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“Visiem viens – nāc un paņem katrs sev!”

Mūsu
Mantojums
MANTOJUMS ir tas, ko saņemam no vecākiem un vecvecākiem, no paaudzes paaudzē,
ko glabājam un nododam
tālāk saviem bērniem un
mazbērniem. MANTOJUMS ir
šīs nedēļas Lielbritānijas 3x3
tēma un vadmotīvs, un MANTOJUMS ir arī mūsu nometnes
avīzes nosaukums.
Centīsimies šo avīzīti veidot informatīvi noderīgu, atspoguļojošu, vienlaicīgi dzīvespriecīgu
un aicinam palīgā ikvienu no
jums.
Ja jums liekas, ka nometnē šīs
nedēļas laikā notiek kaut kas
tāds, ko vajadzētu zināt visiem,
tad nāciet ar saviem stāstiem,
fotogrāfijām,
karikatūrām,
zīmējumiem, jokiem un pavisam nopietnu informāciju. Nāciet pie mums ar ieteikumiem,
priekšlikumiem un jautājumiem un mēs kopā meklēsim
atbildes, piemēram, vietu, kur
notiek Aušanas ievirze vai to,
cikos sākas un beidzas Nīkšana; vai lietus līs visu nedēļu jeb
tikai dažas dienas utml. Nesiet
mums lūgumus palīdzēt, lai
atrastu pazaudētas brilles vai
atrastu pazaudēto briļļu īpašnieku; jautājiet visu un mēs
ciešā sadarbībā ar Informācijas
centra cilvēkiem noskaidrosim
atbildes. Būs arī konkursiņi un
uzvarētājiem attiecīgi - redakcijas balvas.
Kur mūs atrast? Labs jautājums
un tas ir arī mūsu avīzītes pirmā konkursa uzdevums. Tam,
kurš pirmais atradīs redakcijas
mājvietu, būs balva.
Avīzi “Mantojums” katru rītu
saņemsiet brokastu laikā.
Jūsu avīzes Redakcija

Ar šādu saukli mēs šonedēļ
trīsreiztrīsosim Straumēnos.
Katra Ievirze, vakara sarīkojums un pat nodarbes brīvajā
laikā jums palīdzēs apgūt, iegūt un uzzināt daļiņu no tā,
ko saucam par mūsu latvisko
mantojumu. Tev atliek vien
nākt un paņemt!
Lai šī nometne izdotos, veselu
gadu ir čakli strādājusi nometnes rīkotājkomanda nometnes
vadītāju Aijas un Sandra Leonoviču un Lielbritānijas 3x3
padomes priekšsēdētājas Gitas
Robaldes vadībā.

Nometnes vadītāji Aija
un Sandris Leonoviči
Vienā no sapulcēm,
no kreisās pulksteņrādītāja virzienā: Dace
Ancāne, Ronalds Dimants, Aija Leonoviča,
Inese Asermane, Gita
Robalde, Avita O’Donnell, Jana Bieža, Sandris
Leonovičs

Svarīgi, lai nenokavētu!

Statistika

Šodien pēc reģistrēšanās un iekārtošanās istabiņās,
pulksten 17.00, pulcējamies uz Nometnes atklāšanas pasākumu, kas labos laika apstākļos notiks pie mazās estrādītes/
skatuves, mazajā pļaviņā, bet, ja līs lietus, tad atklāšana notiks zālē
18.00 dodamies uz vakariņām
19.00 pulcējamies uz Svētbrīdi, pēc tam -Iepazīšanās vakars
21.00 vakara dziesma, vakara pasaciņa bērniem, meditācija
un vakara lūgšana
22.00 Nīkšana - uz skatuves pie bāra

Nometnē šogad piedalās 79 dalībnieki.
Esam sabraukuši no dažādām Lielbritānijas malām, Latvijas un krietns pulciņš
arī no Īrijas
Vecākais, dzīves un pieredzes bagātākais dalībnieks ir Austris Grasis.
Jaunākajam dalībniekam Gustavam
Sproģim ir pusgads.
Kopā notiks 18 ievirzes, ieskaitot Mazuļu akadēmiju un Joka pēc alfabēts.

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 medicīniskā 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”.
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Iepazīstamies! Ieviržu vadītāji

Aija Leonoviča, ievirzes Latvijas garša vadītāja

Aivis Krēsliņš, Kokles spēles
ievirzes vadītājs

Gunita Gudermane, ievirzes
Joka pēc alfabēts vadītāja

Austris Grasis, Latviešu valodas ievirzes vadītājs

Avita O’Donnell, ievirzes Joka
pēc alfabēts vadītāja

Avita Skābarniece, Teātra
ievirzes vadītāja

Ieva Freinberga, ievirzes Aproces krustdūrienā vadītāja

Inese Auziņa Smita, ievirzes
Trimda vadītāja

Inese Krūmiņa, Aušanas ievirzes vadītāja

Jana Bieža, ievirzes Joka pēc
alfabēts vadītāja

Jānis Atis Krūmiņš, ievirzes
Politika vadītājs

Jānis Stabiņš, ievirzes Pats sev
saimnieks vadītājs

Kaspars Miklašēvičs, Video
ievirzes vadītājs

Liene Andrusjaka, Mazuļu
Akadēmijas vadītāja

Līga Reitere, ievirzes Zāļu
sievas padomi vadītāja

Lilija Zobens, 3x3 kora vadītāja

Lolita Šteinberga, Animācijas
ievirzes vadītāja

Oskars Karls, Vilku mācības
vadītājs

Santa Siliņa, ievirzes Zīmēšana un skicēšana vadītāja

22.00

21.00

18.00 – 19.00
19.00

13.30 – 14.30
14.30 – 17.30

7.30
8.00
8.30 – 9.30
9.30 – 10.00
10.00 – 13.00

Svētbrīdis:
Iepazīšanās vakars

17:00 Atklāšana

16.00
Ierašanās,
reģistrācija

Pirmdiena
1.augusts

Trešdiena
3.augusts

3x3 talants

Daudzinājums

Noslēguma koncerts,
izstāde

Bērni 0 – 3 g.
“Mazuļu akadēmija” – Liene
Andrusjaka

VAKARA DZIESMA, VAKARA PASACIŅA UN MAZO BĒRNU GULDINĀŠANA,
JAUNIEŠIEM NAKTS PĀRGĀJIENS,
PIEAUGUŠAJIEM VAKARA LŪGŠANA/MEDITĀCIJA
NĪKŠANA, DANČI, SPĒLES UN ROTAĻAS

Spēle “Es mīlu tevi,
Latvija!”

Piektdiena
5. augusts

Bērni 0 – 3 g.
“Mazuļu akadēmija” – Liene
Andrusjaka

Ceturtdiena
4.augusts

CELŠANĀS
RĪTA VINGROŠANA
BROKASTIS, AKTUALITĀTES
ORGANIZATORU SAPULCE
RĪTA IEVIRZE
Pieaugušie un jaunieši no 14 g.
Bērni 3 – 14 g.
Latviešu valoda - Austris Grasis
“Joka pēc alfabēts”
Zāļu sievas padomi - Līga Reitere
– Jana Bieža, Avita
Video – Kaspars Miklaševičs
O’Donnell, Gunita
Pats sev saimnieks – Jānis Stabiņš Gudermane, Gita Robalde
Aušana – Inese Krūmiņa
Koris– Lilija Zobens
Vilki – Oskars Karls
PUSDIENAS
PĒCPUSDIENAS IEVIRZE
Pieaugušie un jaunieši no 14 g.
Bērni 3 – 14 g.
Aproces krustdūrienā –
Animācija – Lolita
Ieva Freinberga
Šteinberga
Zīmēšana un skicēšana –
Vilcēni – Oskars Karls
Santa Siliņa
Politika – Jānis Atis Krūmiņš
Teātris – Aivita Skābarniece
Trimda – Inese Auziņa Smita
Kokles spēle – Aivis Krēsliņš
Ģimenes ievirze “ Latvijas garša” – Aija Leonoviča
VAKARIŅAS
VAKARA PROGRAMMA

Otrdiena
2.augusts

3x3 PROGRAMMA

NOSLĒGUMS
atvadas
mājupceļš

KONFERENCE

Sestdiena
6.augusts
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Nometnes dzīves neatņemama sastāvdaļa ir kopdziedāšana
GALDA DZIESMA
Met, Laimiņa zelta jostu
Ap šo visu istabiņ`.
Lai paēda, kas neēdis,
Lai padzēra, kas nedzēris.

VAKARA DZIESMA
Šķiramies (i) mēs, ļautiņi,
Gana labi dzīvojuši.
Tu ar Dievu, es ar Dievu,
Mēs ar Dievu labi ļaudis.
Ar Dieviņu sanācām(i),
Ar Dieviņu šķiramies(i).
Ar Dieviņu, lai palika
Šis dziesmotais pagalmiņ(i)s.
Ej, Laimiņa, Tu pa priekšu,
Es tavās (i) pēdiņās(i),
Nelaid mani to celiņu,
Kur aizgāja ļauna diena.

Mēs esam uz TU

Vēl vakar, ja mums ļoti gribējās, mēs viens otru drīkstējām uzrunāt uz JŪS, bet šodien vairs ne. Sākot ar šodienu mēs esam tikai un vienīgi uz TU. Kāpēc? Tāpēc, ka draudzīgais TU ir viens no
svarīgākajiem nometnes noteikumiem. Un te vairs netiek ņemts
vērā ne uzrunātāja un uzrunājamā vecums, ne tituls, ne sociālais
stāvoklis vai pazīšanās ilgums. Tikai TU!

Lielbritānijas 3x3 saiets aicina latviešus no visām pasaules malām:
4 paplašināt latviskās zināšanas,
4 stiprināt latviskas ģimenes,
4 sekmēt latviskas draudzības,
4 veicināt latvisku kopības izjūtu,
4 attīstīt latvisko kultūrvidi

Saieta laikā runājam tikai latviski un to darīt mudinām arī mūsu bērnus!

Mums katram ir sava Vārda karte
Saņemot savu istabiņas atslēgu vai
citu svarīgu šīs nedēļas piederumu,
jums katram tika iedota arī Vārda
karte. Vārda karte ir jānēsā visu
nedēļu un to drīkst noņemt tikai
ejot gulēt. No rīta tai atkal jābūt
neatņemamai jūsu apģērba sastāvdaļai. Pieredze saka, ka tieši šo noteikumu nometņotājiem ir diezgan
grūti izpildīt. Vārda kartei ir tendence pazust, ieslīdot kaut kur starp
citām lietām. Tai ir nejauka tendence arī uzkārties kaklā nepareizajam
īpašniekam, piemēram, kādam no

jūsu ģimenes locekļiem. Ir gadījumi,
kad vīrs vai pusi nedēļas, pats nemanot, nēsā sievas karti, un pat nenojauš, ka visiem citiem viņš vairs nav
Miķelis, bet ir Zenta.
Bērniem vārda kartes otrajā pusē
ir uzrakstīts arī vecāku telefona
numurs. Tas darīts nolūkā, ja nu
bērns Straumēnos ir nejauši apmaldījies un vairs nevar atrast tēti un
mammu. Ja kāds no jums pamana
šādu sabēdājušos vientuļnieku, lūdzu zvaniet vecākiem un ziņojiet
par mazā atrašanās vietu.

IEVIRŽU TELPAS
Bērniem
„Mazuļu Akadēmija” – Skatuves iedobe,
„Joka pēc alfabēts” – Zaļā zāle,
Pēcpusdienā:
Animācija – Zaļā zāle

Rīta ievirzes
„Latviešu valoda” – Bāra priekštelpa,
„Zāļu sievas padomi” – BL pie trepēm,
„Pats sev saimnieks” – Kafejnīca Rīga,
‘Video”- Skatuve,
Koris – Zviedru zāle,
„Jostu aušana” – BL 2 stāvā, rokdarbu
istaba,
Pēcpusdienas ievirzes
„Trimda”- Bāra priekštelpa,
„Politika” – BL pie trepēm,
„Zīmēšana un skicēšana”- Zviedru zāle,

„Aproces krustdūrienā”- BL 2 stāvā,
rokdarbu istaba,
Teātris - Skatuve,
Kokles spēle – Kafejnīca Rīga,
Ģimenes ievirze „Latvijas garša” – kafejnīca Rīga
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Nometnes ģeogrāfiskais izkārtojums
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Kur mēs īsti atrodamies un kāda ir Straumēnu apkārtne
Tuvākā pilsētiņa – Regby
Mēs atrodamies Anglijā, pusotras stundas braucienā ar vilcienu
vai divu stundu braucienā ar automašīnu no Londonas virzienā
uz Ziemeļrietumiem. Vistuvākā
pilsēta “Straumēniem” ir Regbī (Rugby), burtiski 10 minūšu
brauciena attālumā. To Lielbritānijā uzskata par mazu pilsētiņu, lai gan tajā dzīvo apmēram
100 tūkstoši iedzīvotāju. Regbī

tēja pret nospiedošo nodokļu
politiku, ko tautai bija uzspiedis
viņas pašas vīrs. Godiva izģērbās
un jāja pa Koventrī pilsētas ielām. Viņas kailumu piesedza vien
garie, krāšņie mati.

Vorvikas pils
ir arī labi uzturētā un restaurētā
vecpilsētas daļa, kas atgādina
bērnībā bilžu grāmatās aplūkotu
pasaku ilustrācijas.

Piemineklis Viljamam Vebam Elisam Regbī pilsētiņā
ir slavena ar to, ka tieši šeit ir
meklējami sporta spēles regbijs
pirmsākumi. Leģenda stāsta, ka
tas esot noticis 1823. gadā, kad
vietējās Regbī skolas skolnieks
Viljams Vebs Elis (William Web
Ellis), spēlējot futbolu, saskaities,
paķēris bumbu rokās un ar visu
joņojis uz pretinieka vārtiem.
Cauri Regbī plūst skaistā Avonas
upe, bet pilsētiņas senā arhitektūra ir tipiska Viktorijas laikmetam.
Vorvika (Warwick) tikai 30 minūšu brauciena attālumā
Šajā pilsētā ir vērts iegriezties, lai
apskatītu iespaidīgo Vorvikas viduslaiku pili. Pilsētiņas lepnums

Netālu arī Koventrī
Tikai 20 km no Regbī atrodas nākošā, jau lielāka pilsēta Koventrī
(Coventry), kas Anglijā faktiski
ir devītā lielākā pilsēta un tajā
dzīvo vairāk kā 345 tūkstoši cilvēku. Ja jums iznāk apciemot šo
pilsētu, tad tur patiešām ir ko redzēt. Koventrī tiek dēvēta arī par
Anglijas sirdi. Te paveras skati uz
majestātiskām baznīcām un katedrālēm, apmeklējams Konventrī Transporta muzejs, Koventrī

Mūzikas muzejs, Svētās Marijas
ģilde, Lēdijas Godivas statuja.
Godivas leģenda vēsta, ka šī angļu muižniece XIII gadsimtā, šim
laikam netipiski drosmīgi protes-

Un visubeidzot – Stratforda
pie Avonas
Ja vien varat atvēlēt pāris stundas dārgā laika, tad noteikti ir
vērts apmeklēt Stratfordu pie
Avonas (Stratford-upon-Avon).
Tā ir pilsētiņa, kurā dzimis viens
no izcilākajiem pasaules dzejniekiem un dramaturgiem - Viljams
Šekspīrs. Te saglabājusies māja,
kurā dzejnieks ir dzimis, apmeklējama arī dzejnieka sievas, mū-

Stratforda pie Avonas
zas un iedvesmas avota - Annas
Hetavejas nams, kā arī Svētās
Trīsvienības baznīca, kur dzejnieks ir apglabāts.
Stratforda atrodas vien 45 minūšu braucienā no Straumēniem uz
Rietumpusi.
Muižas “Straumēni” adrese:
Catthorpe Manor, Lilbourne Lane, Catthorpe Nr.,
Lutterworth, Leicestershire, LE17 6DF, UK

Koventrijas katedrāle

3X3 LIELBRITĀNIJĀ ATBALSTA:

LIELBRITĀNIJAS
LATVIEŠU
NACIONĀLĀS PADOMES
IZGLĪTĪBAS FONDS

Avīzes „Mantojums” redakcijā čakli strādā: Sandra, Santa, Ieva, Gita, Aija 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, garākas apceres un pat romānus turpinājumos. Tāpat arī ievietosim jūsu fotogrāfijas, karikatūras un zīmējumus.

