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MOZAMBIKA 

''This is Africa'' 

Mūsu draugs Frisbijs Keiptaunā šad un tad, pie kādām ķibelītēm vai 

nesaprašanām parasti mēdz noteikt - "This is Africa"! Ar to jāsaprot, ka te 

lietas notiek ne tā kā citur, bet citādāk - lēnāk, nesakārtotāk utt. kā jau 

Āfrikā. Taču jāsaka, ka Dienvidāfrikā, jo sevišķi tās pilsētās jutāmies ļoti 

tuvu tam, kā ir pie mums Eiropā vai varbūt Ziemeļamerikā. Tik tomēr 

sakārtots un attīstīts tur viss! Bet nu mūsu tālākajā ceļā, apmeklējot 

nākamās divas valstis Mozambiku un Zimbabvi, - te nu beidzot 

sajūtamies, ka esam kur citur atbraukuši, ka Eiropā tiešām vairs neesam 

un ka mums ir pa īstam sākusies "This is Africa", kur šo un to mums 

saprast varbūt grūti. Bet pieņemam, kā ir un metamies tajā iekšā ar 

prieku...;) 

Svazilandes-Mozambikas robeža pretēji gaidītajam mums nesagādā 

nekādas aizķeršanās, jo vīzas mums pasēs ir un muitas jautājumi ar 

mūsu karnetēm kārtojas raiti. Kas nav mazsvarīgi, karnetes ļauj iztikt bez 

jebkādām izmaksām par īslaicīgo moču ievešanu. Drīz pēc robežas 

šķērsošanas sākam doties lejup no kalniem un redzam, ka nākamās 

dienas mums būs darīšana ar pie-okeāna līdzenumiem. 

Pa taisno uz Maputo 

Kad esam tikuši no kalniem lejā un uzņemam kursu uz galvaspilsētu 

Maputo, mūsu Garmins ar mums izspēlē kārtējo joku - mēģina kādu mazu 

līkumu aizstāt ar celiņiem "pa taisno", kuri vairākas reizes pēc kārtas 

dabā nemaz nav pamanāmi. Pēc trešās pārrēķināšanas navigatorā 

norādītais celiņš dabā tomēr atrodas. Par cik izskatās, ka nebūs te tālu, 

nolemjam braukt pa taisno un izmēģināt Mozambikas lauku takas. 

Nepamanām kartē sīku niansīti, ka pirms izbraukšanas atpakaļ uz ceļa 

mums priekšā ir upe. Vietā, kur piebraucam, divi mozambikāņu jaunieši 

ar savu mocīti atbraukuši nopeldēties. Nedaudzam pabrienam - liekas, ka 

tā līdz celim un dziļāk nebūs, un nolemjam sagādāt jauniešiem cirku par 

brīvu. Kad esam minūtes 10 pa upes akmeņiem nopērušies slapji ar 

Mārtiņa moci vien, Andžs aizbrauc tomēr meklēt ceļu apkārt pa savannu. 

Mārtiņš tikmēr otrā upes krastā lej ārā ūdeni no zābakiem un vēl paspēj 

sarīkot fotosesiju ar pa ceļu nākošajām trim mozambikāņu daiļavām. 

https://europa.eu/eyd2015/en/latvia


Pirmais, kas kā atšķirīgais no iepriekšējām valstīm iekrīt acīs, iebraucot 

Mozambikā, ir tas, ka šī ir portugāļu valodas zeme. Savulaik tieši portugāļi 

šos apvidus kolonizēja un tā šī valoda šeit ir iesakņojusies. Tā ir arī 

oficiālā valsts valoda, un ar angļu valodu te brīžiem tālu netikt, tā kā 

mēģinām kaut ko mazliet atsvaidzināt no spāņu valodas vārdu 

krājumiem, un tur jau šis un tas ir līdzīgs, tā ka galīgi pazuduši nebūsim... 

Lepna uzņemšana 

Iebraucot Maputo, mums sarunāta tikšanās ar ES delegācijas darbinieci 

Sāru no Itālijas. Kad satiekam viņu viņas samērā lepnajā viesnīcā, 

izrādās, ka viņai ar dēlu ir numuriņš-kotedža ar otru guļamistabu. Par cik 

viņa arī dzīvē daudz ar mugursomu plecos pa pasauli dauzījusies, viņa labi 

saprot tādus ceļotājus, kā mēs un mums šajā nu jau pievakarē 

naktsmājas rokā. Kā izrādās, pat uz divām naktīm un vēl ar gardām 

brokastīm...;) 

Maputo ir daudzmiljonu pilsēta un galvaspilsēta valstij, kurā vēl tikai 

pirms pāris gadiem norisinājās visai plaši pilsoņu kari. Jau iebraucot mūs 

apņem austrumnieciskām pilsētām raksturīga burzma. Ja Dienvidāfrikā 

diezgan strikti bija noliegts plaši tirgoties uz ielām, tad te tā vairs nav un 

brīžiem liekas, ka viscaur braucam caur lielu tirgus laukumu. Arī satiksme 

šajā pilsētā krietni drudžaināka, kā tas bija iepriekšējās valstīs pieredzēts. 

Bet kā balva tam, ka izlaužamies cauri visai šai sastrēguši pilsētai gandrīz 

pa diagonāli, mums ir vakars itāļu gaisotnē ar ņuki pelmeņiem un gardu 

vīnu pie Sāras draugiem. Kas var būt labāks par šo tāla ceļa 

braucējiem..;) 

Eifelis un jūras veltes 

Mārtiņam iemetusies sāpe mugurā un mums sakrājušies šādi tādi darbiņi 

ar foto un video, tāpēc paņemam brīvdienu no braukšanas. Apdarām 

darbus, paciemojamies ES delegācijā, paspējam izskriet pa pilsētu līkumu, 

apskatīt šejienes, iespējams, slavenāko objektu - savulaik pēc paša Eifeļa 

projekta celto centrālo staciju, kā arī priecājamies par naksnīgo zivju 

tirgu, kur svaigas jūras veltes ledu gaismā izklātas pa tiešo uz ielas un 

andele iet vaļā. Gan vēsturiskā stacijas ēka, gan zivju tirgus ir 

Latvijas skolēnu ieteikti piedzīvojumi - paldies, tiešām jaukas 

vietas! Tad vēl otrajā Maputo vakarā kopā ar Sāras draugiem iebaudām, 

iespējams, gardākās garneles, kādas jelkad esam ēduši. Smeķīgas mums 

paliks atmiņas par Maputo... 



Atvadījušies no laipnās mūsu izmitinātājas, uzņemam kursu uz ziemeļiem, 

kur Mozambikas vidienē plānojam griezties prom uz Viktorijas 

ūdenskrituma pusi. Pēc pāris pagriezieniem, izlokoties no pilsētas, esam 

uz mums vajadzīgā ceļa un, ak vai, ko mums parāda Garmin ekrāniņi - 

līdz nākamajam pagriezienam pa kreisi jābrauc ... vairāk kā 800km... Bet 

tāda ir Mozambika tās dienvidu pusē - būtībā tai cauri gandrīz 1000km 

garumā ved viens vienīgs daudz maz labs asfaltēts ceļš un visa kaut cik 

ievērojamā cilvēku dzīvošana un rosība tad arī veidojas tā tuvumā. Ceļš ir 

diezgan noslogots ar visa veida transporta kustību, un arī ceļa malās čum 

un mudž dzīvība - visi tuvumā dzīvojošie grib garāmbraucējiem kaut ko 

pārdot. Gan pārtiku dažādās tās formās, gan kurināmās ogles maisos, gan 

dažādas citādas vairāk vai mazāk noderīgas lietas. Būtībā jebkurā ciemā, 

kur šis ceļš ved cauri, visa ceļa mala ir viens vienīgs tirdziņš - tirgojas no 

daudzajiem ceļmalas veikaliņiem, gan vienkārši zemē izliekot pārdodamo 

vai uz paplātes pienesot šoferiem augļus vai ko citu. 

Te pa ceļam mums arī iespēja izpildīt Latvijas vēl kādu skolēnu 

uzdevumu - nogaršot Mozambikā audzētus riekstus. Ceļa malā 

riekstu audzīte, saimnieki paši arī tirgo. Klientu piesaistīšanai izveidoti 

maisiņkoki. Indijas rieksti audzēti Mozambikā - kūst mutē. 

Sarkanciems 

Amizanta Mozambikas ceļmalas ciematu iezīme ir tā, ka šur tur visas 

mājas tajos piepeši nokrāsotas vienā krāsā. Visbiežāk sarkanā un visām 

uzraksts ‘’Vodocom’’. Ir arī oranžie, zaļie un zilie ciemi ar citu firmu 

vārdiem uz mājām, bet to ir mazāk. Izrādās, ka tāds ‘’Vodocom’’ (vai cits 

‘’Koms’’) atbrauc uz ciemu, uzsauc visiem par brīvu krāsu, ar ko nokrāsot 

māju, paši vēl nokrāso un’, protams, uzrullē savu vārdu virsū. Un visām 

pēc kārtas mājām - dzīvojamajām, veikaliņiem un kūtīm. Tā ka pirmais 

iespaids, iebraucot Mozambikā, var būt maldīgs, ka te visur ‘’Vodocom’’ 

savas telefona kartiņas tikai tirgo...;) 

Skolā jāiet 

Lai arī redzam, ka cilvēki pārsvarā dzīvo diezgan trūcīgās ceļmalas zaru 

būdiņās, tomēr izglītība šeit tiek likta augstā vērtē un, braucot pa šo 

šķietami nebeidzamo ceļu, brīžiem tikpat nebeidzama šķiet krāsainās 

formās tērptu skolēnu straume gar abām tā malām. Lieli un mazi šie bērni 

bariņos un pa vienam soļo diezgan lielus gabalus, lai nonāktu savās 

skolās, kuras arī parasti atrodas šī paša ceļa malā. Ļoti reti ir manāmi 

kaut kas līdzīgs skolas autobusiem. Tā kā afrikāņu bērni paralēli izglītībai 



gūst arī visai labu treniņu kājām, tad nu nav jābrīnās, ka ātrākie atlēti 

nāk tieši no šī kontinenta. Jāsaka - varbūt esam sagādājuši mazajiem 

soļotājiem kādu interesantu pārmaiņu ikdienas uz skolu iešanā, jo teju vai 

visiem, protams, interesē tādi īpatņi, kā mēs un vēl uz tik izskatīgiem 

braucamajiem - kurš vienkārši noskatās muti papletis, kurš ar sajūsmu 

vēl paspēj mēģināt apsveicināties ar mums, un arī mēs, cik nu 

varam, mājam šiem atpakaļ sveicienu gan no mums, gan arī no 

daudzajiem Latvijas skolu vienaudžiem, kuri mūs šeit atsūtījuši. 

Kur tu teci 

Kādā šādā vietā, kur mazo mozambikāņu kā biezs, Andžam otro reizi 

piezogas caurums priekšējā riteņa kamerā. Šoreiz tāpēc, ka spieķu galvas 

nosedzošā gumija saplīsusi un kāds no spieķiem izrīvējis kamerā 

caurumu. Izvēršas neliela streipuļošana pa lielceļu, pat pretējā joslā, bet 

beigās Andžs tomēr laimīgi noparkojas ēniņā. 

Kamēr Andžs izcīna cīniņu ar savu priekšējo riteni, Mārtiņam izdodas 

izpildīt skolēnu uzdevumu, kura ietvaros veselam ceļmalas korim 

tiek iemācīts "Kur Tu teci gailīti". Jāsaka - mazie mozambikāņi šo 

dziesmu uzņem ar sajūsmu un šķiet vēl lielāku to dara fakts, ka viņu 

dziedāšana tiek nofilmēta. 

Okeāna veldze 

Garā ceļa gabala viducī jau pret vakaru atrodam mazu smilšainu celiņu un 

kādus 20km aizrullējam līdz Indijas okeānam, kura krastā gribam pārlaist 

vismaz vienu nakti. Gaidītais rīts okeāna krastā izvēršas tiešām foršs, ar 

spirdzinošu peldi skaistā saullēktā. Tādos brīžos šis ceļojums mūs pašus 

patiesi apbur...;) 

Telšojot mums pamazām ir iestrādājies tāds režīms, ka metam mieru 

braukšanai ar tumsas iestāšanos, kas te notiek ap septiņiem vakarā. 

Mazliet vēl parasti pafilozofējam, zvaigžņu klājumu pētot, un ap deviņiem, 

kad bērnu laiks uz beigām iet, arī mēs dodamies pie miera. Un tad drīz 

pēc pieciem esam augšā un jau braucot parasti skatām krāšņus 

saullēktus.Šoreiz, klausot skolēnu padomam, saullēktā metamies 

Indijas okeāna peldē, ūdens kā piens, bet sāļš gan. 

VDR 

Esam piestājuši brokastot pie neliela okeāna līča ar skatu uz 

Inhambanes pilsētu. Šis līcis ir ievērības cienīgs, jo tieši šeit 

slavenais ceļotājs Vasko de Gamma ir piestājis pirmo reizi un 



nosaucis šo vietu par labo cilvēku zemi. Šis mums arī pieturas 

punkts, par kuru esam atskaiti parādā Latvijas skolēniem. 

Laipns mozambikāņu krodzinieks cienā mūs ar kafiju un brokastu 

tostermaizi, kā arī pa brītiņam izmet kādu frāzi vāciski, jo laikam 

saklausījis mūsos ko eiropeisku. Tā nu sākas saruna, kuras rezultātā 

Mārtiņam ir jāķeras pie jaunā drauga intervēšanas vācu mēlē. Izrādās 

viņš ir viens no tās mozambikāņu paaudzes, kas vēl piedzīvojusi padomju 

bloka valstu draudzību ar Mozambiku. Savā laikā esot nodzīvojis labus 10 

gadus Vācijas Demokrātiskajā republikā, kur gan valodu, gan citas 

iemaņas apguvis. Izrādās, ka šādu ļaužu Mozambikā nav mazums, 

Maputo pat ir atsevišķi vāciski runājošie rajoni. Mozambikas sociālistiskās 

pagātnes atskaņas arvien arī redzams valsts ģerbonī, kurš mums kaut kā 

atgādina LPSR laikus. 

Futbola aizsākumi 

Latvijas skolēni mums bija stāstījuši, ka mozambikāņi ir kā 

noburti uz futbolu, un pat bumbu trūkums veikalā netraucē viņiem 

pievērsties spēlei, jo paši gatavo bumbas no tiem materiāliem, kas 

pieejami. Tad vēl mums ir lūgts noskaidrot, kur tad īsti dzimusi šī 

pasaules slavenā spēle, jo viedokļi dalās, vai tā bijusi Anglija, vai 

tomēr kāda no Āfrikas valstīm? Tā nu mēs agrā rītā jau plānojam 

doties prom no Mozambikas, bet futbola dzimtenes jautājums neatbildēts. 

Mozambikas pierobežas pilsētā tomēr uzzinām, kur vietējais stadions un 

dodamies patiesības meklējumos. Stadions ir pils ar maziem un lieliem 

spēlētajiem; laukumā vienlaikus vismaz 4 bumbas; meistarība īpaši 

mazajiem žiperiem ir apbrīnojuma. Arī vietējā komanda gatavojas spēlei 

ar kaimiņu pilsētas pretiniekiem un iedvesmai uzdungo kādu futbola 

dziesmu. Komandas trenerim viss ir skaidrs - futbola dzimtene ir 

Mozambika! 

ZIMBABVE 

E-vīza bez 'e' 

Lai vai kā mūs biedējuši ar Āfrikas robežām, arī šī, kas mums pašreiz ir 

ilgākā robežas šķērsošana, aizņem nepilnu pusotru stundu. Savdabīgi ar 

Zimbabvi ir tas, vīzas pieteikums bija jāaizpilda internetā un viss 

izskatījās baigi moderni, bet, atbraucot šeit, kontrolpunktā nemanām 

nevienu datoru, un liekas, ka mūsu vīzas te tiek apstrādātas tīri neatkarīgi 

no tā, ko iepriekš bijām samocījuši internetā. Lai vai kā - iekšā esam nu 

jau piektajā Āfrikas valstī! 



Pirmajā pierobežas pilsētā Mutarē izlemjam, ka uzreiz jāsalasa pāris 

Mārtiņa geokeši (geocaching), lai iestājas zināms miers šajā sakarā. Viens 

no tiem mūs aizved uz ap 10km attālo botānisko dārzu ar smalku villu-

viesnīcu tajā. Ļoti smalki nobaudām, kāds ir Zimbabviešu alus un 

braucam vēlreiz atpakaļ uz Mutare, jo Andžs ir izstudējis, ka kaut kur tur 

ir kafejnīca ar internetu. Kad esam izmeklējušies līki norādīto adresi, uz 

ielas mums pierullē divas vietējās meičas ar auto un parāda meklēto 

kafejnīcu, bet internets izrādās tieši vakar esot beidzies. Neko darīt, 

uzsaucam dzērienu jaunajām paziņām, pamēģinām kaut ko saprast par 

to, kas mūs gaida ceļā un kur var nogaršot krokodilu, tad atvadu bilde pie 

močiem un dodamies tālāk iekarot Zimbabvi. 

Tārpu garša 

Zimbabves ainava mūs patīkami pārsteidz, sākot ar sulīgām kalnu 

nogāzēm, iespaidīgiem laika noapaļotiem granīta klinšu kalniem un 

baobabu audzēm. Kad bada dzīti stājamies ceļa malas ciematos, tur 

lepnas kafejnīcas vai restorānus neatrast. Tomēr pie kāda veikaliņa 

vienmēr būs uz ielas sakults pavards ar karstām oglēm un lieliem 

melniem katliem, kuros top kāds gaļas ēdiens un kā likums vietējā 

kukurūzas putra. Sēžam tik klāt un ar pirkstiem ēdam visu, kas celts 

galdā. 

Tā mēs vienās pusdienās piestājam pie tādas bodītes un, ko domājies, tur 

lielā maisā tirgo sakaltētus mopane tārpus. Tos mums Latvijas 

skolnieki bija vēlējuši nobaudīt. Veikala saimnieks arī dikti atsaucīgs 

un tūlīt pat sāk mums gatavot tārpu maltīti. Patiesībā tie nav tārpi, bet 

gan kāpuri, kurus novāc vienu reizi gadā, pirms tie vēl par taureņiem 

pārtop, un tad tos izkaltē. Pagatavošana sākas ar tārpu novārīšanu 15 

min, lai tie vēl attīrās. Ūdeni nolej, tad tārpus liek eļļā kopā ar tomātu un 

sīpoliem sautējamā katliņā, tad vēl klāt šķipsniņa sāls, piecas minūtes un 

maltīte gatava. Mopane pasniedz kopā ar tradicionālo kukurūzas putru. Tā 

novārīta cieta, tā kā visu mierīgi var ēst ar pirkstiem, kā jau tas šeit 

pienākas. 

Mirklis minstināšanās un pirmais tārps ielido mutē. Tārpi kraukšķīgi un 

garša laba, noēdam savas porcijas gardu muti. Pārliecināmies arī, ka tas 

ir labs proteīna avots, jo sāta sajūta nepamet līdz nākamās dienas vēlam 

rītam. Ar visu tārpu gatavošanu, draudzīgām sarunām ar zimbabviešiem, 

bildēšanos un piefilmēšanu nemaz nemanām, kā paskrējušas trīs stundas. 

Laiks rit nemanot, jo tiešām redzams, ka šejienes cilvēkiem ir vienkārša 



un sirsnīga interese par mums, kā arī prieks par nelielām pārmaiņām, ko 

esam ienesuši ciema dzīvē ar savu ierašanos. Tas ir skaidrs kontrasts 

salīdzinājumā ar lieliem tūrisma centriem. 

Varenā Zimbabve 

Nolemjam, ka galvaspilsētu Harari šoreiz izlaidīsim un dodamies vairāk uz 

dienvidiem, uz Lielo Zimbabvi jeb 11.-13. gadsimta karaļvalsts 

galvaspilsētas paliekām. Šis drupu komplekss ir vislabāk saglabājušās tik 

senu laiku liecības Āfrikā. Kopā ar kādu čali, kurš, mācījies Johannesburgā 

par ekonomistu, vārdā Duglass, izstaigājam šo vietu. Viņš mums daudz 

interesanta pastāsta. Kopīgi mēģinām vizualizēt, kā senajos laikos šajā 

stratēģiski izvēlētajā vietā - klinšu bluķu pakalnā, no kura pārskatāma 

visa tuvākā apkārtne, bija iekārtojusies karaļa galvenā pils, kura 

naidniekiem bija praktiski nepieejama. 

Šī senā pilsēta izvietojusies Mutirikvi ezera krastā, kurš to nodrošināja ar 

ūdens rezervēm. Kad esam apskatījuši šo vietu, nolemjam vēl apbraukt 

apkārt ezeram un šis brauciens mums izvēršas ārkārtīgi skaists - ezera 

krastus veido milzīgi, dīvaini apaļīgu klinšu veidojumi, caur kuriem vietām 

laužas strauti vai upītes, no kurām galā veidojas līcītis. Kāduviet pat 

uzbūvēts palielāks dambis ar elektrostaciju. Esam sajūsmā - Mutirikvi 

tiešām izrādās īpašs ezers - ainavas vietām aizsit elpu. 

Rodsa meklējumos 

Tālāk jau otrreiz izbraucam caur Masvingo pilsētu un uzņemam kursu uz 

Matobo parku, kur visai interesantā un iespaidīgā veidā pats savu mūžīgās 

atdusas vietu ir iekārtojis ievērojams inženieris Sesils Rods, kura viens no 

uzsāktajiem sapņiem bija izbūvēt dzelzceļu no Keiptaunas līdz 

Aleksandrijai (nu gluži kā mūsu ceļojums Āfrikas maršrutā). Jāsaka gan, 

ka nerealizētas paliek divas ieceres - Rodsa pamatīgais dzelzceļa projekts 

un mūsu doma apmeklēt viņa memoriālu. 

Drīz pēc Masvingo mūsu navigators Garmins mūs aicina doties mazākos 

un taisnākos ceļos, kas sākumā vēl ir tīri ciešama gruntene, kas pēcāk 

pārvēršas par mālainām kazu takām ar kādu kalnu vidū, kurā augšā ar 

mūsu smagajiem močiem tiekam tikai pēc stundu ilgiem pūliņiem katru 

no tiem divatā stumjot. Tam klāt vēl celiņš vietām ir tik smilšains un 

nevadāms, ka abi moči dabū nogulties uz sāniem kādā posmā. Močiem tā 

uzreiz nekādas skādes nemana, bet Andžam vienas rokas divi pirksti 

tuvākās dienas būs divreiz resnāki un bagāžas kastes rāmis mazliet 



ielūzis. Tomēr kauli veseli, kastes rāmis labojams ar plastmasas 

savilcējiem un varam turpināt ceļu. 

Šīs dienas vakars pienāk mums vēl nesasniedzot galamērķi, atrodam 

tuvējo kempingu un pārlaižam pirmo nakti līdzpaņemtajos guļamtīklos. 

Nakts pārsteidz ar dzestrumu un guļamtīklā no apakšas mugurai piezogas 

aukstums. Nākamajā rītā mums pie nacionālā parka vārtiem vilšanās - 

maiņas sargi mūs ar močiem iekšā nelaiž un priekšnieks pāris stundas vēl 

jāgaida. Vienojamies ar Rodsu, ka apciemosim viņu kādā nākamajā 

Āfrikas piedzīvojumā un šoreiz netērējam šeit vairāk laika, jo grafiks 

mums tāds saspringts tomēr. 

Skaļāks par 85 decibeli 

Uzņemam kursu uz mūsu galveno Zimbabves objektu - Viktorijas 

ūdenskritumu. Lai arī ceļā Mārtiņš jau otrreiz šī brauciena ietvaros 

pārrēķinās degvielas rezervju vērtējumos un paliek tukšā, tomēr arī šo 

ķibeli samērā veikli atrisinām un jau pēcpusdienā ierodamies Victoria Falls 

pilsētā un apmetamies pie vietējiem backpackers. Daudz nečammājoties 

jožam uz tiltu, kas savieno Zimbabvi ar Zambiju, jo jānoskaidro aktuālais 

jautājums - vai tiešām vīzu varam saņemt uz robežas un bez lielas 

kavēšanās. Zimbabves robežsargi mums izdod mazu lapiņu, tā saucamo 

„tilta vīzu’’ un varam doties tam pāri. Robežas zona mūs arī priecē ar 

Āfrikas dzīvnieku pasauli - satiekam gan kārpcūku, gan pērtiķīšus, kuriem 

gan neviens nekādus robežšķērsošanas dokumentus neprasa. 

Jau tuvojoties tiltam saprotam, ka teju-teju mums skatam pavērsies kas 

grandiozs, jo tepat netālu aiz kokiem dzirdama apdullinoša dārdoņa un 

pāri veļas ūdenskrituma radīta migliņa, kas gan mūs, gan pārējos gājējus 

padara mēreni slapjus. Bet tas nebūt netraucē mūsu sajūsmai augt 

augumā un kulminācija tai, protams, pienāk, kad nonākam tilta vidū un 

Viktorijas ūdenskritums mums paveras visā savā krāšņumā, vakara 

saules staros. Skatām, fotografējam, filmējam, kā apburti. Tāpat 

neaizmirstam arī izpildīt kādu no skolēnu uzdevumiem - ar 

iepriekš ielādētu programmu iPhonā Mārtiņš mēra ūdenskrituma 

skaļumu. Tuvāk droši vien ir vēl skaļāk, bet arī šeit uz tilta 

troksnis ir iespaidīgs - ~85 decibeli. Abi ceļotāji pāris gadus atpakaļ 

cita moto ceļojuma ietvaros kopā pabijuši pie Amerikas lielā ūdenskrituma 

Niagārā - esam vienisprātis, ka šis dabas veidojums ir nesalīdzināmi 

iespaidīgāks izmēros un krāšņumā. Šis tiešām ir Ūdenskritumu Karalis!!! 



Uzzinot labas ziņas par Zambijas vīzām, pavērojam, kā no Livingstonas 

šurp uz tiltu ar kārtīgu tvaika lokomotīvi iejūgtā veclaicīgā vilcienā atved 

kaudzēm tūristus. Tālāk dodamies atpakaļ uz Zimbabves pusi, kur mūs 

vēl sagaida krokodila steiks afrikāņu deju un dziesmu pavadījumā. 

Ardievas drediem 

17.marta rīta cēlienā, kamēr Andžs vēl vietējā mugursomnieku ceļojumu 

birojā sadara interneta lietas, Mārtiņš iepriekšējā vakarā noskatītā 

ceļmalas frizētavā noslēdz savas pāris gadus ilgušās tikpat kā hipija 

gaitas. Ceļojumu laikā matu aste, kas lien ārā no ķiveres un vējā 

nepārtraukti plīvo, drīz pārvēršas par kaut ko līdzīgu drediem un vairs nav 

savācama. 

Nu jau ar močiem dodamies atkal uz tiltu un liekam punktu mūsu 

Zimbabves piedzīvojumiem. Vēl satiekam pāris vācu motociklistus, kas 

atsūtījuši šurp močus uz ilgāku laiku, un nu atkal atlidojuši pabraukāties. 

Aprunājamies, samaināmies kontaktiem un dodamies prom uz Zambiju, 

kas mūs sagaida jau ar jauniem piedzīvojumiem. Par tiem nākamajā 

vēstulē. 

Ceļojuma otrajā nedēļā, šķērsojot Mozambiku un Zimbabvi, esam 

nobraukuši 2600 kilometrus. Mūsuprāt, lai gan īsā laikā, tomēr diezgan 

labi esam iepazinuši šīs divas valstis un sapratuši, kā te cilvēki dzīvo, kā 

arī redzējuši daudzas skaistas un neaizmirstamas ainavas. Bet jo īpaši 

jāizceļ lieliskais rīts Indijas okeāna krastā Mozambikā, 

gardie mapone tārpi Zimbabvē un, protams, kā saldais ēdiens - brīnišķais 

Viktorijas ūdenskritums! 

Fotogalerija -

https://flickr.com/photos/129640182@N02/sets/72157651112520308 

Par motoekspedīciju 

Divi latviešu motociklisti- Andžs Ūbelis un Mārtiņš Sils – ir devušies 

ekspedīcijā no Labās Cerības Raga (Keiptauna, Dienvidāfrika) līdz 

tālākajam ziemeļu punktam Eiropā un atpakaļ uz Rīgu. Kopējais 

ekspedīcijas garums ir 25 000 km. Ekspedīcijas laikā motobraucēji pilda 

uzdevumus, ko Latvijas skolēni iesnieguši konkursā "Atklāj man Āfriku’’. 

Konkurss ir viena no galvenjāma Eiropas gada attīstībai aktivitātēm ar 

mērķi veicināt Latvijas jauniešu interesi un izpratni par globālās attīstības 

procesiem. Kopumā tika iesūtīti 100 pieteikumi no 13 Latvijas skolām. 
 

https://flickr.com/photos/129640182@N02/sets/72157651112520308
http://www.mfa.gov.lv/aktualitates/zinas/44582-arlietu-ministrijas-parlamentara-sekretare-zanda-kalnina-lukasevica-izsaka-atzinibu-skoleniem-par-iesaisti-afrikas-ekspedicijas-planosana


Sākotnēji publicēts: 

https://europa.eu/eyd2015/lv/latvia/stories/motoekspedicija-afrika-ceturta-

vestule 


