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3x3 FALLS CREEK
3. izdevums
2017. g. 4. janvArI
RĪTA VINGROŠANA
Ar prieku paziņojam, ka
ir atrasts rīta vingrošanas
vadītājs!!!
Visus 3x3 nometnē
pavadītos rītus
vingrošanu vadīs Matīss
Kukainis!
Cikos? Vingrošana sāksies
7.15 – 7.45
Kur? Pie “karoga
laukuma”
Aicinām! Aicinām! Aicinām!
Veselā miesā, vesels gars!

Lielā Rosība

DIENAS DZEJOLIS

Rīts Krituma strautos (Falls Creek) ausa saulains. 3 x 3
dalībnieki bija atpūtušies pēc garā ceļa un pēc bagātīgām
brokastīm spēka pilni. Tad ar sākās daudzpusīgās
nodarbības, kuras bija paredzētas programmā! Katrs
tās bija iepriekš izvēlējies un nu, varēja sekot nodarbību
norisei - uzzinot ko jaunu un dalīties savās pārdomās.

Ir laiks…
Salikt pagātni pa plauktiņiem…
Sakārtot domas,
novērtēt labo un slikto,
nomazgāt spārnus…
Satikties ar sirdsapziņu,
piezvanīt dvēselei un apjautāties kā klājas…
Pārbrist nevaļas grāvjus un padzert tēju ar nokavētiem saullēktiem
Un ieskatīties pateicībai acīs,
izsolē pārdot grēkus…
… un mīlēt kā nekad!

Kuplais bērnu pulciņš bija sadalīts pa vecuma grupām.
Lielākie bērniem nodarbības nodrošināja Inga Jakse.
Mazos bērnus kopā ar vecākiem rotaļās iesaistīja Mārīte
Rumpe.
Par bērnu sporta nodarbībām ar trenera balsi un
enerģiskumu vadīja Andris Rumpis. Liekas, ka daudzie un
aktīvie bērni bija ļoti priecīgi, ka varēja skriet ko kājas nes
un mest bumbu cik vien spēcīgi prot!
Ingrīda Biezaite
Tauriķa redaktore
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MŪSU NOMETNES DALĪBNIEKU STATISTIKAS “EGLĪTE”
Ilmārs Mežs

Mūsu nometnes dalībnieku dzimum-vecum-piramīda.
Apkopojot statistiku par visu nometņotāju dzimumu un vecumu ir tapusi šī piramīda. Tā ir visai veselīga – ar
daudziem bērniņiem, kur tomēr ir pārstāvētas visas paaudzes. Manāmākais iztrūkums ir zēniem pusaudžu
vecumā, kas ir skaidrojams ar paralēli notiekošo vasaras vidusskolu. Protams, ideālai vecumpiramīdai, kas atgādina eglīti vai vismaz siena kaudzi ar stabilu pamatni, būtu vajadzīgs daudz vairāk cilvēku – tiem būtu jābūt
jau tūkstošos. Bet varam priecāties, ka mūsu starpā ir gan visas paaudzes un it īpaši – ka ir tik daudz bērnu
un jauniešu. Tātad 3x3 Austrālijā ir drošs pamats skatīties arī tālākā nākotnē.

ROKDARBI

Ilmārs Mežs

Rokdarbu ievirze šoreiz ir īpaši interesanta un labi apmeklēta
– jo veselas trīs izcilas rokdarbnieces dalās savā mākā un vēlas
nodot savas prasmes citiem.
Dalībnieki var izvēlēties gan aust jostas (divos veidos), gan adīt
pērļotus maučus (siltās aproces), gan arī šūt tautiskos kreklus.
Starp citu, ievirzē ir neliela tautisko blūžu izstāde, ko laipni
sagādājusi Vizma Skābe-Boag. Viena no šīm blūzēm ir darināta
Latvijā pirms kara, un ir muzejiska vērtība, kas darītu godu
jebkuram Latvijas muzejam. Izmantojiet šo izdevību un
apciemojiet rokdarbu ievirzi – kaut vai tikai redzamā skaistuma
un rosības dēļ.
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KORA IEVIRZES PIRMĀ DIENA
Vanda Dauksta

Nedomāju, necerēju šai vietā gavilēt.
Vai te mani vējš atpūta, vai ūdens atlīgoja?
Ne te mani vējš atpūta, ne ūdens atlīgoja –
Labi ļaudis aicināja nākam koši padziedāt!
Tā man arī notika – kā dziesmā skan – nebiju domājusi, nebiju cerējusi, nebiju plānojusi vadīt kora ievirzi,
taču, kad mani aicināja koši padziedāt (t.i. vadīt kora ievirzi uz vienu dienu vēl iztrūkstošā Ivara vietā),
nevarēju atteikties. Nebūt neesmu kvalificēta to darīt – atzīšos, ka knapi māku notis lasīt, bet latviešu koros
esmu dziedājusi kopš 5 gadu vecuma – gan ASV pie dirģenta Roberta Zuikas Mičiganā, un pie Andreja
Jansona Ņujorkā, gan Vācijā pie Mārtiņa Zandberga Minsterē…. Mani aizrauj un gūstu lielu spēku tieši no
latviešu tautas dziesmām – zinu daudz no galvas un mācos vēl un vēl un vēl.
Katrā ziņā ievirzes dalībnieki ļoti saprotoši atsaucās uz manu lūgumu neformāli vienkārši dziedāt tās
latviešu dziesmas, kas mums katram patīk. Izrādās, ka daži dziedājuši nupat notikušajās Kultūras dienās
un ir ilggadīgi koristi. Citi, visai nesen sākuši savu latviešu dziesmu dēku. Bet visi kā viens vienojāmies, ka
dziedāšanā atrodam prieku. Dziesmā ir milzīgs spēks.
Un tā mēs no galvas un no grāmatām dziedājām par zilo lakatiņu, par Dieviņu pēlekajā mētelī un par māsiņu,
par sarkanā kara karodziņa rakstītāju. Dabu pieminējām dažos skaistajos ziedos, ruženā, un vēja mates
aurešanā. Neiztrūka dziesmas par alu - gan par to, ko aiz kalna seskis darināja, verdzībā nodarbinādams
krupīti, gan par sēdēšanu pie alus galda ar jūras braucējiem. Un pēdīgi – kā tad bez smeldzīgām mīlestības
atmiņām, ko piemin dziesmas Krizantēmas, Gaujas lavinieks u.c.?
Jāsaka, ka bija varenlaba dziedāšana!

JAUNIEŠU IEVIRZES PIRMĀ DIENA
Vanda Dauksta

Neskatoties uz milzu nogurumu pēc Kultūras dienām un
jaunogadu, jaunieši ievirzē Vai ir dzīve pēc AZVV? Tomēr
aktīvi piedalījās ievirzes nodarbībās un diskusijās.
Sākām ar introspekciju, respektīvi ieskatījāmies sevī – kāda
bijusi katram austrāliski-latviskā bērnība, kas palicis spilgti
atmiņā, kas veidojis mūsu personību, uzskatus? Tālāk
barojāmies viens no otra prāta vētrā par AZVV. Nonācām
pie atziņas, ka zināšanas par latviešu kultūru noteikti bijušas,
taču draudzības un attiecības, kas veidotas kopā mācoties,
muzicējot un jā, brīžiem arī muļķojoties veido stipras,
nepārraujamaies saites. Tad, metot viens otram dzijas kamolu,
pieturot pavediena galu brīdī, kad mums ar kādu citu sakrita
piedzīvotais (piem. esmu bijis Latvijā 3+ reizes, esmu uzaudis prievīti...), izveidojām stipru tīklu. Tas bija kā
simbols, mudinot mums visiem meklēt visu, kas mūs vieno un atmetot visu, kas mūs šķir (lai piedod Mavriks
Vulfsons? par iespējami nepilnīgo tulkojumu...).
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BŪSIM UZMANĪGI!
• Ievērosim nometnes teritorijas
robežas, jo var apmaldīties.

• Jāuzmanās no čūskām, zirnekļiem
un mazām mušiņām, kas īpaši ir
savairojušās šajā gadā.

• Ilgstoši neuzturaties saulē

bez cepures un sauļošanās

Riti Raiti
Valodiņa
Tauriķī katru dienu padomāsim
par to, kādus izteicienus
lietojam latviešu valodā.
Šodienas izteiciens:
‘Tev ir pareizi’
- nav pareizi.
Pareizi ir: ‘Tev ir taisnība’

aizsargkrēmiem.

• Būt vērīgiem uz kopīgi

izsludinātiem paziņojumiem par
iespējamiem ugunsgrēkiem.

“Mēs maza cilts, mēs būsim lieli tik,
cik mūsu griba!” (Rainis)
Rakstiet mums!
Lūdzu, rakstiet, zīmējiet, bildējiet!!!
Tāpat, esam Jūsu rīcībā drukāt ieviržu
norises, referātus, aprakstīt notikumus,
pieņemt sludinājumus, sūdzības, ja nu
tādas rastos..., dzejoļus, lasītāju vēstules,
notis, receptes...
Garumzīmes, pieturzīmes,
pareizrakstība, lai paliek redakcijas
rūpe. Galvenais, rakstiet un sniedziet
manuskriptus Tauriķim! Veidosim to visi
kopā!
Lūdzam iesniegt visus rakstus līdz 9:00pm.
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MUMS RAKSTA...
SVEIKI LATVIEŠI!
Lūdzu ievērojiet drošības
pasākumus mūsu nometnē:
1. Asi priekšmeti, karsti dzērieni un
stikla priekšmeti stāv galdam pa
vidu, uzmanieties, lai bērni nevar
tos aizsniegt.
2. Lūdzu uzmaniet durvis, lai
neiespiež pirkstus
3. Lūdzu pieskatiet bērnus.

VEIKALIŅŠ
Visi interesenti ir aicināti iepirkties
pie ēdamzāles ieejas.
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LAIKA ZIŅAS LATVIJĀ
Vecā gada pēdējā diena izrādījās viena no siltākajām Latvijas vēsturē – Kolkā temperatūra sasniedza pat +8
grādus, kas ir jauns Latvijas siltuma rekords 31.decembrim. Toties šobrīd jau Rīgā un visā Latvijā stipri snieg.
Gaiss vēl nav pārāk auksts – tikai starp 0 un -5, bet jau tuvākās dienās sals pieņemsies spēkā un dažviet naktīs
noslīdēs līdz pat -20 grādiem. Tāpēc novērtēsim mūsu saulīti te Austrālijā – dažs priecājās par tās karstumu
un spožumu, cits atkal uzelpo nakts stundās, kad paliek vēsāks.

LATVIJAS DEMOGRĀFIJA
Ilze Garoza

Latvijas demogrāfiskā aina un veicamie uzdevumi tās uzlabošanai.
2017. gada 3x3 nometnes referātu daļu 3. janvārī atklāja demogrāfs Ilmārs Mežs, iepazīstinot klausītājus ar
Latvijas demogrāfisko situāciju. Ja kādreiz Latvija lepojās ar vairāk nekā divarpus miljoniem iedzīvotāju, tad
šodien to skaits sarucis līdz 1,9 miljoniem.
Neko nemainot, Latvijas iedzīvotāju skaits Latvijā pēc
desmit gadiem būs 1,7 miljoni, pēc 30 – 1,4 miljoni. Kā
novērst nabadzības risku, ko rada bērnu piedzimšana
ģimenē, Ilmārs Mežs iesaka piecu punktu plānu valstij un
Tev, Tauriķa lasītājam, personīgi:
Latvijas valstij:
• Palielināt nodokļu atlaides ģimenēm ar bērniem,
• Nodrošināt bērnu dārzu pieejamību Latvijā;
• Risināt mājokļa pieejamību ģimenēm ar bērniem, tai
skaitā, nodrošināt atbalstu mājokļa kredīta iegūšanai;
• Būtiski palielināt valsts pabalstus ģimenēm par katru
bērnu līdz 100 eiro apmērā;
• Mainīt attieksmi pret mātēm ar bērniem un daudzbērnu
ģimenēm kopumā
• Kā vari palīdzēt Tu?
• Pārcelties uz Latviju ar saviem bērniem un mazbērniem!
• Atbalstīt daudzbērnu ģimenes caur ziedošanas portālu
ziedot.lv vai veidot savu atbalsta programmu Latvijas
daudzbērnu ģimenēm!
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CEPU, CEPU KUKULĪTI

Pēc nodarbības vadītājas Valda Burleigh stāstītā pierakstīja Ingrīda Biezaite
Es jau biju iepriekšējā vakarā iejaukusi ieraugu
miltos, lai maizīte sāktu rūgt.
Karstajā virtuvē mūsu darbu gribēja traucēt
lielas un mazas mušas un skudras. Tad mēs
uzlikām uz durvīm lielu uzrakstu “Lūdzu
aiztaisīt durvis. Nelaist mušas iekšā!” Un
varējām sākt darbu!
Uz Latviskās virtuves ievirzi ieradās mazāk
cilvēku nekā bija paredzēts. Bijām septiņi cepēji.
Tik mazā lokā strādāt bija jauki un omulīgi.
Kā noskaidrojām, tad tikai divi no cepējiem kādreiz bija cepuši rupjo maizi, pārējie šo darbu darīja pirmo
reizi. Visi veidojām kukulīšus un es paskaidroju maizes gatavošanas dažādās stadijas, kuras prasa ilgāku
laiku, kā nodarbībā bija paredzēts. Visiem priekšauti bija noputējuši ar miltiem, rokas aplipušas ar ķepīgo
mīklu. Varēja manīt, ka cītīgi mīcot nepakļāvīgo masu, dažiem pagura rokas, bet tāpat maizīte tika līdz
maizes formām, lai tur turpinātu rūgt. Darba gaitā mēs runājām par rudzu miltu īpašībām, kādi tie ir Latvijā
salīdzinot ar Austrāliju un, kur tos ir iespējams Austrālijā nopirkt. Tad visi pierakstīja rupjmaizes recepti un
priecīgi par padarīto darbu steidzās uz nākamo ievirzi 3x3.
Man atliks sagatavotos kukulīšus likt krāsni, izcept, lai vēlāk tos visi kopā varam apēst!

MĀKSLAS IEVIRZE
Anda Banikos

Vakar ar lielu enerģiju un iedvesmi
uzsākām savus pogu mākslas darbus!
Tos gatavojām izstādei Mazās Bildes
Melburnā, kura notiks 2018. gadā,
veltījums Latvijai lielajā jubilejā.
Mazās Bildes ir ārpus Latvijas zars
mākslas un mūzikas pasākumam Bildes,
kas jau 30 gadus Latvijā pieaug.
Mūsu darbiem smeļam inspirāciju
Latviešu dainās.
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KO SAGAIDĪT BONEGILĀ?
Trešdien 5.janvāri izbraucam uz Bonegilas imigrācijas muzeju.
Uldis šorīt noskaidros dalībnieku skaitu, kas tur piedalīsies. Tiem kas nebrauc, nav citas nodarbības paredzētas.

Mes izbrauksim savos automobīļos ap 11iem, tūlīt pēc rīta ievirzēm (nebūs referāta). Ievirzes ilgs no 9.00
līdz 11iem. Līdz ņemsim sakomplektētas pusdienas. Brauciens uz Bonegilu varētu ilgt apmēram 1¾ stundas.
Maršrūts būs rīt Tauriķī.
Bonegilā mēs apskatīsim imigrācijas muzeju, kuram infrastruktūra ir vēl palikusi kopš tā laika, kad pēckara
iebraucēji (ieskaitot daudzi no Baltijas valstīm) tur apmetās gaidot darbu, un mācoties angļu valodu. Mums
tur būs organizētas tūres pa muzeja eksponātiem.
Bet būs kaut kas cits arī. Jo Bonegilā ieradīsies Latvijas ceļojošais karogs, kas ceļos pa visu pasauli pirms
2018.g. valsts dibināšanas simtgades svinībām, un kas jau bija iesvētīts Melburnas Kultūras dienās. Noturēsim
īsu ceremoniju.
Lūdzam ņemt līdz sev un bērniem cepures (varētu būt karstāks nekā mājīgajā Falls Creek), pretodu līdzekļus, ūdens pudeles utt.
Uz Bonegilu!

NO VAKARA NĪKŠANAS LĪDZ RĪTA ROSMEI!
Otrdien 3.janv
5:00		
5:01-5:08
5:08-5:10
5:10-5:25
5:25-5:30
5:30-5:45
5:45-6:00
6:00-6:08
6:08-6:14
6:14-6:18
6:18-6:21
6:21-6:25
6:25-6:28
6:28-6:38
6:28-6:37
6:37-6:47
6:47-6:57
6:57-7:01
7:01-7:30
7:30-7:40
7:40-7:41
7:41-7:45
7:45		

Modinātājs
Muguras stiepšana gultā
Saģērbšanās vingrošanas tērpā
Rīta saulītes sveikšana ar jogas pozīcijas ieņemšana
Tualete
5km skrējiens pa meža takām
Karsta duša, matu mazgāšana, kondicinieris 5 min.
Matu žāvēšana ar fēnu
Matu skrulēšana
Matu lakas uzšpricēšana (ĀRĀ! lai neieslēdzas uguns trauksme!)
Sējas sasminķēšana ar viegli beišīgo saules krēmu
Dramatiski māklinieciskā zem acs svītrīņas ievilkšana ar acu zīmuli
Skropstu tušas aplikācija
Blūzes un svārku gludināšana, ģērbšanās
Meditācija par pasaules mieru, mindfulness
Nagu lakošana
Kājpirkstu nagu lakošana
Istabas biedru modināšana
18 tautas dziesmu tekstu iemācīšana no galvas
Telefona signāla stabiņa medības, vienas īsziņas nosūtīšana
Vārda zīmītes piespraušana
Ievirzes piezīmju blociņa & pildspalvasa sakārtošana somā
Svētbrīdis
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½x½

Inga Jakse
Otrdien ½ x ½ dzīvē.
Bērni turpina ierasties. Vakar nāca, vēl vēlāk vakarā nāca. Šodien arī nāca, tos uzreiz pie mālu mīcīšanas pielikām, un
nu jau esam kopā sanākuši 23 bērni un 4 nodarbību vadītāji. Izskatās, ka esam labi ieskrējušies un tik drīz nebeigsim.
Rīts sākās ar rotaļu “Adiet bērni, ko adati, vilkam zeķes noadiet”, kam sekoja pārrunas ar vecākiem. Kopīgi vienojāmies,
ka būsim draudzīgi un pieklājīgi, un ka vecākiem tādi paši noteikumi kā bērniem – no rīta sveicināmies ar “Labrīt”.
Tika sadalītas vecāku dežūras. Vecāku atsaucība ir milzīga. No 28 plānotām sesijām 14 dežūras izķēra momentāli.
(Dežūru pilnīgo sadali skatiet pielikumā).
Liels prieks, ka arī tēvi piedalās zīmēšanas stundās, un atklājās, ka Laura tomēr pārspēj tēta talantu, bet Agneses koku
līnijas ir tik graciozas, ka zīmējumā šķiet skan mūzika.
Pirmajā dienā ir tapis māla mākslas darbs ar Andu Banikos un iepazītas pļavas plašumi un robežas bumbu ripinot un
sportiskas spēles spēlējot ar Andri un Mārīti Rumpēm. Ir notikuši pirmie lugas lasījumi un Gustavs Kaiva ir uzņēmies
vairākus nopietnus amatus, ka viens no galvenajiem ir gaismotāja darbs. Gaidām ierodoties profesionālu aktieri, kas
solījies izpalīdzet lugas iestudēšanā.
Nopietna rosība Ūsiņos jeb sķūnī, kur notiek lielākā daļa no bērnu nodarbībām, dienas otrajā pusē zibēja adatas
un sķēres, dažs pat nenorāva diegu no spolītes, lai varētu nošūt gandrīz pusmetru garu vīli. Galdi pilni ar zaļām,
dzeltenām, sarkanām un brūnām krāsām. Ko mēs tur darinām uzzināsiet noslēguma vakarā.
Rīt bērniem paredzēts darboties ar pirkstiem, kājām, galvām un priecāties visu dienu!
Sveicu visus , kas atgriezušies ½ x ½ un visus , kas pirmo reizi atbraukuši uz ½ x1/2. Lai visiem ātri paskrien laiks, lai
jaunas draudzības attīstās un vecas nostiprinās!
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½ x ½ MAZIE KUKAINĪŠI
Mārīte Rumpe

Šogad ir liels prieks, ka ir aktivizējušies vecāki ar maziem bērniņiem un mērojuši garo ceļu uz šo skaisto
vietu. Pirmā diena ir pagājusi un ir skaidrs, ka ½ x ½ mazākajā grupā mums ir 5 ļoti aktīvi zēni “sienāzīši”, kas
skrien un lec un darbojas un mazā klusā Dacīte.
Daram, ko varam, jo visi vecāki zin, ka ar maziem kukainīšiem nav viegli, jo nevar ne acis nolaist, ka neaizlido nedarbos. Bērni ir ļoti radoši, teicu šodien, ka jātaisa gailīši Mārtiņiem par godu, bet viņi improvizēja un
teica, ka grib zirnekļus !!!
Ceru, ka varbūt drīz būsim jau iepazinušies un vecāki varēs apmeklēt, kādu referātu vai pudurīti.
Novēlu vecākiem skrienot pakaļ bērniņiem, tomēr pacelt acis uz skaistajiem kalniem un ieelpot svaigo gaisu
kaut vai tikai vienu minūti, bet izbaudīt šeit būšanu. Satikties, pačalot, padejot un smelties enerģiju tālākajam
skrējienam pakaļ “kukainīšiem”. Vēl daži gadiņi un tad sūtīsim pie Ingas pie lielajiem bērniem.
Paldies visiem vecākiem par lielo atbalstu.

RĪTA SAULGRIEŽU IEVIRZE BŪS METEŅI un LIELDIENAS
Zintas Rūtiņas pavadījumā dziedāsim dziesmu par Meteņiem.
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2017 FALLS CREEK 3x3 ZOLĪTES LIKUMI
Kārtes (26)			Punkti		Stipruma kārtība
Dāmas (Queens)		
3		
Krusts, Pīķis. Erts, Kāravs
Kalpi (Jacks)			
2		
Krusts, Pīķis, Erts, Kāravs
Platie (Kāravi)					
Dūzis (11), 10 (10), Kungs (4), 9 (0), 8(0), 7(0)
Šlakas (Suits)					
Dūzis (11), 10 (10), Kungs (4), 9 (0)
Kopā ir 26 kārtis un 120 punkti.
Krusts (Clubs), Pīķis (Spades), Erts (Hearts), Kāravs (Diamonds)
Spēle
Katru partiju spēlē 3 spēlētāji; ja ir 4 spēlmaņi tad dalītājs nespēlē; ja ir 5 spēlmaņi tad spēlē pirmais, otrais un
pēdējas (3. un dalītājs nespēlē). Nespēlētāji pieder pie “maziem” priekš maksāšanas.
Izdala 4 kārtis katram, divas ieliek centrā, tad atkal izdala 4 kārtis katram. Spēlētājiem pēc kārtas par pulksteni no dalītāja dod iespēju pacelt centra kārtis. Tas, kas tās paceļ ir „Lielais”. Lielais izvēlas 8 vislabākās kārtis
un noliek atlikušās divas pie saviem stiķiem. Lielais spēlē viens pret otriem diviem kurus sauc par „Mazajiem”.
Pirmo kārti spēlē spēlētājs dalītājam pa kreisi. Ja ir izspēlēts trumpis, tad citiem jāspēlē trumpis. Ja izspēlēta
šlaka, jāspēlē tā pati šlaka, izņemot, ja nav un tad var spēlēt trumpi, vai atmest nevajadzīgo kārti. Nākošo
kārti spēlē stiķa vinnētājs. Stiķi vinnē tas, kas uzliek visstiprāko kārti. Kāršu stiprums ir parādīts augstāk. Tas
ir: Dāmas, (Krusts, Pīķis, Erts, Kāravs); Kalpi (Krusts, Pīķis, Erts, Kāravs); Kāravi un Šlakas. Lūdzu ievērot,
ka Dūzis ir stiprāks par desmitu, kas savukārt ir stiprāks par Kungu. Nākošo kārti spēlē stiķa vinnētājs. Spēlē
kamēr visas kārtis izspēlētas un tad saskaita punktus. Pieraksta rezultātu, kā parādīts lejā.
Katrā kārtā spēlē 20 spēles vai mazāk. Spēlētāji var sarunāt savā starpā spēlēt mazāk nekā 20 spēles, bet ir
ieteicams spēlēt vismaz 10 spēles.
Zole
Lielais var izvēlēties spēlēt pret Mazajiem neceļot “galda” kārtis. Šīs kārtis paliek paslēptas bet spēles beigās
tās atmasko un punktu skaitu pieskaita pie Mazo skaita. Kā parasti, pirmo kārti spēlē tas, kas dalītājam sēž pa
kreisi. Spēle turpinās pēc parastajiem likumiem. Šo spēli sauc par Zoli.
Galdiņš
Ja neviens neņem „galdu”. Angliski “Misere”. Zaudētājs ir tas, kas saņem visvairāk punktus it kā par sodu, ka
necēla “galda”. Šādu rīcību sauc par “Košanos”. Kā parasti, pirmo kārti spēlē tas, kas dalītājam sēž pa kreisi.
Spēle turpinās pēc parastajiem likumiem, vienīgi zaudētājs ir tas, kas saņem visvairāk punktu. Zaudētājs
maksā katram vienu punktu. “Galda” kārtis nelieto, bet atklāj spēles beigās.
Punktu skaitīšana:
Lielā punktu skaits		
Lielais maksā katram maziņajam
0 (nevienu stiķi, bezstiķis)		
4
zolītē 8
1- 30					3
zolītē 7
31 – 60					2
zolītē 6
				Lielais saņem no katra mazā
61 - 90					1
zolītē 5
91 – 119				
2
zolītē 6
120 (visi stiķi)			
3
zolītē 7
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Padomi
Mazie tikai izņēmuma gadījumā izspēlē trumpi.
Mazais caur Lielo spēlē lielāko kārti no garākās šlakas. Tas ir īss ceļš gara krāsa.
Mazais caur savu kolēģi spēlē mazāko karti no īsākās šlakas. Tas ir garš ceļš īsa krāsa.
Lielais bieži no sākuma spēlē trumpi, lai Mazajiem tās izvilktu
Lielais agri spēlē dūžus pirms Mazie paspēj atmesties.
Kad Lielais izspēlē trumpi pirmo reizi pirmais Mazais pieliek Plato, ja var, lai viņa kolēģis pārsit un patur
izspēli. 		
Kad Lielais izspēlē trumpi otro reizi pirmais Mazais sit, lai koleģis pieliek Plato ja var.
Ieteicams skaitīt punktus, lai zinātu cik nepieciešams, lai vinnētu vai tiktu ārā no “jaņiem”.
Ieteicams ievērot kuras kārtis tiek izspēlētas, lai zinātu, kas paliek spēcīgākais un ko spēlēt nākošo.

2017 3x3 ZOLĪŠU PIRMĀ KĀRTA
Vārds			Kārta			Galdiņš

Vieta		

Punkti

Jānis Ošlejs		
Sally Cīrulis		
Dominic Kelly		

1			
1			
1			

1		
1		
1		

2		
3		
1		

4
-17
13

Inga Jakse		
Kalju Biezaitis		
Artūrs Landsberģis
Pauls Zaķis		

1			
1			
1			
1			

2		
2		
2		
2		

2		
4		
1		
3		

19
-29
23
13

Voldis Kains		
Juris Skābe		
Kaspars Adamovičs
Āris Jaksis		

1			
1			
1			
1			

3		
3
3
3

Kārlis Ātrens		
Andris Vītoliņš
Andris Cīrulis		

1			
1			
1			

4		
4		
4		

1		
2		
2		

14
-7
-7
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12

ap 21.00
21.00-

18.00-19.00
19.00-20.30

16.45-17.45

13.00-14.00
14.00-14.45
14.45-16.45

10.15-10.45
10.45-12.45

7.00-7.45
8.00-9.00
9.00-9.15
9.15-10.15

Andersone un co.

Iepazīšanās vakars

18.00
Vakariņas

17:00
Saieta atklāšana

Ierašanās un
iekārtošanās,
Iepazīšanās ar
saieta vietu un
apkārtni.

Sākot no 16.00

Pirmdien 2.janv

Ceturtdien 5.janv Piektdien 6.janv
Vingrošana/Rīta lūgšana

Sestdien 7.janv

Saulgrieži
Saulgrieži
Saulgrieži
Rīta
ievirzes,
Referāts:
Referāts:
Referāts - Grasis
līdz 11.iem.
Jānis Kukainis /Ilze
Matīss Kukainis
Garoza
Kafija
Kafija
Rīta ievirzes
Rīta ievirzes
- Politika - Mežs, Kukainis, Ozoliņš
Izbraukums uz - Politika - Mežs, Kukainis, Ozoliņš
- Folklora - Meža
Bonegillu
- Folklora - Meža
- Māksla - Banikos
- Māksla - Banikos
- Koris - Štubis
- Koris – Štubis
PUSDIENAS
PUSDIENAS
Uzlabosim latviešu valodu - Banikos
Uzlabosim latviešu valodu- Banikos
Pēcpusdienas ievirzes
Pēcpusdienas ievirzes
- Rokdarbi - Meža, Boag, A.Grosa
- Rokdarbi - Meža, Boag, A.Grosa
- Iepazīšanās ar LV (angļu valodā)
- Iepazīšanās ar LV (angļu valodā)
- Latviskā virtuve - Burleigh
- Latviskā virtuve - Burleigh
- Āra nodarbības - A.Gross
- Āra nodarbības - A.Gross
- Jauniešu ievirze - Dauksta un citi
- Jauniešu ievirze - Dauksta un citi
Puduri
Puduri
- Dzimtas koka pētīšana - Mežs
- Dzimtas koka pētīšana - Mežs
- Latviskā audz.: Rumpe/Grasis
- Latviskā audz.: Rumpe/Grasis
VAKARIŅAS
Danču vakars Koncerta vakars Stāstu Sega –
Viktorīna –
Atvadu vakars Rūtiņa
Štubis
Grosa un Meža
Kaziņš
Ozoliņš un Grosa
Vakara pasaka un Aijā žūžū lāča bērni. Mazie bērni iet gulēt
Nīkšana, galda spēles, filmu izrādes, spontānkoncerti…

BROKASTIS
Saulgrieži
Referāts:
Mežs demogrāfija

Trešdien 4.janv

Pieaugušo programma 3x3 2017.g. Falls Creek

Otrdien 3.janv

Braucam mājās

3x3 slēgšana

Atsauksmes
par 3x3

Saulgrieži
Referāts –
Dauksta

Svetdien. 8.janv.
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