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

3x3 2008 Fols Krīkā

J

Jāņi

– 5. –

āņi – vasaras saulgrieži. Austrālijā gandrīz 60 gadus
svinēti ziemā. Daudziem tas nav licies pareizi, bet
tikai tagad Anita Andersone īsteno senlolotu ideju
– nosvinēt Jāņus Austrālijas vasarā. Un tieši šī gada
3x3 saietā Folskrīkā.
I. Reizniece, kas Latvijā
pēdējos gados pazīstama arī kā
Jāņu tradīciju atdzīvinātāja un
popularizētāja, ir mūsu vidū,
lai palīdzētu sagatavoties Jāņu
svinēšanai. „Tauriķis” uzdod Ilgai
dažus jautājumus:
T.: Kas ir svarīgākais Jāņu
svinēšanā?
I.: Paši cilvēki, kas gatavi piestrādāt, lai tiktu pie
īstās Jāņu sajūtas.
T.: Kas ir īstā Jāņu sajūta?
I.: Sajūta, ka esi dabas daļa. Ka ar dziesmām vari
pateikt paldies – zemei, kas baro, saulei, kas spīd,
puķēm, kas zied, ozolam (eikaliptam:), kas zaļo,...
T.: Kas vēl bez dziesmām rada Jāņu īpašo sajūtu?
I.: Gatavošanās svētkiem. Sevis paša un apkārtējās
vides sakārtošana. Arī tīri praktisku lietu veikšana:
siera siešana, alus darīšana (kuras gaitai sekoju pirmo
reizi mūžā!), rotāšana, pušķošana.
T. Kā tomēr trūks Austrālijas Jāņos?
I.: Jāņuzāļu, kādas aug tikai Latvijā.
T. Ko no Jāņu tradīcijām māci bērniem?
I.: To, ko bērni spēj vislabāk uztvert – rotaļas. Arī
dažas dziesmas un tradīcijas.
T.: Un ko darāt Līgo ievirzē pieaugušajiem?
I.: Runājamies, dalāmies pieredzē, un, protams,
dziedam. Līgo dziesmu latviešiem ir neticami daudz,
un neviens cits tās nedziedās kā tikai paši latvieši.
Latvijā, Īrijā, Sibīrijā, Amerikā vai Austrālijā...
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Svētdien, 6. janvārī

Gaŗais pārgājiens.

x3 nedēļai nonākot līdz pusei, īstais laiks izlocīt
kauliņus. Tā domāja rīkotāji un ieplānoja mums
nelielu izbraucienu pie dabas krūts.
Priecājās arī pavāri, jo tas nozīmēja, ka viņiem no
mums kaut uz brīdi būs miers!
Ceļojums sākās ar galveno – sagatavotā pārtika
līdzņemšanai tika sapakota somās un uz sejas uztriepta
pamatīga kārta pretsaules krēma.
Daži, vārdā nenosaucami indivīdi, lai arī pie
pārtikas traukiem darbojās ne mazāk braši kā pārējie,
tomēr palika zvilnēt mājās. To var saprast. Vieniem
vakarēšana ilgusi līdz agrām rīta stundām, citi krāj
spēkus nākotnei.

Pārgājienam gatavojas abas vieslektores no Latvijas
Kā jau īsti pārgājienā gājēji, sēdāmies mašīnās, un
devāmies uz aptuveni 20 minūšu brauciena attālumā
esošo Wallace’s Hut.
Tiesa, dažuprāt šis objekts bija necilākais no dienas
laikā apskatāmā. Bez tam šī ganu būda, kuru kāds sakās
redzējis arī dažā labā filmā bija apliecinājums tam, ka
nepārspējama vēlme atstāt kādu ierakstu nākošajām
(Turpinājums 3. lpp.)
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Pastaiga
Svētbrīdis – A. & M. Siksnas – (Lapenē, Jāņu pļavā)
Brokastis – (Saimes istabā)
Plenārs – 2007. rudens; Valdības laiks – Anna Žīgure – (Jāņu
sētā)
Brīvs
Rīta ievirze – 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 – J. Lārmane – (Jāņu sētā)
Bērni uz čučumuižu
Teātrāls uzvedums – Jāņu nakts” – I. Brūvere – (Jāņu sētā)
Danči kamēr krīt! – (Jāņu sētā)
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Pastaiga
Svētbrīdis – A. & M. Siksnas – (Lapenē, Jāņu pļavā)
Brokastis – (Saimes istabā)
Plenārs – 2007. cerība; Kur tālāk? – Anna Žīgure – (Jāņu 		
sētā)
Brīvs
Rīta ievirzes – Ilga Reizniece – (Jāņu sētā)
Pusdienas
Šis un tas – Video ieraksts par Jāņiem Seskos – (Jāņu sētā)
Brīvs
Pēcpusdienas ievirzes – Līgo virtuve. Pie dabas krūts. 		
Dziesma – (Jāņu sētā)
Brīvs
Gatavošanās Jāņu vakaram
Vakariņas
Jāņu vakars

Daudz laimes dzimšanas dienā

Ināram Brūverim
novēl visa 3x3 saime!
––
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Gaŗais ... (Turpinājums no 1. lpp.)
paaudzēm cilvēkus pārņem ne tikai Siguldas alās, bet
arī zemeslodes otrā pusē!

kā šie koki izskatījās zaļi, un apgalvoja, ka šodien te
izskatās ne mazāk interesanti!

Mūsējie starp izdegušajiem eikaliptiem

Wallace’s Hut

Drīz vien gan atklājās, ka solīto 4 km vietā staigāt
vajadzēs vismaz uz pusi vairāk. Šajā brīdī strauji
palielinājās līdzpaņemtā dzeramā vērtība. Šo faktu
gan neviens ļaunprātīgi neizmantoja, bet draudzīgi
dalījās gan ar ūdeni, gan citām aromātiskākām dzirām.
Bez tam lieliski atsvaidzinošs izrādījās strauta ūdens,
kas acīgam staigātājam bija pieejams vismaz pāris
reizes.

Iegrebti vēstījumi ganu būdū atstāti uz katras brīvas
vietiņas

Daži tikuši pie nesēja
Agrāk vai vēlāk, bet līdz finišam tomēr nonāca
visi. Daži paspēja apmaldīties, un izbaudīt vietējo
viesmīlību, kamēr citi veiksmīgi tika pie nesēja. Kaut
uz mirkli!
D. R.
Kā izbrauc svaigā gaisā tā viss garšo labāk!

Valoda

Paēduši, padzēruši varējām doties ceļā. Te
iniciatīvu izrādīja šajā nedēļā jau pastaigu arodam
ēdējos gados Latvijā arvien vairāk lieto
kāju piešāvušie ievirzes „Pie dabas krūts” dalībnieki.
nevajadzīgus svešvārdus, sākumā varbūt lai
Apkārt vērās plašās iezilganās kalnu ainavas izliktos par augsti skolotiem, bieži tikai miglaini
un 2003.gadā izdegušās eikaliptu koku birzes. 3x3 nojaušot vārda nozīmi, un vēlāk tie pāriet ikdienas
veterāni, kuri šeit staigājuši arī 2000.gadā atminējās lietošanā. Varbūt arī atliekas no 19.g.s. kad latviešu
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mēle skaitījās prasta. Piem.: prognõzēt grieķiski =
iepriekš zināt jeb pareģot, nevis paredzēt, balstoties uz
esošiem apstākļiem, fardong!– situāciju. Koncepcija
ir sievietes oliņas apaugļošana, piem., immākulātā
koncepcija = nevainīgā ieņemšana. Produkcija ir
statistikas jēdziens; tas, ko pārdod, ir produkti.
Reālizēt = īstenot, nevis saņemt abstraktu numuru
uz papīra gabala pret kādu ražojumu. Perspektīvs
jauneklis ir glāznieka dēls, un daudzām sievām vīrs ir
perspektīvs; jauneklis ar izredzēm ir prospektīvs.
Offshore oficiālais tulkojums pēc ilgam pārrunām,
fardong!– diskusijām, kļuva par ārzōnu; zōna latviski
= josla; nesaprotu, kādēļ neteikt aizkraste vai aizjūŗa.
Situācija ir pilnīgi izspiedusi stāvokli un
apstākļus.
Problēma ar lielo P tagad ir jebkas, kas nav gluži
tā kā vajadzētu. Senāk bija grūtības, nepatikšanas,
negadījumi, grūti jautājumi (piem. Abrenes jautājums),
nebūšanas, ķibeles, klipatas, klapatas, ķezas. Ja
senāk iekritām dimbā, tagad eksistējam problēmas
situācijā.
Māte vairs nepastāv, ir tikai mamma. Man šis vārds
tēlo mazu, resnu un prastu itālieti. Mamma mia!
Kuŗš ir izspiedis kas krievu valodas iespaidā, jo
krieviem ir tikai viens vārds abiem. Kuŗš ir rets vārds un
nozīmē izvēli no noteikta skaita, piem. kuŗu kandidātu
ievēlēs par prezidentu? Skaitam arī jābūt vismaz 2, lai
būtu iespējama izvēle. Reiz kādā avīzē bij rakstīts, ka
X kundzei ir vīrs, kuŗš gāja pie psīhiatra; tas nozīmē
ka šai bigamistei ir vismaz divi vīri, kuŗi atteicās iet
pie psīhiatra. Arī, katrs palīgteikums ir jāiesāk ar
kuŗš par katru cenu, piem. nevis ... nosūtīja vēstuli,
pieprasot..., bet gan ...vēstuli, kuŗā tika pieprasīts... .
Vai kāds/kāda var pateikt, kā šī dziesma skan
latviski?: Minimāls eksistē paternālais reģiõns, bet
magnificenti sustenējas.
Nevalodnieks Aristīds V.

C

rakstītā varētu saprast, ka Atkina dietu pielietojot var
pucēt iekšā taukvielas kā – sviestu, margarīnu, eļļas,
cūku taukus utt. kā arī karbohidrātus, kas tiešām nav
ieteikts šaja dietā, jo es, savā muļķība reiz šo dietu
izmēģināju, un neiesaku to nevienam citam.
Un dārgais, Aristīd, man ir ļoti lielas grūtības saprast
to ko tu raksti Tauriķī Nr 5 par svešvalodas vārdu
lietošanu latviešu valodā. Pats raksts ir neizprotams,
latviski izsakoties – putra, un Tavs apgalvojums, ka
“māte vairs nepastāv, ir tikai mamma” ir ļoti, ļoti
muļķīgs apgalvojums – pat apvainojums.
Tava slepenā, kādreizējā pielūdzēja, bet tagad
skeptiķe.
A.A.A.

Vārdene

Bāba : - 1/ veca sieva – “veca bāba”. 2/ sieviete,
sieva. “ Tu iz ženščinu nikod nasoki buoba ponjal?”
= “Tu sievietei nekad nesaki bāba, vai saprati?” (Vera
Vecpana, Sibīrija, 2005); 3/ folklorā pārdabiska, divdabīga
būtne, citviet saukta par Māti, “Pamatā ide.*bhabh/*bab-, kas ir reduplicēta zilbe bhā- (bā)bērna runā.
No šejienes dažādās valodās izveidojušies ne tikai
vecas sievietes, bet arī vīrieša (it. ’babbo’ – tēvs)
un bērna (angl. ‘baby’ – mazs bērns) apzīmējumi.”
(Karulis, l. 95)

Pavasarī deveni veiri nav tik gudri, kai rudinī vīna
bõba. (Latgaļu folklora, 54.l.)
Lakstīgala gudra bõba,
Kõrklūs kõra šyupulīti. (Tdz. 37360)

Rājiens nevalodniekam,
nemediķim Aristīdam V.

ienījamais nevalodniek, nemediķi, Aristīd, lūdzu
uzmanīgāk ar apgalvojumiem, ieteikumiem,
faktiem un paskaidrojumiem. Apgalvojumi ir
bīstami tādiem, kas vēlas izlikties gudri bez ciešām,
profesionālām zināšanām; fakti ir jāpārbauda;
paskaidrojumiem ir jābūt saprotamiem.
Tauriķī Nr 4, rakstiņā par dietām tu raksti, ka
“Atkins dieta ieteic ēst taukvielas pēc patikas...” Tā
tomēr, laikam (es rakstu ‘laikam’, jo Atkina dieta
grāmatiņa man nav līdzi un tādēļ pieļauju iespēju, ka
varu kļūdīties – pretēji tev Aristīd!) nebūs patiesība, jo
Atkina dieta ir balstīta uz proteīna patēriņu. Pēc Tava

Bābiņa: - 1/ vakarzvaigzne; sal. Auseklis, Austriņs,
Spuļģis; sk. Rieteklis; 2/ Greizie rati, zvaigznājs; sk.
arī Sietiņš; 3/ “no matiem savīts radziņš pierē, kādu
sievietes mēdza uztaisīt no pirts nākot.” (DL, 1893,
161); 4/ sieviešu lakata mezgls, sasiets priekspusē;
5/ agrāk arī skalturis.
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21883. Kad bērns izbīstas, nevar gulēt, kad viņam
karstums, tad saka, ka viņam notikumi. Tadā reizē
bērniņam iedod notikumu zāļu (virceļu) tēju, jo
iecienītā zāle ir judu (budu) kārkliņi. Dzēriens priekš
iedošanas sapūšams (saraugāms) ar šādiem vārdiem:
“Vilkata, suņu purns, ragana, žagatas aste, vecītis,
bebrītis, piert’s kausītis, bābiņa, dunča mēle, skabarda
lokās, deviņu vīru spēks to neizvelk.” (LTT)

Līgo virtuve

Jāņu siers

500g biezpiens
50ml jogurts
2.5 litru piens
50ml sk krējums
1 ola
1 liela karote ķimenes
1 karote sāls
50g sviests
A. Apele
Pienu karsē līdz 95 C. Pievieno sasmalcināto
biezpienu ar jogurtu un silda līdz atdalās sūkalas.
Atļauj biezpienam nogulsnēties un sūkalas nolej.
Biezpienu liek sietiņā vai samitrinātā linu drāniņa un
veļ no vienas puses oz otras lai ātrāk atdalītos sūkalas,
bet neļauj masai atdzist.
zslavētais Sidnejas zolītes meistars Ivars Apelis
Biezpienam pievieno olu, sāli, ķimenes un skābo
pēc diviem spēļu vakariem kļuvis par vienīgo līderi
krejumu
un samaisa. Ieliek katliņā ar izkausēto sviestu
– viņš uzvarējis un guvis maksimāli iespējamos 6
un uz mazas liesmas karsē un maisa ap 10-15 minutēm
punktus katrā no abām kārtām.
līdz masa ir gluda un spīdīga. Ja karsēs uz zemāku temp
Dalītu otro vietu ar 10 punktiem
uz īsāku laiku, siers būs irdenāks un mīkstāks, ja karsē
katrs dala Kārlis un Andris D.
augstākā temp. un ilgāku laiku siers būs cietāks un sīkstāks.
Jāpiemin, ka cīņa gan nebūt nav
Masu liek samitrinātā drānā vai sietā un novieto vēsumā
saucama par pabeigtu – intrigu
zem sloga. Kad atdzisis pasniedz ar sviestu un sāli!
saglabā fakts, ka trešo vietu ar
astoņiem punktiem katrs dala
trīs spēlētāji – Arnis, Anita un no
sakāves pirmajā kārtā dīvainā kārtā
1kg kviešu milti
400g piens
atdzimušais Dīvs.
75g raugs
350g sviests
6 punktus divās kārtās ieguvuši
250g cukurs
4 olas
Dace, Andris K un Tālis. Irēnei un Lindai pa 4 200g rozīnes
½ tejk kardamons
punktiem, bet Mārai – 2.
Citronu miza
½ tejk safrāns
Zolītes turnīra čempions kopumā tiks noskaidrots ½ tejk sāls
Mandeles
4 kārtās.
Pūdercukurs
P.S.
Drusku siltā pienā pievieno 2 karotes cukuru, 9
Atklātības, godīguma un neietekmējamības karotes miltus un raugu. Samaisa, pārkaisa ar miltiem
principi pēc kuriem strādā jūsu uzticamais „Tauriķis” un atļauj uzrūgt līdz dubultojas.
gan liek pieminēt, ka šī brīža zolītes turnīra līderis
Uzsilda pārejo pienu lidz remdenu, pievieno izkausēto
Ivars ir atbildīgs arī par šo sacensību rezultātu sviestu, cukuru un sakultas olas. Miltiem pievieno
apkopošanu!
kardamonu, safrānu, sāli, uz izsijā. Pievieno rozinās/
auglus. Pievieno silto pienu maisiju miltiem un augļiem,
samaisa līdz mīkla atdalās no bļodas un ir drusku lipīga un
spīdīga. Pārkaisa ar miltiem, novieto siltā vietā un atļauj
Gaļu ēdēji, lieli plēsēji
uzrūgt līdz dubultojas. Samīca mīklu otro reizi, izveido
Kotlet’ kaudzes nopucēj’,
klinģeri, apsmērē ar sakultu olu, pārkaisi ar mandelēm.
Bet tad dārzeņus i visus
Atlauj uzrūgt otro reizi un cep 200 C krāsni, lidz gatavs!!!
Bietes, sēnes, pupas ar’.
Pārkaisa uzcepto klinģeri ar pūdercukuru!!!
Tautu meitai, zāļu ēdāj
Dillīt vien tai palika.
Latvijas jaunumi
		
(t.dz.)
ūdzam 3X3 dalībniekiem ievērot, ka alternatīvu Latviete – Gada labākā basketboliste Eiropā!
veģetāriešu ēdienu ir pasūtījuši tikai deviņas personas.
Latvijas valstsvienības līdere Anete JēkabsoneJa karnivori (omnivori) arī pieprasa veģetāriešu ēdienus
Žogota atzīta par 2007. gada Eiropas labāko
pusdienās vai vakariņās, tad veģetāriešiem pašiem tas
basketbolisti, vēsta ziņu aģentūra AFP.
nepietiks. Vakarvakar, kad vairāki veģetārieši izstāvēja
28-ņās Eiropas valstīs veiktajā 100 basketbola
rindu, sēņu mērces vairs nebija.
žurnālistu, treneru un spēlētāju aptaujā, Maskavas
Edgars Rutkis, 3x3 vadības uzdevumā. ‘’Dinamo’’ pārstāvošā Jēkabsone-Žogota ieguva 38

I

Zolītes turnīrā parādījies
izteikts līderis.

Jubilejas kliņģeris

Uzmanību karnivori!

L
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balsis, apsteidzot beļģieti Annu Voutersu (31) un
krievieti Mariju Stepanovu (26), kas spēlē Maskavas
‘’CSKA’’.
Par ‘’Gazzetta dello Sport’’ rīkotās aptaujas pirmo
uzvarētāju dāmu konkurencē 1979.gadā kļuva Uļjana
Semjonova.

uzņēmumu nekā 2005.gadā, bet 2004.gadā - pat par
32,3% vairāk nekā gadu iepriekš.

Visaukstāk Madonā!

Līdz šim aukstākais šīs ziemas rīts bijis
Madonā, kur termometra stabiņš noslīdējis līdz -18
grādu atzīmei, vēsta Latvijas Vides, ģeoloģijas un
Ārvalstu analītiķi mudina šogad nepirkt meteoroloģijas aģentūrā.
mājokļus Baltijā
Alūksnē, Gulbenē, Jēkabpilī, Zosēnos un Rēzeknē
Nekustamo īpašumu kārotājiem šogad nevajadzētu bijis -17 grādu liels sals, Daugavpilī -16 grādu,
iegādāties mājokļus lielākajā daļā Eiropas, sevišķi Skrīveros -15, bet Rūjienā, Cēsīs, Bauskā, Saldū,
Latvijā un abās pārējās Baltijas valstīs, kur to cenas ir Dobelē un arī Rīgā bija -14 grādu auksts. Vissiltākais
salīdzinoši augstas pēc pēdējos gados notikušā straujā bijis Kolkā, kur termometra stabiņš noslīdēja līdz -7
grādu atzīmei.
kāpuma.
Sinoptiķi prognozē, ka sākot ar svētdienu kļūs
Ar šādu ieteikumu klajā nākuši nekustamo
īpašumu pētījumu kompānijas “The Global Property siltāks. Nākamās nedēļas sākumā daudz snigs, bet
nedēļas otrajā pusēs iestāsies atkusnis.
Guide” analītiķi.
“Baltijas valstīs cenas ilgstoši ir cēlušās spēcīgās
ekonomikas izaugsmes dēļ, taču tagad ienesīgums ir
spēcīgi krities, tāpēc - izvairieties no pirkumiem šajā
reģionā,” viņi norāda analītiskā publikācijā, piebilstot,
ka perspektīvāki tirgi ir Bulgārija, Rumānija un
Slovākija.
“The Global Property Guide” arī norāda, ka
Latvija, kas ilgstoši bijusi pasaules līdere mājokļu
cenu kāpuma ziņā, pērn trešajā ceturksnī noslīdējusi
uz 12.vietu ar 10,22% pieaugumu.

Latvijā zemākā pensija un minimālā alga
Baltijas valstīs.

Latvijā joprojām ir zemākās pensijas un minimālā
alga, salīdzinot ar pārējām Baltijas valstīm, savukārt
vidējās darba samaksas ziņā Latvija ierindojas otrajā
vietā, liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati.
Vidējā mēneša pensija Latvijā šobrīd ir 110 lati,
Lietuvā - 121 lats, bet Igaunijā - 169 lati.
Savukārt minimālā darba samaksa Latvijā ir 120
lati, Lietuvā - 143 lati, bet Igaunijā - 162 lati.
Pēdējā apkopotā informācija vēsta, ka Latvijā
strādājošo vidējā mēnešalga pirms nodokļu nomaksas
ir 404 lati, kas ir par 32,9% augstāka nekā pirms
gada. Augstākās algas ir Igaunijā, kur vidēji mēnesī
strādājošie saņēm 490 latus.

Trīs reiz trīs ar lielo burtu
– pirmā 3x3 vadības loku
nometne

Laikā no 2008.g. 23. līdz 27. jūlijam Mazsalacā pirmo
reizi Trīs reiz trīs vēsturē notiks visu zemju, visu laiku
3x3 vadības loku nometne. Mēs, trīsreiztrīsnieki, lai
kurā zemē nometnes notiktu, allaž esam aicinājuši uz
tām dalībniekus, lai piedzīvotu latvisku nedēļu, lai
satiktos, dalītos pieredzē, sadraudzētos, lai mācītos
viens no otra, lai gūtu jaunas atziņas un lai nostiprinātu
savu patriotisko pārliecību.
Arī šis saiets daļēji līdzināsies jebkurai nometnei
– aicinām tajā piedalīties ne tikai vadītājus un
lektorus, bet arī viņu ģimenes. Jau ilgus gadus esam
saņēmuši no lektoriem un darbiniekiem atsauksmes
Reģistrēti nepieredzēti daudz uzņēmumu. ar vēlmi kādreiz būt ne darītājiem, bet baudītājiem,
Pagājušajā gadā Latvijā reģistrēti 14 207 ko daļēji šajā pasākumā realizēsim. Protams, būs
uzņēmumi, kas ir augstākais rādītājs pēdējo 13 gadu arī daži „izredzētie”, kuriem arī šoreiz lūgsim
laikā, liecina SIA “Lursoft” sadarbībā ar Uzņēmumu uzņemties nemaz ne tik vieglos lektoru pienākumus.
reģistru (UR) apkopotā informācija. Pērn reģistrēts Esam iecerējuši šādas ievirzes: laika organizēšana,
par 5,99% vairāk uzņēmumu nekā 2006.gadā, kad latviešu valodas attīstība, garīgais spēks un tautas
tradīcijas, veselības psiholoģija, darbs ar projektiem
tika dibināti 13 404 uzņēmumi.
Tiesa, jaunu sabiedrību rašanās tempi samazinās, – pieaugušajiem. Izcilie latvieši, kustību teātris,
piemēram, 2006.gadā tika nodibināti par 22,6% vairāk latviski rotājumi, novadpētniecība (ar izbraukumiem
pa apkārtni) un tautas dejas – visiem vecumiem.
––
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Vadības loka nometnē bez jau pieņemtajiem
pamatmērķiem – latvisku zināšanu paplašināšanas,
kopības izjūtas veicināšanas, ģimeņu stiprināšanas
un draudzību sekmēšanas (kā arī Latvijā – latviskas
kultūrvides attīstīšanas) strādāsim arī pie savstarpējas
visu zemju koordinācijas uzlabošanas, 3x3 panākumu
un problēmu izvērtēšanas, dalīsimies pieredzē par
vadītāja darba „virtuves pusi”, pārrunāsim esošās
vadlīnijas un radīsim kopīgu 3x3 kustības nākotnes
vīziju. Lai šos mērķus sasniegtu, paredzētas šādas
darba grupas: Nometnes vadītāja kalendārais plāns
(ieskaitot finansu resursu piesaistīšanu); arhīva
darbs un darbs pie grāmatas par 3x3; tīmekļa grupa
– 3x3 mājaslapas tālāka attīstīšana; koordinācija
starp zemēm, kur notiek 3x3; 3x3 izvērtējums un
paredzamā nākotne. Vadītāju ģimenes locekļiem –
jauniešiem un bērniem grupu darba laikā būs iespēja
darboties vai nu jauniešu klubā, vai žurnālistikā, vai
gleznošanas plenērā, vai attiecīgi – vilku mācībā vai
folklorā bērniem.
Tradicionāli abos darba cēlienos darbosies arī
pusreizpuses nodarbības jaunākajiem bērniem.
Arī brīvajā laikā pirms vakariņām dalībniekiem
būs iespēja gan vienkārši atpūsties vai pavadīt
laiku sarunās, gan nodarboties ar sportu, darināt
cepures no kļavu lapām, iziet pļavā un mācīties par
derīgiem augiem, iespējams, būs arī zirgu mācība un
peldēšana.

Vakara cēlienā mīsies tradicionāli nometnieku
pašu veidotās programmas ar kultūras pasākumiem, ko
vēlas celt priekšā vietējie ļaudis, bet naktīs neiztiksim
bez nīkšanas un nakts dančiem.
Noslēguma dienā plānojam konferenci, kurā darba
grupas piedāvās savus izstrādātos lēmumus, ieteikumus
un priekšlikumus turpmākai 3x3 attīstībai.
Tas, cik intelektuāli un emocionāli bagāta šī
nometne būs, ir tieši atkarīgs no katra no mums
– bijušā vai esošā nometņu vadītāja, pieredzējuša
lektora, darbinieka – mums ir pieredze, ar ko dalīties,
mums ir ko dot un ko saņemt vienam no otra, un mums
ir kopīga tiekšanās uzturēt latvietību, dot citiem tālāk
to, bez kā nevaram iedomāties jēgpilnu dzīvi. Uz
tikšanos Mazsalacā!
Aicinām pieteikties visu zemju, visu laiku bijušos un
esošos 3x3 nometņu vadītājus, darbiniekus un lektorus
ar ģimenēm, pie Ineses Krūmiņas, inese3x3@gmail.
com tel. 29-232-391, vai Līgas Rupertes, liga3x3@
iserv.net tel. (616)456-8023. Paredzamā dalībmaksa
– 50Ls/100$ personai, bērniem līdz 7 g.v. – puscena,
bet ne vairāk kā 150Ls vai 300$ kodolģimenei.
Dalības maksā ietilpst 4 dienu apmešanās, trīsreizēja
ēdināšana, darba materiāli, transports no Rīgas/uz
Rīgu, nometnes avīze.
Visi mīļi gaidīti!
Inese Krūmiņa, Latvijas 3x3 priekšsēde

Vai Tu atceries kas notika pagājušogad???

Zini vai mini, bet atbildi, kurā mēnesī notika katrs no šiem notikumiem un ik dienas saņem pārsteiguma
balvu!
1. Saņēmusi vilinošu darba piedāvājumu, Austrāliju pamet pagājušā 3x3 TV raidījuma zvaigzne
Madaļonka ...............................
2. Vieglā cīņā uzvarot bijušo Satversmes tiesas priekšsēdētāju Aivaru Endziņu, par Latvijas valsts
Prezidentu kļūst ķirurgs Valdis Zatlers. ..................
3. Latvijas ārlietu ministrs Māris Riekstiņš un Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs Rīgā,
vēsturiskajā Ārlietu ministrijas ēkā Valdemāra ielā apmainās ar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas
līguma par valsts robežu ratifikācijas rakstiem, tādējādi noslēdzot vairāk nekā desmit gadus ilgo darbu pie
abu valstu savstarpējās robežas juridiskās nostiprināšanās.............................................
4. Dainu kalnā Turaidā izveido Valsts prezidentei veltītu no ziediem veidotu saules ornamentu. No
pusnakts līdz saullēktam ziedus kārto vairāk nekā 50 brīvprātīgie. No vairāk nekā 700 pasta nodaļām cilvēki
sūtījuši ziedus saules ornamenta veidošanai.. .............................
5. Par Latvijas gada sportisti jau trešo gadu pēc kārtas nosauktā vieglatlēte Jeļena Prokopčuka Ņujorkas
maratonā izcīna trešo vietu, nespēdama šajās prestižajās sacensībās uzvarēt trešo gadu pēc kārtas ...............
.............
ATBILDES IZGRIEZIET UN, UZRAKSTĪJUŠI SAVU VĀRDU, IEMETIET TAURIĶA KASTĒ KAS
ATRODAMA SAIMES ISTABĀ
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½x½ lapa

K

Maza pasaka

ādā siltā vasaras dienā, kad dienas bija garas
un karstas, lācītis devās uz mežu svinēt Jāņus.
Lācītis bija maziņš. Viņu sauca par Jāni un viņš gribēja
iemācīties svinēt Jāņus, jo pilsētās neviens to neprot
darīt. Viņam līdzi gāja kucēns, tītars, zirgs un pīles.
Viena liela, viena maza. Saimniece arī gāja līdzi. Tur
viņi kūra ugunskuru un ēda. Galvā visiem bija vainagi.
Puiku vainagi nav no puķēm, tikai meitenēm.
Lācītim patika iet rotaļās ar saviem draugiem,
kuri atnāca viņam līdzi. Tur bija garas dziesmas.
Tās ir dikti ātri jādzied un jādejo, bet tad kad sanāk
mudžeklis ir dikti smieklīgi. Sākumā spīdēja saulīte,
bet pēc tam gan vairs ne. Jāņos vienmēr līst. Lācītim
bija jātur lietussargs virs ugunskura, lai tas neizdziest.
Jāņos jāēd siers, bet tītaram tas negaršoja, jo tajā ir
tādas kā melnas skudriņas.

Tad, kad visi bija paēduši un izspēlējuši „Šurp Jāņa
bērni” un „Vai saimniece mājās”, visiem bija jālec
pāri ugunskuram. Kad suns leca pāri, viņam vainags
iekrita ugunskurā. Viņš raudāja, bet, lai viņam vairs
nebūtu tik bēdīgi, visi sāka spēlēt mūziku. Viņi spēlēja
ilgi. Lācītis spēlēja kokli, saimniece sita kociņus, bet
kucēns spēlēja vijoli. Saimniece viņiem labi iemācīja
svinēt Jāņus, bet kad viņiem apnika dzenāt mušas, jo
viņas kož, visi gāja mājās.

––
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