Oktobris, 2019

Avīzīte atkal iekrīt tavā e-pasta kastītē. Šoreiz oktobra numurs
Turpinot apsolīto, ka Trejlapis būs ar jums kopā visu gadu, ir pienācis laiks oktobra mēneša avīzes numuram. Un oktobris ir tāds
īstens rudens mēnesis, kad koku lapas ir iekrāsojušās viskošākajos dzeltenajos un sarkanajos toņos, dabā valda vēss miers un rāmi
pakšķ lietus pilieni, ko lāgiem pārtrauc asas vēja brāzmas un lietus gāzes. Protams, šeit, Zaļajā salā krāsu ainava nav tik gleznaina kā
septembrī Latvijā, bet arī Īrijai piemīt savs rudenīgais oktobra skaistums, sava rudens Dziesma. Vēlam to no sirds izbaudīt
ikvienam!

3x3 turpinās arī pēc nometnes. Ilze Barkus
“Lietaino, vējaino dienu iedvesmas
darbiņi” – tā 3x3 bērnu latviešu
valodas ievirzes “Riti raiti, valodiņa”
skolotāja Ilze Barkus piesaka savas
nu jau mājās darinātās pastalas, kas
tapušas rudenī, labu laiku pēc
nometnes noslēguma. Un te nu
jāsaka, ka tieši šāds ir 3x3 nometnes
uzdevums – aizraut, ierādīt kā,
ievirzīt noteiktās sliedēs un ļoti
cerēt, ka pēc nometnes attiecīgās
ievirzes nodarbe dalībnieka ikdienā
iegūs turpinājumu, ka tā kļūs par
dalībnieka vaļasprieku vai ideālajā
variantā – pat par amatu.
Ilze un viņas darinātās pastalas tam ir pierādījums un ar to ļoti lepojas viņas ievirzes vadītāja Guna Grebe.
“Tas ir tas labākais, ko ievirzes vadītājs var vēlēties. Nometnē iegūtajām prasmēm ir jādzīvo arī pēc tam, kad 3x3 ir beidzies. Ja
dalībnieki iegūtās iemaņas turpina pilnveidot patstāvīgi, tad mērķis ir sasniegts par visiem 120%,” saka Guna.
Ja arī jums 3x3 turpinās vēl pēc nometnes, tad ar savu pieredzi dalieties arī ar mums. Atsūtiet avīzei savus stāstiņus un fotogrāfijas!

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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Pie lielā 3x3 saimes galda
Septembra beigās Rīgā uz Latvijas 3x3 padomes sēdi pulcējās ne tikai padomes locekļi, bet arī šā un nākošā gada Latvijas nometņu
vadītāji. Īrijas 3x3 ir Latvijas 3x3 padomes kolektīvais biedrs, taču sapulcēs klātienē līdz šim piedalījušies nebijām. Šī bija pirmā
reize, kad Īrijas 3x3 padomes priekšsēde Sandra Bondarevska varēja ne tikai satikties, bet arī kolēğiem pastāstīt par nometnēm
Īrijā.
Sapulce notika Krūmiņu ģimenes mājā. Kā jau latviešiem pieklājas, visi pulcējās pie namamātes klātā lielā saimes galda. Attālināti,
ar Skype palīdzību, sapulcē klāt bija un tai sekoja arī 3x3 kustības radītāja – 3x3 mamma Līga Ruperte, kas visiem mums sūta mīļus
sveicienus no Grand Rapids Amerikā.
Pavisam Latvijas 3x3 padomē darbojas vairāk nekā divdesmit aktīvu locekļu, tostarp Īrijas trīsreiztrīsniekiem labi pazīstamā Guna
Grebe, kas koordinē Kultūras ministrijas nometnēm piešķirto valsts līdzfinansējumu un pēdējos gadus mums māca arī darināt
pastalas. Lielo vairumu Īrijas 3x3 dalībnieku nav jāiepazīstina arī ar Jāni Ati Krūmiņu, kas pirms deviņiem gadiem uz Īriju atveda
Vilku mācību. Sākumā tajā darbojās tikai zēni, bet tagad šī ievirze kļuvusi populāra arī meiteņu vidū. Un kas gan nepazīst Inesi
Krūmiņu, jeb Krūmiņmāti - sapulces nama saimnieci un Latvijas 3x3 padomes priekšsēdi, visdažādāko ieviržu un Daudzinājumu
vadītāju, neiztrūkstošu arī Zaļās salas nometnēs.

Padomes sēdē par aizvadītās vasaras nometnēm Vecpiebalgā un Jaunpilī atskaitījās šo nometņu vadītāji Inese un Ainārs Grīnvaldi
un Ieva un Eduards Krūmiņi. Abas nometnes pulcēja lielu skaitu dalībnieku un tās, protams, ne ieviržu skaita, ne arī izmaksu ziņā
nav salīdzināmas ar nometnēm, kas noris diasporā. Stāstot par saietiem Īrijā, Sandra, savukārt, skaidroja visai sarežğīto situāciju
ar nometnes vietas organizēšanu. Zaļajā salā diemžēl nav neviena latviešu kopienai piederoša īpašuma, kā tas ir tradicionālajās
trimdas zemēs - Amerikā, Austrālijā un Lielbritānijā. Te nav arī iespēju nomāt internātskolu telpas, kā to dara Latvijā. Vienīgais
veids, kā risināt telpu jautājumu, ir īrēt kādu no viesnīcas tipa atpūtas centriem, ko ļoti labā sadarbībā ar Lough Lannagh, nu jau
darām septiņus gadus un ceram, ka to turpināsim arī nākotnē. Padomes locekļiem Sandra arī pastāstīja par dalībnieku ēdināšanas
organizēšanu Īrijā un uzslavēja mūsu saimnieci Indru Jākobsoni, kas šo atbildīgo darbu godam veic jau astoto gadu. Sarunas gaitā
tika pārrunāts arī līdz šim nebijis pasākums, nometnes Daudzinājumā iekļaujot Baltijas ceļa 30 gadu atzīmēšanu sadarbībā ar
Latvijas vēstniecību Īrijā, aicinot tam pievienoties arī Igaunijas un Lietuvas vēstniecības un igauņu un lietuviešu kopienu ļaudis.
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Padomes priekšsēdētāja Inese Krūmiņa no savas puses papildināja Sandras sacīto, ka atšķirībā no Latvijas, Īrijā padome nav tikai
lēmēja, bet vienlaikus arī komanda - nometņu rīkošanas darba grupa, kur katram tās loceklim ir noteikti veicamie uzdevumi. Inese
piebilda, ka padomes sastāvs Īrijā deviņu pastāvēšanas gadu laikā praktiski nav mainījies un izteica atzinību par Īrijas 3x3 padomes
ieguldījumu kopējā kustībā, ko sanākušie atbalstīja ar aplausiem.
Runājot par gatavošanos nākošā gada 3x3 saietiem, sēdē vārds tika dots arī 2020.gada Latvijas nometņu vadītājiem, bet, par Īrijas
nometni runājot, Sandra pastāstīja gan par mūsu nometnes nākošā gada vadītāju Zani Kažotnieci, gan viņas izvēlēto nometnes
tēmu Ceļš. Šobrīd darbs pie nākamajām nometnēm kā Latvijā, tā Īrijā vēl tiek plānots un, līdzko tiks izziņoti norises datumi un
vietas, kā arī pieteikšanās gala termiņi, par tiem varēsiet izlasīt arī Trejlapī.
Sandras Bondarevskas dalība darba sapulcē Rīgā noslēdzās ar aicinājumiem Īrijas latviešiem piedalīties Latvijas nometnēs,
savukārt Latvijas 3x3nieki tika aicināti augustā apmeklēt Zaļo salu.

Lepojamies ar Zani
25. septembrī ar prieku uzzinājām, ka šī un nākošā gada
Īrijas 3x3 nometnes vadītāja Zane Kažotniece ir ne tikai
nominēta, bet, kā lēmusi konkursa žūrija, arī apstiprināta
apbalvojumam 2019. gada Latvijas Lepnums Īrijā.
Ilze, kura Zani ir izvirzījusi apbalvojumam, savā pieteikumā raksta: “Šim apbalvojumam vēlos pieteikt Zani
Kažotnieci. Ja man ir jānosauc latviskākā ģimene Īrijā,
man uzreiz nāk prātā Zanes Kažotnieces ģimene.
Ierodoties pirmo reizi Zanes mājās, izbraucot šauros Co.
Mayo kalnu ceļus, pēkšņi atrodies ... Latvijas viensētā...
No Latvijas vestā guļbūves māja pārvērš šo skaisto, bet
svešo Īrijas dabas nostūri kaut ko tik ļoti tuvā, pazīstamā
un mīļā. Zanei ir brīnišķīgi izdevies saglabāt latviskumu
savā ģimenē un viņa to māca arī citiem latviešu bērniem,
vadot Mayo latviešu atbalsta grupas skoliņā. Zane jau
kopš pirmās 3x3 nometnes Īrijā ir aktīvi, ar lielu mīlestību
un atbildības sajūtu tajā darbojusies un šogad pirmoreiz
bija nometnes vadītāja. Zane ir tā, kas organizē arī

dažādus latviešu pasākumus bērniem un pieaugušajiem
Co. Mayo.”
Papildinot izvirzītājas aprakstu, no savas puses varam
piebilst, ka Zane ir arī radoša personība, brīnišķīga
kolēğe un draugs, uz kuru vienmēr var paļauties.
Mēs sirsnīgi apsveicam Zani ar pelnīto goda nosaukumu!
Un ne tikai. Viena no konkursa laureātēm ir arī lietišķās
mākslas nodarbību pasniedzēja Dublinā Valda Birkmane,
kas bijusi ieviržu vadītāja arī vairākās Īrijas 3x3
nometnēs. Sveicam arī Valdu!
Kā organizatoru grupa noteikti piedalīsimies Latvijas
lepnuma Īrijā godināšanas ceremonijā 30. novembrī un
sveicēju pulkam aicinām pievienoties arī jūs. Par to, kā
tas izdarāms, lūdzu kontaktējieties ar šobrīd nometnes
virtuālā Infocentra vadītāju Lauri, rakstot uz e-pastu
pieteikums3x3@gmail.com, otrs variants – sazinieties ar
pasākuma Latvijas lepnums Īrijā organizatoriem
https://www.facebook.com/latvijaslepnumsirija/.
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Okrobris ir bagāts ar mūsu dzimšanas dienu jubilāriem!
Šomēnes sveicam –
Evelīnu Patkovsku, kurai dzimšanas diena bija 4. oktobrī . Šomēnes viņai palika 14 gadu un
vismaz pusi savu vasaru Evelīna ir piedzīvojusi kopā ar Īrijas 3x3. Mīļi sveicam!

Rutu Gražuli, kurai dzimšanas diena bija 9. oktobrī. Rutiņa ir mūsu 3x3 veterāns un allaž
palīdzīga roka pie virtuves darbiem, komandas biedrs un draugs. Buča Rutai!

Silvu Džoisu, kurai dzimšanas diena bija 15. oktobrī, mēs redzam uzaugam kopā ar 3x3.
Savā pirmajā 3x3 nometnē Silvai bija 3 gadi, šomēnes paliek apaļi 10! Silva, tāpat kā brālis
Roberts, šogad un nākošgad palīdzēs mammai vadīt nometni. Hip, hip, urrā!

Fridrihs Briedis, kuram dzimšanas diena bija 17. oktobrī, līdz šim nav izlaidis nevienu
nometni. Allaž nosvērts un nopietns, bijis godalgots ar “Es runāju latviski!” T-kreklu. Daudz
laimes, Fridrih!

Edgaram Mutulim, kurš piecu gadu jubileju svinēja 22. oktobrī, šā gada nometne nebūt
nebija vienīgā. Savu pirmo nometni Edgars piedzīvoja četru gadu vecumā un, šķiet, ka
viņam 3x3 patīk. Sveicam tevi!

No sirds sveicam Inesi Krūmiņu, kurai dzimšanas diena bija vakar - 24.oktobrī. Par Inesi
laikam ir lieki ko piebilst - 3x3 ir viņas dzīves sastāvdaļa un dzīvesveids. Novēlam, lai tā
būtu vienmēr!

Un, protams, mīļi, mīļi sveicieni mūsu vārda dienu gaviļniekiem!
29. septembrī vārda diena bija Mikam Verzam
1.oktobrī vārda diena bija Lāsmai Andersonei
11.oktobrī vārda diena bija Silvai Džoisai
19.oktobrī vārda diena bija Elīnai Pinto
23.oktobrī vārda diena bija Dainim Barsčauskim
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Kāda trīsreiztrīs dalībniece, rudenīgā pusdepresijā ieslīgusi, oktobra beigās, ieslēgusi Latvijas Radio, nostalģiski klausās Līgo
dziesmu ierakstus. Turpat blakus spēlējas viņas mazais dēlēns.
“Jānīt, vai tu zini, kas šī ir par dziesmu?” viņa prasa puisēnam.
“Zinu,” nekavējoties un pārliecinoši atbild mazais.
“Nu?”
“Tā ir 3x3 dziesma.”
***
“Pabeidzu avīzi un tagad iešu pirkt šņabi!” 3x3 organizatoru čatā apņēmības pilna raksta Santa. Pārējie neizpratnē. Vai tiešām
avīzes maketēšana mūsu kolēģi novedusi tik tālu, ka… Nē! Izrādās Santai padomā kāda viltīga recepte: degvīns nepieciešams, lai
pagatavotu īpašas zāles - aplietu kastaņus un tad šajā izvilkumā vannotu sēdoša darba nomocītas kājas. Kā redzat, taisīt avīzi
nav vienkārši, turklāt veselībai kaitīgi.

Trejlapja septembra numura konkursa neuzvarētājs!
Tā vien izskatās, ka septembra konkursa jautājums “Kāda būs nākošās 2020.gada 3x3 nometnes tēma?” ir bijis pārlieku
sarežğīts. Neviens nav iesūtījis konkursa pareizo atbildi, līdz ar ko septembra konkursa galveno balvu – 70 collu plazmas
televizoru – nesaņem neviens. Vispār jau… itin neviens nav iesūtījis arī nepareizu atbildi, tāpēc veicināšanas balvas arī paliek
redakcijas rīcībā.
Trejlapja septembra numura konkursa pareizā atbilde ir: Nākošās, 2020.gada, 3x3 nometnes tēma būs CEĻŠ.
Cerams, ka šī numura konkursā gan jums, gan mums veiksies labāk.
Oktobra konkursa jautājums: Kas vadīs Īrijas 3x3 2021. gadā?
Atbildes lūdzam atsūtīt uz E pastu – 3x3 pieteikums@gmail.com. Nometnes organizatoriem ir liegts piedalīties uzdevuma
risināšanā un pareizās atbildes priekšlaicīgā nopludināšanā. Ja tiks pieķerti, sekos bargs sods!

Īrijas 3x3 internetā ir arī skatāms
Pagājušajā avīzes numurā publicējām saites, kur varat lasīt rakstus par šā gada 3x3. Tagad mūs var redzēt ne tikai fotogrāfijās,
bet arī video un mūsu 3x3 TV ziņas atradīsiet šeit:https://www.youtube.com/channel/UCU1Qys-LTf32-sDqjSEuz0w
Savukārt animācijas ievirzes rezultātus varat apskatīt šeit: https://www.youtube.com/channel/UCEMA-wniEsQkxh75rjDJeJA
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2020.gada 3x3 nometnes. Kur notiks, kad notiks un kas vadīs
Austrālijā
No 02.01.2020. līdz 08.01.2020.
Norises vieta: Howmans Gap Alpine Centre, Falls Creek
www.camps.ymca.org.au/locate/howmans-gap.html
Vācijā
Bērzainē no 6.līdz 13. aprīlim, vadīs Lelde un Indulis Bērziņi
Latvijā
Kalnos no 12. līdz 19. jūlijam, vadīs Anna Gobzeme Nulle un Guntis Nulle
Maltā no 26. jūlija līdz 2. augustam, vadīs Ilze un Lauris Cekuli
maltas3x3@gmail.com
Anglijā
Angļu valodā “Straumēnos” no 26. jūlija līdz 2. augustam, vadīs Ingrīda Dzeriņa
Latviešu valodā “Straumēnos” no 2. līdz 9. augustam, vadīs Inga un Armands Ozoliņi
Īrijā
Kāslbārā no 9. līdz 16. augustam, vadīs Zane Kažotniece
ASV
Garezerā no 9. līdz 16. augustam, vadīs Maija Zaeska, Daiga Rūtiņa, Larisa Kaļiņa
Katskiļos no 16. līdz 23. augustam, vadīs Ingrīda Jansone

Īrijas 3x3 atbalstītāji:

„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 uz3x3 e-pastu:
pieteikums3x3@gmail.com.
Tipogrāfija gan vairs nestrādā un tās vadītāja Baiba Kalniņa 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!
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