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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Demokrātija Latvijā, vai jau
panākta?

P

iektdienas rītā, mēs atkal dedzīgi devāmies uz
Jāņu sētu, lai uzklausītu pirmo turpinājumu Annas
Žigures un Ulža Ozoliņa atklājumos par pagājušā
gada notikumiem Latvijas politiskajā dzīvē. Šoreiz
Uldis pārsteidza Annu, ļoti drīz no sava īsā ievada
dodot viņai vārdu. Viņš jau visu svarīgāko ievadam
bija izskaidrojis iepriekšējā dienā.
Anna stāstīja šodien par laiku 2007. gada vasarā,
kad savu amata laiku beidza Valsts prezidente,
Vaira Vīķe-Freiberga, un viņas vietā nāca jaunais
Valsts prezidents, ārsts Valdis Zatlers. Anna mūs
iepazīstināja ar daudzajām problēmām, ko laikam
nebija paredzējis šis jaunais prezidents, uzņemoties
goda pilno, bet tautai tik atbildīgo amatu.
Latvijas iedzīvotāju
interese par Zatleru ir
bijusi ekstrēma, jo te
bija cilvēks par kuŗu
iepriekš nekas nebija
zināms. Preses slejās un
TV ziņās tad arī nu viņš
un viņa ģimene tikuši
smalki izpētīti ar dažādiem vērtējumiem.
Arī iepriekšējās Valsts prezidentes, Vairas VīķesFreibergas, aiziešana no amata bija drāmatiska. Mēs
pat te Austrālijā bijām dzirdējuši par ziedu velti
prezidentei, kad Turaidā, Dainu kalnā, izveidoja
saules ornamentu no visas Latvijas malām atsūtītiem
ziediem. Pēc tam, pateicībā, ziedus ar svinīgu dievtuŗu
ceremoniju sadedzināja. Mūsu 3 x 3 dalībniece,
Jolanta Lārmane, piedalījās šai ceremonijā. Bija
aizkustinoši dzirdēt par šo skaisto sveicienu aizejošai
Valsts prezidentei, Vairai Vīķei-Freibergai, pretēji
noskaņojumam viņas pēdējā uzrunā Saeimai.
Tik daudz ar ko mūs iepazīstināja Anna, Uldim šur

Sestdien, 5. janvārī

tur piebilstot, ar savu stāstījumu par šo vasaru Latvijā.
Mēs dzirdējām par referendumu, par sastrēgumiem
polītikā, par demokrātiju kas nedarbojas demokrātiski,
par ekonomikas pārkaršanu, skaidri redzamu
svarīgajās procentu maiņās: inflācija +13.7%, valsts
kopprodukta pieaugums +11%, algas pielikumi
(dažiem) +20%!
Nākošais turpinājums šai sāgā sniegs mums
ieskatu „Jūrmalgeitas” sensācijās!
A. Purena

Š

Šodienas izbraukums!

odien dosimies izbraukumā! Ņemsim līdz
sviestmaizītes un brauksim uz Viktorijas
virsotnēm! Būs iespēja pastaigāties un izbaudīt
Viktorijas „high country”.
Brauciens no 3x3 apmēram 20 minūšu garumā.
Apmēram 10 minūtes jāstaigā no mašīnas novietošanas
vietas, lai nokļūtu līdz būdiņai kur ir klajums un iespēja
nomest sedziņu un uzēst pusdienas. No turienes var
iet pastaigāties par taciņu vai turpat pakāpeļāt par
akmeņiem. Laika pareģojums: 22 grādi un mākoņains.
Mušas ir baigi uzbāzīgās! Vajag aizsarga smēri pret
saules stariem. Arī segu uz kuras sēdēt (ja vēlas), jo
Wallace’s Hut ir tikai viens galdiņš!
Otra iespēja tiem, kuri nevēlas staigāt, nedz palikt
mājās, ir aizbraukt uz Fols Krīka „Bowl” un uzbraukt
krēsla pacēlējā kurā nokļūst kalna virsotnē, un baudīt
Viktorijas alpu skatu! Esot varens! Pacēlājs darbojas
līdz 15:00. Varētu būt vēss un vējains. Ieteicams ņemt
līdz siltas jakas. Izmaksa $10 pieaugušajam un $6
bērnam (6-14). Zem 5gv par brīvu.
Kad ir laiks pulcēties mašīnu novietošanas
laukumā, izzvanīsim ar lielo zvanu. Izbraukšanas
laiks paredzēts plkst. 13:00.
(Turpinājums 3. lpp.)
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Dienas norise

sestdien

svētdien

07.00
07.45
08.00
09.15
		
10.45
11.00
12.30
13.15
16.45
18.00
19.00
		
20.00
20.15
21.00
22.00

Pastaiga
Svētbrīdis – A. & M. Siksnas – (Lapenē, Jāņu pļavā)
Brokastis – (Saimes istabā)
Plenārs – Jūrmalgeita un Jūrmalas Aizsardzības Biedrība – 		
Anna Žīgure – (Jāņu sētā)
Brīvs
Rīta ievirzes – Ilga Reizniece – (Jāņu sētā)
Pusdienas
Izbraukums uz “Wallace’s Hut”
Puduri – Grāmatu pulciņš. 3x3 prese. Alutiņš. Jāņu nakts
Vakariņas
Vakara programma – Kuŗš gudrāks? – A. Mačēns – (Jāņu 		
sētā)
Pasaka – J. Lārmane – (Jāņu sētā)
Bērni uz čučumuižu
Filma – Es mīlu Jūsu meit – komēdija – (Jāņu sētā)
Danči kamēr krīt! – (Jāņu sētā)

07.00
07.45
08.00
09.15
		
10.45
11.00
12.30
14.00
14.45
15.00
		
16.30
16.45
18.00
19.00
		
20.00
20.15
21.00
22.00

Pastaiga
Svētbrīdis – A. & M. Siksnas – (Lapenē, Jāņu pļavā)
Brokastis – (Saimes istabā)
Plenārs – 2007. rudens; Valdības laiks – Anna Žīgure – (Jāņu
sētā)
Brīvs
Rīta ievirzes – Ilga Reizniece – (Jāņu sētā)
Pusdienas
Šis un tas – “Viņi” – Anna Žīgure – (Jāņu sētā)
Brīvs
Pēcpusdienas ievirzes – Līgo virtuve. Pie dabas krūts. 		
Dziesma – (Jāņu sētā)
Brīvs
Puduri – Grāmatu pulciņš. 3x3 prese. Alutiņš. Jāņu nakts
Vakariņas
Vakara programma – Sit, Jānīti, vaŗa bungas! – V. Mačēna 		
(Jāņu sētā)
Pasaka – E. Latiša – (Jāņu sētā)
Bērni uz čučumuižu
Teātrāls uzvedums – Jāņu nakts” – I. Brūvere – (Jāņu sētā)
Danči kamēr krīt! – (Jāņu sētā)

Priecīgu dzimšanas dienu

Ellai Mačēnai
novēl visa 3x3 saime!
––
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Šodienas ... (Turpinājums no 1. lpp.)

Portretu galerija

Lūdzu
neaizmirstiet
izpildīt
braukšanas
olītiskā plenārā mūs Anna Žīgure iepazīstināja
informācijas lapu, kura atrodas uz lielā galda, Saimes
ar mūsu polītiķu niķiem un stiķiem, būšanam
istabā pie žurnāliem.
un nebūšanām, kas no viņu darbībām, gribētām vai
Anita Andersone
negribētām, cēlušās gan viņiem, gan mums. Tā par
mūsu valsts, tagad man jālieto vārdiņš, kādreizējo
otro ietekmīgāko personu, dzirdējām, ka viņš esot
no zaļajiem, kas nenodarbojoties ar leknas zāļu
audzēšanu, bet gan ar traktoru pirkšanu un tagad
varbūt arī ar pārdošanu, jo ienesīgais amats Saeimā
viņam zudis – laikam uz visiem laikiem – cerams!
Šeit tad
r negaidītu pavērsienu sākusies cīņa par
i
e
v
ietoju
Zolītes turnīra čempiona titulu. Jau pirmajā
šīs
reiz
jau
priekšsacīkšu kārtā zaudējumu cietusi pašreizējā
cēlās,
bet
čempione Dace Dārziņa, kura sīvā 20-it izspēlu
tagad
no
turnīrā bija spiesta piekāpties Arnim Siksnam. Rūdītā
D
e
m
o
k
la
spēlētāja gan neatstāja nekādas cerības jaunajam
z
o
b
e
n
a
un nepieredzējušajam viesspēlētājam no zolītes
ķertās,
un
dzimtenes Latvijas, Dīvam.
šeit es viņu
Tikām pārliecinošus rezultātus priekšsacīkšu
nenolamāju
sākumā uzrādījuši Tālis, Andris D, Ivars un jau par ķertu, ko varbūt man būtu jādara gan, personas
pieminētais Arnis, kuri uzvarējuši savās apakšgrupās portretu (ar Gunāra Bērziņa mākslinieciskās rokas
un ieguvuši 6 punktus.
palīdzību).
Pie 4 punktiem tikuši Anita A., Dace, Linda un
Jūsu Apeļu Anita, jā.
Kārlis.
Ar diviem punktiem mierināti apakšgrupu
neveiksminieki Māra, Irēne, Dīvs un Andris K.
Zolītes turnīrs turpinājās arī vakarvakarā, taču tas
bija pārāk vēlu lai „Tauriķis” to paspētu atspoguļot.
rieks kur tu rodies!? Es, jūsu Apeļa Anita, nu jau
D. R.
es kļūstu personiskāka, pa blati, tā caur pazīšanos,
saņēmu izgriezumu no publikācijas Ieva, kur Aiva
Kanepone raksta par to kā skaisti un latviski lamāties.
(Bērni ir jāizglīto, bet šo rakstu atstāšu vecāku
cenzūrai.) Kanepone raksta: “Taisnību sakot, mani
vienmēr mulsinājuši daudzstāvīgie krievu vārdi mūsu
neformālajā leksikā. Nu labi, cilvēks ir saniknots, ja
tramvajā viņam nejauši uzsvempjos uz kājas, un es
Mini manu mīklu:
saprotu, ka principā viņš saka kaut ko nelāgu, - bet
1 Sarkana gotiņa puru brien.....
es gribētu vismaz saprast, KO TIEŠI! Kas īsti es,
viņaprāt, esmu? Uz kurieni īsti man jāiet?
2 No jūriņas izpeldēja
		 Divi sirmi kumeliņi
Nerunājot nemaz par angļu <<f...>>. Nu labi, es
		 Vienam bija zvaigžnu sega,
zinu, ko tas nozīmē, paskatījos vārdnīcā. Bet kā šī
		 Otram zelta iemauktiņi......
vārdiņa lietotāji to visu iedomājas izdarīt??? Te pat
latvju pirmais seksopatologs Jānis Zālītis būtu pilnīgi
3 Raiba govs cini bada....
apjucis, ja būtu jāklasificē visas šīs savādās seksuālās
4 Pērn govs gulēja, šogad vieta redzama....
orientācijas. Es pat ar zināmu piepūli saprastu, ka viņi
grib <<f...>> nejauku pārdevēju vai pat negantu ceļu
5 Zelta kamols pār kalnu veļas...
policistu. Bet kāpēc TROLEJBUSU?
Un kāds mīklām sakars ar Angas Granta sarakstīto
Mūsu ierosinājums, ja nu gluži bez lamāšanās
„Jāņu Nakti”? Ne jau pašām mīklām bet atbildēm
iztikt
nevar, tad lietot maķenīt rāmākus aizstājējus,
gan. „Jāņu Nakti” uzvedīsim 6. janvārī. Atnāciet un
kuŗi:
uzminiet kas tie sakari ir!
1/ ir saprotami ļaudīm bez svešvalodu zināšanām;
I. Brūvere
2/ nesūta nabaga nogrēkojušos personu gluži

P

Cīņa par Zolītes čempiona
titulu sākas šokējoši!

A

P

Jāņu nakts

––

Sulīgs vārds vietā
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iznīcībā un nebūtībā;
3/ liek mieru daudzcietušajam orgānam, kas
pašlaik tiek izmantots par galveno instrumentu visu
sadzīves situāciju risināšanai.
Ieva veica arī nelielu eksperimentu un ar izbrīnu
secināja, ka ļaudis konfliktsituācijās daudz vairāk
ņem pie sirds visnotāļ pieklājīgā formā izteiktus
ierosinājumus.
Par <<nevēlos jūs nekad vairs redzēt!>>
apvainojās vairāk nekā par ierosinājumu <<ej
elle!>>
Un tieši tāpat par rāmi izteiktu konstatējumu
<<jums, iespējams, ir nopietni garīgi traucējumi!>>
nezin kādēļ sadusmojās vairāk neka par <<muļķis!!>>.
Iemesli joprojam nav skaidri.”
Janīna Kursīte, atbildot uz Kanepones jautājumiem
par latviešu lamavārdu pētniecību ir izsacījušies
šādi (citēšu dažus izvilkumus no Kursītes atbildēm):
“Lamāšanās – vārdošana, kad kāds ļaunumu nodarījis
un viņam nespēj fiziski atdarīt, bet atdara ar precīziem
vārdiem, noteiktām vārdu formulām. Un vēl tādi
lamuvārdi, kas tiek lietoti ikdienas saziņā, - vairāk
tas attiecināms uz krievu lamuvārdu ienākšanu. Tie
ir kā tāds valodas balasts, kas parāda cilvēka iekšējo
nesakārtotību un to, kā cilvēks savu iekšējo valodu
pārvērš uz ārējo valodu, un var redzēt, ka tur sakrājies
daudz negatīvisma.
Folklorā jau arī nav tā, ka tev vienkārši uzkāpj uz
kājas un tu teiksi –“ka tevi deviņi pērkoni sasper!”
Taču vienmēr, arī latviešu folklorā, svarīgi zināt, ja
tu nepamatoti nolādi, tas tev nāks atpakaļ. Tāpēc ir
svarīgi atturēties. Jaunības gados, īpaši puišiem,
svarīgi izrādīt to – “nenāc man par tuvu!” Jo lamuvārds
bieži ir starpsiena starp cilvēku un pasauli, tas parāda,
ka viņš ir viegli ievainojams. Sākotnēji tie lamuvārdi
ir aizsargsiena. Pēc tam tas var kļūt par paradumu.
Un vēl pēc tam tas var kļūt par tādu slimību, kas tevi
saēd.”
Bet ja nu man rodas neizbēgama konflikta
situācija kuŗā es vēlos kādai nevēlamai personai cieši
pateikt tieši kādas ir manas domas par viņa fizisko un
mentālo nepilnību, tad es ķeros pie Latviešu žargona
vārdnīcas un ar šadiem sulīgiem apzīmējumiem
apveltu necienīgo radījumu manā priekšā: Ka
ņemšu tevi pie žaunam! Tu lamzaks, puņķu tapa,
puņķu vērpele, diegadvēsele, aunapiere, sūda brālis,
jampampiņš! No tevis man sametas pļūtīzeris, bet tu
di... ej pats uz poda!
Laimīga kārtā man tik radikāla situācija vēl nav
nākusi priekšā un labi vien, ka tā, jo es no šādas
necienīgas personas, par tādiem apzīmējumiem viņa
personībai, asā, nesavaldīgā konfliktā, droši vien pati
norautos pa purslām.

Pievienoju Ivara Muzikanta asprātīgo konflikta
situācijas attēlojumu.
A. Apele

K

Tiek piedāvātas sūkalas
daiļumam!

ā vēsta sens latviešu ticējums, meitas, kuras grib
kļūt vēl daiļākas, un sievas, kas grib Jāņu naktī
izskatīties kā meitas, darīja šādi:
3 reizes pirms Jāņu vakara pusnaktī vai saulei lecot
(pēc Fols Krīkas laika 6.45), mazgāja seju sūkalās,
kas iegūtas, Jāņu sieru gatavojot.
„Līgo virtuves” dalībnieki piedāvā vienreizēju
iespēju pārbaudīt šī burvestīgā ticējuma patiesumu un
veikt mazgāšanās rituālu, ierodoties minētajos laikos
‘Jāņu ķēķī” .
„Jāņu Ķēķis”

A

Ko diētiķi nezin par
attaukošanos

ustrālijā pazīstamākās ir triju veidu diētas. To
nolūks ir tikt vaļā no liekajiem taukiem, bet to
pieeja atšķiras.
Pritikina metode saka, ka pēc iespējas jāsamazina
taukvielu saturs barībā pārtikā trūktu taukvielu,
ķermenis izvilks tās no liekajiem taukiem un tās
sadedzinās enerģijai.
Atkins diēta ieteic ēst taukvielas pēc patikas,
jo tauki rada sātības sajūtu. Zinātnieki brīnījās, jo
grams tauku satur divreiz vairāk kaloriju nekā grams
ogļūdeņražu (karbohidrātu) vai proteīnu. Beigās
atrada, ka ķermenis sadedzina taukus tikai daļēji un
pārējo izvada ārā.
Abas metodes darbojas labi kādus sešus
mēnešus, pēc tam tauciņi atkal vairojas. Starpība ir
ka pritikiniešiem ir bada sajūta visu laiku, kamēr

––
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atkinieši jūtas paēduši.
CSIRO iesaka ņemt milzīgus daudzumus liellopu
gaļas (iet baumas ka tiem ir cieša draudzība ar liellopu
turētājiem). Proteīni paātrina barības metabolismu,
t.i. dedzina kalorijas. Šīs metodes lietotāji saka ka tā
patiesi darbojas.
CSIRO diēta ļoti apgrūtina nieres un veicina
reimatismu. Bez tam, zarnu vēža varbūtība ir
proporcionāla sarkanās gaļas patēriņam. Vispār,
dzīvnieku gaļas bieža ēšana veicina vēzi.
Protams, kaloriju patēriņš ir jāierobežo pie visām
diētām.
Ķermenis pārvērš visas barības vielas par asins
cukuru glukōzi, lai šūniņas varētu tās izmantot
enerģijai. Diētiķiem nepazīstamais organiskais
chrōms savieno glukōzi ar insulīnu. Te ir tas suns
aprakts. Ja chrōma trūkst, glukōze nogulstās kā tauki.
Gavējot, papriekšu zūd muskuļi un tikai pēc tam
tauciņi. Atsākot normālu ēšanu, vispirms atjaunojas
tauki un muskuļi tikai pēc tam. Ar atkārtotu gavēšanu,
lietas kļūst arvien bēdīgākas.
Labākais chrōma veids ir kā pikolināts (chromium
picolinate). To komerciāli iegūst no alus rauga.
Vēlamā dienišķā deva ir 0,4 miligrami dienā. Veselības
veikalos pārdod apm. 25 mikrogramu tabletēs. Pētnieki
reiz mēģināja noskaidrot pie kādas devas kļūtu slikti,
bet to neatrada; pietrūkās pikolināta.
Pie metabolisma jeb kalõriju dedzināšanas
piedalās arī citas vielas, piem. Magnēzijs (Mg) kā
helāts (chelate, pareizi izr. kīleit), Mg orotāts (orotate),
Vitamīns B6 un proteīni arginīns un metionīns;
pēdējais ir arī pret vēzi. Mg sulfāts bojā nieres.
Pritikins ar savu diētu apturēja vēzi ilgus gadus,
kamēr kāds hemošarlatāns viņu apvārdoja ņemt
hemo’terapiju’ un sagādāja kaulu vēzi; neciešamo
sāpju dēļ P. izdarīja pašnāvību. Autopsijā atrada
ka viņa artērijas bij tīras kā mazam bērnam – viss
holesterīns prom.
Nemediķis Aristīds V..

Pavāri nav kļūdījušies – pica sejā atnes smaidu
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3x3 nometne Zaļeniekos.

N

ometne Zemgalē - Zaļeniekos, kas atrodas
pusceļā no Jelgavas braucot uz Tērveti, notiksies
2008.gadā no 13. līdz 20.jūlijam. Apmēram 350
nometnes dalībnieki dzīvos un strādās Zaļenieku
pagasta centrā, kura atrodas Zaļenieku arodskola,
Zaļenieku pamatskola, bērnu dārzs un Tautas
nams.
Nometnē aicinām piedalīties tos, kas
interesējas par latviskuma kopšanu un pēta un
apzina savas dzimtas vēsturi. Ļoti priecāsimies
par nometnes dalībniekiem, kam vēsturiskās
saknes ir saistītas ar Zaļenieku pagastu.
Nometnes vadmotīvi būs vārdi „Atvases” un
”Zaļš”. Mēģināsim dzīvot un domāt zaļi, arī
vairāki pasākumi nometnes laikā būs saistīti
ar to, kā šodienas paaudzes iemūžina savu
vecāku un vecvecāku piemiņu. Pamatīgāk
iepazīsim Zemgales novadu, tās bagāto kultūras
mantojumu un tās čaklos ļaudis, kas strādā
novadā šodien. Jelgavnieks Modris Ziemelis
paredzējis nometnes laikā pasākumu sava tēva,
kurš pēc otrā pasaules kara vadījis Zaļenieku
arodskolā jauniešu pretošanās grupu, piemiņas
iemūžināšanai. Rakstniece Anna Žīgure ar savu
ģimeni vēlas nometnes laikā atgādināt par savu
vecmāmiņu, rakstnieci Elzu Stērsti, atklājot
piemiņas akmeni vietā, kur bija dzimtas mājas.
Ir jauka novadpētnieces Liliānas Štaueres iecere,
nometnes laikā sarīkot grāmatas par Zaļenieku
pagasta literātiem atvēršanas svētkus.
Nometnes dalībniekiem būs pieejamas
apmēram 45 dažādas izglītības un darbības
ievirzes, no kurām lielākā daļa būs tradicionāla –
tautas māksla, amatniecība, vēstures izzināšana,
tuvākās apkārtnes iepazīšana, tikšanās ar vietējiem
tautas mākslas un amatu kopējiem. Ģimeņu
semināri, politika, Latvijas vēsture un Zemgales
novads, reliģija un ētika, aušana, rotu kalšana,
gleznošana, keramika, ādas apstrāde, animācija,
lelles un maskas, latviskā Dievapziņa, mūzika
un danči, cepuru taisīšana, pīšana, pļavu mācība,
pirts, latviskā virtuve, folklora pieaugušajiem un
bērniem, žurnālistika, teātris, jauniešu klubiņš,
koklēšana, koris, vilku un vilceņu mācība, senās
tekstilijas, floristika, alus darināšana ir tikai
daļa no plānotajām ievirzēm gan maziem, gan
lieliem. Īpaši izcelsim nometnes laikā dzimtu
pētīšanu. Būs latviešu valodas mācīšana tiem,
kam latviešu valodas prasmes spējas jāuzlabo.
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ASV un Kanādas dalībniekus lūdzam
pieteikties līdz 1. jūnijam, rakstot vai zvanot
Arnoldam Rupertam, 2141 Brunsink N.E., Grand
Rapids, MI 49503, USA. Tel. (616)456-8023,
fakss (616)456-5963, e-pasts liga3x3@iserv.net
Austrālijā pieteikumus pieņem Arnis Siksna, 4
Marmindie St., Chapel Hill, Q 4069, Australia.
Tel 61-7-3378-0319, e-pasts a.siksna@mailbox.
uq.edu.au Dalības maksa ir $225.- US personai,
bet ne vairāk kā $575.- kodolģimenei, bērniem
līdz 7 gadiem puscena. Dalības maksā ietilpst
nedēļa apmešanās, trīs ēdienreizes dienā, darba
materiāli (izņemot rotu kalšanā), nometnes avīze
un transports no Rīgas un uz Rīgu.
Visi mīļi gaidīti!
Zaļenieku 3x3 nometnes vadītājs
Andris Tomašūns

Latvijas jaunumi
Latvijā aizvien sarūk iedzīvotāju skaits!

Kā sals klāt, tā cīņa ar zemledus
makšķerniekiem!

Gadu mijā aizsākušais sniegs turpinājies arī
nākošajās dienās, tiesa bieza sniega kārta Latvijā nav
manāma. Biezākā tā ir Rīgā – aptuveni 9cm.
Sinoptiķi prognozē, ka līdz svētdienai sniegs vairs
nav gaidāms, taču saglabāsies sals. Sākot ar svētdienu
kļūs siltāks, gaidāms arī sniegs, bet nākamās nedēļas
vidū visticamāk iestāsies atkusnis.
Tādēļ ir saprotams, ka pirmo iespēju nodoties savai
stihijai izmanto neskaitāmi zemledus makšķernieki,
kuri izsenis bijuši slaveni ar savu pārgalvību. Ir
pat zināms teiciens: Ja uz ezera redzi zemledus
makšķerniekus, tad zini – drīz ūdeni klās ledus.
Policija aicina cilvēkus ņemt vērā brīdinājumu
neuzturēties uz ledus, jo tā biezums ūdenstilpēs
pašlaik ir niecīgs un nespēj noturēt cilvēka svaru.
Pašreiz Latvijā, ņemot vērā laika apstākļus, 90%
ūdens platību ir bīstamas.

Par smēķēšanu uz skatuves turpmāk
brīdinās!

Latvijā uzsāktā cīņa pret smēķēšanu publiskās vietās
skārusi arī teātrus. Turpmāk izrāžu apmeklētāji tiks
brīdināti, ja lugas atveidojuma laikā mākslinieciskās
nepieciešamības dēļ paredzēta smēķēšana. Panāktais
lēmums ir kompromiss, jo sākotnēji Veselības
ministrija smēķēšanu teātra izrādēs vēlējās aizliegt
vispār.
Lai pasargātu nesmēķējošos iedzīvotājus no
tabakas dūmu ietekmes, no šā gada 1.jūlija plānots
Latvijas un Krievijas augstāko amatpersonu aizliegt smēķēt visās izglītības un audzināšanas
iestādēs. Turpmāk smēķēt nedrīkstēs arī publiskajās
starpā iestājies pavasaris.
telpās, kinoteātros, sporta zālēs, koncerta zālēs un
Valsts prezidenta Valda Zatlera vizīte uz Maskavu
citur. Smēķēt nedrīkstēs arī bērnu atpūtas un rotaļu
varētu notikt vēl laikā, kad Krievijas prezidenta amatā
laukumos, savukārt parkos, skvēros un peldvietās
ir Vladimirs Putins.
varēs smēķēt tikai speciāli ierādītās vietās.
To atzinis Krievijas vēstnieks Latvijā Viktors
Kaļužnijs, norādot, ka abu valstu attiecības pēdējā
laikā ir “iegājušas aktīvā fāzē”, tāpēc ir pilnīgi loģiski,
Gulbim Adelaide nav veiksmīga!
ka prezidenta vizīte notiek šajā laikā.
Latvijas labākais tenisists Ernests Gulbis ceturtdien
Taču izrādās, ka jūnijā, kad Rīgā norisināsies
Austrālijā,
Adelaidas turnīra otrajā kārtā divos setos
Baltijas jūras valstu valdību vadītāju sanāksme,
ar
3-6,
2-6
zaudēja
Francijas tenisistam Žo Vilfrīdam
Putins varētu parādīties arī Latvijā, tik jaunā statusā
Tsongam.
– kā Krievijas premjers.
Lai arī abu tenisistu vietas pasaules rangā nav
krasi atšķirīgas un Tsonga, kurš pasaules rangā ieņem
43. vietu, Gulbim ir priekšā tikai par 18 pozīcijām,
Latvijā lētākais sviests Baltijā
Lai arī strauji augošās cenas bendē nervus kortā ceturtdien dominēja francūzis.
Turnīra pirmajā kārtā Gulbis ar 6-7, 6-4, 6nevienam vien Latvijas iedzīvotājam, izrādās, ka
2
uzvarēja
Andreju Golubevu no Krievijas. Par
Latvijā ir lētākais sviests, liellopu gaļa, cūkgaļa un
kartupeļi Baltijā. Tā liecina Centrālās statistikas iekļūšanu sacensību otrajā kārtā Gulbis nopelnīja 15
reitinga punktus un 7230 ASV dolāru lielu prēmiju.
pārvaldes apkopotā informācija.
Pagājušā gada 10 mēnešos Latvijā iedzīvotāju
skaits samazinājies par 7260 cilvēkiem, ziņo Centrālā
statistikas pārvalde. Dati liecina, ka no 1. janvāra līdz
1. oktobrim Latvijā dzimuši 17 480 cilvēki, bet miruši
24 740. 2007.gada sākumā Latvijā bija 2 281 305
iedzīvotāji, bet 30.septembrī - 2 272 595.
10 mēnešos Latvijā reģistrētas 12 406 laulības.
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Pirms kāpšanas jāievelk elpa

Es to varu!

Lai tik viņi danco, es nedaudz palasīšu ...

Sanāks vai nesanāks ?

Vai Tu atceries kas notika pagājušogad???

Zini vai mini, bet atbildi, kurā mēnesī notika katrs no šiem notikumiem un saņem pārsteiguma balvu!
1

Nomainās laikraksta „Austrālijas Latvietis” redaktors ............................

2. Par braukšanu narkotiku reibumā Rīgā tiek aizturēts jauneklis Pēteris, kura tēvs ir Saeimas deputāts
un bijušais iekšlietu ministrs Dzintars Jaundžeikars. Tā vietā, lai neiejauktos vai nosodītu dēla rīcību, tētis
pasludina, ka šī ir politiska provokācija. Vēlāk, pārbaudot Pētera analīzes, Narkoloģijas valsts aģentūra
tajās konstatē narkotiskās vielas ‘ecstasy’ klātbūtni . .............................
3. Bez žoga ap Brīvības pieminekli visai mierīgā gaisotnē notiek Leģionāru piemiņas pasākums.............
4. Rīgas dome nolemj slēgt līgumu ar akciju sabiedrību “Dienvidu/a tilts” par Daugavas Dienvidu
tilta labā krasta pieeju projektēšanu un būvniecību, kas kopumā izmaksās aptuveni 313,4 miljonus latu.
Tādējādi Latvija iegūst vienu no dārgākajiem tiltiem pasaulē. . ..................................
5. Tiek izdota Baldones pseido-pankroka kolektīva “Tumors” debijas plate ‘Ideoti’, kuru kritiķi nosauc
par sen gaidītu svaiga gaisa malku Latvijas mūzikā. ................................
ATBILDES IZGRIEZIET UN, UZRAKSTĪJUŠI SAVU VĀRDU, IEMETIET TAURIĶA KASTĒ KAS
ATRODAMA SAIMES ISTABĀ!
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Pēc gaŗā līkumainā ceļa bija
patīkams pārsteigums ieraugot
šo sidraba kalnu nometnes
paspārnē.
Elvīra Erdmane
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½x½ lapa
Krustvārdu mīkla

Līst, lietiņ, kad līdams,
Nelīst Jāņu ___(1).____.
Salīs manas Jāņu zāles,
Salīs manas papardītes.

Vai tu pazīsti tautasdziesmas?
1

Atjāj Jānis Jāņa nakti,
____(2).____ kumeliņu.
Tec, māsiņa, atcel vārtus,
Lai jāj Jānis sētiņā.

2

3
4

Visa laba Jāņu zāle,
Ko plūc Jāņu vakarā.
Vībotnīte, papardīte,
Sarkanais ___(3).___.

5
6

Visu gadu Jānīts jāja,
Atjāj Jāņu vakarā.
Rībēj zema atjājot,
___(4).___ pieši nolecot.

7

Jānīt danci ritināja
Liela ___(5).___ maliņā.
Sien, māmiņa, man jostiņu,
Lai es teku palīgā.

Jāņa diena, Jāņa diena,
Kā mēs tevi ___(6).___?
Pinam kroņus, cērtam zarus,
Pušķojam laidariņus

Jānīts brauca katru gadu,
Atved ziedu vezumiņu..
Še saujiņa, te saujiņa,
Lai zied visa ___(7).___.

Pabeidz latviešu ticējumus par Jāņiem:
Bērnu atbildes jautājumam:
“Ko tu ēdi Jāņos?
Ronans:
Zinta:
Raimonds:
Aleksandrs:
Finn:
Kaspars:
Miķelis:

Jāņu sieru;
desas, jāņogas;
pīrāgus, desiņas;
to ko mamma liek;
Jāņu sieru, desas;
skābus kāpostus;
pīrāgus;

1. ________ Jākur kalniņos.]
2. Jāņu vakarā meitas zīlē, vai izies pie vīra, _______ vainagus ozolā. Kurai tas uzreiz pakaras zarā, tā apprecēsies.
3. Krustceļos jānoliek trejdeviņu puķu vainags. Ja ___ pa nakti pazūd, tad meita, kas vainagu tur nolikusi,
ātri apprecēsies.
4. Jāņu naktī var _______, ko zirgi runā.
5. Kas Jāņu naktī atrod un paceļ jāņtārpiņu, ___ vienu gadu būs laimīgs.
6. Jāņu dienas rītā _____ rūto – parādās dažādās krāsās. Kurš to redz, ir laimīgs.
7. Tautas dziesmās teikts, ka visas Zāļu vakarā plūktās jāņuzāles _____ labas.
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