“Visiem viens – nāc un paņem katrs sev!”
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3x3 Talantu koncertā
muzicē Pērkons!

Šodien, pulksten 12.30 nometnes bērni dodas pie
Straumēnu vecajiem ļaudīm uz pansionātu.
Galvenais šodienas un var
pat sacīt, ka visas nedēļas
pasākums ir Daudzinājums.
Ģērbsimies svētku drēbēs,
vilksim mugurā tautastērpus un gājienam uz Ugunskura vietu pulcēsimies
pulksten 19.30 pie BL galvenās ieejas.

Informācijas
centrā ir
ledusskapis
Ja kādam ir nepieciešami ledusskapja pakalpojumi, tad tos var
izmantot Informācijas centrā. Ir
tikai viens noteikums – ja ledusskapī kaut ko ieliekat, tad lūdzu
neaizmirstiet, ka šis kautkas ir
kadreiz arī jāizņem.

Talantu koncerta nagla vakar,
protams, bija leģendārās latviešu rokgrupas “Pērkons” mūziķa
Jura Sējāna priekšnesums. Juris
uz Straumēniem gan ir atbraucis citā kvalitātē - kā televīzijas
videooperators un režisors, lai
kopā ar Ievu Freinbergu šonedēļ
veidotu sižetu TV raidījumam

“Piektais novads”, taču vienlaicīgi
kopā ar sievu Baibu viņš piedalās
arī 3x3 nometnē.
Talantu koncertā visskaļākās
ovācijas izpelnījās Jura dziedātā
“Kas meitiņu baltu dara, ja ne
krāna ūdentiņš”, kas visiem tik
pazīstama no grupas “Pērkons”
repertuāra. Pēc dziesmas, aplau-

Vakarnakts pārgājiens
Nakts pārgājiena uzdevums vakardienas dalībniekiem jau bija krietni sarežģītāks kā pirmajā reizē,

su vētras mudināts, Juris nodziedāja arī vienu no pirmajām Čikāgas piecīšu dziesmām, Alberta
Legzdiņa “Tā rūca, dūca, taurēja
un apkārt braukāja, Bet kas tā bij’
to nezinu un pateikt nevaru”.
Paldies Jurim!
(Par talantu koncertu vairāk
lasiet avīzes 2.lpp)

taču nometņotāji tika galā arī ar to. Vakardienas
uzvarētāji ir: Guntis, Armands, Krista, Ainārns.
Iepriekšējā avīzē nakts pārgājiena uzvarētāju sarakstā ieviesusies kļūda: komandas sastāvā bija nevis
Ēvalds bet Edvards.

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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Mūsu nometnē nudien ir daudz talantu

Vakar Zviedru zālē skanēja dzeja, dziesmas, proza, muzikāli priekšnesumi, deja un skatītāji varēja baudīt pat
veselu teātra iestudējumu, kas tapa turpat uz vietas.

Talantu koncertu vakar vadīja Klaunīte
(Jana Bieža). Viņa pieteica programmu, mudināja, mierināja un iedrošināja
māksliniekus, īpaši jau vismazākos, kustināja un lustināja skatītājus un taisīja
dažādus jokus, kā jau Klaunītei pieklājas.

Pirmā un tātad arī drosmīgākā bija Elīna. Viņa
skaitīja dzejoli un arī izpildīja vingrojumu, ko saucam par Ritentiņu. Bravo Elīnai!

Koncerta vidū zāles iekustināšanai Klaunīte noorganizēja lielo zāles kora priekšGudermaņu ģimene pilnā sastāvā uzstājās ar
nesumu trijās balsīs.
ziepju burbuļu priekšnesumu.

Katrīnas ikdiena paiet dejojot baletu un to
viņa nometņotājiem rādīja arī vakar.

Krista dziedāja dziesmu angliski.

Inese un Jānis Atis turpat uz vietas Zviedru zālē iestudēja izrādi - Raiņa lugu “Zelta Zirgs”. Un ,
lūk, viņi pierādīja, ka to var izdarīt ļoti ātri, jo abi vienlaicīgi bija gan izrādes režisori, dekorātori,
skaņu un gaismu tehniķi un viss pārējais teātra personāls, kādu vien varam iedomāties. Luga tika
uzvesta un izrādīta pilnībā. Antiņš veica visus trīs jājienus un pie pēdējā – no Stikla kalna nojāja
ar visu Saulcerīti.
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Aivita nolasīja stāstiņu, kuram
pati ir arī autors. Šis priekšnesums bija dubulttalantīgs.

Grašu – Freinbergu –Upmaļu apvienotais kvartets uzstājās ar tautas dziesmu “Krupīt’s nesa ūdentiņu”.
Viņiem izdevās iekustināt zāli, kas pievienojās dziesmai.

Un koncerta noslēgumā muzicēja jaunais, tikai vakar dibinātais ansamblis “Kokļu
kompots”.

Jūs visi bijāt vienkārši LIELISKI!!

Dzied Juris.

Hei, hā, opsā, opsā!
Ievirzē Joka pēc alfabēts darbojas divas skolotājas un kupls bērnu pulciņš. Tās ir pirmspusdienas nodarbības bērniem. Šajā laikā
mazie paspēj gan zīmēt un līmēt, gan izstaigāties pa svaigu gaisu un ieturēt augļu pauzi,
bet nodarbības otrajā pusē visi iet rotaļās. Ievirzi Joka pēc alfabēts vada skolotājas Gunita
Gudermane un Jana Bieža. Tajā brīdī, kad ierodamies palūkoties, kas notiek plašajā telpā
blakus Infocentram, mazie spēlē jautro Hei,
hā, opsā, opsā! Zāles vidū ir salikti krēsli, visi
bērni mūzikas pavadījumā iet tiem apkārt.
Kad mūzika strauji pārtrūkst, mazajiem jāpaspēj atsēsties. Tas, kuram nepietiek krēsla,
izstājas no spēles.
Rolandam un Kevinam nepaveicās jau pašā

Rolands

kontūra. Kevins atzina, ka arī viņam rotaļa ar
mūzikas pārtraukšanu ļoti patīk.
Avīze novēl abiem labus panākumus Ievirzē
un visās nākošajās spēlēs un rotaļās.

Kevins
spēles sākumā, viņi nepamanījās ātri iesēsties krēslu rindā, bet par to ļoti paveicās
mums, jo abi tagad bija brīvi un gatavi sniegt
ātru interviju avīzei.
Rolands labprāt pastāstīja, ka viņa mīļākā rotaļa nometnē ir tieši šī - Hei, hā, opsā, opsā!,
bet vēl viņam nometnē ļoti patīk zīmēt.
Savukārt Kevins pastāstīja, ka viņš ir uzzīmējis veikalu un arī savu roku. Plauksta bija jānoliek uz papīra lapas, bet ar otru jāapvelk tai
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IESKATS IEVIRZĒS

Latviešu valoda

Ievirzē Latviešu valoda Austris
Grasis stāsta gan par nopietnām, gan nenopietnām valodas
lietām. Pie nopietnajām piederas vietvārdu izcelsme, nosaukumu saistība ar lietuviešu, līvu
un citām valodām, tas, kā pilsē-

tu un ciematu nosaukumi mainījušies gadsimtu gaitā un kā
dažādu lielvaru iespaidā mūsu
valoda tikusi kropļota. Ne reizi
vien Latviju ir mēģinājuši pārkrievot. Te sākums meklējams
jau aizpagājušā gadsimta as-

toņdesmitajos gados, bet vislielāko postu valodai ir nodarījuši
padomju okupācijas gadi un to
jūtam vēl joprojām.
Ievirzes vadītājs skaidro arī vienkāršus paņēmienus, kā viegli
saprast lietuviešus, arī kaimiņvalodas ietekmi uz jau pieminētajiem vietvārdiem. Ņemsim
par piemēru Jelgavu, kas pagājušā gadsimta sākumā vēl bija
Mītava. Šis vārds ir cēlies no lietuviešu Mintauja, bet tagadējā
nosaukuma Jelgava saknes ir
meklējamas līvu valodā un tas ir
vārds Jelgap.

Austris stāsta arī par žargonismiem, nepieklājīgiem vārdiem
un min arī neskaitāmus kuriozus
no savas trimdinieka pieredzes.
Un kam gan nav gadījies svešā
zemē, kur šķiet latviešu valodu
neviens nezina, izrunāties pavisam brīvi, bet beigās izrādās,
ka turpat tuvumā kāds sacīto
tomēr ir sapratis. Bet vislielāko
jautrību Ievirzē, protams, sagadāja sulīgi, asprātīgi un reizēm
pat piparoti izteicieni. Piemēram: “Ko spārdies kā pirdiens pa
šūplādi?” vai arī “Tas nu gan lēkā
kā pirdiens uz pannas!”

Tuvējā Straumēnu mežā plosās Vilki
Vilku Ievirze domāta tam, lai jauniešus iemācītu būt fiziski aktīviem, lai viņi kļūst par dzimtenes
patriotiem un lai apgūtu izdzīvošanas prasmes ekstremālos
apstākļos. Par šādu ekstremālo
vietu ir izraudzīts mežs blakus
Straumēnu muižai. Te jebkuros
laika apstākļos arī notiek visas
nodarbības, tāpēc Ievirzes vadītājs Oskars mudina jauniešus apģērbties atbilstoši nodarbēm un
laika apstākļiem. Lai arī Vilkiem
jāprot iztikt ar to, ko var atrast
mežā, vadītājs ņem līdzi arī dažādus rīkus un materiālus, piemēram, virvi,
kas lieti
noder zaru nojumes celšanai.
Oskars saviem Vilkiem demonstrē arī karavīru pārtikas sausās
devu pakas, kas lietojamas lauka
apstākļos. Tajās ne tikai ēdiens,
bet arī no ugunsizturīga materiāla pagatavotā “krāsniņa”, kas
vairāk atgādina lielu aploksni. To
nepieciešams uzpildīt ar ūdeni,
veidojas ķīmiska reakcija: aploksne sakarst un tajā ievietotais
ēdiens uzsilst. Svarīgi arī iemā-

cīties to, kā un kur āra apstākļos pareizi atrodams dzeramais
ūdens un kā to pareizi lietot.
Pirmās Vilku nodarbības laikā
mežā tika uzceltas arī divas lapenes. Abām izmantoti turpat apkārtnē atrodamie zari un lapas.
Bet runājot vēl par ēdāmlietām,
Vilki mežā uz ugunskura vāra arī
tēju. Tā smaržo pēc ozolzīlēm,
mētrām un, kā saka paši Vilki,
esot ļoti garšīga.
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Zviedru zālē pulcējas dancotgribētāji
3x3 nometnes Nīkšanas laikā
kā zinams ir divas galvenās
nodarbes - dziedāšana un
danči. Jau divus vakarus pēc
kārtas Zviedru zālē sanāk
dancotāji. Vakar viņus atkal
kustināja Ernests un Daina,
bet mūzikas pavadījumu nodrošināja Lilijas Zobens.
Uzmanību visiem, visiem! Šovakar dancotāji tiek aicināti
izlocīt kājas kafejnīcas Rīga
zālē. Tātad pulcējamies uz
dančiem uzreiz pēc Daudzinājuma.
“Kurš teica, ka meža balodis maigi dūdo?” miegaina un neapmierināta, satikusi kaimiņistabas
biedreni, rīta agrumā pukojas
Inese Krūmiņa: “Viņš taču pulksten 4.00 no rīta burtiski pielien
pie istabiņas loga un nelabā balsī
ķērc.”
***
Pusdienās saldajā ēdienā ir Tiramisū kūciņas. Daži bērnu vecāki
ir bažīgi. Sak, ja Tiramisū, tad tur
klāt jābūt alkoholam un diezin
vai bērniem tās var dot. Līga Reitere viņus mierina: “Nevajag paļauties tikai uz nosaukumu. Kūciņā Napoleons, piemēram, nav ne
miņas no paša Napoleona.”
***
Šogad saietā ir neparasti daudz
mediju: rakstošais - avīze “Mantojums”, rādošais - TV raidījums
“Piektais novads”, vēl vesela virkne privāti neatkarīgo producentu ar fotoaparātiem. Ko nu? Nu,
neko: sekosim, lai visu laiku izskatāmies smuki un ļausimies bildēties gan kustīgi, gan nekustīgi.
Kurš var garantēt, ka tieši šobrīd
mūs nenoskata kāda video un fotokamera?
***
Vēl Rīgā pirms šurpbraukšanas
Austra Graša dēls Kristaps tēvam
iesaka Straumēnos izbrīvēt laiku
un aizstaigāt līdz vietējam Katorpes (Catthorpe) krogam: “Tā bija
viena izcili laba vieta,” atgādina
Kristaps.
“Jā, atceros gan, mēs taču tur bijām pirms gadiem četrdesmit...”
nostaļģiski atceras Austris.
Ieva ātri mēģina sarēķināt galvā,

kurā gadā gan tas varēja notikt.
“Pirms četrdesmit... Kristap, tev
toreiz vajadzēja būt kādiem astoņiem gadiem. Ko tu šajā vecumā
darīji krogā?” viņa ir aizdomu
pilna.
****
“Nav atslēgas? Tas nekas. Es naktī
mierīgi varu gulēt arī tad, ja durvis nav aizslēgtas,” vēl pirmajā
dienā, stāvot pie savas istabiņas
durvīm, saka ievirzes Zāļu sievas
padomi vadītāja Līga Reitere.
“Ā, tas labi! Tad mums atliek vien
izdomāt, kā šajā istabiņā tikt
iekšā,” variantus pārdomā Gita
Robalde.
***

Par avīzes konkursu!
Lai gan praktiski ikviens jau zina, kur redakcija atrodas, tomēr
oficiāli balvai ir pieteicies tikai viens kandidāts. Un tas ir neviens
cits kā nometnes vadītājs Sandris Leonovičs. Esam tādā kā nesaprašanā – dot viņam balvu vai diskvalificēt, jo, kas zina, vai tikai Sandris nav izmantojis informāciju, kas ir viņa rīcībā dienesta
pienākumus pildot. Ko nu?

Jana un Gita iet pa ceļu un priecājas par visjaunākajiem nometnes dalībniekiem. “Tavs mazdēliņš arī nometnē atradis draugu.
Redzi, to mazo meitenīti. Tas ir tik
jauki!” Jana rāda Gitai abus mazuļus. “Nu, jā,” Gita piekrīt: “Vis-

pār jau viņi arī iepriekš bija labi
pazīstami.”
“Tiešām?”
“Jā, tā sagadījies, ka viņi ir brālis
un māsa.”
Paldies visiem joku iesniedzējiem! Gaidam vēl!

Jauna ievirze mūsu nometnē – Dabīgā kosmētika un sejas dizains. Runā, ka šīs Ievirzes laikā vadītājs dalībniekus cienā arī ar gardu riekstu krēmu.
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Vajadzīgs izsvērts lēmums par latviešu valodu
Latviešu valodas ievirzes va-

frazeoloģijā, sintaksē, leksikā,

dītājs Austris Grasis mudina

semantikā un pareizrakstībā.

visus Lielbritānijas 3x3 dalīb-

Šis aicinājums tiks nosūtīts

niekus pievienoties aicināju-

Latvijas valsts prezidentam,

mam, kas rosina diskutēt un

Latvijas Izglītības ministram,

analizēt notikušos procesus

Latviešu valsts valodas komi-

latviešu valodas gramatikā,

sijai un PBLA.

Uzticami pārvadājumi un
uzticami pārvadātāji Didzis un
Valts
Atbalstītāju pulciņam šogad nācis klāt vēl viens sponsors – “Uzticami pārvadājumi”. Rīkojot 3x3
nometni ārpus Latvijas šāds atbalstītājs ir gauži nepieciešams.
Te Rīgā gatavotie saieta krekli uz
Angliju jāatved, te grāmatu kastes otrā virzienā jāaizdabū. Nometnei pārvadājumi bez mak-

sas, nometņotājiem – ar milzu
atlaidi. Viss process arvien notiek
sarunātajā laikā, laipni un precīzi. Kravas, kas ceļo no Latvijas
pie latviešiem Anglijā un Skotijā
parasti nenonāk vienas, jo tām ir
pievienoti arī mazi sveicieni no
dzimtenes, piemēram, rupjmaizes klaipiņš.

Lielbritānijas Daugavas Vanagi 3x3 ēdienreizēs galdā latviešu
cepta maizīte Anglijā
Lielbritānijas Daugavas Vanagu
organizācijas īpašums ir mūsu
nometnes mājvieta - Straumēni

īpašnieks. Lai gan pēdējā laikā
Straumēnos notiek arvien mazāk latvisko pasākumu, tomēr
Straumēni latvisko garu nav zaudējuši. 3x3 nometne ir viens no
svarīgākajiem gada latviskajiem
notikumiem Anglijā. Paldies DV
organizācijai un arī turpmāk ceram uz labu sadarbību.

Tāpat kā pagājušajā gadā Lielbritānijas 3x3 nometni atbalsta
un sponsorē Kompānija “Har-

vest Bakery” - latviešu veidots
uzņēmums britu salās. Maizes
rikas, kas brokastīs, pusdienās
un vakariņās piepilda lielo klūgu
grozu, tiek ceptas tepat Anglijā,
Pītersboro (Petersborough) maizes ceptuvē. Labu apetīti un paldies sponsoram!

3X3 LIELBRITĀNIJĀ ATBALSTA:

LIELBRITĀNIJAS
LATVIEŠU NACIONĀLĀ PADOME
LIELBRITĀNIJAS
LATVIEŠU IZGLĪTĪBAS FONDS

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, garākas 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

