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Vakardienas notikumi

Bērnu “Jautrais skrējiens”. Izdevās!
Visi foto: Pēteris Strazds.

Bērni skatās Dombrovska darbu
grāmatu. Foto: Iveta

Vidū “Jautrā skrējiena” vadītājs Aleksis paskaidro bērniem spēles noteikumus. Paldies viņam par
izdomu.
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Dienas norise
Svētdien, 7. janvārī

7.

janvārī
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7.00 Rīta pastaiga/vingrošana
7.45 Dabas klusuma baudīšana
8.00 Brokastis
9.00 Dienas ievadīšana zālē
9.20 “3x3 darbība Austrālijā” - vairāki 3x3 bijušie vadītāji
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 Atvadu vakarsPriekšnesumi, izpriecas.....

Pirmdien, 8. janvārī

8.

janvārī

7.00

Rīta pastaiga/vingrošana

8.00 Brokastis
9.00 Pakošanās
10.20 Noslēgums
Braucam mājās. Uz tikšanos 2019.gadā Adelaidē.

Latviskās Austrālijas garšas

Siera un gruboto gatavošana.
Dace, Melita un Ināra. Foto: Valdis

Kulinārijas pudurī izmēģinājām tradicionāliem latviešu
ēdieniem piešķirt Austrālijas garšas. Pirmajā dienā
cepām sklandraušus, otrajā vārījām gruboto (moderno
latviešu versija par itāļu risoto) un sējām Jāņu sieru.
Mūsu gardēžu grupā darbojās Andris, Elvīra, Melita,
Dace, Ināra, Selga, Indra, dažkārt pievienojās vēl kāds
interesents. Vislielākais izaicinājums bija ar sieru vārījām pienu, pievienojām ricotta, un 1 citrona sulu (lai
būtu skābāks, veidotos biezpiens). Izmantojām recepti no
bloga krista.lv. Gaidījām un uztraucāmies, vai katla saturs
“sadalīsies” - vai būs sūkalas un biezpiens. Viss notika!
Visiem garšoja.
Taču kulinārie eksperimenti pārtrūka, kad mums atņēma
virtuvi, jo mājā, kur darbojāmies, sāka saimniekot jaunie
futbolisti. Mēs nenokārām degunus -- atvadu vakaram
sarupējām garšīgu pārsteigumu. Kādu? To varēs
nobaudīt šovakar.
Dace
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Politiskā ievirze
Politika un žurnālistika
Labi apmeklētā politikas ievirzē 6. janvārī,
Uldis Ozoliņš klausītājus īsumā informēja par
žurnalistiku Latvijā.
Tālāk runāja Pauls Raudseps. Viņš atbrauca
uz Latviju 1990.gadā no Bostonas un
pievienojās Tautas Frontei, ar nodomu
informēt Rietumu pārstāvjus par situāciju
Latvijā. Viņš konstatēja, ka Latvijā tolaik
bija liels trūkums patiesiem faktiem. Jo līdz
tam bija pieejama tikai oficiālā versija par
notikumiem, vai arī kādas personas viedokļi.
Kad 1990.gadā Augstākās Padomes
vēlēšanas uzvarēja Tautas Fronte, Latvijas
presē šīs ziņas netika tik plaši publicētas, kā
tas būtu parasts Rietumu presē. 1990. gadā
tika izveidota avīze “Diena”, kura pieņēma
ētikas kodeksu, ka žurnālisti nedrīkst
ņemt naudu no cilvēkiem, par kuriem viņi
raksta. “Dienas” ienākumi sākumā nāca no
sludinājumiem un reklāmām. “Diena” bija
populāra, bet ar 2008.gada krīzi tirāža sāka
sarukt. Arī interneta ieviešana krasi mazināja

tirāžu.
Tad zviedru īpašnieki avīzi pārdeva un
sākās dažādas problēmas. Jaunie īpašnieki
pieprasīja izmaiņas, ar ko “Dienas” darbinieki
un žurnālisti nebija apmierināti; daudzi atstāja
“Dienu” un nodibināja žurnālu “Ir”.
Patlaban sociālie mediji vairāk iespaido
sabiedrību, nekā tas bija agrāk.
Agrākā doma bija par „taisnīgu, godīgu, labi
pārvaldītu, rietumniecisku avīzi Latvijā”. Vēl
turpinās tas, ka redaktors ir atbildīgs par
avīzes saturu un viņš lemj par ko rakstīt, kas
ir svarīgs.
Žurnāls “Ir” iznāk reizi nedēļā, un var vairāk
iedziļināties nopietnās lietās, nekā to spēj
dienas avīzes vai interneta portāli un tiem
līdzīgi mediji.
“Ir Svarīgākais” ir īss, kodolīgs pārskats par
patreizējiem notikumiem, kuru jebkurš cilvēks
par brīvu var saņemt savā epastā. Informācija
atrodama Ir portālā (www.irir.lv). Ja grib
iedziļināties, tad ir jāreģistrējās kā lasītājam.

Foto: Valdis Lainis. Politiskā ievirze. Kims, Pauls, Uldis.

Elvīra Latiša

Kulinārijas ievirze - siera
siešana. Foto: Andris Kariks.
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Pēc skatītāju pieprasījuma Rasas un Rozītes referātā minētie:

Referāts

Rīta dziesma

Laima grūši nosapūta,
Sniedzās pūra dibenā.
Izvelk skaņu zelta kokli,
Izvelk dziesmu vācelīti.
Še, bērniņ, tev zelta kokle,
Še tev dziesmu vācelīte.
(latviešu tautasdziesma)

Foto: Iveta

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?

Ceturtais referāts. To nolasīja Rasa un Rozīte. Referāta
secinājums - ar latviešu skoliņām viss ir kārtībā, bet ko
darīt ar pusaudžiem? Kā iemācīt latviešu valodu ārzemēs
dzīvojošiem pusaudžiem, kuriem ir tik daudz citu interešu.
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Papildinājums Kima rakstam ceturtajā Tauriķī par
Politiskās ievirzes pārrunām.

Zolītes
turnīrs.
5.janvāra
rezultāti!
Voldis
+17
+16
+20
Elektra
-17
-20
-23
Pauls R
-2
+4
+3

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.
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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

6. lpp.
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