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SARĪKOJUMU KALENDĀRS 
11. un 12. jūnijā no plkst. 9.00 Losandželosas latviešu namā Latvijas vēstniecības ASV amatpersona 

pieņems pieteikumus Latvijas pasei  (sk. sludinājumu 13. lpp.) 
12. jūnijā plkst. 1.00 1941. g. 14. jūnijā uz Sibirijo aizvesto atceres sarīkojums latviešu namā (sk. 11. lpp.) 

18. jūnijā plkst. 12.00 dienā Jāņu svinības Sandiego  (sk. sludinājumu 21. lpp.) 
20. jūnijā no plkst. 6.00 līdz 9.00  Mountain Mermaid ēkā 20421 Callon Drive, Topanga Canyon, CA 90290 

tikšanās ar grāmatas The Linden Tree & the Legionnaire: Article 58  autori Diānu Maturu (Diana Mathur) 
un grāmatas illustrātoru, leģionāru Kārli Smiltēnu (informācija 11. lpp.) 

25. jūnijā plkst. 4.00 Jāņu svinības latviešu  namā (sk. sludinājumu 16. un 17. lpp.) 
No 18. līdz 28. jūnijam 18. latviešu salidojums Trinidadā un Tobago 

Losandželosas latviešu skolas 2015./16. gada mācību gada absolventes; no kr.:  
Annija Tetere,  Aija Reimane, Ance Trapse, Liāna Berkolda, Krista Hadada (Haddad) 
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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,  Miķelis Cilnis, 
Jānis Daugavietis, Inguna Galviņa, Guna Jostsone –
biedrzine, Tamāra Kalniņa – kasiere, Valdis Ķeris,  Ieva 
Liepniece, Uldis Luste, Nora Mičule, Astra Moora – sek-
retāre, 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 

 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  

Dienvidkalifornijas Latviešu biedrības  
valde visiem biļetena lasītājiem novēl  

krāšņiem piedzīvojumiem bagātu 
vasaru! 
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Dienu pirms Amerikas latviešu apvie-
nības 65. kongresa, 28. aprīlī  Embassy 
Suites Hotel Glendālē  no plkst. 3.00 līdz 
5.30 ALAs kultūras nozares vadītāja Līga 
Ejupe  īpašā seminārā iepazīstināja ar  
plāniem, sagaidot Latvijas 100 gadu ju-
bileju.  

Latvijā 2015. gada 5. februārī ar Ministru kabineta 
rīkojumu Nr. 63 tika izveidota Latvijas Republikas 
simtgades rīcības komiteja, kuŗā ir 29 locekļi, komitejas 
priekšsēde  –  kultūras ministre Dace Melbārde. 

Izveidota arī Latvijas Republikas 100 gadu jubilejas 
Jauniešu rīcības komiteja, kuŗā ir 20 locekļu, komitejas 
priekšsēde –  Elīna Baltskara, valdes locekle organizāci-
jā Youth for City – City for Youth.  

Latvijā 100 gadu jubileju plānots svinēt piecus gadus, 
no 2017. gada rudens līdz 2021. gadam.  

100 gadu jubilejas mērķi:  
 • stiprināt Latvijas sabiedrības valsts gribu un piede-

rības sajūtu; 
• veicināt sadarbību dažādos līmeņos;  
• godināt valsts dibinātājus un pieminēt notikumus, 

kas ietekmējuši Latvijas valsts izveidi;  
• apliecināt Latvijas kā eiropiskas valsts vērtības;  
• cildināt Latvijas dabas skaistumu un kultūras daudz-

veidību;  
• daudzināt Latvijas cilvēku talantus, izcilību un sa-

sniegumus;  
• vēstīt par Latviju, kas, piedzīvojot sarežģītu nācijas 

veidošanās un suverēnitātes nosargāšanas vēsturi, iegu-
vusi konkurētspējīgu 21. gadsimta nacionālas valsts 
identitāti;  

• modināt sabiedrībā atbildības ētiku par sevi, savu 
ģimeni, valsti.  

100 gadu jubilejas svētku padome  izstrādājusi pro-
grammu –  piecus galvenos virzienus, kas emōcionāli 
saistās ar jubilejas svinēšanas rituālu:  

1. Latvijas ciltstēvi un ciltsmātes – vēsturiskie noti-
kumi un cilvēki, kas veidojuši Latvijas valsti, devuši 
ieguldījumu mūsu kultūrā, tautsaimniecībā, izglītībā un 
citās  nozarēs.  

2. Latvijas valstiskuma attīstības ceļi  – Latvijas simt-
gades vēsture izstāstīta Latvijas kartē: tie ir septiņi sim-
boliski ceļi, kas gan vēsturiski, gan simboliski runā par 
Latvijas veidošanos.  

3. Latvijas rotāšana un dāvanu gatavo-
šana  – Latvijas sakopšana, savas dzīves/
darba telpas sagatavošana jubilejai, dāva-
nu radīšanu Latvijai.  

4. Dāvanu pasniegšana jubilejā.  

    5. Latvijas draugi un kaimiņi  – 
starptautiskā un ārvalstu programma, 
sadarbība ar citām valstīm, kas svin 100 
gadu jubileju (Igaunija, Lietuva, Polija, 
Somija).  
   Latvijas 100 gadu jubilejas galvenais 

vēstījums „Es esmu Latvija!”  
  Kultūras ministrijā izveidots Latvijas valsts 100 ga-

du jubilejas birojs, tā vadītāja ir Linda Pavļuta.         
Tālr.: 67-330-322; e-pasts: Linda.Pavluta@km.gov.lv  

Latvijas 100 gadu jubilejas svinību patrons būs Valsts 
prezidents Raimonds Vējonis. 

 Kultūras ministrija no  Latvijas sabiedrības saņēmusi 
vairāk nekā 600 ieteikumu simtgades svinēšanai.  

Jau uzsākts darbs pie virknes projektu: Latvijas Na-
cionālā enciklopēdija; Latvijas valsts 100 gadu jubilejas 
filmas; Latvijas Nacionālā mākslas mūzeja izstādes; 
Dziesmu un Deju svētki; Simtgades skolas soma u. c.  

Ventspils Starptautiskā radioastronomijas centra 
direktors Valdis Avotiņš paziņoja, ka dāvanā abu valstu 
simtgadei, Latvija un Igaunija līdz 2018. gadam plāno 
radīt satelītu, ko paredzēts izmantot gan mācību, gan 
kuģu satiksmes novērošanai Baltijas jūrā. 

Biedrība „Latvijas karogs” plāno katrā valsts novadā 
uzstādīt lielizmēra karogu, Rīgā tā izmēri būs 20×10 m, 
karoga masts sliesies 60 metru augstumā. 

Līdz 2018. gadam  paredzēts uzcelt Rīgā Laikmetīgās 
mākslas mūzeju, akustisko koncertzāli,  atjaunot 
Daugavas stadionu.  

Diriģents Māris Sirmais un Valsts Akadēmiskais 
koris „Latvija” ierosinājuši 70 Latvijas komponistiem 
radīt jaundarbus – dziesmas korim, mūzikāli portretējot 
piecas stichijas: uguni, ūdeni, zemi (Tēvzemi), debesis 
un mīlestību. 

Latvijas Nacionālais kultūras centrs īsteno projektu 
„Katram savu tautastērpu”, tā mērķis atspoguļot latviešu 
tautastērpa izcelšanos, valkāšanas tradicijas, tautastērpu 
dažādību.  

Vietnē www.katramsavutautasterpu.lv var atrast 
sev piemērotu tērpu, uzzināt par meistariem un uzņēmu-
miem, kas darina tautastērpus.  

Projekta „Katram savu tautastērpu” patroneses, bij. 
Valsts prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas viedoklis: 
„Savs tautastērps ir dārgs mantojums, ko varam nodot 

no paaudzes paaudzē. Apģērbjot tau-
tastērpu, mēs uzņemam sevī kaut ko 
senatnīgu un cēlu, tiek aktuālizēta saite 
ar saviem senčiem. Ar tautastērpu jūs 
jutīsities vērtīgāki, skaistāki, dižāki un 
cēlāki.”  

Gatvosimies Latvijas 100 gadu jubilejai! 
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Kultūras ministre Dace Melbārde stāsta: „Tautastērpa 
valkāšana ir tradicija, ko gribam aizvien vairāk iedzīvi-
nāt. Pēdējos 20 līdz 25 gados varam runāt par tautas-
tērpa renesansi Latvijā. Tautastērpa valkāšana ir mūsu 
tautas pašcieņas un pašapziņas apliecinājums, ka jopro-
jām izzinām, cienām un kopjam mūsu kultūras manto-
jumu, ka tas nav tikai mūzejiska vērtība, bet dzīvs man-
tojums, ko nodot nākamajām paaudzēm.”  

 Aplido, apceļo, apmīļo Latviju! 
Fonds „1836”  īstenos projektu „Aplido, apceļo, 

aplido Latviju” –  plānots iz-
veidot taku 1836 km apkārt 
Latvijas pierobežai, visu mar-
šrutu sadalot simts 18,36 km 
gaŗos posmos, kuŗus var ap-
iet, apbraukt vai aplidot. Tiks 
izveidotas naksmītnes un at-
pūtas vietas, sagatavots apraksts par Latvijas apceļošanu. 
Projekta īstenotāji plāno iesaistīt: vietējās pašvaldības, 
lūdzot sakopot ziņas par kultūrvēsturiskajām vietām, kā 
arī palīdzēt izveidot gājēju un divriteņu braucēju takas; 
skautu un gaidu vienības; orientēšanās klubu kā tūrisma 
takas aizsācējus un iemarķētājus ar „1836” zīmēm; 
sabiedrībā zināmus cilvēkus, lai mudinātu iet, svinēt un 
izzināt Latviju!   

Līga Ejupe pastāstīja, ka Latvijas kultūras ministrija 
aicina  4. maijā svinēt Latvijas Republikas neatkarības 
atjaunošanas gadadienu un rīkot „Baltā galdauta svēt-
kus” – pulcēties pie balti klāta galda ģimenes, draugu, 
kaimiņu lokā. „Baltā galdauta svētki” atgādinās, ka Lat-
vijas neatkarības atjaunošana ir valsts otra dzimumdiena, 
kas panākts ar neatlaidīgu rīcību, drosmi un uzdrīkstēša-
nos. Fotografijas Facebook un citās tīmekļa vietnēs 
liecina, ka tas darīts vairākās mūsu kopienas locekļu 
mājās. 

Amerikas latviešu apvienības valde aicina laikā no 
2017. gada 18. novembŗa līdz 2018. gada 18. novem-
brim latviešu centros par godu Latvijas simtgadei kopu-
mā sarīkot 100 dažādus sarīkojumus.  

Amerikā 2017. un 2018. gadā notiks vairāki lieli 
sarīkojumi: ASV latviešu vispārējie XIV Dziesmu svētki 
Baltimorā 2017. gadā no 30. jūnija līdz 3. jūlijam; 
folkloras kopas „Trio” viesturneja; Valmieras drāmas 
teātŗa viesizrādes; Pasaules latviešu ekonomikas un 
inovāciju forums; Dziesmu dienas Gaŗezerā par godu 
Latvijas 100 gadu jubilejai; „Baltijas skaņas / Baltic 
Saunds!” – vokālā ansambļa Mägi viesturneja u. c. 

Līga Ejupe lūdza ikvienu semināra dalībnieku uz-
rakstīt četrus ieteikumus (arī kādu neprātīgu), kā svinēt 
Latvijas 100 gadu jubileju latviešu centros ASV. Sarī-
kojumos, kuŗi var būt gan lieli, gan mazi, ieteicams pie-

minēt vēsturiskas personas, notikumus un sadarbību 
starp  Latviju un ASV; izcelt Latvijas starptautiskos 
sasniegumus kultūrā, zinātnē, mūzikā sporta, jo mums ir 
daudz, ar ko lepoties!  

Latvija ir stabils un uzticams ASV sabiedrotais, abu 
valstu ekonomiskie un technoloģiskie sakari kļūst arvien 
ciešāki. Svarīgi izveidot lielāku sakaru tīklu vietējā un 
valsts mērogā, lai izplatītu plašāku informāciju par 
Latviju un latviešiem.  

DK Latviešu biedrības valde aicina biedrības biedrus  
padomāt un atsūtīt savus ieteikumus, kā svinēt, ko rīkot, 
ko godināt.  

Stāstīsim par mūsu skaisto dzimteni amerikāņu drau-
giem, kaimiņiem, paziņām!  

     Apliecināsim tēvuzemes 
mīlestību ar saviem darbiem!   
     Sagaidīsim Latvijas 100 gadu 
jubileju latviešu namā, tērpsi-
mies tautastērpos, dziedāsim, 
dejosim, deklamēsim, līksmo-
simies, godināsim Latviju! 
 
    Ailu, manu skaļu balsi 
    Kā no tīra zelta lietu! 
    Kad es savu balsi laidu,  
    Šķiet tautiņas taurējam. 

„Baltā galdauta svētki” 4. maijā Staško mājās; 
no kr.: Andra Staško, Vija Doveika, Asja Ritmane, 
Pēteris Staško, Andris Ritmanis, Lolita Ritmane, 

Dziesma (ar Minku), Annija, Ēriks Teteri 
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ALAs 65. kongress notika no 29. aprīļa līdz 1. maijam 
Embassy Suites Hotel Glendālē. Kongresā piedalījās 62 dele-
gāti ar  70 mandātiem, pārstāvot latviešu draudzes, organizā-
cijas, apvienības dažādās ASV pavalstīs –  Ziemeļkalifornijā, 
Dienvidkalifornijā, Ņujorkā, Merilendā, Virdžīnijā, Vašingto-
nā, Kolorado, Pensilvānijā, Ņudžersijā, Mičiganā, Minesotā, 
Viskonsinā, Masačusetā, Ilinojā, Oregonā, Vašingtonā (DC). 
No Rīgas bija atbraucis PBLA pārstāvības vadītājs Jānis 
Andersons un ALAs tīmekļa vietnes veidotājs Klāvs Rudzītis. 
Kongresa mērķis bija pārrunāt paveikto un nākotnē darāmo, 
kā arī organizāciju pārstāvjiem satikties, iepazīties, sadrau-
dzēties. Svētbrīdi  29. aprīlī  vadīja  Guna Jostsone, kopdzies-
mām klvieŗpavadījumu spēlēja  Nora Mičule. 

Rīcības komitejas priekšsēdis Ivars Mičulis uzrunā atgādi-
nāja, ka DK Latviešu biedrība rīkoja 55. kongresu pirms des-
mit gadiem, tie aizritējuši neticami ātri, un  –  te nu mēs esam, 
gandrīz tādi paši, kādi bijām. Viņš uzsvēra, ka galvenais pa-
nākt, lai Latvijā pastāvīgi atrastos Ziemeļatlantijas līguma or-
ganizācijas (NATO) bruņoto spēku vienības, bet viens no 
šķēršļiem ir 1997. gadā parakstītā NATO un Krievijas vieno-
šanās, ka NATO spēki tās jaunajās dalībvalstīs nebūs, savu-
kārt Krievijas – pie šo valstu robežām. Krievi šo vienošanos 
jau vairkākkārt pārkāpuši. Daži BAFL locekļi nesen tikušies 
ar ASV Kongresa deputātiem un aicināja par to runāt NATO 
konferencē, kas notiks  22. jūlijā Varšavā. I. Mičulis piemi-
nēja nepieciešamību Latvijā attīstīt ekonomiku, radīt jaunus 
uzņēmumus.  Jau ir labi piemēri –  bezpilota lidaparāts  
Airdog, ko pērn  pasaules lielākajā technoloģijas un inovāciju 
izstādē CES 2015 Lasvegās atzina par labāko robotu, kas 
automatiski seko sportistam un filmē. Latvijas Organiskās 

sintēzes institūta zinātnieki izgudrojuši unikālas pretvēža zā-
les Belinostat, bet valstī tās neuzskatīja par priōritāti, un 
līdzekļu trūkuma dēļ ražošanu sāka Dānijā, tagad ASV. Lat-
vijā rodas jaunas alus darītavas, tiek ražotas  drēbes bērniem 
no dabiskās kokvilnas. Latvijai  ir savs zaļais zelts – meži. 
Latvijas Universitātes zinātnieki pētī, kādus jaunus komerciā-
lus produktus varētu piedāvāt privātām firmām. „Mēs esam 
gudra, spējīga un darbīga tauta. Ķersimies pie darba, mums 
būs daudz ko spriest, lemt un pārdomāt. Dievs mums ir devis 
tikai vienu Latviju – mīlēsim, sargāsim un celsim to!” 
aicināja DK LB priekšnieks Ivars Mičulis. 

Kongresu atklāja pirms gada ievēlētais  ALAs priekšsēdis 
Pēteris Blumbergs. Agrāk viņš bijis Informācijas nozares 
vadītājs un valdes priekšsēža vietnieks, vadījis ALAs darbu, 
veicinājis Latvijas pievienošanos NATO. 

Pēteris Blumbergs pastāstīja, ka ALA aizvadītajā darbības 
gadā centusies atmaskot Krievijas agresīvo polītiku un prezi-
denta Vladimira Putina propagandu. Rīkoti divi polītiski 
semināri – Skandinavu namā Ņujorkā, kuŗā piedalījās baltiešu 
polītiķi, ASV valdības pārstāvji, amerikā-
ņu žurnālisti, piemēram, kompanijas  
Hermitage Capital Managment  vadītājs 
Bils Brauders (Bill Browder), izdevuma 
The Daily Beast redaktors Maikls Veiss 
(Michael Weiss). Bills Brauders agrāk bija 
lielākais ārzemju ieguldītājs Krievijā, bet 
īsā laikā kļuvis par vienu no lielākajiem 
Krievijas prezidenta kritiķiem. Čikāgā 
martā rīkots Latvijas drošībai un ekono-
mikai veltīts polītisks seminārs, kuŗā pie-

Amerikas latviešu apvienības 65. kongress Losandželosā 

Kongresa sēžu zāles sienu rotāja Teodora Lilienšteina darinātais izteiksmīgais plakāts; pie prezidija gaŗā galda 
sēž ievēlētās amatpersonas, no kr.: vicpriekšsēdes Maira Bundža un Vija Bērziņa, kongresa priekšsēdis Mārtiņš 
Andersons, vicepriekšsēdis Ivars Mičulis, sekretāres – Vija Markova, Ruta Priedkalne-Zirne, Jolanta Mockus 

ALAs  darbības 
pārskats   
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dalījās  Latvijas vēstnieks ASV Andris Razāns, Latvijas goda 
konsuls Čikāgā Roberts Blumbergs, PBLA priekšsēdis Jānis 
Kukainis. Pārrunas vadīja Informācijas nozares vadītāja Taira 
Zoldnere. 

P. Blumbergs pieminēja, ka ALA cieši sadarbojas ar Apv-
ienoto baltiešu komiteju (JBANC) un pauda gandarījumu, ka 
prezidents Baraks Obama ieteicis  2017. gadā  četrkārt palieli-
nāt ASV aizsardzības budžetu Austrumeiropai. Tāpēc svarīgi  
ievērot NATO noteikumus un Latvijai valsts aizsardzībai pie-
šķirt 2% no iekšzemes kopprodukta. 

ALAs priekšsēdis pateicās visu nozaru vadītājiem par 
teicami veikto darbu un kongresa rīkotājiem, Losandželosas 
latviešiem, kuŗi prot strādāt un svinēt.  

Latvijas vēstnieks ASV Andris Razāns apsveikuma runā 
teica, ka šos četrus gadus juties kā viens no savējiem, nevis 
svešinieks. Sākumā viņš brīdināts, ka ASV dzīvo 150 000 lat-
viešu un, iespējams, jutīsies kā zem lupas. Vēstnieks nolasīja  
Latvijas prezidena Raimonda Vējoņa  apsveikumu. Prezidents 
bija aicināts uz kongresu, bet slimības dēļ nevarēja ierasties. 

Kongresa delegātus apsveica PBLA priekšsēdis Jānis 
Kukainis, Latviešu nacionālās valdes Kanadā vadītājs Andris 
Ķesteris, bij. ALAs priekšsēdis (no 1988. līdz 1992. gadam) 
Valdis Pavlovskis piekodināja ikvienu apciemot ASV Kon-
gresa pārstāvjus un lūgt viņus iestāties Baltiešu atbalsta grupā 
Baltic Caucus – tā  būtu dāvana Latvijai 100 gadu jubilejā.  

Pusdienu laikā Stenforda universi-
tātes Grīna bibliotēkas darbiniece 
Elga Zālīte pastāstīja par latviešu 
trimdas archīviem universitātes bib-
liotēkā un Hūvera institūtā. Šie archī-
vi vēl nav pilnīgi izpētīti.   

Pēc pusdienām atsevišķās telpās 
notika Informācijas nozares (vadītāja 
Taira Zoldnere), Kultūras nozares / 
Latviešu institūta (Līga Ejupe), Sporta nozares (Toms Traut-
manis), ALAs kultūras fonda (Sanita Šūmane) darba komisiju 
sēdes. Katrs delegāts varēja izvēlēties, kuŗā darba sēdē pieda-
līties. 

Pēcpusdienā kongresa delegāti un viesi noskatījās filmu 
„Ģenerālplāns” par Krievijas „maigās varas”  ietekmi Latvijā.  

Filma ir Baltijas valstu žurnālistu un filmu studiju Mistrus 
Media (Latvija), Monoklis (Lietuva) un Allfilm (Igaunija) 
kopražojums, režisors –  
Juris Pakalniņš, scēnārija 
autore – bezpeļņas pētnie-
ciskās žurnālistikas orga-
nizācijas Re:Baltica vadī-
tāja Sanita Jemberga, 
līdzautore  –  Re:Baltica 
dibinātāja, Latvijas TV 
raidījuma „1:1” vadītāja 
Inga Spriņģe, producenti 
Gints Grūbe un Elīna 
Gediņa-Ducena. 

Filma „Ģenerālplāns” 
pētī metodes, ar kādām 

Krievija ietekmē Baltijas valstu iekšpolītiku, šķeļ vietējo sa-
biedrību, sēj ilgas pēc Padomju Savienības un noniecina Bal-
tijas valstu atgūto neatkarību. Filma rādīta vairākās valstīs 
starptautiskai publikai. S. Jemberga un I. Spriņģe  atbildēja uz 
daudziem skatītāju jautājumiem. S. Jemberga paskaidroja, ka 
filma nav par Baltijas krieviem, bet gan par ietekmes tīkla 
veidošanas metodi, kuŗas elementi jūtami  arī citās rietumval-
stīs: „Baltija ilgus gadus bijusi izmēģinājumu poligons infor-
mātīvajā kaŗā, un tajā kā ierindnieki kaŗo Kremļa kontrolētas 
tālrādes, Krievijas financētas nevaldības organizācijas un tās 
atbalstīti polītiķi.  Mums,  žurnālistiem bija pienākums parā-
dīt, kā šīs ietekmes tīkls tiek veidots, financēts un izmantots.”  

Krievi cenšas atjaunot savu diženumu, imperiju un rīkojas 
kā šovinisti, lieto visus līdzekļus, mēģina ietekmēt partneŗus 
citās zemēs. Lieli līdzekļi tiek ieguldīti militārā rūpniecībā, 
krievu rīcībā ir liels kodolarsenāls.  

Filma vienu otru delegātu noskaņoja pesimistiski. Latvija 
ir neatkarīga jau 25 gadus, bet valsts drošība nemitīgi vēl 
aizvien apdraudēta.  

ALAS 65. kongresa svinīgajā banketā 
uzrunu teica Latvijas 50 gadu okupācijas 
mūzeja direktors Gunārs Nāgels. Viņš sīki 
pastāstīja par mūzeja darbu un tā rekon-
strukcijas projektu, kuŗa autors ir archi-
tekts Gunārs Birkerts. Rīgas pilsētas būv-
valde nedod atļauju jaunās piebūves celša-
nai, jo 20 Latvijas architektu Kultūras mi-
nistrijai nosūtījuši  iebilduma vēstuli –  
projektētā  piebūve „Nākotnes nams” sa-
bojāšot ēkas izskatu. Rīgas domes  Pilsētas 
attīstības departaments nolēmis uzdot Rīgas pilsētas būvval-
dei atkārtoti vērtēt mūzeja pārbūves projeku, bet tā ir birokra-
tiska rekonstrukcijas stiepšana gaŗumā. „Valsts nekustamo 
īpašumu” pārstāvji apsveŗ pārsūdzēt tiesā Rīgas domes Pilsē-
tas attīstības departamenta lēmumu, ka Rīgas pilsētas būvval-
dei atkārtoti jāizvērtē mūzeja rekonstrukcijas projekta iecere. 

Todien dzimumdiena bija Valdim Pavlovskim. ALAs 
priekšsēdis Pēteris Blumbergs viņam pasniedza sarkanas ro-
zes, PBLA priekšsēdis Jānis Kukainis apsveica un atzinīgi no-
vērtēja Valža un viņa dvīņubrāļa Oļģerta Pavlovska patriotis-
mu – abi pēc Latvijas neatkarības atgūšanas bez kavēšanās 
devās palīgā Latvijai. Valdis Pavlovskis bija Latvijas aizsar-
dzības ministrs. Pēteris Blumbergs viņam pasniedza šampa-
niesa pudeli un piebilda, ka ALAs 39. kongresā, kas notika  

Elga Zālīte 

Inga Spriņģe (pa kreisi) un 
Sanita Jemberga 

Gunārs Nāgels 
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1990. gadā no 4. līdz 6. maijam Sanfrancisko, Valdis Pavlov-
skis, uzzinājis, ka Augstākās Padomes deputāti nobalsojuši 
par Latvijas neatkarības atjaunošanu, visiem delegātiem iz-
maksājis šampanieti.  

Kongresa delegātus 30. aprīļa rītā uzrunāja Latvijas vēst-
nieks ASV Andris Razāns. Vienlaikus tā bija atvadu runa, jo 
vēstnieks amatā bijis četrus gadus un drīz Vašingtonu atstās. 
Vēstnieks stāstīja, ka ASV saticis daudz Latvijai labvēlīgi 
noskaņotus cilvēkus, izveidojusies laba sadarbība ar ASV 
latviešu organizācijām, vēstniecība atbalsta programmas, kas 
palīdz ASV latviešu jauniešiem iepazīt Latviju. Viņš aicināja  
gatavoties Latvijas 100 gadu jubilejai, kas galvenokārt būs 
mums pašiem, lai gan, protams, labi, ja par to uzzinās arī cit-
tautieši, jo Latvijai draugu netrūkst. ALAs ģenerālsekretārs 
Raits Eglītis pasniedza vēstniekam dāvanu –  ALAs dzintara 
biedra goda nozīmi.  

Kongresa delegātiem apsveikuma vēstuli bija atsūtījis Lat-
vijas Universitātes rektors Indriķis Muižnieks, viņš aicināja 
atbalstīt Friends of the University of Latvia. 

Marcis Voldiņš nolasīja ALAs valdes amatu kandidātu 
vārdus. Vairākums līdzšinējos nozaru vadītāju bija ar mieru 
palikt savā vietā. Jauna kandidāte bija sekretāres amatam – 
Nora Muižniece (dzīvo Čikāgā, viņa kongresā nebija ieradu-
sies) un Biedru nozares amatam – Filips Andersons, dzīvo  
Sanfrancisko. Sev pēcteci meklē Latviešu insitūta vadītājs 
Arvīds Bļodnieks, viņam ir 94 gadi, bet vēl vienu gadu bija ar 
mieru kandidēt. 

Turpmākā kongresa gaitā notika pārējo ALAs nozaru dar-
ba komisiju sēdes – Izglītības nozares (vadītāja Andra 
Zommere); „Sadarbība ar Latviju” (Kaija Petrovska); Finanču 
un Līdzekļu vākšanas nozares (Dace Spaniere, Jānis Grāma-
tiņš, Andris Ramāns), Biedru nozares (Vilnis Ore), un delegā-
ti atkal izklīda, katrs izvēloties nozari, kuŗa interesē visvairāk.  

Pusdienu laikā Juŗa Padega stipen-
diāte Jeila universitātē Inta Mieriņa  la-
sīja referātu „Diaspora kā resurss Lat-
vijas valstij”. Dr. Inta Mieriņa  ir socio-
loģe, Latvijas Universitātes Filozofijas 
un Socioloģijas institūta  pētnieciskā 
projekta „Latvijas emigrantu kopienas: 
nacionālā identitāte, transnacionālās 
attiecības un diasporas polītika” zināt-
niskā vadītāja. Viņa 2015. gadā  saņēma ASV Valsts departa-
menta Fulbraita stipendiju pētniecības darbam par migrāciju 
Vašingtonas universitātē. Inta Mieriņa ir zinātniskā redaktore 
nesen Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas insti-
tūtā klajā laistai grāmatai „Latvijas emigrantu kopienas: cerī-
bu diaspora”, tajā ievietoti 14 analitiski raksti, kuŗu autori ir 
Latvijā pazīstami sociologi, ekonomisti un komūnikācijas 
pētnieki. Ar Eiropas Sociālā fonda financiālu atbalstu apmē-
ram divarpus gadu laikā aptaujāti  14068 emigranti dažādās 
valstīs, arī tie, kuŗi atgriezušies Latvijā. Ārzemēs dzīvo 
370 000 latviešu, emigrācija pieaug, atgriežas maz. Iedzīvotā-
ji no Latvijas izbrauc, lai nopelnītu, uzlabotu dzīves līmeni, 
darba dēļ, sagādātu bērniem labāku dzīvi, daudzus neapmie-
rina polītiskā situācija, citi vēlas apceļot pasauli, mācīties. 
Visvairāk latviešu dzīvo Anglijā, ASV, Vācijā, Īrijā, Austrā-
lijā, Norvēģijā, Krievijā, Spānijā, Austrālijā. Apmēram 34% 
ārzemju latvieši sūta naudu uz Latviju, nesenie izbraucēji 
atbalsta ģimenes, pēc kaŗa izceļojušie atbalsta studentus, 
ziedo dažādiem labdarības mērķiem. Apmēram 16%  izceļo-
tāju iesaistās organizācijās, koŗos, 6% deju kopās, latviešu 
skolās mācās 20% bērnu.  Aizbraukušie ir aktīvi vēstuļu 
rakstītāji, balsotāji, latvieši dibina uzņēmumus, īpaši Anglijā, 
44% uzņēmēju būtu ar mieru dibināt uzņēmumu Latvijā. 
Visvairāk iedzīvotāju zuduši Latvijas austrumu apgabalā. Ir 
prognōzes, ka pavisam drīz Latvijā būs tikai 1,3 miljoni 
latvieši. Sabiedrība noveco, būs vajadzīgs darbaspēks, bet 
Latvijā imigrantus nevēlas. Tātad būs jāatgriežas latviešiem 
pašiem. Lielākoties aizbrauc jauni cilvēki, kuŗiem augsts 
izglītības līmenis. Latvijā  viņiem mazs darba piedāvājums, 
mazas algas.  Aptaujā piedalījušies 155 zinātņu doktori. Viņi 
atzīst, ka ārzemēs guvuši pašapziņu, kļuvuši atklātāki. 
Turpmāko piecu gadu laikā atgriezties plāno 16%, īpaši opti-
mistiski noskaņotie. Nozīme ir ne tikai ekonomiskam stāvok-
lim, svarīgas arī emōcionālās saites, dzimtenes mīlestība. Ta-
ču, jo ilgāk dzīvo ārvalstīs, jo mazāka iespēja, ka atgriezīsies. 
Neplāno atgriezties augstāko izglītību ieguvušie un tie, kuŗi 
precējušies ar cittautieti. Daudzi domā, ka nevarēs dabūt dar-
bu, kas būtu labi apmaksāts, kā arī atrast mājokli. Atgriezties 
vēlas tie, kuŗi dzīvo Īrijā, Krievijā. Plāno atgriezies tie, kuŗi 
neizmanto savu profesionālo kvalifikāciju, tādu ir 40%, viņi 
samierinātos arī ar mazāku algu. Liela daļa izbraucēju domā, 
ka Latvijas ekonomika nemitīgi pasliktinās. Ārzemēs viņiem 
patīk darba devēju attieksme, tur jūtas vairāk gaidīti un aug-
stāk novērtēti nekā Latvijā. 80% jaunās un 60% vecās diaspo-
ras pārstāvju domā, ka viņi Latvijas valdībai nerūp un pama-
zām zaudē pārliecību, ka Latvijā kaut kas uzlabosies. Strauji 
asimilējas bērni, īpaši jauktās laulībās dzimušie.  

Jānis Daugavietis Latvijas vēstniekam ASV Andrim 
Razānam dāvināja novusa krekliņu; vēstnieks vienmēr 
atbalstījis novusa sacensību rīkošanu un paziņoja, ka 

sacensības vēstniecībā notiks arī turpmāk 

Inta Mieriņa 
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Liela daļa aizbraucēju nezina, ka tāds reemigrācijas plāns 
eksistē. Pētījums par migrāciju ir tīmeklī: www.migracija.lv 

Latvijas emigrantu līdzdalība brīvprātīgajā darbā dažādās 
mītnes zemēs ir atšķirīga: aktīvākie ir Igaunijā, ASV, Austrā-
lijā, Beļģijā, Luksemburgā un Austrijā,  mazāk aktīvi – Dien-
videiropas valstu latvieši. 

Pēc Dr. Intas Mieriņas referāta nozaru vadītāji ziņoja par 
pārrunāto darbu grupās.  

Izglītības nozares vadītāja Andra Zommere aicināja izpla-
tīt informāciju par latviešu skolām ASV, bērni un jaunieši 
lūgti pieteikties mācībām vasaras vidusskolās Kursā un Gaŗ-
ezerā. 

Sadarbība ar Latviju nozares vadītāja Kaija Petrovska pa-
stāstīja, ka darba grupā parādīta filma par daudzbērnu ģime-
nēm Latvijā, kuŗām nepieciešams atbalsts, un pateicās dāsna-
jiem ziedotājiem „Drošā tilta” programmai.  

Informācijas nozares vadītāja Taira Zoldnere ieteica bie-
žāk ieskatīties ALAs vietnē tīmeklī, ko drīzumā atjaunos, pa-
darīs laikmetīgāku. Viņa lūdza rakstīt Saeimas deputātiem 
vēstules, aicināt viņus  atbalstīt likumprojektu par Latvijas50 
gadu okupācijas mūzeju. Jāatbalsta ar Amerikas baltiešu brī-
vības līgas centieni, jāatjauno raidītājs „Brīvā Eiropa”.   

Sporta nozares vadītājs Toms Trautmanis ziņoja, ka  1. ok-
tōbrī  Gaŗezerā notiks ASV latviešu 63. meistarsacīkstes un 
2018. gadā sporta spēles Koknesē. Īpašā alejā uz bruģakme-
ņiem būs iegravēti sportistu vārdi, pieminot izsūtītos latvie-
šus, tiks iestādīt koki. Jānis Celms izplata informāciju par lat-
viešu vieglatlētiem ASV augstskolās. Novusa nozares refe-
rents Jānis Daugavietis aicināja iegādāties novusa galdus un 
novietot vietās, kur pulcējas latvieši. 

Kultūras nozares vadītāja Līga Ejupe runāja par nepiecie-
šamību saglabāt archīvus, un pirms nākamā ALAs kongresa 
plānots seminārs, kā tos vākt un ko ar tiem darīt. Kultūras no-
zarei ir cieša sadarbība ar Latviju, jauniešiem patīk projekts 
„Pavadi vasaru Latvijā” – jaunieši no 19 gadu vecuma var 
pieteikties Latvijā strādāt 11 iestādēs, pērn šo iespēju izman-
toja 16 jauniešu, šogad pieteikušies 15, arī no Kanadas un 
Austrālijas.  

Marcis Voldiņš paziņoja par Kārļa Cīruļa testamentāro no-
vēlējumu ALAi – 100 000 dolaru. Viņš savu manojumu no-
vēlējis deviņām organizācijām.  

Visus ALAs valdes kandidātus ievēlēja ar aklamāciju. 
Par ALAs Kultūras fonda priekšsēdi vienbalsīgi ievēlēja 

Sanitu Šūmani. 
Kongresa balle notika latviešu namā, uz kurieni delegātus 

no viesnīcas nogādāja ar autobusu. Galdi bija grezni klāti, cie-
nastu sagādāja Pegija Taube ar palīgiem. Balles apmeklētāji 
noklausījās priekšnesumus – Aija Matsone ar mežragu atska-
ņoja latviešu tautasdziesmu rapsodiju, klavieŗavadījumu spē-
lējot Lolitai Ritmanei. Māra Zommere un Andra Staško dzie-
dāja Alberta Legzdiņa,  Zigmāra Liepiņa un Raimonda Paula 
dziesmas. Aijas Matsones, Lolitas Ritmanes, Andras Staško 
un Māras Zommeres dziedātājai dziesmai „Šeit ir Latvija” 
pievienojās visi klausītāji, un iztēlē patiešām šķita, ka TE 
patiešām „ir Latvija, te ir Gaujmala, te ir mūsu tēvu dzimte-
ne”. Divas dziesmas dziedāja sōliste Katriāna Zommere, 

pianiste Līga Ceriņa atskaņoja savu miniatūru „Vēl nedaudz 
krāsu” un Alberta Brumleja I’ll Fly away.  Ģitarists Kaspars 
Ozoliņš, basģitarists Arnolds Stantons un bundzinieks Eriks 
Jerumanis  izveidojuši grupu „Roķīgie brāļi”, viņi enerģiski 
spēlēja un dziedāja  divas  ansambļa „Prāta vētras” dziesmas 
un Aināra Virgas „Dzimtā valoda”. Deju mūziku līdz pusnak-
tij spēlēja ansamblis „Lāčkāja” Paula Berkolda vadībā. 
Vakaru vadīja Jānis Lejnieks. 

Ballē ASV latviešu XIV vispārējo Dziesmu svētku rīcības 
komitejas priekšsēdei Marisai Gudrajai XVI Rietumkrasta 
latviešu Dziesmu svētku Sanhosē rīcības komitejas pārstāve 
Una Veilande svinīgi nodeva Dziesmu svētku karogu. Kaija 
Petrovska nolasīja ASV latviešu XIII vispārējo Dziesmu 
svētku rīcības komitejas priekšsēža Andra Kursieša apsvei-
kumu, kas beidzās ar vārdiem: „Lai dziesma skan!”  

PBLA priekšsēdis Valdis Pavlovskis Jānim Kukainim pa-
sniedza Amerikas baltiešu brīvības līgas apbalvojumu par ne-
atlaidīgu  darbu Baltijas valstu brīvības un drošības veicināša-
nā un uzsvēra J. Kukaiņa ieguldījumu Latvijas uzņemšanā 
NATO. BAFL balvas pasniegšanas ceremonija notika 2. aprī-
lī, kad Jānis Kukainis bija Latvijā.  

Kongresa Rīcības komitejas priekšsēdis Ivars Mičulis 
pateicās visiem, kuŗi palīdzēja kongresa rīkošanas darbā – 
Dāvim Reinam, kasierei Solvitai Pastarei, Gunai Jostsonei, 
Jānim Taubem, Norai Mičulei, Tamārai Kalniņai, Teodoram 
Lilienšteinam, Sandrai Gulbei, Marutai Ratermanei, Pegijai 
Taubei. Dāvis Reins uz viesnīcu no latviešu nama aizveda un 
pēc kongresa atkal atveda karogus, pie sienas piestiprināmo 
lielo kongresa plakātu, nemitīgi pārbaudīja, vai darbojas  
projekcijas aparāts un mikrofōni. Daudzi delegāti ļoti atzinīgi 
novērtēja Teodora Lilienšteina darināto kongresa emblēmu.  

Svētbrīdi arī pēdējā kongresa dienā, 1. maijā, vadīja Guna 
Jostsone.   

Raits Eglītis apsveica jauno ALAs mūža biedri  – PBLA 
ģenerālsekretāri  Ilzi Garozu un  Dzintara mūža  biedri – 
Latviešu apvienības Detroitā delegāti Viju Markovu. 

Jānis Vilciņš paziņoja, ka nākamā gadā kongresu rīkos 
Čikāgas latvieši.   

Kongresā piedalījās daudz jauniešu, jaunās ALAs valdes 

ASV gaidu jendas vadītāja Rasma Kraule ballē nolasīja 
paziņojumu par  2015. gada Gopera fonda balvas 

piešķiršanu dziesmuspēles „Te nu mēs esam” autoriem 
Lolitai Ritmanei un Edvīnam Rūsim 
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locekļi caurmērā ir vidējos gados, visi profesionāļi, lielākai 
daļai latviešu valoda ir otrā valoda, viņi uzņēmušies papildus 
brīvprātīgu darbu. 

ALAs valde sāka ierosināja vākt līdzekļus Latvijas 100 ga-
du jubilejai un aicināja katru ALAs biedru 2016., 2017. un 
2018. gadā katru gadu ziedot 100 dolaru. Kongresa laikā vai-
rāk nekā 30 delegātu atsaucās šim aicinājumam. 

Nav iespējams aprakstīt visu, kas kongresā notika. Gribē-
jās, kaut vairāk šejieniešu būtu atbraukuši uz viesnīcu 
Glendālē un piedalījušies kongresa darbā. Visi DK latvieši un 
DK LB   biedri aicināti iestāties Amerikas latviešu apvienībā. 
ALA dara daudz, ALA mūs vieno! 

Tūlīt pēc kongresa notika ALAs jaunievēlētas valdes 
locekļu pirmā sēde.  

Kongresa fotografe bija Oregonas latviešu biedrības 
pārstāve Vēsma Puharte. Fotografijas var apskatīt tīmeklī: 
https://onedrive.live.com/redir?
resid=D3C437DCCB23A762!5059&authkey=!
AAlwqkKtqmcUfrE&ithint=folder%2cjpg 

ALAs jaunā valde; no kr.: Revīzijas komisijas locekle Līga Jākobsone, Revīzijas komisijas loceklis Mārtiņš Andersons,  
ALAs Kultūras fonda priekšsēde Sanita Šūmane, Revīzijas komisijas loceklis Roberts Šverns,  

Kultūras nozares vadītāja Līga Ejupe, Biedru nozares vadītājs Filips Andersons, ALAs priekšsēdis Pēteris Blumbergs,  
Informācijas nozares vadītāja Taira Zoldnere, kasieres palīgs Jānis Grāmatiņš,  

„Sadarbība ar Latviju“ nozares vadītāja Kaija Petrovska, Sporta nozares vadītājs Toms Trautmanis,   
kasiere Dace Spaniere, Izglītības nozares vadītāja Andra Zommere 

Balles vakarā uz namu bija atbraucis 103 gadus vecais 
DK LB biedrs Kārlis Ķilkuts, ko visi apmeklētāji 

apsveica, pieceldamies kājās un aplaudējot; Pēteris 
Blumbergs pastāstīja, ka viņa vectēvs Jānis Blumbergs 

kopā ar Kārli Ķilkutu darbojies  ALAs Izglītības nozarē 
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Losandželoas latviešu skolas 2015./16.  mācību gads bei-
dzās 15. maijā, 8. klasi beidza piecas jaunietes. Visu klašu 
skolēni saņēma liecības, viņi bija sagatavojuši priekšnesumus. 
Andra Berkolde uzrakstīja lugu  „Mātes izbraukums” un to 
iestudēja. Pauls Berkolds un Inguna Dženninga (Jennings) 
iemācīja dziesmas. Diāna Zaķe choreografeja  un absolven-
tēm iestudēja deju „Laid, māmiņa, tautiņās”. Programmas 
autore Dziesma Tetere sagatavoja un parādīja slīdīšu izrādi 
par absolventēm kopš 2002. gada.  

Klases audzinātāja Ilze Nagaine atbrauca apsveikt  absol-
ventes no Sakramento, viņa bija meiteņu skolotāja, kopš viņas 
sāka apmeklēt latviešu skolu. Sigita Šulce Hadada un Endija 
Damroze klāja svētku galdus un izrotāja zāli. Sandra Gulbe 
izsūtīja reklāmu. Dace Reimane ar meitām Dainu un Lailu 
sagatavoja smalku cienastu.  

Absolventes saņēma skolas dāvanu, ko sagādāja jaunā mā-
cību pārzine Aija Zeltiņa – krekliņus ar Nīcas vainaga attēlu 
un grāmatu. Tamāra Rūse pasniedza ļoti jauku draudzes dā-
vanu – Tēvreizi glītā ietvarā. Daugavas Vanagu apvienības 
pārstāve Inguna Galviņa aicināja absolventes pieteikties sti-
pendijām turpmākai latviskai izglītībai. DK latviešu biedrības 
valdes locekļi bija pasūtinājuši lielu kūku, ko pasniedza Guna 
Jostsone.   

Skolotājas Ilze Nagaine un Dziesma Tetere apsveica ab-
solventes, vēlēja daudz laimes un pasniedza dāvanas. Jaunāko 
klašu skolēni izteiksmīgi deklamēja absolventēm veltītus dze-
joļus.  

Absolventes no sirds vēlas pateikties ģimenēm: māmiņām, 
tēviem un vecvecākiem, Losandželosas latviešu skolas sai-
mei, pārzinei Norai Mičulei un visiem mīļajiem skolotājiem, 
kuŗi viņas mācīja kopš bērnudārza gadiem; tautasdeju kopai 
„Pērkonītis” un visām vadītājām –  Lomai Kārkliņai, Dzies-
mai Teterei, Ilzei Nagainei, Diānai Zaķei un Ilzei Matsonei;  
dziedāšanas skolotājiem – Lolitai Ritmanei Matsonei, Edvī-
nam Rūsim, Paulam Berkoldam un Ingrīdai Dženningai; vi-
siem Dienvidkalifornijas latviešiem, latviešu nama pārvaldei, 
DK Latviešu biedrībai,  DK Daugavas Vanagu apvienībai un 
vanadzēm par  atbalstu; DK latviešu ev. lut. draudzei un mā-
cītājiem. 

Šajā mācību gadā skolotājiem palīdzēja divi vidusskolēni  
– Daina Reimane un Rūdolfs Grants. Viņi visu gadu aktīvi 
piedalījās skolas dzīvē, mācīja, organizācija, darīja praktiskus 
darbus. Skolas saime ir pateicīga abiem jauniešiem un ļoti 
cer, ka šī gada absolventes un citi jaunieši, kuŗi vēlētos iegūt 
„brīvprātīgā darba” kreditu amerikāņu vidusskolā, iesaistīsies 
kādā organizāciju darbā. Jaunieši, kuŗiem būtu interese, lūgti 
sazināties ar Dziesmu Teteri. 

Dziesma pastāstīja, ka 2002. gada 20. aprīlī viņa un dzī-
vesdraugs Ēriks ar mazo, pirms desmit dienām dzimušo Anni-
ju aizbraukuši Kalifornijas luterāņu universitātē uz Skandina-
vu festivālu, kuŗā piedalījās arī latvieši. Annija latviešu sa-
biedrībā izaugusi, viņai bija iespēja no visiem mācīties. Katrs 
mazais padoms, katrs latviskais „labrīt” un „paldies” tagad ir 
pats par sevis saprotams, par to nav vairs jāatgādina. Dziesma 

ir pateicīga, ka Annijai bija iespēja būt Losandželosas latviešu 
sabiedrībā katru nedēļu un reizēm pat vairākas dienas nedēļā 
kopā ar citiem latviešu bērniem, un liels sasniegums ir, ka, 
dzīvojot ASV, izaugusi meita, kuŗa  ar pārliecību saka: „Esmu 
latviete!”  

Visām absolventēm todien bija  mazliet skumji un nobira 
pa asarai, jo, lai arī reizēm negribējās celties un nākt uz skolu 
svētdienas rītos, te viņas jutās kā lielā ģimenē. Viņas nolēmu-
šas tikties vismaz divas reizes gadā, jo ir sadraudzējušās.  Lie-
lākā dāvana, ko vecāki saviem bērniem ārzemēs var sagādāt –  
būt kopā, augt, mācīties, priecāties un bēdāties kopā ar citiem 
latviešiem.  

Izlaidums Losandželosas latviešu skolā 

Skolas jaunāko klašu audzēkņi, nākamie absolventi 

Izlaiduma dienā cienastu gatavoja, no kreisās: Laila 
Reimane, Daina Reimane un Dace Dābola-Reimane 
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Aina no Andras Berkoldas lugas „Mātes izbraukums”;  
 no kr.: Eduards Zeltiņš Kalniņš, Liāna Berkolda, Krista 

Hadada, Annija Tetere, Ance Trapse, Aija Reimane, 
Katrīna Sonveina 

Dziesma un Ēriks Teteri nemaz nebija plānojuši, ka audzi-
nās meitu tā, lai viņa justos kā  latviete. Tagad ir liels prieks, 
ka bērns pateicas par visu latvisko un, mājās braucot, automa-
šīnā dungo dziesmiņu: „Uz mājām gājuputni lido, lidosim 
mēs viņiem līdz!” 

Dziesma Tetere skolā  strādājusi kopš 1997. gada, turpmāk 
viņa būs skolotāju palīgu programmas koordinātore un  valo-
das līmeņa eksāmenu palīdze.  

Skolā šogad nebija 7. klases, tātad nākamā gadā izlaiduma 
nebūs, bet gan tikai 2018. gadā.  

12. jūnijā plkst. 1.00 Losandželosas latviešu 
namā piemiņas sarīkojums  

1941. gada 14. jūnijā aizvestajiem  
 

Programmā: 
Svētbrīdis / lūgšana 

ASV himna 
DK LB biedrības valdes priekšnieka  

Ivara Mičuļa uzruna 
Matīss Platacis dalīsies ar  vecvecāku  

stāstiem par pārdzīvoto deportāciju laikā  
Latviešu jauniešu mūzikāli priekšnesumi 

Igaunijas, Latvijas, Lietuvas konsulu uzruna  
Igaunijas, Latvijas, Lietuvas himna 

Uzkodas 
 

Ieeja par ziedojumu; ziedojumi tiks nodoti 
Latvijas 50 gadu okupācijas mūzejam  un 

fondam „Sibirijas bērni” 
Kopš 1941. gada 14. jūnija deportācijām 

šogad aprit 75 gadi  

Grāmata par latviešu jauniešu 
pretošanos okupantiem  

Tikšanās ar grāmatas The Linden Tree & the 
Legionnaire: Article 58 autori Diānu Maturu (Diana 
Mathur) un leģionāru Kārli Smiltēnu, grāmatas 
illustrātoru, notiks 20. jūnijā no plkst. 6.00 līdz 9.00 
vēsturiskajā Mountain Mermaid 
ēkā 20421 Callon Drive, 
Topanga Canyon 90290. 

Grāmatu varēs iegādāties un 
dabūt autoru autografu. Diana 
Mature aicina latviešus ierasties 
tautastērpā.  

Sīkāka informācija par grā-
matu un tās autoriem: 
www.TheLindenTree.info 

Kārlis Smiltēns dzimis 1921. 
gadā. Viņš mācījās Latvijas 
Mākslas akadēmijas 1. kursā,  
kad viņu iesauca leģionā.         
K. Smiltēns cīnījās Latvie-
šu leģiona 15. divīzijā, 
kauju starplaikos  piezīmju 
grāmatā tapa zīmējumu 
skices.   

K. Smiltēns 1992. gadā  
atguva savas ģimenes māju 
Ikšķilē, Dainu ielā, un to 
atjaunoja. Savas gleznas un 
zīmējumus viņš aizsūtījis 
uz Kaŗa mūzeju Rīgā. 
Attēlā pa labi – Kārlis 
Smiltēns Ikšķilē. 

Diāna Mature un Kārlis Smiltēns 

Leģionārs  
Kārlis Smiltēns  
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Amerikas baltiešu brīvības līgas (BAFL) 34. gadskār- 
tējais apbalvojumu pasniegšanas bankets notika 2. aprī-
ļa vakarā Losandželosas latviešu namā. Svinīgajā sarīko-
jumā kuplā skaitā pulcējās latvieši, lietuvieši un igauņi. 
Nama zāle bija pilna, ieradās vairāk nekā 180 viesu.  

BAFL darbību atbalsta ukraiņi, banketā  bija arī viņu 
pārstāvji.  Sarīkojumu vadīja Lietuvas goda konsule 
Kalifornijā Daiva Čekanauska Navarete. Lūgšanu teica 
BAFL valdes loceklis Aivars Jerumanis. Sarīkojumu  
atklāja BAFL prezidents Valdis Pavlovskis. 

BAFL prezidents Valdis Pavlovskis paziņoja, ka par  
ilggadēju un neatlaidīgu darbu Baltijas valstu brīvības 
un drošības veicināšanā apbalvojumi 2016. gadā piešķir-
ti lietuvietei Andželai Nelsai, igaunim Arnem Kalmam 
un latvietim Jānim Kukainim. Jānis Kukainis banketā 
nevarēja ierastos, jo bija aizbraucis uz Latviju.  

Banketa galvenais viesis  bija 
Latvijas Valsts prezidenta nacio-
nālās drošības padomnieks, Na-
cionālās drošības padomes sek-
retārs Jānis Kažociņš. Viņš dzi-
mis 1951. gada 11. maijā Pīter-
boro, Lielbritanijā. Studējis No-
tingemas universitātes filozofijas 
fakultātē,  ieguvis bakalaura gra-
du. 1973. gadā absolvējis Sandhērstas Karalisko militāro 
akadēmiju, 1984. gadā stažējies Lielbritanijas vecāko 
virsnieku kursos (saņēmis Komandanta godalgu), 30 ga-
dus dienējis Apvienotās Karalistes Bruņotajos spēkos, 
ieguvis brigādes ģenerāļa dienesta pakāpi. No 1995. līdz 
1997. gadam bija pirmais Lielbritanijas militārais atašejs 
Igaunijā, Latvijā un Lietuvā. No dienesta britu armijā 
atvaļinājies 2002. gadā. No 2003. gada pastāvīgi dzīvo 
Latvijā. No 2003. līdz 2013. gadam vadījis Satversmes 
aizsardzības biroju. No 2013. līdz 2015. gadam bijis 
aizsardzības ministra un ārlietu ministra padomnieks. No 
2016. gada janvāŗa ir Latvijas Valsts prezidenta nacio-
nālās drošības padomnieks, Nacionālās drošības pado-
mes sekretārs. 

 Jānis Kažociņš Losandželosā bija ieradies uz trim 
dienām. BAFL amatpersonas sarīkoja viņam interviju ar  
RAND Corporation 11 zinātniekiem un pētniekiem. In-
tervija  ilga 75 minūtes, to tiešsaistā varēja noklausīties 
Vašingtonas un Pitsburgas birojā. Klausītājiem bija 
daudz jautājumu par polītisko un militāro stāvokli 
Baltijas valstīs.  

BAFL apbalvojumu pasniegšanas banketā Jānis 
Kažociņš vispirms pateicās par iespēju būt Losandželo-
sā. Viņš uzsvēra BAFL ieguldījumu Baltijas valstu neat-
karības atgūšanā, piebilstot, ka BAFL darbība  vēl aiz-

vien ir svarīga, jo Krievija turpina apdraudēt Baltiju – 
Krievijas kaŗa lidmašīnas lido tuvu mūsu valstu robe-
žām.  Krievijas prezidents Vladimirs Putins parakstījis 
jaunu drošības koncepciju, ka NATO ir drauds Krievijai 
– ja NATO spēki pietuvosies  Maskavai un Pēterburgai, 
krievi to uztvers kā apdraudējumu savai valstij. Robežas 
gaŗums starp Baltijas valstīm un Krieviju, Baltkrieviju, 
Kaļiņingradu ir vairāk nekā 1500 km; Baltijas valstu un 
NATO robeža ir tikai 104 kilometri. Krievi ne tikai iz-
vieto savus bruņotos  spēkus Baltijas valstu pierobežā, 
bet tur veic arī rēgulāras mācības. Krievi  turpina attīstīt 
hibridkaŗu. Jānis Kažociņš brīdināja, ka nedrīkst aizmirst 
Putina teikto – 20. gadsimta lielākā katastrofa ir PSRS 
sabrukums.  Ļoti iespējams, ka var sabrukt Ziemeļkore-
ja, terroristu rokās nokļūt kodolieroči, sākties masveida 
migrācija, par ko ir lielas bažas Ķīnā, Dienvidkorejā un 
Japānā. Baltijas valstīm kopā ir svarīgi attīstīt  modernās 
technoloģijas, nodrošināt aizsardzību, izstrādāt stratēģiju 
pret Kremļa propagandu, hibriduzbrukumiem, bruņotām 
infiltrācijām un terroristu uzbrukumiem. BAFL var palī-
dzēt atmaskot krievu melus un informācijas izkropļoju-
mus. Jābūt vienotiem un solidāriem, lai sasniegtu mēr-
ķus. Ziemeļamerikā šai vienotībai  un solidāritātei BAFL 
ir galvenais spēks.  

Savas runas beigās Jānis Kažociņš lielajā darbā, ko  
BAFL uzņēmusies, novēlēja labu veiksmi,  jo tā nākotnē  
būs ļoti nepieciešama.  

Apmeklētājiem bija daudz jautājumu, uz kuŗiem viņi 
saņēma atbildes. 

Sarīkojuma beigās apmeklētāji svinīgā noskaņā dzie-
dāja Igaunijas, Latvijas un Lietuvas himnu. 

Apmeklētājus  iepriecināja lietuviešu sōlistes Kristas 
Jogaites brīnišķīgais priekšnesums. 

BAFL gadskārtējais apbalvojumu pasniegšanas bankets 

BAFL prezidents Valdis Pavlovskis (vidū) pasniedza 
balvas igaunim Arnem Kalmam un  

lietuvietei Andželai Nelsai 
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Pārvietojamā pasu darbstacija 
Losandželosā  

Latvijas vēstniecības ASV konsulārā  
amatpersona 2016. gada 11.  un 12. jū-
nijā plāno ierasties Losandželosā ar 
pārvietojamo pasu darbstaciju.  
Latvijas pavalstnieki, kuŗu pasei 
beidzies derīguma termiņš vai  
kuŗi vēlas pirmo reizi saņemt pasi,  
aicināti pieteikties Latvijas vēstniecībā  
līdz š. g. 30. maijam.  

Informācija par pieteikšanos pasu maiņai 
atrodama vēstniecības vietnē tīmeklī Konsulārās 
informācijas sadaļā: www.latvia-usa.org 

Vēstniecības konsulārās nodaļas tālrunis:  
202-328-2881; e-pasts consulate.usa@mfa.gov.lv  

Latvijas vēstniecības ASV Konsulārā nodaļa 

Visi  devās mājas ar pārliecību, ka arī turpmāk jābūt 
vērīgiem, jāinteresējas par polītiskajiem procesiem.   

Ikvienam latvietim, lietuvietim un igaunim modri 
jāstāv sardzē par Baltijas valstu brīvību un neatkarību arī 
nākotnē. 

Amerikas baltiešu brīvības līgas valde sirsnīgi 
pateicas ikvienam, kas palīdzēja banketa sarīkošanā un 
atbalstīja. Īpaši pateicība  visiem ziedotājiem.  

Paldies Amerikas lietuviešu centram, Losandželosas 
igauņu biedrībai, Dienvidkalifornijas latviešu biedrībai, 
Daugavas Vanagu  oganizācijas Dienvidkalifornijas 
apvienībai, individuāliem ziedotājiem – Lindai Cukurai, 
Agrim Pavlovskim, Valdim un Dacei Pavlovskiem, 
Annai Ābelei, Jānim un Dzintrai Janaviem, Bruno un 
Helgai  Lāniem, Robertam Lapeniekam, Ivaram 
Mičulim. 

Viesi tika apkalpoti pie galdiem.  
Vakariņas gatavoja Pegija Taube ar palīgiem.  

 

Amerikas baltiešu brīvības līgas valdes locekļi apbalvojumu pasniegšanas banketā;  
no kreisās: Aivars Jerumanis, dr. Henriks Līsments, BAFL prezidents Valdis Pavlovskis, Guna Jostsone, 

viceprezidents Ivars Mičulis, Andžela Nelsa, viceprezidents Āvo Reinfelds, kasieris Tālivaldis Paegle, 
sekretāre Aleksandra Kudirka, Jānis Lācis 
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tanku ieročiem Čechoslovakijā un vēlāk pārvietoja uz 
Sudetu apgabalu, kur mežā turpinājās apmācības bez 
ieročiem. 

Rietumu frontei tuvojoties, sākās sajukums. Ziņojums 
radio par Prāgas „atbrīvošanu” pamudināja  latviešu rotu      
7. maijā doties ceļā un padoties  amerikāņiem. Daudzi 
puiši zaudēja dzīvību franču gūstā mīnu lauku atmīnēša-
nā bez drošības līdzekļiem. Citi, paklausot krievu repat-
riācijas komisiju aicinājumam atgriezties Latvijā, nokļu-
va Mandžūrijā, kur strādāja par robežsargiem. Vismaz 
280 Gaisa spēku palīgus ievietoja Zedelgemas gūstekņu 
nometnē. Vācu kapitulācijas dienā Kurzemē 8. maijā 
bija apmēram 600 Gaisa spēku palīgu. 

Tanku apkaŗotāju vienības, apbruņotas ar tanku dū-
rēm un Molotova kokteiļiem, iznīcināja daudz padomju 
tanku, protams, arī pašām ciešot zaudējumus. Vairākus 
Gaisa spēku palīgdienesta latviešu jauniešus  apbalvoja 
ar  2. šķiras Dzelzs krustu. 

1944. gada 1. jūlijā sāktā Gaisa spēku palīgu vervēša-
na attiecās arī uz jaunietēm, bet Latvijā viņas šajā die-
nestā neiesaistīja. Vācieši uzsāka meiteņu vervēšanu 
starp bēgļiem Vācijā, bet tas ir cits stāsts. 

Latviešu leģionāru cīņas par savu tēvzemi bija varo-
nīgas, pēc sešām lielkaujām Kurzemes cietoknī viņi pa-
lika neuzvarēti, bet latviešu Gaisa spēku palīgi Otrā pa-
saules kaŗa beigās cīnījās ne mazāk varonīgi.  

Teodors Lilienšteins savas runas beigās piebilda, ka 
pēdējā laikā  latviešu laikrakstos par Latviešu leģionu 
ievietoti lieli attēli un gaŗi raksti, jo, krievu draudiem 
kļūst arvien uzmācīgākiem, pret Latvijas aizstāvētājiem 
mainījusies attieksme. Iespējams, beidzot pienākusi ilgi 
gaidītā taisnības augšāmcelšanās latviešu leģionāriem un 
tiem nedaudzajiem Gaisa spēku palīgiem, kuŗi tuvojas 
mūžības slieksnim. Gods un slava viņiem šajā viņu 
varonības atceres un piemiņas dienā – 8. maijā. Dievs, 
svētī Latviju! 

Sarīkojuma apmeklētāji noskatījās vācu režisora 
Petera Grimma 82 minūšu dokumentārfilmu „Mežabrāļi. 
Īles bunkura partizāni” par pretestības cīņām  pret pa-
domju okupantiem Latvijā pēc otrā pasaules kaŗa bei-
gām. Nacionālie partizāni Īles bunkuru ierīkoja Zemga-
les mežos Jelgavas apriņķī, tas ir lielākais nacionālo 
partizānu bunkurs Baltijā un visā Austrumeiropā. Filma 
izrādīta Berlīnes filmu festivākā 2014. gadā, tās produ-
cents ir Ekarts Reichls (Eckart Reichl). Filmu var 
noskatīties tīmeklī: www.forestbrothers.vhx.tv 

Latvijas un ASV himnai, kā arī Daugavas Vanagu 
dziesmai klavieŗpavadījumu spēlēja Nora Mičule. 

Cienastu gatavoja vanadžu priekšniece Inguna 
Galviņa ar palīgiem. 

Dienvidkalifornijas Daugavas Vanagu apvienība      
8. maijā latviešu namā aicināja uz Gaisa spēku palīgu 
piemiņai veltītu sarīkojumu.  Lūgšanas brīdi vadīja 
Aivars Jerumanis. Runu teica DV apvienības priekšnieks 
Teodors Lilienšteins, atgādinādams, ka gadu un sešus 
mēnešus pirms Latviešu leģiona dibināšanas, 1941. gada 
augustā pēc krievu okupantu padzīšanas, vācu Austrumu 
apgabalu reichsministrijas ierēdņi slēdza visas atjaunotās 
latviešu organizācijas ar nolūku organizēt vienu organi-
zāciju pēc Hitlerjugend parauga, kuŗā visi jaunieši būtu 
pakļauti dienestam un apriņķu jauniešu vadītāji tieši ap-
gabala komisāriem. Latviešu pārstāvji tādam ierosinājam 
nav piekrituši, sarunas izjukušas. Pēc atkārtotiem mēģi-
nājumiem 1942. gadā nodibināta Latvju jaunatnes orga-
nizāciju ar latvisku stāju, tā darbu sāka 1943. gada 1. ap-
rīlī. Hitlerjugend jaunieši Vācijā jau 1942. gadā brīvprā-
tīgi bija sekmīgi palīdzējuši zenītartilērijas baterijām, un 
Austrumu apgabalu ministrijas ierēdņi nolēma Gaisa 
spēku palīgdienestā iesaistīt arī iekaŗoto tautu jauniešus 
ar  vietējo jauniešu organizāciju starpniecību. 

Taču Gaisa spēku palīgdienestā brīvprātīgie pieteicās 
maz, tāpēc vācieši sāka mobilizāciju, kas bija pretliku-
mīga. Tomēr to panāca ar draudiem un mānīgiem solīju-
miem. Latviešu Zemes pašpārvalde sākumā bija noraidī-
ga pret šādu iesaukšanu ar mērķi iesaisīt jauniešus tiešā 
kaŗadarbībā, bet pēdīgi piekāpās. Latvju jaunatnes orga-
nizācijai ar pilsētu un apriņķu valdības starpiecību pie-
spiedu kārtā uzdeva sākt iesaukšanu. Tādējādi 1944. ga-
da vasarā un rudenī kopā ar iesauktajiem un 562 brīvprā-
tīgajiem pēc pārbaudes Gaisa spēkos mobilizēja 3614 
latviešu jauniešus, lielākoties dzimušus 1927. un 1928. 
gadā, tātad 15-17 gadu vecus. 

Jauniešu iesaistīšana dienestā bija paredzēta Latvijas 
territorijā, piemēram, visus Rīgas zenītartilērijas ieročus 
apkalpoja Gaisa spēku palīgi, taču 1944. gada rudenī vi-
ņus pakāpiski sāka pārvest uz Vāciju un nosūtīt uz dažā-
dām Gaisa spēku vienībām – pavisam 2500 personu, arī 
Rīgā esošo kapteiņa Fābiga komandēto apmācības batal-
jonu. Padomju aviācijas uzlidojuma laikā 1944. gada  
19. septembrī starp Gaisa spēku palīgiem ielavījies no-
devējs izšāva signālraķeti, un bojā gāja vairāk nekā 40 
puišu, apmēram 100 tika ievainoti. Kritušos 22. septem-
brī apbedīja Brāļu kapos ar militāru godu. 

Egeras pilsētā Vācijā, uz kurieni pārvietoja Fābiga 
bataljona vienību un citu iesaukto tautu jauniešus, 1945. 
gada janvārī lika izveidot tanku apkaŗotāju vienības, ku-
ŗās katrā būtu 400 dažādu tautību jaunieši. Nelīdzēja va-
dītāju iebildumi, tika vienīgi samazināts jauniešu skaits. 
Latviešiem bija jāizveida viena 60 brīvprātīgo jauniešu 
rota, viņus nosūtīja uz intensīvām apmācībām ar pret-

Kurzemes cietokšņa cīņu atcere, pieminot Gaisa spēku palīgus  
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Dziesma Tetere – jurisprudences doktore 
Dziesma Tetere četrus gadus vakaros mācījās The 

Colleges of Law  Tūkstošozolos, tā bija tuvākā skola, uz 
kuŗu viņa varēja izbraukāt, strādājot pilnu darba laiku 
kompanijā Amgen. Šos četrus gadus viņa skolā un bib-
liotēkā pavadīja vairāk laikā nekā mājās. Vienlaikus 
Dziesma strādāja Losandželosas latviešu svētdienas 
skolā, bija DK Latviešu biedrības valdes locekle, viena 
no tautasdeju kopās „Pērkonītis” vadītājām, vadāja 
meitu Anniju uz orķestŗa un deju mēģinājumiem. Viņa 
paspēja sagatavot „Pērkonīša” dejotājus koncertiem 
Vispārējiem XV Deju svētkiem Latvijā 2013. gadā, kā 
arī Rietumkrasta latviešu XVI Dziesmu svētkiem San-
hosē pērn. Latvijā vairāk nekā 14 stundas dienā bija jā-
pavada Daugavas stadionā, bet naktīs līdz četriem rītā 
Dziesma mācījās un sūtīja uz skolu nepieciešamos rak-
stu darbus. Gulēt iznācis maz, un Dziesma pati  brīnās, 
kā ar visu tika galā. Viņa atzīst, ka nespētu visu paveikt, 
ja viņai nebūtu tik pacietīgs dzīvesdraugs, gudra meita, 
citi ģimenes locekļi, mīļi latviešu draugi un kollēgas. 
Dziesma ir pārliecināta, ka cilvēks pats nevar mērķus 
sasniegt, ja kāds to apgalvo, viņš melo. Visi citi kaut 
kādā veidā palīdz, katram ir sava loma.                       

Viens no Dziesmas profesoriem teicis: „Kāpjot pa 
koka karjēras kāpnēm, nekad nekāp citiem uz roku 
pirkstiem, jo var pienākt diena, kad kāds pakāpiens būs 
izkritis, un tu saviem spēkiem nākamo nevarēsi sasniegt. 
Tādā gadījumā notiks viens no diviem: vai nu rokas, uz 
kuŗām uzkāpi, paraus tevi lejā, vai tās, kuŗas tu saudzēji,  
pacels tevi augšup.”   

Dziesma no sirds ir pateicīga visiem, kas viņu šajā 
grūtajā laikā atbalstīja. Viņasprāt, atbalsts ne vienmēr  ir 
kaut kas īpaši nopietns. Atbalstīt var arī, darot kaut ko 
šķietami pavisam nenozīmīgu.  Mēdz teikt, ka dzīve 
sastāv no sīkumiem, bet „sīkumi” kā tādi nemaz 
neeksistē, viss ir svarīgs!  

Tautasdeju kopai „Pērkonītis” tagad ir citi vadītāji, 
Annija beidza Losandželosas latviešu skolu, Dziesmai 
jātavojas pavalsts sertifikāta iegūšanai, tātad ko darīt būs 
daudz.  

Dziesma Tetere nekad neapstājas pie sasniegtā, 
zinām, ka viņa turpinās kāpt pa karjēras kāpnēm arvien 
augstāk. Apsveicam no sirds un vēlam daudz panākumu 
turpmākajā darbā un dzīvē! 

 

Dziesma Tetere izlaiduma dienā 30. aprīlī  
 Spanish Hills Country Club  

Dziesma Tetere izlaiduma dienā ar dzīvesdraugu 
Ēriku Teteri un meitu Anniju  
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Labi ir gan visur pasaulē, gan mājās 
Ir prieks par ikvienu, kas pievienojas šejienes latviešu 

sabiedrībai, par jauniem bērniem skolā un viņu vecā-
kiem. Losandželosas piepilsētā Hantingtonbīčā nu jau 
divarpus gadu dzīvo Inese Edvarda un Marks Edvards, 
viņu dēls Marks nāk uz latviešu skolu, piedalās sarīkoju-
mos.  

Inese Edvarda pastāstīja, ka 1999. gadā liktenis viņu 
no Latvijas aizveda uz Jaunzēlandi, kur dzīvoja astoņus 
gadus. Jaunzēlandē viņa iepazinās ar angli Marku 
Edvardu, apprecējās, piedzima dēls, mazais Marks. 
Marku un Inesi Edvardus darba gaitas aizveda  uz citām 
pasaules pilsētām –  Londonu Anglijā, Vankuveru Kana-
dā, atpakaļ uz Rīgu Latvijā, Sanfrancisko Ziemeļkalifor-
nijā, pēdīgi uz Losandželosu. Losandželosā ģimene jau 
iedzīvojusies, patīkot tīri labi un te nolemts palikt, kamēr 
dēls pabeigs vidusskolu. Markam ir desmit gadu. 

Latvijā Inese Edvarda strādāja reklāmas aģentūrā 
Adell Saatchi & Saatchi, Jaunzēlandē reklāmēja farma-
cijas izstrādājumus, viņa bijusi itaļu modes preču veikala 
īpašniece. Jau četrus gadus gan vasarā, gan ziemā viņa 
dodas uz modes nedēļu Diseldorfā, kad vācu kompanija 
RIANI iepazīstina ar savu jauno kollekciju un klienti 
pasūtina apģērbu nākamai sezonai. Inese sadarbojas ar 
Krievijas un citu Neatkarīgo valstu savienības dalībval-
stu dizaineriem. Šīs nedēļas esot spraigas un dinamiskas 
– vienlaikus  darbs un atpūta. 

Ineses dzīvesbiedrs Marks Edvards ir konsultants vai-
rākām globālām technoloģiju kompanijām. 

Pie Ineses ciemos bijuši vecāki no Latvijas, Edvardu 
mājās gandrīz vienmēr ir kāds viesis no dzimtenes, kas 

arī atnāk uz latviešu namu. Jau no pirmās reizes, kad 
Inese ieradusies latviešu namā, viņa jutusi tā draudzīgo 
gaisotni,  šejieniešu labvēlību un sirsnību. Inese pati ir 
atklāta un draudzīga, patīkami ar viņu patērzēt, apmainī-
ties domām par notikumiem Latvijā un pasaulē. 

Uz jautājumu kādi ir viņas vaļasprieki, Inese atbildē-
ja:  „Prieku daudz  – vaļas maz!”.  Inesei patīkot meklēt 
un atrast jaunas idejas veselīga ēdiena gatavošanai, tāpēc 
nemitīgi jālasa, jāinteresējas, jāizmēģina. Ierosmi var gūt 
arī no dažādajiem ciemiņiem –  radiem, draugiem, pazi-
ņām, uzņēmuma partneŗiem, klientiem.  

Edvardu ģimene cenšas būt fiziski aktīvi – Inese iet 
uz jogas nodarbībām, brauc ar divriteni, nesen viņa kā-
pelējusi pa Lielā kanjona kalniem. Lielais un mazais 
Marks aizrāvušies ar golfa spēli. Mazo Marku interesē 
korejiešu cīņas sports teikvondo, pēc pusotra gada viņš 
cer iegūt melno jostu! Un tas nebūt nav viss! Viņam pa-
tīk dziedāt, spēlēt vijoli un saksofōnu. Marka vijoles 
skolotājs ir Armands Melnbārdis, saksofōnu Marks spēlē 
skolas ansamblī, dziedāt mācās RokStars Music Studios.  

Bieži vien jauniebraucēji nemaz nezina vai pat neie-
domājas, ka Losandželosā ir latviešu nams, to nemeklē, 
bet Inese jau Sanfrancisko atradusi latviešu namu un no-
spriedusi, ka tādam noteikti jābūt arī Losandželosā.  Lat-
viešu sabiedrība Inesei ir ļoti svarīga, viņa priecājas, ka 
namā notiek dažādi sarīkojumi un ir latviešu skola, lai 
gan nav viegli savienot mācības ar amerikāņu skolas 
nedēļas nogales aktīvitātēm. Viņa ieteic izmantot katru 
izdevību bērnus vasarās vest uz Latviju. Inese un Marks laulību dienā 2006. gada 18. februārī 
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Sen tas bij... 
Žurnāla „Sestdiena” 2015. g. 19. jūnija – 2. jūlija izdevumā ievietots 

Romāna Koļedas raksts „Savādā dzimtene” par Jāņu svinēšanu Latvijas 
okupācijas laikā, tajā pieminēti puķu bērni, brīvdomātāji, kuŗi 1974. ga-
dā pavadījuši līgonakti „Mežuplejās”.  

Viena no šiem  puķubērniem, Valda Podkalne, stāsta: „Alfrēds ar 
gaŗmataino, blondo parūku bija vieds cilvēks jau no jaunības. Padomju 
laikā viņš emigrēja uz ASV, dzīvo Losandželosā. Viņam priekšā 
Alfrēda draudzene (Inguna Galviņa), arī emigrēja uz ASV. Viņiem ir  
meita (Madara Galviņa). Blakus Alfrēdam – Sergejs Akurāters, viņš 
pirms pāris gadiem aizgāja no dzīves. Viņš ieradās ar savu tā laika 
draudzeni Sarmīti. Centrā es, blakus man Valdis Bojarēvičs, viņš kopš 
90. gadu vidus strādā un dzīvo Londonā, ir fiziķis Grīnvičas 
universitātē. Man priekšā Anatolijs – Rīgas kinostudijas kinooperātors.”  

Losandželosas latviešu vīru koris „Uzdziedāsim brā-
ļi” 17. aprīlī iepriecināja mūsu draudzi ar skanīgu un in-
teresantu koncertu. Koris jau daudziem bija pazīstams 
no iepriekšējā brauciena uz Amerikas austrumu krastu, 
tā ka mūsu sarīkojuma zāle bija pārpildīta ar priecīgiem 
klausītājiem. Bija ar ko dzirdēt!  Vispirms gribētu teikt, 
ka koŗa nosaukums ir pārāk pieticīgs, viņiem labi piestā-
vētu „PĒRKONBRĀĻI” –  kā  slavenajai īru grupai 
CELTIC THUNDER, kas savos koncertos arī maina 
tērpus un izdara dažādas kustības.  

Koncerts sākās ar varenu iemaršēšanu. Vīri, skanot 
bungām, dziedāja  kaŗavīru dziesmu „Kad ar uzvaru”.  
Elegantos kungus melnos smokingos ar sarkaniem tau-
riņiem pavadīja trausla, skaista diriģente melnā tērpā.  
Varbūt viņiem piestāvētu  dekorātīvi apmetņi – melni ar 
sarkanu oderi? Viņiem  ir laba stāja un disciplīna. Pirma-
jā daļā dzirdējām nopietnākas dziesmas, kuŗas pieteica 
diriģente Dr. Laura Rokpelne-Mičule, tās labi raksturo-
jot. Klavieŗpavadījumu spēlēja profesionāla, jauna un 
skaista māksliniece Līga Ceriņa. 

Koncerta otrā daļā koristiem bija citi tērpi –  košsar-
kanas vestes, un diriģentei elegants sarkans vakartērps.  
Dziesmas bija rotaļīgākas – komponista Raimonda Paula 
„Mežrozīte” un citas, humorpilnās –  „Kur tad tu nu 
biji?” un zviedra Folkes Rabes „Rondo” (bez vārdiem!), 
koristiem labi sadziedoties un žestikulējot, pāris dzies-
mu angļu valodā, dažām pavadījumu atskaņoja akordeo-
nists, ģitarists un bundzinieks.  

Jāapbrīno Dr. Rokpelnes-Mičules lielais darbs,  dau-
dzas dziesmas viņa pati aranžējusi, korim piesaista jau-
nus dziedātājus, pat no tālienes.  Klausītāji varēja pārlie-
cināties, ar kādu sajūsmu koristi dzied, un, koncertam 
beidzoties, viņi piecēlās kājās un ilgi aplaudēja. Pēc 
koncerta koristi  un klausītāji pakavējās un patērzēja. No 
saimniecēm uzzināju, ka viesošanās laikā apēstas 500 
sviestmaizītes, vēl visādas kafijas maizītes un kūkas, ar 
Aleksandra kūku priekšgalā. Droši vien tas bija  
draudzes sarīkojumu rekords!  

Viena no sajūsminātajām klausītājām  
– Māra Celmiņa 

                Pērkonbrāļi dimdināja Filadelfiju  
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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. 

Latvijas Universitāte un Latviešu valodas aģentūra 
aicina pieteikties „Latviešu valodas un kultūras vasaras 
skolai 2016”. Vasaras skola paredzēta studentiem ar lat-
viešu valodas priekšzināšanām (A1), kuŗi vēlas ne tikai 
pilnveidot valodas prasmi, bet arī paplašināt zināšanas 
par Latvijas vēsturi, mākslu un folkloru. Īpaši aicināti 
studenti, kuŗi ārvalstu augstskolās apgūst latviešu valo-
du vai studē baltu valodas. 

Vasaras programmā ietilpst:  
* intensīvs latviešu valodas apguves kurss;  
* lekcijas par Latvijas vēsturi, mākslu un folkloru 

(angļu  un latviešu valodā);  
* Rīgas un Ventspils mūzeju apskate;  
* triju dienu izbraukums uz Ventspili. 
 Studentiem, kuŗi pēc kursa beigšanas sekmīgi  

nokārtos gala pārbaudi,  piešķirs četrus kreditpunktus (6 
ECTS).   

Mācībmaksa vasaras skolā –  €381, reģistrācijas 
maksa – €12. Studenti var pieprasīt stipendiju.  

Informācija Latvijas Universitātes vietnē tīmeklī:  
http://www.latvianlanguage.lu.lv/ 

Latviešu valodas un kultūras 
vasaras skola  

Rīgā, no 2016. gada 18. līdz 30. jūlijam 

Pirms vairākiem gadiem Lolita 
Ritmane komponēja mūziku 
filmai Mystery of the Batwoman.  
Tagad LaLa Land Records izdeva 
tvartu (CD) ar šīs filmas mūziku.  
Nav noslēpums, ka CD ieraksti tiek 
izdoti arvien mazāk, jo iecienītāka 

ir digitālā forma. Tomēr, ja būs atbalsts un interese, 
LaLa Land turpinās izdot filmu mūzikas diskus. 

Komponiste Lolita Ritmane būtu ļoti pateicīga par 
atbalstu.  La-La Land Records tvartu var pasūtināt: 
 http://lalalandrecords.com/Site/MOTB.html 

Tvarts ar Lolitas Ritmanes mūziku 
filmai Mystery of the Batwoman 

Novusa sacensības 
Ņujorkā 

Ņujorkas Daugavas Vanagu ap-
vienības namā Bronksā 24. aprīlī 
notika sacensības novusā, tajās pie-
dalījās  22 dedzīgi sportisti. Dalīb-
nieku vidū bija arī trīs Losandželosas latvieši – Vilnis 
Auziņš, Jānis Daugavietis,Valdis Puķītis.  

Jānis Daugavietis ieguva otro vietu vīriešu sacensī-
bās, Valdis Puķītis – 3. vietu dubultspēlēs. Viņa partne-
ris bija ņujorkietis Ralfs Rudzītis.  

Fotograafe Studio  
Līgas un Normanda Sviksu fotostudijai ir cita 

mājvieta. Jaunā adrese: 
24155 Laguna Hills Mall Ste 1615  
Laguna Hills, CA 92653  
Tālr.: 949-380-1884 e-pasts: info@fotograafe.com  

Ziedojums Jāņa Taubes vecākā 
piemiņai 

Līga Brauķe no Latvijas atsūtījusi $100 ziedojumu. 
Vēstulē viņa raksta, ka  tas ir ziedojums DK Latviešu 
biedrības darbam. Jānis Taube tāpat kā Līgas Brauķes 
tēvs Helmuts Brauķis daudzus gadus pašaizliedzīgi 
ziedoja savu laiku un darbu biedrībai. 

Biedrības valde pateicas par ziedojumu. 
 

Ziedojumi Jāņa Leimaņa piemiņai 
Ligita Kalniņa, Antons un Dzintra Švarci, korporācija 

Imeria, Tālivaldis Paegle. Kopā:  $450 
 

Ziedojumi latviešu namam 
Jāņa Taubes vecākā piemiņai  

Jānis un Viola Lāči, Tālivaldis Paegle, Gunārs un 
Rota Boršteini, Dace Taube, Kārlis Millers, Leonīds un 
Maruta Ratermaņi, Tomass Karami, Liene Linde, Velta 
Purmale, Zīle Dumpe, Hermanis Bachofners, Imants 
Leitis.      Kopā: $1035 

 

Ziedojumi DK LB ar biedru gada 
maksām 

Edīte Brauķe – $15; Valdis un Irēna Diči – $100; 
Ināra Erdei – $10; Edgars  Jākobsons – $40; Loma un 
Matīss Kārkliņi – $50;  Andrejs Krūmiņš – $25; Valdis 
Ķeris – $35; Maruta Lange – $25; Kārlis Millers – $65;  
Līlija Raisjāne – $10; Gunārs Rēpiņš – $65; Tamāra un 
Edvīns Rūši – $50; Vita  Slaidiņa –  $15; Arnis un 
Dagmāra Tūbeļi – $50.  
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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; par cenu sazinā-
ties, zvanot Pegijai,  
tālr.: 310-908-6993 
1700 Malcolm Ave. #102,  
 Los Angeles, CA 90024  
 e-pasts: pegijat@inbox.lv   
 vai: pegijakalninataube@yahoo.com 

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

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  

apmāca baletdejotājus  
sestdienās, plkst. 11.00 

Madilyn Clark Studios 
10852 Burbank Blvd. 
North Hollywood, CA 

91601 
Tālr. 1-818-506-7763 

 Līgo! Līgo!  
18. jūnijā plkst. 12.00 dienā 

Jāņu svinības  Sandiego   
Ineses Pavāres Menvielle 
mājās –  11877 Meriden 
Lane, San Diego, CA 92128  
Ceļa norādījumi: no I-15 
nobraukt pie Ted Williams Parkway Exit East 
direction; griezties pa kreisi uz Shoal Creek Dr;  
otrajā krustojumā pa labi uz Windcrest Ln; 
braukt pa labi uz Boulton Ave; griezties pa kreisi 
uz Lewiston St; griezties pa labi uz Meriden Ln.  
Auto novietošana uz ielas.   
Cienasti un dzērieni: BBQ, desiņas, Latvijas 
rupjmaize, atspirdzinoši dzērieni: sulas, alus, 
vīns; vienreizējie lietošanas trauki būs sagādāti.  
Pārējo –  salātus, dārzeņus, augļus vai saldo 
ēdienu lūdzam ņemt līdzi!  
Lūgums paņemt līdzi arī plūdmales krēslu, 
pretiedeguma krēmu, cepuri, saulessargu!  
Dalības maksa: ziedojums: $20.00 (atlikums 
tiks ziedots Sandiego latv. ev. lut. draudzes 
darbībai)  
Informāciju iespējams iegūt, zvanot Jānim 
Legzdiņam, tālr.: 858-598-5451;  
kabatas: 619-851-2358; e-pasts:  
jlegzdins@san.rr.com  
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No māla plāksnītēm līdz plāksnītdatoriem  
jeb 

Pirmā un pēdējā grāmata 
Sākums biļetena 2015. g. oktōbŗa, novembŗa, decembŗa,  2016. g. janvāŗa/februāŗa, marta, aprīļa, maija izdevumā 

UNESCO 1995. gadā  23. aprīli noteica par Pasaules grā-
matu un autortiesību dienu, tās mērķis ir pievērst sabiedrības 
uzmanību grāmatu īpašajai lomai cilvēku dzīvē,  godināt grā-
matu autorus,  iedrošināt ikvienu, īpaši jauniešus, atklāt bau-
dījumu, ko sniedz grāmatu lasīšana, kā arī mudināt cienīt šo 
seno, nozīmīgo ceļu uz zināšanām un citu kultūru izpratni. 
Grāmatu un autortiesību dienas ideja 1923. gadā radās Kata-
lonijā, Spānijā, kur tā aizsākās ar rozes dāvināšanu ikvienam 
grāmatas pircējam. 23. aprīlis ir  Migela de Servantesa un 
Viljama Šekspīra nāves diena. Šajā dienā dzimuši vai miruši 
citi ievērojami rakstnieki –  Vladimirs Nabokovs, Moriss 
Drions, Manuels Valhejo, Haldors Laksness. UNESCO aicina 
valdības, organizācijas un iestādes tās dalībvalstīs ieguldīt 
arvien vairāk lasīšanas veicināšanā, izdevniecības attīstībā un 
intelektuālā īpašuma aizsardzībā. 

Islandē grāmata gadiem ilgi ir vissvarīgākā dāvana. Islan-
dē uz vienu iedzīvotāju tiek publicēts visvairāk grāmatu. Ļoti 
populārs ir grāmatām veltītais tālrādes raidījums Kiljan.  
UNESCO  Islandes galvaspilsētu 2011. gadā atzina par Literā-
tūras galvaspilsētu City of  Literature. 

Islandiešiem ir trāpīgs sakāmvārds: „Cilvēks bez grāmatas 
ir akls.”  Un paruna: „Labāk baskājis nekā bez grāmatām.” 

Jakubs Marians, 1989. gadā dzimušais čechu lingvists, 
matēmatiķis un mākslinieks, Facebook ievietojis vairākas 

kartes ar 2012. un 2013. gada datiem par grāmatu 
izdošanu dažādās valstīs   

U.S. Census Bureau 2016. gada 12. februāŗa dati liecina, 
ka 2015. gadā ieņēmumi par grāmatām palielinājušies par 
2,5%, no $10,89 biljoniem līdz $11,17 biljoniem – pirmo reizi 
tik liels pieaugums kopš 2007. gada. Pārdoto e-grāmatu skaits 
tikmēr samazinājies par 11.1%. 

Grāmatas izdot tagad ir viegli, izdošana nav dārga. Tīmek-
lī var atrast firmas, kas piedāvā izdot grāmatu vienā eksem-
plārā vai „pēc pieprasījuma”. 

Latvijā pasniedz Literātūras gada balvu un 
apbalvo 2015. gada skaistākās grāmatas  

Latvijā katru gadu vērtē iepriekšējā gadā iznākušās grāma-
tas, godina rakstniekus, apbalvo skaistākos izdevumus.  

Latvijas Literātūras gada balvas (LALIGABA) pasniegša-

nas ceremonija notika 21. aprīlī Spīķeru koncertzālē Rīgā; 
tika paziņoti un apbalvoti laureāti, apsveikts īpašās balvas 
ieguvējs dzejnieks un atdzejotājs Uldis Bērziņš par ieguldīju-
mu pasaules kultūrtekstu latviskošanā, no senislandiešu va-
lodas atdzejojot „Eddas dziesmas”, godināts mūža balvas 
ieguvējs Jānis Rokpelnis par izcilu ieguldījumu Latvijas 
rakstniecībā, radot augstvērtīgus literārus darbus – dzejoļus, 
prōzu, atdzejojumus.   

Par „Labāko dzejas darbu” atzīts Kārļa Vērdiņa dzejoļu 
krājums „Pieaugušie” (apgāds „Neputns”).  

Katēgorijā „Labākais prōzas darbs” – Māra Bērziņa darbs 
„Svina garša” (apgāda „Dienas Grāmatas” vēsturisko romānu 
serija).  

Katēgorijā „Labākais ārvalstu literātūras tulkojums” – 
Džonatana Litela romāna „Labvēlīgās” Dena Dimiņa tulko-
jums no franču valodas (apgāds Jānis Roze).  

Katēgorijā „Labākais oriģinālliterātūras darbs bērniem” –  
Luīzes Pastores darbs „Svešinieka atnākšana” – trešais darbs 
stāstu serijā bērniem „Mākslas detektīvi” („Neputns”).  

Spilgtākā debija – Elīnas Bākules-Veiras dzejoļu krājums 
„Zilonis ōkeans” („Pētergailis”).  

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē 31. martā go-
dināti grāmatu mākslas konkursa „Zelta Ābele 2015” uzva-
rētāji.  

Par skaistāko dzejoļu izdevumu atzīts Toma Treiberga krā-
jums „Drudzis” (mākslinieks – Reinis Pētersons; izdevējs – 
„Mansards”).  

Prōzas katēgorijā apbalvota igauņu rakstnieka Jāna 
Unduska grāmata „Gaidot vārdus” (mākslinieks – Zigmunds 
Lapsa; izdevējs – „Mansards”).  

Labākā grāmata bērniem  –  Juŗa Zvirgzdiņa „Have a Nice 
Day! Gandrīz mīlas stāsts” (māksliniece – Elīna Brasliņa; 
izdevējs – „Pētergailis”).  

Labākais dokumentārais izdevums –  Richarda Zarriņa 
atmiņas (māksliniece – Daiga Brinkmane, Richarda Zariņa 
zīmējumi un grafikas; izdevējs – Vesta-LK).  

Katēgorijā „Zinātniskās grāmatas” balvu saņēma „Terra 
Mariana 1186-1888” (mākslinieks – Aivars Plotka; Franco 
Cosimo Panini apgāds Modenā; izdevējs – Latvijas Nacionālā 
bibliotēka sadarbībā ar Vatikāna Apustulisko bibliotēku).  

Uzziņu literatūras katēgorijā Zelta ābeles balvu ieguva 
Klausa Dītera Ludviga un Mudītes Smiltēnas „Vācu-latviešu 
frazeoloģijas vārdnīca” (māksliniece – Baiba Lazdiņa; izde-
vējs – LU Akadēmiskais apgāds).  

Skaistākā mācībgrāmata –  Lauŗa Gundara „Drāmatika jeb 
racionālā poētika”  (dizains – birojs H2E; izdevējs – „Darbnī-
cas”).  

Labākais mākslas izdevums –  Margaritas Ziedas  „Andris 
Freibergs”  (mākslinieki – Rūta Briede, Artis Briedis; izde-
vējs – „Neputns”). 
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Katēgorijā „Fotoalbumi” balvu ieguva Edvarda Steihena 
izstādes katalogs „Fotografija/Photography” (māksliniece – 
Anta Pence; izdevēji – „Neputns”, LNMM).  

Balva par mūža ieguldījumu grāmatniecībā piešķirta re-
daktorei Ligitai Bīberei, par gada mākslinieku atzīts Aivars 
Plotka.  

Latviešu autoru darbus iepazīst pasaulē  
Šogad martā starptautiskajā Leipcigas grāmatu tirgū bija 

iekārtots Latvijas nacionālais grāmatniecības un literātūras 
stends, ko noformēja dizainers Jānis Mercs un grāmatu māk-
sliniece Elīna Brasliņa. Tajā varēja iepazīties ar pieaugušo un 
bērnu literātūru, latviešu rakstnieku darbiem, kuŗi ieguvuši 
Eiropas Savienības Literātūras balvu, Latvijas autoru darbu 
tulkojumiem vācu un citās valodās. 

 Literātūras festivālā „Leipciga lasa” Eiropas Savienības 
balvu literātūrā saņēmusī autore Inga Žolude kopā ar tulkotā-
ju Andreasu Jēkelu lasīja fragmentus  no savas jaunākās grā-
matas „Stāsti”; jaunā rakstniece Daina Tabūna un tulkotājs 
Markus Rodunders iepazīstināla lasītājus ar stāstu krājumu 
„Pirmā reize”, par ko autore bija nominēta 2015. gada Latvi-
jas literātūras gada balvai „Gada debija”. Leipcigas grāmatu 
tirgus rīkotajā dzejoļu lasīšanas vakarā „Dzeja no Baltijas” 
piedalījās dzejnieki Inga Gaile un Artis Ostups. 

Leipcigas grāmatu tirgū notika iepazīstināšana ar Latvijas 
dzejas antoloģiju „Kļūsti par rēgu”. Dzejas antoloģija tapusi 
projektā „Kaimiņu dzeja –  dzejnieki atdzejo dzejniekus”, kas 
katru vasaru uz Ēdenkobeni aicina vācu un kādas citas valsts 
dzejniekus, lai vienas nedēļas laikā atdzejotu citzemju autoru 
darbus vācu valodā. Vasarā projektā 2015. gada piedalījās se-
ši dažādu paaudžu latviešu dzejnieki – Kārlis Vērdiņš, 
Amanda Aizpuriete, Liāna Langa, Uldis Bērziņš, Inga Gaile 
un Semjons Haņins, kā arī seši vācu dzejnieki un atdzejotāji. 

Grāmatu tirgū notika latviešu dzejnieka Knuta Skujenieka 
vācu valodā izdotā dzejoļu krājuma „Sēkla sniegā” klajā lai-
šanas svētki. Grāmatu izdeva  apgāds „Jumava” sadarbībā ar 
austriešu izdevniecību Wieser, tajā sakopoti dzejoļi gan no 
krājuma „Sēkla sniegā”, gan citi Knuta Skujenieka dzejoļi  
latviešu un vācu valodā, kuŗus atdzejojis un chronoloģiski 
sakārtojis Valdis Bisenieks.  

ASV Kongresa bibliotēkā Vašingtonā, Tomasa Džefersona 
ēkā,  greznajā Eiropas lasītavā 5. aprīlī notika latviešu rakst-
nieku darbu lasījumi. Tos un  pārrunas pēc tam vadīja Pensil-
vānijas universitātes mācībspēks, amerikāņu dzejnieks Endrjū 
Zingers (Andrew Singer). Latviju pārstāvēja dzejnieks un tul-
kotājs Juris Kronbergs, dzejniece Liāna Langa, prōziste Nora 
Ikstena, tulkotāja un dzejniece Margita Gailīte, viņiem darbi 
publicēti periodikā un grāmatās angļu valodā, visi ieguvuši 
atzinības balvas Latvijā. Juris Kronbergs un Liāna Langa la-
sīja savus dzejoļus, Margita Gailīte – atdzejojumus un tulko-
jumu angļu valodā, Nora Ikstena – latviešu valodā fragmentus 
no romāna „Mātes piens”; to lasījumā angļu valodā piedalījās 
amerikāņu dzejniece Dž. S. Toda  (J. C. Todd). 

Francijā pirmo reizi izdots mūsdienu latviešu rakstnieka 
romāns –  apgāds GAIA Editions laida klajā  Jāņa Joņeva ro-
māna „Jelgava 94” tulkojumu franču valodā. Darbu tulkojis 
Nikolā Ozano (Nicolas Auzanneau). Franču valodā grāmatas 

nosaukums ir Metal. Jāņa Joņeva grāmatas klajā laišanas 
svētki notika Latvijas vēstniecībā Parīzē 16. martā, sarīkoju-
mā uzrunu teica Latvijas vēstnieks Francijā Imants Lieģis, 
pārrunās piedalījās rakstnieks Jānis Joņevs, tulkotājs Nikolā 
Ozano un izdevēja Evelīna Lagranže (Evelyne Lagrange). Par 
savu darbu autors saņēmis vairākus apbalvojumus, 2014. gada 
rudenī –  Eiropas Savienības Literātūras balvu, ko piešķiŗ 
jaunajiem Eiropas rakstniekiem. Jāņa Joņeva romāns „Jelgava 
94” pārtulkots arī norvēģu valodā, Latvijas vēstniecībā Nor-
vēģijā 9. maijā notika grāmatas klajā laišanas svētki, tajos 
piedalījās grāmatas autors un tās tulkotājs norvēģu valodā 
Snorre Karkonens-Svensons. Romāns pārtulkots un sagata-
vots izdošanai angļu un krievu valodā. 

Apgāds „Neputns” nesen laida klajā bilingvālu latviešu un 
spāņu tautasdziesmu izlasi „Dialogs. Latviešu un spāņu tautas 
dziesmas / Dialogo. Canciones populares de Letonia y 
Espana”. Grāmatu izdot ierosināja Spānijas vēstnieks Latvijā 
Pedro Himeness Načers. Izdevumam ir divas daļas. Pirmajā ir 
bijušās Latvijas prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas apcere 
par dainām un profesora Damaso Lopesa Garsijas pārskats 
par spāņu tautas dzejas nozīmi Spānijas kultūrā. Otrajā daļā ir 
latviešu un spāņu tautasdziesmu sešu tematu izlase  – Dzies-
mas, Svētki, Kaŗš, Jūra, Daba, Darbs. Izdevumā ir  mākslinie-
ces Džemmas Skulmes darbu „Dialogs”, „Nīceniece”, 
„Infante” reprodukcijas.  

Latvijas Rakstnieku savienības vadītājs Arno Jundze pazi-
ņojis, ka šogad četros konkursos ārvalstu izdevējiem, kuŗi 
publicē grāmatas angļu vai citās valodās, sadalīs €78 000  
Latvijas literātūras darbu izdošanai svešvalodās. Tulkoju-
miem angļu valodā  – €53 000,  citām valodām – €25 000. 
Konkursu izdevējiem, kuŗi grāmatas izdod angļu valodā, fi-
nancē Kultūras ministrija, lai nodrošinātu Latvijas daiļliterā-
tūras populārizēšanu ārzemēs. Latvijas izdevēji 2018. gadā 
piedalīsies Londonas grāmatu tirgū.  

Latvijas bibliotēkās visvairāk lasītās grāmatas 
Par visvairāk lasītām  grāmatām Latvijas bibliotēkās infor-

mē Lauku bibliotēkas atbalsta biedrības valdes priekšsēde 
Biruta Eglīte.  

Nominācijā „Oriģinālprōza” visvairāk lasītā ir Daces 
Judinas detektīvromāns „Dīvainais Līgovakars”, ko izdeva 
apgāds „Zvaigzne ABC”; otrā vietā –  Ingunas Baueres vēstu-
riskais romāns „Ede, Pumpura sieva”,  („Zvaigzne ABC”);  
trešā vietā – Laimas Kotas „Mana turku kafija” (apgāds 
„Dienas Grāmata”. 

No dzejoļu krājumiem vislielāko lasītāju interesi izpelnī-
jies Ingas Gailes krājums „Migla” (apgāds „Mansards”); otrā 
vietā – Ineses Toras dzejoļi krājumā „No mīlestības mīlestība 
zied” („Vītola izdevniecība”); trešā vietā – Kornēlijas 
Apškrūmas „Zemes balss” („Zvaigzne ABC). 

No tulkotās daiļliterātūras visvairāk lasītie ir britu autores 
E. L. Džeimsas (īstajā vārdā Ērikas Leonardas) erōtiskie ro-
māni „Greja piecdesmit nokrāsas” un „Tumsa piecdesmit no-
krāsās” (apgāds „Kontinents”, tulkojusi  Eva Stankēviča);  
trešā vietā  – vācu rakstnieces Lauras Valdenas romāns 
„Maorietes lāsts” („Zvaigzne ABC”, tulkojusi Sinda 
Krastiņa). 
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Bērniem  patīk Lielvārdes latviešu valodas un literātūras 
skolotājas Rutas Skrebeles grāmata –  stāsts „Palaidnību 
karaļa Jāņa B. dienasgrāmata” („Zvaigzne ABC”), Māŗa 
Runguļa stāsts „Nekrietnais Alfrēds” („Liels un mazs”) un 
Juŗa Zvirgzdiņa stāsts „Rīgas runča Maurīcija piedzīvoju-
mi” („Jāņa Rozes” apgāds). 

No tulkotās bērnu literātūras visvairāk iemīļots ir amerikā-
ņu rakstnieka Džefa Kinnija „Grega  dienasgrāmatas („Zvaig-
zne ABC”, tulkojusi Daina Ozoliņa) un vācu rakstnieka Alek-
sandra Štefensmeijera stāsts „Līzelotei nenāk miegs” („Juma-
va”, tulkojusi Irīda Miska). Džefa Kinnija „Grega dienasgrā-
matas” (Diary of Wimpy Kid) īpaši iemīļojuši zēni; dienas-
grāmatu serijā iznākušas 10 grāmatas un pārdoti vairāk nekā 
164 miljoni eksemplāru, grāmatas izdotas vairāk nekā 60 val-
stīs. Pērn rakstnieks viesojās Rīgā, tikšanās ar viņu notika 
Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.  

Lasītāji iecienījuši arī dokumentāro un zinātniski populāro 
oriģinālliterātūru  –  Ingas Jērumas dialogu ar aktrisi, Valmie-
ras Drāmas teātŗa izrāžu vadītāju Regīnu Devīti „No Zentas 
līdz Zentai” („Zvaigzne ABC”), Veras Āboliņas Singajevskas 
autobiografiju „Mans mūžs” (apgāds „Upe tuviem un tāliem”) 
un Ilonas Balodes ceļojuma aprakstu „Rīga – Pekina jeb 
Ceļošana un izdzīvošana ne-sezonā” („Zvaigzne ABC”). 

No tulkotajām dokumentārām grāmatām visvairāk piepra-
sītā ir  Viktora Suvorova grāmata „Atbrīvotājs”, ko tulkojis 
Jānis Kalve (apgāds „Dienas Grāmata); otrā vietā – Klarisas 
Pinkolas Estesas „Sievietes, kuŗas skrien ar vilkiem” („Zvaig-
zne ABC”, tulkojusi Andžela Šuvajeva), trešā vietā – Natašas 
Kampušas drāmatiskais stāstījums „3096 dienas” (apgāds 
„Sētava”, tulkojusi Aija Rožlapa).  

 Grāmatas bērniem 
Lasīšanas veicināšanas biedrība Booktrust izveidojusi 

sarakstu ar grāmatām, kuŗas jāpaspēj izlasīt britu bērniem 
līdz 14 gadu vecumam. Sarakstā ir grāmatas, ko bērni atzi-
nuši par interesantām un lasītprieku vecinātājām. Pieaugušie 
vērtēja grāmatas valodu, sižeta oriģinālitāti, grāmatas vizuā-
lo noformējumu.  

Par labāko un interesantāko atzīta „Poteriādes” pirmā 
grāmata „Harijs Poters un Filozofu akmens”. Nākamās sa-
rakstā ir Sjūzenas Kolinzas „Bada spēles”, Roalda Dāla grā-
mata „Lielais draudzīgais milzis”, Ērika Karla grāmata 
„Ēdelīgais kāpuriņš” un Alana Milna „Vinnijs Pūks”. Pirma-
jā desmitniekā ir Dž. R. R. Tolkina Gredzenu pavēlnieks”, 
E. Vaitas „Šarlotes tīkls”, F. Pulmana „Ziemeļblāzma”,     
K. S. Lūisa „Lauva, Ragana un drēbju skapis”, Dr. Seusa 
„The Cat in the Hat” (latviešu valodā nav tulkota).  

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literātūras centra 
„Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” 2001. gadā  ieviesa lasīša-
nas veicināšanas programmu. Bērnu žūrijā sākumā bija 100 
bērnu. Programmā 2012. gadā piedalījās vairāk nekā 17 000 
lasītāju Latvijā un visā pasaulē, kur dzīvo latvieši. Ārpus 
Latvijas LNB lasīšanas veicināšanas programma 14 valstīs 
Eiropā, ASV, Kanadā (Hamiltonā) un Austrālijā darbojas 
kopš 2007. gada. 

Viens no galvenajiem „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas” 
mērķiem ir veicināt pārrunas par izlasītajām grāmatām; vecā-

ku žūrijas mērķis ir stiprināt saikni starp bērnu un pieaugušo 
un veicināt lasīšanas tradicijas ģimenē. Informāciju par 
programmu var atrast: www.lasamkoks.lv    

Bērnu grāmatu apgādā „Liels un mazs” kopš 2012. gada 
izdod dzejoļu izlasi „Bikibuks”, ko veido atsevišķas nelielas 
illustrētas plauksta lieluma  grāmatiņas Katru gada ceturksni 
serijā iznāk 6 jauni „bikibuki”. Kopumā iecerēts izdot 100 da-
žādos laikos sacerētu dzejoļu, ko illustrējuši dažādi mūsdienu 
latviešu mākslinieki. Bikibuks ir  jautrs, ziņkārīgs un spītīgs 
ragainis, nosaukums un tēls radies, lasot Jāņa Baltvilka skai-
tāmpantu Biki-buki.  Līdz šim iznākušas 72 grāmatiņas, tās 
tiek numurētas, lai būtu ērti krāt mājas bibliotēkā. Izlasi 
sastādījusi „Liels un mazs” galvenā redaktore Inese Zandere,  

Apgādā „Liels un mazs” laists klajā  
Ineses Zanderes pasaku krājums „Kaķis 
brīvdienās” ar  gleznotāja Alekseja 
Naumova illustrācijām. Grāmatu ievada 
Ziemsvētku piedzīvojumpasaka „Ceptā 
sivēna stāsts”; vērīga iejušanās dabas 
norisēs raksturo pasaku „Kaķis brīvdie-
nās”, citā pasakā  vecītis Ticis Neticis 
iepazīstina bērnus ar koncertzāli un or-
ķestri, attēlojot to kā veselu karaļvalsti ar prinčiem un prin-
cesēm. Lasot grāmatu, bērni iepazīsies ar dažādiem pasaku 
tēliem: tur ir operas bēniņu pūce un viņas dzimumdienas 
viesi, veikalnieks Gaiļa kungs, pie kuŗa grib iepirkties baltā 
Zoss jaunkundze, jaunā, skaistā čūska, kas zvaigžņotā 
rudens vakarā gaida ierodamies savu bērniņu.  

Apgāda „Liels un mazs” 2015. gada populārākie 
izdevumi 

Lasītāji visvairāk iegādājušies jaunā mākslinieka Mārtiņa 
Zuša grāmatu „Nenotikušais atklājums”, kas stāsta par dabas-
pētnieka Kārļa Darviņa mēģinājumu noskaidrot, kam pieder 
viņa pagalmā iemītās pēdas.   

Otrā vietā – sadarbībā ar animācijas studiju Atom Art  iz-
dotā Ineses Zanderes grāmata „Lupatiņu rīts”, DVD ar ani-
mācijas filmu ciklu „Lupatiņi” (režisors Edmunds Jansons), 
tvarts „Lupatiņi” ar Jēkaba Nīmaņa dziesmām, kā arī attēlu 
kalendārs „Lupatiņu gads” (mākslinieks Reinis Pētersons).  

Trešajā vietā – Ineses Zanderes un gleznotāja Alekseja 
Naumova krāšņais pasaku krājums „Kaķis brīvdienās”. 

Ceturtajā vietā – Jāņa Baltvilka  grāmata „Kaķuzirņi un 
kurmjukārkli” ar Anitas Paegles illustrācijām.   

Piektajā vietā – dzejnieces Ingas Gailes krājums „Vai otrā 
grupa mani dzird?” ģimenēm, kuŗās ir dažāda vecuma bērni 
(māksliniece Anete Melece). 
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Sestajā vietā – Leona Brieža jaunākais dzejoļu krājums 
bērniem „Saputrotā putra” ar Annas Vaivares illustrācijām.  

Serijā „Bikibuks” visvairāk pieprasīts bijis Nr. 49  – Vilis 
Plūdons, „Zaķīšu pirtiņa”, mākslinieks Andris Eglītis. 

Populārāko apgāda izdoto grāmata sarakstā ir arī māksli-
nieka Reiņa Pētersona un rakstnieka Jāņa Joņeva asprātīgā 
grāmata „Slepenie svētki” par lietu nakts dzīvi un vecā skap-
ja dzimumdienas ballīti. 

Apgāda „Liels un mazs” grāmatas var nopirkt tīmeklī: 
www.lielsmazs.lv 

Latvijas 2015. gada dzejas gadagrāmata bērniem 
„Gaŗā pupa” 

Gadagrāmatas veidošanā piedalījušies 25 latviešu dzejnie-
ki. Krājumā ievietotas pasakas dzejā, līdz šim nepublicēti 
dzejoļi no Herberta Dorbes un Hardija Lediņa darbu archī-
viem. Ceļvede bērniem latviešu tautasdziesmu bagātībās ir 
režisore Māra Ķimele. Nodaļai „Atgādinājums” izraudzīti 
Aspazijas un Raiņa darbi, bet īpašas pasakas viņiem veltījuši 
rakstnieki Māris Bērziņš un Ilmārs Šlāpins. 

„Gaŗās pupas” vienā  nodaļā iekļauti dažādu latviešu au-
toru panti, kas veltīti skaitļiem, skaitīšanai un rēķināšanai. 
Atdzejotāji jaunajā gadagrāmatā iepazīstina jaunos lasītājus 
ar izciliem spāņu, holandiešu, chorvatu un poļu dzejniekiem. 
Ludziņu dzejā šim krājumam sacerējusi Inga Gaile. Illustrā-
ciju autors  – jaunais mākslinieks Roberts Rūrāns. 

Dzejoļu izlasē „Iesim pasaulē” (apgāds „Zvaigzne ABC”) 
ievietoti Māras Cielēnas, Ulža Ausekļa, Kārļa Vērdiņa, 
Pēteŗa Brūvera, Vika, Jāņa Baltvilka, Ineses Zanderes un 
Māŗa Čaklā dzejoļi bērniem. Krājumam ir astoņas nodaļas 
par dažādiem tematiem – Latviju, tās pilsētām, latviešu va-
lodas skanīgumu, krāšņumu,  apvidvārdiem, maza cilvēka 
ienākšanu pasaulē, Latvijas dabas skaistumu visos gadalai-
kos, ir Ziemsvētku dzejoļu kopa. Māksliniece Agija Staka. 

Grāmatas, kas rosina bērnu iztēli 
Apgādā „Jumava” izdotais Ulža 

Ausekļa dzejoļu krājums „Man ir runcis 
Francis” stāsta par Franča gaitām Latvijā 
un Parīzē. Grāmatas pielikumā ir Ulža 
Fridrichsona liriskās dziesmas un notis 
par runci Franci. Māksliniece – Signe 
Ērmane-Ļitvina, viņa illustrējusi arī Juŗa  
Zvirgzdiņa grāmatu „Knorke! jeb Tobiass 
un Fufū meklē Mocartu”, Ulža Ausekļa 
„Uz Klidziņu ar viena koka zirdziņu”, apgādā „Annele” 
izdoto Maijas Laukmanes lasāmgrāmatu bērniem „Pīmuks, 
Cunduriņš un Mirdzošā Mēnessgaisma” u. c. Māksliniece 
saņēmusi vairākus apbalvojumus.  

Apgādā „Avots” izdota bulgāru rakstnieka Nikolas 
Raikova oriģināla pasaka „Mazā Mežgariņa lielais piedzī-
vojums”, un katram lasītājam ir iespēja izraudzīties, kā ritēs 
notikumi un kā stāstiņš beigsies. Mežgariņš Edgariņš ir 
labestīga meža radība, kam patīk piedzīvojumi, īpaši, ja to 
laikā var pamieloties ar gardām ogām un uzdziedāt pašsace-
rētas dziesmas. Pasakas gaitā var satikt pūķu vecmāmiņu, 
skaistu mežgariņu meiteni, laumiņas, svešzemju mežgaru 
(kas izrādās gotiņa), tiesnesi zirģeli, kā arī susurbumbuli un 

citus savdabīgus meža iemītniekus. Grāmatā ir jaukas dažādu 
autoru illustrācijas. 

Biedrība bērniem „DROŠI UN KOŠI” izdevusi četras 
grāmatas serijā „Mazā Mula pēta” 5-12 gadu veciem bēr-
niem, kuŗiem patīk zīmēt, par latviešu vizuālās mākslas kla-
siķiem. Terminu skaidrojums un dialogi tajās ir vienkāršā, 
bērniem viegli saprotamā valodā. Visās četrās grāmatās lasī-
tājs tiek iepazīstināts ar zinātkāru meitenīti, vārdā Mula. 
Viņa dodas iepazīt mākslas pasauli un pati mācās zīmēt, kā 
arī māca to visu grāmatas lasītājam. Katrā no grāmatām ir 
desmit latviešu mākslinieku reprodukcijas, kuŗas raksturo 
konkrēto žanru – ainavas, animālijas, portreta vai klusās 
dabas. Grāmatu beigās ir neliela mākslas terminu vārdnīca 
un īsas mākslinieku biogrāfijas.   

Grāmata „Māksla bērniem. Radošo darbu grāmata” var 
būt iedvesmas avots jauniem māksliniekiem. Tajā ir  krāso-
jami attēli, asprātīgi zīmējumi, vērtīgi padomi, spēles un 
uzdevumi, interesanti fakti par slaveniem māksliniekiem un 
mākslas darbiem. Pievienoti noderīgi palīgmateriāli – stilīgas 
uzlīmes, parocīgi trafareti, koši dizaina papīri un radošo 
darbu sagataves.  

Grāmatu pasauli palīdz atklāt suņi 
Latgales Centrālās bibliotēkas (LCB) filiāle Bērnu biblio-

tēka „Zīlīte” sadarbībā ar lasīšanas studiju KNIGAV un Lat-
gales reģionālo dzīvnieku mīļotāju centru piedāvā bezmaksas 
nodarbību seriju bērniem no sešiem gadu vecuma, kuŗiem ir 
lasīšanas grūtības. Daudzi bērni zina, kā lasīt pareizi, taču 
dažādu iemeslu dēļ (kautrība, nervōzitāte, bailes utt.) nespēj 
lasīt grupā vai skaļi. Viņiem nepieciešams īpašs atbalsts. Tā-
dos gadījumos var palīdzēt kanisterapija – bērni tiek mācīti 
lasīt, piesaistot īpaši apmācītus suņus. Šī prakse tiek plaši 
izmantota bibliotēkās un izglītības iestādēs daudzviet pasaulē 
– Somijā, ASV, Jaunzēlandē, Krievijā un citur. Pētījumi rā-
da, ka bērni, kas lasa priekšā suņiem, ātri pilnveido lasīšanas 
prasmes, jo suņi klausās ar lielu uzmanību, neizsmej runas 
defektus, nekritizē un nelabo, ja bērnam gadās kļūdīties. Tā-
dējādi zūd psīcholoģiskās barjēras, bērns atbrīvojas, aug viņa 
pašapziņa un pārliecība par savu varēšanu. Turklāt tiešs kon-
takts ar suņiem māca bērniem labestību, rūpes un līdzcietību. 

Grāmata palīdz bērniem ātrāk aizmigt 
Lieltirgotavas Amazon vietnē 

tīmeklī visvairāk pirkto grāmatu 
saraksta pirmajā vietā ir zviedru 
zinātnieka Karla Johana Forsena 
Ērlina (Carl-Johan Forssén Ehrlin)   
26 lappušu grāmata The Rabbit 
Who Wants To Fall Asleep 
(„Trusis, kuŗš nevar aizmigt”), kas 
ar psīcholoģiskiem paņēmieniem 
palīdz bērniem ātrāk iemigt. Vecā-
kiem ieteikts lasot žāvāties, uz-
svērt noteiktus vārdus un vairākas 
stāsta daļas lasīt ļoti lēnā un mie-
rīgā balsī. Grāmatā ir arī illustrā-
cijas, bet autors iesaka pirms gulētiešanas bērniem tikai 
lasīt priekšā.      Turpinājums sekos 
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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 

 

Kā veidot sekmīgu 
karjēru 

Derīgus padomus  var atrast Roberta 
Blocha grāmatā My Warren Buffett Bible, 
kuŗā ievietoti Varrena Bafeta 284 citāti. 
Daži no tiem: 

1. Satiecies ar cilvēkiem, kuŗi ir labāki 
nekā tu. Viņu izturēšanās ietekmēs arī 
tevi. 

2. Ko gudrie dara no sākuma, muļķi dara beigās. 
3. Starpība starp  sekmīgiem un īpaši sekmīgiem ir, ka 

īpaši sekmīgie gandrīz visam saka nē.  
4. Paiet 20 gadu, lai atrastu labu padomu, un vajadzīgas 

piecas minūtes, lai to izpostītu.  Kad  to apzinies, tu daudzko 
darīsi citādi. 

5. Gandrīz katru dienu es daudz laika pavadu sēžot un do-
mājot. Amerikāņu uzņēmumdarbībā tas ir neparasti. Es lasu 
un domāju. Tādējādi es pieņemu  mazāk impulsīvu lēmumu 
nekā citi. 

Savā biografijā  Tap Dancing to Work Varrens Bafets 
raksta, ka katru dienu dodas uz darbu ar prieku. Uz reportieŗa 
jautājumu, kā viņam tas izdodas, viņš atbild: „Uzzini, kas tev 
patīk.  Dari darbu, kādu gribētu darīt, ja būtu bagāts. Tad tev 
tas arī veiksies.” 

JOCIŅI 
Jānis un Pēteris novēro pāri, kas iznāk no 

dzimtsarakstu nodaļas.  
„Varbūt abus nobaidīsim?”  Jānis ieminas. 
„Kādā veidā?” jautā Pēteris. 
Skaļi iesauksimies: „Tēt, tēt!” 

*** 
Skopulis iekrīt  kanalizācijas šachtā. Pusstundu vēlāk 

viņš dzird balsi, kas no augšas sauc: „Hallo, te 
Sarkanais Krusts!” 

„Lieciet mani mierā, es jau ziedoju!” 
*** 

Kārlis aiziet uz koncertu. Tikko orķestris sāk spēlēt, 
sieviete, kas sēž viņam līdzās, no somas izvelk adīkli.  

„Jūs varat te adīt?” brīnās Kārlis. 
Sieviete mierīgi atbild: „Šī mūzika mani nemaz 

netraucē.” 
*** 

„Šodien mēs rēķināsim galvā,” saka skolotāja. Pirmo 
viņa izsauc mazo Aldi.  

„Lūdzu, izdali 12 bumbierus 19 personām.” 
Aldis labu brīdi domā.  
„Nu, vai tev nenāk prātā atrisinājums?”  nepacietīgi 

jautā skolotāja. 
„Kā ne, es no tiem izgatavotu bumbieru kompotu!” 

*** 
„Šīs kurpes man patīk vislabāk,” saka kliente pēc 

tam, kad uzlaikojuis vismaz desmit pāŗu.  
 „Labi, tad likšu tās iesaiņot,”atbild pārdevējs. 
„Jā, bet labās kājas kurpe  pirkstgalos spiež!” 
„Tas pāries, kad kādu dienu tās pavalkāsit.” 
„Un kreisā ir mazliet par lielu.” 
„Pēc tam, kad pastaigāsit pa lietu, tā noteikti 

sarausies.” 
*** 

„Vai redzi hēlikopteru tur augšā?” Mārīte jautā 
draudzenei. 

„Jā, kāpēc tu tā prasi?” 
„Tas jau desmit minūtes nekustas no vietas. Droši 

vien tam beidzies benzīns.” 
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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 

   Nav taisnība, ka Dievs ir vecs, 
   Viņš mūžam jauns iet debess lokā 
   Ar zelta saulespuķi rokā. 
        Jānis Jaunsudrabiņš 
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LŪGUMS 
Lūdzam nokārtot draudzes nodevas par 2016. gadu!  
Draudzes nodeva – $250; studentiem – $60 

 

___________________________   $__________ 
(uzvārds, vārds) 
Ziedojums draudzes vajadzībām         $__________ 
Ziedojums dievnama remontiem                $__________  
Ziedojums 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  
5. jūnijā plkst. 11:00 dievkalpojums ar dievgaldu trešajā svētdienā pēc Vasarsvētkiem;  
          mācītājs Mārtiņš Rubenis 

Pēc dievkalpojuma draudzes gada pilnsapulce ar groziņiem baznīcas lejas zālē 
No 9. līdz 12. jūnijam Draudžu dienas Gaŗezerā (skat. sludinājumu) 
12. jūnijā plkst. 11:00 dievkalpojums ceturtajā svētdienā pēc Vasarsvētkiem;  
          mācītājs Aivars Ozoliņš 

JŪLIJĀ DIEVKALPOJUMU NEBŪS  
28. augustā plkst. 11:00 dievkalpojums 15. svētdienā pēc Vasarsvētkiem;  
          mācītājs Aivars Ozoliņš 

DIENVIDKALIFORNIJAS LATVIEŠU  
EV. LUT. DRAUDZES GADA SAPULCE 

svētdien, 5. jūnijā plkst. 2:15 dienā (pēc dievkalpojuma) 
1927 Riverside Dr., Losandželosā (baznīcas lejas zālē) 
Darba gaita: 
1. Sapulces amatpersonu izraudzīšana; 
2. Iepriekšējās gada sapulces protokola nolasīšana un 

pieņemšana; 
3. Draudzes amatpersonu ziņojumi; 
4. Latviešu nama pārvaldes ziņojumi; 
5. 2015. gada budžetu (padomes un dāmu komitejas) 

izpildījums; 
6. Revīzijas komisijas ziņojumi; 
7. 2016. gada budžetu projektu apstiprināšana; 
8. Draudzes amatpersonu vēlēšanas; 
9. Dažādi jautājumi, ierosinājumi un priekšlikumi. 

 Gada sapulces dienā dāmu komiteja laipni aicina visus 
piedalīties ar groziņiem. 

DIEVKALPOJUMU STATISTIKA 
     Datums   Dalībnieki Dievgaldnieki Kollekte Caurmēra devums  Bērni  Piezīmes 

17. aprīlī  16   $390 $24.38   Mācītājs Aivars Ozoliņš   

  8. maijā 33 29 $545 $16.52 9 Prāveste Daira Cilne   

Lūdzu zvanīt BIRUTAI ŠULCAI (tālr.: 949-297-3958),  
lai pieteiktos ziedu likšanai uz altāŗa 

   
AR LIELU PRIEKU SVEICAM  

NAMEJU UN SILVIJU BEĶERI MŪSU RAUDZĒ! 

Mūžībā aizsaukta mūsu ilggadējā draudzes locekle  
AUSMA  LEJNIEKS 

dzimusi 1923. gada 14. decembrī Latvijā, 
mirusi 2016. gada 13. maijā Huntington Beach, Kalifornijā 

Augšā aiz zvaigznēm... 
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Pārdomām 
Mans spēks, mana dziesma ir Kungs! 
Viņš ir mans glābiņš.      (2. Moz 15:2) 
Mans spēks ir arī mana izturība caur ticību un  paļaušanos 

uz Dievu tik dažādajās dzīves situācijās. Samērā bieži nonā-
kam sadzīviski ikdienišķās situācijās, kuŗās jāpieņem kāds iz-
šķirošs lēmums, un tad domājam un mokāmies, kādu profesiju 
izvēlēties, kuŗā augstskolā studēt, kuŗu no darba piedāvāju-
miem pieņemt... 

Dažkārt lūdzam Dievam ko tādu, ko tieši tajā dzīves situā-
cijā uzskatām par sev vajadzīgu, nepieciešamu. Bet Dievam 
mums ir savi plāni! Un dažkārt mūsu ilgotais lūgums nepiepil-
dās, lai kā mēs arī censtos. Tajos brīžos mēdzam nodomāt, ka 
Dievam nerūp mūsu lūgumi. Mums vajadzētu ticēt un paļau-
ties, kaut dažkārt tas šķiet neiespējami. Pacietība tiek atalgota! 
Un, atskatoties un izvērtējot kādu savas dzīves posmu, atskār-
stam, ka toreizējās vēlmes piepildīšanās nebūtu bijusi mums tā 
labākā.  Tā vietā esam saņēmuši pavisam ko negaidītu un 
daudz labāku. Šādi brīži spēcina. 

Mana dziesma, arī mana valoda, mana attieksme un izturē-
šanās ne tikai pret Dievu, bet galvenokārt pret visām Dieva 
radībiņām, dabu, mūsu līdzcilvēkiem ir tas, ko un kā mēs ne-
sam ģimenē, savā pilsētā, valstī un visbeidzot pasaulē. Mēs 
katrs esam ļoti nozīmīgs Dievam, pasaulei, ģimenei. Bet vai ar 
saviem vārdiem un darbiem dzīvojam saskaņā ar Dieva princi-
piem? Bieži tiek dzirdēts: nav manos spēkos ietekmēt ledus-
lāču un tīģeru populāciju, dzeŗamā ūdens rezervju samazināša-
nos... Taču viss sākas tieši ar mūsu katra atbildību un attiek-
smi.  Mēs tik tiešām nevaram izmainīt, ka tik daudz pārtikas 
produktiem ir plastikas iesaiņojums, bet mēs varam tos šķiŗot 
un nodot pārstrādei. Mēs varam būt laipni un atsaucīgi pret sa-
viem līdzcilvēkiem, vairāk ienest labās emōcijas ikdienā, ne-
kautrēties parādīt, ka esam priecīgi, saviļņoti. Viens smaids, 
viens mīļš vārds, un tik daudz ir dots! Un kur tad paliek paša 
prieks?! Tā tiek vairota mīlestība. Dievs ir mīlestība! 

Mans Dievs ir kā neatsveŗams palīgs dzīves grūtību pārva-
rēšanā. Un nebeidzu ticēt un paļauties, ka Tas Kungs parādīs 
ceļu,  kā izkļūt no nebūšanām, nepatikšanām, problēmām, 
dažkārt neizlēmības un šaubīšanās. Caur Viņu varu nožēlot 
grēkus, saņemt piedošanu un, galvenais, lūgt palīdzēt 
mainīties. 

Hamburgas draudzes priekšniece Anda Ozola 
(Raksts no Baznīcas gada grāmatas 2016. g. jūnijā) 

DRAUDZES  LOCEKĻU  JUBILEJAS 
  JŪLIJĀ  
     5. Zīle Dumpe 
 12. Pauls Berkolds  
 14. Guntis Linde 
 22. Daina Reimane 
 23. Ingrīda šterna, Dace Taube 
 24. Diāna Zaķe 
 25. Kārlis Freimanis  
  AUGUSTĀ 
     4. Dace Pavlovska 
     5. Dzintra Janava 
 10. Rita Ābele, Aleks Zaķis 
 17. Gunārs Rēpiņš 
 18. Solveiga Ērmane 
 21. Varis Kārkliņš 
 23. Evelīna Blāķe 
 25. Anda Andersone, Antons Švarcs 
 28. Valtrauta Simsone 
 30. Rota Boršteina 
  SEPTEMBRĪ 
     1. Vilis Zaķis 
     2. Biruta Šulca (Schultz) 
     6. Edīte Brauķe 
 11. Džeims Šterns (James Stern) 
 14. Leonīds Ratermanis 
 17. Lāra Pence, Asja Ritmane 
 19. Maija Volfa 
 20. Luīze Gonia 
 21. Džeimija Giba (Jamie Gibas) 
 28. Dace Reimane 
 Sirsnīgi sveicam visus jubilārus! 

Draudzes padome 
Ja kāds izlaists, lūdzu ziņot  

Tamārai Rūsei vai Dacei Ābelei 

ZIEDOJUMI 
DRAUDZES VAJADZĪBĀM 
J. & D. Janavi – $50; P. & S. Purmaļi –  $200 
MĀSU DRAUDZĒM   REMONTIEM 
P. & S. Purmaļi – $100   P. & S. Purmaļi  – $200 
ARCHIBĪSKAPA FONDAM 
P. & S. Purmaļi – $200 
J. TAUBES PIEMIŅAI DRAUDZES VAJADZĪBĀM 
E. & S. Jēkabsoni. Kopsumma: $190 
(Šie ziedojumi saņemti līdz 2016. g. 10. maijam) Lūdzam neaizmirst 
iemest kādu centu vai dolaru „Zvannieku cūciņā” baznīcas 
priekštelpā.  

Draudzes padome pateicas par ziedojumiem! 

„Svētceļojumā” 
Draudžu dienās Gaŗezerā no 9. līdz 

12. jūnijam svinēsim LELBAs 40 gadu 
jubileju. Atcerēsimies aizvadītos 40 
gadus un kopīgā svētceļojumā raudzī-
simies uz nākamajiem gadiem! Drau-
džu dienu lektors – Rīgas Lutera drau-
dzes mācītājs Linards Rozentāls sagatavojis lekciju ciklu 
„40 gadi un tālāk”. Dievkalpojumos, lūgšanās, Bībeles 
stundās, pēcpusdienu ievirzēs bērniem un pieauguša-
jiem, kā arī vakara aktīvitātēs pateiksimies Dievam par 
visu, kas mums dots šajos 40 gados un izlūgsimies 
izaugsmes svētītus nākamos gadus LELBAi! Sīkāku 
informāciju var iegūt, zvanot vai rakstot Evaņģelizācijas 
nozares vadītājai, mācītājai Gundegai Puidzai, tālr.: 708-
453-0534; e-pasts: puidza@yahoo.com  Uz tikšanos!  
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Jauniešu saiets Gaŗezerā un 
Losandželosā  

No 22. līdz 25. aprīlim seši mūsu iesvētāmās grupas jau-
nieši piedalījās saietā Garezeŗā. Jaunieši priecājās par pavadīto 
laiku svaigā gaisā un svētā gaisotnē. 

Skaidrītei un Zigurdam Beķeriem patika būt kopā ar Gaŗ-
ezeŗa Vasara vidusskolas draugiem un spēlēt iepazīšanās spē-
les.  

Dāvim un Liānai Berkoldiem patika, ka viņus sadalīja arī 
mazās grupās, jo tad varēja labāk sadarboties un cits ar citu 
aprunāties.  

Dainai un Aijai Reimanēm patika iepazīties ar jauniem 
draugiem. 

Jaunieši rakstīja sprediķi par taurenīša tīklu, zobu tīrāmo 
suku, dzēšamgumiju un tenisa bumbu. Viņus sadalīja mazākās 
grupās, ievērojot  atbildes ua jautājumiem: „Kas tevi ietekmē? 
Koris? Ābele? Skudru pūznis? Zobrati?”.  

Bija arī  šķēršļu gājiens un pārrunas, kur viņi pasaulē redz 
Dievu, kā palīdzēt citiem, ieteikumi par nākamā gada jaunat-
nes nozares projektu.  

Ģimenes dienas nedēļas nogalē atbrauca prāveste Daira 
Cilne un kopā ar iesvētes mācības vadītājiem –  Tamāru Rūsi, 
Dainu Ābeli un Gunu Jostsoni devās uz Paula un Andras 
Berkoldas māju satikties ar iesvētāmajiem jauniešiem. Diem-
žēl vairāki jaunieši nevarēja atbraukt, jo pēc lietus bija dubļu 
plūdi.  Mācības tomēr notika, nākamā dienā visi satikās lat-
viešu baznīcā, un jaunieši pavadīja ļoti spraigu dienu, 
gatavodamies iesvētes dievkalpojumam. Nedēļas nogale  
beidzās ar dievkalpojumu, un visi jutās kā viena ģimene.  

Sprediķis par ceļojumu uz Izraēlu 
 Mācītājs Aivars Ozoliņs un Juta Ozoliņa piedalījās ceļoju-

mā uz Izraēlu, un A. Ozoliņš 17. aprīlī dievkalpojumā pastās-
tīja par redzēto un piedzīvoto, parādīja slīdītes, iepazīstinā-
dams ar Bībeles Vecajā un Jaunajā derībā pieminētajām vie-
tām. Sprediķis bija ļoti interesants, un pēc dievkalpojuma pa-
kavējāmies, dzērām kafiju un izjautājām mācītāju par šo vien-
reizējo braucienu.  

Ielejā, kur Dāvids cīnījās ar milzi Goliātu 

Kafejnīca Betlēmē 

Vakars pie Galilejas jūras 



 31 

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 

 

4. jūnijā plkst. 12.00 Tautas sēru 
dievkalpojums ar dievgaldu;  

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 

Labdarības projekts  
„Mīlestība māmiņām” 

Labdarības projekts 
„Mīlestība māmiņām” atbalstīs 
Zemgales jaunās māmiņas, kas 
gaida bērniņu, kā arī tās, kuŗām 
nesen piedzimuši bērniņi, 
Viņām dāvinās autiņus, mitrās 
salvetes, formulu, ratiņus, 
vitamīnus, grāmatas utt. 

Lūgums ziedot ar vietējās 
LELBAs draudzes starpniecību. 
Dāvanu izdale plānota 2016. 
gada vasarā Zemgalē. 

Latviešu ev. lut. baznīca 
Amerikā 

Jaunatnes nozare 
2016./16. 
Informācija: 
dagdemandt@hotmail.com 

Lai līksmojas it īpaši 
viņa, kas tevi 
dzemdējusi! 

Sal. pam. 23:25 

Mācītājs Mārtiņš Rubenis kristīja Liliānu Blāķi 2016. gada 9. aprīli Sandiego 
 Vēlam Dieva svētību mazai Liliānai! 

 No kreisās: Pārsla Blāķe, Ādams Blāķis, Atis Blāķis, Katerina Blāķe, Dovie Trevino, Pauls Bogans,  
Adelīne, Liliāna, Evelīna Blāķes 
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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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