“Visiem viens – nāc un paņem katrs sev!”

Paziņojumi
un
atgādinājumi
ISTABIŅU ATSLĒGAS
Tiem, kas vēl nav nodevuši savas istabiņas atslēgas, lūdzu neaizmirstiet
to izdarīt. Atslēgas ir jānes
uz Straumēnu Lielo māju,
turpat, kur tās saņēmām.
Istabiņas ir jāatbrīvo līdz
pulksten 10.00! Pareizi ir
rīkojušies tie, kas uz brokastīm jau atnākuši ar koferiem. Kas vēl ne, pasteidzieties!
KONFERENCE BŪS
TŪLĪT PĒC BROKASTĪM
Tūlīt pēc brokastīm, turpat
Zviedru zālē notiks mūsu
saieta noslēguma konference – pārrunas par to, kā
noritējusi šī nometne, ko
vajadzētu uzlabot un ko
noteikti saglabāt.
APTAUJAS ANKETAS
Tāpat arī lūgums visiem
aizpildīt nometnes noslēguma aptaujas anketas. Šī
anketa un Tavi ieteikumi
mums lieti noderēs, izvērtējot šo un rīkojot nākošos
ğimeņu saietus!
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Devums un guvums. Saņemams
un nododams – tas ir MANTOJUMS
3x3 Mantojuma laikā
varējām gūt un ņemt.
Varējām sajust to, cik
daudz katrs spējam
un protam smelties no
lielā latviešu tautas bagātību pūra. Esmu pārliecināta, ka visa mūsu
lielā saieta saime šīs
nedēļas laikā ir centusies arī dot. Šis devums
ir mērāms jūsu ieinteresētībā, apņēmībā un
čaklumā. Katra mācība,
vienalga vai tā būtu
praktiska vai teorētiska, ir sava veida enerģijas apmaiņa starp
devēju un ņemēju, kas
bagātina abus. Paldies

Redaktora sleja
Nedēļa atkal paskrējusi nemanot, kā arvien, kad notiek 3x3
nometnes. Un tagad vienīgais,
ar ko esi neapmierināts, ir tas, ka
neesi paspējis izdarīt vēl simts
lietu, ko būtu gribējis: vairāk cilvēku iepazīt, ilgāk parunāties,
vairāk dzirdēt, redzēt un pamatīgāk aprakstīt.
Tikai trešo avīzīti veidojot, es
pēkšņi atskārtu, ka avīzes rakstiņos minu frāzes “mūsu nometnē”, “pie mums Straumēnos”,
“mūsu nometnes bērni” un
tamlīdzīgi. Šī pāreja notika tik

nemanāmi un viegli. Es sajutos
šajā nometnē kā savējais un arī
nometni uztvēru kā savu. Un tas
ir jūsu visu nopelns, ļaut justies
kā savējam starp savējiem. 3x3
ciltsmāte Līga Ruperte reiz teica,
ja ir šis kopības gars, tad nometne ir izdevusies. Un mums tā bija.
Es ļoti ceru, ka mūsu avīzīte paveica kaut daļu no sava uzdevuma. Mēs mēģinājām aptvert pēc
iespējas vairāk, radot priekšstatu
par to, kas un kā šonedēļ notika.
Centāmies to veidot dzīvespriecīgu un pozitīvu. Es ceru, ka lasot
Mantojumu Austrālijā, Amerikā
un Latvijā, cilvēkiem veidosies
kaut daļēja nojausma par to,
kāds bija Lielbritānijas 3x3 saiets.

jums visiem! Paldies
Ieviržu vadītājiem, kas
savas zināšanas dod
tālāk dalībniekiem! Paldies dalībniekiem, kas
šīs zināšanas nes tālāk
tautās! Paldies mūsu
3x3 nometnes organizatoriem, kas rūpējas
par to, lai nometnes
norisei būtu kur notikt,
kā notikt un noritēt
sekmīgi.
Uz tikšanos nākamajā
gadā atkal!
Lielbritānijas
3x3 saieta
rīkotāju vārdā,
Gita Robalde

Es esmu ļoti priecīga par brīnišķīgo sadarbību, kas mums izveidojās ar nometnes Informācijas
centra vadītājiem – Daci un Ronaldu, kurus iepriekš nepazinām
un nekad nebijām tikušies. Bez
jūsu līdzdalības, mēs noteikti nebūtu tikuši galā. Jūs bijāt lieliski!
Paldies Aijai, Sandrim un Gitai
par uzticēšanos un avīzes gatavošanas atdošanu mūsu rokās.
Mēs gribam ticēt, ka neesam
pievīlušas jūsu cerības.
Un paldies visiem, visiem dalībniekiem, jo bez jums nebūtu ne
rakstu, ne bilžu. Mēs jūs visus
gaidām ciemos arī blakussalā.
Laipni aicināti!
Sandra un Santa

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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Nometnes noslēguma koncerts

• Pirmo priekšnesumu noslēguma koncertā rādīja mazie nometņotāji – “Joka pēc alfabēts”. Viņi
dziedāja tautasdziesmu “Seši mazi bundzenieki”.
• Vilku un Vilcēnu vadītājs Oskars Karls sarīkojumā tika cildināts, kā visčaklākais Ievirzes vadītājs.
Viņš nometnē vadīja veselas trīs ievirzes, bez Vilkiem tie bija arī nakts pārgājieni.
• Animācijas ievirzes bērni bija sagatavojuši veselus četrus video darbiņus, tostarp arī latviešu
tautas pasaku “Zvēri un abru taisītājs”, bet klips
“Dipu, dapu lācis nāk” sajūsmināja gan lielos, gan
mazos.
• Latviešu valodas ievirzes dalībnieki nodziedāja
Līvu dziesmu ”Dzimtā valoda” un Austris Grasis
visiem atgādināja: “Valodas var iemācīties daudz,
bet savu dvēseli var izkopt tikai dzimtajā valodā.”
• Zāļu sievas uzslavu izpelnījās Lucija Tropa,
jo viņa salasīja visvairāk ārstniecības augu.
Prieksnesumā skanēja vargana melodija.
• Aušanas ievirzes meitenes nodziedāja “Tev,
māmiņa, trīs meitiņas”, bet aproču darināšanas
ievirzes meitenes dziedāja pašsacerētu dziesmu:
Es meitiņa kā rozīte,
Kā sarkana zemenīt’.
Pati māku diegu vērt(i),
Pati rakstu izlasīt.
• Politikas ievirzes galvenais vēlējums bija: “Ej, bāliņ(i), taisnu ceļu, runā taisnu valodiņ’!”
• Trimdas ievirzes dalībnieki, īpaši jaunākā paaudze, dalījās ar domām un sajūtām, ko guvuši
ievirzes laikā.
• Teātra ievirze rādīja fragmentu no Hermaņa
Paukša lugas „Kad čūska Zane grib gulēt…”
• Zīmēšanas ievirzes dalībniece Jana Bieža savu
zīmējumu ar ēku, kurā atrodas Lielbritānijas
trimdas arhīvs un ko tautā sauc par pulksteņmāju, uzdāvināja šī nama saimniecei Inesei Auziņai
Smitai.
• Kokles spēles dalībnieki uzstājās ar “Migla, migla; rasa, rasa”.
• Noslēgumā 3x3 koris nodziedāja: “Nīcas garais
sauciens”, “Es atnācu uguntiņu” un koncets noslēdzās atbilstoši saieta tēmai, ar dziesmu “Svēts
mantojums”.
Uz koncertu bija ieradies arī Lielbritānijas Daugavas Vanagu valdes priekšsēdētājs Aivars Sinka. Straumēni ir Daugavas Vanagu īpašums un
tāpēc jautājums par to, kā un vai šeit notiks 3x3
arī turpmāk, ir tieši DV organizācijas izlemšanā.
Sarunā ar Sinkas kungu, saņēmām ciešu apsolījumu, ka saieta mājvieta arī nākošgad būs Straumēni.
Sarīkojuma noslēgumā ieviržu vadītāji saņēma
Lielbritānijā ceptus latviešu rupjmaizes klaipus
un svētki noslēdzās ar lielās kūkas “Mantojums”
dalīšanu un cienāšanos.

3x3 laikā tapušo darbu izstāde
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Stāstot un demonstrējot nometnes laikā paveikto, Zviedru zālē bija iekārtota arī nometnē tapušo darbu izstāde. Te arī pirmie Mazuļu
akadēmijas mākslas darbi un Ievirzes Joka
pēc alfabēts pašu veidotās grāmatiņas. Citā
stendā skatāmi darbi, kas tapuši Zīmēšanas
un skicēšanas Ievirzē, bet uz galdiem izkārtots audēju un izšuvēju paveiktais.

Nometnes rīkotāji saka
milzīgu paldies Ivetai
Balandiņai, Lucijai Tropai
un Velgai Leonovičai par
gardo brokastu
gatavošanu visas
nometnes garumā.

Nakts pārgājienu uzvarētāji
Nakts pārgājieni un kontrolpunktu meklēšana Straumēnos un to apkārtnē izrādījās
viens no vēlās vakara stundas aizraujošākajiem piedzīvojumiem. Divas naktis,
sadalījušies komandās un lukturīšus spīdinādami, pārgājiena dalībnieki klīda pa tuvējo mežu, mēģinādami atrisināt rebusus,
ko viņiem bija sagatavojis Vilku vadītājs
Oskars Karls ar saviem palīgiem.
Noslēguma sarīkojumā balvas saņēma:
Pirmās nakts uzvarētāji: Jana, Gunita,
Guntis, Marta, Aleks, Ikars un Ilze un otrās

Ievirze, kurā kopā sanāk
visjaunākie nometņotāji
Tās nosaukums ir Mazuļu akadēmija. Jautāsiet, ko tad viņi tur
akadēmē? O! Pirmkārt, tā ir viņu
pati pirmā 3x3 pieredze. Tā ir arī
viņu pirmā apjausma, ka latviski
runā ne tikai tētis un mamma, bet
arī citi bērni un pieaugušie. Tie ir
skaistie tautas tērpi, kādu nav ne-

kur citur Anglijā, tās ir pasakas un
dziesmiņas, kas skan latviešu valodā. Akadēmiķi ir paaudze, kas
pēc daudziem, daudziem gadiem
lēks latviešu dančus, spēlēs kokli
un, kas zina, reiz vadīs arī ievirzes
citos 3x3 saietos nākotnē.

Vakara pasaciņa
bērniem
Visas nometnes garumā
ik vakaru mazie bērni
gaidīt gaidīja vakara pasaciņu. Daži to klausījās
pat kopā ar māmiņām,
jo Jana Brieža prot ieinteresēt un aizraut bērnus
ar savu stāstījumu. Mazajiem patika Latviešu

tautas joku pasakas, viņi
dzīvoja līdzi Septiņiem
kazlēniem, klausījās, kā
Sarkangalvīte tiks galā
ar vilku, vai trīs siventiņi
uzvarēs ļaundari, un gaidīja, kad princim izdosies
no nāves miega pamodināt Sniegbaltīti.

nakts uzvarētāji: Guntis, Armands, Krista,
Ainārs.

4

IESKATS IEVIRZĒS

Straumēnos top vairākas animācijas
filmiņas
Lolitas Šteinbergas vadībā te atdzīvojas
gan pašu zīmētais kaķis, gan lācis, gan
vilks. Pa ceļu aizbrauc pašu zīmētā automašīna. Te lelle var mirkšķināt acis,
varde ielēkt dīķī un saulīte pasmaidīt.
Lolita saviem ievirzes dalībniekiem rāda
un stāsta, kas tas ir par aparātu, kas
sēž uztupināts uz trīskājaina statīva un
iefilmē visu, ko tam noliek priekšā; kā
virknējas kadrs aiz kadra un no kurienes
uzrodas mūzika vai stāstījums. Tas viss
kopā ir filmiņas tapšanas process un ievirzes dalībnieki tagad zina, kā to dabūt
gatavu.

Kokles skaņas Rīgā
Kafejnīcā Rīga kokles spēli apgūst
Aivja Krēsliņa vadīto nodarbību
dalībnieki. Šī mūsu nometnē ir vismuzikālākā un skanīgākā Ievirze,
taču nebūt ne skaļākā. Stīgu skaņas ir vieglas, tās piepilda telpu un
apņem katru, kas koklē, un katru,
kas šo spēli klausās. Tāda nu reiz ir
kokle.
Vai ir viegli iemācīties to spēlēt?
No malas šķiet, ka ne. Tomēr ņemot vērā, ka Kokles spēles ievirzes

dalībniecei Dainai uz pirksta pat
uzmetusies sāpīga tulzna, laikam
nemaz tik vienkārši nav. Daina
gan stāsta, ka kokli spēlējusi jau iepriekš un akordi nemaz tik sarežģīti neesot, vienīgi ir jāzina kā koklēt
pareizi.
Vērojot spēlētājus, šķiet, ka ievirzes
vadītājs savus audzēkņus nemaz
nemāca, melodija plūst pati līdzko
koklētāju pirksti skar stīgas. Tik liegas un dzidras ir šīs melodijas.

Zilzeķu pulciņš

3x3 nometnē Ievirze,
ko oficiāli sauc “Aproces
krustdūrienā”, ir viena no
tām, kuras itin viegli var
apvienot ar vēl kādu citu
ievirzi. Nu, piemēram,
kas gan liedz krustā durt
aproci vai, piemēram,
aust jostu un vienlaicīgi
klausīties Ineses stāstījumu par trimdu jeb
Austra Latviešu valodu.
Manuprāt, to varētu trakot labi apvienot arī ar
Jāņa Ata Politiku. Rokas,
kā saka, dara savu, bet
galva – savu. Citu gadu
padomājiet par to, jo šādi
pavisam viegli var noķert

divus zaķus uzreiz.
Ja uz Aproču darinātājām
paskatāmies vēl no citas
puses, tad man gribētos
teikt, ka šī ir arī atkarību
veicinoša ievirze, vislabākajā nozīmē. Meitenes
stāsta, ka sākot šūt, nevari vairs apstāties. Gribas
ātrāk tikt pie rezultāta,
gribas aproci pabeigt un
redzēt, kāda tā sanākusi
un kā tā izskatās aplikta
ap roku. Un kas notiek,
kad darbiņš pabeigts? Vai
ar to viss beidzas? Nē! Jo
rokas pašas jau sniedzas
pēc nākamajiem dzīpariem un adatas.
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Nīkšana

Mammu, es Tev gribu parādīt, uz kura pirksta man
ir tulzna, - pēc pirmās kokļu nodarbības bēdīga teic
Daina Emīlija, - Bet baidos, ka tas izskatīsies ļoti nepieklājīgi.
***

kam pie sirds mazkustīgāka nīkšana, arī gluži
vis mierā nesēž. Te skan
dziesmas: gan tautas,
gan modernāki ritmi un
lāgiem ieskanas pa kādai pavisam ķecerīgai,
tās, ko saucam par kroNīcēji nonīkušies aplam
sarkaniem vaigiem un
sviedru lāsēm uz pieres
metas ārā nakts vēsajā gaisā. Tikko kā lekts
uz nebēdu Lilijas akordeona spēles pavadībā.
Drusku jāpavēsinās un
tad atpakaļ uz nākošo
danci, jo Ernestam un
Dainai to netrūkst. Viņi
prot nīcējus izlecināt
ne pa jokam. Tikām tie,
gus dziesmām. “Tur es
dzēru, tur man tika” vai
arī “Jauns un traks tu,
puika, esi bijis!”
Lai arī cik neatbilstoši
nosaukumam tas izklausītos, salīdzinoši ar
citām nodarbībām, tieši Nīkšana bija vislustīgākā un vistrakulīgākā
diennakts daļa.

Ieva Freinberga, kas vada Aproču darināšanas ievirzi, pēc nodarbības salasa visus diegus un diedziņus,
saliek celofāna maisiņā un aizsien galu. Maisiņš piepūties apaļš kā balons. Ieva to nopietni apskata un
pie sevis prāto: “Un kā lai tagad dabū ārā to gaisu?”
***
Kāpēc pie raksta par tulznām un pušumiem, klāt
pielikta bilde ar kartupeli? – šķirstot pēdējo 3x3
avīzi, pilnīgā neizpratnē ir Ernests Jānis. Kad pārējie 3x3nieki viņam mēģina paskaidrot, ka bildē
tomēr redzams pirksta gals ar nagu, Ernests, noliedzoši purina galvu un zinīgi rāda – Te ir kartupeļa
nomizotais sāns, te – nenomizotais, te – garš asns,
bet te – ēnojums!
Tagad laikraksta redakcija ir jautājumu priekšā:
1) Vai mums aug no stereotipiem brīva jaunatne,
kas kvadrāta vietā redz apli?
2) Vai 3x3 laikraksta fotogrāfijas kļuvušas tik mākslinieciski augstvērtīgas, ka tajās var ieraudzīt ne tikai tiešo informāciju, bet arī zemapziņas lidojumu?
***
Ceļā uz pusdienām acīga saieta dalībniece novēro,
kā Krūmiņu Inese lasa pazaļas plūmes, kas sakritušas turpat zālītē. Kādam gan nolūkam? Varētu būt,
ka ēdīs tepat Straumēnos un varētu būt, ka gatavo
ceļamaizi, jo Inesei vēl tāls brauciens priekšā. Jā,
starp citu, ļaudis runā, ka uzreiz pēc mūsu 3x3 Inese lido uz ASV. Droši vien, ka tenko, bet, kas zina,
kas zina... varbūt Inese vedīs Straumēnu plūmes uz
Ameriku.
***
Vakar, gatavojoties lielajam noslēguma pasākumam, kurā projicēšanai nepieciešams ekrāns, Sandis prasa Inesei Auziņai, vai nevarot no Trimdas ievirzes aizņemties mazo ekrāniņu? Inesei nekas nav
pretī, bet viņa arī min: “Jūs jau varbūt varat lietot
arī palagu”.
“Jā, jā, kas tad tā par gulēšanu bez palaga,” sarunai
pievienojas Austris.
****

Vakardienas koncerts bija tik garš, ka Spaidermens tam nespēja sagaidīt beigas.

Zilzeķu pulciņā noliekušās pāri saviem rokdarbiem
un čakli aproces darinādamas, meitenes runā tik
par darbu vien, tik par darbu vien.
“Un iedomājieties: šodien agri jāceļās, bet es vakar
kā stulba sēžu un šuju aproci līdz diviem naktī,” ar
savu pieredzi dalās Daira Vāvere.
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Lai mūsu nometne paliktu atmiņā
3x3 nometnēm ir laba
īpašība, tās arvien paliek atmiņā, jo nometnes
viena no otras atšķiras,
katrā notiek kas īpašs un
neatkārtojams. Vēlāk mēs
pārcilājam fotogrāfijas jeb
pareizāk – laiku pa laikam
atveram tās datorā un
apskatāmies atkal. Mēs
pārlasam nometnes avīzi

un noskatamies safilmēto
video.
Jau iepriekš minējām, ka
šī nometne tika filmēta,
lai sagatavotu sižetu televīzijas raidījumam Piektais
novads. Raidījums ar sižetu par Lielbritānijas 3x3
būs gatavs septembrī un
pirmais, kas to parādīs, ir
RE:TV (Latvijas Reģionālās

televīzijas kanāls). Šo kanālu bez maksas var skatīties
visā pasaulē, arī Lielbritānijā. Meklējiet interneta
adresē: www.retv.lv.
Raidījums būs skatāms
17.septembrī
pulksten
20:30 pēc Latvijas laika,
tātad 18:30 pēc Lielbritānijas laika. Ja nu gadījumā tieši šajā laikā nekādi

nevarat to noskatīties,
tad raidījumam būs arī
atkārtojums 18.septembrī
pulksten 15:30 pēc LV laika/13:30 pēc britu laika.
Pārskatot sadaļu Programma, jūs noteikti atradīsiet
vēl kādu atkārtojuma laiku.
Jebkurā laikā raidījumu
varēsiet noskatīties arī

interneta portālā www.
baltic-ireland.ie . Meklējiet sadaļu “5.novads”
http://baltic-ireland.ie/
category/5-novads/ . Tur
apskatāmi arī iepriekš veidotie Piektā novada komandas darbi, kas tapuši
pēdējo trīs gadu garumā
un stāsta par latviešu dzīvi
diasporā.

Mūsu 3x3 saieta interneta lapas adrese vietnē Facebook ir:
https://www.facebook.com/3x3UK/?fref=ts
Arī tur būs daudz fotogrāfiju, informācijas un iespaidu. Droši komentējam un
pievienojam savas bildes.

Mūsu nometni atbalstīja
arī Lielbritānijas latviešu
Izglītības fonds
Iespējams, ka tieši Lielbritānijas Latviešu Izglītības Fonda sniegtais finanšu atbalsts bija labs pamudinājums vecākiem braukt uz nometni
ar bērniem. Ne velti mūsu saieta dalībnieku vidū bērnu ir tik daudz –
teju puse no visiem dalībniekiem.
Tā ir mūsu jaunā paaudze, mūsu mantotāji un tāpēc mums tik svarīgi.
Paldies Lielbritānijas Latviešu Izglītības Fondam.

Kur varēs lasīt avīzi
Ja jums ir pietrūcis kāds no
avīzes Mantojums numuriem
vai arī tas vienkārši noklīdis un
nav atrodams, tad pilnīgi visi
avīzītes numuri būs izlasāmi

arī kopējā 3x3 interneta vietnē
www.3x3.lv
Tepat arī informācija par citiem
3x3 saietiem pasaulē un Latvijā.

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.

Tiksimies atkal nākošvasar

Arī 2017.gada vasarā Lielbritānijā būs 3x3. Tam sāksim gatavoties jau šā mēneša beigās. Un sāksim ar laika un vietas izvēli, programmas plānošanu, noteiksim saieta tēmu un uzrunāsim ieviržu vadītājus. Visu gadu informēsim jūs par jaunumiem un nākošā saieta tapšanas gaitu. Jau
2017. gada sākumā izziņosim pieteikšanos un atkal aicināsim uz nometni. Bet tagad – uz redzēšanos!!
Muižas “Straumēni” adrese: Catthorpe Manor, Lilbourne Lane, Catthorpe Nr., Lutterworth, Leicestershire, LE17 6DF, UK

