
3x3 saieta Lielbritānijā avīze 
Nr 3                             03.08.2016“Visiem viens – nāc un paņem katrs sev!”

Izmaiņas 
mūsu 

dienas-
kārtībā

INFORMĀCIJAS CENTRS (kafejnīcā Rīdziņa) ir atvērts visu dienu no 8:00 līdz 22:00 (izņemot brokastu, pusdienu un vakariņu laiku). Pie 
centra dežuranta varat vērsties ar jebkuru jautājumu. Ja dežurants jums nevarēs atbildēt uzreiz, tad noskaidros jūsu jautājumu un sniegs 
atbildi cik vien drīz iespējams. Ja vajadzība ir neatliekama un īpaši nopietna, meklējiet vai zvaniet centra vadītājam Ronaldam, t: 07 849 
087 292. Ja nepieciešama medicīniskā palīdzība - uzmeklējiet Ronaldu (t: 07 849 087 292). Ārkārtas gadījumā, ja nepieciešama ātrā me-
dicīniskā palīdzība, aizsardzība vai glābējs, tad Lielbritānijā ir jāzvana pa t: 999. Pēc savienojuma jums jautās, kurš no dienestiem jums 
nepieciešams (Ambulance/ Fire/ Police). Nosauciet un vajadzīgais steigsies palīgā. Numurs 999 savienojas arī tad, kad mobilā tālruņa kontā 
ir beigusies nauda vai ir ieslēdzies “save screen”.

NĪKŠANA
Nīkšana nenotiek vis Zvied-
ru zālē, kā rakstījām ie-
priekš, bet gan kafejnīcā 
Rīga jeb mīļi sauktajā Rīdzi-
ņā. Tā ir tā vieta, kur atrodas 
arī Informācijas centrs un 
kur reģistrējāmies šurp-
braucot.

***

IZMAIŅA, KAS SAISTĪTA 
AR KORA IEVIRZI 

Lai lielā ieviržu piedāvāju-
ma dēļ koris nepārvērstos 
par duetu vai trio, bet tas 
būtu pieejams kuplākam 
dalībnieku skaitam, arī 
tiem, kas aizņemti citās 
ievirzēs, tad dienas laika 
izkārtojumā ir ieviestas se-
kojošas korekcijas un tiek 
organizēts 3x3 kopkoris:

Pēcpusdienas ievirze bei-
dzas kā parasti: 17.30
Kopkoris:  17.30 
Vakariņas: 18.30
Vakara programma: 19.30

Nakts pārgājienā

Vakar vakarā, kad krēslas stunda 
jau sen kā beigusies, bet nakts 
melnums vēl tā pa īstam nebija 
iestājies,  mūsu visavantūris-
tiskākie nometņotāji pulcējās  
pļaviņā pie estrādes. No šējie-

nes viņi devās nakts pārgājienā, 
kas vienlaicīgi bija arī komadu 
orientēšanās sacensības. Un tā, 
divdesmit viens dēkainis (ve-
cums visdažādākais), sadalīju-
šies četrās komandās ar kabatas 

lukturīšiem drasēja pa tuvāko 
Straumēnu apkārtni.
Pulksten 21:30 viņi ieskrēja 
mežā, un pirmie sākuma punktā 
atgriezās jau pēc 15 minūtēm, 
pēdējie - pēc pusstundas. Mežā 
un ne tikai mežā komandām 
bija jāatrod kontrolpunkti, ku-
ros tie atrada burtus, no kuriem 
savukārt bija jāizveido vārds. Pa-
reizajai burtu kombinācijai bija 
jāizveido puķu nosaukumam 
ASTERES.  
Par vakarnakts uzvarētājiem 
kļuva septiņu cilvēku koman-
da: Jana, Gunita, Guntis, Marta, 
Aleks, Ikars un Ilze. 
Taču šis nebija vienīgais un pē-
dējais nakts pārgājiens, šovakar 
atkal būs nākošais. Un pulcēša-
nās sacensībai notiks tajā pašā 
vietā un laikā, kur vakar. Laipni 
aicināti pievienoties! 
Gala uzvarētājs tiks paziņots no-
metnes nedēļas noslēgumā. 
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Vakardienas spēlē Es tevi mīlu Latvija! 
piedalījās trīs komandas

Spēle, kuras nosaukums ir “Es 
tevi mīlu, Latvija!”, Lielbritāni-
jas 3x3nometnē jau ir kļuvusi 
par tradīciju. Pagājušajā gadā 
tā guva lielu atsaucību, tāpēc 
šogad Zviedru zālē atkal pulcē-
jās lielākā daļa nometnes da-
lībnieku. Par uzvaru cīnījās trīs 
komandas, katrā pa 6 - 7 dalīb-
niekiem. 

Jautājumi, kurus spēlei bija sa-
gatavojusi nometnes vadītāja 
Aija, bija visai āķīgi un uzdevumi 
nebūt nebija viegli. Piemēram, 
skatoties uz ekrāna projicētajās 
divās bildēs bija jāizdomā, kā 
no abās attēlotā var sakombinēt 
vienu pilsētas nosaukumu. Nu, 
piemēram, ja vienā attēlā ir sala, 
bet otrā pils, tad pareizā atbilde 
ir Salaspils, ja limonāde un bate-
rijas, tad Limbaži. 
Tāpat spraiga cīņa noritēja 
konkursā ar mazpazīstamiem 
vārdiem, kurus lieto dažādos 
Latvijas apvidos. Vai zinājāt, kas 
ir kābenes? Tās izrādās ir īsās ze-
ķītes, bet drebene esot galerts 
un tamlīdzīgi.
Bez galvas lauzīšanas uzde-
vumiem, komandām bija jā-
demonstrē arī citas mākas, 

piemēram, pēc Aijas nosauktā 
burta tūdaļ jāuzsāk dziesma, 
kuras pirmais vārds sākas aku-
rāt ar šo burtu. Un Aija sauc L, 
bet pirmā komanda jau dzied 
Liku bēdu zem akmeņa, tikmēr 
nākamie rauj vaļā Lai vienmēr 
būtu saule, trešie - Lielā zive, 
Līgo dziesma, Lustīga dzīvoša-
na, Līgodama upe nesa, Lācītis ir 
bēdīgs, Lai iet, lai iet, Labu dien’, 

labu dien’ ; Līganā bērza zarā; 
Liepas satumst, lapās apklust 
vēji, Liec pie lūpām kausu; Lulla, 
Lulla, tu ir dulla, un vēl un vēl. 
Smiekliem un ar L sākumburtu 
izdziedātiem pantiem skanot, 
katra no komandām nopelnīja 
trīs papildus punktus.
Burtu mežģa minēšanas laikā 
gan nevienam vairs smiekli ne-
nāca, te bija jāiespringst visiem 

komandas locekļiem. 
Pēc mežģa sekoja ātrie jau-
tājumi: Kā sauc pirmo lielāko 
mūzikas festivālu Latvijā? Kura 
ir lielākā pils Latvijā? Kā sauc 
darbarīku, ar ko atdala graudus 
no vārpām? Uz kuru jautāju-
mu atbild locījums lokatīvs? Ar 
kādu nolūku Gailītis ietecēja 
ciemā? un vēl daudzi citi. Ātro 
jautājumu konkursā Lilijas Zo-
bens komanda uzrādīja labākos 
rezultātus. 

Bet arī tas vēl nebūt nebija viss. 
Un atkal sekoja jauns uzdevums: 
Jāuzmin, kas tas ir? Šos jautā-
jumus pieaugušajiem uzdeva 
bērni videoierakstā. Lai rastos 
labāks priekšstats, kā tas notika: 
bērns ekrānā skaidro: Tas ir gan 
pieaugušajiem, gan bērniem, 
gan zēniem, gan meitenēm un 
to vajag, kad, piemēram, dejo. 
Kas tas ir? Un kā jums šķiet, kas 
tas ir? Protams, tas taču tautas 
tērps!   

Spēlei beidzoties saskairot vi-
sus iegūtos punktus uzvarēja 
komanda, kuras satāvā: Inese, 
Lucija, Velga, Liene, Aivis, Klāvs, 
Iveta, Līva, Baiba un Ēvalds.
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Daudz baltu 
dieniņu!

Divu gadu jubileju šodien svin 
Sofija Elizabete Dakša!

Sofiju šodien gaida dažādi pārsteigumi. Vienu no 
tiem viņai sagatavojusi krustmāte Ilze.

Lai dzīvo sveiks!

Paziņojums
Šovakar, pulksten 22:00 Zviedru zālē 

atkal danči. 
Muzikālo pavadījumu nodrošinās 

Lilija Zobens un tas notiks akordeona 
izskatā. 

Dančus mācīs, rādīs, dejas uzsāks un 
visus mudinās kustēties 

Ernests un Daina Upmaļi. 

Ziņojam, ka pirmais danču vakars noti-
ka jau vakar pēc nakts pārgājiena, kad 

no meža biezokņa laimīgi bija atgriezu-
šies itin visi orientieristi. Arī šovakar jūs 

tiekat gaidīti Zviedru zālē  uz 
latviskajiem dančiem. 

4
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Aušana, ko vada 
Inese Krūmiņa

Zīmēšana un skicēšana

3x3 teātris slīpē 
aktiermeistarību

IESKATS IEVIRZĒS

Aušana pavisam noteikti ir roku 
Ievirze, lai gan Inese pamanot, 
avīzes ļaudis grozāmies tuvumā, 
smej, ka šī esot sēdošā Ievirze. 
Un viņa pati sēž līdzās iespaidī-
gam dziju kamolu klāstam. Tie ir 
visādās krāsās un nokrāsās. Va-
kardienas nodarbības galvenais 
uzdevums audējām – izvēlēties 
nepieciešamo materiālu. Kāpēc 

tas ir svarīgi? Nu, taču jau -  kādu 
krāsu kombināciju saliksi, tādā 
arī taps darbiņš. Vai iecerēto jos-
tu varēs paspēt uzaust nedēļas 
laikā? Visdrīzāk, ka ne, bet amats 
būs rokā un iesākto varēs turpi-
nāt pēc nometnes. Ineses uzde-
vums taču ir ievirzīt – ieinteresēt, 
iemācīt uzsākt, un līdzi darbojo-
ties ar ievirzes dalībniecēm. 

Ne vienam vien skolas gados 
skolotājs licis saprast, ka talan-
ta nav nekāda, acs nav pareizi 
iestellēta un roka nespēj uzvilkt 
pareizu līniju. Taču Ievirzes Zīmē-
šana un skicēšana vadītāja Santa 
Siliņa prot pārliecināt, ka tā nav. 
“Zīmēt var ikviens,” viņa ir pārlie-
cināta. Arī šajā Ievirzē  dalībnie-
ki vispirms iepazīstas ar darba 
materiāliem un zīmēšanai un 
skicēšanai galvenais darba rīks ir 
pareizi izvēlēts uzasināts zīmulis. 
Teiksiet, kas tad to nezina? 

Aivita Skābarniece vada 3x3 teātri 
un ticiet vai ne, bet tā ir visprak-
tiskākā ievirze, kādu vien varam 
sastapt, jo tajā par instrumentu 
kalpo gan mūsu balss, gan sejas 
izteiksme paužot dažādas attiek-
smes. Aktiera instruments faktiski 
ir viss viņa ķermenis, ar kura palī-
dzību var pastiprināt un padarīt 
izteiksmīgu veidojamo skatuves 
tēlu. Vakar Aivita savām ievirzes 
dalībniecēm mācīja gan runas 
tehniku, gan to, kā uz skatuves sa-

just  savu partneri. No malas klau-
soties, tā vien liekas, ka vingrinā-
jumus lasot teju var mēli izmežģīt, 
kur nu vēl šo tekstu papildināt ar 
noteiktu attieksmi, teiksim, bai-
lēm, lielīšanos un pavedināšanu. 
Bet meitenēm izdodas, lai gan šis 
ir tikai pats sākums. 
Vai ievirzes dalībnieces līdz nedē-
ļas beigām atraisīsies pavisam un 
noslēguma koncertā mūs gaida 
interesants priekšnesums? Seko-
sim līdzi procesam. 

Vakar bija pirmā nometnes pilnā darba diena un mēs palūkojā-
mies, kā tā norit. Skaidrs, ka vispirms ar ikvienu jaunu prasmi un 
iemaņu ir jāiepazīstas. Tie ir gan darba rīki, īpaši jau roku ievirzēs, 
gan materiāls, kas šajā nedēļā tiks likts lietā arī praktiski. Laiku 
pa laikam paraudzīsimies, kā darbi ievirzēs rit uz priekšu, bet no-
metnes noslēgumā raudzīsim sastrādāto rezultātu. 
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3x3 nometnēs ievirzes parasti dala: galvas ievirzes un roku ievirzes. Austra Graša vadītā 
Latviešu valoda, izskatās, ka tomēr ir roku ievirze.

Paldies 
Ronaldam un 

Katrīnei un 
Ērikai!

Vakarnakt mums re-
dakcijā gāja jau stipri 
mierīgāk, bet aizvakar 
bez Ronalda, Katrīnes 
un Ērikas palīdzības 

avīze diezin vai nonāk-
tu pie lasītājiem, jo re-
dakcijā viena pēc otras 
bija iestājušās lielākas 
un mazākas katastro-

fas. Sev par attaisnoju-
mu, varam sacīt, ka gan 
pirmkārt, gan otrkārt, 
gan treškārt pie vai-
nas bija tikai un vienīgi 

tehnika un galvenokārt 
- jaunās vai IT tehnolo-
ģijas. Vispirms jau prog-
ramma, kurā tiek veido-
ta avīze, bija izdomājusi, 
ka viņai beidzies termiņš 
un tieši tā arī paziņoja, 
nepiekāpjoties ne par 
minūti. Otrkārt, konsta-
tējām, ka mums trūkst 
vienas datorpeles. Un 
trešā ķibele iestājās uz 
pašu rīta pusi, kad prin-
teris jeb avīzes galvenā 
drukājamā uzparikte ka-
tegoriski atteicās atpazīt 
ikvienu no viņai piedā-
vātajiem datoriem. 
Pirmo un trešo ķezu 
novērsa Ronalds, vien-
laicīgi arī saorganizējot 
jaunu nometnes at-

balstītāju – amerikāņu 
kompāniju McDonald, 
kas tajā satraukumu pil-
najā naktī nodrošināja 
operatīvus interneta sa-
karus pilnīgi bez maksas. 
Arī ar printeri noņemša-
nās bija visai pamatīga, 
bet te Ronalds varonīgi 
tika galā viens pats bez 
amerikāņu palīdzības. 
Pēc šādiem naksnīgiem 
pārbaudījumiem Ro-
nalds un abas meitenes 
tiek vienbalsīgi uzņem-
tas avīzes redakcijas 
komandā. Jautājums 
vienīgi, vai viņi paši par 
to priecājas? Vieglu dzīvi 
mēs jums nesolām, bet 
par to negulētas naktis – 
cik uziet!

Sandris Informacijas centrā 
skaidro avīzes meitenēm, kā tikt 
pie gatavas avīzes:  “Un tad ieliec 
balto papīru, pievieno printerim 
datoru un printē ārā!”
“Ārā? Kāpēc ārā? Vai mēs nevarē-
tu drukāt tepat iekšā? Ja nu ārā 
līst lietus?” bažīgi jautā avīžnie-
ces.

****

“Klau, man ļoti vajadzētu 
parunāt ar vienu gudru cilvē-
ku?” kādai trīsreiztrīsotājai ir ļoti 
nepieciešams padoms un viņa 
vēršas pie nometnes organi-
zatoriem, kuri tobrīd ir ļoti, ļoti 
aizņemti.
“Cik, labi! Tad tas noteikti nav 
pie mums,” steidzīgi, priecīgi un 
laimīgi atbild uzrunātie.
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Mūs atbalsta LR Aizsardzības ministrija

Jau trīs gadus 3x3 kustība pasaulē saņem 
finansējumu no Latvijas valsts

Informācijas centrā ir minitirdziņš!

Viens no mūsu nometnes 
sponsoriem ir Latvijas Repub-
likas Aizsardzības ministrija. 
Neparasti? Jā, patiešām, bet 
šī ir vienīgā 3x3 ārzemēs, kurā 
divas ievirzes vada tieši šīs mi-
nistrijas darbinieks. Skan kaut 
kā neparasti un nepiemēroti, 

bet tas ir tikai pirmā mirkļa 
iespaids. Oskars Karls, kura va-
dībā notiek Vilku ( jaunieši un 
pieaugušie) un Vilcēnu (bērni) 
nodarbības, ir ministrijas Jau-
nsardzes informācijas centra 
Jelgavas novada instruktors. 
Par pašām ievirzēm un to, ko 

gan mūsu bērni dara mežā, 
sīkāk pastāstīsim kādā no nā-
kamajiem avīzes numuriem. 
Intrigai – gan vilkos, gan vil-
cēnos kuplā skaitā ir pieteiku-
šās arī meitenes. 
Paldies Aizsardzības ministri-
jai!

Latvijas Ārlietu ministrija sadarbī-
bā ar Kultūras ministriju, ir ne tikai 
mūsu, bet arī citu pasaules 3x3 
galvenie atbalstītāji. No valdības 
3x3 nometnes šovasar finansiālu 
palīdzību saņem jau trešo gadu. 
Novērtējot 3x3 nozīmi latviskās 

izglītības un kultūras jomā, 2014. 
gadā aizsākās programma, kuras 
administrēšana ir uzticēta Kultū-
ras ministrijai, bet tās īstenoša-
nu nodrošina Latvijas Trīsreiztrīs 
biedrība. Lieki teikt, ka bez šīs 
palīdzības tik apjomīgi projekti, 

kā 3x3 nometņu rīkošana, die-
zin vai būtu iespējama. Šogad 
beigās pirmā perioda atbalsta 
programma noslēdzās, bet minis-
trijas sola, ka tā tiks turpināta arī 
nākošos trīs gadus. Paldies jums 
par to!

Mīļie trīsreiztrīsotāji, ejot uz Nīkšanu iesakām 
paķert līdzi naudas makus. Nē, nē, par Nīk-
šanas izklaidēm maksa netiek prasīta. Lieta 
tāda, ka te, kafejnīcā Rīga, ir ne tikai apska-
tāmas, bet arī nopērkamas dažadas skaistas 
lietas, jo tur kopš vakardienas ir izvietojies arī 
minitirdziņš. Čaklas adītājas Latvijā un Angli-
jā mums ir sarūpējušas siltu zeķu pūru visda-
žādākajos adījumu rakstos un krāsu toņos. 
Tikpat dažādas un arī modīgas ir Daces pītās 
apliekamās aproces, bet pavisam ekskluzīvi 
ir Aijas pašas darinātie priekšautiņi mazajām 
saimniecītēm. Ieskatieties, vai nav skaisti?!

Avīzes „Mantojums” redakcijā čakli strādā: Sandra, Santa, Ieva, Gita, Aija, Katrīne, Ērika, Ronalds, Dace un ikviens, kas var pielikt roku, lai 
taptu avīzīte. Redakcija strādā 24 stundas dienā.
Ja jums ir kas sakāms, stāstāms, citiem rādāms, tad nesiet šurp. Esam gatavi publicēt visus žanrus un visus apjomus:  īsus rakstiņus, garā-
kas apceres un pat romānus turpinājumos. Tāpat arī ievietosim jūsu fotogrāfijas, karikatūras un zīmējumus. 

Muižas “Straumēni” adrese: Catthorpe Manor, Lilbourne Lane, Catthorpe Nr., Lutterworth, Leicestershire, LE17 6DF, UK

LIELBRITĀNIJAS
LATVIEŠU 
NACIONĀLĀS PADOMES 
IZGLĪTĪBAS FONDS

3X3 LIELBRITĀNIJĀ ATBALSTA:


