
...sanāk, sanāk visi, 
kas tagad mani redz un 
dzird... tūlīt te ies vaļā 
dziesmas un danči, – tā 
Juris Šteinbergs pie 
mikrofona Vērmanes 

dārzā 12. aprīlī, dažas minūtes pirms 
Horvātijas dāvanas izpakošanas Eiro-
pas kultūras galvaspilsētai Rīga 2014. 
Vērmanes parkā, pašā redzamākajā 
vietā, starp estrādi un Saktas puķu 
tirdziņu viss sagatavots 35 kg smagas, 
2,05 m augstas un 1,50 m platas dāva-
nas saņemšanai (tā gan vēl kā piemi-
neklis ir apklāta ar košu audumu). Ko-
ris uzsāk dziesmas gan latviešu, gan 
horvātu valodā, un šī patīkamā notiku-
ma vadītājs Juris Šteinbergs dod vārdu 
viesiem un mājiniekiem.

Savā uzrunā rīdziniekiem Horvā-
tijas Koprivnicas-Krževatska reģiona 
vadītājs Darko Korens pastāstīja par 

Lieldienu olu apgleznošanas tradīci-
jām kā nacionālo mantojumu un pau-

Klusā laikā 3. svēt-
diena pirms Lieldienām 
kopš seniem laikiem 
saucās LAETARE, lat-
viešu valodā: Priecājie-
ties!  Pašā ciešanu laikā 
tā jau ir kā lodziņš uz 

Lieldienām. Priecājieties! Liturģiskā 
krāsa šajā svētdienā var būt rozā! Tai 
ir otrais vārds Mazās  Lieldienas, un 

mēs varam atminēties, ka būtībā katra 
svētdiena ir domāta kā mazas Lieldie-
nas, kā Augšāmcelšanās dienas atgā-
dinājums un svētki. 

Ir labi, ja mums jau pašā ciešanu 
laikā ir šādi lodziņi uz Lieldienām – 
pirms Lieldienām, un tad arī pēc Liel-
dienām. Apustuls Pāvils visu kristīgo 
dzīvi raksturo ar vārdiem, ka esam 
„kā mirēji, bet dzīvojam; ...kā nosku-

muši, bet vienmēr priecīgi; kā nabagi, 
bet kas dara daudzus bagātus; kā tādi, 
kam nav nenieka un kam tomēr ir vi-
sas lietas.“ (2Kor 6:9c-10).

Tas nozīmē, ka nevienam no mums 
nav jānoliedz ne bēdas, nedz sāpes, 
nedz trūkumu – arī ne nāves baismo 
varu. Tomēr, vēl noteicošāks mūsu 
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Lieldienu vēstījums
„... kā mirēji, un redzi, mēs dzīvojam!“ (2 Kor 6:9c)

Baltie vizbuļi Bulduros aprīlī.
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Horvātijas dāvana Latvijai
„Lieldienu ola no sirds“ Vērmaņdārzā

Juris Šteinbergs ļauj uzmest aci noslē-
pumam.
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ar savu talantu.
Pēc garāka nekā parasts dievkal-

pojuma draudze pulcējās baznīcas 
zālē, kur draudzes dāmas atkal bija 
uzklājušas nepārspējami skaistu un 
bagātīgu kafijas galdu. Šeit bija iespēja 
draudzes locekļiem neformālā veidā 
satikties ar arhibīskapu un viņa kun-
dzi, jo abi ir ļoti draudzīgi un pieeja-
mi. Ceram, ka pēc nākošā gada, kad 
Dr. Rozītim izbeidzas arhibīskapa ter-
miņš, mēs vēl kādreiz redzēsim viņus 
ciemos pie mums.

Gunta R.
Laikrakstam „Latvietis“
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„Svētīts, kas nāk tā Kunga vārdā“
Iesvētīts jaunais Austrālijas prāvests

P ū p ol s vē t d i e n a s 
dievkalpojums noti-
ka Adelaides Sv. Pē-
tera baznīcā svētdien, 
13. aprīlī. Baznīcas ka-
lendārā, Pūpolsvētdie-
nas dievkalpojums jau 
pats par sevi ir īpašs no-

tikums, bet šogad Adelaidē tas izcēlās 
ar vēl trim ievērojamiem apstākļiem: 
pirmkārt, draudzes mācītāju Dr. Jāni 
Priedkalnu ieveda un iesvētīja par 
Austrālijas latviešu draudzes prāvestu, 
otrkārt, amatā ieveda Adelaides drau-
dzes jauno laicīgo padomi, un treškārt, 
dievkalpojumā piedalījās arhibīskaps 
Dr.  Elmārs E.  Rozītis no Vācijas. 
Arhibīskaps ar savu iespaidīgi lielo, 
grezno amata zizli piedeva šim diev-
kalpojumam īpašu svinīgumu un bez 
vārdiem mums atgādināja, ka Jēzus 
ir mūsu gans, mēs viņa avis. Pirmais 
Bībeles lasījums, 23. Psalms to apstip-
rināja: „Tas Kungs ir mans gans, man 
netrūkst nenieka.“ Trīs lasījumus veica 
diakons Dr. Ivars Ozols.

Savā sprediķī arhibīskaps runāja 
par Pūpolsvētdienu kā kaut ko gai-
šu, skaistu; dienu, kas piemin Jēzus 
triumfālo iejāšanu Jeruzalemē taču 
ne lepni, staltā kumeļā, bet pazemīgi, 
maza ēzelīša mugurā. Necilais ēze-
lītis ir kā priekšnojauta tam pazemo-
jumam, ko Viņš cietīs pēc nepilnas 
nedēļas, kad tautas slavināšana un ho-
zannas saukšana pārvērtīsies neglīta 

pūļa ļaunā rēkšanā 
un asinskārē.

Viņš runāja par 
kalpošanu savai 
baznīcai un drau-
dzei, kādu, ar Tā 
Kunga palīdzību, 
uzņemsies jauna-
jos amatos ieves-
tie, un par to svē-
tību, ko viņi nesīs 
ar šo darbu. Viņi ir 
kā Dieva sūtņi un 
pārstāvji, jo kal-
po tieši tādēļ, ka 
nāk Tā Kunga vārdā. Taču visa drau-
dze ir Viņa kalpi, un visi var izplatīt 
Viņa vēsti. Arī draudze deva solījumu 
atbalstīt prāvestu un valdi viņu darbā.

Vispirms arhibīskaps prāvesta 
amatā iesvētīja Dr. Jāni Priedkalnu, 
kurš tad piedalījās draudzes padomes 
ievešanā amatā. Jaunā valde konstruē-
jas šādi: priekšnieks I. Ozols, priekš-
nieka vietnieks J. Caune, sekretāre 
M. Sila, sekretāres palīdze E. Rikarde, 
kasiere A. Balode, īpašuma pārraugs 
J. Brakovskis, valdes locekļi J. Geste, 
A. Zeicmanis. Juridiskā komitejā sa-
stāv B. Krūmiņš, E. Ceplītis, M. Sila, 
un I. Ozols. Svinīgu punktu šai cere-
monijai pielika Svētais Vakarēdiens. 
Par ērģeļu pavadījumiem baznīcā jāsa-
ka paldies Edītei Zimmermanis kun-
dzei, kura jau ilgus gadus brīvprātīgi 
un pašaizliedzīgi kalpo savai draudzei 

Pirmā rindā no kreisās: Prāv. Jānis Priedkalns, arhib. E. E. 
Rozītis, diak. Ivars Ozols. Aiz viņiem draudzes amatpersonas.
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dzīvei var būt Lieldienu Augšāmcelša-
nās spēks.

Tas ir Dieva mīlestības spēks, kas 
Jēzū Kristū uzvarējis nāvi, naidu, ļau-
numu. Tas spēj pavērt dzīvot apvārsni 
arī mums, pašiem mūsu dzīvē un par 
liecību un palīdzību citiem. Tas dara 
bagātu nabagāko no mums, tik bagā-
tu, ka tam ir ko dot citiem – ar tādu 
bagātību, ko zaglis nevar nozagt, nedz 
kodes un rūsa samaitāt.

Arī mums netrūkst apdraudējumu 
un rūpes: par austrumu kaimiņa drau-
diem Ukrainai, arī Latvijai un visai 
pasaulei. Par dabas katastrofām, kuras 
daļēji izraisām paši. Daudzus mūsu 

vecās paaudzes cilvēkus – arī mūsu or-
ganizācijas – nodarbina jautājums, kā 
turēties, kad spēki iet mazumā. Dau-
dzi pirms neilga laika ieradušies cīnās, 
lai pastāvētu saimnieciski un tomēr 
uzturētu savu identitāti un kopību ar 
savējiem. Novēlu, lai mēs visu to re-
dzētu arvien Lieldienu apvārsnī: Dievā 
dibinātas cerības un prieka apvārsnī, 
Viņa mīlestības apvārsnī: Es dzīvo-
ju, un jums ar’ dzīvot būs! Un, kopā 
ar manu kundzi, pateicos par visām 
mīļām, jaukām Lieldienu pieredzēm 
mūsu dzīvē un kalpošanā. Lai mums 
arvien par jaunu pavērtos šie lodziņi 
uz Dieva debesīm!
Arhibīskaps Elmārs Ernsts Rozītis

Laikrakstam „Latvietis“

Lieldienu vēstījums
Turpinājums no 1. lpp.

Lasītājas vēstule
Pateicība –

Vilim Vītola kungam par viņa rakstu „Ukraina“ laikrakstā Latvietis 
9.4.2014. Bez izpušķotiem vārdiem viss ir patiesi izskaidrots un apsveicami pie-
ņemams.

Adelaidiete
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„Jā šī lieta nebū-
tu tik nopietna, tā būtu 
komēdija!“ teica Pētera 
Grestes tēvs Juris, pēc 
10. aprīļa tiesas sēdes, 
kurā Pēteris Greste un 
viņa Al Džaziras kolēģi 

tiek apsūdzēti par „dezinformējošiem 
ziņojumiem,“ kas „apdraud Ēģiptes 
valsts drošību.“

Juris Greste ar sievu Lois savā 
Brisbanes mājā cieši sekoja tiesas sē-
des notikumiem, lasot Tvitera ziņo-
jumus un vērojot fotogrāfijas, kurus 
angļu žurnālists Patriks Kingslijs (Pat-
rick Kingsley) regulāri sūtīja no tiesas 
telpas. „Šī bija tā diena, kad bija solīts 
tiesai parādīt video materiālu, kas aiz-
vainojis Ēģipti,“ teica Greste. „Gaidī-
jām ar aizturētu elpu redzēt, ko pro-
kurors rādīs. Bijām šokēti, redzot foto, 
ko Pēteris bija uzņēmis pirms pusotra 
gada no Lois un manis pie manas bēg-
ļu laiku skolas Vācijā!“

Pārējie video „pierādījumi“ bija 
tikpat neatbilstoši prāvas lietai. Tika 
rādīts fragments no Pētera 2011. gada 

dokumentālās filmas par Somāliju; 
daļa no Grestes reportāžas par tero-
ristu uzbrukumu lielveikalā Kenijā 
2013. gadā; un filma par tūrismu Ēģip-
tē, ko bija filmējis Sky News TV kanāls 
(ne Al Džazira).(1)

Par rādīto vielu Greste un viņa ko-
lēģi Mohameds Fahmijs (Mohamed 
Fahmy) un Bahers Mohameds (Baher 
Mohamed) reaģēja ar nicinošām dus-
mām. Famijs teica „Kādam ir jāatbild 
par to, ka mēs esam bijuši cietumā 
gandrīz četrus mēnešus un nav bijuši 

Redakcijā

Gaišas un priecīgas 
Lieldienas visiem vēl 
laikraksta „Latvietis“ 
redakcija un valde!

Klausījosi, brīnījosi,
Kas aiz kalna gavilēja:

Lieldieniņa braukšus brauca,
Asnus veda vezumai.

Lielāsdienas rītiņā
Agri gāju šupoties,

Lai redzēju koku galos
Zelta sauli margojam.

Lieldienas rītā
Ziedēj’ zaja zālīte;

Pats Dieviņš staigāja
Pa zaļu zālīti.

Nāc nākdama, Lieladiena,
Visi bērni tevi gaida,
Visi bērni tevi gaida,
Aiz vārtiem sasēduši.

Auksti vēji norimuši,
Mākonīši izgaisuši,

Veras plaša debestiņa,
Atnāk gaiša Lieldieniņa.

Melburnas Latviešu evaņģēliski luteriskā draudze
aicina ziedot un apmeklēt 

lietotu mantu tirdziņu
SESTDIEN, 2014. g. 3. maijā, plkst. 11.00

Sv. Krusta baznīcas zālē un dārzā – 40 Warrigal Road, Surrey Hills Vic 3127

Varēsiet iegādāties:
 • skaistas, lietotas un noderīgas mantas,
 • ceptas desas,
 • atspirdzinājumus.

Atlikuma mērķis: Atjaunot baznīcas logu rāmjus un durvis
Lai tirdziņu īstenotu, mums ir jāsakrāj Jūsu ziedotās mantas līdz 
š.g. 1. maijam. Lūdzu vediet ziedojumus uz baznīcu, kur pirms vai pēc 
dievkalpojuma tos variet novietot zālē vai arī nolikt pie durvīm (pajumtē).  

Sīkāka informācija pie Dzintras Samules, zvanot pa tālruņiem:
Mājās: 03 9457 1340; mob: 0411 375 834

Pētera Grestes prāva
Taisnīguma pārkāpums

„Pierādījumi“: Pētera Grestes foto no 
vecākiem pie tēva Jura Grestes bēgļu 
laiku skolas Vācijā.
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Laimas  Muzykan-
ti  –  etnoroka grupa no 
Daugavpils, kura Latvi-
jā ir pazīstama un tiek 
aicināta koncertēt arī ar 
nosaukumu Uškānu  ģi-
menes ansamblis.

Grupa Laimas 
Muzykanti tika dibināta 
1995. gada oktobrī, Dau-
gavpils Universitātē un 

sākotnēji bija Studentu Deju ansambļa 
Laima pavadošā folkloras kopa. Kopā 
ar dažiem domubiedriem grupu izvei-
doja un kopš tā laika vada Latvijā pa-
zīstams multinstrumentālists, folklo-
rists, komponists un dzejnieks Artūrs 
Uškāns.

Laimas  Muzykantu sākotnējais 
skanējums ir raksturojams kā tuvināts 
autentiskai folkloras mūzikai, izman-
tojot tautas mūzikas instrumentus un 
autentiskus tautas dziedājumus, kas 
veidoti balstoties uz folkloras ekspe-
dīcijās vāktajiem tautas teicēju dzie-
dājumiem un tautas muzikantu spē-
lēšanas manierēm. Par tā laika grupas 
skanējumu liecina 1999. gadā izdotais 
albums Danco  Dievis, kurā Laimas 
Muzykanti ir ierakstījuši četras dzies-
mas. 1999. gadā kā labākā vokāli ins-
trumentālā folkloras grupa Laimas 
Muzykanti ieņēma 1. vietu Starptau-
tiskā festivālā-konkursā Music World 
Fivicānā (Fivizzano), Itālijā.

Kopš dibināšanas brīža Laimas 
Muzykantu ierakstītā mūzika tiek iz-

mantota Latviešu 
Vispārējo Dzies-
mu un Deju svētku 
repertuārā.

2000. gadā pēc 
kopīgas muzicēša-
nas II Vispasaules 
Folkloriādē Tokijā, 
Japānā grupai pie-
vienojas toreiz vēl 
tikai sešpadsmit-
gadīgā, tagad nu 
jau izcilā latvie-
šu folkdziedātāja 
Kristīne Kārk-
le-Puriņa, kura 
kopš 2005. gada 
grupā aktīvi nemuzicē, taču piedalās 
grupas ierakstos un svarīgākajos kon-
certos.

Kopā ar draugiem no folkoras gru-
pām Iļģi,  Laiksne u.c., divi Laimas 
Muzykantu dalībnieki Artūrs Uškāns 
un Edgars Skrāģis piedalās projektā 
Alus  Dziesmas, kurš saņem Latvijas 
Mūzikas ierakstu Gada balvu kā labā-
kais folkloras ieraksts 2001. gadā. Tajā 
pašā gadā grupa sāk eksperimentēt ar 
elektroniskiem mūzikas izteiksmes 
līdzekļiem, taču galu galā paliek uz-
ticīgi „dzīvam“ skanējumam, vienīgi 
autentiskiem tautas mūzikas motīviem 
un tradicionālo mūzikas instrumentu 
skanējumam klāt nāk rokmūzikai rak-
sturīgi aranžējumi.

2003. gada oktobrī nāk klajā Lai-
mas  Muzykantu pirmais patstāvīgais 

albums Gonam gona. Ierakstos pieda-
lās leģendārās progresīvā roka grupas 
Elpa basģitārists Valdis Rundzāns, 
kurš pēc ierakstiem piebiedrojas Lai-
mas Muzykantiem pastāvīga dalībnie-
ka statusā.

Kopš tā laika grupa ir izdevusi 
patstāvīgu albumu Orkla Bolss un vai-
rākus singlus, kuri iekļauti un izdoti 
vairāku mūzikas izdevniecību ierak-
stu kompilācijās. Laimas Muzykanti 
sadarbojas un sniedz kopīgus kon-
certus kopā ar tādām izcilām latviešu 
popmūzikas zvaigznēm, kā Lauris Re-
iniks un Olga Rajecka.

Šis, protams, nav viss grupas 
Laimas Muzykanti stāsts, tā ka, esiet 
modri, jo turpinājums sekos...

Informācija no Artūra Uškāna
Laikrakstam „Latvietis“

Sestdien, 28. martā 
notika Atvērto  durvju 
diena Melburnas Lat-
viešu ciemā. Viesi un 
iedzīvotāji varēja baudīt 
jauko un saulaino dienu, 
labo gaisotni un sirsnī-

bu, kas valdīja visā Ciemā.
Sirsnīgs paldies visiem, kas pieli-

ka roku – gan talciniecēm, gan lietoto 
mantiņu tirdziņa darbiniekiem, gan 
daiļamatniekiem, kafejnīcas darbi-
niekiem, krodziņa darbiniekiem, mū-
ziķiem, mājiņu izrādīšanas palīgiem, 
BBQ darbiniekiem, gan visiem, vi-
siem...

Droši varam teikt, ka Atvērto durv-
ju diena bija labi apmeklēta, un daudzi 

izrādīja interesi mājiņu apskatei. Pal-
dies! Ar lielu prieku gaidu interesentus 
uz otro apskati, kā arī pārrunāt iespē-
jas kļūt par Ciema iedzīvotājiem.

Uz drīzu tikšanos,
Rūta Šķoba

Melburnas Latviešu ciema 
pārvaldniece

Laikrakstam „Latvietis“

Melburnas Latviešu ciems
Atvērto durvju diena

Iepazīstieties – etnoroka grupa „Laimas Muzykanti“ 
Kultūras dienas Sidnejā

Atvērto durvju diena Latviešu ciemā.
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No kreisās: Mariss, Inta, Artūrs Uškāni, Armands Varsla-
vāns un Inga Zeile.
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Atzīmējot Sidne-
jas Latviešu biedrības 
(SLB) Dāmu kopas 40 
gadu jubileju, Latvijas 
Okupācijas muzeja di-
rektore Gundega  Mi-
chele un Okupācijas 
muzeja biedrības valdes 

priekšsēdis Valters Nollendorfs nosū-
tījuši apsveikuma vēstuli un pateicības 
rakstu.

Apsveikuma vēstulē G. Michele 
un V. Nollendorfs muzeja biedrības un 
muzeja darbinieku vārdā izsaka patei-
cību ikvienai Dāmu kopas dalībniecei 
par pašaizliedzīgo darbu muzeja at-
balstam daudzu gadu garumā. Pastā-
vīgais atbalsts ir bijis nozīmīgs muzeja 
fiziskajā un garīgajā pastāvēšanā un 
attīstībā.

„Neskatoties  uz  lielo  ģeogrāfisko 
attālumu, kas mūs šķir, mūs vieno rū-
pes  par  Latvijas  šodienu  un  nākotni. 
Pateicoties Jūsu morālajam un finan-
siālajam  atbalstam,  mēs  turpināsim 
gādāt, lai mūsu tautas pagātnes piere-
dze  un mācības  nekad  neaizmirstos,“ 
raksta G. Michele.

SLB Dāmu kopa Okupācijas mu-
zeju atbalstījusi jau kopš muzeja dibi-
nāšanas 1993. gadā. Divdesmit gadu 
garumā, nesavtīgi strādājot, Sid-
nejas latvietes muzejam ziedojušas 
26  359  EUR jeb 40 120 AUD. SLB 
Dāmu kopas nosaukums lasāms Oku-
pācijas muzeja lielāko ziedotāju goda 
plāksnē, ko ikviens apmeklētājs var 
aplūkot, ienākot muzejā.

Kā stāsta Okupācijas muzeja pār-
stāve Austrālijā Ināra Graudiņa, Dāmu 
kopa līdzekļus vāc, veicot dažādus 
brīvprātīgos darbus. Viņas gādā par 
Sidnejas Latviešu nama kafejnīcu, kas 
atvērta katrā sarīkojumā, rīko sarī-
kojumus, priekšlasījumus, tirdziņus, 
piparkūku cepšanas talkas, gatavo 
dzimšanas dienu, bēru u.c. mielastus. 
Reizi gadā notiek Dāmu kopas lielais 
sarīkojums ar siltām pusdienām, kar-
stvīnu, priekšnesumiem un lielo un 
mazo loteriju. Iegūtos līdzekļus Dāmu 
kopa ziedo Sidnejas Latviešu biedrī-
bai, Latvijas Okupācijas muzejam un 

Okupācijas muzejs izsaka pateicību
Sidnejas Latviešu biedrības Dāmu kopai

Lielāko ziedotāju goda plāksne.
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citiem mērķiem.
SLB Dāmu kopa 40 gadu jubileju 

atzīmēs 2014. gada 13. aprīlī Sidnejas 
Latviešu namā.

Informāciju sagatavoja:
Inese Krieviņa

Latvijas Okupācijas muzeja 
sabiedrisko lietu vadītāja

Laikraksts „Latvietis“ 
sveic darbīgo 

Sidnejas Latviešu 
biedrības Dāmu 

kopu apaļā jubilejā!
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Šorīt,  Pūpolu  svēt-
dienā, pamodos un dzir-
dēju – it kā sapnī – dziļi 
iesētās  muzikālās  ska-
ņas:  sol  minorā  čells 
raudoši  atskaņoja  sērī-
gu melodiju,  bet  oktāvu 
un tercu augstāk lidinā-

jās eņģeliska balss, kas kā oreols ap-
gaismoja  melodisko  kontūru.  Par  šo 
skaisto muzikālo elēģiju, kuru kompo-
nējis Pēteris Vasks, pastāstīšu vēlāk...

Vārdos grūti atstāstīt dziļi iespai-
dīgo koncertu, kuru apmeklēju sest-
dien, 12.  aprīlī, Melburnas Latviešu 
nama Misiņa zālē, kur iepriekšminētā 
enģeliskā balss un raudošās čella ska-
ņu radīja čelliste Margarita Balanas.

Pirms divām nedēļām Margarita 
no Londonas ieradās Austrālijā, lai 
piedalītos Adelaides Starptautiskajā 
čellu festivālā, un arī Melburnas lat-
viešu mūzikas mīļotājiem bija unikā-
la iespēja iepazīties gan ar Margaritu, 
gan koncertmeistari Ilzi Dzērvi un 
patiesi baudīt viņu māksliniecisko 
sniegumu.

Ieejot zālē, uzreiz izjutu silto, mā-
jīgo un intīmo gaisotni, jo telpa bija 
iekārtota kā romantiskā laika mūzikas 
salons, par kuriem esmu lasījusi vēstu-
res grāmatās. Virs kamīna kvēloja ma-
zas svecītes, izrotātas ar dziļi purpura 
krāsā ziediem un vāzē kupli izcēlās 
vēl purpurkrāsas ziedi. Kad sarīkoju-
ma vadītājs, mums ļoti pazīstamais un 
cienītais Jānis Laurs, aicināja māks-
linieces zālē, tad atklājās iemesls pur-
purkrāsas ziedu efektam. Ienāca jau-
nā māksliniece skaistā, purpurkrāsas 
vakarkleitā, un aizrāva visiem elpu. 
Koncertmeistare Ilze Dzērve, elegan-
tā melnā vakartērpā, ieņēma vietu pie 
klavierēm.

Kad norima aplausi, Jānis kodolīgi 
pastāstīja klausītājiem vissvarīgāko, 
lai sniegtu gan vēsturisku, gan filozo-
fisku ieskatu par skaņdarbiem.

Pirmo muzikālo stāstu sniedza 
Margarita. Zoltan Kodaly Sonāte solo 
čellam Opus 8 pirmā daļa Allegro ma-
estoso ma appassionato uzreiz atklāja 

čellistes dramatiskās un virtuozās spē-
jas. Jānis jau stāstīja, ja vijolniekiem 
ir Paganini, tad čellistiem ir Kodaly 
solo sonāte, kas repertuārā ir viena no 
pirmām, virtuozām sonātēm veltīta 
čellam. Dramatiskais iesākums uzreiz 
izraisa kvēlošo, dedzīgo manieri, un 
dziļie toņi apbūra klausītājus. Ungāru 
tautas mūzikas nianses, strinkšķošie 
akordi, dialogs starp balsīm, atbalss un 
dinamiski kontrasti raksturoja Marga-
ritas iespaidīgo atskaņojumu. Čelliste 
ar savu virtuozitāti un dziļo pārliecī-
bu pakļāva klausītājus savai bagātajai 
iztēlei.

Nākamā skaņdarbā atklājās gan 
siltā, liriskā, gan trauksmainā, dedzī-
gā romantika Roberta Šūmaņa (Robert 
Schumann) Adagio  un  Allegro  Opus 
70. Jānis jau bija mūs iepazīstinājis ar 
Florestan un Eusebius, Šūmaņa emo-
cionālo, divpusīgo personību, viņš 
bija, kā minēja Jānis,– „romantiķis ar 
lielo R“. Šai mūzikālā iztēlojumā gan 
čelliste un koncertmeistare iesaistīja 
klausītājus ar ļoti intensīvu un eksaltē-
tu saspēli. Adagio izcēla skaisto, līris-
ko uzplaukumu ar īpašu dialogu starp 
čellu un klavierēm. Čelliste, bieži ar 
aizvērtām acīm, ievilka klausītājus 
siltā, samtainā sapņainībā, izsaucot 
Eusēbius. Un pēkšņi Allegro, parādī-
jās dedzīgais Florestāns, kas sapņaino 
Eusēbiju pastūma malā, un pārņēma 
ugunīgā un sprāgstošā personība abu 
mākslinieču izjūtīgā attēlojumā.

Trešais skaņdarbs – Pētera Vas-
ka Pianissimo  (Grāmata  solo  čellam) 
mani ļoti iespaidoja. Es jau ievadā 
rakstīju, kā šorīt pamostoties, man 
atmiņā bija ierakstījusies sērīgā melo-
dija. Mani ļoti aizkustināja Margari-
tas izteiksme un izpratne. Klausoties, 
muzikālais stāsts pauda klusu, elē-
ģisku lūgšanu un drebošu sniegšanos 
augšup. Papildus čellistes ļoti izcilām 
tehniskām spējām, viņas muzikālā iz-
teiksme atvēra klausītājiem jaunu ska-
ņu pasauli, un dziļo, neaizmirstāmo un 
sāpīgo stāstu visi saprata.

Selgas Mences Inquieto čellam un 
klavierēm izpildījums bija dramatisks 

un kontrastu pilns. Stiklainie klavieru 
akordi, ritmiskie sitieni, tembru va-
riācijas, čella skanīgās melodijas un 
veiklās arpēdžijas māksliniecēm iz-
sauca virtuozu un enerģisku saspēli.

Jāzepa Mediņa Romance  klausī-
tājus aizvilka uz lirisku, dziedošu un 
sirsnīgu romantiku. Čellistei augstā 
diapazonā īpaši izcēlās medainie un 
iejūtīgie toņi. Koncertmeistare kla-
vieru pavadījumā sniedza maigu un 
sirsnīgu atbalstu.

Emīla Dārziņa Aizver  actiņas  un 
smaidi  tika izpildīts ar mīlīgu senti-
mentu un brīžiem it kā ar smalki koķe-
tīgu jautrumu. Ilzes Dzērves brīnišķīgi 
izteiksmīgās hromatiskās starpspēles 
bija vareni izceltas.

Jāņa Mediņa Ārija izpildījums 
bija sirsnīgs un iejūtīgs. Jānis Laurs 
iepriekš papildināja par šī skaņdarba 
emocionālo smagumu, un iemīļotā 
skaņdarba izpildījums klausītājus ļoti 
aizkustināja.

Koncerts bija izskanējis, bet pēc 
klusuma pauzes sekoja ovācijas; piece-
ļoties kājās, publika ilgstoši aplaudēja. 
Kad spēcīgie aplausi norima, koncerta 
rīkotāja Anita Andersone ļoti sirsnīgi 
pateicās abām māksliniecēm. Piede-
vās mākslinieces mīlīgi atskaņoja Ka-
mila Sen-Sansa Gulbi  (Camille  Saint 
Saens Le Cygne).

Vēl muzikālie stāsti līksmā un 
jautrā noskaņā turpinājās pie glāzes 

Koncerts Melburnā
Margarita Balanas – Ilze Dzērve – Muzikālie stāsti

No  kreisās:  Margarita  Balanas,  Ilze 
Dzērve, Anita Andersone.
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Jānis Laurs.
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Ārzemju latviešu skolotāju kursi
Jūlijā rīko Latviešu valodas aģentūra

Jau septiņus gadus 
Rīgā notiek ārzemēs 
dzīvojošo izglītības 
darbinieku kursi. Tos 
rīkojusi gan Pasaules 
Brīvo latviešu apvienība 
(PBLA), gan Latviešu 

valodas aģentūra.
Darbs vienmēr bijis kopīgs – abas 

organizācijas cieši sadarbojušās, lai 
latviešu skolu pedagogiem regulāri 
būtu iespēja sanākt kopā, papildināt 
savas zināšanas un dalīties vērtīgajā 
pieredzē.

Zināšanas kursos iespējams papil-
dināt gan latviešu valodas pasniegša-
nas metodikā, gan arī dažādās citās 
latviešu nedēļas nogales skolu dar-
bībai būtiskās jomās, piemēram, psi-
holoģijā. Pēc intensīvām lekcijām un 
praktiskajām nodarbībām dienā seko 
piesātināta kultūras programma va-
karā.

Kursi sniedz lielisku iespēju ar 
kolēģiem pārrunāt izaicinājumus, ar 
kuriem nākas sastapties, darbojoties 

latviešu nedēļas nogales skolās. Gū-
tās idejas un ierosmes lieti noder visa 
gada garumā – līdz nākamajiem kur-
siem, kas nu jau kļuvuši par lielisku 
tradīciju. Un vēl – ikviens kursu da-
lībnieks saņem pedagogu profesionā-

lās pilnveides programmas beigšanas 
apliecību.

Kursi notiks no 8.  līdz  10.  jū-
lijam.  Nakšņošana, ēdināšana un 

Sanāk tā, ka mūsu darbība iet tādos 
grūdienos. Rudenī ir visādas sēdes, 
noformējamies, saorganizējamies, lai 
varētu rosīties. Kulminējās ar Valsts 
svētkiem 18. novembra sarīkojumu. 
Tad nāk Ziemsvētku fāze – kā nu kuru 
gadu ar Adventa dziedāšanu vai ne, ar 
bērnu sarīkojumu vai importētu sarī-
kojumu no Latvijas, tirdziņu un tādām 
jaukām ziemas lietiņām. Tad nāk pā-
ris mēnešu tāds kā ziemas miegs, kad 
krājās spēki jaunām lietām. Parasti vēl 
ziemas miega laikā arī notiek LCM 
pilnsapulce, tā tas bija šogad 1. martā.

Un beidzot manām atkal pavasara 
vēsmas – mūsmājās tās ievadīja Latvi-
jas koncertaģentūras gādībā Sakārnī-
ša pasakas, kad 6 pazīstami un izcili 
mūziķi: Jolanta  Strikaite (soprāns), 
Jānis Kurševs (tenors), Valters Pūce 
(čells), Jēkabs Nīmanis (klarnete, ģi-
tāra, perkusijas), Uģis Krišjānis (kla-
vieres),  Karina  Bērziņa (koncerta 
vadītāja) no Rīgas taisīja tādu zibtūri 
Vācijā, apmeklējot vienas nedēļas no-
gales laikā Bonnu, Minsteri un Ber-
līni. Pati nebiju klāt, bet visi saka, ka 
tādas bonbongas biežāk vajagot vest 
šurpu no Latvijas, ļoti veiksmīgs mū-
zikas projekts ne tikai bērniem! Mins-
terē tas bija sestdien, 29. martā.

Mēģinājumi, skoliņa, svētdie-
nas skoliņa, rokdarbi – tas viss iet uz 
priekšu, tā jau rutīna, nedēļas nogalēs 
jo sevišķi visos stūros čum un mudž. 
Minsterē patreiz ir – ticiet vai ne – pat 
trīs deju grupas! – vecā, labā, tradicio-

nālā tautas deju grupa Miladeko, kas 
uzrunā pārsvarā jauniešus un jaunus 
vecākus, bērnu grupiņa, Minsteres 
Dancītis nupat janvārī uzsākusies, 
jo cik tad ilgi bērni skatīsies vien kā 
tie vecāki tur dejo, vajag arī pašiem! 
Un kas zin, varbūt, varbūt varēs pie-
dalīties 2015. gada vasarā skolēnu un 
jauniešu deju un dziesmu svētkos. Vēl 
trešā grupa ir līnijdeju dejotājas, kas ir 
jau nobriedušākas dāmas ar apbrīnoja-
mu veiklību un telpas izjūtu!

Dažas rokdarbnieces sestdienas 
pēcpusdienās šuj mazajiem tautas dej-
niekiem tērpus, jo kā tad šie dejos? 
Ne jau džinsos un legingās! Ko vajag, 
vajag! Visus dejotājus būs iespējams 
redzēt 17. maijā, t.s., lielajā atskaites 
koncertā, kur svinēs nu jau trešo dzim-
šanas dienu Miladeko. Par godu dzim-
šanas dienai brauks no visām pusēm 
ciemiņi – no Īrijas, no Štutgartes, no 
Latvijas! Pēc nodejošanās būs jau arī 
baļļuks, kā nākas, un varēs dejot tālāk!

Sestdien, 5.  aprīlī labs pulciņš 
centīgu strādnieku sapulcējās pie Lat-
viešu centra, lai šo to padarītu. Jo ja 
jau visādi te brauc un nāk, tad ir arī 
jāsatīra sava vide. Diendienā ejam ga-
rām knapi vairs ieraugot, kas tā nu īsti 
nav kā nākas. Talka sanāca ļoti jauka, 
solītais lietus izpalika, laiks nebija pā-
rāk karsts, bet tomēr silts, un daudz 
tika izdarīts – dobītes atkal smaida uz 
mums, ar sūnu aizaugusī pļaviņa tika 
vertikulēta un sagrābta, varbūt zālī-
tei atkal cerēt uzvarēt sūnas, mūžīgās 

ozollapas arī bija savācamas. Liels 
paldies Valdai Dundarei ar ģimeni par 
organizēšanu un rīkošanu! Un, sapro-
tams, paldies visiem cītīgiem ravētā-
jiem, racējiem, grābējiem, tīrītājiem, 
atbalstītājiem, utt., utt.!

Beigās smuki pasēdējām un uz-
ēdam desiņas ar Latvijas, Dimdiņu 
kāpostiem piegraužot zaļbarību un 
piekožot Latvijas saldskābo un rupjo 
maizi. Vēl viena no daudzām veiksmī-
gām dienām Latviešu centrā Minsterē.

Zuze K Krēsliņa-Sila
Laikrakstam „Latvietis“

Latviešu centrā Minsterē
Šis tas notiek šopavasar!

Desas Latviešu centra pagalmā.
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Aprīļa sākumā Svē-
tā Pētera baznīcā, Rīgā, 
savu kopizstādi atvēra 
tēvs un dēls – Uldis un 
Alvis  Zemzari. Lat-
viešu mākslas cienītāji 
ārzemēs noteikti pazīst 
tēva daiļradi no viņa 

ciemošanās reizēm Austrālijā un ASV, 
bet viņa atvases vārds un veikums dro-
ši vien ir pilnīgi svešs, kaut arī viņš ir 
ieguvis zināmu starptautisku atzinību.

Gleznotājs Uldis  Zemzaris ir 
viens no pazīstamākajiem un konsek-
ventākajiem portretistiem. Pat viņa 
diplomdarbs, beidzot Latvijas Mākslas 
akadēmiju 1955. gadā, bija tieši šajā 
žanrā – Rainis Rīgas  jūrmalā. Māks-
linieka pievēršanos portretam noteikti 
saistāma ar viņa pedagogu, profesoru 
Jāni Robertu Tillbergu, arīdzan vie-
nu no izcilākajiem šī žanra pārstāv-
jiem latviešu glezniecībā. Ģīmetnes 
Uldis Zemzaris ir radījis visu savu 
radošo mūžu, to ir sakrājies simtiem. 
Mūsdienās, kad portrets glezniecībā 
ir atkāpies vismaz otrajā plānā, ir ne-
pieciešams atkal un atkal par tā esamī-
bu un nozīmi atgādināt, demonstrējot 
klasiķu darbus, šoreiz Ulda Zemzara 
veikumu. Jāteic, ka, neraugoties uz 86 
mūža gadiem, viņš joprojām laiku pa 
laikam pieķeras pie kādas ģīmetnes, 
lūk, pagājušajā gadā tapis komponista 
Ulda Stabulnieka portrets. Taču šoreiz 
ir īpašs notikums tādēļ, ka tēvs un dēls 
nāk publikas priekšā vienā izstāžu 
zālē. Šī ir jau trešā reize, kad viņi di-
vatā rīko izstādi, tiesa, pēdējā notika 
krietni pasen.

Pēterbaznīcas izstādē blakus atse-
višķiem jūras skatiem un klusajai da-
bai Mantija Uldis Zemzaris izvēlējies 
izlikt apskatei savu tuvinieku un ļoti 
iecienītu kultūras darbinieku portre-
tus. Te sastopamies ar viņa vecākiem, 
auklīti, ar dēlu komponistu Imantu 
Zemzari, mazdēlu Ingmāru Zemzari, 
sievu gleznotāju Ilzi Zemzari, glez-
notāju Līviju Endzelīnu, rakstnieku 
Zigmundu Skujiņu un daudziem ci-
tiem. Lai atklātu modeļa personību, 
viņš tiek attēlots vai nu uz neitrāla, vai 
arī uz viņam raksturīgas ainavas vai 
interjera fona. Arīdzan poza un roku 
salikums stāsta par gleznoto personu. 

Piemēram, komponists Pēteris Vasks 
stāv pārdomu brīdī uz krūtīm sakrus-
totām rokām, kas acīmredzami vēsta 
par zināmu norobežošanos no apkārt-
nes. Šķiet, ka viņa galvā šajā mirklī 
dzimst melodija vai rodas kāda iece-
re. Līvija Endzelīna uz brīsniņu atrā-
vusies no molberta, lai iegrimtu viņai 
vien zināmās pārdomās.

Mākslinieka dēls Alvis Zemzaris, 
izvēlēdamies filozofijas studijas, to-
mēr 1980. gados visai enerģiski node-
vās glezniecībai, nesdams uz izstādēm 
savus jaunākos opusus. Vēlāk viņš šai 
krāsu mākslai pievērsās retāk, visu 
savu enerģiju ziedodams interjeriem, 
radīdams ne viena vien restorāna di-
zainu. Laikam pazīstamākais ir āra 
restorāns Egle Vecrīgā, kura centrā ra-
dīts arī tāda paša nosaukuma objekts.

Vecākais izstādē skatāmais Alvja 
Zemzara darbs ir klusā daba Motors, 
kas tapusi 1982. gadā un attēlo moto-
ru kopā ar vecām un sarūsējušām lie-
tām – skrūvgriezi, izmestu krānu, gul-
tas atsperēm ar ligzdu un olām galā. 
Acīmredzami tā tapusi kā protests 
sava laika skaistuma izpratnei latviešu 
glezniecībai. Tobrīd viņš bija dumpi-
nieks, kādēļ ne vienmēr viņa darbus 
pieņēma izstādēs.

Tagad, kad viņam ir jau 53 gadi, 
protestētāja gars ir noplacis, un viņa 
uzmanības centrā ir pilsēta naktī (ne 
tikai). Alvja Zemzara ainavas mums 
atgādina par Nikolaja Kūlaiņa un Lu-
dolfa Liberta līdzīga rakstura pilsēt-
skatiem nakts apgaismojumā, pat par 
franču impresio-
nista Kamila Pisa-
ro (Camille Pissa-
ro) Monmartras un 
citām Parīzes ielu 
ainavām. 

Lielāko tie-
su Alvis Zemza-
ris izvēlas zemu 
skatupunktu, lai 
akcentētu ielu aiz-
iešanu dziļumā 
un ēku vertikāles. 
Ielās kūsā pilsētas 
dzīve – autobusi, 
mašīnas un cil-
vēki steidzīgi do-
das savās gaitās. 

Rodas iespaids, ka dzirdi skaļos ielu 
trokšņus, kas ir kontrastā ar vispārē-
jo zilgani pelēcīgā vakara noskaņu. 
To pastiprina ielu spuldzes, autobusu 
ugunis, atsevišķu namu apgaismoju-
mi. Kopējo pelēkumu atdzīvina sarka-
nās mašīnu pakaļējās ugunis, sarkani 
autobusu korpusi.

Te vietā ir atgādināt, ka 2011. gadā 
Saači  (Saatchi  online) rīkotajā starp-
tautiskajā laikmetīgās mākslas skatē 
Alvja Zemzara šāds pilsētskats vakarā 
ieguva vienu no četriem apbalvoju-
miem un tika izstādīts Ņujorkā.

Māris Brancis
Laikrakstam „Latvietis“

Māra Branča skatījums
Tēvs un dēls vienā izstādē

Uldis  Zemzaris.  Komponists  Pēteris 
Vasks. 2000.
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Alvis Zemzaris. Rīga naktī. 2003.
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vīna, gardiem cepumiem, saistošiem 
stāstījumiem un anekdotēm, un klausī-
tāji ar baudu iedziļinājās Ilzes Dzērves 

brīnišķīgos stāstos, kurus labsirdīgi 
pamudināja Jānis.

Izsaku dziļu pateicību abām māks-
liniecēm – Margaritai Balanas un Ilzei 
Dzērvei, sarīkojuma vadītājam Jānim 
Lauram un koncerta rīkotājai Anitai 

Andersonei un viņas palīgiem par tik 
ļoti elegantu un iedvesmojošu koncer-
tu, un par neaizmirstāmiem muzikāla-
jiem stāstiem!

Sandra Birze
Laikrakstam „Latvietis“

Koncerts Melburnā
Turpinājums no 6. lpp.

Viesi brauks no malu malām!
Vai tu arī gatavojies uz Sidnejas Kultūras dienām?
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Dabas  draugu organizētā otrā ekspedī-
cija uz Kurzemes bākām Pūpolsvētdienas, 
13.  aprīļa  rītā sākās ar skarbiem laika ap-
stākļiem – migla, lietus un stiprs, brāzmains 
vējš. Un kā nu bez manis, jo pirmā ekspedī-
cija bija ļoti interesanta, un gribējās apskatīt 

arī pārējās Kurzemes rietumu krasta bākas. Kopumā bijām 
30 cilvēku 7 mašīnās. Sapulcēšanās vieta bija noteikta pie 
Ventas rumbas Kuldīgā.

Pa ceļam apskatījām Abavas rumbu un Īvandes ūdens-
kritumu Rendā. Skaisti, un galvenais – palika iespaids, ka 
ceļotāju interese par dabas objektiem Latvijā pieaug. Lie-
tum līstot un vējam pieņemoties spēkā, iebraucām Kuldīgā, 
visskaistākajā Kurzemes pilsētā un vienlaicīgi arī izteikti 
latviskā pilsētā. Kuldīga ir bijusī Kurzemes hercogistes 
galvaspilsēta, Hanzas savienības dalībniece ar tikai tai rak-
sturīgo arhitektūru, ar Eiropā platāko ūdenskritumu Ventā 
un seno ķieģeļu tiltu, ar vairākām baznīcām un pilsētas vis-
vecākajā baznīcā – Sv. Katrīnas luterāņu baznīcā savulaik 
kristīts hercogs Jēkabs.

Dabas objekts Nr. 1 mums bija 249 m platā Ventas 
rumba – ūdenskritums, kuram pavasaros un rudeņos tiek 
pievērsta izteikta uzmanība, jo vimbas un laši iet uz nār-
stu. Spēcīgajā pretstraumē tiem lidojumā jāpārvar, lai arī 
pazems, bet ūdenskritums visas upes platumā. Tad nu inte-
resenti pulcējas abos upes krastos un vēro, kā zivis burtiski 
lido. Grūti gan bija vienlaicīgi vērot šo unikālo skatu un 
īstajā brīdī nospiest fotokameras slēdzi.

Tālāk devāmies uz Užavas bāku, apmēram, 20km uz 
leju no Ventspils. 1879. gadā uzceltā bāka pirmajā Pasau-
les karā tika sagrauta un 1925. gadā atkal atjaunota. 19m 
augstais baltais tornis stāv uz 28m augstas kāpas. Mani 
pārsteidza kāpņu pēdējais posms, tas ir vertikāls, bet nav 
nepārvarams šķērslis. Toties, izlienot pa lūku uz skatu lau-
kuma, tevi tā sašūpo vējš, ka pavīd doma – vai tik margas 
nav par zemu. Sarunāties nebija iespējams, jo vējš katram 
aizvēra muti. Diemžēl redzamība bija gaužām niecīga, 
mežu un jūru klāja migla, bet tas deva īpašu noskaņu un 
ļoti konkrētas atmiņas par šo bāku. Jūra dara savu, neatlai-
dīgi izgrauž stāvkrastu, tādēļ tas pret bāku ir stiprināts ar 
betona bluķiem. Pati pludmale daļēji klāta ar oļiem.

Tālāk pa meža ceļu devāmies uz Akmeņraga bāku – 
1889. gadā celtā koka bāka pārtapusi par mūra 1911. gadā. 
Atkal kara laikā bāku sagrauj un uz tās pamatiem uzceļ 
jaunu 38m augstu ķieģeļu torni, kuram nesen atjaunots 
svaigs ķieģeļsarkans krāsojums. Jāpārvar 126 pakāpieni, 
lai tiktu pie pēdējā, nedaudzu pakāpienu vertikālās daļas. 
Atkal divas lūkas, un esi augstu, augstu, bet migla zemāk 
klāj visu apkārtni. Šeit noteikti jānokļūst skaidrā laikā, 
lai varētu redzēt balto krasta līniju un zaļos mežus. Bāka 
pārbūvēta 1957. gadā, bet jūras krastā var atrast visādus 
dārgumus – dzintaru un ļoti skaistus plakanus akmentiņus. 
Bākas uzraudzes gadu gaitā savāktā kolekcija izraisa pa-
tiesu apbrīnu. Lietus ir pārstājis, un rodas cerība, ka būs 
saule un zilas debesis. Un tā arī notiek: Liepāja mūs sagai-
da ar spožu gaismu, bet liedz iespēju piekļūt bākai civili-
zētā attālumā. Dodamies apkārt milzīgas teritorijas žogam, 
priecājamies vismaz par ostas moliem tālumā, un es centos 
caur drāšu sieta žoga caurumu iemūžināt arī balti/sarkani 
svītroto Liepājas bāku. 

Tālāk pa Klaipēdas šoseju dodamies uz mūsu ekspe-
dīcijas galamērķi – Papes bāku. Šobrīd tur ir labs piebrau-
camais ceļš līdz pašai bākai, ierīkotas gājēju laipas, inte-
resantā noformējumā tūristu informācijas dēļi. Papes bāka 
atrodas ļoti tuvu jūrai, tādēļ arī tās krasta līnija ir aizsar-
gāta ar betona bluķiem. Vējš, viļņi, bāka (tajā ekskursantus 
neielaiž), spožiem melniem oļiem klāta pludmale un saule, 
kas jau tuvojās horizontam un, pielejot ar zeltu slapjās smil-
tis, radīja īpašu noskaņojumu.

Pūpolsvētdiena Kurzemē
Ekspedīcija uz Kurzemes bākām ... un lidojošās vimbas

Kuldīgas vecais no ķieģeļiem mūrētais tilts.
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Ventas rumba.
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Užavas bāka.
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Akmeņraga bāka.

FO
TO

 A
in

a 
G

ai
līt

e

 
Turpinājums 14. lpp.
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da pārliecību, ka mazajai horvātu un 
latviešu tautai ir jādara viss, lai savas 
tautas kultūru saglabātu nākamajām 
paaudzēm. Dāvinātājs un dāvanas 

saņēmējs – Rīga 2014 vadītāja Diāna 
Čivle kopīgi noņēma Lieldienu olas 
pārsegu, atskanot skaļiem aplausiem 
un sajūsmas saucieniem.

Pārsteigums bija milzīgs visiem, 
it sevišķi jau mazajiem bērniem. Bija 
patīkami redzēt prieku Diānas Čivles 

un Darko Korena sejās! Tālāk sekoja 
oficiālo personu uzrunas: Latvijas pusi 
pārstāvēja Diāna Čivle, Rīgas Domes 
deputāte Vita Jermoloviča un RD 
Kultūras pārvaldes priekšniece Baiba 
Šmite, kā arī Naivās mākslas muzeja 
Noass un biedrības Balkānu zieds pār-
stāvji. Bija pat tā, ka latviete runāja 
horvātiski un horvāts latviski!

Dāvinātais vides objekts Liel-
dienu  ola  no  sirds ir apgleznots nai-
vās mākslas stilā, un šādus mākslas 
priekšmetus UNESCO ir atzinis kā 
Horvātijas vēsturisko mantojumu. Šī 
brīnišķīgā Lieldienu ola greznos Vēr-
manes dārzu visu Lieldienu laiku un 
pēc tam tiks nodota Naivās mākslas 
muzejam.

Lieldienu laikā randiņus noteikti ir 
vērts norunāt pie Lieldienu olas Vēr-
manī!

Priecīgas  Lieldienas  vēlot  Laik-
raksta Latvietis lasītājiem, –

Aina Gailīte

Ja man būtu ļauts iz-
vēlēties tikai trīs balsis, 
kuras cilvēku pavada 
no šīs Zemes citās di-
mensijas, tas būtu: Jānis 
Zābers, Inese Galante 
un Austra Pumpure.

Tas, ka pēc gadiem Austru atkal 
satikšu pasaules otrā malā un kā sen-
dienās kopā ar savu meitu Zani piepul-
cēšos Austras dziedošajam fanu pulci-
ņam, man nenāca prāta pat sapņos.

Šoreiz Austras bērni (tā allaž sauk-
ti ar viņu kopā dziedātāji) bija Šanha-
jas latvieši! Trakā doma apciemot 
tautiešus Austrumu Ņujorkā bija pie-
dzimusi Austras draudzenes Birutas 
galvā, kuras meita Baiba Rozenfelde 
ar vīru Ediju un dēlēniem Matīsu un 
Tomu jau gadiem par savām mājām 
sauc Šanhaju. Pūpolsvētdienas priekš-
vakarā ceļu uz viņu lepno savrupmāju 
bija atradis neticami kupls tautiešu un 
viņu draugu pulks. Pāri par pussim-
tu dažādu tautību ļaudis klausījās un 
pievienojās Austras uzsāktajai Aijā, 
žūžo, lāča bērni. Klātesošajiem tekstu 
angliski tulkoja Pēteris Ratas, kuriem 
abiem ar sievu Dzūnu aug jau divi ma-
zie šanhajieši. Pavisam svinībās puisē-
nu pirmsskolas vecumā man izdevās 
saskaitīt vismaz desmit (tādas ūdens-
zāles jau ne mirkli nestāv mierā), bet 
kopējais klātesošo pulks nebija ietilpi-
nāms pat vienā uzņēmumā!

Pats mazākais no ciemiņbērni-
ņiem izrādījās piedzimis... tieši Aus-
tras 85. dzimšanas dienā, kura skaisti 
tika atzīmēta viņas dzimtajā Liepājas 
pusē aizvadītā gada novembra beigas. 
(Neskatoties uz solīdo gadu nastu, 
Austra izveidojusi jaunu programmu – 
kopa ar dzejnieku Viktoru Kalniņu.) 

Kad mazais Drago 
ar puķi rokā tika 
stādīts leģendā-
rai dziesminiecei 
priekšā, viņa četru 
mēnešu vecā pui-
sēna vārdam Dra-
go nekavējoties 
atpazina tā celmi: 
„Tātad – tu esi 
DĀRGAIS!“ (Pa-
teicoties esperanto 
valodai, Austrai 
jau drūmajos pa-
domijas laikos iz-
devās paceļot pa 
pasauli, jo espe-
rantisti esot kā vie-
na liela ģimene.)

J A U N L A T -
VIEŠIEM Šanhajā jau izveidojušās 
stabilas tradīcijas, kurās pārmaiņus 
iniciatīvu uzņemas kāds no tautiešiem. 
Armands Strauja, Jānis Donis, Zane 
Mellupe un Jānis Ruciņš visus mudi-
not atzīmēt Latvijas valsts svētkus un 
Jāņus, bet Ilma Siksna ir Ziemaasvēt-
ku tradīciju galvenā zinātāja un pi-
parkūku cepšanas meistare. (Ilma nāk 
no Brisbanes latviešu saimes, bet Aus-
trālijas latvieši latvietību, manuprāt, 
piekops arī uz Marsa vai Veneras.) 
Neskatoties uz to, ka ikdiena Ilmas dē-
lēniem ik mirkli ar pasauli jāsaprotas 
angļu un ķīniešu valodā, māmiņa ar 
puisēniem cenšas runāt latviski.

Daudzo gaišmataino un tumšma-
taino puisēnu bariņā piecgadīgā skais-
tule Melisa lieliski nodemonstrēja, ka 
bērnam ar valodu nav nekādu problē-
mu – ar tēti viņa runā latviski, bet mā-
miņu uzrunā – ķīniski.

Pirms 2. pasaules kara Ķīnā bija 

milzīgas latviešu kopienas, nu jau at-
kal varam runāt ne par atsevišķiem 
ieceļotājiem, piedzīvojumu meklētā-
jiem, bet par KOPIENU.

P.S. Latviešu kuplais saiets notika 
sestdien, 12. aprīlī.

Anita Mellupe, Šanhajā
Laikrakstam „Latvietis“

Pūpolsvētdienu svin latvieši Šanhajā
Austra un Austras bērni Austrumos

Austra Pumpure savā elementā – dziedātāju un klausītāju 
pulkā.
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Interjēru  arhitekte  Ilma  Siksna  (cen-
trā) māca cept pīrāgus.
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Horvātijas dāvana Latvijai
Turpinājums no 1. lpp.

Ola Vērmaņdārzā.
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Sestdien, 22.  martā Adelaides 
viesmīlīgajā Tālavas nama mazajā 
zālē bija sapulcējušies apmēram 30 ku-
linārijas māku cienītāji un speciālisti. 
Laimīgs gadījums bija atvedis mani uz 
Adelaidi, un sapratu, ka nevar šo izde-
vību – iemācīties kaut ko jaunu – laist 
garām: Laimas grupas organizētājas 
tieši šai sestdienā pavārmākas kursos 
mācīja kā gatavot Siļķi kažokā.

Publika – mācīties gribošie – ērti 
iekārtojas krēslos, paņem krūzi kafijas 
vai tējas ar cepumiem vai bez tiem, un 
nodarbība var sākties. Margota Puķī-
te iepazīstina ar Paulīnu Voveri, kas 
ir šīs nodarbības vadītāja. Viņa īsu-
mā pastāsta, kādos gadījumos gatavo 
Siļķi  kažokā. Galvenokārt uz viesī-
bām – Aukstajiem  galdiem,  bet var 
arī sagatavot vienkārši paši sev mājās 
ikdienas ēšanai. Tad visi saņemam la-
pas, uz kurām nepieciešamo produk-
tu un izejvielu daudzums un precīzs 
skaidrojums, kas kurā secībā darāms, 

griežams, liekams utt.
Paulīnai visas izejvielas jau gan 

iepriekš sagatavotas un atrodas uz gal-
da, un viņa mūsu acu priekšā itin veik-
li sagatavo šo ēdienu ar tik savdabīgo 
nosaukumu. Jā, siļķe te ir, bet kura no 
izejvielām nez ir kažoks? Tas paliek 
katram pašam izzināšanai. Protams, 
kad kārtu pa kārtai visas sastāvdaļas 
aizpildījuši palielo šķīvi, seko dekorē-
šana, kur katra saimniece var demons-
trēt savu izdomu un radošās prasmes.

Un tad: labu apetīti! Paulīna Vo-
veres kundze katram uzliek uz šķīvja 
nupat pagatavoto Siļķi kažokā.

Liels paldies un baltas orhidejas 
Voveres kundzei.

Kad pagatavotais nogaršots (Lasi: 
apēsts, jo nekas gan pāri nepalika.), 
atsākas sarunas. Margota Puķīte pa-
stāsta par nākamajām nodarbībām, 
par nākamajām cepšanas un vārīšanas 
stundām, Laimas pavārmākas kursi 
turpinās darboties.

Interesanti pasākumi un nodarbī-
bas, izstādes un pat tirdziņi nākotnē 
padomā šīm čaklajām dāmām. Sekojiet 
sarīkojumu daļā par gaidāmajām no-
darbībām un piedalieties; nenožēlosiet 
un droši – iemācīsieties kaut ko jaunu!

Ilze Nāgela
Laikrakstam „Latvietis“

Ar mastersheff Ullu 
Gicasvili priekšgalā 
5.  aprīlī Adelaides Lat-
viešu biedrības (ALB) 
namā notika kārtējie 
Laimas organizētie kuli-
nārijas kursi.

Katru gadu, Lieldienu laikam tu-
vojoties, katrā mājā rodas jautājums, 
ko un kāpēc gatavot? Mūsu tautai ir 
gadsimtiem bagātas tradīcijas un ri-
tuāli, kas iekļauj gardu ēdienu gatavo-
šanu. Kā jau mēs zinām, ka senie lat-
vieši esot taupījuši produktus speciāli 
Lieldienām, jo pēc ziemas, krājumi 
pagrabos bijuši patukšoti, un vistas 
olas dējušas mazāk. Tāpēc tradicionā-
lie Lieldienu ēdieni satur daudz olas, 
krējumu un sviestu.

Pirmssvētku laikā apgūstam no jau-
na, salīdzinām vai atceramies Pashas 
un Kuliča pagatavošanu. Adelaidē zinā-
ma un liela entuziaste ēdienu gatavoša-
nā – Ulla ar savas ilggadējās skolotājas 
oratora spējām, padarīja pavārmākslas 
kursu par īstu augstas kvalitātes šovu. 
Produkti bija sagatavoti vairākās stadi-
jās – iesākuma, daļēji sagatavotā un jau 
gatavā ēdienā. Viegli bija izsekot gata-
vošanas procesam, kurā bija iesaistīti 
palīdzīgi rūķīši. Visus klātesošos, kuru 
kopskaits bija 17, iedvesmoja viena no 
jaunākajām palīdzēm, Sāra  Mandija 
(Sarah  Mundy), kura bija ieradusies 
no Portlinkonas (Pt. Lincoln). Viņa ir 
Valdas Mekkarijas (McCurry) maz-
meita. Palīdzes prieks piedalīties gata-
vošanā bija liels emocionāls piedzīvo-
jums. Visi juta, ka meitenei ir talants un 

interese pavārmākslā. Kā arī sarunās 
atklājās, ka viņai ir liela interese apgūt 
latviešu valodu un kultūru. Otrs gādī-
gais palīgs bija Sāras onkulis Metjū 
Mekkarijs (Mattew McCurry).

Pasha un Kulič tapa acu priekšā. 
Jo ilgāk klausījāmies Ullas stāstos par 
gardajiem ēdieniem, to gatavošanu 
dažādās kultūrās: recepšu dažādību, 
produktu izmantošanu un dažādiem 
padomiem, jo klausītāji kļuva nepacie-
tīgāki šos brīnumus nogaršot.

Pashas pamata sastāvdaļa ir biez-
piens, ko papildina ar dažādiem žā-
vētiem augļiem un riekstiem, dažās 
receptēs arī saldo krējumu un sviestu. 
Izšķir vārīto un nevārīto Pashu, vārītā 
ir uz mutes kūstošāka un maigāka, sa-
vukārt nevārītajai ir izteiktāka biezpie-
na garša. Lai atrastu sev tīkamāko, jā-

izmēģina vairākas, jo recepšu ir daudz.
Līdzīgi kā Pasha, arī Kuličs ir 

Lieldienu maize, kas top no krējuma, 
miltiem, rauga, sviesta un olām. Tā 
tiek papildināta ar riekstiem, rozīnēm 
un sukādēm, bet vēlāk pārlieta ar cu-
kura glazūru un dekorēta ar krāsai-
niem dekoriem.

Olas tiek uzskatītas arī par dzīvības 
un veselības simbolu, tāpēc cilvēki, kas 
Lieldienās ēdot daudz olas, būšot veseli.

Ja vien iespējams, arī pārējiem Liel-
dienu ēdieniem ir jāpiešķir apaļā saules 
forma. Var tapt apaļš rausis, apaļā bļo-
dā ievietoti salāti, apaļas smalkmaizī-
tes vai apaļas kanapē maizītes, kas ro-
tātas ar maziem sarkaniem tomātiņiem.
Novēlu gardas un raibas Lieldienas!

Elīna
Laikrakstam „Latvietis“

Lieldienu Pashas un Kuliča gatavošana
Adelaidē atsvaidzina zināšanas

Ulla Gicasvili stāsta par Pashām un Kuliču. 
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„Siļķe Kažokā“
Ņem visu, ko vajag, un taisa, kamēr gatavs...

Paulīna Vovere ar „Siļķi kažokā“.
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Cienījamā Aijas kundze!
Manas pārdomas iestrēga Jūsu 

pārdomu ievadā: „mūsu  tautai  jā-
kļūst iekļaujošākai..., ar pašcieņu...“ 
Jūsu pārdomās tālāk paustais paliek kā 
fons „iekļaušanai“, uzsverot traucējo-
šo: „nepieņemami ir karojoši latvie-
šu  nacionālisti,  patriarhālo  vērtību 
pārspīlētāji..., mums kā nācijai laiks 
kļūt  pieaugušiem.  Izaugt  no  sava 
aizvainotā  nacionālisma  –  ne  tikai 
nākotnes vārdā, bet arī mūsu dvēse-
les integritātes un miera labā.“ Pre-
cedentam Jūs salīdziniet Somijā pastā-
vošo iekļaujošo situāciju starp somiem 
un zviedriem, taču tā nav salīdzināma 
ar latviešiem iekļaujamo kontingentu 
un apstākļiem, kuros tas jādara.

Latviešiem liktenis ir uzvēlis ne 
tikai būtiski atšķirīgu mentalitāšu cil-
vēkus no Austrumiem, bet arī atšķi-
rīgus „glābējus“ no Rietumiem – ar 
nezināšanu un nesapratni par latviešu 
tautai divu lielvaru – krievu un vācie-
šu nodarītajiem milzīgajiem cilvēku 
upuriem (kas salīdzinoši ir vislielākie 
no valstsnācijām, kas gājušas cauri 
2. Pasaules karam un okupācijām), 
materiālajiem un morālajiem zaudēju-
miem. Rietumu „draugi“ (piemēram, 
Nils Muižnieks, Makss van der Stūls 
u.tml.) ar savu bezrāmju demokrātijas 
mandātu, ačgārni interpretētām cil-
vēktiesībām un morāli, bezdvēseles 
biznesa liberālisma ideoloģiju un fi-
lozofiju, ir Latviju palīdzējuši ierindot 
ES dalībvalstu pēdējā trijniekā. „Drau-
gi“ ieteica „demokrātiski“, pretēji 
starptautiskajām nostādnēm par oku-
pāciju un tās seku likvidāciju, pretēji 
Saeimas pieņemtajai Deklarācijai par 
Latvijas okupāciju, ievērot cilvēktiesī-
bas, kas paceltas pāri ģimenes, tautas 
un valsts tiesībām, integrēt kolonistus, 
radot tiem „nepilsoņu“ statusu, kas 
nepakļaujas starptautiskiem likumiem 
un dot tiem iespēju atviegloti kļūt par 
Latvijas pilsoņiem. Piedraudot neuz-
ņemt ES un NATO, ja rīkotos citādi. 
„Iekļaušanas“ uzstādījumam cauri 
vijas bijušās okupētājvalsts Krievijas 
kolonizācijas un rusifikācijas leģiti-
mācija, kas ir noziegums pret latviešu 
tautu un Latvijas valsti.

Vai mēs esam bijuši par maz „ie-
kļaujoši“? Minēšu faktus. Kolonistu 
(„nepilsoņu“) naturalizācijas temps no 
1995. gada līdz 2013. gadam ir bijis vi-
dēji (141 358 naturalizētie kopā: 18 ga-
diem =7 853 naturalizētie gadā: 2080 
darba stundām gadā = 3,8 naturalizē-
tie stundā jeb 60 min.: 3,8 = ) viens na-
turalizētais 15,8 minūtēs. Visiekļau-
jošākie mēs esam bijuši 2005. gada 
novembrī, kad iekļaušanai altruistiski 
sagatavotais jaunpilsoņu štancēšanas 
konveijers palielināja darba ražīgumu 
līdz (4200 : 20 = 210 : 8 = 26 gab./stun-
dā jeb 60 : 26 = ) 1 gab. 2,3 minūtēs. 

Kā šo neadekvāti atviegloto „iekļauša-
nos“ bija sapratuši „iekļautie“ jaunpil-
soņi?

Lai runā skaitļi. 2012. g. 18.02. 
referendumā „Pret“ krievu valodu kā 
otro valsts valodu nobalsoja 821 722 
(75%) Latvijas pilsoņi un „Par“ – 
273 347 (25%) Latvijas pilsoņi. No 
320 650 (100%)  referendumā pie-
dalījušamies Latvijas pilsoņiem cit-
tautiešiem „Pret“ nobalsoja (320 650 
– 273 347) 47 303 (15%)  cittautieši. 
15% par latviešu nācijas interesēm 
„Pret“ balsojušos var uzskatīt par 
latviešu tautai un Latvijas valstij lo-
jāliem un vajadzīgiem, bet nevar uz-
skatīt par cittautiešu „vairākumu“, kā 
tas bieži tiek apgalvots. Turpretī 85% 
pret latviešu nācijas interesēm „Par“ 
balsojušos nevar uzskatīt par latviešu 
tautai, Latvijas valstij lojāliem un va-
jadzīgiem, vai cerēt, ka viņi tādi kļūs. 
Nav iebildumu pret tautībām, bet ir ie-
bildumi pret viņu ideoloģijām un mēr-
ķiem, ja tie ir pretēji latviešu tautas un 
Latvijas valsts ideoloģijai un mērķiem. 
Šis bija lojalitātes apliecināšanai iz-
šķirošs  balsojums  un  nopietns  pre-
targuments „iekļaušanai“ – neadek-
vāts politiskā altruisma precedents. 
Apliecinājums parunai: baro vilku kā 
gribi, uz mežu vien skatās.

Šādas „iekļaujošas“ politikas re-
zultātā notiek nepārtraukta latviešu 
tautas diskriminācija – latvieši, kas 
neprot okupētāj un kolonizētāj valsts 
valodu – krievu valodu, daudzos ga-
dījumos nevar dabūt darbu un spiesti 
emigrēt. Sabiedriskā vide nevis latvis-
kojas, bet gan krieviskojas. Latviešu 
pašcieņas izpausmes – nacionālisms, 
latviskas Latvijas vīzija, prasība pēc 
latviešu valodas valsts finansētajos 
bērnudārzos un skolās, no „iekļauja-
mo“ puses tiek interpretētas kā „fa-
šisms“ un „nacisms“. Lai gan tieši šīs 
„iekļaujamo“ prasības ideoloģiski un 
filozofiski reprezentē Krievijas šovi-
nistiski impēriskos mērķus, kas pēc 
satura atbilst nacismam un fašismam, 
nevis „antifašismam“ – lozungam, ar 
ko tie piesedzas. Kā saka – zagļi sauc 
ķert zagli. Kā latvietis jūtos diskrimi-
nēts.

Cienījamā Aijas kundze, Jūs aici-
niet „izaugt no sava aizvainotā nacio-
nālisma“. Atvainojos, esmu spiests ie-
bilst: gluži otrādi – mēs nemaz neesam 
ieauguši nacionālismā, līdz ar to nav 
iespējams no tā izaugt.

Kas ir nacionālisms? Tas ir savas 
dzimtenes, tēvzemes, tautas, valsts 
mīlestība un kalpošana tām. Kura sa-
stāvdaļa te būtu izmetama un traucē-
joša „iekļaušanai“? Prasība „izaugt no 
sava aizvainotā nacionālisma“ rezonē 
ar: 

1) Krievijas prezidenta V. Putina 
2005. gadā Izraēlā deklarēto: „Mēs vē-

lamies stiprināt sadarbību cīņā pret tā-
diem mūsdienu postiem kā terorisms, 
ekstrēmisms un nacionālisms.“ (LA, 
29.04.2005.);

2) Saskaņas  centra 9. Saeimas 
priekšvēlēšanu programmā deklarēto: 
„Mēs esam pret jebkāda veida nacio-
nālismu.“ (2006. g. 7.10.);

3) Latvijas galvaspilsētas Rīgas 
mēra Nila Ušakova uzsvērto: „...vēl 
efektīvāk jārūpējas par nacionālajām 
minoritātēm, vēl sīvāk jācīnās pret 
rusofobiju, ksenofobiju un nacionālis-
mu.“ (LA, 11.11.2013.)

4) ES prezidenta H. van Rompeja 
izpratni: „Eiropas lielākais naidnieks 
patlaban ir bailes, bet bailes noved pie 
egoisma, egoisms – pie nacionālisma, 
un nacionālisms noved pie kara. Mūs-
dienu nacionālisms ļoti bieži vairs nav 
pozitīvs lepnums par savu identitāti, 
bet negatīva attieksme pret citām.“ 
(Diena, 29.11.10.);

5) Eiropas Parlamenta liberā-
ļu grupas vadītāja Gija Verhovštata 
šizofrēniju:  „Īsāk runājot, „identitāte“ 
ir koncepts, uz kura bāzes nav iespē-
jams uzbūvēt miermīlīgu un plauk-
stošu sabiedrību.. .galīgās sekas no 
domāšanas, kas balstīta uz identitā-
ti, ir gāzes kameras Aušvicā!!!“ (LA, 
04.03.10.).

No citētā var secināt, ka lielāku 
briesmu par nacionālismu nav. Un to 
deklarē tie, kas mazākā vai lielākā 
mērā pārstāv agresīvā šovinistiskā 
nacionālisma ideoloģiju un filozofi-
ju. Taču bez nacionālisma ideoloģijas 
latviešu tautai nav nākotnes vīzijas 
un motivēta mērķa – tauta un valsts 
zaudē dvēseli un kļūst no citiem atka-
rīgas. Rezultātā: Latvijas lauki iztuk-
šojas; 150 000 bezdarbnieki uz vietas 
un 250 000 uz ārvalstīm aizbraukušo; 
zeme, kas ir tautas pastāvēšanas neaiz-
stājams pamats, milzīgā platībā izpār-
dota personām bez pilsoniskās atbildī-
bas; demogrāfija ar mīnus zīmi; valsts 
ekonomiski viena no nabadzīgākajām 
ES.

No svešos „iekļaujošajiem“ esam 
pārveidoti par svešo „iekļaujama-
jiem“ – bez nacionālās pašapziņas, 
pašcieņas un savas valsts saimnieka 
apziņas. Runājot Edvarta Virzas vār-
diem:
Mēs esam pārpilni tik pieļāvīga gaisa,
Ka viņu domas nāk un mūsos  ligzdas 

taisa.
Ja kādā paaudzē reiz bērnus laidīs tās,
Pie kādām krastmalām tad latvju kuģi 

stās?
Jo paši cēluši tad būsim mēs to tiltu,
Pār kuru svešie nāks un paņems mūs 

ar viltu.
Ar cieņu, 

Andrejs Lucāns
Burtniekos, 11.04.2014.

Atklātā vēstule 
Par Aijas Biezaites pārdomām laikrakstā „Latvietis“ Nr. 304
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Man nesen parādījās iespēja aizceļot uz 
Keniju kopā ar ilglaicīgiem Rīgas iedzīvotā-
jiem Aiju Abeni (no ASV) un Ēriku Mikel-
šteinu (no Kanādas), jo mūsu kopīgais ameri-
kāņu draugs Brians bija mūs uzlūdzis palikt 
pie viņa Nairobi pilsētā, un Aijai bija laimē-
jies atrast ļoti lētas lidojuma biļetes.

Ielidojot Jomo Kenyatta lidostā, iegājām agrākā auto-
stāvvietā saņemt mūsu bagāžu, jo lidostas ierašanas termi-
nāls bija nesen nodedzis. Samaksājām ASV $50 uz vietas 
par vīzu un tad kad noskaidrojām, ka Aijas un Ērika soma 
ar visiem pīrāgiem, sieru un vēl ko nebija ieradies, devā-
mies ar Brian un taksi uz viņa mājām. Iznākot no lidostas, 
draudzīgie vietējie tik saka mums dzambo (hallo) un kari-
bū (gaidīts) svahili valodā, kura ir Kenijas oficiālā valoda 
kopā ar angļu valodu. Priekšā pie vārtiem stāvēja četri sar-
gi, pirms varējām iebraukt priekšpilsētā, kur Brians dzīvo. 
Pazīdami mūsu namatēvu, viņi palaida mūs garām.

Braucām pa skaistu ielu ar Jacaranda un Flame ko-
kiem, Bouganvillea vīteņaugiem un kādu Lantana krūmu 
šur tur, ar nopļautiem ielas mauriņiem (ko tumšādaini 
strādnieki grieza ar mačetēm!) tā kā Beverly Hills ar tā-
dām pašām aukstām sētām ar dzeloņstieplēm. Piebraucot, 
priekšā augsti vārti, bet sargs, paskatoties caur atvērto 
lūku, mums atvēra tos un ielaida. Nolikām manu vientuļo 
somu, un tad Brians palūdza savam pastāvīgajam taksīša 
šoferim Gilbertam, lai mūs aizved uz vietu, kur vietējie 
pusdieno. Tur pasūtījām nyama choma (grilētu gaļu, šoreiz 
kazas), kachumbari (svaigi sasmalcināti tomāti ar sīpoliem 
un čilī salātus) un irio (kartupeļu biezenis ar zirņiem, sī-
poliem un kukurūzu), noskalojot ar Tusker alu. Mēs bijām 
pieci, un mums atnesa tādu gaļas bluķi (sk. attēlu), ka neti-
cējām, ka varēsim to notiesāt, bet viss, kas palika pār, bija 
kauli un skrimšļi.

Nākošā dienā prom uz triju dienu safari uz Masai Mara 
Nacionālo parku, septiņas stundas pa tādiem ceļiem, ka 
nekad mūžā mēs vairs nesūdzēsimies par Latvijas ceļiem. 
Masai cilvēki, kurus redzējām pa ceļam, turpina savu tra-
dicionālo dzīves stilu, ganot aitas, kazas un govis putekļos, 
dzīvojot savās apaļajās dubļu mājiņās un dzerot pienu ar 
asinīm brokastīs un lielāko tiesu gaļu mielastos katru die-
nu. Rokās vienmēr tur šķēpu, rungu vai pat mušu pletni, jo 
tas parāda, ka tas ir cienīgs cilvēks.

Pa ceļam bieži redzējām kaut ko neparastu, bet piemē-
rotu cilvēku dzīves apstākļiem tur, jo nabadzības dēļ, ļoti 
daudz cilvēki staigā un garus gabalus turklāt. Tie bija ho-
teļi ar miesnieku iestādi zem viena un tā paša jumta, bet 
būdas lielumā bija apmēram tā kā Austrālijā dārzu šķūnis. 
Labāk nenogulties nepareizā vietā par nakti! Elektrība tur 
nav, tāpēc zvēri tiek slaktēti uz vietas drīzai ēšanai. Safa-
ri nometnē mums bija teltis ar visām labierīcībām. Vakarā 
viens Masai ļoti labā angļu valodā mums pastāstīja, ko viņi 
lieto, lai atbaidīt odus. Noplēsa mums no īpaša blakus koka 
kādas lapas, saberzēja rokās un to smaržīgo masu uzberzē-
ja uz rokām un kakla. Tik viegli!

Safari starp neskaitāmiem visādu sugu zvēriem, redzē-
jām kādas 20 lauvas un arī kādus retumus – gepardu ar 
mazuli un divus melnos degunradžus, pēdējos no puski-
lometra attāluma, jo tie ir ļoti bīstami. Mums laimējās, jo 
degunradži nebija redzēti kādus piecus mēnešus.

Atpakaļ Nairobi, kad braucām uz kādu iepirkšanās cen-
tru, drošībnieki apstādināja mašīnu pie iebrauktuves un ar 
spoguli garā kātā paskatījās, vai nav spridzeklis apakšā, 
un mums visiem bija jāizkāpj, lai varētu pārmeklēt mašīnu 
arī. Pirms ieiet par galveno ieeju, jāiet arī caur metāla de-
tektoram, jo septembrī 2013. gadā teroristi bija uzbrukuši 
Westgate Mall, un tur bija nogalināti 67 cilvēki. Braucot pa 
pilsētu, kur dzīvo 6 miljoni cilvēku, tur pie krustojumiem ir 
lielāko tiesu apļi, bet mēs sapratām, ka tur, kur atradās sa-

tiksmes gaismas, ka sarkanā gaisma ir drīzāk, kā ieteikums 
nekā noteikums.

Varētu stāstīt gari un plaši, bet nobeigšu ar etiopiešu 
ēdienu, kuru uzēdām pēdējā vakarā. Ēdiens tiek pasniegts 
uz plānas, brūnas sūkļu-izskata maizes, picas veidolā. Tur 
virsū visādas sasmalcinātas gaļas un dārzeņi. Kurvītī kat-
ram klāt atnesa tādu pašu maizi, izskatā kā 3 sarullēti dvie-
līši, tādi, kurus pasniedz japāņu restorānos pirms ēšanas. 
To maizi plēš gabalos un ar tiem satver gaļu utt., lai lik-
tu mutē. Visu ēd ar rokām. Klāt piedzer raudzētu medus 
dzērienu, līdzīgu alum. Pie etiopiešu kafijas tradicionāli 
pasniedz pop-corn un atnes arī kūpošu vīraku (Frankin-
cense). Pārsteidzoši labi iet kopā!

Uldis Brūns
Laikrakstam „Latvietis“

Ceļojums uz Keniju
Divdesmit lauvas, bet neviena degunradža

Gaļas bluķis.
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Lauva staigā blakus mašīnai.

FO
TO

 U
ld

is
 B

rū
ns

Ceļš.

FO
TO

 U
ld

is
 B

rū
ns



14. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Trešdien, 2014. gada 16. aprīlī

Ekspedīcijas dalībnieki, nu jau tradicionāli sastājās aplī 
un komandas kapteiņa / Dabas draugu vadītāja Arvja Ozo-
liņa aicināti, izteica savus vērojumus un iespaidus – tie bija 
tikai pozitīvi. Un visam klāt vēl pārsteigums – katram ek-
spedīcijas dalībniekam fotogrāfs Raimonds Rāts uzdāvinā-
ja 2014. gada Bāku kalendāru (Nez vai kāds iedomājās pa-
lūgt autoram autogrāfu, jo bija jau satumsis?). Tas bija ļoti 
skaists brauciens, pie katras bākas pludmalē ziedēja pūpoli. 
Mūsu kompānija pie bākas vēl kādu laiku uzkavējās, jo mēs 
ar Rāta kungu steidzām fotografēt Papes bāku arī tumsiņā 

un tādēļ atpakaļceļā Kuldīgā iebraucām pusnaktī, un es, 
protams, safotografēju ķieģeļu tiltu nakts apgaismojumā.

Redzēs, kur gan vedīs nākamās ekspedīcijas.
Aina Gailīte

Laikrakstam „Latvietis“

Dainis Stalts
3.01.1939. – 12.04.2014.

„Lai arī Dainis ir viņā Saulē, ar to nebeidzās cīņa par 
mūsu tautas vērtībām. Viņš ir iedvesmojis daudzus un tie, 
tai skaitā viņa bērni, turpinās ceļu par latviešu un līvu tau-
tām. Par mūsu tradīcijām un gara spēku,“ saka Daiņa Stal-
ta dzīvesbiedre Helmī Stalte.

Daiņa Stalta vecāki nāk no Vidzemes līviem – māte no 
Salacas, bet tēvs no Gaujas līviem.

Dainis Stalts aktīvi darbojās Atmodas kustībā, pieda-
lījās folkloras kopas Skandinieki izveidošanā. Viņš ir bi-
jis 5. un 7. Saeimas deputāts, ievēlēts par deputātu Rīgas 
domē, taču pērn notikušajās pašvaldību vēlēšanās vairs 
nekandidēja.

2000. gadā viņš ieguva Lielo folkloras gada balvu, 
1995. gadā viņš tika iecelts par Triju Zvaigžņu ordeņa ka-
valieri.  ■

* * *

Tu kļūsi vientulīgāks gads pēc gada,
No Tevis atšķirsies pēc drauga draugs;
Rets ceļotājs, kas būs tev dvēselei rada,
Un reta puķe, kas tev smiltīs augs;
Tad zudīs arī tie.
Atkal un atkal man skan ausīs šie vārdi, un ar katru reizi 

vientulības sajūta aug augumā. Pirms pāris stundām es at-
vēru Facebook un lasu, ka Dainis Stalts, dižais līvzemnieks, 
vairs nav starp mums. Es pazinu Daini, pazinu viņa dzīves-
biedri Helmī un meitu Julgī, lai gan 21. gs. ieejot, mūsu saka-
ri bija pārtrūkuši. Laikam reizi apmainījāmies vēstulēm. Šī 
nu būs mana pēdējā, Daini, un tā paliks bez atbildes.

Paldies par Tavu mūžu. Tu esi bijis laipu licējs, bet ne 
laipotājs, simbols un iedvesmotājs, bezkompromisa cīnītājs 
un patriots. Cik mums ir tādu vīru, kā tu? Maz, sasodīti 
maz. Lai Tev vieglas smiltis un pelnīti salda atdusa.

Dusi, dusi, mūs bāliņ,
Kam Tev bija nedusēt,
Ne tev kait rīta saule,
Ne ziemeļu auksti vēji.

Uldis Siliņš

Pūpolsvētdiena Kurzemē
Turpinājums no 9. lpp.

Liepājas ostas moli.
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Papes bāka.

FO
TO

 A
in

a 
G

ai
līt

e

Dzeja
Lieldienas

Kristus tiešām augšām cēlies!
Akmens ir no kapa vēlies.
Nu vairs nav ko domāt, minēt,
Lieldienas ir jāsāk svinēt.
Olas jānokrāso košas,
Šūpoles ir jākar drošas.
Augstu lai var šūpoties
Un ar olām mieloties.

V.

FLINDERIEŠU MĀJU STĀSTI
1952 – 2012

Marija Perejma

Flindersa ielai Edvardstaunā Dienvidaus-
trālijā, kur tagad pa daļai atrodas Castle Plaza, ir 
vienreizēja un neaizmirstama vēsture. Kā pirmā tur 
1952. gadā apmetās latviešu ģimene, un ar laiku 
iela kļuva par kopienu, kur dzīves nejauši krustojās, 
un draudzības ilga visu mūžu. Pēc 60 gadiem viņu 
pēcteči vēl ir sasieti ar neredzamām saitēm, kuras 
veidojis viņu vecvecāku mantojums: karš, bēgļu 
gaitas un jaunas dzīves sākums Austrālijā. Šī grā-
mata atklāj savīto, bagātīgo ielas un sabiedrības 
vēsturi, apsekojot katru ģimeni vai indivīdu līdz šai 
dienai. Šie ir viņu stāsti.

Grāmatai ir paralēlteksti latviešu un angļu 
valodās.

Mīkstos vākos, 309 lpp.

Cena $24,99 + $10 piegāde Austrālijā

Pasūtiet laikraksta redakcijā vai:
http://laikraksts.com/veikals.php
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Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
17. aprīlis
Rūdolfs, Rūdis, Viviāna
1885. grāmatu izdevējs Jānis Rapa.
1920. sākās Latvijas Republikas Sat-
versmes sapulces vēlēšanas.

18. aprīlis
Laura, Jadviga
Starptautiskā pieminekļu aizsardzības 
diena
Lielā Piektdiena (2014)
1884. dzejnieks Kārlis Krūza.
1899. gleznotājs Staņislavs Diņģelis.
1904. komponists Pēteris Barisons.
1962. SLT aktrise, sabiedriska darbi-
niece Iveta Rone

19. aprīlis
Vēsma, Fanija
1239. Rīgas bīskaps dāvina Livonijas 
ordenim pusi Jersikas pili ar lauku īpa-
šumiem. Šis akts liecina, ka Jersikas 
valdnieks Visvaldis ir miris, un viņa 

valsti valda bīskaps ar ordeni.
1889. pirmais latviešu lidotājs Kārlis 
Skaubītis.
1919. ALT aktrise, dramaturģe Erna 
Lēmane.
1936. sabiedriska darbiniece Austrāli-
jā Ināra Graudiņa.
1942. sabiedrisks darbinieks Austrāli-
jā, fotogrāfs, aktieris Ojārs Greste.

20. aprīlis
Mirta, Ziedīte
Pirmās Lieldienas (2014)
1909. tulkotāja Milda Grīnfelde.

21. aprīlis
Marģers, Anastasija
Otrās Lieldienas (2014)
1924. dzejnieks Gunars Saliņš.
1926. Elizabete II Vindzora, Austrāli-
jas karaliene.
1944. diriģents Juris Kļaviņš.

22. aprīlis
Armands, Armanda
Pasaules Zemes diena
1919. komponists Tālivaldis Ķeniņš.
1920. Sidnejas Latviešu teātra reži-
sors, sabiedrisks darbinieks Imants 
Sveilis.
1944. Somija nobeidz miera sarunas ar 
PSRS.

23. aprīlis
Jurģis, Juris, Georgs
Jurģu diena
Grāmatu un autortiesību aizsardzības 
diena
1889. publicists, dzejnieks Jānis Sar-
kanais (Gailis).
1899. ārsts, pedagogs Kristaps Rudzī-
tis.
1909. aktrise Elza Barūne.
1938. Sidnejas Latviešu teātra aktrise 
Ruta Ošiņa.
1949. mūziķis Juris Pavītols.  ■

nekādi pierādījumi pret mums.“ Gres-
te izsaucas, ka „ir skaidrs, ka proku-
rors nemaz nav skatījis mūsu video fil-
mas.“ Un Fahmijs piebilda, ka turpināt 
viņus aizturēt bez pierādījumiem no-
zīmēja, ka „šī ir patvaļīga aizturēšana 
bez legāla pamata, kas tiek darīts, lai 
mūs sodītu.“ Tiesnesis atkal aizliedza 
atbrīvot žurnālistus pret drošības nau-
du un atcēla tiesas sēdi uz 22. aprīli. 
Kad Fahmiju veda ārā no tiesas telpas, 
viņš izteicas, ka tiesneša rīcība bija po-
litiska nevis legāla.(1)

Starptautiskos mēdijos šī prāva 
tiek uzskatīta kā uzbrukums preses 
brīvībai. Bet vietējos Ēģiptes medijos 
Greste un viņa kolēģi tiek raksturoti 
kā teroristu līdzjutēji, kas savās re-
portāžās atbalstīja gāzto Musulmaņu 
brālību – apvienība, kas tika deklarēta 
par teroristu organizāciju. Ēģiptē Al 
Džaziras arābu valodas aģentūra tiek 
uzskatīta kā simpatizējoša Musulmaņu 
brālībai. Nav plaši zināms, ka apcieti-
nātie žurnālisti strādā Al Džaziras ne-
atkarīgā angļu valodas aģentūrā.(1)

Par Pēteri Gresti ar Ēģiptes pagai-
du prezidentu A. Mansūru ir runājusi 
ari bijusī Latvijas Valsts prezidente 
Vaira Vīķe-Freiberga. Latvijas vēst-
niecība Ēģiptē ziņo, ka: 

„5. un 6. aprīlī V. Vīķe-Freiber-
ga piedalījās ikgadējā Aleksandri-
jas Jaunās bibliotēkas pilnvarnieku 
padomes sanāksmē Kairā. Par godu 
pilnvarnieku sanāksmei Prezidents 
Mansūrs sniedza svinīgas pusdienas, 
kurās V. Vīķe-Freiberga tika uzaicinā-
ta ieņemt goda viesa vietu blakus pre-
zidentam. Neformālā gaisotnē V. Vī-
ķe-Freiberga uzrunāja prezidentu par 
aizturēto Austrālijas un Latvijas pilso-
ni žurnālistu Pēteri Gresti. Viņa node-
va pateicību no Grestes ģimenes, kuru 
pazīst personīgi, par Prezidenta Man-
sūra izpratnes pilno atbildes vēstuli 
uz Grestes ģimenes rakstīto vēstuli. 
Ēģiptes prezidents teicis, ka atbildējis 
kā tēvs, kurš izprot vecāku sāpes par 
dēlu. Prezidents Mansūrs vēlreiz aplie-
cināja, ka personīgi seko tiesas proce-
sam, un cer uz visām pusēm pieņema-
mu iznākumu, vienlaikus atgādinot, 
ka tiesu vara Ēģiptē ir neatkarīga“.(2)

Prezidenta Mansūra vārdi liek sa-
prast, ka nevar cerēt uz viņa personīgo 
ietekmi prāvā. Kam vajadzētu notikt 
tālāk, lai atbrīvotu Pēteri Gresti? Aus-
trālijas ABC radio žurnālists Heidens 
Kūpers (Hayden Cooper) ziņoja, ka 
līdz šim viņš bija aprakstījis prāvu 
nosvērti un objektīvi. Bet pēc 10. ap-
rīļa tiesas sēdes Kūpers teica, ka laiks 
ir pienācis nosaukt šo prāvu īstajos 
vārdos: tā ir „taisnīguma pārkāpums, 

uzbrukums un skandāls“.(3) Un Džons 
Laions (John Lyons), rakstot 12. aprī-
ļa avīzē The  Australian, teica: „Šim 
farsam ir jāizbeidzas tagad. Ir laiks 
Austrālijas premjerministram Tonijam 
Abotam (Tony Abbott) rīkoties ar spē-
ku. Viņam vajadzētu izteikt ultimātu 
Ēģiptes vēstniekam Kanberā: ja netiks 
atbrīvots Austrālijas pilsonis Pēteris 
Greste, tad daļa Ēģiptes vēstniecības 
darbinieki tiks izraidīti no Austrāli-
jas. Ēģipti pašlaik kontrolē armija un 
tā var pavēlēt, kam jānotiek – vienīgā 
valoda, ko viņi saprot, ir spēks“.(4)

Grestes ģimene ar nepacietību gai-
da prāvas turpinājumu 22. aprīlī.

Ojārs Greste
Laikrakstam „Latvietis“

(1) http://www.theguardian.com/
media/2014/apr/10/peter-greste-
al-jazeera-egypt-trial-journalists-
footage

(2) http://www.mfa.gov.lv/lv/egypt/
zinas/2014/07-04-01/

(3) http://www.abc.net.au/
correspondents/content/2014/
s3984228.htm

(4) http://www.theaustralian.
com.au/news/world/abbott-
must-act-to-free-australian-
journalist-peter-greste/story-
e6frg6ux-1226881439582#

Pētera Grestes prāva
Turpinājums no 3. lpp.

transports no Rīgas uz kursu norises 
vietu un atpakaļ ir bez maksas. Ja arī 
jūs šogad vēlaties pievienoties drau-

dzīgajai latviskuma kopēju saimei, 
lūdzu, rakstiet Latviešu valodas aģen-
tūras diasporas projektu koordina-
torei Aijai Otomerei: aija. otomere@
valoda.lv

Ierosmei vizuāls ieskats pagājušā 

gada diasporas skolotāju kursu norisē 
Cēsīs: http://ejuz.lv/atteliem

Daina Grosa
PBLA Izglītības padomes priekšsēde

daina.gross@pbla.lv
Laikrakstam „Latvietis“

Latviešu skolotāju kursi
Turpinājums no 7. lpp.
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Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 14. aprīlī.
€1 = 1,46920 AUD
€1 = 0,82740 GBP

€1 = 1,59620 NZD
€1 = 1,38270 USD

Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
Adelaidē
Sestdien,  3.  maijā, plkst. 14.00 Va-
nadzes rīko Raibo pēcpusdienu DV 
namā. Dziesmas, joki, loterija, kafijas 
galds. Ieeja pret ziedojumiem, sākot ar 
$10. Viss atlikums par labu audžubēr-
nu ģimenēm Latvijā.
 
Adelaides Sv. Pētera draudze
Piektdien, 18. apr., plkst. 11.00 Lielā 
Piektdiena. Dievkalpojums ar dievgal-
du.
Svētdien,  20.  apr., plkst. 11.00 Kris-
tus augšāmcelšanās svētki. Dievkalpo-
jums ar dievgaldu.
Svētdien, 4. maijā, plkst. 11.00 Liel-
dienu laika 3. svētdiena. Dievkalpo-
jums ar dievgaldu.

Brisbanē
Svētdien, 20. apr., plkst. 8.00 Lieldie-
nu Svētdienas rīts. Arhibīskaps Rozītis 
vadīs svētbrīdi. Tad svētku brokastis – 
lūdzu, ņemt līdzi groziņus. Visi mīļi 
gaidīti pie A. un M. Siksnām, 4 Mar-
mindie St., Chapel Hill.
Sestdien, 26. apr., plkst. 12.00 Zolītes 
pēcpusdiena DV sarīkojumā Latviešu 
namā. Piedalīšanās $7.50.
 
Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze
Māc. Brigita Saiva.
Piektdien, 18. apr., plkst. 13.00 Lielās 
Piektdienas dievkalpojums ar dievgal-
du Nācaretes baznīcā. Kalpos diakons 
Ivars Ozols.

Kanberā
Kanberas latv. ev. lut. draudze
Piektdien, 18. apr., plkst. 18.30 Lielās 
Piektdienas dievkalpojums ar dievgal-
du Sv. Pētera baznīcā, Reid. Dievkal-
pojumā kalpos arhib. E. E. Rozītis no 
Vācijas.

Melburnā
Piektdien, 25. apr., paredzētais Kro-
dziņa vakars DV mītnē ATCELTS.
Sestdien,  3. maijā, plkst. 11.00 Kur-
zemes cietokšņa atcere / Mātes diena / 
Vanadžu pusdienas DV mītnē.
Sestdien, 3. maijā, plkst. 11.00 Lieto-
to mantu tirdziņš Sv. Krusta baznīcā.
 
Melburnas latv. ev. lut. draudze
Māc. Dainis Markovskis.
Ceturtdien, 17. apr., plkst. 14.00 Lat-
viešu ciema zālē tikšanās ar LELBĀL 
arhibīskapu Elmāru Ernstu Rozīti.
Piektdien, 18. apr., plkst. 10.00 Lielās 
Piektdienas dievkalpojums. Piedalī-
sies arhibīskaps E.E.Rozītis.
Piektdien, 18. apr., plkst. 14.00 Lielās 
Piektdienas dievkalpojums Sv. Mateja 
baznīcā Futskrejā.
Svētdien, 20. apr., plkst. 6.30 Kristus 
Augšāmcelšanās rīta dievkalpojums.
Svētdien, 20. apr., plkst. 9.00 Kristus 
Augšāmcelšanās dievkalpojums angļu 

valodā.
Svētdien, 20. apr., plkst. 14.00 Kris-
tus Augšāmcelšanās dievkalpojums 
Latviešu ciemā.
Svētdien,  27.  apr., plkst. 10.00 diev-
kalpojums.
Sestdien, 3. maijā, plkst. 11.00 Lieto-
to mantu tirdziņš Sv. Krusta baznīcā.
Svētdien, 4. maijā, plkst. 10.00 diev-
kalpojums.
Svētdien, 4. maijā, plkst. 14.00 diev-
kalpojums Latviešu ciemā.

Pertā
Sestdien, 3. maijā, plkst. 18.00 Cūku 
bēres Latviešu centrā.
 
Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze
Māc. Gunis Balodis.
Ceturtdien, 17. apr., plkst. 18.00 Zaļā 
Ceturtdiena. Dievkalpojums.
Piektdien, 18. apr., plkst. 15.30 Lielā 
Piektdiena. Dievkalpojums Jāņa baz-
nīcā.
Svētdien, 20. apr., plkst. 10.30 Kristus 
augšāmcelšanās svētki. Dievkalpojums.

Sidnejā
Trešdien, 16. apr., plkst. 12.00 Trešā 
trešdiena DV namā. Saviesīgas pus-
dienas. Leģionāru u.c. satikšanās.
Līdz 20. apr. grupas izstāde Harring-
ton Street Gallery, 17 Meagher St, 
Chippendale. Piedalās Ojārs Greste. 
Izstāde apmeklējama no otrdienām 
līdz svētdienām, plkst. 10.00 – 16.00.
 
Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Piektdien, 18. apr., plkst. 10.00 Lielās 
Piektdienas dievkalpojums ar Svēto 
Vakarēdienu.
Svētdien, 20. apr., plkst. 10.00 Kris-
tus Augšāmcelšanās svētku dievkalpo-
jums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 27. apr., plkst. 10.00 Baltās 
svētdienas dievkalpojums ar Svēto Va-
karēdienu. Pēc dievkalpojuma, mācī-
tāja referāts par Ticību.
Svētdien, 4. maijā, plkst. 11.00 Dārza 
svētku un draudzes 65 gadu jubilejas 
koncerts ar svētbrīdi.
 
Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.
Piektdien, 18. apr., plkst. 10.00 Lielās 
Piektdienas dievkalpojums.
Svētdien, 20. apr., plkst. 9.30 Lieldie-
nu Rīta dievkalpojums.
Svētdien,  27.  apr., plkst. 9.30 Baltās 
svētdienas dievkalpojums.

Zelta piekrastē
Ceturtdien,  1.  maijā, plkst. 13.00 
kārtējā baltiešu mēneša tikšanās 
Broadbeach Library, 61 Sunshine 
Boulevard, Mermaid Waters (iepretim 
Pacific Fair iepirkšanās centram). Ie-

ejot bibliotēkā, sekot norādījumam uz 
Meeting Room A.

Jaunzēlandē
Sv. Māras draudze Kraistčerčā
Svētdien,  27.  apr., plkst. 14.00 diev-
kalpojums Latviešu namā 38 Gasson 
St. Kalpos arhib. E. E. Rozītis. Pēc 
dievkalpojuma tikšanās ar arhibīskapu 
pie kafijas galda. Groziņi.

Zviedrijā
Sestdien, 26. apr., plkst. 18.00 –19.00 
Ekebyskolan sporta zālē (Fafnervägen 
47, Djursholm, Sweden), atzīmējot De-
jas dienu, Stokholmas latviešu tautas 
deju kolektīvs aicina uz atvērto ģene-
rālmēģinājumu.

Latvijā
Ceturtdien, 24. apr., plkst. 15.00 Lie-
lajā ģildē Valsts kamerorķestra Sin-
fonietta  Rīga un grupas DaGambas 
izpildījumā skanēs koncerts Šķietamā 
neiespējamība cikla Mūzika Tev ietva-
ros.
Sestdien, 26. apr., plkst. 19.00 Rīgas 
festivāla ieskaņas koncerts – Zigma-
ra Liepiņa Transcendentālās  oratori-
jas pasaules pirmatskaņojums Rīgas 
Domā. Oratorijas atskaņojumā pieda-
līsies soprāns Inga Šļubovska, tenors 
Aleksandrs Antoņenko, Valsts Aka-
dēmiskais koris Latvija un Latvijas 
Nacionālais simfoniskais orķestris, pie 
diriģenta pults stāsies Lielās mūzikas 
balvas 2013 laureāts Jānis Liepiņš.
Ceturtdien, 1. maijā, plkst. 18.00 Rī-
gas Doma kora skolas 20 gadu jubilejas 
lielkoncerts, kurā skanēs skaņdarbi no 
klasikas līdz džezam. Dzirdēsim Uģa 
Prauliņa jaundarbu, kas ir īpašs veltī-
jums skolai 20 gadu jubilejā. Jubilejas 
lielkoncertā piedalīsies Rīgas Doma 
zēnu koris, Rīgas Doma meiteņu ko-
ris, Rīgas Doma kora skolas (RDKS) 
jauktais koris, RDKS big band, džeza 
ansamblis, absolventu kopkoris, apvie-
notais koris, Sinfonietta Rīga, Latvian 
Voices.  ■

Pērk skaistu meža īpašumu 
Latvijā. Var ar vecām mājām. 
Samaksa darījuma dienā.

tel. nr. +371 2679 4886
e-pasts: destiny77777@inbox.lv


