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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
007:30 - 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: 
Noslēguma koncerts 
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.

Šī gād 3x3 devīz priekš letiņ saiet iekš Īr zêm 
Teic, teic mān mēl,  
Ko up buorbelej.

Daudzinājums

Sešas dienas esam cītīgi strādājuši 
ievirzēs, dziedājuši, apguvuši dažādas 
zinības, izgatavojuši rotas un tērpus, 
bet galvenais – atkal par nedēļu kļuvuši 
latvietībā bagātāki. To, cik daudz esam 
paveikuši, šovakar skatīsimies izstādē un 
noslēguma koncertā.

Gatavojamies 
noslēguma 
koncertam 



Daudzinājums
Daudzinājumā vakar tika 
cildināta un godā celta 
nometnes caurviju tēma 
Valoda. Daudzinājuma 
vadītāja Inese Krūmiņa 
aicināja nometņotājus 
ieskatīties gan ķermeņa 
valodā, gan salīdzināt 
sievietes valodu un 
vīrieša valodu; aicināja 
aizdomāties par to, kādā 
valodā mēs sarunājamies 
ar dabu, kā izsakām 
savas sajūtas un 
 visubeidzot – kādā 
valodā sarunājamies paši 
ar sevi.

Gudri ļaudis saka, ka uzrakstītais vārds palīdzot 
rakstītājam organizēt savas domas. Rakstot tās 
tiek sakārtotas, tiek salikti pareizie akcenti, izcelts 
vai pieklusināts sacītais, radīta noskaņa. Rakstīts 
vārds raisa asociācijas un emocijas, sauc un aicina 
vai gluži pretēji – kliedē un izklīdina. Reizēm arī 
maldina vai pat vairo atklātus melus. 



Rakstīts vārds, atšķirībā no izsacīta vārda, ir gluži kā fotogrāfija, kas 
pasacīto fiksē, iemūžina. Tiesa tagad, digitālajā laikmetā, tikpat viegli 
kā uzrakstīt, vārdu var arī izdzēst. Drukāts vai ar roku uzrakstīts vārds 
paliek. Tas paliek grāmatās, periodikā, privāti rakstītās dienasgrāmatās, 
vēstulēs, veltījumos, dokumentos. Tas saglabājas cauri laikiem un stās-
ta par to, kāda bijusi ļaužu pārliecība, kādas bijušas sajūtas. Tas veido 
mūsu priekšstatus par laiku un apstākļiem, kādos rakstītājs dzīvojis, 
kas viņam bijis svarīgs, ko mīlējis un ko nīdis, un par ko 
sapņojis.  
Mums šodien būtu ļoti miglains priekšstats par to, kas 
mēs esam, ja ne rakstītais vārds tautas dziesmās un 
pasakās, rakstvežu veidotās hronikās un dziesminieku 
pierakstītās vārsmās. Mūsu pārliecība veidotos pavi- 
sam savādāka, ja mums nebūtu pieejami jaunstrāvnieku 
rakstītie teksti, vēstules no Sibīrijas uz bērza tāsīm, ja 
mums nebūtu anonīmu autoru ieraksti senās piezīmju 
grāmatiņās, arī tie, kas tapuši dīpīšu nometnēs Vācijā pēc 
Otrā pasaules kara un ja mums nebūtu dažādos laikos vēl 
daudz citu rakstītu liecību. Mums nebūtu stāstu, leģendu 
un galu galā mums nebūtu tā bagātā dzejas, prozas, pub-
licistikas un pat zinātnisko raktu klāsta, ja mums nebūtu 
stipra un spēcīga rakstītā vārda.



Izsekojot pa pēdām
Par to, kā top zīmēts stāsts  
Savas ievirzes uzstādījumu skaidro vadītāja Santa: “Kā 
apvienot valodu ar zīmēšanu? Pavisam vienkārši. Un šī gada 
3x3 Zīmēšanas ievirzē mēģinām to darīt. Mums ir ambiciozi 
plāni – zīmējam grāmatu, zīmējam komiksu, zīmējam jebko, 
kas runā, raksta, lasa. Tāpat kā citus gadus izstaigājam apkārtni 
un zīmējam, bet paturam prātā, ka rezultātā ir jāsanāk stāstam. 
Kāds kuram tas būs, to redzēsim nometnes noslēgumā un, pro-
tams, parādīsim arī citiem. 

Nometnes jaunieši vakar devās uz pastu 
Ievirzes “Jauniešu klubs” dalībnieki nesēž un nefilosofē tikai par dzīvi, 
kā varbūt maldinoši varētu domāt. Tā ir aktīva un ļoti darbīga ievirze, 
ko vada neviens cits kā Zane un Pēteris, kas paši vēl ieskaitāmi jauniešu 
kārtā.  
 Vakar viņi visi devās uz pilsētu, un nevis tāpat vien - pastaigas labad, bet 
ar noteiktu mērķi. Klubiņa jaunieši gāja uz pastu, lai nosūtītu pastkartes 
radiem un draugiem Latvijā. Rūpīgi sagatavotie un latviski rakstītie 
sveicieni no Īrijas vakar uzsaka ceļojumu uz Rīgu, Aizkraukli, Ogri, 
Cēsīm, citām Latvijas pilsētām un novadiem. 

Pieci vilki vilku vilka 
Jānis Atis Krūmiņš ar bērniem Vilku Mācībā atkal darbojas pa 
mežu. Te, noslēpušies no citu nometņotāju acīm, krūmos un 
koku ēnā viņi darina bultas un lokus, mācās iekurt ugunskuru 
un celt zaru būdas. Vilki ir gudri un stipri, tie ir bezkompromisa 
zvēri, kas prot par sevi pastāvēt un sevi aizstāvēt. Tādiem būt 
mūsu jauniešus māca Jānis Atis Krūmiņš.  

Vismazākie nometņotāji gan iekšā, gan ārā 
Skolotāja Dace no Latvijas viņus sauktu par puķuzirnīšiem, jo tieši 
tādi viņi arī ir. Mazi, mīļi un bezgala kustīgi. Rotaļu istabā skolotāja 
Agrita savus mazos audzēkņus gana kopā ar palīdzēm. Tās ne-
pieciešamas gadījumam, ja mazajiem pēkšņi ienāktu prātā doties 
savās gaitās, pie tam katram uz savu pusi. Un pareizi vien ir. Kurš 
normāls cilvēks spēj nosēdēt uz vietas vienā un tajā pašā telpā divas 
stundas?



Īpašo 3x3 T kreklu ar uzrakstu 
 “Es runāju latviski!” saņem 
  Māra Puncule.

Konkursa uzvarētājs

Vēja nedarbi

Es runāju latviski!

Aizvakar izsludinātā sarežģīto vārdu konkursa uzvarētāja jauniešu 
kategorijā ir Rasa Upmane!  
Suņuburkšķi viņa apraksta šādi: “Tas ir indīgs augs!” Lai gan tā nav 
tiesa, jo suņuburkšķis ir pavisam nekaitīgs augs, atšķirībā no lat-
vāņa vai velnarutka. Un tomēr, sveicam Rasu ar uzvaru konkursā. 
Šodien atkal jauns konkurss!  
Jums jāpaskaidro, ko nozīmē zemāk redzamie vārdi un kas ir šie 
priekšmeti: 
zaburlacis (vietumis saukts par zaberlaci)  
un telēķis.

Zagļa uzvarētāji vakar: Indra 
un Toms! Hip, hip, urrā!

Vakar vējš sagāza 3x3 logo stendu. Vīri pusstundu cīnījās, 
lai stendu salabotu un pagalam nopriecājās, kad tas bija 
izdevies. Un tomēr liekas, ka pirms remonta tas izskatījās 
savādāk.

Ha Ha Ha



„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 atbalstu!

Naktī no trešdienas uz ceturtdienu nīcēji bija tik 
ļoti uz vietas nenoturami, ka pienīka visu tuvāko 
nometnes apkārtni. Iztraucēts no miega, aplūkot 
jocīgos ļaudis, kuri dzied nepazīstamā valodā, no 
migas bija izlīdis arī vietējais Laugh Lannagh Ezis. 
Brīdi vērojis svešiniekus, arī viņš piedalījās Nīkšanā 
uz tilta.

Nīkšanas laikā uz tilta 
nīcēji satiek Ezi 

Vakarnakt pēc Daudzinājuma, iebaudījuši karstu tēju, iepriekšējā 
vakarā pašu ceptos pīrāgus un jauniešu gatavoto  
biezpienplātsmaizi, nometņotāji devās uz sarīkojuma zāli. Tur 
Dančos un Nīkšanā lustēties gribētāju tik daudz, ka deju placis 
pilns līdz malām, mūzikanti rauj vaļā dziesmas no visas sirds un 
dancotājiem kājas pašas cilājas līdzi.

Dančos un Nīkšanā rekordliels 
 nometņotāju skaits


