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Svētdiena ir klāt!

Projām jāiet, projām jāiet, es nevaru šeit palikt!
Lai arī bijām atbraukuši uz 3 x 3 nometni no visām pasaules 
pusēm, un no malas skatoties esam tikpat dažādi kā “Stāstu sega”, 
kura šobrīd top kā dāvana Latvijas simtgadei, mūsos visos ir kas 
vienojošs - mēs visi sirdī, domās vai centienos esam latvieši. 

Tad, kad visi bijām iepazinušies, viens ar otru saraduši, un sākām 
justies kā viena liela un vienota ģimene, tad mums ir jākrāmē ceļa 
somas, lai katrs brauktu uz savām mājām visā plašajā pasaulē. 

Pavadītais laiks 3 x 3 saietā mūs bagātināja ar daudz un dažādām 
latviskām dzīvesziņām, jaunām draudzībām un  visi kopīgi 
mēģinājām rast atbildes, kā uzturēt latvietību ikdienā. 

“Tauriķa” beidzamajās lapās rubrikā ‘Latvietības ceļa maize’ 
varēsiet lasīt 3 x 3 sarīkojuma dalībnieku pārdomas un padomus, 
kurus esam apkopojuši ar nosaukumu “Latvietības ceļa maize” 
Lasiet un uz satikšanos 3 x 3!

Ingrīda Biezaite
Tauriķa redaktore

PĒDĒJĀ DIENA 3X3!

DIENAS DZEJOLĪTIS
Laimi jums vēlu, bet nespēju dot.
Cenšaties paši to iemantot.
Mūžam sauli sevi vest, viņas starus tumsā mest.
Ja gribi, lai dzīvē ir pavasar’s – tad esi pats pirmais saules stars.
Jo ne tas, kas Tev ir Tevi laimīgu dara, vienīgi tas, kas tu esi.
Jo visu it visu Tev atņemt var – tik to ne, kas sirdī Tu nesi....

-Maksimiliāns Grīvāns
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STĀSTU SEGA

DZIMTAS KOKU PUDURIS

Dāvana Latvijas simtgadei – “Stāstu sega”

3x3 dalībnieki saieta laikā ir veikuši arī tekstildarbiņus, kas kļūs daļa no 
pasaules latviešu dāvanas Latvijas simtgadei - lielmēroga tekstilmozaīkas 
sega.
Šī sega, kura ir dēvēta par “Stāstu segu” ir muzeja un pētniecības centra 
“Latvieši pasaulē” (LaPa) iniciatīva. Idejas pamatā ir katram izrādīt 
savu mīlestību pret Latviju kopējā devumā. Katra kvadrātiņa veidotājs 
ir aicināts pastāstīt kaut ko par sevi, kas ir viņa saikne ar Latviju un 
aprakstīt to, kas kvadrātiņā attēlots. Ir iecerēts šo informāciju iekļaut 
multimediālā prezentācijā, kas ceļos kopā ar segu pa Latviju 2018. gadā.

Janta Meža pastāstīja par stāstu segu, kura izrādās ir saistīta ar segas 
sašūšanu Latvijā. Nodarbību vadīja Daina Grosa un Māra Moore, 
palīdzēja darbiem tapt. Rezultāti bija skaisti un daudzveidīgi, atspoguļojot dažādas tēmas, to starpā tautiski 
simboli, tautas tērpi, Latvijas karogs, tautas varoņi un ainavas. Darbiņus uz Latviju nogādās mūsu viesi, Janta 
un Ilmārs Meži. Paldies Jantai un Ilmāram! (Kā Ilmārs teica, labi, ka darbi nav kalti no bronzas!)
Tuvāku informāciju par “ Stāstu segu” var uzzināt rakstot: stastu.sega2018@gmail.com. 
Var sekot caur Facebook www.facebook.com/stastusega2018. 

Anita Andersone
Latvijas simtgades koordinatore Austrālijā

Sarmas Strazdas kvadrātiņš.

Pirmo reizi Austrālijā un otro reizi 3x3 nometnēs dalībnieki varēja uzzināt kā atrast 
ziņas par saviem tālākiem senčiem. Lielākā daļa no XIX gadsimta baznīcas grāmatām 
ir tagad lasāmas internetā. Tās ir sakārtotas pēc ticībām un draudzēm un sīkāk pa 
gadiem. Ir jāzina kurā gadā (vēlams arī mēnesis) un kurā draudzē ir kristīts cilvēks, 
lai viņu varētu atrast daudzajās baznīcgrāmatās. Vairums ierakstu ir vācu valodā, 
senāk ir arī reti ieraksti latviešu valodā, bet sākot ar 1893.gadu ieraksti ir krieviski. 
Tomēr arī krievu ierakstos mēdz pievienot kristāmo vārdus un uzvārdus arī latviski/
vāciski. Tie, kuri būs izmeklējuši baznīcgrāmatas var tālāk meklēt senākajās muižu 
dvēseļu revīzijās, kas bija veiktas laikā no 1796.līdz 1856.gadam. Cītīgākie meklētāji 
varēs atrast ziņas par dzimšanu, laulībām un miršanu saviem senčiem pat 7 un vairāk 
paaudžu tālumā. Atrastās ziņas var zīmēt uz lielām shēmām, pievienot fotogrāfijas un 
gatavo dzimtas koku izstādīt savas mājas cienījamā vietā kā gleznu. 
Savukārt periodikas mājas lapā ir ieskanētas visas Latvijā iznākušās avīzes no XIX 
gs beigām līdz 1940.gadam – un šeit par laimi var meklēt pēc atslēgvārdiem, ierak-
stot meklējamā cilvēka uzvārdu. Reizēm te var atrast neticamas lietas – varbūt Jūsu 
vectēvs būs uzvarējis aizsargu šaušanas sacīkstēs, vai viņu īpašumu pārdeva ūtrupē, vai arī viņš sakāvies ar kaimiņu Jēci 
pagasta zaļumballē, vai uzsaukts baznīcā ar smuko Līzi, ko vēlāk neapprecēja, vai izkritis no vezuma – to visu un daudz 
ko citu var atrast www.periodika.lv

Noderīgās adreses –    http://www.lvva-raduraksti.lv     un      https://periodika.lndb.lv
Tie kuri vēlēsies uzdot jautājumus var rakstīt Ilmāram Mežam uz demogrāfs@e-apollo.lv

Ilmārs Mežs
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3 PAAUDZES 3X3
3 Paaudzes 3x3 sērijas turpinā-
jums...

Skābes 3 paaudzēs

Vecmamma: Inta Skābe

Ko tu iegūsti 3x3? Latviskās 
zināšanas, uzlaboju savu valodu, 
tradicionālos rokdarbus, uzzinu 
laikmetīgus jautājumus, kas aktuāli 
Latvijas un ārpus Latvijas dzīvo-
jošiem cilvēkiem.

Kas patīk šajā 3x3? Patīk, ka esam 
varējuši satikties ar daudz jaunie-
braucējiem uzņemt kontaktus, 
redzēt, ka jaunieši darbojas tik 
drosmīgi. Skatāmies uz jaunāko paaudzi, ceram ka tā turpinās darboties nākotnē, lai mazajiem bērniņiem 3x3 
būtu iespēja latviskā vidē darboties.

Kā tu raksturotu 3x3 3 vārdos? Draudzība, labsajūta, prieks!

Meita: Vizma Skābe

Ko tu iegūsti 3x3?  Pavadu nedēļu ar ģimeni, sadraudzējamies ar citiem latviešiem, ko satiekam, lai nodzīvo-
tu nedēļu bez tehnoloģijas. 

Kas patīk šinī 3x3? Ainava patīk, Janta un Ilmārs ir burvīgi, un Zinta arī - viņi atveda īstu latvietību. Ēdiens 
arī garšo!

Kā Tu raksturotu 3x3 3 vārdos? Ģimene, latvietība, sadzīve.

Mazmeita: Daila Boag

Kas Tev patīk 3x3? Satikt citas ģimenes no citurienes, daudz cilvēku ar ko runāt, uzlabot latviešu valodu.

Kas patīk šinī 3x3? Falls Creek ir skaista un nometnes vieta skaista. 

3x3 3 vārdos: Draugi, ģimene, nodarbības.
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RĪTA LŪGŠANA
Pēc Valda Burleigh stāstītā pierakstīja Ingrīda Biezaite...

Tu esi viens no 3 x 3 saieta rīta putniņiem, jo katru rītu 15 minūtes novadi svētrunas. 
Par ko Tu stāsti?
Es gribētu citēt no Bībeles un tad pateikt savu domu
Apustuļu darbi 17 nodaļa 26. pants; 27. pants
“Viņš licis visām tautām celties no vienām asinīm un dzīvot pa visu zemes virsu un nospraudis; noteiktus lai-
kus un robežas, kur tiem dzīvot; lai tie meklētu Dievu, vai tie viņu varētu nojaust un atrast, jebšu viņš nav tālu 
nevienam no mums.”
Mēs esam radīti kā latvieši ar savu zemi, savu valodu un kultūru. Un tas, ka mēs esam latviešu tauta ar savu 
zemi un, ka šī zeme atrodas tieši tur, kur tā ir, mums ir dots kāds uzdevums. Bet reizēm, man liekas, ka ikdienas 
ķīviņos, atbildes un vainīgos meklējam nepareizā virzienā.
Es domāju, lai mums veiktos, vai mums tomēr nebūtu labāk iepazīties ar Dievu un meklēt atbildes no viņa? Ja 
mēs runātu ar Dievu, tad mēs rastu atbiles, kā pārvaldīt savu zemi.
Kāpēc latvietim ir svarīgi rītu sākt ar Dieva vārdiem?
Vienā rīta lūgšanā pieminēju, ka mēs ikdienā nodrillējam lūgšanu, bet vai mēs īsti izprotam ko nozīmē vārdi: 
“Lai nāk Tava valstība, kā debesīs, tā arī virs zemes…” 
Ko tas īsti nozīmē? Kas ir Dieva prāts? Kāds ir Dieva prāts? Ko tas nozīmē mūsu zemei? Rīta lūgšanās ir laiks 
par to parunāt un pārdomāt. 

Jālūdz ir no sirds, tad arī sameklēsim atbildes. 

ZIŅAS NO LATVIJAS
Latvijā sals pieņemas spēkā un tas šobrīd Rīgā jau 
sasniedzis -21 grādus. Vispār jau Latvijā ir krasas 
temperatūras atšķirības – jo Daugavpilī ir -28 grādi, bet 
Liepājā tikai -8 grādi. Gaidam nedēļas nogali, kad sals 
atlaidīsies. 
Tiem, kuri plāno lidot uz Latviju ir svarīgi apzināt 
drošākās aviolīnijas. Par tādu jau vairākus gadus pēc 
kārtas ir atzīta Austrālijas „Quantas”, jo tās lidmašīnas 
nav bijušas nevienā nopietnā drošības incidentā. Arī 
kā drošākās tai seko arī  „Air New Zealand”, „Ethiad”, 
„Finnair”, KLM, „Lufthansa”, „Swiss” un „United 
Airlines” – ar tām droši variet lidot. Savukārt par 
nedrošākajām tika atzītas mazās aviokompānijas no 
Āzijas valstīm – Nepālas, Irānas, Afganistānas, pat Singapūras „Lion Air”. Bet vissliktākā lidsabiedrība esot 
Ziemeļkorejas „Air Koryo” – lūdzu izvairieties!

Latvijā nesen izgudroti oriģināli slēpjriteņi bērniem. Sekojot ļoti populārajiem skrejriteņiem „Dipu-dapu”, 
mazā miestiņā pie Tukuma – Irlavā sākti ražot slēpjriteņi. Tie ir paredzēti bērniem no 3 līdz 6 gadu vecumā. Ja 
jums ir pazīstami bērni šādā vecumā – dāviniet viņiem gan Kuldīgā ražotos skrejriteņus, gan Irlavā gatavotos 
slēpjriteņus. 
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JAUNIEŠU LAPA
Vai nav burvīgi būt latvietim?

Matīss un Līga Kukaiņi ar jauniešiem dalījās pieredzē par saviem piedzīvojumiem un strādāšanu Latvijā.  Bijuši 
savi izaicinājumi, abi brīdināja par klupšanas akmeņiem, taču lielākoties bija pozitīvi stāsti par neskaitāmām 
iespējām.  Kukaiņi mudināja jauniešus izmēģināt dzīvi Latvijā uz īsāku vai garāku posmu – vai studējot, strādā-
jot prakses darbā vai darot kaut ko citu (rapmuzika? ;-)

Es jauniešus iepazīstināju ar pasaules latviešu jaunatnes semināru 2x2 – par tās vēsturi un jēgu.  Ar īsfilmas 
palīdzību aicināju viņus apsvērt dalību nākamajā nometnē, kas notiks 2017. gada 06.-14. jūl. Priekuļu novadā.  
Tālāk mēs vingrinājāmies komandas darbā, veicot uzdevumu ar papīra maisiņiem.

Efektīvai vadīšanai nepieciešami veiksmīgi nodot savu vēstījumu. Pārrunājām veidus, ka var nospodrināt 
savas prezentācijas un publiskās runas prasmes.  Es arī stāstīju par notikumiem un atgadījumiem ko esmu pati 
piedzīvojusi savos 10+ gados dzīvodama Latvijā.  Mēs pārrunājām to, cik brīnišķīgi ir tas, ka katrs esam “tikai” 
viens no 2 miljoniem.  Jā, brīnišķīgi!  Jo, līdz ar to, mums katram ir izdevība (daži to sauc arī par pienākumu) 
izveidot tādu Latviju un tādu latviešu sabiedrību (diasporu), kādā paši gribam dzīvot.  Es personīgi izvēlos sas-
katīt labo un mudināju jauniešiem darīt tāpat, vienalga kurp dzīves ceļi viņus aizvestu!  Nevaru sagaidīt viņus 
satikt pēc 20 gadiem un redzēt, ko katrs ir darījis ar savu dzīvi...

Vanda Dauksta
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NENOPIETNI PAR NOPIETNO
Vai nu mainīgais klimats kalnos, vai iepriekš baudītās kultūrdienas 3 x 3 sarīkojuma dalībniekus bija 
nogurdinājušas.  Pārmaiņus, viens pēc otra nejutās vesels. Tad nu izveidotajā kalnu nometnē dalībnieki viens 
no otra aizņēmās klepus zālēs, kakla sūkājamās tabletes, degunā pūšamos. Citi izlīdzējās ar tautā iecienītām 
zālēm – dzēra piparmētru tēju, melno tēju, pievienojot tai citronu vai ingveru, un ilgas stundas pavadīja gultā.
Tā vien likās, ka būs jāiedod dati par slimniekiem, lai Ilmārs Mežs šoreiz izveido vēl vienu statistikas eglīti – 
šoreiz par “kritušajiem” 3 x 3 sarīkojuma dalībniekiem. 

STATISTIKAS EGLĪTE PAR SLIMNIEKIEM

KUR LAI GUĻ MATĪSS?

CAURIĶIS

3 x 3 dalībniekiem bija žēl dzirdēt, ka Matīss ir palicis bez naktsmājām un piedāvāja uzsliet pagalmā telti. 
Vienīgi nevarēja vienoties kur to celt, jo neviens lielo krācēju negribēja pie saviem logiem.

Tā kā 3 x 3 saiets ir noslēdzies, tad nometņotājiem radās ideja, pēdējo “Tauriķa” numuru pārsaukt par “Cauriķi”? 
Tāpēc, ka 3 x 3 saiets ir cauri!

Centīgā

Sestdien, 7.janv

5:00  Nīkšanā...“Vēl tikai dažas dziesmas“ 
5:30  Projām jāiet, projām jāiet...es nevaru šeit palikt...
6:00-6:45 Iemigšana turpat uz dīvāniņa...
6:45-6:59 Savas istabas meklēšana
7:00-7:09 zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz 
7:10  modinātājs    
7:10-7:55 zzzzzzzzzzzzz
7:55-7:57 Istabas biedri rauj no gultas laukā
7:57-7:58 Vārda zīmītes meklēšana.......
7:59  Vai kādam ir piparmētru kožlene?
8:00  Tieši laikā uz brokastīm un atvadām... 

No vakara nīkšanas līdz rīta rosmei!
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ROKDARBU TRAKUMS

Visas 3x3 saieta dienas čaklās rokdarbnieces 
strādāja acis nepaceļot, salīkušām mugurām. 
No malas raugoties, likās, ka darbs rit no rīta 
ausmas līdz nakts tumsai. Rokdarbnieču lielās 
aizņemtības dēl, mums neizdevās ne ar vienu 
no viņām aprunāties. Bet, kad ieraudzījām 
izstādītos darbus izstādē, aizrāvās elpa! Lina 
krekli, prievītes, izšuvumi un milzīga mīlestība, 
kas ieguldīta katrā darbiņā! 
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UZLABOSIM LATVIEŠU VALODU
RITI RAITI VALODIŅA

LATVISKĀ AUDZINĀŠANA

Šī ir vēl viena nodarbe mūsu saietā, kurā ir kvalitāte, bet ne kvantitāte. Dalībnieku skaits gan ir sarucis krietni 
zem puses un mēs tā klusi un mierīgi aprunājām nabaga ģenitīvu un cik bieži mēs viņu atceramies uz galda 
(Ģ. Kā?) bet ne “daudz draugu” kompānijā. 
Tālāk runājām par valodas nabadzības (Ģ. Kā?) iezagšanos mūsu ikdienas valodā un, vai mēs esam gatavi ar 
to cīnīties un veidot mums tik raksturīgos paplašinātos teikumus, kuri ir vismaz vienu rindkopu gari.
Tā vietā lai teiktu “man gāja baigi labi” mēs taču varam to pateikt daudz aizraujošāk, un iepīt gan kādu intere-
santu faktu, un retāk lietotu vārdu, kurš skan daudz melodiskāk mūsu dziedātājtautas ausij. Piemēram teikt: 
“3x3 saietā sastapos ar daudz jauniem un interesantiem cilvēkiem un sarunājām satikties Lieldienās!” 

Agnese Dombrovska

Latviskās audzināšanas Austrālijā pudurs izsecināja, ka vismaz 10 gadu laikā nekas Austrālijas latviskās 
audzināšanas ziņā nav mainījies.  Problēmas tādas pašas. Katrs bērns ir savādāks un katra ģimene ir īpašs 
gadījums. Mēs kopā analizējām, kas katram ir latvietība, mēģinājām piemeklēt katram ģimenes bērnam 
īpašo pieeju kā mācīt latviešu valodu un kā vairāk iesaistīt latviešu sabiedrībā. Dalījāmies pieredzes apmaiņā. 
Secinājām, ka vislabākais  palīgs vecākiem ārpus Latvijas ir Latviešu Valodas Aģentūras izdotais materiāls 
“Vecāki – bērna pirmie latviešu valodas skolotāji.”  Padomi grāmatā ir: 

Esiet neatlaidīgi;
Papildiniet vārdu krājumu;
Nosakiet mērķi;
Norādījumus sniedziet latviešu valodā;
Sāciet jau no mazotnes;
Izsakiet atzinību;
Palīdziet saprast un iegaumēt;
Atcerieties savu bērnību;
Spēlējiet spēles;
Veidojiet vidi;
Iesaistiet;
Esiet pacietīgi;
Apmeklējiet latviešu pasākumus;
Ieinteresējiet;
Lepojaties ar savu valodu;
Esiet paraugs.
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IZBRAUKUMS BĒRNIEM

ZOLĪTES TURNĪRU REZULTĀTI & UZVARĒTĀJI

Esam apmetušies brīnišķīgi skaistā vietā, bet diezgan labā gabalā no lēzenām 
braukšanas iespējām. Un, ne visi bērni var šos ceļus uzskatīt par baudu un 
bez pauzēm to izturēt, tāpēc daudzas ģimenes izlēma, doties uz tuvākām 
atpūtas vietām, nevis doties stundu garā nobraucienā no kalna ar pārējiem 
saieta dalībniekiem uz Bonegilu.

Falls Creek mūs sagaidīja ar brīnišķīgu ezera mirdzumu ar dažnedažādām 
puķītēm tā krastos, kuras var sastapt tikai Alpos, pirmo reizi mūžā 
ieraudzījām sniega margrietiņu. Pie ezera bija novērojamas latviešu tēvu/ 
dēlu rotaļas- kurš tālāk un kurš lielāku akmeni var iemest ezerā. Izpētījām 
ezera dambi un piltuvi ūdens notecēšanai palu laikā. Gājām pētīt krāčainos 
strautus, kas šajā laikā ir noslēpušies kuplajā zālē, skaņa ir, bet kur pats 
ūdens, kaut gan skaļš, ar pirmo acu uzmetienu nemaz nav pamanāms. Kājas 
saslapinājām, un sastapām arī īpatnējas spilgti zaļas vaboles. Pēc draudzīga 
pusdienu notiesājuma, atgriezāmies nometnē, kur atkal varējām turpināt 
būt latvieši.

Inga Jakse

2017	  3X3	  ZOLIŠU	  TURNĪRA	  REZULTĀTI	  
Vārds	   Galds	   Punkti	   Vieta	   Galds	   Punkti	   Vieta	   Galds	   Punkti	   Vieta	   Kopskaits	   Karta	   Finālā	  

Piedalās	  
Punkti	   Vieta	  

Andris	  
Cīrulis	  

3	   -‐7	   2	   7	   -‐9	   2	   10	   -‐8	   2	   6	   6	   	   	   	  

Andris	  
Vītoliņš	  

3	   -‐7	   2	   	   	   	   	   	   	   3	   11	   	   	   	  

Āris	  Jaksis	   7	   -‐9	   2	   10	   26	   1	   6	   15	   1	   15	   1	   Āris	   -‐6	   3	  
Arturs	  
Landsbergs	  

2	   23	   1	   5	   28	   1	   6	   -‐1	   3	   13	   2	   Arturs	   -‐10	   4	  

Domenic	  
Kelly	  

1	   13	   1	   5	   -‐11	   2	   8	   -‐7	   3	   10	   5	   	   	   	  

Inga	  Jakse	   2	   19	   2	   8	   8	   1	   6	   3	   2	   12	   3	   Inga	   18	   1	  
Jānis	  Ošlejs	   1	   4	   2	   	   	   	   	   	   	   3	   11	   	   	   	  
Kalju	  
Biezaitis	  

2	   -‐29	   4	   4	   27	   1	   8	   -‐1	   2	   9	   6	   	   	   	  

Kārlis	  
Ātrens	  

3	   14	   1	   5	   -‐17	   3	   6	   -‐17	   4	   7	   8	   	   	   	  

Kaspars	  
Ādamovič	  

9	   -‐10	   2	   4	   -‐21	   3	   11	   -‐12	   3	   5	   9	   	   	   	  

Matiss	  
Kukainis	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

Pauls	  Zaķis	   2	   -‐13	   3	   	   	   	   	   	   	   1	   12	   	   	   	  
Sally	  Cīrulis	   1	   -‐17	   3	   4	   -‐6	   2	   9	   -‐16	   3	   5	   9	   	   	   	  
Voldis	  
Kains	  

7	   18	   1	   10	   4	   1	   	   	   	   12	   3	   Voldis	   -‐2	   2	  

	  

Kopskaita	  	  izrēķināšanai	  lieto	  sekojošo	  attieksmi	  1=6,	  2=3,	  3=1,	  4=0	  	  	  	  	  	  	  

FINĀLU,	  UN	  KONSEKVENTI	  TURNĪRU,	  VINĒ	  INGA JAKSE 

Liels	  paldies	  visiem	  spēlētājiem	  par	  ziedoto	  laiku,	  veiksmīgo	  sadarbību	  un	  humora	  izjūtu;	  Turnīra	  rīkotājs	  	  Kārlis	  Ātrens	  7/01/2016	  

Zolītes uzvarētāja Inga Jakse jau otro 
gadu pēc kārtas.APSVEICAM!
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VIKTORĪNAS VAKARS 
MATĪSA KAZIŅA VADĪBĀ
Viktorīnas vakars iesākās ar bērnu sadali tā, lai katrai komandai pie galdiņa būtu vismaz viens bērns, kurš 
varētu atbildēt uz bērnu jautājumiem. 

Viktorīnā tika pārstāvēti jautājumi no dažādām tēmām– sākot ar jautājumiem par Etnogrāfiju, Ģeogrāfiju, 
Vēsturi, Austrālijas Latviešu kultūras dienām un beidzot ar jautājumiem par sadzīvi. 
Vienā brīdī tika veidoti arī jautājumi bērniem, kur viņiem bija jāatmin dažādas dzīvnieku veidotas skaņas. Šajā 
brīdī Viktorīnas laikā notika vairāki protesti. Viena no komandām, kuras galdiņš bija pēdējais un vistālākais, 
sūdzējās par to, ka Viktorīnas vadītāji, pēc jautājuma nolasīšanas, nepamana komandas dalībnieku izstieptās 
rokas, kuras gaida, lai pateiktu savu atbildi. Tad nu komandai tika dota iespēja atminēt nezināma dzīvnieka 
skaņu. Tā izrādījās begemota (pēc reportiera atmiņas) veidota skaņa, kuru komanda, diemžēl, neatminēja. 

Visādi citādi, kā atzīst Viktorīnas dalībnieki, tā bija jautra, izklaidējoša un izglītojoša laika pavadīšana jautrā 
draugu lokā. 

Solvita Adamoviča
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Atvadu vakars iesākās ar pašu mazāko nometnes dalībnieku priekšnesumu – nedaudz bēdīgu dziesmu par 
kukainīšiem. Tam sekoja jau nedaudz vecāku nometņu dalībnieku, aizraujošā izrāde par meža zvēriem. Izrādes 
dalībnieki paši bija gatavojuši, veidojuši un šuvuši dzīvnieku lelles un rezultātā tapa šī aizraujošā un interesantā 
izrāde, kurai seko jautra deja. 

Uz šīs jautrās nots sekoja kora priekšnesums ar dziesmām, savukārt, pēc tam, jautrību turpināja Jauniešu 
spontānais priekšnesums ar Trīs no Pārdaugavas dziesmu par “Vai nav burvīgi”.  Tam sekoja Andas Banihas – 
Latviešu valodas uzlabošanas teikums – “Dēli ar dēli nosita dēli”. 
Kā nākamie noslēguma vakarā uzstājās Folkloras dalībnieki ar tās vadītāju Jantu Mežu priekšgalā un novadīja 
vienu jautru kāzu rotaļu. Tam sekoja rokdarbnieču pulciņa prezentācija par izveidotajiem rokdarbiem un izšu-
vumiem. 

Nākošais priekšnesums bija vizuāli uzskatāmā prezentācija ar bildēm un video par to, ko āra nodarbību 
dalībnieki bija redzējuši un piedzīvojuši apstaigājot tuvāku un tālāku nometnes kalnaino un mežaino apkārtni. 
Priekšnesums deva ieskatu nodarbību dalībnieku redzētajā, piedzīvotajā, kā arī viņu pozitīvajās emocijās esot 
laukā kalnos svaigā gaisā, peldoties kalna upē un dzerto kalnu tīro ūdeni. 
Un beidzot arī pienākusi bija Latviskās virtuves dalībnieku gardā prezentācija ar pīrāgiem, rudzu maizi un 
veselām četrām tortēm! Šajā prezentācijā godpilnā žūrija noteica visskaistāk izdekorēto torti. Tam sekoja 
Politiskās ievirzes reklāma par draugu un radu uzrunāšanu un to mudināšanu obligāti piedalīties 2017. gada 3. 
jūnijā Latvijā notiekošajās Latvijas pašvaldības vēlēšanās. 
Visbeidzot, tika arī nosaukti Zolītes turnīra dalībnieki un tās četri finālisti  - Inga Jakse, Āris Jaksis, Artūrs 
Landsbergs un Voldis Kains. Pēc sīvām cīņām, par atkārtotu zolītes turnīra čempioni šogad kļuva Inga Jakse! 
Ar ko arī apsveicam! 

Pēc daudzajiem priekšnesumiem, turpinājās jaunu un vecu latviešu dziesmu dziedāšana sveču gaismā. Šāda 
dziedāšana saliedēja visus kopā sanākušos.

Solvita Adamoviča

3X3 NOSLĒGUMA VAKARS
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3X3 IZSTĀDE
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LATVIETĪBAS CEĻA MAIZE
MĒS VĒLĒJĀMIES UZZINĀT 3X3 SAIETA DALĪBNIEKU 
DOMAS PAR TO, KĀ SAGLABĀT LATVIETĪBU...

Daina Kaina - Manuprāt, lai saglabāt latvietību ir svarīgi divas lietas: tiešas saites ar Latviju, vai tas būtu ar radiem, drau-
giem, viesu māksliniekiem, skolotājiem. Bet arī jāatrod tas, kas katram ir svarīgs – sports, mūzika, ēdiens…

Elvīra Latiša - Runā latviski, dziedi latviešu dziesmas, domā pozitīvas domas un mēģini uzzināt kaut ko labu par Latviju. 
Gan jau to negatīvo citi tev pateiks.

Mārīte un Andris Rumpes - Ceļam uz latvietību jāsākas ģimenē un latviešu skolā. Un tad uz 3x3, kur mēs visi plecu pie 
pleca rādām to ceļu. Lai redz, ka ceļš ir ar draugiem, dziesmām un tradīcijām

Daina Grosa - Rīkot saistošas nodarbības ar jauniešiem, vecākiem. Tai pat laikā nodarbības, kas viņiem dod vēlēšanos 
pulcēties. Mājās runāt tikai latviski.

Aija Grosa - Jau ar dzimšanu runāt ar bērnu latviešu valodā. Bērnam dot iespēju apmeklēt latviešu skolu un kā pusaudzim 
apmeklēt dzimteni.

Vanda Dauksta - Man iedeva. Es paņēmu. No manis gaida. (Autoru neatceros, tie nav mani vārdi).

Agnese Dombrovska - Manā subjektīvā skatījumā latvietību var saglabāt tikai caur kultūru un folkloru, jo caur to vijas 
tikai mums raksturīgā uzvedība un folklora, un tā vedīs mūs pie mūsu valodas.

Anda Banikos - Dēli ar dēli nosita dēli. Baudīsim savas skaistās valodas īpatnības!

Inta Skābe - Vissvarīgākais ir nodrošināt latviešu vidi/sabiedrību un tās pozitīvu un raženu darbību, lai jaunie redz, ka 
ir vērts piedalīties.

Ilmārs Mežs - Jāatrod veidus, kā senās latviešu tradīcijas varētu turpināt arī modernajā laikmetā, kuras arī bērni varētu 
vēlēties mantot.

Voldis Kains - Ir atkarīgs, kur to latvietību grib saglabāt. Austrālijā būs pilnīgi citādāk nekā Anglijā. Kāpēc Jāņi un danču 
vakars ir vienmēr labi apmeklēti. Tad var dziļāk iejusties citās latviešu lietās.

Kārlis Ātrens - Atbalstīt ģimenes kā to dara Igaunijā. Veicināt latviešus runāt latviski, sevišķi ar tiem, kas mācās latviski. 

Solvita Adamoviča - Manuprāt ir svarīgi veidot interešu grupas – gan pirmsskolas bērniem, gan pamatskolas un viduss-
kolas bērniem, kā arī veidot deju kopas, ansambļus, rokdarbnieku pulciņus, iespējams, arī kempošanas un aktīvās atpūtas 
grupas.

Vija Sieriņa - Runājot mājās latviski. Cienot un lasot 
latviešu literatūru, kopā ar bērniem. Dziedot tautas 
dziesmas, citas latviešu dziesmas, dejojot tautas dejas, 
arī ģimenē.

Kalju Biezaitis - “ Manuprāt, organizējot pasākumus, 
ir svarīgi, lai ne tikai bērniem, bet arī vecākiem būtu 
interesanti. 
Protams, ir arī svarīgi tikties latviešu ģimenēm gan ar 
bērniem, gan arī bez bērniem, lai saglabātu latvietību 
esot tālu prom no Latvijas.”

Inga Jakse - Brauciet uz 3x3! 
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Laime ir - sirdi pret sirdi dot,
Savu prieku, otra priekā iemantot,
Sajust, ka pasaulē šajā, esi vajadzīgs!

“Tauriķis” saka paldies visiem čaklajiem rakstītājiem, bildētājiem, zīmētājiem, ziņu meklētājiem un ziņu pienesējiem!:)

Visiem, kas uzmundrināja un smīdināja. Tikai kopā mēs izveidojām šos saturiski bagātos “Tauriķus”!

Paldies!

Ingrīda Biezaite un Laila Grosa
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SAKĀM PALDIES!
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UZ TIKŠANOS NĀKAMAJĀ 3X3!


