
pārējai 3x3 komandai par lielisko darbu organizējot šo saietu.               
No malas skatoties, apbrīnojamā kārtā liekas, ka viss tiek                        
veikts ar smaidu, sadarbojoties un vienam otru atbalstot.                
Ne par velti Īrijas 3x3 ir vienreizēji laba aura!  Pateicība                      
pienākas arī katram lielam un mazam dalībniekam,                                                                                                                                      
jo bez jums tāda 3x3 nebūtu! 

3x3 sākās kā dažu cilvēku iniciatīva 1981. gadā, Garezerā,                                         
Amerikā, un laika gaitā turpināja augt un plesties plašumā                                  
līdz dalībnieku kopskaits tagad ir gandrīz sasniedzis 40 tūkstošus.                           
Latvijā, Amerikā un Lielbritānijā ik gadu notiek divi saieti,                                  
Austrālijā, Īrijā, Norvēģijā un Vācijā pa vienam.  3x3 mūs visus ir                                                                                             
bagātinājis, palīdzējis apzināties savas saknes un lepoties ar to,                                                                                                                
ka esam latvieši, ar mūsu bagāto kultūras mantojumu un                                                                                                                   
lieliskajiem cilvēkiem.  Daudzi teic, ka 3x3 ir mazā, ideālā Latvija - baudīsim to un darīsim ko varam, lai 3x3 gaisotni 
paņemtu līdz arī uz mājām. 

Novēlu jums visiem interesantu, jautru, jaunu draugu un jaunu zināšanu piepildītu nedēļu!  Lai jums veicas! 

Attēlā: Līga Ruperte, 3x3 aizsācēja un globālā koordinatore. 

 

           

 

 

 

 

 

Svarīgi!!! Nometnes informācijas centrs 

atrodas Jāņa mājas pirmajā stāvā. Tā ir vieta, kur 
jūs saņēmāt šo pirmo avīzes numuru un 

reģistrējāties. Info centrā būs saņemama visa 
veida informācija: ieviržu norises vietu plāns; 
izmaiņas programmā, ja tādas būs; pieeja 
internetam; vadītājiem te būs 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 (parasti viņu var redzēt ar fotoaparātu 
rokās), vai zvanam viņam uz telefona numuru +353 
860533550.                                                            
Vārda kartes ir jūsu šīs nedēļas svarīgākais 
aksesuārs un bez tās nekur. Tā ir gan ieejas karte 
ēdamzālē, gan savstarpējas atpazīšanas zīme. 
Vārda karte ir īpaši svarīga bērniem, jo tās otrajā 
pusē ir vecāka vai aizbildņa  telefona numurs, kas 
ir nepieciešams gadījumā, ja bērns ir apmaldījies 
jeb vienkārši noilgojies pēc mammas vai tēta.  

 

Šogad pirmoreiz Īrijas 3x3 vēsturē paralēli drukātajam medijam “Trejlapis” būs nopietns konkurents. Visu 
nedēļu mūsu ciematā čakli darbosies arī Īrijas 3x3 televīzija. Abiem notikumu fiksētājiem un par notikušā 
tālāk ziņotājiem ir ekskluzīvas tiesības klusi un maksimāli nemanāmi ieslīdēt jebkurā  ievirzē un pasākumā. 
Neliecieties traucēti, ja jūs bildē ar fotoaparātu vai ar videokameru.   

Jaunumus un iepriekšējās dienas notikumu apskatu gan avīzes, gan TV formātā saņemsiet nākošajā dienā. 
“Trejlapi” brokastu laikā, 3x3 TV ziņas pusdienlaikā.   
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Vietas, kur kas notiks 
Rīta ievizes 
Mājas kūpinājumi- Rietumu māja 
Atrast sevi sevī – Austrumu māja 
Senā tērpa gatavošana – Lazdu māja 
3x3 teātris- zāle 
Riti raiti, valodiņa,jaunākā grupa - Rotaļu istaba  
Riti raiti, valodiņa,vidējā grupa 1 - Mājīgā māja 
Riti raiti, valodiņa,vidējā grupa 2 - Vecāko māja 
Riti raiti, valodiņa,vecākā grupa - Melleņu māja 

 
Pēcpusdienas ievirzes  
Rotu Kalšana – Baložu māja 
Pastalnieki – Mājīgā māja 
Latvieša dziedošā dvēsele - Austrumu māja 
Riti raiti valodiņa 3-6 g.v. - Rotaļu istaba 
Vilku mācība - ja līst lietus, tad Vecāko māja 

Rotaļas un dziesmas – zāle vai Lazdu māja 
Muzikālā zapte (13-18 g.v.) – zāle vai Lazdu māja 
 

Pievakares ievirzes  
Animācija pieaugušajiem - Dāvja māja 
Kokļu spēles – Rietumu māja 
Mauču adīšana - Baložu māja 
Animācija – Melleņu māja 
Sporta spēles - ja līst lietus, tad zālē 
Visdari (3-6 g.v.) – Vecāko māja 
Lielie vilki – ja līst lietus, tad Rotaļu istabā, lai jautrāk   
Papīrdziesma (viss no papīra) - Austrumu māja 
 
 
 
 
  

 
 

Visi vakara pasākumi notiek zālē 
Iepazīšanās vakars 
Svētbrīdis; Filma "Latvijas valsts dibināšana 
 un Īrijas Latvieši"                                                                                                                                                                                                 
Tikšanās ar grāmatas “Pētersoni Īrijā” autori 
Sandru Bondarevsku 
Sajūtu vakars ar Kristīni Mucinieci 
Brīvais mikrofons 
Baltijas ceļa 30-tās gadadienas svinības 
Noslēguma koncerts 
Danči/ sadziedāšanās/nīkšanas 
                                                                                                                                                                                                                                    
Avīzes “Trejlapis” redakcija – Jāņa māja                                                                                                                                                                                                     
TV 3x3 studija - bibliotēka 
 
 
Sekojiet līdzi informācijai! 
 Ieviržu norises vietas var mainīties 

 

 

                                                   Īrijas 3x3 T kreklus var nopirkt Informācijas centrā 
        

       Visus, kas vēlas iegādāties nometnes T kreklu, laipni aicinām uz Info   

       centru. Te ir gan pieaugušo izmēri, gan krekli bērniem.  

       Tāpat kā iepriekšējos gadus 3x3 laikā kreklu ar īpašu uzrakstu “Es                                 

       runāju latviski!” katru dienu saņems viens bērns, kuru izvēlēsies   

       nodarbību “Riti raiti, valodiņa!” skolotājas.   

       Pārējiem nometņotājiem aicinājums mudināt jaunāko paaudzi runāt   

         latviski ne tikai ar pieaugušajiem, bet arī savu vienaudžu - bērnu un   

       pusaudžu starpā. 
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Īrijas 3x3 vēsture 

Šogad 3x3 nometne Īrijā notiek astoto gadu. Ideja par saieta rīkošanu dzima 2011.gadā. Toreiz mūsu galvenais  uzdevums 
bija saprast, kā 3x3 darbojas, kādi ir šī saieta mērķi un ko tas vispār nozīmē. Toreiz mēs vēl tikai mācījāmies sajust 
nometnes būtību. Tagad, astoņu gadu laikā, esam kļuvuši gan par pilntiesīgu 3x3 kustības dalībnieku, gan oficiālu biedrības 
“Trīs reiz trīs” sastāvdaļu. Šo astoņu gadu laikā Īrijas nometnēs kopā ir pulcējušies 752 dalībnieki, no kuriem daudzi nav 
izlaiduši nevienu nometni. Gadu gaitā mums veidojas arī sava 3x3 vēsture un tajā aicinām ieskatīties arī jūs.     

2012.gads. Nometnes tēma – “Uguns” un sauklis “Kuries slīpā lietū, mana unguns, kuries!” Nometnes vadītāja ir Ilze 

Ceiča. Nometne notiek netālu no Dublinas, Larch Hill skautu nometnē.  Saietā piedalās 83 dalībnieki, notiek 15 ievirzes. 
Nometnes norises laiks ir no 17. – 24.jūnijam, iekļaujot Jāņu svinēšanu. Jaunākajam dalībniekam saieta laikā bija 3 mēneši, 
vecākajam – pāri astoņdesmit. Nometnes atklāšanas dienā Latvijas karogu pacēla Pēteris Elferts, tolaik vēstnieks Īrijā. 

Jautrākais joks: Kārlis – Kā vedam apskaņošanas aparatūru? Vajag                                                                                               
busiņu. Es varu kaut ko salādēt arī savā automašīnā.                                                                                                                      
Ilze – Dod kaut ko man. Man ir liela pakaļa, tur ļoti daudz iet iekšā! 

 2013.gads. Nometnes tēma – “Saknes” un sauklis –                                                                                                           

“Saknes jau vējš neizdzēš...”. Nometnes vadītāji – Imants un Inguna                                                                                                    
Mieži. Nometne notiek Castlebar Lough Lannagh atpūtas centrā.                                                                                                        
Rekordliels dalībnieku skaits. Nometnē šogad pavisam piedalās 150 dalībnieku. Ievirzes vada 32 ieviržu vadītāji. Darbojas 18 
brīvprātīgie palīgi. Nometnē ir 38 ģimenes un virkne vieninieku. Vidējais dalībnieku vecums - 26 gadi. Notiek 27 ievirzes un 
nedēļas nogales skoliņu skolotāju kursi. Jaunākais nometnes dalībnieks ir pusgadu vecs. Vecākais nometnes dalībnieks ir 77 
gadu jauns. Nometni atbalsta Latvijas Sabiedrības integrācijas fonds.                                                                                              
        Jautrākais joks: Jau izsenis mūsu senči, plaši aptverot 
        pasaules ģeogrāfiju, ir dibinājuši starptautiskus  
        sakarus. Inese Krūmiņa min, ka latviešu tautas  
        dziesmās nereti norādīts, ka attiecīgā darbība norit,  
        piemēram, Taizemē. Inese atzīmē, ka tikpat bieži  
        tautas dziesmās parādās arī vietvārds Šaizemē.  

          2014.gads. Nometnes tēma – “Laipas” un  

        sauklis - “Tēvu tēvi laipas meta, bērnu bērni –  
        laipotāji”. Nometnes vadītāji – Imants un Inguna.   
        Lough Lannagh pavisam nometņo 127 dalībnieki, 3x3 
        saimē ir 33 ģimenes un pulciņš vieninieku. Jaunākajam 
        trīsreiztrīsotājam ir 5 mēneši. Vecākajam   
        trīsreiztrīsotājam - 66 gadi. Vidējais vecums 26 gadi.  
        Ievirzes vada 23 ieviržu vadītāji. Brīvprātīgo saimē 
palīdz 22 dalībnieki. Nedēļas garumā nometnē piedalās Gunta Robežniece no Kultūras ministrijas. 

Jautrākais joks: 3x3-nieces pie brokastgalda mēļo, ka Īrijas mitrais gaiss                                                                                                     
nāk par labu matu augšanai. Austris Grasis un Jānis Krūmiņš skumji ar                                                                                                                   
roku pārbrauc saviem pakaušiem. Jā, diemžēl, uz visiem tas neattiecas. 

 2015.gads. Nometnes tēma – “Pavards” un sauklis “Nu es kuršu                                                                                   

uguntiņu, dziesmu likšu pavardā”. Nometnes vadītāja – Baiba Kalniņa.                                                                                                         
Nometne notiek Castlebar, Lough Lannagh atpūtas centrā. Piedalās                                                                                                    
106 trīsreiztrīsnieki, no kuriem 38 bērni. Vidējais vecums – 28,4 gadi.                                                                                                         
Vecākajam dalībniekam – 77 gadi, jaunākajam  – 1 gads. Dalībnieki ir                                                                                                                             
arī no Lielbritānijas, Francijas un Latvijas. Notiek 20 ievirzes.  

       Jautrākais joks: “Tēti! Atdod manu vārda karti?!” kāds mazais 
       nometņotājs ir tuvu asarām. “Es nezinu kur tu esi viņu  
       nolicis, sameklē pats,” audzinošā tonī aizrāda tētis. “Bet tu to  
       esi uzkāris sev kaklā un staigā jau otro dienu!” zēns ir sašutis. 
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                2016.gads. Nometnes tēma – “Raksti” un sauklis “Rakstā 

       mani runājiet”. Nometnes vadītāja – Baiba Kalniņa. Nometne  
       notiek Castlebar Lough Lannagh atpūtas centrā. Nometnē ir  
       102 dalībnieki, no tiem 32 bērni. Pārstāvētas Īrija, Lielbritānija, 
       Francija un Latvija. Notiek 21 ievirze. Jaunākajam dalībniekam 
       18. augustā palika 5 mēneši, vecākajam dalībniekam ir 74 gadi. 

       Jautrākais joks: Austris Grasis savas ievirzes laikā nesaudzīgi  
       kritizē tos, kas kropļo latviešu valodu. “Nu, kā gan veikalā pie  
       biezpienpīrāgiem var piekarināt uzrakstu “BEZPENPIRAGI!?”  
       viņš ir dusmīgs. 

                                                                                                                         
2017.gads. Nometnes tēma – “Maize” un sauklis “Neba maize pate nāca”. Nometnes vadītāja – Lāsma Andersone. 

Nometne notiek Castlebar Lough Lannagh atpūtas centrā. Notiek 20 ievirzes. Ir pārstāvēti trīs kontinenti: Eiropa, Amerika un 
Austrālija. Pavisam 102 dalībnieki, to skaitā 26 bērni. Vecuma amplitūda: jaunākajam dalībniekam ir 16 mēneši, bet 
vecākajam dalībniekam – 939 mēneši.  

Jautrākais joks: Tēēēēti, man vajag plāksteri!                                                                                                                                                               
Es sasitu pirkstu! – asarām birstot, žēlojas mazā Daniela.                                                                                              
-Nekas, tulīt pāries. Gribi buču? –                                                                                                                            
- Griiiibuuu! -                                                                                                                                                              
Atskan skaļa un sirsnīga buča. Daniela brīdi                                                                                                                                                         
ieklausās sevī un nopietni konstatē:                                                                                                                          
-Nepārgāja... -                                                                                                                                                                
To visu nosaktās Zane, kurai apsaitēts pirksts.                                                                                                                       
- Varbūt ka man pārietu no bučas? – viņa prāto. 

   

2018.gads. Nometnes tēma – “Debess”                                                                                                                                                 

un sauklis “Debesis iekrita; debesis iekrita tevī!”                                                                                                                                  
Nometnes vadītāja – Lāsma Andersone. Nometne notiek netālu no Droghedas, New Grange Lodge. Nometnē  pavisam 
piedalās 84 dalībnieki, no tiem 34 bērni. Nometne notiek Latvijas valsts simtgades zīmē. Viena no ievirzes vadītājām nometnē 
ir kultūras ministre Dace Melbārde.                                                                                                                                                            
                Jautrākais joks: Pastalu darināšanas ievirzes vadītāja slavē savus 

                                   pastalniekus: - Indra, malacīte, kāds tev skaists purniņš!                                                                                                                   
                 - Es tagad taisos savilkt otru arī.          
                                              - Tikai uzmanīgi.                                        
                           Purniņu par daudz                                                                                                                                                                       
                                                 savilk nedrīkst,                                                 
                          tad vairs nav smuki.  
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Trīsreiztrīs saime pasaulē ir plaša. Ko vēsta 2018. gada 3x3 pārskats? 

Austrālijā – saiets notika no 2. – 8. janvārim, Kanberā, un to 

vadīja Iveta Laine.  Saietā bija 57 dalībnieki. 17 no tiem bērni.  

Austrālijas 3x3 šogad svinēja 35 gadu jubileju.  

Īrijā – saiets notika no 31. maija – 4. jūnijam, Lāsmas 

Andersones vadībā.  Saietā bija 84 dalībnieki.  Kā ievirzes 

vadītāja piedalījās Dace Melbārde, Latvijas kultūras ministre. 

Latvijā – pirmais saiets notika Krāslavā no 8. – 15. jūlijam, un 

to vadīja Ilze un Lauris Cekuli.  Saietā bija 448 dalībnieki, 77 

no ārzemēm. 

Otrais saiets notika Zaļeniekos no 22. – 29. jūlijam Ilvas 

Miezes un Edmunda Barkāna vadībā.  Šai saietā piedalījās 419 

dalībnieki, ap 55 no ārzemēm.  Abos saietos piedalījās ap 60 

dalībnieku no vietējās apkārtnes.  Kā parasti, saietos bija 

daudz bērnu un jauniešu. 

Lielbritānijā nometne angļu valodā notika no 30. jūlija – 6. 

augustam,  un to vadīja grupa entuziastu.  Grupas 

kontaktpersona ir Rita Harrison.  Nometnē bija 60 dalībnieki.   

Saiets latviešu valodā notika no  5. – 12. augustam,  Avitas 

O’Donnell vadībā.   Saietā bija 85  dalībnieki. 

Vācijā -  saiets notika no 29. jūlija – 5. augustam, un to vadīja 

Indulis Bērziņš un Inese un Āris Aveni.  Šis bija pirmais 3x3 

Vācijā, un tur piedalījās 130 dalībnieki no 13 valstīm.  Saietā 

visu nedēļu piedalījās arī Latvijas kultūras ministre Dace 

Melbārde. 

ASV – Garezerā nometne notika no 5. – 12. augustam Maijas 

Zaeskas, Daigas Rūtiņas un Larisas Kaļiņas vadībā.  Nometnē 

bija 173 dalībnieki, no kuriem 43 bija bērni.  Katskiļos 

nometne notika no 12. – 19. augustam Helēnas Vīksniņas 

vadībā, ar 103 dalībniekiem. 

3x3 nometņu/saietu kopskaits (kopš pirmās nometnes 

Garezerā, 1981. gadā) 2018. gada rudenī ir 247, un kopējais 

dalībnieku skaits – 37169.     

                                                                                                                    

2019. gada nometnes/saieti 
 

Adelaidē – no 2018. g.. 31. decembra – 2019. g. 6. janvārim, 

vad. Vizma Boag un Daila Mohr 

Vecpiebalgā – no 7. – 14. jūlijam, vad. Inese un Ainārs 

Grīnvaldi 

Alojā – no 21. – 28. jūlijam, vad.  Ieva un Eduards Krūmiņi 

Lielbritanijā angļu val. – no 28. jūlija – 4. augustam, vad. 

Ingrīda Dzeriņa.  Latviešu valodā – no 4. – 11. augustam, 

vad. Avita O’Donnell 

Garezerā – no  4. – 11.  augustam, vad. Maija Zaeska, Daiga 

Rūtiņa, Larisa Kaļiņa 

Katskiļos – no 18. – 25. augustam, vad. Ingrīda Jansone 

Īrijā – no  19. – 25. augustam,   vad. Zane Kažotniece          

 

                                                                                                      

www.3x3.lv ir atrodama informācija par 3x3,  ieskaitot visu 

nometņu avīzes un Latvijas 3x3 ik rīta video ziņas, kā arī 

Vācijas 3x3 sagatavotais video par 3x3 Bērzainē un pasaulē. 

3x3 pateicas LV Kultūras ministrijai par pieškirto atbalstu un 

cer, ka tas turpināsies arī nākotnē.  Īpašs paldies Kultūras 

ministrei Dacei Melbārdei par viņas dāsno pienesumu 3x3. 

Pārskatu sagatvoja Līga Ruperte, 3x3 globālā koordinatore, 

PBLA IP locekle 

Īrijas 3x3 atbalstītāji: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Trejlapis” redakcijā jūs gaida: Sandra Bondarevska, Ludmila Glazunova, Ilze Barkus, Daira Lāce, Inguna Mieze, Lauris Karpovs Ziemelis. Par 
avīzes ārštata korespondentu var kļūt ikviens no jums, kas raksta, zīmē, fotografē 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 un redakcija šogad atkal atrodas Jāņa mājas virtuvē. Mīļi gaidīti! 

 


