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4. oktōbrī no plkst. 7.00 rītā līdz 8.00 vakarā Latvijas 12. Saeimas vēlēšanas  
iecirknī latviešu namā 

4. un 5. oktōbrī novusa turnīrs latviešu namā 
12. oktōbrī plkst. 12.30 DK latviešu ev. lut. draudzes rudens bazārs 

12. oktōbrī plkst. 4.30 DK LB telpā tikšanās ar vēsturnieku Uldi Neiburgu, filmas izrāde 
18. oktōbrī  plkst. 4.00 Losandzelosas latviešu nama svētki 

19. oktōbrī no plkst. 10.00 līdz 12.00 LASL pārstāvji pieņems saiņus sūtīšanai uz Latviju 

Foto: Guntis Švītiņš  

Savvaļas zirgi  Pils salā Lielupē pie Jelgavas 
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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 $35 gadā, ģimenei – $50 gadā.  Par biedru var 
kļūt, nosūtot biedrības kasierim biedru naudu. Personām, ku-
ŗas nav DK LB biedri, Informācijas Biļetena abonēšanas 
maksa ir $40 gadā. DK LB biedra nauda vai maksa par abone-
mentu  jānosūta biedrības kasierei: 

Mrs. Tamāra Kalniņa 252 E. Garden Green  
Port Hueneme CA 93041;  Tālr. 805-382-2925 
Čeki izrakstāmi:  LATVIAN ASSOC. of SO. CA  

Maksa privātpersonai par sludinājuma ievietošanu vienu 
reizi ir: par pilnu lappusi $25, ½ lappusi – $15, ¼ lappusi 
$10, uzņēmējdarbības karti – $6. 

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:   
 Jānis Daugavietis, Inguna Galviņa, Tamāra Kalniņa 
– kasiere, Valdis Ķeris, Ieva Liepniece, Nora Mičule, 
Astra Moora – sekretāre,  Valdis Pavlovskis, Pēteris 
Staško, Dace Taube  – biedrības pārstāve latviešu 
nama valdē, Jānis Taube, Dziesma Tetere, Vilis 
Zaķis, Aija Zeltiņa-Kalniņa – biedrzine un Losan-
dželosas latviešu skolas pārstāve 
 

DK LB valdes sēdes notiek katra mēneša otrajā svēt-
dienā plkst. 12.00 Losandželosas latviešu namā 

 

Revīzijas komisija:  
Kārlis Millers, Tālivaldis Paegle, Jānis Ripa  

 

Latviešu namu izīrē Jānis Taube, tālr.: 310-475-8004 Lūdzu laikus ziņot par adreses maiņu  
Latviešu namā līdzās ziņojumu dēlim atrodas 

grāmata, kuŗā var ierakstīt izmaiņas, vai arī paziņot 
par tām biļetena redaktorei. 

 Ievērībai 
Latviešu nama pārvaldes kasiere ir Vita Volkovska 
(čeki jāizraksta: Latvian Community Center un jāsū-
ta 1955 Riverside Dr. Los Angeles, CA 90039-3704) 
DK latviešu biedrības kasiere  – Tamāra Kalniņa 
(čeki jāizraksta: Latvian Assoc. of So. Ca. un jāsūta: 
252 East Garden Green, Port Hueneme,  
CA 93041-1912) 
DK latviešu draudzes kasiere – Dace Pavlovska (čeki 
jāizraksta: Latvian Ev. Luth. Church of So. Ca. un 
jāsūta:  3911 Scandia Way, Los Angeles, CA  90065) 

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

IB metiens – 330 eksemplāru 

Dienvidkalifornijas latviešu biedrības valdes paziņojums  

Tā kā  paaugstināti pasta tarifi  un arī daudz 
kas cits kļuvis dārgāks,  DK LB valde  ir spiesta  
no nākamā gada paaugstināt  biedrības biedru 
maksu: vieniniekam – $35; ģimenei – $50; 
studentiem – $10; tiem, kuŗi nevēlas būt 
biedrības biedri, bet grib abonēt  biļetenu – $40. 

DK LB valde  lūdz biedrības biedrus un IB 
abonentus samaksāt biedru naudu un par 
biļetena abonēšanu gada sākumā, nevis beigās.     

Piešķirt jauniešiem stipendijas, atbalstīt koŗus, 
sportistus, deju kopu, izdot biļetenu iespējams 
tikai ar DK LB biedru un biļetena abonentu 
atbalstu.  
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 Losandželosas latviešu skolā 14. septembrī sākās 
mācības. Skolā pieteikušies 33 skolēni. Pirmajā sko-
las dienā viņi dziedāja tautasdziesmas, dejoja tautas-
dejas un rotaļdejas. Vecāki aicināja pie bagātīgu 
pusdienu galda Visiem bija priecīgs prāts! 

Latviešu skolas skolotāji sapulcējās jau 21. sep-
tembrī pēc dievkalpojuma, lai sadalītu  audzēkņus 
pa klasēm, pārrunātu mācību priekšmetus, apspries-
tu stundu sarakstu un  sarīkojumu kalendāru.  

Jaunajā mācību gadā Losandželosas latviešu 
skolā būs 1., 2., 5.a, 5.b. un 7. klase, kā arī pieau-
gušo latviešu valodas klase. Vecāki šim mācību ga-
dam vēl var pieteikt  bērnus bērnudārzā, tad varētu 
izveidot arī bērnudārza klasi.  

Skolēnus mācīs skolotāji: Pauls Berkolds, Inguna 
Galviņa, Guna Jostsone, Tamāra Kalniņa, Benita 
Mičule, Nora Mičule, Ilze Nagaine, Ilze Strazdiņa, 
Dziesma Tetere, Aija Zeltiņa. Uzvedumu par Burt-
nieku ezera teikām palīdzēs veidot Andra Berkolda. 

Uz skolotāju konferenci kas notiks 20. septembrī 
Sietlā, brauks skolas pārzine Nora Mičule.  

Losandželosas latviešu skolā sācies jaunais mācību gads 

Skolas saime pirmajā skolas dienā 14. septembrī 

Rudens svētkus svinēsim 12. oktōbrī, kad notiks 
arī draudzes bazārs.  Kā katru gadu  latviešu skolas 
saime piedalīsies Latvijas valsts dibināšanas atceres 
sarīkojumā. Skolas eglīte būs 14. decembrī. 

Pēc gada Ziemeļkalifornijā, Sanhosē, notiks 
Dziesmu svētki.  Tajos piedalīsies ne tikai jauniešu 
tautasdeju kopa  „Pērkonītis”, jauktais un vīru koris, 
bet arī skolēni – gan dejojot, gan dziedot. „Pērkonī-
ša” vadītājas Dziesma Tetere un Ilze Nagaine iepa-
zīstināja ar tautasdeju uzveduma iecerēm un skolēnu 
lomu tajā. Kopā ar dziedāšanas skolotāju Paulu 
Berkoldu viņas runāja par mēģinājumiem. Pērn 
skolas sarīkojuma temats bija  „Rīga”, šim gadam 
Pauls Berkolds ieteica „Latvijas ūdeņi”. Nesen 
iznākusi jauna grāmata par Burtnieku ezera teikām, 
un audzēkņi skolotāju vadībā to var izmantot 
interesantam uzvedumam.  Vēlam visiem skolēniem 
izturību, veiksmi, sekmes mācībā un aicinām palikt 
skolā līdz pavasarim, mācību gadu beigām. Latviešu 
skolā viņus gaida daudz interesantu piedzīvojumu. 

Inguna Galviņa 
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Latviešu skola Sandiego 
Sandiego latviešu skoliņā  pagaidām pieteikti  pieci   

1-2 gadu veci bērni, bet mīļi gaidīti arī vecāki brāļi un 
māsas. Nodarbības notiek trešdienās no plkst. 3.30 līdz 
5.30 vecāku mājās. Informāciju var iegūt, zvanot 
Sandrai Gotlaufai-Orozko, tālr.: 760-460-1856 vai 
rakstot, e-pasts: gotlaufa@gmail.com 

Pirmās nodarbības temats bija „Mājdzīvnieki”. Vecā-
ki bērniem lasīja pasakas un stāstus, visi kopā dziedāja 
dziesmiņas, pētīja dažādu mājdzīvnieku attēlus un ko 
katrs saka, noskatījās īsu mācību filmiņu par Latvijas 
mājdzīvniekiem, bērni veidoja rokas nospieduma pīlītes, 
bija arī sensorā rotaļa ar ūdeni un pīlēm, beigās uzkodas, 
bērnu rotaļas savā vaļā. Māmiņām un bērniem nodarbī-
bas patika, tāpēc nolemts tikties katru nedēļu. Vecāki vēl 
sprieda, kur iegādāties piemērotas grāmatas, atrast labas 
videofilmas, tvartus latviešu valodā u. tml. 

Nākamās nedēļas nodarbības temats bija „Savvaļas 
dzīvnieki”.  

Sandiego latviešu skoliņas dibināšanas ierosinātāja 
Sandra Gotlaufa-Orozko pastāstīja, ka bērni lielākoties ir 
no jauktu laulību ģimenēm. Viņas dzīvesbiedram Leo 
Orozko dzimtā valoda ir spāņu, Sandra pagaidām spā-
niski runā sarunvalodas līmenī. Viņai patīkot mācīties 
svešvalodas, un spāņu valoda nešķiet grūta. Tā ļoti noder 
gan ceļojot, gan sazinoties ar radiem Meksikā, gan arī 
darbā.  Sandra ar meitu runā latviski, ar vīru angliski, 
vīrs ar meitu spāniski. 

 Sandras dzīvesbiedrs saprot, ka viņai ir ļoti svarīgi 
saglabāt savu identitāti, ciešas saiknes ar ģimeni un 
draugiem Latvijā. Sandrai Latvijā ir liela ģimene, kuŗā 

visi dzied, dejo, spēlē orķestrī, viņa pati bijusi Madonas 
pūtēju orķestŗa dalībniece un dziedāja korī.  

Pērn  ģimene ap Ziemsvētku un Jaungada laiku cie-
mojās Latvijā, un dzīvesbiedram izdevās redzēt dažādās 
tradicijas, noklausīties koncertus, un viņam radušies ļoti 
pozitīvi iespaidi par Latvijas kultūras dzīves bagātību 
gan Rīgā, gan laukos. Tagad viņš noteikt grib redzēt 
Dziesmu svētkus.  

Leo Orozko ir sava kompānija, kas importē no Mek-
sikas un izplata vairumtirdzniecībā  akmens materiālus 
(plūdmales oļus) celtniecībai un ainavu veidošanai Par 
viņa kompaniju vairāk var uzzināt: 
www.bestmexicanbeachpebbles.com 

Sandiego latviešu skolas audzēkņu vecāki ar bērniem no kreisās: Andrea Erkmane,  
Sandra Gotlaufa-Orozko, Annabella Orozko, Hugo Svikss, Tomass Erkmanis, Kristīna Roze Melvielle,  

Inese Pavāre Melvielle, Līga Sviksa  

Sandiego skolas skolēni (no kreisās): Annabella 
Orozko, Hugo Svikss, Tomas Erkmanis, Kristīna 

Roze Melvielle; nav Katrīnas Ulmanes 
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Intervija ar Noru Mičuli  
Latvijas televīzijā 

Latvijas televīzijas  kanāļa Rīga TV24  raidījuma 
„Rampas ugunis” vadītājs Andris Kivičs 28. jūlijā  
intervēja  Noru Mičuli. Intervija ilga vienu stundu, tajā 
Nora pastāstīja  par Losandželosas latviešu namu, skolu, 
viesiem, kādi pie viņas ciemojušies, par ģimenes iz-
braukšanu no Latvijas, dzīvi bēgļu nometnēs Vācijā, 
ieceļošanu ASV, studijām, saviem vaļaspriekiem.  Nora 
savās mājās gadu gaitā uz īsāku un ilgāku uzņēmusi 
neskaitāmus ciemiņus no Latvijas – aktieŗus, mūziķus, 
studentus, ārstus, skolotājus.  Nora ir arī viena no Vītola 
stipendiju fonda mecenātēm, viņa atvēlējusi līdzekļus, 
lai palīdzētu kādam jaunietim  Latvijā iegūt augstāko 
izglītību. 

Lauris Reiniks komponējis Norai veltītu dziesmu, 
raidījuma vadītājs parādīja videozibsni, kuŗā Lauris ar 
māsu Rūtu un Ingu Puchovu šo dziesmu dzied Noras 
mājās Losandželosā.   

Interviju var noklausīties youtube: 
 www.youtube.com/watch?v=hjrCQ4dJwdk 
www.youtube.com/watch?v=fQzGIh7JdTs 

Rīgā,  Latvijas Nacionālā  bibliotēkā  (Mūkusalas  
ielā 3) no 6. līdz 7. oktōbrim notiks PBLA Kultūras fon-
da rīkotā otrā zinātniskā konference „Latvija ārpus Lat-
vijas. Kultūra, vēsture emigrācija un nacionālā identi-
tāte”. Konferencē tiks analizēti kultūras procesi ārpus 
Latvijas, galveno uzmanību pievēršot pēdējiem desmit 
gadiem. Konferences darba kārtā paredzēti pētījumi par 
latviešu izceļošanas vēsturi, emigrācijas procesiem, na-
cionālās identitātes saglabāšanu. 

Konferences referenti būs Latvijas un ārzemju lat-
viešu  kultūras un zinātnes pārstāvji, latviešu zinātnieki.  

Konferencē referātus lasīs Andra Berkolda un Daira 
Cilne, divos koncertos atskaņos Lolitas Ritmanes 
mūziku. 

Konferences laikā notiks vairāki sarīkojumi:  
4. oktōbrī  plkst. 2.00 Vidzemes koncertzāles „Cēsis” 

kamerzālē  Pasaules latviešu kamermūzikas koncerts; 
programmā:  Daces Aperānes, Tālivalža Ķeniņa, Imanta 
Ramiņa, Lolitas Ritmanes kamermūzika. 

4. oktōbrī  plkst. 4.00 Pasaules latviešu mākslas cen-
tra galerijā (Lielā skolas iela 6,  Cēsis)  mākslas izstāde. 

4. oktōbrī plkst. 7.00 Vidzemes koncertzālē „Cēsis” 
un  5. oktōbrī plkst. 6.00 Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas 
akadēmijā, Rīgā Pasaules latviešu simfōniskās mūzikas 

koncerts; programmā: Jāņa Kalniņa Vijoļkoncerts,  
Tālivalža Ķeniņa Ceturtā simfōnija, Imanta Ramiņa 
„Odiseja”, Lolitas Ritmanes „Uvertīra gaismai”, Bruno 
Skultes „Nerrs”. 

5. oktōbrī plkst. 2.00 Rīgas Latviešu biedrībā dzies-
muspēle  „Sprīdītis” (pēc Annas Brigaderes pasaku 
lugas motīviem), Viļņa Baumaņa librets, Andreja Jan-
sona mūzika.  Piedalīsies Rīgas 6. vidusskolas  sōlisti, 
dejotāji, koris un orķestris; diriģents: Andrejs Jansons. 

6. oktōbrī  plkst. 2.20 Andras Berkoldas  referāts 
„Teātŗa attīstība un jaunākās tendences ārpus Latvijas. 

7. oktōbrī plkst. 10.15 Dairas Cilnes referāts 
„Baznīca, bet ne tikai”. 

 

 Konferences telpās Latvijas Nacionālajā bibliotēkā 
būs vairākas izstādes: Latvijas Nacionālā archīva Lat-
vijas Valsts archīva veidotā izstāde „Dziesmu svētki Es-
lingenā”; fotoizstāde: Berlīnes mūŗa krišana un latviešu 
jauniešu akcijas (1987.-1989 .g.) 

Konferences rīkotāji  un sadarbības partneŗi: PBLA 
Kultūras fonds, Latvijas Nacionālā bibliotēka, J. Vītola 
Latvijas Mūzikas akadēmija, Latvijas Nacionālā archīva 
Latvijas valsts archīvs, Latvijas Republikas Ārlietu mi-
nistrija, Latvijas Republikas Kultūras ministrija. 

Zinātniskā konference „Latvija ārpus Latvijas. Kultūra, vēsture,  
emigrācija un nacionālā identitāte” 

Latvijā aizsākta sabiedriskā iniciātīva „Mākslai 
vajag telpu” ar mērķi panākt Laikmetīgās mākslas 
mūzeja uzcelšanu Rīgā. Šovasar dažādās Rīgas vietās 
bija novietoti 15 latviešu mākslinieku 15 apgleznoti 
krāsaini gliemeži, lai pievērstu sabiedrības uzmanību 
laikmetīgajai mākslai. Gliemeži simbolizē lēno 
mūzeja tapšanas gaitu.  

Mākslai vajag telpu! 
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Baltijas ceļam būt! 
Latvijā 4. oktōbrī notiks Saeimas vēlēšanas. Ievērojot 

starptautiskos notikumus un Krievijas amatpersonu iztu-
rēšanos, tās būs vienas no svarīgākajām neatkarīgās Lat-
vijas vēsturē.  Krievijā ļoti gaida šo vēlēšanu rezultātus, 
jo Latvijas Saeimā aktīvi darbojas partijas pārstāvji, ku-
ŗiem jau labu laiku ir līgums ar Vladimira Putina partiju 
„Vienotā Krievija”. Šis līgums starp „Saskaņu” un Puti-
na partiju tiek zelta diegiem šūts un drošā seifā turēts, jo 
Krievijā daudzi cer, ka šī partija beidzot no opozīcijas 
nokļūs valdībā (koalicijā). 

Vai kādam vēl ir jautājumi? Nav zināms, par ko bal-
sot? 

Latvija 2014. gada 1. janvārī iestājās eirozōnā. Vai 
viegli bija sasniegt finanču rādītājus, lai to izdarītu? Nē! 
Man nebija viegli. Kopš 2010. gada es sitos kā pliks pa 
nātrēm, lai nopelnītu sev iztiku. Un es nebūt nebiju vie-
nīgais. Katrs uzņēmējs, pensionārs, skolotājs un skolēns 
sajoza jostu ciešāk un apņēmīgi devās savās ikdienas 
gaitās. Mēs strādājām, negūdami labumu, kādu varētu 
saņemt attīstītā valstī. Mēs par savu darbu nesaņēmām  
pietiekami lielu atalgojumu, taču esam saņēmuši lielāko 
vērtību jebkuŗas valsts izpratnē – tā ir brīvība, drošība un 
stabilitāte! 

Latvija līdz šim nekad nav bijusi tik stabila, financiāli 
aizsargāta un militāri droša zeme. Par visu šo vērtību no-
drošināšanu mums jāpateicas Eiropas Savienībai, NATO 
un eirozōnai. To esam sasnieguši mēs, vēlētāji! 

Ko darīt turpmāk? 
Es nedomāju  vēlēšanu dienā 4. oktōbrī palikt mājās, 

aizbildinoties, ka nav par ko balsot vai ka neviens no 
deputātiem nav īsti nevainojams! 

Īsti nevainojams nav arī  viesu apkalpotājs Vecrīgas 
bārā, kuŗam pajautāju, vai viņš kādreiz ir grēkojis, un 
saņēmu atbildi, ka esot gan.  Ikvienam, kam vara lielāka, 
kļūdas gadījumā būs lielākas neveiksmes. Taču nekļūdās 
tikai tas, kas nekā nedara! 

Mēs esam darītāji un tādējādi atšķiŗamies no citām 
tautām. Aizejiet uz kādu latviešu sentēvu mūzeju. Tur 
atradīsit darbarīkus! Tos redzēju arī Emiļa Melngaiļa 
mūzejā. Mēs protam strādāt, jo mūsu senči zināja darba 
tikumu. Mums nevajag ieroču, lai izdarītu ko izcilu. 
Mums nevajag pārgudru dzīves skolotāju, lai gūtu 
panākumus. Mēs zinām savu spēku, un tas ir – darbs! 
Pajautājiet sev, kas ir visvērtīgākais pēc smagi padarīta 
darba? Novērtēt un nosargāt to, kas paveikts. Un mums 
par paveikto nav jākaunas! 

Aicinu balsot par partijām, kuŗas ir koalicijā – 
„Vienotība”, „Tēvzemei un brīvībai”/Latvijas nacionālā 
neatkarības kustība,  Zaļo un zemnieku savienība. 

Normunds Medens 

Partiju solījumi vēlētājiem  
„Vienotības” saraksta galvgalā ir  ārlietu ministrs 

Edgars Rinkēvics, Solvita Āboltiņa un Laimdota Strau-
juma. Partijas programmā uzsvērta aizsardzības nozīme, 
ekonomiskā izaugsme, kas sagādās labklājību, solīts 
uzlabot ārstniecību. „Vienotības” sauklis – „Augsim 
gudri”.  

Nacionālās apvienības vadītāji –  Raivis Dzintars, 
Dace Melbārde, Gaidis Bērziņš, Edvīns Šnore, Inese 
Laizāne un Roberts Zīle. Galvenie mērķi – dzimstības 
paaugstināšana, ārējā un iekšējā drošība. Partija iebilst 
pret uzturēšanās atļauju piesķiršanu.  Sauklis – „Droša 
izvēle Latvijai”. 

Zaļo un zemnieku savienības galvenie pārstāvji –  
Dana Reizniece-Ozola, Raimonds Vējonis, Kārlis 
Seržants, Jānis Dūklavs, Uldis Augulis, Augusts Brig-
manis. Partijas sauklis  – „Būsim saimnieki savā zemē”.  

Partijas „Vienoti Latvijai” galvenie vadītāji ir Ivars 
Godmanis, Ainārs Šlesers un Aigars Kalvītis. Mērķis – 
Latvijai nākamo desmit gadu laikā jāsasniedz Eiropas 
Savienības caurmēra dzīves līmenis. „Vienoti Latvijai” 
sauklis – „Mēs mākam”. 

„Ar sirdi Latvijai” galvenā pārstāve ir Inguna 
Sudraba. Partijas sauklis – „Laiks pārmaiņām”. ASL ir 
pret brīvo tirgu, ES, visām esošām koalicijas partijām un 
visiem, kas valdījuši pēdējos 20 gadus.  

Latvijas lielākā partija „Saskaņa” (agrāk Saskaņas 
centrs) sludina, ka ir sociāldemokratiska, ne etniska 
partija, un ierosina  paplašināt tirdzniecību ar Ķīnu un 
Kazachstānu.  

Aināra Repšes vadītā partija „Latvijas attīstībai” 
aicina attīstīt ekonomiku, lai iedzīvotāji neemigrē slikto 
darba iespēju dēļ. 

Būsim apzinīgi! 
 

Sameklēsim savu pasi un 4. oktōbrī 
brauksim uz Losandželosas 

latviešu namu, kur no plkst. 7.00  
rītā līdz 8.00 vakarā darbosies 

1084. vēlēšanu iecirknis. 
 

Svarīga ir katra balss, lai Saeimā 
ievēlētu  deputātus, kuŗi uzticīgi 

kalpos Latvijas tautai! 
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Latvijā dzīvo 1 295 345 latvieši un 
vairāk nekā pusmiljons krievu  

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde 27. au-
gustā publiskoja Iedzīvotāju reģistra datus, kuŗi 
liecina, ka Latvijā  dzīvo 1 295 345 latvieši un 
582 998 krievi. Katram trešajam krievu tautības 
iedzīvotājam nav pavalstniecības – kopumā 
Latvijā  ir 181 785  nepavalstnieku. Pavalstnie-
cības nav arī 713 latviešiem.  

Latvijā dzīvo 73 442 baltkrievi, 52 274 ukrai-
ņi, 47 947 poļi, 27 778 lietuvieši, 8972 ebrēji, 
8972 čigāni. Pēdējos gados Latvijā ieceļojuši 
864 ķīnieši  (tikai četri no viņiem ir Latvijas 
pavalstnieki), 46 kubieši, divi laosieši, divi pa-
namieši, septiņi tunisieši, 18 vjetnamiešu, 47 sī-
rieši, kā arī citu tautību pārstāvji.         (tvnet.lv) 

Franči nepiegādās krieviem 
kaŗakuģi Mistral  

Amerikas baltiešu brīvības līgas, Amerikas latviešu 
apvienības, Pasaules brīvo apvienības, DV organizācijas 
vadītāju un biedru pūles atmaksājušās. Bija vērts protes-
tēt, zvanīt uz ASV prezidenta Baraka Obamas biroju un 
sūtīt vēstules  – Francijas prezidenta biroja pārstāvji zi-
ņojuši, ka kaŗakuģi Mistral krieviem pagaidām nepie-
gādās.  

Francijas prezidenta biroja paziņojumā atzīts – situā-
cija Ukrainā ir nopietna, un Krievijas darbības Austrum-
ukrainā ir pretrunā Eiropas drošības pamatiem. 

Franču plānus pārdot Krievijai kaŗakuģus nosodīja 
daudzu valstu, tostarp ASV amatpersonas.  

ASV vēstnieks Eiropas Savienībā uzrunā Eiropas Par-
lamentā uzsvēra, ka, ievērojot situāciju Ukrainā, Vašin-
gtonā neatbalsta šo darījumu. 

Lielbritanijas premjērministrs Deivids Kemerons pa-
ziņoja, ka patlaban Francijas-Krievijas līguma izpilde 
par kaŗakuģa piegādi būtu neiedomājama. 

Kopš vasaras sākuma aptuveni 400 Krievijas jūras 
kājnieku Francijā mācās, kā kaŗakuģis Mistral  izmanto-
jams. 

Bazeskuģis Mistral ir lielākais kuģis Francijas jūras 
flotē, tas var uzņemt līdz 16 hēlikopteru, četras kājnieku 
desanta baržas, 60 bruņutransportieŗu un apmēram 700 
kareivju. 

Francijā radušās bažas, ka, laužot līgumu ar Krieviju, 
būs ne tikai ieņēmumu zudums, bet cietīs arī ieroču 
eksportētāju reputācija. 

Lūdz atbalstu ALJAs 62. kongresa 
rīkošanai 

     Sietlas latviešu jaunat-
nes apvienība (SLJA) no 
26. līdz 30. novembrim 
Sietlā rīko Amerikas lat-
viešu jaunatnes apvienības 
(ALJA) 62. kongresu. 
Kongresa laikā būs iespēja 
noklausīties dažādu speciā-
listu lekcijas. Ievērojamais 
tēlnieks Sandis Kondrāts 
vadīs semināru par uzņēmē-

ju darbību Latvijā, Ēriks un Aldis Raisteri –  semināru 
par alus darīšanu, būs arī Latvijas īpašā vēstnieka 
sadarbībai ar ārzemju latviešiem Pēteŗa Elferta lekcija.  

Mums svarīgi palielināt ALJAs un SLJAs 2015. gada 
budžetu un veicināt jauniešu sabiedriskās aktīvitātes 
Rietumkrastā.  

SLJA tikai nesen atjaunoja savu darbību, mūsu 
līdzekļi ir ierobežoti, tāpēc kongresa rīkošanai lūdzam 
Dienvidkalifornijas latviešu biedrības financiālu atbal-
stu. Aicinām atsevišķus cilvēkus un organizācijas kļūt 
par SLJAs un kongresa labvēļiem. Var ziedot arī atse-
višķiem mērķiem, piemēram, lekciju atbalstam.   

Zelta pakāpes labvēļi/ziedotāji saņems īpašu atzinības 
rakstu. Sudraba un bronzas labvēļus pieminēsim kongre-
sa vietnē tīmeklī.  Visi labvēļi kongresa laikā tiks 
godināti. 

 SLJAs un ALJAs biedri būs ļoti pateicīga par jeb-
kādu atbalstu. Ceram, ka uz kongresu atbrauks arī 
daudzi Dienvidkalifornijas latviešu biedrības biedri.  

ALJAs 62. kongresa labvēļu pakāpes: 
ZELTA PAKĀPE (no $350) 
Zelta pakāpes īpaši mērķi: 
telpu īrēšanai; lekciju atbalstam 
SUDRABA PAKĀPE (līdz $349) 
Sudraba pakāpes īpaši mērķi: 
mūziķiem; dalībnieku transportam Sietlā 
BRONZAS PAKĀPE (līdz $99) 
Bronzas pakāpes īpaši mērķi: 
kongresa materiālu sagatavošanai; 
kongresa zīmola kreklu pagatavošanai 
Čekus lūdzam izrakstīt: Seattle Latvian Congress    

un nosūtīt: Aina Lorberga  
1000 8th Ave, Apt. 1-405, Seattle, WA 98104  
Var  maksāt ar Paypal: (seattlekongress@gmail.com) 
Informācija: www.SeattleKongress2014.org 

SLJAs valdes locekle Indra Ekmane 
(indra.ekmanis@gmail.com) 
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Losandželosas latviešu vīru koris „Uzdziedāsim brā-
ļi!” pēc savas pirmās Latvijas  turnejas atgriezās mājās 
tūlīt pēc Jāņiem. Žēl, ka vīri nepiedalījās pasaules koŗu 
olimpiadā,  arī tā būtu vienreizējs piedzīvojums. Ikvie-
nam, kas vairākus gadus Latvijā nav bijis,  pārsteigumu 
netrūkst. 

ASV vēstniecībā Rīgā 3. jūlijā notika Neatkarības 
dienas svinības. Tajās bija aicināti  piedalīties ASV 
pavalstnieki, kuŗi dzīvo Latvijā, kā arī lūgti viesi. Mani 
laipni uzaicināja Ināra Reine, ar viņu, viņas dzīvesbiedru 
Gunāru un Māru Luteri satikāmies autobusa pieturā 
pulksten piecos pēcpusdienā pie Nacionālā teātŗa un 
kopā braucām uz vēstniecību. Tā atrodas privātmāju 
rajonā Samnera Velsa ielā 1, tuvu lidostai. Gar ceļu, kas 
ved uz lidostu aug slaidi bērzi, tie esot stādīti jau Kārļa 
Ulmaņa laikā. Vēstniecības darbinieki lidostā var nokļūt 
desmit minūtēs vai pat ātrāk. Vēstniecības territorija ir 
liela, apjozta ar diviem žogiem. Apmeklētājiem  rūpīgi 
pārbaudīja pases un somas, pēc pārbaudes laipni pateicās 
par ierašanos. Ciemiņus cienāja ar popkornu, alu, ham-
burgeriem, saldumiem. ASV vēstnieks Latvijā Marks 
Pekala teica uzrunu  latviešu un angļu valodā, spēlēja 
Latvijas Nacionālo bruņoto spēku stāba orķestris.  Prie-
cīgi sasveicinājāmies  ar Tālivaldi Paegli, Dainu Bīriņu, 
Juri Petričeku, redzējām arī bijušo Latvijas valsts pre-
zidenti Vairu Vīķi Freibergu, patērzējām ar viņas kance-
lejas vadītāju Mārtiņu Bondaru un viņa dzīvesbiedri, 
mākslinieci Ievu Bondari. Mārtiņš Bondars ir partijas 
„Reģionu alianse” biedrs, un partijas kopsapulcē 7. jū-
nijā  viņš ieteikts par  ministru kabineta vadītāja kandi-
dātu. 

Vēstniecības territorijā tika rīkotas rotaļas bērniem,  
2003. gadā Rīgā dibinātā „Amerikāņu auto kluba” biedri 
piedāvāja aplūkot vairākas amerikāņu klasiskās automa-

šīnas, varēja dabūt grāmatu, kuŗā ievietoti ASV vēstnie-
cības mākslas darbu attēli.  Vēstniecības kollekcijā ir 
Vijas Celmiņas, Māras Skujenieces,  Daiņa Pundura, 
Dainas Taimiņas, Filipa Halsmana, Zanes Bērziņas, 
Gundegas Strautmanes, Lukasa Rainera, Petas Badas, 
Sintijas Onas Innisas, Māras Skujenieces u. c. ame-
rikāņu, Amerikas latviešu un Latvijas latviešu māksli-
nieku darbi. 

Neatkarības dienas svinības ilga līdz pulksten pusas-
toņiem vakarā, pilsētā atgriezāmies ar autobusu, kas 
meta lokus pa Pārdaugavu, tā ka radās izdevība apskatīt 
vairākas mazāk pazīstamas vietas. 

Rīgā pie operas 6. jūlijā notika koncerts „Dzimuši 
Rīgā”, ko varbūt varētu salīdzināt ar nupat Labor Day 
nedēļas nogalē Losandželosā notikušo koncertu Made in 
USA. Pie Rīgas operas bija īpaši izveidota brīvdabas 
skatuve, tāpat kā pie pilsētas valdes ēkas Losandželosā. 
Uz abiem koncertiem bija ļoti dārgas biļetes, bet kon-
certu Rīgā varēja noskatīties televīzijā. Koncertā Los-
andželosā galvenokārt skanēja rokmūzika, Rīgā – aka-
dēmiskā mūzika, piedalījās izcili, pasaulē pazīstami 
mūziķi – Maija Kovaļevska, Inese Galante, Aleksandrs 
Antoņenko, Egils Siliņš, Miša Maiskis, Ksenija Sidaro-
va,  Baiba Skride, Iveta Apkalna, Vestards Šimkus, 
Raimonds Pauls, Laima Jansone, Latvijas Radio koris, 
Valsts Akadēmiskais koris „Latvija”, kamerorķestris 
Kremerata Baltica.  Orķestŗus diriģēja Andris Poga un 
Māris Sirmais. Klausītāju vidū redzēja Raimondu Paulu, 
Valsts prezidentu Andri Bērziņu, bij. prezidentu Gunti 
Ulmani, ministru prezidenti Laimdotu Straujumu, Rīgas 
pilsētas galvu Nilu Ušakovu, goda konsulus, uzņēmējus. 

Nākamā dienā ceļš veda uz Siguldu, kur „Baltajā 
flīģelī” atklāja fotografes Gunas Oškalnes-Vējiņas 
fotoizstādi, veltītu dejotājai Vijai Vētrai. Vilcienā atkal 
tikos ar Juri Petričeku, iepriekšējā vakarā viņš bijis 
koncertā „Dzimuši Rīgai”, pārnakšņojis viesnīcā „Radi 

Gaismas pils ir augšāmcēlusies! 

Neatkarības dienas svinību apmeklētāji ar interesi 
aplūkoja šo reto  eksemplāru 
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un draugi” un no rīta devās uz Siguldu, kur dzīvo kopš  
2008. gada, kad ar dzīvesbiedri Ritu atgriezās Latvijā.   

No 1. līdz 9. jūlijam Siguldā notika Daces Aperānes 
rīkotie XI starptautiskie latviešu jauniešu mūziķu meis-
tarkursi. Fotoizstādi atklāja pusdienlaikā, pievakarē sā-
kās meistarkursu dalībnieku koncerts. Jāteic, tas bija īsts 
maratonkoncerts, trijās daļās, kopā 46 priekšnesumi. 
Meistarklašu vadītāji varēja lepoties ar saviem audzēk-
ņiem, kuŗi dziedāja, spēlēja dažādus instrumentus un 
šķita cits par citu talantīgāki. Meistarkursi ir jauno ta-
lantu kalve, un nav ne mazāko šaubu, ka ne viens vien 
no šiem jauniešiem kļūs par pasaulē pazīstamu mūziķi. 

Pasaules koŗu olimpiada sākās 9. jūlijā, un veselu ne-
dēļu Rīga skanēt skanēja.  Latvijā bija ieradušies piecu 
kontinentu 70 valstu 460 koŗu  (apmēram 28 000 koris-
tu). Daudzās zālēs (Ģildē, universitātes aulā, Kongresu 
namā, Jāņa Stradiņa universitātē) notika konkursi 29 ka-
tēgorijās,  Rīgas latviešu biedrības namā meistarklases, 
ko vadīja  ātrzemju un latviešu mūzikologi, Esplanādē, 
pie Rīgas stacijas un Vērmanes parkā draudzības 
koncerti gan rīta pusē, gan pēcpusdienā.  

Kopā ar Noru Mičuli un Māru Luteri Latvijas univer-

sitātes aulā noklausījāmies jaukto kamerkoŗu konkursu, 
kuŗā piedalījies brīnišķīgi Lietuvas, Indonēzijas, Ķīnas, 
Ungārijas, Filipīnu, Korejas, Krievijas un Latvijas  koŗi. 
Stingrie vērtētāji nemitīgi lika pie auss toņdakšiņu, lai 
pārbaudītu skanējuma tīrību. 

Koŗa olimpiadas nedēļā Vērmanes dārzā darbojās 
amatnieku tirdziņš, kuŗā varēja ne tikai garšīgi paēst, 
iegādāties visu, lai apģērbtos no galvas līdz kājām, bet 
nopirkt arī gandrīz visu mājai un saimniecībai nepiecie-
šamo. Latvijas amatnieku prasmi un izdomu var patie-
šām apbrīnot. Daudzas mantas aizceļoja uz ārzemēm, jo 
koristi iepirkās čakli, un slava par latviešu izcilajiem 
amatniekiem izplatīsies pa visu pasauli.  

Pilsētā valdīja priekpilna gaisotne, visi atraisīti smai-
dīja, un gribējās, lai šie svētki turpinātos vēl ilgi, vai vēl 
labāk – nekad nebeigtos. Kulminācija bija kopējais koŗu 
koncerts Mežaparkā, diemžēl pamatīga lietusgāze ģene-
rālmēģinājuma laikā sabojāja vairāku valstu koristu tēr-
pus un mūzikas instrumentus, tostarp japāņu bungas, tā-
pēc koncertā piedalījās mazāk dalībnieku nekā sākumā 
paredzēts, bijis arī jāsaīsina programma. Ārzemju koristi 
bija iemācījušies vairākas latviešu komponistu dziesmas, 

Dejotājai Vijai Vētrai veltītās fotografiju izstādes atklāšanā; no labās: Vija Vētra, Mārtiņš Štauvers, Siguldas 
mākslu skolas „Baltais flīģelis” skolotāja Maija Avota, Juris Petričeks,  Guntars Gedulis, skolas „Baltais 

flīģelis” direktors Guntars Zvejnieks, fotografe Guna Oškalna-Vējiņa  
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arī Jāzepa Vītola izcilo  „Gaismas pils”. Atceros, Portof-
speinā Sv. Jāzepa konventa skolas koristes neatsaucās 
diriģentes aicinājumam to nodziedāt, jo dziesma nav 
viegla. Mežaparkā publika dziesmu noklausījās, piece-
ļoties kājās.  

Gaismas pils ir augšāmcēlusies vārda tiešā nozīmē – 
augusta beigās atklāja jauno bibliotēkas ēku, kas tapa 
ilgi un grūti. Ir prieks, ka Rīga ieguvusi jaunu akcentu. 
Stāvot Daugavas malā un skatoties uz vienu pusi, acis 
priecē sensenā panorāma ar baznīcu un pils  troņiem, ot-
rā pusē – jaunie torņi un Gunāra Birkerta lolojums. Ne 
visi koristi varēja palikt līdz gājiena dienai 15. jūlijā, 
aizbraukušas bija arī Trinidadas Sv. Jāzepa konventa 
skolas koristes, gājienā nesa tikai Trinidadas un Tobago 
karogu. Olimpiadē piedalījās 82 koŗi no Ķīnas, un gā-
jiena laikā dzirdēja skatītājus spriežam – varbūt  ķīnieši  
atbraukuši izlūkos, vai vērts pārcelties uz Latviju?  

Gan atklāšanas, gan beigu ceremoniju pārraidīja tele-
vīzijā, un Pasaules koŗu olimpiades amatpersonas atzina, 
ka Rīgā viss izdevies teicami, bijusi laba organizācija, 
apmierināti dalībnieki un rīkotāji.  Nevienam vairs nevar 
būt nekādu šaubu, ka  Latvija patiešām ir koŗu lielvalsts! 

Latviju jūlijā bija pārņēmis karstuma vilnis, visi cen-
tās turēties ēnas pusē, viens otrs vīrietis tramvajā brauca 
ar pilnīgi atkailinātu augšdaļu, bez krekla! Karstuma re-
kords tika pārsniegts vairākas dienas no vietas. Septem-
brī karstuma rekordu nācās piedzīvot arī Losandželosā.  

Pirmajā dienā, staigājot pa Vecrīgu, uzvilku kurpes ar 
ne visai augstu papēdi, bet gandrīz izmežģīju potīti. Vē-
lāk ievēroju Māras Luteres ieteikumu – staigāt tikai ar 
pavisam lēzenām kurpēm vai sandalēm. Gan Rīgas veca-

jā, laukakmeņu bruģī, gan betona bruģkameņu ietvēs, 
kādas tagad ir visā Vecrīgā, ir spraugas, kuŗās papēdis 
viegli iesprūst, tāpēc visu laiku jāskatās uz leju. 

Pa Rīgu iespējams pabraukāties ar dažādiem trans-
portlīdzekļiem – dažādiem autobusiem, autovilcienu, var 
noīrēt divriteni grupai vai vieniniekam, izmantot 
velorikšas pakalpojumus, pavizināties zirga pajūgā.   

Rīgā daudzviet pie ēkām piestiprinātas plāksnes, go-
dinot šo ēku cēlājus vai ievērojamus cilvēkus, kas tajās 

Trinidadas Portofspeinas Sv. Jāzepa konventa skolas 
koŗa dalībnieces Koŗu olimpades beigu koncerta 
ģenerālmēģinājumā ieradās skaisti saposušās, bet 
pēkšņā lietusgāze tērpiem un frizūrām nodarīja 

kaitējumu,  galvenajā koncertā viņas nepiedalījās  
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dzīvojuši: Aspazijas bulvārī 28 –  gleznotājs Vilhelms 
Purvītis, Vecrīgā, Mazajā Jaunielā 5 – ārsts Nikolauss 
fon Hamzels, Mārstaļu ielā 19 – Rīgas pilsētas galva no 
1901. līdz 1912. gadam Džordžs Armsteds, Miera ielā 
17 – architekta Jāņa Alkšņa celtā namā grāmatu izdevējs 
Jānis Rapa, Elizabetes ielā 21a dzīvojis architekts un 
diplomāts Mārtiņš Nukša, Teātŗa ielā 6 – Rīgas pilsētas 
būvmeistars Kristofs Hāberlands,  Krišjāņa Barona ielā 
28/28A Latvijas universitātes mecenāte Minna Matilde 
Vilhelmīna Petkeviča, pie nama Ausekļa ielā 7 ir  veltī-
jums Forburgas kvartāla (rajons starp Elizabetes ielu un 
Viesturdārzu, Eksporta ielu un Rūpniecības ielu) pro-
jekta autoram architektam Romanam Resleram. Droši 
vien vēl ir daudz citu tādu piemiņas plākšņu. 

Rīgā ir ļoti daudz laimētavu (varbūt drīzāk zaudēta-
vu?), naudas maiņas vietu, ūdenspīpju kafejnīcu, lom-
bardu, solāriju, naktsklubu, skaistumkopšanas un masā-
žas salonu. Sievietes Latvijā sevi kopj un lutina, bieži 
taisa manikīru un pedikīru, jaunas un ne tik jaunas staigā  
gaŗos, plīvojošos dažādkrāsu svārkos, kas iegādāti tirgū 
vai kādā no daudzajiem veikaliem.  

Vai ik uz soļa ir kāda kafejnīcu ar īpatnējiem nosau-
kumiem: „Cadets de Gascogne”, „Mercato”, „Sweetday 
Cafe”, „La Kanna”, „Monte Cristo”, „De Gusto”, „El 
Čarlito”, „Garage”, „Costa”, „Lidojošā varde”, „Draugu 
darbnīca”, „Luna”, „Mazais princis”, „Avots”, „Nota 
Bene”, „Fiesta”, „Randiņš”, „Garāža”, „Rozmarīns”, 
„Elizabete”, „Marija”, „Katrīna”, „Cuba”, „Varzoba”, 
„Pacho”, „Wok to Walk”. Nosauktas tikai nedaudzas, 
vēl ir neskaitāmi restorāni, bāri, naktsklubi... Hercoga 
Jēkaba vīnu nekur dabūt nevarēja, kaut vīna veikalu 
netrūkst. 

Nesen žurnālisti rakstīja, ka Parīzē ielūzušas kāda 
tiltas margas, pie kuŗām jaunlaulātie karināja atslēgas. 
Tādu bija vesels lērums arī uz tiltiņa pie operas, pretim 
universitātei. Laikam baidoties, ka arī šī tilta margas var 
ielūzt, atslēgas noņemtas, bet pamazām radušās atkal 
jaunas. No vienas vietas ar atslēgām nokarināts tiltiņš 
Bastejkalnā. 

Palaimējās būt  Cēsīs un apskatīt jauno Pasaules lat-
viešu mākslas centru (PLMC). Pārņēma aizkustinājums, 
ieraugot trīs Helēnas Hofmanes tēva Aleksandra Nuškas 
zīmējumus, vairāku pilsētu skatus – Nirnbergas (1947), 
Kopenhāgenas (1947), Štutgartes (1948), kā arī Veroni-
kas Janelsiņas gleznu. PLMC kollekcijā ir arī Losandže-
losas latviešu Helēnas Hofmanes, Gunāra Barena, Līgas 
Balodes-Sviksas darbi. Mūzejam darbus ziedojuši vai-
rāki mūsējie – Helēna Hofmane, Līga Kilmane, Stelpes 
ģimene. 

Aleksandra Nukšas darbi  Pasaules latviešu mākslas 
centrā Cēsīs 

PLMC mūzejā  ir pateicības plāksne ziedotājiem  
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Paula Stradiņa Medicīnas vēstures mūzejā pie ieejas 
ziedotāju sarakstā redzams mūsu biedrības biedra, ārsta 
Anša Muižnieka vārds – viņš ir viens no mūzeja atbal-
stītājiem. 

Šokolādes mūzejā Miera ielā darbiniecēm palielījos, 
ka esmu tikusies ar mūzeja ēkas projekta autoru Staņis-
lavu Borbalu, pastāstīju, ka viņš ir viens no Losandželo-
sas latviešu nama projekta autoriem un pazīstu viņa 
meitas – Rutu Deksteri un Astrīdu Prestoni. 

Pamanīju Artūra un Edvīna Rūšu vecāku  
Laimdotas un Viļa Rūša vārdus iegravētus uz 

bruģakmens Likteņdārza Ābeļu alejā, kuŗas tapšanu 
viņi atbalstījusi ar ziedojumu  

 

Rīgā ir daudzu slavenu firmu (Gucci, Dior, Burberry) 
veikali, pie to durvīm stāv apsargs, bet cik gan cilvēku 
šajos veikalos iegriežas? Vaļņu ielas vienā kvartālā (no 
Kaļķu līdz Smilšu ielai) ir četri pulksteņu veikali. Stok-
holmas lidostā man no rokas nokrita un pazuda pulkste-
nis, kam bija divas ciparnīcas, tāpēc iegāju visos pulk-
steņu veikalos, kuŗi gadījās pa ceļam, meklējot līdzīgu. 
Gandrīz visiem pulksteņu veikaliem durvis bija slēgtas, 
apsargs, redzēdams, ka ārā stāvu, tās automatiski atslē-
dza, bet iekšā neviena cita pircēja neredzēja.  

Žēl bija skatīties uz pussabrukušajām noliktavām 
Vecrīgā – Kungu un Peitavas ielā 7 un 9/11, pretī sina-
gogai, pie Kalēju un Peitavas ielas  krustojuma; Laipu 
ielā 1 senos laikos bija viesnīcā, kuŗā apmetās slavenais 
komponists Richards Vāgners. Tagad ēka kļuvusi par 

privātīpašumu un to pārdod. Pēc architekta Rūdolfa 
Filipa Donberga projekta 1900. gadā celtajā  ēkā Kron-
valda bulvārī 6 kādreiz bija meiteņu ģimnazija, vācu pa-
matskola, Rīgas komercskola, Rīgas pilsētas tirdzniecī-
bas skola, pēc Otrā pasaules kaŗa Rīgas jūrskola. Tagad 
logi aiznagloti, un, jo ilgāk ēka paliek nepdzīvota, jo 
ātrāk tā pakļauta iznīcībai. Tāpat notiek ar skaisto namu 
pie Elizabetes un Marijas ielas krustojuma, Vīlandes ielā 
11 (pie Vidus ielas), tieši blakus Rīgas baptistu Vīlandes 
draudzei, Ausekļa ielā 8. 
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Ļoti nepievilcīgas Rīgā ir atkritumu tvertnes, un pil-
sētas domes darbiniekiem, īpaši Nilam Ušakovam, derē-
tu padomāt, ko lietas labā varētu darīt. 

Asprātīgie rojēnieši pil-
sētas vārdam svētkos bija 
pievienojuši papildburtu. 
Arī provinces pilsētas ir 
skaisti sakoptas, īpaši, pro-
tams, centrs. Svētkos visur 
bija koncerti, gājieni, izstā-
des, tirdziņi, bet pēc svētkiem pilsētiņas likās kā izmiru-
šas, caurbraucot uz ielām neredzēja neviena cilvēka.  

Darbi tomēr notiek, vainags virs Talsiem tuvējās 
Nurmuižas vienas ēkas  liecināja, ka nupat bijuši spāru 
svētki.  

Latvijas galvaspilsēta vairāk nekā jebkad attaisno 
nosaukumu „Mazā Parīze”, Rīga tāpat kā Parīze vai 
Ņujorka nekad neguļ, tā ir moderna Eiropas pilsēta, kuŗā 
kūsā dzīvība, uz ielām bieži skan mūzika, ir ļoti daudz 

Gar Daugavas malu Ķengaragā ierīkota trīs kilometru 
gaŗa gājēju un riteņbraucēju promenāde, kas sākas 
Kaņieru ielā un ved Rumbulas virzienā. Te uzcelts arī 
putnu novērošanas tornis. Ar laiku promenādi pagarinā-
šot līdz Rumbulai un Dārziņiem un no Kaņieru ielas uz 
otru pusi līdz Rīgas centram. Vienu vakaru izgāju pa to 
pastaigāties, laiks bija jauks, cilvēku daudz, bet  tikai trīs 
staigātāju pāŗus dzirdēju runājam latviešu valodā... 
Šķita, ka krievu valoda Rīgā dzirdama vairāk nekā 
latviešu, krievi ir skaļāki, temperamentīgāki, aktīvāki. 

Maskavas ielā daudzi koka nami nojaukti, vairāki ap-
segti ar plēvi, uz kuŗas uzzīmēti logi un durvis. Dažus 
atjauno, un tie starp pussabrukušajiem izskatās kā īstas 
pērlītes.  

Pilsētas svētki notika ne tikai Rīgā, bet arī Cēsīs, Tal-
sos, Ogrē, Rojā, Valdemār-
pilī. Uzrakstā „Rīga” pie 
pilsētas robežas virs burta 
„ī” bija novietota zili balta 
sirsniņa (vēlāk to pārkrā-
soja Latvijas karoga krā-
sā), kas aizstāja gaŗumzīmi. Valsts valodas centra pār-
stāvji pilsētas galvam Nilam Ušakovam nosūtīja protesta 
vēstuli un pieprasīja maksāt soda naudu, bet N. Ušakovs 
aizbildinājās, ka pirms 34 gadiem novietotie burti pie 
Rīgas robežas nav uzraksts vai ceļa zīme, bet gan vides 
objekts,  valsts valodas izmantošanas noteikumi uz to 
neattiecas, tāpēc nekādu soda naudu Rīgas dome 
nemaksās. 

Rīgas ielas vietām, īpaši kooperatīvo namu rajonos, 
izskatās  šādi 

Pilsētas skaistumu bojā  neglītās atkritumu tvertnes  

Vecrīgā visnoderīgākais ir mazauto, ar kādu 
Losandželosā brauc Lisa Edmondsone 
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Ne visi Losandželosas latviešu vīru koŗa 
„Uzdziedāsim, brāļi!” dalībnieki pēc sekmīgās 
turnejas pa Latviju steidzās atgriezties mājās.  

Prieks bija Talsos un Rīgā satikt Jāni Ozolīti  un 
Antru Radziņu, no viņiem amatnieku tirdziņos 

varēja iegādāties skaistus Antras vecāku Daugmales 
keramikas darbnīcā darinātus traukus un dažādus 

dekorātīvus priekšmetus. Nespēju atturēties no 
kārdinājuma nopirkt trauciņu ar kaķi! 

talantīgu ielas mūzikantu, kuŗi reizēm spēlē pat vairākus 
instrumentus vienlaikus.  

Rīgā ceļ jaunas ēkas, atjauno un restaurē vecās, un 
darāmā vēl ir ļoti daudz. Un labi, ka tā, jo Rīga taču 
nekad nedrīkst būt gatava! 

Kad pīlādžos sāk sadegt vasara un stārķi pulcēties ba-
ros, arī viesiem laiks domāt par ceļošanu. Aizbraucot 
prātā nāca Juŗa Petričeka apgalvojums, ka viņš dzīvo 
paradīzē:  paskatoties pa logu, redz skaistu skatu – lejā 
plūst Gauja, un vērojot upi, nekad nav gaŗlaicīgi. 
Vienīgais, kas „paradīzē” reizēm traucējot  –  odi! 

Astra Moora 
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Dienvidkalifornijas latviešu biedrības valde  

 

aicina uz tikšanos ar Latvijas 50 gadu okupācijas mūzeja darbinieku 
 

Uldi Neiburgu 
 

12. oktōbrī plkst. 3.30 biedrības telpā (nama otrā stāvā)  
 

 

U. Neiburgs sarakstījis grāmatu  
„Dievs, Tava zeme deg! Latvijas Otrā 
pasaules kaŗa stāsti”.  
Tajā attēlotie notikumi aptveŗ laikposmu 
no Otrā pasaules kaŗa sākuma 1941. ga-
da 22. jūnijā līdz beigām 1945. gada      
8. maijā. Grāmata  sarakstīta, izman-
tojot Latvijas, Vācijas, Krievijas, ASV 
un citu valstu archīvu, mūzeju un 
bibliotēku materiālus, kā arī Otrā 
pasaules kaŗa notikumu dalībnieku 
rakstveida un mutvārdu liecības.  
Uldis Neiburgs parādīs filmu, pastāstīs 
par savu darbu, šogad izdoto grāmatu, 
ko varēs iegādāties. 

Piedalīšanās par ziedojumu 

Uldis Neiburgs no 8. līdz 10. oktōbrim 
piedalīsies starptautiskā vēsturnieku 
konferencē Stanfordā. Viņš ir scēnārija autors 
filmu studijas „Deviņi” dokumentārfilmām 
„Latviešu leģions” (2000) un „Pretrunīgā 
vēsture/Controversial History (2010).  
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OKTŌBRĪ 

Paķeriet savu pončo, sombrero,  
marakas un nāciet baudīt fahitas, 

margaritas... 
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Neaizmirstami brīži Gaŗezerā 
Mācījos Gaŗezera vasaras vidusskolas 2. klasē.  Šī 

man bija visjaukākā vasara. Ceru, ka Gaŗezerā atgrie-
zīšos arī nākamvasar un pēc 4. klases beigšanas, lai 
darītu saimniekpuiša darbus vai strādātu par plūdmales 
sargu.   

Mācībās man veicās tīri labi. Man vismīļāko mācību 
priekšmetu, ģeografiju, mācīja skolotāji Artis Inka un 
Kristīne Tuča. Vēsturi mācīja skolotāja Ina Šulce. Mani 
gan vairāk interesē pasaules vēsture, bet vidusskolā mēs 
mācījāmies tikai  Latvijas vēsturi. Neteikšu, ka  Latvijas 
vēsture mani neinteresē, bet man vairāk gribas uzzināt 
par lielajiem kaŗiem, un par to mācīsimies 3. un 4. klasē. 
Latviešu valodas skolotāja Ināra Strautniece palīdzēja 
sagatavot GVV televīzijas raidījumu, ko  rīta lūgšanā 
parādījām visiem skolēniem un skolotājiem.  Literātūras 
skolotāja Dace Knoka bija ļoti jauka, bet vislabāk man 
patika tautasdeju skolotāja Lelde Upīte. Viņa mums 
iemācīja vairākas tautasdejas.   

Pēc mācību stundām piedalījos vairākās nodarbībās. 
Katru dienu no  pulksten trijiem trīsdesmit līdz pieciem  
trenera Kārļa Abula vadībā spēlēju volejbolu.  Treneris 
Ritvars  Helmšteins mācīja spēlēt futbolu.  

Ceru, ka nākamie gadi GVV būs tikpat labi vai pat  
labāki. Priecājos tikties ar vecajiem draugiem un sadrau-
dzēties ar jauniem.  

Paldies visām latviešu organizācijām, kas mani atbal-
stīja, lai es varu mācīties GVV.  

Dāvis Berkolds 

Apsveicam! 
     Aija Matsone (Mattson) 
kļuvusi par Amerikas jau-
niešu simfōniskā orķestra  
(Americam Youth Sym-
phony) dalībnieci! Orķes-
tris dibināts 1959. gadā un 
laika gaitā ieguvis augstu 
reputāciju, tajā uzņem 
vistalantīgākos jaunos  
mūziķus vecumā no 15 līdz 
27 gadiem. Orķestrim biju-
ši koncerti izcilās zālēs, to-
starp UCLA's Royce Hall 
un Dorothy Chandler Pa-

vilion, tā repertuārā ir visdažādākie skaņdarbi. Orķestŗa 
dalībnieki  saņem stipendiju un viņiem ir iespēja spēlēt 
kopā ar pasaulslaveniem viemāksliniekiem.  Orkestŗa 
vadītājs ir Aleksandrs Tregers (Alexander Treger), agrā-
kais Losandželosas filharmonijas orķestŗa koncertmeis-
tars.  

Aijas galvenais instruments ir mežrags, viņa arī dzied 
un komponē mūziku. Un citādi nemaz nevar būt, jo viņa 
augusi mūzikālajā Lolitas Ritmanes un Marka Matsona 
ģimenē, turklāt mūziķis ir arī brālis Andris Matsons. 

AYS koncertprogramma un biļešu rezervācija: 
www.aysymphony.org 

Mana Gaŗezera vasara 
Esmu bezgala priecīga, ka varēju pavadīt vasaru 

Gaŗezerā. Mācījos Gaŗezera sagatavošanas skolas pēdējā 
klasē. Katru dienu notika valodas, vēstures, literātūras 
mācības un nodarbības – kermika, rotkalšana, volejbols, 
futbols, zīda apgleznošana, tautasdejas, dziedāšana. Da-
žas nodarbības mums bija kopā ar vidusskolas audzēk-
ņiem, piemēram rīta lūgšana, koŗdziedāšana un uguns-
kuri. Piedalījāmies arī svecīšu dievkalpojumā. Bija ļoti 
skaisti. Vienu rītu ciemojāmies vidusskolas klasēs, lai 
redzētu,  ko darīsim nākamgad.  

Pēc mācību stundām bija interesantas nodarbības – 
karogu spēle, šķēršļu gājiens, plūdmales vakars un 
mantu meklēšana. Pēc GSS beigšanas pavadīju vēl vienu 
nedēļu Gaŗezerā kopā ar draugiem. 

Gaidu nākamo gadu, kad būšu viduskolas 1. klasē. 
Esmu ļoti pateicīga visām latviešu organizācijām, kuŗas 
mani atbalstīja.  

Liāna Berkolda 

Liāna un Dāvis Berkoldi 
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Brauksim uz latviešu namu kopā!  
Varbūt kādam ir vēlēšanās doties uz sarīkojumu 

latviešu namā, dievkalpojumu, bet nav auto, nepatīk 
vairs sēsties pie stūres, nav atjaunota autovadītāja 
apliecība u. tml. Tādos gadījumos bez kautrēšanās 
ieteicams sazināties ar biedrības valdes locekļiem – 
centīsimies sameklēt latvieti, kas dzīvo tuvumā un 
var palīdzēt. Braukt vairākiem kopā ir jautrāk un, 
daloties ar degvielas naudu, arī lētāk! 

Par dubultpavalstniecību un 
Latvijas pasēm 

Kopš 2013. gada 1. oktōbŗa pēc Pilsonības liku-
ma grozījumu pieņemšanas iespējams  iegūt dubult-
pavalstniecību. Sīka informācija Latvijas ārlietu 
ministrijas vietnē: www.latvia-usa.org  sadaļā  
„Pilsonības likuma grozījumi; Dubultpilsonība” 

Latvijas vēstniecības ASV adrese:  
2306 Massachusetts Avenue NW,  
Washington DC 20008, tālr.: 1-202-328-2840 

Par Latvijas pasu, vīzu, dzimšanas apliecību u. c. 
saņemšanu rakstīt Latvijas vēstniecības ASV pirmai 
sekretārei Vitai Majorei vita.majore@mfa.gov.lv 
Informāciju par pārvietojamo pasu darbstaciju var 
iegūt, sazinoties arī vēstniecības vecāko referenti 
Lauru Ašeradenu laura.aseradena@mfa.gov.lv 

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes vietne:  
http://www.pmlp.gov.lv   

Pilsonības un migrāciju lietu pārvaldes adrese: 
Čiekurkalna 1. līnija, 1, korp. 3,  
Rīga, LV 1026, tālr.: +(371)67219289;  
e-pasts pskn@pmlp.gov.lv  

Pēteris Kārlis Elferts – Latvijas 
Ārlietu ministrijas īpašo uzdevumu 

vēstnieks sadarbībā ar ārzemju 
latviešiem 

Turpinās ārzemju latviešu aptauja  
Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas 

institūta pētnieki  4. augustā sāka aptauju, kuŗā  aicināts 
piedalīties ikviens latvietis, kas pastāvīgi vai daļēju laiku 
dzīvo un strādā ārpus Latvijas.  

Pētījuma mērķis ir iegūt vispusīgu informāciju gan 
par pēdējās desmitgadēs izbraukušajiem Latvijas 
iedzīvotājiem, gan par latviešu diasporu kopumā.   

Aptaujas anketa atrodama tīmekļa vietnē:  
www.aptauja.migracija.lv 

Anketā ir dažādi jautājumi par pārcelšanos uz dzīvi 
ārpus Latvijas, apmierinātību ar dzīvi, nodarbinātību un 
izglītību, attiecības ar Latvijas un mītnes zemes 
sabiedrību. Ievērojot cilvēku aizņemtību, aptaujas 
dalībniekiem piedāvāta iespēja aizpildīt īsāku vai 
izvērstāku anketas versiju. 

Projektu financiāli atbalsta Eiropas Savienības 
Sociālais fonds, un tā īstenošanā iesaistīti sociologi, 
ekonomisti, polītologi un komūnikācijas pētnieki. 
Projektu organizātoriski un praktiski atbalsta Ārlietu 
ministrija, Latvijas Pašvaldību savienība, Pasaules Brīvo 
latviešu apvienība un citas organizācijas.  

Aptaujā jau piedalījušies 6000 ārzemju latviešu, 
un tā pagarināta līdz 15. oktōbrim.  

Par Ārlietu ministrijas jauno īpašo uzdevumu vēst-
nieku sadarbībā ar ārzemju latviešiem kļuvis diplomāts 
Pēteris Kārlis Elferts. Līdz šim viņš bija Saeimas priekš-
sēdes Solvitas Āboltiņas ārlietu padomnieks, bet pirms 
tam Latvijas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Īrijā. 

Pēteris Kārlis Elferts bijis īpašo uzdevumu vēstnieks 
Irākas atjaunošanā un demokratizācijas veicināšanā, kā 
arī Latvijas vēstnieks Pastāvīgajā pārstāvībā Eiropas 
Padomē. Viņš bijis 5. Saeimas deputāts, Latvijas minis-
tru prezidenta padomnieks, Ārlietu ministrijas parla-
mentārais sekretārs un citos augstos amatos Latvijas 
valsts nozaru ministrijās. 

Vēstniekam ir plaša pieredze, darbojoties ārzemju 
latviešu organizācijās un sabiedriskajā dzīvē –  Pēteris 
Kārlis Elferts bijis Pasaules Brīvo latviešu apvienības 
pārstāvības vadītājs Rīgā, skolotājs Sietlas latviešu skolā 
un Minsteres Latviešu ģimnazijā, Latviešu biedrības 
Vašingtonas štatā priekšsēdis un valdes loceklis.  

Latvijas Ārlietu ministrijas  
Preses un informācijas nodaļa 
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Top filma par latviešu sportistu 
Amerikā 

Dokumentārfilma A to B Rol-
lerski būs stāsts par latviešu spor-
tista Raimonda Dombrovska 4200 
jūdžu apbrīnojamu ceļojumu ar 
skrituļslēpēm 1988. gadā no Ark-
tikas līdz Meksikai 90 dienās. 

R. Dombrovski vadīja divi 
nopietni mērķi: populārizēt tobrīd ne pārāk zināmo biat-
lonu, kā arī Latviju un latviešus.  

R. Dombrovskis 1979. gadā, būdams 17 gadus vecs, 
kopā ar vecākiem izbrauca no Latvijas uz Ameriku, kļu-
va par septiņkārtēju ASV meistaru biatlonā, vienmēr  
uzsveŗot, ka ir latvietis, piemēram, uz savas šautenes 
uzrakstīja „latvietis”, un, saņemot ASV pavalstnieka pa-
si, neļāva tajā ierakstīt, ka dzimis PSRS, bet gan Latvijā. 

Producentu grupa Look at Riga sadarbībā ar apvie-
nību Moodwork  9. septembrī devās uz ASV, lai kopīgi 
ar filmas galveno varoni Raimondu Dombrovski vēlreiz 
apmeklētu tās pašas vietas, atklātu atšķirības un līdzības 
cilvēkos, vietās un notikumos.  

Augustā filmēšanas grupai pievienojās Matīss Spaile 
no  VFS Films. Matīss Spaile ir vairākkārtējais Latvijas 
meistars biatlonā un pārstāvējis Latviju Pasaules meis-
tarsacīkstēs junioriem.  

„Skrituļslēpošana un gaŗās treniņu stundas man labi 
pazīstamas. Sajūtas un domas, kādas rodas šādos brau-
cienos, centīšos atklāt pēc iespējas labāk, lai skatītāji sa-
justu skrituļslēpošanas burvību. Līdztekus tam ar nepa-
cietību gaidu iespēju izdzīvot stāstus un notikumus, kuŗi 
mūs gaida nu jau ōkeana otrā pusē,” teica M. Spaile.  

Filmēšana ASV un Kanadā notiks no š. g. 11. septem-
bŗa līdz 15. oktōbrim, kad ekspedīcija dosies cauri Zie-
meļrietumu territorijām, Jukonai, Britu Kolumbijai un 
Albertai Kanadā un Montānai, Aidaho, Jūtai, Arizonai 
un Dienvidkalifornijai ASV. Uzfilmētais materiāls būs 
papildinājums 1988. gada piedzīvojumam, no kuŗa sa-
glabājušās apmēram 20 stundas videomateriāla, kas būs 
filmas pamatā. 

Filmu plānots nodot skatītāju vērtējumam 2015. gada 
maijā. 

A to B Rollerski projekts ir pieteikts starptautiskās 
financēšanas vietnē Kickstarter, kur, sākot ar 9. septem-
bri, 30 dienas būs iespējams iesaistīties projektā, ziedo-
jot līdzekļus filmas tapšanai, pretī saņemot dažāda veida 
pateicības.  

Viena no Kickstarter pateicībām – filmas veidotāji 
piedāvā unikālu iespēju pievienoties filmēšanas grupai 
kādā no vēsturiskā ceļojuma posmiem Ziemeļamerikā 
vai Kanadā, satikt Raimondu un filmas veidotājus, sagā-

dāt sev neaizmirstamu piedzīvojumu, kļūstot par daļu no 
filmētāju grupas, un varbūt iekļūt filmas A to B Rollerski 
kadros. 

Vairāk informācijas par filmu: atobrollerski.com 
Facebook: https://facebook.com/atobrollerski 
Atbalsti Raimondu Dombrovski šeit: http://

kck.st/1weOuj9 
A to B Rollerski producenta asistente Dita Gruze 

(tālr.: +1 610-680-7741) 

Guntis Linde – labākais skrējējs 
savā vecumgrupā ASV 

Southern California Striders vieglatlētikas klubs 
Santanas kolledžas laukumā 3. maijā rīkoja 41. gadskār-
tējās Meet of Champions sacensības. Tajās piedalījās 
Guntis Linde, 85 gadu vecumā būdams sacīkšu vecākais 
dalībnieks. Viņš  3000 metru noskrēja  17:07.78 minū-
tēs, bez konkurences iegūstot pirmo vietu vīriešu 85-89 
gadu vecumgrupā.  

Vienas jūdzes (8:13.49 min.), 3000 m, 5000 m 
(29:42.70 min.) un 10 000 metru (1:03:49.21 st.) 
skrējienos Guntim Lindem šajā sezonā ASV bija labākie 
rezultāti viņa vecumgrupā –  Best in Nation. 
 

Guntis Linde  un Juris Tērauds –  
2013. gada sekmīgākie 

vecvieglatlēti  
Santamonikas vieglatlētikas kluba vidējo un gaŗo dis-

tanču skrējēju veterāns Guntis Linde (dz.1928. gada 14. 
jūlijā) pērn sezonas pirmajā pusē 16. jūnijā Pasadenā 
vīriešu 80-84 gadu vecumgrupā  sešu skrējēju konkuren-
cē ieguva pirmo vietu 5000 m skrējienā ar rezultātu 
27:28,40 min. un pirmo vietu divu skrējēju konkurencē 
10 000 m skrējienā ar rezultātu 57:41,94 min. Pasadenā 
8. jūnijā viņš ieguva otro vietu septiņu skrējēju konku-
rencē 3000 m skrējienā ar rezultātu 16:29,39 min. un  
29. jūnijā Pasadenā otro vietu divu skrējēju konkurencē 
2000 m barjērskrējienā ar rezultātu  12:36,04 min.  

Sezonas otrajā pusē, 85 gadu vecumā, Guntis Linde 
22. septembrī Mūrparkā 85-89 gadu vīriešu vecumgru-
pā bez konkurences ieguva pirmo vietu 3000 m skrējienā 
ar rezultātu 17:09,61 min. un  27. oktōbrī Mūrparkā 
pirmo vietu divu skrējēju konkurencē 2000 m barjēr-
skrējienā  ar rezultātu 14:37,80 min.  

Juris Tērauds (76 g.) 8. jūnijā Pasadenā vīriešu 75-79 
gadu vecumgrupā 74 sportistu konkurencē ieguva 
ceturto vietu 500 g šķēpa mešanā  ar rezultātu 34.44 
metri. 
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Armands Melnbārdis   
aicina uz savu 
vijoļkoncertu  

6. novembŗa vakarā no 
plkst. 7.00 līdz 9.00 

 

Wine Tasting Room 
Enoteca  

 

(1204 W. Burbank Blvd.) 

 Annas Brigaderes ievērojamā autobiografiskā triloģija  
izdota angļu valodā –  

 

THE ANNELE TRILOGY 
A BOOK FOR YOUNG AND OLD 

 

Tulkojusi Ilze Kļaviņa Mueller 
Džemmas Skulmes ilustrācijas, Lindas Treijas vāks 

Cena $27 US  
    Grāmatu var iegādāties,  sazinoties ar Māru Kļaviņu-Rosentāli,  

tālr.: 626-864-9307 

PATEICĪBA 
Paldies Daugavas Vanagu organizācijas 

Dienvidkalifornijas apvienībai par piešķirto 
pabalstu Eduardam  Biz-biz bērnu nometnes 
apmeklēšanai Gaŗezerā. 

Sirsnībā, Eduarda vecāki 

Desmit gadu vecumā – brīnums, divpadsmit – 
ģenijs, pēc trīsdesmit – parasts cilvēks. 

Kuplam kokam nav bezvēja dienu, daudzbērnu 
ģimenei – dzīves bez rūpēm. 

Bērnu ķīviņi vecākus noved līdz kautiņam. 
Kur skolotājs mēms, tur skolnieks kurls. 

Austrumu gudrības 
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Losandželosā kinoteātrī Laemmle’s  Royal West LA 
(11523 Santa Monica Boulevard, Los Angeles, CA) no       
12. līdz 18. septembrim izrādīja Signes Baumanes piln-
metrāžas animācijas filmu „Akmeņi manās kabatās”. 
Tas ir autores  personisks stāsts, kas cieši savīts ar Latvi-
jas vēstures svarīgiem notikumiem.  

Filma ieguvusi atzinību – Labākā pilnmetrāžas filma 
Animator 2014 Poznaņā;  Karlovivari starptautiskajā 
kinofestivālā Fipresci balvu,  kā arī  oikumēniskās 
žūrijas īpašo balvu. Septembŗa sākumā filma rādīta 
Ņujorkā Independent Film Center un Bostonas mākslas 
mūzejā.  

Par filmu bijušas recenzijas 
ārvalstu presē – The New York 
Times un  Los Angeles Times (12. 
septembŗa numurā). 

Signe Baumane ir animāciju 
filmu režisore, scēnāriste, māksli-
niece un grāmatu illustrātore. 
Viņa dzimusi 1964. gadā Aucē,  
studējusi filozofiju Maskavā, 
kopš 1995. gada dzīvo un strādā 
Ņujorkā, 2005. gadā kļuvusi par  
Kino mākslas un zinātnes akadē-
mijas biedri.   

Filma „Akmeņi manās kaba-
tās” ir dzimtas stāsts par latvietēm 
trīs paaudzēs, kas sākas cara laiku 
revolūcijas gados, tiem seko 
Pirmais pasaules kaŗš, padomju 
armijas iebrukums, vācu okupā-
cijas un padomju režīma smagie 
periodi, kuŗos neskaitāmus Lat-
vijas iedzīvotājus pārņēma un 
smagi nomāca depresija.  

Filmas scēnārijs uzrakstīts 2010. gada janvārī, Signe 
Baumane kopā ar teātŗa režisoru  Sturģi Varneru (Sturgis 
Warner)  strādāja četrus gadus, lai filmu pabeigtu.  
Filmas tapšanu abalstīja Nacionālais kino centrs, kā arī 
New York State Council on the Arts  un  Jerome 
Foundation. 

Latvijas Nacionā-
lā kino centra eksper-
tu komisijas priekš-
sēde Alise Ģelze 
paziņojusi, ka Signes 
Baumanes pilnmet-
rāžas animācijas 
filma „Akmeņi 
manās kabatās” un 
Māŗa Putniņa un 
Jāņa Cimermaņa 
filma „Džimlai Rūdi 
Rallalā” atbilst ASV 
Kinoakadēmijas 
vērtējuma kritēri-
jiem, un ierosināts 
abas šīs filmas 
pieteikt balvai „Oskars”. 

Režisores Signes Baumanes animācijas filma  
„Akmeņi manās kabatās” ieteikta „Oskaram”  

Pēc filmas pirmizrādes Losandželosā; no kreisās: Sturģis Varners, Signe 
Baumane,  Rudīte Godfreja, Džeimss Godfrejs (Godfrey) 



 23 

Katru dienu (izņemot 25., 26, 31. decem-
bri, 1. janvāri, Pateicības dienu un  Melno 
piektdienu) plkst. 10.00 un 3.30  no Centrālās 
stacijas sākas divu stundu ekskursija gīda 
vadībā pa vēsturisko Losandželosas centru 
(apmēram 2 jūdžu gaŗumā). Nav iepriekš  
jāpiesakās, sapulcēšanas pie stacijas ieejas, 
ekskursija beidzas Peršinga laukumā 
(Pershing Square), kuŗā vairākas ēkas ir ne 
mazāk skaistas kā jūgendstila kvartālā  Rīgā. 

Ekskursijas ir bez maksas, bet tiek lūgts  
desmit dolaru ziedojums. 

 
Katru mēnesi notiek bezmaksas ekskur-

sijas, kuŗu laikā iespējams iepazīties ar māk-
slinieku darbiem un installācijām Losandže-
losas metro. Eskursijas paredzētas  2. oktōbrī, 
6. novembrī un 4. decembrī no plkst.  5.30 
līdz 7.00.  

Sapulcēšanās (iepriekšēja pieteikšanās nav nepiecie-
šama) plkst. 5.30 pie informācijas kioska galvenajā 
stacijā (Union Station); ekskursija beidzas  pie 7. ielas 
Metro Center stacijas. 

Losandželosas galvenā stacija celta pirms 75 gadiem, 
un mākslas vēsturnieki vada ekskursijas, kuŗu laikā 
uzmanība tiek pievērsta stacijas architektūrai un mākslas 
darbiem.  

Šogad ekskursijas vēl notiks 12. oktōbrī, 9. novembrī 
un 14. decembrī no plkst. 10.30 līdz 12.30. Arī uz šīm 
ekskursijām nav jāpieteicas, sapulcēšanās pie informāci-
jas kioska (ieeja no Alameda ielas). 

 
Citas ekskursijas 
Katra mēneša pirmajā sestdienā metro mākslas 

apskates ekskursija sākas plkst. 10.00  no Hollywood/
Highland  metro stacijas; sapulcēšanās pie metro ieejas 
Holivudas bulvārī ielas līmenī.   

Un katra  mēneša pirmajā svētdienā plkst. 10.00 no 
informācijas kioska galvenajā stacijā (ieeja no Alameda 
ielas).   

Ekskursiju ilgums divas stundas, līdz plkst. 12.00. 
Iespējams pieteikt īpašas grupu ekskursijas (15 perso-

nām vai vairāk), kā arī skolēniem, sākot no 5. klases. 
Informācija pa tālruni: 213-922-2738 vai  tīmeklī  

Art Tours;Facebook:  Metro Art Los Angeles 
Braucienus ar metro var izplānot: Metro's Trip 

Planner  vai  zvanot pa tālruni:  323-466-3876. 

Pirms ekskursijām da-
lībniekiem izdala pie ap-
ģērba pielīmējamu lipek-
līti  ar uzrakstu  Metro Art 
Moves You un brošūru ar 
metro staciju mākslas dar-
bu fotografijām un aprak-
stiem, brošūras beigās ir 
mākslinieku saraksts. 
Daudzi metro staciju darbi 
ir ļoti iespaidīgi un var 
izraisīt savdabīgu skatītāja 
reakciju. Visi dalībnieki 
saņem vienai dienai derī-
gu bezmaksas metro karti  
Piemaksājot vienu dolaru, var saņemt metro karti ar 
skaistu galvenās stacijas attēlu. 

Tīmeklī var atrast vēl daudz citu ekskursiju piedā-
vājumus pa Losandželosas centru, piepilsētām gīdu pa-
vadībā vai bez pavadoņa.  

Gīds Brūss Skotovs (Bruce Scottow) tīmeklī piedāvā 
vairāku ekskursiju maršrutus bez pavadoņa. Tīmekļa 
vietnē WalknRideLA viņš diezgan sīki aprakstījis 
ekskursiju laikā apskatāmās ēkas un  ievērojamākās 
vietas.   

Ekskursijās piedalīties  un doties ieteicams visiem  
jauniebraucējiem. Losandželosā ir daudz neparastu 
vietu, ir vērts tās apskatīt. Mēs iemīlam to, ko 
iepazīstam. 

Ekskursijas pa Losandželosas vēsturisko centru, iepazīšanās ar galvenās 
stacijas architektūru un metro mākslas apskate  
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No 16. augusta līdz 14. septembrim Losandželosā 
galerijā Ooga Twooga (356 S. Mission Road) trijās 
palielās telpās bija iekārtota izstāde ar nosaukumu 
Another Cat Show. Tajā varēja aplūkot 300 mākslinieku 
(galvenokārt vietējo) 300 kaķiem veltītus mākslas 
darbus – gleznas, fotografijas, grafikas, zīmējumus, 
skulptūras utt.  

Kaķim veltītas izstādes bijušas arī citviet, vairākas 
Latvijā, tātad nosaukums Another Cat Show ir ļoti 
piemērots. 

Losandželosā Exposition Park 21. septembrī notika 
LA Feline Film Festival. 

Kaķa tēls latviešu mākslā 
Pērn 13. martā Ogres Vēstures un mākslas mūzejā 

atklāja izstādi „Kaķu laiks” par spilgtākajiem kaķu vēs-
tures notikumiem Ogrē un tās apkaimē. Notika mūzikāls 
sarīkojums, kuŗā  piedalījās dziesminieks, liels kaķu 
draugs Rolands Ūdris un Ilona Balode. Mākslas zināt-
niece Edvarda Šmite lasīja lekciju „Kaķis Latvijas māk-
slā” par kaķa tēla attīstību un animālijas žanra vēsturi no 
18. gs. beigām līdz mūsdienām. Kaķu saikne ar dabu, 
attiecības ar cilvēku attēlotas daudzās gleznās, grafikās, 
skulpturās, animācijas filmās u. c. 

Mūziķis Rolands Ūdris par kaķa dabu kādā intervijā 
izteicies: „Kaķi ir augstāka katēgorija nekā vienkārši 
dzīvnieki. Man patīk teōrija, ka kaķi ir parallēlās pasau-
les iedzīvotāji, kas zina visu par visu.” Savukārt aktrise 
un dziedātāja Ilona Balode piebilda: „Tā nav teōrija, tā 
tas ir.”  

Latvijas Nacionālā mākslas mūzeja galvenās ēkas 
mazajā zālē  2011. gadā no gada 21. janvāŗa līdz 27. feb-
ruārim  skatītāji varēja priecāties par izstādi „Minka 
nāk!” Izstādē bija gleznas, grafikas un tēlniecības darbi, 
kuŗos attēlots kaķis (Hildas Vīkas, Romana Sutas, Josifa 
Elgurta,  Kārļa Miesnieka, Ģederta Eliasa, Laimas Eglī-
tes, Birutas Baumanes, Alberta Kronenberga, Margaritas 
Kovaļevskas, Lolitas Zikmanes, Ināras Garklāvas, Alek-
sandra Dembo, Oļģerta Ābelītes, Teodora Zaļkalna, Jāņa 
Zariņa, Oļega Skaraiņa) no Latvijas Nacionālā mākslas 
mūzeja krājuma, kā arī no privātkollekcijām.  

 

Režisores Rozes Stiebras un mākslinieces Ināras 
Garklāvas animācijas filmas „Kaķīša dzirnavas” skice 

Jauka grāmata ne tikai 
bērniem 

 

Autori: Inga Beitiņa, 
Kristīne Morozova  

un Marta Pallo   
 

Izdevējs: biedrība 
„Droši un koši”, 2014 

300 mākslinieku 300 minku 

Mākslinieku apgleznotie minku ēdienu trauciņi  

 
Krievijā, Sanktpēterburgā,  š. g. 31. maijā atklāja 

Svetlanas Petrovas izstādi, kuŗā ir 853 mākslinieces 
darbi ar kaķi.  Viņa slavenu mākslinieku gleznās ietil-
pinājusi savu labi baroto runci, rudo Zaratustru. 
Māksliniece ir pārliecināta, ka viņas mīluļa klātiene 
atsvaidzina jebkuŗu klasiskās mākslas gleznu.  

Krievu rakstnieks Antons Čechovs teicis:  „Otra cil-
vēka dvēsele ir noslēpums, un kaķa dvēsele – vēl jo 
lielāks.”  
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Piedāvāju  gatavot cienastu un 
klāt galdus kāzās, piemiņas 
dienās, jubilejās; var pasūtināt 
pīrāgus ar speķi vai kāpostiem 
jebkuŗā laikā un jebkuŗam 
sarīkojumam; par cenu 
sazināties, zvanot Pegijai,  
tālr.: 310-908-6993 
1700 Malcolm Ave. #102,  
 Los Angeles, CA 90024  
 e-pasts: pegijat@inbox.lv   
 vai: pegijakalninataube@yahoo.com 

Latviešu valodu var mācīties tīmeklī: 
www.learnlatvianonline.com 

Ziemeļkalifornijas latviešu kreditsabiedrība 
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@sbcglobal.net 
Biroja  vadītāja Sanita Vilgerte, tālr.: 415-643-9926; 
Aizdevumu komitejas loceklis Dienvidkalifornijā – 
Arnis Tūbelis, tālr.: 415-334-6606 

Remontus veic Vilnis Auziņš, tālr.: 818-692-6063 

Galerija Baltic Crossroads 
 

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

www.baltic-crossroads.com 
 

Galerijā var iegādāties baltiešu rotas, 
grāmatas, gleznas, plakātius  fotografijas  

Galerija atvērta katru dienu! 
Katra mēneša pēdējā pietkdienā plkst. 8.00 

vakarā saviesīgas vakars ar mūziku 

PĀRDOD ZEMGALES TAUTASTĒRPU     
Brunči ar rozītēm, apakšsvārki, linu krekls, rūsas krāsas 
ņieburs ar piecām sudraba pogām, josta, izšūta balta 
sievas aube, sarkans ciets vainags, mazāks mīksts sar-
kans vainags, zaļš lakats ar bārkstīm, villaine ar bārk-
stīm, trīs mazas sudraba saktiņas. Izmērs: 10-12 (ASV). 
Cena $500. Piedāvāju pirkt arī Kārļa Grenciona 
darinātas sudraba zīļu krelles, apmēram 29 collas (25 zī-
les), $700. Tālr.: 760-565-6135  

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

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

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRDOŠANA,  
PIRKŠANA UN APSAIMNIEKOŠANA LATVIJĀ 
„STUDIO LEGALE” 
Konsultants un darījumu eksperts Jānis Zeltiņš   
e-pasts: zeltins.janis@gmail.com Tālr.: 29975584  

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PIRKŠANA,  
PĀRDOŠANA UN IZĪRĒŠANA 
Mājas vērtības noteikšana un sagatavošana 
pārdošanai; Konsultācija par tirgus tendencēm un 
mājas uzlabošanu; Investment īpašumi;  
Executor of Trust/Estate pakalpojumi;  
Kvalifikācija aizņēmumiem māju iegādei;  
Pārfinancēšana u. c. 

 

NEKUSTAMO ĪPAŠUMU  
EKSPERTS: 
MĀRTIŅŠ LEIKARTS, MBA 
Shorewood Realtors – Achiever’s Circle 
Tālr.: 310-717-7577; 
 e-pasts:  mleikarts@gmail.com 

Dziedi un mācies latviešu valodu!   
Komponista Ēvalda Siliņa 

dziesmu grāmatu bērniem var 
iegādāties Rūjienas izstāžu 
zālē Upes ielā 7, tālr: l 
26381413, rakstot vai zvanot 
Līgai Siliņai,  e-pasts: 
kadence@inbox.lv tālr.: 
37126381413,  vai pār-skaitot 
naudu uz biedrības 
„Rūvenietis” (Rūjiena, 
Valdemāra ielā  5-1 LV 4240) 
kontu:  
Reģistrācijas apliecība B 012878 
Reģ. Nr. 400081608120  Konts Swedbank AS 
LV21HABA0551028615997 

Līga Siliņa lūdz precīzi uzrakstīt adresi, kur 
grāmatu nosūtīt.  

Ziedojumi biedrībai 
Tālivaldis Jaundālderis – $10; Henrijs Eserts – $15; 
Anna Hagena – $5.00; Gundega Valiana – $25. 
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JOCIŅI 
 „Kā tu tiki pie tik laba mopēda?” brīnās krustmāte 

Anna.  
 „Ak, tas nemaz  nebija grūti. Es tirgotājam komisijā 

iedevu māsas vijoli,” atbild krustdēls. 
„Un ar to pietika?” 
„Jā, mēs taču dzīvojam blakus dzīvokļos.” 

*** 
„Jāni, vai vari man paskaidrot, kāpēc tev ikvienā 

rēķināšanas  mājasdarbā rezultāts ir lielāks nekā vaja-
dzīgs. Palūdz  taču tēvam, lai viņš tev palīdz,” saka 
matēmatikas skolotājs. 

„Viņš jau man vienmēr palīdz.” 
„Tad es nesaprotu. Kas ir viņa profesija?” 
„Viņš ir viesmīlis restorānā.” 

*** 
   Kāpēc tu atļauj mūsu meitai gandrīz katru vakaru 

kopā ar to zelli motociklā braukāt pa mežu? Vai tev nav 
bailes, ka var kas notikt?” Kārkliņš  uztraucies jautā  
sievai. 

„Nē, viņiem abiem tak ir ķiveres!” 
 *** 

„Vakar skolotāja aizsūtīja Jānīti mājās, jo viņš nebija 
nomazgājies,” Pēteris stāsta mātei.  

„Un vai tas līdzēja?” 
„Jā, šodien uz skolu nemazgājušies atnāca veseli pieci 

skolēni.” 
*** 

Skatītāji pēc futbolspēles steidzas uz izeju, bet Kārlis 
lien pāri žogam. Viņu pamana vietu ierādītājs un uzsauc: 
„Vai tu nevari iziet pa to pašu ceļu, pa kuŗu ienāci?” 

„Es jau to daru,” atbild Kārlis. 
*** 

Vecāka kundze lidmašīnā dodas uz tualeti, bet sajauc 
durvis un ieiet pilotu kabīnē. Satraukta viņa atgriežas 
savā vietā un stāsta vīram: „Vai vari iedomāties – tualetē 
sēdēja trīs vīri un skatījās televīzijas pārraidi.” 

*** 
Pēc neveiksmīgas futbola spēles treneris vadā savu 

vienību pa stadionu. „Tā puiši, jūs zināt, kur stāv 
fotografi. Jums arī labi zināms, kur atrodas televīzijas 
kameras. Tagad es jums parādīšu, kur ir vārti.” 

*** 
„Andrīt, stārķis tev atnesa brālīti, vai gribi viņu 

redzēt?”tēvs jautā.  
„Labāk es vispirms gribētu redzēt stārķi!” 

*** 
Skolotājs ar skolēniem aiziet uz zooloģisko dārzu un 

apstājas pie žirafēm. „Vai tu arī vēlētos sev  tik gaŗu 
kaklu?”skolotājs jautā mazajam Ralfam. 

„Mazgājoties ne, bet diktāta laikā gan!” 

Vērtīgas dāvanas bērniem 
Karšu izdevniecība  „Jāņa sēta” piedāvā  puz-

les „Latvijas daba” un „Eiropa”,  kartes mazā-
kiem un Latvijas vēstures atlantu  nedaudz  lie-
lākiem bērniem. Puzles cena €4+sūtīšana; 
atlanta cena €5,50 + sūtīšana.  

Tīmekļa vietnē http://www.kartes.lv  
iespējams iepazīties ar apgāda  izdevumiem.   

Kontakti uzziņām:  
ievag@kartes.lv 
valdis.smits@kartes.lv  
Tālr. +371 67317540, +371 29372057 

 Ieva Grabe 

Par mūsu valodu 

Ko darīt ar jautājumiem?  
Latvijas radioraidījumā dzirdēts: piestrādājuši pie 

jautājumiem; apspriež jautājumus; nodarbojas ar jau-
tājumu; jautājums paceļas; jautājumu izskata; ķērušies 
klāt jautājumiem, uzpeld jautājumi; pie jautājumiem 
tiek strādāts.  

Tie ir padomju okupācijas laikā ieviesušies krievis-
mi. Krievi jautājumus apspriež (обсуждают), latvieši 
uz tiem meklē atbildes. 

Grūti saprotami ir šādi teikumi presē:  
„Oponenti norāda uz nepilnībām bērnudārzu jautā-

jumā Rīgā.” „Jāatbalsta prezidenta priekšlikums dubult-
pavalstniecības jautājumā.” „Kādam ir jāuzņemas polī-
tiskā atbildība par situāciju, kas izveidojusies Rīgas 
pilsētā pirmsskolu jautājumā.”  

Vienkāršāk un skaidrāk: „Oponenti aicina pievērst 
uzmanību nepilnībām bērnudārzos Rīgā.” „Jāatbalsta 
prezidenta priekšlikums par dubultpavalstniecību.” 
„Kādam jāuzņemas atbildība par situāciju, kas izveido-
jusies Rīgas pilsētā pirmsskolās.”  
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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 

 

Jūra krāc un vēji pūš, priekos, bēdās paiet mūžs... 

F
ot
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LŪGUMS 
Lūdzam nokārtot draudzes nodevu par 2014. gadu! Draudzes nodeva – $250.00; studentiem –$60.00 

 
___________________________________________________________      $______        
    (vārds, uzvārds)      
  
Ziedojums draudzes vajadzībām                                 $______  
 
Ziedojums draudzes dievnama remontiem                $______      
  
Ziedojums palīdzībai māsu draudzēm Latvijā          $______     
  
Ziedojums Neretas bērnu pusdienām                         $______     
   
Archibīskapa algas fondam ($50)                                        $______   
   
                                  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  
      5. oktōbrī plkst. 11:00  dievkalpojums 17. svētdienā pēc Vasarsvētkiem;   
        mācītājs Aivars Ozoliņš 

12. oktōbrī plkst. 11:00   dievkalpojums ar dievgaldu 18. svētdienā pēc Vasarsvētkiem;  
           mācītājs Mārtiņš Rubenis 

Pēc dievkalpojuma dāmu komitejas rīkotais Draudzes bazārs 
No 23.-26. oktōbrim LELBAs XIV sinode Milvokos 

16. novembrī plkst. 11:00  dievkalpojums 23. svētdienā pēc Vasarsvētkiem;  
        mācītājs Aivars Ozoliņš 

30. novembrī plkst. 11:00  dievkalpojums ar dievgaldu adventa pirmajā svētdienā;   
           prāvests Kārlis Žols 

DIEVKALPOJUMU STATISTIKA 
  Datums    Dalībnieki  Dievgaldnieki    Kollekte  Caurmēra devums      Piezīmes 

 
 

28. aug. 37 26 $823 $22.24   prāv. Kārlis Žols 
7. sept. 22   $720 $32.73   māc.  Aivars Ozoliņš 

Apsveicam jaunuzņemtos draudzes locekļus Valiju Rubeni un Gunu Jostsoni! 

ŠOGAD IEVĒLĒS JAUNU ARCHIBĪSKAPU 
IR ĻOTI SVARĪGI, KA KATRS DRAUDZES LOCEKLIS(E) ARCHIBĪSKAPA FONDĀ  

IEMAKSĀ $50; IECERĒTĀ SUMMA LELBĀL ARCHIBĪSKAPA FONDĀ VĒL NAV SASNIEGTA, 
TĀPĒC LELBĀL AICINA IKVIENU ZIEDOT PAPILDUS 
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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 uzrak-
stīt zīmīti un iedot mācītājam pirms 
dievkalpojuma, ja puķes  novietotas 
kāda piemiņai vai jubilejā, par ko vēlams paziņot.  

PĀRDOMĀM 

JĒZUS APSAUC VĒTRU 
Miers negaisa laikā 

Jēzus bija aizvadījis gaŗu un nogurdinošu dienu.  
Kopš agra rīta Viņš bija dziedinājis slimos un sludinājis 
pie ezera.  Cik ļoti Viņam gribējās atpūsties kādā klusā 
vietā!  Tāpēc Viņš teica saviem mācekļiem: „Dosimies 
pāri ezeram uz otru krastu!” 

Taču aizbēgt no cilvēku pūļa nebija tik vienkārši.  
Ikviens vēlējās pabūt kopā ar Jēzu.  Visbeidzot Jēzum 
un mācekļiem izdevās tikt kādā laivā un uzvilkt buras, 
lai dotos uz otru krastu.  Tajā pašā laikā no krasta atīrās 
vēl vairākas laivas ar ļaudīm. 

Drīz vien Jēzus jau bija cieši iemidzis laivas 
pakaļgalā.  Arī mācekļi atpūtās, baudīdami svaigo vēja 
pūsmu, kas pavadīja laivas ceļā uz Gadaru.  Saule 
nolaidās aiz pamales, un pie debesīm iemirdzējās 
pirmās vakara zvaigznes.  Bija jauks vakars. 

Bet tad tas sākās.  No kalniem atbrāza tumši mākoņi, 
vieglo vēja pūsmu pārvēršot viesulī.  Laiva sāka 
bezpalīdzīgi svaidīties trakojošajā vētrā.  Atkal un atkal 
tai uzbruka nikni viļņi, un ūdens gāzās pāri laivas malai. 

Mācekļi drudžaini centās izsmelt ūdeni, bet, jo 
vairāk viņi smēla, jo vairāk tas gāzās laivā.  Pat rūdītos 
zvejniekus Pēteri, Jēkabu un Jāni pārņēma izmisums. 

Visbeidzot mācekļi sāka raudzīties pēc Jēzus.  
Viņiem par lielu brīnumu, izrādījās, ka Mācītājs 
joprojām guļ, aizmidzis ciešā miegā.  Mācekļi Viņu 
tūlīt pamodināja, saukdami: „Mācītāj, vai Tev nemaz 
nerūp, ka mēs tūlīt iesim bojā?” 

Jēzus maigi aprāja viņus, sacīdams: „Kāpēc jūs esat 
tik bailīgi? Kur paliek jūsu ticība?” 

Tad Jēzus piecēlās un apsauca vētru: „Mierā! 
Rimsties!” 

Tūlīt lietus un vējš rimās, bet ezers atkal kļuva rāms. 
Mācekļi satriekti noskatījāš un jautāja: „Kas gan tas 

par cilvēku, kam paklausa vējš un ūdeņi?” Nu viņiem 
vairs nebija šaubu, ka Jēzus ir Dieva Dēls. 

Mt. 8:23-27; Mk. 4:35-41; Lk. 8:22-25 
(No Ūras Milleres „101 jaukākais Bībeles stāsts”) 

Archibīskapa vēlēšanas 
LELBĀL (Latvijas evaņģeliski luteriskā Baznīca 

ārpus Latvijas) darbības noteikumi paredz, ka Baznīcas 
bīskaps tiek ievēlēts uz septiņiem gadiem. Baznīcas 
Virsvalde viņam/-ai piešķiŗ amata nosaukumu – archi-
bīskaps/-e. Nākamām vēlēšanām jānotiek 2014. gadā, 
lai pēcnieka/-ces ievadīšana amatā varētu notikt līdz 
2015. gada 1. maijam. Līdzšinējais bīskaps Elmārs E. 
Rozītis vairs nekandidēs. 

LELBĀL virsvalde ir izraudzījusi vēlēšanu komisiju, 
kuŗai ir pieredze, rīkojot vēlēšanas 2007. gadā. Vēlēša-
nu komisijā ir Sietlas (Seattle, WA, USA) draudzes 
locekļi: Juris Cilnis (priekšsēdis), Džems Apsītis, Jānis 
Atvars, Ilmars Lūsis un Andrejs Zāmelis. 

Vēlēšanu process sākās 2014. gada janvārī ar bals-
tiesīgo sarakstu sastādīšanu un beigsies (vismaz pirmais 
gājiens) oktōbrī ar balsu skaitīšanu. LELBĀL draudzes 
darbojas 14 dažādās valstīs, tāpēc paredzētais laiks ir 
samērā ilgs. 

Vēlēšanu process turpinās – 14. jūlijā vēlēšanu 
komisija izsūtīja vēlēšanu materiālus 183 adresātiem – 
balstiesīgajiem. Tā kā ir vairākas lielas draudzes, kuŗām 
locekļu skaita dēļ pienākas vairāk nekā viena balss, 
kopējais balsu skaits ir 206.  

Ievēl kandidātu, kas ieguvis visu balstiesīgo absolūto 
vairākumu. Ja neviens kandidāts nav ieguvis vajadzīgo 
balsu skaitu, otrā gājienā balso tikai par diviem 
kandidātiem, kas pirmajā gājienā saņēmuši lielāko balsu 
skaitu, un ievēl kandidātu, kas saņēmis lielāko balsu 
skaitu.  

Jānobalso līdz 2014. gada 1. oktōbrim  (balsošanas 
materiālu nosūtīšanas pasta zīmogs). Balsu skaitīšana 
paredzēta 15. oktōbrī. 

Archibīskapa amata kandidāti ir Lielbritanijas 
latviešu ev. lut. draudžu vadītājs, prāv. Andris 
Abakuks, Toronto Sv. Jāņa draudzes mācītājs, prāv. 
emer. F. T. Kristbergs un LELBAs priekšniece, 
prāv. Lauma Zušēvica.  

Jāpiemin, ka kopā tika nominēti desmit garīdznieku, 
bet pārējie savas kandidātūras atsauca. 

Juris Cilnis 

ZIEDOJUMI 
DRAUDZES VAJADZĪBĀM 
A. & K. Blāķi $750; Z. Cīrule $50; T. & E. Rūši $250 
ARCHIBĪSKAPA FONDAM 
Z. Cīrule $50; Z. Lejiņa $50 
NERETAS BĒRNU PUSDIENĀM 
Z. Cīrule $50 
(Šie ziedojumi saņemti līdz  10. septembrim.) 
Draudzes padome pateicas par ziedojumiem! 
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DIENVIDKALIFORNIJAS   
LATVIEŠU  EV.  LUT.  DRAUDZES 

 

DĀMU  KOMITEJA 
 

IELŪDZ DIENVIDKALIFORNIJAS LATVIEŠUS  AR PIEDERĪGIEM UN 
DRAUGIEM PIEDALĪTITES  

DRAUDZES RUDENS BAZĀRĀ 
    Svētdien, 12. oktōbrī plkst. 12.30 

Losandželosas latviešu namā, 1955 Riverside Dr.   
Būs loterija, siltas pusdienas, kafijas galds 

Šis ir lielākais dāmu komitejas līdzekļu vākšanas sarīkojums 
draudzes darba veicināšanai, tāpēc aicinām palīdzēt gan financiāli, 

gan čakli darbojoties 
 

Mantas var nodot svētdienās pēc dievkalpojuma draudzes darbiniecēm  
vai sazinoties ar dāmu komitejas priekšnieci Lieni Lindi,  

tālrunis: 310-396-5244  

NOVEMBRĪ DZIMUŠIE 
DRAUDZES LOCEKĻI 

   1.  Lolita Ritmane  
   3.  Daina Ābele 
   6.  Krista  Hadada (Haddad) 
 11.  Dāvis Berkolds 
 12.  Ilma Briška, Lūcija Pommere 
 19.  Ilga Jankovska 
 22.  Valters Banga 
 23.  Monika Grīnberga   
 24.  Gunārs Boršteins, Daira Stumbre 
 25.  Daina Bīriņa, Guna Jostsone,  
    Normunds Svikss 
 26.  Dzintra Lejniece 
 29.  Andra Stivani-Berkolda                   

 
Sirsnīgi sveicam visus jubilārus! 

Draudzes padome 

Draudzes locekļi 24. augustā vēlēja daudz baltu 
dieniņu četrām jubilārēm. Lai Dievs viņas svētī... 

No kreisās: Anda Andersone, Biruta Šulca, 
Valtrauta Simsone, Rota Boršteina  

Foto: Tamāra Rūse 
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SANDIEGO LATVIEŠU 
 EV. LUT. DRAUDZE  

Grace Lutheran Church  
 3993 Park Boulevard,   
San Diego, CA 92116 
Prāvests Kārlis Žols 
tālr.: 925-788-1101;  
e-pasts: kazols@msn.com 

  

Dr. priekšnieks Jānis Legzdiņš 
2651 Cardinal Road,  
San Diego, CA 92123 
Tālr: 858-598-5451;  
e-pasts: janis@legzdins.com 
11. oktōbrī Pļaujas svētku dievkalpojums ar 
dievgaldu; pēc dievkalpojuma kafijas galds  

Kasiere Antra Priede Bergere: antrapriede@pol.net 
1335 Santa Barbara St., San Diego CA 92107 

Čekus izrakstīt: Antra Priede Berger 
Dāmu komiteja: 

Maiga Bērziņa, tālr. 619-702-8077 
Antra Priede, tālr. 619-225-0817 
Aida Zilgalve, tālr.  760-439-9847 

www.sandiegodraudze.com    
vai 

www.sandiegodraudze.us       

Es dzīvoju, un jums ar dzīvot būs! 
Tā Jēzus drošina...  

Mīļie Kristus darba darītāji! 
LELBAs XIV sinode notiks Milvokos, Viskonsinā, no 

24. līdz 26. oktōbrim Milvoku draudzes izkārtojumā. No 
sirds ceram, ka varēsit būt ar mums, kopā lūgt, pateikties 
Dievam, dziesmās Viņu slavēt, mācīties cits no cita, kā 
katra individa un draudzes dzīve pārvēršas, kad dziļi sirdī 
saprotam: mēs gribam dzīvot!  Dzīvot Viņā, kas dzīvo 
mūsos un iedrošina meklēt izprast Viņa gribu. Šī ir ļoti 
svarīga sinode, jo tiks ievēlēts jauns pārvaldes priekš-
nieks vai priekšniece un LELBAs pārvalde. Arī tāpēc 
šogad īpaši draudzēs tiek aicināts aizlūgt par mūsu sino-
di.  Lai Jēzus iedrošina, ka gribam braukt, līdzi dzīvot, 
lūgt un strādāt ticības, cerības un Dieva mīlestības spēkā!   

Ko lūdzam no draudzes locekļiem?  Lai veicinātu 
mūsu darbu, gatavojoties Reformācijas 500 gadu jubi-
lejai, „kā no jauna” izlasīt Mārtiņa Lutera „Mazo 
katechismu”.  Šis ir mūsu Baznīcas pamatraksts un lieti 
noder, kad jaunajām paaudzēm cenšamies mācīt par 
mūsu ticību.  Aicinām arī izlasīt Mārtiņa Lutera rīta un 
vakara lūgšanas un to paskaidrojumus.   

Ko vēl?  Lūdzam draudzes locekļus līdzi paņemt to, 
kas, viņuprāt, draudzē ir īpašs.  Uzticamies katra spējām 
tiešām iedomāties to, kas varbūt raksturo draudzi īpašā 
veidā un varētu to simbolizēt.  

Plašāka informācija  atrodama  baznīcā pie informā-
cijas dēļa. 

Septembrī 18-44 gadu veci donori tika aicināti 
Gaŗezerā, Ventūrā un Losandželosas latviešu namā 
piedalīties vaiga gļotādes paraugu ņemšanas 
procedūrā.  

Ēriks un Anna (Zemjāne) Kaļiņi meklē donorus 
savam dēlam Magnusam, viņam ir trīs gadi.  

Magnuss slimo ar retu leikēmijas paveidu 
(JMML), vienīgais ārstniecības veids ir kaula sma-
dzeņu transplantācija.   

Laikrakstā „Laiks” bija aicinājums atsaukties un 
sazināties ar join.bethematch.org (PROMO Code: 
Match4Magnus). Vajadzīgi arī ziedojumi, lai palī-
dzētu  ģimenei segt lielos ārstniecības izdevumus. 
Informācija: http://talbertfamilyfoundation.org/
pages/Magnus.html  

Ziedojumus var atvilkt no ienākumu summas, 
par kuŗu jāmaksā nodokļi.  Jācer, ka atradīsies 
glābējs.  

Aizlūgsim par mazo Magnusu! 

Magnusam nepieciešama palīdzība 



 
 
 
 
 
 

 
CHANGE SERVICE REQUESTED 
 
(DATED MATERIAL) 
 

PLEASE DO NOT DELAY 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

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

 Vēlos būt Dienvidkalifornijas latviešu biedrības biedrs;  
 nosūtu Dinvidkalifornijas latviešu biedrības biedru naudu  par  20___.  gadu  –  $ 35.00 

 
Biedru nauda ģimenei – $50 
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  – $ 40.00 

 
Esmu students. Vēlos saņemt Informācijas Biļetenu. 
Nosūtu abonēšanas maksu                  par  20___ . gadu  – $ 10.00 

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

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

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

 

Nama uzraugu  tālrunis:  323-371-4499;  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 

Skaitlis aiz adresāta vārda  un  uzvārda rāda, par kādu gadu biedrībai  samaksāta  biedru nauda vai maksāts 
par INFORMĀCIJAS BIĻETENA abonementu. 
B nozīmē «DK Latviešu biedrības biedrs»; A nozīmē «IB abonents»; 
S nozīmē «students»; P nozīmē «paraugeksemplārs». 

Latvian Ev. Luth. Church of So. Calif. 
LATVIEŠU SABIEDRISKAIS CENTRS 
1927 Riverside Drive 
LOS ANGELES, CA 90039-3704 
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