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.
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Apsveikums 3x3 2008
Fols Krīkā

kur to skaits ir bijis un turpina būt viskuplākais, varam
saprast, ka šī ir latviešiem laba, augstu novērtēta lieta.
Taču tas nenozīmē, ka to nevar uzlabot. Saliksim
galvas kopā 2008. gadā, sākot ar Fols Krika saietu,
psveicu jūs 25. Austrālijas 3x3 saietā! Paldies un domāsim ko varam darīt lai 3x3 šodien un nākotnē
vadītājai Anitai Andersonei, kuŗa ir rūpīgi un apmierinātu mūsu vajadzības, turpinātu pildīt mūsu
neatlaidīgi strādājusi lai šis saiets izdotos, paldies latviskās baterijas!
ieviržu vadītājiem par viņu darbu, un paldies katram
Novēlu jums visiem ražīgu, jautru latvisku nedēļu!
no jums par to, ka izvēlējāties šo nedēļu pavadīt šeit!
Ceru daudzus no jums sastapt šovasar Latvijas 3x3 –
Pavisam kopā kopš pirmās 3x3 nometnes Malnavā, no 29. jūnija – 6. jūlijam, Zaļeniekos, no 13.
Garezerā, 1981. gadā, ir notikušas 168 nometnes ar – 20. jūlijam, jeb Vadības loku nometnē Mazsalacā,
24,552 dalībniekiem. Ik gadu notiek divas nometnes no 23. – 27. jūlijam. Uz redzēšanos!
Latvijā, divas ASV un pa vienai Austrālijā un Anglijā
Līga Ruperte
(angļu valodā). Nakošajā vasarā bez parastajām
3x3 dibinātāja
divām nometnēm Latvijā notiks trešā, ko nosaucām
par Vadības loku nometni. Tajā ir aicināti piedalīties
visu zemju, visu laiku 3x3 nometņu vadītāji, ieviržu
vadītāji un citi darbinieki ar ģimenēm. Programmā
paredzētas darba grupas dažādu 3x3 kustībai aktuālu
jautājumu apspriešanai un ievirzes un citas nodarbības
irsnīgi sveicu jūs visus, kas esat ieradušies šajā
priekam un atpūtai.
skaistajā kalnainajā vidē, lai piedalītos Austrālijas
Liekas skaidrs, ka mums ir nepieciešami runāt par divdesmit piektajā 3x3 saietā un izbaudītu šo nedēļu
to vai 3x3 oriģinālie mērķi un darbības veidi joprom - vai kaut dažas dienas - un darītu to, ko dara 3x3
atbilst mūsu šīsdienas vajadzībām; ja nē – kas mums saietos. Un ko tad dara šajos saietos? Klausās, mācās,
ir jādara lai 3x3 latviešiem turpinātu būt vieta, kur diskutē, draudzējas dzied, dejo, smejas, priecājas par
„uzlādēt savas latviskās baterijas”. Mūsu sabiedrība dzīvi! Šajā 3x3 būs uzsvars uz Līgo svētku tradīcijām
ārzemēs nav tik vienveidīga kā tā bija 3x3 sākuma un mūsu saietu noslēgsim ar kārtīgu Jāņu vakaru! Otra
gados, un tas ko dažādie 3x3 apmeklētāji sagaida nozīmīgā tēma ir pēdējā gada notikumi Latvijā. Tā
šodien ir grūtāk piepildams nekā agrāk. Ir vairāk kā vairāki no jums esat paši piedzīvojuši šo ārkārtīgi
atšķirību latvisko zināšanu, interešu un valodas raibo gadu, es ceru, ka pārrunas būs dzīvas un visiem
spēju līmeņos un pārrunas par to kā vislabāk izveidot interesantas. Varu jums apsolīt, ka priekšā gaida
3x3 programmas kuras atbilst pēc iespējas lielākam aizraujoša un raiba nedēļa.
dalībnieku skaitam ir nepieciešamas ne tikai Vadības
Vēlos sirsnīgi sveikt dalībniekus no Latvijas, it
loku nometnē, bet katrā nometnē un katrā 3x3 īpaši mūsu aicinātos pasniedzējus rakstnieci Annu
padomes sēdē.
Žīguri, folkloristi Ilgu Reiznieci un žurnālistu Dīvu
Ja 3x3 ir pastāvējis gandrīz 30 gadus, to ir Reiznieku. Es priecājos arī par to, ka Annas 9 gadus
apmeklējuši gandrīz 25 tūkstoši dalībnieku ne tikai no vecais mazdēls Aksels Jancis ir atbraucis pavadīt laiku
gandrīz visām latviešu mītnes zemēm, bet arī Latvijā, kopā ar mūsu jaunāko audzi. Latvijas bērns mūsu
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bērnu vidū var nest mūsu bērniem vienīgi latvisku jaunas.
garu!
Sasniedzot septiņu gadu vecumu, bērniem ir
3x3 ir viena no četrām Austrālijas latviešu iespēja apmeklēt bērnu vasaras nometni. Nometnē
intensīvajām vasaras programmām. Nupat Melburnā bērni uzturas bez vecākiem un, līdz ar to, ir jābūt
izskanēja mūsu jaunās paaudzes norīkotie svētki, daudz patstāvīgākiem.
31. Austrālijas Jaunatnes dienas. Šie svētki bija ļoti
No apmēram četrpadsmit gadiem var pieteikties
iespaidīgi un ar lielu enerģiju un jaunības svaigumu! uz vasaras vidusskolu. Daļai vidusskolas audzēkņu
Man ir ļoti liels prieks, ka krietns pulks mūsu spējīgo, draudzības izveidojušās un interese par Latviju
aktīvo jauniešu bija sadomājuši piedalīties šajā saietā. attīstījusies, pateicoties tieši tam, ka viņi ir bijuši 3x3
3x3 ir otrs pasākums Austrālijas latviešu vasaras dalībnieki vai Tērvetes nometņotāji.
kalendārā, kas pulcē latviešus, kuri ciena un mīl savu
Bieži ap četrpadsmit gadu vecumu jaunieši
saiti ar Latviju, neatkarīgi no tā, vai viņi dzimuši
iestājās kādā tautas deju grupā, ja ir iespēja to darīt,
Latvijā, vai ārpus Latvijas.
jo tie vēlas satikties biežāk ar vietējiem draugiem.
Vienlaicīgi ar mums šodien „Dzintaros” Adelaides Piedaloties deju ansamblī, ir iespēja uzstāties Kultūras
tuvumā, iesākās vēl viens ļoti nozīmīgs latviešu vai Jaunatnes dienās un tikties ar draugiem no citām
pasākums - Annas Ziedares Vasaras Vidusskola. pavalstīm. Veidojas jaunas draudzības ar citiem
Vasaras vidusskola ilgst divarpus nedēļas un pulcina līdzīgi domājošiem latviešu izcelsmes jauniešiem. Ar
ne tikai skolas audzēkņus, bet arī krietnu skaitu laiku jaunieši paši iesaistās vadošos amatos vai kļūst
audzinātāju, skolotāju un, bieži vien, arī viņu bērnus. par aktīviem sabiedrības atbalstītājiem, un pa reizei
Vasaras vidusskolā piedalās jaunieši no14 līdz 18 jau kā pieauguši atgriežas uz 3x3. Šoreiz starp mūsu
gadiem.
jauniešiem ir vairāki šādi piemēri..
Dažas dienas pēc 3x3 beigām iesāksies ceturtais
Manuprāt, 3x3 spēlē ļoti svarīgu lomu latviskā
pasākums Austrālijas latviešu vasaras programmā - gara uzturēšanā un latviešu draudzību nostiprināšanā
Bērnu vasaras nometne „Tērvetē”, Melburnas tuvumā. no Latvijas tālajā Austrālijā. 3x3 nebūtu iespējams
Uz Tērveti brauc nometņot septiņi līdz trīspadsmit norīkot bez papildus atbalsta no sabiedrības
gadus veci bērni. Nometne ilgst vienu nedēļu. Anna, organizācijām. Vēlos pateikties mūsu atbalstītājiem
Ilga un Aksels bagātinās arī Tērvetes programmu.
– Latviešu Apvienības Austrālijā un Jaunzēlandē
Man liekas ļoti svarīgi tas, ka visām programmām Kultūras fondam, Daugavas Vanagu organizācijai, kā
ir kopējs pamatmērķis, proti - latviskuma veicināšana arī Īpašu Uzdevumu Ministra Sabiedrības Integrācijas
un uzturēšana, cilvēku savešana kopā un nodarbošanās Lietās sekretariātam, kuru dēļ radās iespēja uzlūgt no
latviskā garā. Tāpēc nolēmu pastāstīt arī par pārējām Latvijas vairākus viesu lektorus. Viņi piedalās mūsu
vasaras programmām, jo 3x3 ir vairāk vai mazāk vasaras pasākumos, to starpā arī šajā 3x3 saietā.
sasaistīts ar pārējiem trim pasākumiem. Uz 3x3
Novēlu, lai jūs visi šajā nedēļā daudz iemācītos,
sabrauc visa vecuma cilvēki. Dalībnieki ierodas sadraudzētos un sasmeltos bezgala daudz latviskuma
no visas Austrālijas; arī no ārzemēm, visbiežāk enerģijas!
no Latvijas. Visas paaudzes dzīvo kā viena saime,
Anita Andersone
darbojoties gan liela pulkā, gan atsevišķos grupējumos.
3x3
2008. g. rīkotāja
Bērniem no piecu līdz trīspadsmit gadu vecumam ir
3x3
Austrālijā
padomes
priekšsēde
sava programma, bet tajā pašā laikā viņi arī novēro
kā vecāki un citi pieaugušie darbojas gan nodarbībās,
gan vaļas brīžos, uzturot vecās draudzības un dibinot

Liels paldies 3x3 labvēļiem!
Pateicamies sekojošām organizācijām par sniegto financiālo atbalstu 2008. gada 3x3 saietam
LAAJ kultūras fondam,
Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātam (Latvijā)

Daugavas Vanagu Austrālijas valdei
Daugavas Vanagu Melburnas nodaļai
Daugavas Vanagu Brisbanes nodaļai

Fols Krīka 3x3 rīkotāji
––

PASTALNIEKI

SAIMES ISTABA

––

Alus brūzis (8)

Jāņu ķēķis (8)

Jāna

Vannas istaba kopēja

Ingus Edgars
Marks Dīvs

D ()

Klāra
Kaija

D1 ()

Apelis (2)
Brūveris (2)

Siksna (2)
Ilga Reizniece
Ātrēns (2)

Vannas istaba
senioriem
x2

A ()
Rasmane (2)

A1 ()
Vīgners
Kariks

Veļas mazgātuve

A ()
Audette (3)

A ()
Moore (4)

A11 ()
A1 ()
Mačēns (3) Lārmane (3)

A1 ()
Hach (2)
Medenieks
(2)

A1 ()

ČUČUMUIŽA B

Jaudzems (3)

B10 ()

B ()
Kļaviņš

B ()
Perejma

B1 ()
Greste (2)

JĀŅU SĒTA

B1 ()
Bērziņš (2)

B1 ()
B11 ()
Švolmanis Jaudzems (4)
(4)

B9 ()
Žīgure
Jancis

B ()
Anderson
(3)

B ()
Graudiņš
(3)

B ()
B ()
Lanskis (2) Ozoliņš (3)
Purens

B1 ()
B ()
Ziedars (3) Jurāne (2)
Lapiņa (2)

Vannas istaba Vannas istaba
Jāņu meitām Jāņu zēniem

BURTU SMĒDE

Dombrovskis
(3)

B1 ()

B1 ()
Erdmane
(3)

Muca

Noliktava

Vannas istaba

Vannas istaba

A9 ()
A1 ()
A1 ()
Dragūns (3) Dārziņš (2) Dārziņš (4)

Toms/Rita

A10 ()

Ieiešana caur Čučumuižu B durvīm

Pirts

Tālis/Vēsma
Voldis/Daina

A ()

A ()
Samule (2)

ČUČUMUIŽA A

Piksone
Latiša
Šteinharde

A ()

A ()
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Vakariņas
Kopēja iepazīšanās
Jānīte/Klāra/Ingus

Pasaka
Jolanta
Danči/Filma
vakarēšana

18.00 - 19.00
19.00 – 20.00

20.00 – 20.15

21.00...

16.45 - 18.00

Sveiks latviet!
(16.30 – 17.30)
3x3 informācija
(17.30-18.00)

Atklāšana (16.15)

Reģistrēšanās
(14.00 -16.00)

16.30 – 16.45

14.45 – 15.00
15.00 – 16.30

12.30 – 13.45
14.00 – 14.45

10.45 – 11.00
11.00 – 12.30

8.00 - 9.00
9.15 - 10.45

7.15 - 7.45

2. janvāris
trešdien

Pasaka
Anna
Vārdene
A. Apele
Danči/filma/
vakarēšana

Puduri
Grāmatu pulciņš
3x3 prese
Alutiņš
Jāņu nakts
Vakariņas
Vakara programma
Kurš veiklāks?
LGraudiņa/jaunieši

Brīvs
Pēcpusdienas
ievirzes
Līgo virtuve
Pie dabas krūts
Dziesma
Brīvs

3. janvāris
ceturtdien
Pastaiga &
svētbrīdis
Brokastis
Plenārs
2007. pavasaris
Laiks līdz Zatleram
Anna Žīgure
Brīvs
Rīta ievirze – Līgo!
Ilga Reizniece
Pusdienas
Šis un tas
Latvija un mediji
Dīvs

Puduri
Grāmatu pulciņš
3x3 prese
Alutiņš
Jāņu nakts
Vakariņas
Vakara programma
Bērnu sveiciens
Latvijai!
A.un K. Jaudzemi
Pasaka
E. Latiša
Danči/filma/
vakarēšana

Brīvs

Brokastis
Plenārs
2007. vasara
Laiks ar Zatleru
Anna Žīgure
Brīvs
Rīta ievirze
Ilga Reizniece
Pusdienas
Šis un tas
Pēcpusdienas
melodijas
Vēsma/Daina/Kaija
Brīvs
Ievirzes
Līgo virtuve
Pie dabas krūts
Dziesma

4. janvāris
piektdien
Pastaiga & svētbrīdis

Pasaka
Jolanta
Danči/filma/
vakarēšana

Vakariņas
Vakara programma
Kurš gudrāks?
A.Mačēns

Puduri
Grāmatu pulciņš
3x3 prese
Alutiņš
Jāņu nakts
Vakariņas
Vakara programma
Sit, Jānīti vara
bungas!
V. Mačēna
Pasaka
E. Latiša
„Jāņu nakts”
I.Brūvere
vakarēšana

Brīvs

Brīvs
Ievirzes
Līgo virtuve
Pie dabas krūts
Dziesma

Izbraukums:
„Wallace’s Hut”

Piknika
Pusdienas

Brīvs
Rīta ievirze
Ilga Reizniece

6. janvāris
svētdien
Pastaiga &
svētbrīdis
Brokastis
Plenārs
2007. rudens
Valdības laiks
Anna Žīgure
Brīvs
Rīta ievirze
Ilga Reizniece
Pusdienas
Šis un tas
‘Viņi’
A. Žīgure

5. janvāris
sestdien
Pastaiga &
svētbrīdis
Brokastis
Plenārs
Jūrmalgeita un JAB
Anna Žīgure

Atvadu vakars –
Lai līgo!

Puduri
Grāmatu pulciņš
3x3 prese
Alutiņš
Jāņu nakts
Vakariņas
Gatavošanās līgo
vakaram

Brīvs

Brīvs
Ievirzes
Līgo virtuve
Pie dabas krūts
Dziesma

Brokastis
Plenārs
2008. cerība
Kur tālāk?
Anna Žīgure
Brīvs
Rīta ievirze
Ilga Reizniece
Pusdienas
Šis un tas
Mona Lisa
D. Dārziņa

7. janvāris
pirmdien
Pastaiga & svētbrīdis

3x3 2008 PROGRAMMA PIEAUGUŠIEM

UZ REDĒŠANOS
NĀKAMAJĀ 3X3!

noslēgums
Pakošanās un
prombraukšana

8. janvāris
otrdien
Pastaiga &
svētbrīdis
brokastis
3x3 izvērtēšana
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Pasaka

Naktsmiers

20.30 ...........

Atklāšana (16.15)
Sveiks latviet!
(16.30 – 17.30)
3x3 informācija
(17.30-18.00)
Vakariņas
Kopēja iepazīšanās
J. Andersone/K.
Brūvere

Reģistrēšanās
(14.00 -16.00)

20.00 – 20.15

18.00 - 19.00
19.00 – 20.00

16.45 - 18.00

14.45 – 15.00
15.00 – 16.30
16.30 – 16.45

12.30 – 13.45
14.00 – 14.45

11.30 – 12.30

10.45 – 11.00
11:00 – 11:30

9.15 - 10.45

2. janvāris
trešdien

Naktsmiers

Pasaka

L. Graudiņa;jaunieši

Puduri
Istabas spēles
Vakariņas
Vakara programma
Kurš veiklāks?

Brīvs
Sports
brīvs

3. janvāris
ceturtdien
Līgosim!
Ilga Reizniece
Brīvs
Zibens sports
Marks Bormanis
Cepu, cepu!
Kas nu būs?
Līgotāji
3x3 prese
Pusdienas
Jāņu bērni pošas!
Jolanta

Naktsmiers

Puduri
Istabas spēles
Vakariņas
Vakara prog
Bērnu sveiciens
Latvijai! A un K
Jaudzemi
Pasaka

Brīvs
Sports
Brīvs

4. janvāris
piektdien
Līgosim!
Ilga Reizniece
Brīvs
Zibens sports
Marks Bormanis
Cepu, cepu!
Kas nu būs?
Līgotāji
3x3 prese
Pusdienas
Jāņu bērni pošas!
Jolanta

Naktsmiers

Pasaka

Vakariņas
Vakara prog
Kurš gudrāks?
A. Mačēns

Izbraukums:
„Wallace’s Hut”

Piknika
pusdienas

5. janvāris
sestdien
Līgosim!
Ilga Reizniece
Brīvs
Zibens sports
Marks Bormanis
Cepu, cepu!
Kas nu būs?
Līgotāji
3x3 prese

Naktsmiers

Puduri
Istabas spēles
Vakariņas
Vakara prog
Sit, Jānīti, vara
bungas!
V. Mačēna
Pasaka

Brīvs
Sports
Brīvs

6. janvāris
svētdien
Līgosim!
Ilga Reizniece
Brīvs
Zibens sports
Marks Bormanis
Cepu, cepu!
Kas nu būs?
Līgotāji
3x3 prese
Pusdienas
Jāņu bērni pošas!
Jolanta

3x3 2008 PROGRAMMA BĒRNIEM

Atvadu vakars –
Līgošana...
un līgošana

Gatavošanās līgo
vakaram
vakariņas
Gatavošanās līgo
vakaram

Brīvs
Sports
Brīvs

7. janvāris
pirmdien
Līgosim!
Ilga Reizniece
Brīvs
Zibens sports
Marks Bormanis
Cepu, cepu!
Kas nu būs?
Līgotāji
3x3 prese
Pusdienas
Jāņu bērni pošas!
Jolanta

UZ
REDĒŠANOS
NĀKAMAJĀ
3X3!

Pakošanās un
prombraukšana

Noslēgums

[bērniem video]

8. janvāris
otrdien
3x3 izvērtēšana
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Dienas norise
14.00
16.15
16.30
17.30
18.00
19.00
		
20.00
20.15
21.00

Reģistrēšanās
Atklāšana
Sveiks latviet! – A. Žīgure, I. & D. Reiznieki (Jāņu sētā)
3x3 informācija – (Jāņu sētā)
Vakariņas
Kopēja iepazīšanās – J. Andersone, I. Purens, K. Brūvere un
E. Greste – (Jāņu sētā)
Pasaka – J. Lārmane – (Jāņu sētā)
Bērni uz čučumuižu
Filma – D. Reiznieks; Danči – I. Reizniece

07.15
		
08.00
09.00
		
10.45
11.00
12.30
14.00
		
14.45
15.00
16.30
16.45
18.00
19.00
20.00
20.15
21.00

Pastaiga un svētbrīdis – A. & M. Siksnas (pie Saimes istabas
zem kastaņa)
Brokastis – (Saimes istabā)
Plenārs – 2007 pavasaris; laiks līdz Zatleram – Anna Žīgure
(Jāņu sētā)
Brīvs
Kā un kāpēc līgot – Ilga Reizniece – (Jāņu sētā)
Pusdienas
Šis un tas – Kā notikumi Latvijā tiek atspoguļoti Latvijas 		
medijos – D. Reiznieks – (Jāņu sētā)
Brīvs
Pēcpusdienas ievirzes
Brīvs
Puduri
Vakariņas
Vakara programma – Kuŗš veiklāks – L. Graudiņa
Pasaka – A. Žīgure – (Jāņu sētā)
Bērni uz čučumuižu
Vārdene – A. Apele; danči un vakarēšana (Jāņu sētā)

Tauriķis

KAS
3x3 ilustrēts rīta izdevums
KĀPĒC:
informēt un ziņot par notikumiem 3x3
KO IESPIEDĪSIM: ieviržu norises, referātu saturu, jocīgus notikumus, sūdzības, dzejoļus, 		
lasītāju vēstules, un citus materiālus.
KĀIESNIEGT:
manuskripti ir jāraksta tikai uz vienas lapas puses;
zīmējumi gatavojami melnā tintē vai zīmulī; var iesniegt arī elektroniski;
anonīmus materiālus nepieņemsim, bet publicēto materiālu var parakstīt 		
ar segvārdu.
KAD IESNIEGT: līdz vakariņām. Vēlāk iesniegtu materiālu publicēšana varbūt būs jāatliek
uz nākamo izdevunu.
Visi, kam interesē Tauriķa veidošana, aicināti piedalīties.
––
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Kas kur notiek!
Pieaugušo un kopēja programma
Pastaiga pirms brokastīm:
Svētbrīdis:				
Ēdienu reizes:			
Plenārs:				
Kas un kāpēc līgot:		
Aktīvais sports:			
Šis un tas:				
Pie dabas krūts:			
Līgo virtuve:			
Dziesma:				
Grāmatu pulciņš:			
3x3 prese:				
Alutiņš:				
„Jāņu nakts”:			
Vakara programma:		
Vēlā vakara programma:		

Tikšanās pie Saimes istabas ieejas
Zem kastaņa
Saimes istabā
Jāņu sētā
Jāņu sētā
Tikšanās pie Saimes istabas galvenās ieejas
Jāņu sētā
Tikšanās pie Saimes istabas galvenās ieejas
Jāņu ķēķī
Jāņu sētā		
Zem kastaņa
Burtu smēdē
Alus brūzī
Jāņu sētā
Jāņu sētā
Jāņu sētā

½x½
Iepazīšanās:				
Līgosim!:				
Zibens sports:			
Cepu, cepu:				
Kas nu būs?:			
Līgotāji:				
3x3 bērnu prese:			
Jāņu bērni pošas!:			
Sports:				
Istabas spēles:			

Pastalniekos
Pastalniekos
Zaļā pļavā
Jāņu ķēķī
Pirtī
Mucā
Burtu smēdē/pagrabā
Pastalniekos
Zaļā pļavā
Šķūnī

Gulēšana
Čučumaižā A
Čučumuižā B
Čucumuižā D
Alus brūzī
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