
Bija grūti pieņemt lēmu-
mu atlikt Mēness staru svētkus 
29. un 30. maijā.

Kad pagājušā otrdienā tika 
izziņots Kovida-19 sērgas uz-
liesmojums Melburnā ar pulcē-
šanās ierobežojumu pastiprinā-

šanu, mēs sapratām, ka mūsu svētki – mūsu sabiedrības 
pulcēšanās iedrošinājuma mērķis – ir nopietni apdraudēti. 
Izlēmām svētkus atcelt, un 24 stundas vēlāk Viktorijas val-

dība izziņoja ierobežojumus, kas apliecināja, ka šis mūsu 
lēmums ir bijis pareizs.

Mēs ļoti ceram, ka šie ierobežojumi nebūs ilgstoši un pie-
ļaus drīz atgriezties klātienes mēģinājumos kā dejotājiem, tā 
koristiem, un sarīkojuma zālē kopā ar apmeklētājiem!

Pateicamies ikvienam par interesi apmeklēt sarīkojumus 
un ceram jūs redzēt drīz – varbūt jau jūlija beigās vai augustā.

Lija un Anita Andersones,
Svētku rīkotājas
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Mūžībā devies Latvijas 
vēstnieks Grieķijā
Pēteris Kārlis Elferts 29.06.1961. – 28.05.2021.

Ārlietu ministrija 
dziļās skumjās paziņo, 
ka 28. maijā Atēnās mū-
žībā devies diplomāts un 
mūsu visu mīļotais ko-
lēģis Latvijas vēstnieks 
Grieķijā Pēteris  Kārlis 

Elferts. Izsakām vislielāko līdzjūtī-
bu un sērās esam kopā ar mūsu dārgā 
vēstnieka tuviniekiem un draugiem. 
Vēstnieks Elferts ārlietu dienesta at-
miņās vienmēr paliks kā gaišs, tole-
rants un sirsnības pilns kolēģis. Pēteri, 
mums Tevis pietrūks!

Pēteris Kārlis Elferts darbu ārlietu 
dienestā sāka 1999. gadā. Pildījis Ār-
lietu ministrijas parlamentārā sekre-
tāra pienākumus, kā arī bijis speciālo 
uzdevumu vēstnieks Irākas atjauno-

šanā un demokratizācijas veicināšanā, 
Latvijas pastāvīgais pārstāvis Eiropas 
Padomē, Latvijas ārkārtējais un piln-
varotais vēstnieks Īrijā, kā arī Saeimas 
priekšsēdētāja ārlietu padomnieks un 
Ministru prezidenta padomnieks.

Diplomāts savā darbībā īpaši pievēr-
sies latviešu diasporai gan kā vēstnieks 
ārvalstīs, gan arī būdams speciālo uzde-
vumu vēstnieks diasporas jautājumos.

No 2016. gada līdz 2020. gadam 
Pēteris Kārlis Elferts bija ārkārtējais 
un pilnvarotais vēstnieks Turcijas Re-
publikā, savukārt kopš 2020. gada dip-
lomāts pildīja Latvijas vēstnieka pienā-
kumus Grieķijas Republikā. Vēstnieks 
Elferts pildījis arī Latvijas nerezidējošā 
vēstnieka pienākumus Irānā un Irākā.

LR Ārlietu ministrija

Melburnā Kovida uzliesmojums
„Mēness staru svētki“ atcelti

Ābeļziedi pavasarī Burtniekos.
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Ilze Nāgela: Kā jūs kļuvāt par 
diplomāti? Vai šo profesiju bijāt sev 
izvēlējusies, vai arī kādas sakritības 
to veicināja?

Elita  Gavele: Esmu dzimusi 
Saldū, Latvijas mazpilsētā, burvīgā, 
siltā un saulainā Saldus pilsētā. Pabei-
dzu Saldus 3. astoņgadīgo skolu un tad 
jau bija vēlme turpināt mācības Rīgā, 
kļūt par mūziķi, un es iestājos Jāzepa 
Mediņa Mūzikas vidusskolā. Vidus-
skolai sekoja izglītība Latvijas Valsts 
konservatorijā*, un iegūtais kora diri-
ģenta diploms.

Taču izglītības process nekad ne-
beidzas, un arī man nācās tik daudzas 
lietas apgūt pašai visdažādākajos ilgā-
ka termina vai jāsaka termiņa apmācī-
bu kursos un lekcijās.

Saldū iepazinos arī ar savu vīru, 
dakteri, un tad, kad sākas Tautas 
frontes laiks un šī kustība pārņēma 
visu Baltiju, arī mans vīrs, būdams 
lietuvietis, atgriezās savā dzimtenē 
Lietuvā. Man jau nekas cits neatlika, 
kā sekot viņam ar mūsu mazo meiti-
ņu Patrīciju. Līdzīgi, ka šobrīd plašajā 
diasporā, vēlme saglabāt savu identi-
tāti, valodu un kultūru bija patiesi lie-
la, tādēļ atradu vēl latviešus Viļņā un 
pievienojos viņu rīkotajiem pasāku-
miem. Viens no pirmajiem bija Lat-
vijas – Lietuvas brālības dibināšanas 
pasākums, kur arī tad iepazinos ar 

nupat uz Lietuvu 
nosūtīto pilnvaro-
to lietvedi Alber-
tu Sarkani. Un 
te nu jāsaka, ka tā 
laikam bija patie-
si nejaušība, kad 
Sarkaņa kungs 
mani uzaicināja 
pastrādāt Latvi-
jas vēstniecībā un 
pievienoties vēst-
niecības mazajai 
komandai. Un tā 
kopš 1991. gada 
9. septembra esmu 
ārlietu dienestā, 
un tā nu ir mana 

gandrīz vienīgā darbavieta, ja neskai-
ta to brīdi, kad strādāju Saldus Mū-
zikas skolā un vadīju Saldus jauniešu 
kamerkori. Septembrī būs 30 gadi 
kopā ar manu Ārlietu ministriju! Nav 
joks!

Ilze Nāgela: Cik valodas pārval-
dāt?

Elita Gavele: Varu teikt, ka mana 
otrā dzimtā valoda ir lietuviešu va-
loda, to esmu iemīļojusi un savulaik 
esmu daudz tulkojusi no lietuviešu va-
lodas. Lai gan nekad neesmu speciāli 
mācījusies valodu, bet laikam mana 
muzikalitāte ir ļāvusi uztvert valodas 
skanējumu un valoda ir ienākusi manī 
kaut kā ļoti vienkārši un pašsaprota-
mi. Lietuviešu valoda ir patiesi grūta 
valoda, un mani vienmēr uzjautrina, 
kad latvieši saka, ka saprot un zina 
lietuviešu valodu. Lai arī mūsu valo-
das ir pēdējās no Baltu valodu saimes, 
un, patiesi, daži vārdi varbūt ir līdzīgi, 
taču, ja kāds iedomājas, ka katram lat-
viešu vārdam pieliekot galotni „s“ jau 
sanāk lietuviešu valoda, tad viņš rūg-
ti maldās. Pilnībā pārvaldu arī krievu 
valodu, jo esmu tā sauktais padomju 
laika bērns, un krievu valodu mācī-
jāmies skolā kā pirmo svešvalodu. 
Skolā mācījos vācu valodu, bet tā sāk 
pamazām piemirsties tās retās lietoša-
nas dēļ, un protams, angļu valoda, bez 
kuras nebūtu iespējams strādāt kā dip-
lomātam.

Ilze Nāgela: Kādās zemēs esat 
strādājusi?

Elita Gavele: Esmu patiesi laimī-
ga, ka esmu strādājusi zemēs, kuras 
patiesi mīlu un ar vislielāko sirsnību 
atceros visus savus nozīmējumus. 
Kā jau iepriekš minēju, tad mana 
pirmā ārlietu dienesta darba vieta no 
1991. gada bija Lietuvā, kur dienēju 
līdz pat 2000. gadam, strādājot kopā 
ar diviem vēstniekiem – Albertu 
Sarkani un Ati  Sjanīti.  Tad sekoja 
dienests ministrijā Sabiedrisko attie-
cību nodaļā, un 2002. gadā saņemu 
nozīmējumu uz Latvijas vēstniecību 
Krievijā, Maskavā. Tas bija labs laiks, 

cerīgs laiks, Krievija bija atvērta pār-
maiņām, tik daudz pozitīvu lietu no-
tika. Mans darba lauks bija humani-
tārie, izglītības un kultūras jautājumi. 
Ieguvu neskaitāmus draugus kultūras 
aprindās, ar dažiem vēl šobaltdien 
uzturu draudzīgus kontaktus. Man 
patiesi žēl, ka šodienas Krievija ir 
tālu, tālu no tās Krievijas un Mas-
kavas, kurā es strādāju no 2002. līdz 
2005. gadam.
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Intervija – Diasporas vēstniece Elita Gavele
Iepazīšanās
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Elita Gavele – oficiālais portrets.
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Ar Valsts prezidentu Egilu Levitu vēst-
nieku pieņemšanas laikā Rīgas pilī 
2019. gada decembrī.
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Ar meitu Patrīciju un vīru Juriju Joe-
lu „Rīga Jūrmala mūzikas festivāla“ 
laikā Dzintaru koncertzālē 2019. gada 
augustā.
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Atklāta vēstule lēmumu 
pieņēmējiem
Par XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem
Latvijas Valsts prezidentam E. Levita kungam
LR Ministru prezidentam K. Kariņa kungam
LR Izglītības un zinātnes ministrei I. Šuplinskas kundzei
LR Kultūras ministram, Dziesmu un deju svētku padomes priekšsēdētājam 

N. Puntuļa kungam
VISC vadītājai L. Lejiņai
Par XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem

Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
Ir tāds uzskats, ka 

ar vārdu „vēsture“ var 
apzīmēt visu no seniem 
laikiem līdz 50 gadiem 
pirms šodienas. Pēc 
jaunākiem statistikas 

datiem, 41,7% no Latvijas 1 893 223 
iedzīvotājiem ir dzimuši pirms 50 vai 
vairāk gadiem. Tātad ir vēl ciešas sai-
tes ar visjaunāko „vēsturi“, bet kā ir ar 
mazliet senākiem laikiem? Simtgad-
nieku vēl ir nedaudz, bet tad drīz pazūd 
dzīvā saite ar tautas un valsts vēsturi.

Mēs mēdzam paļauties uz to, ka 
mūsu vēstures saglabāšanu nodrošina 
arhīvi, bibliotēkas un muzeji, bet to ie-
spējas ir tomēr ierobežotas. Arhīvos at-
rodas tas, ko varētu nosaukt par mūsu 
„formālo“ vēsturi – oficiāli valsts doku-
menti, baznīcas grāmatas, okupācijas 
varas deportēto saraksti, krimināllietas, 
citu iestāžu dokumenti. Arvien populā-
rāka kļūst ģimenes koku pētīšana, se-
višķi izmantojot lielo materiālu daudzu-
mu, kas ir jau digitalizēts un pieejams 
internetā, pašam pētniekam ērti sēžot 
pie datora savās mājās jebkur pasaulē.

Bibliotēkās atrodas grāmatas, laik-
raksti, kartes no visādiem laika periodiem, 
un daudz no tā arī ir pieejams internetā.

Tomēr paliek ļoti daudz, kas nav kaut 
kādā veidā piefiksēts jau minētajās arhī-
vos, bibliotēkās un muzejos. Vēstures 
pētniecībā visu laiku „uzpeld“ jaunas in-
formācijas un jauni materiāli, kuri glabā-
jušies privātpersonu īpašumā, dažreiz pat 
nezinot. Piemēram, lauku mājā pēkšņi 
atrod dokumentus, kuri bijuši noslēpti 
sienā. Vai arī aprakti metāla kastē, kā bija 
ar Latviešu leģiona 6. Robežapsardzības 
pulka dokumentācija no 1944. gada, ko 
pirms mēneša anonīmais entuziasts no-
deva Kara muzejam. Apraktā kaste bija 
atrasta Brocēnu novada Remtes pagastā.

Bieži vēsturiskās vērtības nav šādā 
veidā noslēptas, bet stāv acu priekšā. 
Nenovērtētas. Daži uzskata vecās lie-
tas, vecos dokumentus par nevajadzī-
giem krāmiem, un, piemēram, vecam 
cilvēkam aizejot mūžībā, visu gados 
sakrāto ved uz konteineru izmešanai. 
Dažreiz pats īpašnieks ar vecumu pats 
sāk atkratīties no gadiem sakrātā.

Viena galējība ir visu izmest ar 
domu, ka vēsture nav svarīga. Otra ga-
lējība ir paturēt pilnīgi visu, tādējādi ap-
kraujoties ar patiešām nevienam nevaja-
dzīgām lietām. Abas galējības ir sliktas.

Šīs pārdomas sevišķi attiecas uz 
latviešu trimdinieku sakrātām vēstures 
liecībām, jo vienkārši tie sastāda skait-
liski mazāko daļu no mūsu tautas. Katra 
izmestā vecā grāmata varētu būt pēdējais 
eksemplārs, kas vispār vēl pasaulē pastāv. 
Katrs izmestais dokuments varētu būt 
pēdējā liecība par kādu trimdas posmu.

Kopsim savu vēsturi un savas vēs-
tures liecības!

GN

XII Latvijas skolu jaunatnes dzies-
mu un deju svētku (turpmāk – Svētki) 
norise un iecerētais e-svētku risinā-
jums ir nonācis karstu sabiedrības un 
jo īpaši politiķu diskusiju krustugunīs. 
Diemžēl, politiķu diskusijās pirms 
lēmumu pieņemšanas faktiski netiek 
uzklausīti nozares ekspertu viedokļi. 
Tāpēc aicinām izsvērt mūsu argumen-
tus cieņpilnam un epidemioloģiski 
drošam Svētku procesa noslēgumam, 
jo izprotam, ka Dziesmusvētki ir kom-
plicēta norise, un tiem, kas ar to ikdie-
nā nesaskaras, nav pilnas informācijas 
par procesa daudzslāņainu organizāci-
ju vairāku gadu garumā.
Par XII Latvijas skolu 
jaunatnes dziesmu un 
deju svētku pārcelšanu uz 
2022. gadu vai 2025. gadu

2020. gada pavasarī, kad epide-
mioloģiskā situācija valstī bija nesa-
līdzināmi labāka, bet mums nebija 
pieredzes un zināšanu par Covid 19 
pandēmijas attīstību, tika pieņemts 
lēmums pārcelt Svētku norisi uz 
2021. gadu. Šis lēmums ir nostiprināts 
arī Dziesmu un deju svētku likuma 
pārejas noteikumos, kuros teikts, ka 
Svētkiem jānorit līdz 2021. gada izska-
ņai. Atskatoties gadu senā vēsturē, nu 
jau varam teikt, ka lēmums pārcelt bija 
pārsteidzīgs, bet tā brīža situācijā – at-
bilstošs. Šodien esam citos apstākļos, 
ar citu pieredzi un zināšanām. Tāpēc 
pārcelšanu par vēl vienu gadu neuz-
skatām par lietderīgu.

Pirmkārt, šobrīd neviens nevar 
prognozēt epidemioloģiskās situācijas 
attīstību nākamgad, neraugoties uz 
vakcinācijas iespējām valstī un pa-
saulē: aizvien vairāk ir informācijas 
par jauniem un bīstamiem koronavī-
rusa paveidiem tepat, Eiropā. Līdz ar 
to ticība Svētku pārcelšanai ir maza, 
mēs pat teiktu – niecīga. Otrkārt, pār-
celšana nav iespējama arī profesionā-
lu iemeslu dēļ – šo Svētku repertuārs 
jau tiek gatavots četrus mācību gadus. 
Strādāt ar to pašu repertuāru piekto 
gadu pēc kārtas nevēlēsies ne peda-
gogi, ne paši skolēni, ne arī mēs. Pēc 
analoģijas tas būtu – risināt vienu un 
to pašu matemātikas uzdevumu četrus 
vai astoņus gadus. Mēs, Svētku norišu 
mākslinieciskās komandas – diriģen-
ti, horeogrāfi, režisori, vadītāji, – ne-

redzam iespēju šo procesu pagarināt 
par vēl vienu vai citās versijās – vēl 
par četriem gadiem. Treškārt, Svēt-
kos ir jārēķinās ar dalībnieku vecuma 
posmu, ar to saistīto psiholoģisko un 
fizioloģisko izmaiņu specifiku, mai-
nīgajām vecuma grupām un balss 
reģistriem, motivāciju darboties utt. 
Ceturtkārt – Svētku pārcelšanas gadī-
jumā mūsu radošās komandas noliks 
savas pilnvaras un neturpinās darbu. 
Piektkārt, nākošajā mācību gadā jāsāk 
gatavoties jaunam, XIII Latvijas skolu 
jaunatnes dziesmu un deju svētku cik-
lam 2025. gadā.

Un visbeidzot – Jāņus mēs nepār-
ceļam un Ziemassvētkus arī ne. Dzies-
musvētki ir tikpat ritmiska tradīcija, 
kurā būtisks ir ritms, ikdienas darbo-
šanās. Kolektīvajā monogrāfijā Dzies-
mu un deju svētki. Tradīcijas anatomi-
ja minēts, ka Dziesmusvētki, kas tika 
sarīkoti par godu Rīgas 800gadei, ne-
tika uzskatīti par Dziesmusvētkiem, jo 
notika neatbilstoši periodicitātei.
Par e-svētku konceptu un 
esošo situāciju

E-svētku koncepts Latvijas skolu 
jaunatnei ir pilnīgi atšķirīgs no ieras-
tā – tā pamatā ir atbildīga rīcība, do-
mājot par klātienes mācību procesa at-
sākšanu no 1. septembra un cieņpilnu 
un epidemioloģiski drošu darba cēlie-
na noslēgumu, kas ir būtiska ikviena 
izglītības procesa sastāvdaļa. Aicinām 
nebaidīties no e-svētkiem, jo visa sa-
biedrība un it īpaši bērni un jaunieši 
pandēmijas laikā ļoti strauji iemācīju-
šies strādāt digitāli.

Vēlamies vērst uzmanību, ka Svēt-
kus veido 15 māksliniecisku norišu 
cikls – tajā ir koru, vokālo ansambļu, 
tautas un mūsdienu deju nozares, ins-
trumentālās mūzikas – kokļu ansam-
bļu, simfonisko un pūtēju orķestru – 
nozares, vizuālās un vizuāli plastiskās 
mākslas nozares, tautas mūzika un fol-
klora. Daudzas no nozarēm faktiski ir 
noslēgušas gatavošanos – šonedēļ tiek 
pabeigta vērienīgā tautas deju projekta 
Svinēt sauli ar 12 000 dejotāju dalību 
filmēšana, pilnībā ir gatava vizuālās 
mākslas izstāde, diasporas kolektīvi 
jau aizsākuši Svētku noslēguma pa-
sākumus un to fiksāciju, arī speciālās 
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Kauja nenotika kara 
laukā, bet sporta arēnā. 
Latvija, pirmo reizi Pa-
saules čempionātu vēs-
turē, izcīnīja uzvaru pret 
hokeja dzimteni – milzi 
Kanādu ar negaidīto re-
zultātu 2 : 0.

Bija noticis neiespējamais. Pie-
pildījās sapnis! Kanādieši vairākkārt 
mēģināja iesist vārtus, bet veltīgi. 
Latvijas izlases komanda uzbruka re-
tāk nekā kanādieši, taču bīstamāk un 
precīzāk.

Spēles sākumā izcēlās Mix Indra-
šis un Ronalds Ķēniņš.

Spēle ritēja raiti, taču pārliecino-
ši, droši un akurāti. Latvijas izlases 
vārtos vareni cīnījās Matīss  Kivle-
nieks. Matīss pirmoreiz uzsāka spēli 
Latvijas izlases vārtos, bet panākumi 
vareni.

Vēlāk parāda savu māku Oskars 
Batņams, gūstot otros vārtus. Vareni!

Trešajā posmā abas komandas ap-
mainījās ar uzbrukumu. Izcēlās Latvi-
jas izlases komanda, metot ripu preti-
nieku tukšajos vārtos.

Punktus arī nopelnīja Rolfs Frei-
bergs. Par labāko spēlētāju atzina jau 
minēto vārtsargu Matīsu Kivlenieku. 
Cik vareni Matīss spēja atvairīt 38 ka-
nādiešu metienus vārtos.

Viktors Sīkais pavada trauksmai-
nu laiku. Viņš uzgavilē par necerēto 
rezultātu un sīki atreferē visos sīku-
mos šo dedzīgo spēli.

Jāuzsver vēlreiz, ka Latvija pirmo-
reiz vēsture pārspēja milzi – Kanādas 
izlases komandu.

Vita Kristovska
Laikrakstam „Latvietis“

Svētdien, 13.  jūnijā, 
Kanberas Latviešu biedrī-
ba rīko Aizvesto piemiņas 
atceri. Atsākam kopīgu 
darbību pēc četru gadu pār-
traukuma, jo tagad mums 
Kanberā ir diplomāti no vi-

sām trim Baltijas valstīm, un varam cerēt, 
ka tas piesaistīs plašāku publiku. Latvijas 
vēstniecības pilnvarotā lietvede Ieva Api-
ne sniegs galveno runu. Īsumā savās valo-

dās publiku uzrunās arī igauņu vēstniece 
Kersti Eesmaa un lietuviešu vēstniecības 
pilnvarotā lietvede Aiste Jakštiene.

Kanberu pandēmija nav mūs skārusi, 
līdz ar to, varam rīkot samērā plašu sarī-
kojumu. Sarīkojumā pārsvarā piedalīsies 
Kanberas latviešu, lietuviešu un igauņu 
saimes. Ir iespējams, ka piedalīsies arī 
kāds no Kanberas poļu un ukraiņu sai-
mēm. Lietuviešu saime piegādās uzko-
das, būs pieejami dzērieniem no bāra. 

Par zāles īri maksā Kanberas latviešu ev. 
lut. draudze.

Šī būs pirmā reize pēc 3 gadiem, 
kad visu trīs Baltijas valstu vietējie 
diplomāti un vietējās saimes kopīgi 
ar savu valstu, Eiropas savienības un 
Austrālijas karogiem atzīmēs šo sēru 
dienu. Ir nozīmīgi, ka tas notiek 80 ga-
dus pēc 1941. gada 14. jūnija.

Juris Jakovics
Laikrakstam „Latvietis“

„14. jūnijā man bija 
skolā pēdējais eksā-
mens, es jau gatavojos 
uz skolu, kārtoju port-
feli. Pulksten septiņos 
no rīta pie durvīm bija 
zvans. Atbildēja, ka at-

nākusi sētniece. Kā nevērsi vaļā sēt-
niecei? Kad atvēru durvis, vārda tiešā 
nozīmē dzīvoklī iegāzās čekists privātā 
un divi zaldāti ar šautenēm, durkļiem, 
iztaustīja man kabatas, vai man nav 
ieroču. Es pabrīnījos – kāpēc skolnie-
kam, kurš gatavojas iet uz skolu, būtu 
jābūt ieročiem…. Viņš teica: Nekāda 
iešana uz skolu nebūs, taisieties, būs 
mazliet jāizbrauc!” Mēs ar māsu bijām 
nobijušies, jo paps un mamma nebija 
mājās. Viņi bija izbraukuši uz laukiem. 
Mums teica, lai ejam līdzi. Izejas ne-
bija, jo blakus stāvēja ar durkļiem. Es 
saģērbos plānā žaketē. Stāvēja kravas 
mašīna, aizveda uz Šķirotavas staciju. 
Tur atklājās īstā bilde – gari ešeloni, pa 
60 vai 70 vagonu, restoti lodziņi, lopu 
vagoni. Mūs – vagonā iekšā ar visām 
pekelītēm. Man līdzi nekas nebija, ti-
kai skolas portfelis ar dažām mantām, 
un māsai – vesela kaudze ar notīm, 
viņa bija pianiste, beigusi Konservato-
riju, un viņai svarīgākais bija – notis. 
Mēs nezinājām, kur braucam. Vagona 

durvis aizvērās, logiem priekšā restes, 
koka nāras, spainis, kas vēlāk izrādījās 
šķīvja vietā – visiem ēdieniem; un grī-
dā izurbts caurums, kas bija tualete. 

Braucām apmēram pusotru mē-
nesi. Mums paziņoja, ka esam Novo-
sibirskā. Mēs, kā gūstekņi, nevarējām 
ne prasīt, ne sūdzēties. Kā ar mums 
rīkojās, tā bija. 

Mamma ar tēti bija saņemti ciet 
vēlāk. Mēs toreiz pateicām, ka paps un 
mamma ir laukos. Toreiz jau melot ne-
prata, pateicām adresi. Pie viņiem ie-
radās ar citām mašinām un saņēma vi-
ņus tur. Mēs nebraucām kopā vagonā, 
to neviens nekārtoja.” (Jānis Pumpurs, 
dzimis 1921. gadā, par 1941. gada 
14. jūniju, grāmatā Sibīrijas bērni.)

Šis ir tikai viens no desmitiem tūk-
stošiem šādu stāstu. Būs rets, kas ne-
pazīs ģimeni, kura ir piedzīvojusi ko 
līdzīgu. Nevainīgi cilvēki bez jebkā-
das apsūdzības uzrādīšanas un tiesas 
sprieduma tika vardarbīgi apcietināti 
un spaidu kārtā izsūtīti uz Sibīriju un 
citiem attāliem Krievijas ziemeļu ap-
gabaliem.

Padomju varas okupācijas laikā 
Baltijas valstīs no 1941. līdz 1991. ga-
dam šī vardarbīgā, prettiesiskā akcija 
skāra, apmēram, 200 000 cilvēkus 
Igaunijā, Latvijā un Lietuvā.

Mācot bērniem skolā Latvijas vēs-
turi, skaidrojot to plašai sabiedrībai 
mūsu mītnes zemēs, mums ir jārunā 
par šiem traģiskajiem notikumiem, 
tos nedrīkst aizmirst, jo tie skāra lielu 
mūsu tautas daļu.

Pieminot deportāciju upurus, 
vienlaikus pašvaldību centros visā 
Latvijā lasīs 1941. gadā izsūtīto Latvijas 
iedzīvotāju vārdus. Par šo pasākumu 
varat lasīt laikrakstā Latvietis Nr. 650 
laikraksts.com/raksti/10540

2021.  gada  14.  jūnijā  aprit 80 
gadu, kopš Padomju Savienība pēc 
Latvijas okupācijas organizēja pir-
mās masu deportācijas. Šo notikumu 
Sidnejas igauņu, latviešu un lietuvie-
šu sabiedrības atzīmēs ar gadskārtējo 
piemiņas sarīkojumu pirmdien, 14. jū-
nijā  plkst.  14.00  Sidnejas Latviešu 
namā. Sarīkojumā piedalīsies Latvijas 
vēstniecības pilnvarotā lietvede Ieva 
Apine. Runas sniegs Igaunijas, Latvi-
jas un Lietuvas goda konsuli Jaundien-
vidvelsā un ar muzikāliem priekšnesu-
miem piedalīsies lietuviešu un igauņu 
vokālie ansambļi. Pēc sarīkojuma visi 
klātesošie aicināti pakavēties pie uz-
kodām un atspirdzinājumiem.

Dr. Ojārs Greste,
Jaundienvidvelsas Apvienotās 
Baltiešu komitejas priekšsēdis

Atcere Sidnejā
14. jūnijs – Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena

14. jūnijā aizvesto atceres sarīkojums Kanberā
Kanberu pandēmija nav skārusi

Latvijai maijā vēsturiska uzvara
Uzvara! Paveikts neiespējamais



Trešdien, 2021. gada 2. jūnijā Laikraksts „Latvietis“ 5. lpp.

Latviešu ciema 
aprūpes nama ļaudis 
4. maijā bija aicināti uz 
skaistu pēcpusdienu, lai 
kopīgi godinātu Latvijas 
Republikas neatkarības 
atjaunošanas dienu!

Lai arī Latvijā šogad cilvēki nepul-
cējās pie balti klātiem galdiem, jo vī-
russ pasaulē turpina savu uzvaras gā-
jienu, tas netraucēja šādu skaisti klātu 
galdu izveidot Latviešu Ciemā, kur 
viss 4. maijā pēcpusdienā bija droši.

Vispirms visi sanākušie nodzie-
dāja Latvijas valsts himnu, tad pacēla 
glāzes un novēlēja Saules mūžu Latvi-
jai un tad dziedāja dziesmas no īpaši 
šai dienai sagatavotas dziesmu grāma-
tas. Sekoja Annītes deklamācijas – pa-
šas sacerētais dzejolis Mana Dzimtene 
un Zigrīda nolasīja Leonīda Breikša 
dzejoli Lūgšana.

Pēc dziesmu dziedāšanas un dze-
joļiem visi tika cienāti ar tēju, kafiju, 
kliņģeri un gardām kūciņām.

Gaisotne bija tik radoša, ka sanā-

kušie ļaudis vienojās par vēl vienas 
dziesmu grāmatas izdziedāšanu un kā 
beidzamo nodziedāja Pūt,vējiņi. Tā ir 
dziesma, ar kuru vienmēr tiek noslēg-
tas dziedāšanas nodarbības.

Bet, tā kā neviens arvien nekustē-
jās no savām vietām, tad tika 
nolemts turpināt dziedāt vēl 
kādu dziesmu no Ciema dzies-
mu grāmatām. Šoreiz viena no 
beidzamajām dziesmām tika 
izvēlēta Aijā, žūžu, lāča bērni.

Bet arī pēc šīs dziesmas 
nodziedāšanas visi vēl atradās 
savās vietās...

Un tikai nodziedot dzies-
mu Projām jāiet..., iedzīvotāji 
sāka celties un nesteidzīgi pos-
ties uz vakariņām.

Gara, omulīga un dziedo-
ša sanāca Latvijas neatkarības 
atjaunošanas godināšanas pēc-
pusdiena.

Pēc šīs garās svētku dienas 
divas tautu 
meitas de-
vās pie Lat-
viešu Cie-
ma mājiņu 
iedzīvotā-
jiem, lai at-
g ā d i n ā t u 
šo svētku 
nozīmi un 
apsveik tu 

svētkos. Tie, kuri šajā pēcpusdienā bija 
mājās, pēc mazas sirsnīgas aprunāšanās 
varēja pielaikot virtuālus tautas tērpus.

Viešņa
Šāda skaista un uzstājīga viešņa 

vienu rītu apmeklēja Latviešu Ciemu, 
vēlēdamās ienākt pie mums ne jau pa 
kādām no sāna durvīm, bet pa galve-
najām parādes durvīm. Tā kā durvis 
ilgi nevērās vaļā, tad viešņa labprāt 
atļāva sevi bildēt ilgi un daudz.

Pēc ilgās mīņāšanās, nolēmām 
durvis uz īsu brīdi atvērt. Bet viešņa 
nesadūšojās nākt iekšā. Tad tā uzgrie-
za mums muguru un lēnām, izbradājot 
apkārtesošās peļķes, devās sev vien 
zināmā virzienā.

Tā mums neizdevās noskaidrot, vai 
tā nāca pie kāda ciemoties, vai vēlējās 
pieteikties uz pastāvīgu dzīvi kādā no 
Latviešu Ciema istabām?

Ingrīda Biezaite
Laikrakstam „Latvietis“

Baltā galdauta svētki
Latviešu ciemā godina Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas dienu

Gatavojot svētku galdu – divas Ilzes un mūsu lielais palīgs Betija.
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Divas tautu meitas devās pie Latviešu ciema 
mājiņu iedzīvotājiem.
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Viešņa Latviešu ciemā.
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Abonējiet laikraksta „Latvietis“ drukāto izdevumu!
Abonements $55 par 10 numuriem, $105 par 20 numuriem vai $260 par 52 numuriem ar piegādi Austrālijā.

Dāviniet sev vai citam!
Sterling Star Pty Ltd, PO Box 6219, South Yarra, Vic. 3141.
Čeki rakstāmi: „Sterling Star“

Abonementu var pieteikt un pagarināt tīmeklī
http://www.laikraksts.com
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Atgriežoties Ministrijā mani uz-
aicināja Valsts sekretārs Normans 
Penke ieņemt viņa padomnieka vie-
tu, kas bija interesants un izaici-
nošs postenis. Kā es pati smeju, tad 
2007. – 2008. gadi tika pavadīti lid-
mašīnā – pildīju bijušā ārlietu minis-
tra Arta Pabrika biroja vadītājas pie-
nākumus, un šie bija ļoti aktīvi mana 
darba gadi. Daudz jaunu iemaņu un 
komunicēšanas prasmju ieguvu, vadot 
Informācijas un sabiedrisko attiecību 
departamentu Ārlietu ministrijā.

2011. gadā saņēmu vēstnieka no-
zīmējumu uz Gruziju un nerezidējošā 
vēstnieka nozīmējumu uz Armēniju. 
Šis bija mans iespējami visizaicinošā-
kais laiks, jo, pirmkārt, tas bija mans 
pirmais nozīmējums kā vēstniecei, 
otrkārt, tas bija laiks, kad gatavojā-
mies savai pirmajai prezidentūrai Ei-
ropas Savienības Padomē. Austrumu 
partnerības valstis, kurās iekļāvās arī 
Gruzijā un Armēnija, bija viena no 
Latvijas lielajām prioritātēm prezi-
dentūras laikā. Neraugoties uz darba 
apjomu, bijām maza, bet ļoti enerģis-
ka vēstniecība un sarīkojām patiesi 
skaistus pasākumus un lielu skaitu 
vizīšu, tādējādi atbalstot Gruzijas un 
Armēnijas Eiropas centienus. Nekad 
neaizmirsīšu Gruzijas un Armēnijas 
cilvēku neticamo viesmīlību un īpaši 
siltās jūtas pret Latviju!

Pēc dienesta Gruzijā un Armēni-
jā, pēc nedēļas atvaļinājuma jau biju 
lidmašīnā ceļā uz Izraēlu, kura bija 
mana nākamā dienesta vieta. Fantas-
tiska valsts, fantastiski cilvēki. Izra-
ēlā dzīvo liela [Latvijas] ebreju ko-
piena, kura izbrauca uz Izraēlu, sākot 
jau ar 1971. gadu. Vairāk nekā 4 tūk-
stoši. Manu sirdi priecēja tas, ka viņi 
visi patur Latviju savās sirdīs, lasa 
un interesējas par notiekošo Latvijā. 
Kad tikai rocība to ļauj, sēžas air-
Baltic lidmašīnā un dodas apmeklēt 
Latviju. Man lielākais prieks par pa-
tiesi svētīgu darbu, ko paveicām kopā 
ar Latvijas ebreju Asociāciju – izde-
vām 2 bukletus, kuros apkopojām to 

slaveno ebreju vārdus, kuri dzimuši 
Latvijā un kuru pienesums Izraēlas 
Valsts celtniecībā, tās kultūras, zi-
nātnes un politikas laukā ir augstu 
novērtēts Izraēlā.

Ilze Nāgela: Kādi ir jūsu va-
ļasprieki/hobiji?

Elita Gavele: Godīgi sakot, esmu 
darbaholiķis, un vaļaspriekiem laika 
paliek maz. Taču neraugoties uz visu, 
ja man ir kāda iespēja, es ar lielāko 
prieku uzspēlēju golfu. Gruzijā sāku 
nedaudz zīmēt ar eļļas krāsām (par 
gleznošanu es to baidītos nosaukt). Un, 
protams, vienmēr, kad brīvs brīdis, tas 
tiek veltīts mūzikai un lasīšanai. Man 
liekas, ka manu dienesta laiku Izraēlā 
varētu iekļaut Ginesa rekordu grā-
matā, ņemot vērā apmeklēto Izraēlas 
Simfoniskā orķestra koncertu skaitu. 
Šie koncerti bija kaut kas neaizmirs-
tams, un īpaši, kad pie diriģenta pults 
bija Zubins Meta, ilggadējais Telavi-
vas Simfoniskā orķestra māksliniecis-
kais vadītājs.

Par diasporas vēstnieces darbu
Ilze Nāgela: Jūsu amata nosau-

kums ir „Ārlietu ministrijas speciālo 
uzdevumu vēstniece diasporas jau-

tājumos“. Ko tas 
praktiski nozīmē? 
Vai Jūs pārstāvat 
Latvijas valsts in-
tereses diasporā, 
vai diasporas inte-
reses Latvijā?

Elita  Gavele: 
Dažādu vēsturis-
ki sarežģītu un 
arī ekonomisku 
norišu rezultātā 
Latvija ir valsts 
ar lielu diasporu. 
Pēc dažādām ap-
lēsēm ārpus Lat-
vijas dzīvojošas 
diasporas apjoms 
ir vairāk nekā 
370 000. Mēs ap-

zināmies, ka arī šie cilvēki ir piede-
rīgi un vajadzīgi Latvijai, tādēļ mans 
kā speciālo uzdevumu vēstnieces 
diasporas jautājumos uzdevums ir 
nodrošināt, lai Latvijas valsts veido-
tā politika diasporas jautājumos būtu 
starp valsts iestādēm koordinēta, tāl-
redzīga un vērsta uz diasporas iekļau-
šanu valsts norisēs – gan pilsoniskās 
un politiskās līdzdalības veicināšanā, 
gan tautsaimniecības un zinātnes at-
tīstībā, gan remigrācijas veicināšanā. 
Kontekstā ar Latvijas demogrāfiska-
jiem izaicinājumiem un ārvalstīs mī-
tošo tautiešu straujajiem asimilācijas 
procesiem, īpaši svarīga ir diasporas 
saiknes ar Latviju saglabāšana. Tas 
attiecināms gan uz latviešu valodas 
un kultūras tradīciju saglabāšanu 
diasporā, gan tādu apstākļu nodro-
šināšanu Latvijā, lai cilvēki vēlētos 
atgriezties. Man uzdevums ir nodro-
šināt un uzturēt divvirziena saikni 
starp diasporu un valsti. Šo un citu 
Diasporas likumā nospraustos mērķu 
sasniegšanai ir izstrādāts un Valdībā 
apstiprināts Plāns darbam ar diaspo-
ru 2021. – 2023. gadam, kas ir pir-
mais visaptverošais šāda veida do-
kuments, kurā iekļauti visi veicamie 
uzdevumi un sasniedzamie rezultāti, 
noteiktas atbildīgās iestādes un ne-
pieciešamais finansējuma apmērs to 
īstenošanai. Plāna izstrādes procesā 
ļoti lielu lomu spēlēja tieši diasporas 
organizācijas, kuras vislabāk spēja 
identificēt diasporai aktuālās vaja-
dzības. Vienlaikus vēlos atzīmēt, ka 
Latvijā Ārlietu ministrijas vadībā 
darbojas Diasporas konsultatīvā pa-
dome, kuras vadība ir uzticēta man. 
Šajā padomē darbojas 27 valsts un 
nevalstisko organizāciju pārstāvji, no 
kuriem 13 ir tieši diasporas organizā-
ciju pārstāvji, un tas ir efektīvs veids, 
kā veidojot diasporas politiku Latvi-
jā, nodrošināt, ka diasporas vajadzī-
bas tiek sadzirdētas un nodrošinātas. 

Diasporas vēstniece Elita Gavele
Turpinājums no 2. lpp.

Ceļojumā pa Izraēlu, 2020. gada martā.
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Turpinājums 7. lpp.

Golfa laukumā „Viesturi“. Baudu skaistu dienu un golfa 
sezonas atklāšanu 2021. gada martā.
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Tādēļ īsā atbilde uz Jūsu jautājumu 
būtu – abējādi – pārstāvu gan valsts 
intereses diasporā, gan diasporas in-
tereses Latvijā.

Ilze Nāgela: Vai šajā amatā jūta-
ties vairāk kā diplomāts vai padom-
nieks, vai ierēdnis? „Latvieši ir vi-
sur“ – mēs tiešām esam visur; kā esat 
paredzējusi savu diasporas vēstnieces 
darbu organizēt?

Elita Gavele: Amata pienākumus 
sāku pildīt pagājušā gada septembrī, 
un jāsaka, ka ir jau pagājuši gandrīz 
8 mēneši intensīva darba ļoti neieras-
tos Covid-19 pandēmijas apstākļos. 
Nekas nav kā iepriekš. Joprojām nav 
iespējas tikties klātienē, un saiknes 
uzturēšanai ar diasporu ir nemitīgi 
jādomā par jauniem un inovatīviem 
risinājumiem. Un man ir patiess 
prieks, ka cilvēki sāk pielāgoties šiem 
apstākļiem – diasporas organizācijas 
kļūst daudz radošākas – rīko daudz 
interesantu pasākumu digitālās plat-
formās, kas bieži vien ļauj piesaistīt 
vēl vairāk dalībnieku, nekā klātienes 
pasākumos. Šis laiks ir jāiztur, uz-
krājot enerģiju un idejas laikam, kad 
atkal varēsim pulcēties.

Vienlaikus vēlos uzsvērt, ka visas 
aktivitātes un uzdevumi, kas iekļauti 
Plānā darbam ar diasporu tiek turpi-
nāti – arī jaunās iniciatīvas, ko nosaka 
gan diasporas vajadzības, gan norises 
pasaulē. Globālās pandēmijas izplatī-
šanās un tās ierobežošanas apstākļos 
par prioritāru kļūst pāreja uz digitā-
lām un tālmācības mācību metodēm, 
kas ir būtisks priekšnoteikums lat-
viešu valodas apguves turpināšanai. 
Svarīgi ir turpināt darbu pie kultūras 
un tās vērtību saglabāšanas diasporā, 
tādēļ esam uzsākuši aktīvu darbu, lai 

apzinātu diasporas arhīvu materiālus. 
Jāturpina darbs pie Diasporas likuma 
ieviešanas dzīvē, kas paredz jaunu 
likumprojektu vai likumprojektu gro-
zījumu izstrādi divpadsmit dažādās 
jomās, t.sk., veselības, sociālās no-
drošināšanas, izglītības un daudzās 
citās jomās. Jādara tas darbs, kas 
mudinātu diasporu palūkoties Latvi-
jas virzienā ar domu par atgriešanos 
mājās pavisam.

Šajos astoņos mēnešos, kopš pildu 
speciālo uzdevumu vēstnieka amatu, 
esmu iepazinusies ar lielāko daļu mūsu 
diasporas biedrību, iespēju robežās 
cenšos piedalīties visos organizētos 
pasākumos, ar lielāko prieku rīkojam 
zoom sarunas ar atsevišķam organizā-
cijām, tā kā darba netrūkst, bet es daru 
savu darbu ar vislielāko prieku!

Ilze Nāgela: Aptuveni cik liels ir 
paredzēts Latvijas valsts finansiālais 
atbalsts diasporai?

Elita  Gavele: Kā jau minēju ie-
priekš, Plāns darbam ar diasporu 
paredz arī finansējumu diasporas po-
litikas īstenošanai un tās atbalstam. 
Finansējums ir visai ievērojams – 
vairāk nekā 3 miljoni eiro gadā. Šie 
līdzekļi ir paredzēti tādu svarīgu 
mērķu kā latviskās identitātes un 
piederības sajūtas Latvijai stiprināša-
nai, latviešu valodas un kultūras sa-
glabāšanai ārpus Latvijas, diasporas 
pilsoniskās un politiskās līdzdalības 
veicināšanai, diasporas iesaistei taut-
saimniecības un zinātnes attīstībā, kā 
arī remigrācijas veicināšanai. Bet es 
vēlētos uzsvērt, ka remigrācija vai at-
griešanās mājās nav mūsu pašmērķis. 
Katram pašam jāpieņem lēmums par 
atgriešanos, mums savukārt jādara 
viss, lai šī atgriešanās būtu vienkār-
šāka un saprotamāka pašai diasporai. 
Ko tas nozīmē – lai dodoties mājup, 
katram būtu skaidrs, uz kurieni viņš 
atgriežas, kur mācīsies viņa bērni, 
kur ģimenes tēvs un māte strādās, 
kur ģimene dzīvos. Nekādā gadījumā 
nevēlētos, lai lēmums par atgriešanos 
tiktu pieņemts pārsteidzīgi, nesagata-
voti. Tādēļ visiem iesaku pirms šāda 
lēmuma pieņemšanas, rūpīgi tam ga-

tavoties, tādēļ arī strādā mūsu pieci 
reģionālie koordinatori, kuri ir gatavi 
sniegt visu nepieciešamos palīdzību 
pirms atgriešanās. Tādēļ jau arī tiek 
veikti papildinājumi un labojumi 
mūsu likumdošanā, lai atvieglotu šo 
atgriešanās procesu.

Ilze Nāgela: Vai redzat atšķirību 
starp trimdas latviešiem un jauno di-
asporu? Kādu? Dažreiz jaunatbraucē-
ji aktīvi pievienojas trimdas latviešu 
sabiedrībai, bet lielākoties gan turas 
savrup, tiekas savā starpā... utt. Vai 
Jums būtu kāda laba „recepte“, kā 
trimdas latviešus un viņu pēcnācējus 
apvienot, savest kopā ar diasporas 
latviešiem

Elita  Gavele:  Mēs neesam izņē-
mums. Runāju ar saviem kolēģiem 
Igaunijā un Lietuvā, viņiem situācija 
līdzīga. Man, diemžēl, nav kāda kon-
krēta recepte, kā apvienot, kā jūs jau-
tājāt, jauno diasporu un veco trimdu. 
Kā es kādreiz esmu jau teikusi – jā-
meklē tās sadarbības formas, kas varē-
tu patiesi vienot. Es iespēju robežās se-
koju līdzi virtuālajām diskusijām par 
politiku Latvijā, kuras organizē mūsu 
biedrības un redzu, ka par politiskajām 
aktivitātēm, par vēlēšanām Latvijā un 
dažādiem citiem politiskajiem proce-
siem zoom sarunas apvieno jaunus un 
seniorus, jauno diasporu un trimdu. 
Es arī saprotu, ka jaunajai paaudzei, 
kuri devās projām no Latvijas darba 
meklējumos arī nav viegli, viņiem jā-
rūpējas par savu darbu, par bērnu iz-
skološanu, par nostāšanos uz kājām, 
un tas varbūt daļēji arī neļauj viņiem 
kļūt par aktīviem diasporas biedrību 
biedriem. Bet noteikti vienojošais bija, 
ir un būs – mūsu Latvijas lielie svēt-
ki – Līgo svētki / Jāņi, 18. novembris 
un Ziemassvētki.

Par Austrāliju
Ilze Nāgela: Vai esat kādreiz bijusi 

Austrālijā? Kurās Austrālijas pilsētās 
esat bijusi?

Elita  Gavele:  Tā nu dzīve ir sa-
gadījies, ka nekad neesmu bijusi Aus-

Diasporas vēstniece Elita Gavele
Turpinājums no 6. lpp.

Pirmā tikšanās ar PBLA valdi, uzsākot darbu speciālā uzdevumu vēstnieka di-
asporas jautājumos 2020. gada septembrī. No kreisās: PBLA pārstāvniecības 
vadītājs Jānis Andersons, PBLA projektu lietvede Lora Egle, PBLA priekšsēde 
Kristīne Saulīte, vēstniece Elita Gavele un PBLA izpilddirektors Raits Eglītis.
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Es savā Abrenes tautas tērpā – dalī-
ba akcijā „Uzvelc savu tautastērpu“, 
2020. gada 4. maijā.
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Radu raksti jeb „Galīga putra“
Ivetas Salgrāves „Līču vilinājums“ SLT iestudējumā
Sidnejā 15. un 16. maijā, Melburnā – 22. maijā; Jāņa Grauda režija.

Abi virsraksti var 
pienācīgi apzīmēt 
Salgrāves lugas satu-
ru. Pirmais neitrāli pa-
sniedz tās galveno tēmu. 
Otrais ir Astras emociju 
pilna reakcija pret šo 
tēmu.

Par to visu vēlāk.
Vispirms jāizsaka prieks, atpakaļ 

saņemot mūsu aktierus, mūsu teāt-
ri. Dzīvi aktieri publikas priekšā uz 
skatuves! Nekas nevar ieņemt tā vie-
tu. Liels paldies Jānim Graudam un 
ansamblim par apņēmību, čaklumu, 
darbu un talantu mums šo prieku atkal 
sagādāt!

Tagad pie lugas. Tā ir īsa un lielu 
intelektuālu piepūli neprasa. Skatītā-
jiem nav jācīnās ar dziļu filozofiju un 
zemtekstiem. Viss ir virspusē. Lielu 
izdomu arī neprasīja tās atrisinājumu 

uzminēt. Arī īstu dramatisku saspīlē-
jumu tur nebija. Vienīgo īsto pārstei-
gumu sagādāja Astras ārlaulības mei-
tas identitātes atklāšana.

Pirmā daļa veicās lēnām, un mēs 
tikām atstāti bez jebkāda dramatiska 
saspīlējuma. Tā vienkārši iztecēja. 
Mēs mirkšķinājām acis un skatījāmies 
apkārt – vai tad tas viss? Nepalīdzēja, 
ka dialogs bija reizēm neskaidrs. Grū-
ti zināt, kas tur vainojams. Varbūt, ka 
skatuves iekārta bija drusku par plašu, 
un lielās zāles akustika aprija vārdus.

Viss labākais tika pataupīts otra-
jam cēlienam.

Darbība risinās mazpilsētas kro-
dziņā. Krogs jau sen teātrī ietverts 
kā ideāla gaisotne – no Šekspīra līdz 
Jūdžīnam O’Nīla (Eugene O’Neill) 
un daudzām mūslaiku drāmām, kurā 
kopā savest dažādus daudzpusīgus 
raksturus dzīves krīzēs un sadursmēs.

Šeit raksturi bija, vairāk vai ma-
zāk, vietējie, un viss centrējās uz viņu 
personīgajām attiecībām. Lielu lomu 
spēlē arī iekāre iegūt Līčus – lepnāko, 
skaistāko māju visā apgabalā, kurā 
vecais Roberts pēc sievas nāves dzīvo 
viens.

Arī tiek atklāts, ka Astra jaunība 
dzīvojusi Līčos, un ka viņas ārlaulības 
meitas vārds ir Robina. Nu? Kā veicas 
ar minēšanu tālāk...?

Kā teicu, viss labākais, kā drāmā, 
tā spēlē, tagad seko. Iespaidīgs teksts 
un tēlojumi nāca Robinas garajā saru-
nā/strīdā ar māti Astru par viņu tālāko 
dzīvi. Šeit tika izteiktas daudzas patie-
sības bērnu un vecāko attiecībās.

Varbūt vēl labāka – un visdziļdo-
mīgākā lugā – bija Robinas saruna 
ar krogus īpašnieku Zigi. Šeit Zigis 
mēģināja Robinu pārliecināt, ka la-
bāk ir pašam radīt jaunas saknes un 
veidot jaunu nākotni, nekā rakņāties 
pagātnē. (Varbūt šeit izteiktas pašas 
Salgrāves domas par Latviju vispār? 
Tomēr, kā labi zinām, pagātni aiz-
mirst ir doties baismīgā un riskantā 
ceļā.)

Ilonai Brūverei nebija pūles radīt 
pārliecinošu, brīžiem jauki komisku, 
Astru. Andris  Kariks bija saistošs 
Līču saimnieks. Ar skaidru izrunu un 
jūtu patiesīgumu viņš pilnīgi turēja 
mūsu interesi ar garo izskaidrošanu 
lugas beigās (lai gan tās saturu jau bi-
jām pa daļai uzminējuši).

Ilze (Bonija) Viļuma izceļas strī-
da un sarunas otrajā cēlienā. Kopā ar 
Andri  Kariku  arī sagādāja aizkus-
tinošu lugas noslēgumu. Jāpiemin 
tikai, ka reizēm ar kāju slaistīšanu 
un aizrautību ar matiem viņa šķita 
vairāk kā 13 gadīga pusaudze nekā 
20 gadīga sieviete. Nezinu arī kādi 
Latvijā ir higiēnas noteikumi uztu-
ra pasniedzējiem. Tomēr jādomā, ka 

Zigis un Robina vēro Robertu un Astru. No kreisās: Jānis Čečiņš (Zigis), Ilze Viļuma (Robina), Andris Kariks (Roberts), 
Ilona Brūvere (Astra).
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Ansamblis. No kreisās: Andris Kariks (Roberts), Ilze Viļuma (Robina), Ilona Brū-
vere (Astra), Jānis Čečiņš (Zigis), Ojārs Greste (Kārlis), Jānis Grauds (režisors).
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neierobežoti gari mati riskē iekārties 
šķīvjos un tasītēs.

Visgrūtākā loma bija Jānim Če-
čiņam (kroga īpašnieks, Zigis), ko 
viņš veica ar lauriem! Caur garajiem 
klusumiem, kur viņš bija tikai lie-
cinieks citu sarunām, viņš vienmēr 
bija neuzbāzīgi klāt. Tas apstiprinā-
ja visur atzīto skatuves patiesību: 
īsta aktiera spējas ir prast klausīties. 
Bravo!

Visnepateicīgākā loma bija Kār-
lis. Kā raksturs viņš nav ne īsti in-
teresants, ne patīkams. Ojārs Gres-
te parasti izceļas SLT izrādēs (Viņa 
burvīgā Zuze vienkārši neaizmirsta-
ma!), bet šoreiz viņam bija jācīnās, it 

sevišķi pirmajā cēlienā. Arī kostīmi 
nepalīdzēja. Pieņemu, ka Melburnā 
viss veicās citādi.

Ojārs Greste bija izveidojis kro-
gus fonu. Jānis Grauds blakus režiso-
ra darbam bija arī atbildīgs par gais-
mām.

Mums visiem 
patīk iegriezties 
ģimeņu sāgās, lai 
cik tās banālas. Kā 
citādi Home and 
Away* un Neigh-
bours* spētu tur-
pināt savas garās, 
populārās gaitas?

Noteikti Mel-
burnas izrāde tika 
saņemta ar līdzīgu 
prieku un tikpat 

siltiem aplausiem kā šeit, Sidnejā. Lai 
ilgi tas turpinās!

Inta Rodžersa (Rogers), Sidnejā
Laikrakstam „Latvietis“

* Austrālijas televīzijas seriāli.

VSIA Latvijas Kon-
certu organizētais Rīgas 
festivāls šogad izskanēs 
no  5.  līdz  19.  jūnijam. 
Koncertos dzirdēsim 
spilgtākos Latvijas mū-

ziķus un kolektīvus – Latvijas Radio 
kori, Latvijas  Nacionālo  simfonisko 
orķestri,  kamerorķestri  Sinfonietta 
Rīga, Latvijas Radio bigbendu, Rīgas 
Saksofonu kvartetu, pianistu Vestar-
du  Šimku,  klavesīnisti  Ievu  Salieti, 
dziedātāju  Intaru Busuli. Koncertos 
skanēs Imanta Kalniņa mūzikas stāsti, 
džeza standarti, dažādu laikmetu kla-
viermūzika, beļģu un franču baroka 
šedevri, kā arī vairāki jaundarbi. Fes-
tivāla koncertus varēs skatīties ReTV. 

Rīgas festivālu 5. jūnijā atklās pi-
anists Vestards Šimkus, piedāvājot 
klausītājiem jaunu koncertprogrammu, 
kuras centrā ir dažādos laikos un stilos 
rakstītas prelūdijas. No barokāli ma-
jestātiskā Baha līdz džeziskajam Gēr-
švinam, un no romantiskā Šopēna līdz 
krāšņās harmonijās runājošajam Skrja-
binam, kā arī impresionistiski gleznai-
nais Debisī, ekspresīvais Šostakovičs 
un paša Šimkus kompozīcija Ziemeļu 
vējš. Gotiskā prelūdija un fūga. Vestars 
atklāj: „Ziemeļu vējš manā dzimtajā 
Kurzemē rīkojas īpaši viltīgi – vasaras 
laikā tas liek izklīst mākoņiem un pa-
līdz saulei spīdēt spoži. Tādos brīžos, 
stāvot aizvējā, šķiet, ka nu tik ir īstais 
brīdis doties pie jūras un jūsmot par 
tās skaistumu, taču, nonākot pie tās, 
nākas sastapties ar šī vēja brāzmaino 
vēsumu, ko tad nu centos iekomponēt 
šajā skaņdarbā.“ Koncertu varēs ska-
tīties ReTV 5. jūnijā plkst. 22.00.

11.  jūnijā Dzintaru koncertzālē 
uz skatuves satiksies dziedātājs In-
tars Busulis, Latvijas Radio bigbends 
un Latvijas Nacionālais simfoniskais 
orķestris. Līdzās dziesmām no Kārļa 
Lāča Latvju simfonijas un teātra mū-

zikas dzirdēsim arī iemīļotus džeza 
standartus, tostarp Summertime, Night 
and Day un When I Fall in Love. In-
tars Busulis un Kārlis Lācis ir spilgts 
tandēms, kuru raksturo īpaša rado-
šā dzirksts un fantastiska skatuviskā 
sapratne, kā arī talants radīt un at-
skaņot emocionāli ievelkošu mūziku. 
Koncertu pārraidīs ReTV 11.  jūnijā 
plkst. 21.25. (Red.: pēc LV laika.)

12. jūnijā VEF Kultūras pilī Lat-
vijas Radio kora un diriģenta Sigvar-
da Kļavas izpildījumā skanēs Imanta 
Kalniņa dziesmas, kas tapušas ar Jāņa 
Poruka, Ojāra Vācieša, Māra Čak-
lā un Broņislavas Martuževas dzeju. 
Dzirdēsim Kalniņa kora dziesmas no 
cikla Desmit dziesmas ar Jāņa Poruka 
vārdiem, roka balādi Septiņas skumjas 
zvaigznes, no kuras melodijas vēlāk iz-
auga Ceturtā simfonija, Es atnācu klu-
sēdams, Kur zvaigzne tā, Marija, Aglo-
nas mātei un citas kompozīcijas. Solisti 
būs Jānis  Strazdiņš,  Dārta  Paldiņa 
un Gundega Krūmiņa. Instrumentā-
lais trio: Rihards  Plešanovs (klavie-
res), Mārcis Lipskis (kontrabass), Al-
dis Klučnieks (flauta). Koncertu rādīs 
ReTV 18. jūnijā plkst. 21.25.

17. jūnijā Mazajā ģildē skanēs kla-
vesīnistes Ievas Salietes solokoncerts 
Avoti, aicinot ienirt gan 15. gs. skaņ-
darbu dzīlēs, gan Latvijā retāk dzirdē-
tajos beļģu un franču baroka šedevros. 
Ievas Salietes radošajā ceļā skats pa-
gātnes virzienā vienmēr ir sabalansēts 
ar interesi par visu jauno, nevairoties 
no krāšņa eklektisma un spilgtiem 
kontrastiem. Tāds ir arī Uģa  Prauli-
ņa jaundarbs klavesīnam – muzikā-
liem citātiem un atsaucēm piesātināts. 
Mūsdienīgo skaņu pasauli pārstāvēs 
arī amerikāņa Stīva Reiha leģendārais 
opuss Electric Counterpoint. Koncerta 
intriga būs Edgara Cīruļa jaundarbs, 
kas rakstīts reti dzirdētajam viduslaiku 
instrumentam – klavecimbalai. Kon-

certs būs skatāms Latvijas Koncertu – 
Facebook lapā un mājaslapā www.lat-
vijaskoncerti.lv 17. jūnijā plkst.21.00.

Rīgas festivāla izskaņā, 19.  jūni-
jā, uz Lielās ģildes skatuves satiksies 
divas pasaules līmeņa latviešu atska-
ņotājmākslas vienības – nupat kā savu 
15. koncertsezonu spoži noslēgušais 
Normunda  Šnē vadītais kamerorķes-
tris Sinfonietta Rīga un Rīgas Saksofo-
nu kvartets. Skanēs Magnusa Lindber-
ga opuss Aventures, Žana Sibēliusa 
klasiskās tradīcijās ieturētā Trešā sim-
fonija un komponista Edgara Mākena 
jaundarbs Poētika. Par savu pirmo sim-
fonisko partitūru viņš atklāj: „Līdz šim 
daudz esmu rakstījis teātrim, līdz ar 
to tas ir ietekmējis arī manu muzikālo 
domāšanu. Traktāts „Poētika” ir fun-
damentāls Aristoteļa darbs par teātri – 
antīkās traģēdijas teorija, kura skar 
tādus jautājumus kā traģēdijas uzbūve, 
tēlu uzbūve, mimēzes princips utt. Kom-
pozīcijas mugurkaulu veido divi tēli vai, 
pareizāk sakot, tēlu grupas: vienu pār-
stāv saksofonu kvartets, otru – orķestra 
metālpūtēji, un darba gaitā šie tēli pie-
dzīvo transformācijas. Un, kā krietnā 
traģēdijā pienākas, viens beigās aiziet 
bojā...“. Koncertu varēs skatīties ReTV 
19. jūnijā plkst. 22.00.

Rinta Bružēvica
„Latvijas Koncertu“ sabiedrisko 

attiecību speciāliste
2021. gada 25. maijā

(Red.: rakstā minētais ir Latvijas laiks.)

Rīgas festivālā uzstāsies Latvijas izcilākie mūziķi
Koncertus varēs skatīties tiešsaistē

Radu raksti jeb „Galīga putra“
Turpinājums no 8. lpp.

Robina (Ilze Viļuma) un Kārlis (Ojārs Greste).
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izglītības iestāžu audzēkņi maijā no-
slēdz šo procesu. Līdz ar to – vairāk 
kā puse no iecerētā jau faktiski ir pa-
veikta. Visos šajos procesos ir iegul-
dīts liels skolēnu un pedagogu darbs 
un radošā enerģija. Aicinām atzīt, ka 
šis viss jau eksistē – darbs ir izdarīts 
un to vairs nevar pārcelt.

Diskusiju karstumā ir aizmirsts 
galvenais klupšanas akmens, par ko 
sabiedrība aktīvi diskutēja iepriekšē-
jos gados. Dalība svētkos vienmēr ir 
bijusi kā rezultāts skatēm un konkur-
siem, un uz Svētkiem tika labākie. 
Bija daudz asaru, pārdzīvojumu un sa-
rūgtinājuma. Bet šī nu ir tā reize, kad 
mūsu fokuss ir uz katru dalībnieku, 
uz līdzdalības principu un iespējām 
ikvienam, kas šo četru gadu laikā ir 
piedalījies sagatavošanās procesā.

Par finansējumu
Diemžēl publiskā telpā aizvien 

uzstājīgāk izskan viedoklis, ka mūsu 
piedāvātais risinājums esošajā situ-
ācijā ir izstrādāts vienīgi finansiālu 
un merkantilu iemeslu dēļ. Vēlamies 
paust neizpratni par šādiem apgalvo-
jumiem. Mēs esam gatavi ar atbildības 
sajūtu un pietāti pret bērnu un jaunie-
šu auditoriju pabeigt Svētku procesu 
to finanšu resursu apjomā, kāds tiks 
paredzēts jaunajā un epidemioloģiski 
drošajā modelī, jo mūsu darbs šeit ir 
arī misija. Un tie nav tikai skaisti vār-
di – ik dienu to pierādām ar savu dar-
bu, ko šobrīd publiski apšauba valsts 
augstākās amatpersonas.
Mūsu sabiedrība ir parādā 
bērniem

Mūsu sabiedrība ir parādā saviem 
bērniem: viņiem ir jāsaka – liels pal-
dies! Par to, ka šajā laikā, kad pieau-
gušie diskutē par e-formātu ietekmi 
uz viņu izaugsmi un psihi, bērniem 
nav citas izvēles: viss digitālais mācī-
bu process, personības attīstība, viņu 
dzīve ir šeit un tagad, bez melnraksta. 
Ir svarīgi pateikt, ka mēs novērtējam 

viņu varonību šajā laikā, nevis dot sig-
nālus, ka viss, ko viņi ir darījuši teju 
visu mācību gadu digitālā vidē, ir ne-
derīgs, nevērtīgs vai plastikāts. Tikpat 
atbildīgi aicinām izvēlēties formulē-
jumus, lai tiem pedagogiem, kas šajā 
laikā strādājuši patiesi radoši un radī-
juši bērnos satikšanās prieku arī mazo 
lodziņu formātā, netiek raidīti signāli 
par paveiktā nevērtīgumu. Arī mums, 
visiem procesā iesaistītajiem, Svētki 
saistās ar klātbūtni, taču labi izpro-
tam, ka e-formāts esošajos apstākļos 
nav ekstra, tā diemžēl ir mūsu reali-
tāte (arī epidemioloģiski visdrošākā), 
kas jāpieņem.
Aicinām nevilcināties ar 
lēmuma pieņemšanu

Sabiedrība nekad vairs nebūs tāda, 
kāda tā bija pirms pandēmijas. Dzies-
musvētki nav tikai radošais un reper-
tuāra iestudēšanas process, Dziesmus-
vētki vispirms ir notikums sociumā, 
un tajā ir būtisks sadarbības aspekts. 
Mums ir pandēmijas noteiktā e-dzīve 
un, iespējams, būs pandēmijas noteik-
tie e-svētki. Jā, notikums reizi piecos 
gados Mežaparka estrādē ir ļoti spilgts, 
taču tā nav Dziesmusvētku galvenā un 
vienīgā būtība. Dziesmusvētku būtī-
ba ir katrs dalībnieks un viņa piene-
sums, radošums un pašizpausme. Un 
tā ir galvenā Latvijas skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētku būtība – sniegt 
šo iespēja katram bērnam!

Aicinām nevilcināties ar lēmuma 
pieņemšanu par Svētku norisi, darīt 
to atbildīgi, rūpīgi izsverot argumen-
tus, pēc iespējas distancējoties no 
priekšvēlēšanu politiskās retorikas. 
Dziesmusvētki ir unikāls sadarbības 
projekts visos sabiedrības līmeņos, 
kurā svarīgs ir ikviens. Mēs zinām un 
ticam, ka arī pandēmijas apstākļos at-
radīsim atbildes uz jautājumu – kā mēs 
visi kopā epidemioloģiski droši varam 
pabeigt vienu Svētku ciklu, nevis 
meklēsim aizvien jaunus ieganstus, 
kas sākas ar ne!
XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu 
un deju svētku komanda
Deju  lieluzveduma  Saule vija zelta 

rotu radošā komanda – režisors 
un scenogrāfs  Reinis  Suhanovs, 
horeogrāfe inscenētāja Dagmāra 
Bārbale, mākslinieciskā vadītāja 
Indra Ozoliņa

Pūtēju  orķestru  koncerta  Svētku 
rota Latvijai radošā komanda – 
mākslinieciskā vadītāja Ilze Līvi-
ņa, režisore Inga Krišāne, sceno-
grāfs Rūdolfs Baltiņš.

Tautas mūzikas koncerta radošā ko-
manda – režisore Elīna Apsīte un 
mākslinieciskā vadītāja Nora Kal-
niņa.

Mūsdienu deju  lieluzveduma Augs-
tāk par zemi radošā komanda – 
mākslinieciskā vadītāja Annika 
Andersone un režisors Sandis 
Kalniņš.

Folkloras  programmas  Rotā bite, 
rotā saule radošā komanda – mu-
zikālā vadītāja Dina Liepa, produ-
cents  Jeremejs Reinis Druvietis, 
režisora asistente Katrīna  Feld-
mane, režisore Māra Mellēna. 

Projekta  bērniem  un  jauniešiem 
ar  speciālām  vajadzībām  Roku 
rokā dziesmu rotā koordinatore 
Monika Daļecka.

Vizuālās  un  vizuāli  plastiskās 
mākslas  projekta  Radi rotājot 
komanda – mākslinieciskā vadītā-
ja Areta Raudzepa, projekta Radi 
rotājot radošās grupas un Dziesmu 
svētku padomes locekle Ilze  Ri-
micāne.

Koru koncerta Dziesmu koks – māks-
linieciskā vadītāja Aira  Birziņa, 
režisore Inese Mičule.

Koru  koncerta  Koncerta  Dziesmu-
bērns  radošā  komanda  – māks-
linieciskais vadītājs, diriģents 
Edgars Vītols, režisore Inga Cipe 
un virsdiriģenti Arvīds Platpers, 
Jevgeņijs Ustinskovs,  Kaspars 
Ādamsons,  Eduards  Grāvītis, 
Romāns Vanags.

Kokļu mūzikas  koncerta Es varēju 
lielīties radošā  grupa  –  māksli-
nieciskā vadītāja Ieva Šablovska, 
projekta vadītāja Dita Pfeifere, re-
žisors Juris Jonelis.

2021. gada 26. maijā

Atklāta vēstule lēmumu ...
Turpinājums no 3. lpp.

trālijā, tikai ar skaudību klausījusies 
manu draugu ceļojumu uz Austrāliju 
atmiņas. Es ļoti ceru, ka kādreiz CO-
VID beigsies, un man būs tā laimē ap-
ciemot latviešus Austrālija un savam 
acīm redzēt gan valsti, gan satikt lat-
viešus.

Ilze Nāgela: Ko vēlētos teikt Aus-
trālijā dzīvojošajiem latviešiem?

Elita  Gavele:  Es varu tikai ap-
brīnot Austrālijas latviešus. Dzīvojot 
gadu desmitiem projām no Latvijas, 
saglabāt to sirds siltumu un mīlestību 
pret savu Dzimteni. Un ne tikai sirds 
siltumu – saglabāt valodu, kultūru, 

tradīcijas, audzināt savus bērnus pa-
tiesi latviskā garā. Visi esam priecī-
gi, ka darbu Austrālijā jau ir uzsāku-
si pilnvarotā lietvede Ieva Apine, un 
rudens pusē (Red.: Austrālijā – pava-
sarī) durvis vērs jau mūsu vēstniecība 
Austrālijā!

Ilze Nāgela: Vai lasāt laikrakstu 
„Latvietis“, kas iznāk jau 13. gadu 
gan elektroniski, gan drukātā veidā – 
uz papīra?

Elita Gavele: Jā, jā, jā! Lasu gan 
elektroniski, gan drukātas avīzes. 
Drukātie izdevumu gan nonāk pie 
mums ar lielu novēlošanos, taču ma-
nas kolēģes zina un var to apliecināt, 
ka katru reizi, kad viņas ienes man 
pienākušo laikraksta numuru, es no-

lieku darbus pie malas un izlasu avīzi. 
Tas varbūt liekas smieklīgi, jo esmu 
jau daudzus rakstus izlasījusi elektro-
niskajā versijā, bet drukātam izdevu-
mam ir savs siltums un sava vilkme. 
Varbūt šī iemesla dēļ man arī mīļāk ir 
lasīt drukātas grāmatas nevis to elek-
troniskas versijas.

Ilze Nāgela: Sirsnīgi pateicos 
Jums par šai iepazīšanās intervijai 
ziedoto laiku. Laipni lūdzu un aicinu 
Jūs dalīties ar savām domām un ide-
jām laikraksta slejās. Un, protams, ce-
rot, ka šis COVID pandēmijas murgs 
drīz beigsies, gaidīsim Jūs ciemos 
Austrālijā!  ■

* Tagad Latvijas Mūzikas akadēmija

Diasporas vēstniece Elita Gavele
Turpinājums no 7. lpp.
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Katru gadu ap šo laiku man patīk prasīt 
bērniem ticības mācībā „Kas ir trešie vissva-
rīgākie baznīcas svētki?“ Es parasti viņiem 
mazlietiņ palīdzu. Pirmie ir Ziemassvētki... 
Otrie ir Lielā Piektdiena/Lieldienas...

Trešie???... Parasti šajā brīdī bērni sāk 
minēt: Mana dzimšanas diena?... Valentīnas 

diena?... Jāņi?... Bērni nav vienīgie, kas nezin pareizo at-
bildi. Esmu prasījis vairākiem vecākiem, kas arī to nezin.

Francis Chan uzrakstījis veselu grāmatu par šo neziņu 
ar nosaukumu Aizmirstais Dievs. (Forgotten God). Viņš 
paceļ citu jautājumu: Spēcīgs. Kad pēdējo reizi kāds lietoja 
šo vārdu, lai Tevi aprakstīt?”

Jēzus pēdējie vārdi saviem mācekļiem pirms Viņš de-
vas atpakaļ debesīs bija apsolījums: „Jūs dabūsit spēku, 
kad Svētais Gars būs nācis pār jums.“ (Ap. Dar. 1:8). Es at-
ceros, kad pats apmeklēju vietējo universitātē un ieraudzīju 
zīmi ar lieliem burtiem uz ziņojumu dēļa: „lai jūsu ticī-
ba nebūtu pamatota cilvēku gudrībā, bet Dieva spēkā.“ (1 
Kor. 2:5). Divas domas man izšāvās caur prātu: 1. Mana 
ticība bija pamatota cilvēku gudrībā. 2. Dieva spēku es ne-
pazinu. Zīme bija reklāma kristīgai studentu grupai. Īsumā, 
es to apmeklēju, un Dievs galu galā izlīdzināja manu pār-
svarā cilvēku gudrībā pamatotu ticību. Es to saku, jo mana 
pārliecība ir, ka Dievs vēlas to darīt katram cilvēkam. Fran-
cis Chan raksta: „Pat ja atņemtu ko es „zinu“ par Svēto 
Garu no Svētā raksta lasīšanas, manas „pareizās atbildes“ 
par Svēto Garu, es vēl ticētu. Es ticētu Svētām Garam, jo 
esmu piedzīvojis Svētā Gara darbību manī, caur mani un 
ap manu dzīvi veidos kā es nevaru tos noraidīt vai igno-
rēt.” Ir arī teikts, ka cilvēki, kas aizmirst vai nezin savu 
vēsturi, ir lemti to atkārtot. Tas darbojas arī otrādi. Cilvēki, 
kas nemācās no vēstures arī nepiedzīvo to, ko viņiem vaja-
dzētu. Tas īpaši attiecās tam, kas notika mūsu latviešu tau-
tai Vasarsvētkos 1739. gadā. Latvijas vēsturnieks Gundars 
Ceipe raksta: „Vidzemē sāka masveidā notikt vārdos grūti 
aprakstāmas vēl nebijušas brīnumainas lietas. Vasarsvēt-
ku galvenā saiešana notika zem klajas debess diakonāta 
priekšā, jo telpas bija par šauru. Notika tas, ko aprakstīt un 
saprast ir neiespējami, ja pats neesi piedzīvojis kaut ko vis-
maz attālu līdzīgu. Pār šiem cilvēkiem Gaujas krastā atvē-

rās Dieva valstības debesis, no kurām pār cilvēku dvēselēm 
izlija Svētais Dieva gars. Vācbrālis Buntebarts to apraksta 
vienkārši: „Šī gada Vasarsvētki bija īpašas žēlastības die-
nas. No šī brīža daudzi modinātie skaita savu apžēlošanas 
laiku.“ Pašā dziļākajā verdzības bedrē bija sācies Svētā 
Gara žēlastības un cilvēku pārvēršanas darbs. Tas eksplo-
zīvi sākās un ilgi neatslāba. Šis latviešiem bija un ir svētu-
mu svētums, kā debesis atvērās un tautā ienāca uzvarētāju 
ticības spars un pašas debesis.“ (Dieva Tautas Dzimšana 
Latvieši). Ievēro, ka Gundars Ceipe rakstīja: „Notika tas, 
ko aprakstīt un saprast ir neiespējami, ja pats neesi piedzī-
vojis kaut ko vismaz attālu līdzīgu.” Dievs ir aizmirsts tiem, 
kas nav kaut ko līdzīgu piedzīvojuši. Mēs varam ticēt, ka 
Dievs ir, bet praktiski, kas padara Viņu īstu ir Svētā Gara 
darbība mūsos. Mārtiņš Luters mācīja: „Es ticu, ka es ar 
savu prātu un spēku nevaru uz Jēzu Kristu, savu Kungu, 
ticēt, nedz pie Viņa nākt, bet Svētais Gars ir mani ar Evaņ-
ģēliju aicinājis, ar savām dāvanām apgaismojis, pareizā 
ticībā darījis svētu un uzturējis, tāpat kā Viņš visu kristīgo 
draudzi virs zemes aicina, pulcina, apgaismo, dara svētu 
un pie Jēzus Kristus uztur vienīgā pareizā ticībā.“

Tamdēļ rakstu jums šodien, lai atgādināt to, kas dau-
dziem aizmirsts.

Dievs Tēvs jūs mīl. Dievs Dēls ir nācis, lai jūs atpestītu 
no grēka un mūžīgās nāves (elles). Dievs Svētais Gars to 
visu dara īstu jūsu sirdīs.

Nāc, Visuvarenais, Skaņās lai viļņo gaiss, Dziesmas lai trīc.
Tev, mūsu Ķēniņam Slavu mēs pienesam, Tev vienam pateicam, 

Tu – mūsu rīts.
Nāc, miesā dzimis Vārds, Lai top ik cilvēks skārts, Kas Tevi lūdz. 
Nāc, svētī tautu šo, Caur tālēm kaisīto, Tās dienu apgaismo, 

Ceļš kad ir grūts.
Nāc pie mums, Svētais Gars, Krūtīs lai dedzīgs spars Ik brīdi mīt. 

Nekas lai nepieviļ, Sirdī lai miers ir dziļš Dzīve lai prieku šķiļ 
Tev slavu vīt.

Svētīgus, spēcīgus Vasarsvētkus un Svētā Gara pilnu se-
košanu!

Mācītājs Aldis
Laikrakstam „Latvietis“

Aizmirstais Dievs
Mācītājs Aldis par trešajiem vissvarīgākiem baznīcas svētkiem

Vasarsvētki Kandavā.
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Dabīgi, ka latviešu jaunieši piedalīsies vairākos sarīkojumos, 
bet būs arī atsevišķs Jauniešu koncerts.
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Ceļamies laicīgi un 
pēc vieglām pārslām ar 
pienu un stipru kafiju 
brokastīs, sapakojam 
auto, sevišķi uzmanot, 
kā iepakojam mūsu pirk-
tos vīnus, un ar ardievu 

sveicienu mūsu kaimiņu lamām, stūrē-
ju prom uz ziemeļu pusi.

Pirmo pieturvietu – Visu svē-
to muiža (All Saints Estate) – bijām 
apciemojuši pirms vairāk nekā div-
desmit gadiem, un atmiņā palikuši 
ne tikai gardie vīni, bet arī kokiem 
apstādītā iebraucamā ceļa gatve, bet 
tā nu ir vēl iespaidīgāka nekā atce-
rējāmies. Koku galotnes iebrauktu-
ves abās pusēs tagad saaugušas tā, 
ka satiekas augstu virs ceļa, veidojot 
lapotu, ēnainu un garāmbraucējus 
iebraukt aicinošu tuneli, kam galā ir 
grezna Eiropas stila celtne, kurā atro-
dama ne tikai vīnu baudīšanas telpa, 
bet arī smalks restorāns (Cik sapratu, 
tam esot piešķirta viena Melnā cepu-
re, atzīmējot restorānu piedāvājumu 
kvalitātes!), lauku produktu veika-
liņš, vīnu gatavošanas novērošanas 
telpa un vēsturiska, veca mājiņa, kur 
izmitināja āziešu darbiniekus muižas 
sākuma gados.

Nogaršojam vairākus piedāvāju-
mus, es šoreiz atsakos norīt devumus, 
jo jāvada auto, tomēr kārtīgi izskalo 
vīnus mutē pirms bēdīgi palaižu bļo-
diņā, bet Suzannai nav tāds ierobe-
žojums, un viņa godīgi iztukšo katru 
devumu. Iepērkamies un pēc īsas pa-
staigas dārzā dodamies tālāk un nāko-
šo vīnu dārzu – Moris Vīni, kur mēs 
arī bijām, kad beidzamo reizi bijām 
Raterglenā (Rutherglen).

Piebraucot, atmiņā nāk beidza-
mā reize, kad apmeklējām šo vīnota-
vu. Toreiz, stāvot pie letes un baudot 
piedāvājumus, telpā ienāca neglīti 
apģērbts vecītis, kam uz pleca sēdēja 

krāsains papagailis un smalki vaicāja 
apkalpotājai: Lūdzu, vai varētu nogar-
šot jūsu portvīnu? Pēc diviem nogar-
šojumiem, vēl smalkāk pateicās Pal-
dies! un izgāja laukā!

Atstāstīju šo notikumu mūsu ap-
kalpotājai, un mēs visi pasmējāmies. 
Šodien nesastopam ne ubagu, ne 
papagaili un, pēc piedāvājumu bau-
dīšanas, nopērkam dažas pudeles, 
ieskaitot gardu portvīnu un šī rajona 
slaveno, sarkano Džūrif un dodamies 
tālāk.

Pusdienas pavadām uz kafejnī-
cas balkona Marija (Murray) upmalas 
dārzā, un nolēmām šodien nebraukt 
tālāk, labāk pārgulēt Alburijā (Al-
bury). Suzanna sazvanās ar bērniem, 
un viss kārtībā. Jaunā ģimenīte iedzī-
vojas labi. Mums nav ko steigties. Ar 
vieglu prātu atrodam naktsmājas un 
pastaigājamies pa Alburijas ielām un 
veikaliem. Suzanna mudina: Taču ma-
zulim jāiepērk kāda dāvana. Nekādā 
ziņā nevaram atgriezties pie bērniem 
ar tukšām rokām! Kad es jautāju, vai 
nevarētu pietikt ar devumu no mūsu 
vīnu iepirkumiem, saņemu rājienu un 
skatienu, kas izkausētu aisbergu. Labi, 
ejam iepirkties!

Nākošā dienā nogriežamies no 
galvenās šosejas pie Holbrukas 
(Holbrook) ciema un dodamies pa 
lauku ceļu uz Vagas (Wagga Wag-
ga). Kaut gan šaurāks nekā galvenais 
ziemeļu-dienvidu lielceļš, braukša-
na ērta, jo nav daudz pretim braucē-
ju un no aizmugures neviens nelien 
klāt. Netālu pirms mūsu galapunkta 
piebraucam Mengoplā (Mangoplah) 
miestiņam, kur puķu dārziņā kro-
dziņa priekšpusē nezvēra skulptūra 
vēro ik katru garām ceļotāju. Pie-
bremzēju un izkāpjam, lai tuvāk 
apskatīt briesmoni. Fotografējamies 
un izpalīdzam citiem vērotājiem, 
kad viņi palūdz mūs nofotografēt 

viņus.
Drīz jau esam mājās pie bērniem 

un mazdēla, kas skaisti iemidzis. Iz-
lādējam iepirktās preces un lietotās 
drēbes, un, kamēr sievas pārrunā zī-
daiņu lietas, es ķeros pie drēbju maz-
gāšanas.

Lūkas aizbraucis iepirkties, un va-
ram sagaidīt lieliskas vakariņas, bet no 
mūsu puses piedāvāsim gardumus no 
Raterglenas vīnu laukiem.

Kristaps Zariņš
Laikrakstam „Latvietis“

Turpmāk vēl

Mazdēls un vīnu lauki (6)
No Zelta piekrastes caur Voga Voga uz Vangeratu un vēl tālāk
Piektais turpinājums. Sākums LL647, LL648, LL649, LL650, LL651.

Suzanna un Kristaps pie Mengoplā 
briesmoņa.
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Ilonas Bērziņas grāmata „Emīls Dēliņš – patriots, žurnālists, diplomāts“ 
dod vēsturisku pārskatu par unikālu personību, kas savu mūža darbu veltīja 
Latvijas valodas un kultūras uzturēšanai trimdā, un veicināja caur politiskiem 
un diplomātiskiem kontaktiem Latvijas apzinību ārzemēs ar cerību, ka vienu 
dienu Latvija atgūs savu neatkarību.

Grāmata pieejama gan iTunes Books veikalā elektroniskā formā kā arī 
drukātā formā caur Gramatuplaukts.lv. Grāmata ir latviešu valodā.

https://gramatuplaukts.lv/products/emils-delins-patriots-zurnalists-
diplomats/?v=6cc98ba2045f

https://books.apple.com/us/book/emīls-dēliņš/id770733269
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Šis stāsts ir par ievē-
rojamu personību: Juri 
„Džordžu“  Oļģertu 
Danci – manu krusttē-
vu.

Dzimis 1932. gada 
28. novembrī, kā pirm-
dzimtais Arvīda Vil-

helma un Irmas Alīdes ģimenē. Jura 
bērnība pagāja pašā Rīgas pievārtē, 
Zemgales jūras krastā, Vecāķos.

Ar sarkanās armijas ielaušanos 
Latvijas Republikas teritorijā, Jura ve-
cāki kopā ar saviem dēliem Juri un jau-
nāko dēlu Miķeli devās bēgļu gaitās.

Danču ģimenes bēgļu gaitas neat-
šķīrās no tūkstošiem citu ģimeņu. Tā 
nu viņi nonāca Vācijā, Ziemeļu DP 
nometnē Vircburgā. Juris apmeklēja 
skolu, kā jau visi bērni, bet kad stun-
das bija beigušās, Juris ar lielu aizrau-
tību dzenāja visas pieejamās bumbas. 
Bumbas bija tik nolietotas, ka beigās 
skrandas un vecas lupatas tikai vien 
palika. Vēlāk radās arī basketbola stat-
ne ar piemērotu riņķi, bet sapnis par 
īstu basketbola bumbu Juri neatstāja. 
Tad pienāca Jura dzimšanas diena, un 
tēvs viņam uzdāvināja jaunu basketbo-
la bumbu. Kur tēvs bija to sadabūjis, tā 
arī palika neizzināts noslēpums.

Pats Juris par to saka: „Kā tēvs to 
sadabūja, es tā arī nekad neuzzināju, 
tas arī palika noslēpums.“

Skolas gaitas turpinājās, un neiz-
palika arī sasniegumi basketbolā, tā 
nu viņam izdevās iekļūt skolas otrajā 
desmitniekā.

Juris atceras: „Mēs 1948. gadā de-
vāmies uz turnīru Fišbankā, kuru pa-
beidzām pie beidzamiem.“

Austrālijas varas iestādes Arvīda 
veselības dēļ liedza viņam iebraukša-
nu Austrālijā, un šī iemesla dēļ Irma, 
Juris un Miķelis devās tālajā ceļā jau 
bez ģimenes tēva Arvīda. Šķiršanās 
bija ļoti smaga, un tā arī bija pēdējā 
reize, kad dēli redzēja tēvu un sieva 
savu vīru.

Dramatiskie notikumi – atstājot 
Tēvzemi, dzīve nometnē un tālāk do-
šanās uz pavisam svešu zemi, padarīja 
Juri par ļoti stipru cilvēku, kāds viņš 
arī palika līdz pēdējam dzīves mir-
klim.

1949. gadā Juris devās uz Melbur-
nu, bet drīz vien pārcēlās uz Adelai-
di. Savas darba gaitas Juris uzsāka 
savā 17. dzimšanas dienā: „„General 
Motors Holden“, strādājot auto daļu 
veikalā. Darbs nebija grūts, un atalgo-
jums arī zems, man kā nepilngadīgam 
māceklim vajadzēja darīt pieaugušo 
darbu un pēc dažiem mēnešiem es jau 
strādāju septiņas dienas nedēļā.“

Tā raksturoja savu darba gaitu sā-
kumu pats Juris.

Tad īstā Jura veidā viņš paziņoja: 
„Šis režīms iejaucās manā sporta un 

sabiedriskajā dzīvē. Nācās meklēt la-
bāku atalgojumu un īsākas stundas. 
Lai gan man bija noslēgts 2 gadu lī-
gums ar valdību, man izdevās gada 
laikā izkļūt no šī līguma.“

Un tā Juris ieguva darbu gāzes ba-
lonu uzpildes rūpnīcā Torensvilā, to 
viņš raksturoja kā smagāku darbu, bet 
ar labāku atalgojumu.

Drīz vien šim darbam sekoja cits 
darbs, tagad jau viņš izgatavoja betona 
ķieģeļus, strādājot 30 stundas nedēļā 
un saņemot 18 ginejas (guineas). „Tas 
bija ļoti labi manai basketbolista kar-
jerai,“ atzīmēja Juris.

Pēc tam viņš pārcēlās uz darbu 
Dārlingtonā, uz jaunu dzīvojamo māju 
rajonu, gatavojot 4x4 jarrah stabus 
koka māju pamatiem. Juris to rakstu-
roja kā grūti „yakka“*, bet ar labu 
atalgojumu.

Tad Juris sāka darboties kā mūr-
nieks, un jau līdz 1956. gada Olim-
piskajām spēlēm viņš bija otrais 
mūrnieks. 1957. gadā viņš apvienojās 
ar savu draugu Alfonsu Skaldi, un 
kopīgi viņi Elizabetē sāk iekārtot be-
tona iebrauktuves un gājēju celiņus. 
1972. gadā viņi betonēja pēdējo gājēju 
celiņu, un uz to brīdi viņi jau nodarbi-
nāja 10 strādniekus. Starplaikā viņiem 
bija darba līgumi gan ar naftas kompā-
nijām, gan ar būvuzņēmējiem.

No 1978. gada Skalde & Dancis 
Pty Ltd strādāja tikai ar naftas kom-
pānijām un vairs nenodarbojās ar ma-
zajiem pakalpojumiem. „Beidzot esam 
stabila kompānija,“ tā sacīja Juris.

1979. gadā Alfons Skalde devās 
aizsaulē, un no tā brīža onkulis Juris 
vadīja šo biznesu līdz 1997. gadam 
viens pats. Man personīgi arī bija izde-
vība izbaudīt šo smago darbu vasarās 
no 1991. – 1993. gadam, un jāpiekrīt 
onkuļa Jura apzīmējumam, ka tas bija 
hard yakka.*

Juris raksturo savu darba karjeru: 
„Savas darba gaitas sāku viens pats 
un beidzās viņas, man esot vienam.“

Darbu Jurim nācās uzdot veselības 
dēļ, pateicoties, kā viņš teica betona 
iebrauktuves un gājēju celiņu dēļ.

1955. gada 19. novembrī Juris ap-
precēja Liesmu Strazdiņu Svētā Stī-
vena (Stephens) baznīcā, Veikf īlda 
(Wakefield) ielā. 1956. gada 7. jūnijā 
pasaulē nāca dēls Pēteris un tā paša 
gada 23. augustā viņi tika naturalizēti 
kā Austrālijas pilsoņi.

1974. gadā Liesma, Juris un Pēte-
ris pārcēlās uz Morgānu, Marija upes 
krastā. Juris atkal uzsāka biznesu ar 
draugu Alfonu Skaldi, un kopā viņi 
bija kroga īpašnieki Terminus hotelī. 
Terminus krogus nebija labā stāvoklī, 
kad viņi pārņēma biznesu, bet kā Ju-
ris teica: „Ar jaunības sparu mēs sā-
kām strādāt. Darbs paņēma 2 gadus, 
un peļņa bija maza, bet tajos laikos 

Juris „Džordžs“ Oļģerts Dancis
28.11.1932. – 20.04.2021.
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tas bija pietiekami. Prieks beidzās 
1989. gadā, kad valdība deklarēja, ka 
māja jādemolē. Likteņa ironija ir, ka 
manas sievas brāļa dēls Andrejs uz-
būvēja vēl vienu „šaku“** tanī pašā 
vietā, kur valdība teica, ka nevarēja. 
1990. gadā mūsu laiks Morgānā bei-
dzās, mēs pārdevām krogu, „šaku“ 
demolēja, nebija vairs ko darīt. Mēs 
ieguldījām daudzas brīvas stundas, 
remontējot krogu, un bija baigi žēli, 
ka šis periods beidzās,“ ar nožēlu balsī 
stāstīja Juris.

Atgriežoties pie basketa.
Ierodoties Adelaidē 1950. gadā, 

pēc darba līguma Smitf īldā, Juris 
piedalījās latviešu sabiedrībā un sati-
ka Oliju Resno, kas tajā laikā spēlēja 
basketu pie YMCA komandas. Olijs 
aicināja Juri pievienoties komandai, 
un neilgi vēlāk Juri izvēlēja Dienvid-
austrālijas pavalsta komandas spēlei 
1950. gada Austrālijas čempionātā 
Brisbanē. Dienvidaustrālija izcīnīja 
otro vietu, un Juri tad ievēlēja Austrā-
lijas komandā. Diemžēl finansiālu grū-
tību dēļ, komandai nebija iespējas spē-
lēt starptautiskos turnīros vai Helsinku 
Olimpiādē. Tomēr starplaikā Juris un 
Austrālijas komanda spēlēja pret Har-
lem Globetrotters amerikāņu koman-
du Adelaidē un Melburnā 1953. gadā.

Vēlāk, kad pietiekamā skaitā lat-
vieši sanāca kopā, tie nodibināja Ade-
laides Latviešu Sporta (ALS) Klubu. 
ALS spēlēja Adelaides basketbola 
virslīgas sacensībās un tajā laikā izcī-
nīja dažus čempionātus. Tajos gados 
basketbolu spēlēja tikai ziemā; vasarā 
Juris un ALS spēlēja volejbolu. Juris 
teica, ka volejbols bija atpūta, līdz tam 
laikam, kad sacensības palika nopiet-
nas.

Juris spēlēja Dienvidaustrālijas 
komandā, kura izcīnīja Austrālijas na-
cionālo turnīru 1953. gadā Forestviles 
jaunuzbūvētā basketbola stadionā.

Tāpēc, ka Juris bija 200 cm garš 
un solīds, viņš bija viens no Dienvid-
austrālijas centriem. Viņš bija slavens 
par atlecošo bumbu cīņu pie groza, 

Juris „Džordžs“ Oļģerts Dancis
28.11.1932. – 20.04.2021.



14. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Trešdien, 2021. gada 2. jūnijā

skrejošo kreisās rokas āķu metienu un 
solīdiem aizsegiem.

Juri ievēlēja 1956. gada Melbur-
nas Olimpiskajā basketbola komandā. 
Kaut ar komanda uzvarēja tikai divas 
no vienpadsmit spēlēm, daži spēlētāji 
labi spēlēja, ieskaitot Juri. Viņš iemeta 
16,3 punktus spēļu caurmērā un izcī-
nīja visvairāk atlēkušās bumbas visās 
Olimpiskajās spēlēs, pat vairāk par 
leģendāro Bilu Ruseli, spēlētāju, kas 
pēc Olimpiskajām spēlēm nospēlēja ar 

Bostonas Celtikiem.
Pēc Melburnas Olimpiskajām spē-

lēm, leģendārais treneris Ēriks Ērkēns 
trenēja Juri un Dienvidaustrālijas vī-
riešu komandu, kura izcīnīja Austrāli-
jas čempionātus 1957., 1958., 1959. un 
1960. gados.

1960. gadā Juri ievēlēja Austrāli-
jas Olimpiskajā basketbola komandā. 
Komanda trenējās Adelaidē, un Juri 
atlaida pat no fiziskiem treniņiem, jo 
katru dienu viņu cementēšanas dar-
bi ar Skaldi un Danci viņu turēja ļoti 
stipru un veselu.

2006. gadā Jura basketbola talantu 
atzīmēja Austrālijas basketbola Slavas 
zālē. Viņu atzīmēja kā basketbola pio-
nieri Austrālijā un Boomer*** pirmo 
Lielo vīru vai Centru. Viņš bija ļoti 
pagodināts, aizstāvot savu jauno val-
sti, kura viņu ģimeni uzņēma kā dīpī-
šus.****

1993. gadā Juris un Liesma aiz-
ceļoja atpakaļ uz dzimteni apciemot 
radus un draugus. Diemžēl, esot Lat-
vijā, Jura kreisajā gūžas kaulā radās 
plīsums un pēc atveseļošanās viņš ar 
sievu atgriezās Austrālijā, bet ar to 
jau nelaime nebeidzās; ceļā uz mājām 
Prāgā Juris krita, līdz ar to uzliekot 
vēl lielāku pārbaudījumu savai vese-
lībai. Kādā no ķirurga slēdzieniem 
var lasīt vāja kaulu uzbūve. Taču arī 
šīs neveiksmes nesalauza onkuli Juri, 
viņš turpina apmeklēt ūdens terapijas 
klases cik bieži vien iespējams, bet nu 
jau ar kruķu palīdzību.

Neskatoties uz ķermeņa bēdīgo 
stāvokli, viņa prāts ir ass un skaidrs kā 
augstākās pakāpes dimants. Viņš re-
gulāri seko dienas notikumiem, mēģi-
na noskatīties jaunākās filmas interne-
tā un turpina lasīt grāmatas. Neatstāj 

novārtā arī sabiedriskos pienākumus, 
tā būdams Daugavas Vanagu nodaļas 
kasieris vairāk nekā 10.gadus.

Daugavas Vanagu namā viņam 
bija īpaša vieta – krēsls bāra stūrī, uz 
kura sēžot viņu varēja sastapt katru 
sestdienas pēcpusdienu. Sarunās katrs 
varēja dalīties ar Juri un uzklausīt viņa 
padomus vai dzīves gudrības gan no-
pietnos toņos, gan ar humora un maz-
liet pat sarkastiskā tonī. Jurim bija ko 
stāstīt arī par Daugavas Vanagu orga-
nizācijas dibināšanu, pie kuras šūpuļa 
Juris bija klāt. Juris ir pēdējais, kurš 
piedalījās 1952. gada 26. janvāra sa-
nāksmē, kurā tika dibināta Adelaides 
DV nodaļa un kurai viņš bija uzticīgs 

✝ Mūžībā devusies

AUSMA BĻODNIECE dz. BĪSKAPE
Dzimusi 1926. gada 27. jūlijā Rīgā, Latvijā

Mirusi 2021. gada 18. maijā Zelta piekrastē, Austrālijā

Viss aiziet, kam ir jāaiziet, un atpakaļ vairs nenāks.
Tik saule lec un noriet, tāpat kā senāk.
Aspazija

Viņu mīlestībā piemin
Liena, Aldis, Iveta, Ingus un Lārs.

Mūžībā aizgājis Latvijas diplomāts un trimdas darbinieks

PĒTERIS KĀRLIS ELFERTS
Dzimis 1961. g. 29. jūnijā, ASV

Miris 2021. g. 28. maijā, Grieķijā

Viņu mīļā atmiņā paturēs Ilze un Gunārs Nāgeli.
Izsakam līdzjūtību tuviniekiem.

Juris „Džordžs“ Olģerts Dancis
Turpinājums no 13. lpp.

Juris Dancis pie groza Dienvidaustrā-
lijas pavalsts vienībā.
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Juris Dancis 1956. gada Melburnas 
Olimpisko spēļu formas tērpā.
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Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
4. jūnijs
Elfrīda, Sindija, Sintija
1206. vācu bruņinieki izcēlās Mārtiņsa-
lā un uzbruka Doles un Salas lībiešiem, 
kas kopā ar latgaļiem Doles un Salaspils 
lībiešu vecākā Ako vadībā bija nolēmuši 
uzbrukt Rīgai. Lībieši tika sakauti, Ako 
krita. Pieaicinājis palīga zemgaļus, Rīgas 
bīskaps Alberts organizēja militāru ek-
spedīciju pret Turaidas lībiešiem. Lībieši 
lūdza palīdzību Polockas kņazam, pēc 
neveiksmīgām cīņām lībiešiem nācās 
pakļauties bīskapam un pieņemt katoļti-
cību. 1207. gadā bīskaps un Zobenbrāļu 
ordenis sadalīja iekarotās lībiešu zemes.
1938. ALT režisore un aktrise, radio-
žurnāliste Valda Rube.

5. jūnijs
Igors, Ingvars, Margots

Pasaules vides aizsardzības diena
1966. filmu režisors Askolds Saulītis.

6. jūnijs
Ardis, Ingrīda
1921. literatūras zinātnieks, biblio-
grāfs, rakstnieks Valdemārs Ancītis.

7. jūnijs
Arnis, Gaida, Arno
1906. folkloriste, filoloģe Vilma Greb-
le.
1931. rakstniece Dagnija Zigmonte.
1946. politoloģijas profesore, politiķe 
Rasma Kārkliņa.
1981. Latvijas futbolists Ģirts Karlsons.

8. jūnijs
Frīda, Frīdis, Mundra 
1921. aktrise Ņina Leimane.

1941. vācu karavīri sāk ierasties Somi-
jā gatavībā uzbrukt PSRS.
1946. ķīmiķis, politiķis, LR izglītības 
un zinātnes ministrs (1993.g. 3.aug. – 
1995.g. 27.maijs) Jānis Vaivads.
1976. žurnālists un politiķis, Rīgas 
Domes priekšsēdētājs (2009.g. 1.jūl. – 
2019.g. 29.maijs) Nils Ušakovs.

9. jūnijs
Gita, Ligita
1921. gaidu vadītāja Austrālijā Elfrīda 
Rimšane.
1931. literatūras vēsturniece Līvija 
Volkova.

10. jūnijs
Anatols, Anatolijs, Malva
1931. komponists Romualds Jermaks.
1951. aktieris Juris Gornavs.  ■

līdz pēdējai dienai.
Juris bija caur un caur džentlmenis, 

kurš iemantoja draugus, gan spēlējot 
basketbolu, gan esot latviešu sabied-
rībā. Viņš prata iekarot cilvēku sirdis 
ar savu šarmu, humora izjūtu un, pro-
tams, ar māku dalīties dzērienā.

Ar savu klātbūtni viņš iekaroja 
visu sirdis. Juris ir zaudējums mums 
visiem, bet visvairāk viņš pietrūks dē-
lam Pēterim, sievas māsai Saulcerītei, 

krustmeitai Intai un krustdēlam un 
brāļa dēlam Reinim. Viņš bija mīļš on-
kulis Andrejam un Rūdim, veconkulis 
Markusam, Kobījam, Jānai, Zālijai, 
Elisai, Zārai un Ailai un vecvecon-
kulis mazajai Violetai. Nenoliedzami, 
kad arī pašas jaunākās Danču dzimtas 
atvases skums pēc onkuļa Jura.

Viņš vienmēr paliks siltā piemiņā 
mūsu sirdīs un nu jau arī saticies ar sa-
viem mīļajiem Arvīdu, Irmu un Lies-
mu, un nav nekādu šaubu par to, ka 
brālis Miķelis viņu jau gaida debesu 
basketbola laukumā uz kārtējo spēli.

Dusi saldi.
Vieglas smiltis, krusttēv un onkuli 

Juri!
Reinis Dancis

* „hard yakka“ – smags darbs 
(austrāliešu izteiciens)

** „shack“ (angl.) – necila māji-
ņa, šķūnītis

*** Boomers – Austrālijas vīriešu 
basketbola valsts vienība

**** „Displaced persons“ – Otrā 
pasaules kara bēgļi Rietumei-
ropā

Juris „Džordžs“ Olģerts Dancis
Turpinājums no 14. lpp.

ATBILDU UZ JAUTĀJUMU: Izpildīt vai aizpildīt: kā un kad pareizi tos lietot?

Turpinām iesākto sarunu par 
darbības vārdiem, kas atvasināti ar 
priedēkļiem. Kā jau minēju, katram 
priedēklim ir sava nozīme vai nozī-
mes, ko tas piešķir atvasinātajam vār-
dam, bet, ja priedēklis vārda nozīmi 
nemaina, tad to iesaka nepievienot.

IZ- norāda uz darbības pabeig-
tību, uz darbību, kas kaut ko atsedz, 
virzās kaut kam cauri.  IZPILDĪT 
nozīmē veikt, īstenot, arī rīkoties, 

darboties, arī ierakstīt prasītos datus (anketā, veidlapā); otra 
nozīme ir atveidot, paveikt (ko sagatavotu, iestudētu) – dzie-
dāt, spēlēt, atskaņot. Pāris piemēru: izpildīt uzdevumu, solī-
jumu, anketu; soliste orķestra pavadījumā izpildīja dziesmu; 
tika izpildīta strauja deja.

AIZ- arī norāda uz darbības pabeigtību, kā arī uz to, ka 
darbība notiek, virzoties aiz kaut kā, ka kaut kas tiek aiztaisīts 
vai turēts aizvērts. AIZPILDĪT nozīmes: piepildīt (spraugu, 
dobumu, plaisu utt.), novērst trūkumus, nepilnības, zaudēju-

mu sekas, aizņemt (telpu, platību),‘ierakstīt (veidlapā, ailē), 
aizņemt (kādu laikposmu). Piemēri: plaisa sienā tika aizpildī-
ta ar sūnām; robus zināšanās var aizpildīt, daudz lasot; pāris 
garu teikumu aizpilda visu lappusi; aizpildīju visas ailes tabu-
lā; brīvo laiku aizpildīja garas pastaigas.

Abi vārdi ir pietiekami atšķirīgi, tā ka to lietojumā problē-
mām nevajadzētu rasties, izņemot saskares punktu – anketu, 
veidlapu aizpildīšanu. Kaut gan vārdnīcās šī nozīme norādīta 
abiem vārdiem, anketu iesaku AIZPILDĪT, nevis IZPIL-
DĪT.

Sanita Dāboliņa
Laikrakstam „Latvietis“

#latviešuvaloda
#dzimtāvaloda
#raksti
#rakstītprieks
#komunikācijakākvalitātesinstruments
#ceļāuztavugrāmatu
#valodairkāupe

Valoda, valodiņa...
Piepildījums atšķiras no izpildījuma

Laikraksts „Latvietis“ izsaka pateicību G par atbalstu laikraksta darbam!
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Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 1. jūnijā.
€1 = 1,57930 AUD
€1 = 0,86285 GBP

€1 = 1,68370 NZD
€1 = 1,22250 USD

Tiešsaistē – visur pasaulē
5. līdz 19. jūn. – Rīgas festivāls. Koncer-
tos dzirdēsim spilgtākos Latvijas mūzi-
ķus un kolektīvus – Latvijas Radio kori, 
Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri, 
kamerorķestri Sinfonietta Rīga, Latvijas 
Radio bigbendu, Rīgas Saksofonu kvar-
tetu, pianistu Vestardu Šimku, klavesī-
nisti Ievu Salieti, dziedātāju Intaru Bu-
suli. Koncertos skanēs Imanta Kalniņa 
mūzikas stāsti, džeza standarti, dažādu 
laikmetu klaviermūzika, beļģu un franču 
baroka šedevri, kā arī vairāki jaundarbi. 
Festivāla koncertus varēs skatīties ReTV.
lv Informācija www.latvijaskoncerti.lv

Adelaidē
Ceturtdien,  3.  jūnijā, plkst. 10.00 
ALB namā Scrabble (latviešu un an-
gļu valodā) un pusdienas. Pieteikties 
LAIMAS birojā. Mēneša maksa $5 
LAIMAS klientiem, pārējiem $10.
Sestdien, 5. jūn., plkst.13.30 ALB namā 
Adelaides latviešu skolas pilnsapulce.
Svētdien, 6. jūn., plkst. 9.30 Tālavā novuss.
Svētdien,  6.  jūnijā, Tālavas lielajā zālē 
plkst.13.00 pusdienas (sātīgas zupas), 
plkst. 14.00 – 16.00 sadziedāšanās kopā ar 
kori Dziesmu laiva. Kompaktdiska (CD) 
Dziedam līdzi / Sing-a-long prezentācija. 
Bārs atvērts. Koklētāju kopa Ausma un 
citi dziesmotāji. Ieejas maksa $10 (jaunie-
šiem zem 18 gadiem ieeja brīva). Varat re-
zervēt galdu vai atsevišķas biļetes iegādā-
ties pie koristiem, vai sestdienās veikaliņā 
Sakta, vai pirms sarīkojuma pie ieejas.
Ceturtdien, 10. jūn., plkst. 10.00 ALB 
namā spēlēsim Scrabble (latviešu un 
angļu valodā) un ēdīsim pusdienas. Pie-
teikties LAIMAS birojā. Mēneša mak-
sa $5 LAIMAS klientiem, pārējiem $10.
Ceturtdien, 10.  jūn., plkst. 10.00 ALB 
namā skatīsimies Dailes teātra mūzik-
lu Marlēna. Pēc tam pasniegsim siltas 
pusdienas, tāpēc lūdzam pieteikties LAI-
MAS birojā līdz 8. jūnijam. Dalības mak-
sa $5 LAIMAS klientiem, pārējiem $10.
Svētdien, 13. jūn., plkst.10.00 Centennial 
kapos pie Latviešu akmens pieminēsim 
pirms 80 gadiem deportētos tautiešus.
Svētdien, 13. jūn.,  plkst. 9.30 Tālavā 
novuss. 
Trešdien, 16. jūn., plkst. 10.30 izbrauk-
sim no ALB nama uz Kuitpo mežu. 
Līdzi ņemiet visu nepieciešamo sēņoša-
nai, krēslus sēdēšanai un groziņu kop-
galdam. LAIMA sagādās skābus kāpos-
tus ar desiņām un tēju/kafiju. Pieteikties 
LAIMAS birojā līdz 15. jūnijam (auto-
buss ar 24 vietām un piekabi). Maksa 
$10 LAIMAS klientiem, pārējiem $20. 
Atgriezīsimies Adelaidē ap plkts.16.00.
Ceturtdien,  17.  jūn., plkst. 10.00 ALB 
namā spēlēsim Scrabble (latviešu un an-
gļu valodā) un ēdīsim pusdienas. Lūdzam 
pieteikties LAIMAS birojā. Mēneša mak-
sa $5 LAIMAS klientiem, pārējiem $10.
Sestdien, 19. jūnijā, plkst.14.00 Migrā-
cijas muzejā BALTIEŠU PADOME ai-

cina ikvienu pieminēt 14. jūnija depor-
tāciju 80 gadu atceri. Pēc īsas uzrunas 
sekos priekšnesumi; piedalīsies mūsu 
skolnieki, visu triju tautu kori un sekos 
vainaga nolikšana pie Baltiešu plāksnes.
Svētdien, 20. jūnijā, plkst. 9.30 Tāla-
vā novuss.

Adelaides Sv. Pētera draudze
Prāv. Dr. J. Priedkalns.
Dievkalpojumos jāievēro COVID-19 
noteikumi.
Svētdien,  6.  jūnijā, plkst.11.00 2. svēt-
diena pēc Vasarsvētkiem, dievkalpojums.
Svētdien, 13. jūnijā, plkst. 11.00  pie-
miņas dievkalpojums pirms 80 gadiem 
aizvestajiem tautiešiem.

Brisbanē
Sestdien,  12. jūnijā, laiku paziņos 
vēlāk, Brisbanes Latviešu namā Jāņu 
pusdienas. Vairāk informācijas sekos 
vēlāk (e-pastā un FB).

Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze

Kanberā 
Svētdien, 13. jūn., plkst. 14.00 Poļu kluba 
telpās, Turner, Aizvesto piemiņas atcere. 
Pieminam Latvijas iedzīvotāju deportā-
cijas uz Sibīriju. Ielūgtas arī ir Kanberas 
igauņu un lietuviešu saimes. Runu sniegs 
diplomāte Ieva Apine. Īsumā savās valo-
dās publiku uzrunās arī igauņu vēstniece 
Kersti Eesmaa un lietuviešu vēstniecības 
pilnvarotā lietvede Aiste Jakštiene.

Kanberas latv. ev. lut. draudze

Melburnā
Melburnā no 27.05. uz vienu nedēļu 
izsludināts lokdauns.
COVID noteikumi: https://www.dhhs.
vic.gov.au/victorias-restriction-levels-
covid-19
Piektdien,  4.  jūn., The Ian Potter 
Southbank Centre, Hanson Dyer Hall 
koncerts An Evening of Violin Sonatas 
ar vijolniecse Sofijas Kirsanovas 
piedalīšanās ATCELTS.
Sestdien, 5. jūn., ATCELTAS Vana-
džu pusdienas DV mītnē.
Svētdien, 13.  jūn., Aizvesto piemiņas 
atcere Melburnā. Aizvestie. Neaizmirs-
tie 80 gadi kopš 14. jūnija deportāci-
jām. Piemiņas sarīkojums sveču gais-
mā zūm telpā Melburnā. Laiku uz zoom 
saiti izziņos nākamajā LL numurā.
Sestdien, 19. jūn., plkst. 11.00 Vana-
džu sanāksme Latviešu ciemā.

Melburnas latv. ev. lut. draudze
Svētdien, 20. jūn., plkst. 12.00 Aizves-
to piemiņas dievkalpojums Sv. Krusta 
baznīcā. Kalpos māc. Valdis Ander-
sons. Kafijas galds baznīcas zālē.

Pertā
Trešdien,  16.  jūnijā, plkst.13 filmu 

pēcpusdiena ar kafijas galdu DV namā.

Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze
Māc. Gunis Balodis.
Svētdien,  6.  jūnijā, plkst.10.30 diev-
kalpojums.
Svētdien, 13. jūnijā, plkst.10.30 diev-
kalpojums.

Sidnejā
Otrdien, 1.  jūnijā, plkst. 13.00 Zolī-
te Latviešu namā. Informācija: Jānis 
Grauds, jgrauds@yahoo.com.au
Sestdien, 5. jūn., plkst. 12.00 pusdie-
nas DV namā.
Piektdien,  11.  jūn., plkst. 11.00 Se-
nioru saiets Latviešu namā.
Pirmdien, 14.  jūn., plkst. 14.00 Aiz-
vesto piemiņas akts Latviešu namā. 
Sarīkojumā piedalīsies Latvijas vēst-
niecības pilnvarotā lietvede Ieva Api-
ne. Runas sniegs Igaunijas, Latvijas un 
Lietuvas goda konsuli Jaundienvidvel-
sā un ar muzikāliem priekšnesumiem 
piedalīsies lietuviešu un igauņu vokā-
lie ansambļi. Pēc sarīkojuma visi klāt-
esošie aicināti pakavēties pie uzkodām 
un atspirdzinājumiem.
Otrdien,  15.  jūn., plkst. 13.00 Zolī-
te Latviešu namā. Informācija: Jānis 
Grauds, jgrauds@yahoo.com.au

Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien, 6. jūnijā, plkst. 10.00 diev-
kalpojums.
Svētdien, 13. jūnijā, plkst. 10.00 diev-
kalpojums.
Svētdien, 20. jūnijā, plkst. 10.00 diev-
kalpojums.
Svētrunas noskatāmas YouTube gan 
latviešu,  gan angļu valodā. Saites: http://
www.sydneylatvianchurch.org.au

Sidnejas latv. ev. lut. Vienības draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.
Svētdienas dievkalpojumi notiks saskanī-
gi ar sabiedriskajām regulām. Lūgums sa-
zināties ar mācītāju R. Sokolovski, lai uz-
zinātu par nākamajiem dievkalpojumiem.

Zelta piekrastē
Zoom tikšanās neklātienē katra mē-
neša pirmā ceturtdienā plkst. 15.00. 
Zoom saite izsūtīta atsevišķi pirms 
katras tikšanā.

Latvijā
Ārkārtējā  situācija  Latvijā  izbeigta, 
bet ierobežojumi paliek. ■

Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi


