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SARĪKOJUMU KALENDĀRS 
16. jūnijā  – 1941. gada 14. jūnijā uz Sibiriju aizvesto  atceres sarīkojums latviešu namā 

22. jūnijā – Jāņu svinības Sandiego un pie Baltakmeņu ezera 
29. septembrī Valmieras teātŗa viesizrāde  – Anšlava Eglīša luga  „Bezkaunīgie veči”  

6. oktōbrī draudzes Rudens bazārs 
 19. oktōbrī Losandželosas latviešu nama 40. gada svētki 

Losandželosas latviešu skolas saime Vasarsvētkos, 19. maijā, skolas izlaiduma dienā; 
aizmugurē vidū izlaiduma klases audzēkņi – Daina Reimane un Davis Berkolds (piektā 

un ceturtais no labās)  
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Dienvidkalifornijas Latviešu INFORMĀCIJAS BIĻETENS 

ir Dienvidkalifornijas latviešu biedrības izdevums 
Biedrības adrese: 1955 Riverside Dr., Los Angeles, CA 90039 
Raksti Informācijas Biļetenam iesūtāmi redaktorei:  

Astrai Moorai 
6157 Carpenter Ave., North Hollywood, CA 91606 
Tālr./tālrakstis: 818-980-4748; e-pasts:  laiks@juno.com  

Raksti ievietošanai biļetenā iesūtāmi līdz katra 
iepriekšējā mēneša 10. datumam. Iesūtītos rakstus redak-
torei ir tiesības īsināt vai rediģēt. Anonimus rakstus Infor-
mācijas Biļetenā neievieto. Rakstos izteiktās domas pauž 
tikai rakstu rakstītāju viedokli, kas var arī nesaskanēt ar 
izdevēju vai redaktores viedokli. Honorārus IB nemaksā. 

DK LB biedriem par Informācijas Biļetenu nav jāmaksā. 
Biedru nauda ir $25 gadā, ģimenei – $40 gadā.  Par biedru var 
kļūt, nosūtot biedrības kasierim biedru naudu. Personām, ku-
ŗas nav DK LB biedri, Informācijas Biļetena abonēšanas 
maksa ir $35 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 ir: par pilnu lappusi $25, ½ lappusi – $15, ¼ lappusi 
$10, uzņēmējdarbības karti – $6. 
**************************************************** 
Latvijas valsts prezidents Andris Bērziņš 
Pils laukumā 3, Rīga LV  http://www.president.lv 

 

Embassy of Latvia in USA:  
2306 Massachusetts Ave., NW Washington, D. C. 20008 
Tālr.: 202-328-2840, tālrakstis: 202-328-2860 
e-pasts: embassy.usa@mfa.gov.lv  www.latvia-usa.org 

 

Latvijas Republikas goda konsuls Dienvidkalifornijā 
Dr. Juris Buņķis   
4501 Birch Street  Newport Beach  CA 92068  
tālr.: 949-888-9700; e-pasts: bunkis@ocps.com 
 www.facebook.com/LatvianConsul  

 

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde: www.pmlp.gov.lv  
Tālr.: 371-67588675; e-pasts: pmlp@pmlp.gov.lv 

 

ALA: www.alausa.org  e-pasts: alainfo@alausa.org  
 

BAFL: http://www.bafl.com  
 

Daugavas Vanagi (ASV):  www.daugavasvanagi.org 
 

Valstu saraksts, kuŗās Latvijas pavalstnieki var ieceļot 
bez vīzas: www.am.gov.lv/lv/KonsularaInformacija/
bezvizu/  

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 vietniece: Sandra Gulbe-
Puķēna; tālr.: 310-945-6632;  
e-pasts: sandra.gulbe@yahoo.com 
 

DK LB valdes locekļi:   
Rūdolfs Hofmanis (biedrzinis), Tamāra Kalniņa (ka-
siere), Astra Moora (sekretāre), Jānis Daugavietis, 
Valdis Ķeris, Nora Mičule, Valdis Pavlovskis, Pēteris 
Staško, Dace Taube (biedrības pārstāve latviešu 
nama valdē), Jānis Taube, Dziesma Tetere, Vilis 
Zaķis, Aija Zeltiņa-Kalniņa (Losandželosas latviešu 
skolas pārstāve) 

 

DK LB valdes sēdes notiek katra mēneša otrajā 
trešdienā Losandželosas latviešu namā 

 

Revīzijas komisija:  
Kārlis Millers, Tālivaldis Paegle, Jānis Ripa  

IB metiens – 350 eksemplāru 
Par adrešu maiņām ziņot: Rūdolfam Hofmanim  

1339 Quintero St., Los Angeles, CA 90026 
tālr.: 213-250-3857; e-pasts: Dobele@aol.com 

 

Latviešu namu izīrē Jānis Taube, tālr.: 310-475-8004 

DK Informācijas Biļetena rakstus ievietojot 
citos izdevumos, jānorāda avots! 

 

Dienvidkalifornijas  
latviešu biedrības valdes 

locekļi visiem  
biļetena lasītājiem 

novēl piedzīvojumiem  
bagātu vasaru! 
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Sietlā skaidri varēja just pavasari – ziedēja ceriņi, 
kastaņas, krāšņie dzeltenie slotzari, angliski  Scotch 
Broom (Cytisus scoparius). Gaisa temperātūra kongresa 
dienās sasniedza 85 F gradus, pēc tam atkal pazeminā-
jusies.  

Lidmašīnai tuvojoties Sietlai, centos no savas sēdvie-
tas pie loga saskatīt slaveno Kursu, par ko tik daudz 
dzirdēts, bet kur nekad neesmu bijusi. 

Piebraucot 2. maijā pie Embassy Suites Hotel  netālu 
no Sietlas/Takomas lidostas, vieta likās tā kā pazīstama, 
un vēlāk sietlieši atgādināja, ka  ALAs 53. kongress, kas 
notika  Sietlā  2004. gadā no 23. līdz 25. aprīlim, rīkots 
tajā pašā viesnīcā. Šis bija otrais ALAs kongress Sietlā, 
cerams, ka ne pēdējais. Viesnīcas autobusa šoferis bija 
iemācījies pateikt „paldies” –  liecība, ka viņš  no lidos-
tas atvedis jau vairākus latviešus. Pie viesnīcas lepni plī-
voja Latvijas karogs. 

Pieredzes apmaiņas seminārs jau bija sācies. Zālē, kur tas notika, visas vietas aizņemtas, un ALAs ģenerālsek-
retārs Raits Eglītis pienesa papildkrēslus. Dažādu orga-
nizāciju pārstāvji cits pēc cita stāstīja, kas rīkots latviešu 
centros. Visplašākais pārskats bija Filadelfijas Brīvo lat-
vju biedrības (BLB) pārstāvei Sandrai Milevskai. Pērn 
BLB svinēja 120 gadu jubileju, gada laikā notikuši 120 
mazāki un lielāki sarīkojumi – izstādes, koncerti, izrā-
des, balles, filmu un teātŗu izrādes, tikšanās, pārrunas 
utt. Pieredzē, kā iegūt līdzekļu un jaunus darba darītājus, 
dalījās  Biruta Zommere (Oregonas latviešu biedrība), 
Ieva Hartvela (Saginavas latviešu klubs),  Maija Gren-

Četras notikumiem piesātinātas  
Amerikas latviešu apvienības 62. kongresa dienas Sietlā 

Viesnīcas Embassy Suites Hotel  lejas stāva kafejnīcā 

Kongresa sēžu zāli rotāja  
Katrīnas Kramēnas zīmētais plakāts 

Saeimā pieņemts likums  
par dubultpavalstniecību 

 Saeima 9. maijā galīgajā lasījumā pieņē-
ma grozījumus Pilsonības likumā, kas atzīst 
dubultpavalstniecību, nosaka pavalstniecības  
piešķiršanu valstī dzimušo nepavalstnieku  
bērniem un Latvijas pavalstnieku  bērniem, 
kuŗi dzimuši ārvalstīs. Par likuma grozīju-
miem balsoja 54 deputāti, pret – 27.  

Pāris dienu  pirms  balsojuma, atsaucoties 
uz 61. kongresā pieņemto rezolūciju, ALA 
nosūtīja Latvijas Saeimas priekšsēdei Solvi-
tai Āboltiņai vēstuli, kuŗā aicināja Saeimu 
tās 9. maija plenārsēdē pieņemt likumu par 
dubultpavalstniecību. 
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dze (Klīvlandes latviešu biedrība), Una Veilande (Zie-
meļkalifornijas latviešu biedrība),  Gaŗezera padomes 
priekšsēdis Imants Ejups, Jānis Vilciņš (Čikāgas DV ap-
vienība)  un citi. Semināra beigās Ivars Mičulis teica ie-
dvesmīgu runu, aicinot nešķiŗot – viņi (jauniebraucēji) 
un mēs, jo visi esam latvieši, ar kopīgiem mērķiem. Sva-
rīgs un vajadzīgs ir ikviens latvietis, kas palīdz, lai, runā-
jot Raiņa vārdiem, „lielais darbs uz priekšu tiek”.   

ALAs 62. kongress sākās 3. maijā pulksten deviņos, 
kongresa delegāti varēja reģistrēties jau pulksten septi-
ņos no rīta. Svētbrīdi vadīja Sietlas latviešu ev. lut. drau-
dzes mācītāja Daira Cilne  (vēl aizvien Dairu uzskatām 
par savējo, jo viņa tik ilgus gadus dzīvoja un darbojās 
Losandželosā). Viņa pieminēja neaizmirstamo 39. kon-
gresu Sanfrancisko 1990. gadā – tieši laikā, kad Latvijā 
4. maijā tika pasludināta neatkarības atjaunošana. Tas 
bija kā gaisma tuneļa galā, toreiz valdījis neizmērojams 
prieks, bet galvenais – rosināja domāt par lielo  gaidāmo 
darbu, kas nav beidzies un nekad nebeigsies.  

Kongresa delegāti dziedāja Luža Bērziņa „Svētī 
kungs, šo rītu svētu...”, un aizmugurē izdzirdēju paskaļu 
vīrieša balsi, kas likās tā kā pazīstama. Atskatījos un ie-
raudzīju Juri Cilni, ar kuŗu arī bija sirsnīgi jāsasveicinās.  

Kongresa Rīcības komitejas priekšsēde Sarmīte Dā-
vidsone apsveica kongresa delegātus skaistajā Sietlā, 
novēlēja sekmīgu darbu un aicināja nodziedāt ASV him-
nu. 

ALAs valdes priekšsēde Anita Bataraga, atklājot kon-
gresu, cildināja sietliešus, kuŗi sekmīgi darbojušies ilgus 
gadus,  un aicināja nodziedāt Latvijas himnu. A. Batara-
ga atgādināja, ka Amerikas latviešu apvienībā ir vairāk 
nekā 5000 biedru, kuŗiem pamazām pievienojas jaun-
iebraucēji. Ir svarīgi, lai būtu stipras vietējās organizāci-
jas, kā arī sadarbība ar cittautiešiem.  

Anita Bataraga aicināja pieminēt nesen mirušo aktīvo 
Bostonas latvieti, ilggadējo ALAs valdes darbinieku, 
Amerikas latviešu tautiskās savienības (ALTS)  priekš-
nieku Vilni Bērziņu, vairāku Bostonā notikušo ALAs 
kongresu Rīcības komitejas priekšnieku. 

Latvijas vēstnieks ASV Andris Razāns apsveikumā 
pieminēja ALAs ilgtspējību un teica, ka sveicienus sūta 
ministru prezidents Valdis Dombrovskis, ko ALAs valde 
aicināja  piedalīties kongresā. A. Razāns nolasīja Valža 
Dombrovska apsveikumu, kuŗā viņš ALAs valdei patei-
cās par uzaicinājumu un latviešu kopienas stiprināšanu, 
uzsveŗot, ka Latvijas valdība cenšas atbalstīt ārzemju 
latviešus.  

Latvijas goda konsuls Vašingtonas pavalstī Stīvens 
Žirskis (Stephen Zirschsky)  apsveica kongresa delegā-
tus neparasti saulainajā Sietlā;  Latvijas goda konsuls 
Oregonā un acu ārsts Uldis Bērziņš apsveikumā piemi-
nēja nepieciešamību veicināt  medicīnas darbinieku sa-

karus un sekmēt uzņēmējdarbību. 
Taivanas  ekonomiskā un kultūras biroja vadītājs 

Sietlā  Endijs Čins (Andy Chin),  kongresa delegātus 
apsveicot, piebilda, ka jūtas tuvs Latvijai, jo dzīvojis un 
strādājis Rīgā piecus gadus. Viņš meklē ieguldītājus Lat-
vijā un Lietuvā. Endija Čina meita Līga dzimusi Rīgā un 
cer, ka tēvs viņu šad tad aizvedīs uz viņas dzimteni. En-
dijs Čins Rīgā dzīvojis vienā mājā ar ilgadējo Radio Brī-
vā Eiropa latviešu redakcijas darbinieci Minchenē Līgu 
Morusu. Ģimenes sadraudzējušās, tāpēc nav jābrīnās, ka 
Čini meitai deva vārdu Līga.    

Kongresa delegātus apsveica PBLA priekšsēdis  Jānis 
Kukainis, kam  ALAs darbs labi pazīstams, jo viņš vai-
rākus gadus bijis ALAs valdes priekšsēdis. Viņš uzsvē-
ŗa, ka ALAi un PBLA vienmēr bijusi  laba sadarbība. 

 Delegātus apsveica Daugavas Vanagu ASV valdes 
priekšsēdis Zigurds Rīders, aicinot nepagurt un uzmanī-
ties no austrumu kaimiņa. Amerikas latviešu jaunatnes 
apvienības priekšsēdis Kārlis Lenšs  apsveikumā piemi-
nēja, ka ALAi un ALJAi ir līdzīgi mērķi, abas pulcē lat-
viešus, cenšas saglabāt latvietību. 

Kongresa delegātus apsveica arī ALAs bijušais 
priekšsēdis Aivars Osvalds, Amerikas latviešu palīdzī-
bas fonda priekšsēdis Gunārs Bērziņš; tika nolasīts Lat-
viešu nacionālās apvienības Kanadā priekšsēža Andŗa 
Ķestera apsveikums.  

Mandātu komisijas pārstāvis Valdis Kārklis laiku pa 
laikam ziņoja, cik delegātu kongresā ieradušies. Vairā-
kiem bija iespēja atbraukt tikai kongresa pēdējā dienā. 

Pirmajā darba posmē ievēlēja piecus balsu skaitītājus 
– Katrīnu Veidiņu, Kārli Lenšu,  Rasmu Krauli, Lauru 
Leicingeri, Aleksandru Maļinovsku. Jau nez kuŗo kon-
gresu pēc kārtas balsu skaitītājiem darba tikpat kā nebi-
ja. un pēdējā kongresa dienā, kad skaitītājus vajadzēja 
rezolūcija pieņemšanas laikā, tikai divi bija atrodami.  

Par kongresa vadītāju ievēlēja  Pēteri Blumbergu, vi-
cepriekšsēžiem – Anitu Tēraudu,  Līgu Jēkabsoni, Sar-
mīti Dāvidsoni,  sekretārēm –  Rutu Priedkalni-Zirni, 
Marisu Gudro un Intu Lāčplēsi. 

Nominācijas komisijā ievēlēja Marci Jansonu, Katrī-
nu Veidiņu, Ivaru Mičuli, Astru Mooru; Rezolūciju ko-
misijā: Jāni Dimantu, Aldi Simsonu, Ivaru Petrovski, 
Lindu Zālīti, Maiju Grendzi.  

Amatpersonu ziņojumi 
Anita Bataraga bija sagatavojusi pārskatu par nozarēs 

paveikto, tas ievietots arī izdevumā Latvian Dimension, 
kas iznāk četras reizes gadā un ko saņem visi ALAs 
biedri. 

Tīmeklī rēgulāri iek ievietota ALAs infogramma lat-
viešu un angļu valodā.  ALAs darbības pārskatā infor-
mācija par visām ievirzēm arī ir angļu valodā. 

PBLA priekšsēdis Jānis Kukainis savā ziņojumā atzi-
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na, ka paveikts liels darbs, birojā strādā jauni, spējīgi 
cilvēki. PBLA pārstāvības vadītājs Rīgā Jānis Andersons 
piedalījies ļoti daudzās sanāksmēs. Gadiem ilgi rakstītas 
vēstules Latvijas valdības pārstāvjiem, algoti juristi  un 
advokāti,  lai Latvijā pieņemtu likumu par dubultpavalst-
niecību. Šo darbu sāka Ints Rupners un Martiņš Sausiņš, 
un beidzot tas būs vainagojies ar panākumiem. Ievēro-
jams notikums būs  PBLA un Latvijas Tirdzniecības un 
rūpniecības kameras (LTRK) rīkotais Pasaules latviešu 
ekonomikas un inovāciju forums Rīgā no 2. līdz 4. jūli-
jam. J. Kukainis atzinīgi novērtēja  Īrijas latviešu aktīvi-
tāti. 

Latvijas Brīvības fonda (LBF) pārvaldes priekšnieks 
Jānis Lucs atgādināja, ka LBF  dibināts 1973. gadā, tātad 
pirms 40 gadiem ar mērķi vākt līdzekļus PBLA. PBLA 
90% budžeta saņem no LBF. Pirms Latvijas neatkarības 
atgūšanas LBF saņēma daudz ziedojumu, pēdējos divpa-
dsmit gados tie samazinājušies. LBF vēl apmēram piec-
us gadus varēs financēt PBLA, 2013. gadā piešķīruma 
apmērs – 306 000 dolaru. 

Revīzijas komisijas locekļis Mārcis Jansons ziņoja, 
ka piedalījās visās valdes sēdēs, revīzija izdarīta četras 
reizes, pārbaudīti visi dokumenti, to dara arī  profesionā-
lu revidentu firma. M. Jansona atzinums –  ALAs valde 
darbojusies sekmīgi, visas ALAs, PBLA, Kultūras fonda 
un Brīvības fonda  kases grāmatas ir teicamā kārtībā. 

Vēl aizvien vajadzīgi Antiņi 
Pusdienu laikā 3. maijā uzrunu teica Vašingtonas uni-

versitātes Baltiešu studiju programmas vadītājs Dr. Gun-
tis Šmidchens. Viņa referāta temats – „Antiņš mācās lat-
viski. Stikla kalni Amerikas universitātēs”.   

Klausoties referātu, bija jādomā par akadēmiķa Jāņa 
Stradiņa rakstu „Trūkst Antiņu” žurnāla „ir” 23. marta – 
3. aprīļa numurā.  

Uzzinājām par G. Šmidchena darbu universitātē, lat-
viešu grāmatu krātuvi bibliotēkā, kamerkori, kas dzied 
latviešu valodā un vasarā piedalīsies Dziesmu svētkos.   

Guntis Šmidchens pieminēja Latvijas Nacionālās bib-
liotēkas jauno ēku – Gaismas pili – Rīgā, tās autoru, ar-
chitektu Gunāru Birkertu, kuŗa rokrakstu viegli pazīt, jo 
viņa projektētās celtnēs gaismai ir svarīga nozīme, tā 
vienmēr ir, pat ja nav logu.  

Pārskats par ASV organizāciju pieredzes 
apmaiņas semināru  

Pēc pusdienām, trešajā darba posmā  Ziemeļkaliforni-
jas latviešu biedrības pārstāve Una Veilande īsumā dalī-
jās iespaidos par dienu iepriekš notikušo ASV latviešu 
organizāciju pieredzes apmaiņas semināru, lai par to uz-
zinātu arī tie delegāti, kuŗi atbrauca vēlāk.   

 Seminārā galvenokārt runāja  par kultūrāliem un sa-
biedriskiem sarīkojumiem, sprieda, kā piesaistītu vairāk 

cilvēku, arī cittautiešus, tāpēc svarīgi izplatīt informāciju 
vietējā presē, arī angļu valodā.  

Vācot ziedojumus, ieteicams to lūgt konkrētiem mēr-
ķiem, jo tādējādi atsaucība ir lielāka. Naudu var nopel-
nīt, izīrējot telpas, rīkojot krāmu tirgus, Ziemsvētku tir-
gus utt. Jaungada balli  var rīkot arī dienā, piemēram, 
Portlandes latviešu namā tiek saskandinātas šampanieša 
glāzes 31. decembrī pulksten divos dienā, kad Latvijā ir 
pusnakts, un Bostonas pensionāri jau vairākus gadus rī-
ko varenu balli 1. janvārī, tā sākas tieši pulksten divpa-
dsmitos dienā. Iepazīstoties ar citu latviešu centru darbu, 
iespējams daudz ko iemācīties.  

Delegātu ziņojumi 
Kongresā kā parasti bija atvēlēts laiks  delegātu ziņo-

jumiem.  
Maija Zaeska mudināja pieteikties 3x3 nometnēm.  
Dace Ķezbere aicināja aplūkot tīmeklī  DP albumu, 

kuŗā ir daudz fotografiju  un ziņu par visām bēgļu jeb 
pārvietoto personu nometnēm Vācijā.  

Rasma Kraule ziņoja, ka notiek gatavošanās gaidu un 
skautu nometnei „Mantojums”, kas notiks 2014. gadā 
Ņudžersijā. 

Sarma Liepiņa bija gandarīta, ka Latvijas Nacionālā 
mākslas mūzeja izstāžu zālē „Arsenāls" 10. maijā atklāj 
izstādi „Latviešu māksla trimdā”, kas būs avērta līdz 28. 
jūlijam. Izstādē apskatāmi apmēram 200 latviešu autoru 
mākslas darbu no ASV, Eiropas un Austrālijas, mākslas 
zinātnieki lasīs lekcijas.  

Ņujorkas latviešu ev. lut. draudzes pārstāvis Vilmārs 
Beiniķis pateicās par ziedojumiem latviešu ģimenēm pēc 
viesuļvētras Sandy,  saņemts 29 000 dolaru, pabalstu 
piešķīra četrām ģimenēm, kuŗu mājas bija pilnīgi izpos-
tītas, vairākas ģimenes no pabalsta atteikušās.  

Mūzeja un pētniecības centra „Latvieši pasaulē”     
valdes priekšsēde Maija Hinkle aicināja Dziesmu svētku 
laikā Vērmanes dārzā apmeklēt mūzeju stendu un ziņoja, 
ka nākamgad „stūra mājā” būs izstāde „Latviešu kofe-
ris” ar  bēgļu līdzpaņemtajiem priekšmetiem. 

Ivars Mičulis pastāstīja, ka Losandželosas latviešu 
vīru koris „Uzdziedāsim, brāļi”  2014. gadā plāno kon-
certceļojumu pa Latgali un Kurzemi. 

Ziemeļkalifornijas latviešu atsevišķo biedru delegāts 
Aldis Simsons paziņoja, ka 2015. gadā Darba svētku ne-
dēļas nogalē septembŗa sākumā notiks Rietumkrasta lat-
viešu Dziesmu svētki Sanhozē – Silīcija ielejā. Sarīkoju-
mu telpas jau sarunātas! 

Darba grupu sēžu pārskats 
Kongresa 3. maija pēcpusdienā un 4. maija priekšpus-

dienā notika ALAs Finanču un Līdzekļu vākšanas noza-
res, Biedru nozares, Sporta nozares, Izglītības nozares, 
Informācijas nozares, Kultūras nozares, ALAs kultūras 



6  

fonda un „Sadarbība ar Latviju” nozares atsevišķas dar-
ba grupu sēdes.   

ALAs Finanču un Līdzekļu vākšanas darba grupas 
dalībnieki uzzināja, ka ziedotāji bijuši devīgi, saņemts 
180 000 dolaru. ALAs nākotne atkarīga no ziedoju-
miem, tāpēc izdota  jauna brošūra par testamentāriem 
novēlējumiem. Ļoti svarīgi palielināt ALAs biedru skai-
tu, nereti biroja sūtījumi tiek saņemti atpakaļ, jo mainīta 
adrese, un, ja to nepaziņo, biedri „pazūd”. ALAs biedru 
karte varētu būt laba dāvana jubilejās. Jauniem biedriem 
biedru karti piesūta bez maksas. 

ALAs kaasiere Vaira Rozentāle ir šarmanta, asprātīga 
un prot visu labi izskaidrot. Viņa ziņoja, ka ALAs ap-
svērumi bijuši apdomīgi, bet tā kā  ALAs kapitāls saru-
cis, līdzekļi  jāņem no testamentārā novēlējumu fonda. 

Ieguldījumi atrodas vairākos fondos, vairāki  ir kon-
servātīvi. ALAs kapitāls sadalīts katēgorijās. Ziedotāju 
norādījumi tiek stingri ievēroti.  

Vaira Rozentāle atzina, ka daudz piestrādājusi, lai 
novērstu kļūdas un daudz ko iemācījusies. Mainīta grā-
matvedības struktūra, lai būtu pārskatamība. Tiek lietota 
QuickBook programma. 

Kasiere parādīja  apbrīnojami uzskatāmi izveidotu 
ienākumu un izdevumu pārskatu.  

Latvijas vēstnieka ASV Andŗa Razāna  
uzruna  

Vakariņu laikā 3. maijā labi pārdomātu un diplomā-
tisku runu teica Latvijas vēstnieks ASV Andris Razāns. 
Viņš bija apmeklējis Vašingtonas universitātes Baltiešu 
un skandinavu studiju nodaļu un atzinīgi  novērtēja tās 
darbu, tāpat arī ALAs nozīmi latviešu sabiedrības vieno-
šanā ASV un sekmīgo sadarbību ar Latviju. Runājot par 
Latviju, vēstnieks uzsvēra nepieciešamību mainīt izglītī-
bas un tiesu sistēmu, piebilstot, ka Latvijā ir visas iespē-

jas sagatavot labus speciālistus. A. Razāns slavēja Latvi-
jas augošo ekonomiku, tās teicamo potenciālu, ārējais 
parāds ir neliels, Latvijai nav militāro draudu, iedzīvotā-
jiem drošību garantē Ziemeļatlantijas līguma organizāci-
ja. Eiropas Savienībā notiek dalīšanās apgabalos – „skā-
bā krējuma Eiropa” un „olīveļļas Eiropa”. Atdzimst 
Hanzas savienība, nostiprinās Latvijas tautsaimniecība, 
kamēr Krievijā valda stagnācija gluži kā Brežņeva lai-
kos, ekonomika ir vāja,  korupcija liela, reformas noka-
vētas, situācija nestabila. Baltkrievijā valda diktātūra, 
valstij lielas iespējas nokļūt Krievijas interešu sfairā. 

Latvijā ļoti svarīgi attīstīt reimigrācijas stratēģiju, jo 
zaudēti simtiem tūkstošu darbspējīgo iedzīvotāju. Tā 
turpinoties, līdz 2030. gadam Latvijā būs zuduši apmē-
ram 6-10% iedzīvotāju. 

Latvija pilnīgi atbilst ES kritērijiem, nākamgad būs 
jauna valūta, lai gan jau tagad latvieši dodas uz Valgu un 
iepērkas, lietojot eiras.    

Pēc pavalstniecības likuma  grozījumu pieņemšanas 
ASV būs daudzi latvieši ar dubultpavalstniecību, kuŗi 
veicinās Latvijas pazīstamību un veicinās ekonomisko 
sadarību.  Latvija ir uzticams ASV partneris. Nepiecie-
šams, lai tiktu atbalstīta Latvijas pievienošanos Ekono-
miskās attīstības un sadarbības organizācijai (Organisa-
tion for Economic Co-operation and Development – 
OECD). Drīzumā ASV viesosies ministru prezidents 
Valdis Dombrovskis un tiksies  ar ANO ģenerālsekretā-
ru Banu Kimūnu (Ban Ki-Moon) un citu starptautisko 
organizāciju pārstāvjiem. Vēstnieks aicināja Amerikas 
latviešu apvienību sekmēt Latvijas un ASV amatpersonu 
biežākas augstāka līmeņa tikšanās.  

Amerikas latviešu apvienības priekšsēde Anita Bata-
raga jau  kongresa laikā sāka rakstīt vēstules ASV prezi-
dentam, ārlietu ministram  un ASV valsts kases vadītā-

Dzied Vašingtonas universitātes kamerkoris 
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jam,  aicinot ASV valdību atbalstīt Latvijas uzņemšanu 
Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijā.  

ALAs infogrammā lasām, ka vēstules ir nosūtītas  
Par  OECD paplašināšanu lems maija beigās.  
Vašingtonas universitātes kamerkoŗa  

koncerts 
Tovakar kongresa delegāti noklausījās Vašingtonas 

universitātes 1930. gadā  dibinātā kamerkoŗa priekšnesu-
mu. Koŗa diriģents Džefrijs Bojers (Geoffrey Boers) at-
zina, ka, iepazītoties ar  Gunti Šmidchenu, viņa dzīve 
pilnīgi pārvērtusies.  Guntis ierosinājis mācīties dziedāt 
Baltijas valstu dziesmas oriģinālvalodā, un koris jau trīs 
reizes viesojies Latvijā. Koristi labi apzinās, ka latvie-
šiem dziedāšana ir daļa no identitātes.  

Kamerkoris nodziedāja vairākas tautasdziesmas un 
Imanta Kalniņa komponēto „Kamēr vel dreb mana roka” 
ar Knuta Skujenieka vārdiem. Beigās skanēja „Pūt vēji-

ņi”, kas  bijusi precību dziesma, pēc tam dzērāju dzies-
ma un pēdīgi gandrīz vai neoficiāla Latvijas himna.  

 Koristu laivu vējš šovasar atkal pūtīs uz Latviju un 
viņi  lūdza ziedojumus. Aploksne ar ziedojumiem tika 
iedota Guntim Šmidchenam 5. maijā, apmēram 20 dele-
gātiem apskatot  universitātes bibliotēku.  

Kongresā ievēlēja jaunu ALAs valdi 
Kongresa darbu 4. maijā vadīja vicepriekšsēde Līga 

Jēkabsone. 
Rīta pusē ALAs valdes kandidāti  delegātiem pastās-

tīja par sevi un nākotnes  nodomiem, mērķiem un iece-
rēm, darbojoties valdē. 

Jaunajā valdē strādās: 
ALAs priekšsēde – Anita Bataraga;  
ALAs priekšsēdes vietnieks,  Biedru nozares un Lī-

dzekļu vākšanas nozares vadītājs – Andris Ramāns;  
Sekretāre – Marisa Gudrā; 

Pirmā rindā no kreisās: ALAs 62. kongresa Rīcības komitejas vadītāja Sarmīte Dāvidsone; ALAs projektu 
lietvede Anita Juberte, Biedru nozares lietvede Dace Eglīte, Rīcības komitejas locekle Aina Uskure, Izglītības 
nozares vadītāja Andra Zommere, sekretāre Marisa Gudrā, kasiere Vaira Rozentāle, Sporta nozares vadītājs 
Toms Trautmanis, ALAs priekšsēde Anita Bataraga, Kultūras fonda līdzšinējā priekšsēde Sarma Muižniece 
Liepiņa, Revīzijas komisijas locekle Līga Jēkabsone, Kultūras nozares līdzšinējā vadītāja Iveta Vesmane Fel-
zenberga, Inta Morusa Vīsta (Wiest), kongresa Rīcības komitejas kasieris Džems Apsītis, Rīcības komitejas 
locekle Ingrīda Dohertija (Doherty), Rīcības komitejas darbinieks Valdis Jodais; otrā rindā: „Sadarbība ar 

Latviju” nozares vadītājs Ēriks Krūmiņš; kasieres vietnieks Jānis Grāmatiņš; līdzšinējais Revīzijas komisijas 
loceklis Valdis Kārklis, līdzšinējais ALAs valdes sekretārs Juris Mežinskis, kongresa prezidija priekšsēdis 

Pēteris Blumbergs, ALAs ģenerālsekretārs Raits Eglītis, Revīzijas komisijas loceklis Mārcis Jansons  
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Kasiere – Vaira Rozentāle, viņas palīgs – Jānis Grā-
matiņš; 

Informācijas nozares vadītāja – Taira Zoldnere; 
Izglītības nozares vadītāja – Andra Zommere; 
Kultūras nozares vadītāja – Līga Ejupe; 
Sporta nozares vadītājs – Toms Trautmanis 
Nozares „Sadarbība ar Latviju” referents – Ēriks Krū-

miņš;   
Kultūras fonda vadītāja – Sanita Šūmane; 
Latviešu institūta vadītājs – Arvīds Bļodnieks; 
Revīzijas komisijā – Mārcis Jansons, Līga Jēkabsone, 

Roberts Šverns. 
Anita  Bataraga solīja „salāpīt caurumus”, sekmēt 

mazo centru darbību, meklēt saziņu tīklus, aicināt kopējā 
darbā vairāk iesaistīties jauniebraucējus. Viņa dzīvo Ņu-
džersijā, guvusi labu pieredzi, darbojoties Katskiļos da-
žādās nometnēs un iepazīst daudzus Amerikas latviešus, 
strādājot Latvian American Shiping Line. 

Andris Ramāns jau trīs gadus vada  Biedru un Lī-
dzekļu vākšanas nozari  un ir apņēmības pilns darbu tur-
pināt.  Viņš ir aktīvs Ziemeļkalifornijas latviešu biedrī-
bas darbinieks. 

Informācijas nozares vadītāja Taira Zommere kongre-
sā nevarēja ierasties  slimības dēļ, Informācijas nozares 
darba grupu vadīja Raits Eglītis, viņam šoreiz bija du-
bultslodze. Taira bija atsūtījusi ziņu, ka viņai padomā 
daudz jaunu projektu.  

Izglītības nozares vadītāja Andra Zommere parādīja 
filmu par Čikāgas latviešu skolas audzēkņu ikdienu sko-
lā –  mācībām, dejām, dziedāšanu, zvaniņu spēli.  Skolē-
ni no sirds pateicās saviem skolotājiem. Par saviem 
audzēkņiem un darbu Andra Zommere stāstīja ar sird-
sdegsmi, nenoliedzami jūtams, ka viņa dzīvē atradusi 
īsto vietu. Ķīniešu filozofs esot reiz Konfūcijs teicis: 
„Atrodi darbu, kas tev patīk, un dzīvē vairs nebūs jāstrā-
dā ne dienu!” Šķiet, Andai tas izdevies. 

Vairu Rozentāli par kasieri ievēlēja 59. kongresā San-
francisko, kad viņas pašas nebija klāt. Viņa dzimusi Sal-
dū, ir attāla radiniece gleznotājam Janim Rozentālam. V. 
Rozentāle studējusi Detroitā, iegūstot maģistres gradu 
sociālajā darbā un 30 gadu strādājusi valdības dienestā 
Mičigenā, lasījusi lekcijas universitātē par sociālo darbu. 
Bijusi gaida, Sv. Pāvila draudzes locekle, darbojusies 
draudzes padomē,  kreditsabiedrības valdē, ir korporāci-
jas locekle, nekad nav bijusi ne grāmatvede, ne rēķinve-
de, bet nav varējusi atteikt Jānim Kukainim. Vaira atzi-
na, ka viņu vienmēr interesējis iemācīties ko jaunu, un 
tas arī izdevies, kaut grūti bijis izvairīties no kļūdām. 
Viņas pārliecība – labvēlības organizācijām jābūt precī-
zām un akurātām, lai nepieviltu.  

Kasieŗa palīga kandidāts Jānis Grāmatiņš jau divas 
reizes bijis kasieris, pirms sešiem gadiem pensionējies 

no sabiedriskiem darbiem, tagad ir arī pensijā no maizes 
darba un ar prieku sadarbojas  ar Vairu Rozentāli.   

ALAs valdes jaunā sekretāre 
Marisa Gudrā dzimusi Bostonā,  
bijusi aktīva  draudzes padomē, 
Bostonas latviešu apvienībā,  
dziedājusi korī, tagad dzīvo Va-
šingtonā (DC), dejo tautasdejas, 
spēlē volejbolu, mīl mūziku, pa-
līdz sabiedriskos darbos, arī Ap-
vienotā baltiešu komitejā. Mari-
sai Gudrajai ir ekonomistes 
grads,  viņa vēlas iepazīties ar 
ALAs darbu un atzina, ka uzska-
ta sevi par atbildīgu cilvēku. 

Sporta nozares vadītājs Toms Trautmanis  izaudzis 
Ņujorkā sabiedriskā ģimenē, bijis aktīvs Ņujorkas drau-
dzes priekšnieks; tagad dzīvo  Detroitā, ir ķīmijas inže-
nieris un ieguvis gradu financēs; bijis Detroitas latviešu 
ev. lut. draudzes priekšnieks, sportojis, ieguvis ALAs 
sporta nozīmi,  Latviešu sporta padomes nozīmi, 26 ga-
dus piedalījies sporta spēlēs, tagad astoņus gadus ir bas-
ketbola treneris, ik pa trim gadiem brauc uz  ALAs rīko-
tajām sacensībām Latvijā. Viņa ieteikums – vairāk ie-
saistīt jauniešus, jo sports viņus vieno, un sadarboties ar 
Amerikas latviešu jaunatnes apvienību.   

Jānis Celms sameklējis plašu informāciju par latviešu 
sportistiem ASV kolledžās.  

ALAs sporta spēles notiek kopš 1954. gada, nākamās, 
60. ASV latviešu (ALAs 16.) meistarsacīkstes basketbo-
lā, volejbolā un draudzības spēle hokejā (ASV – Kana-
da) notiks  25. un 26. maijā Mineapolē (Minesotā), tās 
rīkos ALAs Sporta nozare un Minesotas latviešu sporta 
kopa „Starts” . Satikšanās 24. maijā,  apmešanās  viesnī-
cā  Depot Renaissance, sacensības De La Salle skolā,  
apbalvošanas balle un vakariņas 26. maijā vakarā Ukrai-
nian Activity centrā.  

Informācija: www.asvmeistarsacikstes.com  
Kultūras nozares vadītāja Līga Ejupe dzimusi Linkol-

nā, Nebraskā, rosīgā latviešu ģimenē, beigusi Gaŗezera 
vidusskolu, mācījusies mākslas vēsturi Čikāgas universi-
tātē, vadījusi mākslas galeriju „Astra” Čikāgā. Tagad 
dzīvo Čikāgā, māca mākslas vēsturi Gaŗezerā, ir Klin-
klāva galerijas vadītāja, kur atrodas  lielākā latviešu 
mākslas darbu kollekcija ASV.  

Revīzijas komisijā  ievēlēja Līgu Jēkabsoni, Mārci 
Jansonu un Robertu Švernu.  

Līga Jēkabsone  dzimusi Vācijā bēgļu nometnē, izau-
gusi Detroitā, viņai patīk dziedāt, slēpot, interesē kulinā-
rija. Dara visu nepieciešamo, bijusi latviešu skolas pārzi-
ne,  Gaŗezera nometnes vadītāja, Latviešu apvienības 
Detroitā priekšsēde, izdod „Detroitas Vēstis”. Jēkabsonu 
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četras  meitas beigušas Gaŗezera vidusskolu.   
Mārcis Jansons Revīzijas komisijā darbojas divus ga-

dus, audzis Ņujorkā, ir mācībspēks Wayne State Univer-
sity  inženieŗzinību fakultātē, aktīvs Detroitas latviešu 
ev. lut. draudzē, sadarbojas ar Līgu Jēkabsoni. 

Roberts Šverns Revīzijas komisijā  darbojas jau trīs 
gadus, dzīvo Vašingtonā, ir datorzinātnieks, strādā ASV 
Aizsardzības ministrijā, dejo tautasdejas, interesē mūzi-
ka. 

ALAs Kultūras fonda jaunā vadītāja Sanita Šūmane 
studējusi Latvijas universitātē, ieguvusi  bakalaura gradu 
paidagoģijā, interesējas par divvalodu izglītību. Kopš  
2002. gada viņa dzīvo ASV, strādājusi Ņudžersijas lat-
viešu skolā, palīdzējusi salikt „Latvju enciklopēdiju”, 
dziedājusi Ņujorkas korī, strādājusi  Gaŗezera vidussko-
lā,  piedalījusies 3x3 nometnēs. Sanita 2007. gadā pārcē-
lās uz dzīvi Kalifornijā, dzied Losandželosas latviešu 
jauktajā korī, piedalījusies Dziesmu svētkos, tēlojusi te-
ātŗa izrādēs. Dienvidkalifornijas latvieši ir ieguvēji, ka 
Sanita ievēlēta par Kultūras fonda vadītāju.   

Jāveido Latvijas zinātnieku trieciengrupa! 

Pusdienu laikā 4. maijā delegāti noklausījās ārkārtīgi 
interesantu Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidenta, Lat-
vijas Mākslas akadēmijas profesora Ojāra Spārīša  refe-
rātu „Ar vakardienas sauli nevar izžāvēt šodienas sienu 
jeb saruna par latviešu kultūras mantojumu globālizāci-
jas laikmetā”. Par  prezidentu viņu ievēlēja LZA rudens 
pilnsapulcē 2012. gada rudenī. 

O. Spārītis vadījis  daudzu Latvijas sakrālās kultūras 
pieminekļu atjaunošanu – Priekules, Straupes, Struteles, 
Annenieku, Liepupes, Rīgas Sv. Pēteŗa un Augšāmcelša-
nās baznīcas Rīgas Lielajos kapos.  Viņš bijis Rīgas 
Melngalvju nama rekonstrukcijas un Latvijas muižu res-
taurācijas eksperts.  

O. Spārītis ir autors aptuveni 60 rakstiem par kultūras 
mantojuma izpēti, teōriju un aizsardzību, apmēram 140 

rakstiem Latvijā un ārzemēs par mākslas vēsturi un 
teōriju, piedalījās vairāk nekā 60 starptautiskās zinātnis-
kās konferencēs un simpozijos. 

Profesors kritizēja Latvijas valdības dīvaino attieksmi 
pret zinātni Latvijā. Pēc Latvijas neatkarības iegūšanas 
90. gadu sākumā daudzu zinātnisko institūtu laboratori-
jas, kā arī rūpnīcas, kas bija saistītas ar zinātnisko izstrā-
žu pārvēršanu precē, tika demontētas, izpārdotas, to ie-
kārtas  nodotas krāsaino metallu uzpircējiem un lūžņos. 
Tas bija noziedzīgs un netālredzīgs process. O. Spārītis 
uzskata, ka Latvijā izpildvara ir attālinājusies no sabied-
rības – no strādātājiem, no izglītības un zinātnes sabied-
rības.  Neoliberālisma ekonomika ir sagrāvusi Latvijas 
zinātnes ražošanas bazi. Patlaban zinātnes finansējums ir 
apmēram 17 miljoni latu gadā,  2008.-2009. gadā  bija 
apmēram 60-70 miljoni latu,  četras reizes vairāk. Toreiz 
pieņēma likumu, ka ik gadu financējums zinātnei jāpa-
lielina par 0,15%  no IKP. Kopš  2009. gada financēju-
ma pieaugums zinātnes attīstībai  atņemts un  nav vairs 
atjaunots. Patlaban reģistrētas 128 zinātniskās iestādes, 
no tām valsts financējumu saņem 41 iestāde. Valsts  pil-
nībā zaudējusi kontroli pār ražošanu, pār zinātniskās iz-
pētes centriem un to ražotnēm, kas varētu valstij dot pro-
duktu ar pievienoto vērtību. Jācer, ka jaunajam LZA pre-
zidentam izdosies izveidojot zinātnieku trieciengrupu, 
lai uzartu birokratisko ceļu no financējuma piešķīruma 
līdz zinātnisko izstrādņu un produkta radīšanai, kā arī 
tuvināt augstkolas zinātniskajai darbībai.  

Ojārs Spārītis bez jebkādām piezīmēm runāja divas 
stundas, parādot daudzus attēlus. Pie polītikas viņš ilgi 
nekavējās, bet pievērsās mākslai, Latvijas vērtībām – 
baznīcām, pilskalniem, muižām, pilīm, vējdzirnavām, 
kapsētām, memoriāliem, pieminekļiem. 

Gaŗlaicīgi nebija nevienu brīdi!   
Teiciena „Ar vakardienas sauli nevar izžāvēt šodienas 

sienu” autors ir Kārlis Ulmanis. 
Darba grupu vadītāju ziņojumi 
Darba grupu vadītāji 4. maijā pēcpusdienā ziņoja par 

spriesto darba grupās.  
Izglītības nozares darba grupas vadītāja Andra Zom-

mere atzinīgi vērtēja skolotāju konferences darbu, pie-
bilstot, ka ASV latviešu skolu skolotājiem svarīgi tikties 
biežāk, lai dalītos pieredzē latviešu valodas mācīšanā.  

Kultūras darba grupā, ko vadīja Iveta Vesmane Fel-
zenberga, piedalījās 40 cilvēku.  Sietlas tautasdeju kopas 
„Trejdeksnītis” dalībnieks Vilnis Birnbaums pastāstīja 
par  ieceri rīkot Kursā tautasdeju vadītāju meistarklases, 
lai piesaistītu jaunus vadītājus, choreografus un deju ceļš 
nekad nebeigtos. V. Birnbaums ir iznesīgs, slaids, ar de-
jotājam raksturīgu skaistu stāju, viņa skolotājs bijis le-
ģendārais Zigurds Miezītis, kas pratis dejotājus iejūsmi-
nāt. 
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ALAs Kultūras fonda vadītāja Sarma Muižniece aici-
nāja  rīkot Archīvu konferenci, apzināt mākslas darbus 
latviešu centros, neizmest vērtīgas liecības par trimdas 
vēsturi, gleznas, priekšmetus un rakstveida liecības, jo 
Latvijā mūzeji meklē materiālus par saviem novadnie-
kiem.  

Ēriks Krūmiņš 3. maijā vēlā vakarā un arī darba gru-
pā parādīja Latvijā tapušo dokumentāro filmu par ALAs 
programmu „Drošais tilts”. Aizkustināja trūcīgo ģimeņu 
bērnu pateicības vārdi par palīdzību un viņu priekšnesu-
mi. Vairāki stipendiju saņēmēji, kuŗi studijas beiguši, 
solīja atbalstīt jaunos studentus, jo ir sapratuši, ka visu 
nevar prasīt no valdības un ikviens savai zemei var dot 
daudz, ja vien vēlas. Ēriks Krūmiņš „Sadarbība ar Latvi-
ju” nozari vadījis daudzus gadus, viņš meklē sev vietnie-
ku, bet tādu grūti atrast. 

ALAs latviešu mūzeja vadītāja Vašingtonā (DC) Lili-
ta Berga pastāstīja ka mūzeju katru gadu apmeklē arī 
vietējie amerikāņi, daudz uzzinot par Latviju un latvie-
šiem.  

Jānis Rogainis atkārtoti uzsvēra Rietumkrasta latviešu 
izglītības centra nozīmi jauno latviešu izglītībā un aici-
nāja  piešķirt stipendijas jauniešiem mācībām Vasaras 
vidusskolā Kursa un bērnu nometnē Mežotne. Daudzi 
izglītoti vecāki Kursā strādājuši par sētniekiem un  trau-
ku mazgātājiem, lai bērniem būtu iespēja vasaru pavadīt 
latviskā vidē. Nav šaubu, ka ar laiku viņi būs ALJAs un 
ALAs valdes locekļi un organizāciju vadītāji. 

ALAs 2013. gada budžets  
Paredzētie ienākumi 2013. gadā – $705 838 
Izdevumi: – $972 713; deficīts: $266 875 
Balsojot budžetu pieņēma ar delegātu balsu vairāku-

mu. 
ALA atbalsta sportistus, skolas, bērnu nometnes, ar 

mērķi, ka pabalstītie iesaistīties ALAs darbā un ziedos 
ALAi. 

Vakara ballē apmeklētāji tika iepazīstināti ar jauno 
ALAs valdi. Puķes saņēma valdes locekļi, kuŗi  beidz 
darbu, lai gan negribas ticēt, ka viņi sēdēs, rokas klēpī 
salikuši. Deju mūziku ballē atskaņoja „Denveras jūrmal-
nieki”, viens no mūziķiem bija  Mārtiņš Rubenis. 

„Trejdeksnītis” ceļa jūtīs uz Dziesmu  
svētkiem Rīgā 

 Sietlas „Trejdeksnīša” 20 dejotāji balles vakarā no-
dejoja sešas dejas, tostarp Viļņa Birnbauma choreografē-
to  „Vysi muni gosto beja” , kas XIII vispārējos latviešu 
Dziesmu svētkos  ASV pērn Milvokos Jaundeju skatē 
ieguva pirmo vietu, un Ineses Raisteres choreografēto 
„Dodamies uz Rīgu!”, kas  ieguva pirmo vietu Jaundeju 
skatē IX vispārējos latviešu Dziesmu svētkos ASV  
2002. gadā Čikāgā. „Trejdeksnītis” patiešām vasarā do-

sies uz Rīgu, lai piedalītos XXV vispārējos latviešu 
Dziesmu un Deju svētkos un viņiem nepieciešami papil-
dlīdzekļi. Deju kopas vadītāja ir  Katrīna Janga 
(Kathrine Young), programmu pieteica  Vilnis Birn-
baums. 

Ikvienam ASV latvietim jābūt ALAs  
biedram  

Svētbrīdi 5. maija rītā vadīja  mācītāja Gija Galiņa. 
Viņa pateicās Dievam un darbiniekiem par paveikto, kā 
arī par satiktajiem draugiem. Mācītāja atgādināja Konfū-
cija sarunu ar studentu, kuŗā viņš atklāj gaŗo studiju ceļu 
– katram  pakāpeniski jāatrod miers sekot noteiktam plā-
nam, līdz  70 gadu vecumā var ieklausīties sirdī. Viņa arī 
uzsvēra, ka  dzīvē nekad nevar  pielikt punktu, bet jātur-
pina meklēt un atrast atbildes un  katram latvietim ir sa-
va neizsmeļama bagātību krātuve, iegūtā dzīves piere-
dze.  

Kongresā pieņēma 20 rezolūcijas un četrus ieteiku-
mus.  

Rezolūcijas komisijai gan vajadzēja vairāk piestrādāt 
un rezolūcijas uzrakstīt tā, lai, tās apspriežot un pieņe-
mot, nebūtu jāšķiež dārgais laiks, ko varēja izantot 
daudz lietderīgāk, nevis prātot par komatiem, vārdu kār-
tību, gaŗumzīmēm un vai teikumi ir literāri pareizi.  

Kongresa beigās Ņubraunsvikas un Leikvudas latvie-
šu ev. lut. draudzes pārstāvis Jānis Lucs pateicās par labi 
un pārskatāmi uzrakstīto ALAs darbības pārskatu. Viņš 
ieteica sabalansēt budžetu, domāt, kā segt iztrūkumu – 
vairāk piesaistīt līdzekļus no Latvijas valdības, meklēt 
kompanijas ziedojumus –  t. s.  matching gift,  vairāk 
reklāmēt, ka ziedojumus var atskaitīt no summas, par 
kuŗu jāmaksā nodokļi.   

Sprieda, ka vēlams, lai kongresā piedalītos vairāk de-
legātu. Organizācijas var sūtīt  vienu delegātu, ja Ameri-
kas latviešu apvienībā iestājušies 20 biedru ar organizā-
cijas starpniecību. Vairākas organizācijas, sūtot delegā-
tus, var apvienoties,  iespējams arī braukt atsevišķiem 
delegātiem.   

Ēriks Krūmiņš uzsvēra personīgo kontaktu svarīgu-
mu. Daudzi ASV latvieši nemaz nezina, vai viņi ir vai 

„Denveras jūrmalnieki”, sēž Mārtiņš Rubenis 
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nav ALAs biedri. Amerikas latviešu apvienībā ir 5000 
biedru, varbūt tas neliekas daudz, bet vai kādai polītiskai 
partijai Latvijā ir tik daudz?  

Organizācijās ir svarīgi pārrunāt, ko ALA dara, aici-
nāt jauniebraucējus iestāties Amerikas latviešu apvienī-
bā. 

Kongresa prezidents Pēteris Blumbergs pateicās 
ALAs biroja darbiniekiem  par sadarbību, kongresa  rī-
kotājiem par ērto viesnīcu, savukārt Anita Bataraga vel-
tīja atzinīgus vārdus prasmīgajam kongresa vadītājam 
Pēterim Blumbergam un Rīcības komisijas priekšsēdei 
Sarmītei Dāvidsonei. 

Kongresā piedalījās 75 delegāti ar 79 mandātiem. No 
Losandželosas – ALAs sporta biroja kopas pārstāvji Jā-
nis Celms un Kaija Dankere, Dienvidkalifornijas latvie-
šu biedrības pārstāvji Ivars Mičulis un Astra Moora, ne-
sen uz Ziemeļkaliforniju pārcēlies BAFL pārstāvis 
Imants Leitis,  Māra Zommere atbrauca apciemot vecā-
kus Birutu un Jāni Zommerus un tikties ar māsu Andru 
Zommeri. Kaut tādu aktīvu ģimeņu, kuŗas visi locekļi 
iesaistījušies sabiedriskā darbā, būtu vairāk!  

Filadelfijas latviešu organizāciju pārstāvji ierosināja 
ALAs kongresu 2014. gadā rīkot Filadelfijā. 

Mūsu biedrībai jācenšas Amerikas latviešu apvienībā  
iesaistīt vairāk biedrus, ir nepieciešams aktīvs sakarnieks 
(agrāk tāds bija Ansis Blāķis), jāmudina iestāties jaun-
iebraucēji, lai uz kongresu varētu sūtīt vairāk delegātu. 
Ikvienam ASV latvietim noteikti vēlams kaut reizi pie-
dalīties ALAs kongresā, kur iespējams iepazīties ar  citu 
latviešu sabiedrisko centru darbiniekiem,  sadraudzēties, 
gūt jaunu pieredzi un atziņas.                                 A. M. 

 

ALAs 62. kongresa rezolūcijas 
Kongresā pieņēma pateicības rezolūcijas: Rīcības komite-

jai, īpaši priekšsēdei Sarmītei Dāvidsonei; līdzšinējiem ALAs 
valdes darbiniekiem – sekretāram Jurim Mežinskim, Kultūras 
nozares vadītajai Ivetai Vesmanei Felzenbergai, Kultūras fon-
da vadītājai Sarmai Muižniecei Liepiņai un Revīzijas komisi-
jas loceklim Valdim Kārklim; LR vēstniekam ASV Andrim 
Razānam, Dr. Guntim Šmidchenam un Latvijas Zinātņu aka-
dēmijas prezidentam Dr. Ojāram Spārītim par piedalīšanos 
kongresā un priekšlasījumiem; līdzšinējai valdei, Kultūras 
fonda vadībai, Revīzijas komisijai, ALAs biroja darbiniekiem 
un brīvprātīgajiem palīgiem par darbu aizritējušā gadā;  mi-
nistru prezidentam Valdim Dombrovskim par apsveikumu 
ALAs kongresam, atzinīgi novērtējot Latvijas Ministru kabi-
neta lēmumu 2013. gada budžetā atvēlēt 334 000 latu ārzemu 
latviešu  atbalstam un aicinot valdību nodrošināt ārzemju lat-
viešu  organizāciju pilnvērtīgu līdzdalību Latvijas valsts dia-
sporas atbalstprogrammās, atceļot ierobežojumus ārzemēs 
reģistrēto latviešu organizācijām. 

Vairākās rezolūcijās atzinīgi novērtēja: ALAs stipendiātes 
Ilzes Garozas aizvadītajā gadā veikto ASV latviešu sabiedrī-

bas aptauju, kam bija nozīme ALAs darba stratēģiskās plāno-
šanas procesā;  Informācijas nozares darbu, uzlabojot ALAs 
mājaslapu,  modernizējot infogrammu un mērķtiecīgi izman-
tojot sociālos saziņlīdzekļus (Facebook, Twitter), lai izplatītu 
informāciju un  spodrinātu ALAs tēlu; pasaules latviešu jumta 
organizācijas  PBLA paveikto  pasaules latviešu interešu aiz-
stāvēšanā; Latvijas Republikas Saeimas un Saeimas Juridis-
kās komisijas priekšsēža Ingmāra Čaklā neatlaidību Pilsonī-
bas likuma grozījumu izskatīšanā un  virzīšanā Latvijas Re-
publikas likumdošanas procesā un aicināja Saeimu pieņemt 
Pilsonības likuma grozījumus 9. maija plenārsēdē; Apvienoto 
baltiešu komitejas  (JBANC) un Amerikas baltiešu brīvības 
līgas (BAFL) pūles, piesaistot Tautas pārstāvju palātas depu-
tātu no Kalifornijas Adamu Šifu (Adam Schiff) par vienu no 
Baltic Caucus priekšsēžiem Kongresā un aicināja ALAs valdi 
arī turpmāk meklēt ASV polītiķus, kuŗi atbalstītu Baltijas val-
stis. 

 Svarīga bija rezolūcija par atbalstu Latvijas uzņemšanai 
Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijai valstu sa-
vienībā (Organization for Economic Cooperation and Deve-
lopment – OECD), aicinot ALAs Informācijas nozari nosūtīt 
vēstules ASV prezidentam, ārlietu ministram (Secretary 
of State) un ASV valsts kases vadītājam (Secretary of 
the Treasury). 

  Atsevišķā rezolūcijā Latvijas Republikas pavalstnieki 
ASV tika aicināti piedalīties Eiropas Parlamenta vēlēšanās 
2014. gada maijā un ALAs valde izplatīt informāciju.  

 Vairākas rezolūcijās bija aicinājums: Izglītības nozarei 
turpināt izplatīt informāciju tīmeklī un veidot jaunus informā-
cijas avotus ar mērķi  piesaistīt  jaunas ģimenes; palīdzēt sko-
lotājiem un vecākiem latviešu skolu darbā, tostarp  veidot 
kursus, apzināt jaunus materiālus,  pētīt tālmācību iespējas u. 
c.; kopā ar PBLA  izveidot projektu, kuŗā piedalītos ASV lat-
viešu skolas, lai kāpinātu interesi par skolu darbu; Sporta no-
zarei veidot ciešāku sadarbību ar Amerikas latviešu jaunatnes 
apvienību (ALJA), izplatīt informāciju par sporta sacīkstēm, 
apzināt jauniešu intereses; „SAL” nozarei turpināt  trīs 
„Drošā tilta” palīdzības programmas Latvijas trūcīgajiem bēr-
niem un jauniešiem un rīkot „Drošā tilta” informācijas filmas 
izrādi ASV latviešu centros. 

Divās atsevišķās rezolūcijās ALAs valdei tika izvirzīts 
uzdevums atbalstīt otro Trimdas latviešu archīvu un materi-
ālās kultūras konferences programmas izveidi un rīkošanu, 
aicinot palīgā latviešu centrus ar darbaspēku, padomiem un 
līdzekļiem, kā arī ALAs valdei  atbalstīt Kultūras nozares 
„Latviešu tautasdeju vadītāju meistarklases” projektu. 

ALAs 62. kongresa ieteikumi 
 ALAs valdei izstrādāt vadlīnijas, kā piecu gadu laikā at-

griezties pie sabalansēta budžeta, nelietojot vienreizējus ienā-
kumus, piemēram, testamentārus novēlējumus. Šādi vienrei-
zēji ienākumi būtu pieskaitāmi pamatkapitālam, no kuŗa aug-
ļiem varētu nākotnē izpildīt budžetu;  palīdzēt ALAs grāmatu 
apgādam uzlabot tīmekļa vietni; katram kongresa delegātam 
izplatīt „Simtgades testamentāro novēlējumu” brošūru; Izglī-
tības nozarei gādāt, lai visi ALAs stipendiju saņēmēji būtu 
ALAs biedri. 
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Kongresa delegātu viesošanās  
universitātes bibliotēkā 

Pēc kongresa daļa delegātu īrētā  limuzīnā brauca uz 
Vašingtonas universitātes bibliotēku, kur viņus sagaidīja 
Baltiešu studiju programmas vadītājs Guntis Šmidchens 
ar dēliem Alni un Imantu, kā arī Slavu, baltiešu un 
Austrumeiropas studiju bibliotēkas vadītājs Maikls Bi-
gins (Michael Biggins). Bibliotēka atrodas universitātes 
galvenajā jeb Sarkanajā laukumā, tā ir īsta zinību kated-
rāle, celta 1926. gadā un ir ļoti krāšņa, nosaukta univer-
sitātes toreizējā prezidenta Henrija Suzalo (Henry Suzal-
lo) vārdā.  Architekti Čārls Bebs (Charles H. Bebbs) un 
Karls Golds (Carl F. Gould) gotikas stilā celto ēku vēlē-
jās papildināt ar  zvanu torni, bet tas palicis neuzcelts. 
Bibliotēkai 1990. gadā piebūvēts moderns spārns, kas 
nosaukts Mikrosoft dibinātāja Pola Allena tēva Keneta 
Allena vārdā. Kenets Allens no 1960. līdz 1982. gadam 
bija bibliotēkas asociētais direktors. 

Zinta Šmidchena cienāja ar 
pašcepto kriņģeli lasītavā, kur no-
vietotas vairāku latviešu, lietuvie-
šu, igauņu un citu kopienu locekļu  
fotografijas  un rakstveida  liecī-
bas par ieceļošanu  un dzīvi ASV.  

Citā auditorijā Maikls Bigins 
pastāstīja par unversitātes bagātīgo latviešu grāmatu, 
mūzikas ierakstu un filmu kollekciju. ALA vairākus ga-
dus pēc kārtas bibliotēkai ziedojusi  4000 dolaru. Ziedo-
jumus saņem arī no Sietlas latviešu organizācijām un 
Baltiešu studiju draugiem. Bibliotēka grāmatas iegūst 
apmaiņā no Latvijas Nacionālās bibliotēkas, daudziem 
privātiem ziedotājiem. M. Bigins uz ekrāna parādīja pri-
vāto ziedotāju sarakstu – tajā pamanīju klātesošās bij. 
ALAs ģenerālsekretāres Anitas Tēraudas un Latvijas  
prezidenta Andŗa Bērziņa vārdu. Bibliotēka 1996. gadā 
saņēma grāmatas no Latviešu studiju centra Kalamazū 
pēc tā likvidēšanas. Tagad Vašingtonas universitātē ir 
viena no lielākajām latviešu grāmatu kollekcijām ASV. 
Bibliotēkā bieži notiek jaunieguvumu izstādes. 

Vašingtonas universitātes Baltiešu studiju program-
mas lektore ir arī Iveta Grīnberga. Viņa pastāstīja, ka 
astoņiem studentiem māca latviešu valodu pirmā līmenī 
piecas reizes nedēļā (pavisam ir trīs līmeņi), izmantojot 
Latvijā pērn izdoto mācībgrāmatu, un latviešu literātūras 
un vēstures kursu angļu valodā trīspadsmit studentiem 
(pērn šajā kursā bijuši 25 studenti). Mineapoles-St. Pau-
las latviešu ev. lut. draudzes pārstāvis Andrejs Vāpe in-
teresējās, kāpēc  amerikāņi vēlas mācīties latviešu valo-
du, jo Amerikā tai maz pielietojuma. Droši vien atbildes 
uz šo jautājumu var būt visdažādākās – vēlēšanās papla-
šināt savu redzesloku, kādam studentam vecvecāki ir 

latvieši vai arī draudzene no Latvijas. Guntis Šmidchens 
pieminēja puisi, kas iegājis  grāmatveikalā, plauktā atra-
dis angļu-latviešu vārdnīcu, sācis to šķirstīt un nolēmis: 
„Mācīšos latviešu valodu!”  

Kā tad 1861. gadā dibinātajā universitātē radās Skan-
dinavu valodu nodaļa?  Trīs studenti 1908. gadā vēlējās 
mācīties zviedru valodu, viņiem radās atbalstītāji, un 
gadu vēlāk  tika nodibināta Skandinavu valodas un lite-
rātūras fakultāte. Toreiz meklēja studentus, kuŗu uzvārdi 
likās zviedriski, un aicināja mācīties šajā fakultātē. Fa-
kultātei 2009. gada septembrī bija 100 gadu svētki, tagad 
tajā var mācīties dāņu, igauņu, somu, islandiešu, latvie-
šu, lietuviešu, norvēģu un zviedru valodu.  

Par godu 100 gadiem fakultātē notika  dažādas svinī-
bas un ozolu stādīšana. Trīsdesmit valstu konsuli, tostarp 
Latvijas konsuls ASV, 1932. gadā piedalījās ozolu stādī-
šanā līdzās tagadējai Allena bibliotēkai par godu Džor-

Vašingtonas universitātes bibliotēka; vidū tālumā 
redzama Reinīra kalna virsotne 

Latviešu grāmatas universitātes bibliotēkā 
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dža Vašingtona 200 gadu jubilejai. Puse no tiem nezin 
kāpēc nonīkuši, arī visi skandinavu un baltiešu stādītie. 
Skandinavu un baltiešu studiju nodaļas mācībspēki nolē-
ma iestādīt jaunus ozolus, un, Ziemeļvalstu un Baltijas 
godu konsuliem piedaloties, 2009. gada 26. septembrī 
atkal tika iestādīta ozolu gatve pašā universitātes centrā 
līdzās galvenajam gājēju celiņam.  

Ainavu architekti ieteica izvēlēties stādus, kas ir iztu-
rīgi un piemēroti klimatam. Varbūt vislabāk derētu Lat-
vijas dižozoli, kuŗi aug simtiem gadu? Latviešu ozola 
stādīšanā piedalījies goda konsuls Stīvens Žirskis.   

Mums bija izdevība uz īsu brīdi  apskatīt arī latviešu 
daiļliterātūras grāmatu krājumu. Vēstures grāmatas un 
enciklopēdijas esot novietotas citur.  

Pēc lielas bibliotēkas apmeklējuma vienmēr pārņem 
mazvērtības sajūta, ka tik daudz grāmatu nekad nebūs 
iespējams izlasīt, lai kā to vēlētos. 

Iespējams, Vašingtonas universitāte labprāt pieņemtu 
arī mūsu biedrības bibliotēkas liekos eksemplārus. 
Maikls Bigins ieminējās, ka bibliotēka segtu arī sūtīša-
nas izdevumus.  

Žēl, ka līdzekļu trūkumu dēļ neīstenojās iecere dibi-
nāt  Baltiešu valodu studiju centru Viskonsinas universi-
tātē Madisonā un citās. Baltiešu studiju vasaras institūts 
(Baltic Studies Summer Institute –BALSSI) vasarās rīko 
baltiešu valodu vasaras kursus, vairākus gadus tie notika 
Viskonsinas universitātē Madisonā, kopš 2012. gada –
Pitsburgā. Šogad igauņu, lietuviešu un latviešu valodu 
varēs mācīties Pitsburgas universitātē no 3. jūnija līdz 
12. jūlijam. 

Pirms devāmies atpakaļ uz viesnīcu Guntis Šmid-
chens aizveda parādīt latviešu ozolu, kas jau nedaudz 
paaudzies.                                                    Astra Moora 

Daļa ALAs 62. kongresa delegātu klausās Gunša Šmidchena stāstījumā, viņam stāvot zem  
latviešu ozola pagaidām vēl ne visai kuplajiem zariem  

No kreisās: Guntis Šmidchens un Maikls Bigins 

Ozola stādīšanā 1932. ga-
dā piedalījās Latvijas go-
da konsuls Hans Krons 

(Hans Cron) 

2009. gada 26. septembrī 
latviešu ozolu iestādīt pa- 
līdzēja Latvijas goda kon-
suls Sietlā Stīvens Žirskis  
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Apmēram divdesmit Losandželosas 
latviešu 26.  aprīļa pievakarē ieradās  mū-
su namā tikties ar viesiem no Latvijas –  
žurnālistu Edvīnu Kamoliņu un fotografu 
Kasparu Gardu. Sākums bija paredzēta 
pusastoņos, bet vispirms apmeklētāji tika 
aicināti iedzert tēju, pienu vai kafiju un 
bagātīgi pacienāti. Viesi bija atveduši cie-
makukuli – Latvijas maizi, Tamāra Kalni-
ņa cēla galdā savus gardumus – kūpinātu 
zivi, pīrāgus, ābolmaizi, Sandra Gulbe-
Puķēna – kēksu un veselīgus auzu pārslu 
cepumus. Neapēstos kārumus varēja pa-
ņemt līdzi uz mājām, turklāt bez jebkādas samaksas. Tie, 
kuŗi neatnāca, var tikai nožēlot.  

Izrādījās, ka abus žurnālistus uz Dienvidkaliforniju 
atvilinājis Aivars Jerumanis un Valdis Ķeris. Edvīns Ka-
moliņš kopā ar viņiem abiem bijis Sibirijas bērnu fonda 
ekspedīcijā uz Krieviju, un Tomskā nobriedusi doma 
kādreiz varbūt tikties Losandželosā. Iecere vairākkārt 
apsvērta, satiekoties Latvijā un sarakstoties. Beidzot to 
īstenot ierosinājis fotografs Kaspars Garda.  

Abi draugi jau agrāk bijuši Ņujorkā, klaiņojuši pa tās 
ielu labirintiem un Centrālparku, apskatījuši  un fotogra-
fējuši Manhatanas un Bruklinas tiltu (vai viņi zem tā 
pārnakšņoja?), iemaldījušies pazemes dzelzceļa  tīkla 
labirintos.  

Sarunu sākot, Edvīns Kamoliņš pavēstīja, ka visiem 
sirsnīgus sveicienus sūta „Lauku Avīzes” pirmais redak-
tors , SIA „Lauku Avīze” priekšsēdis un  „Latvijas Avī-
zes” redakcijas padomes priekšsēdisVoldemārs Krustiņš. 
Viesis pastāstīja par jauniznākušo 216 lappušu grāmatu 
„Latvijas Avīzei – 25 gadi”, ko dāvināja Dienvidkalifor-
nijas latviešu biedrības bibliotēkai. Grāmatas autori ir 
visi redakcijas darbinieki. Tās ievadā atgādināts viņu 
solījumu pirms 25 gadiem: „Māte, zeme, maize – mūsu 
svētā Trīsvienība!” 

Grāmatā vienlaikus ar laikraksta vēsturi atspoguļota 
Latvijas neatkarības atgūšana, vēstot par notikumiem, 
cilvēkiem, publikācijām.  E. Kamoliņa jautājums, vai 
kāds ir lasījis „Latvijas Avīzi” gan bija lieks. Avīze ag-
rāk tika dota no rokas rokā, lappuses ar romānu turpinā-
jumos izgrieztas, sakopotas un kāri lasītas daudzās mā-
jās. Atmodas sākumā mēs cītīgi sekojām līdzi visam, kas 
notiek Latvijā, piektdienas vakaros pulcējāmies namā un 
pārrunājām jaunākos notikumus.  

Sākotnēji  laikraksta nosaukums bija „Lauku Avīze”, 
to sāka izdot 1988. gada 9. janvārī  reizi nedēļā  tā dēvē-
tas „perestroikas” laikā, kad radās Tautas fronte, un me-
tiens drīz vien sasniedza  vairāk nekā 330 000 eksemplā-

ru.  Redakcijas telpas atradās vairākos Preses 
nama stāvos,  tolaik vēl katrs laikraksta numurs 
bija jānes rādīt cenzoriem uz viņu biroju augš-
stāvā. Laikrakstu un žurnālu darbinieki piedzīvo-
ja barikāžu un puča laiku, omoniešu iebrukumu 
Preses namā, bet pēc tā rosīgi turpināja darbu. 
Līdz ar Atmodu „Lauku Avīzes” redakcijā sāka 
strādāt daudzi jauni žurnālisti ar citiem uzska-
tiem un nākotnes redzējumu. Viņus spārnoja ce-
rības, jo pavērās jauni apvāršņi, radās citi mērķi. 
Publikācijas laikrakstā  veicināja  zemniecības 
atmodu un lauksaimniecības attīstību Latvijā, 
nenovērtējami ir laikraksta redakcijas priekšdar-

bi ceļā uz Latvijas neatkarību. „Latvijas Avīzē” parādī-
jās vēsturnieku  profesora Ineša Feldmaņa un Aivara 
Strangas raksti, kuŗos tika pausta līdz šīm slēptā patiesī-
ba par daudziem pagātnes notikumiem, piemēram, 
skaidrota Latvijas un PSRS 1939. gada 5. oktōbra sav-
starpējās palīdzības pakta jeb tā dēvētā „bažu līguma” 
jēga.  Sāka iznākt laikraksta  pielikums „Praktiskais Lat-
vietis”, lasītāji vēlējās, lai laikrakstu izdod divas reizes 
nedēļā. Desmit gadu pēc laikraksta dibināšanas redakcija 
pārcēlās uz jauniegūto namu Dzirnavu ielā 21.  Tika no-
dibināta akciju sabiedrība  „Lauku Avīze” un atklāts bi-
rojs Smārdes pagastā pie Valguma ezera, meža vidū. Tur 
tagad ir atpūtas baze „Valguma pasaule”, kur izveidota 
pirmā baskāju taka Baltijas valstīs.  Te droši vien būtu 
jauki pavadīt atvaļinājumu. 

Reizi nedēļā redakcija sāka izdot žurnālu „Mājas Vie-
sis”, un kopš tā laika tiem, kuŗi devās uz Latviju, draugi, 
radi un paziņas piekodināja neaizmirst atpakaļbraucot 
lidostas kioskā nopirkt jaunāko žurnālu. Tikpat iecienīti 
kļuva „Lata romāni” (izdots vairāk nekā pusotra simta 
latviešu autoru romānu!)   un citi izdevumi – žurnāls 
„Agro Tops” zemniekiem un lauku uzņēmējiem, med-
nieku žurnāls „Medības”, „Praktiskie Rokdarbi”, 
„36,6ºC”, „LA tematiskā avīze”.  

Laikraksta nosaukums kopš  2003. gada 1. decembŗa 
ir „Latvijas Avīze”, laikraksts iznāk piecas reizes nedēļā, 
tajā ir ziņas par Rīgu, Latvijas novadiem, notikumiem 
pasaulē, vienmēr interesantas intervijas, analitiski raksti, 
katrā numurā ir mākslinieka Ērika Oša polītiska karika-
tūra, Eglīša Līcīša asprātīgs feļetons, Voldemāra Krusti-
ņa komentārs, arī latviešu autora romāns turpinājumos, 
uzmanību vienmēr piesaista vēstures lappuse. Kopš jan-
vāŗa laikakstam ir jauns tematisks pielikums 
„Kultūrzīmes”, kuŗā publicē  faktus par jaunumiem Lat-
vijas kultūras dzīvē, recenzijas par izstādēm, grāmatām, 
koncertiem u. tml.  

Apbrīnojama ir redakcijas darbinieku sabiedriskā dar-

Losandželosā ciemojās „Latvijas Avīzes” žurnālisti 
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bība – 1992. gadā izdevies noorganizēt Tautas vainaga 
vīšanu Kārlim Ulmanim, ko 20. septembrī pie Brīvības 
pieminekļa nolika Guntis Ulmanis un Voldemārs Krus-
tiņš; 1999. gada 25. martā, pieminot pirms 50 gadiem uz 
Sibiriju izsūtītos, pie Brīvības pieminekļa novietoja  lie-
lu Tautas vainagu; gādāts, lai Latvijā netiktu aizmirsts 
„Draudzīgais aicinājums”; rīkotas Uzņēmēju dienas, 
konkurss „Radoša sieviete laukos”, grāmatu svētki; dibi-
nāta Zemnieku Saeima; atbalstītas daudzbērnu ģimenes, 
filmu tiešraides televīzijā, „Latvijas šlāgeraptauja”; or-
ganizēta akcija „Latvijas vienotības josta”; ziedots filmai 
„Likteņa līdumnieki”; dibināts  „Latvijas Avīzes” sporta 
klubs un veicinātas florbola spēles, „Latvijas Avīzes”  
vienība piedalījusies rallijā „Ave Sol”.   

„Latvijas Avīzes” redakcijas darbinieki panāca, ka 
Latvijas amatpersonas sagādāja naudu, lai  2006. gadā 
no kāda kollekcionāra Nīderlandē atpirktu Latviešu leģi-
onā 15. divīzijas stāba 1944.-1945. gada archīvu – 43 
dokumentu mapes. Tās bija glabājušās metalla kastē, ko 
2000. gadā atrada kādā Berlīnes būvlaukumā. Dokumen-
ti nodoti Latvijas Valsts vēstures archīvam. 

Žurnāliste Ilze Būmane 1999. gadā sagatavoja grāma-
tu par rosīgākajiem Latvijas zemniekiem „Vai jūs viņus 
pazīstat?”, „Lauku Avīzes” un tās apgāda ilggadējais va-
dītājs Viesturs Serdāns laidis klajā vairākus ievērojamus 
izdevumus: „Latvijas prezidenti. Dzīves un vēstures mir-
kļi” (2003), „100 Latvijas personību” (2006), Igaunijas  
prezidentu grāmatas – Lenarta Meri  „Polītiskais testa-
ments” (2009) un Tomasa Hendrika Ilvesa „Atvērtā pa-
saule un nacionālās vērtības” (2010), Lietuvas preziden-
ta Valda Adamkus „Bez noklusējumiem” (2008). 

 „Lauku Avīzes” apgādā 2011. gadā laista klajā  Egila 
Līcīša „Feļetoni”, ko papildina  Ērika Oša karikatūras. 
E. Līcītis „Lauku Avīzē” sāka strādāt 1988. gada 1. aprī-
lī un tagad laikraksta bez viņa feļetona nav nemaz iedo-
mājams.  

Agrāk „Lauku Avīzes” izdevniecībā, kas izdod „Lat-
vijas Avīzi”, strādāja 30 darbinieku, patlaban esot apmē-
ram 200. Redakcijas vadība lēš, ka  kopš pirmā laikrak-
sta numura 25 gadu laikā laikrakstam palīdzējuši vairāk 
nekā 800 žurnālistu un citu profesiju pārstāvji. Žurnāla 
galvenā redaktore  tagad ir Linda Rasa. 

To visu pastāstīja Edvīns Kamoliņš, uz lielā ekrāna 
parādot slīdītes. Reizēm viņš aicināja apmeklētājus uz-
minēt, kāda ģeografiska vieta attēlā redzama, un par pa-
reizu atbildi (tādu nebija mazums) piešķīra balvu – Lat-
vijas konfektes, šokolādi vai „Latvijas Avīzes” kalendā-
ru.  

Edvīns Kamoliņš dzimis 1961. gadā Cēsīs. Studējis 
Latvijas Universitātes Filoloģijas fakultātē,  absolvējis 
LU Sociālo zinātņu fakultāti.  Žurnālists kopš 1981. ga-

da, pēdējos 23 gadus strādā Latvijas lielākajā laikrakstā,  
vispirms rakstījis par ekonomiku, tagad darbojas  reklā-
mas laukā.  Viņš daudz ceļo, bijis 25 valstīs, patīk foto-
grafēt un iztaujāt cilvēkus,  klausīties viņu stāstus. Publi-
cē ceļojumu aprakstus.  Aizrāvīgs riteņbraucējs, pērn 
nobraucis 6500 kilometru. Reizēm lec ar izplētni un pel-
das āliņģī.  Vairāk par viņu var uzzināt: 
www.kamolins.blogspot.com  

Žurnālists Kaspars Garda  nodarbojas ar alternātīvo 
fotografēšanu, viņš  parādīja  savas melnbaltās fotografi-
jas un stāstīja par pinhole fototechniku.  Žēl, ka mūsu 
vidū vairs nav Helēnas Hofmanes, viņai ar K. Gardu bū-
tu daudz ko pārrunāt. Viņam līdzi bija koka kasīte –  
pašdarināts fotoaparāts, t. s. camera obscura, un tās dēļ 
vairākās lidostās bijusi pamatīgāka pārbaude. K. Garda 
ir rīdzinieks, dzimis 1973. gadā, studējis sociālo psīcho-
loģiju.  Pēdējos 14 gadus, strādājot par ražošanas direk-
toru izdevniecībā Lietišķās informācijas dienests (viens 
no lielākajiem mācību, lietiskās informācijas  un normā-
tīvo aktu izdevējiem), apvieno Valsts technikumā gūtās 
praktiskās darba iemaņas ar organizācijas vadības psīc-
holoģijas teōriju. Kaspars Garda piedalās Latvijas nefor-
mālo fotografu apvienības sarīkojumos „Tējas vakari”. 
Fotografiem parasti ir oriģināls redzējums, tāds piemīt 
arī K. Gardam. Viņa vienkāršās, bagātīgo gaismēnu fo-
tografijas bija patiešām iespaidīgas. Kaspars Garda vasa-
rās ar divriteni apceļo Latviju, pārnakšņojot teltī. Viņam 
patīkot braukt gar jūru uz Kurzemi vai apciemot bāleli-
ņus igaunīšus  Sāremā. Kaspara Gardas vietne tīmeklī: 
www.kasparsgarda.com 

Tovakar noskatījāmies līdz šim neredzētu apmēram 
30 minūšu filmu par Sibirijas bērnu fonda ekspedīciju uz 
Sibiriju, kuŗā  pirms pāris gadiem piedalījās Aivars Jeru-
manis, Valdis Ķeris un Edvīns Kamoliņš. Vēl gribējās 

No kr.: Aivars Jerumanis, Kaspars Garda ar savu 
pašdarināto pinhole fotoaparātu, Edvīns Kamoliņš 
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viesiem šo to pajautāt, bet bija jau pavēla stunda un laiks 
izklīst. Rūdolfs Hofmanis viņiem piedāvāja no biedrības 
bibliotēkas dubulteksemplāriem paņemt līdzi lasīšanai 
pa ceļam kādu ASV izdotu latviešu grāmatu. Gaidīsim 
„Latvijas Avīzes” žurnālistus ciemos atkal.  

E. Kamoliņš un K. Garda vēlējās apskatīt Lielo kan-
jonu, devās uz Ņujorku, Niagaras ūdenskritumu un, ie-
spējams, paspēja būt vēl citās vietās, kur mēs tikai vēl 
sapņojam nokļūt.  Viņi atgriezās mājās 14. maijā.  

Losandželosas latviešus 21. aprīlī ar jauku koncertu 
iepriecināja tautasdziesmu ansamblis „Teiksma” no Mi-
nesotas pavalsts Mineapoles. Ansambļa astoņas sievas 
un trīs vīri (visiem vārdā Jānis),  iepriekšējā dienā kon-
certēja Sanfrancisko, kur noīrēja auto, un no rīta lepni 
iebrauca mūsu nama laukumā. Viņi nopriecājās par jau-
ko pavasaŗa laiku, jo Mineapolē vēl esot īsta ziema. Vi-
ņiem līdzi bija seši bērni, jaunākajam tikai seši mēneši, 
mājās palikuši seši bērni un trīs padsmitnieki, tātad an-
samblim aug maiņa. „Teiksma” dibināta 1967. gadā, tā 
vadītāja visus šos gadus bijusi Elga Pone.  Ansamblī 
dzied tikai daži pirmie teiksmieši, vairāki jau atdusas 
smiltainē, bet viņu pēcteči turpina dziedāt, jo visi zinām 
– dziedāt latvietim nozīmē dzīvot. Koncertprogrammā 
bija 21 dziesma, desmit pirmā, vienpadsmit otrā daļā, 
plūs divas piedevas. Vairākas dziesmas teiksmieši dzie-
dāja latgaliešu izloksnē.  Klausītāji tika aicināti pievie-
noties, kaut vai tikai piedziedājumā. Teicēja Ilze Kļaviņa  
dziedāšanu reizēm pavadīja ar izteiksmīgiem žestiem. 
„Teiksmas” dziesmu pūrā ir gan Emiļa Melngaiļa savāk-
tās, gan no mūsdienu Latvijas folkloras grupām iegūtās.  
Daudzām tautasdziesmu melōdijām ir varianti, ansam-
blis izvēlējās dziedāt arī mazāk pazīstamās. Elga Pone 
pastāstīja, ka ansamblis Mineapolē katru gadu rīko 
„Teiksmas vakarus” ar koncertu, latvisku azaidu, dan-
čiem un kopējām dziesmām. „Teiksma” pārstāv latvie-
šus Mineapoles cittautiešu sarīkojumos, ansamblim bi-

Par abu žurnālistu ceļojumu uz  ASV un viesošanos 
Losandželosu latviešu namā droši vien būs apraksts  
„Latvijas Avīzē”. Iespējams, laikraksta lasītāji Latvijā 
labprāt biežāk lasītu rakstus par latviešu kopienām ārze-
mēs. Mūsu latviešu saliņai Losandželosā ir cieši sakari 
ar dzimteni. E. Kamoliņš e-pasta vēstulē visiem sūta 
sveicienus un pateicas par sirsnīgo uzņemšanu.  

Vēlam „Latvijas Avīzei” sekmīgus nākamos 25 ga-
dus!                                    Astra Moora 

Teiksmainā Mineapoles „Teiksma”  
juši koncerti Kanadā, Venecuēlā, Trinidadā un Tobago, 
1990. gadā daudzās vietās Latvijā, tas piedalījies festi-
vālā Baltica 2003. un 2012. gadā. Ansambļa dalībnieki 
jūtoties kā liela ģimene,  strīdoties reti un bez dziedāšana  
savu dzīvi nevarot iedomāties. Ikviens ansambļa dalīb-
nieks var būt sōlists, vairāki spēlē dažādus mūzikas in-
strumentus – vijoli, ģīgu, akordeonu, kokli, prot pūst sta-
buli un meistarīgi lieto tamburīnu. Pēc koncerta vēl labu 
laiciņu notika sadziedāšanās un dejošana. Cik dziesmu 
var izdziedāt, dziedot no rīta līdz vakaram? Tikai mazu 
daļu no latviešu tautasdziesmu lielā krājuma. Ulža Ģēr-
maņa grāmatā „Tā lieta pati nekritīs” (Grāmatu Draugs, 
1971) aprakstīts saiets Daugavas Vanagu namā Ņujorkā: 
„…dziesma nomaina dziesmu. Kaŗavīru dziesmas, tautas 
dziesmas un romances. Kā sendienās. Un dziedāts tiek ar 
gluži neticami enerģiju un nevaldāmu spēku. Taču lai-
kam sena latviešu īpatnība. Vai citādi Auseklis būtu va-
rējis rakstīt: „Dziesmu vairogs atsita bultas…” Ja šajā 
telpā ievestu kādu zviedru, viņš droši vien paģībtu. 
Zviedrs nekad neticētu, ka ļaudis var stundām no vietas 
mežonīgi dziedāt bez dziesmu lapiņām un pie tam neat-
kārtojoties.  Neizskaidrojama parādība, tāpat kā latviešu 
būšanas vispār.”  

Diemžēl pēdējā laikā latvieši dzied daudz mazāk, bet 
sēž  pie datora, lasot jaunākās ziņas, tērzējot pa tālruni, 
tvītojot un kavējoties  Facebook vai „draugos”.   A. M. 

Ansambļa „Teiksma” dalībnieki dzied Losandželosas latviešu namā, no kreisās: Laila Švalbe,   
teicēja Ilze Kļaviņa, Gunta Pone Herona, Kira Birmane, Nora Lunda,  Jānis Zeltiņš, vadītāja Elga Pone,  

Zinta Pone, Jānis Skujiņš, Jānis Pauls Skujiņš, Zinta Erdmane 
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Ņujorkā, Daugavas Vanagu namā Bronksā  27. aprīlī 
notika Ņujorkas kausa izcīņa novusā. Turnīru rīkoja Jā-
nis Lauberts ar ģimeni un Kārlis Salmiņš. K. Salmiņš 
turnīrā nepiedalījās acu operācijas dēļ, bet bija sagādājis 
galdus, kauliņus, kijas. Turnīru atklāja Kārlis Salmiņš, 
sakot uzrunu un pieminot savu ilggadējo draugu Ferlan-
du Krūmiņu. Pēc viņa uzrunas skanēja 2006. gadā sace-
rētā „Novusa himna”, kuŗas autori ir Andris Ritmanis un 
Brigita Ritmane-Džeimsone.   

Turnīrā piedalījās Latvijas meistars Leonīds Mei-
lachs. Pirmajā kārtā viņš zaudēja tikai trīs setus – kali-
forniešiem Vilnim Auziņam, Jānim Daugavietism un 
ņujorkietim Sergejam Dolžanskim. 

Turnīra vienspēlēs piedalījās Aleksandrs  Bilko,  Ser-
gejs Dolžanskis, Aigars Grīnbergs, Gregorijs Jofe, Inga 
Lauberte, Jānis Lauberts (visi no Ņujorkas), Leonīds 
Meilachs  un Imants Kalniņš no Ņudžersija, Vilnis 
Auziņš un Jānis Daugavietis  no Dienvidkalifornijas.  

Visvairāk punktu ieguva Leonīds  Meilachs (18),  Jā-
nis Daugavietis (14), Sergejs Dolžanskis (11), Gregorijs  
Jofe (11) un  Jānis Lauberts (11).  Pusfinālā Gregorijs 
Jofe spēlēja ar Leonīdu Meilachu (0:3), Sergejs Dolžin-
skis ar Jāni Daugavieti (0:3).  

 Sacensībā par trešo vietu  Sergejs Dolžinskis uzvarē-
ja Gregoriju Jofi (2:1) un finālā Leonīds Meilachs uzva-
rēja Jāni Daugavieti (3:1).      

 Dubulspēļu pāŗi: Inga Lauberte un Jānis Lauberts, 
Jānis Daugavietis un Vilnis Auziņš, Regīna Lauberte un 
Leonīds Meilachs, Aigars Grīnbergs un Aleksands Bil-
ko,  Imants Kalniņš un Valdis Čirksts.  

Dubultspēlēs pirmo vietu ieguva Regīna Lauberte un 
Leonīds Meilachs; otro vietu Inga Lauberte un Jānis 
Lauberts, trešo vietu Vilnis Auziņš un Jānis Daugavietis.   

Sacensības noskatījās Ferlanda Krūmiņa atraitne Vel-
ta Krūmiņa ar meitu un znotu.   

Turnīra dalībnieki sirsnīgi pateicās saimniecēm Regī-
nai Laubertei, Valentīnai Traversai un Dacei Pētersonei 
par cienastu. 

Kalifornijas sportistus savā mājā uzņēmē Laubertu 
ģimene, sagādāja transportu uz turnīru un lidostu, pār-
steidza ar bagātīgi klātu latviešu ēdienu galdu.  

Losandželosā rudenī tiks rīkots ALAs, DV, DK LB 
un citu organizāciju atbalstītais novusa turnīrs, kuŗā aici-
nāti piedalīties spēlētāji no visas pasaules.  

Jānis Daugavietis  

Ferlanda Krūmiņa vārdā nosauktā  Ņujorkas kausa sacensības novusā  

No kreisās:  Jānis Daugavietis, Kārlis Salmiņš,  
Vilnis Auziņš 
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Losandželosā jaunieši pulcējās un dejoja tautas-
dejas kopš 1951. gada; 1958. gadā tika dibināta  
tautasdeju kopa „Pērkonītis”. Vispirms tautasdejas 
mācīja skolotājs Arturs Šmits, pēc tam Zelma Ābe-
le. „Pērkonīša” mākslinieciskā vadītāja Mirdza La-
peniece deju kopai veidoja un iestudēja  tautiskus 
uzvedumus, kuŗos piedalījās tautasdziesmu teicējas, 
koris, sōlisti, koklētājas – „Latviešu kā-
zas” (parādot latviešu kāzu tradicijas), „Es savai 
māmiņai” (par ģimeni un audzināšanu), „Skaista 
mana tēvu zeme” (latviešu teikas, pasakas, sakām-
vārdi, mīklas), „Balta nāca tautumeita” (par latvie-
šu tikumiem). Ilgus gadus tautasdeju kopu vadīja 
Loma Kārkliņa, vēlāk – Anita Puķīte, Eduards Rei-
manis, Nora Mičule, Benita Trapse un Diāna Dum-
pe-Zaķe.  

Kopas vadību 2007. gadā uzticēja man, un  
2011. gadā  talkā aicināju  Ilzi Nagaini. Abas kopī-
giem spēkiem atjaunojām stipru un enerģisku tau-
tasdeju kopu, kuŗā ir četras dažādas vecumgrupas. 
Pēdējos sešos gados „Pērkonītis” kļuvis par visak-

„Pērkonītis” gatavojas Deju svētkiem Rīgā 

Pirms Dziesmu svētku gājiena Rīgā pie Brīvības  
pieminekļa 1990. gada 6. jūlijā;  

no kreisās: Dace un Eduards Reimaņi, Dāvis Reins,  
Līva Raita (nav redzami Anita un Uģis Puķīši) 

 Tautasdeju kopa „Pērkonītis” 2013. gada  23. martā pie Losandželosas latviešu nama 
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tīvāko kopu ASV rietumkrastā,  aktīvi iesaistot un vie-
nojot latviešu jauniešus, kuŗi mācās universitātēs un kol-
ledžās. Pēdējos sešos gados „Pērkonītī” dejojuši vairāk 
nekā 100 dalībnieku. 

„Pērkonītis”  piedalījies daudzos vietējās latviešu sa-
biedrības sarīkojumos, 2x2 nometnē, teātŗa uzvedumos, 
vieskoncertos un festivālos.  

„Pērkonīša” visās grupās (tostarp „Mazajā Pērkonītī”) 
patlaban ir  46 dejotāji. Vairāk nekā 20  pamatsastāva 
dejotāju šovasar dosies uz Latviju un piedalīsies  XXV 
Vispārējos latviešu Dziesmu un XV Deju svētkos.   

Kalifornijā attālumi ir lieli, tāpēc mēğinājumi notiek 
tikai divas reizes mēnesī  un ilgst 4-5 stundas.  Vairāki 
dejotāji uz mēģinājumiem brauc no tālienes, daži pat 
sešas stundas ar auto no Sanfrancisko, viena dejotāja no 
Floridas izmanto aviokompaniju pakalpojumus. Tuvāk 
dzīvojošie uz mēģinājumiem mēro ceļu  no Losandželo-
sas apkaimes, Ventūras, Apelsīnu pagasta. 

 
Tautasdeju kopa „Pērkonītis”  piedalījusies: 

1965. g. II Rietumkrasta dziesmu svētkos Portlandē; 
1970. g. IV Rietumkrasta dziesmu svētkos Losandželosā; 
1977. g. VII Rietumkrasta Dziesmu svētkos Pasadenā; 
1989. g. XI Rietumkrasta dziesmu svētku Longbīčā;  
1990. g. trīs pāŗi dejoja XX  vispārējos Latvijas Dziesmu 
svētkos; 
2007. g. XII Vispārējos ASV Dziesmu svētkos Indianapo-
lē; 
2008. g. XV Rietumkrasta Dziesmu svētkos Ventūrā;  
2010. g. XIII latviešu Dziesmu svētkos Kanadā, Hamiltonā 
(kopā ar Sanfrancisko  „Ritenīti”);  
2012. g. XIII Vispārējos ASV Dziesmu svētkos Milvokos. 

 
Deju svētku Rīcības komitejai uz Rīgu bija jānosūta 

videofilma, lai pierādītu, ka  „Pērkonītis” atbilstošā lī-
menī ir sagatavojis visas  C grupas dejas.  

Filmēšanas dienā 23. martā mēģinājums sākās pulk-
sten deviņos no rīta, filmēšana notika no pulksten vie-
niem līdz desmitiem vakarā. Filmētājs Alvis Briģis, asis-
tente un fotografe Dināra Lia Strīķe un menedžeris Ar-
tūrs Rūsis paveica labu darbu, filma tika nosūtīta un no 
rīkotājiem saņemta atbilde, ka „Pērkonītis” svētkos sir-
snīgi gaidīts. 

 Ceļojumam nepieciešami līdzekļi. Vienam  dejotā-
jam izmaksas braukšanai uz Dziesmu svētkiem Latvijā ir 
apmēram 2000-2500  dolaru, katram pašam Rīgā jāsa-
meklē apmešanās vieta.  

Līdz šim saņemtie ziedojumi: Dienvidkalifornijas lat-
viešu biedrība –$1700, ALAs Kultūras fonds – $800, 
Andris Ritmanis – $100, Atis Blāķis – $50. 

„Pērkonīša” dejotāji sirsnīgi pateicas par jebkuŗu at-
balstu! 

„Pērkonīša” vadītāja Dziesma Tetere 

Armands Melnbārdis Facebook bija ievietojis aicinā-
jumu atnākt  9. maijā no plkst. 7. līdz 9.00 uz vīna garšo-
šanu un viņa koncertu 1204 Burbankas bulvārī  vīnotavā 
(D'Argenzio Winery), kuŗas īpašnieki ir slavenā ģitarista 
Rendija Roudsa (Randy Rhoads) ģimenes locekļi. Grūti 
pateikt, kas pievilka vairāk – vīnu garšošana vai kon-
certs, bet jau pulksten septiņos vīnotavā pulcējās krietns 
bariņš apmeklētāju, paskaļi tērzējot un malkojot vīnu. 
Ārpusē bija piebraucis auto, kur varēja pasūtināt ēdienu. 

Koncerta telpā sēdēja skaistas, jaunas sievietes ga-
ŗiem blondiem matiem, arī dažas tumšmates. Klausītāju 
vidū bija ievērojami mūziķi  – basists  Čaks Raits 
(Chuck Wright), ģitarists un producents Brents Vuds 
(Brent Woods), pianists Dereks Šerinians (Derek Sheri-
nian).  

Latviešus pārstāvējām tikai mēs abas ar Ingunu Gal-
viņu.  Armands ir  talantīgs pianists un vijolnieks. Ar 
vijoli viņš atskaņo gan klasiskos skaņdarbus, gan roka 
un džeza mūziku. Tovakar vairāk valdīja roks, bet neat-
stāja sajūta, ka klasiskā mūzika Armandam ir tuvāka. 
Protams, viņa septiņu stīgu elektriskā vijole ir īpaša, no 
tās Armands izvilina skaņas, kas pacilā sirdi, liek dvēse-
lei gavilēt, priecāties, lai gan reizēm arī izraisa skumjas.  

 Armands Melnbārdis vada savu rokmūzikas grupu 
Vio7 rock un apmāca jaunus mūziķus. Viņi droši vien 
nevar sagaidīt nākamo stundu ar simpatisko skolotāju.  

Īpašnieki vīnotavai, kuŗā notika koncerts,  ir lieli mū-
zikas mīļotāji, viņi uzaicinājuši Armandu Melnbārdi 
spēlēt atkārtoti.  

Tātad tiksimies atkal 20. jūnijā no plkst. 7.00 līdz 
9.00 D'Argenzio Winery & Tasting Room, (1204 W 
Burbank Blvd, Burbank CA 91506). 

A.M. 

Armanda Melnbārža  
koncerts Burbankā  
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Dr. JURIS BUŅĶIS 
 labprāt atbildēs uz jautājumiem  

par kosmētiskām procedūrām 
e-pasta adrese: bunkis@ocps.com 

biroja tālruņa numurs: 949-888-9700;  
Orange County Surgery Center  

4501 Birch St., Newport Beach, CA 92660  
mājaslapa: www.orangecountyplasticsurgery.com 

Svinēsim kopā! 
Lūgti pieteikties latvieši vai cittautieši,  

kuŗi  vēlētos svinēt savu dzimumdienu kopā 
ar citiem jubilāriem latviešu namā.   

Zvanīt Tamārai Kalniņai,  
tālr.: 805-382-2925 

Latviešu ārstu un zobārstu apvienība  (LĀZA) dibinā-
ta 1949. gada 7.  decembrī  Eslingā (Esslingen), Vācijā.  
LĀZAs  65 gadu atceres sarīkojums notika  2012. gada 
7. jūlijā  Dziesmu  svētku  laikā  Milvokos un 14. de-
cembrī  Rīgā. Jaunais LĀZAs Apkārtraksts nr.162 izdots 
500 eksemplāros (36 lpp., 37 fotografijas)  redaktore dr. 
Maija Pozemkovska,  tas izsūtīts visiem latviešu ārstiem  
un zobārstiem ārzemēs, kuŗu adreses ir zināmas. Gadīju-
mā, ka kāds to nav saņēmis, rakstīt: 2330 Innsbruck 
Parkway, Minneapolis,  MN  55421-2068, USA. 

LĀZAs valdes  priekšsēdis dr. Jānis J. Dimants ievad-
rakstā  uzsveŗ, ka  ārstiem  jāizmanto iespējas darboties 
dažādos forumos. Viņš vēlas 2014. gadā kandidēt  uz 
Eiropas Parlamentu un lūdz  kollēgu un citu latviešu at-
balstu. Eiropas  Parlamentā pēdējos piecus gadus nav 
pievērsta uzmanība Latvijas veselības aprūpei,  jo  trūka 
deputāta  – ārsta, kas par to gādātu.  

Jaunajā izdevumā ir dr. Ērika Niedrīša raksts par LĀ-
ZAs  65 gadu  jubilejas pusdienām Milvokos, 2012. ga-
dā saņemtie ziedojumi  LĀZAi nodoti Latvijas Medicī-
nas  fondam (LMF) un Prof. I. Lazovska fondam.  Ap-
kārtrakstā ir vairāki citi svarīgi raksti: demografa Ilmāra 
Meža – „Demografija un dzimstība. Valstiskais  skatī-
jums”; dr.  Ingrīdas Circenes – „Galvenie  atslēgvārdi ir 
kvalitāte un pieejamība”; dr. Uģa Gruntmaņa – „Par  pa-
tiesu  vienlīdzīgu izglītību Latvijā.”; dr.  Ilgvara  Rasas   
– „Panākumi un izaicinājumi Latvijas Diabēta asociāci-
jas 20  gados”; dr.  Maijas Pozemkovskas –  „Medicīnis-
kā palīdzība Sibirijā” (par piedzīvoto ceļojumā pa  Sibi-
riju, kad māsa četras dienas pavadīja vietējā slimnīcā, lai 
ārstētu lauzto kāju); prof. Arņa Vīksnas „Dakteris Vei-
gands un viņa kollekcija” (par Latvijas medicīnas vēstu-
ri); „Latvijas Avīzē” 2013. gada 11. janvāŗa  numurā  
publicētā Māras Libekas intervija ar dr. J. J. Dimantu 
„Lai pulveris viemēr  būtu sauss”; „Amerikānis dāvanu  
atved no Zviedrijas” vēstīts par dr. Aivara Sluča mikro-
autobusa dāvinājumu Kokneses novada  Bebru internāt-
skolai. 

Tiek sveikti divi jubilāri: dr. Viktors Straubs 95. un 
dr. Kaspars  Tūters – 75. dzimumdienā. 

Dr. Bertrams Zariņš ziņo  par jaunu Latvijas  medicī-
nas fondu un cildina filantropa Normana Naita (Knight)  
atsaucību un atbalstu. Ir arī Ojāra Veides stipendiju  
fonds, Brāļu Zariņu studiju ceļojumu stipendijas,  
Prof. Ilmāra Lazovska Medicīnas fonda stipendijas. 

Prof. Jānis Priedkalns  sarakstījis grāmatu „Izcilības  
spēks”, kuŗā  atspoguļota viņa darbs un dzīve, sakopoti 
autora raksti un  runas.   

Dr. V. Strauba trešā memuāru grāmata „Neziņas  ga-
di”   nāca klajā 2012. gadā,  drīzumā varēsim lasīt viņa 

ceturto grāmatu – „Latviešu ārsta dzīve Amerikā”  par  
notikumiem no 1952. gada  līdz  aiziešanai  pensijā  
1993. gadā. Šīs grāmatas izdošana atbalsta LĀZA, godi-
not V. Straubu jubilejā.  

LĀZAs biedri  atvadās no „prērijas ārsta”  Pauļa 
Dzintara, viņš miris š. g. 27. martā Rapidsitijā, Dienvid-
dakotā.  

Visu rakstus angļu valodā konspektīvi tulkojis žurnā-
lists Kārlis Streips. Apkārtrakstā atrodamas LĀZAs 
biedru e-pasta adreses un LĀZAs valdes locekļu vārdi 
un adreses.  

Latvijas ārstu 7. kongress notiks Rīgā no 19. līdz 21.  
septembrim. 

Dr. Jānis J. Dimants 

    Latviešu ārstu un zobārstu apvienības nerimtīgais darbs 

Dr. Jānis Dimants un ALAs valdes priekšsēde  
Anita Bataraga Sietlā, ALAs 62. kongresā 
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Losandželosas latviešu mākslinieku izstādes 
Laikraksta Los Angeles Times 1. maija numurā 

nodaļā Art Review Biruta Šulca ievēroja Davida Pei-
džela (David Pagel) rakstu Potently out of step par  
mākslinieku Maksi (Max) Jansonu un viņa izstādi 
Santamonikā. Tā kā viņa uzvārds bija rakstīts ar ga-
lotni -s, Biruta iedomājās, viņš varētu būt latvietis un 
aizrakstīja e-pasta vēstuli. Makss atbildēja, ka viņa 
tēvs dzimis Latvijā. 

Maksa Jansona izstāde atvērta līdz 25. maijam  
Ocean Park Studio 
2520 18th Street, Santa Monica 
Tālr.: 310-871-0090 
www.maxjansons.net 

Rudītes Godfrejas (Godfrey) darbu izstāde  
The Yoga Mat Anaheim  
209 W. Center Street Promenade  
Anaheim, 92805; tālr.: 714-313-1614 
Izstādi var apskatīt līdz jūnija beigām 
 

Inga Gorsvāne ar četrām Liepājas Kaŗa ostas  
un vienu Latgales fotografiju piedalās izstādē 
Photography Fusion 2013, kas līdz 31. maijam  atvēr-
ta  Frame & Art Department   

950 Aviation Blvd.,  
Hermosa Beach, CA  
Tālr.: 310-374-6900  

Izstādes Photography Fusion 2013 atklāšanā 11. maijā;  
no kreisās: Inga Gorsvāne, Sarma Kreišmane-Ķivule,  

Maruta Dankere, Kazimirs Laurs, Kārlis Dankers 

Plūdmales pilsē-
tu (Beach Cities/
South Bay, CA) 

nedēļas izdevuma 
Easy Reader  
10. maija numurā 
bija raksts par iz-
stādi Photography 
Fusion 2013, kam  
pievienota Ingas 
Gorsvānes fotogra-
fija „Gaidīšana”. 
  

 
Inga Gorsvāne ar diviem grafikas darbiem 
piedalīsies Kalifornijas mākslinieku izstādē, ko 
7. jūnijā plkst. 5.00 atklās AES Power Plant 
(1100 North Harbor Drive, Redondo Beach, 
CA 90277).  
Informācija: www.IngaGorsvans-Buell.com 
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Andrim Matsonam piešķirtas divas godalgas 
Andris Matsons 16. maijā  Dienvidkalifornijas uni-

versitātes (USC) Floras L. Torntonas vārdā nosauktajā 
mūzikas skolā (Thornton School of Music) svinīgā cere-
monijā saņēma divus apbalvojumus – Jazz Orchestra 
Award un Jazz Departmental Award.   

Losandželosas latviešu skolas absolvents, tagad – 
sekmīgs, mūzikāli apdāvināts students un komponists! 
Ar viņu lepojas ne tikai universitātes mācībspēki, studiju 
biedri, vecvecāki, vecāki,  radi un draugi, bet arī bijušie 
skolotāji un skolas biedri Losandželosas latviešu skolā. 
Droši vien šis ir tikai sākums, un šiem pirmajiem sekos 
vēl daudzi citi apbalvojumi. 

Andŗa māte Lolita Ritmane  kopā ar  saviem „Dina-
miskajiem mūzikas partneŗiem”  komponē  mūziku ani-
mācijas filmai  Avengers, kam pirmizrāde  televīzijā 
paredzēta Disneja kanālī 26. maijā. Seriju izrādes 
sāksies  vasarā.   

Par Lolitu Ritmani žurnāla „Sestdiena”  17. maija nu-
murā  ievietots  Elīnas Zalānes gaŗš raksts „Holivudas 
filmu mūzika jārada Rīgā”.  

 

Andris Matsons, Lolita Ritmane Matsone (pa labi) 
un dēla pirmā klavieŗskolotāja Brigita Ritmane-

Džeimsone pēc svinīgās ceremonijas USC   

Daudz jo daudz baltu dieniņu! 

Apelsīnu pagasta lat-
viešu kārtējā „Etniskā 
pēcpusdiena”  notika    
15. maijā, kā parasti Ēri-
kas Kārteres (Carter) mā-
jā, un todien  daiļās dā-
mas un viens kungs svinē-
ja namamātes 88. dzi-
mumdienu. Katrs viesis 
jubilārei bija atnesis puķi 
ar īpašu nozīmi un novē-
lēja daudz laimes, saskan-
dinot glāzes, kuŗās dzirk-
stīja šampanietis, un bau-
dot Mārītes Rosentālas 
cepto gardo kliņģeri. Pēc-
pusdiena aizskrēja vēja 
spārniem, pacilātā gaisot-
nē, dziesmām mijoties ar 
dzejiskiem, sirsnīgiem la-
ba vēlējumiem gaviļniecei. 
Lai Ērikas Kārteres dzī-
ves celiņā vienmēr ziedētu 
rozes!  

TR un SS                        

Foto: Sanita Šūmane Karami 
No kreisās: Iveta Karge, Maruta Ratermane, Tamāra Rūse, Liene Linde,  

Rota Boršteina, Maija Paegle, Ērika Kārtere, Mārīte Rosentāla, Ansis Zilgalvis, 
Silvija Valle, Valtrauta Simsona, Bonita Lejeja, Aida Zilgalve;  

nav Ivetas Filipsas (Phillips) un Annas Ābeles 
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Ceļa norādījumi: no I-8 W jānobrauc pie West Missi-
on Bay Drive, jāgriežas pa labi, turpinājumā pa In-
graham St., vēlreiz pa labi uz Crown Point Dr., pa labi 
uz Moorland Dr., pa kreisi uz Corona Oriente Rd.; 
parka beigās, tuvu Bayside Walk, plīvos Latvijas ka-
rogs un būs līgotāju bariņš. 
Cienasti un dzērieni: BBQ, desiņas, Latvijas rupjmaize, 
limonāde (būs sagādāti vienreizējas lietošanas trauki), 
salāti, dārzeņi, augļi, saldēdiens jāņem  līdzi.  
Plūdmalē nedrīkst ienest un lietot alkoholiskus dzērienus, 
nedrīkst lietot stikla traukus. Autostāvvietu slēgs plkst. 
10.00 vakarā. Ieteicams ņemt līdzi plūdmales krēslu, pre-
tiedeguma krēmu, cepuri, saulessargu. 
Vajadzīgi palīgi vietas ieņemšanai un BBQ sagatavošanai. 
Dalības maksa:  $20.00 (atlikums tiks ziedots Sandie-
go latviešu ev. lut. draudzes darbam)  
Pieteikties līdz 19. jūnijam, sazinoties ar Jāni Legzdi-
ņu, tālr.: 858-598-5451; kabatas tālr.: 619-851-2358;   
e-pasts: jlegzdins@san.rr.com 

Jāņu svinības Sandiego  
sestdien,  22. jūnijā plkst. 12.00 (pusdienlaikā) Crown Point Place Beach  

Jāņu svinības pie Baltakmeņu ezera (White Rock Lake) 
sestdien, 22. jūnijā, plkst. 3.00 pēcpusdienā  

 

DK Latviešu biedrība aicina uz Jāņu svinībām – 
10545 Soledad Canyon Road, Saugus CA 
Dalības maksa $25; par auto novietošanu – $5; 
bērniem līdz 12 gadu vecumam ieeja brīva,  
no 12 līdz 18 gadu vecumam – $15 

Jāņos mūziku atskaņos dīdžejs Lauris Lauriņš; 
būs rotaļas, sacensības, apdziedāšanās, vainagu  
parāde,  ugunskurs, Jāņu tirdziņš, kuŗā varēs  
iegādāties pīrāgus, jāņusieru, kūpinājumus,  
daiļamatnieku izstrādājumus;  
iespējams celt teltis un pārnakšņot zaļumos, kā arī 
uzspēlēt novusu;  
cienastā – cūkas cepetis, jāņusiers un citi gardumi, 
alus;  
informācija,  zvanot Jānim Taubem jaunākajam: 
310-806-0464  
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Piedāvāju  gatavot cienastu un 
klāt galdus kāzās, piemiņas  
dienās, jubilejās; var pasūtināt 
kliņģeri, pīrāgus ar speķi vai 
kāpostiem jebkuŗā laikā  
un jebkuŗam sarīkojumam; par 
cenu sazināties, zvanot  
Pegijai, tālr.: 310-908-6993 
1700 Malcolm Ave. #102,  
 Los Angeles, CA 90024  
 e-pasts: pegijat@inbox.lv   
 vai: pegijakalninataube@yahoo.com 

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PIRKŠANA, 
PĀRDOŠANA UN IZĪRĒŠANA;  
PALĪDZĪBA, MAINOT DZĪVESVIETU AMERIKĀ 
VAI PĀRCEĻOTIES UZ LATVIJU; BEZMAKSAS 
KONSULTĀCIJAS: MĀJAS VĒRTĪBAS NOTEIKŠA-
NA DAŽU STUNDU LAIKĀ;  MĀJAS SAGATAVOŠA-
NA PĀRDOŠANAI; TIRGUS TENDENČU ANALIZE;  
KVALIFIKĀCIJA AIZŅĒMUMIEM MĀJU  
IEGĀDEI, PĀRFINANCĒŠANA u. c.   
IKVIENU LAIPNI KONSULTĒS  
UN  PALĪDZĒS NOKĀRTOT  
DARĪJUMU NEKUSTAMO  
ĪPAŠUMU EKSPERTS:   
MĀRTIŅŠ LEIKARTS   
tālr.: 310-717-7577;  
e-pasts: martin@shorewood.com 

ALAs mājaslapā  www.alausa.org  
ir ziņas par ALAs apgāda jaunajām grāmatām 

Ziemeļkalifornijas  
latviešu kreditsabiedrība 

(dibināta 1969. gadā) 
Noguldījumi: par noguldījumiem, kuŗi pārsniedz 
$100, dividendes izmaksā 4 reizes gadā; brīva dzīvī-
bas apdrošināšana, ja noguldījuma summa ir vismaz 
$3000 un  ZKLKS biedra vecums nepārsniedz 70 
gadu. Noguldījumiem līdz $250 000 garantēta fede-
rālā apdrošināšana (NCUA)  
Aizdevumi: noguldījumu nodrošināti; jaunām un 
lietotām automašīnām; kreditkaršu parāda dzēša-
nai; divu galvotāju nodrošināti; paraksta nodrošinā-
ti; brīva dzīvības apdrošināšana aizdevumu apmērā 
līdz $20 000 un ja persona, kas vēlas aizņemties, nav 
pārsniegusi 70 gadu vecumu 
Naudas sūtīšana uz Latviju: norādot Latvijas un 
ASV korespondējošās bankas informāciju, kā arī 
saņēmēja vārdu un konta numuru, naudu ieskaitīs 
saņēmēja kontā divu dienu laikā. Nosūtīšanas iz-
maksa: $20.00 Čeki izrakstāmi ar norādi: Northern 
California Latvian Credit Union 
Pasta adrese: Northern CA Latvian Credit Union 
P. O. Box 460429 San Francisco, CA 94146 
Tālr.: 415-643-9926; Fax: 415-643-9434 
e-pasts: latviancu@global.net 
Darba laiks:  otrdienās un ceturtdienās no plkst. 6.00
-8.00 pm. Biroja  vadītājas Sanitas Vilgertes tālr.: 
415-643-9926; aizdevumu komitejas loceklis Dien-
vidkalifornijā Arnis Tūbelis, tālr.: 415-334-6606 

 

 

Bērnu vasaras nometnes  
latviešu valodas apguvei  

Tīmeklī:  www.nometnes.net var atrast latviešu no-
metnes, kuŗās vasarā uzņem latviešu bērnus ar  

dažāda līmeņa latviešu valodas zināšanām.  

Ziedojumi DK LB  
Sandra Gulbe-Puķēna – $25; 
Ziedojumi ar biedru gada maksām: Jānis Celms – 

$110; Jānis Daugavietis – $40; Dzintra Janava – $75; 
Edgars Jakobsons – $20; Karina Lapiņa – $20; Lau-
ris Lauriņš – $10; Zenta Lejiņa – $25; Tālivaldis Pa-
egle – $10;  Agris Pētersons – $10; Aivars Ozoliņš – 
$20; Gunārs Rēpiņš – $60; Arnis Richters – $20; Va-
lija Rubene – $5; Valda Serena – $35; Ēriks  Švēde – 
$25; Gundega Valiana – $20; Lūcija Zirne – $50 
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Iespiešanas, kopēšanas  
un dizaina darbi  
Pēteris Brecko 

26450 Ruether Ave, Unit 205 
   Santa Clarita, CA 91350 

Tālr.: 818-783-4900  
e-pasts:  
LandmarkPC@sbcglobal.net 

Pēteris Brecko iespiež arī mūsu biļetenu! 

Latviešu valodu var mācīties tīmeklī: 
www.learnlatvianonline.com 

Galerija  
Baltic Crossroads 

3929 Fountain Ave, Los Angeles, CA 90029 
Tālr.: 323-664-6216; atvērta katru dienu! 

www.baltic-crossroads.com 

BĒRNUDĀRZS 

PĀRDOD ZEMGALES TAUTASTĒRPU     
Brunči ar rozītēm, apakšsvārki, linu krekls, rūsas 
krāsas ņieburs ar piecām sudraba pogām, josta, iz-
šūta balta sievas aube, sarkans ciets vainags, ma-
zāks mīksts sarkans vainags, zaļš lakats ar bārk-
stīm, villaine ar bārkstīm, trīs mazas sudraba sakti-
ņas.  Izmērs: 10-12 (ASV). Cena $500. Piedāvāju 
pirkt arī Kārļa Grenciona darinātas sudraba zīļu 
krelles, apm. 29 collas (25 zīles); $700.  
Tālr.: 760-565-6135  

 

Armands Melnbārdis 
Hollywood Violin & Piano Academy 

www.vio7.com   Tālr: 386-295-1888;  
  e-pasts:  ArmandHimself@gmail.com 
Randy Rhoads’ Musonia School of Music 
12111 Tiara Street, North Hollywood, CA 91607 

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRDOŠANA, 
PIRKŠANA UN APSAIMNIEKOŠANA 
LATVIJĀ „STUDIO LEGALE” 
Jānis Zeltiņš- konsultants un darījumu eks-
perts. E-pasts: zeltins.janis@gmail.com 
Tālr. (LV): 29975584 

 
 

 

Pasūtinājumus  līdz 16. jūnijam pieteikt  
Intai Zemjānei, zvanot vai rakstot;   

tālr.: 805-684-7258,  
e-pasts: janusiers@gmail.com  

Cena par apm. 2,25 mārciņu rituli – $20 (var 
maksāt ar čeku vai skaidrā naudā). Sieru 
varēs iegādāties piektdien, 21. jūnijā, latvie-
šu namā no plkst. 4.00 līdz 7.00. Iespējams 
ar priority mail nosūtīt sieru uz mājas adresi;  
jāpievieno pasta izdevumi – $5,95 par rituli 
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Remontus veic Vilnis Auziņš, tālr.: 818-692-6063 

Aicinājums pieteikties un piedalīties zolītes,  
pokera un novusa spēles turnīros;  

Izziņas:  pegijat@inbox.lv  
vai jetaube@earthlink.net 

Lūgums un atgādinājums  
DK LB biedrības biedriem un  

Informācijas Biļetena abonentiem 
DK LB valde atkārtoti lūdz biedrības biedrus 

un IB abonentus samaksāt biedru naudu vai biļete-
na abonementa maksu par 2013. gadu.  

Biļetenu nav iespējams izdot bez DK LB biedru 
un biļetena abonentu atbalsta. 

Namā atrasta aploksne ar naudu. Pazaudētāju lū-
dzu sazināties ar Jāni Taubi, tālr.: 310-475-8004;  

e-pasts: jataubes@earthlink.com 

Vēlas īrēt istabu 
Strādāju  13 gadu vienā no lielākajiem Latvijas 
uzņēmumiem DTMobile par mārketinga dienesta 
direktori.  Šovasar vienu mēnesi mācīšos uzņē-
mumdarbības angļu valodu Kalifornijā, Santamo-
nikā, kur laikposmā no 15. jūnija līdz 31. jūlijam 
vēlos īrēt istabu.  
Dace Škrabe,  e-pasts:  daceskrabe@yahoo.com 

Viņi ir tādi paši kā mēs... 

Artūra Rūša mīluļi: Stellai patīk pozēt; Semjuels rūpīgi novēro tuvāko apkaimi 

JOCIŅI 
Pēc Elīnas Garančas koncerta Santamonikā kāds ap-

meklētājs latviešu namā stāsta: „Koncerts bija lielisks! Pēc 
tā es gaidīju Elīnu Garanču pie izejas.” 

„Un ko tad jūs pēc tam darījāt?” citi vēlējās zināt. 
„Kā, vai tad viņa par to ir jau  citiem stāstījusi?” 

*** 
Divi brāļi  spēlējuši futbolu, un bumba ielidojusi kādā 

logā. Neviens neiedošinās par to pastāstīt mātei. Pēdīgi 
jaunākais no brāļiem saka: „Lūdzu, pasaki to mātei, galu 
galā tu pazīsti viņu ilgāk.” 

*** 
Kārlis viens pats apēdis izcepto kūku. 
„Vai tad tu nemaz nepadomāji par savu māsu?” ar pār-

metumu jautā māte. 
„Kā ne, tāpēc jau es tā steidzos!” 

*** 
Latviešu namā pie bāra sarunājas divi apmeklētāji. 
Viens saka: „Skriešana ir labākais sporta veids!” 
„Vai jūs nodarbojaties ar skriešanu?”  
„Nē, esmu ortopēds!” 

*** 
„Vai esi apmierināta ar savu jauno draugu?” Maija jautā 

māsīcai.  
„Jā,  tikai viņš izdod pārāk daudz naudas dzīvniekiem.” 
„Tu domā – Dzīvnieku aizsardzības biedrībai?” 
„Nē, zirgu sacīkstēs.”  

*** 
„Tēt, Jānis atkal ir atstāts klasē uz otru gadu!” pārnācis 

mājās no skolas, stāsta Pēteris.  
„Nav nekāds brīnums, jo viņa tēvs ir muļķis!”  
„Es arī esmu atstāts uz otru gadu!”  
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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 Pavlovska: 3911 Scandia Way, Los Angeles, CA 90065        323-255-4215 
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 

F
ot

o:
 T

am
ār

a 
R
ū

se
 

Tu esi dārgs un izredzēts,  
Tā gaismā, kuŗa vārds ir svēts, 

Viņš katru ziedu radījis. 
Bet tevi, mani pestījis. 

Vai ziedētu tāds ziediņš sīks, 
Ja būtu pārāk nevērtīgs? 

     (Ivars Gaide) 
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LŪGUMS 
Lūdzam nokārtot draudzes nodevu par 2013. gadu! 

Draudzes nodeva – $250.00; studentiem –$60.00 
 
________________________________________________             $__________ 
(uzvārds, vārds) 
 
Ziedojums draudzes vajadzībām                 $__________ 
 
Ziedojums draudzes dievnama remontiem       $__________ 
 
Ziedojums palīdzībai māsu draudzēm Latvijā      $__________ 
 
Ziedojums Neretas bērnu pusdienām       $__________ 
  
            

                            KOPĀ $__________ 
Lūdzu aizpildīt un ar čeku, izrakstītu Latvian Ev. Luth. Church of So. Ca.,  nosūtīt:  

Dace Pavlovska 
3911 Scandia Way, Los Angeles, CA  90065  

DRAUDZES DZĪVES KALENDĀRS  
  9. jūnijs, plkst. 11:00, trešā svētdiena pēc Vasarsvētkiem; mācītājs Aivars Ozoliņš   
         
16. jūnijs, plkst. 11:00, ceturtā svētdiena pēc Vasarsvētkiem; mācītājs Aivars Ozoliņš 
           
11. augusts, plkst. 11:00, divpadsmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem ar dievgaldu;    
           prāvests Kārlis Žols 
18. augusts, plkst. 11:00, trīspadsmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem; mācītājs Aivars Ozoliņš 
           
15. septembris, plkst. 11:00, septiņpadsmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem;  
          mācītājs Aivars Ozoliņš 
29. septembris, plkst. 11:00, deviņpadsmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem;  
          mācītājs  Aivars Ozoliņš 

     
 
   Datums     Dalībnieki         Kollekte              Caurmēra devums                     Piezīmes 

 

21. apr. 27   $880.00 $32.59   Mācītājs Aivars Ozoliņš 

28. apr. 19   $560.00 $29.47   Laju dievkalpojums; pilnsapulce 

5. maijs 38   $766.00 $20.16   Prāvests Kārlis Žols 

DIEVKALPOJUMU STATISTIKA  

Baznīcas Gada Grāmatu 2013. gadam var iegādāties no draudzes darbiniekiem  
pirms vai pēc dievkalpojuma  (cena $20) 
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PĀRDOMĀM 
Vasaras saulgriežos – Jāņos – latvieši visās pasaules 

malās cenšas pieredzēt kaut ko savām dziļajām saknēm, 
izjust vairāk to, kas mūs vieno kā tautu, kā veselumu. Un 
tam ir neatsveŗama nozīme – pieredzēt savas tradicijas, 
identitāti, dziļumdimensiju, kas nav iedzeršana vai plie-
kana papriecāšanās, bet kaut kas daudz dziļāks. Vasaras 
saulgriežos mūs uzrunā bagātība, ko nedrīkstam nonieci-
nāt. Bet Jāņu laikā šad tad arī dzirdam par dažādiem 
pretnostatījumiem starp tautisko un kristīgo, kur nereti 
kādos mākslīgi radītos strīdos kāds kaut ko mēģina pie-
rādīt un tādējādi nostāda sevi bērnišķīgi ietiepīgā pozici-
jā: „Mēs esam labāki, pareizāki, nekā jūs...”  

Vai tas nav raksturīgi latviešiem attiecībās citam ar 
citu? Tādēļ, saglabājot savu dažādību visdažādākajās 
attiecību dimensijās, mums droši vien vēl jāmācās sav-
starpēja cieņa un jācenšas veicināt to, kas mūs vieno. Ci-
tādi mē šajā kosmopolītiskajā pasaulē vienkārši izšķīdī-
sim. To taču mēs neviens negribam? 

Nesen, pāršķirstot nu jau diezgan senus rakstus, uzdū-
ros brīnišķīgām rindām Baznīcas laikraksta „Svētdienas 
Rīts” 1989. gada, vēl Padomju Savienības laika, 5. numu-
rā. Šo rindu autors ir viens no izcilākajiem latviešu mācī-
tājiem Modris Plāte.  

Ieklausīsimies viņa vārdos arī šī gada vasaras saul-
griežos:  

 
„Jānis Kristītājs ir saulgriežu cilvēks. Tā, protams, nav 

nejaušība, ka tieši pusgads šķiŗ viņa dzimšanas laiku no 
kādas citas dzimšanas dienas, no Ziemsvētkiem, no Kristus 
ienākšanas šajā pasaulē. Jānis Kristītājs un Jēzus Kristus 
stāv viens otram pretī divās gada kulminācijās – tas ir liels 
un dziļš simbols. Jo Kristus par savu laikabiedru Jāni, šo 
pēdējo pravieti, kas noslēdz un piepildu visu Vecās Derības 
praviešu rindu, ir sacījis, ka viņš ir „lielākais no sievām 
dzimušo starpā” (Mt. 11, 11). Jānis reprezentē ekstatisko, 
no ķermeniskās aprobežotības izeju meklējošo cilvēku. Jā-
ņa Kristītāja sludināšanas un darbības centrā, kā to vēstī 
evaņģeliji, bija neatlaidīga un katēgoriska prasība, lielākais 
un augstākais, kas varēja dzimt cilvēkā pašā pirms Kristus: 
visiem, visiem, visiem! Atgriezieties no grēkiem! Topiet brī-
vi no zemes saišu netīrības un smaguma! Mainiet savu iek-
šējo nostāju! Sevī pašā mainieties! 

Jānis rāda jaunu virzienu – prom no sevis, uz Kristu: 
„Redzi, Dieva jērs!” Tas ir apvērsums sevī. Tie ir saulgrieži 
cilvēkā. Tur, pie viņa, top neuzvaramais nākamo laikmetu 
cilvēks. Tā ir atbilde uz visu mistēriju un reliģiju meklēju-
miem. Jo šī Saule vairs nekad nenorietēs pār cilvēku. Ej, 
nostājies šajā Saulē! 

Latvieši ir Jāņu tauta. Maldījušies un maldināti, cietuši 
liktenīgās sāpēs un garā tuksnesī. Bet Jānis Kristītājs spēj 
arī rādīt mums īsto virzienu, kur sākas Gara un Dzīvības 
ceļi. Lai šis laiks, šī vasara top par saulgriežu laiku arī mū-
su tautai!”  

Kārlis Žols 

Draudzes locekļu  
dzimšanas atceres dienas     

  JŪLIJĀ 
  5. Zīle Dumpe 
12. Pauls Berkolds  
14. Guntis Linde 
21. Milda Krastiņa 
22. Daina Reimane 
23. Ingrīda Sterna, Dace Taube 
24. Diāna Zaķe 
25. Kārlis Freimanis, Sigita Šulca-Haddad 
29. Inese Tīsiņa 
 

  AUGUSTĀ 
  4. Dace Pavlovska 
  5. Dzintra Janava 
10. Rita Ābele, Aleks Zaķis 
15. Helēna Skuja 
17. Gunārs Rēpiņš 
19. Lonija Dorša 
21. Varis Kārkliņš 
23. Evelīna Blāķe 
25. Antons Švarcs 
28. Valtrauta Simsona 
30. Rota Boršteina 
 

  SEPTEMBRĪ 
  1. Vilis Zaķis 
  2. Biruta Šulca (Schultz) 
  6. Edīte Brauķe 
11. James Stern 
14. Leonīds Ratermanis 
17. Lāra Pence, Asja Ritmane 
19. Maija Volfa (Wolf) 
21. Jamie Gibas 
22. Rita Gernatovska 
26. Juris Priedkalns 
27. Ilga Mellupe 
28. Dace Reimane 
30. Luīze Gonia 
Atvainojamies, ka jūnija sarakstā izlaidām  
Alisi Sternu (4. jūnijā) un Deinu (Dane) Pur-
mali (15. jūnijā) 

Sirsnīgi sveicam visus jubilārus! 
Draudzes padome 

Ja esam kādu izlaiduši, lūdzu ziņot  
Tamārai Rūsei  vai Dainai Ābelei 
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Draudzes pilnsapulce notika 28. aprīlī pēc laju vadītā 
dievkalpojuma. Draudzes priekšniece nolasīja 2012. ga-
da  pārskatu, 2012. gada kases pārskats bija izsniegts; 
tika pieņemts 2013. gada budžets. Padomē ievēlējām 
Sanitu Šūmani. Paldies ikkatram draudzes loceklim, kas 
piedalījās.  

 

2012. gada draudzes darba  
pārskats 

 
Visvarenais, sirdsžēlīgais 

debesu Tēvs!  Mēs Tev no 
sirds pateicamies un Tevi sla-
vējam par to, ka Tu mums esi 
uzturējis mūsu evaņģelisko 
luterāņu baznīcu un devis  
iespēju Tavu vārdu sludināt 
un svēto sakramentu izdalīt. 
Tu esi ļāvis un ļauj mums pie-
dzīvot, kādu svētību mums nes 
baznīca un kādu spēku dzīves 
cīņās un briesmās mums dod 
Tavi vārdi un sakramenti.  
Par šo žēlastību mēs Tevi tei-
cam un slavējam!  

Šie mācītāja Eduarda Put-
niņa vārdi atspoguļo mūsu 
draudzes dzīvi 2012. gadā. 
Janvāŗa padomes sēdē drau-
dzes mācītājs Dāvis Kaņeps 

paziņoja, ka ar ģimeni nolēmis 
pārcelties uz austrumu krastu. 
Dāvis iesniedza atteikšanās 
vēstuli, ka pēc gandrīz piecpa-
dsmit nokalpotiem gadiem ar 
30. jūniju beigs mācītāja darbu 
Dienvidkalifornijas draudzē. 
Līdz ar to beidzās arī viņa Rie-
tumu apgabala prāvesta darbs 
un bija jāievēl jauns prāvests. 
Mūsu  padome pēc  prāv. Dāv-
ja Kaņepa ierosinājuma jūnija 
pirmās nedēļas nogalē rīkoja 
Rietumu apgabala konferenci. 
Tajā piedalījās draudzes pār-
stāvji un mācītāji no visām Rie-
tumu apgabala draudzēm un par 
jauno Rietumu apgabala prā-
vestu ievēlēja Kārli Žolu. Jūnija 

beigās atvadījāmies no Dāvja un viņa ģimenes. Vasaras 
mēnešos draudzes valde jau sāka domāt  par draudzes 
nākotni. Mācītājs Aivars Ozoliņš bija ar mieru  mūsu 
draudzē kalpot vismaz reizi mēnesī. Augustā norunā-
jām, ka mācītājs Kārlis Žols kalpos mūsu draudzē sep-
tembŗa beigās un pēc dievkalpojuma runāsim par drau-
dzes nākotni un mācītāja meklēšanu. Sēdē tika nolemts, 
ka mūsu draudze vairs nespēj algot pilnlaika mācītāju 
un būtu ļoti grūti atrast puslaika mācītāju.  

Dienvidkalifornijas latviešu ev. lut. draudzes pilnsapulce 

No kreisās: pilnsapulces sekretāre Omula Pence, draudzes valdes locekles 
Daina Ābele, Tamāra Rūse, Dace Pavlovska; Aivars Jerumanis lasa latviešu 

nama 2012. gada darbības pārskatu 

Draudzes pilnsapulces dalībnieki 

F
ot

o:
 A

iv
ar

s 
Je

ru
m

an
is

 

F
ot

o:
 A

n
na

 Ā
b

el
e 



 31 

 

Pieteikumus puķu novietošanai uz 
altāŗa pieņem  

Biruta Šulca, tālr.: 626-443-8464,   
e-pasts: birschultz@att.net   

Dievnamā pie ieejas  ir kalendārs, 
kur var pierakstīties; lūdzu uz-

rakstīt zīmīti un iedot mācītājam pirms dievkalpo-
juma, ja puķes novietotas kāda piemiņai  

vai jubilejā, par ko  vēlams paziņot.  

Mūsu bijušais mācītājs Dāvis Kaņeps ar ģimeni 
kopš 1. aprīļa dzīvo Hamiltonā, Kanadā. Dāvis ir 
jaunais latviešu draudzes mācītājs, 9. jūnijā viņu 
ievadīs amatā. Mēs viņu apsveicam un novēlam visu 
to labāko, kalpojot jaunā draudzē.  

ZIEDOJUMI 
DRAUDZES VAJADZĪBĀM 
H. Eserts – $40 
ARCHIBĪSKAPA ALGAS FONDAM 
T. Rūse – $50; B. & G. Šulci (Schultz) – $50 
LIELDIENU 
G. & L. Lindes – $150 
 (Šie ziedojumi saņemti līdz 2013. g. 10. maijam) 
„Zvanniekiem” 2013. gadā saziedots $144.  
Lūdzam neaizmirst iemest kādu centu vai dolaru 
„Zvannieku cūciņā” baznīcas priekštelpā.  
Draudzes padome pateicas par ziedojumiem! 

Sēdes laikā Ziemeļkalifornijas draudzes mācītājs 
Kārlis Žols piedāvāja mūsu draudzē vadīt dievkalpoju-
mu  reizi mēnesī, viņa draudzes locekļiem neesot iebil-
dumu. Nolēmam, ka draudze turpinās savu darbību un 
dievkalpojumi notiks apmēram divas reizes mēnesī. 
Draudzes darbība turpinājās tāpat kā iepriekšējos gados 
– notika Rudens bazārs un Adventa koncerts. Koncertu 
rīkoja Lolita Ritmane, tajā piedalījās liela grupa dziedā-
tāju un mūziķu.  

Ar draudzes ziedojumiem turpinām palīdzēt samak-
sāt par pusdienām  Neretas trūcīgiem bērniem un atbal-
stām Zvannieku bērnus.  

Pateicos visiem no sirds, kuŗi palīdzējuši draudzes 
mazos un lielos darbos. Esam pierādījuši – ja visi strā-
dājam Dieva labā, viss ir iespējams, un mūsu baznīca 
un draudze spēs pastāvēt. 

Draudzes priekšniece Tamāra Rūse 

Draudzes padome (no kreisās): Sanita Šūmane Karami, Tamāra Rūse, Liene Linde, Dzidra Freimane,  
Daina Ābele,  Maija Paegle; nav Annas Ābeles, Vijas Lāces, Kārļa Millera, Daces Pavlovskas,   

Marutas Ratermanes, Birutas Šulcas un Viļa Zaķa   
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Latvian Ev. Luth. Church of So. Calif. 
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1927 Riverside Drive 
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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». 

Čekus lūdzam izrakstīt: LATVIAN ASSOCIATION OF SO CALIF., un nosūtīt: 
              Mrs. Tamāra Kalniņa 252 E Garden Green, Port Hueneme, CA 93041 

Dienvidkalifornijas latviešu biedrības informācijas tālrunis: 323-663-6267 
Nama tālrunis:  323-669-9027;  Informācijas biļetens tīmeklī: www.biletens.com 

Dienvidkalifornijas latviešu nams atrodas Losandželosā, 1955 Riverside Drive, un sasniedzams   
ar 96. autobusu (no Burbankas stacijas) –  Newell un Riverside Drive pietura 
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NORTH HOLLYWOOD, CA 

 
 
 
 

Lūdzu izgriezt un nosūtīt kopā ar čeku:  
DIENVIDKALIFORNIJAS LATVIEŠU BIEDRĪBAS KASIERIM 

 Vēlos būt Dienvidkalifornijas latviešu biedrības biedrs.  
 Nosūtu Dienvidkalifornijas latviešu biedrības biedru naudu  par  20___. gadu $ 25.00 

Biedru nauda ģimenei – $40 
Biedrības  biedriem Informācijas Biļetenu piesūta par brīvu! 
(nevajadzīgo svītrot) 

 
Nevēlos būt Dienvidkalifornijas latviešu biedrības biedrs,  
bet vēlos saņemt Informācijas Biļetenu. 
Nosūtu abonēšanas maksu          par  20___. gadu ……………$ 35.00 

 
Esmu students. Vēlos saņemt Informācijas Biļetenu. 
Nosūtu abonēšanas maksu            par  20___ . gadu …………..$  5.00 

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

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


