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UZMANĪBU! 
Informācijas centrs ir atvērts katru dienu no 9.30 līdz 13.00. Pie centra dežuranta varat vērsties ar jebkuru jautājumu. Ja dežurants 
nevarēs jums atbildēt uzreiz, tad noskaidros jūsu jautājumu un atbildi sniegs cik drīz vien iespējams. Ja vajadzība ir neatliekama un 

īpaši nopietna, meklējiet vai zvaniet centra vadītājam Laurim, tel.: 00353 860 533 550. 
Atcerieties, ka ārkārtas gadījumā, ja nepieciešama medicīniskā palīdzība, aizsardzība vai glābējs, tad Īrijā ir jāzvana pa telefona 

numuru 999. Pēc savienojuma operators jums jautās, kurš no dienestiem jums nepieciešams (Ambulance/Fire/Garda). Nosauciet 
un vajadzīgais steigsies palīgā.  

Numurs 999 savienojas arī tad, ja jums tālruņa kontā ir beigusies nauda vai ir ieslēdzies „save screen”.

Šodienas ritējums  
 
07:30 - 08:00 Rīta rosme  
08:00 - 08:30 Pamošanās  
08:30 – 09:15 Brokastiss  
09:15 - 09:30 Gatavošanās Ievirzēm  
09:30 - 11:30 Rīta ievirzes  
11:45 - 12:15 Kopkoris 
12:30 - 13:30 Pusdienas  
13:30 - 13:45 Gatavošanās Ievirzēm 
13:45 - 15:45 Pēcpusdienas ievirzes  
15:45 - 16:00 Gatavošanās Ievirzēm 
16:00 - 18:00 Vakara ievirzes 
18:00 - 19:00 Vakariņas  
19:00 - 21:00 Vakara pasākums: “Kā latvieši 
radušies?” Skatāmies filmu “Valiant” 
21:00 - 22:00 Danči 
22:00 - ………. Nīkšana

Diemžēl covid 19 nekur nav pazudis un vazājas apkārt kā tāds miglas mērkaķis. Līdz ar to ievērosim higiēnu, mazgāsim rokas 
daudz un sirsnīgi. Ja saieta laikā sajūties slikti, dodies uz inforcentru. Mums krājumā ir termometrs un daži testi

“Teici, teici, valodiņa, ko upīte burbulēja!” 
Valoda ir tauta. 
Valoda ir dzeja. 
Valoda ir vesture. 
Valoda ir zinātne. 
Valoda ir cilvēks. 
/Jānis Klīdzējs/

Mēs visi esam pamatīgi noilgojušies pēc, nu jau savas, “Mazās 
Latvijas” tepat Īrijā. Mēs alkstam satikties, saskatīties, 

sadziedāties, sadarboties un sarunāties latviski! 
Ir pienācis tas laiks, kad mēs atkal varam tikties, iepazīties, 
apķerties, pieķerties un atdoties 3x3 enerģijai tā, lai tā plūst pa 
mūsu vēnām no papēžiem līdz matu galiem, lai ceļ spārnos un 

neļauj nolaisties uz zemes visas nedēļas garumā un vēl 
ilgi pēc tam! 
Tas brīdis nu ir klāt! Mēs atkal visi esam sanākuši 
kopā, lai veselu nedēļu runātu tikai latviski! 
Šīs nometnes tēma ir “Valoda”! Tā tika jau izvēlēta 
2019. gadā, kad 3x3 padome ar vienu aci vēl vilka 
kopā tikko aizvadītās nometnes atskaites, bet ar otru 
jau skatījās uz mani, kā nākamās nometnes 
vadītāju...
 
Kāpēc tieši “Valoda”? Valoda ir tas, kas mēs esam, tas 
kas mūs vieno! Tas ir iemesls, kāpēc mēs pirms vienpad-
smit gadiem izvēlējāmies pavadīt savu pirmo 3x3 nedēļu 
svešinieku pūlī un jau nedēļas beigās šo pūli saucām par 
savu ģimeni! Ar valodu mēs mostamies, ar valodu mēs 
ēdam, dzeram, mīlam, strādājam, nogurstam un ejam 
gulēt! Tieši tāpēc, ka valoda ir tik ļoti pašsaprotama un 
neatņema daļa no mūsu ikdienas, taču ne vienmēr tā tiek 
novērtēta. 
Mēs nepastāvam bez valodas un valoda nepastāv bez 
mums! Tāpēc aicinu visus papildināt valodu un ļaut 
tai papildināt mūs! Domāsim, runāsim, dziedāsim un 
smaidīsim tikai latviski! 
 
Lauris Karpovs, nometnes vadītājs



KAM GAN VĒL VAIRĀK VAJADZĪGS 3X3, JA NE ĪRIJAS 
LATVIEŠIEM?
Īrijas 3x3 saietā klātienē Līga Ruperte ir bijusi tikai vienā 
nometnē, pašā pirmajā, 2012. gadā, taču tas nenozīmē, ka viņa 
nav bijusi kopā ar mums. Pagājušajā un aizpagājušajā gadā 
Līga attālināti vadīja ievirzes arī Īrijas trīsreiztrīsniekiem, bet 
kopā ar Īrijas 3x3 padomi viņa ir teju katrā sanāksmē visu 
vienpadsmit gadu garumā. Kāpēc?  Atbildi uz to Līga jautājuma 
formā saka Īrijas 3x3 desmitgadei veltītajā filmā - “Kam gan 
vēl vairāk vajadzīgs 3x3, ja ne Īrijas latviešiem?”   
Arī šā gada saietam esam saņēmuši vēstuli no Līgas Rupertes, 
3x3 kustības dibinātājas pasaulē.  
 
Apsveikums 2022. gada Īrijas 3x3 
Sirsnīgi sveicinu Īrijas 3x3 rīkotājus, darbiniekus un dalībniek-
us! Paldies Laurim un visai Īrijas 3x3 padomei par lielo darbu 
ko viņi ir veikuši, lai jūs varētu pavadīt šo nedēļu kopā. Un 
paldies katram no jums par to, ka esat šeit! 
Mani dažkārt dēvē par 3x3 mammu, un es esmu bezgala lepna 
un priecīga, ka tas, ko uzsākām 1981. gadā, Garezerā (ASV), 
ir spējis augt un zelt trīs kontinentos, sešās zemēs. Tas ir mūsu 
visu nopelns!  Padomāsim par to, kas mūs mudina, kas aicina 
būt kopā 3x3 saimē.  Kāpēc 3x3 jau vairāk nekā četrdesmit 
gadus ir bijis svarīga daļa no manas dzīves un ir kļuvis svarīgs 
arī daudziem, daudziem citiem. Mana atbilde ir skaidra – tāpēc, 
ka tur ir forši, tā ir emocionāli, intelektuāli un sabiedriski 
bagātinoša vide. 
Mūs vieno kopīgās vērtības:  latviskās - mīlestība un cieņa pret 
Latviju, latviešu kultūru un tautu, un cilvēciskās – cieņa pret 
cilvēku, atvērtība, pieņemšana, vienlīdzība, draudzība, savstar-
pējs atbalsts. Mēs nešķirojam cilvēkus pēc vecuma, sabiedriskā 
vai finansiālā stāvokļa, jo esam viena saime, uzrunājam viens 
otru ar “Tu” un apzināmies, ka ikviens no mums ir vērtīgs un 
vajadzīgs, līdzatbildīgs par to, lai saiets izdotos. Katram no 
mums ir jābūt gan devējam, gan arī ņēmējam. 
Lai jums šī nedēļa palīdz stiprināt mīlestību un lepnumu uz 

Latviju, tās kultūru un tautu!  Lai tā palīdz novērtēt, cik labi ir 
būt kopā ar savējiem! 
                                                                           Līga Ruperte 
 
Līga ir gatava dalīties ar savu pieredzi un 
zināšanām  
Gadu gadiem 3x3 saietos Līga ir vadījusi Ģimeņu seminārus. 
To viņa darījusi gan kopā ar kolēģi Māru Tupesi, gan viena, gan 
3x3 nometnes laikā, gan ārpus tā. Līga piedāvā konsultācijas arī 
mums Īrijā. Ja ir interese, darat to zināmu “Trejlapis” redakcijai.

Trīsreiztrīsnieki Īrijas nometnē ierodas ar visdažādākajiem transporta līdzekļiem, daži, main-
ot un pārsēžoties pat vairākos. Piemēram, ieviržu vadītāji Guna un Andris no Latvijas, ceļu 
uz Lough Lannagh vispirms mēro ar automašīnu, tad sēžas lidmašīnā, tad atkal pārsēžas au-
tomašīnā, bet pēc tam ceļu turpina braucot vilcienā. Dažiem nākas pārsēsties no viena vilcie-
na citā, un, nokļūšanai no vienas stacijas otrā, izmantot vēl arī tramvaja pakalpojumus. Citi, 
garo ceļu mēro lielākās un mazākās, vairāk vai mazāk piekrautās automašīnās.

Ceļā uz 3x3



Šodien Lough Lannagh atpūtas centrā no tuvākām un tālākām 
Īrijas pilsētām, arī tuvākām un tālākām valstīm, ir sabrauku-
ši latviešu trīsreiztrīsotāji. Pavisam kopā esam 75 pilna un 
nepilna laika dalībnieku, tostarp 29 bērni. Gan jaunākā, gan 
vecākā paaudze nedēļas laikā nometnē darbosies 23 ievirzēs, no 
kurām dažas jau tik pierastas un gaidītas, ka bez tām 3x3 nav 
iedomājams. Nu, piemēram, saiets Īrijā nebūtu nekāds 3x3 bez 
Rotkalšanas. Un meistars Andris Grebis uz Dublinu lido jau 
sesto reizi. Ceļu uz Īrijas nometni no Lielbritānijas jau piekto 
reizi mēro latviešu valodas skolotāja Gita Robalde, kas arvien 
strādā ar vecāko “Riti raiti, valodiņa!” bērnu grupu.  
Astoto reizi Īrijas trīsreiztrīsnieki nometnē sagaida arī Inesi un 
Jāni Ati Krūmiņus. Inese Īrijā ir vadījusi dažādas ievirzes, bet 
šogad nu jau otro reizi Īrijas nometnes dalībnieki Ineses mācīti 
apgūs pirts gudrības. Ievirzi, ko nometnē vadīs Jānis Atis, nav 
grūti uzminēt. Protams, tā ir Vilku mācība. Bez šī Īrijas no-
metnes zelta fonda, šogad vēl virkne jaunu ieviržu vadītāju un 
“Trejlapis” ar viņiem jūs iepazīstinās nedēļas gaitā.   
 

Īrijas 3x3 nometnē bija reģistrēšanās, iekārtošanās un atkalre-
dzēšanās diena  
Pēc divu gadu virtuālajām nometnēm, atkalredzēšanās, sa-
tikšanās, apskaušanās un sarunas bija jo īpašas. Lielākos un 
mazākos pulciņos trīsreiztrīsnieki ieradās savā saieta mājvietā, 
kur lielākajam vairumam latviešu nometņotāju viss jau tik 
pazīstams. Ierastā reģistrēšanās, iekārtošanās pa istabiņām un 
pulcēšanās uz saieta atklāšanu, lai pēc diviem gadiem klātienē 
Lough Lannagh ciematā atkal paceltu Latvijas karogu. Viss pa-

zīstams un pierasts, ja nu vienīgi 2014. gada nometnes vadītāju 
Ingunas un Imanta Miežu stādītais Latvijas ozols jau izstiepies 
vairāku metru augstumā.   
Pēc divu pandēmijas gadu pārtraukuma blakus Īrijas un Ukrai-
nas karogiem Lough Lannagh atpūtas centrā atkal plīvo Latvi-
jas karogs un līdz ar to 3x3 saiets Īrijā ir sācies. Kā jau Zaļajā 
salā pieņemts, atliek vien ieplānot āra pasākumu un, atgādinot 
par to, kurā pasaules malā atrodies, Īrijas lietus tūdaļ ir klāt. 
Spītējot laika apstākļiem, Julgī Staltes un Ērika Zepa mūzikas 
aicināti, Īrijas trīsreiztrīsnieki devās uz nometnes atklāšanas 
vietu.   
Nometni Kāslbārā atklāja nometnes vadītājs Lauris Karpovs, 
Zane Kažotniece, 
Baiba Gaigra, 
Inese Krūmiņa un 
vēstnieks Jānis 
Sīlis. Karoga 
mastā vilkšanas 
gods tika uzticēts 
visjaunākajai 
saieta dalībniecei 
Eilīnai Gaigrai un 
visvecākajam da-
lībniekam Andrim 
Grebim.

Nometne var sākties. Nometņotāji ir sabraukuši



Iepazīšanās vakars 3x3 nometnēs parasti sākas ar to, ka ieviržu vadītāji pastāsta un 
parāda, kas un kā notiks viņu ievirzēs, par ko tajās tiks runāts, ko varēs iemācīties 
un ko izgatavot. Daudzi vadītāji Īrijas nometņotājiem jau pazīstami, tāpēc vairāk 
gaidīti tieši tie, kas Īrijas saietos vēl nav piedalījušies. Šoreiz tādi ir vairāki. 
Vispirms jau tās ir ievirzes jauniešiem: Teātra sports (vadītājs Pēteris Reiters) un 
Jauniešu klubs (vadītāja Zane Reitere), arī Bērnu un jauniešu klubs vecuma grupai 
no 8 – 13 gadiem, ko vadīs Ēriks Zeps un Julgī Stalte. 

Iepazīšanās ar jaunajiem

Sveicam!!
Mūsu nometnes pirmā jubilāre ir Eilīna Gaigra. Vakar, nometnes 
atklāšanas dienā viņai bija ļoti pusapaļa jubileja. Sveicam Eilīnu ar 
pilniem 6 mēnešiem.  
Audz liela un atceries, tev ir tā lielā priekšrocība – tad, kad tev 
nākošgad augusta beigās būs tikai viens gads, tev būs jau divu 3x3 
nometņu pieredze!

Ievirzes “Riti raiti, valodiņa!” skolotāju sastāvā arī izmaiņas. Pirmo reizi Īrijas 3x3 
nometnē ar mazajiem bērniem darbosies skolotāja Agrita Jungmane, savukārt ar 
vecuma grupu no 7 līdz 10 gadiem – Dace Anstrate. Skolotājas Inita Danne un Gita 
Robalde Īrijas 3x3 bērniem un jauniešiem jau labi pazīstamas.  
“Trejlapja” veidotājiem, protams, interesē arī tas, kuras tad šogad būs vispop-
ulārākās ievirzes. Pārsteigumu nav. Visgarākā liste tradicionāli ir Rotkalšanai.



Tikai viens burts un…
 kā sanāk, tā sanāk
Ar viena izlaistā burta sindromu slimo visi, gan rakstnieki, gan 
žurnālisti, gan vienkāršs komentētājs Feisbukā. Pret šo slimī-
bu nav vakcīnas un nav arī zāļu. Vienīgais dakteris, kas šādos 
gadījumos var kaut cik palīdzēt, ir korektors, bet šamais ne 
vienmēr ir pieejams. Un tā – daži atrastie “simptomi” Īrijas 3x3 
dalībnieku pieteikumos, programmās, projektu aprakstos un 
citos svarīgos dokumentos: 
2022. gada Īrijas 3x3 nometnes adītājs būs Lauris Karpovs Zie-
melis. Pats Lauris atviegloti nopūšas: “Labi, ka man nav jābūt 
tamborētājam”.

 
Rotaļu stabā spēlējas bērni vecumā no 0 līdz 3 gadiem. Veids, 
kā viņi tur augšā nonākuši, nevienam nav zināms. 

 
Arī viena liekā burta sindroms nav retums. Kāds dalībnieks 
savā vēstulē 3x3 nometnei jautā: “Sveiki! Vai varu lūdzu pie-
teikties 3x3 sasietam?” Uz to nometnes rīkotāji gribētājam at-
bild: “Var! Var pieteikties gan sasieti, gan piesieti, gan sasaitēti, 
gan sašņorēti un pat ieģipsēti dalībnieki!”

 
Citas burtu utis parādās tad, kad 
tie dīvainās kombinācijās samainās 
vietām, kā tas notika ar vienu no 
vakara pasākuma nosaukumiem. 
“Pārīgu cepšana būs Lazdu mājas 
virtuvē.” Te nu skaidrs, ka cepēji 
būs vairāki; ka mīklu mīcīs un gaļu 
griezīs, kā minimums, pa divi kopā.  

 
Cita, daudz smagākas slimības un 
jau krietni sarežģītākiem simpto-
miem bagāta ir diagnoze Sapurtotie 
vārdi.   
Šīs kategorijas piemērs: “Gan šī, 
gan pagājušā gada 3x3 nometni 
svinīgi atklāja Latvijas īrnieks vēst-
niecībā Jānis Sīlis!” Īstenībā jau te 
nav nekā nepareiza un pēc loģikas 
pat nav kur piesieties.

 

Īstas nedienas sākas tad, kad telefonā rakstītās īsziņas tālrunis 
ir izdomājis labot pats uz savu roku, pie kam tā, kā viņam vien 
zināmu iemeslu dēļ būtu vispareizāk. 
Viens no gruntīgiem nometņotājiem skaidro: “Es jau viņai 
iemācīju, ka 3x3-īsiniekus uzreiz ir jāuzrunā uz “Tu”. Baiba, 
kas piedalījusies jau vairāk nekā desmit nometnēs, sarauc pieri. 
“Es nu gan neesmu nekāda īsiniece. Es esmu 3x3-gariniece!” 
viņa lepni paziņo.

 
Pēc Baibas vairākkārtējiem atgādinājumiem, ka pieteikuma 
anketas ir jāaizpilda arī ieviržu vadītājiem, Santa ziņo: Ufff, 
beidzot aizpildīju anketu un pat atzīmēju, ka iešu uz pašas 
vadīto ievirzi.  
Lauris: Jā, uz savu ir jāiet. Es pat teiktu, tas ir obligāts apme-
klējums, Santa!  
Santa: Nedraudi, ja? 
Baiba: Izlasīju - “neraudi”. 
Lauris: Es raudāšu tikai tad, ja Santa savas Zīmēšanas ievirzes 
laikā aizies uz Rotu kalšanu.

“Saldu dusu visiem maziem latvju bērniem...” 
arī pie vakariņu galda



Mīļie vecaki, lūdzu vēlreiz pārrunājiet ar saviem bērniem, pusaudžiem, jaunieši-
em! 3x3 nometnē mēs runājam tikai un vienīgi latviešu valodā. Šī nu reiz ir tā 
vieta, kur mums neviens to netraucē darīt un šo savu priekšrocību varam izman-
tot pilnībā. Atgādiniet to saviem bērniem arvien un arvien! 
Savukārt visčaklākie un apzinīgākie bērni tradicionāli balvā atkal saņems T krek-
liņus ar uzrakstu “Es runāju latviski!” 

„Trejlapis” redakcijā uz intelektuālām sarunām ar kafijas tasi jūs gaida: Sandra Bondarevska, Nadīna Zavadilika un 
Lauris Karpovs. Par avīzes ārštata korespondentu var kļūt ikviens no jums, kas raksta, zīmē, fotografē un to visu 

iesniedz avīzei. 
Tipogrāfijas vadītāja vēl joprojām ir Baiba Gaigra un viņa tipogrāfijā ir sastopama tikai pa naktīm, toties viņa tur strādā 

katru nakti. Saudzēsim Baibu! Tipogrāfija un redakcija šogad beidzot atkal atrodas Jāņa mājas virtuvē. Mīļi gaidīti!

Īrijas 3x3 padome darbojas priekšsēdes Baibas Gaigras 
vadībā.  
Padome vienlaikus ir arī darba grupa, kurā saietus aktīvi 
organizē Lauris, Zane, Santa, Indra, Inguna, Imants, 
Lāsma, Guna un, protams, Līga.  
Divus gadus nometnes rīkojot attālināti, arī viņi ir 
noilgojušies satikties klātienē. Ja iepriekš padome uz 
sanāksmēm Miežu mājā sabrauca reizi divos mēnešos 
vai pat reizi mēnesī un tikai pa retam kāds tālenieks tām 
pievienojās Skype, tad tagad, izmantojot Zoom, sapulces 
var rīkot, programmu plānot un idejas ģenerēt pēc 
vajadzības un, protams, sanāksmes šādā veidā var notikt 
krietni biežāk. 

3x3 komanda
 Īrijā

Būsim rūpīgi un atbildīgi. Glabāsim atslēgas, lai Lough Lannagh 
saimniekam Polam pēc nometnes varam tās atdod pilnā komplektā un 
par nozaudētām atslēgām nebūtu jāšķiras no 50 eiro. 

“Es runāju latviski!” Atgādinājums bērnu 
vecākiem

Nepazaudējiet mājiņu atslēgas!

Paldies par atbalstu!


