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SARĪKOJUMU KALENDĀRS 
8. janvārī plkst. 1.00  DK DV apvienības vanadzes aicina svinēt saulgriežus 

22. janvārī plkst. 1.00 pianista Juŗa Žvikova koncerts latviešu namā 
29. janvārī  Draudzīgā aicinājuma atceres sarīkojums Losandželosas latviešu skolā 

19. februārī no plkst. 10.00 līdz 12.00 LASL pārstāve pieņems saiņus sūtīšanai uz Latviju 
25. un 26. februārī  novusa turnīrs Losandželosas latviešu namā 

Ziemsvētku vecītis ciemojās Losandželosas latviešu skolā 2016. gada 18. decembrī   
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Dienvidkalifornijas Latviešu INFORMĀCIJAS 
BIĻETENS ir Dienvidkalifornijas latviešu biedrības 
izdevums; DK LB adrese:  
1955 Riverside Dr., Los Angeles, CA 90039 
Raksti Informācijas Biļetenam iesūtāmi redaktorei:  
Astrai Moorai 
6157 Carpenter Ave., North Hollywood, CA 91606 
Tālr.: 818-980-4748; e-pasts: astere2000@aol.com  

Raksti ievietošanai biļetenā iesūtāmi līdz katra 
iepriekšējā mēneša 10. datumam. Iesūtītos rakstus 
redaktorei 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 biedrības kasierei: 

Mrs. Tamāra Kalniņa 252 E. Garden Green  
Port Hueneme CA 93041;  Tālr. 805-382-2925 
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 – 330 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:  
Jānis Taube jaunākais 
1700 Malcom Ave, Apt. 102, Los Angeles, CA 90024 
Tālr.: 310-806-0464; e-pasts: jetaube@earthlink.net  
Dāvis Reins 
13447 Chandler Blvd., Sherman Oaks, CA 91401 
Tālr.: 818-406-1589 e-pasts: davis@admtechusa.com 
DK LB valdes locekļi:  Andris Blāķis,  Pēteris Brecko, 
Jānis Daugavietis, Inguna Galviņa, Guna Jostsone, 
Tamāra Kalniņa – kasiere, Valdis Ķeris,  Nora Mičule, 
Astra Moora – sekretāre, Valdis Pavlovskis,   
Leons Platacis, Pēteris Staško,  Dziesma Tetere,  
Diāna Zaķe, Aija Zeltiņa Kalniņa 
 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, ieteicams redaktorei laikus paziņot 
jauno adresi, lai biedrībai nerastos lieki izdevumi 
par atpakaļ atsūtītajiem biļeteniem. 

 Ievērībai 
Latviešu nama pārvaldes kasiere ir Vita Volkovska 
(čeki jāizraksta Latvian Community Center un jāsū-
ta: 1955 Riverside Dr. Los Angeles, CA 90039-3704) 
DK latviešu biedrības kasiere  – Tamāra Kalniņa 
(čeki jāizraksta Latvian Assoc. of So. Ca. un jāsūta: 
252 East Garden Green, Port Hueneme,  
CA 93041-1912) 
DK latviešu draudzes kasiere – Dace Taube (čeki 
jāizraksta Latvian Ev. Luth. Church of So. Ca. un 
jāsūta:  1700 Malcom Ave, Apt 101, CA  90024) 

Honorary Consul, Republic of 
Latvia in California  
Juris Bunkis, 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  

 

Ziemsvētkos eglīte Rīgas Rātslaukumā  
rotāta jau 1510. gadā 
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Juris Žvikovs klavieres sācis spēlēt sep-
tiņu gadu vecumā. Mācījies Jelgavas mūzi-
kas skolā, Emīla Dārziņa mūzikas vidus-
skolā, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas 
akadēmijā, Luksemburgas konservātorijā 
(Conservatoire de Musique de la Ville de 
Luxembourg), Pībodija konservātorijā 
Baltimorā (Peabody Conservatory at Johns 
Hopkins University). Viņa skolotāji bijuši 
Zigrīda Šillere, Marko Krauss, Teofils 
Biķis, Jānis Lielmanis, Arnis Zandmanis, 
Roberts Makdonalds.  

Juris Žvikovs ir vairāku starptautisku 
pianistu konkursu laureāts un vairāku mūzikas balvu (to-
starp Lielās mūzikas balvas, 1994) un stipendiju (Fulbright 
Scholarship /1996 un 2009/) ieguvējs.  

Patlaban Juris Žvikovs ir docents Jāzepa Vītola Latvi-
jas Mūzikas akadēmijas klavieŗu katedrā. Viņš vadījis 
meistarklases Berlīnes Mākslu universitātē, Vācijā (Uni-
versität der Künste Berlin), Žana Sibeliusa mūzikas aka-
dēmijā Helsinkos, Somijā, Roterdamas mūzikas akadēmi-
jā, Holandē (Rotterdam Classical Music Academy), 

ArtEZ Mākslas Institūtā Arnemā, Holandē 
(ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten, Arnhem), 
Udines konservātorijā, Italijā, Kalifornijas Valsts 
universitātē Longbīčā (California State Universi-
ty, Long Beach) un Kalifornijas Mākslu institūtā 
(California Institute of the Arts), Ingesundas 
Mūzikas augstskolā Zviedrijā. 2009./2010. gadā 
Juris Žvikovs bija mācībspēks Kalifornijas 
Mākslu institūtā.  
     Juris Žvikovs rēgulāri piedalās dažādos mūzi-
kas projektos Latvijā un ārpus tās. Vairākus ga-
dus bijis Lielās mūzikas balvas žūrijas loceklis. 
2006. gadā ieskaņojis albumu Latviešu klavieŗmū-

zikas antoloģija. 2012. gadā nominēts Lielajai mūzikas bal-
vai katēgorijā Par izcilu darbu ansamblī. 2014. gadā bijis 
koncertcikla Koncertizrādes Spīķeros veidotājs. 2015. gadā 
nominēts Lielajai mūzikas balvai katēgorijā Par izcilu in-
terpretāciju.  2017. gada janvārī Juris Žvikovs atgriezīsies 
Dienvidkalifornijā un vadīs meistarklases California 
Institute of the Arts. 

PIANISTA JUŖA ŽVIKOVA  
koncerts 22. janvārī plkst. 1.00 Losandželosas latviešu namā 

Priecīgu, laimīgu, panākumiem bagātu 2017. gadu visiem biļetena 
lasītājiem vēl Dienvidkalifornijas latviešu biedrības valde! 

 Līdz 2018. gada nogalei Latviju un pasauli apceļos 
Latvijas valsts karogs un īpaša vēstījumu grāmata. Valsts 
prezidents Raimonds Vējonis 2016. gada 15. decembrī  
ierakstīja ceļavārdus karogam, un to līdzi uz Austrāliju 
paņēma Kultūras ministre Dace Melbārde. 2016. gadā no 
26. līdz 31. decembrim Melburnā 
notika latviešu 56. kultūras dienas. 
Atklāšanas sarīkojumā kultūras 
ministre rīkotājiem pasniedza Lat-
vijas simtgades karogu. Smalkvil-
nas karogu Cēsīs audusi tekstil-
māksliniece Dagnija Kupča; ceļaso-
mu, kuŗā Latvijas karogs un vēstī-
jumu grāmata apceļos kontinentus, 
darinājuši Latvijas Mākslas akadē-
mijas Dizaina nodaļas studenti un mācībspēki.  

„Latvijas karoga ceļš” ir Latvijas un ārvalstu jauniešu 
iecere, ko īsteno „LV100” Jauniešu rīcības komiteja. Šī 
iecere radās 2015. gadā pasaules jauniešu nometnē 2x2 
Ratniekos, kad notika pārrunas, kā svinēt Latvijas valsts 
100 gadu jubileju, ko simbolisku jaunieši varētu uzdāvi-
nāt Latvijai. Karoga ceļojums apkārt pasaulei simbolizē 

latviešu kopības sajūtu, uzticību Latvijas valstiskumam, 
savstarpējo atbalstu un draudzību.  Mērķis ir nacionālā 
simbola godināšana, tā vairojot latviešu kopienās ārvalstīs 
patriotismu un lepnumu par Latviju. Tas  ir arī manto-
jums, ko nodot nākamajām paaudzēm.  

     Vēstījumu grāmatā ikviens varēs 
ierakstīt novēlējumu.  
     Karoga ceļojums beigsies Dienvid-
amerikā – Brazīlijā, Novodesā, un kopā 
ar vēstījumu grāmatu, pabijis visos 
kontinentos, 2018. gada nogalē atgriezī-
sies Latvijā. Karoga ceļam varēs sekot 
tīmekļa  vietnē Latviesiem.com.     
     Latvijas valsts prezidents uzsvēra 
valsts karoga simbolisko nozīmi: „Tas 

ir visu Latvijas cilvēku karogs, lai kuŗā pasaules malā mēs 
būtu. Tāpēc runāsim ar lepnumu par savu zemi, ko veido 
visi godprātīgie, labie un talantīgie Latvijas ļaudis. Visi, 
kuŗi gatavi mīlēt un strādāt, un stiprināt mūsu valsti. 
Izmantosim laikmeta un likteņa dotās iespējas katram, cik 
vien mūsu spēkos, strādāt savu darbu Latvijai un būsim 
lepni par savu zemi!” 

Latvijas karogs sācis ceļu  apkārt pasaulei  

Ieejas maksa koncertā $25,  jaunie- 
šiem līdz 18 gadiem ieeja brīva  
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Tie esam mēs! 
Reizēm Google  gadās uziet ko gluži negaidītu. 

Losandželosas iedzīvotāji ir no visām pasaules malām, 
un uzņēmīgs italis Noa Galutens (Noah Galuten)  nolē-
ma vairākus mēnešus pēc kārtas doties uz dažādu tautību 
pārstāvju ēstuvēm un nogaršot viņu ēdienu. Savus 
iespaidus par etniskajiem ēdieniem viņš apraksta vietnē 
Man Bites World. Diemžēl Losandželosā nav neviena 
latviešu restorāna, bet Noa Galutens uzzinājis par 
latviešu namu un pirms pāris gadiem ar draugiem 
atbrauca uz to dienā, kad notika Ziemsvētku tirdziņš. 
Viņi sasveicinājušies ar bāra pārzini Jānis Taubi un 
nogaršojuši Pegijas Taubes gatavoto ēdienu – štovētus 
skābus kāpostus un ceptu cūkgaļu. Visi bijuši ļoti laipni, 
piedāvājuši pīrāgus, solījuši iepazīstināt ar  latviešu 
ēdienu gatavošanas noslēpumiem. Īpaši viņiem garšojis 
kūpināts lasis. Nama zālē viņi apbrīnojuši daudzos tau-
tiskos iztrādājumus, patikušas vecāku latviešu dziedātās 
tautasdziesmas. Sēžot pie bāra, viņi iepazinušies ar 
Jūliju Plostnieci un Zani Stumbri.  Blogā Noa raksta – 
žēl, ka latviešu nama bārs nedarbojas katru vakaru, tajā 
noteikti netrūktu apmeklētāju. 
http://manbitesworld.com/articles/111/day-95-latvia 
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Ziedotāji Latvijas simtgadei 
Gatis Ābele, Rota Boršteina, Elga Dufa 

Pilskalna, Lisa Edmondsone, Inese Edvarda, 
Ārija Grausa, Zigmunds Gučkovs, Tamāra 
Kalniņa, Jānis un Vija Lāči, Kazimirs Laurs, 
Māra Lutere, Guna Sondore, Biruta Šulca, 
Aija Zeltiņa Kalniņa.  

Kopā $260 
 
Paldies ziedotājiem un ceram, ka citi sekos viņu 

piemēram. Ziedojumus izmantos nama sakārtošanai, 
sētas salabošanai auto novietošanas laukumā. Lūdzam 
ziedot $5 vai $10.  Tā būs pateicība un pierādījums, ka 
nav aizmirsti tie, kuŗi šo namu cēla. Daudziem, kuŗi nāk 
uz namu, tas kļuvis par otrām mājām. Tiekoties namā ar 
draugiem, mēs atceramies jaunības gadus, kad nams tika 
celts. Un tie, kuŗu vairs nav mūsu vidū, noteikti lepotos 
un priecātos, ka namā vēl aizvien dzirdama latviešu 
valoda.  

Mēs ar pārliecību varam teikt: Es esmu Latvija!  
Ikviens Dienvidkalifornijas latvietis aicināts iestāties 

DK latviešu biedrībā un kļūt par Nama kluba biedru. 

Dziesmu svētki 2017. gadā 
Noo 15. līdz 18. jūnijam notiks Dziesmu svētki 

Eslingā (Esslingen), Dienvidvācijā, kur pirms 70 ga-
diem, 1947. gada 25. maijā, no Latvijas izbraukušie 
bēgļi rīkoja pirmos Dziesmu svētkus ārpus Latvijas. 
Vairāk nekā 1000 latviešu  piedalījās svētku gājienā, 
notika koncerti, teātŗa izrādes, izstādes, dievkalpojumi. 
Eslingā  pēc Otrā pasaules kaŗa bija viena no lielākajām 
latviešu bēgļu nometnēm, nometni slēdza 1950. gadā.    

Šogad svētkos piedalīsies latviešu ārzemju koŗi, deju 
un folkloras kopas no Vācijas un latviešu kopienām citās 
pasaules valstīs, kā arī no Latvijas. Būs atklāšanas diev-
kalpojums un gājiens, koŗu sadziedāšanās, deju un fol-
kloras kopu koncerti, izstāde par Eslingas bēgļu nometni 
un svētku balle. Tiks izrādīta Alberta Legzdiņa, Lolitas 
Ritmanes un Andŗa Ritmaņa dziesmuspēle „Eslingena”, 
režisors – Jānis Mūrnieks.  

Svētkus rīko Štutgartes un Eslingas latviešu kultūras 
biedrība „Saime”, sadarbojoties ar Eiropas latviešu ap-
vienību, Latviešu kopību Vācijā, Pasaules brīvo latviešu 
apvienību, Eslingas pilsētas pašvaldību.  

No 29. jūnija līdz 3. jūlijam notiks 
XIV vispārējie latviešu Dziesmu un 
deju svētki ASV Baltimorā, Merilendā. 
Informācija: 
info@latviansongfest2017.com  
Pasta sūtījumus adresēt:  
XIV Latvian Song and Dance Festival  
P.O. Box 1632  
Silver Spring, MD 20915 

Biļešu kase ir atvērta,  svētku apmeklētāji aicināti 
laikus iegādāties biļetes. 

Eiropas latviešu apvienības 
kongress 

Eiropas latviešu apvienība no 28. līdz 30. jūlijam rī-
kos Eiropas latviešu kongresu. Tas sāksies un beigsies 
Rīgā, bet galvenā programma noritēs uz prāmja maršrutā 
Rīga – Stokholma – Rīga, simboliski atainojot ārzemju 
latviešu ceļu pasaulē un ciešo saisti ar Latviju. Eiropas 
latviešu apvienība dibināta pirms 65 gadiem. 2016. gada 
1. decembrī Rīgā notika jubilejas svinības. Uzrunu teica 
Ārlietu ministrijas īpašu uzdevumu vēstnieks sadarbībai 
ar latviešiem ārzemēs Atis Sjanīts.  

Eiropas latviešu apvienībā  ir 21 latviešu nevaldības 
organizācija no 17 Eiropas valstīm ārpus Latvijas.    

Londonā 1951. gadā  Lielbritanijas, Beļģijas, Dānijas, 
Francijas, Vācijas un Zviedrijas latviešu organizāciju 
pārstāvji  nodibināja Latvijas atbrīvošanas komitejas 
Eiropas centru (LAK EC). Pēc Latvijas neatkarības atgū-
šanas šī organizācija pārtapa par Rietumeiropas latviešu 
apvienību ar mērķi veicināt latviešu interešu īstenošanu 
Rietumeiropas valstīs un starptautiskajās organizācijās 
un saskaņotu latviešu organizāciju darbību.  

Rietumeiropas latviešu apvienība 2006. gadā  tika 
pārdēvēta par Eiropas latviešu apvienība (ELA)  un 
2009. gadā  tās mītne pārcelta  uz Latviju.  

ELAs priekšsēdis ir Kristaps Grasis.  

Dziedāšana korī uzlabo veselību 
Okfordas Brūksa universitātes (Oxford Brookes Uni-

versity) zinātnieks Niks Stjuarts (Nick Stewart) izpētījis, 
ka dziedāšana korī uzlabo psīchisko veselību. Pēc aptau-
jas kuŗā piedalījušies 375 cilvēki, kuŗi dzied individuāli, 
korī, vai nodarbojas ar kādu vienības sporta veidu, seci-
nāts, ka visas šīs nodarbes pozitīvi iedarbojas uz psīcho-
loģisko stāvokli, taču īpaša nozīme ir dziedāšanai korī. 
Iespējams, nākotnē korī aicinās dziedāt cilvēkus ar psī-
choloģiskiem traucējumiem, lai ar tiem cīnītos.  

Pierādīts, ka dziedāšana korī palīdz tiem, kuŗi sirgst 
ar Parkinsona slimību, depresiju un plaušu slimībām. 
Dziedāšana nevien palielina skābekļa daudzumu asinīs, 
bet arī palīdz izstrādāt hormonus, kas uzlabo noskaņoju-
mu – piemēram, oksitocīnu. Šis hormons samazina arī 
spriedzes sajūtu. Zinātnieki  arī atklājuši, ka cilvēkiem, 
kuŗi dzied korī, ir sinhronizēta elpošana. 
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Režisore Laila Pakalniņa, kuŗas jaunā filma „Ausma” 
nominēta balvai Oskars, no 2016. gada 4. līdz 20. no-
vembrim  uzturējās Losandželosā.  Pirms  filmu vērtēja 
ASV Filmu akadēmijas biedri, tika rīkoti  vairāki filmas 
rādīšanas seansi, lai piesaistītu preses darbinieku uzma-
nību.  Amerikas filmu tirgū filmu rādīja 6. novembrī,  
16. novembrī  bija īpašs seanss žurnālistiem, uz kuŗu 
ieradās arī  pulciņš Losandželosas latviešu. Pēc filmas 
seansa  komponiste Lolita Ritmane vadīja  pārrunas. 
Režisore īsumā pastāstīja, ka vēlējusies filmā parādīt 
padomju varas absurdumu un vienlaikus brīdināt par  
manipulāciju ar cilvēku prātu mūsdienās, jo vienmēr 
atradīsies kādi, kas vēlēsies pakļaut  citus, radīt kādu 
sistēmu,  pārvērst citus par skrūvītēm, par mechanismu.  

Filmu ir grūti skatīties. Vai tā nerada  negātīvu 
iespaidu par Latviju? Latvieši nebūt visur un vienmēr 
nebija tik pakļāvīgi, aprobežoti, kā filmā attēlots. Gribot 
negribot radās aizdomas, ka Laila Pakalniņa savu lolo-
jumu gribējusi vairāk adresēt filmu kritiķiem, ne paras-
tiem skatītājiem, kuŗiem autores domas grūti uzminēt.  

Filma „Ausma” ir latviešu un poļu  kopražojums, to 
ar €400 000 atbalstīja Latvijas Nacionālais kino centrs. 
Iedvesmu filmai režisore guvusi no Rīgā dzimušā reži-
sora Sergeja Eizenšteina nepabeigtā filmas „Tērču pļa-
vas” par  padomju laika pionieri Pavļiku Morozovu. 
Viņš nosūdzēja savu tēvu, kas no padomju varas slēpa 
pārtikas krājumus, lai ģimene neciestu badu. Ģimene 
zēnu par nodevību nogalinājusi. 

Lailas Pakalniņas filmā mazais Jānis dzīvo 75 gadus 
vēlāk padomju laika Latvijā, kolhozā „Ausma”. Viņa 
tēvs ir padomju varas ienaidnieks un plāno sazvērestību, 
dēls nodod tēvu, un tēvs viņam atriebjas, dēlu nošaujot. 

Filmas scēnārija autore un režisore ir Laila Pakalniņa, 
operātors –  polis Vojcechs Starons, mākslinieks – Jurģis 
Krāsons, skaņu režisors – Anrijs Krenbergs, montāžas 
režisors –  igaunis Kaspars Kallass. Mazo Jānīti tēlo 
jaunais aktieris Antons Grauds, kam filmēšanas laikā 

bija tikai 11 gadu. Jaunā Rīgas teātŗa aktieris Vilis 
Daudziņš tēlo Jānīša tēvu, Andris Keišs  – ciema pado-
mes priekšsēdi, Liene Šmukste – kolhoza priekšnieci, 
Ģirts Krūmiņš – viņas vīru.  Komūnista lomā – poļu 
aktieris Viktors Zborovskis. Filmas pirmizrāde Latvijā 
notika 2015. gada nogalē.  

Filmas darbība notiek Latvijā 20. gadsimta 50.-60. 
gados. „Ausmas” filmēšana notika pie Talsiem, Tuku-
ma, Jēkabpilī, Rīgā un Polijā pie Lietuvas robežas.  

Laila Pakalniņa (dzimusi 1962. gadā) ir viena no 
pazīstamākajām latviešu kinorežisorēm; vairāk nekā 30 
filmu autore. Darbu filmu industrijā  viņa sāka aizritēju-
šā gadsimta 80. gadu beigās pēc Maskavas universitātes 
Žurnālistikas fakultātes un Maskavas kinoinstitūta absol-
vēšanas. Režisores filmas izrādītas un godalgotas starp-
tautiskos un nacionālos filmu festivālos, kā arī nominē-
tas Eiropas Kinoakadēmijas balvai.  

Lailas Pakalniņas pirmās melnbaltās īsfilmas 
„Veļa” (1991), „Prāmis” (1994) un „Pasts” (1995) 1996. 
gadā  rādīja Kannu starptautiskā kinofestivāla program-
mā Un Certain Regard un saņēma starptautiskās kino-
kritiķu asociācijas FIPRESCI balvu.  

Maratona skrējēja emōcijas iemūžināts viņas doku-
mentārfilmā „Četrdesmit divi” (2014). Režisore skrēja 
maratonu, uz galvas novietojusi filmēšanas kameru, un 
filma ir veltījums skrējējiem un līdzjutējiem. Laila 
Pakalniņa pat skrējusi maratonā Irānā, ietinusies lakatā, 
lai gan bija 28 gradu karsts. 

Lailas Pakalniņas aktieŗfilma „Kurpe” (1998)   arī 
izrādīta Kannu festivāla programmā Un Certain Regard.  
Viņas filma „Leiputrija”  tika nominēta Eiropas Kino-
akadēmijas balvai (2004, labākā dokumentārfilma) un 
„Uguns” (2008, labākā īsfilma). Laila Pakalniņas vada 
meistarklases, viņu aicina piedalīties festivālu žūrijās.  

Žurnālā The Hollywood Reporter  2015. gada 19. no-
vembrī  publicēta Stīvensa Daltona (Stephen Dalton) 
kritika par Lailas Pakalniņas filmu „Ausma”.  

„Laila Pakalniņa un Vojcechs Starons veidojuši spē-
cīgu vizuālo simfōniju, pieblīvētu ar satriecoši poētis-
kiem attēliem –  uniformās tērptu bērnu bari, brūkošas 
industriālās būves, eņģelis, kas sitas gar izpostītas baz-
nīcas jumta siju, izkaptis, kas lēni un spocīgi kustas 
kviešu laukā,”  raksta kinokritiķis Stīvens Daltons.  Viņš  
piebilst, ka  filmas skaistums slēpjas tās „bagātīgumā, 
daudznozīmībā un apzināti atstātajos neskaidrajos no-
domos”. Komponista Vestarda Šimkus mūzika, ko at-
skaņo Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris,  pēc 
kinokritiķa domām, papildina filmu ar vēl vienu „maņu 
slāni”.  

Filmas  trūkums  –  izkliedētais un nesakarīgais 

Režisores Lailas Pakalniņas filma „Ausma” nominēta Oskaram 
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stāstījums, tēlu dziļuma trū-
kums, dzēlīgais tonis un daži 
muļķīgi joki. Pieminēts arī, 
ka filmas detaļas varbūt  
grūti saprotamas tiem, kuŗi  
nezina Padomju Savienības 
vēsturi.  

29. novembrī un 2. de-
cembrī  Beverlihilos notika 
pārējie papildseansi. Skatītā-
ji saņēma īpašu avīzi Dawn 
par filmu un tās tapšanu, kā 
arī kartīti, ko nosūtīt drau-
giem, radiem, paziņām. Kar-
tītei otrā pusē rakstīts, ka pa-
domju laikā Ziemsvētkus 
svinēt nedrīkstēja. 

Laila Pakalniņa  ik dienu 
noskrien vismaz 20 km, rē-
gulāri piedalās maratonos 
un, par godu filmas nominē-
šanai Oskaram, viņa nolēma 
skriet tāpat kā 2015. gada 
18. novembrī , kad Tallinā 
festivālā Black Nights notika 
filmas pirmizrāde. Tallinā 
režisore noskrēja pilnu ma-
ratona distanci – 42 kilomet-
rus un 195 metrus, un viņai 
mugurā bija krekls, kuŗa uz-
raksts vēstīja, ka  festivālā 
Black Nights notiks viņas 
jaunākās filmas pirmizrāde 
pasaulē. Tas bija viņas asto-
tais maratons. 

Par godu Latvijas neatkarības pasludināšanas dienai 
un filmas dalībai  Amerikas filmu akadēmijas balvu 
„maratonā” režisore  18. novembrī  pulksten sešos no 
rīta kopā ar meitu Annu sāka skrējienu no Saulrieta 
bulvāŗa un Figueroa Street krustojuma. Skriešana notika 
pa ietvi un gājēju celiņiem līdz pat Klusajam ōkeanam, 
apmēram 35 km. Šis skrējiens atšķīrās no parastā  mara-
tona, tas bija īsāks, turklāt bieži  bija jāapstājas pie sar-
kanajām satiksmes gaismām. 

Par skrējiena norisi  var izlasīt un attēlus apskatīt 
tīmeklī: https://www.facebook.com/filmausma/ 

Lailas Pakalniņas asistente Zanda Dūdiņa skrējējas 
pavadīja, braucot ar divriteni. Viņa pateicas Gunai 
Jostsonei par skrējēju iepazīstināšanu ar maršrutu, 
aizvešanu līdz starta vietai, kā arī  Mārtiņam Leikartam 
par noderīgajiem padomiem un technisko palīdzību. 

Aicinājums uz skrējienu  

Laila Pakalniņa  
gatavojas skrējienam  

No kreisās: Anna Pakalniņa, Guna Jostsone,  
Laila Pakalniņa pirms starta 

Skrējiens sekmīgi pabeigts; no kreisās: Laila 
Pakalniņa, Zanda Dūdiņa, Anna Pakalniņa 

Abām skrējējām bija neparakstāms gandarījums  
par uzdrīkstēšanos  
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Sandiego latviešu skoliņai šis 
mācību pusgads bijis ļoti darbīgs 
un ražīgs. Skolu apmeklē 15 bērni, 
un no tiem apmēram12 uz nodarbī-
bām nāk gandrīz katru reizi. Mums 
ir ļoti liels prieks, ka dalībnieku 
staits ir audzis, jo skoliņai pievie-
nojušās gan jaunas ģimenes, gan 
arī vairākās ģimenēs piedzimušie 
jaunākie brāļi un māsas.  Skolēnu 
vecums ir no viena līdz pieciem 
gadiem un, atbilstoši viņu intere-
sēm, īstenojam pirmsskolas izglī-
tības programmu. Daudz dziedam, 
dejojam, ejam rotaļās, kā arī lasām 
grāmatas un veidojam praktiskus 
mākslas darbus. Šogad sākām ap-
gūt latviešu alfabētu: katrā nodar-
bībā iepazīstam vienu vai divus 
jaunus burtus, kuŗus mēģinām izrunāt, iepazīt, sameklēt 
un uzrakstīt. Katru reizi arī pētām laikapstākļus un prā-
tojam, vai Sandiego varbūt ir beigusies mūžīgā vasara 
un pienācis rudens? Drīz sāksies ziema, taču nevienam 
nav skaidrs, kā pateikt, ka tas noticis. Droši vien par to 

liecina izrotātās eglītes un Ziemsvēt-
ku vecīša ciemošanās.  
     Kopā svinējām Latvijas valsts 
dibināšanas gadadienu, šādas svinī-
bas kļuvušas par skolas tradiciju. 
Klājām svētku galdu, uz kuŗa netrū-
ka ne štovētu kāpostu, ne  kliņģera, 
ne citu tradicionālo latviešu ēdienu. 
Bērni bija sagatavojuši programmu: 
bungoja un dziedāja „Rīga dimd”, 
visi kopā izveidojām rotaļu vilcie-
niņu un dejojām „Tūdaliņ, tagadiņ”.  
Dejās piedalījās arī tēvi un vecve-
cāki, kuŗiem pateicamies par sko-
liņas atbalstīšanu. Šogad Latvijas 
valsts dibināšanas dienas atceres 
svinībās īpaši atcerējāmies to, ka 
vislabākā dāvana, ko Latvijai varam 
dot, ir mācīt bērniem latviešu valo-

du un kultūru. Ļoti ceru, ka svētku vakars ģimenēs stip-
rināja apņemšanos šo lielo, brīžiem nepateicīgo ikdienas 
darbu turpināt.  

Sandiego skoliņa šajā pusgadā arvien vairāk sadarbo-
jas ar vairākām organizācijām no Latvijas (Izglītības un 

Mācību pusgads Sandiego latviešu skolā  

Sandiego skolas audzēkņi, vecāki un vecvecāki 2016. gada 18. novembrī  

Sandiego skolas audzēkņi pētī laik-
apstākļus un mācās burtus skolotājas 

Sandras Gotlaufas-Orozko vadībā 
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Zinātnes ministriju, Latviešu valodas aģentūru, Latvijas 
institūtu), kā arī Amerikas latviešu apvienību.   

Gatavojām apsveikumu ārzemju latviešu skolu patro-
nesei, Latvijas valsts prezidenta dzīvesbiedrei Ivetai 
Vējonei, kā arī zīmējām un krāsojām Ziemsvētku ap-
sveikumus sūtīšanai Dzelzavas pansionāta iemītniekiem 
Latvijā. Piedalījāmies arī Latvijas patriotu nedēļā, Na-
cionālās bibliotēkas bērnu grāmatu žūrijā un nākamgad 
domājam izveidot savu gabaliņu Latvijas stāstu segai. 
Vairāk informācijas par šo projektu: 
www.facebook.com/stastusega2018 

Skolas audzēkņi aug, un kopā ar viņiem augam un  
mācāmies arī mēs, vecāki un skolotāji, jo visi šajā pro-
jektā iesaistītie esam „brīvprātīgie amatieŗi.” Nākamajā 
mācību pusgadā plānojam sākt atsevišķu nodarbību ma-
zākajiem bērniem, bet lielākajiem bērniem mācīt burtus 
ar dažādām jaunām metodēm, lai veidojas pamats lasīt-
prasmes apgūšanai. Kopā turpināsim svinēt dzimumdie-
nas, rotaļāties un pavadīt laiku ar latviešu draugiem. Ļoti 
labprāt gaidīsim savā vidū jaunus skolēnus.  Mūsu skolā 
nav vecuma vai valodas līmeņa ierobežojumu, jo valodu 
dzirdēt un apgūt nekad nav par agru… vai vēlu. 

Bērni bungo un dzied „Rīga dimd!”  

Skolēni gatavo Ziemsvētku apsveikumus  
Dzelzavas pansionāta iemītniekiem Latvijā 

Šajā pusgadā nodarbības notiek katru pirmdienu no 
pulksten četiem līdz sešiem pēcpusdienā Ošensaidē 
(Oceanside). Nākamajā pusgadā diena un vieta varbūt 
mainīsies, taču nodarbības reizi nedēļā pēcpusdienās 
turpināsies.   

Par mūsu piedzīvojumiem iespējams uzzināt:  
www.facebook.com/sandiegolatvian un vairāk 
informācijas iegūt, rakstot: gotlaufa@gmail.com 

Sandiego latviešu skoliņas vadītāja 
Sandra Gotlaufa-Orozko 

 

Foto: Līga Sviksa www.fotograafe.com 
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Latvijas valsts dibināšanas 98. gadadienu latvieši 
pērn novembrī  svinējuši vismaz 39 valstīs visā pasaulē. 
Svētku apsveikumu saņēmām no Rīgas latviešu biedrī-
bas priekšsēža Gunša Gailīša, Amerikas latviešu apvie-
nības.  

Likteņdārza pārstāvji aicināja 18. novembrī sagaidīt 
saulrietu Daugavas krastā, kur notika koncerts, tika 
iedegtas svecītes amfiteātrī, apmeklētāji pacienāti ar sil-
tu tēju un kliņģeri. Saulrieta sagaidīšana Likteņdārzā 
valsts svētkos ir kļuvusi par skaistu tradiciju, kas Kokne-
ses un citu novadu iedzīvotājus pulcēja jau devīto reizi.  

Liels gandarījums bija lasīt ASV valsts sekretāra 
Džona Kerija (John Kerry) apsveikumu. 

U.S. DEPARTMENT OF STATE 
On the Occasion of Latvia's National Day 
Press Statement 
John Kerry, Secretary of State 

Washington, DC 
November 17, 2016 
On behalf of President Obama and the American 
people, I congratulate Latvia on the 98th anniversary 
of your independence on November 18. 
Latvia is a strong partner and ally of the United States. 
The strength of our relationship was underscored by 
Vice President Biden’s participation in the Baltic 
Summit hosted by Latvia in August. Together with the 
leaders of Estonia and Lithuania, we reaffirmed our 
friendship and strong commitment to our mutual 
security. The United States stands firmly with Latvia 
and all our NATO Allies to promote peace, freedom, 
and unity in Europe and around the world. 
The United States and Latvia will also continue to 
deepen our economic ties. I congratulate the Latvian 
people on joining the OECD this year. It is an 
important recognition of Latvia’s progress and heralds 
your place among advanced economies in the world. 

We look forward to partnering with Latvia to advance 
growth, prosperity, and leadership on the world stage 
in the years to come. The United States wishes you and 
your citizens all the best on this important and special 
day. 

Latvijas valsts dibināšanas atceres un Lāčplēšu piemiņas sarīkojums 
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Uz Latvijas valsts dibināšanas 98 gadu atceres un 
Lāčplēšu piemiņas sarīkojumu Losandželosas latviešu 
namā 2016. gada 19. novembrī  aicināja  Dienvidkalfor-
nijas latviešu biedrība un Daugavas Vanagu apvienība. 
Diemžēl sarīkojums sākās vēlāk, nekā paredzēts, apmek-
lētāji nevarēja ierasties laikā, jo visur bija milzīgi satik-
smes sastrēgumi sporta sacensību dēļ.  

Pats pirmais pie runātāju pults stājās 
Matīss Platacis un izteiksmīgi nodek-
lamēja Ārijas Elksnes dzejoli „Tavs 
daiļums, Latvija!” Matīsam Platacim ir 
10 gadu, viņš mācās 5. klasē Goethe 
International Charter School. 

Ārija Elksne 
Tavs daiļums, Latvija! 
Tavs daiļums, Latvija, nav pilsētās, 
Es esmu redzējusi skaistākas par tavām, 
Bet, liekas, nav nekur uz zemes šās 
Ne tādu birztalu, ne tādu lazdu gravu ... 
Tu vienmēr sirdi spēj man atkausēt 
Ar savu pīpeņu un kumelīšu smaidiem, 
Gar tavām upēm sirmi kārkli sēd, 
Kā makšķernieki lielo lomu gaidot. 
Un egļu mežu klusums smaržīgais, 
Un priežu silu velves tālskanīgās... 
Es jūtu, kā pa naktīm atplūst gaiss 
No turienes līdz maniem logiem Rīgā. 
Un, kad starp bērziem Gaujas zilgme mirdz 
Un baltus mākoņus nes saulei gaŗām vēji, 
Es savus senčus tencinu no sirds, 
Ka tieši tevi viņi izvēlējās. 
 

Latvijas karogu ienesa tautasdeju kopas „Pērkonītis” 
dalībnieki, lūgšanas vārdus teica Guna Jostsone.  

Sarīkojumu  atklāja DK latviešu biedrības valdes 
priekšsēdis Ivars Mičulis, apsveica  Latvijas 98. gada-
dienas svinību apmeklētājus un pateicās tiem, kuŗi zie-
doja savu laiku, lai tās labi izdotos. Viņš piebilda, ka pē-
dējās nedēļās bijuši vairāki pārsteigumi. ASV ievēlēts 
jauns prezidents, līdz ar to gaidāmas  pārmiņas, kas var 
skart arī Latviju, galvenokārt tās ekonomiku un drošību.  
I. Mičulis uzsvēra, ka svarīgi pašiem sakārtot savu valsti 
– stabilizēt ekonomiku, veselības aizsardzību, izglītības 
sistēmu. Jādomā, kā samazināt emigrāciju, jārada jaunas 
dabavietas, jācenšas panākt uzplaukumu. Viņš atgādinā-
ja, ka Latvija ir iespēju zeme.  Uzrunas beigās Ivars 
Mičulis citēja Ojāra Vāciešu vārdus: 

„Šo pašu svētāko tu neaizmirsti: 
 Vai celies debesīs, vai jūras dzīlēs nirsti, 
Vai draugu pulkā dali savu prieku, 
 Vai viens pats satiecies ar pretinieku –  
Tu esi Latvija!” 

Pēc Ivara Mičuļa uzrunas Andra 
Berkolda nolasīja noskaņojumam ļoti 
piemērotu Nikolaja Kalniņa  dzejoli 
„Novēlējums”. 

Nikolajs  Kalniņš 
 Novēlējums 
Kā te, tā tur, 
Mums jāiztur! 
Ne vainas vien meklēt, apsūdzēt, šķelt, 
Bet palīdzēt, vienot un celt! 
Uz citiem ceļiem tik naidnieki bīda: 
Tie apmelo, musina, kopā mūs rīda, 
Tie gaida, kad divpadsmitā stunda sitīs 
Un Latvija kritīs. 
Bet mēs viņu, spītējot visām mokām – 
Pacelsim dzīvu uz savām rokām! 
 

DK DV apvienības priekšnieks Teodors Lilienšteins 
kā parasti bija sagatavojis nopietni pārdomātu runu. 

Pirms 175 gadiem dzimušā dzejnieka Andreja Pum-
pura sacerētais eposs par tautas varoni – „Lāčplēsis” – 
2003. gadā tika izdots Polijā, to atdzejoja poļu rakst-
nieks, daudzu valodu pratējs Jeržijs Litviņuks. Viņš šo 
eposu pielīdzināja Homēra „Odisejai” un „Iliādai” un 
citiem izciliem darbiem, intervijā Rīgā secinādams: 
„Ticat vai ne, eposi radīja neatkarīgas valstis. Arī par 
Latvijas tapšanu jāpateicas Lāčplēša literāri emōcionā-
lajam, mākslinieciski pārliecinošajam tēlam.” 
Ādolfs Klīve, vairāku  polītisku organizāciju darbi-

nieks Latvijas pirmās brīvalsts tapšanas laikā, savā 
memuāru grāmatā „Brīvā Latvija” raksta: „Nav otra 
tāda rakstura mūsu literātūrā, kas nacionālās pašapzi-
ņas izveidošanos tik lielā mērā būtu cēlis kā Raiņa 
„Uguns un nakts” Lāčplēsis. No šī tēla jaunatne smēlās 
spēkus nepagurt un nesalūzt drūmajā pēcrevolūcijas 
laikmetā.” Tas ir, pēc 1905. gada. A. Pumpura 1888. 
gadā radītais Lāčplēša tēls iedvesmoja arī latviešu brī-
vības cīnītājus. Lāčplēša varoņgars iemiesojās latviešu 
strēlniekos pirmajās nacionālajās kaŗaspēka vienībās 
cariskās Krievijas armijā pret vācu kaŗaspēku Pirmā 
pasaules kaŗā Nāves salā, kur izcēlās pulkvedis 
Frīdrichs Briedis, un 1916. gadā Ziemsvētku kaujās 
Tīreļpurvā un Ložmetēju kalnā. Kaut bija jācieš smagi 
zaudējumi, tas cēla mūsu nacionālo apziņu un pašcieņu, 
lai gan daļēji šos panākumus aizēnoja sarkano strēlnie-
ku aiziešana kalpot svešas varas mērķiem Krievijā. 

Lāčplēša varoņgars iemiesojās plkv. Oskara Kalpaka 
komandētajā Latvijas pagaidu valdības bataljonā, vēlā-
kajā plkv. Jāņa Baloža brigādē, kopā ar valstsvācu, vā-
cu zemessargu un vietējo krievu spēkiem atbrīvojot Kur-
zemi un Rīgu pēc sarkanarmijas ienākšanas jaundibinā-
tajā Latvijas Republikā 1919. gada decembŗa sākumā.  
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Lāčplēša varoņgars iemiesojās plkv. Jorģa Zemitāna 
komandētajā Ziemeļlatvijas brigādē Igaunijas armijas 
sastāvā,  kopējiem spēkiem 1919. gadā jūnijā sakaujot 
vācu zemessargu kaŗaspēka daļas Vidzemē pie Cēsīm un 
izjaucot  vācu slepeno nodomu uzbraukt Igaunijai un 
pakļaut Baltiju, lai pārvērstu par Vācijas  provinci.  

Lāčplēša varoņgars iemiesojās Latvijas Nacionālajā 
armijā, apvienojoties Jāņa Baloža un Jorģa Zemitāna 
brigādēm un ar angļu un franču kuģa artilērijas palīdzī-
bu 1919. gada 8. oktōbrī  apturot Rīgai uzbrūkošo dē-
kaiņa krievu virsnieka Bermonta Avalova spēcīgi apbru-
ņotu tā saukto Rietumkrievijas atbrīvošanas armiju, ku-
ŗā cīnījās brīvprātīgi vācu kaŗavīri un krievu baltgvardi 
ar mērķi atjaunot cara troni. Visi Rīgas baznīcas zvani 
11. novembŗa rītā vēstīja: Rīga un tās apkaime ir brīva!  

Visbeidzot Lāčplēša varoņgars iemiesojās Latvijas 
Nacionālās armijas cīnītājos, kuŗi  kopā ar Polijas kaŗa-
spēku 1920. gada 3. janvārī  Latgalē uzbruka sarkanar-
mijas atliekām. Mēneša laikā visa Latvija bija brīva. 
Miera līgumā ar Latviju 1920. gada 11. augustā  Pa-
domju Krievija uz mūžīgiem laikiem atzina neatkarīgas 
Latvijas valsts pastāvēšanu un neaizskaramību.  

Par godu Bermonta armijas sakaušanai 1919. gada 
11. novembrī tika nodbināts Lāčplēša Kaŗa ordenis ar 
devīzi „Par Latviju!”  To piešķīra latviešu strēlniekiem 
par militāriem nopelniem kaujās Latvijas territorijā 
Pirmā pasaules kaŗā un Latvijas atbrīvotājiem 1918.-
1920. gadā. Ar Lāčplēša kaŗa ordeni apbalvoti 202 lat-
viešu strēlnieki un 1600 Latvijas armijas kaŗavīri. Līdz 
mūsdienām 11. novembrī tiek svinēta Lāčplēšu diena.  

Eposā „Lāčplēsis” lasāma Lāčplēša tēva Lielvārža 
pamācība dēlam:  

 „Taisnību zināt diezgan ir grūti,  
Bet grūtāk nākas vēl taisnību sacīt.  
Kas dzīvē pārvar šo grūtumu darbos, 
Cilvēku augstāko tikumu panāk!” 
Novēlu ikvienam garīgo spēku, ko simbolizē Lāčplē-

sis, kailām rokām cīnoties ar lāci – pārvarēt grūtības 
vārdos un darbos taisnīgā cīņā tēvzemei un brīvībai. 
Augstu laimi Latvijai!  

Sarīkojuma apmeklētāji ar saviļņojumu noklausījās 
Latvijas valsts prezidenta Raimonda Vējoņa uzrunu ār-
zemju latviešiem, pievienojās Latvijas himnai videolen-
tes beigās un,  kad tā aprāvās, turpināja dziedāt. 

Ivars Mičulis iepazīstināja ar svētku viesiem – Latvi-
jas goda konsulu Dienvidkalifornijā Juri Buņķi, Lietu-
vas ģenerālkonsulu Losandželosā Dariusu Gaidi (Darius 
Gaidys), Lietuvas goda konsuli Losandželosā Daivu 
Navarreti un Latvijas Ārlietu ministrijas īpašu uzdevumu 
vēstnieku sadarbībai ar latviešiem ārzemēs Ati Sjanīti.  
Latvijai, Lietuvai un Igaunijai tuvojas 100 gadu jubileja, 
un konsuli ieteica to svinēt visiem kopā.   

Atis Sjanītis tikai nesen kļuvis par īpašu uzdevumu 
vēstnieku sadarbībai ar latviešiem ārzemēs, un varam 
pamatoti lepoties, ka viņš pieņēma DK latviešu biedrības 
valdes aicinājumu atbraukt uz Losandželosu un teikt 
svētku runu. 

Latvijas simtgadi gaidot 
Godātie tautieši Dienvidkalifornijā! 
Pirms 98 gadiem mūsu senči izcīnī-

ja savu Latvijas valsti. Vēl tikai divi 
gadi un mēs būsim liecinieki vēsturis-
kam notikumam – mūsu valsts simtga-
dei. 

Patriotisms nerodas no patriotiskām uzrunām – pat-
riotisms rodas ģimenē, no personīgā un tikai sava pār-
dzīvojuma. Katram no mums ir sava Latvija –  tā, kas 
pieder tikai mums.  

Mans vectēvs  Eduards Miezainis pirms 97 gadiem 
1919. gadā iestājās jaundibinātajā Latvijas armijā, lai 
veselu gadu tās rindās cīnītos par savu jauno valsti. Ta-
gad es bieži domāju, kā tas bija toreiz – pēc četriem ga-
diem vācu gūstā vēl gadu iet kaŗā, lai cīnītos par savu 
valsti.  Bez viņu cīņas pirms simts gadiem viss varēja būt 
citādāk, un mēs varbūt te šodien nesēdētu. Tāpēc  parei-
zi, ka šodien reizē svinam arī Lāčplēšu dienu.  

Jau gandrīz 70 gadus katru gadu Latvijas valsts dibi-
nāšanas dienu ar lielu pietāti atzīmē arī šeit Dienvidka-
lifornijā. Tie, kuŗi to sāka pirms daudziem gadiem, ir 
ielikuši spēcīgu patriotisma pamatu, kas nāca no  jaunās 
Latvijas valsts. Par to viņiem īpašs paldies!  

Pēc 25 gadiem ārlietu dienestā un 20 gadiem vēstnie-
ka amatā varu droši teikt, ka vectēva cīņa nav bijusi vel-
tīga. Vēl nekad Latvija nav bijusi drošākā situācijā, kā-
dā tā ir tagad. Vēl pirms 30 gadiem droši vien arī šeit 
Losandželosā daudzi bija pesimistiskāki savos vērtēju-
mos par Latvijas nākotni.  

Starpkaŗu periodā nebija tādu starptautisko organi-
zāciju, kuŗas būtu spējīgas nodrošināt  mūsu valsts aiz-
sardzību. Tagad  tādas mums ir.  Vai tas nozīmē, ka 
„vēsture  beigusies”? Varbūt dažam labam tas tā likās, 
kad pirms vairāk nekā desmit gadiem Latvija pievieno-
jās Eiropas Savienībai  un NATO.   

Latvijas goda 
konsuls DK 
Juris Buņķis 

Lietuvas 
ģenerālkonsuls 
Dariuss Gaidis 

Lietuvas goda 
konsule Daiva 

Navarete 
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Tagad ir skaidri redzams, ka vēsture nebūt nav beigu-
sies un diplomātu darbs katru dienu sākas no jauna. Mū-
su galvenā stratēģiskā interese ir un paliek, lai šīs minē-
tās organizācijas, kuŗās biedru skaits nu jau tuvojas trīs 
desmitiem, būtu vienotas un lai  izšķirīgos mirkļos spētu 
pieņemt vajadzīgos lēmumus. Šis uzdevums šajās daudz-
skaitlīgajās organizācijās nekļūst vieglāks, bet gan grū-
tāks. Brexit ir tam uzskatāms pierādījums – un tas nebūt 
nav vienīgais. Atrast kopsaucēju daudzām visnotaļ dažā-
dām valstīm un to dažādām interesēm nebūt nav viegli. 
Tas jāatceras, kad mums jāatrod tādi  lēmumi, kuŗi var-
būt nav ideāli mums, tomēr tie galu galā  ir kompromiss 
gan mums, gan mūsu sabiedrotajiem. Uzskatāmākais 
piemērs ir nemitīgā spriešana par Sīrijas bēgļiem – 
Latvijā viņu de-facto nav; diskusijas gan bijušas  kais-
mīgas, bet galu galā savu solidāritāti ar Vāciju kā 
„Eiropas vezuma lielo vilcēju” mēs esam parādījuši. 

Ir arī piemēri, ka šī starptautisko organizāciju darbo-
šanās ir nesusi negaidīti labus augļus, piemēram, NATO 
dalībvalstu pārstāvju lēmums sanāksmē Varšavā par  
NATO bataljonu izvietošanu Baltijas valstīs. Rotācijas  
secībā  uz Latviju sūtīs kaŗavīru bataljonu, kuŗā visvai-
rāk būs kaŗavīri no Kanadas. Vienlaikus jārēķinās, ka 
diskusija par NATO lomu nebeigsies līdz ar jaunā ASV 
prezidenta ievēlēšanu. Tas nozīmē, ka joprojām liela  
nozīme  būs  Amerikas baltiešu organizācijām.  

Mums jārēķinās, ka vienmēr mums kaimiņos būs 
Krievija, un nevaram neredzēt nemitīgi pieaugošu re-
vanšismu. Lai arī tuvākajā desmitgadē Krievijas amat-
personu galvenā uzmanība tiks veltīta Ukrainai, arī mēs 
vienmēr paliksim mūsu austrumu kaimiņa uzmanības 
lokā. 

Gribu vēlreiz uzsvērt, ka  nekad agrāk Latvija nav bi-
jusi drošākā situācijā, kādā tā ir patlaban. Pagājušā 
gadsimta traģēdijas nedrīkst  atkārtoties. Latvijas ārlie-
tu dienesta darbinieki darīs visu, lai 21. gadsimtā tas tā 
arī būtu. 

Bērnībā katru dienu uz skolu gāju gaŗām Cīravas 
baznīcai. Tad vēl nezināju, ka šīs baznīcas mācītājs 
Arnolds Ernstsons kaŗa beigās bija spiests pamest 
Latviju un pārējo dzīves daļu pavadīt Ziemeļkalifornijā, 
kur Sanfrancisko vadīja latviešu draudzi. Pirms desmit 
gadiem ar lielu interesi izlasīju Arnolda Ernstsona grā-
matu „No Cīravas līdz Sanfrancisko”. Oficiālās vēstures 
mācībgrāmatas nevar salīdzināt ar personisko pieskar-
šanos šai vēsturei. Konkrētai un skaudrai. Salauztiem 
likteņiem, kuru dzīve varēja ievirzīties pavisam citādi. 

Mūsdienu situācijā mūsu valdībai, ārlietu dienesta 
darbiniekiem un man, vēstniekam, rodas pavisam jauna 
veida uzdevumi.  

Dalība ES ir nodrošinājusi plašas iespējas – ikvie-
nam Latvijas pavalstniekam ir iespēja strādāt un ap-

mesties uz dzīvi kādā no ES valstīm. Visos pasaules kon-
tinentos dzīvo 370 000 Latvijas pavalstnieku – gan tā  
dēvētie jaunie emigranti, gan vecie trimdinieki –, lai gan 
šis skaitlis, protams, ir aptuvens. 

Manā darbā uzmanība galvenokārt jāpievērš tā dē-
vētajiem jaunajiem emigrantiem Eiropas Savienības 
valstīs pēdējās divas desmitgadēs. Losandželosā ierados 
no Berlīnes, kur  tikos ar Vācijas organizāciju pārstāv-
jiem. Vācijā nemitīgi tiek dibinātas jaunas latviešu ko-
pas un nedēļas nogales skolas. Eiropā patlaban darbo-
jas gandrīz 60 latviešu nedēļas nogales skolu. Lielbrita-
nijā un Īrijā uz dzīvi apmetušies vairāk nekā 100 000 
Latvijas pavalstnieku. Latvijas valdība šajās valstīs pē-
dējos gados materiāli atbalsta latviešu organizācijas, lai 
latvieši pasaulē saglabātu latvisko identitāti un saikni ar 
Latviju. Šis atbalsts jau sasniedzis simtus tūkstošus eiru. 
Šī summa pārāk neietekmē Latvijas kopīgo budžetu, bet 
palīdz ārzemju latviešu jaunajām organizācijām, kuŗas 
bez atbalsta nespētu īstenot lielāko daļu latvisko aktīvi-
tāšu. 

Emigrācija mūsu tautsaimniecībā atstāj pēdas. Mūsu 
saimniecībai ir jāaug ātrāk nekā Rietumeiropas valstīs. 
Ar divu procentu izaugsmi gadā ir par maz, jābūt vismaz 
4-5% – to  uzsvēris arī mūsu valdības vadītājs. Nākam-
gad ekonomika strauji attīstīsies, jo ieplūdīs lieli Eiro-
pas fondu līdzekļi, bet ilgtspējīga attīstība bez šo fondu 
pienesuma Latvijas valdībai var sagādāt grūtības. Taut-
saimniecības izaugsme ir pamats visam pārējam – ne 
tikai labklājībai, bet arī kultūrai un visām citām dzīves 
nozarēm.  

Amerikas latviešu otrās un trešās paaudzes jauno 
profesionāļu piesaiste Latvijai un tās tautsaimniecībai ir 
mūsu priōritāte. Manuprāt, tai jābūt arī jūsu organizāci-
ju priōritātei, lai  piesaistītu jaunus biedrus.  

Tautsaimniecības attīstība un jaunas darbavietas 
bremzēs darbaspēka aizplūšanu. Atsevišķās nozarēs ir 
jūtams ass darbaspēka trūkums. Savukārt atbalsts ģime-
nēm ar bērniem dotu iespēju sabalansēt dabisko valsts 
iedzīvotāju pieaugumu. Vai minētais ir iespējams situā-
cijā, kad visas robežas mūsu valsts pavalstniekiem ir 
vaļā? Ir – un  labs piemērs ir Igaunija, kur panākts gan 
dabiskā pieauguma līdzsvars, gan minimāla iedzīvotāju 
emigrācija. Tāpēc svarīgi sadarboties ar tautiešiem ār-
valstīs, un demografijas polītikai jābūt valdības priōri-
tātei gan vārdos, gan darbos. 

Latvija ir brīnišķīga zeme –  un šāds apgalvojums ir 
ne tikai mana lokālpatriotisma izpausme, bet gan objek-
tīvs vērtējums. Esmu bijis daudzās pasaules valstīs un 
redzējis gan pārapdzīvotību, gan piesārņotu vidi.  Latvi-
jā ir zaļa, ekoloģiska vide, mērens klimats bez nopiet-
nām dabas kataklizmām, kādas rēgulāri notiek citviet 
pasaulē.  Pat gaŗās ziemas pēdējos gados kļuvušas 
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mērenākas.  Latvijā ir laba, daudzveidīga un kvalitātīva 
pārtika, mūsu valstī dzīvo izglītoti cilvēki.  Domāju, ka  
nekur citur nav tādas kultūras daudzveidības un intensi-
tātes. To visu tagad pēc ilgiem gadiem vēstnieka darbā 
ārpus Latvijas  varu izbaudīt arī es pats. Vienlaikus 
mums jāsaprot, ka tik pievilcīga zeme ilgi tukša nepaliks.  

Kalifornijas latviešu enerģija un patriotisms šeit iz-
veidojis „mazo Latviju”, un latvieši kopā veiksmīgi te 
darbojas gandrīz 70 gadu. Tam visam nepieciešams 
nesavtīgs, brīvprātīgs darbs. Paldies ikvienam, kas ar 
savu ikdienas darbu veido šo „mazo Latviju”! Vispirms 
biedrības valdes priekšsēdim Ivaram Mičulim, visiem, 
kuŗi uzkopj namu talkās; kuŗi dzied vīru korī, dejo tau-
tasdejas kopā „Pērkonītis”,  Dienvidkalifornijas latviešu 
biedrības Informācijas biļetena izdevējiem un tā redak-
torei. Savu ārtavu latviskuma saglabāšanā iegulda lat-
viešu evanģeliski luteriskā  draudze. Neiztrūkstoša lat-
viskās dzīves daļa šeit, tāpat kā citur ir Daugavas Vana-
gu kopa. Bez paaudzēs ieaudzināta patriotisma, bez 
gatavības ziedot gan savu laiku, gan darbu, gan līdzek-
ļus visa tā nebūtu. Par to visu – paldies jums! Jūsu 
„mazā Latvija”  ir un būs daļa no šīs Latvijas, kas tūlīt 
pārkāps simtgades slieksnim.   

Godātie tautieši Dienvidkalifornijā! Mēs visi esam  
mantinieki mūsu valstij, ko mūsu vectēvi un tēvi izcīnīju-
ši pirms gandrīz 100 gadiem, un patlaban atbildība par 
to jāuzņemas mums. Svarīgi uzdevumi ir visām valstīm  
– un ticiet man – daudzās pasaules malās tie ir daudz 
nopietnāki. Strādāsim kopā tā, lai mums nebūtu jāsarkst 
mūsu vecvecāku un vecāku priekšā, sagaidot mūsu valsts 
pirmo simtgadi! 

Losandželosas latviešu skolā  2016./17 mācību gada 
pirmajā pusgadā tika rīkots domrakstu konkursu, kuŗā 
atzinības rakstu ieguva  Kārlis Kalvāns, otro vietu 
Eduards Zeltiņš-Kalniņš, pirmo vietu – Ieva Arnolda 
(visi 4. klases skolēni).  Ieva Arnolda savu domrakstu 
„Latvija krāsu sajūtās” nolasīja  svētku sarīkojumā 
Losandželosā,  Eduards Zeltiņš-Kalniņš Demoinā, 
Aijovā,  kur Latvijas valsts dibināšanas atceres sarīko-
jums  notika 20. novembrī, un saņēma Atzinības rakstu. 

 

     Latvija krāsu sajūtās 
     Latvija man nozīmē krāsas 
– tās te ir viskošākās un vis-
skaistākās visā pasaulē.       

     Zaļš. Man liekas, ka šīs krā-
sas Latvijā ir visvairāk. No 
gaiši zaļās pavasarī līdz maz-
liet tumšākiem labības lau-
kiem, līdz pat tumši zaļiem 

priežu un egļu mežiem. Pa vidu ir bērzi, liepas, ozoli un 
kļavas. Vai tiešām var būt tik daudz zaļu toņu? Kur nu 
vēl sūnas purvā, niedres upē un dūņas dīķī! Kad es 
skatos uz mazu zaļu asniņu, kā viņš izaug par lielu koku, 
es zinu, ka zaļajā krāsā ir liels spēks.  

Zils. Latvija ir zila augšā un lejā. Lejā – upes, ezeri, 
dīķi, peļķes un, protams, Baltijas jūra; augšā  – Latvijas 
zilās debesis. Tās visbiežāk ir pilnas ar pūkainām 
mākoņu aitiņām. 

Balts. Tie ir Latvijas baltie mākoņi. Man patīk 
apgulties zaļā pļavā un vērot, kā viņi iet un mainās. 
Citreiz es viņus redzu kā dzīvniekus vai cilvēku sejas. 
Balta ir arī Latvijas ziema. Par to man stāsta māmiņa, 
jo es pati Latviju ziemā neesmu redzējusi. Attēlos sarma, 
ledus un sniegs izskatās tik skaisti. Visinteresantākā no 
tiem ir sarma. Ar baltiem ledus kristalliem tā apģērbj 
zāli, kokus un puķes. Viņi visi izskatās tā, it kā 
saposušies iet uz balli. Latgalē balta un stalta stāv 
Aglonas baznīca. Es tur ļoti vēlētos kādreiz aizbraukt. 

Dzeltens. Latvijas saulīte – tā visiem ir mīļa un 
gaidīta. Dzeltens ir arī Latvijas garšīgais medus, 
pieneņu lauki, dzintars un Rundāles pils. 

Oranžs un sarkans. Vecrīgas jumti un Latvijas pilis 
un baznīcas. Samtenes, dālijas, rozes un cīnijas, 
sarkanais āboliņš un visas mazās, skaistās pļavu puķītes. 
Šie toņi ir arī krāsainajām rudens lapām, āboliem un 
skaistajiem saulrietiem. 

Cik daudz skaistu krāsu ir manai mīļajai Latvijai! 
Skatos grāmatu par latviešu cimdu rakstiem un redzu, 

ka visas šīs krāsas ir ieadītas cimdiņos. Tik ļoti mēs 
mīlam savu zemi un tās krāsas. 

 

 

2016. gada  18. novembrī  tikšanās ar Latvijas 
Ārlietu ministrijas īpašu uzdevumu ministru 

sadarbībai ar latviešiem ārzemēs Ati Sjanīti  (pirmais 
no labās) notika Losandželosas latviešu namā Ināras 

un Alfona Reinu piemiņas telpā  
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Tautasdeju kopa  „Pērkonītis” nodejoja  
 „Četrpāŗu deju” 

Andris Matsons ar klavierēm spēlēja savus  
aranžējumus dziesmām, kuŗas labi pazīstam  – 
Bruno Skultes „Aijā”, Raimonda Paula  „Pacel 

galvu, balto māt!” un  Renāra Kaupera  „Tu 
izvēlējies palikt”; Andrim spēlējot, radās vēlēšanās 

sākt šīs dziesmas dziedāt 

Amerikas latviešu apvienības Kultūras fonda vadītāja 
Sanita Šūmane Karami paziņoja, ka Pasaules brīvo lat-
viešu apvienības Kultūras fonds 2016. gadā piešķīra  
apbalvojumu  uzveduma „Te nu mēs esam” producen-
tiem. Izrādes noskatījušies latvieši vairākos centros   
ASV un Kanadā, un nākamgad uzvedumu būs iespēja 
redzēt arī  Latvijā.   

Pēc runām, apsveikumiem  un apbalvojumu pasnieg-
šanas sākās priekšnesumi. 

Sanita Šūmane  Karami (no labās) sirsnīgi apsveica 
koncertuzveduma „Te nu mēs esam!” 

mākslinieciskos vadītājus  Artūru Rūsi, Lolitu  
Ritmani un Andru Staško 

DK latviešu biedrība katru gadu piešķiŗ biedrības 
biedriem Atzinības rakstu par ilggadēju darbu 

latviešu sabiedrības labā; šoreiz Atzinības rakstu 
saņēma Dace Taube un Teodors Lilienšteins   

Ivars Mičulis aicināja uz skatuves  un uzslavēja trīs 
krietna darba darītājus (no kreisās) Jāni Daugavieti, 
Sandru Gulbi un  Jāni Taubi, kuŗi nekad neatsakās 

palīdzēt 

Vienmēr  priecājamies, kad namā ierodas Paula 
Berkolda vadītāis ansamblis „Lāčkāja”, kuŗā spēlē  
un dzied vairāki amerikāņu studenti;  šķiet, ka viņi 

iemīļojuši mūsu tautas mūziku un paši jūtas kā 
 īsti latvieši 
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Jāpiebilst, ka galdiņš pats no sevis klājas tikai pasa-
kās. Svētku rīkošana ir svarīgs un nopietns uzdevums, 
ko nevar atlikt uz pēdējo brīdi. Zāle bija jāizrotā laikus, 
un šo darbu uzņēmās Dāvis Reins, Ivars Mičulis, Guna 
Jostsone, Teodors Lilienšteins, Pēteris Staško, Jānis 
Taube, Nora Mičule. Pēc svētkiem viņi zāli arī sakārtoja. 
Viņiem liels paldies no visas latviešu sabiedrības. 

Silvija Tūbele-Kurmiņa  pirms vairākiem gadiem 
pārcēlās uz dzīvi Latvijā; viņa bija atbraukusi 

apciemot radiniekus, atnāca uz svētku sarīkojumu 
un nepalaida gaŗām izdevību patērzēt ar Ati Sjanīti 

Kārlim Ķilkutam ir 103 gadi, viņš bija vecākais 
svinību dalībnieks 2015. un 2016. gadā; līdzās stāv 

viņa dēls dr. Artūrs Ķilkuts 

Ballē deju mūziku līdz pulksten vienpadsmitiem 
vakarā spēlēja piecu mūziķu orķestris  

Aleksandra Grapa vadībā 

Pēc karogu iznešanas Ivars Mičulis uzsauca tostu  
„Augstu laimi Latvijai!”, sarīkojuma dalībnieki pacēla 
un tukšoja  glāzi vīna, ko atnesa un piedāvāja tautasdeju 
kopas „Pērkonītis” dalībnieki. 
Vakariņas gatavoja mūsu brāļu 
tautas lietuviešu pārstāvji.  

Sarīkojumā piedalījās arī 
filmu režisore no Latvijas, Laila 
Pakalniņa, kuŗas jaunākā filma 
nominēta Oskara balvai. Viņa 
teica īsu uzrunu, pateicās par 
iespēju svētku laikā būt kopā ar 
tautiešiem,  interesi par viņas 
jauno filmu, palīdzību  skrējienā  
pa Saulrieta bulvāri.  
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 Aleksandrs Graps pa-     

teicās par izdevību spēlēt 
latviešu sabiedrībai. 
Viņš cer, ka apmeklētā-
jiem patika mūziķu at-
skaņotā stila mūzika līdz 
ar dažiem veciem 
Alfrēda Vintera šlāge-
riem. Aleksandra Grapa 
četriem amerikāņu kol-
lēgām pievienojās  
trombonists Aleksis 
Briška.   

Visi bijuši patīkami 
pārsteigti un aizkustinā-
ti, kad beidzot spēlēt, di-
vas dāmas viņiem pa-
sniedza rozes  –  tas esot 
skaists, sens paradums.   

Vairāki pāŗi  nenoguruši 
dejoja līdz pēdējām mūzikas 

skaņām 
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APSVEICAM! 

Lolita Ritmane  2016. gada 5. novembrī ievēlēta par  
The Alliance for Women Film Composers  prezidenti!  

Protams, komponistes vīriešus pilnīgi neignorē, 
labprāt sadarbojas ar viņiem; vidū sēž komponists,  
valdes loceklis Džordžs Klintons (George Clinton), 
viņam līdzās sekretārs un White  Bear PR pārstāvis  

Čendlers Polings (Chandler Poling)   

 Raimonda Paula mazmeita 
Monika Pedersena studē UCLA  
Komponista  Raimonda Paula mazmeita  Monika 

Pedersena (Raimonda un Lanas Paulas meitas Anetes un 
aviokompānijas SAS ģenerāldirektora Krievijā Mareka 
Pedersena meita) sākusi filmu režijas studijas Kalifor-
nijas universitātē  Losandželosā (UCLA). Viņa absolvē-
jusi Amerikas universitāti Romā, kur mācījās sabiedris-
ko attiecību studiju programmā, līdztekus  apguva filmu 
un digitālo mediju programmu un nodarbojās ar  foto-
grafēšanu. Monika Pedersena izturēja lielu konkursu  – 
uz 17 vietām kandidēja 20 000 jauniešu. Visi mācībspē-
ki šajā mācībiestādē ir augsta līmeņa  aktieŗi un režisori.  

Varbūt Monika Pedersena kādreiz iegriezīsies arī 
latviešu nmā. 

„Dinamiskie mūzikas partneŗi” – 
Lolita Ritmane,  Maikls Makkvisčins 
(Michel Mccuistion) un Kristofers Kārters 
(Kristopher Carter) par mūziku animāci-
jas filmai Batman: Return of the Caped 
Crusaders nominēti īpašai balvai – Annie 
Award.  Šo balvu ASV kopš 1972. gada  
Starptautiskās animāciju filmu asociācijas 
Losandželosas apvienība (International 
Animated Film Association, ASIFA-
Hollywood) piešķiŗ par  izciliem sniegumiem animāciju 
filmu autoriem, mūziķiem, aktieŗiem. Balvas pasnieg-
šanas ceremonija notiks 2017. gada  4. februārī Royce 
Hall Kalifornijas universitātē Losandželosā.  

LEPOJAMIES! 
 DK Latviešu biedrības biedre Rūta Dekstere (Jill 

Dexter) ir organizācijas Democratic Women of Santa 
Barbara County aktīva locekle. Kalifornijas pavalsts 
senāta 19. iecirkņa (Santabarbaras  un Ventūras) pārstā-
ve Hanna Beta Džeksone (Hannah-Beth Jackson) 11. de-
cembrī Democratic Women of Santa Barbara County  
sanāksmē, kas notika University Club (1332 Santa 
Barbara Street) godināja Rūtu Deksteri par nopelniem 
sabiedrības labā.  

The mission of the Democratic Women of Santa Barbara 
County is to promote Democratic principles, issues, and 
candidates by educating the public, increasing voter 
participation, and ensuring election integrity, while 
collaborating with other Democratic organizations at the 
local, state, and national level. 

No kreisās: Hanna Beta Džeksone pasniedz atzinības 
rakstu Rūtai Deksterei 
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No  2016. gada 18. novembŗa 
līdz  27. novembrim  Sanāksmju 
centrā Losandželosā (Los Ange-
les Convention Center) notika 
gadskārtējā jauno automašīnu iz-
stāde. Neticami, bet fakts, ka 
auto izstādes Losandželosā 
notiek katru gadu kopš 1907. 
gada. Tātad šī  bija 109. izstāde! 
Tajā varēja apskatīt apmēram 
1000 jaunu auto un pat vienu 
otru izmēģināt, pabraukājot pa 
ielu.  

Izstādē viena no jaunāko ševroleta reklāmētājiem bija 
latviete Inga Puhova. Latvijā viņa bija populāra sōliste, 
guvusi ievērību televīzijas izrādē  „Talantu fabrika”, 
dziedāja  mūzikas festivālos, Latvijas Neatkarīgās  tele-
vīzijas „Mūzikas balva” un Latvijas radio aptaujas „Mū-
zikālā banka” sarīkojumos. Ingai Puhovai ir skaista balss 
ar plašu diapazonu. Viņa atbrauca uz Losandželosu 
pirms gadiem piecpadsmit, iestājās Mūziķu institūtā, ko 
beidza 2006. gadā. Inga Puhova dziedājusi  kopā ar vai-
rākiem ievērojamiem sōlistiem un grupām R&B, Blues, 
Pop,  Gospel.  Inga  spēlēja novusu, XV Rietumkrasta 
latviešu Dziesmu svētkos Ventūrā  piedalījās Ritmaņu 
ģimenes dziesmuspēlē  „Vēstule no Losas”, palīdzēja 
Norai Mičulei Ziemsvētku tirdziņos.  

Ciemodamās Latvijā, Inga 2010. gadā kopā ar Lauri 
Reiniku  piedalījas Eirovīzijas dziesmu konkursā.  

Kādu laiku Inga  Losandželosā mācīja dziedāšanu 
gan bērniem, gan pieaugušajiem, bet tagad apguvusi ko 
pilnīgi jaunu.  Viņa dzīvo Talsā (Tulsa), Oklahomā, un 
kļuvusi par  lietpratēju automašīnu tirgzinībā.  Par šev-
roletiem viņa zina absolūti visu un sīki izskaidro jauno 
automašīnu priekšrocības.  Pati viņa gan brauc ar tojotu, 
bet nākotnē, iespējams, to nomainīs pret ševroletu. 

YouTube var atrast Ingas Puhovas un Laura Reinika 

dziedātu dziesmu „Varbūt rīt”, publicēšanas datums: 
2014. gada 16. septembrī:  www.youtube.com/watch?
v=Znb0H-7Nq5w  Tātad varbūt ardievas dziesmai uz 
visiem laikiem vēl nav teiktas? 

Tomēr  – vai automašīnu jau nav par daudz?  Brau-
cot no izstādes mājās, pa ielām un brīvceļu visi spēkrati 
virzījās uz priekšu gliemeža gaitā. Ātrāk  noteikti varētu 
aizbraukt ar divriteni vai pazemes vilcienu. Arī rīdzinie-
ki jau sen sūdzas, ka sastrēgumu dēļ  jāapbruņojas ar 
pacietību, lai izbrauktu no pilsētas piektdienas pēcpus-
dienās un atgrieztos svētdienas vakaros. 

Taču pavisam drīz autobraucējus gaida prātam gan-
drīz neaptverami jaunumi.  

Pērn South by Southwest konferencē, kas notika 
Teksasas pavalsts galvaspilsētā Ostinā (Austin), 
Slovakijas  uzņēmuma  AeroMobil  izpilddirektors Jurajs 
Vacuļiks paziņojis par plāniem 2017. gadā sākt ražot 
lidojošus AeroMobil. Tiem būšot saliekami spārni un 
gaisā pacelties tie varēšot no zāles laukuma vai taisna un 
līdzena ceļa ar aptuveni 200 metru gaŗu ieskriešanās 
joslu. Četru cilindru benzīna dzinējs ROTAX 912 ar 
pilnu degvielas tvertni lidmobilim ļaušot  nolidot līdz pat 
700 km ar ātrumu 60-200 km stundā (patērējot 15 litrus 
stundā). Lidmobiļa korpusam izmantos oglekļa škiedras. 
Auto kopējā masa – 450 kg, gaŗums seši metri, platums 
(ar saliektiem spārniem) – 1,6 metri. Tajā būšot vieta 
diviem pasažieŗiem un pilotam. Šādu aeromobiļu cena 
būšot vairāki simti tūkstošu eiru, četru un vairāk pasa-
žieŗu pārvadāšanai – ievērojami lielāka.  

Vai tie izkonkurēs pašbraucējus auto, pie kuŗiem vēl 
nemaz neesam pieraduši? Varbūt drošāk un patīkamāk  
tomēr būtu braukt ar Augusta Krastiņa ražoto auto. 
Rīgas Motormūzejā ir  vienīgais pasaulē saglabājies 
1903. gadā ražotais  automobilis „Krastin”. Latvijas 
Antīko automobiļu kluba biedriem un viņu kollēgām 
ASV 2012. gadā izdevās to sameklēt Nebraskas pavalstī 
un pierunāt īpašnieku no tā šķirties.   

No Krastiņa automobiļa līdz lidmobilim 

Inga Puhova 
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Granada Hills Charter 
High School meiteņu 
volejbola vienība  Losan-
dželosas pilsētas Califor-
nia Interscholastic Fede-
ration meistarsacīkstēs 
Open Division ieguva  
pirmo vietu. Šajā vienībā 
spēlē Losandželosas lat-
viešu skolas absolvente 
Liāna Berkolda. Viņa jau 
pirmā vidusskolas gadā  ir 
viena no labākajām 
vienības volejbolistēm.  

Granada Hills Charter 
High School meiteņu vo-
lejbola vienībai tādi panā-
kumi bijuši jau piecas rei-
zes pēdējos septiņos gados.  

 

Katrīna Zandberga (pa labi) mācījās Losandželosas 
latviešu skolā un tagad ir studente Viskonsinas uni-

versitātes Veterinārmedicīnas skolā; viņa ir viena no 
22 studentiem,  kuŗi  piedalās īpašā zinātniskās pēt-
niecības treniņprogrammā (zem zilā palaga ir kaķis, 

ko abas topošās ārstes operē) 

Katrīna Zandberga gatavojas 
veterināres karjērai 

Liānai Berkoldai patīk volejbols 

Atzinības rakstu ieguvēji LA latviešu skolas domrakstu konkursā  
Sagaidot Latvijas Republikas 98. gadadienu un gata-

vojoties 100 gadu jubilejas svinībām, Losandželosas lat-
viešu skola izsludināja domrakstu konkursu „Mana 
Latvija". Losandželosas latviešu skolas skolēniem līdz 
30. oktōbrim bija jāiesniedz paša sacerēts darbs jebkuŗā 
literātūras žanrā, paužot savas sajūtas par Latviju. Kon-
kursā piedalījās trīs skolēni.  Uzvarēja un pirmo godalgu 
ieguva Ieva Arnolda, otro – Eduards Zeltiņš Kalniņš, 
trešo –  Kārlis Kalvāns. Konkursa dalībnieki saņēma 
atzinības rakstus un šalles Latvijas karoga krāsās. Ieva 
Arnolda savu darbu „Latvijas krāsu sajūtās” nolasīja 
Latvijas Republikas 98. gadadienas sarīkojumā 19. no-
vembrī Losandželosas latviešu namā.  

Eduards Zeltiņš-Kalniņš 
savu domrakstu nolasīja Lat-
vijas valsts dibināšanas atce-
res sarīkojumā 20. novembrī, 
Demoinā, Aijovā, un saņēma 
Atzinības rakstu. 

 

Mana Latvija ir tā, ko es 
iepazinu ar manām piecām 
sajūtām: redzi, dzirdi, smar-
žu, garšu un tausti. Pa lidma-
šīnas logu es redzēju, cik zaļi 
bija meži un pļavas Latvijā.  

Es biju pārsteigts, 
cik labi Latvijā smar-
žoja gaiss, nopļautā 
zāle, siens šķūnī, 
bumbieŗāboli un Na-
cionālajā bibliotēkā 
pat grāmatas.  

Man acis iepletās, 
kad ieraudzīju Rīgu 
no Pēteŗbaznīcas tor-
ņa. Vispakārt tornim 
bija lielas, mazas, krāsainas, vecas un jaunas mājas un 
baznīcas. Latvijā man patika braukt uz laukiem un  
skatīties, kā kombains pļauj kviešus. Abi ar brālēnu 
Robertu gulējām siltajos graudos. Es jutu, kā graudi 
pieskārās manai ādai. Man likās, ka mani kutina tūkstoš 
skudriņas. Dzīvojot laukos, es iemācījos, kā skriet ar 
basām kājām pa akmeņainiem celiem un rugājiem.  

Latvijā man ļoti garšoja saldējums, ogas, pelmeņi, 
bulciņas un pankūkas ar zemeņu ievārījumu.  

Man likās savādi, ka dzirdēju latviešu valodu pa 
radio un televīzijā. 

Latvijā es jūtos savādāk nekā Amerikā. Es biju 
skumjš, aizbraucot no Latvijas. Es braukšu uz Latviju 
atkal. Nākamreiz uzzināšu kaut ko jaunu par Latviju. 
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LA Open  novusa  sacensībās 12. un 13. novembrī  
Losandželosas latviešu namā piedalījās 19 sportistu  

Vīriešu sacensībās:  
1. vietā  Pēteris Staško (pēc 13 gadiem; viņš ieguva 

pirmo vietu LA Open turnīrā 2003. gadā)   
2. vietā  Armands Naumovs  
3. vietā Agris Priede 

Dubultspēlēs:  
1. vietā  Mārtiņš Leikarts / Vilnis Auziņs  
2. vietā Atis Blāķis / Edijs Leimanis  
3. vietā  Pēteris Staško / Agris Priede  

 
Sieviešu sacensībās  1. vietā (bez konkurences)  
Kima Machleite 

LA Open novusa turnīrs Losandželosā...  

...un Best of the Best  Lasvegās 

Lasvegās, viesnīcā MGM Grand notikušajā Best of the Best novusa turnīrā piedalījās 19 sportistu  
no trim valstīm – Latvijas, ASV, Kanadas 
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Sacensību sākumā Mārtiņš Leikarts  dalībniekiem 
atgādināja novusa spēles noteikumus 

Pirmo piecu vietu ieguvēji kopvērtējumā: 
 1. Imants Ločmelis (Latvija)  
 2. Guntars Brālītis (ASV)  
 3. Mārīte Pabērza (Latvija) 
 4. Vilnis Auziņš (ASV); 
 5. Jevgeņijs Katkevičs (Latvija) 

Amerikas novusa asociācijas labākie spēlētāji  
 1. Vilnis Auziņš (Losandželosa) 
 2. Normunds Melnis (Ņujorka) 
 3. Jānis Daugavietis (Losandželosa) 
 4. Atis Blāķis (Losandželosa) 
 5. Agris Priede (Losandželosa) 
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Māja spīdēs un laistīsies, 
ja izmantosim Jāņa Daugavieša uzņēmuma  

Everclean  pakalpojumus! Tālr.:  949-588-5835 
23311 Via Linda # C Mission Viejo, CA 92691-6804  

Kristīnes Garklāvas stāsts par 
Amerikas latviešiem  

Latvijas nacionālās televīzijas raidceļā 2016. gada  
17. novembrī  rādīja Kristīnes Garklāvas dokumentārfil-
mu  „Latvieši Amerikā”. Filmā ir stāsti par komponisti 
Lolitu Ritmani, filmu producentu Artūru Rūsi, animā-
toru Kārli Smiltēnu, Losandželosas latviešu skolas 
pārzini Noru  Mičuli.   Filmu var noskatīties: 

Latvijas faili - Latvieši Amerikā. 5 noveles - 
TVPlay video portāls  

Meklē mantiniekus  
Laiku pa laikam tālrā-

des raidceļā Escape  raidī-
jumu Unsolved Mysteries 
serijā tiek stāstīts par 
Valteru Grīnu (Walter 
Green), kas atstājis lielu 
mantojumu, bet līdz šim 
nav izdevies atrast nevienu 
viņa radinieku.  

Valters Grīns dzīvojis 
Omahā, Nebraskā, bijis ļoti 
taupīgs, miris 1978. gada  24. aprīlī.Viņam bijusi 
iesauka Curly, iespējams, viņa  īstais vārds varētu būt 
Kārlis Grīns. Viņa māte Anna (Ann Mauren Green) 
dzimusi Latvijā, tēvs Albert Harry Green  – Anglijā.   
Walter “Curly” Green | Unsolved more Mysteries 
unsolved.com/archives/walter-“curly”-green  

Varbūt kādas ziņas par Valtera Grīna māti Annu var 
atrast Latvijas Valsts archīvā.   

Lūgums visiem latviešiem, visiem 
sporta draugiem  

Starptautiskās novusa federācijas (FINSO) pasaules 
kausa serijas pirmā posma sacensības notiks  Losandže-
losā  2017. gada  25. un 26. februārī. Turnīru jau četrus 
gadus pēc kārtas rīko Amerikas novusa asociācija 
(ANA).  

 Latvijā, Igaunijā un citās Eiropas valstis novusu at-
balsta Sporta ministrijas.  Mums viss jāveic pašu spē-
kiem, pašiem jāiegulda  lieli līdzekļi. Liels paldies visām 
sabiedriskajām organizācijām, kas atbalstīja novusu 
2016. gadā, visiem ziedotājiem un visiem sportistiem. 
Par ziedojumiem varam atļauties  īrēt telpas, iegādāties 
medaļas un trofejas, iespiest informāciju, iegādāties pro-
fesionālus kauliņus, spēlēt uz labas kvalitātes galdiem.  

Gatavojoties nākamajām 
sacensībām, mums ir liels 
lūgums visiem sporta drau-
giem. Priecāsimies par jeb-
kuŗu atbalstu līdz $50. Zie-
dotāja vārds līdz turnīra sā-
kumam būs redzams uz pa-
ziņojuma, ko novietos pie 
galvenās ieejas un pie sek-
retāriāta, kur visi sportisti 
pēc katras kārtas sapulcējas 
apskatīt iegūto punktu 
skaitu.  

Uz novusa galda būs 
uzrakstīti to ziedotāju vārdi, 
kuŗi ziedos $100 un vairāk, 
kā arī ziedotā summa.  
Ziedotāji tiks pieminēti turnīra atklāšanā un  pirms ap-
balvošanas ceremonijas. Ziedotie līdzekļi tiks izlietoti 
tikai un vienīgi turnīra vajadzībām: telpu īrei, trofeju 
iegādei, informācijas iespiešanai, turnīra tabulu sagata-
vošanai, piemiņas zīmju iespiešanai, nozīmītēm un citām 
vajadzīgām.   

Jau iepriekš pateicos,  ANAs  turnīru koordinātors  
Jānis Daugavietis  

(tālr.: 949-290-3122) 
Čeku lūdzu  izrakstīt un nosūtīt 
American Novuss Association  
2738 E Hamilton Ave, 
Orange, CA 92867 

Par Plataču ģimenes dzīvi ASV 
Latvijas žurnālā ārstiem un farmaceitiem „Doctus” 

2016. gada novembŗa numurā ievietots žurnāla galvenās 
redaktores Diānas Ričikas raksts „Ar trakuma koeficien-
tu” – intervija ar Signi Dauškani-Plataci. Signe pastāsta, 
ka ģimene Losandželosā dzīvo pusotru gadu, patīk Kali-
fornijas klimats, daudzpusīgā kultūras dzīve, bērni mā-
cās labās skolās, viņa var daudz laika veltīt mazajam 
Viljamam. Viņš piedzima Losandželosā pirms pusgada, 
tātad ir Amerikas pavalstnieks. Plataču ģimene laimēja 
zaļās kartes izlozē. Latvijā Signe Platace bijusi Pacientu 
tiesību biroja, kā arī divu klīniku – Premium Medical un 
Capital Clinic Riga – vadītāja. Platači atzīst, ka ASV ir 
jaunu iespēju zeme. Viņi iesaistījušies šejienes latviešu 
sabiedrības dzīvē, rīkoja Jāņu svinības namā. Signi silti 
uzņēmušas viņas korporācijas Daugaviete DK kopas 
biedres. Intervijā viņa aicina uzdrošināties, riskēt un  
ticēt domu spēkam. 
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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, tālr: 415-359-1886;   
917-821-0440 

 Iepazīsimies! 
     Lietuviešu kreditsabiedrības   
birojā  (2806 California State Rte 
2, Santa Monica, CA 90404) ik-
vienu apmeklētāju laipni sagaidīs 
Audra Čečere. Viņa runā latvis-
ki, dzimusi un augusi Klīvlandē, 
beigusi Klīvlandes latviešu sko-
lu, Gaŗezera vasaras vidusskolu, 
studējusi Pitsburgas universitātē, 
kur iegūts grads uzņēmumdarbī-
bā. Vairākus gadus viņa strādāja 

Klīvlandes latviešu kreditsabiedrībā. 
Audra  Čecere 2012. gadā aizbrauca uz Latviju un 

gadu dzīvoja Rīgā. Laimīgi sagadījās, ka  The Baltic 
Times bija vajadzīgs biroja vadītājs, kad Audra tieši tā-
du darbu meklēja. Viņa bija ideāla kandidāte, noderēja 
viņas izglītība un pieredze. Uz Losandželosu Audra 
atbrauca 2016. gada janvārī. Lietuviešu kreditsabiedrība 
meklēja aizdevumu komitejas vadītāju, un Audra atkal 
šim darbam bija ideāla kandidāte.  

Audra ir ļoti vispusīga, viņai patīk botānika, viņa 
audzē kaktusiņus. Katru nedēļas nogali Audra dodas 
staigāt pa Losandželosas kalniem. Viņa plāno turpināt 
izlītību vakara un tīmekļa kursos Santamonikas kolledžā 
un Kalifornijas universitātē Losandželosā. Viņa ir arī 
skaņu plašu kollekcionāre. Audra bieži satiekama 
latviešu namā. Viņa dejo tautasdeju kopā „Pērkonītis”, 
viņas partneris ir Niks Bārs. Audra pastāstīja, ka kredit-
biedrības piedāvā tos pašus pakalpojumus, ko lielās 
bankas Kreditbiedrības ir kooperātīvi, ieguldījumu 
procenti ir augstāki nekā bankās.  Kreditbiedrībām ir 
savs ATM tīkls, naudu iespējams izņemt bez samaksas!  

Izmantosim lietuviešu kreditsabiedrības pakalpoju-
mus! Tālr.: 310-828-7095. Kreditsabiedrības birojs 
atvērts darbdienās no plkst. 9.00 līdz 5.00, sestdienās no 
plkst. 9.00-2.00 
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Teicieni par grāmatām 
Ar grāmatas palīdzību katram lasītpratējam ir dotas tiesī-

bas un iespēja ieiet gudrības karaļvalstī.  
Samuels Smails (1812-1904, skotu rakstnieks) 

*** 
Ne tie patiesi mīl grāmatas, kuŗi tās neaiztiekot glabā 

skapjos, bet tie, kuŗi dienu un nakti tur tās rokā.  
Roterdamas Erasms 

*** 
Grāmata ir antropoloģisks fainomens, pēc savas būtības 

līdzvērtīgs riteņa izgudrošanai… grāmata ir pārvietošanās 
līdzeklis pieredzes telpā ar ātrumu, kas vienlīdzīgs lapaspuses 
pāršķiršanas ātrumam.               Josifs Brodskis            

                                *** 
Grāmatu man nekad nebūs par daudz, nekad nešķitīs, ka 

tajās pārāk dažāda tematika. Es varbūt tās visas neizlasīšu, bet 
tās vienmēr būs pie manis, un, kas zina, kādus vēl nepazīsta-
mus krastus ieraudzīšu, burādams pa zināmu jūru.      
                               Džeks Londons            

*** 
Visas grāmatas iedalāmas divās grupās: tādās, kas noder 

tikai vienai stundai, un tādās, kas noder visam mūžam.       
             Džons  Raskins (1819-1900, angļu rakstnieks)  

 

Gunna Diksone sarakstījusi divas grāmatas par 
saviem kaķiem –  The Adventures of Angus and 

Edmond un The Key West Adventures of Angus and 
Edmond; 2016. gada 4.  novembrī  Floridas pilsētas 

Key West  grāmatnīcā Key West Island Bookstore  
(513 Fleming St, Key West FL 33040) grāmatas 

autore un  illustrātors Džons Makintošs (Jon 
McIntosh) tikās ar lasītājiem 

„Mikrofōna ierakstu” darbi balvas 
Grammy pirmajā kārtā 

„Mikrofōna ierakstu” repertuāra direktors Guntars Račs 
kļuvis par  „Amerikas mūzikas ierakstu akadēmijas”  biedru, 
un kompanijai „Mikrofōna ieraksti” ir tiesības pieteikt Latvijā 
radītus un ASV izdotus ierakstus Grammy balvai. Vairāki 
„Mikrofōna ieraksti” kvalificējušies balvas Grammy pirmajai 
kārtai. Katēgorijā „Gada albums” un „Labākais popa vokālais 
albums" kvalificējās latviešu grupas The Briefing  mazalbums 
Favourite Place; Justa Sirmā singla Heartbeat  remikss kvali-
ficējās katēgorijai „Labākais remiksētais ieraksts”.  Katēgo-
rijā „Labākais deju mūzikas ieraksts” kvalificējās Rodiona 
Gordina un Edvarda Griezes singls Crashing Down, kuŗas 
teksta autors ir amerikāņu dziedātājs Korejs Endrjū (Corey 
Andrew) un grupas Ryga singli CandyMan un Summer Fest. 

Kompanija „Mikrofōna ieraksti” dibināta pirms 20 ga-
diem.   

Talantīga tērpu māksliniece  
Latviete Kristīna Lenša ir 

aktrise (filmā Bubble Bubble 
Meows and the Things That 
Happen in Movies Like This, 
2016) un kostīmu māksliniece 
(filmai Rogue, 2002). Viņa 
studējusi teātŗa vēsturi, māk-
slas zinātnes, tērpu dizainēša-
nu Kalifornijas universitātē 
Losandželosā, kur ieguvusi 
mākslas maģistra gradu, un ar 
Fulbraita stipendiju Londonā, 
Wimbledon School of Art.   

Kristīne Lenša 2007. gadā viņa nodibināja savu uzņē-
mumu Kristinit,  kuŗā piedāvā elegantas drēbes. No ienā-
kumiem 5% tiek ziedoti dzīvnieku patversmēm un dabas 
aizsardzībai.  

Lucky Magazine Kristīne Lenša bija atzīta par One to 
Watch dizaineri, un viņas tērpu attēli ievietoti daudzās 
publikācijās (Vogue.com, Teen Vogue, Los Angeles 
Magazine, OK Magazine, Style.com, Life&Style).  

Kristīnes Lenšas  klienti ir vairāki ievērojami aktieŗi,  
mākslinieki, žurnālisti (Blake Lively, Eva Mendes, 
Scarlett Johansson, Zooey Deshanel, Bobbie Thomas).  

Ar Kristīni Lenšu var sazināties, zvanot, tālr.: 323-
422-3220, vai rakstot, e-pasta adrese: 
Kristina@Kristinit.com  

Tērpus iespējams apskatīties un iegādāties: 
www.KRISTINIT.COM 

Kristīne Lenša bija atnākusi uz Ziemsvētku tirdziņu. 
Cerēsim, ka  turpmāk satiksim viņu arī citos sarīkojumos 
latviešu namā. 
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Rankas pamatskolas skolotājas latviešu bērniem 
ārzemēs piedāvā apgūt  latviešu valodu;  

nodarbības notiek ar skype palīdzību:  
https://youtu.be/rIbmf5aKuPo 

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 

Paidagogs Juris Ērglis 
(Yuri Smaltzoff)  

apmāca baletdejotājus  
otrdienās plkst. 6.30; 
sestdienās plkst. 10.30 
Madilyn Clark Studios 
10852 Burbank Blvd. 

N. Hollywood, CA 
91601 

Tālr.: 818-762-6212 
http://madilynclarkstudios.com/ 

Fotograafe Studio  
Līgas un Normanda Sviksu fotostudijas  

jaunā adrese: 
24155 Laguna Hills Mall Ste 1615  

Laguna Hills, CA 92653  
Tālr.: 949-380-1884  

e-pasts: info@fotograafe.com  

Virtuāla izstāde par Brīvības pieminekli: 1935-2015  
http://www.archiv.org.lv/brivibas_piemineklis/ 

Sēru vēsts 
2016. gada 5. decembrī  93 gadu vecumā mirusi 

Sietlas latviešu ev. lut. draudzes locekle Ludmila 
Raistere. Pēc aizgājējas vēlēšanās piemiņas brīdis 
notika tuvākās ģimenes lokā. Ģimene lūdz godināt 
aizgājēju, ziedojot kādai savai iecienītākai bezpeļņas 
organizācijai.  

Ludmila Raistere agrāk dzīvoja Losandželosā, bija 
Dienvidkalifornijas latviešu ev. lut. draudzes locekle un 
Dienvidkalifornijas latviešu biedrības biedre. Pēc dzī-
vesbiedra, Latvijas goda konsula Dienvidkalifornijā, 
Alfrēda Raistera nāves viņa pārcēlās uz Sietlu, lai būtu 
tuvāk dēla Ērika Raistera ģimenei.  

DK LB  biedri jūt līdzi Ludmilas Raisteres ģimenei 
un sēro kopā ar piederīgajiem.  

Iespēja palīdzēt slimiem bērniem 
Lūgums tiem, kuŗi pērk kokakolas, pepsikolas vai 

alus skārdenes – savāciet mazās cilpiņas (pop-up), ar 
kuŗām paceļ vāciņu, un iedodiet latviešu nama bāra pār-
zinim. Alus, kokakolas un pepsikolas ražotāji atbalsta 
namus, kuŗos bērni uzturas pēc ķīmijterapijas un sma-
gām slimībām, piemēram, Ronald McDonald House. 
Tajos visai ģimenei iespējams būt kopā ar saviem sli-
majiem bērniem. Cilpiņas var iedot vai nosūtīt arī  
Marutai Ratermanei  (5544 Inner Circle, Riverside, CA 
92506). Viņa tās reizi mēnesi aizved uz Ronald 
McDonald House, Los Angeles Childrens Hospital vai 
Loma Linda Childrens Hospital. 

Atcerēsimies – mazs cinītis gāž lielu vezumu! 

Atsvaidzināsim atmiņas! 
Visus Latvijas okupācijas gadus mēs svinējām 

Latvijas valsts dibināšanas dienu, 18. novembri.  
DK LB valde lūdz svētku dalībniekus un viņu 

piederīgos fotoalbumos pameklēt fotografijas, kuŗās 
atspoguļotas svinības trimdas gados.  

Filma „Ausma” neiekļūst Oskara 
balvas finālistu sarakstā 

ASV Kinoakadēmijas godalgu Oskars katēgorijā 
„Labākā filma svešvalodā” otrajai kārtai izraudzītas 
deviņas filmas, no tām žūrijas locekļi  janvārī izraudzī-
sies piecas, kas tiks nominētas balvai. Diemžēl Latvijas 
režisores Lailas Pakalniņas filma „Ausma” finālistu 
sarakstā nav.  

Otrā kārtā iekļuvušās filmas: „Tanna” (Austrālija), 
„It's Only the End of the World” (Kanada), „Land of 
Mine” (Dānija), „Toni Erdmann” (Vācija), „The 
Salesman” (Irāna), „The King's Choice” (Norvēģija), 
„Paradise” (Krievija), „A Man Called Ove” (Zviedrija), 
„My Life as a Zucchini” (Šveice). Kinoakadēmijas 
balvu pasniegšanas ceremonija notiks 26. februārī 
Holivudā teātrī Dolby. 

Virtuālās izstādes Latvijas Nacionālajā archīvā:  
http://www.archiv.org.lv/index3.php?id=6 
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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. Zvanīt vai rakstīt      
Pegijai,  tālr.: 310-908-6993;  
e-pasts: pegijat@inbox.lv   

Lasītāji  aicināti redaktorei iesūtīt rakstus, vēstules, 
atmiņu stāstus, ceļojumu aprakstus, fotografijas! 

JOCIŅI 
 Sarunājas divi skopuļi. Viens jautā: „Ko tu dāvināsi 

savai sievai Ziemsvētkos?” 
„Visu savu mīlestību.” 
„Bet tad taču tev nekas nepaliks, ko dāvināt viņas 

dzimumdienā!” 
*** 

Skolotājs skolēniem paziņo: „Rīt ieradīsies ārsts, lai 
jūs potētu. Lūdzu, kārtīgi nomazgājiet roku!” 

Edgars mazliet padomā un jautā: „Kuŗu roku, labo 
vai kreiso?” 

 *** 
Peldbaseinā vecāka dāma jaunai meitenei saka: 

„Tavai mātei noteikti nepatīk, ka tu valkā tik apspīlētu 
peldkostīmu?” 

„Jā gan, viņa ļoti dusmojas, kad paņemu un uzvelku 
viņas drēbes.” 

*** 
„Jūs ar Pēteri sakāvāties un tu pazaudēji divus 

zobus,” tēvs dusmīgi saka dēlam. 
„Es tos  nebūt nepazaudēju, tie ir manā bikšu 

kabatā!” 
*** 

Krustdēls  krustmātei  iedod konfekti un pēc brīža 
jautā: „Vai tev tā garšo?”  

„Ļoti!” atbild krustmāte.  
„Tad es nesaprotu, kāpēc mūsu suns to  nupat 

izspļāva”.  

Labojums 
2016. gada decembŗa biļetena 17.  lpp. labās puses 

slejas apakšējā fotoattēla parakstam jābūt: „Antons 
Švarcs tikmēr vēroja  upes tecējumu.”   

Redaktore atvainojas Antonam Švarcam par viņa 
vārda sagrozīšanu.  

Aizrādījums 
2016. gada decembŗa biļetena 15. lappuses attēlā re-

dzami divi godājami kungi, kuŗi lentītes Latvijas karoga 
krāsās piesprauduši ačgārni. Uzdrošinos aizrādīt, ka šīs 
lentītes jāpārloka uz pusēm, bez jebkādiem ovāliem 
izveidojot „V”, un jāpiesprauž tā, lai  atvērums būtu uz 
augšu.  Rīgā esmu simtiem tādas lentītes locījusi.    

Erika Kārtere (Carter) 

Ziedojumi ar biedru gada maksu 
Arnis un Sandra Tolki – $50; Ilze Stale – $75; Jānis 

un Viola Lāči – $50; Astrīda Chiales – $10. 
DK LB valde lūdz biedru naudu samaksāt gada 

sākumā un pateicas visiem, kuŗi to jau darījuši. 

 2016. gada 30. septembrī Losandželosā atvēra kaķu 
kafejnīcu Crumbs & Whiskers (7924 Melrose Ave, Los 
Angeles, CA 90048), tuvu Melrose un Fairfax ielu 
krustojumam. Kafejnīcā vienlaikus uzturas 15-20 min-
ču, kuŗus atved no dzīvnieku patversmes, viņus var 
adoptēt.  Kafejnīcas apmeklētājiem iepriekš ieteicams 
pieteikties: crumbsandwhiskers.com 

Cena: $22 darbdienās, $25 nedēļas nogalē, ja vēlas 
pakavēties 75 minūtes; par 15 minūšu vizīti – $9. 
Apmeklētāju minimālais vecums – 7 gadi.  

Kam gan negaršo piparkūkas! 

2016. gada 11. decembris bija diena, ko gaidīja visi  
LA latviešu skolas audzēkņi – viņi piparkūkas 

veidoja, cepa, ēda gardu muti 

Losandželosā atvērta  
kaķu kafejnīca 
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Draudzes Ziņas 

 

DIENVIDKALIFORNIJAS LATVIEŠU EV. LUT. DRAUDZES AMATPERSONAS 
 

Draudzes priekšniece Tamāra Rūse: 31 Laguna Woods Dr., Laguna Niguel, CA 92677          949-443-2150 
Kasiere Dace Taube: 1700 Malcom Ave, Apt. 101, Los Angeles, CA 90024       310-475-8004 
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 
Dāmu komitejas kasiere Viola Lāce: 2890 Tiffany Lane, Simi Valley, CA 93063     805-522-0185 

 
*Draudze ir bez mācītāja. Lūdzu zvanīt  kādai no draudzes amatpersonām, ja nepieciešama palīdzība 
Baznīcas adrese: 1955 Riverside Dr., Los Angeles, CA  90039  
 

DIENVIDKALIFORNIJAS LATVIEŠU EV. LUT. DRAUDZES IZDEVUMS 

Dievs manu dienu vainagā   
Daudz skaistu ziedu vijis,  
Un viss, kas Viņa padomā  
Par svētību man bijis.  
Gan priekos, gan ar grūtumā  
Viņš bijis manā tuvumā  
Un mani stiprinājis. 

Kur ceļa zīmes Kristus liek,  
Kur Viņa pēdās ejam,  
Tur katram Dieva balvas tiek,  
Vai raudam mēs vai smejam.  
Kā rasa Dieva saulē mirdz,  
Tā skaidra top ikviena sirds,  
Ko Kristus dziedinājis.   

Arnolds Lūsis 

Par to es Viņu slavēju,  
Jo daudz Viņš man ir devis.  
Neko nu vairāk neprasu  
Šai dzīvē es priekš sevis.  
Tik Kristus vārds lai augļus nes,  
Kur esmu bijis sējējs es,  
Kur esmu sludinājis! 
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LŪGUMS 
Lūdzam nokārtot draudzes nodevas par 2017. gadu! Draudzes nodeva – $250; studentiem – $60 

 

_______________________________________________________   $__________ 
(uzvārds, vārds) 

 
Ziedojums draudzes vajadzībām          $__________ 

 
Ziedojums draudzes dievnama remontiem         $__________ 

 
Ziedojums palīdzībai māsu draudzēm Latvijā      $__________   
       
Ziedojums Archibīskapa algas fondam ($50)         $__________ 
   

              KOPĀ    $__________ 
Lūdzu aizpildīt un kopā ar čeku, izrakstītu Latvian Ev. Luth. Church of So. Ca., nosūtīt  
kasierei Dacei Taubei  1700 Malcolm Ave., Apt. 101, Los Angeles, CA  90024  
 
 
 
 

IR ĻOTI SVARĪGI, KA  KATRS DRAUDZES LOCEKLIS(E) IEMAKSĀ $50 
ARCHIBĪSKAPA FONDĀ; LELBĀL ARCHIBĪSKAPA FONDS NAV SASNIEDZIS 

IECERĒTO SUMMU, TĀPĒC  LELBĀL  LŪDZ  ĀRKĀRTĒJUS  
PAPILDZIEDOJUMUS 

DRAUDZES DZĪVES KALENDĀRS  
15. janvārī plkst. 11:00 Epifanijas laika 2otrās svētdienas dievkalpojums ar dievgaldu;   
         mācītājs Mārtiņš Rubenis   
22. janvārī  plkst. 11:00 laju vadīts Epifanijas laika trešās svētdienas dievkalpojums ar   
             dievgaldu 
5.  februārī  plkst. 11:00  laju vadīts  Epifanijas laika piektās svētdienas dievkalpojums ar  
             dievgaldu 
12. februārī  plkst. 11:00  Epifanijas laika sestās svētdienas dievkalpojums ar dievgaldu;   
          prāvests  Gunārs Lazdiņš 

DIEVKALPOJUMU STATISTIKA 
    Datums   Dalībnieki   Dievgaldnieki      Kollekte   Caurmēra devums       Bērni          Piezīmes 

 

13. nov 19 15 $457 $24.05      Māc. Mārtiņš Rubenis 

20. nov 24   $556 $23.17       Laju vadīts dievk. 

4. dec 72   $848 $11.78 24     Adventa svētbrīdis 

PIETEIKUMUS PUĶĒM UZ 
ALTĀŖA PIEŅEM BIRUTA 
ŠULCA, tālr.:  949-297-3958  

Iznākusi 2017. gada  
 BAZNĪCAS GADA GRĀMATA  

(Cena $20) 
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PĀRDOMĀM 
Svarīgas dienas 

Ir divas dienas, par kuŗām mums nevajag domāt:  
divas dienas, kuŗas vajadzētu atbrīvot no bažām un 
bailēm. Divas dienas, kuŗas atdot Dievam. Viena no tām 
ir vakardiena ar savām kļūdām un rūpēm, neveiksmēm, 
sāpēm un bažām. Taču vakardiena ir pagājusi, un tā vairs 
nav sasniedzama. Visas atmiņas kopā mums nevar atdot 
vakardienu. Mēs nekādi nevaram vēlreiz atkārtot to, ko 
darījām vakar. Mēs nevaram atgriezties vakardienā! Mēs 
nevaram izdzēst vārdu, ko teicām vakar, mēs nevaram 
izmainīt to, ja esam kādu sāpinājuši. Vakardiena ir 
pagājusi… 

Otra diena, par kuŗu mums nevajag bažīties, ir rītdie-
na. Rītdiena ar jauniem pienākumiem, jaunām grūtībām, 
lieliem solījumiem un maziem to izpildījumiem. Taču  
arī rītdiena nav mūsu varā, mēs to nevaram ne kontrolēt, 
ne mainīt. Rīt saule lēks vai nu spoža, vai aiz mākoņiem, 
bet lēks. Taču kamēr tā lēks, mums nav nekādas daļas 
par rītdienu, jo tā vēl nav pienākusi… 

Mums katram ir tikai viena īpašā diena – šodiena. 
Katrs cilvēks vienas dienas cīniņu ar dzīvi var izturēt. 
Mēs salūstam tikai tad, kad šodienai pieliekam klāt šo 
mūžības nastu – vakardienu un rītdienu. Nevis šāsdienas 
piedzīvojumi ieved cilvēku izmisumā, bet sirdsapziņas 
pārmetumi un rūgtums par to, kas notika vakardien un 
nebeidzamas bažas par to, kas notiks un kā dzīvot  rīt… 

Dzīvosim tā, lai nav ne jākaunas, ne jānožēlo! 
Piedosim tiem, kuŗi apbēdinājuši, uzsmaidīsim tiem,  
kuŗi izturējušies augstprātīgi! Pateiksim labu vārdu tiem, 
kuŗi mūs aizmirsuši, atvērsim durvis tiem, kuŗi mūsu 
priekšā tās aizvēruši! Dzīvosim mīlot! Darīsim visu pēc 
labākās sirdsapziņas! Teiksim patiesību mīlestībā! 
Dzīvosim šodien… 

Šī ir tā diena, ko Tas Kungs devis: priecāsimies  
un līksmosimies šinī dienā! (Ps.118:24) 

Mācītājs Māris Ķirsons 

Mirušo piemiņas dienas 
dievkalpojums 

2016.  gada 20. novembrī Mirušo piemiņas dienā rīko-
jām laju dievkalpojumu. Pieminējām deviņus draudzes 
locekļus, kuŗi bija aizgājuši Dieva mierā pagājušajā baz-
nīcas gadā: Jānis Taube, Helēna Skuja, Valentīns Miska, 
Ausma Lejniece, Modra Balode, Ilga Jankovska, Egīls 
Avots, Aivars Vallis un Velta Barvika. Dievkalpojuma 
laikā uz altāŗa aizdedzinājām deviņas svecītes, lai piemi-
nētu aizgājušos. Nolasīju sprediķi par Mirušo piemiņas 
dienu, ko 2010. gadā bija rakstījis Latvijas Katlakalna 
draudzes mācītājs Māris Ziemelis.  

„Mēs katrs nesam sevī sēras. Varbūt kādam tās ir 
vieglas, jo nav vēl bijis jāatvadās no tuva cilvēka. Citi ir 
piedzīvojuši ļoti sāpīgu šķiršanos. Vieni ir pavisam nesen 
pavadījuši tuvinieku uz kapa vietiņu, citiem atvadas biju-
šas jau pirms laba laika. Bet tā ir tema, kas visus mūs 
vieno – mēs esam sērotāji.”  

Andrejs Krastiņš, pieminot savu mātes māsu Veltu 
Barviku, kuplināja dievkalpojumu, skaisti spēlējot vijoli. 
Viņš atskaņoja Lamento  no Sonata Tragica.  Skaņdarba 
aranžētājs Luiss B. Rosalebrons ar klavierēm spēlēja 
pavadījumu.  

Kopīgi varējām atcerēties un pieminēt mūsu draudzes 
aizgājušos locekļus. Pateicamies Dievam par viņiem un 
paturēsim viņus dzīvus mūsu atmiņās.         Daina Ābele 

 

Mūžībā aizsaukta mūsu draudzes 
locekle un draudzes bijusī ērģeļniece  

 

VELTA BARVIKA 
 

dzimusi 1920. gada 17. augustā Latvijā, 
mirusi 2016. gada 7. novembrī Kalifornijā 

 

Augšā aiz zvaigznēm... 

ZIEDOJUMI 
DIEVNAMA REMONTIEM 
J. & S. Ķivuļi –  $100 
ARCHIBĪSKAPA FONDAM 
J. & S. Ķivuļi  – $50 
ZIEDIEM (ZIEMSVĒTKU) 
S. Upeniece  – $100 
ZVANNIEKIEM – $122  
(Šie ziedojumi saņemti līdz 2016. g. 10. decembrim.) 
Lūdzam neaizmirst iemest kādu centu vai dolaru 
„Zvannieku cūciņā” baznīcas priekštelpā.  
Draudzes padome pateicas par ziedojumiem! 

Atjauno Lestenes baznīcu  
Lestenes baznīca celta pirms 300 gadiem. Koktēlnieks 

Nikolauss Sefrenss jaunākais (1662-1710)  arodu apguva her-
coga Jēkaba laikā, viņa darinātais dievnama altāris un kancele 
apliecina mākslinieka izcilo meistarību. Otrā pasaules kaŗa 
laikā baznīcas tornis izdega, padomju okupācijas gados baz-
nīcu pārvērta par klēti un kalti. Draudze 2002. gada septembrī 
baznīcu ieguva savā īpašumā un sāka atjaunošanas darbus; 
2011. gadā tika nodibināts Lestenes baznīcas atjaunošanas 
fonds. 2016. gadā Adventa laikā uz Lestenes ev. lut. baznīcu 
pārveda ar valsts financējumu restaurēto baroka stila kanceli 
un altāri no Rundāles pils mūzeja, kur līdz šim to varēja 
apskatīt staļļos ierīkotajās izstāžu zālēs.  
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DRAUDZES  LOCEKĻU  DZIMUMDIENAS    

Jūs, bērniņi, nāciet ar priecīgu prāt’… 

MARTĀ 
  1. Richards Teteris, Vilhelms Zaķis 
12. Laila Reimane 
13. Skaidrīte Jēkabsone 
21. Pārsla Blāķe 
22. Tamāra Rūse, Līga Sviksa 
27. Tālivaldis Paegle 
31. Maija Paegle, Ariāna Vītola 

Sirsnīgi sveicam visus jubilārus! 
Draudzes padome 

Ja kāds izlaists, lūdzu ziņot  
Tamārai Rūsei  vai Dainai Ābelei 

FEBRUĀRĪ  
  7. Grants Purmalis 
  8. Krista Circene                         
11. Šenona (Shannon) Purmale,  
    Ruta Ratermane                  
13.  Silvija Millere 
15.  Jānis Zemjānis 
16.  Andris Ritmanis 
21.  Kārlis Tolks  
23.  Silvia Beķere  
25.  Jāna Freimane 
26.  Valdis Vītols     

Visi bērniņi tiešām bija ar priecīgu prāt’ Adventa 
otrās svētdienas svētbrīdī. Latviešu skolas dziedāšanas 
skolotāja Ingrīda Brugmane Dženninga (Jennings) bēr-
niem bija iemācījusi trīs dziesmas un Aija Zeltiņa aici-
nājusi vairākus skolēnus nodeklamēt dzejolīšus. Priecā-
jāmies par Eduarda Zeltiņa-Kalniņa sōlo dziesmā „Zvani 
un sveces” un Ievas Arnoldas, Annas Arnoldas, Kārļa 
Kalvāna un Krišjāņa Hadada (Haddad) deklamācijām. 

Pauls Berkolds spēlēja dziesmām pavadījumu ar klavie-
rēm, Katriāna Zommere ar ģitaru. Katriāna un Ingrīda  
iedvesmoja, dziedot duetu „Nu dusi, puisīt’ saldākais”. 
Izvilkumus no Bībeles lasīja Benita Trapse un Andra 
Berkolda, Tamāra Rūse nolasīja mācītāja Modra Plātes 
sprediķi par Adventu un svētku vakara gaidīšanu. Guna 
Jostsone teica lūgšanu. Gan pieaugušie, gan bērni 
baznīcu atstāja ar priecīgu prāt’. 
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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 

 

14. janvārī un 25. februārī  
plkst. 12.00 dievkalpojums; 
pēc dievkalpojuma kafijas 
galds 

 

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 

2016. gada 23. oktōbrī  Dienvidkalifornijas latviešu 
ev. lut. draudzes baznīcā mācītājs Mārtiņš Rubenis 

kristīja Dr. Zintas Zariņas un Maikla Granado 
(Michael J. Granado) meitu Adisonu (Addison Mia 

Granado); Adisonas krustvecāki ir Džefrijs 
Granado (Jeffrey Granado) un Dženifere Kima-

Zenālija (Jennifer Kim-Zehnaly)  

Dieva svētību mazajai Adisonai! 

Ziemsvētku eglīte Sandiego latviešu skolā  2016. gada 10. decembrī 



 
 
 
 
 
 

 
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 CALIF. un nosūtīt: 
              Mrs. Tamāra Kalniņa 252 E Garden Green, Port Hueneme, CA 93041 

 

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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