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Vakardienas notikumi

Politiskā ievirze ir labi apmeklēta. Ieradās daži viesi no Kanberas. Foto:
Otrajā 3x3 nometnes dienā politikas ievirzes dalībnieki turpināja iesākto iepazīšanos ar
Latvijas politikas niansēm, vispirms noklausoties Ulda Ozoliņa pārskatu par Saeimas vēlēšanu
rezultātiem no 5. līdz 12. Saeimas sasaukumam. Uldis ieskicēja galvenos virzienus - trīs
galveno noturīgo partiju/partiju apvienību daudz maz nemainīgo vietu visos parlamentos, un
pretstatā diezgan regulārās izmaiņas pārējo partiju nosaukumos, sastāvā un likteņos. Pauls
Raudseps apstiprināja šo skatījumu, norādot uz partijas Saskaņa, Zaļo un zemnieku savienības
un Nacionālās apvienības saknēm attiecīgi krievvalodīgo, lauku iedzīvotāju un nacionāli
noskaņoto iedzīvotāju grupās. Pauls arī runāja par mainīgo partiju saistību ar, tā sauktajiem,
Latvijas oligarhiem.
Pārrunu otrajā daļā Pauls iepazīstināja klātesošos - apmēram 20 cilvēku grupu - ar gaidāmo
Saeimas vēlēšanu dalībniekiem, īpaši izceļot jaundibinātās partijas - Par (sociāli liberāli
noskaņota), Jauno konservatīvo partiju (ko vada no Nacionālās apvienības pārbēgušais bijušais
tieslietu ministrs Jānis Bordāns, un kurā līdzdarbojas bijušie KNAB darbinieki Juta Striķe un
Juris Juraišs, kas saņēmuši lielu sabiedrības uzmanību), un sociāldemokrātiski noskaņoto
partiju Progresīvie. Klātesošie pārliecinājās par Latvijas demokrātijas dzīvīgumu un sarežģītību.
Kims
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Dienas norise
Piektdien, 5. janvārī

5.

janvārī

7.00 Rīta pastaiga/vingrošana
7.45 Dabas klusuma baudīšana
8.00 Brokastis
8.40 Dienas ievadīšana zālē
8.50 Pēteris Strazds:
Pēteris Dombrovskis- latviešu fotogrāfs
9.20 Kafija, maizīšu gatavošana pusdienām un
izbraukšana uz Pētera Dombrovska izstādi un veco
Parlamenta ēku, piknika pusdienas
10.20 -Ierašanās izstādē
13.30- Atgriešanās no Kanberas
14.00 - 16.00 Pēcpusdienas ievirzes
16.00 - 16.20 Launags
16.20- 16.40 Brīvais laiks
16.40 Puduri
18.00 Vakariņas
19.00 Filma par Pēteri Dombrovski
20.30 Pasaka, “Aijā, žūžū..”.
21.00 Zāļu tējas – stāstījums un degustācija
22.30 Zolīte, kārtis, satikšanās...

Sestdien, 6. janvārī

6.

janvārī

7.00 Rīta pastaiga/vingrošana
7.45 Dabas klusuma baudīšana
8.00 Brokastis
9.00 Dienas ievadīšana zālē
9.20 Rasa un Rozīte
“Saskarsmei ģimenē jākļūst par drošas rītdienas pamatu”
10.20 Kafija
10.40 Rīta ievirzes
12.40- 13.00 Brīvais laiks
13.00- 14.00 Pusdienas
14.00 - 16.00 Pēcpusdienas ievirzes
16.00 - 16.20 Launags
16.20- 16.40 Brīvais laiks
16.40 Puduri
18.00 Vakariņas
19.00 “Jautrais skrējiens” - stafete
20.30 Pasaka, “Aijā, žūžū..”.
21.00 Spēles
22.30 Zolīte, kārtis, satikšanās...

Kas tad notiek Grīnhilā- „Tauriķis“ vēl un vēi 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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Kas kaitēja nedzīvoti Grīnhil meža maliņāi?

Kas kaitēja nedzīvoti,
Diža meža maliņāi?
Pieci brieži man arami,
Sešas stirnas ecējamas.
Ar vilciņu vagu dzinu,
Lapsa vagu metējiņa.
Zaķis kūla kankalīšus,
Ar pakaļas kājiņāmi.
Vārna tāda puspelēka,
Tā bij mana moderīte.
Cielaviņa baltu kaklu,
Tā galdiņa klājējiņa.
Cirulītis zirgu puisis,
Ar pelēku paltraciņu.
Žagatiņa garu asti,
Tā bij ziņas devējiņa.

Foto: Valdis Lainis
Neesmu Grīnhilā sastapusi briežus un stirnas aram vai
ecējam, bet noteikti ir vietējie ķenguri, kurus visi pirmajās
vakariņās ar tik lielu sajūsmu skatījās, un kuri “zāli nopļauj”.
Tāpat es nezinu, kas ir kankalīši, bet gan jau šejienes truši
tādus arī sakuļ. Un putni! Iemācījos, ka žagatai (magpie)
ir balts uz knābja, un “currawong’’ ir dzeltenas acis, bet, ja
gribat zināt kā atšķiras viņu dziesmas, tad lūdzu jautājiet
Viktorijai, lai viņa nodzied. Netrūkst nedz baltie, nedz raibie
papagaiļi, un kokaburas smiekli arī ir dzirdēti.
Nu gan es novirzos no temata. Piesēdos, lai aprakstītu
mākslas ievirzi, bet sāku domāt par dabu, jo mūsu pirmos
mākslas darbus iedvesmoja apkārtnes daba. Salasījām
dažādas lapiņas (gan eikalipta un grevīlijas, gan ozola un
kļavas), koku mizas un smilgas. Apzīmējām tām apkārt un
izgriezām šablonus. Tad sākām drukāt, vispirms uz papīra,
tad uz auduma. Izmēģinājām likt biezākas un plānākas krāsu
kārtas, rakstus atkārtot un pārlaist vienu otram pāri. Nākamais
solis būs pielietot plašāku krāsu paleti. Kamēr strādājām,
priecājāmies, cik mierīga te ir apkārtne. Viena māksliniece
izteicās: “kas kaitēja nedzīvoti diža meža maliņāi?” Pareiz ir!
Un tāpēc man šī dziesma tagad ir prātā.
Valda
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Kalnā kāpēji.....

No kreisās puses Aleksis,Voldis, Dace, Pauls, Daina un Indra. Foto uzņēma kalnā kāpējs
Pēteris.
Volda vadībā maza, bet bezbailīga nomentnieku grupa devās pārgājienā uz Kotera (Cotter)
dambi. Pa ceļam viņi sastapa gan žagatas, gan melnu čūsku, gan lielu ķenguru, tomēr beigās
sasniedza augstieni, no kuras varēja apskatīt vareno, 2013.gadā uzcelto aizsprostu, kas
izskatās pēc milzu trepēm, un aiz kura glabājās ūdens Kanberas pilsētai.
Pauls

Rīta dziesma

Referāts

Rītā agri saule lēca, 3x
Zelta rasu notraukdama.
Agri gāja Laimes māte
Ļaudīm laimi vēlēdama.
Vienam deva mantu, slavu,
Otram gudru padomiņu.
Ko laimiņa man tu lemsi
Savā gudrā padomā?
Laima grūši nosapūta,
Sniedzās pūra dibenā.
Izvelk skaņu zelta kokli,
Izvelk dziesmu vācelīti.
Še, bērniņ, tev zelta kokle,
Še tev dziesmu vācelīte.
(latviešu tautasdziesma)

Otrais referāts. To pasniedza Dace Smildziņa. Referāta
secinājums - Latvija ir piedzīvojusi daudzas izmaiņas, bet
kultūra vēl joprojām ir cilvēkiem svarīga.
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Zolītes
turnīra
rezultāti!!!
Vēl notiek
apmācības
zolītes
spēlē.

Izbraukums šodien!

Lūdzu neaizmirstiet, ka šorīt brokastis jāpaēd līdz 8.40 .
Pēc referāta uzdzeram kafiju, taisam maizītes un dodamies izbraukumā. Satiekamies
Nacionālajā bibliotekā, Exhibition Gallery, Parkes Place Canberra, 10.20 no rīta, apakšējā stāvā.
Pēc izstādes būs pikniks Canberra Nara Parkā, Yarralumla. Satiekamies tūlīt pēc izstādes. Pēc
tam pieaugušie un bērni, kuri vēlas dosies uz veco Parlamenta ēku (bērni var palikt laukumā ar
vecākiem, ja vēlas). Mums jāatgriežas nometnē plkst.14.00 uz pēcpusdienas ievirzēm.

Cita informācija
*Pa izbraukuma laiku Grīnhilas centrā tiks indētas lapsenes. Tam mūsu pēcpusdienas
nodarbības nevajadzētu traucēt. Ja ir kādi jautājumi, lūdzam griezties pie Ivetas.
*Lūdzu ieviržu vadītājus paziņot, ja ir kas īpaši vajadzīgs pēdejam vakaram - ievirzes un pudura
priekšnesumam.

22:30- ...

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

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

16:40-18:00

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”

16:00-16:20
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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Ūdens spēles

Nabaga vecāki un vecvecāki. Foto: Pēteris Strazds

Grīnhilas darbinieki pēc pusdienām bija noorganizējuši bērniem ūdens spēles. Bērni punktīgi
ieradās ar saules krēmu uz sejām un peldkostīmos. Sastājušies garā rindā, viņi meta viens
otram ūdensbumbas. Viņi tās ķēra kā jēlas olas, lai bumbas nesaplīstu. Bērnus ļoti iepriecināja
slidināšanās pa garajiem melnās plēves gabaliem (bērni tika vilkti ar divu vecāku palīdzību un
virvēm).
Pēc tam bērni tika sadalīti divās komandās. Katrai komandai ar spaiņiem bija plastmasas caurulē
jāielej ūdens tā, lai tas piepildītu otru spaini. Tad sekoja skriešana un vizināšanās. Dažkārt vienā
reizē vizinājās pat trīs vai četri bērni.
Trešajā nodarbībā bērni strādāja kopā, ar virvēm mēģinot pārnest ūdens piepildītu trauku. Tas
bija līdzsvara vingrinājums. Pirmā grupa laikam arī vinnēja! Beigās sākās laistīšanās, visi kārtīgi
izmirka un guva atspirdzinājumu 30 grādu karstajā dienā. Mīļš paldies Grīnhilas vadības palīgiem
un vecākiem, kuri vilka bērnus pa melnajiem plēves “kalniem”. Bez jums nekas nebūtu sanācis.
Man pašai pēc šīs skriešanas un vilkšanas bija jāiet atpūsties no karstuma (gribējās arī drusku
atvilkt elpu pēc visa tā Jaunatnes Dienu tempa.)
Māra Moore
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Kapellas ievirze

Daina. Foto: Valdis

Irena, Elza, Pauls, Viktorija. Foto: Valdis
Pirmajā nodarbībā sapulcējās daži mūzikas
mīlētāji - tādi, kuri vēlējās atklāt savas
muzicēšanas spējas un vispārējo drosmi
mūzikas laukā. Bija arī citi ar pieredzi
instrumentālajā spēlē. Piedalījās bundziniece,
vijolnieks, koklētāja, ukeleles, akordeona un
dažādu sitaminstrumentu spēlētāji. Dziedājām
par kokiem – priežu mežiem un ozoliņiem,
gan ar zemiem zariem, gan pilniem ar bitītēm.
Nospēlējām arī dažas jautras dziesmas – par
vājiem prātiņiem, prūšu zemītēm un Rūženu.
Mūziķiem bija gandarījums par panākto un
labsajūta par kopīgo saspēli.
Otrā muzicēšanas sesija bija pavisam atšķirīga,
jo sanāca cītīga koklētāju saspēle – kopā
ar brašu vijolnieku un kautrīgu stabulīti.
Koklētājas centās izvingrināt jauniegūtos “trikus”
(pateicoties Rozītei un Rasai) – un uzlabot ļoti
svarīgu kokles spēles sastāvdaļu: kā un kad
mainīt akordus. No “do” uz “sol” un atpakaļ. Sāk
jau ripot!

Andris. Foto: Valdis
Pienāca jauka dalībniece no mākslas ievirzes
blakus istabā un pateicās par mūziku un
jauko gaisotni. Tātad, labi visapkārt ! Šodien
visiem muzikantiem baterijas tika uzlādētas
tik pilnas, ka viņi paši izteicās - derētu iet
atpūsties. 						
					Viktorija
Līdz nākamai rezei !

