
Džema Krīva zīmējums

Es strādāju un cīnos pēc savas atzīšanas, pēc sava spēka mēra, 
zinādams, ka neviens nespēj visiem pa prātam izdabāt un tādēļ arī es nē.

Kronvaldu Atis 

3x3 2013 Vudhausā – 4. – Sestdien, 5. janvārī

EVAKUĀCIJA
Šodienas evakuācija gāja gludi. Iesākām bro-

kastis pusstundu agrāk, tad nodziedājām spē-
ka dziesmu pie lielā ozola un devāmies uz Tālavu. Pa-
spējām iesākt dienas programmu paredzētā laikā bez 

kavēšanās. Notika visas ievirzes, kā bija paredzēts, un 
Tālavas vēsinātās telpās nemaz nejutām svelošo 45C 
grādu karstumu ārā.

Ojārs

Uldis Ozoliņš, Tania Petrova un Vera Petrova pārrunā dzīvi 
vēsinātā Tālavas kafejnīcā.
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½x½ zīmēšanas nodarbības Tālavā.
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Ivara Cinkusa referāts Tālavā.
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Dienas norise

Sestdienā, 5. janvārī
 7.00 Rīta pastaiga/vingrošana (Gvido Tobis)
 7.45 Svētbrīdis (Andris Ziedars)
 8.00 Brokastis
 9.00 Dienas iezvanīšana zem ozola (Aina un Gvido Tobji,  

  Jolanta, Kārlis)
 9.20 Referāts:  Aina un Gvido Tobji – Latviskā zāļu pirts
10.20 Kafija
10.40 Rīta ievirzes
12.40 Pusdienas
13.40 Pēcpusdienas ievirzes
15.40 Launags
16.00 Brīvs laiks
16.30 Puduri 
17.30 Vakariņas
19.00 Ģimeņu vai komandu Stafete 1 (Gita un Petras Nestecki)
20.30 Pasaka, Aijā, žūžū (Latvijas viesi)
21.30 Filma Brīnumu paralēles (Aina un Gvido)
22.30 Zolīte, kārtis, novuss, satikšanās...

Svētdienā, 6. janvārī
 7.00 Rīta pastaiga/vingrošana (Gvido Tobis)
 7.45 Svētbrīdis (Andris Ziedars)
 8.00 Brokastis
 9.00 Dienas iezvanīšana zem ozola (Aina un Gvido Tobji,  

  Jolanta, Kārlis)
 9.20 Referāts: Zane Šmite – Tradicionālā dziedāšana
10.20 Kafija
10.40 Rīta ievirzes
12.40 Izbraukums un pusdienas Monarto Zoo / Victor Harbor 
17.30 Vakariņas
19.00 Ģimeņu vai komandu Stafete 2 (Gita un Petras Nestecki)
20.30 Pasaka, Aijā, žūžū (Latvijas viesi)
21.30 Dziedāšana un muzicēšana
22.30 Zolīte, kārtis, novuss, satikšanās...
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Lasiet Tauriķi krāsās!
Tauriķis lejuplādējams (krāsās) tīmeklī http://taurikis.com

Peldēšana

Lai gan peldēšana bija paredzēta plkst. 16, bija 
šodien nolemts to noturēt pirms pusdienām. 

Gatavojam sviestmaizes Tālavas virtuvē un devāmies 
uz peldbaseinu. Ierodoties Bernseidas (Burnside) 
peldbaseinā, mēs dabūjām zināt, ka lielo peldbaseinu 
nevarēsim lietot tāpēc, ka baseins bija rezervēts bērnu 
peldēšanas stundām.

Tādā gadījumā bija jālieto plāns B. Ievācam ziņas, 
ka tuvu pie Latviešu nama ir Anlijas (Unley) peldba-
seins.

Labi. Braucam.
Laiks bija ļoti karsts – 43°C, turpretī ūdens tempe-

ratūra 26,5°C. Ļoti patīkami.
Visi dabūja labi papeldēties. Peldbaseina malā bija 

pakārtas lielas zēģeles – buras tā, lai varētu sēdēt vai 
gulēt ēnā. Protams, bērni arī varēja iegādāties nepie-
ciešamos, t.i., saldo ēdienu.

Pēcpusdienas vidū temperatūra vēl bija 43°C. Negri-
bējām atstāt baseinu, bet beidzot bija jāatgriežas Tālavā.

Ēriks Cīrulis
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Dzīvo radību gudrība. Lāča ceļš

Šodienas ievirzē lācis tika pētīts un raksturots 
krustām šķērsām. Mēs uzzinājām daudzu kul-

tūru krātās zināšanas par lāci, par lāci kā totēmu, kā 
spēka dzīvnieku, kā simbolu, kā cilvēkam līdzīgu.

Aina deva mums piemērus no tautas dziesmām, 
kur minēts lācis – piem., visiem labi pazīstamā šūpuļ-
dziesma Aijā, žūzū lāča bērnu pēkšņi ieguva pavisam 
jaunu nozīmi. Tāpat mēs dzirdējām pasakas, teikas un 
ticējumus par lāčiem. Saņēmām arī derīgus padomus, 
ko darīt, satiekot lāci.

Ainas un Gvido stāstījums bija saistošs, dziesmas 
labi līdzi dziedamas un rotaļas uzlādēja un deva ener-
ģiju pat šajā neticami karstajā dienā. Ainas zināšanu 
bagātība ir neizsmeļama, mēs uzzinājām daudz jauna 
un neparasta. Tiem, kas nevarēja piedalīties šajā ievir-

zē, mazu ieskatu sniegs šis indiāņu apraksts par Lāci.
„Lāča medicīnas spēks ir viņa spēja ielūkoties 

sevī. Lielajā medicīnas aplī viņa virziens ir rietu-
mi. Lācis meklē medu, jeb patiesības saldumu veca-
jā, caurajā kokā. Ziemā, kad Ledus Karaliene valda 
un zemes dvaša klāj zemi, lācis ieiet zemē – alā, lai 
pārgulētu ziemu un sagremotu gada piedzīvojumus. 
Lai kļūtu kā Lācis un ieietu dzemdes – alas drošībā, 
mums jāsaskaņo sevi ar Mūžīgās Mātes enerģiju un 
jāsaņem uzturs no Lielā Tukšuma placentas. Ja mēs 
ticam, ka dzīve ir pilna jautājumiem, tad mums arī 
jātic, ka atbildes uz šiem jautājumiem arī mājo mūsos. 
Katrai būtnei ir spēja apklusināt savas domas, ieiet 
klusumā un zināt.“

Inese Pētersone

Aina un Gvido Tobji vada Ģimenes godu paražu ievirzi Tālavā.
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Politika

Šodien Uldis noturēja ievirzi Tālavas vēsināta-
jās telpās. Nobeidzām vakardienas pārrunas 

par pagājušā februāra referendumu, kurā balsoja vai 
krievu valodu pieņemt kā otro valsts valodu.

Latgalē no tiem, kuri balsoja, 55% balsoja par 
krievu valodu kā otro valsts valodu. Vairāki klāteso-
šie deva savus novērojumus par Latgali un secinājām, 
ka  tur esot liela dažādība: ir vietas, kur nemaz nerunā 
latviski, dažās vietās lieto daudz alkoholu, vietās ir 
priekšzīmīgi lauksaimnieki un uzņēmēji, kuri sekmē 
ekonomikas attīstību. Secinājām, ka valdībai būtu jā-
pievērš lielāku uzmanību Latgalei, jo liekas, ka nelab-
vēlīgi spēki gribētu, ka Latgalē ievestu krievu valodu 
kā oficiālo valodu un ka Latgali  atdalītu no Latvijas.

Sekoja pārrunas par pilsonības likumu, kuru paš-
laik izvērtē Saeimas juridiskā komisija. Likumam 
divas daļas. Pirmais dotu veciem  trimdiniekiem rie-
tumos iespēju arī turpmāk pieprasīt pilsonību – res-
pektīvi atcelt ierobežojumu, ka pilsonība bija jāpie-

prasa līdz 1995 .g. Tur nevajadzētu būt komplikācijas, 
bet likuma otrā daļa attiecas uz jauno emigrāciju pē-
dējos 20 gados.

Daudz, kuri aizbrauc no Latvijas un palikuši citā 
valstī, var iegūt tās valsts pilsonību. Latvijas likums 
neatzīst dubultpilsonību. Tas tad nozīmē, ka šie cilvē-
ki varētu izlemt, atteikties no Latvijas pilsonības, un 
tas varētu vest uz lielu pilsoņu zaudējumu Latvijai arī 
turpmākās paaudzēs.

Proponējumam šiem cilvēkiem atļaut dubultpilso-
nību vairāku iemeslu dēļ rada problēmas attiecībā uz 
iespējamiem pilsoņiem Krievijā. Kutelīgais jautājums 
ir, kā formulēt  likumu, lai tas ietilpinātu tikai vēla-
mas, draudzīgas valstis, piemēram, tās, kas sastāv ES 
vai NATO. Paceļas jautājums, kā iekļaut tādas valstis, 
kā, piemēram, Austrāliju un Brazīliju, kas nesastāv ne 
ES ne NATO.

Juridiskā komisija gaida ieteikumus!
Rudīte


