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Latviešu dzirnavas griežas.

Jau no agra rīta Krituma strautos (Falls Creek) 
spīdēja spoža saule. Debesis bija gaiši zilas, vien ar 
dažiem baltiem mākoņiem. Skaistās kalna ainavas 
priecēja, un tā kā, nu jau visi bija iepazinušies, 
iekārtojušies, iedzīvojušies un zināja, kas kur 
notiek, kāds uz nodarbībām ir īsākais ceļš, tad visi 
iecerētie darbi ritēja raiti. 

Daudzveidīgās ievirzes bija plaši apmeklētas un 
dalībnieki tām sekoja ar aizrautību un interesi. Tā 
pamazām dzīvojot kalnu noslēgto dzīvi, dalībnieku 
vidū atradās gan bērnu pieskatītāji, gan medicīnas 
māsiņas, mūzikālie talanti, braši dejotāji, kulināri, 
sacerējumu rakstītāji, padomdevēji, smējēji…

Ar katru dienu nometnes dalībnieki palika arvien 
saliedētāki, savstarpēji izpalīdzīgāki un čalošana 
kļuva arvien skaļāka.

Ingrīda Biezaite
Tauriķa redaktore

TREŠĀ DIENA 3X3

DIENAS DZEJOLĪTIS
Svētvakars

Šī Dieva zeme ar Gaujas lejām,
Ar stārķa ligzdām un kurmju ejām.
Ar Cēsīm, Talsiem un jaunām sejām,
Ar ļaužu balsiem un Raiņa dzejām.

Par verga algu es tajā sirgšu,
Par indes malku es viņu pirkšu.
Ar zelta atslēgām es slēgšu, slēpšu,
Kā puskauts āzis par viņu brēkšu.

Ak, svētā brīve kā tad es jūtu,
Cik, esmu nesis to smago grūtu.
Kad tā vairs nav tik cik melns aiz naga,
Tad es tik jaušu cik bija smaga.

Šo liktens zemi šais svētvakaros,
No manas dvēseles kāds noņem nost.

/Imants Ziedonis/

Vingrošanu vadīs Matīss 
Kukainis. Viņš gaidīs jūs 
visus uz rīta vingrošanu.

Cikos? 7.15 – 7.45 

Kur? Pie “karoga laukuma”

Aicinām! Aicinām!Aicinām! 

Veselā miesā, vesels gars!

ATCERATIES PAR 
RĪTA VINGROŠANU!!!

Pēc dāsna, veldzi nesoša lietus visi 3 x 3 dalībnieki baudīja 
skaistu koncertu!
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RĪTA DUBULT-IESKATS PAR PBLA, KO 
SNIEDZA JĀNIS KUKAINIS UN ILZE GAROZA

KORA IEVIRZE

Trešdienas rītā, drīz pēc brokastīm varējām klausīties divu PBLA amatpersonu priekšlasījumā.  PBLA il-
ggadīgais priekšsēdis Jānis Kukainis sniedza plašu pārskatu par PBLA darbu – sākot no cīņas par Latvijas 
okupācijas neatzīšanas politiku, tad sekmējot Latvijas neatkarības atjaunošanu – un it īpaši sekmējot ASV at-
balstu Latvijas uzņemšanu NATO. Tiešām ir padarīts milzīgs darbs un ar gandarījumu var teikt, ka PBLA var 
būt par paraugu, kā efektīvi pārvaldīta organizācija var sniegt tik nozīmīgu atbalstu Latvijas attīstībā. Šobrīd 
PBLA prioritātes ir: 

1) veicināt Latvijas drošību un aizsardzību, 
2) sekmēt Latvijas tautsaimniecības attīstību, 
3) nodrošināt latviešu valodas un kultūras uzturēšanu pasaulē
4) stiprināt diasporas latviešu organizāciju darbību un sadarbību.

Savukārt PBLA ģenerālsekretāre Ilze Garoza iepazīstināja ar PBLA pēdējo gadu aktualitātēm, kas ietver Pas-
aules latviešu ekonomikas un inovāciju foruma rīkošanu un sadarbības veicināšanu starp Latvijas izcelsmes 
uzņēmējiem un profesionāļiem pasaulē, aicinot interesentus pieteikties dalībai Pasaules latviešu mentorin-
ga programmā. Tāpat PBLA ģenerālsekretāre īsumā iepazīstināja ar PBLA Izglītības padomes un Kultūras 
fonda darbu, informējot klausītājus par Latvijas valdības atbalsta programmām latviskai izglītībai, kultūrai un 
Latvijas valsts simtgades atzīmēšanai pasaulē. Visbeidzot bija interesanti uzzināt Latvijas sabiedrības viedokli 
un vērtējumu par PBLA darbu. Puse no Latvijas iedzīvotājiem atpazina PBLA, un daļa no viņiem augsti vērtē 
PBLA paveikto darbu. 

Ilmārs Mežs

Vakar un turpmāk kora nodarbību vadīja Ivars Štubis.

Pajautājām viņam, kā Tev iet kora ievirzē?

Kora nodarbībā piedalās ap 11 dalībniekiem. 
Esmu priecīgs, ka visi ir braši dziedātāji. Tā 
kā esam tik labi sadziedājušies, tad jau tagad 
gatavojam mazu priekšnesumu, ko esam 
paredzējuši izrādīt nometņošanas pēdējā dienā. 

Pastāsti dažos teikumos par gaidāmo 
priekšnesumu?

Dziedāsim tautas dziesmas īpašā apdarē saistībā 
ar gadalaikiem. Dziedāšanu pavadīsim ar vijoli, 
stabuli, sitamajiem.

Būs interesanti - nāciet klausīties!

Pierakstīja Ingrīda Biezaite
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Riti Raiti, 
Valodiņa

Šodienas izteiciens:

“Kad izlem, laid man zināt!”
 - nav pareizi.

Pareizi ir: “Kad izlem, dod man ziņu!”
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LATVIEŠU VALODAS UZLABOŠANAS STUNDAS

POLITISKĀ IEVIRZE

Tauriķī katru dienu padomāsim par to, kādus 
izteicienus lietojam latviešu valodā. 

Latviešu valodas uzlabošanas stundas ir bijušas bagātas ar dedzīgām pārrunām – šodien pat viens dalībnieks 
aizsteidzās uz istabu gramatikas grāmatai pakaļ, lai citus pārliecinātu!
Pētām un iztirzājam tautas uzstādītus jautājumus, piemēram …

Skrienat vai skrieniet? Nākat, nāciet vai nākiet?

Skrienat ir īstenības izteiksme un skrieniet ir pavēles izteiksme. Šīs izteiksmes jauc arī Latvijā.

Nāciet ir aicinājums, pavēles izteiksmē. Jūs pašlaik nākat ir pareizi. Nākiet ir gramatiski nepareiza sarunvaloda, 
kuru dzird arī Latvijā.

Esiet sirsnīgi aicināti mums piebiedroties!

Anda Banikos

Politikas ievirzes otrās dienas programmā Uldis Ozoliņš, Ilmārs Mežs un 
Jānis Kukainis, runājot par aktualitātēm Latvijas politikā, ievadīja pārrunas 
par Latvijas pilsonību un nepilsoņu situāciju Latvijā. Jāatzīmē, ka pēc Latvijas 
neatkarības atjaunošanas ap 750 000 Latvijā Padomju laikā ieceļojušo 
sveštautiešu no citām Padomju Republikām nonāca nepilsoņu statusā. Lai 
iegūtu Latvijas pavalstniecību, atjaunotās Latvijas valdība pieprasīja kārtot 
naturalizācijas eksāmenu, kas ietver latviešu valodas, latviešu vēstures un 
Satversmes pamatzināšanu pārbaudi. To sekmīgi nokārtojuši ap 150 000 
nelatviešu, citi izvēlējušies aizbraukt vai pieņemt kādas citas valsts pilsonību. 
26 gadu laikā kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas nepilsoņu statuss Latvijā 
saglabājies ap 300 000 jeb 13% Latvijas iedzīvotāju. 

Vienlaikus politiskā ievirzē izvērtās arī plašāka diskusija par Latvijas tautsaimniecības attīstību un ārvalstīs dzīvojošo 
latviešu iesaisti tajā, kā arī par remigrācijas jautājumu. Kā to pārrunāja politiskās ievirzes dalībnieki, nozīmīgs faktors 
emigrējušo tautiešu lēmumā par to atgriezties Latvijā vai nē ir darba iespējas un atlīdzības apmērs, bet ne vienmēr. 
Vienlīdz nozīmīga ir darba devēju un plašākas sabiedrības attieksme, iespējas integrēties vietējā sabiedrībā. Tas, ko 
var piedāvāt Latvija, ir dzīves kvalitāte. Pelnot naudu Rietumos, Latvijā dzīvot ir labi, jo turpat pieejams gan bagātīgs 
kultūras piedāvājums, gan tīras dabas tuvums, ekoloģiska pārtika utml.  

Ilze Garoza
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Podziņu darbi kuplinās – 
ienāciet Miķeļos 
un paskataties!

Anda Banikos

MĀKSLAS IEVIRZE

1/2 X 1/2 MĀKSLAS DARBIŅI
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JAUNIEŠU LAPA
Jauniešu ievirze
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Oliņboliņ čipiņripiņ kājiņvējiņ bums, kas tos trimdas (diasporas ;-) ratus tālāk stums?

Jauniešu ievirzes otrajā dienā Ilze Garoza stāstīja par trimdas vēsturi – no bēgļu nometnēm līdz nonākša-
nai ASV, Kanādā, Austrālijā u.c.  Latvieši trimdā dibināja sabiedriskas organizācijas – draudzes, skolas, 
korus, tautas deju kopas, korporācijas, bibliotekas, teātra pulciņus utml...Un t.s. jumta organizācija, 
ko pazīstām kā PBLA.  Ilze stāstīja par neatlaidīgo politisko darbību, demonstrācijām uzmanības pie-
saistītšanai...pieķēdēšanās pie Padomju vēstniecības, karātavas, Māc. Māra Ķirsona asins tecināšanu uz 
Padomju karoga, iecementēšanās...Tad vēl nozīmīgi notikumi bija Visbijas (Zviedrijas sala) dziesmu 
svēkti, Kopenhāgenas tribunāls, Baltijas brīvības un miera kuģis. Trimdas un Latvijas politisko līderu 
satikšanās Francijas pilī Abrenē. Un eventuāli – Latvijas neatkarība.

Kristaps Grasis, savukārt, izaicināja padomāt par to, vai latvietība ir mantojums vai daļa no mūsu iden-
titātes.  Viņaprāt, valoda ir visbūtiskākais. Tā dod mums iespēju saisaistīties ar Latviju – vai attālināti vai 
tieši.  Esam globāli latvieši.  72 latviešu skolas Eiropā, apm 2000 bērni – 5 procenti no latviešiem Eiropā. 
Ko var un vēlas darīt jaunieši  Austrālijā?  Par to arī prātojām...

Vanda Dauksta
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VECAKU	  DEZURU	  GRAFIKS	  BERNU	  NODARBIBAS	  

	  

	  	   OTRDIENA,	  3.JANVARIS	   TRESDIENA,	  4.JANVARIS	   CETURTDIENA	  
5.JANVARIS	  

PIEKTDIENA,	  6.JANVARIS	   SESTDIENA,	  7.JANVARIS	  

9.30-‐	  10	  15	  
PIRKSTINDARBNICA	  

	  
VISI	  

-‐	  VIZMA	  BOAG	  
-‐	  LENA	  RUMPE	  
-‐	  ALEKSIS	  STRAZDS	  

KAVEKLU	  
SKREJIENS	  
MEZA-‐	  	  
VISI	  KAS	  VAR	  

-‐	  VIZMA	  BOAG	  
-‐	  LENA	  RUMPE	  
-‐DAINA	  BIEZAITE	  

-‐	  VIZMA	  BOAG	  
-‐LENA	  RUMPE	  
-‐	  VALDA	  

10.15-‐	  10.45	   RITA	  UZKODAS	   RITA	  UZKODAS	   	   RITA	  UZKODAS	   RITA	  UZKODAS	  

10.45-‐11.30	  
PIRKSTINDARBNICA	  

-‐	  LENA	  RUMPE	  
-‐	  BAIBA	  STEVENS	  

-‐	  VALDA	  
-‐	  BENJAMIN	  SAWON	  

	   -‐	  BAIBA	  STEVENS	  
-‐	  BENJAMIN	  SAWON	  

-‐	  	  
-‐BENJAMIN	  SAWON	  

11.30-‐13.00	  
SPORTS	  

-‐	  SOLVITA	  ADAMOVICA	  
-‐	  INGRIDA	  BIEZAITE	  

-‐	  SOLVITA	  ADAMOVICA	  
-‐	  INGRIDA	  BIEZAITE	  

	   -‐	  SOLVITA	  ADAMOVICA	  
-‐	  INGRIDA	  BIEZAITE	  

-‐	  KASPARS	  ADAMOVICS	  
-‐	  PHILIP	  MOORE	  

13.00-‐14.00	   PUSDIENAS	   PUSDIENAS	   	   PUSDIENAS	   PUSDIENAS	  

14.00-‐	  14.40	  
TEATRIS	  

-‐	  LAIMA	  KAIVA	  
-‐	  DAINA	  BIEZAITE	  

-‐	  LAIMA	  KAIVA	  
-‐DAINA	  BIEZAITE	  

IZBRAUKUMS	   -‐	  BAIBA	  STEVENS	  
-‐ARIS	  JAKSIS	  

-‐	  LAIMA	  KAIVA	  
-‐	  ARIS	  JAKSIS	  

14.45-‐15.30	  
DEJOSANA	  

-‐	  ALEKSIS	  STRAZDS	  
-‐BAIBA	  STEVENS	  

-‐	  ALEKSIS	  STRAZDS	  
-‐PHILIP	  MOORE	  	  

	   -‐	  BAIBA	  STEVENS	  
-‐	  PHILIP	  MOORE	  

-‐	  ERIKS	  CIRULIS	  
-‐	  DAINA	  BIEZAITE	  

15.30-‐16.30	  
MAKSLA	  

-‐	  INGA	  JAKSE	  
-‐	  MARITE	  RUMPE	  

-‐	  INGA	  JAKSE	  
-‐	  MARITE	  RUMPE	  

	   -‐	  INGA	  JAKSE	  
-‐MARITE	  RUMPE	  

-‐	  INGA	  JAKSE	  
-‐	  MARITE	  RUMPE	  

16.45-‐17.45	  
VISS	  KAUT	  KASS	  

-‐	  SARMA	  
-‐	  ALEKSIS	  STRAZDS	  

-‐	  SARMA	  STRAZDS	  
-‐	  	  BAIBA	  SRTEVENS	  

	   -‐	  SARMA	  STRAZDS	  
-‐	  ERIKS	  CIRULIS	  

-‐	  	  PHILIP	  MOORE	  
-‐	  ALEKSIS	  STRAZDS	  

PEC	  17.45	   VISI	  PAR	  VISIEM	  UN	  
KATRS	  PAR	  SAVU	  
LOLOJUMU	  

	   	   	   	  

1/2 X 1/2
Šodien bērni atkal cītīgi strādājuši gan lieli gan mazi. Paldies Mārai Moore, kura rīkoja masku taisīšanas 
nodarbību. Maskas bērni cītīgi taisīja no dabas materiāliem, tur ir gan kazas, gan pūces, gan lapsas. 
½ x ½ šodien cītīgi sportojām bija boulings un basketbola treniņš, kā arī varēja skriet, kur acis rāda. 
Lielie bērni šodien spelēja volejbolu un Andris pat mēģināja karatē papildināt ar latviskiem saucieniem, 
kas zin, varbūt labs veids kā mācīt latviešu valodas gramatiku “Es esmu latvietis!” – “Mēs esam latvieši!”

Arī Anda Banikos bērniem atkal bija izdomājusi interesantu veidu, kā pasniegt mākslu telpiski. Man 
liekas ka izstādē būs šedevri.
Un Inga bērnus izdancināja ar “Tūdaliņ, tāgadiņ” un notiek cītīga gatavošanās teātrim. 

Mārīte Rumpe

Sekojiet līdzi - 

katram darbiņš jāpieliek...
“SĶŪNĪ”
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TĀDAS LIETAS
ZIŅAS NO LATVIJAS
Par laikapstākļiem

Šodien Latvijā turpina snigt un snieg tik ļoti, ka Rīgā piedāvā puteņa biļetes – privāto automašīnu vadītāji var 
braukt pilsētas transportā bez maksas, uzrādot tikai savas mašīnas pasi. Biezākais sniegs līdz šim ir sasnidzis 
Talsos – 11 centimetri, bet arī turpmākajās dienās snigšana turpināsies visā Latvijā un sāksies īsta ziema. 
Kurzemes ziemeļos putenis ir jau pāraudzis īstā sniega vētrā.  Nedēļas nogalē snigšana pierims, bet tad Latvijā 
ieplūdīs arktiskais gaiss un paliks pavisam auksts. Temperatūra nekur nebūs siltāka par -10 grādiem, bet Latvijas 
austrumos tā sasniegs pat -20 grādus. 

Skumjā ziņa

Viena skumja ziņa - vakar 88 gadu vecumā mūžībā ir aizgājusi iemīļotā tautas dziesminiece Austra Pumpure. 
Iemīļotā dziedātāja bija viena no latviešu dziesmotās revolūcijas iedvesmotājām, pulcināja daudz jauniešus un 
visus apbūra ar savu dziedāšanas šarmu līdz pat pēdējām uzstāšanās reizēm. Daudzi no mums sajūsminājās par 
viņas dziedātām Imanta Kalniņa dziesmām, kā arī tautas dziesmām. 

DROSMĪGA IECERE
Mežu ģimenei ir iecere atrast kādu 
mazu eikalipta koka stādiņu, ko 
saudzīgi pārvedot uz Latviju iestādīt 
dārzā. Ja stādiņš būs ņemts no 
nometnes apkārtnes kalniem, tad 
tam būtu jāspēj izturēt arī Latvijas 
bargākās ziemas. Ja iecerētais 
izdosies, tad mūsu dārzs varēs 
lepoties ar iespējams vienīgo ārā 
augošo eikaliptu Rīgā. 

Nometnē šajās dienās ir novēroti vairākas retas un interesantas radības:
•  liels un brūnos toņos ietonēts nakts taurenis (Bogong), kurš jau vairākas dienas mitinās aiz loga 
pie pārejas no ēdamzāles uz guļamistabām. 
•  zirneklis (ko redzat bildē), 
•  melnā čūska (kā dārza šļūtene), arī manīta netālu no naktstaureņa
•  neskaitāmi truši, kas ir bagātīgi saspirojuši nogāzi ap karoga mastu, un tos var tumsā viegli 
pamanīt
•  skaistos papagaiļus un citus putnus retāk var manīt, toties var labi dzirdēt viņu īpatnējās dzies-
mas. Visīpatnējākais ir kāds kautrīgs nakts dziedonis, kas izdveš pa spalgai emocionālai nopūtai, it 
kā dators reaģējot uz kļūdu, un tad vairākas minūtes klusē, līdz atkal atkārto savu dziesmu

Zin stāstīt 
Ilmārs Mežs
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Pēc Valda Burleigh stāstītā pierakstīja Ingrīda Biezaite...

Visi tie kas nav bijuši uz rīta vingrošanu, jūs nezināt ko jūs zaudējat. Jo zinātne ir pierādījusi, ka tad ja jūs 
nenodarbināt muskuļus, tad jūs zaudējat to tonusu. Es to sapratu pēc Matīsa pirmās vingrošanas nodarbības. 
Nākamajā dienā es jutu muskuļu sāpes, iepriekš nezināju, ka man tādi muskuļi vispār ir.

Seši agrie putniņi vingrojām ļoti aktīvi. Skanēja izsaucieni: 10 vingrojumus šādus, 10 vingrojumus tādus!!!... 
Mani ilgi nenodarbinātie, slinkie muskuļi protestēja un pēc vingrošanas man prasījās kruķis. 

Bija prieks redzēt centīgos vingrotājus, kuri katrs vingrojumus izpildīja pēc savām iespējām.

Un, tomēr es aicinu visus apmeklēt vingrošanu, kuru vada Matīss, jo daba visapkārt ir tik skaista, gaiss tik 
dzidrs, apkārt skraida zaķīši! Un tad, kad mana garā diena ievilkās, tad pēc rīta vingrošanas, jutos možāka. 
Paldies Matīsam par labi novadītām vingrošanas nodarbībām!

Pēc tam seko svētruna uz kuru es jūs aicinu! 

AIDĀ, UZ RĪTA ROSMI

Centīgā

No vakara nīkšanas līdz rīta rosmei!
Trešdien 4.janv

5:00  Modinātājs. 
5:05  Modinātājs.
5:30  zzzzzzzzzz
6:03  Attapšanās par aizgulēšanos. 
6:03-6:05 Muguras stiepšana gultā
6:10-6:15 Saģērbšanās vingrošanas tērpā
6:15-6:20 Tualete
6:20-6:30 2km skrējiens pa meža takām
6:30-6:45 Duša, matu mazgāšana
6:45-6:50 Matu žāvēšana ar fēnu
6:50-6:54 Matu skrulēšana 
6:54-6:58 Matu lakas uzšpricēšana (ĀRĀ! lai neieslēdzas uguns trauksme!)
6:58-7:00 Sējas sasminķēšana ar viegli beišīgo saules krēmu
7:00-7:03 Lūpkrāsas 
7:03-7:10         Blūzes un svārku gludināšana, ģērbšanās
7:10-7:11 Meditācija par pasaules mieru, mindfulness
7:11-7:12 Istabas biedru modināšana
7:12-7:30 9 tautas dziesmu tekstu iemācīšana no galvas
7:30-7:40 Telefona signāla stabiņa medības, vienas īsziņas nosūtīšana
7:40-7:41 Vārda zīmītes piespraušana
7:41-7:45 ievirzes piezīmju blociņa & pildspalvas sakārtošana somā
7:45  Svētbrīdis 

NO VAKARA NĪKŠANAS LĪDZ RĪTA ROSMEI!
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Paredz karstu dienu 34° Bonegilā, kas labi atdarina tos apstākļus, kādi bija kad pirmie baltiešu „dipīši” 
tur nokļuva 1947.g. decembrī. Varam iedomāties, cik pārsteigti viņi bija!

Bet mēs būsim labāk sagatavoti. Lūdzu ņemiet līdz cepuri, saules krēmus un pretodu līdzekļus. 

Izbraucam tūlīt pēc rīta ievirzēm. Pusdienas maisos ņemam līdzi, to apedīsim Bonegilas dārzos, tad būs 
īsa karoga ceremonija, un plkst 14.00 mūsu gidi vedīs divās grupās apskatīt eksponantus. 

Vakariņas rīt atkal 18.00, kā parasti…

Uldis Ozoliņš

BONEGILĀ BŪS KARSTS!

CEĻŠ UZ 
BONEGILU

‘Tauriķis’ gaidīs jūs ar iespaidiem!

Directions from Bogong High Plains Rd, Falls Creek, VIC to
82 Bonegilla Rd, Bonegilla, VIC.
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