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Losandželosas latviešu skolas 2017./18. mācību gada absolventi
no kr.: Elsa Brecko, Mia Trapse, Gabriella Damroze, Vilis Zaķis

SARĪKOJUMU KALENDĀRS
10. jūnijā plkst. 11.00 uz Sibiriju 1941. gada 14. jūnijā aizvesto piemiņas brīdis draudzes
locekļu vadītā dievkalpojumā; pēc dievkalpojuma pakavēšanās baznīcas lejas zālē
6. oktōbrī 13. Saeimas vēlēšanas; vēlēšanu iecirknī Losandželosas latviešu sabiedriskajā
centrā varēs balsot no plkst. 7.00 līdz 22.00

Dienvidkalifornijas Latviešu INFORMĀCIJAS
BIĻETENS ir Dienvidkalifornijas latviešu biedrības
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 abonementu 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 $30, ½ lappusi – $20,
¼ lappusi – $15; uzņēmējdarbības karti – $10.
IB metiens – 310 eks.

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
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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 un Valdis Ķeris (sporta dzīves
vadītāji);
Inguna Galviņa, Tamāra Kalniņa, Miķelis Cilnis,
Inese Sviķkalne, Dace Taube
DK LB valdes sēdes notiek katra mēneša otrajā
trešdienā plkst. 8.00 vakarā vai svētdienā plkst. 12.00
Losandželosas latviešu namā
Revīzijas komisija:
Kārlis Millers, Tālivaldis Paegle, Jānis Ripa
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.

Izlaidums Losandželosas latviešu skolā
Losandželosas latviešu skolā 6. maija rītā valdīja liela
rosme un satraukums – skolas saime gatavojās svinēt,
bija 2017./2018. mācību gada pēdējā diena un 8. klases
izlaidums. Jau no agra rīta 8. klases skolēnu vecāki rosījās virtuvē, gatavojot svētku pusdienas; skolēni un viesi ieradās, saposušies svētku drēbēs un puķu pušķiem rokās; skolēni aizsteidzās uz pēdējiem mēģinājumiem, kamēr viesi savā starpā sasveicinājās; skolotāji steidza izrakstīt liecības un pārrunāt skolas beigšanas sarīkojuma
programmu.
Sarīkojuma pirmā daļā sākas ar liecību izsniegšanu.
Vispirms liecības saņēma bērnudārza audzēkņi, pēc tam
1., 2., 5. un valodas klases skolēni. Skolotāji cildināja
bērnu čaklumu, pateicās vecākiem un vecvecākiem par
atbalstu.

Bērnudārza audzēkņi; no kr.: Anastasija Logina,
Agate Logina, Eidens Urens, Kristofers Karami
un skolotāja Sanita Šūmane-Karami

Valodas klases audzēkņi: no kr.: skolotājas palīdze
Aija Reimane, Uģis Helgrens, Linda Helgrena,
Mareks Helgrens, Raivo Helgrens, Reinis Helgrens,
Aleks Zaķis, Katrīna Strobele, Sebastians Jerumanis,
Sabrina Jerumane, Aidans Džennings, skolotāja
Ingrīda Dženningsa (Jennings)

1. klases beidzēji: Nikols Leikarts, Laila Dženningsa,
Anna Arnolda un skolotājs Mārtiņš Leikarts;
viņš skolēniem uzdāvināja lego klucīšus

2. klasi beidza Mikus Arnolds un Emmets Džennings
(skolotāja Guna Reina bija ALAs kongresā, liecības
izsniedza Aija Zeltiņa-Kalniņa)

5. klases beidzēji, no kr.: Eduards Barks, Kārlis
Kalvāns, Eduards Zeltiņš-Kalniņš, Ieva Arnolda un
skolotāja Aija Zeltiņa-Kalniņa
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Līdz ar liecībām bērni saņēma
Amerikas latviešu apvienības
(ALA) dāvanas: bērnudārza audzēkņi, 1. un 2. klases skolēni –
no koka gabaliņiem saliekamu
Latvijas novadu karti, vecāko
klašu skolēni – Latvijas 100 gadu jubilejas piespraudes un grāmatzīmes.
Pēc liecību izsniegšanas tika apsveikti čaklākie lasītāji, kuŗi piedalījās lasīšanas veicināšanas programmās – Latvijas
nacionālās bibliotēkas (LNB) „Bērnu un
jauniešu žūrijā” un ALAs rīkotajās
Rumaka lasīšanas sacensībās. Abās
programmās lasīšanas dalībnieku skaits ALAs dāvanas
Šogad ALAs lasīšanas veicināšanas programmā un
pārsniedza līdzšinējo. Jācer, ka arī turpsacensībās „Rumaka dolari” latviešu skolā bija
māk lasītāju pulks būs kupls. Paldies vevislielākais lasītāju skaits; no kr. Aidans Džennings,
cākiem un vecvecākiem, kuŗi pieteica
Sabrina Jerumane, Sebastians Jerumanis,
jaunos lasītājus šīm programmām, kā arī
Eduards Barks, Mikus Arnolds, Ieva Arnolda,
paši veltīja laiku lasīšanai kopā ar bērEduards Zeltiņš-Kalniņš
niem. LNB aicina piedalīties arī „Vecā- LNB dāvinātā
aproce
Atzinības rakstu par latviešu tradiciju un kultūras poku žūrijā” un „Tēvu akcijā”, īpaši aicinot
pulārizēšanu
„Starptautiskās domāšanas dienas festivālasīšanas programmās iesaistīties tēviem.
lā” saņēma Katrīna Strobele. Latviešu skola pateicās
Aijai Reimanei par uzņemšanos pildīt skolotāju palīdzes
pienākumus. Dziesma Tetere apsveica un pateicās
Sabrinai Jerumanei par piedalīšanos Dienvidkalifornijas
latviešu biedrības (DK LB) rīkotajos Baltā galdauta
svētkos 4. maijā, Eiropas filmu festivāla laikā.
Pēc sarīkojuma pirmās daļas 8. klases absolventu
vecāki visus pacienāja ar siltām pusdienām.
Latviešu skolu šogad beidza četri jaunieši – Elsa
Brecko, Gabriella Damroze, Mia Trapse un Vilis Zaķis.

Latvijas Nacionālās bibliotēkas lasīšanas
veicināšanas programmā „Bērnu un jauniešu žūrija”
2017. gadā piedalījās Losandželosas latviešu skolas
15 skolēni, viņi individuāli vai ar vecāku palīdzību
izlasīja un novērtēja sev patīkamākās Latvijā izdotas
latviešu un ārzemju autoru grāmatas; čaklie lasītaji
saņēma LNB pateicības rakstus un aproces
„Es mīlu lasīt!”
No kr. priekšā: Kārlis Kalvāns, Eduards ZeltiņšKalniņš, Aidans Džennings, Nikols Leikarts, Emmets
Džennings, Mikus Arnolds, Laila Dženningsa,
Kristofers Karami, skolotāja Sanita ŠūmaneKarami; aizmugurē: skolotāja Aija Zeltiņa (projekta
vadītāja Losandželosā), Eduards Barks, Sebastians
Jerumanis, Ieva Arnolda, Sabrina Jerumane
(nav Magnusa Kaļiņa, Evelīnas un Adelīnes Blāķu)
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Sabrina Jerumane saņem
„Dziesmas fonda”
apbalvojumu

Katrīna Strobele saņem
Atzinības rakstu

Dzied Losandželosas latviešu skolas koris, kokli spēlē Kārlis Kalvāns un Ieva Arnolda
Visi absolventi bija tērpušies skaistos tautastērpos. Skolas pārzine Nora Mičule uzrunāja jauniešus, vecākus un
viesus, apsveicot ar panākumiem bagātu mācību gadu.
Pēteris Brecko bija izveidojis attēlu galeriju, kuŗā bija
iespēja redzēt absolventus bērnības dienās un skolas gados, un jaukās atmiņas ne vienam vien sariesa acīs asaras. Absolventi bija sagatavojuši priekšnesumus. Skolēnu tautasdeju kopa dejoja „Pankūkas” un „Jautrais
pāris”. Absolventi straujā tempā nodejoja Diānas Zaķes
choreografēto „Izauga mātei brīnuma meita”. Skolotāja
Dziesma Tetere vadīja 8. klases skolēnu „nākotnes solījumu”, un jaunieši pastāstīja, ko turpmāk darīs brīvajās
svētdienās, kad vairs nebūs jāiet uz skolu. Viņi apsolīja
lasīt grāmatas, dejot tautasdejas, braukt uz Latviju, nākt
uz sarīkojumiem. Absolventi saņēma diplomus, viņus
apsveica citu klašu audzēkņi, organizāciju pārstāvji un
ģimenes locekļi. Apsveicam absolventus ar panākumiem
un novēlam visiem labus turpmākās dzīves ceļus!
Mēs lepojamies ar skolēnu sasniegumiem un vēlam
viņiem piedzīvojumiem bagātu vasaru, labi atpūsties un
uzkrāt spēkus. Losandželosas latviešu skolas saime pateicas skolotājiem – Sanitai Šūmanei-Karami, Mārtiņam
Leikartam, Gunai Reinai, Aijai Zeltiņai-Kalniņai,
Ingrīdai Dženningsai, Benitai Trapsei, Diānai Zaķei,
Norai Mičulei; palīgskolotājiem Ingūnai Galviņai,
Dziesmai Teterei, Aijai Reimanei un Annijai Teterei.
Viņi visi apņēmīgi un pašaizliedzīgi ziedo laiku un spēkus, mācot skolēnus. Paldies Pēterim Brecko par atsaucību mācībmateriālu un afišu iespiešanā. Īpašs paldies
tēviem – Džeisonam Arnoldam un Dainim Kalniņam,
viņi neatteicas mazgāt namā grīdas un palīdzēt, kur un
kad vien nepieciešams. Paldies visiem individuālajiem
un sabiedrisko organizāciju ziedotājiem. Paldies DK LB
valdei, Daugavas Vanagu apvienībai un Latviešu sabiedriskajam centram par iespēju lietot nama telpas. Paldies
Laurim Libertam un uzņēmumam Printful par dāvanām
8. klases absolventiem.
Skolas mācību pārzine Aija Zeltiņa-Kalniņa,
skolotāja Benita Trapse

Elsa Brecko atskaņo ukraiņu komponista
Miroslava Skorika skaņdarbu „Melōdija”

Foto: Aivars Jerumanis

No kr.: skolotāja Dziesma Tetere izjautā absolventus
Elsu Brecko, Vili Zaķi, Gabriellu Damrozi un
Miu Trapsi par nākotnes plāniem
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Baltā galdauta svētki Losandželosā
Gadskārtējā filmu festivalā Starring Europe š. g.
4. maijā Santamonikā kinoteātrī Aero izrādīja latviešu
īsfilma „Konvertīti”, tā bija filmas pirmizrāde ASV.
Jāpateicas Latvijas goda konsulam Dienvidkalifornijā
dr. Jurim Buņķim, ka, sadarbojoties ar festivāla rīkotājiem, viņam izdevās panākt, lai Latvijas filmas izrāde
notiktu dienā, kad pirms 28 gadiem tika atjaunota
Latvijas neatkarība. Dienvidkalifornijas latviešu
biedrības valde nolēma pirms filmas izrādes rīkot Baltā
galdautu svētkus un pieņemšanu, tādējādi informējot
cittautiešus par šo Latvijas valstij tik svarīgo dienu.
Pieņemšana sākas stundu pirms filmas izrādes. DK LB
valdes locekļi ar palīgiem ieradās krietni agrāk, lai sakārtotu un uzklātu galdus, ko rotāja vairāk nekā desmit
vāzes, pildītas ar ziedošiem ceriņzariem un ābeļziedu
krāsas rozēm. Uz galdiem bija sveces, skanēja klusa
latviešu tautas mūzika.
Latvijas goda konsuls Dienvidkalifornijā dr. Juris
Bunķis un DK LB valdes priekšsēža vietniece Dziesma
Tetere uzrunāja apmeklētājus latviešu un angļu valodā.

Filmu festivāla Starring Europa atklāšana Holivudā
pie Ēģiptiešu teātŗa 3. maijā; no kr.: lietuviešu
pārstāvis Vīto Ruginis, Lietuvas goda konsule
Kalifornijā Daiva Navarete, lietuviešu
pārstāvis Vītauts Narutis, chorvatu pārstāve Maija
Bristova (Maya Bristow), latviešu pārstāvis
Aivars Jerumanis

No kr.: Tīna Buņķe, Latvijas goda konsuls
Dienvidkalifonijā Juris Buņķis, Baltā galdautu
svētku vadītāja Dziesma Tetere

No kr.: Annija Tetere un Sabrina Jerumane
Baltā gadauta svētkos Santamonikā
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Par festivālu šogad bija liela interese, 4. maija vakarā
latviešu īsfilmu un ungāru aktieŗfilmu noskatījās vairāk
nekā 230 apmeklētāju.
Lielu atzinību un pateicību pelnījušās divas latviešu
skolas audzēknes – Sabrina Jerumane spēlēja kokli,
Losandželosas latviešu skolas absolvente Annija Tetere,
tērpusies Bārtas tautastērpā, izdalīja materiālus un stāstīja par 4. maiju, kā arī, kur atrast latviešus Losandželosā. Apmeklētāji par Latviju un latviešiem, mūsu tradicijām un kultūru izrādīja nemākslotu interesi, protams,
viņi nemitējās slavēt gardo latviešu ēdienu.
Uz bagātīgi klātā galda netrūka Pegijas Taubes cepto
gardo pīrāgu, tur bija arī Intas Zemjānes pasaulē labā-

Laipni lūdzam! Galds ir klāts!
kais jāņusiers, Signes Dauškanes Plataces īstā latviešu
maize, Annijas Teteres oriģinālais kazeņu ievārījums un
daudz citu gardumu, kuŗus sagādāja rīkotāji. Karīna
Lapiņa un Dziesma Tetere šiem svarīgajiem svētkiem
radīja īpašu gaisotni, galdu izvietojumā un klāšanā bija
pārdomāts katrs sīkums. Eriks Teteris apmeklētājiem
piedāvāja nogaršot Melno balzamu, kam bija ļoti liela
atsaucība.
DK LB valde pateicas visiem Balto galdautu pieņemšanas svinību ziedotājiem. Svinību rīkošanai ziedoja:
DK LB, Latvijas goda konsuls Dienvidkalifornijā dr.
Juris Buņķis, Dziesma un Eriks Teteri, Guna un Dāvis
Reini, Ivars Mičulis, Karīna Lapiņa, Signe un Leons
Platači. Ir liels gandarījums par paveikto, bet jo īpašs
prieks, ka mums izdevās tik kuplā skaitā svinēt svētkus
kopā Losandželosā!
Dziesma Tetere

Atsauksmes par filmām
Režisora Kārļa Lesiņa 2016. gadā tapusī īsfilma
„Konvertīti” ir atgādinājums, ka Latvija neizbēgami
iesaistīta mūsdienu globālajās problēmās. Viena no tām
atainota šajā filmā – islāmistu centieni savam pulkam
piesaistīt līdzdomātājus vistālākajos pasaules nostūros.
Skatītājs seko līdzi trīs jaunu un ļoti uzņēmīgu žurnālistu centieniem iefiltrēties islāmistu organizācijā ar galamērķi nokļūt Sīrijā un uzzināt vairāk par organizācijas
darbību. Ar nesalaužamu apņēmību apbruņojusies jaunā
žurnāliste Maija un divi viņas sabiedrotie iemanto
Latvijas musulmaņu sabiedrības uzticību. Tas izrādās
diezgan sarežģīti, jo musulmaņu kultūrā sievietēm retumis ir iespēja izteikt savas domas un aktīvi piedalīties
polītiskajā darbībā, tomēr brīnumainā kārtā jauniešiem
izdodas satikties ar vietējo musulmaņu organizācijas
vadītāju. Filmā atainota jauniešu vilšanās, kad viņi
saprot, ka organizācijas atsevišķa frakcija nodarbojas ar

narkōtiku transportēšānu no Afgānistānas un viņus grib
izmantot šo netīro mērķu īstenošanai. Situācija kļūst
bīstama un neprognōzējama, un jauniešiem jāizšķiŗas
par daudziem lēmumiem, kuŗi var neatgriezeniski mainīt
viņu dzīvi.
Lomās: Lauma Balode, Agnese Cīrule, Emīls
Krūmiņš, Klāvs Mellis, Igors Šelegovskis.
Īsfilma „Konvertīti” ieguvusi balvu „Lielais Kristaps”
par labāko studentu filmu.
Šķiet, režisoru Lesiņu filmā „Konvertīti” aizsāktais
temats tik ļoti ieinteresējis, ka viņš nolēma tam pievērsties atkārtoti dokumentārā detektīvā „Apgāztā mēness
zīmē”, kam pirmizrāde bija aprīlī.
Kārlis Lesiņš ir režisors arī pavisam cita rakstura
dokumentārfilmai – „Vectēva tēvs”, kuŗā stāstīts par
viņa 1800 km gaŗo ceļojumu uz Krievijas tālajiem
ziemeļiem, lai palīdzētu savam vectēvam atrasta viņa
izsūtītā tēva kapavietu.
Inese Sviķkalne
„Konvertīti” ir ļoti vērtīga filma un gribētos to noskatīties vēlreiz, lai varētu īsti izprast visas nianses. Reizēm
bija pagrūti saprast subtitles, jo kādreiz uzraksti baltiem
burtiem parādījās uz balta fona.
Dzidra Razevska Upāna
Laba filma, labi aktieŗi, laba režija, laba kinematografija, aizrāvīgs stāsts! Daudz kas bija pārrunājams un
pārdomājams vēlāk pie vīna glāzes!
Bernadete Hilla

Comments on Converts
Despite the unrelenting presence of danger in this
film, it has a steady, controlled pace that underscores the
determination of a young woman journalist to secretly
record and expose the activities of some Islamic
radicals. Whether or not the journalist, along with her
two companions, will succeed remains in doubt right up
to the last scene. Through it all, the journalist retains a
Latvian single-minded focus! There is as much emphasis
on character as plot. I like that. I recommend it highly.

Comments on Kincsem
This is an impressive film that weaves two stories
together so that they become inextricable. Each story
works because and through the development of the
other. Despite tragedy and some violence in the film, it
is frequently humorous, full of sly wit, and ultimately
uplifting. The color and grandeur of the AustroHungarian Empire makes it an even more entertaining
experience. Well worth seeing.
Douglas Hill
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Losandželosā iegūta laba pieredze un jaunas zināšanas
Mūsu ģimene Losandželosā ieradās pērn 19. jūnijā.
Tagad atkal jāsaiņo somas un jāgatavojas ceļam atpakaļ
uz Ženēvu, Šveici, kur uzturamies kopš 2009. gada. Uz
Losandželosu atbraucām tāpēc, ka Šveices nacionālais
zinātnes fonds man piešķīra pēcdoktarantūras stipendiju
(postdoc fellowship), un varēju pavadīt gadu Dienvidkalifornijas universitātes (University of Southern
California) filozofijas departamentā. Šeit, USC, mans
pētniecības projekts bija – kā noteikt, kuŗi no mūsu
uzskatiem ir racionāli un kuŗi nav. Pēc atgriešanās
Šveicē turpināšu pētniecisko darbu filozofijā ar Šveices
nacionālā zinātnes fonda atbalstu.
Man līdzi atbrauca visa ģimene – arī dzīvesbiedre
Alla un mūsu meitas Anastasiju un Agate. Meitenes
angliski nerunāja, Losandželosā nevienu nepazinām,
viss šķita ļoti atšķirīgs no Eiropas. Pāris nedēļu laikā
mums bija jāatrod mājvieta, skola meitenēm, jānopērk
auto utt. Bijām ļoti priecīgi, uzzinājuši, ka Losandželosā
ir latviešu skola, tā patiešām bija ļoti patīkama ziņa. Ar
lielu prieku pierakstījām abas meitenes skolas bērnudārza grupā, un visa gada gaŗumā (puslīdz rēgulāri) meitenes vedām uz bērnudārzu. Skola bērniem radīja stabilitātes sajūtu arī lielāku drošību jaunajā dzīvesvietā.
Meitenes zināja, ka svētdienās (ja ne katru, tad vismaz
katru otro svētdienu) brauksim uz latviešu skolu, kur būs
pazīstami bērni un audzinātājas un kur ļoti jaukā
gaistonē varēs rotaļāties un mācīties runāt latviski. Esmu
pārliecināts, ka draudzīgā mācību vide latviešu skolā
palīdzēja meitenēm labāk iejusties jaunajā vietā.
Nereti nedēļas vidū meitenes man piepeši vaicāja:
„Vai rīt būs latviešu skola? Nu kad būs latviešu skola?”.
Esam ļoti priecīgi un pateicīgi, ka meitenēm bija iespēja
šī gada laikā nopietni padziļināt latviešu valodas prasmi.
Ikdienā esmu meitenēm vienīgais latviešu valodas

No kr.: Anastasija, Arturs, Agate un Alla Logini
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sarunu biedrs (ja neskaita zvanus no vecvecākiem
Latvijā). Ženēvā, Šveicē, nav latviešu skolas. Manuprāt,
tieši šī gada pieredze Losandželosas latviešu skolā
palīdzēja meitenēm sasniegt jaunu un nopietnu latviešu
valodas zināšanas līmeni.
Jau pēc pāris nedēļām mums jāatgriezās Šveicē.
Protams, arī tas nebūs viegli. Losandželosā atstāsim
daudzus draugus. Noteikti skumsim arī pēc latviešu
skolas un īpaši pēc bērnudārza grupas. Skolas pēdējā
dienā, 6. maijā, kad devāmies mājas, meitenes apraudājās. Viņas bēdājās, ka vairs nesatiks citus bērnudārza
audzēkņu, audzinātāju Sanitu un citus skolotājus.
„Nekad nevajag teikt nekad, varbūt tomēr vēl viņus
satiksim un arī uz skolu kadreiz atbrauksim ciemos,” es
mēģinu meitenes mierināt. Varbūt patiešām kādreiz,
būdami tūristi, varēsim atgriezties Losandželosā un
atnākt arī uz latviešu skolu.
Liels paldies visai Losandželosas latviešu skolas
saimei un īpaši audzinātājām par ļoti laipno uzņemšanu
visa šī gada gaŗumā!
Arturs Logins

Aicinājums atgriezties Latvijā!
Tīmeklī esam izveidojuši darba un informācijas
portālu YourMove.lv tiem, kuŗi vēlas atgriezties
Latvijā.
Portālam pievienojušies jau 40 darba devēji Latvijā,
kuŗi meklē cilvēkus ar pasaules pieredzi, prot viņus
novērtēt un atalgot. Katru dienu portālam pievienojas
kāds jauns darba devējs. Your Move.lv apkopo informāciju par pārcelšanos uz Latviju – par valsts un pašvaldību pakalpojumiem un ikdienas dzīvi Latvijā.
Es pats Latvijā atgriezos 2016. gadā pēc studijām
ASV un darba Rietumafrikā, Tuvajos Austrumos un
Dienvidaustrumāzijā. Arī pārējie Your Move
darbinieki atgriezušies Latvijā pēc darba vai mācībām
ārzemēs. Your Move ir neatkarīgs uzņēmums, ko
financējam ar pašu līdzekļiem. Vadu arī biedrību „Ar
pasaules pieredzi Latvijā”, un pēdējā gada laikā esam
novērojuši, ka Latvijā katru mēnesi atgriežas simtiem
cilvēku. Esam pārliecināti, ka varam palīdzēt atrast
ceļu uz Latviju citiem, kuŗi to vēlētos, jo te ir daudz
iespēju un algas nemitīgi pieaug.
Mūsu vietne tīmeklī: YourMove.lv / Par mums
Facebook lapa: facebook.com/YourMoveLV
YourMove.lv izveidotājs un vadītājs Jānis Kreilis
e-pasts: janis@yourmove.lv
tālrunis: (+371 25 939 939)

Kas mūsu tautu stipru dara?
Kopš 2001. gada 26. septembŗa visās Eiropas Savienības dalībvalstīs tiek svinēta Eiropas valodu diena. Latviešu valodas aģentūra Eiropas valodu dienas 16. gadadienā, 2017. gada 26. septembrī, izsludināja radošo darbu konkursu skolu jaunatnei „Kas manu tautu dara stipru” ar aicinājumu atklāt Latvijas spēka un stipruma avotus. Konkursā piedalījās skolēni gan no dažādiem Latvijas novadiem, gan no latviešu skolām citur pasaulē –
Losandželosas latviešu skolas, Mineapoles latviešu skolas, Eiropas skolas Frankfurtē, Valodu skolas Upsalā,
Ņujorkas latviešu ev. lut. draudzes pamatskolas Ņudžersijā, Briseles 2. Eiropas skolas, Latviešu valodas tālmācī-

bas skolas Turcijā. Pavisam tika saņemti 885 darbi.
Žūrijas komisijā bija rakstnieks Valdis Rūmnieks,
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literātūras centra
vadītāja Silvija Tretjakova, māksliniece, grāmatu „Koko
un Riko” zīmējumu autore Linda Lošina, UNESCO
Latvijas nacionālās komitejas ģenerālsekretāre Baiba
Moļņika un Latviešu valodas aģentūras projektu vadītāja
Velga Līcīte-Meldere. No Losandželosas latviešu skolas
šajā konkursā piedalījās trīs skolēni – Mikus Arnolds,
Ieva Arnolda un Eduards Zeltiņš-Kalniņš.
Paldies mūsu skolēniem par uzņēmību! Apsveicam!
Losandželosas latviešu skolas mācību pārzine
Aija Zeltiņa-Kalniņa
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Losandželosas latviešu vīru kora „Uzdziedāsim, brāļi!”
divdesmit gadu jubilejas koncerts Sanfrancisko
Šogad 7. aprīli Sanfrancisko laviešu namā notika
Losandželosas latviešu vīru koŗa „Uzdziedāsim, brāļi!”
pirmais 20. gadu jubilejas koncerts. Koŗa dibinātājas,
mākslinieciskās vadītājas un direiğentes dr. Lauras
Rokpelnes-Mičules vadībā uz skatuves uznāca mūsu
staltie vīri, kuŗu balsis vēl joprojam tikpat skanīgas kā
pirms divdesmit gadiem. Programmā bija skaņdarbi gan
no agrākā repertuāra, gan pavisam jaunas un nedzirdētas
dziesmas. Korim izveidojusies ļoti laba sadarbība ar
talantīgo pianisti Līgu Ceriņu. Līga spēlē ne tikai klavieŗpavadījumu, viņa īpaši vīru korim komponējusi vairākas dziesmas. Man vislabāk patika „Tumsa, tumsa”.
Patīkami, ka vīriem no Ziemeļkalifornijas un
Dienvidkalifornijas izveidojusies cieša sadarbība. Koris
kļuvis par Kalifornijas vīru kori, viņi mēro ļoti tālu ceļu
uz mēğinājumiem, bet grūtam darbam saldi augļi – vīri
ir labi sadziedājušies, un viņu koŗa mākslinieciskais
līmenis ir augsts.
Sanfrancisko koncerta apmeklētājiem ļoti patika
„Āzītis” Raimonda Paula apdarē, kas bija jāatkārto. Šī
dziesma gandrīz vai kļuvusi par tādu kā neoficiālu vīru
koŗa himnu, kas visus sajūsmina.

„Uzdziedāsim, brāļi!” priecējuši klausītājus divdesmit gadu gaŗumā ASV, Kanadā un Latvijā. Gandrīz vai
neticami, ka korī vēl joprojām dzied daži dalībnieki, kuŗi
stāvējuši pie koŗa šūpuļa! Novēlu, lai koristu balsis
nākamos divdesmit gadus skan tikpat braši. Apsveicu
dr. Lauru Rokpeni-Mičuli ar milzīgo uzņēmību, darbu,
izturību un lielo talantu.
Dziesma Tetere

Pianiste Līga Ceriņa

Pēc koncerta Sanfrancisko latviešu namā,
vidū koŗa diriģente Laura Rokpelne-Mičule un pianiste Līga Ceriņa
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Vīru koŗa „Uzdziedāsim, brāļi!” jubilejas koncerts Losandželosā
28. aprīļa pēcpusdienā, dziedot Imanta Saksa dziesmu „Kad ar uzvaru”, vīri soļoja cauri Losandželosas
latviešu nama tumšajai zālei pretm spožajām skatuves
gaismām, un sākās Losandželosas vīru koŗa „Uzdziedāsim, brāļi!” 20 gadu jubilejas koncerts.
Koŗa dibinātāja un diriģente Laura Rokpelne-Mičule
teic, ka koris ir sasniedzis pilngadību, kad beidzot pēc
Amerikas likumiem atļauts iedzert kausu alus „uz veselību!”.
Redzams, ka 2018. gads korim sācies ražīgi – divi
jubilejas koncerti: 7. aprīlī Sanfrancisko un šodien
Losandželosā, pie ieejas var arī nopirkt koŗa jauno
tvartu; kad un kā tas ieskaņots?
Laura pastāstīja: „Šī gada janvārī Holivudas studijā
EastWest Studios mēs ieskaņojām savu otro albumu
„Atmiņu mozaīka”, kas ir koŗa atskats 20 gadu darbībā.
Albumā iekļautas gan kaŗavīru, gan „vecās, labās” dziesmas, kā arī divas Ziemsvētku dziesmas, viena ar mecosoprānistes Māras Zommeres skaisto sōlo dziedājumu.
Sevišķi man gribētos izcelt jaunās un daudzsološās komponistes Līgas Ceriņas daiļradi, viņas koŗa dziesmas un
klavieŗdarbus. Līgas mūzika ir spilgta un dinamiska,

komponēta īpašā un neatkārtojamā stilā. Līga ir vīru
koŗa pianiste gandrīz septiņus gadus, un viņas devums
bijis nozīmīgs mūsu koŗa mākslinieciskā attīstībā. Līga
ir mūsu „jaunatklātā pērle”. Ļoti ceru, ka Līgas Ceriņas
dziesmas tiks sadzirdētas un dziedātas Latvijā.”
Kā Losandželosā izveidojās vīru koris?
„1997. gadā man ienāca prātā doma, ka varētu Losandželosā nodibināt kori. Jauktais koris te jau bija, domāju:
varētu arī vīru kori. Sākumā likās, ka latviešiem nebūs
pietiekami daudz dziedātāju, tāpēc domāju par baltiešu
kori. Aizgāju pie lietuviešiem un aicināju nākt dziedāt.
Viņi mani pilnīgi „neņēma galvā”; pie igauņiem nemaz
neaizgāju. Bija jāmēģina sākt ar latviešiem vien.
Sākumā mums bija desmit dziedātāju. Jānis Taube
jaunākais toreiz teica, ka ir ar mieru dziedāt, bet tikai
vienā koncertā. Tas bija pirms 20 gadiem, un viņš dzied
vēl tagad.”
Vai jubilejas koncertos dzied tie paši vīri, kuŗi
toreiz iesāka dziedāt?
„Tagad korī ir apmēram divdesmit dziedātāju, gadu
gaitā daži mainījuši dzīvesvietu, daži pārtrauca dziedāt
personisku iemeslu dēļ, bet nāca klāt jauni. Gan
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Amerikā dzimušie, gan jauniebraucēji no Latvijas, gan
arī tādi, kuŗiem vecāki latvieši, bet pašiem nav bijušas
īpašas saites ar latviešu sabiedrību un kuŗi latviski
nerunā.”
Kādas bija galvenās grūtības, ko nācās pārvarēt?
„Pirms pieciem gadiem mums pievienojās dziedātāji
no Sanfrancisko, tagad mums ir septiņi koristi no Ziemeļkalifornijas. Viņi brauc uz kopmēģinājumiem Losandželosā. Bet arī vietējiem dziedātājiem nav viegli: satiksme te viena no biezākajām visā Amerikā. Vīri pa dienu
strādā, daži brauc uz namu vairāk nekā divas stundas, lai
tiktu uz mēģinājumu. Visgrūtāk man bija sagādāt korim
interesantu repertuāru. Man ir svarīgi, ka patīk tas, ko
dziedam.”
Ja patīk dziedāt, ja patīk dziesmas, tad gribas
dziedāt; tad pārvar attālumus un dažādas citas
grūtības, lai tiktu uz mēģinājumiem.
„Tā ir. Es nevaru paņemt, vienalga, kādas notis un
mācīt korim, lai tikai kaut ko nodziedātu. Braucot no
Latvijas, man līdzi bija notis. Pa šiem gadiem gandrīz
visu repertuāru esmu pati ar roku pārrakstījusi un pārlikusi vīru korim. Dažas dziesmas, piemēram, Imanta
Kalniņa „Pakāpies kalnā” rakstīju pēc atmiņas. Kad pēc
gadiem saņēmu īstās notis, redzēju, ka esmu šo to, arī
vārdus, uzrakstījusi citādi. Bet vairs nepārrakstīju,
atstāju, kā ir.”
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Kāda bija publikas, amatbiedru atsaucība?
„Sākām koncertēt. Protams, mūsu programma nav
„tradicionāla”, un šeit sākumā – 90. gadu beigās tā bija
pavisam neierasta. Aizbraucām uz Filadelfiju, ak vai, kā
mūs vietējie vecie diriģenti kritizēja. Mēs esot groteski,
muļķojoties, dejojot uz skatuves un dziedot pat Raimonda Paula dziesmas! Katrā avīzē bija pa vēstulei – vienā
pret, nākamajā – par mums. Toreiz „Čikāgas piecīšu”
Armands Birkens man teica: kā tik atverot avīzi „Laiks”,
tā par mums raksts iekšā! Savā ziņā tā bija ļoti laba reklāma. Esmu vienmēr centusies izveidot tādu kā mūzikālu
„kokteili”, lai katrs klausītājs varētu koncertā dzirdēt
kaut ko savai gaumei atbilstošu un, protams, dažreiz
„noraujamies” kritiku par pārāk „raibu” programmu. Bet
man svarīgi, lai dažādas gaumes cilvēkiem koncertā būtu
interesanti un viņi aizietu mājās ar pacilātu garastāvokli.
Un tas mums vienmēr ir izdevies: katrā vietā, kur esam
dziedājuši, vai tie būtu latvieši vai amerikāņi, šeit vai
Latvijā, pēc koncerta publika ir sajūsmināta un aicina
mūs atkal.”
Koŗa nosaukums „Uzdziedāsim, brāļi!” liecina par
dziedātprieku; prieks, asprātība, joki pavadījuši
latviešus cauri gadsimtiem.
„Jā, mūsu vīriem piemīt veselīga humora izjūta un
gadu gaitā bijuši visādi kuriōzi gadījumi. Piemēram, mēs
piedalījāmies sarīkojumā Mrs. Globe Pageant Palm-

springos. Pirms koncerta bija diezgan ilgi jāgaida vestibilā. Blakus notika Bank of America svētku bankets.
Smokingos ģērbušies vīri varēja tur brīvi ieiet, lai pakavētu laiku. Tad nu daži apsēdās pie bāra un skaļā balsī
sāka pārspriest pasaules finances. Laikam jau viņi izskatījās pēc ļoti svarīgām personām, jo pēc brīža viņiem
sāka pienest gan šampanieti, gan garneles uz ledus.
Atmiņā gadījums, kad koris bija uzaicināts koncertēt
Vašingtonā Amerikas latviešu apvienības 50. kongresā,
kur piedalījās arī prezidente Vaira Vīķe-Freiberga. Toreiz mēs pirmo reizi viņai veltījām dziesmu „Blūzs par
rozi”, un kopš tā laika dēvējam viņu par „Vīru koŗa
prezidenti”, jo pēc tam esam viņai vairākas reizes šo
dziesmu dziedājuši koncertos. Vakara ballē dažiem
mūsu vīriem prāts atkal nesās uz stiķiem un niķiem. Tā
kā kongresā piedalījās valsts prezidente, netrūka ne
Latvijas, ne ASV drošībnieku. Divi mūsu koristi paņēma no viesnīcas istabas tālruņa vadus un aizsprauda tos
sev aiz ausīm. Zālē pilnā sparā notika balle, prezidente
bija tikko atstājusi zāli, un drošības sargi beidzot varēja
„uzelpot”. Sēdēju pie galda, kad pēkšņi pamanīju, ka
vēstnieks Aivis Ronis pārstāj dejot un drošības dienesta
vīri sāk nervōzi skraidīt apkārt. Izrādījās, ka zālē bija
ienākuši mūsu dziedātāji ar tālruņa vadiem aiz ausīm.
Viņi nostājās pie bāra, nevienu nelaida tam klāt, un ik pa
brīdim piedurknē kaut ko ierunāja angļu valodā. Zālē

sākās neliela pānika, jo neviens nezināja, kādu drošības
dienestu šie vīri pārstāv. Atsauca zāles pārzini, un viņš
tikai noteica: „Ak, tie taču tikai koristi!”, un līdz ar to
visi uztraukumi beidzās.
Kad pirms diviem gadiem koncertējām Ņujorkā, trīs
mūsu tenori sadomāja apskatīt Ņujorku naktī. Nākamajā
dienā mums visiem bija jābrauc uz Priedaini. Braucām
atsevišķās automašīnās, un ceļā bija jāpavada vairāk
nekā divas stundas. Mūsu trīs tenori, protams, piecēlās
mazliet vēlāk un izbrauca pēdējie. Divdesmit minūtes
pirms koncerta sākuma saņēmu īsziņu, ka puiši nomaldījušies: ievadījuši GPS nepareizo kōdu, tas viņus aizvedis citā virzienā, nu viņi esot meža vidū un GPS
apgalvojot, ka galamērķis ir klāt. Viņi varot būt klāt tikai
pēc kādas stundas. Ko darīt, bija jāpagaida, un koncerts
sākās stundu vēlāk.
Dziedātprieks mums palīdzējis pārvarēt visas grūtības, un tagad ar šiem koncertiem Sanfrancisko un
Losandželosā mēs varam svinēt savu 20 gadu jubileju,
sasniedzot mūzikālo pilngadību.”
Koncertā pēc Imanta Saksa dziesmas koris dziedāja
„Sakarnieku dziesmu”, tad trīs Līgas Ceriņas tautasdziesmu apdares – „Segloj savu kumeliņu”, „Reiz, vērojis saullēktu”, „Tumsa, tumsa”, kuŗām klavieŗpavadījumu spēlēja pati komponiste. Skaistas, lieliskas apdares.
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Pasaki latvietim tikai vārdu „kumeliņš”, uzreiz sirdī
ielīst siltums. Skaņu viļņi ceļas, veļas, plūst, skalojas
saullēktā, skaņu liegā plūdumā vīru balsis pauž savu
vēstījumu, spēku, prieku, mīlestību.
Klausoties Valtera Kaminska dziesmu „Dzimtenes
zeme”, ko mēdz dziedāt arī bērēs, varētu teikt – tā eņģeļi
dzied. Varēja redzēt, ka vīriem patīk dziedāt, viņi dzied
ar sajūsmu, paužot dažādus dvēseles stāvokļus, kas
ikdienā tiek atstāti novārtā neizjusti.
Raimonda Paula „Cepļa saiešanā” Līgas Ceriņas
meistarīgās starpspēles, mainot ritmus, palīdz iedzīvināt
aicinājumu „ļaujiet sirdīm kā kamolam attīties!”
Selgas Mences vasaras saulgriežu burvīguma slavinājums „Līgo!” mūs apņem ar bagātīgiem, klasiskiem sabalsojumiem, un grūti noticēt, ka uz skatuves tikai
astoņpadsmit dziedātāju.
Pirmās daļas beigās, skaļu aplausu pavadīti, vīri izsoļoja no zāles ar Latviešu leģiona 19. divīzijas dziesmu,
tā tovakar tika veltīta Valdim Pavlovskim, nākamā dienā
viņam bija dzimumdiena. Viņš, ražīgi strādājot mūsu
tautas druvā, palīdzējis arī nodibināt vīru kori. Dzirdot,
cik pārliecinoši, patriotiski skanēja šī kaŗavīru dziesma,
gandrīz varēja domāt, ka dzied Daugavas Vanagu koris;
vīru koris „Uzdziedāsim, brāļi! gadu gaitā daudz reižu ir
piedalījies Dienvidkalifornijas Daugavas Vanagu apvienības sarīkojumos, dziedot brašās kaŗavīru dziesmas.
Starpbrīdī sarīkojuma apmeklētāji latviešu nama
priekštelpā, aplūkojot Jāņa Taubes fotokollāžas plakātus,
varēja izsekot vīru koŗa vēsturei, dažādiem ceļojumiem,
tostarp uz Latviju. Izsalkušie mielojās ar smaidīgās
saimnieces Pegijas Taubes gardajām vakariņām, izslāpušie, kam nepietika ar kafiju un koristu pasniegto šampanieti, turpināja iestiprināties pie bāra. Pirms zālē nodzisa gaisma, bija iespēja vēlreiz apskatīt gaumīgās
programmas un vēl kaut ko jaunu uzzināt par kori, tā
dalībniekiem.
Diriģente, koŗa dibinātāja un mākslinieciskā vadītāja
Dr. Laura Rokpelne-Mičule, agrāk kamerkoŗa „Ave Sol”
dziedātāja, beigusi Jāzepa Vītola Latvijas Valsts konservātoriju, kā arī ieguvusi maģistra un doktora gradu koŗa
mūzikā Dienvidkalifornijas universitātē (USC). Korim
klavieŗpavadījumu spēlē Līga Ceriņa, viņa ieguvusi bakalaura gradu Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, ir arī pianiste un ērģeļniece Artēzijas (Artesia)
Metodistu baznīcā.
Vīru koris dibināts 1997. gadā, korim bijuši koncerti
ASV, Kanadā un Latvijā. Ieskaņoti divi tvarti (DVD) un
viens DVD (par Latvijas braucienu). Korī dzied tenori:
Mārtiņš Andersons, Andris Dindzāns, Ēriks Jerumanis,
Edgars Kalns, Indris Klimanis, Jānis Lejnieks, Eriks
Teteris, Arnis Tolks, Kārlis Veilands; baritoni un basi:
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Filips Andersons, Ēriks Kaļiņš, Matīss Kārkliņš, Valdis
Ķeris, Imants Leitis, Ivars Mičulis, Kārlis Millers,
Eduards Reimanis, Pēteris Staško, Jānis Taube. Koŗa
prezidents ir Valdis Ķeris, administrātors – Ivars
Mičulis, nošu pārzinis – Matīss Kārkliņš, tērpzinis –
Jānis Lejnieks, sekretārs – Jānis Taube, tīmekļa vietnes
pārzinis – Andris Dindzāns.
Koncerta otrā daļa sākās ar Līgas Ceriņas klaviersōlo
un pirmatskaņojumu „Atmiņu mozaīka”. Katru Līgas
jauno kompoziciju var gaidīt ar interesi, ar aizrautību
sekojam viņas ceļojumam skaņu pasaulē.
Vīru koŗa prezidents Valdis Ķeris pastāstīja, ka gadu
ritumā koŗa koncertos un mēģinājumos piedalījušies
apmēram četrdesmit dziedātāju, bet četri ir dziedājuši
visus šos gadus, un viņš aicināja iznākt priekšā Ivaru
Mičuli, Jāni Taubi un Arni Tolku; ceturtais ir viņš pats.
Valdis īsumā pastāstīja par katru Dienvidkalifornijas un
Ziemeļkalifornijas koristu un pauda prieku, ka koris
sasniedzis pilngadību – 21!
Valdis pieminēja, ka sagatavot jauno tvartu palīdzējis
Marks Matsons, sōlo dzied Māra Zommere, sitaminstrumentus spēlē Eriks Jerumanis. Koristi sirsnīgi pateicās
savai diriģentei un pasniedza puķes, biļeti uz „spa”, lai
viņa varētu atpūtināt diriģējot nogurušās rokas un divas
fotografijas no koncertceļojuma pa Latviju: uz vienas
redzams vīru koris pie Brīvības pieminekļa, uz otras –
Laura pati. Vīru koŗa koncertceļojums pa Latviju
sagādājis lielu saviļņojumu; kas gan spēj sniegt lielāku
gandarījumu māksliniekam, kā atgriezties dzimtenē un
tikt saņemtam ar prieku, sajūsmu.
Koncerta otras daļas sākumā vīri dziedāja Dona
Bēziga Aleluja, pēc tam Mortena Lauridsena Dirait-on.
Koristiem patīk ceļot, un dziesmās viņi dodas uz strauju
Kaukāza kalnu upi, tad pāri ōkeanam uz Brazīliju, atkal
atpakaļ uz Angliju, kur operas koris dzied par Venēciju;
vajag arī kaut ko no Amerikas – Swingin’ With The
Saints, vēlreiz uz Italiju ar joku dziesmu Funiculì,
Funiculà. Un tad beidzot atpakaļ pie Raimonda Paula

slavenā „Āzīša”. Kārtīgi izvingrinājušies skaņu un ritmu
pretstatos, izdziedājušies un arī izvingrojušies pēc sirds
patikas, vīri jubilejas koncertu nobeidza ar himnisko
Raimonda Paula dziesmu „Manai pilsētai” (Liepājai),
kuŗā ir spēka vārdi: mūžam tev brīvai būt!
Protams, aplausi nebeidzās, un skatītāji sagaidīja
piedevas, tā bija viena no koristu vecajām dziesmām –
Midnight Train. Pievienoties tika aicināti visi zālē sēdošie kādreizējie koristi, un visiem par prieku dziedātājiem
piepulcējās Andris Nīkurs, Marks Matsons, Jānis Celms
un Kārlis Freimanis, dažs mērojis tālu ceļu, lai varētu
piedalīties vīru koŗa „Uzdziedāsim, brāļi” 20 gadu
jubilejas koncertā. Pavisam kopā koncertā bija apmēram
100 dalībnieku un viesu.
Inguna Galviņa

Kollekcijas monētu „Mana
Latvija” rotā Elizabetes
Kanderes zīmētā saule

Latvijas Banka (LB) par godu Latvijas valsts 100
gadu jubilejai izdevusi 4000 sudraba kollekcijas piecu
eiru monētu „Mana Latvija”.
Monētas reversā ir Elizabetes Kanderes zīmējums.
Monētas „Mana Latvija” mākslinieki – Sandra Krastiņa
(grafiskais mets) un Jānis Strupulis (plastiskais
veidojums). Monēta izgatavota kaltuvē Nīderlandē.
Monētas aversā attēlots Latvijas Republikas lielais
valsts ģerbonis, reversā – smaidošas saules attēls ar
uzrakstu „Saules mūžu Latvijai”.
Latvijas Banka 2016. gada beigās – 2017. gada
sākumā rīkoja bērnu zīmējumu konkursu ar devīzi
„Mana Latvija”. Konkursam 6742 dalībnieki iesniedzas
vairāk nekā 10 000 zīmējumu. Godalgas saņēma 19 jaunie autori, par uzvarētāju atzina Elizabeti Kanderi no
Grobiņas novada, konkursa laikā viņai bija 10 gadu.
Kollekcijas monēta „Mana Latvija” ir likumīgs
maksāšanas līdzeklis Latvijas Republikā. Monētas cena
LB kasēs un vietnē e-monetas.lv – 47 eiras.

Labi iesācies gads
Advokāte Dace Pavlovska
jau vairākus gadus strādā
ASV federālās valdības mazo
uzņēmumu atbalsta departamentā (U.S. Small Business
Administration). Šī gada
februārī Dace paaugstināta
par rietumu pavalstu galveno advokāti (Area Counsel).
Dace ir atbildīga par departamena juridisko konsultāciju
15 pavalstīs un viņas vadībā
strādā 13 advokāti. Departaments garantē privāto banku
aizdevumus maziem uzņēmumiem. Rietumu apgabala
departaments 2017. gadā garantēja bankām 19076 aizdevumus par vairāk nekā $10.3 miljardiem, ko bankas
aizdeva maziem uzņēmumiem.
Valdis un Dace Pavlovski 5. aprīlī viesojās
Sanfrancisko, kad Ziemeļkalifornijas latviešu namā bija
ieradies Latvijas prezidents Raimonds Vējonis. Viņš
stāstīja par Baltijas valstu prezidentu tikšanos ar ASV
prezidentu Donaldu Trampu. Runa bijusi interesanta, to
noklausījās kupls apmeklētāju pulks. Prezidents teica, ka
baltieši panāca gandrīz visu cerēto. ASV prezidents
Donalds Trumps uzslavējis, ka Baltijas valstis ir vienas
no nedaudzajām, kas aizsardzībai paredz divus procentus no iekšzemes kopprodukta. Prezidents Donalds
Trumps apsolījis, ka ASV pildīs NATO līguma 5. punktu, kuŗā paredzēts, ka uzbrukuma gadījumā kādai
NATO valstij pārējās dalībvalstis palīdzēs uzbrukumu
atvairīt.
Latvijas prezidentu vizītē pavadīja Valsts prezidenta
nacionālās drošības padomnieks, Nacionālās drošības
padomes sekretārs Jānis Kažociņš un Latvijas vēstnieks
ASV AndrisTeikmanis. Valdis Pavlovskis ar Jāni
Kažociņu un Andri Teikmani pārrunāja, kā lietderīgi
izlietot 170 miljonu dolaru, ko ASV gatavojas piešķirt
Baltijas valstīm. Pēc ASV un Baltijas valstu prezidentu
tikšanās Baltā nama amatpersonas paziņoja, ka ASV
plāno piešķirt 100 miljonu dolaru (81 miljonu eiru) lielkalibra municijas iepirkšanai Baltijas valstu bruņoto
spēku vajadzībām un 70 miljonu dolaru (57 miljoni eiru)
Baltijas valstu armiju apmācību un aprīkojuma piegādes
programmām.
ASV amatpersonas apliecinājušas gatavību palīdzēt
nostiprināt enerģētisko drošību, nodrošinot sašķidrinātās
dabas gāzes eksportu uz Baltijas apgabalu.
Pēc prezidenta runas sarīkojuma dalībnieki tika
aicināti pie bagātīgi un skaisti klāta galda ar šampanieti
un uzkodām.
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Audz meitiņa, loki pūru...

Vecmāmiņa Ingrīda Šterna, vecvecmāmiņa Velta
Purmale ar mazmeitiņu un mazmazmeitiņu
Alisi Romero

Laimīgie vecāki Kamila Džūna (Camila June) Romero
un Džordžs (George) Romero Jr.; viņu meitiņa Alise
Romero piedzima 2018. gada 3. janvārī Los Calamitos
pilsētā Kalifornijā un saņems Amerikas latviešu
apvienības dāvāto sudraba monētu

LABA DĀVANA RADIEM UN DRAUGIEM ASV un LATVIJĀ!
LOSANDŽELOSAS LATVIEŠU VĪRU KOŖA „UZDZIEDĀSIM, BRĀĻI!”
20 GADU JUBILEJAS ALBUMS – „ATMIŅU MOZAĪKA”
Cena US $15 (sūtīšana ieskaitīta)
Čekus izrakstīt: LA Latvian Men’s Choir
Adrese: 631 N. Pass Ave., Burbank, CA 91505
Jubilejas albumu var arī pasūtināt, zvanot:
Valdim Ķerim: 760-330-6118
Ivaram Mičulim: 818-585-5748
e-pasts: uzdziedāsim@yahoo.com
www.LAVIRI.ORG
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Atzinības rakstu birums
Ancei Trapsei

Mūzikas kritiķi sajūsmina
Annijas Teteres priekšnesums

Losandželosas latviešu skolas absolvente Ance
Trapse ieguvusi vairākus atzinības rakstus par piedalīšanos savas Thousand Oaks vidusskolas varsity
cheerleading vienībā.
Ance tajā ir tikai pirmo gadu, bet viņa bijusi ļoti
sekmīga – saņēmusi ne tikai Co-curricular scholar ar
4.0 atzīmju caurmēru, bet arī apbalvojumus Rookie of
the year, Best jumps, Best showmanship, Best flyer un
Most valuable cheerleader.
Apsveicam!

Annija Tetere (otrā no kreisās puses) dzied
bītlu mūzikai veltītajā koncertā

Ance Trapse rāda saņemtos Cheerleading
atzinības rakstus

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

Ventūras laikrakstā The Acorn 25. aprīlī bija
ievietota atsauksme par Oaks Christina School bītlu
mūzikai veltīto koncertu 19. un 20. aprīlī Calvary
Community Church (Westlake Village). Koncertā
piedalījās skolas ansambļi – stīgu un džeza orķestris,
koris, simfōniskās mūzikas ansamblis, ģitaristi, sōlisti.
Viena no tiem bija Losandželosas latviešu skolas
absolvente Annija Tetere. Raksta autors Kērijs Džinells
(Cary Ginell) slavē Annijas priekšnesumu: „And in
probably the most enthusiastically received performance
of the evening, Annija Teteris was revealed as a Janis
Joplin-in-the-making with a fiery delivery of Maybe I’m
Amazed, a song from McCartney’s eponymous solo
album, which he recorded as the group was breaking up
during the winter of 1969-70.”
Koncertā piedalījās arī apmaiņas programmas skolēni
no Zviedrijas.

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
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Miķelis Cilnis
ieguvis maģistra gradu

Miķelis Cilnis ar vecākiem Dairu un Juri Ciļņiem
pēc izlaiduma ceremonijas 6. maijā Loyola
Marymount universitātē Dienvidkalifornijā;
Miķelis Cilnis ieguva maģistra gradu
uzņēmumdarbības vadībā

Pietrūka tikai piecu punktu!
Portugāles galvaspilsētā
Lisabonā 8. maijā sākās
63. starptautiskais Eirovīzijas
dziesmu konkurss, kuŗā
sacentās 43 dalībvalstu
pārstāvji.
Latvijas pārstāve Laura
Rizoto (Rizzotto) ar dziesmu
Funny girl pusfinālā ieguva
106 punktus, tikai piecus par
maz, lai iekļūtu finālā. Vēl
mazāk punktu bija Sanmarino,
Krievijas, Gruzijas, Polijas, Maltas un Melnkalnes
pārstāvjiem.
Finālā 12. maijā uzvarēja Izraelas pārstāve Neta
Barzilaja ar dziesmu Toy, kas ieguva 529 punktus. Otro
vietu ar 436 punktiem ieguva Kipras dziedātāja Eleni
Foureira ar dziesmu Fuego, trešo vietu ar 342 punktiem
– Austrijas pārstāvis Sesars Sampsons ar dziesmu
Nobody But You.
Igaunijas pārstāve Elīna Nečajeva ar dziesmu La
Forza ieguva 245 punktus un 8. vietu, Lietuvas pārstāve
Ieva Zasimauskaite ar dziesmu When We're Old 181
punktu un 12. vietu.
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Lolitai Ritmanei
Champion Award

Lolita Ritmane Broadcast Music
Incorporated svinīgā 34. gadskārtējā Film, TV
and Visual Media Awards ceremonijā 9. maijā
Beverly Wilshire viesnīcā Beverlihillos saņēma
Champion Award par ieguldījumu The Alliance of
Women Film Composers, ko viņa kopā ar
kollēgām dibināja 2014. gadā un kuŗā tagad ir
jau 300 locekļu;
Lolita Ritmane ir šīs apvienības prezidente
Intervija ar Lolitu Ritmani izlasāma tīmeklī
https://www.15questions.net/interviews/2018/

Gustavs Daugavietis
reklāmē novusu
Visu 2018. gada
sezonu BMX sacīkstēs
American Novuss
Association (ANA)
emblēma būs uz Gustava
Daugavieša sporta tērpa
piedurknes, un tā rotās
arī informācijas telti.

Rotko gleznai veltīta Lolitas Ritmanes kompozicija atskaņota
Barišņikova mākslas centrā Ņujorkā

No kr.: mūziķi Viktors Ritovs, Gints Pabērzs, Māris
Briežkalns, Edvīns Ozols, Raimonds Macats

Foto: Daris Dēliņš

Š. g. 2. maijā Barišņikova mākslas centrā Ņujorkā
(Baryshnikov Arts Center) notika audovizuāls džeža
koncerts Rothko in Jazz. Koncertā pieci mūziķi: bundzinieks Māris Briežkalns, tautiņinstrumentālists Viktors
Ritovs, saksofōnists Kristaps Lubovs, kontrbasists
Andris Grunte un čellists Raimonds Macats spēlēja
desmit latviešu komponistu – Lolitas Ritmanes, Ērika
Ešenvalda, Artura Maskata, Richarda Dubras, Pēteŗa
Vaska, Jēkaba Jančevska, Viļņa Šmīdberga, Jēkaba
Nīmaņa, Georga Pelēča un Raimonda Paula – no 1945.
līdz 1968. gadam tapušām Marka Rotko gleznām veltīto
mūzikālo temu aranžējumus. Katra džeza kompozicija
saskaņota ar konkrētu Marka Rotko darbu, kas koncerta
laikā bija redzama uz lielformāta ekrāna. Projektu atbalstīja Marka Rotko pēcteči – Keita Rotko Prizela un
Kristofers Rotko.

Mihails Barišņikovs uzrunā koncerta apmeklētājus

Komponisti Lolitu Ritmani sacerēt skaņdarbu
Against the Current iedvesmoja Marka Rotko
glezna CR#248 (1945)
Rothko in Jazz pirmatskaņojums notika 2015. gada
29. aprīlī Džona F. Kenedija centrā (John F. Kennedy
Center for the Performing Arts), Vašingtonā, DC.
Mūziķi aicināti viesoties arī citās zemēs – Beļģijā,
Polijā, Anglijā, Japānā.
Iedzīvotājiem Latvijā izcilo koncertu bijusi iespēja
noklausīties dažādās koncertzālēs.
Barišņikova mākslas centrā Ņujorkā koncerts notika
ar Latvijas Kultūras ministrijas un Latvijas pastāvīgās
pārstāvniecības ANO Ņujorkā atbalstu. Koncertā ievadvārdus teica Mihails Barišņikovs. Klausītāju vidū bija
Latvijas Republikas Kultūras ministre Dace Melbārde,
Latvijas vēstnieks ASV Andris Teikmanis ar dzīvesbiedri Inguna Teikmani, Latvijas vēstnieks ANO Jānis
Mažeiks ar dzīvesbiedri Daci Mažeiku, Latvijas goda
konsuls Ņujorkā Daris Dēliņš. Māŗa Briežkalna kvinteta
koncerts Ņujorkā bija viens no Latvijas valsts simts gadu
jubilejai veltītajiem publiskās diplomātijas programmas
sarīkojumiem. Latvijas valsts 100 gadu jubilejas svinības turpināsies līdz 2021. gadam.
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Losandželosas latvieši apsveic plūdmales volejbolistus no Latvijas
No 2. līdz 6.maijam Hantingtonbīčas (Huntington
Beach) plūdmalē (Orange County) notika plūdmales
volejbola turnīrs, kuŗā piedalījās divas latviešu vienības: Mārtiņš Pļaviņš / Edgars Točs un Aleksandrs
Samoilovs / Jānis Šmēdiņš. Līdzjutēji pulcējās, veda
līdzi Latvijas karogus, lai atbalstītu sportistus.
Aleksandrs Samoilovs un Jānis Šmēdiņš turnīrā
ieguva ceturto vietu.

No kr.: Mārtiņš Pļaviņš, Aija Zeltiņa-Kalniņa,
Eduards Zeltiņš-Kalniņš, Agris Priede, Edgars Točs,
Jānis Krūmiņš

No kr.: Aija Zeltiņa-Kalniņa, Tomass ZeltiņšKalniņs, Mārtiņš Leikarts, Aleksandrs Samoilovs,
Jānis Šmēdiņš, Henrijs Gulbis, Sandra Gulbe

Visjaunākie līdzjutēji un atbalstītāji – brāļi Tomass
un Eduards Zeltiņi-Kalniņi
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Informācija par 13. Saeimas vēlēšanām
2018. gada 6. oktōbrī Latvijā notiks 13. Saeimas
vēlēšanas. Balsot vēlēšanās varēs Latvijas pavalstnieki,
kuŗi vēlēšanu dienā būs sasnieguši 18 gadu vecumu un
kuŗiem būs derīga Latvijas pavalstnieka pase. Vēlēšanu
iecirkņi ārvalstīs ir iekļauti Rīgas vēlēšanu apgabalā,
tāpēc vēlētāji ārvalstīs varēs balsot par Rīgas vēlēšanu
apgabalā reģistrētajiem deputātu kandidātu sarakstiem.
ASV dzīvojošiem vēlētājiem būs divas iespējas, kā
nobalsot 13. Saeimas vēlēšanās:
1) vēlēšanu dienā, 6. oktōbrī, personīgi balsot kādā no
ārvalstīs vai Latvijā izveidotiem vēlēšanu iecirkņiem;
2) nobalsot pa pastu, iepriekš piesakoties Latvijas
vēstniecībā ASV, Vašingtonā.
13. Saeimas vēlēšanu dienā varēs nobalsot personīgi
jebkuŗā ārvalstī vai Latvijā izveidotā vēlēšanu iecirknī.
Iecirkņi būs atvērti no plkst. 7.00 rītā līdz plkst. 8.00
vakarā pēc vietējā laika.
Ārvalstīs izveidoto vēlēšanu iecirkņu adreses varēs
atrast Latvijas Centrālās Vēlēšanu komisijas vietnē
tīmeklī: www.cvk.lv
Kā varēs pieteikties balsošanai pa pastu?
Ja vēlētājs vēlēšanu dienā nevarēs ierasties personīgi
vēlēšanu iecirknī, lai nobalsotu, ir iespēja pieteikties
balsošanai pa pastu Latvijas vēstniecībā ASV (2306
Massachusetts Avenue NW, Washington, DC 20008).
Pieteikties balsošanai pa pastu var no š. g. 5. maija
līdz 14. septembrim, uzrādot derīgu Latvijas pavalstnieka pasi un aizpildot iesniegumu.
Iesniegumā jānorāda: vārds, uzvārds; personas kōds;
dzīvesvietas adrese; adrese ASV, uz kuŗu nosūtāmi
vēlēšanu materiāli; iesnieguma aizpildīšanas vieta un
datums.
Iesnieguma veidlapu var aizpildīt vēstniecībā vai
iepriekš izdrukāt no Latvijas vēstniecības ASV vai
Latvijas Centrālās vēlēšanu komisijas vietnes tīmeklī
(„Iesniegums balsošanai pa pastu no ārvalstīm”).
Iesniegumu var rakstīt brīvā formā, rokrakstā vai
datorrakstā.
Saņemot iesniegumu, vēstniecības darbinieks
reģistrēs vēlētāju balsotāju sarakstā, iespiedīs pasē
spiedogu par dalību 13. Saeimas vēlēšanās un izsniegs
izziņu, ka vēlētājs ir reģistrēts balsošanai pa pastu.
Latvijas vēstniecības ASV darba laiks, kad var
pieteikties balsošanai pa pastu, ir: pirmdienās no plkst.
1.00 līdz plkst. 4.00; otrdienās un ceturtdienās no plkst.
10.00 līdz plkst. 1.00.
Ja vēlētājam nav iespējas personiski ierasties vēstniecībā, lai pieteiktos balsošanai pa pastu, iesniegumu un
pasi vēstniecībā var nogādāt starpnieks, piemēram, kāda

uzticamības persona, pastnieks (USPS) vai pasta kurjērs
(UPS, DHL, FedEx). Ja pase un iesniegums vēstniecībā
tiek nogādāti ar pastnieku vai pasta kurjēru, vēlētājam
pašam jāapmaksā pasta pakalpojumi pases un izsniegtās
izziņas nosūtīšanai atpakaļ – vēstniecībai kopā ar pasi un
iesniegumu jānosūta arī iepriekš apmaksāta aploksne
pases un izziņas nosūtīšanai atpakaļ vēlētājam ar
ierakstītu pastu (USPS) vai kurjērpastu (UPS, DHL,
FedEx). Vēstniecība neuzņemas atbildību par pasta vai
starpnieka pakalpojumu kvalitāti.
Līdz 14. septembrim vēlētājam būs tiesības mainīt
adresi, uz kuŗu saņemt balsošanas materiālus. Par vēlmi
mainīt adresi būs jāpaziņo vēstniecībai līdz 14. septembrim.
Jāievēro, ka piesakoties balsošanai pa pastu un, ja
pasē par to iespiests zīmogs, lēmumu vairs mainīt
nevarēs un balsot vēlēšanu iecirknī nebūs iespējams.
Kā varēs nobalsot pa pastu?
Ja vēlētājs būs pieteicies balsošanai pa pastu,
vēstniecības darbinieks vēlēšanu materiālus uz vēlētāja
iesniegumā norādīto adresi izsūtīs laikā no 2018. gada
15. līdz 24. septembrim.
Saņemot pa pastu nosūtītos vēlēšanu materiālus, būs
jārīkojas saskaņā ar klāt pievienoto instrukciju.
Vēlētājam savs balsojums vēstniecībai būs jānosūta ar
tādu aprēķinu, lai vēstniecība to saņemtu līdz vēlēšanu
dienai – 2018. gada 6. oktōbrim.
Informācija par 13.Saeimas vēlēšanām atrodama
Latvijas Centrālās vēlēšanu komisijas vietnē tīmeklī:
www.cvk.lv un Latvijas vēstniecības ASV vietnē:
www.mfa.gov.lv/usa/velesanas-2018
Tur būs atrodama arī informācija par polītiskajām
partijām, to priekšvēlēšanu programmām, kā arī
13. Saeimas vēlēšanu deputātu kandidātiem, tiklīdz šī
informācija tiks publiskota. No 2018. gada 1. oktōbra
noteiktos laikos arī vēlēšanu iecirkņos varēs iepazīties ar
deputātu kandidātu sarakstiem, ziņām par kandidātiem
un priekšvēlēšanu programmām.
Latvijas vēstniecība aicina sazināties ar vēstniecības
Konsulāro nodaļu, ja ir kādi jautājumi;
tālr.: 202-328-2883, 202-328-2882 vai 202-328-2881
e-pasts: consulate.usa@mfa.gov.lv
Facebook.com/EmbassyofLatviainUS/ un
Twitter.com/Latvia_USA
Losandželosas vēlēšanu iecirknis latviešu namā
6. oktōbrī būs atvērts no pulksten septiņiem rītā līdz
astoņiem vakarā.
Vēlēšanu komisijas locekļi: Sandra Gulbe, Valdis
Ķeris, Ivars Miculis, Dziesma Tetere.
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Latviešu nama biedru gada sapulce

Pagāja vairākas stundas, kamēr priedi nozāģēja,
nogrieza zarus, stumbru sazāģēja gabalos, tos
kārtīgi sakrāva kaudzē

„Ko darīt? Zāģēt vai nezāģēt?” domā Valdis
Volkovskis, stāvot zem līkās priedes
Aprīļa sākumā Losandželosas apkārtnē bija stipras
vēja brāzmas. Nedēļas laikā priede, kas auga latviešu
nama automašīnu novietošanas laukuma malā, bīstami
sasvērās uz vidu. Dienvidkalifornijas latviešu ev. lut.
draudzes gada pilnsapulcē Revīzijas komisijas pārstāvis
Jānis Lejnieks lūdza padomāt par koka nozāģēšanu.
Draudzes priekšniece Tamāra Rūse ierosināja, ka
draudze varētu uzņemties priedes nozāģēšanu un segt
izdevumus. Pilnsapulces dalībnieki atbalstīja šo priekšlikumu. Latviešu nama pārvaldes priekšsēdis Aivars
Jerumanis pateicās draudzei par palīdzību.
Losandželosas latviešu nama biedru gada sapulce
notika 22. aprīlī. Tajā piedalījās 14 balstiesīgi nama
biedri. Nama pārvaldes priekšsēdis Aivars Jerumanis
nolasīja pārskata ziņojumu. 2017. gadā notikušas 11 valdes sēdes. Lielākais izdevums, vairāk nekā 20 000 dolaru, bija jauna gaisa dzesētāja iegāde. Diemžēl sācis tecēt
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Foto: Aivars Jerumanis

Inguna Galviņa un Dāvis Reins domā, ka malku
varēs labi izmantot Jāņu ugunskuram

Ieraksti savu vārdu
Latvijas bruģakmenī!

Latviešu nama biedru pilnsapulce; no kr.: Aija
Zeltiņa-Kalniņa, Ivars Mičulis, Tamāra Rūse, Valdis
Volkovskis, Sanita Šūmane-Karami (daļa sapulces
dalībnieku aizsegti)

Ikvienam ir iespēja Likteņdārzā iekalt Latvijas
laukakmenī savu, tuvinieku vai draugu vārdus.
Latvijas laukakmeņu bruģis tiek ieklāts Likteņdārza
draugu alejā, kas ved uz dārza centrālo daļu –
amfiteātri pie Daugavas. Alejas izveidei nepieciešami
113 000 bruģakmeņu. Patlaban ieklāti 8 265 bruģakmeņi jeb 20% no ceļa. Likteņdārza bruģakmens
kļuvis par īpašu dāvanu dzimtām un draugiem,
radiem, paziņām jubilejā vai citos nozīmīgos
gadījumos.
Bruģakmeni var reģistrēt ar savu, tuvinieka vai
drauga vārdu, ziedojot €15. Bruģakmeni iespējams
pasūtināt www.draugiem.lv, vietnē
www.liktendarzs.lv un ziedojot „Kokneses fonda”
norēķinu kontā.
Likteņdārzā turpinās daudzfunkcionālās
sabiedriskās ēkas un Lielā ziedu kalna celtniecība.
Nozīmīgs jaunums būs digitālā ekspozīcija „Liktens
gāte”, kas stāstīs par Latvijas cilvēku likteņiem 20.
gadsimtā.
Kokneses fonds

Latvijas Pasts izdevis
pastmarku „Likteņdārzs –
tautas dāvana Latvijai”
No kr.: Jānis Taube, Dāvis Reins, Guna Reina,
Tamāra Rūse, Aivars Jerumanis, Vita Volkovska,
Teodors Lilienšteins, Liene Linde
nama jumts, pēc lietus vienā telpā iekrita griesti. Valdes
loceklis Valdis Volkovskis jumtu salaboja.
Aivars Jerumanis pateicās visiem nama pārvaldes
locekļiem par darbu 2017. gadā.
Arī šogad paredzēti nama uzlabošanas remonti. Plānots veikt remontu vīriešu tualetē.
Sapulcē sprieda par tīrību un kārtību namā, nama
uzrauga un apkopēja pienākumiem. Visi sapulces dalībnieki atzina, ka tīrība un kārtība jāuzlabo. Namā ieviesušies grauzēji, nama pārvaldei nekavējoties jārīkojas,
lai tos iznīcinātu. Nama pārvaldes priekšsēdis apsolīja,
ka papētīs cenas un nākamajā valdes sēdē tiks izraudzīta
grauzēju iznīcināšanas firma.
Nama pārvaldē uz vienu gadu tika ievēlēti visi līdzšinējie valdes locekļi. Pārvaldes priekšnieks arī turpmāk
būs Aivars Jerumanis, nama kasiere – Vita Volkovska.
Guna Reina

Pastmarkas pirmās dienas zīmogošana notika
18. maijā, Likteņdārzā, Koknesē.
Likteņdārza pastmarka izdota 80 000 eksemplāru
metienā, tās nominālvērtība ir € 0,61, kas atbilst
vienkāršas A klases vēstules nosūtīšanas izmaksām
Latvijas territorijā. Pastmarkas dizainu veidojis Arvils
Feldmanis, vizuālajā noformējumā izmantojot attēlu,
kuŗa autors ir aerofotografs Gatis Balodis. Līdz ar
pastmarku izdota arī īpaša aploksne 1000 eksemplāru
metienā, tās dizaina autors ir mākslinieks Ģirts Grīva.
Likteņdārzam izdotā pastmarka ir Latvijas
Pasta veltījums Latvijas valsts 100 gadu jubilejā.
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Amerikas latviešu apvienības 67. kongresā

Amerikas latviešu apvienības 67. kongress notika no
4. līdz 6. maijam Vašingtonā (DC), pilsētā, kuŗā apvienība 1951. gada 24. februārī dibināta.
Vašingtonā 1952. gada 7. un 8. martā notika ALAs
1. kongress, tajā piedalījās dažādu latviešu organizāciju
107 delegāti; 1961.gadā no 28. līdz 30. aprīlim 10. kongress (102 delegāti); 1968. gadā no 17. līdz 20. novembrim 17. kongress (92 delegāti); 1991. gadā no 3. līdz
5. maijam 40. kongress (130 delegātu); 1996. gadā no
2. līdz 5. maijam 45. kongress (115 delegāti); 2001.gadā
no 27. līdz 29. aprīlim 50. kongress (106 delegāti).
Dienu pirms kongresa sākuma, 3. maijā, notika vēlēšanu iecirkņu vadītāju apmācības kursi, Apvienotās baltiešu komitejas rīkots informācijas forums, vairāki delegāti apmeklēja ASV Kongresa deputātu birojus.
Ivars Mičulis, Mārtiņš Andersons, Dace un Valdis
Pavlovski centās tikties ar iespējami vairākiem ASV
Kongresa Pārstāvju palātas un Senāta deputātiem. Valdis
Pavlovskis, Ivars Mičulis un Mārtiņš Andersons šim
mērķim veltīja vienu dienu, Dace Pavlovska – veselas
divas dienas. Sarunas ilga 15-20 minūtes. Valdis un
Dace Pavlovski iegriezās arī birojos, kur pie durvīm bija
U.S. Marine Corps karogs, tātad deputāts (vai deputāte)
dienējis flotē.
Aktu vākus ar informāciju saņēma Pārstāvju palātas
un Senāta deputāti, kuŗi nav Baltic Caucus biedri [Peter
Auguilar (D) San Bernardino; Karen Bass (D) Los
Angeles; Nanette Barragan (D) Carson; Jimmy Gomez
(D) Los Angeles; Steve Knight (R) Santa Clarita, Simi
Valley; Linda Sanchez (D) Cerritos; Mark Takano (D)
Riverside; Norma Torres (D) Ontario; Darrel Issa (R)
Vista; Mimi Walters (R) Irvine; Kamala Harris (D)
California; John McCain (R) Arizona]. Aktu vākos bija
vēstule no Amerikas baltiešu brīvības līgas (BAFL) pārstāvja Valža Pavlovska, kuŗā īsumā izskaidrota Baltijas valstu vēl aizvien apdraudētā drošība, aicinājums
iestāties Baltic Caucus, vēstules no Dienvidkalifornijas
baltiešu organizāciju vadītājiem, Baltic Bulletin un
Baltic Caucus Update, kā arī Dienvidkalifornijas Latviešu Informācijas Biļetena vāka kōpija ar paskaidrojumu,
ka tas DK Latviešu biedrības izdevums, lai parādītu, ka
mums ir arī vietējā prese.
Pārstāvju palātas un Senāta deputāti, kuŗi jau ir Baltic
Caucus biedri, tika aicināti atbalstīt rezolūciju H.Res.
826 Noting the Baltic States of Estonia's, Latvia's and
Lithuania's 100th anniversary of independence [Ken
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Senātores Kamala Harris birojā: no kr.: Mārtiņš
Andersons, Ariel Eckblad (Legislative Aide),
Ivars Mičulis

ASV Kongresa Pārstāvju palātas deputāta Brad
Sherman birojā: no kr.: Anna Ūdre (JBANC),
Ivars Mičulis, David Dorfman (legal counsul)

Senātores Dianne Feinstein birojā: no kr.: Mārtiņš
Andersons, Christopher Gaspar (Legislative
Assistant), Shafer Bagwell (Legislative
Correspondent), Ivars Mičulis
Calvert (R) Corona; Susan Davis (D) San Diego; Scott
Peters (D) San Diego; Dan Rohrabacher (R) Huntington
Beach; Brad Sherman (D) Burbank].
Ivars Mičulis un Mārtiņš Andersons tikās arī ar senātori Dianne Feinstein, iepazinās un parunājās.
Ikviens, kas vēlas kādu Pārstāvju palātas deputātu vai
senātoru aicināt pievienoties Baltic Caucus, aicināts sazināties ar Valdi Pavlovski.

Latvijas vēstnieks ASV Andris Teikmanis (pirmais
no labās) ALAs kongresa delegātiem un viesiem 3.
maija vakarā savā rezidencē rīkoja pieņemšanu;
delegāti iepazinās, tika bagātīgi pacienāti un
sirsnīgajā gaisotnē jutās īpaši pacilāti un pagodināti

Delegātu reģistrācija 4. maijā sakās pulksten astoņos,
un tieši pēc stundas kongresu ar svētbrīdi ievadīja prāveste Anita Vārsberga Pāža. Ar dziļu cieņu tika pieminēti pērn mirušie ALAs biedri, nozīmīgu darbu darītāji
Uldis Grava, Valdis Kārklis un Dainis Rudzītis.
Ievadvārdus teica Rīcības komitejas priekšsēdis
Aivars Osvalds. Viņš atgādināja, ka ALA kopš tās dibināšanas kapitola pakājē visus padomju okupācijas gadus
centās īstenot sapni, kas daudziem likās, ka tas nekad
nepiepildīsies – atjaunot Latvijas neatkarību. Un mums
izdevās!
Iedvesmīgu runu teica ALAs priekšsēdis Pēteris
Blumbergs, pieminēdams aizvadītā gadā paveiktos darbus, un to ir neticami daudz!
Kongresa delegātus apsveica Latvijas Republikas
kultūras ministre Dace Melbārde, Latvijas Republikas
vēstnieks ASV Andris Teikmanis, Ārlietu ministrijas
īpašo uzdevumu ministrs sadarbībai ar ārzemju latviešiem Atis Sjanīts, Mičiganas Nacionālās gvardes ģenerālmajors Leonards Isabelle. No Mičiganas bija atbraukuši grupas „Latvijas-Mičiganas nacionalās gvardes sadarbībai – 25” pārstāvji. Kongresa delegātiem piedāvāja
paņemt līdzi Mičiganas Nacionālās gvardes Sabiedrisko
attiecību nodaļas, Latvijas Aizsardzības ministrijas Militāri publisko attiecību departamenta, Jaunsardzes un informācijas centra angļu un latviešu valodā izdoto grāmatu „Mičigana – Latvija; Valstu partnerības 25 gadi”.
Kongresa delegātus apsveica arī Daugavas Vanagu
organizācijas priekšnieks Andris Kursietis, Pasaules
brīvo latviešu apvienības priekšsēde Kristīne Saulīte,
ALAs agrākā priekšsēde Anita Bataraga, Amerikas
latviešu jaunatnes apvienības priekšsēde Līna Bataraga.
Par kongresa priekšsēdi ievēlēja Mārtiņu Andersonu,
un viņš apliecināja, ka ir nepārspējams vadītājs!
Ar lielu interesi kongresa delegāti noklausījās ALAs
valdes priekšsēža Pēteŗa Blumberga, PBLA valdes
priekšsēdes Kristīnes Saulītes, Latvijas Brīvības fonda
priekšsēža Roberta Kukaiņa, Revīzijas komisijas priekšsēža Mārtiņa Andersona ziņojumus. Galvenais, ka ALAs
kases grāmatas ir labā kārtībā un atspoguļo ALAs financiālo stāvokli. ALAs finanču dokumentus pārbauda arī
profesionālu revidentu firma.
Pusdienu laikā delegāti noklausījās NATO stratēģiskās komūnikācijas un izcilības centra Operāciju atbalsta
nodaļas vecākās ekspertes Vinetas Mēkones uzrunu
„Latvijas kiberdrošība – kā nosargāt vēlēšanas un kā
saglabāt latvisko indentitāti starptautiskajā informācijas
vidē”.
Pēc tam sākās ALAs finanču un Līdzekļu vākšanas,
Biedru nozares, Kultūras nozares un ALAs Kultūras fonda, Sporta nozares darba grupu sēdes, un delegāti paši
izvēlējās, kuŗā darba grupā piedalīties.
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ALAs valdes priekšsēdis Pēteris Blumbergs stāsta par paveikto iepriekšējā darbības gadā;
pie prezidija galda sēž, no kr.: kongresa Rīcības komitejas priekšsēdis Aivars Osvalds, kongresa delegātu
ievēlētie vicepriekšsēži Gunārs Kancs, Ivars Mičulis, Mārtiņš Andersons,
kongresa sekretāres Tatjana Žagare-Vītiņa, Maira Bundža, Ruta Priedkalne-Zirne
Šogad oktōbrī notiks Saeimas vēlēšanas, svarīgas pārrunas „Priekšvēlēšanu situācija Latvijā” vadīja bij. ALAs
Informācijas nozares lietvedis Mārtiņš Zvaners, tajās
piedalījās Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdis
Arnis Cimdars, demografs Ilmārs Mežs, McCain Institut
pētniece Ilze Viņķele, ALAs sabiedrisko attiecību vadītājs Jānis Kancāns. No Latvijas uz kongresu bija atbraucis Jaunās konservātīvās partijas vadītājs, premjērministra amata kandidāts Jānis Bordāns. Šīs partijas programmu vērts papētīt, partijas vadītājiem ir vērtīgi ierosinājumi un plāni Latvijas labākai nākotnei. Kongresa delegāti
vairākās kongresa beigās pieņemtajās rezolūcijās un
ieteikumos aicināja ALAs valdi izplatīt informāciju
ASV latviešiem par iespējām piedalīties 13. Saeimas
vēlēšanās, kā arī informēt par vēlēšanās kandidējošām
polītiskām partijām un apvienībām un to programmām;
rīkot pārrunas ar 13. Saeimas vēlēšanās kandidējošo reģistrēto polītisko partiju un apvienību pārstāvjiem ar
ALAs izvēlētu diskusiju vadītāju un nodrošināt norises
translāciju ASV latviešu sabiedrībai; veicināt un atbalstīt
Latvijas pavalstnieku piedalīšanos 13. Saeimas vēlēšanās, lai panāktu maksimāli lielāku ASV dzīvojošo balsstiesīgo Latvijas pavalstnieku līdzdalību; savukārt Latvijas valsts iestādēm izmantot latviešu saziņlīdzekļus, lai
izplatītu informāciju par 13. Saeimas vēlēšanās.
Latvijas vēstnieks ANO piecus gadus bija Jānis
Mažeiks. Aizkustināja viņa uzruna „Atvadoties no ASV
pēc pieciem gadiem ANO Ņujorkā”, jo šķirties nekad
nav viegli. Viņa nepilnus četrus gadus vecā meitiņa bija
visjaunākā kongresa dalībniece.
Kongresa pirmās dienas vakarpusē delegāti sēdās
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īpaši pasūtinātos autobusos un brauca uz Rokvilli, kur
Vašingtonas latviešu ev. lut. draudzes sarīkojumu zālē
notika Baltā galdauta svētki – Latvijas neatkarības atjaunošanas gadadienai veltītas viesības, ko plānoja un rīkoja Latviešu organizācijas Vašingtonā Anitas Jubertes un
Ivetas Gravas vadībā.
Tikko izkāpām no autobusa, jaunietes tautastērpos
pienesa paplātes ar neticami gardiem pīrāgiem un jāņusieru, vīri pie ieejas namā pildīja glāzēs sarkano vai
balto vīnu. Bija iespēja apskatīt draudzes namu – latviešu skola telpas, dievnamu, ALAs latviešu mūzeju,
BATUN izstādi, grāmatu galdā nopirkt kādu grāmatu.
Sarīkojuma zāle saimes galdi bija klāti baltiem galdautiem, un no Filadelfijas aicinātās saimnieces un saimnieki citu pēc cita pienesa cienastu latviešu gaumē.
Ievadvārdus teica Latviešu organizāciju Vašingtonā
priekšsēde Anita Juberte, viņa apsveica kongresa delegātus svētkos un novēlēja sekmīgas kongresa nākamās
dienas. Latvijas vēstnieks ASV Andris Teikmanis teica
īsu uzrunu un pieteica galveno runātāju – Latvijas Republikas Kultūras ministri Daci Melbārdi. Taču viņa

Skaisti klāti galdi Balto galdautu svētkos Rokvillē
neteica runu, bet dziedāja, un dziesma latviešiem izteic
visu. Ministre pati beigās noslaucīja asariņas…
Rīkotāji bija sagādājuši vēl vienu pārsteigumu – uz
skatuves kāpa ģitarspēles meistars, Mārcis Auziņš no
Latvijas (dzimis Madonā), un viņa priekšnesumu lieliski
papildināja Cēsu fotografa Kaspara Dalecka ne mazāk
meistarīgie Latvijas skati, kuŗi lika aizrauties elpai.
Nākamā dienā, 5. maijā, kongresa darba diena sākās
ar pārrunām „Šodienas pieredze un atziņas, veidojot
nākotnes Dziesmu svētkus ārpus Latvijas”, tajās piedalījās Rietumkrasta Dziesmu svētku rīcības komitejas pārstāvis Pauls Berkolds, Milvoku Dziesmu svētku Rīcības
komitejas pārstāvis Andris Kursietis, Toronto Dziesmu
svētku Rīcības komitejas priekšsēdis Juris Ķeniņš, Baltimoras Dziesmu svētku Rīcības komitejas priekšsēde
Marisa Gudrā, Latvijas Republikas kultūras ministre
Dace Melbārde.Visi atzina, ka ļoti labi izdevās pērn
Baltimorā, Merilendā, rīkotie XIV vispārējie ASV latviešu Dziesmu un deju svētki, kuŗi ievadīja Latvijas
100 gadu jubilejas svinības.

Nākamgad Toronto no 4. līdz 7. jūlijam notiks XV
Kanadas latviešu Dziesmu un deju svētki, svētku moto:
„Viena dziesma, viena deja, viena tauta!” Informācija:
www.latviansongfest.com
XV vispārējie ASV latviešu Dziesmu un deju svētki

Pauls Berkolds (otrais no labās) dalās pieredzē par
Dziesmu svētku rīkošanu
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tajā piedalījās Ārlietu ministrijas īpašo uzdevumu
ministrs sadarbībai ar ārzemju latviešiem Atis Sjanīts,
PBLA priekšsēde Kristīne Saulīte, Latvijas Republikas
Saeimas ārlietu komisijas priekšsēdis Ojārs Kalniņš,
Kustības „Ar pasaules pieredzi Latvijā” pārstāvis Reinis
Znotiņš. Latvijas Ārlietu ministrija kopā ar Latvijas
Universitātes migrācijas pētniekiem gatavo jaunu likumu, lai panāktu emigrējušo latviešu atgriešanos. Taču
kamēr likums nav izstrādāts un apstiprināts, pāragri
spriest, vai tam būs rezultāti.
Pēcpusdienā pieņēma ALAs budžetu: paredzētie
ienākumi – $549,000; izdevumi – $1,504,170.
ALAs jauno valdi ievēlēja ar aklamāciju.
5. maija vakarā viesnīcā Washington Court vakariņu
laikā uzrunu teica Latvijas Republikas Saeimas ārlietu
komisijas priekšsēdis Ojārs Kalniņš. Viņš pakavējās

Foto: Sams Knochs III

notiks 2022. gadā no 30. jūnija līdz 3. jūlijam Sentpolā
(Saint Paul), Minesotā. Kongresu delegāti saņēma informācijas materiālus ar lūgumu tos izplatīt – svētkiem
jāgatavojas laikus.
Pēc šīm pārrunām delegāti atkal sadalījās pa grupām
un pēc pašu izvēles devās uz Izglītības, Informācijas un
„Sadarbība arLatviju” darba grupu sēdēm.
Pusdienu laikā uzrunu „Latvija izvēles krustcelēs – kā
nodrošināt nākošās simtgades valstij un tautai” teica
Starptautiskās migrācijas organizācijas Latvijā vadītājs
Ilmārs Mežs. Viņš uzsvēra, ka Latvijas valsts galvenie
mērķi – mūžīgi mūžos saglabāt latviešu tautu, kultūru un
valodu.
Ne mazāk svarīgas bija ALAs Informācijas nozares
vadītājas Tairas Zoldneres vadītās pārrunas „Diasporas
likums un citi pasaules latviešiem nozīmīgi projekti”,

Priekšā no kr.: ALAs 67. kongresa Rīcības komitejas priekšsēdis Aivars Osvalds, Revīzijas komisijas locekle
Una Veilande, Ārējās informācijas nozares vadītājs Dzintars Dzilna, kasiere Dace Spaniere, Kultūras
nozares vadītāja Līga Ejupe, ALAs valdes priekšsēdis Pēteris Blumbergs, priekšsēža vietniece un
„Sadarbība ar Latviju” nozares vadītāja Kaija Petrovska, Iekšējās informācijas nozares vadītāja Tatjana
Žagare-Vītiņa, ģenerālsekretārs Raits Eglītis; aizmugurē: Revīzijas komisijas priekšsēdis Mārtiņš
Andersons, Izglītības nozares vadītāja Andra Zommere, Biedru nozares un Līdzekļu vākšanas nozares
vadītāja Kristīne Ģiga-Bauere
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ALAs kongresā piedalījās DK Latviešu biedrības
biedri, no kr.: Dace Pavlovska, Pauls Berkolds, Astra
Moora, Valdis Pavlovskis, Guna Reina, Dāvis Reins,
Ivars Mičulis; attēlā redzamās ALAs emblēmas
autors ir DK Daugavas Vanagu apvienības
priekšnieks Teodors Lilienšteins, tātad arī viņš bija
kongresa dalībnieks neklātienē

ALAs kongresā Valdim Pavlovskim Daugavas
Vanagu priekšnieks ASV Andris Kursietis pasniedza
apbalvojumu – DV organizācijas zelta krūšu nozīmi

atmiņās par dzīves līkločiem, kuŗi ietekmējuši ne viena
vien tagad aktīva sabiedriskā darbinieka dzīvi un darbu.
Ballē spēlēja mūziķu grupa „Pensionāri” no Kanadas.
Visi viņi bija jauni cilvēki, kāpēc grupai šāds nosaukums, neizdevās noskaidrot.
Amerikas latviešu apvienībai ir
jauna biedru pakāpe – Namejs. Nameja
biedra maksa ir 5000 dolaru. Par
Nameja biedru kongresa laikā kļuva
agrākais Pasaules brīvo latviešu
apvienības piekšsēdis Jānis Kukainis.
Viņš saņems Nameja sudraba piespraudi.
ALAs ģenerālsekretārs Raits Eglītis vasarā pārcelsies
uz Latviju, kongresa delegāti novēlēja Raitam Eglītim
sekmīgu darbu PBLA birojā Rīgā. ALAs biroja ģenerālsekretāre būs Marisa Gudrā, un viņa ir apņēmības pilna
turpināt šo atbildīgo darbu.

6. maija rītā delegāti devās uz svētbrīdi pie
Komūnistu upuŗu pieminekļa netālu no viesnīcas.
Svētbrīdis, ko vadīja prāveste Anita Vārsberga Pāža
un Guna Reina, arī ir viens no neaizmirstamiem notikumiem ALAs konresa laikā.
ALAs 67. kongresā ASV latviešu organizācijas
pārstāvēja 76 delegāti.
ALAs 68. kongress 2019. gadā notiks Denverā,
Kolorado.
Astra Moora
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Aizmāršība vai paviršība?

NYET, NYET, SOVIET!

Dienvidkalifornijas latviešu biedrības valde par delegātiem Amerikas latviešu apvienības 67. kongresam, kas
notika no 4. līdz 6. maijam Vašingtonā, DC, izraudzījās
divus: Ivaru Mičuli un mani, Astru Mooru. Taču 4. maija rītā, kad gribējām reģistrēties, reģistrātors Jānis
Grāmatiņš mums nedeva mandātus.
Amerikas latviešu apvienības statūtos ir paredzēts, ka
dalīborganizācijām ir tiesības uz kongresu sūtīt divus
delegātus, ja no tās apvienībā ir vismaz 61 biedrs. Jānis
Grāmatiņš teica, ka Amerikas latviešu apvienībā ir tikai
57 DK LB biedri un parādīja sarakstu: Dzintara biedri –
pieci, Zelta mūža biedri – deviņi, mūža biedri – 31, gada
biedri – seši; biedri, kuŗi dzīvo ārpus ASV – 6. Gada
biedru naudu nav atjaunojuši seši. Sarakstā bija arī vairāki biedri, kuŗi miruši vai kuŗu adrese nav zināma.
Ivaram Mičulim kaut kā izdevās reģistrātoru pārliecināt, ka ar biedrības starpniecību Amerikas latviešu apvienībā tomēr ir 61 biedrs, vai arī viņš pats par kādu samaksāja, un mandātus pēdīgi saņēmām.
Tomēr bija jādomā – kā tas var būt, ka tikai 61 biedrības biedrs ir arī Amerikas latviešu apvienības biedrs?
ALAi ir vairākas biedru pakāpes, gada biedra maksa ir
30 dolaru! Tajos laikos, kad apvienību dibināja, biedru
gada maksa bija tikai divi dolari. Kopš tiem gadiem viss
kļuvis dārgāks. Mūsu dienās arī 30 dolaru nav pārāk
liela summa, manuprāt, to ikviens var atļauties samaksāt. Kļuvu par Amerikas latviešu apvienības mūža
biedri drīz vien pēc ierašanās ASV. Esmu uzdāvinājusi
ALAs mūža biedra karti savai meitai un znotam un
nolēmu dāvināt arī mazdēlam. Tā kā viņa vārds ir
Dzintars, tad viņš būs ALAs Dzintara biedrs!
Amerikas latviešu apvienība dara neticami daudz –
atbalsta skolas, organizācijas, kultūras sarīkojumus, vasaras nometnes, sporta spēles, Dziesmu svētkus, piešķiŗ
stipendijas, izdod grāmatas, nesen ASV latviešu centros
rīkoja koncertu „ImantaDimanta un draugi”, Latvijas
100 gadu jubilejas gadā dzimušiem bērniem piešķiŗ
sudraba monētu. Par visu to var izlasīt ALAs darbības
pārskatā, ko katru gadu saņem ALAs biedri.
Atceros, cik centīgi savulaik darbojās Ansis Blāķis,
namā ikvienam stāstīdams, cik svarīgi būt DK Latviešu
biedrības un ALAs biedram. Godinot viņa un citu aktīvo latviešu piemiņu, atceroties tos, kuŗi dibināja biedrību, skolu, gādāja līdzekļus latviešu nama un baznīcas
celtniecībai, gribētos, lai vairāk Losandželosas latvieši
iestātos gan biedrībā, gan Amerikas latviešu apvienībā.
Lai ko paveiktu, vajadzīgi līdzekļi, un tos iegūst no
biedru naudām un ziedojumiem.
Taupība nav netikums, bet skopiem būt nevajadzētu...
Astra Moora

Mūzejs „Latvieši pasaulē”
izdevis grāmatu par latviešu
polītiskajām demonstrācijām
trimdā ar nosaukumu NYET,
NYET, SOVIET!
Grāmatā apkopoti 58 cilvēku
atmiņu stāsti par polītiskajām
akcijām un demonstrācijām
ASV, Austrālijā, Lielbritanijā,
Kanadā, Vācijā un Zviedrijā no
1944. līdz 1991. gadam.
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Draugu telpā 17. maijā
notika grāmatas klajā laišanas sarīkojums. Tajā rādīja arī
režisores Māras Pelēces un mūzeja „Latvieši pasaulē”
veidoto īsfilmu – par topošo pilnmetrāžas filmu Valiant!
kuŗā tiks stāstīts par ASV latvieša Juŗa Bļodnieka
„pretpadomju” mašīnu. Atklāšanā piedalījās Pēteris
Elferts un citi, kuŗu atmiņu stāsti publicēti grāmatā.
Grāmatas Nyet, nyet, Soviet! tapšanu atbalstīja
Latviešu fonds, Pasaules Brīvo latviešu apvienības
Kultūras fonds, Valsts kultūrkapitāla fonds un Amerikas
latviešu apvienība. Īsfilmas “Valiant!” tapšanu atbalsta
ASV vēstniecība Latvijā.
Informācija: www.lapamuzejs.lv vai Facebook:
Latvians abroad: museum and research centre
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Būt veselam un baudīt dzīvi
palīdzēs ALPF MEDICARE
PAPILDAPDROŠINĀJUMS!
Valsts Medicare apdrošinājuma A un
B daļas kopā veido pamata veselības
apdrošinājumu, ja esat vecumgrupā
65+. Tā kā valsts Medicare par visu 100% nesamaksā,
tad Deductible un Co-insurance jāmaksā pašiem.
ALPF Medicare papildapdrošinājums palīdz segt
izdevumus, par kuŗiem esat atbildīgi. Mēs maksājam
VISUS Medicare veselības aprūpes pakalpojumus.
Piedāvājam septiņus plānus, no kuŗiem var izvēlēties
atbilstošu savām vajadzībām un budžetam:
www.LRFA.org/medicare
ALPF Medicare papildapdrošinājuma programmai
var pievienoties jebkuŗā laikā. Mēnešmaksas ir vienādas
visās pavalstīs, un tās nav atkarīgas no vecuma vai
dzīvesvietas. Neatlieciet šo svarīgo lēmumu uz vēlāku
laiku. Labprāt atbildēsim uz jautājumiem un
palīdzēsim!
www.LRFA.org
Tālr.: 215-635-4137

Latviešu namā izremonēta bērnudāza istaba!
Šī mācību gada sasniegumi ir ne tikai diplomi par
panākumiem lasīšanas konkursos un liecības smaidošo
skolēnu rokās. Ļoti svarīgs notikums – bērnudārza
audzēkņi pavasaŗa semestrī varēja mācīties jaunā telpā.
Ļoti pretimnākoša un dāsna Losandželosas latviešu
skolas ģimene mums sagādāja lielu dāvanu: tagad varam
lietot izremontētu, tīru un modernu klases telpu un un
vannas istabu. Klases remonts veicās raiti, bet Libertu
ģimenei bija jāiegulda daudz vairāk laika un līdzekļu
nekā sākotnēji plānots. Darba gaitā klasē un tualetes
telpā tika iztīrīta ventilācija, kur bija tik daudz putekļu
un gružu, ka tā vispār vairs nedarbojās. Tualetes telpā
tagad ir pods ar skalojamo kasti, kas darbojas ūdens
taupīšanas režīmā un ilgtermiņā namam ietaupīs
līdzekļus.
Bērnudārza klase ir paredzēta skolas vismazākajiem
bērniem, bet tā ir tik gaiša un patīkama, ka tajā bieži
patīk iegriezties gan lielākajiem skolēniem, gan arī viņu
vecākiem. Remontdarbi ir ievērojams ieguldījums nama
uzlabošanā, un mums visiem tas jāprot atzinīgi novērtēt.
Pašlaik izremontētās telpas izskatās lieliski, tomēr
visiem ir jāuzņemas atbildība, lai tās tiktu uzturētas tīras
un kalpotu ilgu laiku.
Mēs ceram, ka jaunā klase un vannas istaba iepriecinās tās ģimenes, kuŗas ilgojās pēc gaišākām un tīrākām
telpām un skolai pievienosies vairāk audzēkņu, kas
iemīlēs Losandželosas latviešu sabiedrību un kļūs par
uzticamiem nama biedriem un ieguldīs tā nākotnē.
Inese Sviķkalne
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Sandiego latvieši aicina

2. jūnijā plkst. 11.00 jāņusiera gatavošana
un pīrāgu cepšanas mācības; groziņu galds;
lūgums ņemt līdzi atspirdzinošu dzērienu un
dzīvesprieku! Dalības maksa – $10 ziedojums
ēdienu gatavošanas izejvielām.
Adrese: Ascension Luteran Church / Fellowship
Hall 5106 Zion Avenue, San Diego, CA 92120
Lūdzu līdz 29. maijam paziņot par piedalīšanos,
zvanot pa tālr.: 619-630-8143 vai
e-pastā: info@sandiegodraudze.com
23. jūnijā plkst 12.00 (pusdienlaikā)
latviešu nacionālie svētki – līgodiena un Jāņu
diena! BBQ, desiņas, rupjmaize, dzērieni.
Pārējo lūdzu atnest groziņos. Dalības maksa –
$20 ziedojums (atlikums tiks ziedots Sandiego
latv. lut. draudzes darbībai)
Adrese:
11877 Meriden Lane, San Diego, CA 92128
Lūdzu līdz 19. jūnijam ziņot par piedalīšanos,
zvanot pa tālr.: 619-630-8143 vai
e-pastā: info@sandiegodraudze.com
June 2 at 11.00 am. Latvian cheese and
pīrāgi (bacon rolls) making. Potluck. Bring your
own refreshing beverages. Donation: $10 to
cover food costs
Address: Ascension Luteran Church/ Fellowship
Hall 5106 Zion Avenue, San Diego, CA 92120
RSVP by Tuesday, May 29 at 619-630-8143
or email: info@sandiegodraudze.com
June 23 at 12.00 pm. Latvian National
Holiday: Līgo and Jānis Day! Potluck, BBQ,
Sausages, Latvian bread and drinks will be
provided. Donation: $20 (All proceeds will go
to support San Diego Latv. Luth. Congregation)
Address:
11877 Meriden Lane, San Diego, CA 92128
RSVP by Tuesday, June 19 at 619-630-8143
or email: info@sandiegodraudze.com
All Welcome!
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JOCIŅI
Jānītis jautā: „Anniņ, vai precēsies ar mani, kad
būsim pieauguši?”
„Diemžēl nevarēšu. Mūsu ģimenē precas tikai radinieki: tēvs ar māmiņu, tēvocis ar krustmāti, vecmāmiņa
ar vectētiņu!”
***
Skolotāja klasē izjautā skolēnus, par ko viņi vēlas
kļūt. Andrejs stāsta: „Visirms būšu inženieris, jo tā vēlas
tēvs. Pēc tam – skolotājs, jo tā vēlas māte. Un tad mācītājs, jo tā vēlas vecmāmiņa. Un beigās būšu kaubojs, jo
es tā vēlos!”
***
Ciemiņi atvadās no viesību rīkotājiem: „Cerams, ka
nepalikām pārāk ilgi.”
„Nebūt ne, ap šo laiku jau mēs parasti ceļamies.”
***
„Kāds tad ir jaunais priekšnieks, kā viņš pret jums
izturas?” sieva jautā vīram. „Kā pret jēlām olām!”
„Neliekas, ka viņš ir tik uzmanīgs.”
„Nu, viņš tās sit pret pannu!”
***
Bioloģijas stundā skolotājs skolēniem stāsta par purva putniem. „Stārķi jau jūs noteikti pazīstat!”
Anita sāk ķiķināt un saka: „Skolotāj, stārķim mēs jau
sen vairs neticam!”
***
Cirkā trikus rāda ugunsrijējs. „Žēl, ka viņš te nebija
pagājušo nedēļu, kad kaimiņiem nodega šķūnis. Tad gan
viņš varētu labi pieēsties!”
***
„Viesmīl, mana šnicele nokrita uz grīdas! Uzmaniet,
ka to nepaķeŗ suns.” „Tas sunim neizdosies, esmu šniceli
piespiedis ar kāju!”
***
Zenta un Pēteris ielīduši virtuves pieliekamajā un
našķējas ar marmelādi. Piepeši aiz loga nozibsnī zibens.
Zenta nobāl un čukst: „Tā, tagad Dievs mūs nofotografējis savai grēkāžu kartotēkai!”
***
Sarunājas divas draudzenes.
Viena stāsta: „Ja dzeŗu tēju, nevaru gulēt.”
„Man ir gluži otrādi – kad guļu, es nevaru dzert tēju!”
***
Sievietes ir neizprotamas būtnes. Baida māti, ka izies
pie vīra, bet pēc tam baida vīru, ka atgriezīsies pie
mātes.
***
Ja kāds vīrietis stāsta, ka viņš mājās ir kungs, tad viņš
nav precējies. Nav ne tikai precējies, viņam pat kaķa
nav!

Neba maize pate nāca...

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

Pateicība
No sirds pateicos visiem, kas mani apsveica ar
Ērika Raistera piemiņas fonda 2018. gada goda
balvas piešķiršanu par ilggadēju darbu žurnālistikā.
Kalpot Dienvidkalifornijas latviešu sabiedrībai
man bijis liels pagodinājums, un esmu centusies
strādāt pēc labākās sirdsapziņas.
Paldies par uzticību!
Astra Moora

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

2018. gada jūnijs
Dienvidkalifornijas latviešu ev. lut. draudzes informācija

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

Draudzes dzīves kalendārs
10. jūnijā

plkst. 11:00

Aizvesto piemiņas dienas dievkalpojums
(draudzes locekļu vadīts / laju
dievkalpojums)

26. augustā

plkst. 11:00

Vasaras dievkalpojums
(draudzes locekļu vadīts / laju
dievkalpojums)

Draudzes amatpersonas
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

Baznīcas adrese:

1927 Riverside Dr., Los Angeles, CA 90039

* Draudze ir bez mācītāja; lūdzu zvanīt kādai no draudzes amatpersonām, ja nepieciešama palīdzība
Draudzes Ziņas izdod katru otro mēnesi
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Dienvidkalifornijas latviešu
biedrības valdes sēdes

Sāksim gatavoties Latvijas
valsts 100 gadu jubilejai
Mīļie koristi un visi, kuŗi vēlas dziedāt (vīri, sievas,
jaunieši)! Sāksim gatavoties jubilejas svinībām, kuŗas
notiks 18. novembrī Losandželosas latviešu namā.
Koristi aicināti ierasties uz mēģinājumiem.
Trešdien, 30. maijā no plkst. 7.30 līdz 9.00 vakarā
Svētdien, 10. jūnijā no plkst. 12.30 (pēc baznīcas)
līdz 2.30 pēcpusdienā
Aicinām ņemt līdzi mazas uzkodas, labu garstāvokli un galvenais – gribu dziedāt!
Lai skan!
Visus aicina diriğenti: Pauls Berkolds, Lolita
Ritmane-Matsone (Mattson), Laura Rokpelne-Mičule,
Brigita Džeimsone (Jameson) un jubilejas programmas
vadītāja Dziesma Tetere

Sēdes notiks:
Trešdien, 13. jūnijā plkst. 8.00 vakarā
Svētdien, 12. augustā plkst. 1.00 pēcpusdienā
Svētdien, 9. septembrī plkst. 1.00 pēcpusdienā
Svētdien, 14. oktōbrī plkst. 12.00 dienā
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.

Rūjienas baznīcas torņa smailē
atkal sēž gailis
Rūjienas Sv. Bērtuļa baznīca 1974. gada 10. aprīlī smagi cieta ugunsgrēkā. Torņa gailis izglābās,
lai gan bija deformēts. Visus šos gadus tas glabājās
drošā vietā. Pērn augustā gaili aizveda uz Rīgu,
restaurēja un apzeltīja. 18. maijā gailis atkal uzcelts
torņa galā, to iesvētīja mācītājs Māris Sarma. Lodē
ievietots vēstījums nākamām paaudzēm.
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Latvian Ev. Luth. Church of So. Calif.
LATVIEŠU SABIEDRISKAIS CENTRS
1927 Riverside Drive
LOS ANGELES, CA 90039-3704
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PLEASE DO NOT DELAY

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».

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

