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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 nometnes 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: 
Brīvais  mikrofons
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.

Runājam vienā valodā, 
bet ne vienādi
Latviski var runāt ļoti dažādi. Reizumis pat tā, ka ventiņam ir 
grūti saprast latgolīti. Te nu der zināt, ka latviešu valodā ir ap 
500 izlokšņu, kuras apvienojas dialektos. Dialektu savukārt 
ir trīs: vidus dialekts, uz kura pamata veidojusies latviešu 
literārā valoda, lībiskais dialekts (agrāk saukts par tāmnie-
ku dialektu), kuru spēcīgi ietekmējusi lībiešu valoda, un 
augšzemnieku dialekts, kurā uz Latgales izlokšņu pamata 18. 
gadsimtā izveidojās otra latviešu rakstības tradīcija – latgal-
iešu rakstu valoda.

Kadrs no filmas “Valiant”.

Vakar skatījāmies filmu “Valiant”.  
Mums tā ir gan izzinoša, gan mīļa atkalsatikšanās ar 
Pēteri Elfertu

Šovakar 

brīvais 
mikrofons !

Visiem, kas šovakar uzstāsies Brīvā 
mikrofona koncertā, lūgums pieteikties pie 
Baibas līdz pulksten 18.00, lai viņa jūsu 
numuru var iekļaut programmā.  
Esam radoši!



Filma “Valiant” un 3x3 
iniciators Īrijā Pēteris Elferts
Kā stāsta paši filmas veidotāji, tajā vēstīts par automašīnas 
īpašnieku Juri, kurš lūdz savu draugu Andri palīdzēt re-
konstruēt viņa automašīnu Chrysler Valiant “Slant Six”, 
ko viņš savā garāžā glabājis 25 gadus un kas aprakstīta ar 
tādiem pretpadomju saukļiem kā “Nyet, nyet, Soviet!” un 
“Gorbačev, ej ellē!” (“Go(rbachev) to hell!”). Aukstā kara 
pēdējā desmitgadē automašīna tika izmantota demonstrācijās 
ASV un Kanādā. Savukārt Jura ikdienas dzīvē, braukājot ar 
“Valiant” pa savu dzimto štatu Ņūdžersiju, saukļi sniedza tik 
nepieciešamo reklāmu par valsti, ko tikai daži spēja atrast uz 

kartes. 
Ļaudis, kuri piedzīvojuši 
mašīnas ziedu laikus, 
filmā dalās atmiņu stāstos 
par organizētajiem pro-
testiem – gan kā pieķēdē-
juši sevi pie Padomju 
Savienības vēstniecību 
vārtiem, gan kā dedzinā-
juši padomju karogu. Šie 
jaunie latvieši, dzimuši 
gadu desmitus pēc Otrā 
pasaules kara, sekoja 
savu vecāku un vecvecā-
ku pēdās, tādējādi pat 
piesaistot pasaules preses 
uzmanību. Viņi turpināja 
darboties šķietami bez-
cerīga mērķa vārdā – at-
brīvot nelikumīgi okupēto 
Latviju no Padomju 
Savienības varas.

Filma bez didaktikas pievēršas jautājumam par latvisku un 
patriotisku audzināšanu, mūsdienīgu “ziedošanos” ideāliem. 
Filma ir adresēta skatītājiem, kuri uzauguši gan brīvā pa-
saulē, gan arī PSRS okupētajā Latvijā. Tā dod iespēju ne tikai      
uzzināt, bet arī aizdomāties, kas īsti notika dzelzs priekškara 
otrā pusē, kā bija iespējams sagla-
bāt latviskumu gan svešumā, gan 
padomju režīma spaidos.

Īrijas 3x3 nometņotājiem filma 
“Valiant” ir īpaša. Tā bija at-
kalsatikšanās ar Zaļās salas 3x3 
nometnes aizsācēju un iniciatoru, 
vēstnieku, kas pirms vienpad-
smit gadiem sapulcināja pie sevis 
grupiņu aktīvistu un mudināja Īrijas 
latviešus rīkot šeit nometnes. Sava 
darba laikā Pēteris Elferts neizlaida 
nevienu nometni, bet jau pandēm-
ijas laikā 2020. gada virtuālajā 
nometnē piedalījās no Grieķijas.

2021. gada vasarā Īrijas 3x3 ģimene skuma kopā ar Pētera 
ģimeni. Viņš strādāja līdz savai pēdējai dienai un mira 2021. 
gada 28. maijā Atēnās. Pēteris bija izcils diplomāts, latviešu 
pedagogs un politiķis. 
Paldies par filmu muzejam LaPa un personīgi Vandai Daukstai 
un Uldim Dimiševskim.

2009. gads. Vēstniecībā ar Pēteri Elfertu satiekas šā gada 3x3 vadītājs Lauris, 
3x3 padomes priekšsēdētāja Baiba Gaigra un mūsu Nadīna.

Pēteris atklāj pirmo 3x3 2012. gadā.

Pēteris Elferts un Ilze Ceiča uzvelk pirmo 
3x3 karogu Īrijā.



Parasti ir tā, ka atmiņā vislabāk paliek jebkādas programmas 
pirmais un pēdējais numurs, dziesma, piedzīvojums, notikums. 
Ja paturam prātā šo novērojumu, tad Latvijas vēstnieks Jānis 
Sīlis Īrijas 3x3 nometni nekādi nedrīkstētu aizmirst. Viņa darba 
gaitas Dublinā gan sākās, gan beidzās tieši ar 3x3. 2018. gada 
augustā viņš tikko bija ieradies Zaļajā salā un pirmais latviešu 
pasākums, kurā vēstnieks piedalījās, bija 3x3 nometne Castle-
bar. Ir pagājuši pieci gadi, darba posms Īrijā Jānim Sīlim ir bei-
dzies un jau šomēnes viņš dodas atpakaļ uz Latviju, bet pirms 
tam – atkal 3x3 un atkal Lough Lannagh brīvdienu ciematā. 
Vai un kāds Jānim Sīlim paliks atmiņā Īrijas 3x3, jautājām vi-
ņam pašam. “Man ir ļoti žēl, ka nevienu reizi nevarēju piedalī-
ties nometnē pilnu laiku. Šos plānus izjauca Covid 2019. gadā.” 
Vēstnieks tomēr cer, ka nākotnē varēs izbrīvēt laiku un izbaudīt 
3x3 no pirmās līdz pēdējai dienai. 

Pavisam kopā Jānis Sīlis ir piedalījies piecās no vienpadsmit 
Īrijas nometnēm un uz šo brīdi vēstnieku kategorijā tas ir 
absolūts rekords. Tiesa gan, divas no nometnēm ir notikušas 

neklātienē. 
Un tomēr 
mēs varam 
lepoties, ka 
esam vienī-
gā latviešu 
mītnes zeme 
pasaulē, kurā 
strādājis tieši 
viņš. Darbs 
Īrijā ir Jāņa 
Sīļa vienīgais 
dienests vēst-
nieka amatā, 
ja neskaita 
Īrijai paralēlo 
– nerezidē-
jošā vēstnieka posteni Portugālē. Kā apgalvo viņš pats, Īrija tā 
arī paliks vienīgā, jo vairāk vēstnieka amatu ieņemt Jānis Sīlis  
negrasās.

Vēstnieks Jānis Sīlis dienestu 
Īrijā sāk ar 3x3 un beidz ar 3x3

Kā radušies latvieši?
 
Otrs vakardienas pasākums tūlīt pēc filmas “Valiant” 
noskatīšanās bija Julgī un Ērika vadītais “Kā radušies latvieši?”  
Abi mūziķi jestrā priekšnesumā izstāstīja un izdziedāja latviešu 
tautas veidošanos gadsimtu garumā. Lai arī Ēriks sevi pieteica 
kā latgalieti, savukārt Julgī saknes ir Kurzemē un Vidzemē, abi 
izdziedāja visus Latvijas novadus. Ēriks dziedāja latgaliski, 
Julgī arī līviski  un, protams, abi arī latviski.  

Viena dziesma priekšnesumā izskanēja ukrainiski, bet 
noslēgumā abi dziedāja latviski tulkotu 1955. gadā sarakstīto 
Pīta Sīgera dziesmu “Kur visi ziedi ir aizgājuši?” Tai autors 
savulaik aizņēmies īru melodiju. 2010. gadā šī dziesma tika 
uzskatīta par vienu no “Top 20 politiskajām dziesmām” 
pasaulē.
 
Enerģiski, dzidri un skanīgi. Bravo, Julgī! Bravo, Ērik!



Četrās rīta grupās cītīgi strādā bērni un jaunieši. Viņi līmē, 
zīmē, griež un loka, lasa, raksta un runā, un visu to dara latviski.

Pa durvju spraugu iebāžam degunu 
dažās no ievirzēm

Skaļās ievirzes
Uzmanību vispirms piesaista tās ievirzes, kuras, 
lai arī notiek telpās, var dzirdēt jau pagalmā, proti 
- skaļās ievirzes. Bez kora, kas tradicionāli notiek 
pirms pusdienām, ar īpašu skaļumu izceļas vēl 
divas – 3x3 Teātris un Teātra sports. Galvenokārt, 
abās dzirdami smiekli. 
Pirmo, tradicionālo 3x3 teātri vada Īrijas latviešu 
teātra kopas “Sliedes” režisore Baiba Gaigra un 
otru, kas domāta jauniešiem – Teātra sports, vada 
Pēteris Reiters no Latvijas.  
Gala iznākumu abām, protams, redzēsim nedēļas 
beigās nometnes noslēguma koncertā, bet pagaidām 
tikai dažas aprautas frāzes, kuras izdevās sadzirdēt pa 
durvju spraugu. 

Baibas ievirzē atskan kādas jaunkundzes ieinteresēts jautājums: 
“Mamū, vai visi tie svešie vīrieši ir Dievi?” Zemāka sievietes 

balss viņai atbild: 
“Nu, nē, meitiņ! Daži 
ir tādi maitas, ka maz 
neliekas!” 
Savukārt pirmajā 
Teātra sporta ievirzes 
nodarbībā visdrīzāk 
gāja auksti, jo, cik 
“Trejlapja” paparaci 
varēja noķert pa dur-
vju spraugu, tur esot 
notikusi “ledus lauša-
na”. Vai tā tiešām 
bija, to uzzināsim 
nedēļas beigās.



Joki ha ha ha 
Lūdzu nemercēt avīzi krūzē ar karstu ūdeni! Šis nav “Tējlapis”, 
šis ir “Trejlapis”! Un, ja to tomēr samērcē, tad tēja nesanāk. 
Sanāk “Trejslapis”.
****
Nometnes tipogrāfijas pārvaldniece Baiba, kurai uzticētas tipo-
grafijas atslēgas, dažādi izmēģinājusi atmūķēt durvis, pulksten 
6:49 Whatsapp tērzētavā raksta satraucošu ziņu: “Netieku 
iekšā Jāņa mājā!” Paiet vairāk nekā pusstunda, beidzot Baiba ir 
iekļuvusi tipografijā, jo pulksten 7:24 tērzētavā parādās jauns, 
konstatējošs ieraksts: “Jāņa mājai ir pārāk daudz durvju!”
****
Sandra atgādina: Neaizmirstiet šodien sapulcē uztaisīt smuku 
skrīnšutu!! Man vajag “Trejlapim”.
Lauris: Jā, noteikti. Es lūpas uzkrāsošu!

Nometnes vadības lokā pirms nometnes - 
Guna: Vai komendante Balandiņa būs nometnē?
Lauris: Nē, vari pieteikties uz amatu?
Guna: Nē, prasu, lai zinu, vai man akmeņi jāliek koferī.
Baiba: Tu gribēji viņai mest ar akmeņiem?! 
Lauris: Varbūt iecelt par personīgo čemodānnesi?

****
Kāda ieinteresēta nometņotāja Pastalu ievirzes vadītājai jautā: 
Ko mēs šajā ievirzē darīsim?
Guna atbild: Strādāsim ar ādu.
Andris piebilst: Un tie, kas slikti strādās, tiem novilks ādu pār 
acīm.

Bērniem līdz 16 gadiem, lasīt aizliegts! 
Rupjš un sašutuma pilns joks ar “iztaisīšanos” lidostā pie 
bagāžas nodošanas: Taisīties, taisīties un sataisīties, nodot 
koferi un tad pie nodošanas gandrīz, piedodiet, aptaisīties. 
Varbūt nemaz netaisīties?

Uzmanību! Konkurss! Ko nozīmē šis vārds?
Izsludinām konkursu divās kategorijās: Bērniem un Pieaugušajiem.

Bērniem šodienas konkursa vārds ir “suņuburkšķis”.
Pieaugušajiem šodienas konkursa vārds ir “kummiš’ ”.
Aprakstus par tematu “Ko nozīmē šis vārds?” gaidām redakcijā līdz pulksten 19.00.
Svarīgi! Bērni nedrīkst teikt priekšā pieaugušajiem un otrādi. 
Uzvarētāju apbalvošanas ceremonija notiks vakara danču laikā sarīkojumu zālē.

Ir ievirzes, kurās to vadītāji pieprasa īpašu drešu kodu. Artis to demonstrē dažādu krāsu 
un rakstu zeķēs.



„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!

Varētu domāt, ka Infocentrs darbojas pilnīgi neasakarīgi, taču tā nav tiesa. Tas darbojas ļoti sakarīgi. Infocentra saimniece 
Lāsma to tur atvērtu līdz pusdienas laikam, bet pēcpusdienā tas tiek slēgts. Jautāsiet, ko darīt, ja vajadzība pēc info spiež arī 
pēcpusdienā? Tādos gadījumos jāsarunā individuāls randiņš ar Lāsmu un visvieglāk to izdarīt jau iepriekš minētajā Whatapp 
grupā.  
Līdzīgā režīmā kā Infocentrs strādā arī “Trejlapja” redakcija. Tā pilnībā tiek slēgta pulksten 19.00. Ja jums ir joks, bilde, 
zīmējums vai cits foršs materiāls avīzei sūtiet caur Whatsapp uz telefona numuru 0868065543 jebkurā laikā. Ikviens, kas pēc 
19:00 mēģinās ielauzties redakcijā, tiks aizturēts un bez nopratināšanas konvojēts uz Dančiem un Nīkšanu. 

Kā darbojas Infocentrs

3x3 suvenīru
IZPĀRDOŠANA

Svarīgi!!!

Paldies par atbalstu!

Informācijas centrā par simbolisku samaksu varat 
iegādāties dažādas 3x3 lietas.  
Esam dzirdējuši pieprasījumu pēc lielām krūzēm. Te 
vēl dažas ir, pie kam nevis tikai lielas, bet arī tādas, 
kurās tēja un kafija saglabājas karsta visu dienu. 
Laipni aicināti 3x3 bodītē, kas atrodas Infocentrā.

Atceramies, ka pēc Vakara dziesmas bērni dodas uz zāli, kur klausīsimies Vakara pasaciņu, un 
vēl pirms Dančiem iesim rotaļās. 
Atgādinām, ka visērtākais veids, kā sazināties, ātri pajautāt vai ko paziņot pārējiem, ir mūsu 
nometnes Whatsapp grupa.  
Virtuves priekšniecība mums atgādina, ka, ejot uz ēdienreizēm, no mājiņām ir jāņem līdzi savi 
trauki, bet pēc ēšanas jānes atpakaļ.


