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Mēs šogad īpaši priecājamies
par savu jauno paaudzi
Pārrunājot ar nometnes vadītāju Lauri to, kā mums gājis
šajās sešās nometnes dienās, Lauris atzīmē, ka šā gada nometnei ir kāda ļoti laba un īpaša iezīme. “Man ne reizes nav
bijis iemesls kādam no bērniem aizrādīt, ka nometnē jārunā
tikai latviski.” Arī apjautājot valodu skolotājas, neviena nav sūdzējusies, ka bērniem tas būtu bijis jāatgādina.
Protams, nebūsim naivi. Bērni savā starpā pa kluso šad un
tad sarunājas arī angliski, taču viņi visi zina un respektē nometnes valodu. Arī tie bērni un jaunieši, kam sarunāties vai
saprast skolotāju reizēm nav viegli, cenšas skaļi neprotestēt,
bet cieņpilni izturēties pret latviešu nometni un noteikumu,
ka te mēs runājam tikai latviski.
Milzīgs paldies vecākiem un liels, liels paldies Pēterim un
Zanei Reiteriem, kas strādāja tieši ar jauniešiem un, izprotot
situāciju, mācēja saliedēt jaunos cilvēkus, atrast kontaktu ar
katru no viņiem un izveidot lielisku jauniešu grupu.

Nedēļa ir paskrējusi
nemanot

3x3 Teātris ar izrādes “Džungļu joki” fragmentiem.

Uz nometni šogad braucām mazliet satraukti un mazliet laimīgi. Laimīgi, ka
beidzot atkal satiksimies un satraukti, jo mēs nebijām tikušies divus pandēmijas
gadus. Kā būs? Un vai būs tā pati lieliskā sajūta, kas bija toreiz? Vai divu gadu
laikā tā nebūs pazudusi un nenāksies to būvēt no jauna? Ziniet, nē! Viss ir tieši
tā, itkā Covid nemaz nebūtu bijis. Izrādās, mums atliek vien sanākt kopā un 3x3
gars nez no kurienes uzrodas pats no sevis. Tas ir tik spēcīgs, ka ikviens, arī tie,
kas nometnē ir pirmoreiz, ātri tiek ierauti šajā vidē. Laikam jau tas ir tas, ko mēs
saucam par 3x3 fenomenu.

Šodienas ritējums

07:30 - 08:00 Rīta rosme
08:00 - 08:30 Pamošanās
08:30 – 09:15 Brokastis
9:30 - 11:00 Noslēguma konference
11:00 … Asaras un mājupceļš

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.

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”.

Noslēguma koncertā uzstājās visas
ievirzes
Ievirze “Riti raiti, valodiņa”

Jaunākās grupas vadītāja Agrita ar
palīdzēm.

Inita Danne ar saviem
audzēkņiem.

Dace Anstrate un vecuma grupa
no 7 – 10 gadiem.

Folklora mazajiem ar Elzu MacHugh.

Julgī Stalte un Ēriks Zeps, Bērnu un jauniešu klubs.

Latviešu valoda pie skolotājas Gitas Robaldes.

Vilki un viņu vadītājs Jānis Atis Krūmiņš.

Bērni un jaunieši rāda, ko iemācījušies ievirzēs

Ievirze Meža mācība un Sports bērniem darbojās
kopā. Vadītājas Zane Kažotniece un Solvita Lozda.

Jauniešu klubs kopā ar Zani Reiteri.

Pēteris Reiters – Teātra sporta vadītājs jauniešiem.

Pieaugušie arī mācās

“Atmodini savu līderības gēnu” kopā ar
Daci Melbārdi.

Iešūpot un ieaijāt. Zanes Puncules vadītā ievirze
“Sieviete un vīrietis - ciklu valoda”.

Pirts mācība: Tava veselība - Tava atbildība. Ievirze
Ineses Krūmiņas vadībā.

Izstāde un priekšnesumi
Kalt rotas un vadīt ievirzi meistaram Andrim
Grebim palīdzēja arī māceklis Mārtiņš Punculis.
Rezultātā daudz skaistu darbu.

Pastalu darināšanas ievirzes vadītājas Gunas Grebes
vadībā tapušas ne tikai pastalas, bet arī somiņas.

Tradicionālā 3x3
gardā kūka.
Mākslinieces Santas Siliņas audzēkņu zīmējumi.

Senā tērpa darināšana kļūst arvien pieprasītāka vīru
vidū. Vadītāja Zane Bernharde.

Arī virtuves “ievirze” uzstājās ar priekšnesumu.

JoHkia ha ha

Skumjā ziņa! Nekrologs

Priecīgā ziņa!

Vis-vis-vis-labākā ziņa ir tā, ka nometnes laikā neviens
neaizbrauca uz mājām Covid dēļ! Pat tie, kam vēsais laiks bija
izsaucis pa lāsei iesnu vai krekšķim kaklā, veiktais tests
neuzrādīj ne mazākās sērgas pazīmes.
Mēs esam tik forši negatīvi, ka prieks!

Pa skuju taku no mums mužībā ir devies nometnes printera
Toneris-Kartridžs. Mēs ikviens viņu paturēsim dziļi sirdī un
mīļā piemiņā. Sešas dienas, 24 stundas Toneris bija kopā ar
mums, nesavtīgi drukāja tekstus un bildes, un strādāja kā
negudrs līdz spēku izsīkumam. Mēs skumstam kopā ar printeri
un izsakām visdziļāko līdzjūtību lielajai kartridžu saimei.

Darbu secība ir ārkārtīgi svarīga

Īrijas 3x3 padomes priekšēdētāja Baiba ir lielās pārdomās. Ko darīt vispirms – pārrunāt lietas ar Gunu vai kravāt koferi,
jeb otrādi? Uzvar loģika. “Vispirms parunāšos ar Gunu, jo, kas zina, varbūt uzreiz vajadzēs kravāt koferi.”

Konkursa uzvarētājs

Es runāju latviski!

Sarežģīto vārdu konkursa uzvarētājs šodien ir
Jānis Vecbrālis!
Viņš zināja gan tēlēķi, gan gapeli un pēc
“zvans draugam” arī zaburlaci.

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

Mīļi sveicam
Daniellu!
Tiesi šodien, 20. augustā Daniellai paliek
12 gadi!
Danī, mēs tevi mīlam!
Lielāko tiesu savas dzimšanas dienas Daniella
ir nosvinējusi 3x3 nometnēs. Savu divpadsmit
dzīves gadu laikā, cītīgā dalībniece ir bijusi 12
nometnēs.

Avīzes redakcija arī
šogad strādāja cītīgi
Visas sešas nometnes dienas Jāņa mājas virtuvē
superekstremālos apstākļos strādāja nometnes avīzes
redakcija, kuras pamatsastāvu veido Sandra un
Nadīna. Ar vizuālo materiālu viņām palīdzēja Lauris
un šogad pirmoreiz izveidotā Whatsapp grupa, kas
kalpoja par lielisku informācijas avotu. Redakcija
saka vislielāko paldies ikvienam, kas tērzētavā
dalījās ar bildēm, tekstiem un jokiem.
Tāpat arī liels paldies Gunai, kas sagatavoja lielo
“Trejlapja” interviju, saorganizēja tekstu tulkojumus
un palīdzēja ar idejām. Paldies arī Ieviržu
vadītājiem, kas gatavoja tekstus avīzei un visiem,
kas atsaucās sarežģīto vārdu konkursam! Bez jums
visiem mēs netiktu galā.

Lāsma šā gada
nometnē bija Infocentra
saimniece

Sigita konsekventi
noturēja savu līniju

Lai pārskatītu
reģistrēšanās sarakstus, iekārtotu un
noformētu telpu,
viņa Lough Lannagh atpūtas centrā
ieradās dienu pirms
nometnes sākuma.
Te gan nometnes
T krekli jāsakārto
pa izmēriem, gan
suvenīri jāizliek
apskatei.
Mājiņu atslēgas
jāsašķiro un informācija jāsakārto
maisiņos pa ģimenēm. Un to visu
Lāsma darīja ar lielu
atbildības sajūtu!

“Ievirze”, kuru
lielākā nometņotāju
daļa regulāri nogulēja, bija Rīta rosme.
Šķiet, daži pat
nepamanīja, ka
diena 7:30 sākās
tieši ar staipīšanos,
locīšanos,
pietupieniem un
palēcieniem. Un
tomēr, Sigita ik rītu
sapulcināja krietnu
bariņu vingrotāju. Paldies par to
Sigitai!
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„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!

