
Ekselences!
Dāmas un kungi!
Latvijas skautu un 

gaidu kustība un tās lik-
tenis spilgti atspoguļo 
Latvijas vēsturi 20. gad-
simtā. Līdz ar mūsu zemi 
skautisms gadsimta garu-

mā audzis, audzinot Latvijas jauniešu 
patriotismu. Lai gan svešu varu mīdīts 
kājām un nicināts, tas tomēr arvien sa-
glabājis tiekšanos uz augšu, uz gaismu, 
uz brīvību. Par spīti tumsai, arī izdzīts 
no mājām, tēvzemes mīlestības un vis-
pārcilvēcisko vērtību gars atdzima trim-
dā un tagad atkal spēcīgi sazaļojis Latvi-
jas skautu un gaidu vienībās visā Latvijā 
un tautiešu kopienās visā pasaulē.

Jaunieši! Vai zināt, ka skautu kustī-
bas tēvs – britu ģenerālleitnants Bēdens 
Pauls ir Latvijas valsts augstākā apbal-
vojuma, Triju Zvaigžņu ordeņa lielkrus-
ta komandieris? Vai esat dzirdējuši, ka 

Latvijas skautu 
prezidenta ģenerā-
ļa Kārļa Goppera 
dēla krusttēvs bija 
Latvijas armijas 
pirmais koman-
dieris Oskars Kal-
paks? Tāpat kā 
mūsu zemes vēsturē, tā arī Latvijas skau-
tisma vēsturē ir daudz varonības un paš-
aizliedzības lappušu, kas jāpēta un jāiz-
zina. Zinot savus pamatus, savu vēsturi, 
gan valsts kā veselums, gan ikviens tās 
iedzīvotājs var drošāk skatīties nākotnē 
un strādāt valsts un tautas interesēs.

Bēdens – Pauls Būru kara laikā jau-
nus puišus, kas vēl tieši nepiedalījās ka-
radarbībā, izmantoja par ziņnešiem. Tā 
viņš jauniešus gan lietderīgi nodarbi-
nāja brīžam garlaicīgajā aplenkuma ik-
dienā, gan vienlaikus trenēja fiziski un 

Nāve ir uzvarēta! 
Cik ļoti man šī patiesība 
šogad vajadzīga! Šis svē-
tais Kristus apsolījums, 
šī Lieldienu cerības un 
prieka Vēsts!! Kristus 
uzvara pār to, kas ir tas 

ienaidnieks, kas salauž sirdis, no mums 
atrauj cilvēkus, ko mīlam, un bez ku-
riem negribam, un pat domājam, ka 

nevaram dzīvot, kamēr. Kamēr mēs 
ticības un tikai Dieva mīlestības un žē-
lastības spēkā iedomājamies, ka varbūt 
viņi mums vēstītu, ka ir brīvi no visa, 
kas ir tik nepilnīgs un sāpīgs šajā dzī-
vē? Kamēr viņi mūs mierinātu – nes-
kumstiet, es esmu ar Viņu, kas mani ai-
cinājis mūžīgā dzīvībā. Ar Jēzu – jaunā 
dzīvībā, citā  valstībā! Vai tad mēs 
sauktu viņus atpakaļ, kurus tik dziļi 

esam mīlējuši un kuru nāves atstājušas 
tādu tukšumu un sāpes mūsu sirdīs?

Pie krusta mirstot, sešos neaiz-
mirstamos vārdos Kristus noziedznie-
kam saka: „Šodien, Tu būsi ar mani 
paradīzē!“ Tur, kur nekad vairs nebūs 
jāraud, jo tik ļoti kāds mums pietrūkst. 
Kur nebūs jāpiedzīvo to elli, kas ir ap 
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Lieldienu vēstījums 
Arhibīskape Lauma Zušēvica

 
Turpinājums 3. lpp.

Valsts prezidenta uzruna 
Latviešu skautisma 100 gadu jubilejas svinīgajā sarīkojumā

 
Turpinājums 2. lpp.
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Ilze Nāgela: Cienījamā arhibīska-
pe, mīļā Lauma, ar kādām domām Jūs 
šoreiz braucāt uz Austrāliju?

LELBĀL arhibīskape Lauma 
Zušēvica: Galvenokārt ar lielu patei-
cību. Kad te biju pirms trim gadiem, 
es mazliet iepazinu cilvēkus, un tagad 
bija sajūta, ka atgriežos daļēji kā mā-
jās, jo nav jāsāk ar katru no sākuma 
iepazīties. Starplaikā esmu centusies 
izsekot, kas notiek. ALELDA prāvests 
Jānis Priedkalns ir mūsu prezidija lo-
ceklis, un telefona sarunās mēs jau 
dzirdam, kā te iet. Braucu šurp ne tikai 
izpildīt savu pienākumu, bet ar prieku 
būt kopā ar cilvēkiem šeit.

IN: Kā vērtējat te nule notikušas 
sinodes darbu? (Sinode notika 2016.g. 
26.nov.)

LZ: Es domāju, ka pamata bija 
administratīvi jautājumi, kas tika pār-
runāti. Es nebiju no paša sākuma, es 
ierados ar mazu nokavēšanos tieši no 
lidostas, bet liekas, ka viss gāja gludi. 
Es zinu, ka ir bijušas kādreiz dom-
starpības starp pārvaldes locekļiem, 
kas šeit ir, bet likās, ka darbs gāja uz 
priekšu. Es biju pateicīga, ka pieņē-

ma budžetā arī 
atbalstīt domu, ka 
vasaras vidussko-
lā izmaiņas kārtā 
var būt mācītāji no 
citām valstīm, kas 
nāktu te un mācītu 
jauniešus.

IN: Kādas, Jū-
suprāt, te ir noti-
kušas maiņas kopš 
Jūsu iepriekšējās 
vizītes?

LZ: Man maz-
liet vairāk likās, ka 
stāstīja par rūpēm, 
ka draudze iet ma-
zumā. Es saprotu, 
ka mēs un visa pa-
saule vērtējam ar skaitļiem – cik daudz. 
Un vērtē cilvēka vērtību kādreiz pēc 
tā, cik viņš bagāts naudas ziņā. Es ce-
rētu, ka draudzēs mēs to pārvarētu, jo 
mazums nenozīmē nabadzību. Es do-
māju, es cerētu, ka atrastos un nāktu 
jaunāka gada gājuma cilvēki. Ar visu 
cieņu pret vecākiem, kas ir amatos, un 
varētu viņus ievadīt tajā lomā. Kristī-

ne Saulīte ir viena no jaunākām, bet es 
zinu, ka Melburnā ir jauni cilvēki, un 
te arvien ir liels potenciāls. Es gribētu, 
lai nāk palīgā mācītājam, prāvestam 
Priedkalnam un visiem, kas patreiz 
darbojās. Amata brāļi un amata māsas 
no Latvijas tiešām ir iedvesmojoši, jo 
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skautu kustībai! – jauni cilvēki kļūst 
par tēvu zemes patriotisma vēstnešiem, 
par ziņnešiem, kuri mērķtiecīgi attīsta 
savas prasmes un gūst pārliecību, ka 
mēs ikviens varam būt un esam vaja-
dzīgi savai valstij. Mēs katrs savā ik-
dienā varam darīt lielākus un mazākus 
darbus Latvijai, un tie visi ir svarīgi.

Tagad skautu un gaidu kustība var 
brīvi attīstīties un augt brīvajā Latvijā. 
Vērtības, kas iedvesmo skautus un gai-
das, ir tās pašas, kas rodamas Latvijas 

tautas visdziļākajā būtībā, – izturība, 
atbildība, cieņa un uzņēmība. Tās arī 
mūs stiprina un palīdz gatavoties nākot-
nes izaicinājumiem. Tādi noteikti būs.

Caur Latvijas skautisma simts 
gadu vēsturi mēs tuvojamies arī Lat-
vijas valstiskuma simtgadei. Lai mūsu 
valsts brīvības un neatkarības ideāli 
vienmēr ir dzīvi arī skautu un gaidu 
sirdīs! Lai tie vienmēr iedvesmo jau-
niem darbiem! Sveicu Latvijas skautus 
un gaidas visā pasaulē organizācijas 
simtgadē! Skauti un gaidas, jūs Latvi-
jai esat vajadzīgi. Esiet modri!

Raimonds Vējonis
Latvijas Valsts prezidents

2017. gada 7. aprīlī

Valsts prezidenta uzruna 
Turpinājums no 1. lpp.

Pirmā rindā no labās: Latviešu skautu priekšnieks vad. Arnis Vējiņš, Latvijas 
gaidu vadītāja Agnija Jansone, Valsts prezidents Raimonds Vējonis, Latvijas 
skautu vadītājs Jānis Iklāvs.

Intervija – Lauma Zušēvica
Latvijas Evanģēliski luteriskās baznīcas ārpus Latvijas arhibīskape
Melburnā, 2016. gada 27. novembrī pēc dievkalpojuma Sv. Krusta baznīcā.

 
Turpinājums 12. lpp.

No kreisās: arhib. Lauma Zušēvica, Ilze Nāgela Sv.Krusta 
baznīcā.
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Piektdien, 2017. gada 14. aprīlī Laikraksts „Latvietis“ 3. lpp.

Lieldienas gaidot
Dzeja

mums, kad ģimenei jālemj atvienot 
no dzīvības uzturošām sistēmām, jo 
mums saka, ka nav vairs iespējams 
dzīvot, kā Dievs to savā žēlastībā un 
mīlestībā mums paredzējis. Kristus 
saprot tādas ciešanas un mokas! Viņš 
neatstāj mūs vienus, bet ir Pats klāt, 
kad sirdī liekas kāds mums čukst: Die-
va mīlestība nekad nebeidzas. Nāve 
būs aprīta uzvarā.  

Kristus augšāmcelšanās vēsts 
manā dzīvē bijis kā cements dzīves 
ēkai. Šogad, ka šī ēka tiek kārtīgi pār-
baudīta, Kristus mūžīgās mīlestības 
un žēlastības apsolījumos, līdz ar ģi-
meni un draugiem esam smēlušies kā 
ļoti izslāpuši Dieva bērni. Daži ziniet, 
ka mazliet vairāk nekā pusgada laikā 
Dievs mūžībā aizsauca septiņus mūsu 
ģimenes locekļus, starp tiem manu 
māmiņu un vairākus, kas patiesi mira 
daudz par agru un pēkšņi. Ieraugot fo-
togrāfiju, kas raksta sākumā, iedomā-
jos viņus dodoties, ejam aiz Jēzus – ārā 
no kapa! No nāves valstības dzīvībā! 

Pateicos Dievam, ka tā drīkstu do-
māt, jo Viņa Dēls, Pats mūžīgi dzīvais 
Kristus vēsta: „ES ESMU augšāmcel-
šanās un dzīvība; kas Man tic, dzīvos, 
arī ja tas mirs, un ikviens, kas dzīvo un 
tic Man, nemirs nemūžam!“ (Jņ. 11:26)

Dievs lai dāvina jums gaišus, dzī-
vības apliecinošus Kristus Augšām-
celšanās svētkus! LELBĀL Virsvaldes 
un savā vārdā katram novēlu cerību! 
Tiem, kam sāp vai ir grūti, lai šie svēt-
ki palīdz sirdīm dzīt un ticēt, ka mī-
lestība nekad nebeidzas. Kristus iet ar 
mums caur visām grūtībām un sāpēm 
un arvien aicina sekot Viņam no tum-
sas gaismā, pretim dzīvības uzvarai! 
Viņam lai ir gods un slava!

Kristus mīlestībā   
Jūsu

+ Lauma

Lai šie svētki ir atmoda un atdzimšana mums katram. Lai tie 
gaišas domas un prieku ielej sirdī, lai ar laipnības un mīlestības 
pilnām acīm varam raudzīties uz dzīvi un cilvēkiem. Tad darbi 
veiksies un soļi ritēs viegli. Būsim pagriezušies uz gaismas pusi, 
kur Dieva svētā vaiga starojums spīdēs pār mūsu gaitām un dzīvi.

Māc. Jānis Priedkalns,
Austrālijas Latviešu evaņģēliski luterisko draudžu apvienības 

(ALELDA) prāvests.

Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
Lieldienas. Lielā 

diena. Pavasara svētki. 
Pesahs. Viss sanāk kopā 
šajā laikā. Katram sava 
nozīme, savas tradīcijas, 
savi sekotāji.

Pestīšana, brīvība, nāve. Kaut vai 
šķietami nevainīgās nodarbības ar 
olām. Ola – jaunas dzīves simbols. Ja 
olu ripināšanu var saistīt ar dzīvību un 
auglību, tad kā saprast olu sišanu?

Kristīgās Lieldienas ir cieši sais-
tītas ar ebreju Pesahu. Bībeles Jaunās 
derības trīs evaņģēliji stāsta, ka Pēdē-
jais vakarēdiens notika tad, kad bija 
jau sācies ebreju Pesahs. Teologiem 
pastāv domstarpības, vai Pēdējais va-
karēdiens bija ebreju rituālā Pesaha sā-
kuma Sedera svētku maltīte vai nebija.

Mēs varam lasīt Vecās derības Ot-
rajā Mozus grāmatā par ēģiptiešiem 
uzsūtītām desmit nelaimēm, kuru re-
zultātā faraons atbrīvoja izraēliešus un 
atļāva tiem doties prom. Ebreju Pesahs 
ir šīs brīvlaišanas svinības. Bet tai pašā 
laikā ēģiptiešu desmitā nelaime bija 
visu Ēģiptes pirmdzimto nāve – gan 
cilvēku, gan lopu. Angliski šo svētku 
nosaukums ir izteiksmīgāks – Passo-
ver – jo Dieva gars savā nonāvēšanas 
gājienā izlaida (angliski „pass over“) 
izraēliešu mājas.

Lieldienas, protams, arī saistītas ar 
brīvību, ar pestīšanu, bet reizē ar nāvi – 
Kristus nāvi. Viena nāve, lai visiem 
būtu brīvība. Brīvprātīga nāve vai drī-
zāk saprašana, ka jābūt tieši tā, un ne ci-
tādi: „Mans Tēvs, ja tas var būt, tad lai 
šis biķeris iet Man garām, tomēr ne kā 
Es gribu, bet kā Tu gribi“ (Mat.26:39).

Trešā Ābramiskā reliģijā, islāmā, 
vispār nav pavasara svētku. Lieldienu 
datuma aprēķināšanā ir jālieto sarež-
ģīta formula, kurā ir svarīga gan sau-
le, gan mēness. Aptuveni tā skan šādi: 
Pirmās Lieldienas ir svētdienā pēc 
pirmā pilnmēness pēc pavasara ekvi-
nokcijas vai tās laikā.

Islāmā, turpretim, svarīgs ir tikai 
mēness. Viens mēnesis ir patiešam vie-
na mēneša garumā – no jaunā mēness 
līdz nākamajam jaunam mēnesim. Tā-
pēc islāma gads, kurš arī sastāv no 12 
mēnešiem, ir kādas 11 dienas īsāks par 
saules gadu. Līdz ar to islāma svētki, 
kuri saistīti ar noteiktiem datumiem 
islāma jeb Hidžrī kalendārā nevar būt 
noteiktā gada laikā, bet ceļo pa visiem 
gadalaikiem.

Brīvība un nāve kā cieši saistī-
ti jēdzieni pastāv arī laicīgā pasaulē. 
Brīvības cīņas nebūtu iespējamas bez 
varoņu nāvēm. Lāčplēsis mira, lai lat-
viešu tauta varētu baudīt brīvību.

Šajās svinamās dienās atcerēsimies, 
ka brīvība – gan garīgā, gan fiziskā ne-
nāk pati no sevis, bet ir izpirkta ar nāvi. 
Atcerēsimies, bet svinēsim tieši brīvību.

GN

Sveicu visus Austrālijas un 
Jaunzēlandes latviešus
2017. gada Kristus Augšāmcelšanās svētkos!

Lieldienu vēstījums 
Turpinājums no 1. lpp.

PRIECĪGAS LIELDIENAS!

Jau atkal tēvu zemē uzplaukst pūpoliņi,
Un visu dabu krāšņi rotā viņi.
Vistas sadējušas olas kladzina
Un mūs tās krāsot mudina,
Jo tas tak senču paradums,
Kas jāpiekopj ir arī mums.
Tādēļ sakrātas ir sīpolmiziņas,
Gan lielas, arī gluži maziņas,
Lai olas krāsojot, tās nepietrūktu,
Un olas krāšņākas lai būtu.
Tik skaistas, ka tās žēl pat ēst
Un smuko čaumaliņu pušu plēst.
Arī bērni priekā sauc:
Atkal Lieldienas šurp brauc!

Nu būs gardumi visādi,
Pat oliņas ar šokolādi.
Visus jaukumus mēs zinām,
Tak ne jau tādēļ Lieldienas mēs svinām,
Bet tādēļ, ka šī diena mums ir svēta,
No visām citām izredzēta,
Jo akmens ir no kapa vēlies,
Un Jēzus Kristus augšā cēlies.
No jauna radusies ir svētā dzīvība,
Un mūsu sirdīs ieplūst Kristus mīlestība.
Tādēļ viens otram sveicienus mēs sūtām
Un sirdī draudzību un prieku jūtam.

Viktors Bendrups
Laikrakstam „Latvietis“
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Ilze Nāgela: Kuru reizi jau esi 
Austrālijā?

Ivars Cinkuss: Devītā vai pat des-
mitā reize.

IN: Kuras no ALKD, kurās pieda-
lies?

IC: Sidnejā, Adelaidē, atkal Sidne-
jā un tagad – Melburnā – tātad, četrās 
ALKD.

IN: Tātad esi bijis vairākās KD, 
kas arī pārklāj ilgāku laika periodu. 
Kādas, Tavuprāt, ir pa šo laiku mai-
ņas Kultūras dienās gan diriģentu, 
gan dziedātāju, gan vispār – noskaņas 
ziņā?

IC: Man liekas, ka labākais ir tas, 
ka Austrālijas latviešu kultūras telpa 
sāk savietoties ar Latvijas kultūras tel-
pu; tas ir būtiskākais vēstījums, ko es 
vēlētos šeit paust; nevis nodalīt šīs tel-
pas, bet tās apvienot, domāšanu apvie-
not, un es domāju, ka mēs uz to ejam. 
Un es saku mēs!

Pirmajā kopmēģinājumā es iepa-
zīstināju koristus: Laura Leontjeva – 
mūsu viešņa no Latvijas, un tas man 
bija pavisam nevilšus.

IN: Ko Tu vēlētos teikt par diri-
ģentiem; tagad starp viņiem ir vairāki 
Tavi audzēkņi, Tavu vadīto diriģentu 
meistarkursu dalībnieki?

IC: Tikai otrās Kultūras dienas 
ar maniem audzēkņiem, jo Adelaidē 
dzima tā ideja, ka to vajag darīt. Es ar 
interesi uz viņiem skatos, un ir tādi, kā 
piemēram, Ivars Štubis, kas ir no šo 
daudz ņēmis un nolēmis studēt Latvijā 
diriģēšanu un turpināt ļoti nopietni ar 
to nodarboties. Vai tas ir ALCS (red.
Austrālijas latviešu Cinkusa skola) 
iespaids, vai tā ir viņa personīgā pie-
redze, to ir grūti pateikt, bet jebkurā 
gadījumā, man ir prieks, ka šāda ideja 
dzimst. Man ir tiešām gandarījums, un 
es esmu lepns par to, ka pēc mēģinā-
juma diriģenti nāk pie manis klāt un 
prasa: ko un kā darīt? Tas ir tik jauki; 
tas nozīmē, ka viņi grib mācīties, grib 
zināt. Acīmredzot, tas ir arī mūsu ko-
pējas darbs, kas atstājis savu iespaidu, 
un tas ir tas skaistākais.

IN: Kāds ir Tavs šo Kultūras dienu 
vērtējums?

IC: Es īsti nemaz negribu Kultū-
ras dienas salīdzināt, jo katras Kultū-
ras dienas ir savādākas, katrām ir savs 
vēstījums, un katrs KD organizators 
mēģina kaut ko pateikt. Es pat nevē-
los salīdzināt Kultūras dienas. Viss 
jau īstenībā ir atkarīgs no tā, kā jūtas 
katrs KD apmeklētājs. Kā viņš jūtas? 

Cik emocionāli iesaistīts, tas ir tas sva-
rīgākais. Man šķiet, es redzēju daudz 
cilvēkus, kas bija atnākuši baudīt un 
priecāties. Un tā ir liela daļa no šī visa 
kopējā pasākuma.

IN: Par „Pagānu Gadagrāmatu“; 
kurš no iestudējumiem šis jau bija? 
Bija taču Latvijas 2015. gada 16. mai-
jā pirmizrāde un tad vēl 2016. gada 
vasarā atkal cits iestudējums un tad 
rudenī...

IC: Šis bija Pagānu Gadagrāmatas 
trešās versijas pasaules pirmatskaņo-
jums; pirmā versija ar sievietēm, t.i., 
jauko kori. Pirmā versija bija tikai Uģa 
(red.: Prauliņa) solo albums, kur vispār 
nebija koris. Otrā versija ar Gaudeamus 
un trešā versija – šī Melburnā. Visi šie 
iestudējumi ir atšķirīgi; pamatos ne-
mainās, bet daži mūziķi pamainās.

IN: Latvijā „Gaudeamus“ korī ta-
gad dzied bijušais melburnietis Ingus 
Purēns; „Pagānu Gadagrāmatas“ ie-
studējuma Melburnā viņš bija pie bun-
gām; vai viņa stiprā puse ir dziedāša-
na, vai bungas?

IC: Es domāju, ka Ingus Purēns ir 
multimākslinieks, talantīgs puisis, un 
es esmu ļoti priecīgs, ka viņš ir atbrau-
cis uz Latviju un ir manā paspārnē.

IN: Man, diemžēl, lielās aizņemtī-
bas dēļ Kultūras dienu laika neiznāca 
brīdis parunāt ar Uģi Brikmani. Jau-
tājums Tev par Tavu sadarbību ar Uģi 
Brikmani, iestudējot „Pagānu Ga-
dagrāmatu“. Vai Tu dod viņam pilnīgu 
rīcības brīvību, vai jūs esat trijotne 
(Uģis Prauliņš, Uģis Brikmanis un 
Ivars Cinkuss), kas visu saskaņojiet?

IC: Mēs ar Uģi Brikmani, vien-
mēr sadarbojamies; protams, visu lai-
ku pārrunājām lietas; Uģis Prauliņš 
neiesaistās šais lietās; viņš dara savu 
mūziku un pilnībā neiesaistās iestudē-
jumā; viņš nevēlas to darīt. Ko es Uģim 
Brikmani teicu, kas viņam te Melbur-
nā būs jādara?– Atnākt ar savu iedves-
mu tam, kas jau ir izdarīts, jo viņš jau 
nevar neko mainīt pēdējā brīdī. To viņš 
izdarīja 100%, 120%; tas bija tieši tas, 
kas viņam bija jādara; jāiedod sava 
elpa jau esošajam materiālam.

Mēs ar Uģi Brikmani esam ļoti 
daudz strādājuši kopā pēdējos 15 ga-
dos. Man tas ļoti patīk, un šī sadarbība 
ar abiem Uģiem (red.: Uģis Brikmanis 
un Uģis Prauliņš) ir viena no skaistā-
kajām sadarbībām manā dzīvē.

IN: Tā ir liela laime atrast parei-
zos cilvēkus, lai realizētu savas idejas, 
lai var saprasties no pusvārda... Kā ar 
sadarbību te, Austrālijā?

IC: Jā, pēdējos četros gados ir ļoti 
daudz padarīts Austrālijā. Man te ir 
fantastiski sadarbības partneri, kāda 
ir Anita (red.: Anita Andersone); – 
nekas jau no tā, ko es toreiz pirms 
četriem gadiem domāju, nenotiktu, ja 
Anita nebūtu; nekas arī mākslinieciski 
šeit nevarētu uzturēties, ja te nebūtu 
Sandra (red. Sandra Birze). Šī divas 
meitenes Melburnā vienkārši ir zelta 
vērts.

2017. gada 4. janvārī

Saruna notika Melburnas lidostā stun-
du pirms Ivars Cinkuss un Uģis Prau-
liņš devās atpakaļ uz Latviju.

Saruna ar Ivaru Cinkusu
Par Kultūras dienām un sadarbību

Melburnas lidostā 2017. g. 4. janvārī. No kreisās sēž: Ivars Cinkuss, Sandra 
Birze, Anita Andersone. Stāv Greims (Graham) Andersons.
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Mums vēl ir vieta Jūsu sveicieniem, apsveikumiem, paziņojumiem.

Cena $6 par 1 cm vienā slejā. Minimums $10. Tieši šis laukumiņš izmaksās tikai $41.



Piektdien, 2017. gada 14. aprīlī Laikraksts „Latvietis“ 5. lpp.

FO
TO

 B
et

ija

Mums Ciemā ir nenogurstošs labais 
gariņš, kas nezin, ka būtu laiks atvilkt 
elpu. Cilvēkam, kuram tuvojas 90 gadi, 
un kurš visu mūžu ir strādājis darbā, kur 
aprūpē cilvēkus, laikam ir grūti salikt 
rokas un teikt – laiks būtu, ka kāds cits 
to darītu. Tāds cilvēks, un ar lepnumu 
varu teikt, ka viņu pazīstu jau 60 gadus, 
ir Mirdza Ozoliņa. Viņa jau divdesmit 
četrus gadus dzīvo Ciemā un divdesmit 
astoņus gadus strādājusi dažādus dar-
bus Latviešu ciemā. Lielajā virtuvē ilgu 
laiku viņa vārīja un kārtīgi pabaroja vi-
sus Ciema iedzīvotājus. Arī tagad, kad 
būtu laiks kopt savu neiedomājami tīro 
dārziņu, kur neviena zālīte pat nedomā 
uzdīgt. Es nekur neesmu redzējusi tik 
daudz stādu un tādu puķu dažādību kā 
šajā mazajā dārziņā. Visur redzami ne 
tikai ziedi, bet arī krāsainas dekoratīvas 
lapas. Cilvēkam nevar ieaudzināt mīles-
tību uz dabu, tam jābūt iedzimtam.

Mēs, ikdienišķie cilvēki, kas mo-
kās ar vienu panīkušu puķi podā, ne-
uzdrošināmies lūgt viņu ciemos.

Viņa nav tas cilvēks, kas sēž un 
plāno, viņa to dara. Nevienam tāda 
doma nebūtu ienākusi galvā, bet viņa 
izdomāja vienu reizi mēnesī vārīt zu-
pas, lai Ciema ļaudis sanāktu kopā 
un pavadītu garšīgas, jautras stundas. 
Mēs ar ilgošanos gaidām un minam, 
kāda zupa paredzēta šodien? Kaut ar 
redzi viņai ar katru dienu paliek slik-
tāk, viņa to visu veic, ko mēs neviens 
nevarētu uzņemties. Lai novārītu bul-
jonu, sagrieztu neskaitāmas saknes un 
pieliktu gaļu un pabarotu 30 – 40 cil-
vēku, kur nu vēl dažādas smalkmaizī-
tes un pīrāgi? Pagājušo reizi viņa bija 
uzcepusi maizi, ko piekost pie zupas.

Vienalga, cik čakls un izdarīgs ir 
cilvēks, tam tomēr ir tikai divas rokas. 
Lai darbi labāk veiktos, viņa izmeklē-
ja tikpat strādīgu palīgu – Ēriku. Viņa 
cep maizītes, uzklāj galdus un nākotnē 
solās arī sagādāt mums saldo ēdienu. 
Mēs nemaz nevaram iedomāties, kas 
visus tos traukus, glāzes un ēdamos 
piederumus novāc, nomazgā un noliek 
attiecīgajā vietā, pēc tam virtuvi atkal 
atstājot spodru, uzpostu, tādu – kā 

viņas to atrada. Mirdza ar savu gaišo 
smaidu mūs sagaida pie durvīm, un 
katram ir kāds labs vārds, ko pasacīt. 
Bieži, kad vakarā ejam projām, viņa ir 
beidzamā, kas nosaka, ar labu nakti!

24. februārī mums bija ne tikai 
zupa, bet arī svinības. Ciema valde 
mums atsūtīja pudeles ar garšīgu šam-
pānieti, lai apsveiktu jaunos Ciema ie-
dzīvotājus. Beidzamos četros mēnešos 
mūsu Ciems ir pieaudzis ar deviņām 

jaunām sejām. Septiņi no tiem bija iera-
dušies zupu garšot; žēl, ka Apeļu pāris 
nevarēja piedalīties slimības dēļ. Mirdza 
mūs visus sveicināja Ciema vārdā un iz-
teica prieku par ierašanos un novēlēja 
priecīgu, veselīgu un laimīgu dzīvi šeit.

Pēc garšīgās zupas, sekoja saldais 
ēdiens, maizīte, tēja un kafija. Tas jau 
neizklausās kā vakariņu ēdamais, vai-

Latviešu Ciema mājas pārdošanā

Mājas būvētas skaisti koptā dārzā, kuru iemītnieki 
izpušķo ar ziedošiem stādiem mājas priekšā un pēc 
personīgas izvēles privāti ieslēgtā mājas aizmugurē.

Pērkamas ir vienas guļamistabas vai divu guļamistabu mājas, kuras 
tagad tiek atjaunotas ar jaunu iekārtu. Jauniem iemītniekiem ir 

izdevība tagad izvēlēties iekārtu un mājas iekštelpu krāsu. Mājas ir 
privāti īpašumi ar strata title ar cenu starp $250,000 un $380,000.

Latvietis dzimu, austrālis augu, latvietis mūža galiņā!

Tuvāku informāciju variet saņemt no Ciema pārvaldnieces Ingrīdas Hawke:
60 Fraser Cres, Wantirna South, VIC 3152, Tālr.: 03 9800 2977 

epasts: administration@latvianfs.org.au

Zupas piektdienas
Ciema labais gariņš

Dzīve Ciemā.
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Mirdza Ozoliņa.
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HALO (Hamiltonas Apvienoto Lat-
viešu Organizāciju) komiteja uzaicināja 
vietējo saimi piedalīties Latvijas Simt-
gades karoga godināšanā Hamiltonā 
svētdien, 19. martā, sākot ar karoga sa-
gaidīšanu dievnamā plkst.  11.00 no rīta.

Hamiltonieši kopā ar ciemiņiem no 
citām malām sapulcējās laicīgi Kristus 
draudzes baznīcā, lai piedzīvotu šo 
vēsturisko brīdi. Acīmredzot, LV100 
karoga ceļojums atdzīvināja tautie-
šus, jo īpaši liela drūzma bija manāma 
dievnamā, kā arī lejas zālē.

Sarkanbaltsarkanais karogs jau 
sāka savu garo ceļu apkārt pasaulei 
2016. g. 29. decembrī Melburnā, Aus-
trālijā. Tā kā galvenais mērķis bija at-
griezties mājās, dzimtajā zemē, 2018. g. 
novembrī, nav ko brīnīties, ka viens 
neparasti mazs puisēns palīdzēja ieva-
dīt šo nozīmīgo dievkalpojumu. Tieši 
tā! Annas Brigaderes Sprīdītis, Tailers 
(Tyler) Lakats, starp vietējiem kaut kā 
parādījās Hamiltonas saimē. Sprīdītis, 
kurš devās laimes meklējumos plaša-
jā pasaulē, ienesa Latvijas Simtgades 
karogu Kristus draudzes dievnamā un 
iedvesmoja ikkatru latvju dvēseli.

Skaistie dzejoļi, deklamācijas un 
dziesmas par dzimteni kuplināja dievkal-
pojumu un iekustināja klātesošos. Skum-

ji gan, ka māc. Dāvim bija sēru vēsts ar 
sekojošo klusuma brīdi. Alberts Le-
gzdiņš, ansambļa Čikāgas Piecīši dibi-
nātājs un solists, aizgāja mūžībā 18. mar-
tā, turpat 84 gadu vecumā. Māc. Dāvis 
atgādināja visiem to brīdi, kad 1989. g. 
Piecīši uzdāvināja Latvijas karogu Me-
žaparka estrādei, lai abos mastos plīvotu 
LV karogi. Šis karogs devās ceļā no ASV 
uz Latviju, tāpat kā LV100 karogs arī at-
griezīsies dzimtenē 2018. g. novembrī.

Pēc dievkalpojuma mūsu tautieši pul-
cējās Lejas zālē, lai izbaudītu kafiju, tēju 
un vairākus gardumus. Paldies Astrīdai 
Grīnvaldei un viņas saimniecēm par 
garšīgām maizītēm un cepumiem. Seko-
ja svētku programma Mēs Latvijai.

Žēli gan, ka brīnumskaistais LV100 
karogs neapciemoja Kanādas austrum-
krastu sakarā ar problēmām lidlauka 
muitā. Bet tā kā modernā tehnoloģija, kā 
piemēram Skype, ir tik parocīga mūsu ta-
gadējā pasaulē, Halifaksas latviešiem ra-
dās iespēja noskatīties visu programmu 
tiešraidē. Ingrīda Šķetre, Latvijas goda 
konsule Jaunskotijas provincē, nosūtīja 
sirsnīgu sveicienu Hamiltonas sabiedrī-
bai, kas tiešām sajūsmināja klātesošos.

Priekšnesumi no visām paaudzēm 
iepriecināja klausītājus. Kaspars Lu-
dviks Pitkin ievadīja programmu ar 
Jāņa Petera dzejoli Vai tu zini, kas ir 
Latvija? Māte – Elizabete Ludvika ir 
pazīstama māksliniece vietējā sabied-
rībā un bieži vien deklamē sarīkoju-

mos. Šodien viņa iekustināja visus ar 
dzejoli Es tevi ļoti gaidīšu. Tā cienītā 
paaudze ar pieredzi arī piedalījās pēc-
pusdienas repertuārā. Liels paldies Vi-
jolītei Alksnei un Jānim Kļaviņam.

Hamiltonas cālīši un jaunieši bieži 
vien uzjautrina publiku ar saviem uni-
kāliem talantiem. Koklētajas Daces 

2014. gada novem-
brī Austrālijas latvie-
šu presē parādījās ziņa 
par žurnālistes un do-
kumentālo filmu gata-
votājas Helgas Merits 
projektu uzņemt filmu 
par Baltijas Universitāti 

(Hamburgā, 1946-1949.).
Viņa teica, ka 1945. gada vasarā 

latviešu profesoriem Lībekas bēgļu 
nometnē esot radusies doma uzsākt 
savu universitāti. Igauņu un lietuviešu 
profesori esot pievienojušies, un tā tas 
kļuvis par baltiešu kopīgo lietu. Vi-
ņiem izdevies panākt, ka 1946. gada 
9. janvārī Lielbritānijas Ārlietu minis-
trija devusi atļauju universitāti izvei-
dot. Plānošanas komitejas darbs bijis 
neiespējami grūts, jo taču nebijis nekā. 
Bijusi tikai ideja. Kas ticis sasniegts 
trijos mēnešos, no janvāra līdz mar-
tam, bijis tiešām iespaidīgi: funkcio-
nējoša universitāte ar astoņām fakul-
tātēm, sastāvošām no septiņpadsmit 
katedrām. 1946. gada 14. martā Bal-
tijas Universitāte atvēra durvis.

1949. gada septembrī universitātei 

bijis jāslēdz durvis, jo lielākā daļa stu-
dentu un mācības spēku bija emigrējuši.

Universitātē bija immatrikulēti 
2006 studenti, no kuriem universitā-
ti beidza 76. Daudziem universitātē 
pavadītie trīs gadi ir bijuši skaistākie 
gadi viņu jaunībā. Citiem studijas 
deva drosmi tālākā dzīvē, ka viņi spēj 
studijas atsākt un nobeigt.

„The story of the Baltic Univer-
sity. A film by Helga Merits.“ Tāds 
ir nosaukums 52 minūšu garai filmai 
angļu valodā par Baltijas Universitā-
ti. Filma sākas ar kara beigu skatiem 
un producentes jautājumu, kā šādos 
apstākļos, kad viss ir zaudēts, varē-
ja rasties tāds unikums kā Baltijas 
Universitāte? Atbildi dod intervijas 
ar septiņiem bijušajiem studentiem, 
kuras ir sakārtotas nodaļās, kas sākās 
ar bēgšanu no uzbrūkošās kara darbī-
bas dzimtenē un beidzas ar nodaļu par 
Baltijas Universitātes nozīmīgumu. 
Intervijas ir papildinātas ar attiecīgām 
fotogrāfijām un filmu skicēm.

Filmas pasaules pirmizrāde noti-
ka EstDocs Filmu festivalā, Toronto, 
2015. gadā, no 16. līdz 20. oktobrim. 

Stāsts par Baltijas Universitāti
Filmas izrāde Igauņu namā Melburnā

EstDocs publikācijā ir intervija ar Hel-
gu Merits zem virsraksta: Fēnikss kas 
dzimis no pelniem un kaisles: Stāsts 
par Baltijas Universitāti.

Vēsturiskais dokuments, filma, 
The story of the Baltic University, 
tiks izrādīta Melburnas Igauņu namā, 
43 Melville Road, Brunswick West, 
apakšstāva bārā, 2017. g. 23. aprīlī, 
plkst. 16.00, ar goda viesu piedalīša-
nos. Ieeja $10, ieskaitot uzkodas. Dzē-
rieni būs pērkami bārā.

Jēkabs Ziedars
Speciāli laikrakstam „Latvietis“

Nozīme, ko 
visi valkāja 
Baltijas Uni-
versitātē.

Sprīdītis nes Simtgades karogu Hamiltonā
Halifaksieši pievienojas hamiltoniešiem

 
Turpinājums 11. lpp.

Sprīdītis ierodās Hamiltonā ar simtga-
des karogu.

FO
TO

 A
st

rī
de

 S
īle



Piektdien, 2017. gada 14. aprīlī Laikraksts „Latvietis“ 7. lpp.

Kamēr nav saplaukušas lapas, izvēlos die-
nu ar garantēti zilām debesīm un caur Rīgu, 
pa Dienvidu tiltu (2008. g.) ar autobusu dodos 
uz Daugavas kreiso krastu, uz Ķekavas nova-
da Katlakalnu. Mani interesē trīs vietas – Kat-
lakalna baznīca, kapi un Depkina muižiņa.

Izkāpju autobusa galapunktā un esmu nonākusi tādos kā 
laukos, meža vidū, ceļi un takas ved uz visām pusēm. Kapsētas 
plieņakmeņu krāvuma mūri pamanu uzreiz, baznīcu nevaru 
saskatīt, tāpēc vispirms dodos meklēt Garlība Merķeļa kapa-
vietu. Interesanti vārti, cieši blakus kapličai. Pa labi no kapličas, 
pavisam tuvu redzams varens dzīslots Daugavas akmens ar 
krustu augšā un teksta plāksnīti vidū – „Garlieb Helwig Merkel 
*21 Oktober 1769 +27 April 1860 (1769.31.X – 1850.9.V) un ve-
cajā drukā teksts: Par piemiņu no pateicīgiem latviešiem celts 
no Rīgas Latviešu biedrības 21 oktobrī 1869.“ (100. dzimšanas 
dienā 1869. gadā Rīgas Latviešu biedrība atklāja šo pieminekli).

Par Garlību Merķeli – izcils apgaismības laika domā-
tājs, dzimis Lēdurgā, vācbaltiešu ģimenē, milzīga nozīme 
dzimtbūšanas atcelšanā Latvijā un Baltijas valstīs, viņa grā-
mata Latvieši, sevišķi Vidzemē, filozofiskā gadsimta beigās 
ir zināma katram latvietim. Visi darbi rakstīti vācu valodā, 
mācījies arī Vācijā un tur nodzīvojis 10 gadus; rakstnieks, 
žurnālists, cīnītājs pret dzimtbūšanu un Napoleona politi-
ku, brīvmūrnieks, par ko netika ieredzēts Vācijā. Garlība 
Merķeļa darbus latviski sāka tulkot 20. gs. Sākumā.

Sameklēju arī vācbaltu XIX gs. sākuma gleznotāja ani-
mālista Johana Heinriha Baumaņa (Johann Heinrich 
Baumann) kapavietu. Gleznotājs, būdams kaislīgs med-
nieks, arī ar otu ir ražīgi strādājis (1700 gleznu), un ne tik 
sen Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā bija iespējams 
atklāt viņa izstādi ar 43 darbiem.

Pretī vecajai kapsētai uz zema pauguriņa, apjozti ar 
baltu žogu, atrodas karavīru kapi – Latvijas brīvības cīnītā-
jiem 1914-1920 un 2. Pasaules karā kritušajiem 1941-1945; 
viņiem vairs nav jākaro.

Šeit uz takas sastopu vietējos – vecvecākus ar maz-
bērnu pastaigā. Viņi man arī parāda, pa kuru ceļu jāiet uz 
baznīcu, parunājamies par kapiem, un viņi pastāsta: kādu 
dienu pie kapiem sabraucis milzums melnu mašīnu, virs 
meža lidinājies helikopters, un Angela Merkele apciemoju-
si Garlība Merķeļa kapavietu, tikpat ātri visi aizbraukuši. 
(ES Latvijas prezidentūras laikā.)

Kāpēc mani interesē tieši Katlakalna luterāņu baznīca? 
Tā ir vienīgā Latvijā pilnīgi apaļas formas celtne ar sfē-
risku jumta kupolu. Sensenos laikos, protams, bija koka 
baznīca, kurai bija lemts no vecuma sabrukt. Tad nu Rī-

gas Rāte nolēma, 
ka jābūvē jauna – 
mūra, un pēc tā 

laika atzītākā speciālista Kristofa Hāberlanda (1750-1803) 
projekta tika būvēta jauna, pilnīgi neredzēta. Pastāv var-
būtība, ka baznīckalniņš ir mākslīgi veidots, toties tas, ka 
būvlaukums ir speciāli sagatavots, ir pierādījies restaurā-
cijas laikā, t.i., pamatiem pievesta īpaši apstrādāta smilts – 
karsēta un žāvēta, kas tos pasargā no gruntsūdens.

1794. gadā jaunuzceltā baznīca tika iesvētīta. Laika gaitā 
daži celtnes tehniskie risinājumi izrādījās nepilnīgi, jumta 
kupols palika bez luktura, bet citādi ēka kalpoja labi. Virs 
piebūvītes pie sakristejas tika uzcelts mazs zvanu tornītis di-
viem zvaniem. Padomju gados baznīca netika izmantota ne 
noliktavai, ne traktoru stacijai, tā tikai novecoja laika zoba ie-
spaidā. Tika nolemts baznīcu restaurēt, un tādēļ tika pārdots 
baznīcas īpašumā esošs zemes gabals. Kopā ar ES līdzfinan-
sējumu pirms pāris gadiem tika uzsākta celtnes restaurācija, 
kuras laikā, protams, atklājās tās sliktais tehniskais stāvoklis. 
2016. gadā Katlakalna luterāņu baznīca sāka jaunu dzīvi ar 
pilnībā restaurētu kupolu, kapara jumtu un dekoratīvo later-
nu uz tā. Restaurētais interjers un krāsojums ir tuvs sākot-
nējam. Baznīcas centrālajā daļā ir saglabāti vecie vienlaidus 
grīdas dēļi masta priedes garumā. Šo informāciju es izlasīju.

Bet dabā viss notika tā – eju pa meža ceļu apm.100m līdz 
baznīcai; tikai ceļa galā var saskatīt aiz kokiem paslēpušos 
arhitektūras pērli. Zaļas priedes un zila debess, spožs kapa-
ra jumts, gaiša fasāde klasicisma stilā ar sīkrūtotiem logiem, 

ļoti neparasti. Biju iepriekš nolēmusi, ja 
netikšu baznīcā iekšā, nekas, pietiks ar 
ārskatu. Pastumdu vārtiņus – vaļā; baz-
nīcas durvis pavērtas, eju iekšā un sau-
cu: hallo, hallo! Tā es iepazinos ar Igo-
ru Martinelli, draudzes pērminderi, 
brīnišķīgu cilvēku, kurš savus pienāku-
mus pilda no sirds. Mazliet pafotografē-
ju, bet biju tomēr nelaikā. Norunājām, 
ka es apskatīšu apkārti un Daugavas 
krastu, kamēr Martinelli kungs dosies 
pildīt savus pienākumus, aizbrauks da-
līt zupas virtuvi.

Devos uz Daugavas krastu, necik 
jau paiet nevarēju, jo daži māju īpaš-
nieki žogu ir uzcēluši līdz ūdenim. 
Gāju prom no miesta uz augsto, priežu 

Katlakalnā kā Romā
Garlība Merķeļa pēdējās mājas

Garlība Merķeļa kapa piemineklis.
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Katlakalna baznīca.
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Depkina/Rāmavas muižiņa.
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Māc. Roberta Feldmaņa kapa vieta.
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8. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Piektdien, 2017. gada 14. aprīlī

VSIA Latvijas Koncerti aici-
na Lielajā Piektdienā, 14. aprīlī, uz 
koncertu – Bahs un Vasks Lielajā 
Piektdienā Rīgas Domā, kur Latvijas 
Radio koris un Sinfoniettta Rīga di-
riģenta Sigvarda Kļavas vadībā at-
skaņos Johana Sebastiāna Baha un 
Pētera Vaska mūziku, vedot klau-
sītājus muzikālā ceļojumā no mier-
pilnas apceres līdz augšāmcelšanās 
gavilēm.

Koncerta programmā Latvijas 
Radio kora mākslinieciskais vadītājs 
Sigvards Kļava līdzās Johana Sebas-
tiāna Baha koriem un korāļiem no 
komponista pasijām kārtojis Pētera 
Vaska mūziku – no klusinātas apceres 
Mātes Terēzes vārsmās līdz mierpilnai 
lūgšanai un augšāmcelšanās priekam 
Vaska jaunākajos opusos Gloria un 
Mein Herr und mein Gott. Pie ērģe-
lēm – Ilze Reine.

No Johana Sebastiāna Baha daiļra-
des skanēs viena no skaistākajām viņa 
kantātēm Ich hatte viel Bekümmernis 
(Kad raizes nomāca mani, Tu mierinot 
mani ielīksmoji) un kantāte Ich steh 

mit einem Fuß im Grabe (Es stāvu ar 
vienu kāju kapā). Doma velvēs izska-
nēs arī dižā komponista noslēguma 
kori no Marka, Jāņa un Mateja pasi-
jām.

Pētera Vaska skaņdarba Mein 
Herr und mein Gott pamatā ir švei-
ciešu garīdznieka un mistiķa Brāļa 
Klauss lūgšana, ko viņš esot skaitī-
jis ik dienas: Tu, mans Dievs, atņem 
man visu, kas man traucē tuvoties 
Tev. Tu, mans Dievs, dodi man visu, 
kas mani tuvina Tev.Tu, mans Dievs, 
atņem mani man un atdod mani pil-
nīgi pats sev. Dzirdēsim arī Vaska 
kompozīcijas Gloria un Da pacem, 
Domine, kas savu pirmatskaņojumu 
piedzīvoja 2016. gada 16  aprīlī Pētera 
Vaska jubilejas koncertā. „Šī ir lūg-
šana par mūsu trako pasauli,” saka 
komponists. „Ko citu var darīt šajā 
neizprotamajā laikā, kā vien cerēt, ka 
cilvēkos tā vairos ticību, mīlestību un 
iekšēju spēku.“ Koncertā izskanēs arī 
Pētera Vaska Klusuma auglis – silta 
meditācija par Mātes Terēzes kopto 
ceļu, kurā par orientieriem kalpo pie-

ci ceļa stabiņi: lūgšana, ticība, mīles-
tība, kalpošana, miers.

Rinta Bružēvica
„Latvijas Koncertu“ sabiedrisko 

attiecību speciāliste

Baha un Vaska kompozīcijas
Lielajā Piektdienā Rīgas Domā skanēs

Mākslas cienītāju ievērībai – Džilon-
gā iespējams baudīt Ludmilas Meilertes 
(dz. 1908. g. pie Baldones – m. 1997. g. Mel-
burnā) dzīvespriecīgos, krāsās bagātos, im-
presionismā un sulīgā postimpresionismā bā-
zētos darbus. Izstādi Melbourne Paintings 
(1950s – 80s), kas tika atklāta 6. aprīlī un ap-

skatāma līdz 22. aprīlim, rīko komercgalerija Metropolis 
sadarbībā ar mākslinieces mantojuma fondu.

Galerijas saimnieki Ilze un Robert Avitabile, kuru ģi-
mene uzturēja ciešas saites ar mākslinieci, ir daudzu gadu 
garumā atbalstījuši Meilertes dzīves un daiļrades pētniecī-
bu. Ludmila Meilerte – izcilā Eiropas meistara Vilhelma 
Purvīša skolniece – pabeidza Mākslas akadēmijas studijas 
1940. gadā. Pēc došanās bēgļu gaitās Meilerte ieradās Aus-
trālijā 1948. gadā un turpināja aktīvi gleznot līdz 1987. ga-
dam. Metropolis piedāvātā darbu izlase, kas veltīta Melbur-
nas ainavām, apliecina Meilertes meistarību, izmantojot 
brīvdabas (plein air) glezniecības metodi. Iecienīti viņas 
glezniecības darbu objekti ir laivas, ūdens, ielu skati, auto-
mobiļi, celtnes, zālāji un, protams, gaisma un atspulgi, kas 
atveidoti ar krāsu.

Darbu reprodukcijas apskatāmas mājaslapā:
http://www.metropolisgallery.com.au.

Galerija Metropolis aicina apmeklētājus Džilongā, 
64 Ryrie Street (tel. (03) 5221 6505) no pirmdienas līdz 
piektdienai, no plkst. 9.00 līdz 17.00 un sestdienās no 
plkst. 10.00 līdz 16.00. Darba laiks svētkos: Lieldienu sest-
dienā un pirmdienā no plkst. 10.00 līdz 16.00. 

Marita Batņa
Laikrakstam „Latvietis“

Ludmilas Meilertes darbu izstāde
Galerijā „Metropolis“ 

Ludmila Meilerte. Melburnas ārpilsētas ainava.
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Piektdien, 2017. gada 14. aprīlī Laikraksts „Latvietis“ 9. lpp.

Madonas novadpētniecības un mākslas 
muzeja (MNMM) izstāžu zālēs, vienās no 
labākajām Latvijā, pēc 31 gada pārtraukuma 
ir atklāta gleznotāja Arija Skrides (1906–
1987) izstāde Bezgalīgā anava“. A. Skride ir 
viens no ievērojamākajiem 20. gadsimta lat-
viešu glezniecības meistariem. Šī ir plašākā 

izstāde, kādā vien jebkad ir bijuši apskatāmi mākslinieka 
darbi, un tās pamatu veido A. Skrides ģimenes kolekcija, 
kas ir mākslas zinātnieka Anša Vaska pārziņā, Gunta Belē-
viča kolekcija un Latvijas Mākslinieku savienības krājums; 
arī MNMM lepojas ar četriem A. Skrides darbiem (trīs no 
tiem ir izstādīti). Izstādei ir deponēti darbi arī no citām 
privātkolekcijām. Uz izstādi aicināja nodibinājums Skrides 
fonds, nosūtot ielūgumus pastkartes ar A. Skrides gleznas 
Daugava pie Pļaviņām (1939) reprodukciju.

Pašam gleznotājam ļoti patika šī izstāžu zāle – te ir 
dabisks apgaismojums, kas īpaši svarīgi ir dabā glezno-
tajiem darbiem. (Iepriekšējā A. Skrides izstāde te notika 
1986. gadā.) Izstādes vadmotīvs ir mākslinieka kādreiz 
rakstītais vēstulē muzejam: „Mana radošā darba pamatā 
vienmēr ir bijusi ainava – daba tās bezgalīgajā daudzvei-
dībā. Arī attēlojot cilvēkus, – vai tie būtu lauku ļaudis vai 
zvejnieki, es viņus redzu vienotībā ar apkārtējo dabu.“

A. Skride ir dzimis Dzelzavas pagasta Boķos, skolojies 
Cesvaines ģimnāzijā, kur satika savu iedrošinātāju un at-
balstītāju zīmēšanas skolotāju Augustu Nori, kurš mudi-
nāja doties uz Rīgu un stāties Latvijas Mākslas akadēmijā 
(LMA). Pēc sekmīgi nokārtotiem iestājpārbaudījumiem 
piecpadsmitgadīgais jauneklis kļuva par LMA brīvklausī-
tāju. Un atkal svarīgs pavērsiens, savā ceļā satiekot izcilu 
skolotāju; otrajā mācību gadā A. Skridi uz LMA Dabas-
skatu glezniecības meistardarbnīcu uzaicināja Vilhelms 
Purvītis. LMA jaunais gleznotājs absolvēja 1932. gadā ar 
diplomdarbu Zvejniekosta.

Izstāde ļauj iepazīt A. Skrides daiļradi no 20. gadiem 
līdz pat 80. gadu vidum. Neizsmeļams iedvesmas avots 
A. Skridem bija Vidzemes ainava, viņš daudz gleznoja Cē-
sīs, Līgatnē, Straupē, Dzērbenē, Drustos, bet īpaši iemīļoja 
Piebalgas apkārtni. Starp izstādes darbiem dominē lauku 
skati, ņirb mazpilsētu ieliņas ar tās iedzīvotājiem, parādās 
pa kādam Rīgas skatam, motīvi ar zvejniekiem un strād-
niekiem, jūrmala un zvejnieku laivas.

Domāju, ka katrs izstādes atklāšanas viesis jutās īpaši, 
jo bija saņēmis ar roku rakstītu (!) ielūgumu, ko sarūpē-
ja Skrides fonds. Īpaša un unikāla bija arī iespēja izstādi 
apskatīt A. Vaska pavadībā, malkojot Madonas vīnus, ko 
piedāvāja Ilze Riekstiņa. SIA Domu pietura ir ģimenes 
vīna darītava, kur ikviens var iegriezties un gūt prieku un 
garšas baudas, degustējot daudzveidīgos mājas vīnus.

A. Vasks atklāja, ka pārsvarā A. Skrides darbi tapa 
plenērā – mākslinieks gleznoja uz maza formāta kartona 
u. tml., bet ziemā pārgleznoja uz audekla. Svarīgākais šajā 
procesā – saglabāt noskaņu, gaismas, sajūtas (skatoties uz 
gleznu, ir jūtams, vai ir, piemēram, tveice), un ir vajadzīgs 
liels talants (šo prasmi var uztrenēt, bet ne tādā pakāpē), lai 
to nodotu skatītājam. A. Skridem piemita iedzimta un attīs-
tīta prasme uztvert visas šīs nianses. Kā piebilda novadpēt-
niece Dace Zvirgzdiņa, dzīvas dabas mīlestību, ne sēdēša-
nu darbnīcā – to savās bērnības atmiņās par Dzelzavas pusi 
atceras arī režisors, pedagogs un rakstnieks Kārlis Pamše 
(1917–2015): Skrides students esot staigājis pa apkārtnes 

pļavām un gleznojis, bet ar viņu, apmēram, desmitgadīgu 
knauķi, sarunās neielaidies.

A. Vasks nezinātājiem ļāva ieraudzīt maģisko sarkano 
punktu – kā tas atdzīvina ik gleznu! Skrides fonda dibinā-
tājs kardiologs Andris Skride dalījās atmiņās par to, kā 
medicīnas profesoriem Amerikā dāvinājis A. Vaska mono-
grāfiju Arijs Skride; dāvanu saņēmušie šo sarkano punktu 
gleznās uzreiz pamanījuši un par to priecājušies. Māksli-
nieka iecienītās pelēcīgi zaļās gammas (taču vairāki darbi 
ir arī spilgtā spektra gammā!) kontekstā tas patiešām pie-
saista skatu.

Galvenais A. Skridem bija ainava, kur cilvēks ir nekon-
kretizēts – saplūst ar dabu. Padomju laiks gleznotājam (un 
ne viņam vienīgajam) bija mokošs: padomju vara piepra-
sīja smaidīgus strādniekus un kolhozniekus, kuru sejas ir 
atklātas. Gleznotājam, īstenot padomju reālisma noteiku-
mus, bija mokoši, viņam tuvāka bija paša veidotā savdabīgā 
impresionistiskā reālisma glezniecības metode, kurā liela 
nozīme tika atvēlēta īpatnam triepienam.

Latvijas daba, mazpilsētas, smalkums, kolorītums, 
krāsu triepienu vibrācijas – to visu var izjust Bezgalīgajā 
ainavā, kura MNMM būs atvērta līdz 16. aprīlim.

Sanita Dāboliņa
Laikrakstam „Latvietis“

„Bezgalīgā ainava“
Arija Skrides sajūtas uz audekla Madonas muzeja izstāžu zālēs

Pastkarte ar Arija Skrides gleznas „Daugava pie Pļavi-
ņām“ reprodukciju kalpoja par ielūgumu uz izstādi.

Dzelzavas Pamatskolas direktore Indra Zukure (no krei-
sās) pateicas Skrides Fonda vadītājam Andrim Skridem un 
MNMM direktorei Līvijai Zepai par novadnieka izstādi un 
apsola atvest uz to visus Dzelzavas Pamatskolas skolēnus.
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rāk kā pusdienas.
Runas, smiekli un joki pildīja pla-

šo telpu. Citreiz bija jābrīnās, vai tikai 
visi runā? Paskatoties caur logu, mūs 
pārsteidza, ka ārā ir jau melna nakts. 
Vai tiešām mēs tik lēnām ēdām, vai 
par daudz runājām? Grūti bija atvadī-

ties no jauniem draugiem. Vēl ilgi būs 
jāgaida uz nākošo zupas vakaru. Pal-
dies čaklām rokām!

Betija
Laikrakstam „Latvietis“

Zupas piektdienas
Turpinājums no 5. lpp.
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Pēc vairāk nekā pus-
gada slimošanas esmu 
spējīga atsākt savu raks-
tu sēriju par tiem bur-
vīgajiem trimdas bērnu 
bērniem, kuri tagad dzī-
vo, strādā un audzina sa-
vus bērnus Latvijai.

Šodien 2017. gada 30. martā, pie 
manis atnāk ļoti internacionāls pāris. 
Tie ir Dace Ruņģe, dzimusi Miezīte 
noToronto un Dainis Ruņģis no Aus-
trālijas. Fantastisks pāris! Dace ir Sol-
veigas un Ziga Miezīša meita, bet Dai-
nis ir Saules Jostas Jura Ruņģa dēls. 
Par viņiem jau diviem vien varētu vai 
grāmatu uzrakstīt no tā vien, kas par 
viņiem mums visiem ir zināms no viņu 
vecākiem Zigurda un Solveigas Miezī-
šiem, kas parādījušies portālā GOOG-
LE un Latvijas presē. It sevišķi man pa-
tika viens raksts, ko atradu internetā ar 
virsrakstu Aiznes mani uz laimīgo zemi. 
To rakstījusi Vija Beinerte 2012. gada 
8. jūlijā. Citēšu tikai daļu no tā.

„Gulbīti, gulbīti, kustini kājiņas, 
aiznes mani uz laimīgo zemi! Kad do-
māju par to, kādi tik vēji nav dzinuši 
latviešus pasaules plašumos patvēru-
mu vai laimi meklēt, arvien atceros 
arī Sprīdīša burvju gredzenu. Un re, 
esmu ciemos pie jauniem, skaistiem 
cilvēkiem, kas, svešumā piedzimuši, ir 
spējuši atrast sevī uzņēmību un gribu 
atgriezties senču zemē. Un jūtas šeit 
laimīgi. Tie ir DACE un DAINIS RUŅ-

ĢI. Daces un Daiņa meitām ir skais-
ti vārdi. Un par katru no tiem ir savs 
stāsts. – Mūsu vecākā meita ir Kaiva 
Solvita, dzimusi Austrālijā. Vārds Kai-
va mums patīk, bet Solvita ir radies no 
tā, ka manai mātei ir Solveiga vārdā, 
bet Daiņa mātei ir Vita vārdā, un tā 
mums iznāca Solvita. Otrā ir Meta Mil-
da, dzimusi Kanādā. Meta ir vārds, kas 
mums patīk, bet Milda ir Daiņa tēva 
mātes vārds un mana tēva mātes vārds, 
tātad no abām vecvecmātēm iegūts. 
Un mazā Zīle Māra ir dzimusi Rīgā. 
Arī vārds Zīle mums abiem ļoti patīk, 
turklāt mana māsa ir Ilze, ja pārmaina 
burtus un pieliek vienu garumzīmi, tad 
iznāk Zīle. Bet Daiņa māsa ir Māra, 
un arī viņa mātei otrs vārds ir Māra, – 
skaidro Dace. – Un labi, ka tā, jo mēs 
nevarējām vienoties ne par vienu puiša 
vārdu, – smejoties piebilst Dainis.“

Bet šodien viņi ir pie manis un pa-
stāstīs par sevi paši.

Pirmā par sevi stāsta Dace, viņa ir 
skolotāja Latvijas Starptautiskajā sko-
lā, un viņai pēc intervijas ir vēl darba 
tikšanās.

Stāsta Dace
„Mani vecāki trimdā aizgāja tiešām 

kā bērni, jo neviens, ne otrs nebija pat 
desmit gadus vecs, kad atstāja Latviju. 
Tēvs Zigis bija no Skultenes rajona un 
ir dzimis 1933. gadā, un mamma Sol-
veiga ir dzimusi Rīgā 1937. gadā. Kara 
laikā katrs nonāca savā vietā un savā 

veidā nonāca Kanādā. Viņiem bija jā-
nostrādā Kanādā divu gadu kontrakts, 
un tad viņi Kanādā arī drīkstēja palikt 
uz dzīvošanu. Viņi nonāca Toronto, kur 
jau bija sapulcējušies ļoti daudz latvie-
šu un nodibinājuši savu sabiedrisko 
dzīvi ar savām draudzēm un biedrī-
bām. Tur mani vecāki arī satikās. Es 
esmu dzimusi Toronto 1970. gadā, un 
esmu trešais bērns. Man ir māsa Ilze un 
brālis Andris. Mēs augām kā latvieši, 
ne Kanādā. Es gāju Toronto Valodiņā – 
piektdienas skoliņā. Mana vecmāmiņa 
bija strādājusi gadiem ilgi Toronto sest-
dienas skoliņā. Mēs ļoti bijām iesaistī-
jušies latviešu sabiedrības notikumos, 
ieskaitot tautas dejas, ar ko Toronto tik 
ļoti nodarbojās, it sevišķi mans tēvs. 

Šī gada martā Lat-
vijas Lauksaimniecības 
universitātes lielajā aulā, 
Latvijas valsts prezi-
denta Raimonda Vējoņa 
klātbūtnē, notika mežzi-
nātņu nozarē izcilu dar-

binieku apbalvošana.
Zelta čiekuru saņēma Latvijas valsts 

mežzinātnes institūta Silava vadošais 
pētnieks, ģenētisko resursu centra vadī-
tājs, bioloģijas doktors Dainis Ruņģis.

Dainis Ruņģis, pēc savu akadē-
misko grādu iegūšanas Austrālijā, 
pārcēlās uz dzīvi Latvijā un iesaistījās 
darbā Latvijas valsts mežzinātņu insti-
tūtā Silava kā galvenais augu moleku-
lārās ģenētikas pētnieks.

Savā darba jomā viņš ar moder-
niem aparātiem molekulārās ģenētikas 
pētīšanai izveidoja laboratoriju, kas var 
sacensties ar citu Eiropas valstu augsti 
nostādītajām laboratorijām. Šajā labo-
ratorijā jaunie zinātnieki Daiņa Ruņģa 
vadība veic sekmīgus pētījumus.

2016. gadā tika pabeigti trīs zināt-
niski pētījumi:

• Latvijas Zinātnes 
padomes finan-
sētais pētījums – 
Parastās priedes 
(Pinus sylvestris 
L) molekulārās 
rezistences me-
hānismu izpēte.

• Eiropas Sociālā 
fonda finansētais 
pētījums – Sav-
vaļas sugu ģe-
nētiskā monito-
ringa sistēmas 
izveide. Pirmo 
reizi Latvijā ar 
molekulāriem marķieriem analizēta 
mežu dzīvnieku – vilku, lūšu un brie-
žu – sugu, Latvijas populāciju struktū-
ra un ģimeņu struktūra.

• Eiropas Reģionālās Attīstības fonda fi-
nansētais pētījums – Veģetatīvi pavai-
rojamo ātraudzīgo koku sugu kionu 
identifikācijas tehnoloģijas izstrādes.

Dainim Ruņģim ir 34 zinātniskas 
publikācijas, un savus pētījumu rezul-
tātus viņš ir lasījis 26 zinātniskās kon-

ferencēs, no kurām 17 bija starptautis-
kās konferences.

Dainis Ruņģis bija rosīgs Austrāli-
jas latviešu sabiedrisks darbinieks. Ar 
savu dzīvesbiedri Daci viņi bija tautas 
deju kopu Kanberas Sprigulīša, Sidne-
jas Jautrā pāra un Saules jostas dejotāji.

Daiņa un Daces ģimenē aug trīs 
meitas – Kaiva, Meta un Zīle.

Skaidrīte Dariusa
Laikrakstam „Latvietis“

„Zelta čiekurs“
Bioloģijas doktoram Dainim Ruņģim

Dace, Kaiva, Zīle, Meta un Dainis.
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Dainis un Dace Ruņģi
Trimdas Bērnu bērni
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Dainis un Dace Ruņģi.
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Mēs piedalījāmies dziesmu svētkos. 
Mūsu sabiedrība kā tāda bija diezgan 
aktīva, un tad jau arī bija visādi sarīko-
jumi. Mēs piedalījāmies arī visos Klīv-
landes dziesmu svētkos. Kādu laiku es 
dejoju arī baletu, tad studēju psiholoģi-
ju. Dabūju savu pirmo bakalaura grā-
du. Pie mums Toronto brauca arī ļoti 
daudz viesu, un gadījās, ka atbrauca arī 
Saules josta no Austrālijas. Mans tēvs 
Zigis ļoti labi sadarbojās ar Juri Ruņģi, 
jo abiem tautas dejas bija tas svarīgā-
kais. Mana un Daiņa tikšanās pirmo 
reizi bija tāda, ka mēs abi spēlējām 
šahu, jo abi vēl bijām ļoti jauni ap 11 un 
13 gadiem. Vēlāk, ap 1990. gadu, mēs 
satikāmies atkal, un tad gan uzņēmām 
tuvākus sakarus. Tad 1992. gadā es aiz-
braucu uz Austrāliju uz gadu un mācī-
jos Austrālijā universitātē. Tad atkal at-
griezos Kanādā, bet 1993. gada Saules 
Jostas turnejā piedalījos jau kā Daiņa 
dejas partnere. 1993. gada oktobrī mēs 
apprecējāmies, un tad kopīgi devāmies 
uz Austrāliju, jo Dainim bija jāpabeidz 
viņa studijas. Sidnejā nodzīvojām trī-
sarpus gadus un tad Kanberā - sešar-
pus. Dainis dabūja savu doktora grādu, 
un mēs aizbraucām un Vankuvēru, jo 
Dainis tur dabūja labu darbu. Tur mēs 
nodzīvojām trīs gadus un trīs mēnešus.

Kaiva Solvita mums piedzima Aus-
trālijā 2001. gadā. Meta Milda piedzi-
ma Vankuverā 2003. gadā. Tur mēs 
izdomājām, ka brauksim pamēģināt 
dzīvot Latvijā. Mums viss sanāca ide-
āli, jo mamma jau bija nopirkusi māju, 
kur apmesties. Dainis dabūja jau otrā 
nedēļā šeit darbu savā specialitātē – 
bioloģijā. Tā mēs arī palikām Latvijā 
uz pastāvīgu dzīvi, un Zīle Māra pie-
dzima 2007. gadā. Vairākus gadus es 
audzināju meitas, tagad strādāju Starp-
tautiskajā skolā par skolotāju, kur mācu 
5 un 6 gadīgos bērnus. Mācu viņiem 
angļu valodu, kas man ļoti patīk. Šogad 
mums tur ir jau skolnieki no 36 valstīm.

Latvija mums ļoti patīk, jo mums ir 
jau savs draugu pulks; mums ir drau-
gi, kas te atbraukuši no Austrālijas, no 

Kanādas, un tagad jau ir arī draugi no 
vietējiem, šeit dzimušiem latviešiem. 
Mēs esam sākuši iet uz dažādiem kul-
turāliem sarīkojumiem. Mums te ir 
tiešām labi. Man ir draugi arī no taga-
dējiem darba kolēģiem – skolotājiem, 
un Dainim arī no viņa darba vietas. 
Mums te ir tuvu citas Eiropas valstis. 
Mums te ir viena māsīca aktrise, kas 
mums ļoti patīk. Tā ir Baiba Broka. 
Man laba draudzene ir Marianna Au-
liciema, pie viņiem mēs svinam Jāņus. 
Tie mums tur ļoti patīk, jo tur sanāk 
tāds pamatīgs draugu pulks, un mēs 
varam nosvinēt tādus īstus Jāņus. Man 
jau vēl ir draugi arī Toronto, bet tur 
latviešu sabiedrība ir ļoti sarāvusies. 
Meitām arī šeit it labi, jo viņas jau citu 
dzīvi nezina. Ir pieradušas.“

Stāsta Dainis
„Mani vecāki ir tēvs Juris un māte 

Vita, abi izbraukšanas laikā no Latvi-
jas vēl bija tikai 2 gadiņus veci, un no 
Latvijas neatceras vairs neko. Tēva ģi-
mene nāca no Valmieras, bet mātes ģi-
mene bija krāslavieši. Viņi, kā daudzi 
latvieši, vairākus gadus pēc kara no-
dzīvoja Vācijā, tad aizbrauca uz Aus-
trāliju, dzīvoja Kanberā. Abi iepazinās 
latviešu sabiedrībā. Viņi uzauga Kan-
berā, tad studēja Pertā un nonāca Sid-
nejā. Pats esmu dzimis Sidnejā. Tāpat 
kā visi, gāju latviešus skolā, dejoju tau-
tas dejas, spēlēju teātri, spēlējām vai-
rākās Ulda Siliņa lugās. Augām stipri 
latviskā garā. Izstudēju Kanberā. Kādu 
laiku biju Kanādā Vankuvērā, tur da-
būju savu doktora grādu bioloģijā, ģe-
nētikas specialitātē Britu Kolumbijas 
Universitātē. Vecāki vēl dzīvo Sidnejā, 
jo tur vēl ir māsa ar diviem bērniem, 
bet šovasar jau taisās braukt uz Latvi-
ju, un cer te gadu nodzīvot. Pēc tam jau 
redzēs, kā būs ar dzīvošanu pēc tam. 
Varbūt, ka paliks arī pēc tam.

Es tagad strādāju Mežzinātnes 
institūtā Salaspilī. Savu doktora grā-
du izstrādāju, strādājot ar kokiem, nu 
tādām lauksaimniecības sugām. Van-
kuverā es strādāju ar mežiem, galve-
nokārt ar egli.“

Tad Dainis man pastāsta, ka par 

Latvijas mežiem nav ko uztraukties, 
tie nav nokļuvuši nekādā iznīcība sta-
dijā. Latvija tie ilgu laiku bija nekopti, 
laicīgi nezāģēti, tagad tos pamazām sa-
ved kārtībā. Meža apjoms tagad ir pie-
audzis, ja agrāk tas bija ap 20%, tagad 
tas ir ap 50%. Tātad, ar mežiem viss ir 
kārtībā. Tagad Daiņa darbs ir saistīts 
ar ģenētiku; ir visādi pētījumi par prie-
di; dažādi pētījumi par to kādi te augi 
un no kurienes tie ir ienākuši. Dainis 
ir atbildīgs arī par priežu sēklu banku. 
Tāpat strādā ar lauksaimniecības au-
giem un pēta to, mēģinot izveidot labā-
kās, izturīgākās un auglīgākās šķirnes.

Tad man ienāk prātā, ka Daini re-
dzēju vienā no nesenajiem raidījumiem 
Es savai zemītei, kur Dainim piešķīra 
vienu no balvām, ko sauc par Zelta Čie-
kuru, un es prasu, par ko tad tas īsti bija. 
Dainis man pastāsta, ka to dabūjis par 
ieguldījumiem mežzinātnē un pētīju-
miem par priedi, sakarā ar tās izturību 
pret slimībām un aprūpi, kas mežsaim-
niecībai ir ļoti būtiska. Tā ir diezgan 
izplatīta, it sevišķi, kas ietekmē jaunos 
stādiņus. Tas ir svarīgi, kad atjauno me-
žus vai arī stāda audzētavās. Pieaugu-
šos kokus tik daudz tas neietekmē. Tā ir 
kaut kāda slimība, kas rodas no sēnes. 
Mēs nodarbojāmies arī ar vilku un lūšu 
populāciju, tā tiek turēta stabila, lai ne-
rodas par daudz. No tiem nav daudz ko 
baidīties, jo cilvēkiem viņi rādās reti.

Dace vēl pastāsta, ka divas vecā-
kās meitas trenējas karatē mākslā, pie 
kam vecākai jau pirmā melnā josta 
esot nopelnīta. Man gan nav ne jaus-
mas, ko tas nozīmē, bet tik daudz zinu, 
ka tas sportā ir liels sasniegums.

Dainis audzina Latvijas mežus, 
Dace audzina Latvijas nākotni, un mēs 
paliekam bez atbildēm. Bet laiks iet ātri, 
un Dacei jāskrien uz vakara sanāksmi.

Šie abi aiziet uz saviem daudzajiem 
darbiem, bet es esmu priecīga, ka man 
bijusi izdevība iepazīties ar diviem 
fantastiskiem trimdas bērnubērniem, 
kas palīdz Latviju celt. Tagad jāgaida, 
kad varēšu tikties ar nākošajiem, jo 
tādu te ir daudz.

Astrīda
Laikrakstam „Latvietis“

Dainis un Dace Ruņģi
Turpinājums no 10. lpp.

Veinbergas vadībā, kā arī dziedātājas 
Elizabete Eglīte un Laura Legzdiņa, 
piedalījās no visas sirds. Neaizmirsī-
sim Mārtiņu Kaņepu un Emily Jē-
kabsoni, kuri abi centīgi un ar izjūtu 
nodziedāja tautas dziesmu Rīgas gaiļi.

Nebūtu nekāda svinēšana bez de-
jām un dziesmām. Vainadziņš, Ri-
nalda Eglīša vadībā, sniedza deju 
kolāžu Saved tos mājās pie Daugavas 
krastiem. Jāpiemin būtu Evu Tenteri 
de Metz, Tomu Tenteri un jauniešu 
ansambli, kuri uzstājās ar patīkamām 
dziesmām. Evas mazā meitenīte Nora 
pat dziedāja savai māmiņai līdzi.

Līva Zemīte, pazīstams vārds 

LV100 karoga pasākumā, iepriecināja 
visus ar saviem muzikāliem talantiem 
un ar savu pastāvīgo uzņēmību. Pado-
māsim par to momentu, kad jauniešu 
ansamblis kopā ar publiku spontāni 
nodziedāja Alberta Legzdiņa Saldu 
dusu visiem maziem latvju bērniem. 
Kas par lielisku savienojumu!

Ansamblis Skanda, Jāņa Be-
loglāzova vadībā, arī piedalījās karo-
ga godināšanā. Šoreiz klausītāji izbau-
dīja Novadu dziesmas un, bez šaubām, 
iedziļinājās šajā repertuārā.

Nav ko brīnīties, ka Hamiltonas 
vīru ansamblis, Jāņa Grīnvalda vadī-
bā, tika iesaistīts programmā. Šie štra-
mie kungi, melnās frakās, iedvesmo 
ikkatru paaudzi. Cilvēki klausās, kad 
viņi dzied, un zālē iestājas klusums.

LV100 karoga godināšana beidzās 
ar kopādziedāšanu. Divas spēcīgas 
dziesmas Saule, Pērkons, Daugava 
un Pūt, vējiņi! noslēdza pēcpusdienu. 
Arnolds Smiltnieks HALO komitejas 
vārdā pateicās visiem rīkotājiem, dar-
biniekiem, palīgiem un dalībniekiem. 
Ikviens, kurš izjuta piederību Latvijai, 
tika aicināts ierakstīt vēlējumu valstij 
simtgadē īpašā vēstījuma grāmatā, kas 
ceļos līdz ar karogu.

Sekosim mēs visi tad Sprīdītim un 
ceļosim atpakaļ uz dzimteni 2018. g. 
Tur atradīsim mēs to laimi, to īsto vie-
tu, tuvinieku vidū. Tikai Latvijā!

Rudīte Loze
Laikrakstam „Latvietis“

Pirmpublicējums laikrakstā 
„Latvija Amerikā“

Sprīdītis nes Simtgades karogu
Turpinājums no 6. lpp.
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viņi riskē ar visu.
IN: Kā, Jūsuprāt, te Austrālijā no-

tikusī sinode salīdzinās ar sinodēm 
Amerikā un citās zemēs?

LZ: Es domāju, ka mazliet ir at-
šķirība; jums te ir īsāka sinode, jo 
principā vienā dienā šeit viss darbs 
ir padarīts. Mēs sinodes gandrīz vai 
tīšām pagarinām, papildinām. Parasti 
ir lekcijas; lektori, kas parasti ir vie-
slektori, ar kādu teoloģisku jautājumu 
vai apskatu. Bieži ir vakara program-
mas – kāds koncerts, dodot kāda citā-
dāka veida garīgo maizi. Mums ir ga-
rākas sinodes, bet mums tas ir arī kā 
stiprinājums draudžu mācītājiem un 
draudzes locekļiem,– tas nāk gandrīz 
kā tāda atpūta, atspirgšanas laiks. Ne 
tikai praktiskus darbus darīt, kas arī ir 
jādara. Tās varbūt mazliet ir tās atšķi-
rības. Lielbritānijā, arī Vācijā un ASV 
(es neesmu bijusi Zviedrijā) – visās ir 
garākas sinodes.

IN: Cik patreiz Latvijā ir LELBĀL 
draudzes?

LZ: Mums ir Rīgas, Aizputes, 
Liepājas; Cīravas draudze ir lūgusi 
viņus uzņemt, Pārdaugavā būtu jau 
sestā draudze; sākām īrēt metodistu 
baznīcā telpas, kur prāvests Žolts ar 
mācītāju Gundaru Bērziņu uzsāktu vēl 
vienu mūsu draudzi. Mēs šur tur esam 
iecerējuši, esam dzirdējuši par poten-
ciālām draudzēm. 

IN: Tad tagad būtu 5 LELBĀL 
draudzes Latvijā?

LZ: Jā, piecas,– kas jau ir, sestā,– 
kas nāk un septītā,– kas top.

IN: Kā, Jūsuprāt, turpināsies šī 
abpusējā teritorijas dalīšana, ja tā var 
teikt?

LZ: Ir jāuzsver, mēs negribam ie-
karot! Kā es iepriekš esmu minējusi, 
šobrīd būtu divas tiesīgas un līdzvērtī-
gas luterāņu baznīcas Latvijā. Katra ar 
savu pieeju zināmos jautājumos (tāpat 
kā Amerikā ir Mizuri un Viskonsīnas, 
American Lutheran Church ...utt., utt.). 
Nē, ne citā teritorijā ieiet, ne arī īpaši 
atņemt kādu draudzi, bet atsaukties, ja 
kāda draudze vēlas pievienoties. Būtu 
izvēle. Dievs dod brīvu izvēli tik dau-
dzās lietas, pat – vai viņam ticēt vai 
nē... Pat tādu izvēli viņš mums dod. 
Es domāju, ka tāpēc mēs esam gatavi 
teikt, ka mums arī vēsturiski ir pa-
matotas tiesības, vismaz līdztiesības 
Latvijā būt. Uz kāda pamata mūs visus 
norakstīt?

IN: ...baznīca ārpus Latvijas taču 
nāca no Latvijas.

LZ: Tiešām! Esam dzirdējuši: jūsu 
mācītāji emigrēja, aizbrauca no Latvi-
jas... Mana atbilde ir: Viņi neemigrēja 
un viņi neaizbrauca; viņi izbēga! Pal-
dies Dievam, par tiem, kas palika un 
uzticīgi kalpoja. Paldies Dievam, par 
tiem, kas riskēja ar nezināmo, ar neko 
nezināmo par ārpus Latvijas... Klāvs 
Bērziņš teica: arī man pie tās Vecās 
Ģertrūdes tie ķieģeļi ir mani, tā ir 

manu senču, manas ģimenes baznīca. 
Mēs piedāvājam dot cilvēkiem iespē-
ju būt ar mums, kas līdzīgāk domā. Es 
domāju, ka Latvijā paralēli darbojas 
divas līdzvērtīgas un līdztiesīgas baz-
nīcas.

IN: Un kas tad joprojām ir tās pa-
šas būtiskākās atšķirības LELBĀL un 
LELB?

LZ: Es domāju, ka šis jau ir pār-
gājis uz teoloģijas izpratni – kā mēs 
izprotam Dieva vārdu, patiesību; kā 
interpretējam zināmus Bībeles pantus. 
Krasākais, vieglākais, kur identificēt 
atšķirības, ir tieši mācītāju jautājums; 
mēs ordinējam un mums gandrīz puse 
no garīdzniecības ir sievietes. Un arī 
tas, ka mums ir atšķirīga izpratne par 
baznīcas hierarhiju. Arhibīskapam 
Vanagam ir tiesības nosūtīt kādu mā-
cītāju uz draudzi, neatkarīgi no tā, ko 
draudze vēlas; viņam ir tiesības pa-
teikt, kur jābrauc garīdzniekiem un 
kur nē.

IN: Vai redzat iespēju, ka LEL-
BĀL un LELB apvienotos?

LZ: Es domāju, ja mēs varētu pār-
varēt dažu būtisko teoloģisko jautāju-
mu dažādu izpratni, citiem vārdiem, 
tuvotos vienai vai otrai interpretācijai 
kā visa baznīca, te būtu kāda cerība, 
kas pastāv vienmēr. Bet tagad viņi ir 
rīkojušies vēsturiski liktenīgi ar to, ka 
kādreiz ordinēja un tagad liedz ordinā-
ciju un pārraksta darbības noteikumos, 
sašaurinot to loku no tiem, kas var kal-
pot Kristum, atsaucoties ordinācijas 
aicinājumam. Un tas ir, kas tiek liegts; 
ierobežot, es teiktu, Dieva gribu. Jēzus 
saka: „Ja jūs mani esat izredzējuši, es 
jūs esmu izredzējis.“

Mēs, kā baznīca vērtējam Dieva 
aicinājuma sagatavotību, piemērotību 
arī ieiet zināmos amatos. Jā, kādreiz 
ir, ka cilvēks tikai iedomājas, ka es 
visu varu, bet varbūt nav izglītojies, 
nav piemērots. Baznīcu apvienošanās 
vienmēr bija ar tādu cerību. Es negri-
bētu, ka vienmēr saka: jūs tie liberā-
lie. Tas vārds ir it kā tik negatīvs dēļ 
atvērtās, brīvās domāšanas. Mēs esam 
vairāk impulsīvi; mēs meklējam vietu 
katram Dieva bērnam un atbrīvot viņu 
no tiem grēkiem, kas viņu tur vai attur 
kļūt pilnvērtīgākam Kristus kalpam. 
Grēks ir, mēs zinām, bet to teikšanu 
vienmēr, jāatstāj Dieva žēlastības visu 
ietverošā spēkā.

IN: Cik liels skaits sieviešu ir 
LELBĀL garīdznieku vidū?

LZ: Patreiz ir apmēram puse. Es 
domāju, ka līdzsvarojumam jābūt, 
jo mums bija kādu laiku, kad, jāsaka 
atklāti, sievietes bijušas pārsvarā. Es 
domāju, ka līdzsvarojums ir ļoti labs. 
Un tagad, kad Latvija ienāk mūsu ap-
gabalā, tad šobrīd arī vīrieši mācītāji 
pārnāk pie mums. Mūsu baznīcā ir 
izlīdzinājies tas, kas iepriekš bija, kad 
Vanags neordinēja sievietes, un vesela 
rinda mācītājas meklēja ordināciju pēc 
izglītības pie mums.

IN: Par nosaukuma maiņu; LEL-
BĀL vietā – Latviešu luteriskā baznī-

ca! Labi un vienkārši.
LZ: Jā, labi, bet kādreiz jāpaskaid-

ro, ka mēs neesam vienā vietā. Kāds 
iebilda, ka tad jābūt vispasaules. Mana 
atbilde, ka visur pasaulē mēs neesam.

IN: Kāds Jums ir bijis šis laiks ar-
hibīskapes amatā?

LZ: Tas ir bijis vienā skrējienā... 
Es pateicos savai draudzei un ģime-
nei par apbrīnojamu pretimnākšanu 
un arī kopīgu kalpošanu. Es nezinu, 
kā es esmu kādreiz varējusi, ne tik 
daudz domājot par sevi, bet par visu, 
kas ir pēkšņi sakritis, ka tie darbi tiek 
darīti, un es viena nespētu tikt galā ar 
visiem darbiem. Ir daudz konferenču, 
uz kurām es tieku aicināta, galveno-
kārt Eiropā, un esmu pateicīga, ka es 
esmu sākusi atrast cilvēkus, kurus de-
leģēt savā vietā. Un es zinu, ka ir dažas 
vietas, kur jābūt arhibīskapei klāt, un 
ir citas vietas, kur es varu kādu dele-
ģēt. Es sāku pieņemt, ka laiks tik ātri 
skrien kā virpuļvētra, bet esmu tādā 
iekšējā mierā. Es esmu ļoti pārsteigta 
par to un Dievam pateicos par to. Es 
daru to labāko, ko es varu, bet vienmēr 
ir cīņa ar sevi.

Es nekad neesmu domājusi, ka 
man visur un vienmēr jābūt vienai 
pašai visu pārstāvēt. Mums ir ļoti labi 
prezidija un virsvaldes locekļi, kam jā-
uztic un jādod zināmus darbus. Manā 
sirdī ir miers, ka, darot to labāko, ko 
es varu, tad tomēr netieku galā ar visu 
kādreiz, jo šis ir kopīgs darbs, tas ir 
kopīgs ar citiem. Es domāju, ka Elmārs 
(Red. arhibīskaps Elmārs Ernsts Rozī-
tis) līdzīgi tā darīja.

IN: Bet vai tie, kam uzticies, arī 
iegūst no tā...

LZ: Paliek labāk, kur es uzdrīks-
tos. Es vienmēr esmu uzticējusies cil-
vēkiem un gribējusi vienmēr, lai viņi 
vairāk uzņemas. Interesantā veidā, 
nāk iekšā jaunās paaudzes garīdznie-
ki, un es gribu, lai arī viņi, piemēram, 
Pasaules luterāņu forumā tiek iepazīti. 
Es gribu sagatavot turpinājumu, un lai 
viņiem ir arī iespējas. Man ievads kā 
LELBĀL prāvestei Amerikā bija ļoti 
garš – 9 gadi; es biju arhibīskapa ga-
rīgā vietniece, un tas mani sagatavoja 
diezgan pilnīgi. Bet nāca klāt Latvija, 
nāca klāt Īrija, nāca klāt jaunas situā-
cijas, bet paliek arvien padomdevējs – 
ļoti palīdz – bijušais arhibīskaps, bet 
arī citi. Ir kopīgs darbs, kas man nesis 
mieru, ka es varu pamazām vienkār-
ši uzticēties un teikt, lūdzu, ejiet. Un 
cilvēki pieņem, ka es visur nevaru būt, 
un ir tikai 24 stundas diennaktī. Man 
bija arī nedaudz savādāks plānots Aus-
trālijas brauciens, bet lietas mainījās... 
Ir sacīts Dievs, ģimene un tad darbs un 
varbūt mēs nodarām pāri ģimenei, vel-
tot visu sevi darbam...

IN: Kāds Jūsu vēlējums latviešiem 
Austrālijā?

LZ: Ticēt, cerēt un drosmīgiem 
būt un neuzdot! Un vēl arvien es gribē-
tu uzrunāt jaunos cilvēkus Austrālijā. 

Intervija – Lauma Zušēvica
Turpinājums no 2. lpp.

 
Turpinājums 15. lpp.
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Trieste atrodas Itāli-
jas ziemeļaustrumu no-
malē pie Adrijas jūras, 
Slovēnijas apskauta gan-
drīz no visām krasta pu-
sēm. Gadsimtu gaitā to ir 
okupējuši gan venēcieši 
(galvenie tirdzniecības 

sāncenši), gan Habsburgu ķeizari, gan 
Napoleona francūži, gan Mussolini 
itāļi, gan, īslaicīgi vācu Wehrmacht un 
jugoslāvu partizāni, gan sabiedroto an-
gļu-amerikāņu okupācijas armija. No 
1947. gada tā bija pašpārvaldes brīvos-
ta, bet no 1954. gada – iekļauta Itālijā.

Iespaidīgo ostu un lēzeno pilsētas 
centru apkļauj apbūvēti pauguri. Ga-
rās austriešu okupācijas iespaidā, pil-
sētas arhitektūra atgādina Vīni.

Nometne ir stalta, pakavveidī-
ga piecstāvu māja, liekas bijusī skola 
vai valdības iestāde. Ieejot vestibilā 
pa parādes durvīm, redz impozantas, 
platas, balustrādēm rotātas galvenās 
trepes, ar lejup vedošām līdzīgām tre-
pēm katrā pusē. Ap asfaltēto pagalmu 
mājas aizmugurē slejas augsts mūra 
un dzeloņdrāšu žogs. Mājas fasādes 
pusē ir iela, pa kuru brauc tramvajs. 
No augšējā stāva aizmugures logiem 
var redzēt līci un daļu no ostas.

Mūs izvieto vairākās otrā stāva 
istabās. Nometnes ēkā ir virtuve ar 
ēdamzāli un kantīne. Ēdienu izsniedz 
uz kartiņām. Ēdiens ir bāzisks (atkal 
visbiežāk pasta!), un porcijas ir mazas, 
bet, ja palaimējas, var dabūt papildus 
devu („bokseri“). Izsalkuma mākts, 
esmu spiests pārdot manas nedau-
dzās pirktvērtās mantas (ādas cimdus, 
apakškreklu), lai nopirktu maizi un 
pavalgu.

Gada pēdējā diena uzaust saulaina 
un rāma, bet uz vakara pusi saceļas pa-
matīga vētra. Mans istabas biedrs, BU 
students Arnolds G, nopircis kantīnē 
pudeli vīna, īsi pirms pusnakts to attai-
sa, un mēs uzdzeram uz aizgājušo un 
nākamo gadu. Tieši pusnaktī uzejam 
uz piekto stāvu, lai redzētu, kas notiek 
pilsētā. No ostā noenkurotiem kuģiem 
saraustīti atskan bazūnīgi dobjas tvai-
ka svilpju un spalgas sirēnu skaņas. 
Raķetes pūlas uzkāpt debesīs, bet stip-
rās vēja brāzmas tās triec sāniski, un 
tās bieži izplēnē neizplaukušas. Novē-
lam viens otram laimes un ejam gulēt.

Pirmā nedēļa nometnē paiet baigi 
garlaicīgi – spēlējam kārtis, kāds kaut 
ko lasa. Tāpēc ir liels prieks, kad no 
10. janvāra mums izsniedz atļaujas iz-
iet no nometnes.

Pilsēta ir glīta un tīra. Gaumīgi iz-
stādītas mantas vilina veikalu skatlo-
gos. Šur un tur uz ielu stūriem stāv kāds 
tirgonis un piedāvā trīskājainā metāla 
bļodā uz kvēlošām oglēm ceptus kasta-

ņus vai gliemežus. Gājēju vidū izceļas 
amerikāņu un angļu kareivji.

Ostmalā ir skaista promenāde, pa 
kuru svētdienās pastaigājas glīti tērpti 
pilsoņi – cienīgi kungi ar savām uz-
postām laulenēm un svaigi nomazgā-
tiem bērniem. Pieejot krastmalai, redz 
bālas, caurspīdīgas, kupolveidīgas me-
dūzas laiski peldot zaļganzilajā ūdenī. 
Uz pakalna pilsētas centrā ostu sargā 
cietoksnis – Castello di S.Giusto – ap-
jozts ar augstu, neticami biezu mūri ar 
šaurām šaujamlūkām logu vietā; dažā 
no kurām senlaicīgs dzelzs lielgabala 
stobrs tēmē uz Triestes līci.

Vienā no mūsu pastaigām ieejam 
Lloyd kantorī, kur kuģu sarakstā saska-
tām ierakstu: IRO transporta kuģis s/s 
Goya ienāks Triestes ostā 25. janvārī.

20. janvārī pārvācamies no otrā 
stāva uz trešo, jo drīz iebraukšot trans-
ports no Bagnoli. Un tiešām, pēc pāris 
dienām ierodas ap 400 cilvēku, lielāko 
tiesu ģimenes.

Ēdamreizēs tagad liela burzma un 
garas rindas; – uz bokseri nav ko cerēt!

Mums, bijušajiem rezervistiem, ta-
gad izsniedz jaunas identitātes zīmes, 
uz kurām rakstīts kuģa nosaukums: s/s 
Goya. Liek parakstīt dokumentu, kurā 
rakstīts, ka IRO neatbild par negadīju-
miem (miršanu, mantas zušanu) brau-
ciena laikā.

27. janvārī notiek kaut kas dīvains, 
nekad neredzēts. No Šveices iebrauc 
transports ar pāris simts bēgļiem – 
dīpīšiem. Bet, ak brīnums, kas tie par 
ērmīgiem bēgļiem?!

Visi labi nobaroti, glauni apģērb-
ti, ar mīkstām manikīretām rokām un 
acīmredzot turīgi. Velk no makiem 
žūkšņus Šveices frankus un amerikā-

ņu dolārus un izmaina tos pret lirām. 
Vienā vakarā izpērk mūsu kantīni ga-
līgi tukšu – lielās, kā kabatas lakatiņi 
1000 liru naudas zīmes vien noplīvo 
pa gaisu! Ēdamreizēs to pašu ēdienu, 
par kuru mēs tā cīnāmies, jaunatbrau-
cēji tikai nomuļļā un daļu atstāj neap-
ēstu; mēs, protams, pievācam atstātās 
maizes rikas un sviestu. Daudzi jau-
natbraucēji liekas ir ungāri vai Ungā-
rijas žīdi.

30. janvārī brokastis ir ātrāk nekā 
parasts. Nododam nometnes segas un 
ārsta pārbaudē man identitātes zīmē ar 
zīmogu iespiež F.F.I. (Fit for immigra-
tion). Tūdaļ pēc pusdienām liek visiem 
sapulcēties ēdamzālē, no kurienes so-
ļojam uz vilcienu. Izrādās, ka nomet-
nes aizmugurē, netālu ir dzelzceļa līni-
ja, uz kuras stāv tukšu vagonu virkne.

Vilciens kustās lēni, vietām pa 
ostmalas ielām. Naktī ir bijis snieg-
putenis, bet šī beidzamā diena Eiropā 
ir rāma, saulaina un auksta; tikai šur 
un tur pagalmā redz kupenu saputinā-
ta sniega. Vilciens apstājas pie viena 
mola, pie kura noenkurots stāv pa-
prāvs, ne sevišķi iespaidīgs, balti-zaļi 
krāsots kuģis – s/s Goya.

Kad visi izvietojušies, izstaigāju 
un izpētu visas ejas un pasažieriem 
domātās telpas.

Vakarā, tumsai metoties, kuģis 
sāk kustēties. Krastmala attālinās, iz-
gaist pilsētas ēku detaļas, un kādu lai-
ku redz tikai māju izgaismotos logus, 
tad vēl bāku ugunis un tad vairs tikai 
nakts tumsu. Ar Dievu, Eiropa!

Niks
Laikrakstam „Latvietis“

Turpmāk vēl

No Vācijas uz Austrāliju četros mēnešos (4)
I.R.O. Embarkation Centre – Trieste
Trešais turpinājums. Sākums LL452, LL453, LL454. 

1950. g. 5. janvārī Itālija, Trieste, IRO centra vestibilā. No kreisās: Valdis Berg-
mansons, Andrejs Ozols, Valentīns Rencis (studē phil.), Niks, Arnolds Grāma-
tiņš (studē arhitektūru).

FO
TO

 n
o 

N
ik

a 
pe

rs
on

īg
ā 

ar
hī

va



14. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Piektdien, 2017. gada 14. aprīlī

Mūžības ceļā devies
viens no leģendāro „Čikāgas Piecīšu“ dibinātājiem un dalībniekiem, 

komponists, dzejnieks

ALBERTS LEGZDIŅŠ
dzimis 1933. gada 1. maijā, Rīgā – miris 2017. gada 18. martā, Lombardā

Izsakām visdziļāko līdzjūtību radiem, draugiem, piederīgajiem;
cieņā Alberta Legzdiņa talanta priekšā galvas noliec viņa draugi Austrālijā,

kā arī laikraksta „Latvietis“ redakcija un valde

apaugušo kāpu. Šeit Daugavas krasts sanāk pamatīgi stāvs, 
nokāpju lejā, redzu Ķengaraga daudzstāvu mājas un arī 
Dienvidu tiltu, TV torni un dažus Rīgas baznīctorņus. Man 
laimējās, jo tieši šajā posmā krastā redzami pamatīgi akme-
ņi ar lieliem metāla gredzeniem, agrāko laiku laivu piestāt-
nēm. Tie gredzeni nu gan pamatīgi. Priežu mežā daudz lapu 
koku, visa zeme pērnajās lapās. Ļoti daudz dažādu taku un 
ceļu, kas tiek izmantoti zirgu izjādes maršrutos, par to lieci-
na daudz, daudz zirgābolu; kāpas otrā galā ir zirgaudzētava.

Atgriežos baznīcā reizē ar Martinelli kungu. Uzzinu tik 
daudz interesanta! Protams, mani interesē skats no ērģeļu 
balkona. Tas ir tik neparasti, – pilnīgs aplis, soli no vidus 
ejas pusaplī, sienas gaišas, ļoti skaists grīdceliņš, netipisks. 
Ērģeļmeistara Augusta Martina būvētās ērģeles (1871) tiek 
restaurētas. Baznīcas akustika ir fantastiska, tā teica pērmin-
deris Martinelli, nostājieties šeit (baznīcas vidū) un sakiet 
kaut ko; mazliet apmulsu, bet skaidri pateicu: Dievs, svētī 
Latviju – to skaņu es nekad neaizmirsīšu. Lielais centra luk-
turis vairāku kārtu lampu svecēm. Nekādas liekas greznības. 
Pasēdēju sola rindā aiz vārtiņiem, tas laikam bija kungu gals.

Patreiz Katlakalna luterāņu draudzes mācītājs ir Māris 
Ziemelis.

Visilgāk, 41 gadu, kalpojušais draudzes mācītājs bija 
virsmācītājs, Dr. Theol., baznīcas vēstures profesors Ro-
berts Emīls Feldmanis (1910-2002). Dendroloģiskie stā-
dījumi ap baznīcu ir viņa veidoti. Pēc R. E. Feldmaņa vēl-

mes viņa kapavieta ir pie baznīcas.
Dodos tālāk kājām uz Rāmavu, pāri līkumotajai Olek-

tes upītei applūdušā zemienē, toties pakalnos sabūvētas jau-
nas privātmājas, lielākoties ar sarkaniem jumtiem, apm.2-
3 km, uz Depkina/Rāmavas muižiņu, kuru 1808. gadā 
pēc sievas apņemšanas nopirka Garlībs Merķelis, un tajā 
pavadīja sava mūža otro pusi.

Muiža ir klasicisma stila divu stāvu koka dzīvojamā ēka 
ar koka (nu jau ieplaisājušām) kolonnām; pārējās ēkas (10) 
nav saglabājušās. Šobrīd tā ir labi sakopta Pierīgas muižiņa 
ar ainavu parku, nelielu upīti ar muižas atspulgu. No ķieģeļu 
vārtiem ved piebraucamais ceļš pāri tiltiņam. Pēc 1. Pasaules 
kara muižā darbojās LU Lauksaimniecības fakultātes pēt-
niecības saimniecība, tāpēc šeit mājas galā atrodas piemiņas 
akmens agronomam un fakultātes vadītājam Paulim Leji-
ņam. Padomju laikos muižā ierīkoja dzīvokļus, kas ēkas plā-
nojumā radīja nekontrolējamas pārbūves, bija arī kantoris.

Pēc 1991. gada Ķekavas pagasta pārziņā esošā muiža 
tika pamesta, izdemolēta un pēc tiesu darbiem 2002. gadā 
tika pabeigta muižas rekonstrukcija. Tagad šeit ir viesu 
nams ar konferenču telpām. Muižas parkā tika grābtas pēr-
nās lapas, un baltus dūmu mutuļus vēla ugunskurs. Dobēs 
ziedēja ļoti spilgti krokusi.

Tā es dažu stundu laikā izstaigāju vairākus gadsimtus. 
Jā, kur tad atrodas tas Katlakalns – starp Bauskas ielu un 
Daugavu aiz Dienvidu tilta. Aizbrauciet gan apskatīt Kat-
lakalna neparasto luterāņu baznīcu!

Aina Gailīte
Laikrakstam „Latvietis“

Katlakalnā kā Romā
Turpinājums no 7. lpp.

Cilvēka labākais draugs
Jancis par sunīšiem

Tas nu tā ir jau no se-
nām dienām pieņemts, ka 
suns ir cilvēka labākais 
draugs. Vai tas būtu mazs 
pūkains kucēniņš, ko cil-
vēks spiež pie krūts, glau-
da un ļauj tam laizīt savu 

seju vienalga, ko tas laizījis pirms tam; 
vai arī tas būtu buldogs ar tik sagrumbotu, 
siekalotu un nejauku ģīmi, ka tikai buldo-
ga māte varētu tādu mīlēt, tas vienalga . 
Cilvēks to mīl, tas viņa labākais draugs. 
Par suni ir sarakstītas grāmatas, uzņem-
tas filmas, piemēram, LASSIE, sadzejotas 
dzejas, piemēram, Pēterim ir suņa daba / 
Apstāties pie katra staba... Kā arī sakom-
ponētas dziesmas, piemēram, How much 
is the doggy in the window?...*

Tikmēr, tikmēr, cilvēks spēlējās un 
meņģējās ar suni, kamēr cilvēka dzīvē 
viss bija saistīts ar šo viņa labāko drau-

gu. Amerikā ir pat speciālas suņu kap-
sētas, kur bijušie suņa labākie draugi – 
cilvēki var iet un nobirdināt pa asariņai, 
līdz ir iegādāts cits suns un tas ieņem 
cilvēka labākā drauga pozīciju. Jūs var-
būt teiksiet: Nu, jā, Amerikā jau notiek 
visādas dullas lietas... Tā nu tīri nav... 
Dullas lietas notiek visur, kur ir cilvēks. 
Cilvēks ir tas, kas to pasauli ir tā sapur-
gājis, ka pat suņi par to smejas. Ja nebūtu 
cilvēks, tad suns vēl skraidītu brīvs un 
priecīgs. Neviens viņam nevilktu virsū 
krāsainas, adītas taļļiņas un cepurītes. 
Un tad, piesietu saitītē, vadātu apkārt 
pa parku citu suņu izsmieklam. Vai suņi 
paši izdomāja sportu, kur lupatu kušķis, 
iztaisīts par trusi, tiek ar motoru dzīts 
apkārt sporta laukumam, lai suņi varētu 
dzīties pakaļ un cilvēki varētu spēlēt uz 
naudu, minot iznākumu – vinnētāju.

Vai esat redzējuši suni, kam spalvu 

kušķis uz galvas, spalvu kušķis astes 
galā un tad vēl pa kušķītim šur un tur? 
Katrs sapratīs, ka suņi paši sevi tā ne-
izcūkoja; to dara cilvēki un tad lepni 
vadā šo apgraizīto nelaimes radījumu 
pa ielu, it kā kādu mākslas darbu citiem 
cilvēkiem rādīdami. Pašus vajadzēja 
apgraizīt un tad vest uz tirgus placi, lai 
citiem ir ko smiet un zākāt. Redzētu, 
kā tad suņa labākais draugs justos.

Ja vēl pasaulē ir suņi, ko par suni var 
saukt, tad tas ir Austrālijā, brīvībā dzī-
vojošais Dingo. Pārējie ir tikai pastnieku 
bikšu plēsēji, trotuāru aptašķītāji, klēpj-
sunīši, kas aptašķī grīdas un minētie sa-
cīkšu suņi. Neticu, ka kāds no tiem vēlē-
tos cilvēku saukt par savu labāko draugu.

Jancis
Laikrakstam „Latvietis“

* angl.: Cik maksā sunītis skatlogā?
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Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
Adelaidē
Trešdien, 19. apr., plkst. 10.30 iz-
brauksim no ALB uz LAIMAS pus-
dienām Lyndoch Hotel. Pusdienu 
cenas, sākot no $12.90. Pieteikties 
LAIMAS birojā līdz 17. aprīlim.
Sestdien, 22. apr., plkst. 11.00 ALB 
namā LAIMAS pavārmākas kursi; 
Anita Hale ar savu draudzeni demons-
trēs ceptu cūkas vēderiņu un zemeņu, 
rabarberu pīrāga recepti. Ieejas maksa 
$4.
Svētdien, 23. apr., plkst. 9.30 no rīta 
Tālavas mazajā zālē novusa treniņi. 
Joprojām gaidām jaunus un ne tik jau-
nus spēlētājus.
Ceturtdien, 27. apr., plkst. 11.00 
ALB namā LAIMA piedāvā iespēju 
noklausīties Manual Handling uzru-
nu/lekciju, kā pareizi iet, sēdēt, gulēt, 
kāpt un celt, kā izvairīties no traumām 
un palīdzēt citiem. Dalībniekiem tiks 
sagādātas pusdienas. Lūdzam pieteik-
ties LAIMAS birojā līdz 24. aprīlim.
Sestdien, 29. apr., plkst. 12.00 Dau-
gavas Vanagu dārzā Gadskārtējie DV 

dārza svētki. Lūdzam pieteikties uz 
lauku pavarda pusdienām. Bārs ar Ade-
laides draudzīgākajām cenām, atvērts 
no plkst. 12.00. Lauku pavardā ceptas 
desas, kotletes, un sīpolus papildinās 
plaša salātu izvēle, un vēlāk, kūkas 
un kafija. Pusdienas no plkst. 12.30. 
Izklaidei būs gudrības sacensības par 
vērtīgām balvām, dziedāšana un lote-
rija. Nokārtodams biedru maksu, sa-
ņemsi bezmaksas pusdienas! Nebied-
riem maksa $20, Auseklīša dejotājiem 
$5. Lūdzam pieteikties, zvanot Guntai 
82712029 vai Regīnai 82657140. VISI 
LAIPNI LŪGTI! 
Svētdien, 30. apr., plkst. 9.30 Tālavas 
mazajā zālē novusa treniņi. Joprojām 
gaidām jaunus un ne tik jaunus spēlē-
tājus.
 
Adelaides Sv. Pētera draudze
Prāv. Dr. J. Priedkalns.
Piektdien, 14. apr., plkst. 11.00 Lielā 
Piektdiena, dievkalpojums ar dievgal-
du.
Svētdien, 16. apr., plkst. 11.00 Kristus 
Augšāmcelšanās svētdiena, dievkalpo-

jums ar dievgaldu.

Brisbanē
Svētdien, 16. apr., plkst. 9.00 Lieldie-
nu Svētdienas rīts. Lūdzu ņemt līdzi 
groziņus. Visi mīļi gaidīti pie A. un 
M. Siksnām, 4 Marmindie Street, 
Chapel Hill. 
Sestdien, 22. apr., plkst. 12.00 Rum-
my & zolītes pēcpusdiena Latviešu 
namā. Piedalīšanās $10.
Sestdien, 29. apr., plkst. 12.00 Bris-
banes Latviešu biedrības pilnsapulce 
Latviešu namā.
 
Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze
Māc. Brigita Saiva.
Piektdien, 14. apr., plkst. 13.00 Lielās 
Piektdienas dievkalpojums ar dievgal-
du Nācaretes baznīcā (diakons Ivars 
Ozols).
Sestdien, 29. apr., plkst. 13.00 Drau-
dzes pilnsapulce Latviešu namā.

 
Turpinājums 16. lpp.

Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
14. aprīlis
Strauja, Gudrīte
Lielā Piektdiena (2016)
1862. rakstnieks Pērsietis (īstajā vārdā 
Kārlis Zemītis).
1907. rakstnieks, žurnālists Arnolds 
Rass.

15. aprīlis
Aelita, Gastons
1837. sabiedrisks darbinieks, peda-
gogs, valodnieks, rakstnieks, publi-
cists Atis Kronvalds (arī Kronvaldu 
Atis).
1877. rakstnieks, dievturis Viktors 
Eglītis (arī Viktors Eglīte, Eglīts).
1902. literāts Pēteris Voitkāns (pseido-
nīms P. Klaidūņs).
1937. aktieris un kinorežisors Uldis 
Pūcītis.
1987. latviešu riteņbraucējs Gatis 
Gūts.

16. aprīlis
Mintauts, Alfs, Bernadeta
Pirmās Lieldienas (2016)
1922. Vācija un Padomju savienība 
paraksta Rapallo līgumu (sadarbības 
līgumu).
1946. komponists Pēteris Vasks.

17. aprīlis
Rūdolfs, Rūdis, Viviāna
Otrās Lieldienas (2016)
1912. literāts Jānis Māliņš.

18. aprīlis
Laura, Jadviga
Starptautiskā pieminekļu aizsardzības 
diena
1632. Gustavs 2. Ādolfs iekārto zirgu 
pastu Vidzemē.
1962. SLT aktrise, sabiedriska darbi-
niece Iveta Rone

19. aprīlis
Vēsma, Fanija
1919. ALT aktrise, dramaturģe Erna 
Lēmane.
1936. sabiedriska darbiniece, Latvijas 
Okupācijas muzeja pārstāve Austrālijā 
Ināra Graudiņa.
1942. sabiedrisks darbinieks Austrāli-
jā, fotogrāfs, aktieris Ojārs Greste.
1942. latviešu ātrslidotāja Lāsma Kau-
niste.
1957. gleznotāja Ieva Iltnere.

20. aprīlis
Mirta, Ziedīte
1927. dzejnieks, publicists, latgalie-
šu literatūras pētnieks Andris Vējāns 
(Donāts Kalnačs).
1947. dibināta Fraternitas Vanenica 
(studentu korporācija Minhenē).
1982. latviešu basketbolists Jānis 
Blūms.  ■

Es esmu pārliecināta, ka viņi nav pret 
savu baznīcu, un es ticu, ka viņiem 
ir tik daudz citas lietas, un ģimenēm 
bērni un viss latviskais. Bet ja nebūs 
tie, kas nāks un turpinās draudzēs un 
centros? Jo tie ir tie, kas dos spēku un 
atbalstu visai sabiedrībai, skoliņām. 
Bet ja nebūs kādu dienu, kur kristīt, 
kur laulāties, kur iesvētīties...? Un tad 

būs liels tukšums, ko viņi varbūt neap-
zinās tagad, jo ir tik aizņemti...

Es gribu novēlēt garīdzniecībai un 
draudzei un draudzes vadībai uzticēt 
ne tikai garīdzniekiem veidot prog-
rammas, veidot notikumus bērniem ar 
ģimenēm.

Kādreiz es domāju, viņi skrien 
un skrien, un tad šur un tur vairs nav 
draudzes... Bet draudzei esot, ko visu 
viņi vēl saņemtu? Viena draudze ir 
pamatā no tā paša vārda draugs, drau-

dzības, un viss tas ar Jēzus vispirms, 
un viens ar otru un cits ar citu. Es 
esmu redzējusi, kur cilvēki atdot sirdi 
viens otram, palīdzot, un tas nav tikai 
dabiski, to mācās kopīgi, kā to darīt. 
Arī Austrālijā, kur laikam ir daudz 
mierīgāk, tomēr savā aizņemtībā vajag 
atrast arī kaut ko sev, arī mieru, un te 
ir arī iespēja to dabūt. Ticu, ka Kristus 
arī pilnvērtīgu cilvēku var veidot, lai 
tev pietiek arī spēka, izejot pa durvīm 
un visu to nedēļu nostrādāt.  ■

Intervija – Lauma Zušēvica
Turpinājums no 12. lpp.



16. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Piektdien, 2017. gada 14. aprīlī

Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 11. aprīlī.
€1 = 1,41370 AUD
€1 = 0,85330 GBP

€1 = 1,52850 NZD
€1 = 1,06160 USD

Kanberā
Sestdien, 22. apr., plkst. 14.00 Kan-
beras Latviešu biedrības rīkots saiets 
Immanuel baznīcas zālē, Lyons. Rādīs 
filmu Uz spēles Latvija. Subtitri angļu 
valodā. Groziņi vēlami. Ieeja pret lab-
prātīgiem ziedojumiem.
 
Kanberas latv. ev. lut. draudze
Piektdien, 14. apr., plkst. 18.30 Lielās 
Piektdienas dievkalpojums ar dievgal-
du Sv. Pētera baznīcā, Reid. Kalpos 
māc. Kolvins Makfersons.

Melburnā
Sestdien, 15. apr., plkst. 11.00 Vana-
džu sanāksme Latviešu ciemā.
Svētdien, 23. apr., plkst. 16.00 vēs-
turiskais dokumentālās filmas, The 
story of the Baltic University, izrāde 
Melburnas Igauņu namā, 43 Melville 
Road, Brunswick West, apakšstāva 
bārā ar goda viesu piedalīšanos. Ieeja 
$10, ieskaitot uzkodas. Dzērieni būs 
pērkami bārā.
Piektdien, 28. apr., plkst. 10.00 Kro-
dziņa vakars DV mītnē.
 
Melburnas latv. ev. lut. draudze
Māc. Dainis Markovskis.
Piektdien, 14. apr., plkst. 11.00 Lielās 
piektdienas dievkalpojums Sv. Krusta 
baznīcā.
Piektdien, 14. apr., plkst. 14.00 Lielās 
piektdienas dievkalpojums Sv. Mateja 
baznīcā Futskrejā.
Svētdien, 16. apr., plkst. 6.30 Kristus 
Augšāmcelšanās dievkalpojums Sv. 
Krusta baznīcā.
Svētdien, 16. apr., plkst. 11.00 Kris-
tus Augšāmcelšanās dievkalpojums 
Latviešu ciemā.
Svētdien, 30. apr., plkst. 11.00 diev-
kalpojums Sv. Krusta baznīcā.
Svētdien, 30. apr., plkst. 13.00 Bībe-
les studija Sv. Krusta baznīcā.

Pertā
Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze
Māc. Gunis Balodis.
Piektdien, 14. apr., plkst. 15.30 diev-
kalpojums.
Svētdien, 16. apr., plkst. 10.30 diev-
kalpojums.

Sidnejā
Sestdien, 29. apr., plkst. 14.00 un 
Svētdien, 30. apr., plkst. 14.00 Latvie-
šu namā divas viencēliena lugas: SLB 
skolēni uzvedīs lugu Baciliusšausmī-
gus un SLT uzvedīs Andra Ūdra ko-
mēdiju Psihotropais nams.
 
Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Piektdien, 14. apr., plkst. 10.00 Lielās 
Piektdienas dievkalpojums ar Svēto 
Vakarēdienu.
Svētdien, 16. apr., plkst. 10.00 Kris-

tus Augšāmcelšanās svētku dievkalpo-
jums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 23. apr., DIEVKALPO-
JUMS NENOTIKS.
Svētdien, 30. apr., plkst. 11.00 Dārza 
svētku dievkalpojums ar Svēto Va-
karēdienu. Pēc dievkalpojuma dārza 
svētku sarīkojums.
 
Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.
Svētdien, 16. apr., plkst. 9.30 Jēzus 
Kristus Augšāmcelšanās – Lieldienu 
dievkalpojums.
Svētdien, 23. apr., plkst. 9.30 Baltās 
svētdienas dievkalpojums.
Svētdien, 30. apr., plkst. 9.30 dievkal-
pojums – II svētdiena pēc Lieldienām.

Zelta piekrastē

ASV
Svētdien, 23. apr., plkst. 15.00 Esto-
nian House, 14700 Estonian Ln, Riv-
erwoods IL 60015 Atbalsta koncerts 
un saviesīga pēcpusdiena visām paau-
dzēm. Koncerta sākums 15.30. Pieda-
lās Čikāgas Latviešu TDK Mantinie-
ki, Čikāgas bērnu ansamblis un viesi. 
Pēcpusdienu vadīs Armands Birkens. 
Būs izsole, loterija (maksa skaidrā 
baudā vai ar čeku), gardas uzkodas, 
alus, pīrāgi. Ieeja: bērniem (2-12g.v.) – 
$5, jauniešiem (13 –18 g.v.) – $10, pie-
augušiem – $25.
Trešdien, 26. apr., MetOperā soprāns 
Marina Rebeka dziedās Donna Elvi-
ra lomu Volfganga Amadeja Mocarta 
operas Dons Žuans. Rezervēt biļetes 
MetOpera mājas lapā.
Sestdien, 29. apr., MetOperā soprāns 
Marina Rebeka dziedās Donna Elvi-
ra lomu Volfganga Amadeja Mocarta 
operas Dons Žuans. Rezervēt biļetes 
MetOpera mājas lapā.

Zviedrijā
Sestdien, 22. apr., plkst. 17.00 jubile-
jas dzejas vakars Stokholmas vecpil-
sētā, adrese Själgårdsgatan 13, veltīts 
Stokholmā dzīvojošajiem dzejas liel-
meistariem Jurim Kronbergam, kurš 
savu 70 gadu jubileju svinēja pērn, 
un Pāvilam Johansonam, kurš apaļo 
gadskārtu svinēs šoruden. Piedalīsies 
arī pazīstamie mūziķi Kristaps Grasis, 
Liene Sējāne un Gundars Rullis.
Sestdien, 22. apr., Stokholmas Konfe-
renču Centrā (Stockholm City Confer-
ence Center, Norra Latin) notiks Balti-
jas jūras reģiona drošības jautājumiem 
veltīta konference Security Challenges 
of the Baltic Sea Region, kuras orga-
nizēšanā līdzdarbojas arī Zviedrijas 
latviešu apvienība un kā runātāji pie-
dalās arī drošības un politikas eksper-
ti – Kārlis Neretnieks un Lolita Čigāne. 
Konferences galvenie rīkotāji ir Zvied-
rijas Igauņu Apvienība (REL) sadarbī-
bā ar prominentām Baltiešu un starp-
tautiskām organizācijām. Konferences 
norisi atbalsta Konrāda Adenauera 
fonds un Ziemeļatlantijas Līguma Or-

ganizācija (NATO). Konferences no-
slēgumā iespējams apmeklēt REL ju-
bilejas vakariņas un saviesīgu vakaru. 
Plašāk par konferenci, tās norisi un 
dalībniekiem http:// sverigeesterna.
se/2017/03/16/balticsea/

Latvijā
Piektdien, 14. apr., plkst. 19.00 Lie-
pājas koncertzāle Lielais Dzintars, at-
zīmējot Valsts Akadēmiskā kora Lat-
vija 75. dzimšanas dienu, VAK Latvija 
koncerts; programmā Svens Dāvids 
Sandstrēms MESIJA.
Piektdien, 14. apr., Lielajā Piektdie-
nā koncerts Bahs un Vasks Lielajā 
Piektdienā Rīgas Domā. Latvijas Ra-
dio koris un Sinfoniettta Rīga diriģen-
ta Sigvarda Kļavas vadībā atskaņos 
Johana Sebastiāna Baha un Pētera 
Vaska mūziku, vedot klausītājus mu-
zikālā ceļojumā no mierpilnas apceres 
līdz augšāmcelšanās gavilēm. 
Piektdien, 14. apr., Lielajā piektdie-
nā, daudzkārt godalgotais koris Ka-
mēr… un diriģents Jānis Liepiņš aici-
na uz sakrālās kormūzikas koncertu, 
kura centrālais notikums būs britu 
komponista Džona Ratera pasaulsla-
venā skaņdarba Rekviēms korim, ins-
trumentu ansamblim un soprānam 
pirmatskaņojums atjaunotajā vēsturis-
kajā Dzintaru koncertzālē. Koncerta 
pirmajā daļā klausītājus Lielās piekt-
dienas noskaņās ievadīs Arvo Perta, 
Georga Pelēča, Kšištofa Penderecka, 
Pētera Plakida un itāliešu komponista 
Lorenco Donati sakrālās kormūzikas 
pērles.
Sestdien, 15. apr., plkst. 18.00 Kultū-
rizglītības centrā (Jūrmalas ielā 14A, 
Piņķos) Babītes novada jauktais koris 
Maska aicina uz koncertu. Koris ga-
tavojas dalībai starptautiskam koru 
konkursam Tallinā. 15. aprīļa koncer-
tā Piņķos koris Maska diriģenta Jāņa 
Ozola vadībā izpildīs daudzveidīgu 
programmu, kurā iekļauti dažādu 
laikmetu un stilu latviešu un ārvalstu 
komponistu skaņdarbi, tostarp, Ērika 
Ešenvalda, Pētera Vaska, Arvo Pērta, 
Fēliksa Mendelszona Bartoldi opusi. 
Īpaši šai programmai komponiste Lau-
ra Jēkabsone ir radījusi divus skaņdar-
bus: No Time for mor... un Div dūjiņas, 
kuru pirmatskaņojumi izskanēs Liel-
dienu priekšvakarā. Ieeja koncertā bez 
maksas.
Sestdien, 22. apr., Rēzeknē, Latgales 
vēstniecība GORS pirmizrāde Kon-
certuzvedumam Latvijas gredzens 
1. daļa Latgales gredzens: Rakstiem 
un skaņai. Piedalās Latvijas Radio ko-
ris, solisti, tautas muzikanti.  ■

Sarīkojumi
Turpinājums no 15. lpp.


