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2008.                                                  MARTS                                            Nr. 2 (611)   

 

SAR KOJUMU KALEND RS 

2. mart  plkst. 12.30  pulkveža Oskara Kalpaka piemi as sar kojums 

16. martā plkst. 1.00 Rīgas teātŗa «Kabata» viesizrāde –  
M. Zadornova kom dija «P rku j su v ru!» 

30. martā plkst. 12.30 DKLB biedru gadsk rt j  pilnsapulce  
No 24. l dz 26. maijam  XV Rietumkrasta latviešu Dziesmu sv tku r c bas komitejas  

vad bas pas kumi – rajona koŗu un tautasdeju kopu m ģin jumi 
25. maij  bistro vakars ar vakari m un programmu 

 Losandželosas latviešu nama t lr.: 323-669-9027; DKLB inform cijas t lrunis: 323-663-6267 

DK LB Inform cijas bi etens t mekl : www.biletens.com 

Rakstnieks Zigmunds Skuji š pie  liep m alejā, pa kuŗu kādreiz pastaigājies Anšlavs Eglītis; 
t lnieku Gaidas Grundbergas un Juŗa Šv bes piemineklis Anšlavam Egl tim Inciema park  

http://www.biletens.com/
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Dienvidkalifornijas Latviešu INFORM CIJAS BI ETENS ir 
Dienvidkalifornijas latviešu biedr bas izdevums 

Biedr bas adrese: 1955 Riverside Dr., Los Angeles, CA 90039 

Raksti Inform cijas Bi etenam iesūt mi redaktorei:  
Astrai Moorai 
6157 Carpenter Ave., North Hollywood, CA 91606 

T lr./t lrakstis:  818-980-4748;  
el. pasts:  astere2000@aol.com  

Raksti ievietošanai bi eten  ies t mi l dz katra iepriekš j  
m neša 10. datumam. Ies t tos rakstus redaktorei ir ties bas 
sin t vai rediģēt. Anonimus rakstus Inform cijas Biļeten  

neievieto. Rakstos izteikt s domas pauž tikai rakstu rakst t ju 
viedokli, kas var ar  nesaskan t ar izdev ju vai redaktores 
viedokli. Honor rus IB nemaks . 

DKLB biedriem par Inform cijas Bi etenu nav j maks . Biedru 
nauda ir $25 gad ; ja biedr b  iest jas v rs un sieva – par abiem $40 
gad . Par biedru var k ūt, nosūtot biedr bas kasierim biedru naudu. 
Person m, kuŗas nav DK LB biedri, Inform cijas Bi etena 
abonēšanas maksa ir $35 gad . DKLB biedra nauda vai maksa par 
abonementu  j nosūta biedr bas kasierim: 

Mr. J nis Taube, 1700 Malcolm Avenue, #101 

Los Angeles Ca 90024;  T lr. 310-475-8004 

Čeki rakstāmi uz:  LATVIAN ASSOC. of SO. CA v rda. 
Maksa priv tpersonai par sludin juma ievietošanu vienu reizi ir: 
par pilnu lappusi $25, ½ lappusi – $15, ¼ lappusi $10, uz-
ņēmējdarbības karti – $6. 

***************************************************** 

Latvijas valsts prezidents Valdis Zatlers 

Pils laukum  3, R ga LV  http://www.president.lv 

 

Embassy of Latvia in USA:  
2306 Massachusetts Ave., NW Washington, D. C. 20008 

T lr.: 202-328-2840, fakss: 202-328-2860 

El. pasts: embassy.usa@mfa.gov.lv 

M jaslapa: www.latvia-usa.org 
 

Latvijas goda konsuls Losandželos  

Alfr ds Raisters 

3012 Palos Verdes Drive West,  
Palos Verdes Estates, CA 90274 

T lr.: 310-377-1784; fakss: 310-377-5235 

E-pasts: arais1@verizon.net 
Latvijas goda konsuls Kalifornij  

Džefrijs Jarč vers (Jeff Yarchever)  
2729 Bristol St. #200 Costa Mesa, CA 92626 

T lr.: 714-979-1700, fakss: 714-619-7403 

E-pasts: jeffy@jetapparel.com 
  

Repatri cijas centra adrese:  
Pavalstniec bas un imigr cijas departaments  
Repatri cijas centrs, Rai a bulv r  5  
R ga LV-1508; t lr. 371-7219435  

 

Amerikas latviešu apvien bas (ALA) m jaslapa:  
www.alausa.org  e-pasta adrese: alainfo@alausa.org  

 

BAFL: http://www.bafl.com  
 

Daugavas Vanagu (ASV) m jaslapa: 
 www.daugavasvanagi.org 

 

 CIA world factbook inform cija: 
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/index.html 

DK latv. ev. lut. bazn ca: www.socaldraudze.com 
 

Valstu saraksts, kuŗ s Latvijas pavalstnieki var iece ot bez 
v zas: www.am.gov.lv/lv/KonsularaInformacija/bezvizu/  
 

Latvijas Valsts v stures arch vs: www.lvva-raduraksti.lv 

 

DK LB VALDE: 
Biedr bas priekšnieks:  Ivars Mičulis 

631 N. Pass Ave. Burbank, CA 91505 

T lrunis: 818-842-3639; el. pasts: ivars11@aol.com 

Biedr bas priekšnieka vietnieks: Ilgvars Dižgalvis 

5111 Randal Street, Culver City CA 90230 

T lrunis: 310-838-1789 

DK Latviešu biedr bas vald  darbojas:   
J nis Daugavietis, Ilgvars Dižgalvis, Rūdolfs Hof-
manis, Imants Leitis, Nora Mičule, Ivars Mičulis, As-
tra Moora (sekret re), Nonita Pried te (inform tore 
ang u valod ), J nis Rutmanis, Valdis Pavlovskis, 
Dace Taube (biedr bas p rst ve latviešu nama valdē), 
J nis Taube (kasieris), Vija V ksne (sar kojumu va-
d t ja). Rev zijas komisija: P rsla Bl ķe, Inguna Gal-
vi a, Helēna Hofmane 

DK Latviešu biedr bas valdes s des notiek katra 
m neša otraj  trešdien  Losandželosas latviešu 

nam  

**************************************************** 

IB metiens – 400 eksempl ru 

 

Latviešu namu iz r  J. Taube, t lr.:  310-475-8004 

**************************************************** 

Par adrešu mai m zi ot: Rūdolfam Hof-
manim 1339 Quintero St., Los Angeles, CA 
90026, t lr.: 213-250-3857,  
el. pasts: Dobele@aol.com 
 

 

Par sar kojumiem un mai m zi ots DK 
LB inform cijas t lrun : 323-663-6267. 

Diemžēl jaunieg d tais  biedr bas automa-
tiskais atbildēt js bieži niķojas, ierun t s 
zi as piepeši mistiski nezin k pēc izzūd.  

Lūdzam DK latviešus būt paciet giem. Ta-
gad vairs nevar dabūt automatiskos atbild-
ēt jus, k di bija agr k. Jaunaj  var ierun t 
tikai oti su tekstu. T pēc liels lūgums – ja 
k dam m j s glab jas vēl lietojams 
vecmod gs atbildēt js, kas pašiem nav va-
jadz gs, varbūt varētu to ziedot biedr bai? 

mailto:astere2000@aol.com
http://www.president.lv
mailto:embassy.usa@mfa.gov.lv
http://www.latvia-usa.org/
mailto:arais1@verizon.net
mailto:jeffy@jetapparel.com
http://www.alausa.org/
mailto:alainfo@alausa.org
http://www.bafl.com/
http://www.daugavasvanagi.org/
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/index.html
http://www.socaldraudze.com/
http://www.am.gov.lv/lv/KonsularaInformacija/bezvizu/
http://www.lvva-raduraksti.lv/
mailto:ivars11@aol.com
mailto:Dobele@aol.com
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2008. gads pien cis gluži nemanot. Parasti 
gada s kum  samaks jam par dus, at-
jaunojam savu biedru statusu organiz cij s.  

oti lūdzam visus DK LB biedrus sa-
maks t biedru naudu;  tiem, kuŗi nevēlas būt 
DK LB biedri, bet tomēr sa emt bi etenu, sa-
maks t par abonementu. Apmēram puse DK 
latviešu biedr bas biedru un bi etena abonentu 
to nav izdar juši. 

Bi etena lipek u adreses iespiež Rūdolfs 
Hofmanis, un vi am ir sarežģ ti visu gadu at-
kal un atkal t s labot un papildin t, lai 
pierakst tu, kuŗš ir samaks jis, sūt t 
atg din jumus un atkal labot. Uz adreses li-
pek a aiz uzv rda ir gada skaitlis – b*7 vai 
b*8, kas nor da, par kuŗu gadu biedra nauda 
samaks ta. Diemžēl daži biedra naudu maks  
tikai katru otro gadu vai bez atg din juma 
visp r nemaks . Atg din jumu sūt šana nav 
lēta, tos parasti sūta ar pirm s klases pastu, 
un visiem zin ms, ka pasts ar katru gadu 
pieprasa augst ku samaksu par vēstules 
nosūt šanu. 

Daži nezin vai nesaprot, ka Losandželos  
ir vair kas latviešu organiz cijas – latviešu 
nams, DK latviešu biedr ba, Daugavas Vana-
gu apvien ba un bazn ca. Daži dom , ka ie-
sūtot  Latviešu nama kluba biedra samaksu, 
automatiski sa ems ar  bi etenu. Latviešu na-
ma klubs dibin ts nama atbalstam. Ar  DV un 
bazn ca v c ziedojumus atsevišķi. T  nebūt 
nav izspiešana. Būt latvietim rzemēs 
diemžēl nav lēti. Gadsk rtējo kalend ru izdod 
DK latviešu biedr ba. 

Burts «p» ar datumu noz mē, ka piesūt ts 
paraugeksempl rs. Protams, biedr ba nevar 
at auties gadiem ilgi tos sūt t bez samaksas. 
Paraugeksempl ru sa ēmēji ar  var iest ties 
biedr b !   

Svar gi ar  laikus pazi ot par dz vesvietas 
mai u. Vair ki biedr bas biedri un bi etena 
abonenti bieži maina dz vesvietu, bet jauno 
adresi nepazi o. Biedr bai t dēj di rodas lieki 

God tie DK LB biedri, bi etena abon t ji un las t ji! 

L DZU ATBILDES PASV TROT  
 

DK INFORM CIJAS BI ETENS  
Ir vajadz gs;   nav vajadz gs 

Izlasu visus rakstus;  lasu tikai dažus 

Apskatu tikai bazn cas da u 

Apskatos tikai fotografijas 

Izlasu tikai virsrakstus 

Apskatos tikai sar kojumu zi as 

Visp r nelasu 

Pietiek izs t t tikai sar kojuma kalend ru 

Bi etenu var izdot sešas reizes gad  

 

VISVAIR K INTERES :  
Viet jie notikumi;  notikumi Latvij  

St sti par m su kopienas locek iem 

Sar kojumu apraksti 
Raksti par jubil riem 

Nekrologi 
 

IETEIKUMI: 
 

 

 

 

 

L dzu aptauju nos t t redaktorei 

Aptauja par DK IB 

adreses pazi ojumu biedr bai j maks  ap-
mēram viens dolars. Dz vesvietu taču 
nemaina piepeši, vien  dien , t tad ikvienam 
ir iespēja  laikus, pirms p rv kšan s, pazi ot 
savu jauno adresi biedr bai. 

oti lūdzam pacensties mazliet atvieglot 
bi etena sagatavot ju un izdevēju darbu! 
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Latviešu nam  atkal superbols! 

Grūti pateikt, kas tad 3. febru r  latviešu nam  
bija galvenais – superbola skat šan s, k ršu spēle vai 
citas izpriecas. Augšējie attēli liecina, ka kungi un ar  
d mas iedzi in jušies pavisam cit  spēlē un, 
iespējams, m c s, lai vēl k spēkus izmēģin tu k da 
kazino Lasveg s vai kur citur…  

Jau las ts, ka Vilnis Auzi š oti labi spēlē pokeru 
un piedal jies nopietn s sacens b s kop  ar citiem 
lietpratējiem 

St sta, ka superbola rezult tu sekm gi uzminējuši 
un liel ku naudas summu laimējusi Vilnis Auzi š un 
Kriss Lūiss.  

Novusa galds šoreiz bijis tikai viens – vai nebija  
ieradušies pietiekami daudz novusa spēlēt ju? 

Protams, notika gadsk rtējais čilli konkurss, kuŗ  
pirmo vietu ieguva Pegita Meiere, otro vietu –  
Pēteris Freimanis, 3. vietu Laila Reimane. 

 

Foto: Dziesma Tetere 

Sirsn gi jo sirsn gi apsveikta Dziesma Tetere, kam 
n kam  dien , 4. febru r ,  bija dzimumdiena 

Art rs R sis un Tam ra R se pasniedza r su  
v r šanas katlu pirm s vietas ieguv jai  

čilli konkursā Pegitai Meierei  

Superbola stie 
karsēji spēlei 
nopietni 
gatavojas, meklē 
un ieg d jas 
pašus ap ērbus, 

lai rastos attiec gs 
noska ojums. 
Pegija Taube bija 
uzvilkusi pašus 
«superbo-la» 
z bakus, kuŗus 
daudzi 
apbr nojuši un 
jaut juši, vai tie 
ērti staig šanai. 
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Losandželosas latviešu nam  16. mart  plkst. 1.00 

Neatkar gais te tris «Kabata» no R gas 

izr d s Michaila Zadornova kom diju 

Bi etes: $25.00, b rniem l dz 12 gadiem ieeja br va 

Režisors – INDULIS SMILT NS 

Viesturneju atbalsta: restor ns-klubs «Austrumu robeža» 

Viesizr des r ko – Milvoku mednieku un makšķernieku kluba priekšnieks  
Andris M gurs 

 

LOM S: 
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Rietumkrasta latviešu Dziesmu 
svētkus s ka r kot aizritējuš  
gadsimta 60. gados. Vispirms tie 
notika Sietl , pēc tam Portlandē, 
Sanfrancisko un 1970. gad  
Losandželos . Šos svētkus r koja 
minēto pilsētu latvieši, nebija 
kopējas organiz cijas k  ASV 
Visp rējo latviešu Dziesmu 
svētkiem austrumkrast , kur svētku 
r košanu un financēšanu uz ēm s 
Austrumkrasta latviešu koŗu 
apvien ba. 

Pēc III Rietumkrasta Dziesmu 
svētkiem Sanfrancisko 1965. gad  
svētkus r kot bija k rta 
Losandželosas latviešiem. Taču 
nebija nevienas organiz cijas vai 
amatpersonas, kas izlemtu, kad 
svētkus r kot, kur emt r c bas 
s kumkapit lu un kam j uz emas 
inici t va. 

Dz vas p rrunas par svētku 
r košanu notika Dienvidkalifornijas 
latviešu biedr bas valdē, k  ar  
sabiedr b  visp r, bet neviens 
nevarēja nosaukt konkrētu personu, 
kas uz emtos svētku r košanas 
vad bu. Š  raksta autors uz ēm s 
izzi ot  visu Dienvidkalifornijas 
latviešu san ksmi, kuŗas dienas 
k rt  būtu divi punkti: vai 1970. 
gada jūlij  r kot Losandželos  IV 
Rietumkrasta latviešu Dziesmu 
svētkus? Un, ja r kot, tad ievēlēt 
R c bas komiteju, priekšsēdi un 
citus komitejas locek us.  

Sapulcē ar lielu balsu vair kumu 
nobalsoja, ka Dziesmu svētki 
j r ko. Par R c bas komitejas 
priekšsēdi ievēlēja š  raksta autoru, 
priekšnieka vietnieku 
administr t vos jaut jumos – 
Viktoru Vaitu,  m ksliniecisk s 
da as vad t ju – režisoru Vili 
Lapenieku sen., finanču da as 
vad t ju – Augustu Vanagu, svētku 
inform cijas vad t ju – Danielu 
Agrumu, svētku inform cijas 

vad t ju amerik u sabiedr bai – 
Alfonu Reini, inform cijas galda 
vad t ju – Leont ni Ercumu, 
transporta un ekskursiju vad t ju – 
Hariju Krūkli. 

Laikrakst  Laiks ievietoja 
pazi ojumu, kur un kad notiks 
n kamie Rietumkrasta latviešu 
Dziesmu svētki. 

Pēc neilga laika Laikā  par d j s 
zi ojums, ka tan  paš  gad  un da-
tum  latviešu Austrumkrasta lat-
viešu koŗa apvien bas nolēmušas 
r kot Visp rējos latviešu Dziesmu 
svētkus ASV austrumkrast . 
Nekavējoties piezvan ju Visp rējo 
latviešu Dziesmu svētku r c bas 
komitejai un lūdzu Visp rējos lat-
viešu Dziesmu svētkus p rcelt uz 
citu gadu vai vismaz citu datumu, 
pie-mēram, septembri. Mans priekš-

likums tika noraid ts ar paskaidroju-
mu, ka abi svētki nekonkurēšot, jo 
att lumi esot pietiekami lieli.  

Skaidrs, ka nevienam nebija ies-
pējams būt div s viet s vienlaikus, 
un Rietumkrasta svētkos nebija tik 
daudz apmeklēt ju k  cerēts.  

Sast dot Dziesmu svētku koŗu 
kopkoncertu programu, 
m ksliniecisk s da as vad t js 
režisors Vilis Lapenieks ierosin ja 
iek aut vienu okupēt s Latvijas 
dziesmu ar dzejnieka Oj ra V cieša 
v rdiem. R c bas padome neizr d ja 
sevišķu sajūsmu, taču t  būtu labas 
gribas apliecin jums, ka šajos 
nacion l s izpausmes sar kojum  
mēs atceramies okupēto tautu 
tēvzemē. Latviešu sabiedr b  šis 
ierosin jums atbalstu neguva, 
dr z k nosod jumu, un Lapenieka 
teiktais, ka mums vienot bas labad 
j sadziedas ar tautu Latvij , tika 
iztulkots k  pol tiski kreiss g jiens. 
Sevišķi akt vi bija paši 
Rietumkrasta latvieši, jo pēc III 
Rietumkrasta latviešu Dziesmu 
svētkiem Sanfrancisko amatv ri bija 

aicin juši režisoru V. Lapenieku 
sen. uzrakst t svētku novērtējuma 
rakstu. Lapenieks bija teicis – ja 
uzaicin jums  dom ts, lai  
Dziesmu svētkus Sanfrancisko 
tikai slavētu, tad vi i mald s, jo 
vi a kritikas z mulis būs « oti 
ass» un varbūt lab k aicin jumu 
rakst t atsaukt. Tas nenotika, un 
Lapenieks uzrakst ja samēr  
neg t vu vērtējumu. Tagad 
sanfranciskieši atspēlēj s. Tika 
pat publicēti sat riski dzejo i, 
piemēram: «Cit dus mums 
svētkus sola Lapenieks k  
pravietis, bet, kad p rpl st sap u 
ola, iekš  Oj rs V cietis...» 

N kamais traucēklis ierastai 
Dziesmu svētku norisei bija San-

francisko diriģenta Leonarda 
Bērzi a katēgorisk  pras ba, lai 
svētkos būtu tikai viens koŗu 
diriģents respekt vi vi š, un 
virsdiriģents O ģerts Bištēvi š 
diriģētu R c bas komitejas 
komponistam J nim Norvilim 
pasūtin to kant ti kopkorim un 
orķestrim, kuŗ   ietilptu «K  
Daugava vaida un bangas k  
kr c» melōdija. Pa ēmu 
atva in jumu un aizbraucu tikties 
ar visiem Rietumkrasta koŗu 
dal bniekiem un diriģentiem, lai 
uzzin tu vi u viedokli. Pēc 
draudz g m sarun m ar vietējo 
koŗu vad t jiem un dzied t jiem 
noskaidroju, ka vi i piedal sies 
Dziesmu svētkos tikai tad, ja 
nemain m ierasto k rt bu un ir 
vair ki virsdiriģenti. 

Pazi oju šo lēmumu L. 
Bērzi am, un vi š visp r atteic s 
kopkori diriģēt, uz emoties 
vien gi jauniešu koŗa diriģēšanu. 
Jauniešu koŗa koncerts bija 
atsevišķs svētku sar kojums. 

Man piezvan ja Milvoku 
latviešu koŗa priekšnieks un 
lūdza, vai mēs Dziesmu svētkos 

Latviešu dziesmu sv tki ASV Rietumkrast   
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Losandželos  nevarētu aut kaut 
vienu kopkoŗa  dziesmu diriģēt 
Milvoku  kora vad t jam Ernestam 
Brusub rdam jun.,  treš s paaudzes 
diriģentam Brusub rdu ģimenē. 
Atbildēju, ka pirms p ris dien m 
viens lielisks Dziesmu svētku 
diriģents no l dzdal bas atteicies, un 
varam lūgt vi u diriģēt vair kas 
kopkoŗa dziesmas.  E. Brusub rdam 
jun. š  bija pirm  iespēja diriģēt 
kopkori, un dzied t ji par vi u bija 
sajūsmin ti. Ja nemaldos, pēc tam 
vi a v rds bija visu n kamo ASV 
latviešu Dziesmu svētku 
virsdiriģentu sarakst . 

Vilis Lapenieks ierosin ja 
uzaicin t kopkoŗu koncert  
piedal ties lietuviešu un igau u 
koŗus, un R c bas komitejas locek i  
vienpr t gi piekrita. Vēl k vienoj s, 
ka aicin s abus kaimi u koŗus 
nodzied t pa dziesmai sav  valod . 

Te tŗa izr dē «Minchhauzena 
prec bas» uzaicin j m aktieri J ni 

Leji u tēlot Nariškina lomu un 
vi a meitu Lolitu Leji u – 
Jakob ni. 

Dziesmu svētkus ieskandin ja 
2x2 koris. 1970. gada 3. jūlijā 
atkl ja izst des, notika izlases 
koncerts, vakar  M rti a Z verta 
lugas «Minchhauzena prec bas» 
izr de. Pēc izr des savies g  
vakar   ar  savu programmu 
iepriecin ja «Čik gas piec ši».  
Taj  paš  dien  bija ar  Studenšu 
korpor ciju kopu sar kojums. Tie 
visi notika viesn c  Biltmor, kur 
bija paredzēta ar  apmeklēt ju 
apmešan s. 4. jūlij  bija 
rakstnieku cēliens, kuŗ  dzejnieki 
savu darbu las jumus illustrēja ar 
vok li mūzik liem 
priekšnesumiem, dziedot un 
spēlējot ģitaras, un tautisks 
uzvedums «Skaista mana tēvu 
zeme». Svētku galven  dien , 5. 
jūlij  pēc svin ga dievkalpojuma 
svētku kulmin cija bija kopkoŗu 

koncerts. Pēc koncerta bija 
pie emšana un vakar  dziesmu 
svētku balle div s z lēs – viena ar 
koktei iem, otra ar vakari m.  

6. jūlijā bija atvadu pusdienām, 
pēc tam ekskursijas uz Havaju 
sal m, Meksiku un citur. 

Andris Ritmanis no Portlandes 
ierosin ja dibin t Jaunatnes nacio-

n lo centienu atbalsta fondu, kam 
l dzek us sag d tu, katrai Dziesmu 
svētku sar kojuma bi etei lūdzot 
piemaks t 25 centus. Šis fonds 
past v vēl tagad,  un Losandželos  
dažas organiz cijas savos 
sar kojumos iekasē 25 centus par 
labu fondam, protams, ne vienmēr.  

Pēc IV Rietumkrasta latviešu 
Dziesmu svētkiem, kuŗos ikviens 
R c bas komitejas loceklis bija 
rūd jies, uzklausot mūž go kritiķu 
iebildumus, varēj m uzrakst t 
svētku vērtējumu, un taj  
daudziem tika pausta  pateic ba un 
atzin ba. Bija liels prieks, ka 

Rietumkrasta latviešu Dziesmu sv tku r c bas komiteja Longb č  1989. gad   
No kreis s: Anda Andersone, Ilmars Bastj nis (†) , Ansis bele (†), Valdis Pavlovskis, J nis Taube,  

Arnis T belis, J nis Brauķis, Daira Cilne, Inese Birzniece, Nora Mičule, Maija Bedele,  
Igors Lože icins, Teodors Lilienšteins, Ilgvars Dižgalvis 
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piedal ties mūsu svētkos neatteic s neviens ielūgtais latviešu nacion lpol tisk s un sabiedrisk s organiz cijas 
vad t js – Latvijas vēstnieks Vašington  Anatols Dinsbergs, pēdējais Latvijas Sabiedrisko lietu ministrs Alfrēds 
Bērzi š, ALAs valdes priekšsēdis Gun rs Meirovics un Laika izdevējs Helmars Rudzītis. 

T  k  IV Rietumkrasta latviešu 
dziesmu svētku un ASV Visp rējo 
latviešu Dziesmu svētku r kot jiem 
rad s konflikts, iedom jos, ka 
vajadzētu dibin t Rietumkrasta 
latviešu 

Dziesmu svētku padomi ar 
Austrumkrasta latviešu koŗu 
apvien bai l dz g m funkcij m.  

Piezvan ju I Rietumkrasta 
latviešu Dziesmu svētku R c bas 
komitejas priekšsēdim P. 
Pētersonam, kas piekrita manam 
ierosin jumam, lai gan dom ja, ka 
šis ir tikai viens atsevišķš gad jums, 

kad divi Dziesmu svētki r koti 
vien  laik .  

Pozit vas atbildes sa ēmu no II 
un III Rietumkrasta latviešu 
Dziesmu svētku r kot jiem 
Portlandē  un Sanfrancisko. 
Uzrakst ju padomes statūtus, kuŗos 
bija noteikts, ka padomē ir 
Dziesmu svētku R c bas komiteju 
priekšnieks, ko nomaina, kad cit  
pilsēt  ievēl n kamo Dziesmu 
svētku R c bas komitejas 
priekšsēdi  utt. Statūtus piesūt ju 
Rietumkrast  visu četru latviešu 
kolōniju organiz ciju vad t jiem 

Rietumkrasta latviešu Dziesmu 
svētku padome darbojas vēl tagad, 
un viens padomes izraudz ts 
p rst vis ir Jaunatnes nacion l  
fonda kasieris un ar  p rrauga 
padomes l dzek us. 

Š s atmi as rakstot, es dom ju 
par daudz m spraig  sabiedrisk  
darb  nostr d t m stund m un 
negulēt m nakt m, kad rad s 
sarežģ jumi.  Bet viss ir bijis t  
vērts.  

Dienvidkalifornij  l dz šim 
Dziesmu svētki notikuši četras 
reizes. 

L dz XV Rietumkrasta latviešu dziesmu sv tkiem Vent r  

vairs tika seši m neši! 
L dz šim notikuši četrpadsmit Rietumkrasta latviešu dziesmu svētki: 
I 1962. gad  Sietl  – R c bas komitejas priekšsēži Pēteris Pētersons un Harijs Mindenbergs  
II 1965. gad  Portlandē – R c bas komitejas priekšsēži Juris Kr gens un Andris Ritmanis 

III 1967. gad  Sanfrancisko – R c bas komitejas priekšsēži Valdemars Šv ns unJ nis Taube  
IV 1970. gad  Losandželos  –  R c bas komitejas priekšsēži Helmuts Brauķis un Vilis Lapenieks   
V 1972. gad  Vankuver , B. C. (Kanad )  –  R c bas komitejas priekšsēži J nis Lielmežs, O. Kalns un  
              J. O. Runikis  
VI 1975. gad  Sietl  – R c bas komitejas priekšsēži Miervaldis Janševics un Zigurds Segli š  
VII 1977. gad  Losandželos  –  (Pasadena) R c bas komitejas priekšsēdis J nis Taube  
VIII 1979. gad  Sanfrancisko  – R c bas komitejas priekšsēdis Juris Karlsons 

IX 1982. gad  Portlandē  – R c bas komitejas priekšsēži Juris Jurisons, Andris Ritmanis un J nis Zommers 

X 1985. gad  Vankuver , B. C. (Kanad )  – R c bas komitejas priekšsēdis Alberts Pūpols  
XI 1989. gad  Losandželos  (Longb č )  – R c bas komitejas priekšsēdis Arnis Tūbelis  
XII 1992. gad  Sietl   – R c bas komitejas priekšsēži J nis Praudi š, Gun rs Švarcs un J nis Atvars  
XIII 1999. gad  Losandželos  (Tūkstošozolu pilsēt ) – Valdis Pavlovskis un Silvija Kurmi a Tubele 

XIV 2003. gad  Sanfrancisko – R c bas komitejas priekšsēde Zinta Zari a 

26. janv r  notika pirmais mēģin jums dziesmuspēlei 
«Vēstule no Losas». Komponiste Lolita Ritmane jau 
pērn  gada nogalē daudziem ar e-pastu izsūt ja vēstuli, 
kuŗ  bija zi ots, k das personas dziesmuspēlē darbojas, 
kuŗ m jau atrasti tēlot ji, kuŗ m ne, un aicin ja pieteik-
ties. Pēc š s vēstules vair ki ar  pieteikušies.  

Uz pirmo mēģin jumu ieradušies gandr z visi tēlot ji, 
par sp ti sliktajam laikam pat no t l s Ventūras.  

Vispirms visi aktieŗi las ja savu lomu tekstu un  
las šanas laik  daudz kas nosv trots, sin ts un p rvei-
dots. Skaidrs, ka l dz Dziesmu svētkiem vēl daudz kas 
tiks main ts, lai izr de ritētu raiti un to būtu interesanti 
skat ties. Ir zin ms, ka visas lugas, pirms t s izr da 
Brodveja te tŗos ujork , vispirms piedz vo ugunskris-

provincē, kur režisors vēro skat t ju reakciju un  
p rveido daudzas ainas, bez žēlast bas sv trojot  vai 
nemit gi p rgrozot tekstu. T ds ir parastais darba 
process.  

Dziesmuspēlē «Vēstule no Losas» tēlot pieteic s 
jauna talant ga dzied t ja, un vi a tēlos lomu, kas 
s kotnēji bija paredzēta v rietim. Izr des autori 
vi as dē  main ja darbojoš s personas dzimumu. 
L dz Dziesmu svētkiem droši vien būs vēl daudz 
citu nepieciešamu mai u. Pirmaj  mēģin jum  
aktieŗi jau iem c j s divas dziesmas, teksts 
ikvienam cent gi j m c s m j s.  

Pie dziesmuspēles nosaukuma j pierod, jo 
dažiem šķiet, ka v rds «Losa» pilsētu noniecina. 

S kušies m ģin jumi Dziesmu sv tku izr d m Vent r  
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Latvijas Republikas goda konsuls ir persona, kas 
Latvijas Republikas uzdevum  p rst v valsti un veic 
konsul r s funkcijas saska  ar 1963. gada V nes 
konvenciju par konsul rajiem sakariem, starptau-
tiskaj m paraž m, Latvijas Republikas noslēgt m 
divpusēj m konsul raj m konvencij m un citiem 
starptautiskajiem l gumiem, Diplom tisk  un kon-
sul r  dienesta likumu, Konsul ro reglamentu, šo 
k rt bu un l gumu, kas noslēgts starp Latvijas Repub-
likas rlietu ministriju un goda konsulu. 

Goda konsula iecelšana notiek, Latvijas Repub-
likas un valsts, kuŗ  goda konsuls veiks konsul r s 
funkcijas, amatperson m  savstarpēji vienojoties. 

Goda konsulu amat  iece  un no amata atce  rlietu 
ministrs, pamatojoties uz Latvijas Republikas rlietu 
ministrijas Atest cijas komisijas lēmumu. Goda kon-
sula darb bu p rrauga:  Latvijas Republikas diplo-
m tisk  un konsul r  p rst v ba;  Latvijas Republikas 

rlietu ministrijas valsts sekret ra vietnieks;  Kon-
sul rais departaments; Finanču un pašuma departa-
ments; Dokument cijas p rvald bas departaments. 

Par goda konsulu var būt gan Latvijas Republikas 
pavalstnieks, gan rvalsts pilsonis. 

Goda konsuls ir persona, kam ir teicama reput cija. 
Goda konsuls nav ierēdnis un nav Latvijas Republikas 

rlietu ministrijas darbinieks. 
Goda konsuls netiek algots, un goda konsula amata 

funkciju pild šanai nepieciešamais materi lais 
nodrošin jums netiek veikts par Latvijas valsts 
budžeta l dzek iem. 

Goda konsuls vada goda konsul tu un darbojas 
konsul r  apgabala robež s, kas ir noteikts goda kon-
sulam izsniegtaj  konsul raj  patent , ko paraksta 
Latvijas Republikas rlietu ministrs un Latvijas Re-
publikas rlietu ministrijas valsts sekret rs.  

Goda konsulam ir ties bas lietot Latvijas Repub-
likas ofici lo simboliku.  

Goda konsula funkcijas 

Neizmantojot goda konsula statusu personisku 
interešu stenošanai un ap emoties ar savu darb bu 
nepie aut kaitējumu Latvijas Republikas godam un 
interesēm, goda konsuls: aizst v Latvijas Republikas 
jurisdikcij  esošo fizisko un juridisko personu inter-
eses; att sta komerci los, ekonomiskos, kultūras un 
zin tnes sakarus; p rst v Latvijas Republikas pa-

valstnieku un nepavalstnieku intereses mortis causa 
gad jumos konsul raj  apgabal ; pēc tiesas un rpus-

tiesas dokumentu sa emšanas nosūta tos Latvijas Re-
publikas rlietu ministrijai;  sadarbojas ar  Latvijas 

Republikas rlietu ministriju un diplom tisko 
p rst v bu, sniedz inform ciju pēc to piepras juma;  
nodrošina inform ciju par goda konsul tu, nor dot t  
atrašan s vietu un kontaktinform ciju; apmeklēt ju 
pie emšanu; inform ciju par apmeklēt ju 
pie emšanas laiku;  informē valsts sekret ra viet-
nieku, Konsul ro departamentu un  diplom tisko 
p rst v bu par goda konsul ta darb bu gad jum , ja 
goda konsuls izbrauc no valsts, kuŗ  atrodas goda 
konsul ts, uz laiku, kas ilg ks par 30 kalend ra 
dien m. 

Goda konsula iecelšana amat   
un atcelšana 

Goda konsula kandid ts tiek izraudz ts pēc diplo-
m tisk s p rst v bas vad t ja vai valsts sekret ra viet-
nieka ieteikuma. Goda konsuls amatam var pieteikties 
ar  pats. 

Pretendējot uz goda konsula amatu, kandid ts ie-

sniedz diplom tiskai p rst v bai vai Latvijas Repub-
likas rlietu ministrijai š dus dokumentus: mot vētu 
pieteikumu ar nor di, k pēc kandid ts vēlas uz-
emties goda konsula pien kumus;  vismaz divas rek-

omend cijas; dz ves aprakstu; r c bas programmu 
ekonomik ; kultūras, zin tnes un izgl t bas lauk  un  
cit s nozarēs; dokumentus par materi l  nodrošin ju-
ma iespēj m; citus dokumentus, kuŗus kandid ts un 
Latvijas Republikas rlietu ministrija uzskata par ne-
pieciešamiem.  

Latvijas Republikas rlietu ministrijas Atest cijas 
komisija goda konsula kandid ta iesniegtos dokumen-
tus izskata divu mēnešu laik  no to iesniegšanas die-

nas.  
Latvijas Republikas rlietu ministrijas Atest cijas 

komisijas pozit va lēmuma gad jum  desmit darba 
dienu laik  valsts sekret ra vietnieks par to informē 
kandid tu un noda a sagatavo Latvijas Republikas 

rlietu ministrijas notu, lūdzot piekrišanu personas 
iecelšanai par goda konsulu ar rezidenci noteikt  
pilsēt  un noteikta konsul r  apgabalu izveidošanu. 

 Pirmais l gums ar goda konsulu tiek slēgts uz 
diviem gadiem, turpm kie – uz sešiem gadiem.  

 Goda konsula darb ba izbeidzas ar goda konsula 
n vi. 

 Goda konsulu atce  no amata: ja tiek anullēta 
ekzekvatūra; valsts p rst vji, kuŗ  konsuls dz vo,  
pazi o, ka vairs neuzskata goda konsulu par Latvijas 
Republikas goda konsulu;  Latvijas Republikas r-
lietu ministrija p rskata darb bas priorit tes kon-
sul raj  apgabal ;  goda konsuls nav uzs cis veikt sa-

Par goda konsuliem 
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Dziesmu sv tku inform cija t mekl :  
www.westcoastlatviansongfest.org 

vas funkcijas viena gada laik ;  goda konsuls, r ko-
joties ar vi am izsniegto pilnvarojumu, nav ievērojis 
normat vajos aktos noteikto k rt bu; goda konsuls 
nav veicis savus pien kumus atbilst gi Latvijas Re-
publikas interesēm vai ar  kaitējis t m, graujot Lat-
vijas Republikas starptautisko prestižu;  goda kon-
suls atsak s no saviem pien kumiem; goda konsuls 
objekt vu apst k u dē  nespēj pild t noteikt s funkci-
jas. 

Goda konsula darb bas p rraudz ba 

Goda konsulu funkciju p rraudz bu veic diplo-
m tisk s p rst v bas vad t js vai valsts sekret ra 
vietnieks, k  ar  Latvijas Republikas rlietu minis-
trijas Konsul r  departamenta direktors. 

Goda konsuls reizi gad  sniedz atskaiti par 
paveikto darbu diplom tiskai p rst v bai vai valsts 
sekret ra vietniekam. 

Latvijas Republikas rlietu ministrijas Finanču 
un pašuma departaments nodrošina goda konsulu ar 
izk rtnes «Latvijas Republikas goda konsul ts», 
veidlapas, viz tkartes un aploksnes ar liel  valsts 
erbo a attēlu paraugiem, z mogu ar liel  valsts 
erbo a attēlu, valsts karogu, valsts himnas 

ierakstu..  
Goda konsula pien kums ir saska  ar sa emta-

jiem paraugiem izgatavot minēto izk rtni, veidlapas, 
viz tkartes un aploksnes. 

No LR rlietu ministrijas  
2005. gada 22. decembr  izdot  dokumenta  

Nr. 438 «Par goda konsulu darb bu» 

rlietu ministrijas m jaslapa: www.mfa.gov.lv 

 

P. S. rlietu ministrijas sa sin ta inform cija par 
goda konsuliem ievietota, jo sa emti vair ki jaut ju-
mi, piemēram, – vai k d  apgabal  var būt tikai 
viens goda konsuls, vai goda konsula amatam var 

Darbu Latvij  s cis jauns  
ASV v stnieks  

11. februārī Rīgā darbu sāka jauns ASV vēstnieks  
Čārlzs Larsons. Vēstniekam ir 39 gadi, 1992. gadā 
vi š  absolvējis Aijovas universit ti ar bakalaura 
gradu ekonomik , 1966. gad  ieguvis doktora gradu 
jurisprudencē.  Vi š ir Republik u partijas biedrs, 
no 2003. l dz 2006. gadam bija Aijovas  pavalsts  
Sen ta loceklis. Č. Larsonam ir majora dienesta 
pak pe, vi š dienējis Ir k . Vair k nek  50 
lidojumos ar hēlikopteru CH-47 Chinook vi š 
pieg d ja ASV vien b m Ir k  municiju, ar  kauju 
laik  Falludž . Vi š sav cis inform ciju un rediģējis 
gr matu Heroes Among Us, kuŗā  aprakstīti 20 
terrorisma apkaŗot ji. Gr matu iespiešanai sagatavo 
apg ds Penguin Publishing Group, tā nāks klajā visā 
dr zum .   

Č. Larsons nodibināja Irākas kaŗa atbalstgrupu 
«Apvienot s ģimenes».  T  apmaks jusi telev zijas 
rekl mas, kuŗ s skaidrots, ka milit rie spēki Ir k  
kaŗo ar person m, kuŗas atbild gas par 2001. gada 
11. septembŗa terrora aktiem ujorkā.  Č. Larsons 
dibin jis ar  hum n s pal dz bas grupu «Ir kas 
cer ba», kas sav kusi aptuveni 100 000 ASV dolaru 
Ir kas skolu atbalstam. 2003. gad  Larsons k uva par 
«Buša reindžeru» – š du nosaukumu piešķ ra 
cilvēkiem, kuŗi ASV prezidenta Buša p rvēlēšanas 
kampa ai ziedoja vismaz 200 000 ASV dolaru.  

Larsons ir Rezerves virsnieku asoci cijas, 
Amerik u leģiona un Pest šanas armijas 
konsult t v s padomes loceklis, partneris sabiedrisko 
attiec bu kompanij  Lincoln Strategies Group, kā arī 
advok ts ASV armijas rezervju milit raj  ties . 

Ofici li Č. Larsons k uva par ASV vēstnieku 
Latvij  7. janv r , kad notika svin g  zvēresta 
ceremonija. Pēc  t s  Larsons sac ja, ka vi a 
galvenais uzdevums būs turpin t stiprin t Latvijas un 
ASV attiec bas, g d t par technisku pal dz bu 
Latvijas demokratijas att st b  un pal dzēt amerik u 
uz ēmējiem, kuŗi iegulda Latvij .  

Vēstniekam uz Latviju l dzi dosies dz vesbiedre 
Dženifera un abi dēli  – divarpus gadus vecais Vils 
un desmit mēnešu vecais Džons-Henrijs. Č.  Larsons 
būs ASV vēstnieks Latvij   vismaz l dz Džordža 
Buša vald bas darb bas beig m 2009. gada janv r . 

Ar jauno ASV vēstnieku Latvij  var sazin ties, 
zvanot: 319-533-1451 (kabatas t lrunis); 515-401-

6711 (mājas) 515-280-4855 (darba);  
e-pasts: clarson@lincolnstrat.com   
 

http://www.westcoastlatviansongfest.org/
http://www.mfa.gov.lv/
mailto:clarson@lincolnstrat.com


12  

 

Ko skaist  un raž g  vasara sarūpējusi – to izposta 
ziema... t di, nedaudz p rfrazēti, ir Anšlava Egl ša 
v rdi, velt ti bērn bas parad zei – Inciemam. 

Vecgada paš  nogalē gribēju sag d t p rsteigumu 
draugiem, kuŗi nek ro pēc veikal  pērkam m 
d van m. T lab d vin ju vi iem ce ojumu uz Inciemu 
Un man izdev s! Lai gan Inciema apkaimē, gluži t pat 
k  citviet Vidzemē staig ja mitri un nedraudz gi vēji, 
man nebija grūti draugus pierun t doties uz Inciemu – 
apdz voto vietu, kuŗai agr k vi u auto paskrējis gaŗ m  
bez piebremzēšanas... 

Lai viss būtu koš k –  jau pirms došan s ce  ska i 
las ju  fragmentus no «Pansija pil ».  Man bija pat grūti 
izvēlēties, kuŗš fragments būtu lab kais – varētu celt 
priekš  vai visu gr matu! tri, tri nobēru, k lab dzej-
niekam Viktoram Egl tim tika piešķirts t ds pašums... 
k  pirmaj  izlūkbraucienā  p rdrošais laivinieks 
Gaujas šķērsot jus gandr z nosl cina... k  Anni a, 
Egl šu kalpot ja, no R gas uz vasaras m tni pavad  at-
ved ce ot nepieradušo govi... k  Romans Suta pikanti 
nežēl giem v rdiem raksturo visus, kuŗi neatliekamus 
darbus, tostarp ar  makšķerēšanu, gatavi atlikt uz citu 
reizi... 

Inciema vecaj  park  cauri koku kailajiem žubu-

riem v d visas Anšlava aprakst t s ēkas: pils, smēde, 
laidars, kalpu m ja. Tikai tagad t s izskat s pavisam, 
pavisam cit d k, nek  gr mat ... Muižas parks 
apaudzis ar padomju laika celtnēm,  un par to nu 
nebūtu ko žēloties, jo ūdenstornis, pasts, bērnud rzs, 
bibliotēka, aptieka ir iest des, bez kuŗiem jau neiztiek 
neviena apdz vota vieta. Taču ne katram miesti am 
(Inciem  saskait mas 600 dvēseles) ir tik jauks 
veikali š un kafejn ca. Tos apsaimnieko precēts p ris – 
Elita Iliško un Artūrs Berdinskis. Savulaik, kad Anšla-
va br lis Vidvuds veco smēdi jaunajiem saimniekiem 
p rdevis – t  ar  noteicis – saglab t senatn go veidolu. 
Veikals tieš m ir jauks – tur atrodamas ikdienai visne-
pieciešam k s mantas un ar  daž di k rumi. Bet rpusē 
zem m j g   jumta rēgul ri pulcējas pagasta audis, 
kuŗiem gribas gan mēles patr t, gan citam uz citu 
pavērties. Savuk rt kafejn c  valda sirsn ga gaisotne, 
sienas grezno stilizēti z mējumi no gr matas «Pansija 
pil ». Vasar  viesi var pasūtin t kafiju vai pelēkos 
zir us un noties t tos br vdab . Taču mani l dzbraucēji 
nebija noska oti gastronomisk m izpriec m, vi u 
mērķis – pēc  iespējas vair k apskat t! Decembŗa diena 
nežēl gi r v s sum , bet muižas park  vēl naski ar 
pērnaj m lap m c n j s d rzniece. Vi a, t pat k  citi 
vietējie, pažēloj s, ka jaunajiem pašniekiem nepietiek 

spēka un l dzek u veco ēku sakopšanai (te vairs nekas 
nepiederot Egl šiem, bet k dai «sabiedr bai ar iero-

bežotu atbild bu»), bet mēs pievērs mies park  
gaum gi novietot m laukakmens skulptūr m, no 
kuŗ m dažas ir stipri re las, bet daudz m varam no-
saukumu br vi improvizēt... Savdab g s akmens 
skulptūras te novietotas jau padomju laikos, kad 
Vidvudam Egl tim izdevies pierun t draugus 
m ksliniekus k rtējo akmenska u m kslas plenēru 
r kot tieši Inciema skaistaj  park . Patieš m, ziema ir 
pat viesm l g ka par vasaru, jo tad ar  nejaušam 
gaŗ mbraucējam koku lapotne neaizsedz interesantos 
veidojumus, aicin t aicina izk pt no auto un parka 

PANSIJA PIL  ziem  

Kolchoza laika ka p rb v ta par simpatisku  
kafejn cu «Pansija», kuŗ  labpr t pulc jas viet jie 

un iegriežas gaŗ mbrauc ji 

Stallis, kolchoza laik  uzb v ta dz vojam  ka 
augš  un veikali, kuŗi izput juši 
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senatn gaj  dzi um  izstaip t 
k jas un apmierin t zi k r bu. 
Protams, būtu oti labi, ja 
m kslinieku v rdi kaut kur 
būtu ar  iemūžin ti un ek-
skursantiem izlas mi. Pils es-
tr de pras t pras s pēc 
uzlabošanas vai vismaz pēc... 
turpm kas nepos-t šanas. Lai 
nu k , bet park  sastaptie 
pusaudži ar  zin mu lepnuma 

r d ja uz kolchoz-laika kantori, zem kuŗa balto ķieģe u 
apšuvuma vēl slēpjas tas, ko reiz sauca par Pili. 

Krimuldas pagasta (Inciems ietilpst t  territorij ) 
av z tes (to var  las t t mekl : www.krimulda.lv) 
redaktore In ra Miškina past st ja, ka komplicētajiem 
Inciema territorijas pašumiem pašlaik tiekot veikts 
deta pl nojums. 

Visvair k vietējie lepojas ar pieminekli, kas pērn 
park  novietots par godu Anšlava Egl ša dzimšanas 
dienai, kas bija pirms 100 gadiem.  T  autori ir Gaida 
Grundberga un Juris Švalbe. Laukakmens  
«manuskripta» lappusē ierakst ti ne tikai to cilvēku 
v rdi, kuŗu kl tiene rot ja Egl šu m jokli, bet 
vistieš kaj  veid  veidoja mūsu izcil  rakstnieka 
gar go pasauli: Ub ns, Tone, Suta, Brasti š, 
Goppers... 

St vot pie jaun s piemi as z mes un metot skatu 
p ri laika zoba sagrauztajiem cilvēku mitek iem, droši 
vien ne tikai man n ca pr t  tautasdziesmas v rdi par 
ūdenti u un akmenti u, kas dz vo saules mūžu… 
Dom ju  ar   par to v rdos pat nenosaucamo gara 
spēku, kas vienojis un vieno gar g s pasaules cilvēkus: 
liter tus, m ksliniekus, mūziķus... Ar  mūsu ģimenes 

Alda Bigača (pa labi)  un Anita Mellupe park  pie 
jaun s piemi as z mes 

Zigmunds Skuji š oti augstu v rt  Anšlava Egl ša 
darbus gan k  las t js, gan k  koll ga 

Pa šo veco  liepu aleja k dreiz pastaig jies ar  
Anšlavs Egl tis 

Anšlava Egl ša ASV izdoto «Pansiju pil », kuŗa 
«pievienot  vērt ba» ir Dienvidkalifornijas latviešu 
biedr bas bibliotēkas z mogs, Inciemu atst ja ar domu 
– te noteikti atkal atgriezties. Visdr z k – pavasar , 
kad dabas br nišķais p rvērt bu spēks piepušķos 
cilvēku roku atst t s rētas, bet saglab to un pilnveido-
to veidos vēl skaist k.  

Visliel ko prieku rakstnieka piemi as godin šanas 
sar kojuma dal bniekiem esot sag d jis Kazimira 
Laura kl tiene un atrakt vais st st jums. Laim gas sa-
krit bas dē  tieši tolaik gr matu apg ds «Likte st sti» 
las t jiem varēja s kt pied v jumu Ilmara Bastj a 
triloģijas trešo da u, kuŗ  tik liela vieta ir Anšlava 
Egl ša person bai un dai radei. 

Anita Mellupe 

http://www.krimulda.lv/
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V stule no Inciema 

 Inciema platība ir 11,89 hektari. Blakus Inciema 
pusmuižai ar parku, kas  aprakst ta A. Egl ša gr mat  
«Pansija pil », padomju laikos uzcēla divas divst vu 
un vienu piecst vu ēku, ūdenstorni, bērnud rzu, 
park  estr di. pašumus atdodot likum gajiem 
pašniekiem, pašvald ba sav  pašum  paturēja 

bērnud rzu un estr di, k  kompens ciju Egl šu 
dzimtai piešķiŗot 2,1 ha nevērt gu purvainu meža 
zemi. Taču uz Egl šu zemes tagad ir ar  
daudzdz vok u ēka ar simtiem iedz vot ju un 
ūdenstorni. Skaidrs, ka apsaimiekot š du pašumu ir 
oti sarež ti.  

2006. gadā vēlējos iegādāties īpašumu ar parku, 
kur varētu izveidot viesn cu. Uzzinot par Inciema 
pusmuižu un t  pašo auru, biju neizsak mi priec ga. 
pašums tika ieg d ts 2006. gada mart  un t  

sak rtošana uzs kta nekavējoties. Labpr t vēlētos, lai  
jau tagad Inciema muižas viet  slietos rekonstruēta 
ēka, kuŗ  glab tos dz va Anšlava Egl ša un vi a 
dzimtas piemi a. Taču diemžēl augst k  
lēmējinstitūcija vietēj  mērog  ir pašvald ba. 
Vistieš k  pirm  instance ir būvvalde, un var tikai 
br n ties par t s gauso darba tempu un nevēlēšanos 
pal dzēt, lai tr k sak rtotu un atjaunotu šo gar go 
pašumu, visas pašvald bas  lepnumu. Ne maz k 

apbr nojama ir t s vēlme gūt personisku labumu, 
izmantojot dienesta pilnvaras. Piemēram  – darba 
uzdevuma (dokuments, ar kuŗu uz ēmēju deleģē 
veikt attiec g s darb bas) sagatavošana 
deta pl nojuma uzs kšanai ilga sešus mēnešus 
(parasti tas notiek mēneša laikā), atbildes uz 
iesniegumiem  netiek sa emtas visp r vai ar 
novēlošanos, lai gan t s  j sagatavo 14 darba dienu 
laik . Pirmais lūgums izsniegt darba at auju Inciema 
ciemata sak rtošanas projektam tika iesniegts  2006. 
gada 10. apr l . Deta pl nojuma projekts tika 
apstiprin ts 2007. gada 29. septembr , t tad tikai pēc 
pusotra gada!  

Inciema centru nepieciešams sak rtot. Tagad, 
iest joties krēslai, tur valda piln ga tumsa. Inciems 
patlaban ir k  vilciens, kas st v pamest  stacij  un 
gaida, kad iedegsies za  gaisma. Gaida, k  un kas to 
vad s. Un viss tikai t pēc, ka atsevišķas 
lēmējinstitūciju personas (man l dz galam 
neizprotamu iemeslu dē ) nevēlas pal dzēt 
uz ēmējiem stenot skaistus mērķus, bet gan brut li 
cenšas pak pties  un vi u muguras sava varenuma 
demonstrēšanai. Vien gais, ko varu dar t  – 
iedz vot jiem un Egl šu dzimtai paust dzi u  nožēlu 
par vēl nepaveikto un lūgt – neplos t šo dz vo 

Anšlavu mekl jot 
J u r t  M ris Čaklais un Imants Ziedonis 

nok uvuši Inciem . Zina, ka k dreiz te dz vojis 
rakstnieks Anšlavs Egl tis, kas pēc kaŗa izbaucis uz 
ASV. Velnu dz dami, prasa vietējiem, vai nezina, kur 
dz vo Anšlavs. Daudzi rausta plecus – t du v rdu nav 
dzirdējuši. 

Bet viens tomēr paskaidro: «K du laiku jau 
mūspusē nav man ts. Vai tikai ar vi u nav kas slikts 
atgad jies?» 

No žurn la «Dadzis», 2007. g. 11. nr. 
 

 

Anšlava Egl ša aforismi  
◙ Pēc k da vēl pietiekami neizpēt ta dabas likuma 

viss, kam sakars ar te tri vai gr matu iespiešanu, 
neskatoties uz visrūp g ko pl nošanu beig s ir j veic 
pa galvu, pa kaklu, str d jot nakt m cauri, un top 
gatavs tikai paš  pēdēj  mirkl . 

◙ audis, kas nekad nav bijuši cietum , izklieguši 
to par briesm gu vietu. T s ir blē as. Turkl t cietumos 
audis nepaliek mūž gi. Tie parasti izn k lauk  tr k, 

nek  liekas. 
◙ Es neticu st stiem, ka var gadiem ilgi nodz vot 

kop  ar nenorm lu cilvēku un nenojaust, ka vi š ir 
traks. T d  gad jum  kl tdz vot js bijis p r k v jš un 
paviršs novērot js vai ar  vi u pašu moc jusi k da 
apsēst ba. 

◙ K zu mūzika bez k zu nakts? T da ir dz ve! T  ir 
k  makšķere bez ķa, k  konjaks bez alkohola, k  
diriģents bez orķestŗa. 

◙ Cilvēks ir trej d ba – gars, miesa un dr nas. Tikai 
gars un miesa ir plikad da. Tas ir piedauz gs. No t  
novēršamies. Tikai miesa un drēbes ir mironis. Tas ir 
beigts. No t  vair mies. Tikai gars un drēbes ir spoks. 
No t  bēgam. 

◙ Pretstats ir būtisks. Neredzēšanas pretstats ir – 
kr sas; klusēšanas pretstats ir – v rdi; dusēšanas pret-
stats ir – dar šanas! 

◙ Visskaist kie v rdi ir – neizteiktie; viskoš k s 
kr sas ir – neuztriept s; visska k s ska as ir – 
neiztais t s; visliel kie darbi ir – nepastr d tie… un 
vist kam k s meitenes ir – neapprecēt s. 

◙ Kaisl g kie un past v g kie s kumtirgus 
apmeklēt ji ir jo tuva rada spēlma iem. Visi vi i gaida 
lielo ķērienu, kas nekad nen k. 

◙ Cik sav di – visbraš kie marši un jautr k s dejas, 
ja t s spēlē leijerkaste, k ūst d vaini skumjas. 

◙ Akla laime gad s vienam no tūkstoša, bet prasme 
pal dz tikt uz priekšu katram! 
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P RDOD  
Ang u-latviešu v rdn ca –  $5.00;  

Latvju gr matas 1977. g. izdevums, 1009 lpp.  
 

Ed. Ozoli š, red. J. Endzel ns  
«Svešv rdu v rdn ca» – $5.00;   

 

«Latvju dainas» (atsevišķi s jumi )– $5.00;  
Pas tin jumus adres t:  

Maija Ositis, P.O. Box 426, Orinda CA 94563 

Čeki izrakstāmi ar norādi: John Zitars  

S t šana:  
1-2 gr matas $5.00, tr s un vair k –$10.00 

Latvijas v stniec bas ASV  
zi ojums par jaunaj m pas m 

Latvijas Republikas vēstniec bas Amerikas 
Savienotaj s Valst s konsul r s amatpersonas vēlreiz 
vēlas atg din t, ka kopš 2007. gada novembŗa 
Latvijas Republik  ieviesta jauna parauga pase (t  
saukt  ES pase), kas ir Latvijas institūciju un Eiropas 
Savien bas (ES) pras b m, k  ar  starptautiskiem 
standartiem atbilst gs personu apliecin t js un 
ce ošanas dokuments. Pases datu lap  ir iestr d ta 
mikroschēma, kuŗ  iek auti personas biometrijas dati, 
t. i., personas digit l  fotografija un kopš 2008. jūlija 
ar  pirkstu nospiedumi. Ievērojot pases izsniegšanas 
technoloģijas sarežģ t bu, Latvijas valsts 
pavalstniekiem, lai sa emtu pasi, ir j ierodas pasu 
noda  pašiem, dokumentu iesūt šana pa pastu vairs 
nav iespējama. Vēlreiz atg din m, ka pases techniski 
tiek izgatavotas tikai vien  viet  Latvij . 

Ne vis s Latvijas Republikas diplom tisk s un 
konsul r s p rst v b s ir un būs iespēja pieteikties un 
noformēt LR pavalstnieka pasi. Latviešiem ASV š da 
iespēja ir,  lai ar  tam nepieciešams vair k laika un 
izdevumu. Vēlamies vēlreiz uzsvērt, ka LR pavalst-
nieku pasi var ar  iz emt, viesojoties Latvij . Latvijas 
pavalstnieki, kuŗi ir ar  ASV pavalstnieki, var iece ot 
Latvij  ar der gu ASV pasi un iz emt Latvijas pasi 
Pilson bas un migr cijas lietu p rvaldes 9. pasu da , 
R g , Rai a bulv r  5. Latvij   pases iespējams 
izgatavot divu darba dienu laik .  

Latvijas vēstniec bas darbinieki sa ēmuši vair kas 
vēstules, kuŗ s pausta neizpratne par jauno Latvijas 
pasu izgatavošanas k rt bu. T pēc vēlamies 
paskaidrot, ka vēstniec bas un ar  konsul r s noda as 
darba laiks ir darba dien s no plkst. 9.00 l dz 5.00. 
T pat k  vis s valsts iest dēs, ar  vēstniec b s ir 
noteikts apmeklēt ju pie emšanas laiks – divas 
stundas četras reizes nedē . Vēstniec bas darbinieki 
saprot, ka daudziem ce š uz Vašingtonu ir t ls, t pēc 
iespējams pierakst ties iepriekš, zvanot: 202-328-

2840, un katram apmeklētājam ierasties vi am ērtā  
laik . Jau tagad notiek apmeklēt ju pie emšana ar  
rpus ofici li noteikt  darba laika.  

Vēlamies uzvērt, ka ikviens Latvijas pavalstnieks, 
kas vēlēsies sa emt Latvijas pasi un ierad sies vēst-
niec b  ar  rpus pie emšanas laika, netiks atraid ts, 
bet gan  pien c gi apkalpots.  

Vēstniec b  no š  gada 1. l dz 17. janv rim ir 
pie emts 41 pasu pieteikums. Sal dzin jum  ar 
iepriekšējiem gadiem, kad dokumentus pasu mai ai 
varēja iesūt t pa pastu, š d  laikposm  tika sa emti 

maz k pieteikumu. Piemēram, 2007. gad  – devi i, 
2006. gadā – desmit, 2005. gadā – vienpadsmit.  

Papildus paskaidrojam, ka 1992. gada parauga 
pases – ar iel mēto fotokart ti, k  ar  t  saucam s 
«beztermi a» pases nebūs der ga ce ošanai no 2008. 
gada 1. jūlija, taču būs der gas izmantošanai Latvij , 
tostarp ar  Saeimas vēlēšan s.  

2002. gada parauga pases – ar skenēto fotokartīti 
un skenēto parakstu ir der gas l dz der guma termi a 
beig m un nav j maina.  

Jaun s pases izdos uz pieciem gadiem; person m 
no 60 gadu vecuma – uz desmit gadiem. 

LR v stniec bas ASV  
 Konsulārās nodaļas darbinieces  

Ineta Vilc ne un Sigita Puri a 

 

Latviešu m zeju  
ekspon ti t mekl   

Ikvienam interneta lietot jam dr zum  būs iespēja 
iepaz ties ar inform ciju par Latvijas mūzeju 
priekšmetiem. Mūzeju kollekcijas tiks reģistrētas un 
uzglab tas elektronisk  katalog . 

Latvijas mūzejos ir uzkr ts milz gs skaits mūzeja 
priekšmetu – kopum  aptuveni pieci miljoni vien bu, 
turkl t katru gadu iegūst  apmēram 100 000 jaunu 
mūzeja priekšmetu.  

No 2008. gada inform cija par ikvienu mūzeju 
jaunieguvumu tiek ievad ta  datubazē. Latvijas 
mūzeju ekspoz cij s un izst dēs ik gadu apmeklēt ji 
var iepaz ties ar apmēram 5% no visiem mūzeju 
kr jumiem, bet atlikušie 95% atrodas mūzeju 
glab tuvēs. 

Patlaban ikvienam interesentam pasaulē ir 
iespējams apskat t daudzu pasaulē zin mu mūzeju 
galerijas internet , piemēram, š du iespēju pied v  
Ermit ža Sanktpēterburg  un Britu mūzejs London .  
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Vien  klub  ar Džeju Leno 

Gudriem v riem gudras sarunas;  
pirmais no lab s Džejs Leno 

Vai šis senais buiks nav sts m kslas darbs? 

Dažu «negl to p l nu» par de 

Burbankas pilsēt  pie Magnolia un Cordova ielu 
krustojuma ir gr matn ca, kuŗ  ir tikai gr matas par 
automobi iem un lidmaš n m. Nesen veikalam 
main j s pašnieki, tagadējais ir Losandželosas 
sitroenu kluba  loceklis un reizēm pie veikala r ko 
sava kluba biedru san ksmi. Paies b  tur daž du 
auto pašnieku saieti notiek katru sestdienu. No 
tuvienes un t lienes sabrauc v ri, no kuŗiem dažs labs 
atg dina bijušo «puķu bērnu», apbr no cits cita 
spēkratus, gaŗi spriež un run  par cilindriem, skrūvēm, 
e m, motoriem utt. 

Nesen, piemēram, uzzin ju, k  vislab k izdar ma 
motora aizdedzes sveču nomai a: lai not r tu visus 
net rumus un gružus ap sveču pamatu, nevajag lietot 
vis riepu gaisa sūkni, k  parasti dara, bet, ar p ris 
apgriezieniem atskrūvējot sveces va g k, ar starteri 
darbina motoru, l dz visi gruži izlido k  nebijuši. Lai 
tiktu kl t aizdedzes svecēm, kas nav aizsniedzamas ar 
pirkstiem, uz sveču porcel na gala uzmauc gumijas 
caurul ti, un t dēj di sveces var viegli gan izkrūvēt 
pēc tam, kad gruži izpūsti, gan ieskrūvēt atpaka . Pēc 
tam gumijas caurul ti nomauc un sveci pievelk, lieto-
jot atslēgu. 

K d  no sitroenu kluba san ksmēm ar savu nesen 
ieg d to sitroenu atbrauca ar  popul rais NBC raidce a 
pusnakts sarunu vad t js Džejs Leno, rūp gi apskat ja 
visus auto un piedal j s p rrun s par to priekšroc b m. 

Atbraukt uz k du kluba san ksmi un apskat t 
gr matn cu sol jis J nis Priedkalns, kad ciemosies pie 
br a Jura Priedkalna Tūkstošozolu pilsēt .  

Sitroenus nezin k pēc dēvē par negl t m p lēm, 
taču šie auto ir ekonomiski, patērē maz degvielu un 
tagad, kad benz ns ir tik d rgs, 1965. gada  AMI-6 
(attēlā pa labi vidū) ir ļoti vērtīgs braucamais.  
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Losandželosas apgabala Augst k s tiesas tiesnese Dzintra Janava  
novelk tiesneses mantiju 

Š  fotografija ar parakstu, ka 
J nis Janavs pal dz savai 
dz vesbiedrei Dzintrai Janavai 
uzvilkt tiesneses mantiju, bija 
ievietota laikraksta Los Angeles 
Time 1986. gada 12. jūlija numurā. 
Togad Kalifornijas gubern tors 
Džons Dukmeijans iecēla sešus 
tiesnešus, tostarp Dzintru Janavu, 
par Losandželosas apgabala 
augst k s tiesas tiesnešiem. 

Daily Journal š. g. 3. janvāŗa 
numur  zi ots, ka 31. janv r  
Dzintrai  Janavai būs pēdēj  darba 
diena, lai gan tiesnese s k k 
nepaskaidrojot, k pēc nolēmusi 
pensionēties. Pieminēts, ka 21 gada 
laik  Dzintrai Janavai bijušas 
ievērojamas pr vas. Vi a raksturota 
k  pras ga tiesnese, neieciet ga pret 
advok tiem, kuŗi aizmirst izslēgt 
kabatas t lruni un ierodas tiesas z lē 

Santamonikas  advok ts Freds 
Vūčers atz st, ka s kum  vi š pat 
baid jies un tikai pēc 15 gadiem 
Dzintas Janavas tiesas z lē s cis 
justies ērti. Vi as darbabiedri 
uzskata, ka tiesnesei ir ties bas būt 
pras gai un nesaudz gai, jo vi as 
darba nasta ir neticami smaga. 
Protams, tiesnesis viegli iemanto 
ienaidniekus. 

Droši vien daudziem vēl lab  
atmi  2006. gada tiesnešu 
vēlēšan s, kad  Dzintra Janava  
zaudēja maz k kvalificētai 
kandid tei, iespējams, da ēji sava 
amerik iem sveš d  uzv rda dē . 
Pēc vēlēšan m un pirms 
gubern tors Arnolds Švarcenegers 
Dzintru Janavu atkal iecēla par 
tiesnesi, pret vi u r kota pat 
organizēta kampa a. Advok te 
Amanda Sevarda atz stas, ka 
izsūt jusi simtiem e-pasta vēstu u, 
kuŗ s aicin ts balsot pret Dz. 
Janavu. A. Sevardei nepatika, ka 
tiesnese lēma par labu Venisb čas 
Linkolna laukuma dz vojamo ēku 
pašniekiem, kuŗi vēlēj s t s 

p rbūvēt un uzlabot.   
Advok ts Džons Murdoks, kas 

k dreiz p rst vējis Linkolnas 
laukuma iedz vot ju apvien bu, 
atz st, ka Dzintra Janava ir teicama 
tiesnese, kas labi zina likumus un 
kuŗai nav aizspriedumu, un pauž 
nožēlu, ka vi a pensionējas. 

Dzintra Janava 1958. gad  San-

gradu un 1961. gad  gradu juris-

prudencē. Toreiz vi as bijušas 
tikai piecas sievietes...  

Dzintras Janavas darbabiedri 
bēd jas, ka kollēga vi us atst j. 
Augst k s tiesas tiesnesis Džons 
A. Kronštats slavē tiesneses 
izcil s spējas, vi as prasmi 
uzklaus t, iedzi in ties, rūp go 
darbu, kas advok tiem allaž rada 
droš bas sajūtu neatkar gi no 
pr vas izn kuma.  

Tiesnesim pirms pr vas 
j izrokas cauri pap ru kalniem. 
Grūti iedom ties, k  trausl  
Dzintra Janava tika ar visu gal . 
Vi a apgalvo, ka  nekad nav bijis 
gaŗlaic gi, jo nav divu l dz gu 
pr vu.  

Kaut ar  Dz. Janavai 31. 
janv r  bija pēdēj  darba diena, 
tiesnesei vēl labu laiku būs 
j mēro ce š uz pilsētas centru, jo 
j pabeidz ies kt s pr vas. Tikai 
pēc tam būs vair k laika 
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Lieldienu tic jumi 
Senie latvieši Lieldienas svinēja tr s dienas.  
Ir ticējums, ka Lieldienu r t  pati saule dejo un 

šūpojas. T pēc ar  cilvēki izkaŗ šūpoles un taj s šūpojas.  
Tiem, kuŗi Lieldien s k rt gi izšūpojušies, nekož odi:  

Ai, odiņi, masalīši,  
Neēdiet šovasar:  
Jau es gana šūpojos,  
Visas trīs Lieldieniņas.  
T tad Lieldienas svinētas tr s dienas. Lieldien s 

j ce as pirms saullēkta un kail m k j m vien  krekl , 
nevie-nam neredzot, j skrien nomazg ties, vislab k 
ūden , kas tek pret  saulei uz austrumiem – tad būs 
skaistums un vesel ba. Gu ot ilg k, visu gadu būs grūti 
no r tiem piecelties. Tie, kuŗi uzcēl s pirmie, modin ja 
vēl gu ošos un  vi us nopēra, jo zaru pašs spēks cilvēku 
apvelt  ar vesel bu un veiksmi.  

Lieldienu r t  j velk gluži jauns krekls mugur . 
Lieldienu r t  pirms saullēkta j uzliek s ls uz staba 

gala un j atst j l dz pašam saules rietam – tas būs der gs 
pret vis m slim b m. 

Protams, Lieldien s j sit un j ēd olas. Puiši apstaig ja 
m jas un pēra iem tniekus ar r kstēm, kamēr dabūja olas. 
Lieldien s  paši daudz olu ieteic ēst bērniem, lai vi i 
augtu apa i k  olas. 

Lieldienu r t  j main s ar ol m, lai n kam  vasar  
vistas labi dētu. 

Lieldien s pareģo ar  laiku: 
Ja Za s ceturtdienas nakt  salst, sals vēl četrdesmit 

naktis. 
Ja Za s ceturtdienas r t  ola uz jumta nesasalst, būs 

laba vasara. 
Lietus Lielaj  piektdien  noz mē augl bu. 
Ja pirmaj  Lieldienu den  ir lietus, tas l s katr  

svētdien  l dz pat Vasarsvētkiem. 
Pēc Lieldien m iest jas silts laiks. 
Lieldien s laiku var ar  ietekm t: 
Lieldienu nakt  pulksten divpadsmitos j šauj ar plinti, 

tad būs laba vasara. 
Lieldien s nedr kst dedzin t uguni, cit di neaugs 

k posti.  
Ja grib, lai zir i labi augtu, Lieldien s j v ra k posti. 
Lieldienu r t  j purina beles, lai vasar  būtu daudz 

bolu.  
Padomi meit m prec bu gados: 
Lieldienu r t  j iet gavilēt; uz kuŗu pusi atskan at-

balss, no t s puses gaid mi precinieki. 
Lieldienu r t  meitai skaisti j sakl j gulta, kuŗš pir-

mais tur iesēd sies, tas meitu apprecēs. 
Ja laimējas bērza gal  rubeni ieraudz t, meita noteikti 

precēsies. Lieldienu nakt  redzētie sap i piepild s. 

Lieldienu rota as  
Visti as ķeršana 

Vienam aizsien acis, un vi š jaut : «Kur tu mani 
ved si?» Vi am atbild: «Uz cūkkūti u putru ēst.»  

«Vai karote ir?»  
 «Meklē pats!»  
Tad visi bēg un ķēr js lūko k du noķert.  
 Sieti a dz šana  
Rota as ies cējs pa em lakatu, sagriež to gr stē. 

No pulka k ds jaut : «Ko tu dzen?»  
«Sieti us dzenu.»  
 «Cik augstu sieti š?»  
«Devi as jūdzes.»  
Tikl dz to pasaka, visiem j bēg. Kam dzinējs ie-

sit, tam j iet vi a viet .  
Putnu dz šana  
Dažos Latvijas novados Lieldien s dzina putnus.  

Pirmaj  Lieldienu r t  pirms saullēkta audis dev s 
uz k du augst ku kalnu mež . Putnu dzinēji l dzi 
nesa divas pēdas garu šautru, ko no kalna augšas 
svieda lej  un kliedza: «Tiš mež , prom mež , no 
m j m r !» Cilvēki ticēja, ka t  vari aizdz t aunos 
garus.  

 

Želejas olas 

Lieldien s var pagatavot olas no želejas. Ol  
izurbina caurumi u un iztecina olas saturu; t s viet  
ielej želeju. Var veidot daudzkr sainas olas, 
vispirms piepildot pusi olas ar vienas kr sas želeju, 
kad t  sastingusi, iepilda citas kr sas želeju. Kad 
želeja sastingusi, čaumalu noloba. 
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       P polsv tdiena 

Es šor t sa ēmu d vanu – 

Baltu pūpolzaru un debesis zilas. 
Aiz pēdējiem c ru pute iem 

Jau g jputni sp rnus cil . 
 

Vēl r tam ir sarma skropst s, 
Bet ac s t ds pūpolu maigums. 
Gluži negaidot silta asara 

Ar  man nogl sta vaigu. 
 

Dr z ledus aizies, dr z mod sies bites, 
Un šķit s, ka ziemas nemaz nav bijis. 
K  bērnam, kas mostas no miega, 
Ir zemei Dievs uzsmaid jis. 
 

No Vi a ac m šor t debesis zilas, 
No Vi a smaida – balti pūpolzari, 
No Vi a rokas es sa ēmu d van  

Vēl vienu pavasari. 
 

Za  ceturtdiena  
Sv tais vakar diens 

Nelauz bērzi u šodien, 
Visa birz te raud s, 
Katru asaru maks si 
Šodien sidraba naud . 
 

Netraucē pumpurus šodien, 
Vēl r tos rasa salst ledū. 
Neaiztiec ziedu šodien, 
Lai bitēm nepietrūkst medus. 
 

Lai mēs viens otr  ar  

Ne zari a nenolaužam, 
Es redzēju Dieva dēlu 

Uz pusēm maiz ti laužam. 
 

T  ir Dz v bas maize, 
emiet,Vi š teica, un ēdiet! 

No manas rokas caur manu sirdi 
Tie Dz v bas graudi sētie. 
 

Tas ir mans Dz v bas kauss, 
emiet, Vi š teica, un dzeŗiet! 

No mans rokas caur manu sirdi 
Dz v bas v rtus veŗiet. 
Ne zari a nenolaužot, 
Ne asna, ne pumpura viena, 
Bas m k j m caur sidraba birzi 
Iet Za  ceturtdiena. 

Liel  piektdiena 

Es Dieva nelaim g  m lest ba esmu, 
Ko šodien kaln  Vi š k  krustu nesa; 
K  mūž gu un dz vinošu dvesmu 

Vi š savu elpu man s krūt s dvesa. 
 

Es Dieva nelaim g  m lest ba biju, 
Kad ērkšķu vainagu ap Vi a galvu pinu; 
Es rūgto biķeri l dz galam piepild ju, 
Kad bailēs zvērēju, ka nepazinu. 
 

Ar naida etiķi un dusmu žulti dzird ts, 
Vi š nodots, aizliegts, s pin ts un niev ts; 
Vi š izraid ts no m jok iem un sird m – 

Vai k ds var būt vēl vientu ks par Dievu? 

 

Š s Dievišķ s un Cilvēcisk s rokas – 

T s mūžam mani nesušas k  krustu. 
Vi š lūdz par mani sav s krusta mok s, 
Lai dvēsele man tums  nepazustu. 
 

K ds žēlums Vi a m lošaj s ac s, 
K ds gaišums Vi a vaiga s pju riev s! 
Vi š savu n vi piedot man ir n cis... 
Es – Tava nelaim g  m lest ba, Dievs! 
 

Es ce os nometos pie Tava krusta 

Un pieri piespiežu pie Tav m rēt m. 
Kaut mēs viens otram mūžam nepazustu, 
Tu, M lest ba gl bjoš  un svēt ! 
 

Klus  sestdiena. M te Marija 

Klusi, mans bērni , klusi, 
Redzi, M te ir raud jusi. 
Redzi, uz debess vaiga 

Vi as asaru pēdas. 
Smag kas par akmeni 
Ir M tes bēdas. 
 

Klusi, mans bērni , klusi, 
Redzi, M te ir piekususi. 
Redzi, visas Dēla rētas 

Ir M tes sird  

Tūkstošk rt gi 
Izs pētas. 
 

Klusi, mans bērni , klusi, 
Redzi, M te mums piedevusi. 
Redzi, caur savu Dēlu 

M te mūs visus 

Un ar  tevi, bērni , 
Žēlo. 

Lieldienas 

Es atvēru acis un jutu – 

Kaut kas ir noticis šor t. 
R ta gaisma n k šķ sta 

K  bērni bazn cas kor . 
 

Kaut kas ir noticis šor t, 
Kamēr es gulēju mieg . 
K ds l dzējis sniegapulkstenim 

Izlauzties cauri sniegam. 
 

Zelta migl  sačukstas lazdas, 
Baltiem smiekliem pūpoli smejas; 
Dzi i krūt s k  c rulis debes s 

Priek  sirds iegavilējas. 
 

Ir debesis šor t va  

K  dziesmu gr matas v ki. 
Šai r t  un pavasar  

Es vēlreiz pasaulē n ku. 
 

K  br num  pumpur  raugos 

Un ieklausos Lieldienu zvanos. 
Caur gaŗgaŗu ziemu es n cu 

Uz atkalredzēšanos. 
 

K ds milz gs akmens šor t 
No manas dvēseles vēlies – 

Viss ir piepild ts – 

Kristus ir augš mcēlies. 
 

Krist ne Dina Bit na 

Lieldienu cikls 
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Aicin m ikvienu Dienvidkalifornijas latvieti k t par  
Amerikas latviešu apvien bas biedru! 

 

ASV ir ap 90 000 latviešu izcelsmes iedz vot ju, bet ALA ir apzin jusi tikai nelielu da u no tiem. 
Diemž l ar  daudzi Dienvidkalifornijas latvieši nav ALAs biedri. M su biedr ba var tu uz kongresu 
s t t vair k deleg tu, ja Amerikas latviešu apvien b  ar biedr bas starpniec bu iest tos vair k biedru. 
Kop gi str d jot, m s varam dot daudz, atbalstot latvisko kult ru un izgl t bu ne tikai m su jaunatnei, 
bet visai latviešu sabiedr bai – šeit, ASV, k  ar  Latvij !   

ALAs Biedru nozares vad t js ir MarcisVoldi š, e-pasts: mvoldins@aol.com; t lr.: 617-969-2310. 

J nis Ripa ir atgriezies! Pal dz ar  mazumi š 

Apmēram pirms gada biedr ba sa ēma vēstuli no 
Latvijas Neredz go biedr bas Strazdumuižas dr mas un 
dzejas te tŗa ar lūgumu pal dzēt ieg d ties jaunies-

tudējumam nepieciešamos tērpus. Biedr ba te trim 
nosūt ja 500 dolaru. Nesen sa emta vēstule, ka 
režisore Inese Vanaga Neredz go biedr bas 
Strazdumuižas dr mas un dzejas te tr  iestudējusi 
Antona Čechova lugu «Kaija», ar kuŗu trupa piedal j s 
Astot  R gas amatieŗte tŗu festiv l  «R ga spēlē te tri 
2008» , kas  no 1. līdz 3. februārim notika VEF 
Kultūras pil ; no 8. l dz 10. febru rim  R gas Kultūras 
un tautas m kslas centr  «Maz  ģilde» un R gas 
M kslas darbinieku nam . Festiv la galvenais mērķis 
– veicin t amatieŗte tŗu m ksliniecisko izaugsmi un 
kvalit t vu att st bu, izvērtējot un apbalvojot 
veiksm g kos sezonas veikumus.  

Izr des vērtēja žūrijas komisija – te tŗa kritiķe 
Guna Zelti a, Lietuvas Tautas m kslas centra Te tŗa 
noda as vad t ja Irēna Maciulevičiene, Klaipēdas 
universit tes Režijas katedras vad t ja, Lietuvas 
amatieŗte tŗu asoci cijas prezidente doktore Danute 
Vaigauskaite,  režisors rijs Geikins, režisors Valdis 
Lūri š.  

Latvijas Neredz go biedr bas Strazdumuižas dr mas 
un dzejas te tris A. Čehova lugu «Kaija» ar labiem 
pan kumiem izr d ja 1. febru r  plkst. 8.00 vakar  
VEF Kultūras pil  Lielaj  z lē.   

Ne viens vien Jaungada ballē jut s pat kami 
p rsteigts, pēc tik ilga laika atkal ieraugot architektu 
J ni Ripu. J nis apmēram pirms gadiem piecpadsmit 
aizbrauca uz Konektikutu pie vec kiem. Vec ki 
tagad miruši, un J nis pr to par atgriešanos 
Losandželos , vismaz ziem . Tiesa, pašumi tagad te 
ir oti d rgi, cits variants J nim ir – ieg d ties m ju 
Džordžij .  

Par J ni st sta leģendas. Vi am bija m ja 
Makarturparka apkaimē, kur dz voja vair ki latvieši 
un pa k dam lietuvietim, taj  notika daž das 
interesanti saieti. Šaj  m j  bija paredzēta pirm  
apmešan s latviešu sportistiem, kuŗi 1984. gad  23. 
olimpisko spē u laik  Losandželos  meklētu 
pol tisko patvērumu. Par š du iespēju laikrakstos 
zi oja žurn listi, st st ja Amerikas Balss 
radioraid jumos, ko klaus j s ar  Latvij . Protams, 
tas toreiz bija joks, bet tika uztverts k  nopietn ba, 
un PSRS vien ba, kuŗ  bija ar  Latvijas sportisti, 
spēlēs visp r nepiedal j s... 

J nis Ripa savulaik str d ja Sta islava Borbala 
biroj , vienmēr n ca uz latviešu sar kojumiem, 
neatteic s pal dzēt, kur vajadz gs.  

Uz Jaungada balli J nis bija atn cis kop  ar senu 

M ksliniece  
Astr da Prestona  

piedal s izst dē  
Plein Air Past and Present  
San Diego Museum of Art  

1450 El Prado  
Balboa Park. San Diego, CA 

T lr.: 619-232-7931 

Izst de būs atvērta l dz 27. 
apr lim 

mailto:mvoldins@aol.com
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Galerija Baltic Crossroads 

3929 Fountain Ave, Los Angeles, CA 90029 

T lr.: 323-664-6216; 818-653-9961 (kabatas) 
Gr matas, rotaslietas, audumi, keramikas 

izstr d jumi, fotografijas, gleznas, grafikas, akvareļi, 
plak ti 

Sirsn gi sveicam Lisu un Alni,  
kop ju dz ves ce u s kot! 

Lisa Tsujimoto un Alnis Briedis  salaulājās  
2007. gada 18. novembrī 

Pirms nepilna gada bi eten  varēja las t gaŗ ku 
rakstu par  Birutu Šulcu, taču taj  nebija past st ts, ka 
vi a apmēram desmit gadu ir br vpr t ga 
Losandželosas operas darbiniece. Biruta past st ja, ka 
mūzikas centr  t du br vpr t go darbinieku ir vair ki 
tūkstoši, kuŗi organizēti daž d s grup s. Biruta 
ir  Opera League  lielākā atbalstgrupā, kas sadarbojas 
ar operas darbiniekiem. Opera League ir sadalīta 
maz k s grup s, kuŗai katrai ir savs direktors. Biruta 
darbojas Artist Services grupā, kas gādā par 
m kslinieku transportu un pal dz vi iem iek rtoties, 
un Education and Community Programs, kas 
sadarbojas ar skolot jiem, kolledžu studentiem, 
bērniem, vec aužu centriem, bibliotēk m. Biruta 
pal dz skolot ju semin ros un skolēniem un 
pension riem operas izr dēs.  

Artist services grupai vi a pievienojās, kad 
uzzin ja par Maijas Kova evskas viesošanos, jo 
gribēja vi u sagaid t. N kamreiz vi a sagaid s k du 
citu m kslinieku.  

 Brīvprātīgajiem darbiniekiem piešķiŗ biļetes uz  
operu ģener lmēģin jumiem, uz gadsk rtējo 

Daudzpus g  J lija Plostniece 

Piektdienas vakaros 
NBC raidce  ir 
diezgan interesanta 
spēle 1 vs 100, kuŗā 
vienam galvenajam 
dal bniekam un simts 
vi a pretspēlēt jiem 
j atbild uz daž diem 
nebūt ne viegliem 
jaut jumiem. Tikko 
k ds no simts 
pretspēlēt jiem k ūdas, vi am no spēles j izst jas.  
18. janvāŗa vakarā viena no 1 vs 100 spēles 
dal bniekiem bija Jūlija Plostniece. Izr d s, ka vi a ir 
ne tikai skaista, ar izcilu balsi, bet ar  oti gudra. 
Jaut jumi šaj  spēlē ir par visdaž d kajiem tematiem, 
un tikai vispus gi izgl tots cilvēks spēj uz tiem atbildēt. 
Jūlija bija viena no pieciem, kas palika l dz beig m un 
zin ja atbildi, kad galvenais spēles dal bnieks k ūd j s. 
Vi a laimētos 250 000 dolaru sadal ja starp pieciem 
veiksminiekiem.  

Apsveicam Jūliju un ceram, ka vi a iedrošin sies 
pieteikties konkurs  American Idol, kur arī noteikti gūs 
labus pan kumus. 

programmu, sōlisti nodzied rijas dažas šo operu rijas, 
tiek servētas uzkodas. Ir ar  citas br vpr t go 
darbinieku godin šanas un tikšan s daž d s m j s, kur 
p rrun  operu izr des un notiek priekšnesumi. Ir 
daž das pak pes br vpr t go darbinieku gada biedru 
maksa, s kot ar $45.00.  

Biruta teic, ka vi ai pat k darboties šaj  lauk , jo 
iespējams satikt daudzus  interesantus cilvēkus un 
iespējams noklaus ties priekšlas jumus skolot ju 
semin ros. Skolot ji, apmeklējot semin rus, sa em 
kreditus, ko var lietot algas paaugstin šanai.  

ener lmē in jumos bi etes nep rdod. T s piešķiŗ 
par ziedot m stund m, augst kas pak pes Opera 
League biedriem, izdala vec aužu centros un operas 
darbiniekiem. 

Birutas Šulcas ieguld jums Losandželosas operas darb b  
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SZIŅAS 

● rstu skaits strauji Latvij  samazin s – rsti 
noveco, vi u caurmēra vecums ir  50 gadu. Pēdējo 
desmit gadu laika aptuveni 2500 rstu  pametuši savu 
arodu.   

● R gas sabiedriskaj  transport  par braukšanu bez 
bi etes pērn sod ti 46 672 pasažieŗi, 11,3 reizes vair k 
nek  2006. gad , kad tika sod ti 4119 «zaķi». 
Visvair k sod to pasažieŗu bijis tramvajos. No 
pag juš  gada 1. marta tramvajos vairs nav 
konduktoru, un tirdzniec bas viet s ieg d t s bi etes 
j kompostrē. Bi ešu kompostieri atjaunoti konduktoru 
trūkuma dē . No š  gada 1. janv ŗa braukšanas maksa 
R gas sabiedriskaj  transport  ir 40 santimu, bet, 
pērkot bi eti no  transportl dzek u vad t jiem, t  
maks  50 santimu. Sodu par braukšanu bez bi etes 
R gas sabiedriskaj  transport  pl no palielin t l dz 15 
latiem. 

● Nacion l  būvkompaniju apvien ba pied v   
Latvijas nacion lo bibliotēku «Gaismas pils» uzcelt 
par 139,5 miljoniem latu, apvien ba, kuŗ  ir 
būvkompanijas PBLC, «Moduls R ga» un «PB 
Fas des» – par 189,45 miljoniem latu. Kopēj s 
izmaksas abos pied v jumos varētu būt ap 500 
miljoniem latu. Valsts aģentūra «Jaunie tr s br i» 
p rtraukusi Latvijas Nacion l s bibliotēkas  
būvniec bas konkursu nepietiekama financējuma dē .  

● Žurn la National Geographic darbinieku 
pēt jums liecina, ka pasaules valodas izzūd 
nepieredzēt  trum  un l dz ar t m zin šanas par 
dabas pasauli. Valodas visstrauj k izzūd  
Austrumsibirij , Zieme austr lij , Dienvidamerikas 
centr l  da , ASV Oklahomas pavalst  un ASV 
Klus  ōkeana piekrastes zieme rietumu apgabalos. 

oti iespējams, ka l dz gadsimta beig m izzud s puse 
no pasaules 7000 valodu. 

● Latvij  paredzēts izveidot 47 hektaru lielu parku, 
kuŗ  atrad sies 272 gran ta sienas, ko kl s 65 miljoni 
pasaules iedz vot ju v rdi. Š  Wall of the World būšot 
viens no pasaules br numiem. Ikvienam, kas vēlas 
iegravēt sien  savu v rdu, j reģistrējas t mekl  un 
j samaks  piecas eiras. Ja tr s gadu laik  nepieteiksies 
vismaz divi miljoni cilvēku, visu kont  ieskait to 
naudu ziedos Sarkanajam Krustam.  

● Bērnu un ģimenes lietu ministrija turpm k no 
rvalstu adoptēt jiem pie ems tikai t dus iesniegu-

mus, kuŗos  pausta vēlme adoptēt tr s un vair k vienas 
imenes bērnus, bērnus, kuŗi ir vec ki par devi iem 

gadiem, bērnus, kuŗi ir smagi slimi vai ar ievēroja-
miem vesel bas traucējumiem, un bērnus, par kuŗiem 
b ri tiesa ir pie ēmusi lēmumu par adopciju uz r-

V rt gs izdevums 

Apg d  «Likte st sti» gada s kum  klaj  n ca 
Talsu architekta Juŗa Jansona un Anitas Mellupes 
enciklopēdiska rakstura gr mata par kurzemnieka, 
m c t ja K r a Amendas un izcil  komponista 
Ludviga van Bēthovena draudz bu. Juris Jansons šai 
gr matai materi lus rūp gi v ca tr sdesmit gadu. K rlis 
Amenda dzimis 1771. gad  Kurzemē, Lipaiķos,  
m c jies Jelgavas pilsētas Lat u skol  un ģimnazij , 
studēt dev s uz Jēnas universit ti. Vi š k uva par 
m jskolot ju nesen miruš  komponista Volfanga 
Amadeja Mocarta bērniem. Ar Bēthovenu vi š 
iepazin s 1798. gad  k d  m jas koncert , kuŗ  
Amenda spēlēja vijoli. Bēthovenam bija 28 gadi, 
Amendam 27. Abi kop  muzicēja, dev s pastaig ties, 
tērzēja. Vi u starp  rad s dzi a draudz ba. Bēthovens 
K. Amendam velt jis vair kus savus ska darbus. Taču 
jau pēc nepilna gada Amenda atgriez s dzimtaj  
Kurzemē, jo bija j pal dz br a ģimenei. K. Amenda 
s ka str d t par m jskolot ju Lielvirbu muiž  un ar 
Bēthovenu apmain j s vēstulēm. 1802. gad  Amendu 
ordinēja par Talsu draudzes m c t ju. K rlis Amenda 
miris 1836. gad  un pēc paša vēlēšan s apbed ts ezera 
krast  pie Talsu m c t jmuižas, no kurienes saskat ms 
Talsu bazn cas gailis. 

Gr mat  oti daudz laikmeta izzi as materi lu, 
attēlu, cit tu, izrakstu no arch viem, radurakstu 
pēt jumu.  
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Learn a language at UCLA  
in eight weeks!  

People over 15 are all welcome!  
Scholarships available! 

Intensive Estonian 

Intensive Latvian 

Intensive Lithuanian  
June 23-Aug. 15, 2008 

4 hrs, Mo-Fri, 12 credits 

For scholarships and other 

 information contact:  
Dr. Daniel Ryan at  
danryan@ucla.edu 

or visit: 
http://www.international.ucla.edu/

languages/projects/balssi/ 

LATVIEŠU NAMA P RVALDEI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstot latviešu namu, nosūtu Nama kluba 
biedru naudu par 2008. gadu……..................... 
$50.00 

 

Nos tu ziedojumu nama uztur šanai          $.......... 
 

Kop ……………………................................$........  
Uzv rds, v rds un adrese 

 

 

 

T lr.: ...................................................................... 
 

El. pasts: ................................................................ 
Čeki rakstāmi: 
Latvian Ev. Luth. Church – Community Center  un 
nos t mi uz Losandželosas latviešu namu: 

Dienvidkalifornijas latviešu  
biedr bas biedru  gadsk rt j  pilnsapulce  

notiks sv tdien, 30. mart  plkst. 12.30 latviešu 
nama otr  st v   

In ras un Alfona Reina piemi as istab   
Darba k rta: 
Sapulces vad bas v l šanas; 
2007. g. pilnsapulces protokola nolas šana; 
Biedr bas valdes priekšnieka zi ojums par dar-

b bu 2007. gad ; 
Kasieŗa p rskats par 2007. gadu; 
Rev zijas komisijas zi ojums; 
DKLB 2008. gada budžeta pie emšana; 
Valdes locek u un rev zijas komisijas v l šanas; 
Daž di jaut jumi.      

DKLB valde  

Laiks atjaunot Nama kluba  
biedra statusu 

Latviešu nama p rvalde laipni l dz Nama kluba 
biedrus samaks t biedru naudu par 2008. gadu, lai 
ar  turpm k  b r  var tu p rdot dz rienus. Mums 
taču visiem pat k pas d t pie b ra, padzied t un 
pat rz t.  

Nama kluba biedru nauda – 50 dolaru – nav 
paaugstin ta kopš kluba dibin šanas. Kluba 
biedru saraksts atrodas nama priekštelp  pie 
sienas. 

Latviešu nama kluba biedri atbalsta latviešu 
namu, kuŗ  ir telpas daudz m organiz cij m, to-

starp DK Latviešu biedr bai, kas izdod bi etenu 
un, protams, ar  l dz laikus samaks t biedra 

Par bi etena izs t šanu 

Pēdēj  laik  sa emtas sūdz bas par vēlu bi etena 
sa emšanu. Bi etens tiek sašķirots pa pastu noda u 
numuriem, salikts maisos un nog d ts 
Zieme holivudas pasta noda .  Diemžēl neder labie 
padomi noskaidrot, vai k ds bi etens nav pazudis, jo 
pat pasta darbinieki nezin, kad tos pieg d . 

Piemaks jot $11.79 gad , bi etenu iespējams 
sa emt ar pirm s klases pastu. Bi etens izn k 
devi as reizes gad , katra numura izsūt šana 
patlaban maks  $1.31.  

mailto:jdomokos@humnet.ucla.edu
http://www.international.ucla.edu/languages/projects/balssi/
http://www.international.ucla.edu/languages/projects/balssi/
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Darbs m ju un logu t r šanas uz mum  Kalifor-
nij , Orange County;  

iesp ja nopeln t $500-$700 ned ; apm ca tos, 
kuŗiem šaj  darb  nav pieredzes. Lieliska iesp ja 

baud t Kalifornijas jaukumus un str d t;  
s k kas zi as:   

949-588-5835   vai  949-290-3122 

SANDIEGO LATV.  
EV. LUT. DRAUDZE  
M c t js D vis Ka eps 

1927 Riverside Drive 

Los Angeles, CA 90039 

(310) 621-9572 

davis_kaneps@verizon.net   

 

 

Grace Lutheran Church 

3993 Park Boulevard, San Diego, CA 92116 

16. martā plkst. 3.00 dievkalpojums ar 
dievgaldu; p c dievk. kafijas galds un   

draudzes pilnsapulce 

 Sandiego latv. ev. lut. draudzes  priekšnieks:  
J nis Legzdi š 

4576 Mississippi St. #6, San Diego, CA 92116;  
T lr.: 619-299-3624; e-pasts:  

janis@legzdins.com 

D mu komiteja: 
Maiga B rzi a, t lr. 619-702-8077 

Antra Priede, t lr. 619-225-0817 

Aida Zilgalve, t lr.  760-439-9847 

Kasieris: J zeps Vingris 

3627 32nd Str, Apt 4 San Diego CA 92104 

L dzam draudzes nodevas un ziedojumus 

rakst t uz J. Vingris vārda un nosūtīt viņam  
www.sandiegodraudze.com  
www.sandiegodraudze.us    

NEKUSTAM  PAŠUMA 

P RDOŠANA UN PIRKŠANA 

PAL DZ BA, P RCE OTIES UZ  CITU DZ VES-
VIETU (jebkur AMERIK   vai uz LATVIJU) 

Bezmaksas konsult cijas: m jas 
v rt bas noteikšana dažu stundu laik ; m jas 
sagatavošana p rdošanai, u. c. Ikvienu laipni 

konsult s un pal dz s nekustamo pašumu 
eksperts 

M RTI Š LEIKARTS, t lr.:  310-717-7577  
martin@shorewood.commartin@shorewood.com                                                                            

www.shorewood.com/martinwww.shorewood.com/martin  

Orange County Plastic Surgery 

Juris Bunkis, M.D., F.A.C.S. 
30212 Tomas Suite 275 

Rancho Santa Margarita, CA 92688 

Phone: 949- 888-9700 

www.ocps.com 

 

 

 Anaheim Ballet 

Podcast Season 2  
We are very excited to announce that Season 2 of the Anaheim 
Ballet Podcast Series has started.   
 Please view our most recent podcast by clicking on the follow-
ing link: http://youtube.com/watch?v=vr5KaEeQ9Fs 

 We invite you to subscribe to our podcasts (free of charge) by 
either  searching "anaheim ballet" in the itunes store and 
clicking "subscribe", or by going to www.youtube.com/
anaheimballet and clicking "subscribe.  

Anaheim Ballet  
280 E Lincoln Ave 

Anaheim, CA  92805 

714-490-6150 

www.anaheimballet.org 

www.myspace.com/anaheimballet 
www.youtube.com/anaheimballet 

Cilv ks – su a lab kais draugs! 

mailto:davis_kaneps@verizon.net
mailto:janis@legzdins.com
http://www.sandiegodraudze.com/
http://www.sandiegodraudze.us/
mailto:martin@shorewood.com
http://www.shorewood.com/martin
http://www.ocps.com/
http://rs6.net/tn.jsp?e=001qs27DC9zPvJ-RTO7AcH3BSGm9vpnUyBFtgjd5kPIOSEkh49TLO7ZMS89_lmrj2KB0HaBFx1pD4fWUe0U8bDPzX842DByfY-rb-gvzpvNVsVaLPNEbApsjFtk0vLwSzXvQPsdAhrn7Js=
http://rs6.net/tn.jsp?e=001qs27DC9zPvLGSqoGI9qTs63pc8eQsZ5_BjGFhzfr53hoG8E8mOEQbgbO05vUjWqW7PysYZ2t2RHa4ZvxGXj-08WsiDIMsTT19zhDJtojh95qdWlGzbY3qiSL5-D-GnbX
http://rs6.net/tn.jsp?e=001qs27DC9zPvLGSqoGI9qTs63pc8eQsZ5_BjGFhzfr53hoG8E8mOEQbgbO05vUjWqW7PysYZ2t2RHa4ZvxGXj-08WsiDIMsTT19zhDJtojh95qdWlGzbY3qiSL5-D-GnbX
http://rs6.net/tn.jsp?e=001qs27DC9zPvI-OlpKSlybiJoj7kPH_htV9tx67Ndsu4dWmXdiDCbPbzqr80nIjkkzn5vmu8KbvwUaVaRNbw3zWKjNHW3XmDy40SdWl6UEjxHJgLdaO4Ak_Q==
http://rs6.net/tn.jsp?e=001qs27DC9zPvJwoC4gm5ffU5TBY__muzb07qvgxoeOu-j5IUPlXBEcCDZo4ZgARrk0Tgy_n0eJY_yNLwgAdQlg0nMOvrDgOd48l3vUnTXqRVReQQ-xii8KProyaoskHdFK
http://rs6.net/tn.jsp?e=001qs27DC9zPvLGSqoGI9qTs63pc8eQsZ5_BjGFhzfr53hoG8E8mOEQbgbO05vUjWqW7PysYZ2t2RHa4ZvxGXj-08WsiDIMsTT19zhDJtojh95qdWlGzbY3qiSL5-D-GnbX
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Vieta romiešu Korint , kur sludin jis  
Sv tais P vils  

Aicin jums latviešu m ksliniekiem 

Aicin m pieteikties XV Rietumkrastu latviešu 
Dziesmu svētku minidarbu m kslas izst dei  

Small Treasures from Latvia,   
kas notiks no 29. augusta l dz 31. augustam.   
Izst di r kos maz  m kslas galerij  Ventura Artists 

Union Galery tieši blakus galvenai svētku viesnīcai 
Crowne Plaza.  Tā kā galerija ir  maza un intima, 
izst dē pie ems tikai neliela izmēra m kslas darbus:  
gleznas, akvare us, z mējumus, grafiku, fotografijas un 
citus darbus, k  ar  daž du materi lu skulptūras. Izmēri: 
gleznas, fotografijas, z mējumi, grafika nedr kst 
p rsniegt 12x14 collu lielumu (ar ietvaru); pie ems 
skulptūras, kuŗas var p rsūt t 10x10x12 collu kastē. 
Ikviens var pieteikt tr s darbus, m kslas komitejai 
izvērtēšanai iesūtot fotografiju, sl d tes vai tvartu. Darbi 
piesak mi l dz 16. apr lim.  

Pieteikšan s anketas varēs sa emt, rakstot vai zvanot 
Marutai Taubei, e-pasts: MarutaTaube@yahoo.com 
t lr.: 310-841-0446 vai Andai Andersonei,   
e-pasts:  AndaArt@earthlink.net  
t lr.: 626-441-7995. 

Dosimies uz Grieķiju!? 

Pirms vair kiem gadiem m c t js D vis Ka eps 
aicin ja pieteikties ce ojumam pa Svēt  P vila pēd m. 
Kaut k du iemeslu dē  ce ojums nenotika vai tika 
atlikts uz nenoteiktu laiku. Droši vien ne viens vien 
rūp gs B beles las t js vēlētos paklejot pa viet m, kur 
sludin jis Sv. P vils. Pieteicoties vismaz desmit 
cilvēkiem, š ds ce ojums nebūt nav nere ls un  
noteikti būtu neaizmirstams piedz vojums. 

K p c latvieši ir vislab kie  
pasaul ? 

T pēc, ka latvietis ēd po u bolus, dzer igau u 
pienu, iepērkas lietuviešu veikalos un oti lepojas ar 
sav m latviskaj m tradicij m. 

T pēc, ka pie mums, Latvij , cilvēki brauc pa 
aizvakardienas ce iem ar vakardienas automaš n m, 
turkl t ar r tdienas trumu.  

T pēc, ka Latvij  nav t das vietas, uz kuŗu būtu 
j brauc ilg k par trim stund m, iz emot  no vienas 
R gas malas l dz otrai.  

T pēc, ka tikai Latvij , braukdams ar maksim li 
at auto trumu, citi braucēji tevi lam , jo tu bremzē 
satiksmi. 

T pēc, ka vien gi Latvij  ir ce az me «Uzman bu 
– cūkas!». 

T pēc, ka tikai pie mums garantijas laiks 
gludeklim ir ilg ks nek  dz voklim jaunceltnē.  

T pēc, ka vien gi mūsu valst  lielaj m alg m 
naudas pietiek, bet mazaj m nepietiek.  

T pēc, ka latviešu valod  neviens nelam jas. 
Tam mums ir krievu valoda.  

T pēc, ka tikai pie mums, meklējot darbu, 
svar g k ir zin t svešvalodu, nevis valsts valodu. 

T pēc, ka vien gi mēs, dz vodami divreiz slikt k 
par saviem kaimi iem, igau iem, st st m par vi i-
em divreiz vair k anekdošu. 

T pēc, ka mums būs koncertz le k  ujork , bet 
bērnu slimn cas – k  Som lij .  

T pēc, ka pie mums centr lo apkuri pieslēdz 
tikai tad, kad puse Latvijas iedz vot ju ir 
saaukstējušies. 

T pēc, ka mēs pat no ka epēm tais m sviestu. 
T pēc, ka vien gi Latvij  var dabūt tik lielisku 

š abi, ka cilvēki lab k mirst, nek  atkl j vietu, kur 
to pirkuši. 

T pēc, ka mūsu nacion lais augs ir latv nis! 
 

Joci i  
Zem kais dolara kurss konstatēts Sibirij . 

Vietēj  ciema iedz vot ji par vienu dolaru nedeva 
piln gi neko. 

*** 

Pie aptiek ra pieskrien viena no p rdevēj m un 
šausm s kliedz: «K ds igaunis vēlas sev dar t galu 
un lūdz p rdot pudel ti ci nk lija, kuŗa maks  50 
santimu.» 

 «Nelaim gais. Vi š ir j gl bj. Pasakiet vi am, 
ka t  pudel te maks  60 santimu.» 

mailto:MarutaTaube@yahoo.com
mailto:AndaArt@earthlink.net
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  DIENVIDKALIFORNIJAS 

  LATVIEŠU KREDITSABIEDR BA  
 

 Inform cijas t lru i 
  kasieris Roberts Virza: 626-966-6360 

   aizdevumi – Ilga Jankovska: 818-783-1437 

 

Pašreiz j s aizdevumu likmes  
 

1. Paju (noguld jumu) nodrošin tiem aiz mumiem l dz 5 gadiem par 4.875% APR*. 
 

2. Jaunu  auto ieg dei maksim lais aizdevums $30.000 l dz 6 gadiem par 5.5% APR. 
 

3. Mazlietotu auto (ne vair k k  divu gadu vecu) ieg dei 75% no izmaksas, bet ne vair k  
   k  $30.000 l dz  4 gadiem par 6.0% APR, l dz 5 gadiem par 6.25% APR.  

 

4. Augst kas kvalit tes auto (vec ku par 2 gadiem) ieg dei 75% no izmaksas, bet ne   
vair k k  $30.000 l dz 5 gadiem par 6.875% APR. 

 

5. Caurm ra kvalit tes auto (vec ku par 2 gadiem) ieg dei 75% no izmaksas, bet ne vair k  
k  $20.000  l dz 4 gadiem par  7.5% APR. 

  
Ja aizdevuma piepras t ja ien kumi un kreditv sture nav saska  ar caurm ra pras b m,  
auto pirkšanai var tu b t nepieciešams galvot js, bet varam ar  pied v t competetive terms 

biedriem ar izcilu kreditu. 
 

6. Aizdevumi ar vienu vai diviem galvot jiem, ne vair k k  $10.000 l dz 5 gadiem  
 par 9.0% APR.  

 

7. Aizdevumi pret parakstu, ne vair k k  $5000 l dz 4 gadiem par 10.0% APR.  
 

*APR – Annual Percentage Rate 

 

Interesentus par nekustamo pašumu hipot k riem aizdevumiem l dzam sazin ties 

ar kreditsabiedr bas aizdevumu p rst vi. Atg dinam, ka daļējus vai pilnus papild- 

maks jumus var izdar t katr  laik  bez soda maksas, t  dz šot par du tr k, bet šie 

papildmaks jumi neaizst j k rt jos m neša maks jumus, kas p c likuma ir j turpina. 
Noguld jumu dividendes tiek noteiktas katra pusgada beig s un pieskait tas noguld jumiem. 
Pieprasiet inform ciju par dz v bas apdrošin šanu uz noguld jumiem un aizdevumiem! 

 

NEVAIROSIM SVEŠU AUŽU BAG T BU, BET GAN PAŠI SAVU –  
NOGULD SIM UN AIZ EMSIMIES NAUDU PAŠI SAV  KREDITSABIEDR B !  

 

 

Dienvidkalifornijas latviešu kreditsabiedr bas valde 
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                              Andŗa Baloža foto 

 

Viens vārds skan sirdī manā, To Jēzus runājis  Lai nāk pie Labā gana, Kas ceļā izslāpis!  
Nekad nav velts šis gājums – No krusta Golgatā Plūst dzīvā ūdens krājums, Kas visus spirdzina. 
Tu, slāpstošais, ko snaudi, Aust žēlastības rīts! No dzīvā strauta baudi Un topi mazgāts glīts!  
Šī ir tā Kunga diena, Tev Jēzus saule lec, Tik turies pie Tā viena, Tavs parāds izdeldēts! 
Pie žēlastības strauta Es nāku, Kungs un Dievs, Lai lāsīte man ļauta, Ka varu atspirgties.  
Kā briedis brēc aiz slāpēm Un valgmi meklē tas, Tā sirds ar savām sāpēm Pēc Tevis ilgojas. 

  Johanns Franks, atdzejojis Roberts Bērziņš 

 

 

 DRAUDZES AMATPERSONAS 

 Pr vests D vis Ka eps: 1927 Riverside Drive, Los Angeles, CA 90039   (310) 621-9572 

 Priekšnieks J nis Lejnieks: 8682 Larthorn Dr., Huntington Beach, CA 92646  (714) 968-9992 

 Kasiere Tam r R se: 31 Laguna Woods Dr., Laguna Niguel, CA 92677            (949) 443-2150 

 Sekret re Daina bele: 2908-B Camino Capistrano, San Clemente, CA 91775  (949) 443-5170 

 D mu  kom. priekšniece Liene Linde: 29 Sunset Ave., #1, Venice, CA 90291   (310) 396-5244 

 D mu kom. kasiere Viola L ce: 2890 Tiffany Lane, Simi Valley, CA 93063   (805) 522-0185 

 

 

DIENVIDKALIFORNIJAS LATVIEŠU EV. LUT. DRAUDZES IZDEVUMS 

Draudzes Zi as 
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Draudzes dzīves kalendārs . gada martam 
 

. martā  plkst. .  Kalpaka bataljona un Latvijas leģiona atceres dievkalpojums   
      pēc dievkalpojumadāmu komitejas sapulce 

 

. martā plkst. .   dievkalpojums  pēc dievk. draudzes gada pilnsapulce 
 

. martā plkst. .  no rīta Bībeles stunda Ventūrā  
     Reiņa un Ritas Daņilovu mājās 8  Meta Street, Ventura 
 

. martā plkst. .   Pūpolsvētdienas dievkalpojums ar dievgaldu  
 

. martā  plkst. .  Lielās piektdienas dievkalpojums ar dievgaldu   
 

. martā plkst. .   no rīta Kristus Augšāmcelšanās dienas dievkalpojums   
  pēc dievkalpojuma dāmu komitejas rīkotas Lieldienu brokastis 
 

. martā  plkst. .   Baltās svētdienas dievkalpojums  
 

Bet, ja par Kristu sludina, ka viņš ir augšāmcēlies no mirušiem, kādēļ tad daži starp 
jums runā, ka nav mirušo augšāmcelšanās. Ja jau nav mirušo augšāmcelšanās, tad arī 

Kristus nav augšāmcēlies. Bet, ja Kristus nav augšāmcēlies, tad jau veltīga ir mūsu 
sludināšana un veltīga jūsu ticība.                                                          

          I Kor. -  

Dievkalpojumu statistika 

Datums dievlūdzēji dievgaldnieki kollekte     skolas saime zied./personu 

 
 

Paziņojums par altāŗa ziedu novietošanu 

Biruta Šulca apņēmusies organizēt ziedu kalendāru katram svētdienas dievkalpojumam, lī-
dzīgi kā to agrāk ilgus gadus darīja Zenta Cīrule. Ar  Birutu Šulcu var sazināties, zvanot   -

-8464. Ziedu novietošanai var pierakstīties arī sienas kalendārā draudzes dievnama ieejas telpā. 
Mēs sirsnīgi pateicamies Birutai par kalpošanu draudzes labā, un ceram uz draudzes locekļu 

atsaucību. Noliekot ziedus dievnamā, varam jauki pieminēt kādu tuvāko, par kuŗu vēlamies 
aizlūgt, vai arī atceroties un godinot kādā ievērojamā jubilejā. 

. janvāris   $     .    $           .  

. janvāris    $     .   $           .  

. janvāris   $     .   $           .  

. janvāris    $     .   $         .  

. februāris    $     .    $         .  
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M c t ja ievadraksts 

Sveicu ikvienu ar Kristus augšāmcelšanās 
prieka vēsti! Šo vēsti mēs ar lielāko prieku 
varam saņemt un dot tālāk. Ko tad katrs no 
mums saprot un sajūt, klausoties Lieldienu rīta 
stāstījumu?  Svarīgi nopietni to ikkatram pār-
domāt, jo Dievs tādējādi mums parāda savu pa-
tieso spēku, un mēs apzināmies Dieva varenību. 
Mums tas liek pārdomāt – kur sastopamies ar 
Dievu? Kur Dievs ir atļāvies atklāties un darīt 
zināmu Viņa klātieni? Ja neesi turējis acis vaļā, 
varbūt esi palaidis gaŗām vienu otru izdevību to 
ieraudzīt. Iespējams, ka esi to redzējis, bet neesi 
sapratis. Patiesība var atklāties gan sāpēs un as-
arās, tā spēj ielauzties vientulībā un izmisumā. 
Evaņģelija nostāstos par pirmajām Lieldienām 
bailes ir emōcijas, ko izjūt vairāki aculiecinieki. 
Tātad – varbūt bailēs tu sāksi sastapt Dievu kā 
pirmo un vienīgo dzīvdarītāju un glābēju tavā 
dzīvē. Šķiet, ka masu saziņu līdzekļi, 
atspoguļojot sensācijas, vēlas cilvēkus ies-
paidot, ziņojot par arvien ekstrēmākiem dzīves 
piemēriem. Mums nemitīgi jālasa par 
briesmām, kādām pakļauti ļaudis visā pasaulē. 
Esam pieraduši dzirdēt, cik daudz sliktāki un 
sarežģītāki ir mūsdienu dzīves apstākļi. Liekas, 
ka nekas vairs neiedarbojas un nekas vairs 
nespēj satricināt un iebiedēt, lai panāktu sirdi 
satriecošu reakciju. Cilvēki vēlas pagriezt pulk-
steni atpakaļ uz vienkāršākiem, saprotamākiem 
laikiem. Vairākumam nemitīgā bēdu ziņu 
straume apnīkst. Bet kurp griezties?  Ceļš no 
nožēlības purva ir grūti saredzams. Satrauc, ka 
arvien vairāk cilvēku citiem neuzticas. Ne-
pieciešamā sadraudzība, ko Jēzus apsolīja 
saviem sekotājiem, fragmentējas, sašķīst arvien 
smalkāk. Taču arī  tas neapturēs Dieva ļaudīm 
baudīt apsolīto prieku! Jo, kur divi vai trīs 
sanākuši manā vārdā, tur ES esmu ar viņiem… 
Priecīgus Kristus Augšāmcelšanās svētkus visi-
em vēlot...  aicinu uzticēties visumūžīgajam Di-
evam... alfa un omega, pirmam un pēdējam. 
Viņa Vārds lai ir vienmēr mūsu vidū kā 
dzīvinošs spēks! 

Dzimumdienas aprīlī 
. Liene Zemjānis 

. Sandra Tolks 

. Miervaldis Veiss 

. Annija Teteris 

. Dzintra Švarcs 

. Tālivaldis Dumpis 

. Anita Circene, Aira Veiss 

. Miķelis Cilnis, Ella McAuliffe 

. Sarma Zemjānis 

. Jānis Janavs 

. Aleksandrs Berkolds, Gunārs Krūmiņš 

. Andrejs Zinbergs 

. Velta Nichols, Valdis Pavlovskis,  
    Rita Pētersone 

. Alfreds Raisters 

 

Teici To Kungu, mana dvēsele, un viss, kas 
manī, Viņa svēto Vārdu! Teici To Kungu, 
mana dvēsele, un neaizmirsti, ko Viņš tev 
labu darījis!     ( 3. 
Psalms - ) 

 Sirsn gi apsveicam visus jubil rus!  
Draudzes padome un m c t js 

Draudzes dāmu komitejas locekles savā pirmajā 
gada sapulcē . februārī. Laipns ielūgums visiem 

piedalīties nākamā sapulcē, . martā pēc di-
evkalpojuma! 
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Dienvidkalifornijas latviešu ev. lut. draudzes 

gada pilnsapulce 

. gada . martā, plkst. .  pēcpusdienā tūlīt pēc dievkalpojuma  

baznīcas zālē   Riverside Dr., Losandželosā 

Darba gaita 

. Sapulces amatpersonu izraudzīšana  

. Iepriekšējās gada sapulces protokola nolasīšana un pieņemšana  

. Draudzes amatpersonu ziņojumi  

. Latviešu nama pārvaldes ziņojumi  

. . gada budžetu padomes un dāmu komitejas  pārskats  

. Revīzijas komisijas ziņojumi  

. . gada budžetu projektu apstiprināšana  

. Draudzes amatpersonu vēlēšanas  

. Dažādi jautājumi, ierosinājumi un priekšlikumi. 
Ja izziņotajā laikā, plkst. . , nesanāks statūtos noteiktais kvōrums /  balstiesīgu 

draudzes locekļu , tad  stundu vēlāk, sapulce notiks plkst. .  ar tādu pašu darba gaitu, 
un tā būs tiesīga lemt par visiem jautājumiem, vienalga, cik draudzes locekļu ieradušies. 

Piezīme   
Balstiesīgs ir katrs iesvētīts draudzes loceklis, kas nokārtojis maksājumus draudzei 

par . gadu, kā arī . gadā no jauna iestājušies locekļi.  
Aicinām draudzes locekļus piedalīties sapulcē kuplā skaitā. 

Dienvidkalifornijas latviešu ev. lut. draudzes valde 

Stefan da Jansons dz. Temnovs 

 

dzimusi 1920. gada 9. febru r , Latgal , 
mirusi 2008. gada 16. janv r , Downey, Kalifornij ; 
izvad ta 2008. gada 23. janv r  Rose Hills kapos, Whittier, 
Kalifornij  

 

Es izdzird ju varenu balsi atskanam no goda kr sla: l k, Dieva  
m joklis pie cilv kiem, un Vi š m jos kop  ar vi iem, un vi i  
b s Vi a tauta, pats Dievs b s ar vi iem, un Vi š b s vi u Dievs. 

M rti š Šmits 

 

dzimis 1944. gada 8. septembr , 
miris 2007. gada 24. decembr  Tujunga, Kalifornijā 

 

Un Dievs noslauc s visas asaras no vi u ac m, un n ves vairs neb s,  
nedz b du, nedz vaimanu, nedz s pju vairs neb s, jo viss bijušais ir pag jis. 
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Dienvidkalifornijas latviešu ev. lut. draudzes dāmu komiteja  
laipni ielūdz  uz 

Lieldienu brokastīm 

23. mart  p c dievkalpojuma, kas s ksies plkst. 9.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bērniem līdz  gadu vecumam olu meklēšanas sacensības 

baznīcas dārzā 

 

Ieeja par ziedojumu  

pieaugušiem vismaz $  

pensionāriem vismaz $  

jauniešiem līdz  gadiem brīva 

ZIEDOJUMI M SU DRAUDZ M 

H. & E. Brauķis $115, D. Ka eps $120,  
G. Kr mi š $50, G. & G. Kušk vics $100,  
E. & T. R sis $115, I. T si š $115,  
S. Upenieks $1000. 
 

ZIEDOJUMI ZIEMSV TKOS  
(turpinājums) 

R. & H. Hofmanis $25, I. Jankovskis $20,  
A. & D. Kr mi š $50, A. & D. T belis $150. 

Krist bas 

 Evel na Anna Bl ķe, Ata un Solvitas (Pasteres) 
pirm  meiti a, pievienoj s Kristus raudzei, 
sa emot krist bas sakramentu draudzes dievkal-
pojum  š. g. 13. janv r .  

Par Evel nas krustvec kiem k uva dams Bl ķis 
un Krist na Strong (Naumova).  

Apsveicam  Bl ķu un Pasteru ģimenes un v lam 
sv t bu, audzinot Evel nu krist g  m lest b  un 
žēlsirdībā! 
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Latvia  Ev. Luth. Church of So. Calif. 
LATVIEŠU SABIEDRISKAIS CENTRS 

 Riverside Drive 

LOS ANGELES, CALIF.    
 

 

 

 

 

 

CHANGE SERVICE REQUESTED 

 

 

DATED MATERIAL  

 

PLEASE DO NOT DELAY 

 

Skaitlis aiz adres ta v rda  un  uzv rda r da, par k du gadu biedr bai  samaks ta  biedru nauda vai maks ts  
par INFORM CIJAS BI ETENA abonementu. 
B nozīmē «DK Latviešu biedrības biedrs»; A nozīmē «IB abonents»; 

S nozīmē «students»; P nozīmē «paraugeksemplārs». 
Čekus lūdzam rakstīt: LATVIAN ASSOCIATION OF SO CALIF., un nosūtīt: 
              Mr. Janis Taube, 1700 Malcolm Ave, #101, Los Angeles, CA 90024 

 

Dienvidkalifornijas latviešu biedr bas inform cijas t lrunis: 323-663-6267 

Nama t lrunis:  323-669-9027 

Dienvidkalifornijas latviešu nams atrodas Losandželos , 1955 Riverside Drive, un sasniedzams  ar 93. autobusu 

NON-PROFIT ORG. 
U.S. POSTAGE 

PAID 

Per it No.  

NORTH HOLLYWOOD, CA 

 

L dzu izgriezt un nos t t kop  ar čeku:  
DIENVIDKALIFORNIJAS LATVIEŠU BIEDR BAS KASIERIM 

 Vēlos būt Dienvidkalifornijas latviešu biedrības biedrs.  
 Nosūtu Dienvidkalifornijas latviešu biedrības biedru naudu  par   200_ . gadu ………$ 25.00 

Biedru nauda ģimenei – $40 

Biedr bas  biedriem Inform cijas Bi etenu piesūta par br vu!) 
(nevajadzīgo svītrot) 

 

Nev los b t Dienvidkalifornijas latviešu biedr bas biedrs,  
bet v los sa emt Inform cijas Bi etenu. 
Nosūtu abonēšanas maksu          par  200_ . gadu ……………$ 35.00 

 

Esmu students. V los sa emt Inform cijas Bi etenu. 
Nosūtu abonēšanas maksu            par  200_ . gadu ……………$   5.00 

 

Papildus ziedoju Dienvidkalifornijas latviešu biedr bas darbam: ...………….…............$  ____ 

 

                                         Kop   $ ____ 

Uzv rds, v rds, adrese un t lrunis:  ________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

elektronisk  pasta adrese:_________________________________________________ 

 


