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“TAURIĶIS”

3x3 2018 Grīnhila

- 1. -

Apsveikums
2018.gada 3x3

Apsveicu jūs, 2018.
gada Austrālijas 3x3
vadītājus, darbiniekus
un
dalībniekus!
Šogad svinam mūsu
mīļās Latvijas 100
gadu jubileju, un tieši
jūs
ievadīsiet 3x3
šajā mums visiem
tik nozīmīgajā gadā.
Pateicos jums par to,
ka veltījāt šo nedēļu, lai
būtu kopā, lai dzīvotu
latviski, lai svinētu
to, ka esam latviešu
tauta, un ka mūsu
valsts ir pārvarējusi

tik daudz, izdzīvojusi
un sasniegusi savu
simtgadi. Mūsu kultūra
un valoda ir pastāvējusi
daudzus gadu simtus,
bet pašiem sava valsts
mums ir tikai 100
gadus. Padomāsim par
to, ko tas nozīmē mums
katram, mums visiem
kopā. Būsim lepni, ka
esam pasaules valstu
saimē, ka mūsu karogs
plīvo blakus citu valstu
karogiem.
Turpinājums 3.lpp.

1. lpp.

Otrdien, 2. janvārī

Vadības sleja

Liktenis ir izkaisījis
latviešus pa visu plašo
pasauli.
Sarkanīgi
sausā Austrālijas zeme
gadu gaitā ir pieņēmusi
vairākus
tūkstošus
latviešu. Katram no
mums ir savs stāsts,
kā esam nokļuvuši tik
tālu prom no dzimtās
zemes, bet visiem
sirdī ir kopēja smeldze
- mīlestība pret savu
Latviju. Šī mīlestība nu jau ir iesēta paaudzēs,
kuru dzīve ir sākusies šeit Austrālijā, un lai
to izprastu, piedzīvotu un baudītu, runājam
latviešu valodā, veidojam latviešu mākslu,
sanākam kopā, dejojam, dziedam, mācāmies
un dodam ko varam nākamai paaudzei.
3x3 saiets ir reize, kad visa ģimene sanāk
kopā un dzīvo latvisku dzīvi. Šogad esam
īpaši priecīgi, jo sanākam kopā jau 35. reizi.
Tāpat visiem interesē pārrunāt jaunumus
Latvijas politikā, nākotnes attīstībā un dzīves
veidošanā. Interesē dziedāt, dejot, darināt
dažādus mākslas darbus, būt kopā vakaros,
lai draudzētos un uzspēlētu zolītes maču.
Lai šī nedēļa nes mums latvisku prieku un
iedvesmu visam gadam, lai iegūstam jaunus
draugus un domubiedrus!

Iveta Laine
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Dienas norise
Otrdien, 2. janvārī

2.

13.00 - 16.30 Ierašanās Grīnhilā
17.30 Saieta atklāšana
18.00 lepazīšanās ar saieta vietu un apkārtni
18.30 Vakariņas
19.00 lepazīšanās vakars. 35. saieta dziesma
21.30 Jautrais dziesmu vakars
22.30 Zolīte, spēles, satikšanās...

janvārī
Trešdien, 3. janvārī

3.

janvārī

7.00 Rīta pastaiga/vingrošana
7.45 Svētbrīdis
8.00 Brokastis
9.00 Dienas ievadīšana
9.20 Referāts: Pauls Raudseps
“Simtgades vēlēšanu priekšvakarā: kas notiek Latvijas
politikā”
10.20 Kafija
10.40 Rīta ievirzes
12.40-13.00 Brīvais laiks
13.00 Pusdienas
14.00 Pēcpusdienas ievirzes
16.00 Launags
16.20 Brīvais laiks
16.40 Puduri
18.00 Vakariņas
19.00 Danču vakars
20.30 Pasaka, “Aijā, žūžū..”. (Latvijas viesi)
21.00 Dziedāšana, muzicēšana
22.30 Zolīte, spēls, satikšanās...

Paziņojums 3x3 valdes locekļiem!
3x3 valdes locekļu sēde notiks 3. janvārī pēc vakariņām.
Laiku apstiprināsim pirmajā dienā.

Darāmie darbi

1. Lūdzam vēlreiz pieteikties uz
Ievirzēm un Puduriem - saraksts uz
administrācijas galda

2. Lūdzam pieteikt savu vārdu ēdamzāles
tīrīšanas sarakstā
3. Vecākus lūdzam pieteikt vārdu dežūrai
bērnu nodarbībās

Jaunumi un interesanti notikumi? - „Tauriķis“ gaida rakstiņus!

Redaktori nepacietīgi gaida rakstiņus par dienas notikumiem. Lūdzu uzņemiet arī fotogrāfijas
un nogādājiet redakcijā pēc iespējas ātrāk, lai varam publicēt nākamajā “Tauriķī”.
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Sveicināti 3X3!

3. lpp.

“TAURIĶIS”

Jau 35. reizi sanākam
3x3 Austrālijā, un tas
notiek gandrīz tajā
pašā vietā, kur 1983.
gadā viss iesākās,
ārpus Kanberas. 3x3
kustība nu ir izpletusies
trīs kontinentos, aptver
daudzas valstis un
turpina augt - šajos
gados 3x3 pasaulē
ir
organizēts
239
reizes,
nometnēs
piedalījušies 35 610 dalībnieki.
Kad Līga Ruperte 1981.gadā Amerikā iesāka
3x3 kustību, mēs Austrālijā viņai sekojām tikai
18 mēnešus vēlāk. Toreiz nespējām zīlēt kāda
būs nākotne gan Latvijā, gan pie mums trimdas
zemēs.
No vienas puses, 3x3 bija oriģināla ideja organizēt
nedēļu garas nodarbības visām paaudzēm,
uzsverot latviskās vērtības un dzīvesziņu, tā
papildinot jau pazīstamos pasākumus - vietējos
dziesmu svētkus, 2x2, vasaras nometnes
bērniem utt. No otras puses, tā iespējams bija
pat izmisuma pazīme - trimda dila asimilācijas
un novecošanās ietekmē, dzimtenē valdīja
dzelžains režīms, kas aizvien vairāk iekrāsoja
Latvijas tēlu savā gaumē. Arvien biežāk tika
uzdots jautājums, cik ilgi trimda spēs noturēties.
Tomēr 3x3nieki nebija noskumuši par šo
stāvokli, bet ar svaigu skatu iesāka darbu kuplināja latviešu kultūru un dzīvesziņu un
nemitīgi pārrunāja stāvokli Latvijā, šad un tad
arī tādos veidos, kas daļai mūsu sabiedrības
šķita īpatnēja vai pat radikāla. 3x3nieki juta,
ka latviešu kultūras uzturēšana un politiskie
mērķi mainīt Padomju Savienību, vaiņagosies
ar panākumiem. Pārsteidzošā kārtā tikai pēc
dažiem gadiem pirmo 3x3 varēja rīkot Latvijā
- 1990. gadā Madlienā, kad PSRS joprojām
pastāvēja, un Latvija vēl bija tālu no neatkarības.
Tā savā ziņā bija mūsu „eksporta prece” - atvest
uz Latviju nodarbības, ko izgudrojām Rietumos
pavisam citos apstākļos. Bet, lūk, Latvijā tās
noderēja, jo latviešu kultūra bieži bija sakropļota
vai paslēpta.
Sveicinu „veterāņus” vēl no pirmajiem 3x3

Austrālijā, kuri iesāka šo jauno ceļu ar lielu
entuziasmu. Bet mums pievienojušās jaunās
paaudzes, ieskaitot jauniebraucējus no Latvijas.
Latvija tagad „eksportē” ļaudis uz visu pasauli,
un tas ir papildinājis un pat atdzīvinājis mūsu
sabiedrību un kultūru šeit - nu jau vairākas
reizes 3x3 Austrālijā ir vadījuši cilvēki, kam
Latvija ir bijusi dzimtene! Un dzimtene arī mūs
neaizmirst, jo 3x3 kustību visā pasaulē atbalsta
Latvijas Kultūras ministrija.
Sveicu vadītāju Ivetu Laini, ieviržu un
nodarbību vadītājus, un visus, kas piedalās
šajā 3x3 saietā. Kā atgādināja 3x3 dibinātāja
Līga Ruperte - piedalīšanās nav pasīva biļešu
pirkšana, bet gan aktīva iesaistīšanās. Līga
neaizmirstami nosprauda, ka 3x3 sūtība ir
“latvisko zināšanu paplašināšana, latvisko
ģimeņu stiprināšana, latviskās kopības sajūtas
veicināšana un latvisko draudzību sekmēšana.
Visos 3x3 dalībnieki aktīvi piedalās, diskutē,
mācās, priecājās, dzied, danco un draudzīgi
viens otru uzrunā uz Tu.”
Uldis Ozoliņš
3X3 Austrālijā Padomes priekšsēdis
2018.g. janvārī

Apsveikums
2018.gada 3x3
Turpinājums no 1.lpp.
3x3 Latvijā dēvē par mazo, ideālo Latviju, to
Latviju kāda tā varētu būt. Arī ārzemēs 3x3
ir kā mazā Latvija. Apzināsimies to, ka mēs
ar savu piedalīšanos 3x3 godinām Latviju un
apstiprinām savu piederību tai.
Mēs darām lielisku, svarīgu un cēlu darbu
Latvijas un savā labā. Mēs kopjam savu un
savas tautas latvietību un to stiprinām. Un 3x3
kustība aug – šogad pasaulē notiks jau deviņas
nometnes/saieti.
Kā vienmēr, Austrālijas 3x3 nometne ir pirmā,
tai sekos pārējās – Īrijā, Krāslavā, Zaļeniekos,
Straumēnos (divas nometnes), Freiburgā,
Garezerā un Katskiļos.
Lai šī nedēļa jums palīdz stiprināt mīlestību un
lepnumu par Latviju! Lai tā palīdz labāk iepazīt
un novērtēt Latviju un to, cik labi ir būt kopā ar
savējiem!

Līga Ruperte

3x3 globālā koordinātore, PBLA IP locekle

22:30- ...

20:30-21:00
21:00-22:30

18:00-19:00
19:00-20:30

Dace Smildziņa
"Jaunumi
Latvijas kultūrā"

Danču un rotaļu
vakars
Rasa un Rozīte

Dziedāšana un
muzicēšana

Iepazīšanās
Dziesmas

Pēcpusdienas ievirzes

Izbraukums uz
Pētera
Dombrovska
izstādi un veco
Parlamenta ēku,
piknika pusdienas

Pēteris Strazds
Pēteris Dombrovskis
- latviešu fotogrāfs

Zāļu tējas –
stāstījums un
degustācija

Zolīte, spēles, satikšanās…

Vai zināt kādus joku
stāstus? Dejošana

Pasaka - Aijā, žūžū	
  

Filma par Pēteri
Dombrovski

VAKARIŅAS	
  

Spēles

Atvadu vakars

Atvadu vakars
Priekšnesumi
Iveta, Visi

Brīvais laiks	
  
PUSDIENAS

Rīta ievirzes

Jautro izdarību
vakars - stafete

Dziedāšana/Skalu	
  danči	
  –Rozīte
Rokdarbi- Rasa, Ieva Lapiņa un arī citi.
Kulinārija- Dace Smildziņa

Launags	
  
Brīvs laiks	
  
Puduri

"3x3 darbība
Austrālijā" - vairāki
3x3 bijušie vadītāji

Svētd. 7. jan.

Kafija	
  

Rasa Jansone
“Saskarsmei ģimenē
jākļūst par drošas
rītdienas pamatu”

BROKASTIS
Dienas iezvanīšana Iveta

Piektd. 5. jan.
Sestd. 6. jan.
Rīta pastaiga/vingrošana 	
  
Svētbrīdis

Kapella/spēlēšana - Viktorija Mačēna
Mākslas nodarbība - Lelde Vītola
Āra nodarbība – Voldis Kains

Viktorīna

Brīvais laiks
PUSDIENAS	
  

Latvijas politika- Pauls Raudseps,
Dr. Uldis Ozoliņš
Riteņbraukšana

Folklora un kokļu spēle - Rasa Jansone un
Rozīte Spīča

Kafija	
  
Rīta ievirzes

Pauls Raudseps

"Simtgades vēlēšanu
priekšvakarā: kas
notiek Latvijas
politikā"

Ceturtd. 4. jan.

PIEAUGUŠO PROGRAMA 3X3 2018 Kanberā, Greenhilā

Trešd. 3. jan.

Iepazīšanās
vakars
35. saieta dziesma

18.30
Iepazīšanās ar
saieta vietu un
apkārtni

SAIETA
ATKLĀŠANA

17.30

16.30
Ierašanās un
iekārtošanās

Otrd. 2. jan.

Atvadīšanās
un uz
redzēšanos
2019. g. 3x3
Adelaidē!

NOSLĒGUMS

10.30

Pakošanās

Pirmd. 8. jan.

“TAURIĶIS”

16:40-18:00

16:00-16:20
16:20-16:40

12:40-13:00
13:00-14:00
14:00-16:00

10:20-10:40
10:40-12:40

Laiks
7:00-7:45
7:45-8:00
8:00-9:00
9:00-9:20
9:20-10:20
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“TAURIĶIS”

Kas kur dzīvo - istabiņas numuru lūdzu saņemt 3x3 administrācijā

'ƌĞĞŶŚŝůůƐĞŶƚƌĞ

DƵƌƌƵŵďŝĚŐĞĞĞŶƚƌĞ–ĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶĂŶĚŵĞĞƚŝŶŐĂƌĞĂƐ
Block D 6 rooms x 5 beds per room (2 bunks + 1 single per room); 1 Leaders’ Room (2 single beds) – (32 Total)

15

16

17

18

19

20

20A

Murrumbidgee
Games Room
(Shared Use)

Leaders

Block C 4 rooms x 6 beds per room (3 bunks per room); 1 Leaders’ Room (2 single beds) - (26 Total)

11

Store

12A

12

13

Leaders

14

Block B 6 rooms x 5 beds per room (2 bunks+1 single per room) - (30 Total)

Disabled Access Room

5

6

7

8

9

10

Block A – 4 rooms x 5 beds per room (2 bunks+1 single per room) - (20 Total)

1

2

Laundry

Disabled
Access

3

4

Store

Dining Hall
(Upper Level)
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Christie Cabins – Coach Driver accommodation (4)
1

2

3

4

Reception

Lounge

Breakout
Room

Breakout
Room

Moore
Auditorium
(Lower Level)

Coorumbene Cottage (6)

Board
Room

Disabled
Access
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