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Septembris, 2019 (tieši pēc mēneša) 

  

Kling, klang avīze "Trejlapis" turpina iznākt 
Reizēm gadās, ka nav iespējams strauji nobremzēt. Tad gaita vienkārši jāpalēnina un bremzes pedālis jāspiež maigi un uzmanīgi. 
Tieši tā ir noticis arī ar “Trejlapi”. Mēs, redakcija, mēğināsim samazināt ātrumu pakāpeniski. Tiesa gan, pastāv visai lielas bažas, 
ka līdz nākošai nometnei 2020. gada vasarā, pavisam apstāties neizdosies, jo nākošā nometne maz pamazām, bet nepielūdzami 
tuvojas. Galu galā ir palikuši vairs tikai nieka 10 mēneši līdz 2020.gada 3x3 nometnes sākumam, un tikai mazliet vairāk kā trīs 
mēneši līdz janvārī atkal sāksies jauna pieteikšanās. 
Nu, lūk, un ņemot to visu vērā, esam nolēmuši, ka ikdienas avīze uz kādu brīdi pārtaps par mēnešrakstu, kurā regulāri jūs 
informēsim par 3x3 rīkotāju gaitām un gatavošanos nākošai Īrijas 3x3 nometnei. Bet vispirms par to, kas palicis nepateikts vēl no 
augusta. 
 

 Noslēguma konference un nometnes nobeigums 
Ja atceraties, tad pēdējo nomet- 
nes Trejlapi  beidzām ar noslē- 
guma koncertu un izstādi, kas 
notika sestdienas vakarā, 24. 
augustā. Bet tagad par to, kāda  
bija nākošā dienā.  
(turpinājumu lasiet 2. lpp) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                                                      Pazaudēts/atrasts 
        Tas, ka pēc nometnes noslēguma arvien kaut kas pazūd un arī 
        otrādi – pavisam negaidīti atrodas, ir parasta un pierasta 3x3 
        pēcnometnes parādība. Un tā, ja esat nejauši kaut ko 
atraduši,        atraduši, dodiet ziņu; ja pazaudējuši, tad arī.  
        Šā brīža bilance: 
        Pazuduši - tautiski brunči; tautiska josta; 18 izmēra džinsu 
        bikses. Ja jums ir pazudis vēl kaut kas, lūdzu rakstiet Zanei 
        (zane.kazotniece@gmail.com) 
        Atrasti – skat. pievienotajā bildē. 
        Un atgādinām – Šis ir pavisam nopietns paziņojums! 

  

Paldies visiem!  
Mums ir iemesls sevi uzslavēt. Visu nometnes istabiņu atslēgas ir saņemtas un nodotas Lough Lannagh saimniekam Polam. 
Mēs esam malači! 
 

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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Pēdējā nometnes diena sākas ar noslēguma konferenci 
Kā arvien nometnes noslēgumā dalībnieki pulcējās zālē, lai kopā pārrunātu nometnes norisi. Šī ir reize, kad ikvienam nometnes 
dalībniekam tiek dots vārds. Lai gan konferences uzdevums un jēga ir pārrunāt nometnes veiksmes un neveiksmes, izteikt 
ierosinājumus un uzlabojumus, tie izskan visai reti. Ineses Krūmiņas pa apli laistais dzīparu kamoliņš iet no rokas rokā un katrs saka 
vai nesaka, stāsta vai nestāsta savas izjūtas, ko guvis 3x3 laikā. Kāpēc nestāsta? Galvenokārt tāpēc, ka tuvojas šķiršanās brīdis un 
emocijas traucē izteikties. Ko tur slēpt, nometnes noslēguma diena ir raudamā diena un tas arī saprotams. Varbūt tieši tāpēc tik 
daudz izskan vārds “Paldies!” Tas veltīts gan saimniecēm un viņu palīgiem par mūsu ēdināšanu; gan ieviržu vadītājiem par viņu 
nesavtīgo darbu; gan organiztoriem, kas visu to salikuši kopā; gan puišiem par regulāro krēslu pārkārtošanu no vienas zāles uz otru 
un visubeidzot – paldies tiek sacīts ikvienam par lielisko kopābūšanu nedēļas garumā.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ar karoga nolaišanu beidzas 3x3 nometne 
Pēdējā nometnes diena tāpēc arī ir pēdējā, ka tā ir pati pēdējā kopā sanākšana, kad veicami vēl pēdējie 3x3 uzdevumi, jānodzied 
pēdējā 3x3 dziesma un tad Īrijas nometne ir izskanējusi vārda vistiešākajā nozīmē. Kā nekā šogad mūsu 3x3 tēma bija Dziesma, 
tāpēc tā skanēja visur un vienmēr - gan ievirzēs, gan vakara sarīkojumos, gan nīkšanās. Šī patiešām bija ļoti skanīga nometne ar 
daudzām muzikālām ievirzēm, priekšnesumiem un sadziedāšanos, ar Baltijas ceļu un ar vakarēšanu, kopīgi cepot pīrāgus un 
žāvējot gaļu Rietumu mājas pagalmiņā. 
Pašiem nometņotājiem dziedot “Daugav’s abas malas mūžam nesadalās”, svētdien, 25.augustā sarkanbaltsarknais karogs lēnām 
noslīdēja lejup gar karoga mastu. Tas šoreiz nepalika Īrijā, bet ceļoja tālāk, lai kļūtu par liecinieku citām, nākošajām pasaules 3x3 
nometnēm. Nometnes vadītāja Zane Kažotniece, mazajam Robertam un Silvai palīdzot, rūpīgi salocīto karogu nodeva Inesei 
Krūmiņai, Latvijas 3x3 padomes priekšsēdētājai.  
Laimīgu ceļavēju un tiksimies atkal 2020. gadā! 
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 Atvadas un prombraukšana 
Ja satiekoties apkampiens ir cerīgs un priecīgs, tad atvadoties – ciešs jo ciešs. Sak, neaizmirsti mani un noteikti satiksimies atkal. 

Tam seko steidzīgie – iedod savu telefona numuru; apstiprini mani Facebookā; noteikti atraksti e-pastu! Tad noklaudz 

automašīnas durvis un nākošās tikšanās gaidāmas, ja ne pēc gada, tad pēc mēneša vismaz. 

Vistālākis mājupceļš, protams, mērojams mūsu ieviržu vadītājiem no Latvijas un Lielbritānijas, taču vairākas stundas ceļā nākas 

pavadīt arī tepat Īrijā dzīvojošajiem latviešiem. Pat dubliniešiem jārēķinās ar 3 – 4 stundām, līdz kamēr nokļūst mājās. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par mums raksta 
“Trejlapis” nebūt nav vienīgais medijs, kas raksta par Īrijas 3x3. Publicitāte šogad sit  

pušu visus rekordus un par to esam ļoti priecīgi. Par mums ziņo gan internetā, gan  

drukātajā presē, gan latviešu, gan angļu valodā. Mūsu fotogrāfijas pārpublicē un to  

skatījumu skaits aug ar katru dienu. 

https://www.latviesi.com/jaunumi/raksts/foto-daudzina-baltijas-celu-3x3-saieta-irija 

http://baltic-ireland.ie/2019/06/44351/ 

http://baltic-ireland.ie/2019/08/44734/ 

https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/savisars-nedomaju-ka-baltijas-celu-butu-iespejams-atkartot.a329758/ 

https://lv100.lv/programma/kalendars/akcijai-baltijas-cels-30-notikumi-pasaule/ 

http://baltic-ireland.ie/2019/08/44747/ 

http://www.pbla.lv/nosledzies-jau-astotais-3x3-saiets-irija/ 

Oficiālajā Latvijas 3x3 mājas lapā var izlasīt visus nometnes laikā tapušos Trejlapjus: 

http://www.3x3.lv/KRATUVE/Irija/2019/Trejlapis2019_6.pdf 

https://www.youtube.com/channel/UCEMA-wniEsQkxh75rjDJeJA 

Šogad pirmo reizi nometnē strādāja arī 3x3 TV un tāpēc ir vērts atzīmēt arī to. Visus raidījumus var noskatīties - 5.novada 

Youtube kanālā: https://www.youtube.com/channel/UCU1Qys-LTf32-sDqjSEuz0w 

Mūsu Facebook grupā ir pamatīgi audzis apmeklējumu skaits. Vietnes https://www.facebook.com/3x3irija/ kopējā statistika uz 

avīzes nodošanas brīdi rāda, ka lapu ir apmeklējuši 8134 lasītāju un no tiem ap četriem tūkstošiem ir atzīmējuši, ja publikācijas 

viņiem patikušas. 

Arī lietuviešu kopienas forums vietnē Facebook ir publicējis Daudzinājuma laikā uzņemtās bildes: 

https://www.facebook.com/bokehryan/media_set?set=a.2684426924901034&amp;type=3 

https://www.latviesi.com/jaunumi/raksts/foto-daudzina-baltijas-celu-3x3-saieta-irija
http://baltic-ireland.ie/2019/06/44351/
http://baltic-ireland.ie/2019/08/44734/
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/savisars-nedomaju-ka-baltijas-celu-butu-iespejams-atkartot.a329758/
https://lv100.lv/programma/kalendars/akcijai-baltijas-cels-30-notikumi-pasaule/
http://baltic-ireland.ie/2019/08/44747/
http://www.pbla.lv/nosledzies-jau-astotais-3x3-saiets-irija/
http://www.3x3.lv/KRATUVE/Irija/2019/Trejlapis2019_6.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCEMA-wniEsQkxh75rjDJeJA
https://www.youtube.com/channel/UCU1Qys-LTf32-sDqjSEuz0w
https://www.facebook.com/3x3irija/?epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/bokehryan/media_set?set=a.2684426924901034&amp;type=3
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Nometnes pēdējā dienā dalībnieki aizpilda nometnes norises novērtējuma anketas 
Sakarā ar to, ka 3x3 nometnēm līdz-

finansējumu dod Latvijas Republikas 

Kultūras ministrija, arī Īrijas 3x3 rī-

kotājiem nākas ministrijai sagatavot 

atskaites par paveikto. Viena no no-

metnes norises kvalitātes pārbau-

dēm ir nometņotāju novērtējuma 

anketas, ko aizpilda pieaugušie dalīb-

nieki. 2019. gada anketu kopsavil-

kumu piedāvājam izlasīt arī jums - 

Uz sekojošiem jautājumiem - “Saieta 

laikā paplašinās latviskās zināšanas, 

tiek stiprinātas latviskas ģimenes, 

tiek sekmēta latviskas kopības izjūta 

un draudzību veidošanās“, “Saieta 

dalībnieki apzinās vienotas vēstu-

riskās vērtības, izjūt tradīciju pēc-

tecību, paaudžu sadarbību”, “Saiets 

stiprina piederības sajūtu Latvijai”, 

“Esmu apmierināts/a ar kultūras 

programmu”, “Ievirzēs ieguvu jaunas 

zināšanas/prasmes vai papildināju 

esošās” ar “Jā” ir atbildējuši visi ap-

taujātie un ar “Nē” nav atbildējis 

neviens. 

Arī uz jautājumu “Informācija, ko no 

saieta rīkotājiem saņēmu pirms 

saieta un saieta laikā, bija saprotama 

un pietiekoši izsmeļoša” ar “Jā” ir 

atbildējuši visi un ar “Nē” – neviens, 

taču šeit ir piezīme, ka varētu būt 

izsmeļošāka informācija par sadzīves 

apstākļiem, piemēram, ka būs pie-

ejama veļas mazgājamā mašīna. Te 

nu jāsaka, ka piezīme ir vietā un to 

noteikti ņemsim vērā. 

Jautājot par “Esmu apmierināts/a ar 

ēdināšanu saieta laikā” ar “Jā” ir 

atbildējuši visi, ar “Nē” - neviens, tur-

klāt viens dalībnieks ir ievilcis pat trīs 

ķekšus; kāds cits ķeksi un trīs 

plusiņus; viens ir ļoti izcelts ķeksis;  

un vēl vienā aptaujas lapā iepretim 

šim jautājums ievilkti divi ķekši, kas 

liecina par to, ka bijām labi paēduši. 

Atbildot, vai “Esmu apmierināts/a ar 

naktsmājām” ar “Jā” ir atbildējuši 40, 

ar “Nē” – 1 un pie “Nē” ir minēts arī 

iemesls – “Nevaru apgrūtināt savu is-

tabas kaimiņieni ar savu hiperaktīvo 

mazdēlu, citādi viss labi.” Jā, te 

mums risinājumu nāksies pameklēt 

ilgāk... Toties pie šī jautājuma viens 

dalībnieks ir ievilcis divus ķekšus, 

norādot, ka ir apmierināts dubultā.  

Tālāk dalībnieki min dažādus ietei-

kumus, priekšlikumus un piedā-

vājumus, ko iespēju robežās ņemsim 

vērā. 

 

 

 

Uzdevums tiem, kas rūpīgi lasa Trejlapi!  
Turpinot tradīciju, ka Trejlapis saviem lasītājiem uzdod arī dažādus rēbusus, rīko konkursus, testus un tamlīdzīgi, turpināsim arī 

šo tradīciju.  

Tiesa gan, pagaidām mums vēl nav balvu fonda, bet aktīvākie noteikti nepaliks tukšā. 

Pirmais jautājums: Kāda būs nākošās, 2020. gada 3x3 nometnes tēma? 

Atbildes lūdzam atsūtīt uz e-pastu – pieteikums3x3@gmail.com.  

Noteikums! Nometnes organizatoriem ir aizliegts piedalīties uzdevuma risināšanā un pareizās atbildes priekšlaicīgā no-

pludināšanā. Ja kāds tiks pieķerts, sekos bargs sods! 
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          Tieši šādi ir jāizskatās   

          nometņotājam –ņipram un  

          enerģiskam nometnes sākumā un  

          neizgulējušamies un viegli   

          sagurušam nometnes noslēgumā. 

 

 

 

 

Joki 
Īstenībā šis nemaz nav joks, bet paziņojums. Lazdumāja, ko mēdz saukt arī par Riekstu māju, tiek oficiāli pārdēvēta par Miežu 

māju. Tas tāpēc, lai nejauktu galvu sev, nometņotājiem un arī pašiem Miežiem. 

**** 

Apspriežot ideju par Trejlapja iznākšanu arī ārpus nometnes laika, pašos pamatos bija smalks aprēķins, pie kam pat ļoti 

aritmētisks - ja turpināsim izdot avīzi visu gadu reizi mēnesī, tad līdz nākošai nometnei tā pārtaps par trīs-reiz-trīs plus trīs-

reiz-trīs Trejlapi, saniedzot kopējo izdevumu skaitu - 18 numuri gadā. 

 

Par cik šī avīze ir drīzāk skumīga kā jautra, tad joku, kā redzat, nav daudz. Bet tā vietā ir virkne mīļu dzimšanas un vārda 

dienu apsveikumu! 

 

Versanai Lozdai dzimšanas diena bija 6.septembrī un Versanai tagad ir pilni 5 gadi!  

 

Zani Laizāni Punculi suminām dubultā – gan dzimšanas dienā, gan sakarā ar meitiņas piedzimšanu! Zanes jaunā dzīves gada 

sākums iestājās 29.augustā, bet mazā Puncuļu atvasīte piedzima pirms nedēļas. Daudz laimes dzimšanas dienā abām!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agita Kalniņa svinēja dzimšanas dienu tūlīt pēc nometnes 28. augustā. Daudz laimes! 

Bez dzimšanas dienu gaviļniekiem, augusta beigās un septembrī mums ir bijusi arī virkne vārda dienas svinētāju: 

26.augustā bija vārda diena Natālijai Fatehovai 

2.septembrī –   Elīzai Verzai 

4.septembrī –   Dzintaram Riekstiņam 

12.septembrī – Evai Zaķei, Evai Barsčauskai, Evitai Kreicbergai 

14.septembrī – Santai Siliņai 

15.septembrī – Sandrai Bondarevskai 

Mīļi sveicam visus un visas!!                  
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2020. gada nometne notiks no 9. līdz 15.augustam  

Lai arī līdz nākošai nometnei vēl 

krietns laika sprīdis, nometnes rī-

kotāji jau gatvojas 2020. gadam. 

Piemēram, pašreiz tiek izstrādāta 

jauna un ērtāka pieteikšanās kārtība 

dalībniekiem. Jums vairs nebūs jā-

pilda Pieteikuma anketa un jāsūta uz 

mūsu e-pastu, jo pieteikties varēs 

on-line. Līdzīgi kā pildot dažādas ap-

taujas, jums būs jāsniedz ziņas par 

sevi un saviem līdzbraucējiem, jā-

atbild uz dažādiem ar nometni sai-

stītiem jautājumiem, piemēram, par 

dalību ievirzēs. Kad būsiet to izda-

rījuši, mēs saņemsim jūsu atbildes, 

un tas vienlaicīgi būs arī jūsu pietei-

kums dalībai nometnē. 

Droši vien esat jau pamanījuši, ka 

katrs nometnes vadītājs nometni pa-

rasti vada divus gadus pēc kārtas. 

Tieši tā notiks arī šoreiz un 2020. 

gada nometnes vadītāja atkal būs Za-

ne Kažotniece. Nometnes program-

ma vēl top, bet nākošā gada tēma 

jau ir zināma un tas būs CEĻŠ. Šādā 

ceļa-zīmē tad arī notiks Zanes otrā 

nometne.  

Vieta nemainīgi būs tā pati – Lough 

Lannagh atpūtas ciemats pie ezera 

Kāslbārā (Castlebar) Meijo grāfistē 

(Co Mayo). Tie, kuriem jau tagad ir 

skaidrs, ka būsiet Īrijas 3x3 da-

lībnieki, atzīmējiet datumus kalen-

dārā un laicīgi izbrīvējiet darbā au-

gusta trešo nedēļu. 

Pieteikšanās nometnei sāksies 2020. 

gada janvārī un mēs to izziņosim gan 

Facebookā, gan portālā Baltic-

Ireland.ie. Līdz tam esam iecerējuši 

ne tikai publicēt jauno 3x3 pro-

grammu, bet arī pastāstīt par katru 

no plānotajām nākošā gada ievirzēm.  

Pēc šā gada pieredzes un vadoties no 

dalībnieku atsauksmēm, esam iece-

rējuši noteikti saglabāt un pārvērst 

par tradīciju kopīgo pīrāgu cepšanu, 

kas augustā notika iepriekšējā vakarā 

pirms Daudzinājuma. Šī vakarēšana ir 

guvusi lielu atsaucību, tāpēc ir no-

teikti saglabājama.  

Vēl viena ideja, ko centīsimies īs-

tenot nākošgad, ir gadatirgus, tāpēc 

ceram gan uz dalībnieku, gan ieviržu 

vadītāju atsaucību.  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Īrijas 3x3 atbalstītāji: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mēnešraksta „Trejlapis” redakcijā attālināti strādā: Sandra Bondarevska, Daira Lāce, Inguna Mieze un Lauris Karpovs Ziemelis. Par avīzes 

ārštata korespondentu vēl joprojām var kļūt ikviens no jums, kas raksta, zīmē, fotogrāfē un to visu atsūta uz 3x3 e-pastu: 

pieteikums3x3@gmail.com.  

Tipogrāfija gan vairs nestrādā un tās vadītāja Baiba Gaigra katru nakti virs nav sastopama tipogrāfijā, jo pārejot uz elektronisko avīzes 

versiju, viņa ir aizlaista atvaļinājumā uz 10 mēnešiem. Ja jūs domājat, ka viņa par to priecājas, tad maldāties. Saudzēsim Baibu!  

 


