
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.

Kronvaldu Atis 
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Izbraukums uz Carrington 
ūdenskritumu

Otrdienas pēcpusdienā katrs sasmērē sev līdz maizi, 
paņem ūdens pudeli un visu citu nepieciešamo 

un – aiziet uz upi plunčāties. Noskatītā upe atrodas 40 
minūšu brauciena attālumā no 3x3 nometnes, tas ir, ja 
pa ceļam neapmaldās. Ja apmaldās, tad rodas iespēja 
apskatīt skaistos kalnus, lejas un kāda vietējā dorfiņa	
milzīgo kartupeli. 

Galā nonākam nelielā piknika laukumiņā, kur 
uzēdam līdzpaņemto, gaidīdami pārējos. Pēc brīža 
dodamies uz solītā ūdenskrituma pusi. Tas izrādās 
turpat netālu, pa taciņu uz leju. No skatu laukumiņa 
atklājas kolosāla ainava ar ūdenskritumu, kas izrādās 
visai iespaidīgs, vairākstāvu mājas augstumā. Klasiska 
filmu ainava. Vēl klasiskāk būtu, ja tiktu lejā zem 
ūdenskrituma šaltīm peldēties. Taču tur nu mums 
tik viegli netikt. Neko darīt, dodamies uz krituma 
augšteci, kur ir plato ar dažāda dziļuma plaņčkām, 
vanniņām, ūdensmasāžu un akmeņiem, kur sildīties. 
Tāds dabisks akvaparkciņš. 

Mūsu nometnieki tur izklīst, bauda dabu un 
dienas svelmi katrs pēc savas gaumes. Bērni 
klaigādami bādējas upē, kur akmeņainais dibens 

sagādā nemitīgus pārsteigumus: brīžam dziļš, brīžam 
sekls. Vecāki pieskata. Es vienā brīdī iepeldu tālāk 
upē, garām bērniem. Lokus mezdama, jūtos kā ganu 
suns, kas pieskata avis. Īstie pieskatītāji avitiņām gan 
stāv krastā un nenolaiž modro aci no savām atvasēm. 
Lielie, kam neviens nav jāpieskata, ganās paši kur nu 
kurais. Citi ļaujas vietējā mazā ūdenskrituma masāžai, 
citi dzesinās seklā ūdenī. Citi sēž ēnā un mēģina 
saglabāt vēsu galvu un ādu. Pie paša ūdenskrituma ir 
dažas jaukas vietiņas, kur iegulties kā vannā ar skatu 
pāri klintsmalai. Sākumā liekas bailīgi, bet pierod 
un ir vienkārši dievīgi. Kādai jaunai dāmai sanāk 
saķeršanās ar ķirzaku, kas negrib viņai ceļu dot, un vēl 
otru, kas grib ielīst viņas somiņā. Citi pēta kurkuļus 
ūdensbedrēs. Daži pavisam maziņi, citi jau vardulēni, 
tik vēl ar astīti. Kāds stāsta, ka taisni tā ir Vasaras 
vidusskolā: kurkulīši mācās, jaunas vardītes ar 
astītēm pieskata. Vēl daži lasa grāmatas vai fotografē 
notiekošo un klinšainos skatus.

Kad nu kuram pieticis saules un ūdens terapijas 
uz karstiem akmeņiem, viņš dodas atceļā. Mašīnas 
pamazām pārrodas nometnes vietā un saules 
nogurdinātie ekskursanti dodas pie vakariņu galda.

Aija Rozentāla
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Daudz laimes Kasparam!
Dzirdēts, ka Kasparam no Laiksnes, 	

Latvijas folkloras ansambļa ir vārda diena.

Latviešu bērni apgūst jaunas 
zemes

Kā liekas, mūsu saieta bērni būs atrisinājuši sāpīgo 
Abrenes jautājumu.

Vombarū centra tuvumā ir atklāta jauna sala, ko 
3x3 bērni ir pārņēmuši savā īpašumā. Aija Dragūna un 
Kaija Lārmane izgatavoja Latvijas karogu, ko oficiāli 
parakstījuši visi ½x½ dalībnieki. Karogs tiks oficiāli 
novietots uz jaunatklātās salas šodien plkst. 16.30.

Par salas nosaukumu būtu jārīko referendums, 
tā kā varat iesniegt savus ierosinājumus Tauriķa	
redakcijā.

Aicinājums visiem, kas vēl nav redzējuši salu, 
šodien pievienoties peldētājiem un izpētīt jaunatklāto 
zemi.

½x½ dalībnieku vārdā	
Sandra D.

Ķēpošanās ar burtu ķ!!
Ķirzaka ķēniņš, ķeizaŗa ķauķis un ķengura ķēniņiene 
ķēpājās ar ķekariem Ķīnā.  Kas par ķibeli!  
Ķengura ķēniņiene ķieģeļa ķēķī ķiķina ķivulim kas 
pieķēdēts pie ķēķa ķebļa.  Kāpēc pieķēdēts?
Ķivulis ķēmojās pieķēzdams ķēniņa ķēķi ar ķiplokiem, 
ķiršu ķimeņu ķīselī.  Ķilķenes ķīselī!  
Ķeizars ķipī vāra ķilavas kopā ar ķērnes pienu.  Ķirbju 
ķēniņš sauc ķīmiķi un ķirurgu palīgā izķemmēt 
ķibeli.  
Nekā, ķīmiķis, ķirurgs kopā ar ķirmi, ķēvi un 

ķieģeļnieku ķiveros Ķemeŗu ķekatās.  
Kukabura koka ķērc ‘Ķekatas klāt!’

Mēles mežģu vārdi
ķirzaka  četrkāja rāpulis ar asti
ķauķis  zvirbulis (putns)
ķengurs Australijas lēcējdzīvnieks
ķēpāt  aptraipīt
ķekars  ziedu/ogu čemurs (piem: vīnogu 
  ķekars/bunch of grapes)
Ķīna  Āzijas valsts
Ķibeli  problēma
ķēķis  virtuve
ķeblis  soliņš
ķiķināt  čukstēt/jokoties
ķivulis  neliels dziedātājputns
ķēde  metāla virkne
ķiļķene  klimpas
ķīselis  saldais ēdiens gatavots no ogām, 
  augļiem (ļoti garšīgs!)
ķipis  koka ūdens trauks
ķilavas  iekonservētas zivis
ķernes pienu kuļotu krējumu iegūstot sviestu, 
  atdalās
ķirmis  koku vabole
ķēve  sieviešu dzimuma zirgs
Ķemeri vieta Latvijā
Ķekatas masku gājiens no mājas uz māju

Amanda, Rita un Andris.

Tuvojas 3x3 nometne 
Kazdangā

Nākamvasar, no 19. līdz 26. jūlijam Kazdangā 
notiks pasaules latviešu ģimeņu 3x3 nometne. 

Tā būs 36. nometne Latvijā. Liepājas rajonā līdz 
šim notikušas divas - Pāvilostā 1993. gadā, Rucavā 
– 2001. gadā.
Kas ir 3x3 

Ko nozīmē šis nosaukums? Tā skaidrojums 
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pieder Līgai Rupertei  no Pasaules brīvo latviešu 
apvienības izglītības padomes – nometne kopā pulcē 
trīs vienības – mātes, tēvus un bērnus, kā arī trīs 
paaudzes – visjaunāko, vidējo un vecāko. Kopš 1990. 
gada, kad nometne no Amerikas  atceļoja uz Latviju, 
tās nosaukumam ir trešā jēga – tā pulcē latviešus no 
visas pasaules – no rietumiem, no austrumiem un no 
Latvijas.

Nometnes būtība ir palīdzēt saglabāt latvisko 
identitāti ārzemju latviešos un palīdzēt novērtēt to 
pašmāju latviešiem.

Latvieši no vairākām valstīm
Nometne ar laipnu Kazdangas ļaužu atbalstu 

radusi mājvietu Kazdangas Profesionālajā vidusskolā, 
bet tās darbība norisināsies arī kultūras centrā, parkā, 
sporta laukumā utt. 

Pirmo reizi nometnes organizēšanas darba grupa 
Kazdangā pulcējās jau pavasarī. Lai labi noorganizētu 
tik kuplu un plaši pārstāvētu pasākumu (paredzams, 
ka piedalīsies latvieši no 8-9 valstīm), bez vietējo 
atbalsta un atsaucības neiztikt. Nometne paredzēta 
300 dalībniekiem. Tajā par lektoriem kā brīvprātīgie – 
bez atlīdzības – strādās gan Latvijā, gan pasaulē atzīti 
savas jomas profesionāļi, tāpēc šī ir vienīgā nometne 
Latvijā par samērīgu maksu, turklāt piedaloties visai 
ģimenei, ir atlaides.Dalības maksa ir Ls 80 no cilvēka, 
bet no 3 līdz 7 gadiem - Ls 40. Kodolģimenei dalības 
maksa - Ls 280.

Ārzemju latviešu dalības maksa – $ 250 no 
personas, $ 625 no kodolģimenes. 
Kāpēc vērts piedalīties

Tā kā nometnes pamata moto ir latvisku zināšanu 
apguve, arī Kazdangas 3x3 nometnē liela daļa 
ieviržu būs veltītas folkloras un seno latviešu amatu 
apguvei.

Nometnē vairākās ievirzēs varēs apgūt 
psiholoģijas zinības - nodarbības vadīs psiholoģes 
Līga Ruperte, Māra Tupese (ASV), Solveiga Miezīte 
(Kanāda). Mācītājs Māris Ķirsons no Kanādas vadīs 
ētikas un reliģijas ievirzi, baltu valodas varēs pētīt 
kopā ar valodnieku Austri Grasi. Kustību teātri vadīs 
Lilija un Edgars Lipori. Ievērojama vieta nometnē 
paredzēta folklorai – sākot no vismazākajiem. Te 
darboties solījusi Ilga Reizniece, Dace Prūse, Ina 
Celitāne. Varēs mācīties keramiku, rotkalšanu, apgūt 
dziedniecības, latviskas virtuves u.c. gudrības. 

Vēl nometnē mācīsimies, kā mūsdienās var tikt 
pie sava tautas tērpa, apgleznosim stiklu, veidosim  
cepures no doņiem un kļavlapām utt. Savas nodarbības 
būs bērniem, viņi veidos savu animācijas filmu, kopā 
ar Lailu un Jāni Kirmuškām darbosies ar lellēm, 

zīmēs, iepazīs dabas takas, pavisam mazajiem kopā 
ar vecākiem būs bēbīšu skola. Daudzveidīgas būs 
nometnes vakara programmas. Viens no skaistākajiem 
mirkļiem būs pazīstamās vijolnieces Rasmas 
Lielmanes un pianista Venta Zilberta koncerts. Būs 
tradicionālais daudzinājums, kurā piedalīsies vīru 
folkloras kopa Vilki, piepalīdzot kopai Vilcenes. 
Vietējiem – priekšroka

Visjaukākās šīs nometnes izdodas tieši tur, kur 
vietējie ļaudis paši iesaistās nometnes darbā, vai nu 
kļūstot par tās dalībniekiem uz nedēļu, vai piedaloties 
atsevišķās nodarbībās. Uz šīm nometnēm vienmēr 
piesakās vairāk gribētāju, nekā iespējams uzņemt, 
tāpēc priekšroka tiek dota tieši vietējiem – tātad 
visupirms nometnē tiks gaidītas Liepājas rajona 
ģimenes, it īpaši kazdandznieki. 

Taču vietējie, arī nekļūstot par nometnes 
patstāvīgajiem dalībniekiem, bet samaksājot 
simbolisku maksu – latu par dienu – var pieteikties 
uz dažādajām nometnes aktivitātēm – var apmeklēt 
atsevišķas ievirzes, referātus, tikties ar interesantiem 
cilvēkiem, piedalīties vakara daudzveidīgajās 
programmās, apgūt latviskos dančus utt. 

Vēl vietējie tiek aicināti nometnes laikā piedalīties 
tās tirdziņā ar savu produkciju, īpaši ar ogām, pēc kā 
vasarā liels pieprasījums. Amatnieku tirdziņā savukārt 
vietējie varēs rādīt savus darinājumus.
Kā pieteikties

Vietējie pieteikties varēs gan nometnei sākoties, 
gan tās laikā. Tiem, kas grib kļūt par nometnes 
dalībniekiem, jāraksta motivācijas vēstule, to var 
darīt jau tagad, rakstot nometnes vadītājai Daigai 
Bitiniecei e-pastā:

daiga.bitiniece@kurzemnieks.lv vai Pļavas ielā 5 
– 23, Kuldīgā, LV – 3301. Jautājumus var uzdot pa 
tālruni 29463930.

Ārzemju latviešiem pieteikties pie Līgas un 
Arnolda Rupertiem: liga3x3@inserv.net vai 2141 
Brunsink N.E. Grand Rapids, MI, 49503, USA.
Tālr. 616 4568023

Daiga un Aldis Bitinieki, 
Kazdangas 3x3 nometnes vadītāji

Zolītes turnīrā ir uzvarētājs
Pēc sīvas cīņas zolītes turnīru uzvarēja Kārlis Ātrēns 

no Adelaides. Otrā vietā palika Linda Graudiņa no 
Sidnejas, jo viņa pēdējā spēlē varēja izspēlēt zolīti un 
tādejādi pārsteigt Kārli, bet tas nenotika. Trešo vietu 
ieguva Lilita Daenke no Adelaides.

Ivars A.



No 6 – 7. janvārī TAURIĶIS 2009

– � –

½x½ dienas norise

Trešdien,
09.15 Folklora – “Laiksne”
10.45 Brīvs
11.00 Zibensports – Vombarū un vecāku vadībā
12.30 Pusdienas
14.00 Drāma – M. Kaziņa un I. Graudiņa
14.45 Brīvs
15.00 Rokdarbi – A. Audette un M. Moore
16.30 Peldēšanās vecāku uzraudzībā
18.00 Vakariņas
19.00 Gatavošanās uz noslēguma vakaru
20.00 Noslēguma vakars

Izbraukums uz ūdenskritumu
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07.30 Pastaiga
08.15 Brokastis
09.30 Referāts – Okupācijas mūzejs tagad un nākotnē – I. Graudiņa	
10.45 Brīvs
11.00 Rīta ievirzes – Folklora; Polītika 
12.30 Pusdienas
14.00 Pēcpusdienas ievirzes – Folklora/mūzicēšana; Krāsu pasaule;
  Pie dabas krūts
15.15 Brīvs
15.30 Puduri – Latviski rokdarbi; Ziemsvētku rotājumi; Stabules 
  spēle; Zolītes apmācība
16.30 Peldēšana / sports; atpūta
18.00 Vakariņas
19.00 Sagatavošanās noslēguma vakaram
20.00 Noslēguma vakars

07.30 Pastaiga
08.15 Brokastis
09.30 3x3 izvērtēšana
10.45 NOSLĒGUMS
11.00 Pakošanās un prombraukšana

  Uz redzēšanos nākamajā 3x3 

Dienas norise

Trešdien,

Ceturtdien,

Greima Andersona “bloga” adrese ir: www.walkacrosslatvia2008.blogspot.com


