
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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Ieskats Latvijas polītiskajā 
dzīvē

Lai gan šodien ir svētdiena 3x3 darbība rit jau trešo 
dienu pilnā sparā.
Turpinot jau vakar iesākto referātu ciklu par 

polītiku, Uldis Ozoliņš savā runā par Saeimas 
vēlēšanām, vispirms īsi pārskatīja Latvijas 
parlamentāro sistēmu, kas pamatā ir nemainīta kopš 
1922. gada pieņemtā Satversmē. 

Latvijas konstitūcija bija gatavota uz Versaļas 
konferencē (1918) pieņemtiem principiem, kas 
nosaka, ka visām valstī dzīvojošām minoritātēm ir 
jādod iespēja būt pārstāvētām parlamentā, tātad ir 
jābūt proporcionālai vēlēšanu sistēmai. Latvijā katra 
grupa, kas vēlēšanās saņēma 1% vai vairāk balsu no 
vēlētāju skaita ieguva vietu Saeimā. Tas deva Saeimā 
lielu partiju skaitu  un tā rada lielas problēmas sastādīt 
valdību, jo bija grūtības atrast līdzīgus domu biedrus, 
kas varētu sastrādāties. 

Atjaunotā Saeimā šī robeža tika pacelta uz 5% balsu 
no vēlētāju skaita. Kā Uldis rādīja izdalītās tabulās, 
visās piecās Saeimās  kopš 1993. gada (no 5. Saeimas 
līdz 9. Saeimai) neviena politiska partija nav ieguvusi 
absolūtu vairākumu un visas valdības ir veidotas 
no partiju koalīcijām. Šinī laika periodā Saeimā ir 
bijušas pārstāvētas no 6 līdz 9 polītiskām partijām 
vai grupējumiem. Latvijas Saeimā ir 100 deputātu 
un katras partijas deputātu skaits ir proporcionāls tās 
partijas popularitātei vēlēšanu dienā.

Tad Uldis lūdza Vairu Vīķi-Freibergu pastāstīt 
par viņas pieredzi viņas prezidentūras laikā. 

Latvijas prezidenta galvenie pienākumi – prezi-
dents aicina sastādīt valdību, pieņem likumus, var 
atlaist Saeimu, bet tādā gadījumā riskē ar savu 
amatu, jo tad ir jāizsludina referendums un balsotāji 
var neatbalstīt prezidenta ieteikumu atlaist Saeimu. 

Prezidents arī pārstāv Latviju ārvalstīs, kur ir 
jāspodrina Latvijas tēls starptautiskā arēnā. 

Prezidents var arī Saeimai ierosināt likumus, bet 
tikai ierosināt.

Pēc referāta bija daudz jautājumu gan par latviešu 
valodas stiprināšanu, gan arī par balsošanas kārtību 
vēlēšanās.

Paldies par referātu.
E. Latiša

Folkllora
Šoreiz folkloras nozare ir par dainām. Šī folkloras 

ievirze ir Imanta Freiberga un Vairas Vīķes-
Freibergas rokās. Ievadā Imants Freibergs min cik 
lielu uzsvaru UNESCO liek uz mazo tautu kultūras 
pētīšanu, tā tad arī Latvijas.

Runājot par tautas dziesmām ir konstatēts, ka 
pirmā tautas dziesma pierakstīta jau 1535. gadā. 18. 
g.s. Herders ir publicējis kādas tautas dziesmas. Tikai 
19. g.s. Fricis Brīvzemnieks un Krišjānis Barons sāka 
domāt par tautas dziesmu vākšanu, sakopošanu un 
klasificēšanu. Šis klasificēšanas darbs tiek uzticēts 
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Krišjanim Baronam. Darbs ilgst apmēram 20 gadus. 
Tālāk Imants Freibergs iztirzā dainu struktūru, 

tad apskata dainu oriģinālos materiālus. Kr. Barona 
izveidotā Dainu skapī ir vietas ap 300 000 dainu 
zīmītēm.

Drukāto dainu krājums – ir izdoti vairāki dažādi 
krājumi ar dažādām klasifikācijām.

Tad parādās pirmie digitalizētie dainu teksti, 
Imanta un Vairas kopojumā. Tiem seko citi krājumi. 
1988. gadā iznāk „Saules dainas” (4200 teksti) Imanta 
Freiberga un Vairas Vīķes-Freibergas sakārtojumā. 

Virtuālais dainu skapis. Ar dažādu fondu atbalstu 
ir dgitāli ieskanēti visi Dainu skapja materiāli (apm 
300 000) internetā, kas pieejami portālā www.
dainuskapis.lv	

Referāts ar Imanta Freiberga un Vairas Vīķes-
Freibergas dažādiem papildus paskaidrojumiem bija 
tiešām izsmeļošs, informātīvs un interesants. Pēc 
referāta tomēr vēl bija iespēja arī prasīt jautājumus. 

Vērtīgs priekšnesums!
Rasma Celma

Lai tētim palīdzētu segt nemorāli agstas alus izmaksas
Ļaušu sevi paauklēt!

	    Izcenojums:
	 	 	 	 		2 minūtes – $2
	      5 minūtes – $3
	    10 minūtes – $5
	    Ilgāk – pēc vienošanās
	 Ja Jums izdosies no manis izvilināt smaidu, saņemsiet 50% atlaidi

Toties, ja Jūs mani saraudināsiet – 50% piemaksa!
Eksklūzīvs piedāvājums – Foto ar mani $10

Jurģis

Krāsas: varenas un viltīgas
Sidnejiešiem labi pazīstamā māksliniece – 

gleznotāja / dekorātore un TAFE NSW Sydney 
Institute Design Centre, Enmore lektore Vija Spoģe-
Erdmane, jau vakardien sāka mums, pusducim 
ieinteresētu klausītāju, stāstīt un uzskatāmi demonstrēt 
krāsu gammas.

Paraugu klāstā ietilpa Vijas dizaina tekstila šalles, 
bērnu grāmatas un dažādu krāsu pētnieku krāsu skalas, 
apļi un līnijas. Desmitiem fantastiski skaisti, Vijas 
studentu darināti, sezonu krāsu grupējumi, kolāžas un 
„acu apmānītāji” zīmējumi mūs apžilbināja. Labi ka 
mūsu vidū bija Vaira Vīķe-Freiberga un izskaidroja, no 
psīcholoģiskā viedokļa, krāsu iedarbi uz smadzenēm.

Kad šodien pārbaudījām cik krāsaina saules gaismā 

Atkal pie dabas krūts.
Ja vakar piemākusies diena bija ļoti piemērota 

staigāšanai, tad šodien, kaut arī priecājamies 
par skaisto sauli, ejot gājienā tomēr krietni izjutām 
saulītes vēlīgo siltumu.

Arī šodien braucot neiztikām bez pāris liekiem 
līkumiem un apgriezieniem. Gājiens pa „Caves walk” 
taku bija vairāk lejup, tādēļ visi naski vien soļoja uz 
alas pusi. Kad nonācām pie tumšās alas, – pavisam 
tumšas, – kur tālumā alas viņā galā varēja vienīgi 
redzēt ūdeni mirgojam, Voldis drosmīgi devās alā 

kļūst caurspīdīga prizma un kādas krāsas saskatām, kad 
aizveram acis pēc lūkošanās uz baltu papīra lappusi 
– pārrunājām kādēļ katrs redzēja citādas krāsas citādā 
intensitātē.

Katrs dalībnieks minēja savu mīļāko krāsu un kā 
krāsu pievilcība gadu gaitā ir mainījusies. Tam varot 
būt sakars ar hindu čakrām, kas krāsaini ietekmējot 
dažādas cilvēka ķermeņa daļas un izstarojot izjūtas.

Šai ievirzē mēģinājām 5 stundās apgūt zinības, ko 
mākslas skolā mācās piecus gadus! Redzam, ka Tev 
ir vēl daudz paraugu un daudz vēl iegūsim! Paldies, 
Vija!

Vaira Zemīte
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Šonakt gaidāms -25 grādu 
liels sals

Naktī uz pirmdienu, 5.janvāri, Latvijas austrumu 
un dienvidaustrumu rajonos termometra stabiņš 

varētu nokrist līdz mīnus 25 grādiem, aģentūru LETA 
informēja Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas 
aģentūrā (LVĢMA).

Kopumā visā Latvijas teritorijā gaisa temperatūra 
naktī pazemināsies līdz mīnus 15-20 grādu atzīmei, 
bet piekrastes rajonos līdz mīnus 13-18 grādiem.

Savukārt aizvadītajā naktī Liepājas rajona Rucavā 
bijis -22 grādu sals. Kurzemes centrālajā daļā, Madonā 
citviet Vidzemē gaisa temperatūra pazeminājusies 
līdz -20..-21 grādam. Pat Rīgas lidostā bijis -20 grādu 
sals, Ventspils un Liepājas lidostas fiksējušas -19 
grādu lielu aukstumu. Rīgas centrā bijis -13 grādus 
auksts.

Šī nakts bijusi aukstākā līdz šim šajā ziemā un arī 
aukstākā kopš 2007.gada februāra. Jo 2007./2008. 
gada ziemā zemākā fiksētā temperatūra bija -21, 
turklāt, kas neparasti - toreiz tik auksts bija Madonā, 
bet šoreiz - piejūras ciematā Liepājas rajona Rucavā 
bijis aukstāks.

Naktī sniga tikai Kurzemē, bet daudzviet bija 
migla un sarma.

Diena, 2009. gada 4. janvārī

Kas notiek Latvijā

Bargā ziema
No Ministru prezidenta Ivara Godmaņa uzrunas 

Latvijas televīzijā 2008. gada 31. decembrī: 
“Ziniet, kad Antarktīdā ir sniega vētra, pingvīni 
to pārziemo, saspiežoties ar mugurām kopā vienā 
lielā aplī. Ja kāds noklīst, viņi to atgriež atpakaļ. 
Turpmākajos divos gados Latvijas ekonomikā būs 
šāda sniega vētra, un tādas cilvēciskās īpašības kā 
uzticība, izpalīdzība, līdzcietība un labestība būs 
svarīgākas nekā jebkad. Tās parādīs mūsu vēlmi un 
gribu. Un varat būt droši – valdība būs ar jums. Ceru, 
ka arī jūs būsiet ar mums, jo vienoti mēs esam stiprāki 
par krīzēm.”

Latvijas Avīze, 2009. gada 4. janvārī

iekšā, pilnīgā tumsā. Viena „gudrā pūce” centās tik 
pat veikli sekot. Diemžēl, piķa melnajā tumsā nebija 
saskatāms ne kāds ir alas pamats, ne kur kāju likt. 
Protams  tai „gudrai pūcei” (vabūt drīzāk jāsaka 
„aklai vistai”) pēkšņi viena kāja nenonāca vis uz kāda 
akmens, bet gan dziļā bedrē, pie tam vēl ar ūdeni 
iekšā. 

Te nu bija lielā drosme! Pārējie tā kā mazliet 
padomāja, un tad nolēma bez gaismas dziļāk alā 
neiet. tikmēr Voldis arī bija izpētījis, ka tālāk aiz 
mirgojošā ūdens nekas labāks nav, un visi devās pa 
taku atpakaļ uz augšu un tālāk uz citu vietu, kur bija 
ala ar augsti pārkārušos aizu, un patīkami vēss. Tur 
mazliet atpūtāmies, un atvilkuši elpu sākām gājienu 
atpakaļ uz mašīnām, šoreiz gan vairāk pret kalnu. Šis 
gājiens atkal bija ļoti jauks un interesants. Paldies 
plānotājiem.

Pie dabas krūts – varenās klintis
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½ x ½ dienas norise

Ko 3x3 bērni šodien darīja? 
Mēs kopā ar “Laiksni” taisījām saulītes rakstus ar 

krāsainiem diegiem un kociņiem.
Tad pēcpusdienā mēs ar krāsainiem sērkociņiem 

veidojām latviešu rakstus. Tie tiešām bija skaisti. Jūs 
varēsiet apskatīt visu bērnu rokdarbus 3x3 nometnes 
beigās kad tos izstādīsim.

Māra Moore
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07.30 Pastaiga
08.00 Svētbrīdis – Arnis un Māra Siksnas
08.15 Brokastis
09.30 Referāts – Ceļojums uz Latviju un pāri Latvijai – A. un 
	 	 G. Andersoni
10.45 Brīvs
11.00 Rīta ievirzes – Folklora; Polītika 
12.30 Pusdienas
  Atvadīšanās no Vairas Vīķes-Freibergas un Imanta Freiberga
14.00 Pēcpusdienas ievirzes – Folklora/mūzicēšana; Krāsu pasaule;
  Pie dabas krūts
15.15 Brīvs
15.30 Puduri – Latviski rokdarbi; Ziemsvētku rotājumi; Stabules 
  spēle; Zolītes apmācība
16.30 Peldēšana / sports; atpūta
18.00 Vakariņas
19.00 Šķēršļu gājiens – L. un A. Graudiņi
20.30 Pasaka
21.00 Filmas par Dziesmu svētkiem un Latviju
  Vakarēšana  – Danči, zolīte, filmas

07.30 Pastaiga
08.00 Svētbrīdis – Arnis un Māra Siksnas
08.15 Brokastis
09.30 Referāts – Latvijas gāmatniecība no pirmsākumiem līdz 
	 	 19.gs beigām – Māra Kaziņa
10.45 Brīvs
11.00 Rīta ievirzes – Folklora; Polītika 
12.30 Izbraukums un pusdienas
18.00 Vakariņas
19.00 Viktorīna – “Kas, kas, ko”Anita un Ivars Apeļi
20.30 Pasaka
21.00 Ieskats pagājušās Kultūras dienās Sidnejā – Viktorija un 
  Andrejs Mačēni
  Vakarēšana  – Danči, zolīte, filmas

Dienas norise

Pirmdien,

Otrdien,
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½x½ dienas norise

Pirmdien,
09.15 Folklora – “Laiksne”
10.45 Brīvs
11.00 Zibensports – Vombaru un vecāku vadībā
12.30 Pusdienas
14.00 Rokdarbi – A. Audette un M. Moore
14.45 Brīvs
15.00 Drāma – M. Kaziņa un I. Graudiņa
16.30 Peldēšana vecāku uzraudzībā
18.00 Vakariņas
19.00 Šķēršļu gājiens – Linda un Andis Graudiņi
20.30 Pasaka
  Aijā žūžū

Daina Grosa, Bite 
Švolmane, Iveta Rone, 
Andra Rone, Lilita 	
Daenke, Anita 	
Andersone.

Atpūta pēc pastaigas


