
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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Latvijas demokrātijas un 
līgošanas tradīciju apguve 

sākusies
Nometnes vadības solījums par to, ka šajā 3x3 lielāko 
uzmanību pievērsīsim Latvijas politikas aktualitātēm 
un Ligo tradīciju apguvei sāka materializēties 
ceturtdien, kad pie darba ķērās mūsu viešņas no 
Latvijas.

Rakstniece un bijusī diplomāte Anna Žīgure ar 
mūsu pašu Ulda Ozoliņa palīdzību sniedza ieskatu 
Latvijas politiskajā situācijā līdz šī brīža prezidenta 
Vada Zatlera ievēlēšanai. 

Uldis bija sagatavojis izsmeļošu pārskatu par 
Saeimas vēlēšanu rezultātiem sākot no 1993.gada. 
Viņš norādīja, ka kopš tā laika visās vēlēšanās valdošā 
partija parasti zaudējusi daudz vietu Saeimā. Taču 
izņēmums ir pēdējās vēlēšanas, kas dažiem radīja 
iespaidu, ka situācija Latvijas politikā ir lieliskā 
stāvoklī.

„Par Latviju nevar runāt kā par demokrātisku 
valsti.”, tik skarbi, komentējot aktualitātes Latvijā, 
izteicās Anna. Ņemot vērā zināmo pagātni ļoti 

daudziem Latvijas ļaudīm vēl aizvien nav īsteni 
saprotams Demokrātijas jēdziens, secina lektore, 
piebilstot, ka tiem, kas auguši rietumu demokrātijas 
apstākļos Latvijas politika bieži ir grūti aptverama.

Tikām Ilga Reizniece laiku ar velti netērēja, 
ķeroties pie Jāņu tradīciju skaidrošanas teorētiskā 
līmenī un demonstrēšanas praktiskās nodarbībās, 
kurās jāņabērnu pirmos soļus spēra vairāki desmiti 
3x3 dalībnieku.

D. Reiznieks

Kas ir šis cilvēks?

Jautājumi par 3x3 TV raidījuma seju šobrīd ir vairāk 
nekā atbilžu.
Daži viņu manījuši Saimes istabā, daži vēl kur 

citur, taču neviens nav spējis par šo mistisko personu 
izzināt ko vairāk. Līdz pie darba ķērās „Tauriķis”.

Pateicoties plašajam informācijas avotu pulkam, 

(Turpinājums 3. lpp.)
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piektdien

sestdien

07.00 Pastaiga 
07.45 Svētbrīdis – A. & M. Siksnas – (Lapenē, Jāņu pļavā)
08.00 Brokastis – (Saimes istabā)
09.15 Plenārs – 2007. vasara; laiks ar Zatleru – Anna Žīgure (Jāņu  

  sētā)
10.45 Brīvs
11.00 Rīta ievirzes – Ilga Reizniece – (Jāņu sētā)
12.30 Pusdienas
14.00 Šis un tas – Pēcpusdienas melodijas – V. un K. Upenieces un  

  D. Bogdanoviča – (Jāņu sētā)
14.45 Brīvs
15.00 Pēcpusdienas ievirzes – Līgo virtuve. Pie dabas krūts.   

  Dziesma – (Jāņu sētā)
16.30 Brīvs
16.45 Puduri – Grāmatu pulciņš. 3x3 prese. Alutiņš. Jāņu nakts –   

  Jāņu sētā
18.00 Vakariņas
19.00 Vakara programma – Bērnu sveiciens Latvijai – A. un K.   

  Jaudzemi
20.00 Pasaka – E. Latiša – (Jāņu sētā)
20.15 Bērni uz čučumuižu
21.00 Filma – Maikls Peilins – (Michael Palin) par Baltijas valstīm  

	 	 (Jāņu sētā)
22.00 Danči kamēr krīt! – (Jāņu sētā)

07.00 Pastaiga 
07.45 Svētbrīdis – A. & M. Siksnas – (Lapenē, Jāņu pļavā)
08.00 Brokastis – (Saimes istabā)
09.15 Plenārs – Jūrmalgeita un Jūrmalas Aizsardzības Biedrība –   

	 	 Anna Žīgure – (Jāņu sētā)
10.45 Brīvs
11.00 Rīta ievirzes – Ilga Reizniece – (Jāņu sētā)
12.30 Pusdienas
13.15 Izbraukums uz “Wallace’s Hut”
16.45 Puduri – Grāmatu pulciņš. 3x3 prese. Alutiņš. Jāņu nakts 
18.00 Vakariņas
19.00 Vakara programma – Kuŗš gudrāks? – A. Mačēns – (Jāņu   

  sētā)
20.00 Pasaka – J. Lārmane – (Jāņu sētā)
20.15 Bērni uz čučumuižu
21.00 Filma – Es mīlu Jūsu meit – komēdija – (Jāņu sētā)
22.00 Danči kamēr krīt! – (Jāņu sētā)

Dienas norise
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Vārdene
Vai mūsu 3x3 saimē šogad ir arī kāds dankars?

Dankars – padauzis, kas ar visām meitām 
lakstojās. 

“Ko puisīti tu domāji,
Visām meitām brūtgāniņš?
Ej ellē mālus mīt,
Man dankara nevajag.” (DL., 1892,l)
/ nozīmē arī: sist, dauzīt, kult. “Sviestu dankarē 

ķērnē.(Mīlenbahs, l, 438)

Ķunnis – cūkas snuķis; ēdiens no cūkas snuķa; 
pazode; dubultzods.

“Tam Kalvītim ir ne tikai mazas ačteles, bet arī 
cūkmeņa ķunnis.” 

A. Apele

šobrīd varam ziņot, ka mūsu TV raidījuma jauno seju 
sauc GINTS ATENBARAUSS. 

Papētot šī staltā vīra pagātni rūpīgāk, atklājām, ka 
patiesībā viņa īstais uzvārds ir RAKSTULIS. Viņš ir 
radinieks pagājušā gada 3x3 TV raidījuma vadītājam 
Jēzupam un nāk no tā paša Latgales nostūra. 

Lai piepildītu savu sapni par TV zvaigznes karjeru 
Gints nomainījis uzvārdu uz tādu, kas viņaprāt būtu 
skanīgāks, kā arī pārcēlies uz Rīgu, bet nu, sekojot pa 
pēdām Jēzupam, ieradies laimi meklēt Austrālijā. 

Mums pat izdevās viņu satikt un palūgt interviju, 
taču tā kā Gints vismaz šobrīd bija gatavs atbildēt 
tikai uz paša uzdotiem jautājumiem, no šīs iespējas 
atteicāmies.

Ja jums ir jelkāda informācija par mūsu jauno 
Zvaigzni, ziņojiet „Tauriķa” reportieriem! 

Kas ir ... (Turpinājums no 1. lpp.) Latvijas jaunumi

Gadumijā ļaudis kļuvuši 
rātnāki!

Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, šoreiz 
Ziemassvētku un gadu mijas svinību laikā uz 

Latvijas ceļiem divkārt samazinājies pieķerto dzērāj 
šoferu skaits, informē Ceļu policijas priekšnieks 
Edmunds Zivtiņš. 

Strādājot pastiprinātā režīmā, Ceļu policija 
pārbaudījusi 115 075 autovadītājus un kopumā 
aizturēja 311 alkohola reibumā esošus šoferus, 18 
autovadītāji bijuši narkotisko vielu reibumā. 

Reidu laikā 10 dienās sodīti arī 17 agresīvie 
šoferi, kā arī 743 gājēji, kuri diennakts tumšajā laikā 
pārvietojušies bez atstarotājiem. 

“Statistika vēl aizvien nav draudzīga, tomēr 
kopumā varam secināt, ka sabiedrība sāk izkopt svētku 
paradumus. Taču kā vienmēr ir atsevišķi kadri, kuri 
uzskata, ka ir gudrāki par citiem,” uzsvēra Zivtiņš. 
“Plašā informatīvā kampaņa būt saprātīgiem svētkos 
noteikti ir devusi savu ieguldījumu,” viņš piebilda. 

Robežsardzes priekšnieks: jābūt 
gataviem nelegālo imigrantu 

pieplūdumam!
Valsts robežsardzes komandieris Gunārs Dāboliņš 

pieļauj, ka agrāk vai vēlāk pēc pievienošanās 
Šengenas valstu zonai, kad reāla robežu pastāvēšana 
uz sauszemes ar Baltijas kaimiņvalstīm mums vairs 
nepastāv, var palielināties nelegālo imigrantu skaits. 

Dāboliņš trešdien intervijā Latvijas Radio atzina, 
ka Eiropas dienvidvalstu robežas, pēc Latvijas 
robežsardzes domām, tiek apsargātas ļoti vāji, proti, 
statistika rāda, ka Itālija, Spānija, Francija kontrolē 
tikai 30% cilvēku, kas iebrauc no Vidusjūras reģiona 
valstīm. 

“Attiecīgi liela daļa šo cilvēku nav nekur 
reģistrēti, viņi var atbraukt pat līdz mums, un neviens 
nezinās, ka tādi cilvēki vispār Eiropā ir. Šodien 
pagaidām viņi negrib braukt, bet rīt gribēs, jo jaunas 
teritorijas ir jāapgūst, tāpēc, ka mēs ļoti labi zinām, 
kas notiek Francijas un Berlīnes priekšpilsētās, kādi 
ir mikrorajoni, kur vietējie policisti baidās iet iekšā. 
Jaunas teritorijas viņi mēģinās apgūt,” viņš teica. 

Dāboliņš arī pavēstīja, ka pirmajās desmit dienās, 
kad Latvija pievienojās Šengenas līgumam, uz 
robežas par dažādiem likumpārkāpumiem aizturēto ir 
divas reizes mazāk. Robežsargi tikai aizturējuši pāris 
cilvēku, kas pārvietojās bez pases. 
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Analītiķi: Pirms kļūs labāk, 
paliks vēl sliktāk!

Inflācija, kas Latvijas iedzīvotāju prātus un maciņus 
pēdējā laikā skārusi īpaši jūtami vēl izspēlēs ne 

vienu vien joku, prognozē analītiķi.
“Inflācijas līmenis turpinās augt līdz pavasara 

beigām, kad tiks sasniegts maksimums pēc regulēto 
cenu, degvielas, pārtikas un citu preču un pakalpojumu 
cenu uzdzīšanas līdz patērētājus šokējošam līmenim,” 
ziņu aģentūrai BNS atzina “SEB Unibanka” galvenais 
ekonomists Andris Vilks, norādot, ka pēc tam, 
krītoties pirktspējai un ekonomikas aktivitātei, cenas 
Latvijā sāks slīdēt uz leju. 

Tas nozīmē, ka ekonomisti visus var mierināt arī 
ar inflācijas tempu samazināšanos.

Vilks prognozē inflācijas pieaugumu tikai par 
9%, “Hansabankas” analītiķi sagaida, ka gada vidējā 
inflācija nākamgad būs 10-11%, savukārt “Parex 
Asset Managemnet” Tirgus analīzes daļas vadītājs 
Zigurds Vaikulis prognozēja, ka gada inflācija 2008.
gadā decembrī varētu būt zem 10%. 

Globālās sasilšanas ietekme 
Latvijā

Aizvadītais 2007.gads ar vidējo temperatūru +7,2 
grādi Latvijā bijis sestais siltākais pēdējo 80 

gadu laikā, informē Latvijas Vides, ģeoloģijas un 
meteoroloģijas aģentūra (LVĢMA). Pērnais gads 
bijis par 0,1 grādu siltāks nekā 2006.gads, informē 
LVĢMA. 

Speciālisti norāda, ka šīs ir globālas sasilšanas 
izpausmes Latvijā - kļūst siltāks un mitrāks. Īpaši 

siltākas kļuvušas ziemas. Pagājušajā ziemā stabila 
sniega sega izveidojās tikai pašās janvāra beigās, 
un arī šajā ziemā līdz pat decembra beigām nav 
izveidojies noturīgs sniegs, kaut gan parasti stabila 
sniega kārta zemi sedz jau novembra beigās un 
decembra sākumā. 

Visaukstākais Latvijā bija 1941.gads, kad vidējā 
temperatūra bija tikai +3,1 grāds, bet vissiltākais - 
1989.gads ar temperatūru +7,7 grādi. 

Ministri beidzot skaidros ko 
dara!

Jauns premjers, jauna kārtība. Ivars Godmanis 
(LPP/LC) nolēmis, ka turpmāk ministriem regulāri 

būs jāuzstājas Saeimas sēdēs. Tikšot izstrādāts pat 
speciāls grafiks, kurā būs noteikts, ka katru nedēļu 
Saeimā uzstāsies viens ministrs un informēs par tā 
brīža skatāmo aktuālo jautājumu. Šāds grafiks tapšot 
līdz Lieldienām.

Godmanis arī nolēmis rosināt regulāru sabiedriskās 
domas aptauju organizēšanu. Šo kādreiz jau piekopto 
metodi viņš vēlas pielietot, lai vieglāk būtu iespējams 
sekot līdzi sabiedrībā valdošajiem viedokļiem. Valdība 
šādi vēlētos noskaidrot “trīs līdz piecu sabiedrībā 
aktuālo jautājumu topu”.

Bez tam Godmaņa vadītā valdība paziņojusi, 
ka neplāno bloķēt lielo būvprojektu (Nacionālā 
bibliotēka, koncertzāle, modernās mākslas muzejs) 
celtniecību.

Iepriekš Valsts prezidents Valdis Zatlers norādīja 
uz iespēju esošajos ekonomiskajos apstākļos izvērtēt 
iecerēto lielo būvprojektu lietderīgumu. 

Vai Tu atceries kas notika pagājušogad???
Atbildi, kurā mēnesī notika katrs no šiem notikumiem un saņem pārsteiguma balvu!

1. Notiek 31.Jaunatnes dienas Melburnā. 

2. Ventspils mērs Aivars Lembergs mierīgi brauc automašīnā pa Rīgas-Ventspils šoseju, svilpo iemīļoto  
 dziesmiņu, un te pēkšņi – no krūmiem izlec KNAB specvienības puiši un saslēdz viņu rokudzelžos. 

3. Inflācija sasniedz simbolisko divciparu atzīmi. Tiek konstatēts, ka vidējais patēriņa cenu līmenis  
 augustā, salīdzinot ar iepriekšējā gada augustu, pieaudzis par 10,1%. 

4. Pulciņš entuziastu uzsāk nepieredzētu projektu “Wall of the World”. Projekta ietvaros paredzēts  
 uzbūvēt 47 hektārus lielu parku, kurā atradīsies 272 granīta sienas, klātas ar granītā iegravētiem 65
 miljoniem pasaules iedzīvotāju personas datiem.

5. Latvijas parlamentārietis Viktors Ščerbatihs kļūst par pasaules čempionu svarcelšanā smagsvariem 

ATBILDES IZGRIEZIET UN IEMETIET TAURIĶA KASTĒ KAS ATRODAMA SAIMES ISTABĀ!
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½x½ lapa

Komiksu sagatavoja „ Zīlītes”:
 1. Laima
 2. Aksels
 3. Aija
 4. Elīna
 5. Vineta
 6. Vineta
 7. Kaspars
 8. Lelde

Dienas jautājums:
Cik ilgi tu brauci uz 3x3?

Elīna:  7 stundas
Aksels:  5 stundas
Vineta: 2 dienas
Aija: 7 stundas
Laima:  10 stundas
Lelde:  Visu dienu
Kaspars:  7 stundas


