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Dienas tēma: Atvadu dziesma
Atvadu dziesmas ir dažādas, bet tajās visās ir tāda mazliet
skumīga, pat smeldzīga nots, jo šķiršanās taču nekad nav
jautra. Arī uz īsu brīdi šķiroties no patiesiem draugiem,
iesmeldzas sirds, kur nu vēl zinot, ka nākošā tikšanās var
pienākt pēc ilga laika, un varbūt pat, ka liktenis jūs kopā
vairs nesavedīs nekad... Atvadu dziesma parasti sākas
“Paliec sveiks...”, “Ar dievu...”, “Projam jāiet” un vēl

citādiem. Reizēm tie ir apņēmīgāki, reizēm - jestrāki, reizēm
ar nolemtību pilni vārdi un melodijas. Bet atvadu dziesmās
mazliet ieskanas arī cerīga nots. Un tikai nedaudz pamainot
jēgu Čikāgas piecīšu dziesmā “Es zinu, ka mēs vēlreiz
satiksimies...”, paturēsim prātā to, ka šajā dzīvē viss ir
atkarīgs tikai no mums, tātad - viss ir iespējams!

Redaktores sleja
Vēl tikai karoga nolaišana, rūpīga tā salocīšana un saudzīga noglabāšana līdz nākošai nometnei. Vēl tikai pēdējā kopīgā saruna
par to, kā mums šonedēļ gājis, kas izdevies un kas ne visai; vēl tikai atvadu apkampiens un buča un tad mēs atkal atgriezīsimies
katrs savā ikdienā, rutīnā; katrs savā pilsētā un pat valstī. Mēs aizbrauksim no šīs savas ideālās Latvijas, kā to sauc Līga Ruperte.
Aizbrauksim, bet ar domu, ka pēc gada atkal tajā atgriezīsimies. Tad nu vēl pēdējā brīdī saelposimies labi daudz šo latvisko
gaisu, sasmelsimies šo neredzamo latvisko auru, kas ap mums virmojusi visas septiņas dienas, ieslēgsim to dziļi sevī un rūpīgi
glabāsim turpmākās vismaz 360 dienas, līdz atkal kārtosim savas ceļasomas un koferus, lai atgrieztos savā skaistajā, ideālajā
ilūzijā. Pragmatiķi sacīs – ilūzijās dzīvot nedrīkst; tas nav saprātīgi! Kādas muļķības. Drīkst gan, un kā vēl!
Jūsu Sandra

Šodien
9.30 tātad tūlīt pēc brokastīm, nometnes noslēguma sarunas zālē
11.00 karoga nolaišana, atvadas un mājupceļš

Ieviržu vadītājiem un citiem nometņotājiem, kas līdz Dublinai ceļos ar vilcienu
Tiem, kam vilciena attiešanas laiks no Kāslbāras (Castlebar) dzelzceļa stacijas ir pulksten 15:58, ir pasūtīts autobuss no
nometnes. Pulcēšanās pie informācijas centra pl. 15.15.

Atcerēsimies, ka visu istabiņu atslēgas ir jāatdod Laurim!

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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Lielais nometnes noslēguma koncerts
Lielais 3x3 noslēguma koncerts un izstāde ir tas pasākums, kurā viss nedēļas
laikā paveiktais ievirzēs saplūst vienuviet. Te varam apskatīt, ko septiņās
dienās esam sastrādājuši, ko iemācījušies, ko sapratuši. Te nu beidzot vecāki
redz, ko pa šo laiku ir sadarījuši viņu bērni un bērni redz vecāku paveikto. Mēs
visi vienlaikus esam gan tie, kas rāda, gan tie, kas skatās un klausās. Lai arī ar
noslēguma koncertu ik reizi beidzas katra nometne, to repertuārs nekad
neatkārtojas. Arī šoreiz.
Vakardienas koncerts ilga 2 stundas un tam bija divas daļas. Šeit no tā varat
apskatīt pavisam nelielu daļiņu.

“Riti raiti, valodiņa” jaunākās grupas bērni.

“Riti raiti, valodiņa” vidējā grupa I.

“Riti raiti, valodiņa” vecākā grupa.
“Riti raiti, valodiņa” vidējā grupa II.

Mārtiņš ar saviem vilkiem.
Noslēgumā savu darbu demonstrēja abas animācijas ievirzes.
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Pastalnieki, ievirzi vadīja Guna Grebe
Lielo vilku ievirzi vadīja Jānis Atis Krūmiņš.

Senā tērpa darināšana.

Muzikālā zapte.

Kokļu spēlētājas.

Pastalnieki sveic savu vadītāju.

Latvieša dziedošā dvēsele.

3x3 teātris ar operu “Eža kažociņš”.

Izstāde

Saldumi un svētku torte.

Pastalas, bērnu darbiņi, mauči un rotas noslēguma izstādē.
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Naktsputns jeb nometnes komendante
Vērīgākie nometņotāji būs pamanījuši, ka ir kāda īpaša trīsreiztrīsniece,
kas piedalās itin visās Nīkšanās, pie kam nīkst no sirds un līdz pašām
beigām. Ja jūs domājat, ka viņa ir aplam sabiedriska, liela dejotāja un
dziedātāja, tad jūs nekļūdāties. Tomēr paralēli izpriecām un nīkšanai līdz
galam, šis ir arī Ivetas pienākums nometnē. Viņas 3x3 postenis Kāslbārā
ir komendante.
Pēc tam, kad nīcēji ir iznīkušies, Iveta paliek pati pēdējā, pārskata zāli,
piekārto, kas kārtojams, un aizslēdz durvis. Liekas, kas nu tur daudz...
bet šie darbi reizēm ievelkas līdz pat pustrijiem naktī.
Jautāta, vai šādas naktsmaiņas nav nogurdinošas, Iveta smaidot attrauc
- Es tak esmu īpašs putns - pūce!
Te nu jāatgādina arī tas, ka Iveta ir komendante ar stāžu. Pirmoreiz
nakts pienākumus Iveta pildīja pagājušā gada nometnē NewGrange un
ar lielu prieku amatu pieņēma šogad atkal.
Visiem nedarbus mīlošajiem emīliem atgādinām, ka mūsu komendante
ir mīļa un gādīga, nevienam pāri nedara un lamatu berdi nav pelnījusi.
Drīzāk gan buču un uzslavu!

Vakar T kreklu “Es runāju latviski” saņēma Natālija!
Natālija pie mums ir atbraukusi no Maskavas un visu nometnes laiku cītīgi
apmeklē Riti raiti, valodiņa vecāko gupu. Natalij, mēs tevi mīlam!

“Te bij’ laba saiminiece!”
Šogad nometnē mūs ēdināja Zane Kreicberga un Indra
Jākobsone. Ja Indra par virtuves lietām 3x3 nometnē
rūpējas jau krietni pasen, tad Zanei šī bija ne tikai pirmā
pieredze nometņotāju pabarošanā nedēļas garumā, bet
arī pirmā 3x3 nometne vispār. Ceram, ka šī pieredze viņai
patika. Mums – noteikti un gribam redzēt Zani par

saimnieci atkal. Papildus abām pavārītēm virtuvē un
ēdamzālē rosījās arī krietns pulciņš palīgu – Zigrīda, Iveta,
Ruta, Entonī, Ričards un Evelīna.
Bez viņiem virtuves darbi neritētu uz priekšu tik raiti kā
tagad. Jums visiem milzīgs simtuvienpadsmitkārtīgs
paldies!
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Sena (dienu pirms nometnes sākuma) saruna WhatApp.
Nedēļas sākumā to saprastu tikai sagatavots lasītājs, tagad visi
Santa: Izskatās, ka būs nejauks laiks.
Lauris: Zanei jāsēž uz jumta un jāpūš projām mākoņi.
Zane (pēkšņi): Mīļie!! Ja varam, lūdzu nomainam programmā mani kā Muzikālās zaptes vadītāju uz Romānu, kam pavāres
uzvārds. Urrā!!
Lauris: Mēs programmā vairāk neko nevaram nomainīt, viss paliks, kā ir un kauti putni.
Baiba: Mēs varam to svinīgi paziņot jau nometnē, jo visi papīri jau ir kauti (lasi – izprintēti).
Zane: Es zinu, Baibiņ!! Bet tieši tā, mēs svinīgi paziņosim!!
Santa: Ak, pienāks pirmdiena, un varēs viskautko svinīgi paziņot...
Zane: Un viņš arī piekrita dzirdāt latvisko pantu “Atmostas Baltija” piektdienā!!!!!
Guna: Es arī piekrītu dziedāt.
Baiba: Man vajag, lai viņš piespēlē man rokoperā arī, bet to es runāšu uz vietas.
Zane: Man radās sajūta, ka viņš var visu!
Lauris: Un ko tad tu, Zane, nometnē neko nedarīsi??? 😱
Baiba: Ja nevada ievirzi, tad ir jāmaksā!
Santa: Dizainiski beigtie putni kā muzikāli ainavisks tēlojums.
Zane: Es taču ar padomes oficiālo rīkojumu sēdēšu uz jumta un pūtīšu mākoņus!
Santa: Galvenais, lai beigās ezīc dzīvs!
Guna: Paga, paga, paga. Nevar tāpat vien sēdēt uz jumta.
Santa: Zane maigi pūtīs pīlītes uz jumta tikmēr, kamēr šīs pārtaps kautos putnos... bet galvenais, ka ezīc dzīvs!
Baiba: Vispār jau mākoņus Īrijā pūst nav nieka lieta.
Guna: Patiesībā jau ezīc beigās vairs nav dzīvs, vi’š dizainiski, kā Fenikss, pārdzimst un ir gatavs pats lidot kā putns.
Santa: Idejiski ezīc vienmēr dzīvs!
Zane: Es ar rīkojumu...
Guna: ... un jumta pūtienu, un no ezīša paliek kauts putns.

Tējlapja testa uzvarētāja ir Gaida
“Tējlapja” konkursa vērtēšanas komisija ir apkopojusi visas iesniegtās testu atbildes.
Izrādās šie uzdevumi nemaz nav bijuši tik vienkārši, kā varētu šķist, un uz visiem jautājumiem pareizi nav atbildējis neviens.
Tomēr vislielāko punktu skaitu – 9 pareizas atbildes no 12 iespējamām - esam saņemuši no Gaidas Andersones, līdz ar ko viņa
kļūst par testa uzvarētāju!

Nākošais labākais rezultāts ir Silvai Džoisai, tāpēc balviņa arī viņai!
Pareizās testu atbildes
1.
2.
3.
4.

tests
tests
tests
tests

o
o
o
o

Romāns Kreicbergs
Sports bērniem
Māra Puncule
Muzikālā zapte

o Gunita Simtniece
o Lielie vilki
o Edvards Kalniņš
o Pastalnieki

o Mārtiņš Kriškāns
o Latvieša dziedošā dvēsele
o Sporta spēles
o Animācija bērniem
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Uz tikšanos 2020. gada nometnē!
Nākošā gada 3x3 nometni Īrijā atkal vadīs Zane Kažotniece.
Nometnes tēma vēl nav zināma, bet zinot Zani, tā noteikti
būs interesanta. Nometne atkal notiks šeit – Kāslbārā,
Lough Lannagh ciematiņā un tā noteikti būs vienā no
augusta nedēļām.
Vadoties pēc šā gada pieredzes, nometnes rīkotāji ir
ieviesuši jaunu pieteikšanās veidu, proti, ziņas par sevi būs
jāsniedz on-line pieteikuma versijā, kas ir krietni vienkāršāk,

nekā lejuplādēt anketu, aizpildīt un pēc tam pārsūtīt to uz
3x3 e-pastu. Taču e-pasta adrese mums paliek tā pati un
turp varat sūtīt savus jautājumus, ierosinājumus vai mīļas
vēstules vienkārši tāpat, ja gribas ar kādu parunāties.
Pieteikšanās 2020.gada nometnei sākies uzreiz pēc jaunā
gada. Nenokavējiet! Par pieteikšanās sākumu ziņosim gan
savā Facebook 3x3 lapā, gan portālā Baltic-Ireland.ie.

Mūs atbalsta Latvijas Republikas Kultūras ministrija
Kultūras ministrija ir mūsu pastāvīgais un lielākais atbalstītājs. Ministrija nodrošina atbalstu ne tikai visu latviešu vairākpaaudžu
ģimenēm domātu saietu nodrošināšanai un attīstīšanai, bet arī jauniešu nometnēm 2x2.
Kultūras ministrijas pārziņā ir arī virkne citu kultūras atbalsta pasākumu diasporai. Piemēram, kopš 2011.gada ik vasaru notiek
konference "Latvieši pasaulē - piederīgi Latvijai". Šogad sadarbībā ar Pasaules brīvo latviešu apvienību (PBLA) tā tiks rīkota
rudenī, pašās septembra mēneša beigās.
Vēl ministrija katru gadu sniedz atbalstu diasporas latviešu organizācijām Dziesmu un deju svētku pasākumu sarīkošanai
latviešu mītnes zemēs un veicina Dziesmu un deju svētku repertuāra apguvi, tai skaitā latviešu diasporas koru un deju kopu un
Latvijas kolektīvu tiešu sadarbību, kā arī katru gadu atbalsta pasākumus Latvijas profesionālās kultūras un mākslas pieejamībai
latviešu diasporas centros ārvalstīs.

Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas atbalsts
Diasporas aktivitātes, tajā skaitā pasākumus līdzās 3x3, atbalsta arī Ārlietu ministrija. Šogad sadarbībā ar Latvijas vēstniecību
Īrijā varējām piedzīvot vakar notikušo Baltijas ceļa trīsdesmit gadu atceres pasākumu, kurā piedalījās arī mūsu lietuviešu un
igauņu draugi.
Kopumā Ārlietu ministrija ik gadu sniedz nopietnu pienesumu diasporai un tai paredzētā projektu atbalsta programma ir
populāra ārvalstīs dzīvojošo latviešu vidū. Piemēram, ministrijas diasporas projektu izvērtēšanas komisija 2018. gadā bija
saņēmusi un izskatījusi 166 projektus, no kuriem daļēji vai pilnīgi atbalstīja 99, kopsummā piešķirot 138610 eiro un tas nozīmē,
ka šajā programmā gada laikā vien ar ministrijas svētību dažādās pasaules valstīs notika turpat simts latviskumu veicinošu
pasākumu. Īrijas latviešiem visnotaļ svarīga ir sadarbība un atbalsts, ko sniedz Latvijas vēstniecības Dublinā. Paldies par to
sakām vēstniekam Jānim Sīlim, vēstniecības padomniecei Edītei Mednei, bijušai konsulārās nodaļas vadītājai Norai Redlihai un
citiem pārstāvniecības ļaudīm.

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, 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 un redakcija šogad atkal atrodas Jāņa mājas virtuvē. Mīļi gaidīti!
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