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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 Brokastis 
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:  
Pīrāgu kopcepšana/Apdziedāšanās
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.

BRĪVAIS MIKROFONS
Brīvais mikrofons ir pasākums, kurā ar vis-
dažādākajiem priekšnesumiem uzstājas paši 
nometņotāji. Tie var būt gan dzejoļi; gan 
dziesmas solo, duetu, ansambļu un pat koru 
izpildījumā; anekdotes; teatrāli uzvedumi un 
jebkas cits, kas priecē pašu mākslinieku un 
priecē arī skatītājus. Tā nav uzdrošināšanās, 
tā ir uzticēšanās sev un tā ir uzticēšanās savai 
lielajai 3x3 ģimenei, jo vienmēr zini – pat ja 
sajuks dziesmas vārdi vai aizies šķībi melodija – 
savējie atbalstīs.

Īrejas 3x3 nūmetnis ituo goda sauklis ir: “Teici, teici, volūdeņa, Kū upeite burbulieja...” 
(Latgaliešu valoda, Viduslatgales izloksne)



Brīvais mikrofons

Baiba dzied “Ak, tēv Vecandrej,  
tavu smuk putan”.

Zane un Silva 
ar “korīgu” 

priekšnesumu 
“Kartupeļu 

mērce un 
zupiņa”.

Jugmaņu ģimene 
dzied un spēlē “Zeme 
mans augums...”

Mazie 
spēcīgie 
jaunieši 
dzied 
“Zviegtin 
zviedza 
kara zirgi”.

Artis Jankavs ar anek-
došu priekšnesumiem.

Indra ar 
priekšnesumu 
“Atmiņas par 
Eslingenu”.

3x3 padome “Augstu kājas cilādams”.



Brīvais mikrofons
Krūmiņmāte 
un 
Krūmiņtēvs 
dzied 
“Slapjš ir viss”.

Ansamblis “Labie trakie” uzstājas ar 
“Auglības sūdu talkas dziesmu”.

Marta Kaņepe un citi bērni, 
“Alfabēts”.

Julgī un Ēriks visus skatītā-
jus izdancināja ar “Sijā 

auzas, tautumeita”.

“Ē dziesma” Zanes 
Reiteres izpildījumā.

Dace Melbārde velta 
dziesmu “Viševanka” 
draugiem Ukrainā.

Artis un Leila 
izpilda  

“Mugurdanci”.



Līderības gēns jau vairākas dienas klusi klejoja pa nometni, 
gaidot atbraucam Daci Melbārdi. Daži šo gēnu bija pamanījuši, 
daži ne. Un tad viņu atklāt, saganīt un pamodināt pirmdien 
ieradās pati Dace. 

Līderības gēns snauž katrā no mums

Ievirzes “Pamodini sevī līderības gēnu” dalībnieki un vadītāja Dace.

Dace Melbārde Īrijas 3x3 nometnē 2018. gadā.

Dace Melbārde Īrijas 3x3 nometnē piedalās jau otro reizi. Pir-
moreiz mēs viņu satikām nozīmīgajā 2018. gadā, kad svinējām 
Latvijas simtgadi un Dace Melbārde bija Latvijas kultūras 
ministre. Toreiz Dace mums vadīja ievirzi “Latvietība daudz-
veidībā”. Noklausījamies arī viņas priekšlasījumu par vēl šobrīd 
tik ļoti aktuālo medijpratību – “Medijpratība: kur esam un kurp 
ejam”. Toreiz “Trejlapis” citēja Daces sacīto par to, ka visi 
esam mediju lietotāji: “Pie kam nevis kaut kādi lietotāji, bet gan 
pietiekoši kritiski, kas spētu izvērtēt, vai piedāvātais saturs ir 
ticams jeb gluži pretēji – maldinošs vai pat apzināti melīgs.” 
Šogad Dace mums māca būt līderiem. Lai arī tikai vakar bija 
pirmā tikšanās ar Daci klātienē, viņas ievirzes dalībnieki saka, 
ka ievirzes laikā, pirmkārt, centušies anlizēt sevi un saskatīt 
sevī līderi. Lieti noderējusi arī pirmdienas vakarā noskatītā 
filma “Valiant”. Kā veikmīga līdera stāsts, izmantota arī doku-
mentālā filma par Elonu Masku – SpaceX dibinātāju un PayPal 
līdzdibinātāju, arī Tesla Motors valdes priekšsēdētāju, izpild-
direktoru un produktu arhitektu. Mēģinot noskaidrot, kādam 
tad vajadzētu būt labam līderim, vienas atbildes nav. Līderības 
izpausmju saraksts ir pārāk garš, bet tā faktori izpaužas gan 
atkarībā no audzināšanas, gan reakcijām un uzvedības dažādās 
situācijās. Lai sevi labāk iepazītu un izprastu, Dace saviem 
ievirzes dalībniekiem liek ieklausīties sevī, pildīt dažādus testus 
un, protams, to visu pārrunāt ievirzes laikā.
Dace Melbārde ir Eiropas Parlamenta deputāte, dzīvo Briselē 
un pati pilnā nopietnībā saka, ka pārstāv Latvijas diasporu 
Beļģijā



Īrijas 3x3 nometnē ir ieklīdis Zaglis 
un, šķiet, ka uz palikšanu

Joki 

Īpašo 3x3 T kreklu ar uzrakstu “Es runāju latviski!” 
vakar saņēma divi labākie un centīgākie runātāji. Tā turēt! 
Tas, ka katru dienu nometnē tiek noteikts labākais latviešu 
valodas runātājs un apbalvots ar īpašo nometnes T kreklu, 
Īrijas nometnē jau ir tradīcija. Arī šogad bērni tiek mudināti 
runāt tikai latviski un īpaši jau savā starpā. Pirmās balvas šajā 
nometnē saņem - 

Konkursa rezultāti

ĪRIJAS 3x3 ZAGĻA UZVARĒTĀJI - Pēteris un Elizabete. 

Īrijas trīsreiztrīsnieki jau ilgāku laiku bija ievērojuši, ka Latvijas 
saietos laiku pa laikam ieklīst Zaglis. Šad un tad tas tiek pamanīts 
ap Nīkšanas laiku, bet īpaši viņš uzdarbojas Danču laikā. Mēs 
nometnē Zagli pirmoreiz satikām pirmdienas vakarā un tas bija 
neviens cits kā Pēteris Reiters. 
Izrādās, ka būt par 3x3 Zagli ir liels gods un to tāpat vien iegūt 
nevar. Tas ir jānopelna. Arī Zagļa deju spēles noteikumus aprak-
stīt nav nemaz tik vienkārši. Ja Zagli jāapraksta pāris vārdos, 
tad tā ir meitu izķeršana. Kā tas notiek? Arī te atbilde vienkārša 
– pēc pārējo dancotāju diskvalificēšanas, pēdējie divi palikušie 
puiši cīnās par pēdējās un vienīgās meitas notveršanu. Uzvarētājs 
saņem Zagļa titulu!

ha ha ha 

Daniels Aleksējevs 

Versana Lozda Manučarova

Rezultāts arī tad ir rezultāts, ja rezultāta nav. Mums ir laimējies. Mums ir daļējs rezultāts un viens konkursa uzvarētājs. Pirmais 
vārda “kummiš’ “ atminētājs pieteicās jau tūlīt pēc avīzes saņemšanas brokastu laikā. Skaļi saucot “Es zinu!” redakcijā ietraucās 
Guna. Kummiš’ ir bļodiņa un tā šo trauku sauc ventiņu pusē. 
Sveicam tevi, Guna!  
Uz burkšķošā suņa (suņuburkšķis) atšifrētāju laikam būs jāgaida ilgāk. Te uzvarētāja vēl nav.

Cenzūra...

Avīzes “Trejlapis” redakcijā pieņemts jauns darbinieks 
– cenzors. Tagad, pirms avīze nonāks pie lasītājiem, tā 
tiks rūpīgi caurskatīta.

suņuburkšķa un kummiš’ nozīme



„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!

Paldies par brokastīm, pusdienām un 
vakariņām!

Paldies par atbalstu!

Visatbildīgākais darbs nometnē tomēr ir un paliek pienākumu 
pildīšana virtuvē. Kā nekā šajā - “ēšanas ievirzē” piedalās pil-
nīgi visi nometņotāji, turklāt tā notiek veselas trīs reizes dienā. 
Un šo rūpi par mūsu vēderiem tur lielā 3x3 vārītāju, cepēju un 
šmorētāju komanda.  
Gadu gadiem Īrijas 3x3 virtuves kuģa kapteine ir Indra. Viņa 
patstāvīgi veido savu palīgu grupu, izvēlas šefpavāru, vīrus, 
kam tiek uzticēta smagāku darbu veikšana un sievas, kas 
rosās gan ap plīti un dārzeņu bļodām, gan pie ēdiena dalīšanas 

ēdamzālē. Pabarot 75 izsalkušas lielas un mazas mutes nav joka 
lieta.    
Lai organizētu ne tikai ēdienu gatavošanas procesu, bet arī visu 
pārējo, kas tam nāk līdzi, arī ikviens no mums var palīdzēt Ind-
rai un viņas komandai. Faktiski mēs jau to darām. Piemēram, 
reaģējam uz Indras Watsapp grupā ierakstīto - kritiski krities 
glāžu un pārējo trauku daudzums… un visiem taču ir skaidrs, 
ko tas nozīmē un kas jādara.  

Indra Jākobsone
Dagnija Butāne
Ruta Gražule
Artis Jankavs
Aleksandrs Belenkovs
Evija Mežaka
Inese Kalniņa
Paldies par brokastīm, pusdienām un vakariņām!


