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SARĪKOJUMU KALENDĀRS 
18. novembrī Latvijas valsts dibināšanas atceres sarīkojums  

9. decembrī adventa koncerts un Ziemsvētku tirdziņš  
16. decembrī plkst.11.00 Losandželosas latviešu skolas Ziemsvētku eglītes sarīkojums 

31. decembrī  „Baltā vecgada balle”  

Latvijas karogs 1967. gada 18. novembrī plīvoja pie Losandželosas pilsētas valdes ēkas  
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Dienvidkalifornijas Latviešu INFORMĀCIJAS 
BIĻETENS ir Dienvidkalifornijas latviešu bie-
drības izdevums;  
DK LB adrese:   
1955 Riverside Dr., Los Angeles, CA 90039 
Biļetena redaktore:  
Astra Moora,  e-pasts: astere2000@aol.com  

44 Pearl Street, New Haven, CT 06511  
tālr.: 1-860-681-7972  
Raksti ievietošanai biļetenā iesūtāmi līdz katra 

iepriekšējā mēneša 10. datumam. Iesūtītos rakstus 
redaktoram/ei ir tiesības īsināt vai rediģēt.  

DK LB biedriem par Informācijas Biļetenu nav 
jāmaksā. Biedru nauda ir $35 gadā, ģimenei – $50 
gadā.  Par biedru var kļūt, nosūtot biedrības 
kasierim biedru naudu. Personām, kuŗas nav DK LB 
biedri, Informācijas Biļetena abonēšanas maksa ir 
$40 gadā. DK LB biedra nauda vai maksa par abone-
mentu jānosūta:  

DK LB 1955 Riverside Dr., Los Angeles, CA 90039 
Čeki izrakstāmi: LATVIAN ASSOC. of  SO. CA 
  

Maksa privātpersonai par sludinājuma ievietošanu  
vienu reizi: par pilnu lappusi $40, ½ lappusi – $25,  
¼ lappusi – $15; uzņēmējdarbības karti – $10. 

IB metiens – 310 eks. 

DK LATVIEŠU BIEDRĪBAS  VALDE: 

Biedrības priekšnieks:  Ivars Mičulis 
631 N. Pass Ave. Burbank, CA 91505 
Tālr.: 818-842-3639; e-pasts: ivarsm11@yahoo.com 
Biedrības priekšnieka vietnieki:  
Dāvis Reins (arī kasieŗa palīgs) 
13447 Chandler Blvd., Sherman Oaks, CA 91401 
Tālr.: 818-406-1589; e-pasts: davisreins@gmail.com  
Dziesma Tetere 
1853 Colgate Dr., Thousand Oaks, CA 91360-5004 
Tālr.: 805-216-2575; e-pasts: dziesma1@gmail.com 
 

DK LB valdes locekļi:  Guna Reina (sekretāre, 
informācija, reklāma, sadarbība ar Rietumkrasta latviešu 
biedrībām);  
Nora Mičule (Losandželosas latviešu skolas pārstāve);   
Valdis Pavlovskis (ārējās informācijas apmaiņa); 
Sanita Šūmane (sadarbība ar Amerikas latviešu 
apvienību);  
Jānis Taube (kasieris); 
Diāna Zaķe (tautasdeju kopas „Pērkonītis” pārstāve);  
Aija Zeltiņa-Kalniņa (Sadarbība ar Latviju projektu 
koordinātore);  
Jānis Daugavietis, Valdis Ķeris (sporta dzīves vadītāji);   
Inguna Galviņa, Tamāra Kalniņa, Miķelis Cilnis, 
Inese Sviķkalne, Dace Taube 

Latviešu namu izīrē Jānis Taube, tālr.: 310-806-0464 

Lūgums ziņot par adreses maiņu  
DKLB Informācijas Biļetena saņēmējiem mainot 

dzīvesvietu, lūdzu paziņot jauno adresi biedrības 
priekšniekiem (e-pasta adrese: info@biedrība.org), 
lai biedrībai nerastos lieki izdevumi par atpakaļ 
atsūtītajiem biļeteniem. 

 Ievērībai 
Latviešu nama pārvaldes kasiere – Vita Volkovska 
čeki jāizraksta Latvian Community Center  un 
jāsūta: 1955 Riverside Dr. Los Angeles, CA 90039) 

 
DK latviešu biedrības kasieris – Jānis Taube  
biedru naudas, biļetena abonēšanas, ziedojumu čeki 
jāizraksta Latvian Assoc. of SO. CA un jāsūta:  
DK LB 1955 Riverside Dr., Los Angeles, CA 90039 
 
DK latviešu draudzes kasiere – Dace Taube  
čeki jāizraksta Latvian Ev. Luth. Church of So. Ca. 
un jāsūta:  3142 Helms Ave., Los Angeles, CA 90034 

Honorary Consul, Republic of 
Latvia in California  
Juris Buņķis, M.D., F.A.C.S. 
Orange County Plastic Surgery 
4501 Birch Street  
Newport Beach, CA 92660;   
Phone: 949-888-9700   
www.facebook.com/LatvianConsul  

DK LB Revīzijas komisija:  
Kārlis Millers, Tālivaldis Paegle, Jānis Ripa  

DK LB valdes sēdes Losandželosas latviešu namā  
notiks:  

svētdien, 11. novembrī plkst. 1.00 pēcpusdienā 
svētdien, 9. decembrī plkst. 1.00 pēcpusdienā  
Uz valdes sēdēm aicināti ierasties visi DK LB 

biedrības biedri un būt viesi. Balsošanas tiesības ir 
tikai valdes locekļiem. Sēžu datums mainīts netiks. 
Gadījumā, ja valdes priekšnieks nevarēs ierasties, 
sēdi vadīs kāds no priekšnieka vietniekiem. 
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Dienvidkalifornijas latviešu biedrības 
aktīvi darbinieki savulaik bija Alfons un 
Ināra Reini, Dāvja Reina vecāki.  

Ināra Reina (1933-1983) sadarbojās arī ar 
Losandželosas pilsētas galvu Samuelu Jortiju 
(Samuel William Yorty, 1909-1998).  

Samuels Jortijs bija Losandželosas pilsētas 
galva no 1961. gada līdz 1973. gadam un 

Ināru Reinu iecēla par oficiālo pilsētas viesu 
saņēmēju. Ināra Reina panāca, ka pie 
Losandželosas pilsētas valdes nama 1967. ga-
dā pacēla Latvijas karogu. Dāvis Reins domā, 
ka, iespējams, tas notika arī vairākus gadus 
pēc 1967. gada. Viņš atceras, ka latvieši šādās 
reizēs pulcējušies pie pilsētas valdes nama, un 
Samuels Jortijs teicis uzrunu.  

Latvijas valsts dibināšanas atceres svinības  
pie Losandželosas pilsētas valdes nama 1967. gadā 
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Losandželosas latviešu skolā sācies jaunais mācību gads  

Losandželosas latviešu skolā svētdien 9. septembrī, 
sākās jaunais mācību gads.  

Dienvidkalifornijas latviešu ev. lut. baznīcā 
lūgšanu teica un svētbrīdi vadīja Guna Reina. Viņa 
skolēniem atgādināja, ka visi esam Dieva bērni, 
mums jāmīl citam citu, jāizturas ar cieņu, jābūt 
saprotošiem, iejūtīgiem un paklausīgiem.  

Pēc svētbrīža notika fotografēšanās un pēc tam 
skolas zālē skolotāja Kristīne Urena vadīja rotaļas un 
dejas. Skolas audzēkņi gāja rotaļās „Kas dārzā, kas 
dārzā”, „Lācītis ir bēdīgs” un „Ādamam bij septiņ’ 
dēl’ ”, dejoja „Tūdaliņ, tagadiņ”, „Plaukstiņpolku” 
un citas tautasdejas. Paši jaunākie bērni dejoja kopā 
ar vecākiem. un visu acīs vīdēja prieks.  

Izlocījuši kājas, skolas pārzines Noras Mičules un 
mācību pārzines Aijas Zeltiņas Kalniņas aicināti, 
skolēni devās uz klasēm. 

Pirmajā skolas dienā bija ieradušies 26 skolēni. 
Daži nevarēja atnākt, bet solīja skolu apmeklēt.  

Skolotāju pienākumus uzņēmusies astoņi skolotāji 
un četri palīgskolotāji. 

Jauni mācībspēki ir Līga Sviksa un Ilze Stedmena. 
Viņas mācīs pašus mazākos bērnus.  

Šis ir arī pirmais gads skolotājai Kristīnei Urenai 
deju skolotājas amatā. Līdz šim mazos dejotājus 
mācīja Diāna Zaķe.   

Kopīgi paēduši vecāku sagādātas pustdienas, 
bērni varēja doties mājās, taču daudzi vēl labprāt 
kavējās skolas telpās kopā ar saviem sen neredzētiem 
draugiem. Eduards Zeltiņš Kalniņš teica, viņam bijis 
liels prieks atkal tikties ar saviem vislabākajiem 
draugiem.  

Aptaujājot vecāko klašu skolēnus, ko viņi vēlētos 
jaunajā mācību gadā domas dalījās: Ieva Arnolda 
ieteica visiem runāt latviski, lai skola būtu kā „maza 
Latvija”; Kārlis Kalvāns  gribētu pusdienās ēst 
gardus ēdienus; Matīss Platacis – noskatīties labas 
latviešu filmas; Eduards Zeltiņš-Kalniņš – mācīties 

Pirmajā mācību dienā uz skolu atnāca 26 skolēni  
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Skolotāji – priekšā no kr.: Ingrīda Dženingsa (Jennings), Guna Reina, Līga Sviksa, Kristīne Naumova-Urena, 
Ilze Stazdiņa-Stedmena (Stedman), Nora Mičule, Inese Sviķkalne-Arnolda;  

aizmugurē: Aija Reimane (palīgskolotāja valodas klasē), Inguna Galviņa, Sanita Šūmane-Karami,  
Mārtiņš Leikarts, Aija Zeltiņa-Kalniņa 

ķīmiju; Mikus Arnolds – lai visi būtu draudzīgi; Katrīna Strobele 
grib mācīties jaunas tautasdejas, lai varētu braukt uz Dziesmu 
svētkiem Toronto 2019. gadā. 

Lai skolēnu sirsnīgās vēlmes piepildās!  
Sekmīgu un raženu mācību gadu visai Losandželosas skolas 

saimei! 
DK Daugavas Vanagu  apvienības telpā bija iespēja pierakstī-

ties Latvijas Nacionālās bibliotēkas lasīšanas programmai 
„Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2018”.   

Losandželosas latviešu skola jau trešo gadu aicina jaunos 
lasītājus pieteikties par žūrijas dalībnieku.  

Viscītīgāk grāmatu klāstu pārskatīja un grāmatas pāršķirstīja 
2. sklases skolēns Nikols Leikarts. Viņš lasa pats un stāstīja, ka 
lasīt viņam ļoti patīk. Nikols izvēlējās franču rakstnieces 
Mariannas Dibikas latviešu valodā tulkoto grāmatu „Pastnieks 
pele”.  Patīkamu lasīšanu!  
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Losandželosas latviešu skolā 23. septembrī bija 
Mākslas diena skolēniem un interesentiem. Viesos 
ieradās viešņa no Teksasas pavalsts Hjūstonas  pilsētas – 
gleznotāja Linda Treija. Viņa bija sagatavojusi lekciju 
„Latviešu māksla 100 gadu gaŗumā” un vadīja interaktī-
vas gleznošanas nodarbības. Sarīkojumā skolas audzēk-
ņiem un interesentiem bija iespēja noklausīties pārskatu 
par latviešu mākslu, kā arī apzināties latviešu garīgās 
vērtības mākslā.  Bērniem ar vizuālās mākslas palīdzību 
tika radīta emōcionāla piesaiste Latvijai. 

Mākslinieces pārskats ikvienu iedvesmoja radīt savu 
simbolisku Latvijas 100 gadu jubilejai veltītu mākslas 
darbu, padomāt par kādu no mūsu tautas māksliniekiem 
un uzzināt daudz kaut ko jaunu.  

Todien  pēc skolas rīta sapulces jaunākie bērni – 
bērnudārza audzēkņi, sagatavošanas klases un 2. klases 
skolēni noklausījās atsevišķu lekciju par mākslu un  at-
bilstoši vecumam, uzmanības noturībai un spējām pieda-
lījās praktiskās nodarbībās.  Bērnudārza telpā valdīja 
rosība, māksliniece iepzīstināja audzēkņus ar latviešu 
mākslas darbos attēlotām dažādām mājām un ēkām. 

Uzdodot vienu otru jautājumu, māksliniece centās 
pastiprināti pievērst bērnu uzmanību attēlos redzama-
jam,  pieminot, ka sekos praktiskais darbs, kuŗā katrs 
varēs izpausties, gleznojot brīvi izvēlētu ēku. 

Māksliniece bija sagatavojusi  un atvedusi papīra 
loksnes, uz kuŗām  redzams kāda māksla darba attēla 
kōpijas fragments, un uzdevums bija vienkāršs – katram 
pēc savas patikas to papildināt un pabeigt. Bērni 
nekavējoties  meklēja sev tīkamāko un vajadzīgo toņu 
krītiņus un naski ķērās pie darba. Daži meklēja precīzus 
toņus, lai varētu papildinā esošajā fragmentā redzamo 
attēlu, kamēr citi ļāva brīvu vaļu savai iztēlei un toņu 
gammai.  

Mākslas diena Losandželosas un Sandiego latviešu skolā 
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Jaunākie skolas audzēkņi  palika bērnudārza telpā 
pabeigt savus darbus un vēlāk devās uz mācību stundām.  

Tikmēr māksliniece Linda Treija sāka lekciju vecāko 
klašu audzēkņiem un pārējiem interesentiem. Viņa  
stāstīja par latviešu māksliniekiem, rādīja viņu darbus 
slīdītēs, uzsvērdama katram māksliniekam raksturīgo.   

Pēc lekcijas vecākie skolas audzēkņi un interesenti 
ķērās pie mākslas darba radīšanas. Linda Treija bija 

sagādājusi latviešu mākslinieku darbu attēlu kopijas, lai 
katram būtu iespēja uz mirkli pārtapt par kādu no mūsu 
tautas izcilajiem gleznotājiem un radīt savu darbu.  

Māksliniece ikvienu, kas iejutās gleznotāja lomā 
uzmundrināja  ar savu ieteikumu vai palīdzību krāsu 
izvēlē, iedrošināja un iedvesmoja gleznot tā, lai pašam ir 
prieks un gandarījums.  

Nodarbību beigās Losandželosas  latviešu skolas audzēkņi ar saviem tikko radītajiem, vēl nenožuvušajiem 
darbiem rokās sapulcējās ap mākslinieci kopējam attēlam   
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Visiem cītīgi darbojoties, ātri paskrēja gleznošanai 
atvēlētais laiks. Audzēkņi bija gandarīti gan par savu 
darbu, gan iespēju pilnibā izbaudīt Mākslas dienu.  

Mākslas dienas plānošanā Losandželosas latviešu 
skola sadarbojās ar Sandiego latviešu skolu, un dienu 
iepriekš māksliniece Linda Treija sagādāja iespēju 
Sandiego latviešu skolas audzēkņiem ieskatīties latviešu 
mākslas pasaulē un praktiski darboties, gleznojot viņas 
vadībā. Sandiego latviešu skolas vadītāja Sandra 
Gotlaufa-Orozko laipni piekrita atbalstīt mākslas dienas 
ieceri, to rīkojot savās mājās Sanmarkos (San Marcos) 
pilsētā. Arī Sandiego mazie latvieši sparīgi un aizrautīgi 
darināja mākslas darbus.   

Losandželosas latviešu skolas audzēkņi pateicās 
māksliniecei Lindai Treijai un pasniedza  

skaistas saulespuķes 

Linda Treija 22. septembrī lasīja lekciju un vadīja  
gleznošanas nodarbības Sandiego latviešu skolas 

audzēkņiem Sandras Gotlaufas-Orozko mājā  



 9 

Lūdzu Sandru Gotlaufu-Orozko novērtēt Mākslas 
dienu Sandiego, un viņa pastāstīja: „Domāju, ka šādi 
sarīkojumi ārzemju latviešu skolās un visai sabiedrībai ir 
ļoti svarīgi. Tie palīdz „piešķirt krāsu” – bagātina skolu 
ikdienas darbu, iepazīstina bērnus ar tematiem, kuŗus 
skolotāji tik labi nepārzina (atcerēsimies, ka skolotāji 
nav profesionāļi, bet gan brīvprātīgie), kā arī bērnos 
veido asociācijas par latviešu valodas lietošanu aizrāvīgā 
veidā. Bērnu vecākiem savukārt šādi sarīkojumi palīdz 
nevien uzzināt ko jaunu un jauki pavadīt laiku, bet arī 
stiprināt piederības sajūtu skolai un  motīvāciju rēgulāri 
vest bērnus uz skolu.”  

Vairāki Losandželosas Mākslas dienas apmeklētāji 
dalījās pārdomās aptaujā par Mākslas dienu un tās 
nepieciešamību.  

Uz jautājumu „Vai  šodien uzzinājāt kaut ko jaunu?” 
dažas atbildes bija: „Jā, jo man daži  mākslinieki bija 
nepazīstami.” „Jā, uzzināju par Ziemeļamerikas latviešu 
māksliniekiem.” „Patika labas kvalitātes illustrācijas.” 
„Jā, lekcija bija ļoti interesanta, sevišķi rādītie mākslas 
darbi.”  

„Kuŗš no māksliniekiem palika prātā pēc šīs 
lekcijas?” 

„Pārsteidza Dainas Dagnijas darbi ar unikālo redzē-
jumu un sievietes temu, tie ir tikpat laikmetīgi šodien, kā 
tapšanas laikā”.  

„Tas, kurš gleznoja ar birsti.”  
„Kalmīte.”  
„Vai šādas mākslas dienas ir nepieciešamas?”  
„Noteikti!” „Jā, bērniem ir nepieciešams vairāk 

uzzināt par mūsu laika māksliniekiem.”  
„Jā, bērniem svarīgi iepazīt dažādus mākslas veidus.” 

„Protams.” „Jā, bija ļoti interesanti.” „Jā, it sevišķi, kad 
mākslinieki sadarbojas ar skolēniem un arī ar pieauguša-
jiem.”   „Ļoti, ļoti nepieciešamas! Vecāki, kuŗi uzauga 
Latvijā, mācījās mākslas vesturi, bet trimdas mākslinieki 
gandrīz netika pieminēti. Saviem bērniem es par viņiem 
nevaru pastāstīt un atrast vienkopus saliktu/publicētu 
informāciju nav viegli.”  

Lisa Edmondsona teica: „Man ļoti patika lekcija, un 
tagad man ir skaidrs, kāda starpība ir starp ekspresionis-

Linda Treija (vidū) kopā ar Sandiego latviešu skolas skolēniem un viņu vecākiem 
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mu un impresionismu. Man tikai žēl, ka nevarēju palikt 
uz gleznošanas stundu.” 

Pateicamies  visiem, kas palīdzēja, lai Mākslas dienas 
sarīkojumi izdotos: Sandrai Gotlaufai-Orozko par vies-
mīlīgo uzņemšanu, kā arī visai Sandiego latviešu skolas 
saimei, Jānim Taubem, Dāvim Reinam par technisko 
palīdzību, ikvienam latviešu skolas saimes pārstāvim par 
atbalstu un īpaši māksliniecei Lindai Treijai par Mākslas 
dienas dāvāšanu Dienvidkalifornijas latviešiem!  

Mākslas dienas sarīko-
jumu Losandželosas un 
Sandiego latviešu skolā 
atbalstīja Latviešu valodas 
aģentūra un Latvijas 
Izglītības un Zinātnes 
ministrija.  Paldies par atbalstu!  

Visus Mākslas dienā radītos darbus varēs apskatīt 
izstādē Latvijas valsts dibināšanas atceres sarīkojumā 
18. novembrī.  

Sanita Šūmane-Karami 
Foto: Sanita Šūmane-Karami 

Grāmatas par mākslu – Latviešu valodas aģentūras 
dāvinājums Losandželosas latviešu  skolai  

Eduards Zeltiņš-Kalniņš (6. klase): 
„Es gribēju gleznot ar tumšām un 
stiprām krāsām. Gleznā es 
ieraudzīju ģeometriskas figūras – 
taisnstūri, kvadrātus, pentagonu. 
Man patīk ģeometrija.” 

No kr.: Sabrina Jerumane, Ieva Arnolda, 
Mikus Arnolds 

Mikum un Ievai Arnoldiem patika 
Vijas Celmiņas darbs „Zvaigžņu lauks”; 
tas bija melns, bet no tā plūda gaisma. 
Ieva ļoti gribēja uzzīmēt piena ceļa galak-
tiku kāda mīļa zvēriņa formā, ko varētu 
pamanīt tikai ļoti vērīgi ieskatoties.  

Skolas audzēkņu domas par mākslu un gleznām 

Kārlis Kalvāns (6. klase): 
„Man patika tā glezna ar 
taisnām līnijām.”  

Matīss Platacis (6. klase): 
„Es iekrāsoju krēsla ēnu 
un krēsla malas dažādās 
krāsās, lai parādītu to 
trijās dimensijās.” 

Nekas gan nav tik grūti izprotams, izjūtams 
un pārdzīvojams, kā lielā visuvarenā cilvēku 
aplaimotāja – māksla. 

                 Gunars Janovskis 
(no stāsta „Mākslas izpratne”) 
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 Vēlos iepazīstināt ar jaunu 
Latvijas žurnālu pirmsskolas 
vecuma bērniem – „Pikolo” 
www.pikolozurnals.lv  

Šis ir pirmais žurnāls bēr-
niem, tā veidotāji – Latvijā 
pazīstami illustrātori Līga 
Kitchena, Elīna Brasliņa, 
Anna Vaivare, Roberts 
Rūrāns un bērnu grāmatu 
autore Luīze Pastore. Bērniem 
ir unikāla iespēja katrā žur-
nāla atvērumā netiešā veidā 
iepazīties ar talantīgo mākslinieku rokrakstiem. Pikolo ir 
vārds žurnāla galvenajam varonim – zinātkāram, rotaļī-
gam un draudzīgam mākonītim, kuŗa sapņi ir lieli, un tas 
spēj paveikt ļoti daudz. Žurnāla lapaspusēs var iepazīties 
ar Pikolo daudzpusību un viņa draugiem, kuŗi mīt stāstā, 
kōmikā, āķīgos, aizrāvīgos un reizēm smieklīgos uzde-
vumos. Mākonīša tēls izvēlēts apzināti, jo mūsu vēlme 
bija veidot formu, kas būtu brīva un elastīga, pēc iespē-
jas vairāk atstājot telpu bērna iztēlei. Pikolo krāsas var 
mainīties atkarībā no sajūtām un apstākļiem. Viens no 
žurnāla mērķiem ir komūnikācija ar bērnu, iejušanās 
bērna pasaulē un viņa valodā. 

 Pirmajā Pikolo izdevumā vēstīts par profesiju dažā-
dību. Žurnāla atvērumos apskatīti amati, par kuŗiem 
bērni jau būs dzirdējuši un arī tādi, kas ir neikdienišķi un 
ļaus vaļu bērna fantazijai.  

 Pikolo žurnāla mērķis ir sagādāt bērniem informāciju 
un illustrācijas uz labas kvalitātes bieza papīra, ko bērni 
var griezt, apzīmēt, krāsot, apgleznot. Ceram, ka šīs dar-
ba burtnīcas bērni krās un saglabās par piemiņu, jo tajās 
būs daļa viņu bērnības piezīmju.  

 Jau pirmo nedēļu laikā žurnālam ir pasūtinātāji devi-
ņās pasaules valstīs – Pikolo ceļo pie latviešu ģimenēm 
ārzemēs, lai palīdzētu bērna radošajā darbībā dzimtajā 
valodā.  

Ja vēlaties Pikolo pasniegt kā dāvanu skolēniem vai 
vecāki kopā ir ieinteresēti pasūtināt žurnālu, aicinām 
sazināties ar mums, norādot žurnālu skaitu, kādu vēla-
ties saņemt un skolas nosaukumu, adresi,  bankas konta 
numuru. Viena žurnāla cena ir  €3,90. 

     Patlaban citi illustrātori un autori gatavo otru 
izdevumu, kas iznāks 1. decembrī.  

Pikolo izdevēja un projekta vadītāja Katrīna Tālberga  
e-pasts: sazinies@macetprieks.lv 

Sveiciens no Latvijas un 
mākonīša Pikolo!  Šogad patīkams pārsteigums Losandželosas latviešu 

skolai pirmajā skolas dienā pienāca no Latvijas –  Jēkab-
pils novada Zasas pagasta Sēļu amatniecības centra 
„Rūme” vadītāja Anda Svarāne uzdāvināja grāmatas 
„Satikšanās sabiedrībā” sešus  eksemplārus. Grāmatā 
ievietotas Latvijas un Lietuvas mākslinieku illustrācijas 
Raiņa  populāriem un mazāk pazīstamiem bērniem  
veltītiem 33 dzejoļiem. Biedrības „Sēļu pūrs” gāmata 
tapusi ar Valsts Kultūrkapitāla fonda un Jēkabpils 
novada pašvaldības atbalstu.  

Šoruden, svinot „Dzejas dienas 2018”, latviešu skolas 
lasīšanas programmā iekļauti Raiņa, Aspazijas, Ojāra 
Vācieša, Jāzepa Osmaņa, Ineses Zandares, Maijas 
Laukmanes,  Māras Cielēnas, Kārļa Vērdiņa un citu 
latviešu dzejnieku darbi.   

Skolas bibliotēkā ir daudz skaistu dzejoļu krājumu 
bērniem. Tos var aizņemties lasīšanai, sazinoties ar 

skolas mācību pārzini Aiju Zeltiņu-Kalniņu 

Dāvana Dzejas dienām 

6. klases skolēni ar dāvinātajām grāmatām, no   
kr.: Ieva Arnolda, Eduards Zeltiņš-Kalniņš,  

Renārs Balujevs un ciemiņš no Eiropas 
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Vēlēšanu iecirkņa darbinieki sāka darbu jau krietni 
pirms vēlēšanām, viņiem iecirknī bija jādežūrē, tā no-
teikts Centrālās vēlēšanu komisijas nolikumā. Šī gada 
vēlēšanas Latvijai un tās nākotnei bija īpaši svarīgas. 
Diemžēl Latvijā vēlētāju aktīvitāte ir krietni samazināju-
sies, uz vēlēšanu iecirkņiem devās tikai 54,6% balsstie-
sīgo. Toties ASV aktīvitāte pieaugusi. Drīz pēc vēlēšanu 
iecirkņu slēgšanas Latvijas vēstnieks ASV Andris 
Teikmanis sociālajos tīklos rakstīja: „Lai gan Latvijā 
balsotāju dalība šajās Saeimas vēlēšanās samazinājusies, 
aktīvitāte ASV pieaugusi gandrīz par 5%. Paldies visām 
21 vēlēšanu iecirkņa komisijām, paldies visiem vēlētā-
jiem ASV, kuŗiem svarīga Latvijas nākotne.”  

Kad visos ASV vālēšanu iecirkņos balsis bija saskai-
tītas un rezultāti nosūtīti Centrālai vēlēšanu komisijai, 
statistika iepriecināja. ASV 13. Saeimas vēlēšanās  21 
iecirknī nobalsoja 2423 Latvijas pavalstnieki,  par 187 
jeb 8,36% vairāk nekā iepriekšējās vēlēšanās. 

Losandželosas vēlēšanu iecirknī balsoja 216 Latvijas 
pavalstnieki. Līdzīgs balsotāju skaits bija arī iepriekšējās 
vēlēšanu reizēs. Mūsu iecirknī ieradās daudz latviešu no 
Latvijas, kuŗi uz Losandželosā atbraukuši tūrisma ceļo-
jumā vai darba gaitās. Caurmēra balsotāju vecums bija 
25-40 gadu. Priecājāmies redzēt bijušos Losandželosas 
latviešu skolas audzēkņus, daudziem šīs bija pirmās vē-
lēšanas. Ja kādu brīdi esam šaubījušies, vai izdosies stip-
rinat nacionālo pašapziņu un izpratni par pilsoņa pienā-

kumu veikšanu, tad šīs vēlēšanas izraisīja ļoti pozitīvas 
emōcijas. Jaunā paaudze ir gatava piedalīties un veidot 
Latvijas nākotni! 

Liels prieks bija par  Losandželosas vienmēr pozitīva-
jiem un enerģiskajiem cienījama gadagājuma kungiem 
un dāmām, kuŗi jaunajiem rāda priekšzīmi, ka atbildība 
un pienākums pret savu valsti ir godam jāpilda. Cieņas 
pilna pateicība balsotājiem, kuŗi vēlēšanu dienā bija 

Balsošana vēlēšanu iecirknī Losandželosā  

Losandželosas vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļi,   
no kr.: Ivars Mičulis, Dziesma Tetere, Valdis Ķeris, Sandra Gulbe 

Mēs balsojām! No kr.: Tālivaldis Paegle,  
Pēteris Staško, Andra Staško, Brigita Džeimsone, 

Asja Ritmane, Lolita Ritmane, Maija Paegle 
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ievērojamu gadu gavilnieki: Solveigai Birutai Ērmanei, 
Jānim Janavam,  Kārlim Kalējam, Guntim Lindem,  
Asjai Ritmanei un Birutai Šulcai. 

Dienvidkalifornijas latviešu aktīvitāte tomēr varēja 
būt lielāka. Ceram, ka nākamreiz, kad Losandželosā at-
kal būs  pasu pārvietojamā darbstacija, Latvijas pavalst-
nieki ieradīsies atjaunot pasi, lai tās būtu derīgas nāka-
majās vēlēšanās. 

Komisijas locekļi bija labi iepazinušies ar vēlēšanu 
procesa norisi. Liels darbs tika ieguldīts gan pirms, gan 
vēlēšanu dienā, gan vēlāk skaitot balsis, sūtot rezultātus 
Centrālai vēlēšanu komisijai. Esam pateicīgi visiem par 
darbu mūsu valsts labā. 

Losandželosas Vēlēšanu iecirkņa balsojuma 
rezultāti (partijas kārtas numurs, nosaukums un balsu 
skaits Losandželosas vēlēšanu iecirknī): 

1. „Latvijas Krievu savienība” – 0 
2. Jaunā konservātīvā partija  – 55 
3. Rīcības partija  – 0 
4. Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!”-„Tēvzemei 

un Brīvībai/LNNK” – 36 
5.  „PROGRESĪVIE”  – 7 
6. „Latvijas centriskā partija” –  0 
7. „LSDSP/KDS/GKL” – 0 
8. No sirds Latvijai  – 0 
9. „Saskaņa” sociāldemokratiskā partija  – 3 
10. Attīstībai/Par! – 39 
11. Latvijas Reģionu Apvienība – 0 
12. „Latviešu Nacionālisti” – 1 
13. Jaunā VIENOTĪBA – 35 
14. Par Alternātīvu  – 0 
15. Polītiskā partija „KPV LV” – 33 
16. Zaļo un Zemnieku savienība – 6 
Kopā 215 derīgas balsis. Viena balsošanas aploksne 

bija bojāta, jo tajā ievietotas divas balsošanas zīmes.  
 
Vairāki vēlētāji dalījās domās, kāpēc svarīgi balsot. 
Laura Belēviča ar 

mazo 23 mēneši veco 
Apollo: „Ieradāmies gan-
drīz pirmie, nupat atbrau-
cām no Latvijas. Latvijā 
notika manis illustrētās 
grāmatas – latviešu tautas 
pasakas japāņu un angļu 
valodā  – klajā laišanas 
sarīkojums. Gribu, lai 
mana balss skaitās un 
mazajam Apollo ir 
lepnums par māmiņas 
dzimteni.”  

Agris, Laura un   
Gabriels (viņam 7 gadi) 
Blaubuki: „Mēs vēlēšanu 
dienu uzskatām par īpaši 
svarīgu, nepieļāvām pat 
domu, ka varētu nebalsot. 
Mēs veidojam savu valsti.” 

Dace un Valdis 
Pavlovski: „Vienmēr 
balsojam, jo esam par 
godīgumu un taisnīgumu. 
Mūsu valstij ir svarīga 
katra velētāja balss.” 

Linda Čudare un 
Mārtiņš Rutkovskis: 
„Atnācām balsot, jo esam 
atbildīgi par savu valsti! 
Esam no Rīgas un ieplā-
nojām savu ceļojumu tieši 
tā, lai vēlēšanu dienā būtu 
vēlēšanu iecirkņa tuvumā 
un varētu balsot. Attālu-
mam nav nozīmes, ja vēlas 
piedalīties demokratiskā 
vālēšanu procesā. Vienmēr 
var atrast veidu, kā to 
izdarīt, tikai jābūt vēlmei 
un jābūt atbildības sajūtai.” 

Lāsma un Dina 
Bērziņas: „Atbraucām 
balsot uz Losandželosu, jo 
esam atvaļinājumā. 
Varējām arī balsot Rīgā 
pirms aizbraucām, taču 
gribējām redzēt, kā balso-
šana notiek citur pasaulē, 
tādēļ arī esam šeit. Domu 
par nebalsošanu pat nepie-
ļāvām.” 

Toms Juhņēvičs un 
mazais Tālis (3,5 mēneši): 
„Mēs abi esam šeit, jo 
pildām Latvijas pavalst-
nieka pienākumu. Lai 
mazais mācās jau tagad, ka 
šis ir nopietns pienākums 
un jāpilda pēc labākās 
sirdsapziņas.” 

Diana Krosmane 
(Crossman): Pildu savu 
pilsoņa pienākumu! 
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Tamāra un Edvīns Rūši: 
„Šis ir mūsu pienākums. Mēs 
veidojam savu valsti, par kuŗu 
esam lepni, un novēlam, lai 
tauta kļūst aktīvāka nākamajās 
vēlēšanās.” 

Evija Zanberga: „Svei-
ciens visiem no Apelsīnu pa-
gasta, es balsoju par izmai-
ņām. Ir laiks rūpēties par savu 
valsti.” 

Liene un Jānis Zemjāņi:  
„Mums ir svarīga Latvija un 
latviešu tauta, un vēlamies, 
lai jaunā ievēlētā valdība 
aizstāv mūsu intereses.” 

Intars Dūre: „Labi ka 
cilvēki balso! Novēlu, lai 
katra balss skaitās un 
valdībā iekļūst tie, kuŗus 
ievēl balsstiesīgie. Lai 
veicas!” 

Dace un Oto Sveņķi: 
„Atnācām balsot ne sava 
personīgā, bet gan tautas 
kopēja labuma dēļ. Domā-
ju, ka visiem jauniešiem 
jāpiedalās vēlēšanās. Esmu 
lepns, ka varu balsot!” 

Biruta Šulca un 
Solveiga Ērmane: „Mūsu 
pienākums ir balsot un būt 
aktīviem. Domāju, ka vi-
siem, kuŗi var un ir tiesīgi, 
ir jābalso un jāveido mūsu 
valsts nākotne!” 

Kārlis Kalējs: „Droši 
vien Losandželosā esmu 
viens no tiem, kas piedalī-
jies daudz vairāk vēlēšanās nekā citi. Tas ir liels gods, 
un domāju, ka nav jautājuma, vai  jāpiedalās, tas ir 
pienākums! 

Daniels un Alise 
Krimaņi: „Mums ir ļoti 
svarīgi, lai mums ir droša 
un spēcīga valsts, kur 
atgriezties.” 

Liene Linde: „Ir ļoti 
svarīgi balsot, nedrīkst sū-
dzēties par situāciju, ja ne-
ko nedarām vai izvēlamies 
nebalsot. Valdību ievēl tie, 
kuŗi balso, tātad lieka sūkstīšanās pēc tam, ja pats neesi 
bijis aktīvs. Būsim aktīvi, lai mūsu vēlmes un balss tiek 
sadzirdēta.” 

Jānis, Inuta, Gustavs 
Daugavieši: „Mēs balso-
jām, jo esam latvieši, nevē-
lamies būt ekonomiskie 
tūristi vienā virzienā, bet 
gan, lai būtu vēlme nākot-
nē atgriezties dzimtenē.” 

Asja Ritmane: „Mūsu 
ģimene vienmēr ir piedalī-
jusies vēlēšanas. Aktīvi iesaistāmies Latvijas nākotnes 
veidošanā. Vēlēšanu dienu uzskatām par goda dienu un 
visi vienmēr sapošamies. Zinu, ka mana balss tiek no-
dota labākai, skaistākai un neatkarīgai Latvijas nākotnei. 
No mūsu ģimenes vēlēšanās piedalās trīs paaudzes.” 

Sandra Gulbe 
Dziesma Tetere  

 

Ilze un Aija Matsones Andris Matsons 

Anna Ābele Ilze Stedmena 

Miķelis Cilnis No kr.: Ēriks Teteris, Tamāra 
Kalniņa, Guna Sondore  
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Dienvidkalifornijas latviešu 
biedrībai jauns biedrs 

     Uz Losandželosu no 
Ņudžerijas pārcēlies 
Nikolajs Batarags Viņš 
iestājies DK latviešu 
biedrībā, vairākas reizes 
jau bijis latviešu namā, 
iepazinies un ieguvis 
jaunus draugus. Varbūt 
viņš dziedās korī, dejos 
„Pērkonītī”,  darbosies 
nama vai biedrības val-
dē? Darbu netrūkst, jau-
ni spēki ir ļoti vajadzīgi! 

Dienvidkalifornijas latviešu biedrības valdes locekļi gatavojas 
Latvijas valsts 100 gadu jubilejas svinībām 

Dienvidkalifornijas latviešu bied-
rības valdes sēdes notika 9. septembrī  
un 14. oktōbrī.  

DKLB valdes sēdē 9. septembrī 
piedalījās Inguna Galviņa, Aivars 
Jerumanis, Valdis Ķeris, Teodors 
Lilienšteins, Ivars Mičulis, Nora 
Mičule, Valdis Pavlovskis, Sanita 
Šūmane, Jānis Taube, Dziesma 
Tetere, Diāna Zaķe, Aija Zeltiņa-
Kalniņa, Sarmīte Barvika, Alberts 
Viegliņš. Sēdi vadīja DK LB priekš-
sēdis Ivars Mičuls, protokolēja 
Dziesma Tetere. 

Sēdē sprieda, vai Informācijas 
Biļetens vēl vajadzīgs. Biedrības 
biedru skaits samazinājies, biedru 
naudu samaksājuši tikai 134 biedri. 
Sēdes dalībnieki nolēma, ka biļetenu 
izdot  nepieciešams, jo tajā ievieto 
ziņas par Dienvidkalifornijas latvie-
šiem, kādu citos izdevumos nav. 
Informācija  par sarīkojumiem  tiek 
izsūta arī e-pastā un ievietota Facebook. 

Latvijas valsts dibināšanas 100 gadu jubilejas sarīko-
juma budžets  – 500 dolaru  un 300 dolaru mūziķiem. 
DK Daugavas Vanagu apvienības biedri sagādās uzko-
das. Dekorācijas gatavo Teodors Lilienšteins. 
Sarīkojums sāksies plkst. 12.00.  

DK LB valdes sēde 2018. gada 9. septembrī Losandželosas latviešu 
nama DK LB biedrības Alfona un Ināras Reinu piemiņas telpā 

Diemžēl noraidīts lūgums 18. novembrī pacelt 
Latvijas karogu pie Losandželosas pilsētas valdes ēkas, 
bet ir piedāvājums izgaismot Latvijas karoga krāsās 
kādu strūklaku. Latviešu namam tuvākā ir strūklaka pie 
Riverside un Los Feliz ielu krustojuma, un Ivars Mičulis 
vēl sazināsies ar pilsētas valdes amatpersonām.  

Visi Dienvidkalifornijas latvieši sirsnīgi aicināti 
iestāties biedrībā un atbalstīt tās darbu. 
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Joga kopā ar Juri Zinbergu 
Juris Zinbergs individuāli un  grupā apmāca iesā-

cējus un pieredzējušus jogas mīļotājus.  
Uzdāvini sev vai draugam veselīgu dāvanu! 
Come and join me for Yoga practice. Check out my 

Fall schedule. You can also purchase private and semi-
private sessions. A healthy gift for yourself and your 
friends: https://www.yogatrail.com/i/1538514203/
LPFBMCWPzc 

1. vietā Leonīds Meilahs  (Ņudžersija) / Oļģerts Vinklers  (Kanada) 
2. vietā Vilnis Auziņš (Losandželosa) / Normunds Melnis  (Ņujorka) 
3.  vietā Armands Naumovs  (Sanfrancisko) / Evija Sloka (Latvija) 

Vilnis Auziņš piedalījās novusa turnīrā Ņujorkā 

Vilnis Auziņš Ņujorkas lidostā 

22. un 23. septembrī Ņujorkā,  Daugavas Vanagu 
namā Bronksā (115 W 183rd St, Bronx, NY 10453) 
notika novusa turnīrs. Diemžēl no Losandželosas 
šoreiz bija tikai viens pārstāvis – Vilnis Auziņš. 
Dubultspēlēs viņš ieguva 2. vietu. Apsveicam! 

Uzvarētāji dubultspēlēs 
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Mums visiem labi pazīstamais Kazimirs Laurs 7. no-
vembrī svinēs savu 95. dzimumdienu, noteikti kopā ar 
draugiem. Septembŗa beigās viņš devās uz Latviju. 
Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolā (Baznīcas ielā 
34A) 4. oktōbrī atklāja Kazimira Laura planšetdatorā 
tapušo zīmējumu izstādi ar nosaukumu „Vecā pasaule, 
jaunā pasaule. 

Ar moderno technoloģiju un tās iespējām Kazimiru 
Lauru iepazīstināja viņa krustmeita Inga Gorsvāne-
Bjūla. Pērn Pateicības dienā viņa iedevusi Kazimiram 
savu planšetdatoru, un viņš nekavējoties sācis zīmēt. 
Ziemsvētkos Ingas ģimene viņam uzdāvinājusi pašam 
savu planšetdatoru, un zīmējumi tapa cits pēc cita. 

Uz izstādes atklāšanu ieradās Rēzeknes Mākslas un 
dizaina vidusskolas audzēkņi, mācībspēki, Kazimira 
Laura radi, draugi un paziņas. Pirms gadiem sešpadsmit 
ar Kazimiru Lauru iepazinās māksliniece Gundega 
Rancāne. Viņa atzīst, ka Kazimirs Laurs apveltīts ar labu 
humora izjūtu. Viņasprāt, Kazimirs Laurs savos darbos 
ir ārkārtīgi jauneklīgs, atraktīvs un drosmīgs, neraugoties 
uz viņa milzīgo dzīves pieredzi un cienījamo vecumu.  

Gandrīz katru rudenu Kazimirs Laurs brauc uz 
Latviju, apciemo radus un draugus Rēzeknes novada 
Makašānu pagasta Šķerbinieku ciemā, kur dzimis.  
Savos darbos viņš  atainojis Latvijas dabu, arī  planšet-
datorā  tapušajos.  

 Kazimira Laura planšetdatora zīmējumu izstāde 
„Vecā pasaule, jaunā pasaule” Rēzeknes Mākslas un 
dizaina vidusskolā būs atvērta līdz novembŗa sākumam. 

Novembrī varbūt redzēsim  jaunos darbus arī 
Losandželosas latviešu namā. 

Vietne tīmeklī:  http://www.kazimirslaurs.com/ 
Kazimira Laura izstādi rīkot vai darbus iegādāties 

var, rakstot:  dunikamediagroup@gmail.com 

Mākslinieka Kazimira Laura darbu izstāde Rēzeknē  

Izstādes atklāšana, no kreisās: Latgales kultūras 
vēstures mūzeja direktore Anastastija Strauta, 
izstāžu iekārtotāja Inese Dundure, mākslinieks 
Kazimirs Laurs, koklētāja no mūzikas skolas   
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Mākslinieks Kazimirs Laurs izstādes atklāšanas 
dienā ar Džordžu Bjūlu (George Buell) un 

krustmeitu Ingu Gorsvāni-Bjūlu  

Izstādes apmeklētāji tika pacienāti ar Teiču purva 
dzērvenēm un dzērveņu sulu 

Kazimirs Laurs pie Teiču purva skatu torņa Jersikas 
līdzenumā Austrumlatvijas zemienē; Teiču purvs ir 

lielākais visā Baltijā (tā platība – 19 587 hektari), 
lielākā daļa purva ietilpst Teiču dabas rezervātā  

Uzkāpis pa 150 pakāpieniem līdz torņa galam, 
Kazimirs Laurs raugās uz Teiču purvu 
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Kazimirs Laurs Varakļānos, pie Stirnienes Svētā 
Laurencija Romas katoļu baznīcas durvīm;  

bērnībā viņš bieži gāja uz šo baznīcu  

Kazimirs Laurs Rīgā dzīvoklī Tomsona ielā tikās ar 
Losandželosas latviešiem, kuŗi tagad dzīvo Latvijā; 

no kr.: Zīle Dumpe, Silvija Tūbele-Kurmiņa,  
Daina Bīriņa  

Kazimirs Laurs skolas audzēkņiem rāda, kā notiek 
zīmēšana planšetdatorā  

Arī pieaugušos interesē zīmēšana planšetdatorā; 
pirmā no labās Latvijas akadēmiskās bibliotēkas 

direktore Venta Kocere  

Uz tikšanos atnāca arī Inese Birzniece (labā pusē, 
no 1988. līdz 1990. gadam Inese Birzniece bija 

Dienvidkalifornijas latviešu biedrības priekšniece) un 
Lavijā pazīstamie mākslinieki Ilze un Uldis Zemzari  



20  

Astrīda Prestona „Dārzs novembrī” (2018,  audekls, eļļa, 36" x 46")  
www.astridpreston.com 

Pasaulslavenā Latvijas Nacionālās 
operas sōliste Maija Kovaļevska 
vairākkārt dziedājusi uz Losandželosas 
operas skatuves. Viņa sadraudzējusies ar 
Birutu Šulcu, ciemojusies pie viņas 
mājās. 

Šogad pa ceļam uz Austrāliju, kur 
paredzēti Maijas Kovaļevskas koncerti, 
sōliste (attēlā otrā no labās) piestāja 
Losandželosā un Apelsīnu pagastā 
satikās ar (no kreisās)  Annu Ābeli,  
Birutu Šulcu, Solveigu Ērmani un Janu 
Ērmani Kuklu. 

Nesaraujamas draudzības saites 



 21 

Latvijas 50 gadu okupācijas mūzeja 
piebūves Nākotnes nama pamatos 13. sep-
tembrī svinīgi tika iemūrēta kapsula ar 
vēstījumu nākamajām paaudzēm un patei-
cību ziedotājiem. Kopā ar ziedotāju vārdu 
sarakstu kapsulā tika ielikti mūzeja idejas 
autora Pauļa Lazdas un Latvijas 50 gadu 
okupācijas mūzeja biedrības priekšsēža 
Valtera Nollendorfa vēstījumi nākamībai, 
mūzeja 25. gadadienai veltītais mūzeja 
Apkārtraksts un Valsts akciju sabiedrības Valsts nekus-
tamie īpašumi vadības vēstījums. Celtniecības darbus 
plānots pabeigt līdz 2019. gada maija beigām. Nākotnes 
nama celtniecības kopējās izmaksas ir 5,19 miljoni eiru. 
Mūzeja jaunā piebūve Nākotnes nams projektēta pēc 
architekta Gunāra Birkerta 2001. gadā dāvinātajiem 
metiem.  

Mūzeju pārbūvēs un Nākotnes namu cels par valsts 
līdzekļiem, mūzeja telpas un ekspozīciju iekārtos par 
sabiedrības ziedoto naudu. Pirmais privātais – Kanadas 
latvietes Ilgas Andersones ziedojums Nākotnes nama 
projekta attīstībai tika saņemts 2004. gada maijā. Pir-
mais sabiedriskas organizācijas – Latviešu nacionālās 
padomes Lielbritanijā ziedojums  – 2005. gada martā. 
Nākotnes nama projektam vairāk nekā 1000 ziedotāju 
kopā  saziedojuši apmēram €2000000. Ziedojumi vēl 
aizvien nepieciešami. 

 Kultūras ministre Dace Melbārde uzrunā uzsvēra, ka 
Nākotnes nams būs simbols Latvijas valsts turpmākai 
pastāvēšanai un mūžīgumam: „Zināt un godāt savu pa-
gātni mums ir svarīgi, lai veiksmīgi spētu veidot mūsu 
nākotni. Tieši par nākotni domājot, mūsu izcilākais arch-
itekts – simbolu meistars architektūrā – Gunārs Birkerts, 
radīja un uzdāvināja savu Nākotnes nama vīziju, kas ir 
viņa redzējums mūzeja misijas izvērsumam.”  

 Okupācijas mūzeja darbinieki bija sagādājuši aiz-
sargķiveri ar Gunāra Birkerta vārdu, tā ceremonijas lai-

kā  bija novietota blakus laika kapsulai un simbolizēja 
architekta klātieni. PBLA izpilddirektors Raits Eglītis 
apsveikuma pieminēja PBLA un ALAs valdes un pasau-
les latviešu atbalstu Nākotnes namam un mūzeja pārbū-
ves projektam. Viņš atgādināja, ka PBLA 2013. gadu 
izsludināja par Latvijas 50 gadu okupācijas mūzeja gadu 
un aicināja pasaules latviešu organizācijas un latviešus 
dāsni atbalstīt mūzeja iekārtošanu Nākotnes namā.      
Dr. Valters Nollendorfs un architekts Gunārs Birkerts 
saņēmuši PBLA balvu.  

 Valsts nekustamo īpašumu (VNĪ) valdes priekšsēdis 
Ronalds Neimanis uzsvēra, ka šā projekta īstenošana ir 
viena no VNĪ priōritātēm.  

VNĪ 2018. gada 29. maijā parakstīja celtniecības 
līgumu ar iepirkuma uzvarētāju SIA „Skonto būve”.  

Mūzeja pārbūves un Nākotnes nama celtniecība ir 
viens no VNĪ uzsāktās pārmaiņu programmas „100 ad-
reses Latvijas valsts simtgadei” projektiem. Viens no 
VNĪ galvenajiem mērķiem ir īstenot projektu celtniecību 
tā, lai ar tiem varētu lepoties arī pēc simts gadiem. 

Nākotnes nama pamatos iemūrēta laika kapsula 

Latvijas Okupācijas muzeja biedrības valdes 
priekšsēdis Valters Nollendorfs (labā pusē) un  

PBLA izpilddirektors Raits Eglītis 
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Beļģijas pilsētā Zedelgemā 23. septem-
brī  atklāja tēlnieka Kristapa Gulbja pie-
minekli „Latvijas stāvstrops brīvībai”,  
veltītu latviešu leģionāriem, kuŗi 1945. un 
1946. gadā mitinājās Zedelgemas kaŗagūs-
tekņu nometnē.  

Britu kontrolētajā Zedelgemas kaŗagūs-
tekņu nometnē Beļģijā nonāca vācu armijā  
kaŗojošie baltiešu kaŗavīri un padevās gūs-
tā rietumu sabiedrotajiem Lielbritanijas okupācijas zōnā. 
Zedelgemā uzturējās gandrīz 12 000 bijušo latviešu leģio-
nāru. Nometni iekārtoja agrāko Beļģijas armijas munīcijas 
noliktavu vietā.  Šajā nometnē dibināta  Daugavas Vanagu 
organizācija.  1945. gadā par godu 18. novembrim  latviešu 
kaŗagūstekņi nometnē izveidoja Brīvības pieminekļa ma-
ketu.  

Vieta, kur piemiņas zīme atrodas, nosaukta par  
Brivibaplein – Brīvības laukumu. Agrākās nometnes vieta 
no laukuma atrodas  trīs kilometru attālumā. Tas ir jauns 
pilsētas rajons, kuŗā Zedelgemas pašvaldība plāno iekārtot 
atpūtas parku. Saglabājušās arī dažas no agrākās kaŗagūs-
tekņu nometnes barakām, kuŗās nākotnē iekārtos mūzeju, 
kas iepazīstinās ar latviešu leģionāru stāstu. 

     Apmēram piecus metrus augstā 
piemiņas zīme – „ Latvijas stāvstrops 
brīvībai” –   ir nerūsējoša tērauda 
obelisks, kuŗa galā ir stropa atveidojums 
no zaļi patinētas bronzas.  
     Gan uz obeliska, gan stropa redzamas 
apzeltītas bites. Pie pieminekļa  vairākās 
valodās lasāms vēsturiskās situācijas 
skaidrojums.  

Atklāšanas ceremonijā piedalījās Zedelgemas pilsētas 
galva Annika Vermelena, Latvijas vēstniece Beļģijā Ilze 
Rūse, Zedelgemas domnieks vēsturiskā mantojuma lietās 
Patriks Arnū, Latvijas Okupācijas (OM) mūzeja biedrības 
valdes priekšsēdis Valters Nollendorfs un pieminekļa autors 
tēlnieks Kristaps Gulbis. 

Pieminekļa izmaksas ir €100 000, un tās līdzīgās daļās 
uzņēmās Zedelgemas pašvaldība un Latvijas 50 gadu oku-
pācijas mūzeja biedrība, kas to apņēmās savākt ziedojumos. 
Gada laikā no nepieciešamajiem €50 000 savākti €40 876.  

Katrs, kas ziedojis vismaz €100, saņem bronzas bites 
piespraudi. Mūzejs aicina pievienoties ziedotāju pulkam, 
Informācija atrodama Latvijas 50 gadu okuācijas mūzeja 
vietnē tīmeklī. 

Zedelgemā atklāts piemineklis latviešu leģionāriem  
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No 22. līdz 25. septembrim Romas katoļu baznīcas 
pāvests Francisks pirmo reizi viesojās visās trijās Balti-
jas valstīs. Pirms 25 gadiem Latviju apmeklēja pāvests 
Jānis Pāvils Otrais. Pāvests Francisks brauca no Viļņas 
lidmašīnā, ko rotāja Vatikāna un Latvijas karogs. Pāves-
tu lidostā apsveica Latvijas valsts prezidents Raimonds 
Vējonis. Pie Rīgas pils notika svinīga sagaidīšanas 
ceremonija.  

Rīgas pilī pāvests parakstījās viesu grāmatā, pāves-
tam tika pasniegta „Indriķa chronika”. Pāvests uzdāvinā-
ja mākslas darbu, kuŗā attēlota jaunava Marija. Pāvests 
pauda prieku par iespēju viesoties Latvijā, kas spējusi 
pārvarēt dažādas grūtības un kļuvusi par nozīmīgu kul-
tūras un polītikas centru. Pāvests Francisks teica, cik 
trāpīgi ir  Psalmu vārdi: „Manas žēlabas Tu esi pārvērtis 
līksmē”. Dainu zeme Latvija pratusi savas vaimanas un 
sāpes pārvērst par dziesmu un deju. Un spējusi pārtapt 
par dialoga, satikšanās un mierpilnas sadzīvošanas vietu. 

Pāvests pieminēja rakstnieci Zentu Mauriņu: „Jūs labi 
zināt savas iegūtās un atgūtās brīvības cenu. Daudzus no 
jums iedvesmoja Zenta Mauriņa, viņa teica: „Manas sak-
nes ir debesīs”. Bez spējas skatīties augšup, bez aicināju-
ma pēc augstākiem horizontiem, kas mums atgādina par 
„visaugstāko cieņu”, kas ir katra cilvēka neatņemama 
sastāvdaļa, nebūtu iespējama jūsu nācijas atjaunošana.” 

Pāvesta vizīte Latvijā 

Kopā ar Latvijas valsts prezidentu Raimondu Vējoni 
pāvests Francisks pie Brīvības pieminekļa nolika puķu 
pušķus abu valstu krāsās. Pāvestu svētību sagaidīt bija 
ieradušies tūkstošiem rīdzinieku un pilsētas viesu, viņu 
sveica ar gavilēm, vicinot Vatikāna un Latvijas karo-
dziņus. 

Romas pāvests Francisks Rīgas Domā oikūmeniskā 
dievkalpojumā aicināja kristiešus būt vienotiem, parāk 
nepievērst uzmanību ievainojumiem pagātnē un censties 
vairot ticību pasaulē. 

Rīgas Sv. Jēkaba katedrālē pāvests Francisks teica 
īpašu uzrunu sirmgalvjiem. Katedrālē starp vecāka gada-
gājuma ļaudīm bija daudz polītiski represēto, kas piedzī-
vojuši vajāšanas un izsūtījumu. Pāvests uzrunā mudināja 
seniorus būt izturīgiem,  nezaudēt ticību, cerību un ne-
aizmirst, ka viņi ir tautas saknes. Pēc uzrunas pāvests un 
Latvijas Romas Katoļu baznīcas archibīskaps Zbigņevs 
Stankevičs apmainījās ar dāvanām. 

Aglonā augsto viesi  jau no pulksten septiņiem rītā 
gaidīja  vairāki desmiti tūkstoši dažāda vecuma ļaužu. 
Pāvests Francisks Aglonā uzrunāja tūkstošiem sapulcē-
jušos, aicināja  rūpēties par līdzcilvēkiem un pieņemt 
citādos.  
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Dzīve austrumu krastā 
Turpinājums 

Ņuheivena atdzīvojās augusta pēdējās dienās, kad sabrau-
ca studenti. Pilsēta šķiet aizdzinusi miegu un atkal kļuvusi par 
mētropoli. Kamēr studenti vaļojās, centos iepazīties ar 
pilsētas vēsturi.  

Ņuheivenu 1638. gadā dibināja puritāņi no Anglijas, ievē-
rojamākais no viņiem – Džons Deivenports (John Davenport). 
Par viņu Millersvilas universitātes Pensilvānijā (Millersville 
University of Pennsylvania) vēstures profesors Fransiss 
Bremers (Francis J. Bremer) sarakstījis grāmatu Building a 
New Jerusalem. Deivenporta vārdā Konektikutā nosaukta 
kolledža  – Davenport College, Ņuheivenā ir Deivenporta 
iela.  

Ņuheivena var ar daudz ko lepoties. Amerikā tā bija pirmā 
plānotā pilsēta, un tās „Deviņu laukumu plānu” Amerikas 
pilsētpānošanas apvienība atzinusi par Nacionālo vēsturisko 
mantojumu. Ņuheivenu dēvē par Konektikutas kultūras 
galvaspilsētu, jo pilsētā ir daudzi teātŗi, vairākas koncertzāles, 
mūzeji.  

Ņuheivenā tika attīstīta Amerikā pirmā publiskā koku stā-
dīšanas plānošanas programma, īpaši daudz te ir gobu, tāpēc 
to dēvē arī par Gobu pilsētu  – Elm City. Pirmās gobas iestā-
dītas 1686. gadā, un to zari virs ielām veido skaistas arkas. 

 Laikraksts New Haven Register iznāk kopš 1812. gada un 
ir viens no vecākajiem rēgulāri iznākošiem laikrakstiem 
Amerikā. Salīdzināšanai – The Los Angeles Times iznāk kopš 
1881. gada; pirmais laikraksts latviešu valodā  „Latviešu 
Avīzes” sāka iznākt Jelgavā 1822. gada 5. janvārī.  

Jeila universitāte dibināta 1701. gadā, ir trešā vecākā aug-
stākās izglītības mācībiestāde ASV un universitāšu akadēmis-
kajā vērtējumā pasaulē ir 11. vietā. Jeila universitātē ir pasau-
lē otrā lielākā akadēmiskā bibliotēka (12,5 miljoni vienību, 
tajā ir arī daudz grāmatu latviešu valodā). Universitātes 50 
studenti, mācībspēki un darbinieki saņēmuši Nobela prēmiju. 
Pieci Jeila universitātes absolventi bijuši ASV prezidenti.  

New Haven Register ziņots, ka policijas dati liecina – 
Konektikutā pēdējos gados samazinājies dažādu noziegumu – 
slepkavību, ielaušanās, zādzību – skaits. 

Kas īsti izgudroja hamburgerus? Pirms 120 gadiem atvērtā 
Ņuheivenas restorāna Louis' Lunch (61 Crown St. New 
Haven, CT 06511) īpašnieki ceturtā paaudzē apgalvo, ka tieši 
viņu ēstuvē, kas toreiz bijis tikai neliels vagoniņš, 1900. gadā 
pirmo reizi servēts hamburgers, un apmeklētāji tieši tādu var 
pasūtināt vēl šobaltdien.  

Ņuheivenā itaļu ieceļotāji picas cep kopš 1890. gada, pil-
sētas picēriju vēsturi pētījis žurnālists Kolins Kaplans (Colin 
M. Caplan) un sarakstījis 44 lappušu grāmatu New Haven 
Apizza. Grāmatā aprakstītas 25 picērijas, daudzas no tām jau 
slēgtas. Grāmatai būšot turpinājums. Tapusi arī viņa doku-
mentārfilma Pizza, A Love Story par itaļu emigrantiem un 
viņu picērijām Ņuheivenā, kuŗas ieguvušas „picas Mekas” 
slavu, un daudzi to apmeklētāji domā, ka Ņuheivenas pica ir 
gardāka par Italijā dabūjamo. Kolins Kaplans izdevis arī 
grāmatu Legendary Locals of New Haven. Tajā viņš stāsta par 

Apgādā Antava Rīgā laista klajā  
rakstnieka un publicista, filoloģijas 
doktora Māra Ruka grāmata      
„25 gadi sektā”.  

Izvilkumi no grāmatas ievada: 
«Latvijas „studentu korporāci-

jas” nozīmē pavisam ko citu nekā 
„studentu korporācijas” citās valstīs. 
Gan Eiropā, gan ASV tās nav Balti-
jas piekrastes dzimtbūtniecības lai-
ka atliekas. Latvijā „studentu kor-
porācija” pārtapusi par sociāli polī-
tisku sektu uz mūžu – ar aizklātu, 
necaurredzamu darbību, slepeniem lēmumiem, mistiskā un 
viņuprāt „visas zemes valdnieka”, visvarenā „buršu gara” pie-
lūgšanu. Tam korporanti rēgulāros rituālos solās visu savu 
turpmāko mūžu. Izklausās savādi, bet pamēģiniet pajokot ar 
kādu no viņiem par diženo „buršu garu”, tad arī redzēsit, cik 
viņiem tas ir svēts un nozīmīgs… 

Kā bieži mums reklāmē un skaisti servētu pasniedz vese-
lībai kaitīgu pārtiku, tā arī korporācijas plaši izplata savu tok-
sisko domāšanas veidu, iesaiņotu dažādos labskanīgos mītos 
un izpušķotās tradicijās. Viņi tam notic paši un apstulbina arī 
citus. Arī es noticēju, arī es apstulbinājos. 

Trenējušies ilgus gadus, līdz perfektumam noslīpējuši savu 
komūnikāciju ar sabiedrību. Kas slēpjas dziļāk zem viņu ri-
tuāliem, zem ceremoniāliem, zem viņu publiski noslīpētajām 
runām? Kam viņi īsti kalpo, kam ir pakļauti un kas viņus vir-
za, kas rosina uz destrukciju un sabiedrības šķirošanu?  

Kāpēc Latvija ir šo sektu ķīlniece? Tās ir ļoti bīstamas 
organizācijas. Vispārīgai labklājībai un demokratijai. Tās ir 
polītiskās sektas. Tās prot maskēties, tām ir ietekme valdībā, 
Saeimā, Latvijas bankā… Necaurspīdīgas, slepenas „mūža 
brālības”, kuŗām Latvija ir kā eksperiments ar cilvēku pacie-
tību. 

Kā es tiku no šīm sektām prom? Tas bija ļoti grūti. 
„Lettonias” sektā un tajā vidē dažādos amatos biju 21 ar pusi 
gadu. Tomēr tam vēl klāt nāk kāds laiks, jo: „Ilgi jāatveseļo-
jas man bija no tās slimības, kas saucas „Lettonia”…” 

„Tikai tie, ko audzinājusi kāda korporācija, zina tās 
patieso būtību, tās spēku un uzdevumu,” sludina to „globālā 
jumta oganizācija”. Arī man lika zvērēt, ka par to visu 
klusēšu. Bet patiesība jau nevar būt drauds. Tāpat kā vēstu-
riskā atmiņa, tāpat kā atklātība. Tiem, kam tā nepatīk, iestājas 
pret cilvēktiesībām un atbalsta ļaunumu. 

Tāpēc mans pienākums un atbildība ir pastāstīt patiesību 
par šīm sektām. Šī grāmata nav kāds stāsts par mistiskām vai 
slepenām sazvērestības teōrijām un tīkliem. Šī ir grāmata par 
to, kāpēc pašreizējās Latvijas valsts iedzīvotāju labklājības 
līmenis ir kā spokains pretstats agrākajai pirmskaŗa Latvijai. 
Šī grāmata ir atbildība par mūsu valsti. Latvijas simtgadē.»  

Grāmatai ir 336 lappuses, to var pasūtināt tīmeklī: 
JĀNIS ROZE E-VEIKALS 

Atklāti par noklusēto 
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Piedāvāju  gatavot cienastu 
un klāt galdus kāzās, 
piemiņas dienās, jubilejās; 
var pasūtināt pīrāgus ar 
speķi vai kāpostiem jebkuŗā 
laikā un jebkuŗam 
sarīkojumam. Lūgums 
pīrāgus pasūtināt pirms 
sarīkojumiem; par cenu sazināties, zvanot 
Pegijai Kalniņai Taubei, tālr.: 310-908-6993;   
e-pasts: pegijat@gmail.com   

pilsētas dibinātāju Džonu Deivenportu, pilsētas pirmo galvu 
Rodžeru Šermanu (Roger Sherman), pirmās amerikāņu-angļu 
vārdnīcas autoru Noa Vebsteru (Noah Webster), kokvilnas 
tīrīšanas mašīnas izgudrotāju Eli Vitneju (Eli Whitney), 
vulkānizētās gumijas izgudrotāju Čārlzu Godjēru (Charles 
Goodyear). 

Edvarda Pīrsa (Edward Pearce) grāmatā Food For 
Thought: Extraordinary Little Chronicles of the World vēs-
tīts, ka Džordžs Smits (George Smith) Ņuheivenā 1908. gadā 
sācis ražot uz kociņa uzspraustus sūkājamus saldumus, ko no-
sauca sacīkšu zirga vārdā Lolly Pop un 1931. gadā izveidoja 
preču zīmi.  

Pilsētas vēsture, iedzīvotāju dzīve un darbība atspoguļota 
1862. gadā dibinātajā Ņuheiveinas mūzejā. Tajā ir mākslas 
darbi, fotografijas, mēbeles, manuskripti, kartes, dokumenti, 
retas grāmatas, zīmējumi, filmas.  

Diemžēl arī Ņuheivenā satiksmes sastrēgumi nav nekas 
neparasts gan uz ielām, gan brīvceļiem, īpaši darbadienas 
beigās. Un kur tad tā nav? Arī Rīgā tagad vakaros grūti 
izbraukt no pilsētas pāri Vanšu tiltam. Ņuheivenā vairākas 
ielas ir vienvirziena, un gadās, ka tūristi brauc pretējā virzie-
nā. Līdz 1948. gadam vēl bija tramvaji, tagad tos var apskatīt 
un pabraukāties 1940. gadā dibinātajā Konektikutas tramvaju 
mūzejā (58 N Rd, East Windsor, CT 06088). Pilsētas valdes 
amatpersonas prātojot, vai kādu tramvaja līniju neatjaunot, 
bet jāšaubās, vai tas notiks.  

Ņuheivenas lidosta ir maza, visvairāk lidojumu ir uz 
Filadelfiju. Daudzi darbinieki braucot no Filadelfijas katru 
dienu turp un atpkaļ uz darbu. Studenti ļoti vēlētos, lai būtu 
tieša satiksme uz citām lielākām pilsētām. Ja gribētu braukt 
uz Losandželosu, vismaz trīs reizes būtu jāpārsēžas. Lielāka ir 
Hartfordas lidosta, bet līdz tai ar auto jābrauc vesela stunda. 
Vilciena satiksme uz Bostonu, Ņujorku, Vašingtonu ir laba. 
Uz Ņujorku vilciens iet katru stundu. 

Kanadas pilsētā Edmontonā 18. novembrī Latvijas karoga 
krāsās tiks izgaismots The High Level tilts; trīs dienas – no 

16. novembŗa līdz 18. novembrim – Latvijas karoga krāsās 
tiks izgaismots Morisona tilts Portlandes pilsētā Oregonas 
pavalstī. Latvijas karoga krāsās 18. novembrī uz 15 minūtēm 
izgaismos Niagāras ūdenskritumu un pēc Latvijas valsts 
dibināšanai veltītā sarīkojuma Ņujorkas  Episcopal Church of 
the Heavenly Rest (1085 Fifth Ave) Centrālparkā notiks Lat-
vijas kontūras izgaismošana. 

Ņuheivenā Latvijas karoga krāsās ir saulessargi (vai lietus-
sargi) pie ēdienu veikala Nika’s Market, un vienmēr nopriecā-
jos, kad eju tam gaŗām.  

Šīs rindas rakstu 10. oktōbrī, šķiet, ir vēl atvasara, laiks ir 
silts, āra kafejnīcas atvērtas. Droši vien ōkeānā vēl var 
peldēties. Losandželosā peldējos vēl 31. oktōbrī. 

Pavisam nesen, 8. septembrī Ņuheivenā atklāta kaķu kafej-
nīca Mew Haven Cat Cafe, kuŗā var  parotaļāties ar minčiem, 
kuŗi atnesti no tuvējās dzīvnieku patversmes, un viņus samī-
ļot. Var arī adoptēt.  

Diemžēl vēl nav izdevies uzzināt, cik latviešu šogad mācās 
Jeila universitātē.  

 

Reizēm ilgojos pēc Losandželosas, īpaši, kad  Facebook  
ieraugu Agra Ziemeļa nepārspējamos fotoattēlus. Taču vietām 
un lietām labāk nepieķerties... 

Astra Moora 

Saulessargi pie ēdienu  veikala Nika’s Market  Ņuheivenā 
ir Latvijas karoga krāsās  

Foto: Agris Ziemelis 
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Losandželosas piepilsētā Topangā aktieris Vills Gīrs 
(Will Geer) 1973. gadā nodibināja brīvdabas teātri 
Theatricum Botanicum. Tajā notiek izrādes, koncerti, 
īpašas izglītojošas programmas ir skolu audzēkņiem. 
Apvienības Composer Collective  rīkotajos gadskārtējos 
koncertos atskaņo jaunus, kā arī klausītāju iemīļotus 
televīzijas izrādēs, kinofilmās, koncertzālēs dzirdētus 
skaņdarbus. Šogad koncerts ar firmas Oak Tree Group  
atbalstu notika 28. septembrī. Koncertā tika atskaņots 
Lolitas Ritmanes skaņdarbs From an Hourglass, kuŗā 
sōlo latviešu valodā dziedāja Jūlija Plostniece. 

Komponisti Lolita Ritmane un Maikls Makkvisčins 
(Michael McCuistion) 

Alta saksofōnists Džons Joakams (John Yoakum), 
komponiste Lolita Ritmane, sōliste Jūlija Plostniece 

Koncerts zem ozola kuplajiem zariem 
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ZIEMEĻKALIFORNIJAS  
LATVIEŠU KREDITSABIEDRĪBA 

Tālr.: 415-643-9926; Fax: 415-643-9434 
e-pasts: latviancu@sbcglobal.net 

Pasta adrese: Northern CA Latvian Credit Union 
P. O. Box 460429 San Francisco, CA 94146 

Biroja vadītāja Sanita Vilgerte, tālr.: 415-643-9926 
Aizdevumu komitejas loceklis Dienvidkalifornijā – 
Mārtiņš Andersons: 415-359-1886;  917-821-0440 

Check out: www.latvia100usa.org 
- to find out what's happening in the US,  
- about Ideas for Celebrating, 
- about Financial Support for 
events, 
- to join The Centennial Club 
Website dedicated to Latvian American 
Centennial celebrations in English and 
Latvian. Pass the information along!  

Liga Ejups ALA Dir. of Cultural Affairs 

Skaņu ierakstu mūziķu apvienība (Recording Musi-
cians Association) gadskārtējā, XXV ceremonijā 7. ok-
tōbrī  Losandželosas The LINE Hotel godināja Lolitu 
Ritmani, Alliance for Women Film pašreizējo prezidenti 
un vienu no trim Dynamic Music Partners mūziķiem 
Recording Musicians Association dibināta Ņujorkā 
1969. gadā un 1983. gadā kļuva par nacionālu bezpeļņas 
organizāciju, kas atbalsta skaņu ierakstu mūziķus ASV 
un Kanadā.  

Ceremonijā runu teica 
Džons Burlingeims (Jon 
Burlingame) – žurnālists, 
rakstnieks un filmu mūzi-
kas vēstures lektors Dien-
vidkalifornijas universi-
tātē. Viņš cildināja kom-
ponisti Lolitu Ritmani, 
viņas apbrīnojamās darba 
spējas, talantu, enerģiju, 
pašas un kopā ar saviem 
partneŗiem Maiklu 
Makkvisčinu (Michael 
McCuistion) un Kristoferu 
Kārteru (Kristopher Carter) 
komponēto mūziku dažādiem seriāliem –  Superman: 
The Animated Series, Young Justice, Batman: The Brave 
and the Bold, Teen Titans, The Spectacular Spider-Man, 
Batman Beyond, The Zeta Project, Justice  League,  
Justice League Unlimited, Legion of Super Heroes, kas 
pazīstami visā pasaulē. Lolita orķestrējusi mūziku vairāk 
nekā 100 filmām, miniserijām un televīzijas program-
mām, tostarp Lethal Weapon 4, The X-Files, Swimfan,  
Jeepers Creepers 2, Robin Hood: Prince of  Thieves, 
Final Destination, The West Wing, Demolition Man, arī 
daļu no 1996. gada vasaras olimpisko spēļu Atlantā 
ceremonijas nobeigumā atskaņotās mūzikas. 

Lolita ir pelnījusi Oskaru! 

Lolitas Ritmanes godināšana 
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Dzejas diena Losandželosas latviešu skolā 

Skolas saime kopā ar dzejnieku Kārli Vērdiņu (centrā) dzejas dienā 14. oktōbrī 

Losandželosas latviešu skolā 14. oktōbris bija īpaša 
diena, veltīta dzejoļu lasīšanai un dzejošanai. Skolas 
audzēkņi to nosauca par dzejoļu  „pārdzejošanu” tas ir – 
iemīļotākā dzejoļa iespaidā uzrakstīt jaunu dzejoli. Vis- 
labāk uz jautājumu, kā top dzejoļi, kas iedvesmo dzejoļu 
rakstīšanu, var atbildēt autors, kuŗa dzejolis ieinteresē 
bērnus. Pagājušajā mācību gadā latviešu skolā mācījās 
filozofijas profesora Artūra Logina meitiņas, un kādā sa-
runā uzzinājām, ka A. Logina labākais draugs ir dzej-
nieks Kārlis Vērdiņš. Skolas bibliotēkā ir divas Kārļa 
Vērdiņa dzejoļu grāmatas – „Pieaugušie” un „Tētis”. 
Daži audzēkņu vecāki tās bija izlasījuši un atzina, ka 
Kārļa Vērdiņa dzejoļi ir asprātīgi un ieinteresētu jaunos 
lasītājus, turklāt autors būtu lielisks „Dzejas dienu” vie-
sis. Mācību pārzine Aija Zeltiņa-Kalniņa uzaicināja 
dzejnieku atbraukt uz „Dzejas dienām 2018”.  

Kārlis Vērdiņš 13. oktōbrī viesojās un lasīja savus 
dzejoļus Sandiego latviešu skolā, Ošensaidā, un nākamā 
dienā Losandželosas latviešu skolā. Dzejnieks klausītā-
jus pārsteidza, atzīdamies, ka viņam patikšas dažādas 

delverības gan bērnībā, gan patīk vēl tagad, kad ir jau 
bērnu vecāku gados. Kārļa Vērdiņa dzejoļi nav konkrēti 
par kādu kaimiņu, viņa tēti un māmiņu, bet par visu kas 
ir kopējs ikvienam – mazdursciņ no neprātībām, novēro-
jumiem un protams, kaut kā biedējoši aizrāvīga, piemē-
ram, dzejoļos „Rullē pa dārgo” un „Skolas spoks”; citos   
– „Tētis polītiķis” un „Tētis šoferis” –  ir ierastās sabied-
riskās dzīves attēlojums. 

Kārlis Vērdiņš pastāstīja, ka tulko krievu dzejnieka 
Daniila Harmsa dzejoļus un vairākus nolasīja – par no-
šauto sesku, blusu un peli, par plāceņu pārdevēju un ci-
tus.  

Sarīkojuma beigās bērni nolasīja „pārdzejotos” 
dzejoļus, tie bija sirsnīgi un asprātīgi.  

Paldies dzejniekam Kārlim Vērdiņam par pozitīvo un 
iedvesmīgo sarīkojumu. 

Kārļa Vērdiņa ciemošanos īstenot palīdzēja Latviešu 
valodas aģentūra un Izglītības un zinātnes ministrijas 
budžeta programma „Valodas polītika un pārvalde”. 

Skolas mācību pārzine Aija Zeltiņa-Kalniņa 
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Losandželosas latviešu skolā trešo gadu pēc kārtas  
mūzikālā pēcpusdiena skolēni iepazinās ar folkloru un 
latviešu tradicijām. Šogad sarīkojuma viesi 14. oktōbrī 
bija vīru folkloras un seno cīņu kopa „Vilkači”, kuŗas 
viesturneju ASV notika ar Latviešu fonda, Amerikas 
latviešu apvienības, Latvijas valsts Kultūrkapitāla fonda 
un Rīgas domes atbalstu.   

Mūzikālās pēcpusdienas sarīkojumā skolēniem bija 
iespēja daudzko uzzināt par seno latviešu kaŗavīru dzies-
mām, tradicionāliem tautas mūzikas instrumentiem un 
seno latviešu apģērbiem, kā arī pamēģināt spēlēt dažus 
instrumentus. Vispirms kopas dalībnieks Eduards 
Krūmiņš skolēniem pastāstīja par mūzikas instrumen-
tiem, kādus kopas vīri spēlē koncertos – celmu bungām 
(tās izgatavotas no izgrebta koka, kas atgādina celmu)
ģīgu, ko Latvijas territorijā spēlēja jau 17. gadsimta sā-
kumā, labi zināmajām koklēm un visvairāk apbrīnotajām 
spalvainajām dūdām, kas pagatavotas no kazas ādas.  

„Vilkaču” dalībnieki bija tērpušies senlatviešu (kuršu, 
līvu, zemgaļu un letgaļu) tērpos ar dažiem rotājumiem 
pie jostām – govs ragiem, ko lietoja, lai padzertos vai kā 
tauri, naudas somu jeb dozi, kā arī nažiem. 

Grupas dalībnieki skolēniem nodziedāja trīs dzies-
mas, kas nebija „Vilkaču” koncertturnejas programmā, 
tajās vēstīts par laiku, kad kaŗavīri bijuši tālu ceļu brau-
cēji un piedzīvojuši un redzējuši daudz ko brīnumainu.  

Gan mazajiem, gan lielajiem klausītājiem visvairāk 
gribējās padauzīt celmu bungas, mēģināt piepūst un 
spēlēt dūdas. Izrādījās, ka neviens no skolēniem, kas 

Mūzikāla pēcpusdiena Losandželosas latviešu skolā 
piedalījās mūzikālajā pēcpusdienā, nebija redzējuši ģīgas 
jeb „čella vectētiņu”. Vienīgi Eduards Zeltiņš-Kalniņš 
minēja, ka dzirdējis ģīgas, klausoties tvartu  „Mūzikantu 
pasakas”. Pēc mūzikālās pēcpusdienas skolēni un vecāki 
palika noklausīties „Vilkaču” koncertu. Sirsnīgs paldies 
kopas dalībniekiem par atsaucību piedalīties skolas 
nodarbībā un patriotiskā bērnu audzināšanā.  

Skolas mācību pārzine Aija Zeltiņa-Kalniņa 

Skolas saime ar folkloras un seno cīņu kopas „Vilkači” dalībniekiem 

Leonards Platacis izvēlējās savu instrumentu – celma 
bungas, bet atzina, ka nav viegli tās pacelt 

Ieva Arnolda un Atis 
Strobelis apbrīno dūdas, 

aizmugurē Toms Grīnvalds 

Foto: Inese Sviķkalne un Leons Platacis 
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NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PAKALPOJUMI 
• Pirkšana, pārdošana, izīrēšana, apsaimniekošana  
• Income property īpašumi   
• Pārbūves konsultācijas un virtuvju projektēšana 
• Mājas bezmaksas sagatavošana pārdošanai  
 (staging) $2000 vērtībā 
• Executor of Trust/Estate un citi pakalpojumi 
12 gadu pieredze vairāk nekā 100 darījumos  
      Mārtiņš Leikarts, MBA 

  Re/Max Estate Properties 
   310-717-7577  
   mleikarts@gmail.com 
    BRE licence: 01706309 

         Maizītē bagātība, 
          Ne zeltā, sudrabā. 

www.therealbread.com  

Latvijas goda konsuls Kalifornijā dr. Juris Buņķis 
reizēm piebiedrojas kārtības sargiem. Šī nebūt nav pirmā 
reize, kad viņš patrulēja kopā ar draugu un kollēgu, 
Sanbernardino šerifa departamenta reserves komandieri 
dr. Džimu Sellas (Jim Sellas). Nav bijis viegli astoņas 
stundas valkāt aizsargapģērbu, ļoti smaga esot josta. 
Tikai ap pulksten desmitiem konsuls ticis mājās un juties 
daudz vairāk noguris nekā ja savā klīnikā būtu izdarījis 
divas vai trīs kosmētiskās operācijas. 

Latvijas goda konsuls citā lomā 

 

Gredzentiņu pirkstā likšu... 

Mārtiņš Leikarts 13. oktōbrī Holivudas kalnos  
bildināja Līzli Ensliju Teilori (Liesl Annesley Taylor) 

un pasniedza viņai saderināšanas gredzenu  
Apsveicam! 
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Sandiego latviešu ev. lut. draudze 
 Ascension Luteran Church 

5106 Zion Avenue, San Diego, CA 92120 
  

Mācītājs Mārtiņš Rubenis 
Draudzes priekšnieks:  
Jānis Legzdiņš 
2651 Cardinal Road,  
San Diego, CA 92123;  
tālr.: 858-598-5451;  
e-pasts: jlegzdins@san.rr.com 

 
17. novembrī plkst. 12.00 Latvijas 
valsts dibināšanas 100 gadu atceres dievkalpojums;  

svētku programma sarīkojumu telpās, pusdienas 
(piedalīšanās par ziedojumu) 

22. decembrī plkst. 12.00 Ziemsvētku dievkalpojums 
ar dievgaldu; pēc dievkalpojuma kafijas galds, 

ciemosies Ziemsvētku vecītis 
Kasiere Antra Priede Bergere   
1335 Santa Barbara St., San Diego, CA 92107;  
tālr.: 619-225-0817 
Sūtot draudzes nodevu ($100) un ziedojumus, čekus 
izrakstīt: Antra Priede Berger  

Dāmu komiteja:  
Maiga Bērziņa, tālr.: 619-702-8077 
Aīda Zilgalve, tālr.: 760-439-9847 

Vietne tīmeklī: www.sandiegodraudze.com 
Facebook: www.facebook.com/sandiegodraudze 

Sandiego latviešu skola: 
Skolas pārzine Sandra Gotlaufa-Orozco  

e-pasts: gotlaufa@gmail.com 
Facebook: www.facebook.com/sandiegolatvian 

Dzejnieks Kārlis Vērdiņš 
Sandiego latviešu skolā 

Sandiego latviešu skolā 13. oktōbrī viesojās dzejnieks 
Kārlis Vērdiņš – vairāku kritiķu augsti novērtētu dzejo-
ļu krājumu autors. Viņa dzejoļi tulkoti arī angļu valodā 
un iekļauti ievērojamās starptautiskās dzejoļu izlasēs.  
Kārlis Vērdiņš raksta dzejoļus gan pieaugušajiem, gan 
bērniem. Viņa bērnu dzejoļus varētu raksturot kā „mūs-
dienīgi asprātīgus”, tie  ir par 21. gadsimta bērniem sap-
rotamām temām, piemēram – tēta auto braukšanas para-
dumiem, agresīviem šofeŗiem, bērnu attiecībām skolā un 
salauztu roku, kas jāieģipsē. Kaut arī Kārļa Vērdiņa dze-
joļi  ir asprātīgi un izraisa smieklus, dzejnieks skaŗ arī  
nopietnus tematus, no kuŗiem citi bērnu dzejnieki mēdz 
izvairīties – vecāku aizņemtība darbā, paviršas attiecības 
ar bērniem, apcelšana skolā (bullying).  

Sastopoties vaigā, dzejnieks šķita ļoti atklāts un ra-
došs. Viņš bērniem lasīja gan savus, gan citu autoru dze-
joļus un, lai palīdzētu mazākajiem bērniem labāk saprast 
dzejnieku idejas, iesaistīja viņus interaktīvās spēlēs un 
mīklu minēšanā. Sandiego bērniem bija liels prieks sa-
tikt „īstu” dzejnieku un uzzināt, kā top grāmatas, ko tik 
bieži turam rokās un lasām. Pēc sarīkojuma bērniem bija 
iespēja savā īpašumā iegūt Kārļa Vērdiņa jaunāko dze-
joļu krājumu „Tētis” ar dzejnieka autografu.  

Pēc tikšanās ar dzejnieku nākamajā skolas nodarbībā 
bērni plāno paši sacerēt savus dzejoļus, jo tagad par šo 
temu „viss skaidrs”! 

Sakām lielu paldies Losandželosas latviešu skolai, 
Aijai Zeltiņai-Kalniņai un Latviešu Valodas aģentūrai 

par dzejas dienu rīkošanu un Sandiego latviešu skolas 
iesaistīšanu šajā projektā.  Gan mūsu bērniem, gan 
vecākiem un draugiem šī bija ļoti jauka un vērtīga 
rudens pēcpusdiena.  Domāju, ka šī tikšanās iedvesmoja 
vecākus un bērnus lasīt ne tikai prōzu, bet arī dzeju, kas, 
kā izrādās, var būt ļoti asprātīga un saprotama!  

Sandiego latviešu skolas vadītāja  
Sandra Gotlaufa-Orozko 
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Gatavosimies Latvijas valsts 
100 gadu jubilejas svinībām  
Mīļie koristi un visi, kuŗi vēlas dziedāt (vīri, 

sievas, jaunieši)!  Gatavosimies jubilejas svinībām, 
kas notiks 18. novembrī Losandželosas latviešu 
namā.   

Koristi aicināti ierasties uz mēģinājumiem:  
    4. novembrī no plkst. 1.00 līdz 2.30; 
11. novembrī ģenerālmēģinājums no plkst. 2.00 

līdz 5.00. 
Aicinām ņemt līdzi mazas uzkodas, labu garstā-  

vokli un galvenais – gribu dziedāt! Lai skan! 
Visus aicina diriģenti: Pauls Berkolds, Lolita 

Ritmane-Matsone (Mattson), Laura Rokpelne-
Mičule, Brigita Džeimsone (Jameson), deju grupas 
vadītājas Diāna Zaķe un Ilze Matsone, Losandželoas 
latviešu skolas saime un jubilejas programmas 
vadītāja Dziesma Tetere. 

 Rīkotāji: DKLB valde, Losandželosas latviešu 
sabiedriskais centrs (nams), DK Daugavas Vanagu 
apvienība.  

SVINĒSIM 
SVĒTKUS 

KOPĀ! 

Nevediet savus bērnus  
No dzimtenes prom 
Aizvedot dzimtene pazaudēs tos 
 
Tā bez dzimtās valodas klīdīsiet 
Stāstus nesaprastus stāstīsiet 
Atmiņas asarās gremdēsiet 
Viens otru nekad nesapratīsiet 
 
Tikai laiks jums atbildi dos... 
Savus bērnus no dzimtenes aizvest 
Nozīmē dzimtenei pazaudēt tos 

 Ru  
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Latvijas valsts simtgades svētki 
2018. gada 18. novembrī 

Losandželosas latviešu namā 
sākums 12:00 pēcpusdienā 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Svētku svinību norise: 
  

◄ Latvijas karoga svinīga godināšana 
 

◄ Latvijas Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa videosveiciens  
 

◄ Svētku runu teiks:  
     Latvijas goda konsuls Dienvidkalifornijā dr. Juris Buņķis 
 

◄ Apsveikumi: 
     Dienvidkalifornijas latviešu biedrības priekšnieks Ivars Mičulis 
     DK Daugavas Vanagu apvienības priekšnieks Teodors Lilienšteins 
     LA latviešu sabiedriskā centra valdes priekšnieks Aivars Jerumanis  

 

◄ Plaša svētku programa:  
     Losandželosas latviešu jauktais koris, vīru koris „Uzdziedāsim,        

    brāļi!”, ansamblis „Te nu mēs esam”, latviešu skolas koris un       
    dejotāji, tautasdeju kopa „Pērkonītis”, kā arī vairāku ievērojamu       
     vokālistu un mūziķu individuāli priekšnesumi 

 

◄ Svētku kafijas galds, uzkodas, tosts, deju mūziku spēlēs Tālis Valdis 
 

◄ Namā būs apskatāmas mākslas izstādes 
 
Svētku programmu sastādīja:  
        Lolita Ritmane-Matsone, Pauls Berkolds, Brigita Džeimsone, Laura Rokpelna-Mičule 
Svinēt svētkus kopās aicina rīkotāji:  
        Dienvidkalifornijas latviešu biedrība, DK Daugavas Vanagu apvienība  
        un Losandželosas latviešu sabiedriskā centra valde 
Svētku programmu vada: Dziesma Tetere un Artūrs Rūsis 
Svētku mākslinieciskais noformējums: Teodors Lilienšteins un Rudīte Godfreja 
Techniskais aprīkojums un video: Marks Matsons, Artūrs Rūsis, Valdis Volkovskis 
Dalības maksa: vismaz 10 dolaru ziedojums, bērniem līdz 12 g. v. ieeja brīva 
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* Draudze ir bez mācītāja; lūdzu zvanīt kādai no draudzes amatpersonām, ja nepieciešama palīdzība 
Draudzes Ziņas izdod katru otro mēnesi 

Draudzes priekšniece Tamāra Rūse 31 Laguna Woods Dr., Laguna Niguel, CA 92677 
(949) 443-2150 

Kasiere Dace Taube 3142 Helms Ave., Los Angeles, CA 90034 
(310) 709-4738 

Sekretāre Daina Ābele 2908-B Camino Capistrano, San Clemente, CA 92672 
(949) 443-5170 

Dāmu komitejas priekšniece Liene Linde 29 Sunset Ave., #1, Venice, CA 90291 
(310) 396-5244 

Draudzes amatpersonas 

Baznīcas adrese: 1927 Riverside Dr., Los Angeles, CA  90039  

 

Draudzes Lapa  2018. gada novembris   
 Dienvidkalifornijas latviešu ev. lut. draudzes informācija  

„Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis savu vienpiedzimušo Dēlu...” (Jņ 3:16)                  

28. oktōbrī plkst. 11:00 Gunas Reinas ordinācija diakones amatā  
(arch. Lauma Zušēvica, prāv. Gunārs Lazdiņš, 
māc. Dr. Sarma Eglīte, prāv. Daira Cilne) 
pēc dievkalpojuma pusdienas baznīcas lejas zālē 

11. novembrī plkst. 11:00 Dievkalpojums (diakone Guna Reina) 
2. decembrī plkst. 11:00 Dievkalpojums (diakone Guna Reina) 
9. decembrī plkst. 11:00 Adventa svētbrīdis ar dziesmām 

24. decembrī plkst.   6:00 Svētku vakara dievkalpojums (diakone Guna 
Reina) 

Draudzes dzīves kalendārs 
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CHANGE SERVICE REQUESTED 
 
(DATED MATERIAL) 
 

PLEASE DO NOT DELAY 
 

 
 

 
 
 
 

Lūdzu izgriezt un nosūtīt kopā ar čeku:  
 

DIENVIDKALIFORNIJAS LATVIEŠU BIEDRĪBAS KASIEREI 
 

 Vēlos būt Dienvidkalifornijas latviešu biedrības biedrs;  
 nosūtu Dienvidkalifornijas latviešu biedrības biedru naudu   par  20___.  gadu  –  $35.00 

 

                       Biedru nauda ģimenei  par 20___. gadu – $50.00 
Biedrības  biedriem Informācijas Biļetenu piesūta par brīvu! 
 
 

Nevēlos būt Dienvidkalifornijas latviešu biedrības biedrs,  
bet vēlos saņemt Informācijas Biļetenu;  
                        nosūtu abonēšanas maksu  par  20___. gadu  – $ 40.00 

 

Esmu students; vēlos saņemt Informācijas Biļetenu; 
                                                             nosūtu abonēšanas maksu par  20___ . gadu  – $ 10.00 

 
Papildus ziedoju Dienvidkalifornijas latviešu biedrības darbam: ...………….….......$  ____ 

 
                                   Kopā  $ ____ 
Uzvārds, vārds, adrese un tālrunis:  ________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
elektroniskā pasta adrese:_________________________________________________ 

Čekus lūdzam izrakstīt: LATVIAN ASSOCIATION OF SO. CA un nosūtīt: 
       DK LB 1955 Riverside Dr. Los Angeles, CA 90039 

 

Latviešu nama tālrunis:  323-669-9027;  Informācijas biļetens tīmeklī: www.biletens.com 
Dienvidkalifornijas latviešu nama adrese: Losandželosā, 1955 Riverside Drive; nams               

sasniedzams  ar 96. autobusu (no Burbankas stacijas) –  Newell un Riverside Drive pietura 

Skaitlis aiz adresāta vārda  un  uzvārda rāda, par kādu gadu biedrībai  samaksāta  biedru nauda vai maksāts 
par INFORMĀCIJAS BIĻETENA abonementu. 
b nozīmē «DK Latviešu biedrības biedrs»; a nozīmē «IB abonents»; 
s nozīmē «students»; p nozīmē «paraugeksemplārs». 

Latvian Ev. Luth. Church of So. Calif. 
LATVIEŠU SABIEDRISKAIS CENTRS 
1927 Riverside Drive 
LOS ANGELES, CA 90039-3704 
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