“Visiem viens – nāc un paņem katrs sev!”
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Sveicienus no Londonas mūsu 3x3
Lai mums nometnei sūta Latvijas vēstnieks
izdodas!

Sveiks, atkal Straumēnos!
Daudziem vēl atmiņā palicis
skaistais pagājušā gada 3x3
saiets un ar šīm atmiņām esam
dzīvojuši veselu gadu. Nu, tiekamies atkal un arī šī nometne solās būt tikpat piepildīta
un jauka. Ja pagājušajā gadā
veidojām savu 3x3 Saimi, tad
šovasar Straumēnos dalīsim
latvisko Mantojumu un esiet
droši - neviens mantinieks šeit
tukšā nepaliks!
Lai mums izdodas!

Dārgā 3x3 saieta Lielbritānijas saime!
2015. gadā latviešu kopiena Lielbritānijā piedzīvoja priecīgu notikumu
– pēc 12 gadu pārtraukuma tika
atjaunots un “Straumēnos” sekmīgi
noritēja 3x3 saiets Lielbritānijā latviešu valodā! Rīkotāju entuziasma
un apņēmības rezultātā latviešu kopienai tika radīta lieliska iespēja latviskā un ģimeniskā gaisotnē izzināt
latviešu valodas un kultūras bagātības! Novēlu, lai arī šogad saietā rosība, aizrautība un izzināšana mijas
ar sirsnīgām sarunām un pārdomām
par mūsu mīļo Latviju un tās nozīmi
mūsu dzīvē!
Andris Teikmanis
Latvijas vēstnieks
Apvienotajā Karalistē

Sveiciens no Līgas!

Mīļus sveicienus un
labu izdošanos mūsu
nometnei sūta arī pasaules 3x3 idejas au-

tore un globālā koordinatore Līga Ruperte.
Līga priecājas, ka 3x3
kustība iet plašumā

un pateicas mūsu
nometnes rīkotājiem
par ieguldīto laiku un
darbu tās atjaunošanā. Un kam gan labāk
kā Līgai zināt to, cik
daudz ir jāpaveic, lai
vilciens
iekustētos.
Taču ne mazāk darba
ir jāpaveic, lai no sliedēm noskrējušo vilcienu atkal dabūtu atpakaļ uz ceļa. Un Anglijas
trīsreiztrīsotājiem tas
ir izdevies! Vilciens, ko
saucam par Lielbritānijas 3x3 atkal ir uz
sliedēm un traucas uz
priekšu.

Kas un kur šodien notiks:
10.00 – 13.00 Rīta ievirzes (norises vietas, skat. vakardienas avīzē)
13.30 – 14.30 Pusdienas
14.30 - 17.30 Pēcpusdienas ievirzes (norises vietas,
skat. vakardienas avīzē)
18.00 – 19.00 Vakariņas
19.00 Spēle “Es mīlu tevi, Latvija!”
21.00 Vakara dziesma, vakara pasaciņa bērniem, meditācija, vakara lūgšana
22.00 Nīkšana Zviedru zālē
Rīt, vēl pirms avīzes saņemšanas, atcerieties, ka Rīta
vingrošana notiek jau 8.00, bet brokastis un Rīta dziesma no 8.30 – 9.30.

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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Lielbritānijas 3x3 saiets ir sācies
Jāņa Ata taures sauciens vakar
pēcpusdienā pāršalca Straumēnus un tieši šādi sākās Lielbritānijas 3x3. Kā jau Britu salās pieklājas, mazliet smidzināja lietus un,
kā jau Britu salās noteikti pieklājas, neviens tam īpašu uzmanību
nepievērsa. Ar kopāsanākšanu
pie āra estrādes tika atklāts 2016.
gada 3x3 saiets Lielbritānijā.
Ārlietu ministrijas un Latvijas
vēstniecības vārdā trīsreiztrīsotājus nu jau otrajā atjaunotajā
nometnē Lielbritānijā sveica
Annija Senokola, kas saieta dalībniekiem bija atvedusi arī sveicienus no Rīgas, no Diasporas
vēstnieka Pētera Elferta. Annija
atzina, ka strādājot ar tautiešiem
ārzemēs pati ir kļuvusi par daļiņu
no mums, bet vēŗšoties pie latviešiem šeit sacīja: “Jūš dzīvojat
valstī, kurā ir lielākā latviešu diaspora, bet, lai arī kur jūs nebūtu,
jūs esat daļa no Latvijas.”
Atklāšanas pasākuma vadītājas
Gita un Aija, dalībniekus uzrunāt
aicināja arī Liliju Zobens, Inesi
Auziņu Smitu, Inesi Krūmiņu un
Sandru Bondarevsku. Ar trīsreiztrīs dzīvi viņām visām ir īpašas
attiecības.
Latviešu Nacionālās Padomes
Lielbritānijā priekšsēdētāja Lilija

Zobens savā uzrunā pakavējās
pie tā 3x3, kas notika vēl pirms
latvisko nometņu pārtraukuma
šeit, Anglijā. Toreiz viņas, tagad
jau pieaugušās meitas, bija vēl
pavisam mazas, taču jau toreiz
abas bija 3x3 dalībnieces. Lilija
zina, ka dzīvojot ārpus Latvijas,
valodu un kultūru saglabāt nav
viegli, tas ir īpašs un grūts uzdevums, taču paveicams. Tas ir
mantojums, ko viņa nodevusi

savām meitām un ta sir mantojums, ko pati saņēmusi no saviem vecākiem. Visu mūžu Lilija
sirdī ir nesusi līdzi savas mātes
vēlējumu, kas izteikts dzejolī
“Svēts mantojums.”
Inese Auziņa Smita nometnes
dalībniekus sveica Lielbritānijas
Latviešu Izglītības Fonda vārdā.
Inese ir trimdas bērns un ārzemēs faktiski ir pavadīts viss mūžs.
“Es vēl paspēju piedzimt Latvijā,

1944.gada maijā. Es pati neatceros, bet zinu, ka kristībās mana
vecmāmiņa man uzdāvināja grāmatu “Mūsu tēvu valoda”. Un šis
ir Ineses matojums. To kopa ar
vecmāmiņas vēlējumu “Mīļā, Inesīt, audzi liela, mācies un nekad
neaizmirsti, ka esi latviete!” Inese
nav aizmirsusi ne brīdi, nedz dzīvojot Amerikā, nedz Anglijā.
Īrijas 3x3 padomes priekšsēde Sandra Bondarevska mūsu
nometņotājiem atveda mīļus
sveicienus no Īrijas latviešiem
(vēlējums un piekodinājums arī
avīzes 4.lpp), bet Latvijas 3x3 padomes priekšsēde Inese Krūmiņa bija atvedusi ne tikai sveicienus, bet arī dāvanu – jauno 3x3
grāmatu, kuras atvēršanas svētki
notika tikko, pagājušonedēļ 3x3
nometnē Pelčos. (Vairāk par grāmatu lasiet avīzītes 6.lpp.)
Bez apsveikuma runām neiztrūkstoši saieta atklāšanā skanēja
Latvijas valsts himna un estrādes
skatuves centrā - Latvijas karogs,
bet pasākuma noslēgumā rotaļa
par Rīgas tiltu. Tā īpaši labi pie
sirds gāja mazajiem nometņotājiem, kuri galu gala arī izrādījās
visveiklākie. Uzvaras šajā spēlē
laurus plūca Ance Platača, Alise
Barovska un Gunita Gudermane.
Lai mums laba trīsreiztrīsošana!
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Svētbrīdis
“Mūs var salīdzināt ar puzles gabaliņiem,” tā
vakar vadot svētbrīdi sacīja mācītājs Viesturs
Vāvere. Divi šādi gabaliņi veido ģimenes
aizsākumu, kopā ar nākamajiem jau veidojas dzimta, bet daudzi jo daudzi – tautu, arī
mūsu latviešu tautu.
Kopēja lūgšana un mācītāja svētība nometnei šoreiz tika veltīta drosmei un tam, lai
mēs spētu uzdrīkstēties. To Viesturs Vāvere
arī novēlēja visiem 3x3 dalībniekiem.
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Īrijas 3x3 rīkotājkomanda sūta
jums vissirsnīgākos sveicienus
gada foršāko nedēļu uzsākot!
Vēlam, lai visu nedēļu Straumēnos tikai un vienīgi spīd saule, lai kājas nepagurst latviešu
dančus dancojot un nīkšanās
neaptrūkstas latviešu dziesmu!
Un vēl, atcerieties, ka nākošvasar jums jāieplāno vēl viena 3x3
nedēļa un noteikti jāatbrauc arī
pie mums uz Īriju. Atteikumus
nepieņemam. Nu, padomājiet
paši: no jūsu salas uz mūsu salu
var atlidot īsākā laikā, kā Rīgā
aizkļūt no Juglas līdz Āgenskalnam. Viens pūtiens un esat jau
galā, īpaši, ja vējš pūš no pareizās puses!

Iepazīšanās
Pirmajā avīzītē Mantojums, ko
saņēmāt vakar pie reģistrēšanās,
varējāt iepazīties ar visiem Ieviržu vadītājiem neklātienē, bet jau
tūlīt pēc vakariņām - skatīt ieviržu vadītājus vaigā. Ne tikai skatīt,
bet arī uzklausīt.
Te arī atklājās vispieprasītākās ievirzes. Šā gada nometnē mums ir
daudz bērnu, tāpēc nav nekāds
brīnums, ka vispieprasītākās
šoreiz ir tieši ievirzes bērniem:
Joka pēc alfabēts, Vilki un Vilcēni. Skat, cik daudz gribētāju te

Heijā no kaimiņsalas, Īrijas 3x3!

pieteikušies!
Sliktāka ziņa šoreiz vīriem, jo divas kārdinošas ievirzes – Pats sev
saimnieks un Video - izpaliks. Bet
par to visai intriģējoši savu ievirzi
Politika pieteica Jānis Atis Krūmiņš.
“Kas jums pirmais nāk prātā izdzirdot vārdu POLITIĶIS?” viņš
jautāja. Zālē iestājās dziļdomīga
pauze. “Un tad par to arī parunāsim,” tā Jānis Atis.
Lai atrastu savas ievirzes norises vietu, skatieties vakardienas
avīzes 5.lpp, to, kurā uzzīmēts
Nometnes ģeogrāfiskais izkārtojums.

Kas ir uzvarējis pirmajā avīzes
Mantojums konkursā?
Atbilde: Neviens. Un nav jau arī nekāds brīmums, jo kam gan vakar bija laiks un vēlēšanās meklēt pareizās atbildi. Un tāpēc konkurss ir spēkā arī šodien.
Lai atvieglotu uzdevumu, maza priekšāpateikšana – meklējiet
īpašās zīmes, piemēram, uzrakstu REDAKCIJA uz vienas no istabiņu durvīm. Kurš pirmais to atradīs, tam vēl pirmajam ir jāatrod arī
Sandru un jānosauc istabiņas numurs. Balva garantēta!

Horoskops nedēļai
Auns
Šonedēļ Aunus ik
nakti mocīs bezmiegs un tas var
turpināties līdz
kamēr iestājas nākamā diena.
Bezmiegs tomēr var arī pārvērsties negaidītā miegainībā, bet
vienīgi ap to brīdi, kad tiek slēgta
Zviedru zāle.
Vērsis
Jūsu šīs nedēļas
devīze – labi paēst. Pēc brokastīm jau sapņosiet
par pusdienām, bet vakariņas
vispār nevarēsiet sagaidīt. Risinājumu meklējiet Latviskās virtuves ievirzē.
Dvīņi
Dvīņi visu nedēļu
būs romantiski
noskaņoti, turklāt viņus tā vien
vilks visu divkāršot: apmeklēt divas ievirzes uzreiz, dancot ar diviem partneriem uzreiz, bet pēc
kārtīgas nīkšanas, iespējams, acīs

sāks dubultosies.
Vēzis
Izvēle, izvēle un
izvēle! Neskaitāmas dilemmas
un labakā risinajuma meklēšana. Ko darīt un
kam dot priekšroku? Lēmumus
būs grūti pieņemt un tas sāksies
jau no paša rīta. Piemēram, iet
vai tomēr neiet uz rīta vingrošanu?
Lauva
Zvaigznes Lauvām šonedēļ ir
paredzējušas
būt par līderiem visur un visā.
Būsiet aktīvs gan diskusijās , gan
dancojot Pankūkdanci. Par visu
varu lāgiem gribēsiet ieņemt pat
Ievirzes vadītāja vietu.
Jaunava
Pat vīru kārtas
Jaunavām šonedēļ noskaņojums
būs tāds, kas vedināt vedinās
tuvāk pie dabas. Nekautrējieties

5
un sekojiet savām sajūtām. Droši dodieties pļavā, plūciet lauku
puķes un piniet vainadziņus.
Svari
Svari būs pārņemti ar pilnīgi
nepamatotām
aizdomām. Jums
tā vien šķitīs, ka jūs kāds grib tīši
maldināt vai vismaz iznest cauri.
Un tomēr, ja dušā pēkšņi izbeidzas karstais ūdens, tad tur pie
vainas būs neviens cits kā tikai
un vienīgi ūdensvads.
Skorpions
Būsi drosmīgs,
izlēmīgs un pārliecināts. Tā turēt!
Ja esi nolēmis
Nīkšanā dzert alu, tad dzer. Ja esi
nolēmis nedzert, tad - ne piles.
Strēlnieks
Šonedēļ būsi neraksturīgi maigs,
pūkains un pat
ar maziem baltiem spārniņiem. Vienīgās bultas, ko izšausi, būs vērstas pretējā dzimuma virzienā. Nu, ļoti
kupidonisks šonedēļ būs Strēlnieks.

Mežāzis
Mežāzim jāuzmanās no traumām. Šonedēļ
esat īpaši uzmanīgs ar uzasinātiem zīmuļiem,
šujamām adatām un īpaši ar adāmajām, par lokiem un bultām
nemaz nerunajot ! Pie pusdienu
galda katram gadījumam ēšanai
labāk izvēlies karoti.
Ūdensvīrs
Ūdensvīrs
šonedēļ var neiespringt. Marss,
Urāns un Saturns visu izdarīs
jūsu vietā. Marss ies uz Politikas
ievirzi, Urāns spēlēs kokli, bet
Saturns būs Pats sev saimnieks.
Jūsu galvenais uzdevums šo
kompāniju labi pieskatīt.
Zivis
Zivīm
ūdeņi
šonedēļ nebūs
vajadzīgi, būsiet
lidojošās zivis, jo visu nedēļu
laidelēsieties pa mākoņiem. Filozofēsiet, sapņosiet un daža laba
pat mēģinās rakstīt dzeju. Un kāpēc gan ne?

Straumēni ir vistrīsreiztrīsīgākā vieta uz pasaules!

Jūs domājat, ka šī ir Rīta vingrošana? Nemaz ar’ ne. Straumēnos bērni šādi joka pēc mācās alfabētu. Viens uzvelk mugurā T kreklu, uz kura ir lieli burti, bet otrs viņu pievelk tuvāk, lai labāk varētu
šos burtus izlasīt.

Mēs visi priecājamies, ka ir
sācies otrais saiets. Nē, pareizi būs, ja sacīsim - trīsdesmit
otrais 3x3 saiets Straumēnos.
Kāpēc divi kārtas skaitļi un
šāda, tik sarežģīta, matemātika? Tāpēc, ka Straumēnos
trīsrezitrīs nometnes latviešu
valodā notika vēl pirms Latvijas neatkarības atgūšanas.
Pēc tam saietos šeit skanēja
angļu valoda, bet nu jau otro
vasaru pēc kārtas trīsreiztrīsotāji te pulcējas divas reizes
gadā un tagad bagātināt savu
latvisko pusi tieši Straumēnos
mēs varam nometņot abās
valodās. Un tas nozīmē, ka
tieši Straumēni ir vistrīsreiztrīsīgākā vieta uz pasaules, jo
kurā gan citā vietā, izņemot
Latviju, 3x3 nometnes notiek
divas reizes gadā vienā vietā,
pie kam Straumēnos divās
valodās?
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Šogad Latvijas biedrība “Trīsreiztrīs” saņēma balvu kategorijā
Par ieguldījumu Latvijas nakotnē
Balvas misija ir veicināt cilvēka
izaugsmi un vairot Latvijas iedzīvotāju labklājību. Balvu “Cilvēka
izaugsmei” rīko Amerikas Tirdzniecības palāta Latvijā, ASV vēstniecība Latvijā un Latvijas Pilsoniskā alianse, un šis konkurss
notiek jau trešo gadu.
Balvas mērķi:
4 Vairot cilvēka izaugsmes nozīmi Latvijā
4 Rosināt jaunas sociālās atbildības iniciatīvas un atspoguļot

labās prakses piemērus
4 Godināt cilvēkus un organizācijas, kas sekmē cilvēka izaugsmi Latvijā
Konkursa patrons ir Latvijas
Valsts prezidents Raimonds Vējonis.
Kategorijā Par ieguldījumu Latvijas nākotnē pieteiktie pretendenti tika vērtēti par to, kā attiecīgie nominanti sekmē bērnu un
jauniešu labklājību, mīlošas un
satbilas aprūpes nodrošināšanu,
ieskaitot ārpusģimenes aprūpi.

Šā gada Saldus 3x3 vadītājs Ingus Krūmiņš apbalvošanas
ceremonijā saņem diplomu

Tapusi grāmata par 3x3! Šoreiz par to,
kā, kad un kur saieti notiek Latvijā
2013.gadā tika izdota grāmata
“3x3 ārpus Latvijas, 1981 – 2011”,
kurā atrodama nodaļa arī par
nometnēm, kas notikušas Straumēnos. Starp citu, šī grāmata ir
izlasāma arī internetā, 3x3 mājas
lapā (www.3x3.lv).
Šovasar, nule kā tapis jauns izdevums par 3x3, kurā būs stāsti par
saietiem Latvijā.
Jaunās grāmatas atvēršanas
svētki notika tikai pirms nedēļas
3x3 saieta laikā, kas notika Pelčos.
Jaunā grāmata stāsta par 3x3

kustības 25 gadiem Latvijā. Tā
aptver 3x3 nometnes/saietus,
kas notikuši kopš 1990. gada
Madlienā līdz šim gadam (ieskai-

tot) un ir izveidota kā enciklopēdija.
Grāmatas vairāk nekā 350 lappusēs ir ne tikai daudz informācijas,
faktu, bet tā ir kā kultūrvēsturiska liecība par cilvēkiem, kas
organizējuši, strādājuši 3x3, par
vietām Latvijā, kur nometnes notikušas, tajā ir daudz (gan melnbaltu, gan krāsainu) fotogrāfiju,
emociju un atmiņu.
Apgaismības cietoksnis – tā par
3x3 savā ievadrakstā grāmatai
saka LTF priekšsēdis Dainis Īvāns.
„Tas ir milzīgs talantu un enerģijas kapitāls, ko 3x3 ir ieguldījis

Latvijas atjaunošanā un bagātināšanā,” uzsver politoloģijas profesors Jānis Peniķis.
Grāmatas izdošanas atbalstītāji ir
PBLA Kultūras fonds, ASV Latviešu fonds (LF), daļu līdzekļu grāmatai ir atvēlējusi 3x3 kustības
dibinātāja, sirds un dvēsele Līga
Ruperte. Tā ir nauda, kas tika saziedota, aizpagājušajā decembrī
šķiroties no Arnolda Ruperta,
kura devums tāpat 3x3 ir nenovērtējams un zelta burtiem ierakstāms. Līdzekļi grāmatai tika
ziedoti arī pagājušās vasaras Viļānu un Priekuļu saietos.
Pamatinformācija šim rakstam ir ņemta no Daigas Bitinieces un Rasmas Zvejnieces raksta
– aicinājuma atbalstīt grāmatas
izdošanu.

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. Publicēsim visus žanrus un visus apjomus: īsus rakstiņus, garākas apceres
un pat romānus turpinājumos. Tāpat arī ievietosim jūsu fotogrāfijas, karikatūras un zīmējumus.
Laipni gaidam jebkurā laikā …. Ja pēc 25 klauvējiena redakcijas durvis tomēr neatveras, tad ziniet, ka neesam uz vietas, bet kaut kur
intervējam, vērojam vai fotogrāfējam. Šādiem gadījumiem laipni aicinām izmantot mūsu infokasti, atstājot tajā ziņu vai arī savu gara
darbu.
Muižas “Straumēni” adrese: Catthorpe Manor, Lilbourne Lane, Catthorpe Nr., Lutterworth, Leicestershire, LE17 6DF, UK

