
Svētdienas rīts Melburnā pēc nakts 
lietus ausa skaidrs, zilām debesīm, ar 
spožu sauli un rudenīgi svaigs. Svēt-
dien, 10.  aprīlī Melburnas Latviešu 
Sv. Krusta draudze – 1951-2011 – at-
zīmēja savu 60 gadu pastāvēšanu. Jau 
plkst. 11 no rīta uz Pateicības dievkal-
pojumu bija pulcējušies gan draudzes 
locekļi, gan viesi; pavisam tuvu pie 
200. Smaidi cilvēku sejās, svētku ap-
ģērbs, grezniem, baltu gladiolu puš-
ķiem rotātais altāris pasvītroja šīs die-
nas svinīgumu.

Dievkalpojumā kalpoja prā-
vests Kolvins  Makfersons (Colvin 
MacPherson), mācītājs Dainis Mar-
kovskis, mācītāja Māra  Saulīte un 
mācītājs Aldis Elberts.

Kristīnes Mellēnas ērģeļu pavadī-
jumā visi klātesošie nodziedāja Slavē-
sim Dievu.

Prāvests Kolvins Makfersons, uz-
runājot draudzi un Daini Markovski, 
sakot, ka viņam ir tas prieks ievest 
amatā jauno draudzes mācītāju un no-
lasīja vēstījumu no arhibīskapa Elmāra 
Rozīša: „LELBĀL virsvaldes prezidijs 
piekrīt LELB mācītāju Daini Markov-
ski uzņemt LELBĀL mācītāju sastāvā 
ar pilnām tiesībām un reizē sekojošiem 
specificējumiem. Uzņemšana vispirms 
ir spēkā vienam gadam. Šinī gadā lū-
dzam mācītāju Daini Markovski īpaši 
cieši sadarboties ar ALELDA prāves-
tu Kolvinu Makfersonu, regulāri sa-
zinoties un vismaz divreiz tiekoties. 
Apsveicu mācītāju Daini Markovski 
mūsu saimē un novēlu viņam personī-
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gi un kalpošanai Dieva svētību. Dieva 
vadību un svētību novēlu arī Melbur-
nas Svētā Krusta draudzei un visam 
ALELDA apgabalam.“

Nolasījis Introitu, prāvests Kolvins 
Makfersons ieveda draudzes mācītāja 
amatā Daini Markovski.

Pēc kopā nodziedātās dziesmas 

No kreisās: māc. Aldis Elberts, māc. 
Dainis Markovskis, prāv. Kolvins 
Makfersons.
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Beidzoties dievkalpojumam, no baznīcas iznāk draudzes jaunais mācītājs Dainis Markovskis kopā ar draudzes priekš-
nieku Eduardu Lēmani. Aiz viņiem no kreisās: māc. Māra Saulīte, prāv. Kolvins Makfersons un māc. Aldis Elberts.
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kums, asaras, skumjas un vilšanās, bet 
mīlestība, laime, prieks, miers, saviļ-
ņojums... tas stāvēja pāri visam. Esmu 
piedzīvojusi tik daudz un tikai pāris 
dienās!

Paldies Austrālijai par tās viesmī-
lību, par mīlestību un siltumu, ko tā 
gādāja – paldies par visu! Es nekad 
neaizmirsīšu Austrāliju un tās cilvē-
kus... Vairāk par visu man ir lepnums. 
Lepnums par Latviju un latviešiem. 
Novēlu visiem spēku, izturību un ne-
kad nezaudējiet mīlestību pret savu 
valsti, savu tautu. Mēs esam daudz, 
bet esam... vienoti!“

Arnis Siksna
Laikrakstam „Latvietis“

Jau otro gadu Latvi-
jas delegācija piedalās 
Pasaules individuālā 
debatēšanas un publis-
kās runāšanas čempio-
nātā (World Individual 
Debating and Public 

Speaking Championship) (WIDPSC), 
kurš šogad no 2. līdz 8. aprīlim notika 
Brisbanē, Mortinbeija Zēnu koledžas 
(Moreton Bay Boys’ College) telpās. 
Šādas sacensības rīko jau 24. reizi. 
Tās notiek angļu valodā, un tajās pie-
dalās vidusskolas skolēni no dažādām 
pasaules valstīm. Šogad piedalījās 130 
skolēni no 15 valstīm. Latviju pār-
stāvēja Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas 
11. klases skolēni – Anda Ziemele un 
Artūrs Čukurs, un viņu angļu valodas 
skolotāja Dagnija Deimante-Hartma-
ne.

Katrs čempionāta dalībnieks sa-
centās četrās disciplīnās: debatē, iz-
teiksmīgā lasījumā (interpretive re-
ading), improvizētā runā (impromptu 
speaking), pārliecināšanas runā (per-
suasive speaking) vai pēcvakariņu 
runā (after dinner speaking). Dalīb-
nieku sniegumu katrā kategorijā vērtē-
ja vairāki treneri (coach), to starpā arī 
Dagnija Deimante-Hartmane.

Dagnija ar diviem citiem Liepājas 
Valsts 1 .ģimnāzijas skolēniem jau pie-
dalījās 2010. gada čempionātā Lietuvā. 
Viņa saka: „Lai gan debašu kustība 
Latvijā sāka attīstīties deviņdesmito 
gadu vidū, publiskās runas konkursi 
aizsākās tikai pirms sešiem gadiem. 
Taču debašu kustība un publiskās ru-
nas konkursi nav iemantojuši pietieka-
mi lielu popularitāti Latvijā, un tādēļ 
piedalīšanās šādos starptautiskos kon-
kursos palīdz stiprināt pārliecību par 
debašu un publiskās runas nepiecieša-
mību.“

Konkursa programmā bija ietil-
pināti arī izbraukumi, lai dalībnieki 
varētu iepazīties ar Austrālijas dabu 
un paražām: lauku pavardu (angl.: 
barbecue), lauku dejas basām kājām, 
Austrālijas sīkumu viktorīnu, Zelta 
piekrastē peldēšanās un krikets, burā-
šana Mortona līcī, aitas suņu un aitu 
cirpšanas izrāde un, protams, arī ap-

meklējums ķenguru un koalu parkā. 
Atlikušajā dienā pēc konkursa Arnis 
un Māra Siksnas liepājniekiem deva 
iespēju apskatīt Brisbanes centru un 
Modernās mākslas galeriju (Gallery 
of Modern Art), kā arī iegādāties Aus-
trālijas suvenīrus. Par saviem iespai-
diem konkursā, un esot pirmo reizi 
Austrālijā, Liepājas jaunieši izsakās 
šādi:

Artūrs  Čukurs: „Pilna soma ar 
bagātīgu pieredzi, neatsveramām zi-
nāšanām un neaizmirstamām atmi-
ņām par konkursu un jauniegūtajiem 
draugiem no visas pasaules – viss, kas 
palicis pāri pēc šī grandiozā un vērtī-
gā pasākuma, kas manā dzīvē noteikti 
aizsāka jaunu lappusi un pavēra vēl 
neredzētus plašumus.

Jau pati doma par piedalīšanos 
starptautiskā konkursā vienā no vis-
eksotiskākajiem pasaules nostūriem – 
Austrālijā – bija kā sapņa piepildījums, 
bet pati viesošanās Brisbanē pie aus-
trāliešu viesģimenes, kā arī pie latvie-
šiem, Kvīnslandes skaistā daba, savda-
bīgā kultūra, konkursa atmosfēra un 
milzīgā pieredze atsvēra visas gatavo-
šanās pūles šim ceļojumam.

Paldies jāsaka manai ģimenei, De-
bašu centram, Liepājas Valsts 1. ģim-
nāzijai (un vislielākais paldies skolo-
tājai Dagnijai Deimantei-Hartmanei!), 
Arnim un Mārai, konkursa organiza-
toriem, Austrālijai un austrāliešiem 
par neaizmirstamu piedzīvojumu, ko 
atcerēšos visu savu mūžu. Paldies vi-
siem!“

Anda  Ziemele: „Kad man radās 
iespēja doties uz Austrāliju, uz zemi 
tur lejā, lai piedalītos šai starptautis-
kajā konkursā, man tas likās prātam 
neaptverams. Nerunājot jau par to, ka 
publikas priekšā kājas trīcēja un rokas 
svīda... kā jau visiem. Taču līdz tam 
īsti vēl neaptvēru kādu izaicinājumu 
un piedzīvojumu esmu pieņēmusi. 
Kādu godu un lepnumu nesīšu – par 
Latviju.

Austrālija ir patiesa, atvērta un 
mīlestības pilna. Zeme pilna smaidu, 
saules staru un siltuma. Es jutos lai-
mīga. Jutos kā mājās. Tika piedzīvots 
visplašākais emociju spektrs – uztrau-
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Liepājas skolēni debašu čempionātā Brisbanē
„Austrālija ir patiesa, atvērta un mīlestības pilna“

No kreisās: Artūrs Čukurs, Dagnija 
Deimante-Hartmane, Anda Ziemele.
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Meklē radiniekus • Meklē radiniekus
Bezmaksas paziņojumi

Meklēju Jēkabu  Mežuli, dzimis 
1928. g. 26. maijā Rīgā. Pēdējā zināmā 
adrese Windsor, Viktorijā. Jēkaba Me-
žuļa māsas vārdā, viņas znots –

Per-Alfred Rozenbergs-Deem

Red.: Lasītāji ir aicināti sazināties 
caur laikraksta redakciju:

redakcija@laikraksts.com

vai uz pasta adresi, kas norādīta 
laikraksta 2. lpp.

Mēs esam ieviesuši šo bezmaksas 
nodaļu, atsaucoties uz daudziem lūgu-
miem no Latvijas par radu meklēšanu. 
Aicinām atkārtoti iesniegt radu meklē-
jumu vēstules! ■
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Sveicināti, lasītāji!
Svētdien bija liela 

diena Melburnas Svē-
tā Krusta draudzē. Tā 
svinēja 60 gadu pastā-
vēšanas jubileju, un rei-
zē ieveda amatā jauno 

draudzes mācītāju. Apsveikumu runās 
pieminēja pareģojumus no agrākajiem 
gadiem, kad bažījās par draudzes pa-
stāvēšanu. Minējumi par draudzes 
darba iespējamo beigšanu ir pierādīju-
šies pāragri.

Interesants fakts ir tas, ka no lat-
viešu draudzēm Austrālijā, tikai viens 
mācītājs ir pats dzimis Austrālijā, pro-
ti, Pertas ev. lut. Svētā Pāvila draudzes 
mācītājs Gunis Balodis. Svētā Krusta 
draudzes dibinātājs, māc. (un vēlāk 
prāv.) Arnolds Grosbachs pats bija 
Otrā pasaules kara bēglis. Draudzes 
gana pienākumus pēc viņa pārņēma 
māc. Aldis Elberts no ASV. Un tagad 
ir atkal mācītājs no Latvijas – māc. 
Dainis Markovskis.

Varētu jau teikt, ka Austrālijā ir sa-
līdzinoši mazāk latviešu nekā Latvijā 
vai ASV. Bet tad jāatceras, ka Austrā-
lijas latviešu ev. lut. draudžu apvienī-
bas prāvests Kolvins Makfersons arī 
ir iebraucējs, bet no Jaunzēlandes, kur 
latviešu skaits pat mazāks nekā Aus-
trālijā.

Kā parasti, laikraksta tīmekļa viet-
nē www.laikraksts.com ir redzamas 
vairāk fotogrāfi jas nekā mums vietas 
iespiest laikraksta numurā. Atcerie-
ties, ka daudzām fotogrāfi jām tīmeklī 
var redzēt lielāku variantu, uzklik-
šķinot uz parastā lieluma fotogrāfi jas. 
Būs arī video reportāža par draudzes 
jubileju un draudzes jaunā mācītāja ie-
vešanu amatā. 

Nākamnedēļas laikrakstā turpi-
nāsim atzīmēt Melburnas Sv. Krusta 
draudzes jubileju ar interesantiem un, 
iespējams, piemirstiem faktiem no 
draudzes sākuma gadiem.

Šonedēļ varam lasīt Mag. Paed. 
Veras Volgemutes Rozītes rakstu par 
Latvijas garīgās dzīves dimensiju iz-
glītībā. Viņai ir liela pieredze mēģinā-
jumos garīgās vērtības ieviest Latvijas 
skolu programmās. Šie mēģinājumi, 
diemžēl, ne vienmēr ir bijuši sekmīgi. 
Manuprāt latviešiem ļoti raksturīgs 
bija notikumi 1993./94. gadā, kad baz-
nīcas nevarēja vienoties par multikon-
fesionālām ticības mācībām skolās, 
bet katrs gribēja tikai savējo. Sekas 
nenāca nevienam par labu.

Tāpat mums ir daudzos citos jau-
tājumos, kas skar pat latviešu tautas 
izdzīvošanu, ka katram jāstrīdas par 
saviem sīkumiem, neredzēdami tā 
saukto lielo bildi. Un ir tie, kas tik 
priecājās, ka latvieši atkal iekrīt savā 
paštaisnīgumā, un nedomā par plašā-
ku stratēģiju.

GN

Šī gada 1.  aprīlī 
Zinta Volša (Walsh) ie-
guva Pedagoģijas baka-
laura (Bachelor of Edu-
cation) grādu Kanberas 
Universitātē (University 
of Canberra).

Zinta ir apmeklējusi Annas Zieda-
res vasaras vidusskolu, ir bijusi tautas 
deju un dziesmu ansambļa Saules jos-
ta dalībniece un ir jau trešās paaudzes 
Kanberas tautas deju kopas Sprigulītis 
dejotāja. Viņas dzimta (Darius) lepo-
jās ar sešiem tautas deju kopas Sprigu-
lītis dejotājiem.

Skaidrīte Dariusa
Laikrakstam „Latvietis“

Redakcijā Jauna pedagoģe
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Zinta Volša (Walsh).

SIDNEJAS LATVIEŠU TEĀTRIS
Sestdien, 16. aprīlī, plkst. 18.30
Svētdien, 17. aprīlī, plkst. 13.00
SIDNEJAS LATVIEŠU NAMĀ
Pirms sestdienas izrādes nama kafejnīcā varēs iegādāties vakariņas. 
Lūdzu pieteikties grāmatnīcā, līdz ceturtdienai 14. aprīlim, telefons 9744 8500.
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+ +
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Rūdolfs Blaumanis

Silmačos
Skroderdienas

Sidnejas Latviešu teātra „Skroderdienas Silmačos“ mēģinājums. No kreisās: 
Toms Mačēns (Aleksis), Ojārs Greste (Pindaks), Ivars Birze (Vanagu puisis), 
Lija Veikina (Tomuļu māte), Linda Ozere (Pindacīša), Ingrīda Rēbauma (Vana-
gu meita). Aizmugurē top Vijas Spoģes-Erdmanes dekorācijas.
Reklāmklips skatāms tīmeklī: http://www.youtube.com/watch?v=bKwjgUSxpE4
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„Skroderdienas“ Sidnejā
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Zem lidmašīnas spārna vēl redzu 
sniegaino Rīgu. Mans tālais ceļojums 
ir sācies – gala mērķis – Austrālija. 
Adelaide mani sagaida ar sīku, bet sil-
tu lietutiņu. Patīkama pārmaiņa pēc 
Latvijas -30C grādiem. Te es būšu 8 
nedēļas – ciemošos pie meitas ģime-
nes.

Jau pirmajā sestdienā kopā ar maz-
bērniem dodos uz Adelaides Latviešu 
skolu. Esmu pārsteigta par Austrālijas 
latviešu sīkstumu un izturību, uzturot 
skolu, mācot bērniem un mazbērniem 
latviešu valodu jau 60 gadus. Te iepa-
zinos ar Margotu Puķīti, kura nekavē-
joties iesaistīja mani Laimas aktivitā-
tēs, un tā nu pagājušās otrdienas rītā 
kāpu autobusā un devos ceļā uz Valarū 
(Wallaroo) kopā ar Laimas aprūpētā-
jiem.

Autobusā esam 17. Visi ir ir ļoti 
laipni un izpalīdzīgi, apjautājas, kā es 
jūtos. Redzu, ka tas nav tikai pieklājī-
bas žests. Man tas mazliet ir neparas-
ti – un patīkami, jo Latvijā cilvēki ir 
daudz atturīgāki. Pusdienojam Ard-
rossan, te es redzēju Latvijas latvieša 
acīm neparastas lielas, sarkanas klin-
tis jūras krastā.

Pēcpusdienā esam Valarū, kur mūs 
sagaida brīnišķīga vieta – jūra, saule 
un villas. Pēcpusdienas kokteiļu vietā 
Margota bija sagatavojusi 5 dažādus 
dzērienus degustācijai – bija jānosaka, 
kurš ir labākais. Uzvaras lauri pienā-
cās Berķa kundzes gatavotajam mājas 
liķierim. Pēc vakariņām mūsu pulciņš 
vēroja saulrietu un uzdziedāja latviešu 
dziesmas. Te pēkšņi pie mums pienāca 
slaida dāma: dzirdējusi latviešu valo-
du un – gribētu pabūt kopā. Esot Mil-
da no Daugavpils. Mums lieli brīnumi, 
no kurienes te uzradusies nepazīstama 
latviete. Aizdomīgi vien likās, ka vi-
ņai galvā parūka un parupja balss. Kad 
mēs attapāmies, kas par lietu, atskanē-
ja lielu lielie smiekli. Berķa kungs bija 
atmaskots!

Otrā rītā mūsu kompānijas mak-
šķernieki devās uz vietējo molu ķert 
krabjus. Es gan nezināju, kas tie tādi 
ir, bet gāju tik līdzi. Mūsu šoferītis Ints 
man parādīja, ko un kā ķert un ilgi ne-

bija jāgaida – manā 
tīklā ierāpoja pats 
pirmais šīrīta kra-
bis. Izrādās, ka 
noķertie krabji ir 
jāmēra un tikai da-
žus var ņemt līdzi 
uz mājām, pārējie 
jālaiž atpakaļ jūrā, 
lai aug lielāki. 
Līdz pusdienām 
bijām noķēruši 7 
krabjus. Kas to 
būtu domājis, ka 
krabji ir tik zili? 
Nezinu, kas viņus 
vārīja, bet Margo-
ta žēlojās, ka viņas 
namiņš visu dienu 
ir smirdējis pēc krabjiem. Ēst gan tos 
krabjus ir grūti, dikti cieta čaula. Bet 
garšīgi gan!

Kamēr es ķēru krabjus, manas is-
tabas biedrenes Paulīne un Rasa, iz-
rādās, ir krietni pastrādājušas. Katrai 
villai bija jāsagatavo kaut kas vakari-
ņām un mūsējai bija jāgatavo kartupe-
ļu salāti. Kartupeļus es pazīstu – vā-
rītus, ceptus, biezputrā un ugunskurā, 
bet tādos salātos kā šeit – nekad nebiju 
redzējusi. Bet garšoja ļoti labi, es pat 
pierakstīju recepti.

Pēc pusdienām braucām ekskur-
sijā uz tuvējo pilsētu Kadinu. Berķa 
kungs vietējā muzejā atrada tādu pat 
traktoru, uz kāda jaunībā Vācijā brau-
cis meitās. Viņš gan teica, ka esot uz tā 
traktora arī strādājis.

Atpakaļceļā esam pazaudējuši 
Krūmiņa kungu. Vai viņam viss jau 
apnicis un viņš ir atgriezies Valarū 
un sēž pie jūras un dzer alu? Bet tad 
kāds māj ar roku, lai autobuss apstājas. 
Krūmiņa kungs laikam sajaucis mūs 
ar vietējo autobusu, jo dod šoferītim 
naudu un prasa, lai izlaiž Valarū. Ints 
arī neapmulst, paņem naudu un apso-
lās izlaist pasažieri, kur pieprasīts.

Atceļā man saka, ka jābrauc uz 
laimīgo stundu. Kas tā tāda? Negribē-
ju izrādīties par dumiķīti un neko arī 
nejautāju. Redzēs kas nu būs? Izrādī-
jās, ka tā ir ļoti laba laimīgā stunda. 

Mārīte un Brigita palīdzēja izvēlēties 
vietējo vīnu – man garšo tie saldie. 
Laimīgās stundas iedvesmoti, latvieši 
uzsāk dziesmas. Garāmgājēji brīnās 
vien, smaida un māj ar roku.

Vakarā, pastaigājoties gar jūras 
malu, ievēroju, ka mēness ir savādāks 
nekā Latvijā – dilstošais mēness ir 
sagāzies guļus. Speciāli priekš manis 
tika noorganizēts zvaigžņu lūkošanās 
izbrauciens ārpus pilsētas, lai gaisma 
netraucētu. Debesis te Austrālijā ir tik 
skaidras, ka zvaigznes liekas daudz 
tuvāk. Pirmo reizi ieraudzīju slaveno 
Dienvidu Krustu un Piena ceļš izska-
tījās daudz pienaināks nekā Latvijā. 
Liels paldies Intam un Margotai, ka 
viņi parūpējas par to, lai es varētu pie-
dzīvot tādas lietas, kas nav Latvijā!

Nākamajā rītā mūs atkal lika pie 
darba – jākrāso olas, kā nu kurš māk. 
Mana ola bija krāsota pēc Latvijas me-
todes – olai apliek lapiņas un ziedus, 
uzvelk kaprona zeķi un vāra sīpolu 
mizās. Citi krāsoja ar speciālām krā-
sām, uzlīmēm un visādiem citādiem 
līdzekļiem. Pieaicinātais žūrijas komi-
sijas priekšsēdētājs – villu saimnieks 
atzina, ka Latvijas ola ir visskaistākā.

Pēcpusdienā atkal jau Margota klāt 
un liek vilkt kājās sporta kurpes. Bū-
šot jāmet bumbas. Visi piedalās, tikai 

Kā es braucu zvaigznes lūkoties
Latvijas ciemiņa stāsts

Zinai no Latvijas laimējās noķert vakariņām krabi.

Izbraukuma dalībnieki. Saimnieks stāv kreisā pusē. Milda no Daugavpils 
sēž.

Boči sacensības. R. Berķis uzmanīgi noskata 
mērķi; Paulīna Vovere (čempione) novēro.
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par viņu un kopā 
ar viņu kalpot un 
strādāt. Prāvests 
novēlēja svētīgus, 
bagātīgus nāka-
mos 60 gadus!

Miervaldis Ba-
lodis īsuma pastās-
tīja par Sv. Krus-
ta draudzes 60 
gadu vēsturi. Bija 
prieks redzēt, ka 
bija viens otrs no 
klātesošajem, kas 
bijuši klāt arī pie 
draudzes dibināšanas.

Draudzes sekretāre Valda Jefimo-
va pieteica apsveicējus un tie bija se-
kojošie: mācītājs Aldis Elberts,  Mel-
burnas Sv. Krusta draudzes Dāmu 
kopas priekšniece Inese Bērziņa, Mel-
burnas 1. Latviešu ev. lut. draudzes 
priekšnieks Aivars Saulītis, MLOA 
priekšniece Kristīne Saulīte, no Mel-
burnas Latviešu biedrības un Latvie-
šu Ciema – Rasma Celma, no MLB 
Daugavas skolas skolotāja Karīna 
Jaunalksne, no Melburnas Latviešu 
vidusskolas Kalvis Jaunalksnis nola-
sīja skolas direktora Kārļa Brēmaņa 
sveicienu, Rīgas 102. skautu vienības 

un Rīgas 1. gaidu vienības vārdā Arnis 
Vējiņš, no Latviešu jaunatnes apvienī-
bas Austrālijā un deju kopas Ritenītis 
Markus Dragūns un laikraksta Lat-
vietis redakcijas un valdes vārdā gal-
venais redaktors Dr. Gunārs Nāgels. 
Valda Jefimova nolasīja Latvijas goda 
konsula Melburnā Jāņa Dēliņa apsvei-
kumu draudzei 60. dzimšanas dienā.

Pēc prāvesta galda lūgšanas, visi 
klātesošie sirsnīgā un draudzīgā at-
mosfērā cienājās ar čaklo dāmu bagā-
tīgi klātā aukstā galda gardumiem, ku-
riem neiztrūkstoši sekoja dzimšanas 
dienas kliņģeris.

Ilze Nāgela

Pie tēva dārgās krūts, sekoja prāvesta 
Kolvina Makfersona sprediķis.

Pirms prāvesta vadītās draudzes 
lielās lūgšanas, Kristīne Mellēna snie-
dza klavieru skaņdarba priekšnesumu 
(J. S. Baha Praeludium 1 (BWV 846)).

Lielajai lūgšanai sekoja Svētais 
vakarēdiens, kuru saņēma ievērojams 
skaits, vairāk kā 80 dievlūdzēju.

Dievkalpojuma izskaņā visi klāt-
esošie nodziedāja Dievs Kungs ir mūsu 
stiprā pils. Mācītājs Dainis Markovskis 
pateicās visiem klātesošiem, draudzei 
par izrādīto uzticību, pateicās mācītā-
jam Aldim Elbertam, mācītājai Mārai 
Saulītei, ērģelniecei Kristīnei Mellē-
nai, visiem draudzes vecākiem, darbi-
niekiem, valdei, draudzes rīcības komi-
tejai, dāmu komitejai, kura brīnišķīgi 
kalpoja ar savu mīlestību, sirdi un prā-
tu, idejām un ierosinājumiem. Mācītājs 
Markovskis aicināja pie pults arhitektu 
Olafu Meritu, kurš īsumā pastāstīja par 
sava tēva arhitekta Ulda Merita projek-
tētās Sv. Krusta baznīcas celšanu – ide-
ju, projektiem un to realizēšanu.

Ērģelēm skanot, dievnamu at-
stāja prāvests Kolvins Makfersons, 
Sv. Krusta draudzes mācītājs Dainis 
Markovskis, draudzes priekšnieks 
Eduards Lēmanis, mācītājs Aldis El-
berts un mācītāja Māra Saulīte. Pie 
baznīcas durvīm apsveicēji garā rindā 
gaidīja uz savu kārtu, lai apsveiktu 
Daini Markovski, lai sasveicinātos ar 
prāvestu un mācītājiem.

Pēc dievkalpojuma baznīcas zālē 
norisinājās svinīgais draudzes 60 gadu 
jubilejas sarīkojums, kurā piedalījās 
vairāk nekā 150 cilvēku. Svinīgo sarī-
kojumu atklāja draudzes vecākais Edu-
ards Lēmanis, atgādinot: „Neprasi, ko 
Dievs tev dod, viņš daudz tev dod, bet 
prasi sev, ko tu vari dot Dievam.“ Viņš 
apsveica Daini un dāvāja, kā viņš teica, 
dažas mantas darbam, un tā bija grā-
mata – Melburnas pilsētas ceļu kartes. 
Prāvests nolasīja apsveikumus drau-
dzei lielajā – 60 gadu jubilejā, kā arī 
sveicienus un laba vēlējumus Dainim 
Markovskim, jaunā amatā darbu uzsā-
kot, gan no arhibīskapa Elmāra Rozīša, 
gan mācītāja Guņa Baloža un Pertas 
draudzes. Daini, amatā ieceļot sveica 
Kvīnslandes ev. lut. draudze Brisbanē 
un diakone Brigita Saiva un viņas vīrs 
Guntars, novēlot, lai netrūkst Dieva 
gudrības un mīlestības, nedz arī uzva-
ru. Prāvests, sveicot draudzi, minēja, 
ka ir bijis ar to kopā pusi no draudzes 
mūža, jau kopš 1981. gada, kad viņam 
bijuši 17 gadi. Prāvests novēlēja jauna-
jā amatā ievestajam draudzes mācītā-
jam Dainim Markovskim Dieva gud-
rību, lielu pacietību, daudz mīlestības, 
daudz spēku. Prāvests arī atgādināja 
draudzei, ka mācītājs nevar viens pats 
darīt; nevar prasīt tik daudz, ko jūs va-
rat saņemt, bet ko jūs varat dot. Un ko 
katrs var darīt, es jums lieku pie sirds 
darīt, atbalstīt savu mācītāju, aizlūgt 

Kooperātivam ir nauda ko 

Aizdot 

6.49% gadā, 

uz jauniem aizdevumiem nodrošināti ar pirmo obligāciju 
pirmā gadā maksājiet pazemināto likmi 6.49% gadā un pēc 
tam aizdevums pāriet uz mainīgo likmi, kas pašlaik ir 7.49% 

gadā. 
 

Salīdzinājuma likme “Comparison rate” ir 7.43% 

gadā. Bāzēts uz $150,000.00 aizdevuma uz 25 

gadiem ar izdevumiem $650.00 kopsummā. 

 
Uz aizdevumiem var būt izdevumi un valdības nodevas. 

Pilnīgus aizdevuma noteikumus pieprasiet mums: 

 
 
 

 

Tālrunis   1300 658 528 
E-Pasta adrese:  lacc@latviancredit.com.au 

Tīmekļa adrese:  www.latviancredit.com.au 

LS008-03/11 

Latviešu 
Kreditkooperātīvs 
Austrālijā 

Sv. Krusta draudze Melburnā
Turpinājums no 1. lpp

Draudzes dāmu komitejas priekšniece Inese Bērziņa baz-
nīcas zālē ar draudzes 60 gadu jubilejas klinģeri.
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Gatavojoties konfe-
rencei, atvēru Latvijas 
Tautas frontes program-
mu konferencei, kura 
notika 1989. gada 23. un 
24. maijā Televīzijas 
centrā Zaķusalā ar no-

saukumu GARS DARA DZĪVU... Lasot 
daudzo tā laika tautas atmodas priekš-
stāvju referātu nosaukumus, nevilšus 
prātā ienāca doma – kā šie referāti va-
rētu izklausīties šodien, šā laika kon-
tekstā? Ko teiktu šodien, piemēram, 
tagad jau Mūžībā aizsauktā filoloģe Ita 
Kozakeviča savā referātā Garīgums 
un nacionālā identitāte, vai tolaik 
pazīstamā radio žurnāliste Dzintra 
Krašauska referātā Garīguma nozīme 
bērna audzināšanā? un daudzi citi, 
kuri tolaik, divus gadus pirms Valsts 
neatkarības atgūšanas, uzrunāja klau-
sītājus ar vienu kopīgu mērķi – mobi-
lizēt savus līdzcilvēkus tautas garīgai 
atmodai?

Pavisam nejauši atradu jau no-
dzeltēt paguvušu 1989. gada 15. jūnijā 
izdoto laikrakstu Padomju Jaunatne, 
kurā nopublicēts manis lasītais refe-
rāts šajā konferencē. Nosaukums – 
Svētdienas skolas Latvijā. Lasīju to ar 
lielu interesi, jo tajā es biju ieskicējusi 
programmu Svētdienas skolu attīstībai 
Latvijā, kaut gan nekur iepriekš par to 
nebiju lasījusi. Kā zināms, tolaik kris-
tīgā izglītība bija aizliegta.

Pirmkārt, paredzēju, ka jāizveido 
svētdienas skolu tīkls Latvijā, ka jāsa-
gatavo vienotas programmas, jāveido 
bērnu mācību grāmatas un metodiskā 
literatūra, jāiepazīstas ar citu valstu 
svētdienas skolu pieredzi, jāorganizē 
svētdienas skolu skolotāju sagatavoša-
nas kursi. Svētdienas skolās paredzēju 
iesaistīt arī bāreņus un bērnus invalī-
dus, paredzēju kristīgus pulciņus un 
bērnu korus draudzēs.

Līdz 1993. gadam, kad traģiski 
bojā gāja arhibīskaps Kārlis Gailītis, 
visas šīs ieceres lielos vilcienos bija 
realizētas. Pie luterāņu Baznīcas dar-
bojās jau 103 Svētdienas skolas. Svēt-
dienas skolas tika nodibinātas ne tikai 
pie luterāņu, bet arī pie citu kristīgo 
konfesiju baznīcām.

Kopā ar bērniem kristīgās dzīves 
pamatus mācījās arī bērnu vecāki un 
pat vecvecāki. Daži no viņiem atzinās, 
ka, redzot pozitīvas pārmaiņas bērna 
uzvedībā, vecāki, kamēr bērni bijuši 
skolā, lasījuši bērnu kristīgās grāma-
tiņas, jo vēlējušies saprast, ko bērni 
mācījušies, ja šī mācība tik labvēlīgi 
ietekmējusi viņu uzvedību.

Atskatoties uz ilgo gadu piere-
dzi, secinu, ka ticības mācību, kas ir 
noteiktu kristīgo konfesiju uzskatu, 
dogmu un priekšstatu sistēma, kas 
kalpo attiecīgās konfesijas identitātes 

saglabāšanā, norobežojoties no citām 
konfesijām un pasaules uzskatiem, 
ieteicams bērniem mācīt tikai katras 
kristīgās konfesijas baznīcās.

Ja Latvijā šodien katras kristīgās 
Baznīcas draudzē darbotos svētdienas 
skola, kas praksē iedzīvinātu kristīgo 
mācību, un visu konfesiju mācītāji un 
priesteri godprātīgi un atbildīgi veiktu 
sava garīgā mentora pienākumus, savā 
stājā un uzvedībā apliecinot kristīgas 
dzīves paraugu, un katras baznīcas 
durvis bērniem atvērtu mierīgs, prie-
cīgs, mīlestības un labestības caur-
strāvots cilvēks, kas gatavs uzklausīt, 
ieklausīties un palīdzēt grūtā brīdī, 
šodienas sabiedrība kopumā izskatītos 
pavisam savādāk. Latvijas teritoriju 
pārklātu simtiem svētdienas skolas, 
kuras būtu kā garīgas gaismas avoti 
mūsu Valstī. To mēs varam redzēt ta-
jās draudzēs, kurās svētdienas skolas 
darbojas. Es tās nosauktu par labes-
tības audzināšanas vai par sirdsapzi-
ņas skolām. Tieši tur vislabākā veidā 
Baznīca varētu atklāt un iedzīvināt 
latviešu tautai savu neizmērojamo ra-
došo potenciālu, veidojot iekšēji brī-
vu, skaidru cilvēku. Kopā ar bērniem 
Baznīcā ienāk pieaugušie cilvēki ar 
labām izglītībām, strādāt griboši, ar 
daudzām vērtīgām idejām.

No viņu vidus tad arī nāktu jau-
ni, gudri, uzņēmīgi cilvēki, kuri zi-
nātu, kādā veidā vislabāk izmantot 
savai draudzei piederošos īpašumus, 
un vajadzības gadījumā dalītos ar sa-
vām zināšanām un pieredzēm ar citām 
draudzēm, kurām neveicas īpašumu 
apsaimniekošanā.

Bērnu vecāki draudzēm piedero-
šajos īpašumos varētu izveidot mazus 
kristīgus bērnu dārzus, pēc kuriem 
Valstij ir tik liels pieprasījums, konfe-
sionālas vispārizglītojošas skolas vai 
mazus privātus uzņēmumus un ražot-
nes.

Latvijas garīgo krīzi, par kuru 
dzirdam runājam vai ik dienas, pavi-
sam reāli iespējams pārvarēt, atverot 
plaši kristīgo Baznīcu durvis bērniem 
un viņu vecākiem un ar baznīcām 
piederošajiem īpašumiem nevis tirgo-
ties, bet atļaut tajos darboties jaunām 
ģimenēm ar bērniem. Baznīcām ne-
pieciešams kritiski izvērtēt atsevišķu 
mācītāju vai aktīvo draudzes locekļu 
morālo rīcību un garīgo veselību, lai 
nepieļautu arī psihisku vai fizisku var-
darbību pret bērniem un jauniešiem.

Latvijā būtu nepieciešams iedzīvi-
nāt vismaz vienu aktīvu bērnu kristīgu 
organizāciju. Pirms dažiem gadiem 
sagatavoju šādas organizācijas projek-
tu, aicinot bērnus, jauniešus un arī pie-
augušos mācīties būt par draudzīgiem 
eņģeļiem.

Ja katrā draudzē bērni jau no ma-

zotnes iedzīvotos kā savās mājās, 
mācoties rūpēties par saviem vienau-
džiem, vecajiem draudzes locekļiem 
un savu tuvāko apkārtni, mums neva-
jadzētu aicināt tik daudz nepazīstamus 
ārvalstu evaņģelizētājus. Tieši viņi 
visbiežāk ir bīstamu totalitāru sektu 
pārstāvji, kuri, izmantojot Latvijas re-
liģiski neizglītoto sabiedrību, ievilina 
jauniešus savos tīklos.

Latvijā kristīgā Baznīca varētu 
radīt pavisam jaunu, šodienas bērnu 
vajadzībām atbilstošu kristīgas au-
dzināšanas modeli, kur uzsvars tiktu 
likts nevis uz teoriju – Bībeles stāstu 
vai pantu iegaumēšanu, ko bērns var 
turpināt darīt visu atlikušo mūžu, bet 
uz praktisku darbību –par kristīgās ti-
cības pielietojumu ikdienas dzīvē, iz-
paužot aktīvā darbībā savu labo gribu 
un mācoties praktizēt jau agrā bērnībā 
kristīgo meditāciju un lūgšanu, – tā-
dējādi iepazīstot, ko nozīmē iekšējs 
miers un reāla Dieva klātbūtne.

Ņemot vērā to, ka Valsts pārtrau-
kusi finansēt ievērojamu skaitu bērnu 
un jauniešu ārpusstundu nodarbības, 
un nepārskatāms skaits bērnu pēc 
stundām nokļūst burtiski uz ielas, 
kristīga bērnu organizācija varētu 
veiksmīgi darboties katrā Latvijas 
Baznīcā, katras konfesijas draudzē, 
kur ar bērniem varētu nodarboties ga-
dos vecākie draudzes locekļi, kuri ir 
pensijā, vai cilvēki, kuri uz laiku kļu-
vuši par bezdarbniekiem.

Ar šādu bērnu organizāciju Latvi-
ja varētu kļūt par labu paraugu citām 
Rietumeiropas valstīm, palīdzot bēr-
niem izaugt labestīgiem un ar mīlošu 
sirdi, gudriem un garīgi stipriem. Lai 

Latvijas garīgās dzīves dimensija izglītībā
Referāts lasīts Latvijas Nacionālās Skolotāju savienības skolotāju konferencē
Rīgas 3. ģimnāzijā, Grēcinieku ielā 10, 2011.gada 22. un 23. martā
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LNSS Valdes priekšsēdētājs Dr. paed. 
E. Kramiņš un LNSS Valdes priekšsē-
dētāja vietniece Mag. paed. V. Rozīte.
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veiktā aptauja liecināja, ka 75% skolu 
audzēkņu un viņu vecāki vēlas skolās 
apgūt kristīgo mācību ar starpkonfe-
sionālu ievirzi.

Izglītības ministrs bija gatavs kris-
tīgai mācībai kā obligātam mācību 
priekšmetam atvēlēt finansējumu no 
Valsts budžeta gan skolotāju sagatavo-
šanai, gan mācību materiālu sagatavo-
šanai, gan arī skolotāju algām. Pama-
tojums tam bija – Latvijas reliģiskās 
saknes, no kultūrvēsturiskā viedokļa 
raugoties, tāpat, kā citur Eiropā, sak-
ņojas kristietībā. Tādēļ ikvienam Lat-
vijas pilsonim nepieciešams apzināties 
savu reliģisko izcelsmi, lai saprastu 
klasisko mūziku, mākslu un lai ieaug-
tu Rietumu humānismā.

Jau tolaik par šādu reliģiskās izglī-
tības koncepciju iestājās Eiropas Sa-
vienība, jo kristīgā mācība ir mācība 
par tradicionālajām konfesijām kopējo 
un atšķirīgo, par to pamatiem Bībelē 
un izpausmēm pasaulē, kā arī par to 
nozīmi Latvijas un visas pasaules kul-
tūras attīstībā. Kristīgā mācība ietver 
sevī objektīvu informāciju par citām 
pasaules reliģijām un jauniem reliģis-
kiem strāvojumiem, kas nepieciešams, 
ceļojot pa dažādām pasaules valstīm. 
Tie ir centieni sniegt informāciju par 
to, kādas ir dažādu reliģiju sniegtās 
atbildes uz dzīves būtiskākajiem jau-
tājumiem.

Mūsu multikonfesionālā sabiedrī-
bā ir svarīgi mācīt jauniem cilvēkiem 
saprast un aizstāvēt ne tikai pašiem 
savu reliģisko pieredzi, bet cienīt arī 
citu cilvēku reliģiskās jūtas, orientē-
joties mūsdienu pasaules reliģiskajā 
daudzveidībā.

Toreizējais Iz-
glītības ministrs 
saprata, ka, vājinot 
kādas tautas kultū-
ras reliģisko pama-
tu, uz kuras balstās 
morāle, tiek iznīci-
nāta pati tauta. Jo 
stabilas Valsts pār-
valdes pastāvēša-
nas stūrakmens 
ir morāle. Garīgi 
sašķelta tauta, kur 
katrs tic kaut kam 
citam, ir vieglāk 
manipulējama.

Paralēli kris-
tīgai mācībai sko-
lās, katrā draudzē 
bija paredzēts at-
tīstīt svētdienas 
skolu, kurās bērni 
pēc savas konfesi-
jas programmām 
mācītos iepazīt un 
praktiski ieaugt sa-
vas konfesijas tra-
dīcijā.

Tolaik sabied-
rība bija atvērta 
un gatava kopīgai 
garīgai izglītībai. 
Tas liek secināt, 

ka Kristīgās mācības ieviešana Valsts 
skolās būtu nodrošinājusi visas sabied-
rības pakāpenisku reliģisku un morālu 
izglītošanu.

1993. gadā ar tradicionālo kristī-
go Baznīcu vadītāju akceptu tika no-
dibināta Starpkonfesionālā kristīgās 
izglītības kolēģija, par kuras vadītāju 
toreizējais Romas Katoļu Baznīcas ar-
hibīskaps izvirzīja manu kandidatūru, 
ko klātesošie apstiprināja.

1993. gada 15. maijā Romas Katoļu 
garīgā semināra telpās notika 1. Kris-
tīgo skolotāju konference, kas bija tik 
bagātīgi apmeklēta, ka konferences 
dalībniekiem bija jāizvietojas pat bla-
kus telpās. Šī konference atspoguļoja 
gatavību kopīgi strādāt visu konfesiju 
skolotājiem.

Presē virmoja dažādi vērtējumi 
par kristīgās mācības ieviešanu Valsts 
skolās. Diemžēl, arī daži Baznīcas 
pārstāvji cēla savus iebildumus.

Rezultātā 1994. gada jūlijā Baznī-
cu vadītāji iestājās tikai un vienīgi par 
konfesionālu ticības mācību, un Starp-
konfesionālā kristīgās izglītības kolē-
ģija toreiz arī izbeidza savu darbību.

Vēlāk mūsu multikonfesionālajā 
vidē tika pieņemts likums par konfe-
sionālu ticības mācību.

Likuma pieņēmēji nedomāja par 
to, kā praktiski katrā klasē, kurā mā-
cās daudzu konfesiju un reliģiju bērni, 
realizēt šo likumu. Neviens nedomā-
ja par to, ka šī mācība tikai veicina 
doktrinālo atšķirību uzsvēršanu un 
konfesionālo norobežošanos. Pēc IZM 

viņi izaugtu tādi, kas vēlāk prastu au-
dzināt paši savus bērnus un būtu stipri 
kristīgas ģimenes balsti savai valstij.

Daudz redzamāku vietu Latvijā 
varētu ieņemt kristīgas konfesiju sko-
las un bērnu dārzi. 

1991. gadā, atverot Rīgas 1. Kristī-
go skolu kā Valsts skolu, tai bija ekspe-
rimentāls raksturs, jo tolaik daudzi no 
bērnu vecākiem pat neapzinājās savu 
reliģisko piederību. Daudz bija jaukto 
ģimeņu, kurās tēvs un māte piederēja 
katrs savai konfesijai vai nepiederēja 
nevienai.

Pasaules pieredze rāda, ka kristī-
gās skolas pārsvarā ir privātas konfe-
siju skolas, kurām, protams, finansē-
juma daļu sniedz arī Valsts, jo arī šo 
skolu vecāki ir nodokļu maksātāji.

Atsevišķās valstīs tiek uzskatīts, 
ka Kristīgās skolas atveseļo sabied-
rību. To absolventi veiksmīgi strādā, 
veido ģimenes, viņu vidū ir ļoti maz li-
kumu pārkāpēju un noziedznieku. Tā-
pēc Valsts ir ieinteresēta atvērt vairāk 
kristīgo skolu, palielinot finansējumu 
kristīgām skolām, ko Valsts ietaupa uz 
cietumu un labošanas iestāžu rēķina, 
kuru skaits redzami samazinās.

Kristīgās skolās parasti daudz ak-
tīvāk iesaistās arī bērnu vecāki. Mazā-
kas Baznīcas skolas līdzinās ģimenei, 
kurās cits citu pazīst un atbalsta.

Grūti būtu iedomāties, ka šādas 
skolas audzēknis nošautu savus skolas 
biedrus, kā tas notiek šodienas pasau-
lē. Uz šo brīdi mēs varam teikt – pal-
dies Dievam, pie mums, Latvijā tā 
nenotiek. Bet vai varam uzdrošināties 
būt tik pārliecināti par to kaut vai rīt?

Grūti būtu iedomāties labas kristī-
gas skolas absolventu jau kā pieaugu-
šu, piemēram, policistu, kurš nošauj 
otru policistu.

Ja man jautātu, vai vispār iespē-
jams šodienas agresīvo pasauli mai-
nīt, cilvēku nejūtīgumu, cietsirdību un 
cinismu pārveidot, iezīmējot cilvēkā 
dievišķus vaibstus, es nekavējoties at-
bildētu – jā! Tikai šos dievišķos vaib-
stus bērnā jāsāk veidot jau pavisam 
agrā bērnībā.

Turklāt katram bērna vecākam, 
katram skolotājam, katram garīdznie-
kam jāuzņemas pilnīga morāla atbil-
dība par to, ko konkrēts bērns mācās 
konkrēti no viņa, no manis, no tevis. 
Pavisam konkrēti. Mēs visi esam no-
guruši no skaistiem un pareiziem vār-
diem, kad runātājs pats ar savu dzīvi 
noliedz sevis teikto un pats rīkojas pil-
nīgi pretēji sacītajam.

Atgriežoties pie 90-tiem gadiem, 
nevar nepieminēt, kā Latvijā aizsākās 
kristīgās mācības un ētikas ieviešanas 
process Valsts skolās.

Kā šodien atceros, kad kopā ar 
lielāko kristīgo konfesiju pārstāvjiem 
pirmo reizi tikāmies Izglītības minis-
trijā pie toreizējā izglītības ministra 
Andra Piebalga. Toreiz sabiedrībā 

Latvijas garīgās dzīve izglītībā
Turpinājums no 6. lpp
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Mani un mazo Ani-
ku (7 mēnešu veco mei-
tiņu) ļoti uzjautrināja 
dziedāšanas pudurs 3x3 
saietā šā  gada  janvā-
rī  Folskrīkā, kur spē-
lēja Lauku Muzikanti. 

Es gribēju dzirdēt vairāk par viņiem. 
Runājot ar Normundu un Normunda 
sievu Ilonu (kura nav grupā) ēšanas 
laikos, secināju, ka viņi ir ļoti jauki un 
simpātiski latvieši, un abi ir arī skolo-
tāji. (Es pati esmu mākslas un fotog-
rāfijas skolotāja.) Mēs pārrunājām par 
skolām un universitātēm Latvijā. Bija 
interesanti uzzināt, ka Normunds ir 
vācu valodas skolotājs.

Māra  More  (Moore): Mēs visi 
gribam iepazīties ar Normundu Ķieti – 
Cik ilgi tu esi spēlējis ģitāru, un kad tu 
ievēroji, ka varēji labi dziedāt?

Normunds: Ģitāra manā dzīvē 
varbūt nav bijusi tik svarīga. Es to 
sāku spēlēt, kad man bija kādi div-
padsmit gadi, varbūt pat mazāk. Tas 
notika tad, kad es beidzu spēlēt akor-
deonu. Mani vecāki un radinieki, cik 
es sevi atceros, vēlējās, lai es spēlētu 
akordeonu. Arī mani pašu tas aizrā-
va, diemžēl, spēlēšanas azarts bija 
tik liels, ka pirms es nonācu mūzikas 
skolā, biju paspējis pierast spēlēt akor-
deonu tehniski ne visai pareizi, un kad 
nu nokļuvu pie īsta mūzikas pedago-
ga, tas manus tā brīža talantus sevišķi 
augstu nevērtēja, drīzāk – raustīja aiz 
matiem.

MM: Vai tas bija grūts, tas akor-
deons?

NĶ: Kā to ņem, drīzāk jau es pats 
biju diezgan paviršs attiecībā uz peda-
gogu prasībām, biju vēl mazs – desmit 
gadi, un man gribējās spēlēt to, kas 
man patīk, nevis to, ko lika – dažādas 
sonātes, etīdes utt. Turklāt, nonākot 
mūzikas skolā, biju diezgan vīlies, ka 
visa literatūra bija krievu valodā, arī 
skaņdarbi krievu autoru. Tolaik man 
tas bija diezgan liels kultūršoks, līdz 
šim mūsu mājā lielāko tiesu bija ska-
nējusi vācu mūzika. Nu tas gan bija 
vairāk mana tēva protests pret tā laika 
iekārtu, kas nepagāja secen arī manai 
kultūrpolitiskajai audzināšanai. Tas 
radīja vēl lielāku nevēlēšanos iztapt 
saviem skolotājiem. Tādējādi jau pēc 
pirmās mūzikas skolas klases man 
piedāvāja – vai nu atkārtot pirmo klasi 
vēlreiz, vai tikt izslēgtam. Es lepni iz-
vēlējos otro variantu. Šobrīd to mazliet 
nožēloju, jo reizēm pietrūkst teorētis-
ko zināšanu.

MM: Jā?
NĶ: Bet mūzika jau tādēļ nepazu-

da, es ļoti gribēju spēlēt ģitāru. Tā kā 
tuvumā nebija neviena, kas pamācītu, 
pats atkal sāku mācīties. Tas nebija 
viegli. Drīz atklāju, ka vienkārši tāpat 
strinkšķināt dziesmu akordus ir visai 

garlaicīgi, ir vajadzīgs kāds solo ins-
truments vai balss. Tā es sāku piedzie-
dāt un pamazām sapratu, ka man tas 
patīk un citiem arī. Tagad par to brī-
nos, man bija tikai 12 gadu, kad sāku 
dresēt mīlas balādes. Lai arī ģitāras 
spēli ik pa brīdim centos uzlabot, tā 
bija kļuvusi sekundāra lieta. Galvenais 
ierocis – balss.

Drīz to pamanīja skolā, un tā arī 
viss sākās – sarīkojumi, jubilejas un tā 
joprojām.

MM: Kad tu dibināji Lauku Muzi-
kantus? Un kas bija tava pirmā oriģi-
nālā dziesma?

NĶ: Lauku Muzikantus es ne-
dibināju. Mani pieaicināja uz grupu 
1987. gadā daži mani tagadējie kolē-
ģi. Tobrīd es Rīgā beidzu Tehniskās 
universitātes inženierceltniecības fa-
kultāti, biju ieguvis autoceļu būvētāja 
diplomu un tiku nosūtīts strādāt uz 
Salacgrīvu. Tā mēs vienkārši sākām 
kopā spēlēt un nedomājām par lielām 
lietām – to darījām prieka pēc un lai 
mazliet kaut ko nopelnītu.

Sākumā izpildījām citu latviešu 
mūziķu darbus. Tad sapratu, ka visap-
kārt skan viens un tas pats, man prasī-
jās spēlēt ko jaunu. Tā es sāku tulkot 
un rakstīt latviešu tekstus ārzemju 
komponistu dziesmām. Tad pienāca 
laiks, kad es vairs negribēju būt tikai 
pleijeris – sapratu, ka man pašam ir 
ko pateikt klausītājiem, es pats sāku 
rakstīt melodijas un piemeklēt gatavus 
dzejoļus tekstiem. Tas atkal bija pa-
grūti izdarāms, bieži vien oriģināldze-
jolis dziesmu aizvirzīja citā noskaņā, 
ne tādā, kā es to vēlējos. Biju spiests 
arī mācīties rakstīt tekstus. Viena no 
pirmajām manām oriğināldziesmām 
bija – Es Tevi atradu sniegā.

MM: Jā, ļoti skaista.
NĶ: Tā bija veiksme īstajā brīdī. 

Man tas bija ļoti svarīgi, jo tūlīt saju-
tu pozitīvu novērtējumu no publikas, 
tas deva spēku un pārliecību, turpināt 
sekot savai sirdsbalsij un vairāk paļau-
ties uz sevi.

MM: Ko tu esi no Austrālijas re-
dzējis? Un kādi ir tavi pirmie iespaidi? 
Šeit ļoti interesanti ir tie koki, es tādus 
nekur neesmu redzējusi, tikai, kā te.

NĶ: Jā, šeit ļoti izjūtu dabas vis-
spēcību, tā var apburt ar skaistiem ska-
tiem un ainavām un tajā pašā laikā pati 
sevi iznīcināt, lai no jauna atdzimtu. 
Spilgts piemērs šie baltie ceļa stabi – 
apdegušie eikalipti Folskrīkā.

MM: Latvija viss ir tik plakans. 
Šeit ir visi tie kalni. Ko tu vari teikt 
par vietējiem (Austrālijas) latviešiem? 
Kādi bija pirmie iespaidi?

NĶ: Mūsu pirmā publiskā tikša-
nās notika Melburnas latviešu Vecga-
da ballē (Red. Austrālijas Latviešu 53. 
KD noslēguma balle). Gandrīz vai no 
lidmašīnas pa taisno uz balli. Bija in-

teresanti pavērot visu no malas, jo ne-
vienu īsti vēl nepazinām. Pirmais, kas 
iekrita acīs – visi pieturējās pie vieno-
ta ģērbšanās koda, eleganti, smaidīgi, 
varbūt mazāk ārišķības un dāmas re-
zervētākas nekā Latvijā... man patika. 
Sajutos kā smalkā Rīgas ballē.

MM: Vai jūs spēlējāt tur arī?
NĶ: Nē, mēs bijām tikai viesi. Bie-

ži jau tā nenotiek, kad pats vari baudīt 
vakaru kopā ar savu sievu. Pie reizes 
arī izdejojām savu 26. kopīgo kāzu 
valsi.

Jā, bet turpinot runāt par cilvē-
kiem, jāsecina, ka ballīte nav īstā vie-
ta, kur gūt objektīvu raksturojumu 
par latviešiem kopumā. Vieglāk tos ir 
iepazīt, kopā darbojoties, piemēram, 
3x3 nometnē, kur mēs tautiešus iepa-
zinām, mācot viņiem populāras latvie-
šu dziesmas. Man likās, ka pirmajās 
dienās izjutu samērā rezervētu attiek-
smi, pat īsti nesapratu, vai tas, ko mēs 
piedāvājam, publikai patīk, vai nē. Ar 
laiku ieguvām uzticību, un publika 
šķietami mainījās, atvērās. Tas laikam 
mums latviešiem visā pasaulē ir rak-
sturīgs – pārāk neaizrauties ar kompli-
mentu bārstīšanu.

Ja meklējam atšķirīgo, tad tā ir at-
tieksme pret lietām un varbūt arī pret 
darbu. Piemēram, ierodoties nometnē, 
bijām līdzi paņēmuši padaudz populā-
ru latviešu dziesmu ar tekstiem, kuras 
piedāvāt gan vienkārši līdzi dziedāša-
nai, gan arī kādu no tām iemācīt pa-
matīgāk. Drīz vien sapratām, ka daļa 
dalībnieku jutās apmulsuši, kā tā var 
būt, ka kaut ko padzied un jau ņem nā-
košo dziesmu, ja iepriekšējā nav līdz 
galam izstrādāta visos sīkumos. Man 
tas nedaudz atgādināja tos laikus, kad 
90.tajos muzicējām Vācijā. Vērojot kā 
vācieši dejo, secināju, ka katra deja vi-
ņiem ir nopietns pasākums, kam tiek 
veltīta milzu uzmanība un koncentrē-

Normunds Ķietis no „Lauku Muzikantiem“
Intervē Māra More

Normunds Ķietis.
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60 gadi
Veltījums Sv. Krusta draudzes jubilejā

No rīta ceļoties es sveicu sauli, 
Ko Dievs vēl šinī rītā sūtījis.
Un, rokas saliekot, es Dievam pateicos, 
Ka, dienai aizejot, vēl varu atpūsties.

 Tā aiziet dienas,
 Aiziet gadi...

Kad šinī zemē iebraucām,
Mēs sapni par dzimteni līdzi ņēmām,
Par dzimtenes baltajiem dievnamiem,
Kas torņos zvanīja, aicinot lūgt.

Sveši likās mums dievnami šeit,
Jo savā valodā gribējās lūgt.
Mums vienādas sāpes un vienāds prieks,
Jo Dieva prāts bija, mums Latvijā dzimt.

Daudz gadu gājuši mūžībā,
Daudz sapņu zuduši ikdienā,
Bet priecīgu sirdi mēs pateicam Tev,
Mūžīgais Dievs, Tu savā draudzē
Mums ļāvi lūgt jau 60 gadus!

   Irma Zemdega

kais orķestris savā programmā atska-
ņoja Sen Sansa (Camille Saint-Saëns) 
Concerto no 1  la minorā opus 33 ar 
solisti no Vācijas –   Gabrielu  Švā-
bi (Gabriel Schwabe). Pilna zāle un 

No  1.  –  10.  aprīļa 
Adelaides Pilsētas namā 
un konservatorijas El-
dera zālē plūda čella 
skaņas. Bija sabraukuši 
Austrālijas un pasau-
les meistari kuplināt un 

iepriecināt publiku Otrajā Adelaides 
Starptautiskajā čella festivālā, kura 
mērķis bija savest un apvienot meista-
rus, skolotājus, audzēkņus un publiku. 
Tika arī veidota saticīga atmosfēra, kur 
mūziķi varēja viens no otra mācīties.

Enerģiskais mākslas direktors un 
pasākuma veidotājs ir mums pazīsta-
mais konservatorijas mācību spēks, kā 
arī Dienvidaustrālijas Simfoniskā or-
ķestra galvenais čellists Jānis Laurs, 
kas nesen bija redzams Austrālijas 
Latviešu 53. Kultūras dienās Melbur-
nā, diriģējot Kopkora koncertā.

Jānis arī veicina baltiešu tautas 
spēkus un darbību. To viņš parādīja, 
aicinot Martu  Sudrabu Pirmajā fes-
tivālā un šogad varējam baudīt slavenā 
lietuvieša Dāvida Geringas spēli.

Kad valsts televīzijas raidītājs 
ABC savās ziņās intervēja Jāni, viņš 
teica, ka čells ir vistuvākais instru-
ments cilvēka balsij un ar to var visas 
mūsu izjūtas izspēlēt, dodot lielas va-
riācijas un skaistumu. Jānis saņēma 

lielu atbalstu no medijiem, jo sekoja 
radio intervija valsts raidītājā, raksts 
un fotoattēls dienas avīzē The Adver-
tiser, sniedzot par festivālu plašāku 
informāciju.

Jānis ne tikai mudina, veicina un 
organizē čella spēli, kas būtu pieejama 
plašākai publikai, bet pieliek arī savu 
personīgo roku kopā ar citiem pasau-
les meistariem, vadot konservatorijā 
meistarklases.

Bija interesants publikas pieprasī-
jums, kas tika izveidots pirmajā fes-
tivālā: saucamais Čellu izaicinājums 
(Cello Challenge) –10 dienās iztaisīt 
jaunu čellu! Šogad no Francijas iebrau-
ca Franks Ravatins un kopā ar 7 pa-
saules čellu taisītāju vienības papild-
spēku, strādāja no rīta līdz vakaram 
Migrācijas muzeja kapelā, lai paveiktu 
darbu. Populārais elements bija tas, 
ka publika varēja ne tikai apmeklēt, 
bet arī satikties ar meistariem un ap-
runāties ar viņiem, kamēr tie strādāja. 
Šim projektam bija liela plānošana un 
sadarbība, jo ar katru posmu paliek 
pie darba par vienu meistaru mazāk, 
kamēr pienāk pie pēdējās darbības – 
ko tikai viens varēja izpildīt – pielikt 
instrumentam kaklu.

5.  aprīļa  vakara koncertā Elder 
zālē apriņķa Unlijas (Unley) Simfonis-

Starptautiskais čella festivāls Adelaidē
Jāņa Laura tālienes izdoma un darbi turpina būt reāli

Jānis Laurs uzstājās AL 53. Kultūras 
dienu Atklāšanā.
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atsaucīga publika. Uz skatuves čellu 
rindā bija redzams vēl viens tautietis – 
Svilānu Jānis.

Pie mākslinieku puķu pušķiem, 
zāles sānu malā bija Fiona Laura, pie 
kuras vīrs pieskrēja, un vienoti abi de-
vās uz skatuves, lai pateiktos vakara 

māksliniekiem. Smaids bija uz lūpām 
tiem, kas ģimeni pazina.

Jānim ir pieredze, izdoma, sadar-
bība ar orķestriem un publiku. Viņa 
darbs tiek augsti vērtēts. Viņš spēj re-
dzēt nākotnes bildi un īstenot savu vī-
ziju! Viņa mīlestība uz čellu ir nešau-
bīga! Lai būtu trešais čello festivāls!

Marija Perejma
Laikrakstam „Latvietis“

šanās, lai visu izdarītu perfekti, kamēr 
latvietim tas būtu vienkārši gaisīgs 
mirklis, kurā viņš drīzāk emocionā-
li fokusētos uz savu partneri, nevis 
priekšnesumu kopumā.

MM: Nē, bet mums tiešām patika! 
Ja, tiešām!

NĶ: …mūsu klausītāji bija ļoti uz-
manīgi un mērķtiecīgi. Arī attieksme 
pret nometnes noslēguma koncertu 
bija ļoti nopietna, izvēlētās trīs dzies-
mas tika pamatīgi slīpētas. Bet man ir 
jāsaprot, ka vairumam no viņiem šīs 
dziesmas bija svešas, un šeit ir Austrā-
lija, nevis Latvija.

MM:  Nē, es domāju, ka tā būtu 
diezgan nepulierēta... tas koncerts ir 
tāds mičmač, bet viņš vienmēr izdo-
das. Visi domā, ka mums tie bērni ne-
varēs iemācīties... viss būs labi. Mana 
pastalu grupa būs diezgan interesanta.

Labi, atpakaļ uz jautājumiem: ku-
ras vietas tu visvairāk gribētu šeit ap-
meklēt?

NĶ: Atzīšos, ka gatavojoties šim 
braucienam, vairāk domājām par 
mūsu uzstāšanos un nometnes lietām, 
mazāk par iespējamajiem ceļojumu 
mērķiem. To visu atstājām mūsu uzņē-
mēju ziņā. Arī zināšanas par Austrāli-
ju man bija diezgan paviršas – tā nav 
Holande vai Austrija, kur viss ir reālāk 
aptverams un izbaudāms.

Visvairāk es vēlējos redzēt un iz-
just Austrālijas dabu, redzēt okeānu, 
paugurainos klajumus, pa ceļam sa-
stapt kādu faunas pārstāvi, ieelpot ei-
kaliptu meža smaržu. Arī lielpilsētas, 
bet tās ir nedaudz līdzīgas citur pa-
saulē. Parasti es meklēju un izbaudu 
vēsturisko attīstību pilsētu arhitekto-
niskajos vaibstos. Mūsdienu stikla un 
metāla šedevri mani mazāk aizrauj. 
Neskatoties uz to, es spēju tos novēr-
tēt, piemēram, Federācijas laukuma 
arhitektūru Melburnā.

[Normunds Ķietis, atceroties Aus-
trālijas apciemojumu, atsūtīja no Lat-
vijas sekojošo piezīmi:

Intervija tapa laikā, kad mēs bi-
jām tikko iebraukuši Austrālijā, un bez 
kalniem un vienas nakts Melburnā vēl 
neko citu nebijām redzējuši. Tagad, at-
skatoties, varu teikt, ka redzējām ļoti 
daudz un ļoti maz. Esam redzējuši tik 
daudz, cik fiziski trijās nedēļas ir ie-
spējams redzēt – Viktorijas Alpus, Sid-
neju ar tās galvenajām tūristu atrak-
cijām, Melburnas centru, Fīlipa salu, 

esam baudījuši dažādas pludmales, 
vērojuši un pabužinājuši slavenākos 
Austrālijas četrkājaiņus un divkājai-
ņus... un vēl un vēl. Bet kad man šobrīd 
paziņas Latvijā jautā, vai redzējām 
plūdus Kvīnslendā, Lielo rifu, vai Ul-
uru Nacionālo parku, tad man jāseci-
na, ka esam redzējuši tikai mazu, zaļu 
Austrālijas stūrīti visas Austrumeiro-
pas lielumā. Bet vērtība jau nav lie-
lumā, tā summējas no tiem mazajiem 
atklāsmes un laimes mirkļiem, kad tu 
sajūties pārsteigts, apmulsis no kaut 
kā jauna. Piemēram, mani priekšsta-
ti par eikaliptiem ir pilnībā sagrauti. 
Agrāk biju iedomājies, ka šie milzu 
garie koki ir bez maz vai sarkanajā 
grāmatā ierakstīti, izrādās pie jums to 
ir tik daudz kā nezāļu, turklāt visādos 
izmēros. Mani iespaidi ir ļoti gaiši.]

MM: Sidneja ir interesanta ar to 
ostu.

NĶ: Jā, biju daudz dzirdējis par 
Sidneju. Tā patiesi ir īsta tūristu Meka. 
Te gan piebildīšu, bagātu tūristu...

MM: Kas ir tava vismīļākā lieta?... 
Ģitāra?

NĶ: Bez ģitāras es nevaru dzīvot, 
tas ir skaidrs, lai arī reizēm gribas to 
nolikt malā un kādu laiku neredzēt. 
Man patīk vakaros lasīt, bet parasti 
es ļoti ātri aizmiegu, līdz ar to neko 
daudz neizlasu. No nodarbēm – ļoti 
patīk gatavot ēst; jau kādus astoņus 
gadus es interesējos par receptēm, se-
višķi dažādiem svešzemju ēdieniem. 
Es daudz iespaidojos no tā, ko esmu 
citur redzējis, baudījis vai nebaudījis, 
tādēļ cenšos šīs ceļojumu atmiņas re-
animēt caur specifiskajām garšām un 
smaržām, pats savās mājās gatavojot 
savai ģimenei. Parasti man ir vairāk 
laika nekā Ilonai, manai sievai, un 
bērniem, un tad nu es cenšos viņus 
sagaidīt mājās ar kādu gastronomisku 
pārsteigumu...

MM: Tas ir jauki.
NĶ: Jā, reizēm secinu, ka laikam 

par daudz esmu ar to aizrāvies. Dziņa 
meklēt un gatavot ko jaunu nemanot ir 
ieprogrammējusies un kļuvusi par pie-
nākumu. Reizēm tas pamatīgi traci-
na, izdomāt ko reāli pagatavojamu un 
baudāmu. Un beigās secinu, ka mana 
ģimene tobrīd labprāt būtu ēdusi arī 
ceptus kartupeļus.

MM: Vai tu ej uz Matīsa tirgu da-
būt ēdamvielas?

NĶ: Jā, eju tur, eju. Bet man tirgus 
ne visai patīk, visa šī andelēšanās, tā 
prasa lieku enerģiju. Man nepatīk tir-
goties, turklāt bieži secinu, ka nopērku 

ne to, kas bija labāks un lētāks, bet ko 
pārdeva manīgāks tirgotājs. Es drīzāk 
relaksējos gatavot.

MM: Kas ir tavs vismīļākais 
ēdiens?

NĶ: Ļoti grūti atbildēt. Man 
daudz kas garšo un patīk ēdieni, kurus 
gatavojot ir piedomāts pie vēlamā re-
zultāta, kuros jūt pavāra attieksmi. Jo 
ēdiens taču ir jābauda nesteidzoties. Ja 
tas ir garšīgs, tad arī visiem oma uzla-
bojas, veidojas omulīga atmosfēra, ro-
das vēlme runāt par pozitīvām lietām.

Mans mīļākais latviešu ēdiens ir 
ceptas kartupeļu pankūkas. Ar brūk-
leņu vai melleņu ievārījumu. Bet to 
gatavošana ir ārkārtīgi garš process, 
tās visiem garšo un to nedrīkst būt par 
maz. Bieži aizraujos ar indonēziešu 
vai ķīniešu virtuvi, tos gan nedaudz 
adoptēju savai gaumei, tādējādi man 
savējais nasi goreng liekas labāks. Ha, 
ha... Kā smejies, mūzika un gastrono-
mija nav dogmas, tās katrs var inter-
pretēt atšķirīgi.

MM: Kā tev patīk 3 X 3?
NĶ: Man ļoti patika, es no sirds 

baudīju šīs dienas interesantā cilvē-
ku kompānijā paradīzei līdzīgā vietā. 
Esmu daudz ko ieguvis, gan pragma-
tiski, gan emocionāli. Jau no pirmās 
dienas nometnē valdīja radoša un brī-
va atmosfēra, dodot iespēju katram 
gan dot, gan ņemt. Patīkami pārstei-
dza uzstādījums visiem sarunāties uz 
Tu, manuprāt tas veicināja vēl lielāku 
cieņu un uzticēšanos vienam pret otru. 
Neļāva palikt vienaldzīgam arī austrā-
ļu centieni kopt un saglabāt latviešu 
valodu un tradīcijas. Par to noteikti ir 
jārunā, visvairāk jau pašā Latvijā, kur 
mūsu vecāku valodai ir jācīnās par iz-
dzīvošanu.

MM: Jā, tā ir tā labā lieta ar 3x3. 
Un pēdējais jautājums tev – Ja tu būtu 
saldējums, kura garša tu būtu?

NĶ: To vislabāk varētu pateikt 
kāds cits, nevis es pats. Pēc horoskopa 
zīmēm esmu vēzis – tātad emocionāls 
radījums, kurš visvairāk dzīvē mīl 
harmoniju un saskaņu. Ja tās nav, tad 
viss beidzas. Bet patīk jau arī nedaudz 
pasauli pārsteigt. Tad lai mana saldē-
juma garša būtu šokolādes ar riekstiem 
un ingveru pārsteigumam. Pats es tādu 
gan nekad neesmu ēdis...

MM: Ā – Varbūt indonēziešu sal-
dējums? Vai karija saldējums?... Nu 
labi, paldies!

Mara More (Moore)
Laikrakstam „Latvietis“

Normunds Ķietis – intervija
Turpinājums no 8. lpp

Starptautiskais čella festivāls
Turpinājums no 9. lpp Mums vēl ir vieta Jūsu sveicieniem.

Cena $5 par 1 cm vienā slejā. 
Minimums $10.

Tieši šis laukumiņš izmaksās
tikai $18.
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Darbi nebeidzas. 
Nojaukta un mašīnās 
iekrauta trikotāžas fab-
rikas iekārta. Gaidot 
transportu uz nākamo 
vietu, neviens nestāv 
dīkā. Jāaizber dziļie 
tanku aizsprosti. Viss 

trieciena tempā, ēšana un miegs – ne-
svarīga blakus lieta.

Otrā dienā transports nepienāk. 
Jāiet uz nākamo fabriku kājām. Virs-
nieki un apakšvirsnieki zirgos. Ejot 
garām lauku virtuvei, viņi saņem mai-
zi un mazliet gaļas. Soļošana jātur-
pina ēdot. Šim gājienam, liekas, gala 
nebūs. Kājas noberztas. Kāds spēcīga 
auguma krievu kaprālis nokrīt netālu 
no Saknes. Tie, kas viņam tieši aizmu-
gurē, krīt pāri, ceļas un soļo tālāk. Pa-
kritušais guļ aizvērtām acīm. Saknem 
priekšā divi kareivji nolien grāvmalē. 
Viņu sejas ir zaļgani bālas. Pēc laika 
aizmugurē atskan vairāki šāvieni.

Kam tie domāti? Sakne raksta: 
„Zinu tikai to, ka, ja citi var soļot, 
jāvar arī man. Lai novirzītu domas, 
dungoju pie sevis kādu melodiju. Lai-
kam esmu dziedājis pusbalsī latviski. 
Blakus skan krieviski draudzīgs aici-
nājums: „Nelieti, turi žaunas!“ Vēl 10 
minūtes, un mans pamācītājs krīt.

Viņi pienāk pie lauku virtuves. 
Pie komandas „stāt“ paliek stāvot ti-
kai daži, pārējie sabrūk. Varot saņemt 
siltas vakariņas. No Saknes zupas kat-
li ir 50 metru, grāvmale tikai piecus. 
Sakne aizlien uz grāvmali un paliek 
tur guļot. No rīta var saņemt duļķainu 
ūdeni, ko dēvē par kafiju vai zupu. Tā 
gandrīz visa palikusi pāri no vakardie-
nas. Viņi nojauc naglu fabriku, divas 
dienas vēlāk krauj vagonos dēļus un 
zāģējamās mašīnas. Tā smagos darbos 
paiet apmēram mēnesis.

Pēkšņi no krievu vienībām izvāc 
lietuviešus, igauņus, latviešus, Pievol-
gas vāciešus un visus citus, kas nav 
īsti krievi. Kas tad nu? Lieta vienkār-
ša: moris ir savu darbu padarījis, mo-
ris var iet. Uz mājām! Krieviem reizē 
priecīgi un skumji. Priecīgi, ka tiks no 
salašņām vaļā, bet nikni, ka viņiem, 
kas šo sasodīto karu uzvarējuši, jāpa-
liek un jāstrādā.

Attiecības saasinās. Divi krievi, 
kas ķērušies latviešiem klāt, tagad 
ārstē punus un zilumus. Ilūzijas zau-
dējuši arī tie, kas no sākuma domāja, 
ka viņiem no krieviem nekas nedraud. 
Tam vairs netic neviens. Politiskajās 
stundās tiek paskaidrots, ka tiem, kas 
cīnījušies pret Lielo Tēviju, būs jāsa-
ņem sods. Parastie ierindas krievi gan 
domā, ka sodīti tiks vlasovieši un tādi, 
kas padevušies vāciešiem.

Smagākais liktenis paredzēts 
tiem sarkanarmiešiem, kas padevu-
šies gūstā un pievienojušies nodevēja 
ģen. Vlasova armijai, lai cīnītos pret 
Tēviju. Šo nodevēju noziegums ir tik 
liels, ka trūkst krievu valodā attiecī-
ga vārda. Viņus sauc vienkārši par 
vlasoviešiem. Šis vārds iemieso sevī 
iespējami lielāko nodevību, noziedzī-
bu un nepasakāmi dziļāko cilvēcisko 
nicināšanu. Tikai nedaudz labāki ir 
krievi, kas padevušies dzīvi gūstā. La-
bāki nav arī tādi, kas uzvilkuši vācu 
uniformas, lai cīnītos pret savējiem. 
Un tā kādā sādžā no tuvākām un tā-
lākām vienībām tiek savākti kopā visi 
salašņas. Jānodod uzkabe, munīcija un 
ieroči.

Redz, ko nu dara padomju vara!
Baltieši atkal nonāk pirtī. Pirts līdz 

šim bijusi kā grimējamā telpa, kas pār-
vērš aktierus citai lomai.

Šoreiz jānovelk visas drēbes un arī 
apavi. Tā aiziet uz Lielo Tēvzemi Sak-
nes vērtīgais pulkstenis, gredzens gan, 
aptīts ar drēbes gabaliņu, paglābjas kā-
jas pirkstā. Kad bijušie sarkanarmieši 
nāk ārā, armijas drēbes ir aizvāktas un 
istabas kaktā gandrīz līdz griestiem ir 
sakrautas visādas privātas drēbes un 
apavi. Sakne vispirms sameklē pie-
mērotus zābakus, jo zina, kāda tiem 
nozīme. Liepāja tālu. Kaut cik jēdzī-
gus apavus arī izdodas dabūt. Žakete 
darināta Parīzē, bet ar virsbiksēm ne-
laimējas. Pirmās ir par mazām, otras 
valkājis resnītis. Bikšdibens salāpīts, 
ielāps tik tikko turas. Vēl izdodas pa-
ķert divus virves gabalus un vārāmo 
katliņu bez osas.

Saknes baraku apsargā tikai četri 
sargi ar automātiem. Priekšnieks, kāds 
vecāks seržants, liekas lāga vīrs, jo at-
ļauj sarunāties. Sakne pārrunā ar Pur-
mali bēgšanas iespējas. Segvārds šim 
nolūkam ir Dzintra. Viņiem visapkārt 
ir ausis, kas latviešu valodu saprot vēl 
labāk par pašiem. Ne par velti viņiem 
ir tikai 6 pavadoņi. Vadība zina, ko 
dara. Viņi nolemj par Dzintru vēl ne-
domāt. Izsniedz arī segas.

Šajā drausmīgā izskata barā vēl 
sprēgā veselīgs, draudzīgs humors.

Padots vilciens. Iekāpt! Izsniedz 
zupu. No Saknes katliņa ēd vairāki. 
Viņš to sargā vairāk par visu, jo tagad 
zog acis no pieres laukā. Izdzīvos stip-
rākais, glumākais, melīgākais. Pirms 
kāpšanas vilcienā izsniedz maizi, bet 
piekodina ēst vēlāk. 24 stundu laikā 
vilciens pietur divas reizes. Dzert dod, 
ēst nē. Priekšpēdējā stacijā piekabina 
vēl kādus vagonus ar mājās braucējiem 
baltiešiem. Viņi sarkanarmijā nav bi-
juši un apgādes ceļā sevi labāk apģēr-

buši. Visu laiku bijis smagi jāstrādā. 
Tām vienībām, no kurām daži aizbē-
guši, tagad apsardzība ir visstingrākā.

Naktī vilciens apstājas. Izkāpt! Iz-
sniedz zupu, maizi un tad, visiem par 
brīnumu, vilciens aizbrauc atpakaļ. 
Seržants saka, ka uzspridzināts tilts. 
Upe saucoties Odera. Otrā krastā vi-
ņus gaidot otrs vilciens. Bet viņi ir vēl 
dienas gājienā no upes. Naktī viņiem 
pievienojas vēl kāda 200 cilvēku liela 
grupa, kurā ir arī latvieši, niknu sargu 
pavadībā. No šīs grupas kāds latvietis 
izbēdzis, noķerts un piekauts. Viņu ta-
gad liek pie vissmagākajiem darbiem, 
pārtikas deva samazināta uz pusi. 
Priekšniecība nikna, jo jādod vairāk 
apsargu. Ikviena roka vajadzīga zemes 
izlaupīšanai.

Nākamā dienā pārgājiens. Viņi iet 
garām lielai tanku kapsētai un jau pa 
gabalu jūt salkano līķu smaržu. Tanku 
kapsētā ir vienāds skaits vācu un krie-
vu sašauto milzeņu, bet nevienam līdz 
šim nav bijis ne vaļas, ne gribēšanas 
līķus apglabāt. Tagad, kamēr pārējie 
pusdieno, tas jādara latviešu grupai, 
kurai pieder izbēgušais. Viņi velk ārā 
no tankiem pussatrūdējušos ķerme-
ņus, met tos tanku aizsprostu grāvjos 
un steidzīgi aprok. Grupa strādā trakā 
steigā. Sargiem ap deguniem apsietas 
lupatas. Pa laikam viņi izšauj automā-
tu kārtas uzmundrinājumam. Racēji 
zina, ka bedrēs vietas nepietrūks, un 
strādā kā traki.

Tādi skati apetīti neuzlabo. Daži 
ēd, daži nē. Pēc beigtā darba, godinot 
kritušos, sargi kārtīgi nospļaujas. Ra-
cēji ēst nespēj, tikai ilgi un pamatīgi 
mazgājas. Pat krievu apsardze šoreiz 
neēd. Pat viņiem šīs dienas pieredze 
iet pāri spēkiem.

Odera, līķi un dāmu bikses
Gaismai austot, viņi pienāk pie 

upes. Tilts ir saspridzināts un guļ zem 
ūdens, ārpus tā redzami tikai reliņi. 
Spēcīga līķu dvaka. Sargi jau aptinuši 
ap sejām dažādas lupatas, un kolonna 
dara to pašu. Daži noņem no pleca sa-
tīto segu, pārmet pār muguru, ar vienu 
roku turot segu pie deguna. Šis paņē-
miens nav sevišķi piemērots, jo vēlāk 
abas rokas vajadzīgas līdzsvara notu-
rēšanai.

Jābrien pa ūdeni, kas vidusmēra 
augumiem sniedzas līdz krūtīm. Drē-
bes samirkušas, iešana grūta. Zem 
kājām bieži gadās kas mīksts. Tie, kas 
paklupuši un pagājuši zem ūdens, at-
griežoties virspusē, vemj. Kāpēc tas 
tā, viņi uzzina pavisam ātri. Tilta vidū 
ūdens tikai līdz gurniem. Rīta ausmā 

Uldis Siliņš par interesantiem cilvēkiem
Laimons Sakne un viņa grāmata „Likteņa rotaļa“ (8)
Astotais turpinājums. Sākums LL132, 133, 134, 135, 137, 138, 140.

Moris ir savu darbu padarījis, moris var iet
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pie tilta margām straumes pusē redza-
mi milzīgi pussatrunējušu līķu bari, 
arī krievu uniformās. Gaiss ir draus-
mīgs.

Beidzot viņi ir tiltam pāri. Uz-
raksts Stczecin rāda, ka viņi ir pie Šče-
cinas pilsētas. Jauns rīkojums: ne pēdu 
nost no ceļa. Mīnas! Viņi pārauj kājas, 
sēdot ceļa smiltīs, un izlej no zāba-
kiem ūdeni. Drēbes pamazām izžūst. 
Gar ceļmalu vācu strādnieku mājeles 
un uzraksti krievu valodā: mīnu nav. 
Stāt! Lauku virtuve! Ne jau soļotā-
jiem tā domāta, bet krievu vienībām 
un poļu civilbēgļiem. Taču šī ir pirmā 
drošā vieta, kur var tikt pāri grāvim. 
Arī te ir nepanesama dvaka, bet tā 
nenāk no līķiem. Mājeles ir neapdzī-
votas, bet tur viss, kas bijis un nebijis 
pienaglots, ir aizvākts prom, palikusi 
vairs tikai klasiskā literatūra. Lubu li-
teratūra nopīpēta.

Sakne ir izlēmis uzdot par savu 
dzīves vietu Liepāju, lai gan tur bijis 
tikai divas dienas pirms izbraukšanas 
uz Vāciju. Nodarbošanās – smagās 
mašīnas šoferis. Viņš gan prot braukt 
tikai ar vieglo mašīnu. Iela, kurā viņš 
dzīvojis divus gadus, ir nobumbota. 
Viņš pārbauda savu stāstu pie kāda 
liepājnieka, kas priecīgs, ka saticis 
cilvēku no dzimtās puses, stāstot par 
sevi, papildina Laimona vājās zināša-
nas. Sakne zina, ka viņa jaunā biogrā-
fija ir ar baltiem diegiem šūta, bet, kā 
saka, kādi māli pie rokas, ar tādiem 
jāmīca.

Ziņa, ka otrā krastā viņus gaida 
vilciens, ir parastā krievu pīlīte. Jāsoļo 
atkal, bet šovakar Saknem uzsmaida 
laime. Sāk gāzt lietus. Viņi ar sargiem 
metas patverties tuvējās mājās. Pie 
durvīm drūzma. Sakne ar dažiem ci-
tiem ieskrien stallī. Viņš apsēžas sienā 
un satausta ko mīkstu. Zirgu sega? Iz-
rādās, ka lieliska materiāla dāmas jāt-
nieku bikses! Kabatā pūdera doze un 
izšūts kabatas lakatiņš. Bet bikses der! 
„Cik maz vajadzīgs, lai cilvēks būtu 
laimīgs,“ saka Sakne.

Slazdā
Otrā dienā, sākot no pusdienas 

laika, atkal trūdu smaka. Ceļmalā guļ 
beigti zirgi. Pēc neilga laika redzams 
padzisis uzraksts ar bultu, no kurienes 
kolonna nākusi – Schneidemuehl. Tā 

tad jābūt Nakeles, Immerheimas, Ne-
uheimas tuvumā, kur bija iesaistītas 
kaujās arī latviešu vienības. Prūsija ir 
pilnīgi pārvērtusies. Uzraksti neizru-
nājami. Visur poļi.

Sākas īpatnēja pieredze. Uz mā-
jām! Tikai virziens vairs nav uz mājas 
pusi. Stipri apsargātā vienība paliek uz 
vietas. Saknes komanda turpina soļot. 
Seržants paziņo, ka viņi drīz būšot 
mājās braucēju savākšanas punktā. 
Varētu jau laist iet bez apsardzes, bet 
viņi nezināšot ceļu. Pa apkārtni ejot, 
neesot cerības uz armijas apgādi, bet 
varot grupās staigāt pa mājām un ņemt 
uzturam, ko var atrast. Sargi darīšot 
tāpat. Ap četriem pēcpusdienā viņš 
izšaušot trīs reizes gaisā, tas būšot sig-
nāls nakts atpūtai. Viņi esot brīvi, bet 
tālu aizklīst neesot ieteicams. Tā varot 
nokavēt ešelonu uz mājām. Dzelzceļi 
noslogoti, kas zina, kad atkal tikšot 
padots jauns vilciens.

Liekas, ka viņš pats tic, ko saka. 
Kolonnā ir vairāk nekā tūkstoš cilvē-
ku, kam grūti ticēt pēkšņajai brīvībai. 
Sākas staigāšana pa mājām. Kur ir ko 
zagt, zog. Daudzas mājas ir tukšas, bet 
vienā mājā Saknes grupa sastop divus 
vecus vāciešus, kas liek maisā, cik nu 
var panest. Izvākšanās datums esot jau 
sen garām, un nepaklausīgos šaujot 
nost. Viņi atdod diezgan daudz pārti-
kas. Pašiem vairs nevajadzēšot.

Dažās mājās jau ir ievākušās poļu 
ģimenes. Šie ļaudis, kas pie vāciešiem 
skaitījās zemcilvēki, ir laipni un izpa-
līdzīgi. Tikai nedrīkst atklāt, ka nācēji 
ir latvieši, tad viņi lamājas, lej virsū 
vārošu ūdeni un rīda ar suņiem.

Bez Saknes un Purmaļa viņu gru-
pā ir ap 60 cilvēku. Ir vācu, krievu un 
poļu valodas pratēji. Pie vāciešiem 
viņi ir latvieši, poļiem – igauņi. Tad 
poļi kļūst draudzīgi, dod ēst, kas nu 
pašiem ir un vēlē viņiem visu labāko, 
mājās dodoties.

Kaut kas ir radikāli mainījies, jo 
Tornā poļi ir bijuši ļoti draudzīgi, bet 
neviens vairs nebrīnās ne par ko. Tā-
lākā mājup ceļā ir vairāk vāciešu, kas 
vēl gaida, kad paziņos izvākšanās da-
tumu. Labākais vietraudzis ir Jēkabs 
Purmalis. Viņš prot angliski, iet mājās 
vienmēr kā pirmais un spēlē kumēdi-
ņus vislielākā nopietnībā. Ja roka tiek 
iesprausta labajos sānos, tad mājās 
dzīvo vācieši.

Tikai vienreiz viņš netiek līdz mā-
jai – sievietes uzrīda suni, un tā tautība 

paliek nenoskaidrota.
Visvairāk viņi no vācu mājām vāc 

tabaku, kas, pie ugunskura izkaltēta, 
ir daudz labāka nekā krievu mahor-
ka, ko tā vai tā vairs nedod. Ja tabakas 
maz, lieto sagrieztus tabakas kaulus – 
t.s. Sportu. Mīkstās lapas sauc par Lilij 
Štengel.

Ja solītais vilciens izlaidīs lietu-
viešus Kauņā, tad viņi varētu būt Rīgā 
24 stundās. Ja brauc caur Viļņu, tad 
pirmā Latvijas pilsēta būs Daugavpils. 
Fantāzija strādā, bet tai pašā laikā sirds 
dreb. Nākamās dienās no ēdamā neķe-
ras nekas. Gan atrodas pa kartupelim, 
bet tie ir pussapuvuši, citādi būtu jau 
pievākti. Katram grupas loceklim tiek 
pa bojātam kartoškam, dārzos atrodas 
šis tas no zaļbarības. Vāra sakņu ūde-
ni, pieber sāli un ēd slavēdami. Krie-
viem neiet labāk. Viņi lādēdamies aiz-
iet gulēt izsalkuši.

Kādu dienu Sakne ar Purmali no-
klīst no grupas un nonāk pie mājām, 
no kurām iznāk vecīga poliete. Viņa 
ar zīmēm jautā, vai pienācēji grib ēst? 
Abi piekrītoši paloka galvas. Drīz kat-
ram rokā ir krietna maizes rika ar spe-
ķa šķēli. Purmalis pateicas ar žestiem 
un angliski, Sakne buldurē kaut ko 
latīniski no Ovidia. Kādās mājās bez 
saimnieka ziņas tiek pievāktas 4 vis-
tas. Vakarā lieliska zupa.

Pienāk diena, kad pulcēšanās šā-
vieni atskan ļoti agri. Sakne ar Pur-
mali ierodas pie seržanta kā vieni no 
pirmajiem. Lai nebūtu jāstāv saulē un 
jāgaida uz pārējiem, seržants saka, lai 
viņi iet uz ielejā redzamo muižu. Lai 
sēdot sētas ēnā un gaidot pārējos. Viņš 
tiešām ir rūpīgs! Viņi soļo lejā pa lau-
ku, jo ceļš neganti put, apsēžas sētas 
ēnā un sāk notiesāt savākto. Slāpst.

Pa vārtiem iznāk divi krievi un 
aiziet pa kalnu, kura galā jau pulcējas 
pārējie. Tad visi soļo lejā. Abi krievi pa 
priekšu. Arī Sakni ar Purmali nostāda 
grupas priekšgalā. Atveras vārti, un 
viņi ieiet muižā. Priekšā liels laukums, 
aiz tā drāšu žogs. Augstās mūra sētas 
iekšpusē tikpat augsta dzeloņstiepļu 
sēta. Starp abām sētām izsalcis suņu 
bars, kas viens otram mēģina uzbrukt. 
Sargi ir aziāti, bruņoti automātiem. 
Viņiem liek nostāties pie zemē iedzī-
tiem mietiņiem, metru vienam no otra. 
Viņi ir slazdā!

Turpmāk vēl

Uldis Siliņš par Sakni
Turpinājums no 11. lpp
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datiem 1998. gadā konfesionālo mācī-
bu vēlējās apgūt tikai 4 procenti skolē-
nu. Līdz ar to viņi riskē iegūt spēcīgi 
izteiktu minoritātes identitāti ar visām 
no tā izrietošām emocionālajām se-
kām.

Tikai pēc 2000. gada konfesiju 
vadītāji, redzot, ka pieņemtais likums 
par konfesionālu kristīgo mācību Lat-
vijā praksē nefunkcionē, vienojās par 
kopēju kristīgās mācības programmas 
izstrādāšanu pamatskolā, kas pašreiz 
sākta īstenot. Diemžēl, labvēlīgais 
laiks ir neatgriezeniski zaudēts. Un 
neatbilstošais likums par ticības mācī-
bu Valsts skolās palicis negrozīts.

Reizēm gadās kļūdas, kuru sekas 
parādās ilgākā laika posmā. Šī ir viena 
no tām. Latvijas parlamentārieši bija 
nobalsojuši par tādu reliģiskās izglī-
tības modeli, no kāda Eiropā sāka at-
teikties jau 60-tajos gados.

Jau deviņdesmito gadu pētījumi 
Eiropas reliģiskās izglītības jomā lie-
cina par diviem faktiem: pirmkārt, ka 
ticības mācība valsts skolās nekādi ne-
ietekmē noziedzības līmeni un otrkārt, 
ka tā nevairo arī plašāku tautas masu 
ieaugšanu kristietībā.

Ētika, kas Latvijā tiek piedāvāta 
tiem, kas ticības mācību neizvēlas, 
nav reliģijas alternatīva, jo reliģijas 
mācība aptver vēl citas individuālās 
un sociālās pieredzes dimensijas, ne 
tikai ētisko.

Ar ticības mācības ieviešanu 
Valsts skolu sistēmā baznīcu vadītāji 
centās panākt, lai skolās notiktu tas, 
kam jānotiek ģimenēs un draudzēs, 
proti – tiktu audzināti nākamie drau-
džu locekļi. Konkretizējot – to var 
saukt par baznīcas misijas darbu sko-
lās, ko finansē Valsts. Ticības mācības 
praktizēšana draudzēs, bez šaubām, 
prasa līdzekļus un papildus darbu no 
draudzes mācītājiem.

2010. gada 28. jūnijā saņēmu at-
bildi no Izglītības Ministrijas par paš-
reizējo reliģijas un ētikas mācīšanas 
stāvokli Valsts skolās. Tajā teikts, ka 
izglītības programmās iekļautie reli-
ģiska satura mācību priekšmeti tiek 
piedāvāti kā izvēles mācību priekšmeti 
un ka 2009./2010. g. lielākais vairums 
skolēnu 1.-3. klasēs apguvuši ētiku – 
kopumā 46 600 skolēnu 668 skolās. 
Kristīgo mācību apguvuši 9767 skolē-
ni 256 skolās, bet konfesionālo ticības 

mācību apguvuši tikai 226 skolēni 6 
skolās.

Jautājums – vai šo 226 skolēnu dēļ 
bija vērts atstāt bez kristīgas izglītības 
iespējām tūkstošiem Latvijas bērnu? 

Iedziļinoties vēl citos ar bērnu 
audzināšanu saistītos dokumentos, 
redzams, ka valstī pietrūkst kopējas, 
vienojošas platformas, uz kuras bals-
tīt bērnu izglītošanu un audzināšanu. 
Atsevišķas ministrijas, neskaitāmi 
sabiedrisko organizāciju veidojumi, 
tai skaitā ar ārvalstu finansējumiem 
un ietekmi – bērnu izglītošanu un 
audzināšanu pakļauj dažādām, bieži 
vien pretējām izpratnēm par garīgām 
vērtībām. Rekomendācijas un ieteiku-
mus bērnu audzināšanā izstrādā ne-
pārskatāmā daudzumā, ar dažkārt pat 
ļoti apšaubāmām kvalitātēm. Vairums 
cilvēku mūsu sabiedrībā neapzinās, ka 
ir cilvēki un grupējumi, kuriem kris-
tīgu vērtību un kristīgu vērtību aiz-
stāvju kritizēšana un nobīdīšana malā 
ir ienesīgs bizness, par ko viņi saņem 
ievērojamu peļņu.

Pašreiz ir panākts, ka reliģiski ne-
izglītotā sabiedrība ar demogoģizētās 
informācijas starpniecību ir pakļauta 
daudz un dažādām destruktīvām ie-
tekmēm. Kristīgo pamatvērtību nezi-
nāšanas dēļ, garīgos strupceļos tiek 
ievesti mazo bērnu vecāki, kuri savas 
nekompetences dēļ bieži iesaistās to-
talitārās reliģiskās sektās, pieņemot 
par sev noderīgiem pseidopsihologu 
un dziednieku padomus, un tikai ar 
laiku saprot, ka izvēle bijusi neparei-
za. Taču starplaikā pieļautās audzinā-
šanas kļūdas jau atstājušas savu grau-
jošo ietekmi uz bērnu, dažkārt pat uz 
visu mūžu.

Arī Latvijas Ilgtspējas stratēģija 
izraisa pamatotus jautājumus no kris-
tīgā redzes viedokļa.

Pasaulē dažās vietās jau pašreiz 
darbojas eksperimentālas skolas, ku-
ras veido pavisam citādu pieeju bērnu 
mācīšanā. Kāpēc Latvijai nebūt vienai 
no tām?

Manuprāt, kristīgā Baznīcā jānāk 
jaunai reformācijai – ar radikālu pie-
vēršanos bērnu kristīgai audzināša-
nai un izglītošanai, lai tā varētu vadīt 
tautu garīgo kultūru uz droša, Dieva 
kārtībā stabilizēta pamata. Ja šāds pa-
mats netiks nostiprināts, mēs ar visu 
fascinējošo tehnoloģiju un zinātnes at-
tīstību strauji tuvosimies savas tautas 
bojāejai.

Tikai praktiski darbojoties savas 

Latvijas garīgā dzīve izglītībā
Turpinājums no 7. lpp
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ģimenes, savas draudzes un tautas 
labā, bērns to var labi iepazīt un ie-
mīlēt, atrast tur labus draugus un sa-
justies saprasts, piederīgs un mīlestībā 
pieņemts. Tas jāsāk jau no agras bērnī-
bas, jau ar pirmajiem soļiem. Ja Baz-
nīcā bērns kā viesis ienāks tikai skolas 
vecumā – iesvētībās vai kristībās, – tas 
būs jau daudz par vēlu. Prakse rāda, 
ka daudzi tā Baznīcā kā viesi ienākuši 
un kā viesi arī izgājuši. Ja pirms tam 
bērns nebūs praktiski draudzē iedzī-
vojies savu vienaudžu vidū, ar viņiem 
kopā uzaudzis un sadraudzējies, vēlāk 
viņš internetā un ārpus mājām atradīs 
sev citus draugus, bet vai vienmēr tos 
labākos?

Ņemot vērā ievērojamo Latvijas 
ekonomisko bēgļu skaitu, nekavējoši 
būtu nepieciešams izveidot interneta 
vietnes latviešu bērniem, jauniešiem 
un viņu vecākiem, ko varētu lietot visi 
latvieši pasaulē. Tur varētu iekļaut ne 
tikai mācību materiālus, bet arī spēles 
bez vardarbības, labu mūziku, savstar-
pējus iepazīšanās portālus.

Apceļojot valstis un pilsētas, kurās 
dzīvo latvieši, redzams, ka katrā vie-
tā tiek īstenotas šaurākas vai plašākas 
bērnu audzināšanas programmas. Ve-
cāki bieži vien maina savas dzīves vie-
tas, pārceļoties uz jauno mītnes zemi 
kopā ar bērniem. Pašreiz ārpus Lat-
vijas dzimst ļoti daudz bērnu jauktās 
laulībās. Tur nepieciešamas latviešu 
valodas mācību programmas, kas ne-
pieciešamas bērniem un cittautu ģime-
nes locekļiem.

Bērniem un jauniešiem būtu ne-
pieciešamas interneta vietnes, kurās 
viņi labprāt iesaistītos, piedaloties fo-
rumos un saņemot atbildes uz saviem 
garīgajiem jautājumiem.

Manuprāt, pienācis laiks, kad eku-
mēnisko kustību jāsāk iedibināt prak-
sē, atrodot pamatplatformu, uz kuras 
kopējiem spēkiem nodot nākamajām 
paaudzēm kristīgās pamatvērtības un 
mūsu tautisko mantojumu, atzīstot, ka 
reliģiskā izglītība ir mūžīga, vispārēja 
un vēsturiska parādība un nepiecie-
šamība. Tāpēc Latvijā nepieciešams 
izveidot plašu un sazarotu reliģiskās 
izglītības un audzināšanas sistēmu, 
ko savstarpējā sadarbībā organizē ģi-
mene, skola, Valsts un Baznīca. Tieši 
darbs ar bērniem var kļūt par veicinā-
tāju mūsu tautas vienotībai – gan tiem, 
kuri dzīvo Latvijā, gan tiem, kuri dzī-
vo izkaisīti visā pasaulē.

Latviešu domātājs Pauls Dāle tei-
cis, ka Gars ir tas, kas dzīvu dara un 
dod stiprumu, Gars ir tas, kas rada, at-
dzemdina un atbrīvo. Tas ir spēks, kas 
spēj uzvarēt un pārveidot, organizēt 
matēriju un ārējos apstākļus. Uzticība 
Garam rada klusu un lietišķu varonī-
bu, kas dara to, ko pienākums prasa, 
nedomājot par algu un samaksu.

Jūsu klātbūtne šajā konferencē lie-
cina par Jūsu nesavtīgo darbu ar bēr-
niem un ticību mūsu tautas nākotnei. 
Paldies par to!
Mag. Paed. Vera Volgemute Rozīte
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Jautājums:  Ir tais-
nība, pēc Saeimas vēlē-
šanām bija liela sajūsma, 
un bija arī pamats būt 
priecīgiem par Vienotī-
bas sekmēm vēlēšanās, 
bet tagad šad un tad jau 

pavīd vilšanās, cilvēki varbūt nesaprot 
dažas situācijas un momentus un vi-
ņiem arī netiek izskaidrots viens vai 
otrs lēmums: kādēļ tik nevienoti, pie-
mēram, valodas jautājumā ir Vienotī-
bas biedri?

Dr. Uldis Ozoliņš: Tas, ka Latvijā 
ir vēl ļoti daudz un grūtas problēmas, 
būtu neizbēgami, ja koalīcija darbotos 
pavisam labi un roku rokā. Es negribu 
uzsvērt, ka visas Latvijas problēmas ir 
Zaļo un Zemnieku savienības (ZZS) 
dēļ; tur, kā teica padomju laikos, ir ob-
jektīvi iemesli, kāpēc Latvijā ir grūti, 
un tos nedrīkst aizmirst. Es domāju, 
ka vienalga kurai valdībai šīs lietas 
būtu ārkārtīgi grūtas, un cilvēku uzti-
cēšanās nāk nevis no tās lielās lietas. 
Visi cilvēki zin, ka Latvijas ekonomija 
ir grūtā situācijā, un tā vairs nav tā lie-
ta, par ko cilvēki šķendējas.

Es domāju, ka tieši šīs mazās rīvē-
šanās ir par to, ka Vienotība it kā grib 
kaut ko un nevar to ieviest. Vai atkal, 
ja redz, ka kāds no ZZS ieiet kādā trek-
nā postenī, kādā valdē, vai atkal viņu 
kandidāts kur tiek... Šitās nekārtības, 
šis iegriež cilvēkiem, arī tiem, kas ir 
vairāk nacionāli noskaņoti.

Ir tādas lietas, kā valodas lietas, 
kas tagad ir atkal pacēlušās ļoti inte-
resantā veidā. Šis nāk no nacionālā 
bloka, kas protams, neatlaidīgi grūž 
arī savējo, lai būtu uzmanībā. Nacio-
nālais bloks, it sevišķi Visu Latvijai! – 
bija ļoti veiksmīgs; ar gandrīz nemaz 
naudas viņi iekaroja tikpat daudz vie-
tu saeimā kā Par labu Latviju, kas par 
katru balsi, man liekas, 8 reizes vairāk 
naudu izdeva nekā nacionālais bloks. 
Un par pārsimts balsīm visā Latvijā 
man liekas nacionālais bloks pārspēja 
Par labu Latviju. Nacionālais bloks 
zin savu auditoriju, viņi grūž visādas 
lietas sakarā ar valodu, un šīs valodas 
lietas arī ir tīri interesantas.

Divas lietas, kas uzpeldēja: viena 
propozīcija, ko nacionālais bloks iz-
cēla, ka vajadzētu ieviest likumā to, 
ka tagad ļoti daudz darba devēji pra-
sa krievu valodas zināšanas pat tādos 
posteņos, kur krievu valoda galīgi nav 
vajadzīga. Ir ļoti daudz jauniešu, kas 
tagad nemācās krievu valodu. Vairā-
kās darba vietās pavisam labi var strā-
dāt bez krievu valodas, bet darba de-
vēji to prasa. Starp citu arī tie latvieši, 
kas iebraukuši no rietumiem un kam 
nav krievu valodas, uzskata, ka tās ir 
grūtības viņiem, ja viņi grib pretendēt 
uz posteņiem.

Saeimā bija debates par to, un tā kā 
nacionālais bloks to priekšlikumu ie-
viesa, tad koalīcija bija pamatā pret un 
Saskaņas Centrs arī bija pret. Koalīci-
ja arī sadalījās, un bija cilvēki gan no 
Vienotības, gan ZZS, kas balsoja par 
nacionālā bloka likuma grozījuma mē-
ģinājumu, bet galu galā to noraidīja.

Otra lieta ir, ka nacionālais bloks 
tagad vāc parakstus un paraksti pie-
tiekoši jau savākti – 10 tūkstoši, lai 
ieviestu šo procedūru, kas ir diezgan 
gara un sarežģīta, t.i., lai ieviestu Sat-
versmes grozījumu, kurš nosaka, ka 
valsts finansējums būtu tikai tādām 
skolām, kas māca valsts valodā. Pro-
tams, var būt atsevišķa runa par valo-
das klasēm, par kultūras mantojuma 
klasēm, bet pamatā visi priekšmeti ir 
valsts valodā. Šī parakstu vākšana ir 
ļoti grūta.

Mums vēl klibo tas, ka nav balso-
tāju reģistrs. Lai reģistrētu parakstu 
šādai kustībai, jāiet pie notāra, jāmak-
sā viņam, cik tur notārs plēš, parasti 
viņi maz plēš – divus latus vai tamlī-
dzīgi, daži notāri par brīvu; bet kaut 
ko tomēr plēš, lai savu parakstu dabū-
tu utt. Procedūra ir tāda: ja tāda lieta ir 
ieviesta, tad jāsavāc 10 tūkstošu nota-
rizētu parakstu.

Ja tik daudz parakstu savāc, tad 
vēlēšanu komisija pati taisa parakstu 
vākšanu un šeit nav jāmaksā. Parakstu 
vākšanā vēlēšanu komisija pati apstip-
rina tavu identitāti, un, ja parakstās 
par šī likuma Satversmes grozījumu 
viena desmitā daļa no balsotājiem, kas 
ir pāri par 100 000 balsu jādabū, tad šo 
propozīciju liek Saeimai kā satversmes 
grozījumu. Ja Saeima to pieņem, tad 
tas ir pieņemts satversmes grozījums, 
bet ja Saeima to nepieņem, tad ir jāiet 
uz referendumu. Tas atkal izmaksā, un 
nav daudz tādi referendumi bijuši, kur 
ir pozitīvs balsojums par šādu lietu.

Bet vairāki referendumi ir ļoti 
daudz balsu dabūjuši, un referendums 
ir ļoti labs politisks līdzeklis dažādos 
jautājumos. Ja mēs atceramies, kā 
Vaira Vīķe-Freiberga lika drošības 
likumu uz referendumu, un milzīgi 
daudz balsu bija par to, kaut tas nebija 
vajadzīgs, jo valdība jau bija atcēlusi 
to likumu.

Referendums atkal ir tāda politis-
ka spēle – vai tagad to varēs pieņemt, 
vai nē. Tur ir dažādas domas, ka šī pa-
rakstu vākšana un viņa paveicās arī, jo 
tos pirmos 10 tūkstošus savāca, bet tad 
sāka nākt milzīga opozīcija no krievu 
vadītājiem, ka šis būs milzīgs kon-
flikts, un, ja to mēģina ieviest, tad būs 
naida cīņa. Krievu politiķi pat sāka tā 
runāt, ka tad būs tā kā Lībijā, vai kaut 
kas tāds utt. Un viņi uzsvēra, ka ie-
priekšējās skolu reformās, piemēram, 
kad vidusskolu programmu pārmai-

nīja uz to, ka 60% notiek latviešu va-
lodā un 40% var notikt citās valodās, 
krievi uzsver, ka tad protesti viņiem 
bija miermīlīgi un nekādu vardarbību 
viņiem nebija; ka protesti bija, taču pa-
visam civilizēti, demokrātiski protesti, 
bet šoreiz tā varētu nebūt.

Šis ir diezgan liels drauds. Es arī 
nedomāju, ka ir jātic tam draudam 
noteikti, bet šī lieta ir pietiekoši jāap-
domā, kādas tās konsekvences būtu. 
Pat tādi cilvēki, kas ir ļoti daudz no-
darbojušies ar valodas politiku, ir ļoti 
dažādās domās. Piemēram, pie pre-
zidenta ir valsts valodas komisija, un 
šī komisija pati vienprātīgi nevarēja 
izlemt par šo jautājumu, vai atbalstīt 
šādu lietu, vai nē. Tie, kas atbalsta šo 
propozīciju, saka, ka nu tagad šī re-
forma ir ilgi gaidīta: mēs iesākām ar 
pirmo pamatskolas klasi un tad lēnām, 
lēnām, lēnām 12 gados mēs panāksim 
to, ka katru gadu pakāpinot uz nākamo 
klasi, mums būs visas skolas latviešu 
valodā, un tā opozīcija izgaisīs tāpat 
kā pret vidusskolas reformu izgaisa.

Toreiz Rīgas skolu aizstāvības 
štābs piesauca boikotu, un 3% vecāku 
atbalstīja boikotu, viņš galīgi izkrita. 
Nu vai tā būs? Tie, kas ir pret šo grozī-
jumu, viņi saka, ka mums ir bijuši ļoti 
labi panākumi ar reformām, kas ir bi-
jušas, piemēram, tie 40% tagad ir sko-
lās un vairs nav kontroversiāli nekur, 
visi tam piekrīt.

Krievu studenti ļoti labi tiek galā 
ar Universitātes mācībām, kas ir tikai 
latviešu valodā. Nav nekur pierādīts, 
ka krievu studentiem šis būtu bijis mil-
zīgs šķērslis vai apgrūtinājums, vai ko. 
Tātad tas iet, un mums nav nevajadzīgi 
jāuzkurina tāds absolūts naids.

Šie ir divi posteņi – var piekrist 
vienam, var piekrist otram; es nedo-
māju, ka tas jautājums ir tik viegls. Es 
arī domāju, ka ļoti daudz laika ir arī 
nokavēts šādām reformām; sevišķi vi-
dusskolās jau bija jāievieš stipri agrāk. 
Man tieši rūp šitie praktiskie jautāju-
mi, jo es zinu, ka vēl ir ļoti grūti dabūt 
pietiekoši latviešu valodas skolotājus, 
kas strādātu krievu skolās. Un arī ar 
visu finansiālo krīzi utt. viena lieta, kas 
ir apcirptas? Protams, skolotāju algas, 
un nemazām nav viegli nav vispārīgi 
to infrastruktūru dabūt, un nacionālais 
bloks pat ir lēmis, ka šitas darbotos jau 
no 1. septembra šogad, kas, es domāju, 
ir vispārīgi galīgi nereāli. Vienkārši 
man arī rūp tās praktiskās lietas, vai to 
varēs ar infrastruktūru ieviest?

Tātad, es domāju, ka šis nav tikai 
principa jautājums – vai tu esi par lat-
viešu valodu, vai nē. Labi, nacionālisti 
varbūt to uzstāda, bet šeit ir diezgan 
sarežģīti jautājumi gan ar tām spējām, 
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Paulīne vien nē. Šitā tā lieta cauri ne-
ies! Margota atkal jau ir klāt un Pau-
līnei būs vien jāklausa. Bet Paulīne, 
kautrīga būdama, negribēja izrādīt, ka 
ir slavena latviešu bumbu sporta meis-
tare. Pusstundas laikā 85 gadus vecā 
kundze uzvarēja visas sievietes un nā-
kamajās 15 minūtēs – visus vīriešus. 
Absolūtā čempione!

Pēdējā rītā visiem vēl bija iespē-
ja parādīt pavārmākslu – katrai villai 
bija jācep pankūkas. Mūsu villa gri-

bēja būt oriģināla un izcepa kartupeļu 
pankūkas.

Atpakaļceļā iebraucām Bremiliada 
dārzniecībā. Krietni iepirkāmies un 
tālāk braucām pēc zivīm uz Portveik-
f īldu (Port Wakefield). Puķes sirdij un 
zivis vēderam. Butes hotelī paēdām 
pusdienas, kur mani atkal jau pārstei-
dza – šoreiz ar neredzētu dzērienu – 
alus kopā ar limonādi. Kaut ko tik 
šausmīgu es pat nemēģināju pagaršot.

Ceļš ir galā, iebraucam Adelai-
dē un atvadāmies. Es ceru, ka pirms 
aizbraukšanas uz Latviju mums vēl 
izdosies tikties un atcerēties jautro iz-

braukumu. Paldies visiem un es ceru, 
ka šī nebūs pēdējā reize, kad es būšu 
Austrālijā. Pierakstiet mani nākošajam 
izbraucienam!

Zina Leitase, Latvijas pensionāre, 
2011. 2. aprīlī.

Laikrakstam „Latvietis“

Red.: Vērojums par Piena Ceļu ir 
pilnīgi pareizs. Zeme atrodas Piena 
Ceļa galaktikas nomalē. Dienvidpols 
ir pavērsts uz Piena Ceļa centru, bet 
ziemeļpols prom no tā, tāpēc no dien-
vidpuslodes ir redzamas daudz vairāk 
Piena Ceļa zvaigžņu.

gan infrastruktūru, kas ir iespējams 
krievu skolās. Otrs ir tas, vai tie panā-
kumi līdz šim – cik labi tie ir bijuši, kā 
tos izvērtē utt.?

Viena lieta ar krievu skolām, pro-
tams, ir, un ko nacionālisti uzsver, nav 

tikai tā valodas iemācīšana. Jā, krievu 
studenti iemācās latviešu valodu pie-
tiekoši labi un var mācīties universitā-
tē utt., bet tā gaisotne krievu skolās vēl 
ļoti bieži ir tāda uzbudināta pret Latvi-
ju, un tas nāk no skolotājiem, tas nāk 
no vides, tas nāk no krievu medijiem, 
tas nāk no mācību grāmatām, kas bieži 
vien ir ņemtas no Krievijas. Tātad, tur 

ir lielākas, dziļākas un grūtākas ietek-
mes nekā tikai šis valodas jautājums 
vien. Ja krievu studenti var iemācīties 
latviešu valodu, bet tad tas nenozīmē, 
ka viņi ir pozitīvi noskaņoti pret Latvi-
ju. Šie jautājumi nav tik vienkārši un ir 
diezgan sarežģīti.

Turpmāk vēl

Adelaidē
Ceturtdien, 14. apr., plkst. 10.00 ALB 
telpās visi vecākās paaudzes latvieši ir 
laipni aicināti noklausīties lekciju par 
gulēšanu. Runātāj būs no Council of 
the Ageing. Vēlāk sekos kafijas galds. 
Laimas aprūpētāju grupas pasākums.
Ceturtdien,  14.  apr., plkst. 15.00 iz-
braukšana makšķerniekiem no Tāla-
vas uz Willunga ar Vilni Jankovski 
priekšgalā. Tur notiks makšķerēšana 
un BBQ. Līdzi ņemami makšķerēša-
nas piederumi. Atpakaļ plānots būt ap 
plkst. 20. Pieteikties līdz 11. aprīlim 
LAIMAS birojā Margotai..
Sestdien,  16.  apr., plkst. 10.30 Ade-
laides Latviešu skolas Lieldienas. 

Tālavas pagalmā būs olu ripināšana, 
šūpošanās, olu kari un citas izdarības, 
rotaļas un putnu dzīšana. Būs arī lo-
terija. Ja gribat atbalstīt skolu, lūdzu, 
paņemiet līdzi kādas mantas loterijai. 
Ieeja pret ziedojumiem. Gaidām lielus 
un mazus zaķus kuplā skaitā.
Sestdien,  16.  apr., plkst. 14.00 DV 
nodaļas gadskārtējie Dārza svētki 
DV namā Birztaliņā. Ēdieni, dzērieni, 
dziesmas, mūzika, atjautīgas spēles. 
Biedriem ieeja brīva. Pārējiem $15.
Svētdien, 17. apr., plkst. 9.30 Novuss 
Tālavas mazajā zālē.
Ceturtdien,  21.  apr., plkst. 11.00 
satikšanās ALB namā, lai dotos uz 
draudzīgu minigolfa spēli West Beach 
golfa laukumā. Maksa $10 no perso-

nas. Vieglas pusdienas un kafija būs 
sagādātas. Pieteikties līdz 18. aprīlim 
LAIMAS birojā Ilzei Ostrovskai.
Ceturtdien, 28. apr., plkst. 10.00 Lai-
mas aprūpētāju grupas izbraukums 
no ALB nama uz Mt. Lofty botānisko 
dārzu, lai tur izbaudītu rudens krāsas. 
Atspirdzinājumi tiks sagādāti. Pēc pa-
stiagas dosimies uz Summit kafejnīcu 
uz kafiju un  kūkām. Maksa $10 no 
personas. Pieteikties LAIMAS birojā 
pie Margotas Puķītes līdz 26. aprīlim.
 
Adelaides Sv. Pētera draudze
Ceturtdien, 21. apr., plkst. 18.00 Zaļā 
ceturtdiena. Dievkalpojums ar diev-

Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
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Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
14. aprīlis
Strauja, Gudrīte
1951. komponists, mūzikas kritiķis 
Imants Zemzaris.

15. aprīlis
Aelita, Gastons
1866. aktieris, režisors Aleksis Mier-
lauks.
1950. sab. darbinieks Ģirts Zēgners.

16. aprīlis
Mintauts, Alfs, Bernadeta
1886. komponists, folklorists, izglītī-
bas darbinieks Jēkabs Graubiņš.
1886. militārs darbinieks (ģenerālis), 
sabiedrisks darbinieks, A. Pumpu-
ra piemiņas fonda dibinātājs Ādams 
Kreicbergs.

1946. komponists Pēteris Vasks.

17. aprīlis
Rūdolfs, Rūdis, Viviāna
Pūpolu svētdiena
1871. rakstnieks, tulkotājs, teātra dar-
binieks Teodors Lejas-Krūmiņš.
1936. dibināts Rīgā vīru dubultkvartets 
Tēvija, vēlāk darbojas Bostonā (ASV).
1956. literatūras zinātniece Zigrīda 
Frīde.

18. aprīlis
Laura, Jadviga
Starptautiskā pieminekļu aizsardzības 
diena
1226. Zobenbrāļu ordenis noslēdz lī-
gumu ar Rīgas rāti, ka ordeņa brāļi 
līdz ar namniekiem tiesībās ir līdzīgi 

Rīgas iedzīvotāji.
1631. Gustavs 2. Ādolfs atver ģimnā-
ziju Rīgā.
1911. dzejnieks un rakstnieks Eduards 
Salna (īstajā vārdā Eduards Mellups).
1936. mākslinieks-horeogrāfs Imants 
Magone.

19. aprīlis
Vēsma, Fanija
1919. ALT aktrise, dramaturģe Erna 
Lēmane.

20. aprīlis
Mirta, Ziedīte
1881. rakstnieks, žurnālists Eduards 
Cālītis.
1886. komponists Jānis Vītoliņš.
1926. dzejnieks Harijs Heislers. ■
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galdu.
Piektdien, 22. apr., plkst. 11.00 Lielā 
piektdiena. Dievkalpojums ar dievgal-
du.
Svētdien,  24.  apr., plkst. 11.00 Kris-
tus Augšāmcelšanās svētki. Dievkal-
pojums ar dievgaldu.
Svētdien, 1. maijā, plkst. 11.00 Ģime-
nes dienas dievkalpojums ar dievgal-
du.

Brisbanē
Sestdien,  16.  apr., plkst. 13.00 Liel-
dienu gatavošanās Latviešu namā. 
Visi – lieli un mazi, laipni lūgti! Ņemat 
līdzi krāšņu olu, vai par ziedojumu iz-
vēlaties mūsu krāsoto. Ripināsim un 
izcīnīsim olu cīņas – kuram skaistāka, 
kuram izturīgāka. Būs gardas pusdie-
nas, un kafija/tēja un kūkas. Viss atli-
kums namam.
Svētdien, 24. apr., plkst. 8.00 Lieldie-
nu Svētdienas rīts Dievam. Būs svēt-
brīdis un agras brokastis – lūdzu ņemt 
līdzi groziņus. Visi laipni aicināti pie 
A. un M. Siksnām, 4 Marmindle St., 
Chapel Hill.
 
Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze
Diakone Brigita Saiva. 
Piektdien, 22. apr., plkst. 11.30 Lielās 
Piektdienas dievkalpojums ar dievgal-
du Nācaretes baznīcā.

Kanberā
Sestdien, 30. apr., plkst. 14.00 Kanbe-
ras Latviešu biedrības saiets Immanu-
el baznīcas zālē, Lyons. Rādīs Latvijas 
filmu Būt latvietim – Austrālija uz lie-
lā ekrāna.
 
Kanberas latv. ev. lut. draudze
Piektdien, 22. apr., plkst. 18.00 Lielās 
Piektdienas dievkalpojums Sv. Pētera 
baznīcā, Reid, prāv. Kolvina Makfer-
sona vadībā.

Melburnā
Līdz  16.  aprīlim Jura Ceriņa gleznu 
izstāde Chapman and Bailey Gallery, 
350 Johnston St., Abbotsford.
Sestdien, 16. apr., plkst. 14.00 Vana-
džu pusdienas DV mītnē. Starp ēša-
nām  un dzeršanām uzstāsies Uldis 
Siliņš  un runās  par koriem un dziedā-
šanu, skatītu no savas prizmas. Ieejas 
maksa kā tāda nebūs, bet tā būs iekļau-
ta vanadžu cenā par pusdienām.
Svētdien, 1. maijā, plkst. 11.00 Mak-
šķernieku kluba Āķis saiets Latviešu 
namā.
 
Melburnas 1. latv. ev. lut. draudze
Māc. Māra Saulīte. 
Svētdien, 17. apr., plkst. 13.00 Pūpolu 
svētdienas dievkalpojums ar dievgaldu 
Ballaratā.
Piektdien, 22. apr., plkst. 11.00 Lielās 
Piektdienas dievkalpojums ar dievgal-
du Latviešu ciemā.
Piektdien, 22. apr., plkst. 14.00 Lielās 

Piektdienas dievkalpojums ar dievgal-
du Trīsvienību baznīcā.
Svētdien,  24.  apr., plkst. 6.30 Liel-
dienu rīta dievkalpojums Trīsvienības 
baznīcā.
Svētdien,  24.  apr., plkst. 11.00 Liel-
dienu dievkalpojums Latviešu ciemā.
Svētdien, 1. maijā, plkst. 11.00 Skau-
tu un gaidu Svētā Jura dienas dievkal-
pojums Svētā Krusta baznīcā.
 
Melburnas Sv. Krusta draudze
Svētdien, 17. apr., plkst. 11.00 Pūpolu 
svētdiena – dievkalpojums ar dievgal-
du māc. Daiņa Markovska vadībā.
Svētdien, 17. apr., plkst. 14.00 Pūpolu 
svētdienas dievkalpojums ar dievgaldu 
Latviešu ciemā māc. Daiņa Markov-
ska vadībā.
Piektdien, 22. apr., plkst. 11.00 Lielā 
Piektdiena. Dievkalpojums ar dievgal-
du māc. Daiņa Markovska vadībā.
Piektdien,  22.  apr., plkst. 15.00 
Sv. Mateja baznīcā Futskrejā – Lielā 
Piektdiena. Dievkalpojums ar dievgal-
du māc. Daiņa Markovska vadībā.
Svētdien, 24. apr., plkst. 6.30 Kristus 
Augšāmcelšanās svētki. Dievkalpo-
jums ar dievgaldu māc. Daiņa Mar-
kovska vadībā.
Svētdien, 24. apr., plkst. 9.00 Kristus 
Augšāmcelšanās svētki. Dievkalpo-
jums angļu valodā ar dievgaldu māc. 
Daiņa Markovska vadībā.
Svētdien,  1. maijā, plkst. 11.00 Bal-
tā svētdiena – Svētā Jura dievkalpo-
jums mācītājas Māras Saulītes vadībā. 
Dievkalpojumā piedalās Melburnas 
latviešu skauti un gaidas.

Pertā
 
Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze
Māc. Gunis Balodis.
Svētdien, 17. apr., plkst. 10.30 Palmu 
svētdiena. Dievkalpojums.
Ceturtdien, 21. apr., plkst. 18.00 Zaļā 
Ceturtdiena. Dievkalpojums.
Piektdien, 22. apr., plkst. 15.30 Lielā 
Piektdiena. Dievkalpojums Jāņa baz-
nīcā.
Svētdien,  24.  apr., plkst. 10.30 Liel-
dienas. Dievkalpojums.

Sidnejā
Sestdien,  16.  apr., plkst. 18.30 Rū-
dolfa Blaumaņa muzikālā komēdija 
Sidnejas Latviešu teātra uzvedumā 
SKRODERDIENAS SILMAČOS. Sid-
nejas Latviešu namā. Režisore – Ilona 
Brūvere. Dekorācijas – Vija Spoģe-
Erdmane un Pēteris Erdmanis.
Svētdien,  17.  apr., plkst. 13.00 Rū-
dolfa Blaumaņa muzikālā komēdija 
Sidnejas Latviešu teātra uzvedumā 
SKRODERDIENAS SILMAČOS. Sid-
nejas Latviešu namā. Režisore – Ilona 
Brūvere. Dekorācijas – Vija Spoģe-
Erdmane un Pēteris Erdmanis.
 
Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Prāv. Kolvins Makfersons.
Svētdien, 17. apr., plkst. 10.00 Pūpo-

lu svētdienas dievkalpojums ar Svēto 
Vakarēdienu.
Piektdien, 22. apr., plkst. 10.00 Lielās 
Piektdienas dievkalpojums ar Svēto 
Vakarēdienu.
Svētdien, 24. apr., plkst. 10.00 Kris-
tus Augšāmcelšanās svētku dievkalpo-
jums ar svēto vakarēdienu.
Svētdien, 1. maijā, plkst. 10.00 Baltās 
svētdienas dievkalpojums ar Svēto Va-
karēdienu.
 
Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.
Svētdien, 17. apr., plkst. 10.00 Pūpolu 
svētdienas dievkalpojums.
Piektdien, 22. apr., plkst. 18.00 Lielās 
Piektdienas dievkalpojums.
Svētdien,  24.  apr., plkst. 10.00 Liel-
dienu Rīta dievkalpojums.

Zelta piekrastē
Trešdien, 20. apr., plkst. 12.00 kopīgā 
baltiešu Lieldienu svinēšana Cascade 
Gardens. Groziņi.

Latvijā
Piektdien,  15.  apr., plkst. 18.00 – 
21.00 Imanta Grosa fotogrāfiju per-
sonālizstādes Dzīve ir citur atklāšana 
Rīgas Mākslas telpā, Kungu ielā 3. Iz-
stāde skatām līdz 13. maijam.
Sestdien,  16.  apr., plkst. 19.30 Liel-
dienu koncerti Lielajā ģildē Rīgā. 
Mūziķi: Latvijas Radio koris, Liepā-
jas simfoniskais orķestris. Diriģents 
Kaspars Putniņš. Programma: Johan-
ness Brāmss Likteņdziesma, Volf-
gangs Amadejs Mocarts Lincas simfo-
nija, Francis Šūberts Garu dziedājums 
pār ūdeņiem, Roberts Šūmanis Nakts-
dziesma un Rekviēms Minjonai.
Svētdien, 17. apr., plkst. 15.00 Rīgas 
Evanģēliskās draudzes dievkalpojums 
Vecajā Sv. Ģertrūdes baznīcā. Kalpos 
prāv. Klāvs Bērziņš. Visi laipni lūgti 
un aicināti!
Ceturtdien, 21. apr., plkst. 20.00 Liel-
dienu koncerti Rīgas Sv. Jāna baznīcā. 
Mūziķi: Maija Tutova, soprāns, Ser-
gejs Jēgers, kontrtenors, Rīgas Doma 
zēnu koris, Baroka orķestris „Colle-
gium musicum Rīga:. Diriģents Māris 
Kupčs. Programma: Mišels Korets, 
Volfgangs Amadejs Mocarts, Antonio 
Vivaldi.
Piektdien, 22. apr., plkst. 19.30 Liel-
dienu koncerti Rīgas Domā. Mūziķi: 
Ieva Parša, mecosoprāns, Latvijas Ra-
dio koris, Sinfonietta Rīga. Diriģents 
Sigvards Kļava. Programma: Gija 
Kančeli Psalm 23, Juris Karlsons Ado-
ratio (jaundarbs), Arvo Perts Adam’s 
Lament.  ■

Lata kurss
Latvijas Bankas kurss 13. aprīlī.
1 EUR = 0,702804 (piesaistes kurss)
1 AUD = 0,5090
1 GBP = 0,7950

1 NZD = 0,3800
1 USD = 0,4880

Sarīkojumi
Turpinājums no 15. lpp


