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Losandželosas latviešu skolas audzēkņi 27. janvārī,
Draudzīgā aicinājuma atceres sarīkojuma dienā

SARĪKOJUMU KALENDĀRS
17. martā plkst. 1.00 Kalpaka bataljonam un latviešu leģionāriem veltīts atceres sarīkojums
24. martā plkst. 1.00 Dienvidkalifornijas latviešu biedrības biedru pilnsapulce
30. martā plkst. 10.00 dr. Andŗa Ritmaņa piemiņai veltīts novusa turnīrs
27. aprīlī plkst. 6.00 Amerikas baltiešu brīvības līgas (BAFL) bankets
4. maijā Baltā galdauta svētki un Losandželosas latviešu nama gada svētki
12. maijā Ģimenes dienas sarīkojums Losandželosas latviešu skolā
25. maijā Eiropas Parlamenta vēlēšanas

Dienvidkalifornijas Latviešu INFORMĀCIJAS
BIĻETENS ir Dienvidkalifornijas latviešu biedrības izdevums;
DK LB adrese:
1955 Riverside Dr., Los Angeles, CA 90039
Biļetena redaktore:
Astra Moora, e-pasts: astere2000@aol.com
44 Pearl Street, New Haven, CT 06511,
tālr.: 1-860-681-7972
Raksti ievietošanai biļetenā iesūtāmi līdz katra
iepriekšējā mēneša 10. datumam. Iesūtītos rakstus
redaktoram/ei ir tiesības īsināt vai rediģēt.
DK LB biedriem par Informācijas Biļetenu nav
jāmaksā. Biedru nauda ir $35 gadā, ģimenei – $50
gadā. Par biedru var kļūt, nosūtot biedrības
kasierim biedru naudu. Personām, kuŗas nav DK LB
biedri, Informācijas Biļetena abonēšanas maksa ir
$40 gadā. DK LB biedra nauda vai maksa par abonementu jānosūta:
DK LB 1955 Riverside Dr., Los Angeles, CA 90039
Čeki izrakstāmi: LATVIAN ASSOC. of SO. CA
Maksa privātpersonai par sludinājuma ievietošanu
vienu reizi: par pilnu lappusi $35, ½ lappusi – $20,
¼ lappusi – $15; uzņēmējdarbības karti – $10.
IB metiens – 310 eks.

Ievērībai
Latviešu nama pārvaldes kasiere – Vita Volkovska
čeki jāizraksta Latvian Community Center un
jāsūta: 1955 Riverside Dr. Los Angeles, CA 90039)
DK latviešu biedrības kasieris – Jānis Taube
biedru naudas, biļetena abonēšanas, ziedojumu čeki
jāizraksta Latvian Assoc. of SO. CA un jāsūta:
DK LB 1955 Riverside Dr., Los Angeles, CA 90039
DK latviešu draudzes kasiere – Dace Taube
čeki jāizraksta Latvian Ev. Luth. Church of So. Ca.
un jāsūta: 3142 Helms Ave., Los Angeles, CA 90034

DK LATVIEŠU BIEDRĪBAS VALDE:
Biedrības priekšnieks: Ivars Mičulis
631 N. Pass Ave. Burbank, CA 91505
Tālr.: 818-842-3639; e-pasts: ivarsm11@yahoo.com
Biedrības priekšnieka vietnieki:
Dāvis Reins (arī kasieŗa palīgs)
13447 Chandler Blvd., Sherman Oaks, CA 91401
Tālr.: 818-406-1589; e-pasts: davisreins@gmail.com
Dziesma Tetere
1853 Colgate Dr., Thousand Oaks, CA 91360-5004
Tālr.: 805-216-2575; e-pasts: dziesma1@gmail.com
DK LB valdes locekļi: Guna Reina (sekretāre,
informācija, reklāma, sadarbība ar Rietumkrasta latviešu
biedrībām);
Nora Mičule (Losandželosas latviešu skolas pārstāve);
Valdis Pavlovskis (ārējās informācijas apmaiņa);
Sanita Šūmane (sadarbība ar Amerikas latviešu
apvienību);
Jānis Taube (kasieris);
Diāna Zaķe (tautasdeju kopas „Pērkonītis” pārstāve);
Aija Zeltiņa-Kalniņa (Sadarbība ar Latviju projektu
koordinātore);
Jānis Daugavietis, Valdis Ķeris (sporta dzīves vadītāji);
Inguna Galviņa, Tamāra Kalniņa, Miķelis Cilnis,
Inese Sviķkalne, Dace Taube
DK LB Revīzijas komisija:
Kārlis Millers, Tālivaldis Paegle, Jānis Ripa
Nākamā DK LB valdes sēde Losandželosas latviešu
namā notiks 10. martā plkst. 1.00 biedrības talpā
otrā stāvā.
Uz valdes sēdēm aicināti ierasties visi DK LB
biedrības biedri un būt viesi. Balsošanas tiesības ir
tikai valdes locekļiem. Sēžu datums mainīts netiks.
Gadījumā, ja valdes priekšnieks nevarēs ierasties,
sēdi vadīs kāds no priekšnieka vietniekiem.
Latviešu namu izīrē Jānis Taube, tālr.: 310-806-0464

Honorary Consul, Republic of
Latvia in California
Juris Buņķis, M.D., F.A.C.S.
Orange County Plastic Surgery
4501 Birch Street
Newport Beach, CA 92660;
Phone: 949-888-9700
www.facebook.com/LatvianConsul
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Lūgums ziņot par adreses maiņu
DKLB Informācijas Biļetena saņēmējiem mainot
dzīvesvietu, lūdzu paziņot jauno adresi biedrības
priekšniekiem (e-pasta adrese: info@biedrība.org),
lai biedrībai nerastos lieki izdevumi par atpakaļ
atsūtītajiem biļeteniem.

Jauns īpašu uzdevumu ministrs sadarbībai ar ārzemju latviešiem
2014. līdz 2018. gadam Latvijas vēstnieks
Indijā.
Aivars Groza prot latviešu, angļu, vācu un
krievu valodu.
Aivara Grozas ģimenē ir divi bērni.

Š. g. 11. janvārī darbu sācis jaunais Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas īpašo uzdevumu vēstnieks sadarbībai ar ārzemju latviešiem Aivars Groza.
Aivars Groza dzimis 1961. gadā, 1986. gadā
absolvēja Latvijas Universitātes Filozofijas un
vēstures fakultāti un 1995. gadā studēja ārpolītiku Džordža Maršala Eiropas drošības studiju centrā Garmišpartenkirchenā, Vācijā.
Latvijas ārlietu dienestā Aivars Groza sāka
darbu 1992. gadā, būdams galvenais speciālists ziņu un informācijas nodaļā un no 1994.
līdz 1996. gadam padomnieks plānošanas
grupā. 1996. un 1997. gadā un no 1999. līdz
2000. gadam Aivars Groza bija ministru
prezidenta ārlietu padomnieks. No 1997. līdz
1999. gadam viņš strādāja Latvijas Republikas vēstniecībā Vācijas Federātīvajā Republikā, pildot padomnieka pienākumus. No
2000. līdz 2005. gadam viņš bija nerezidējošais
vēstnieks Beļģijā un Luksemburgā, no 2005.
līdz 2010. gadam – vēstnieks Austrijā, nerezidējošais vēstnieks Lichtenšteinā, Slovākijā,
Slovēnijā, Šveicē un Ungārijā, No 2009. līdz
2010. gadam Aivars Groza bija Valsts protokola vadītājs, kā arī īpašo uzdevumu vēstnieks
Ārlietu ministrijas ekonomisko un divpusējo
attiecību departamentā. No 2010. līdz 2014.
gadam – ģenerālkonsuls Sanktpēterburgā, no

Līdzšinējais Ārlietu ministrijas īpašu uzdevumu ministrs sadarbībai ar ārzemju latviešiem
Atis Sjanīts tagad strādā Latvijas vēstniecībā
Polijā, viņš būs īpašo uzdevumu vēstnieks,
kamēr Rumānija ir Eiropas Savienības padomes
prezidējošā valsts. (Latvijas vēstniecība
Rumānijā ir Polijā, Varšavā).
Atis Sjanīts 2018. gada nogalē atsūtīja atvadu
vēstuli:
Godātie ārzemju latviešu organizāciju
vadītāji! Mīļie tautieši!
9. janvāris ir mana pēdējā darba diena īpašu
uzdevuma ministra sadarbībai ar ārzemju
latviešiem vēstnieka amatā. Lielākais
gandarījums divarpus gados šajā amatā bija
iepazīt daudzus pašaizliedzīgus cilvēkus, kuŗu
sūtība ir latvietības saglabāšana.
Mūsu ārvalstīs dzīvojošie tautieši šajos gados
ir guvuši nozīmību un redzamību. Tas nav bijis
mans nopelns – tās ir sekas tam, ka tik liela
mūsu tautas daļa dzīvo ārpus savas zemes
robežām. Nākamajos gados mēs vēl skaidrāk
un skaudrāk sajutīsim nepieciešamību domāt
par mūsu tautiešiem ārvalstīs, jo tas ir un būs
kritiski svarīgi Latvijas izaugsmei.
Pēc Rumānijas ES prezidentūras beigām jau
šajā vasarā atgriezīšos no Bukarestes Latvijā.
Būšu priecīgs ar jums uzturēt turpmāku
kontaktu, kā arī iespēju robežās iesaistīties
ārzemju latviešu aktīvitātēs!
Paldies Jums visiem par sirsnību un
atbalstu!
Atis Sjanīts
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13. Saeima sākusi darbu

13. Saeimas Ministru kabinets
13. Saeimas vēlēšanas notika 2018. gada 6. oktōbrī.
Krišjāņa Kariņa valdībā strādās ministru prezidenSaeimas ārkārtas sēdē 23. janvārī, 109 dienas pēc
ta biedrs un aizsardzības ministrs Artis Pabriks
13. Saeimas vēlēšanām, parlaments apstiprināja piecu
(„Attīstībai/Par!”), ministru prezidenta biedrs un tiespartiju veidoto Ministru kabinetu mazākās frakcijas polī- lietu ministrs Jānis Bordāns (JKP), satiksmes ministrs
tiķa Krišjāņa Kariņa („Jaunā Vienotība”) vadībā.
Tālis Linkaits (JKP), izglītības un zinātnes ministre Ilga
Par jauno valdību balsoja tajā pārstāvēto partiju –
Šuplinska (JKP), labklājības ministre Ramona Petraviča
„Jaunās Vienotības”, Nacionālās apvienības (NA),
(„KPV LV”), iekšlietu ministrs Sandis Ģirģens („KPV
„Attīstībai/Par!”, Jaunās konservātīvās partijas (JKP) –
LV”), ekonomikas ministrs Ralfs Nemiro („KPV LV”),
deputāti, kā arī daļa „KPV LV” deputātu.
vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris
Pret jauno valdību balsoja partijas „Saskaņa” un līdz- Pūce („Attīstībai/Par!”), veselības ministre Ilze Viņķele
šinējā ministru prezidenta Māra Kučinska pārstāvētās
(„Attīstībai/Par!”), ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs
(„Jaunā Vienotība”), finanču ministrs Jānis Reirs
Zaļo un Zemnieku savienības (ZZS) deputāti. Arī pieci
(„Jaunā Vienotība”), kultūras ministre Dace Melbārde
„KPV LV” deputāti balsoja pret Kariņa valdību.
(NA), zemkopības ministrs Kaspars Gerhards (NA).
Valsts prezidents Raimonds Vējonis, uzrunājot
Uzrunā no Saeimas tribīnes Krišjānis Kariņš teica, ka
Krišjāņa Kariņa vadīto Ministru kabinetu, uzsvēra:
„Lai stiprinātu sabiedrības uzticību polītiķiem un po- valdības galvenie uzdevumi būs finanču sistēmas salītiskajiem procesiem valstī kopumā, valdībai būs jā- kārtošana, valsts drošības stiprināšana, administrātīvi
territoriālās reformas īstenošana, taisnīguma un tiesisrīkojas ātri un izlēmīgi. Latvijas iedzīvotāji sagaida,
kuma stiprināšana, nevienlīdzības mazināšana, veselīka jūs katrs jau no pirmās dienas ne tikai vārdos, bet
arī darbos uzņemsities atbildību par savu valsti. Katrs bas aprūpes un izglītības sistēmas kvalitātes uzlabošana, tautas labklājības celšana, obligātā iepirkuma
no jums atsevišķi un, svarīgākais, jūs visi kopā esat
komponentes atcelšana, tautsaimniecības konkurētatbildīgi par valdības īstenoto polītiku”.
4

Ministru prezidents Krišjānis Kariņš
spējas stiprināšana, produktīvitātes un investīciju apjoma paaugstināšana, demografiskā stāvokļa uzlabošanai.
Krišjānis Kariņš dzimis 1964. gada 13. decembrī
Vilmingtonā, Delavēras pavalstī ASV, mācījies latviešu
ģimnazijā Minsterē, no 1984. līdz 1986. gadam Sv. Jāņa
kolledžā Anapolē studēja matēmatiku, filozofiju un literātūru, no 1987. līdz 1988. gadam mācījās Pensilvānijas
universitātē Filadelfijā, iegūstot bakalaura gradu valodniecībā; no 1990. līdz 1996. gadam turpināja studijas
Pensilvānijas universitātē un ieguva doktora (Ph. D.)
gradu valodniecībā. No 1996. gada līdz 1997. gadam,
būdams Linguistic Data Consortium (Filadelfija, ASV)
vecākais pētniecības koordinātors (Senior Research
Coordinator) Krišjānis Kariņš vadīja pētniecības grupu,
kas attīstīja elektroniskas izrunu vārdnīcas un valodu
datu bazes vācu, angļu, arabu un ķīniešu valodā.
Krišjānis Kariņš prot latviešu, vācu, angļu, franču un
krievu valodu. Viņš piedalījies Dziesmu svētkos, dejojis
tautasdejas, dziedājis korī, spēlē klavieres, ģitaru, kokli.
Uz Latviju pirmo reizi Krišjānis Kariņš aizbrauca
1984. gadā. Pirms Latvijas neatkarības atgūšanas viņš
piedalījās pretpadomju demonstrācijās.
Krišjānis Kariņš 1995. un 1998. gadā bija vieslektors
Latvijas Universitātē, studentiem vadīja sociolingvistikas kursus.
Aizritējušā gadsimta 90. gados pārcēlies dzīvot uz
Latviju, Krišjānis Kariņš nodibināja SIA „Lāču ledus”,
bija uzņēmuma prezidents; no 1999. gada līdz 2000. gadam SIA „Formula” prezidents.
Krišjānis Kariņš ir viens no partijas „Jaunais laiks”
dibinātājiem 2002. gadā. No 2002. līdz 2009. gadam
viņš bija 8. un 9. Saeimas deputāts, Saeimā vadīja
partijas „Jaunais laiks” frakciju. No 2004. līdz 2006.
gadam Krišjānis Kariņs bija ekonomikas ministrs, kopš
2009. gada Eiropas Parlamenta deputāts. Starptautiskās
organizācijas VoteWatch Europe pētījumā par ietekmīgākajiem EP deputātiem Krišjānis Kariņš ir 19. vietā un
vienīgais Baltijas valstu deputāts 70 ietekmīgāko deputātu sarakstā.

Pirms 13. Saeimas vēlēšanām Krišjānis Kariņš kļuva
par 2018. gada aprīlī dibinātās partiju apvienības „Jaunā
Vienotība” valdes priekšsēdi.
Valsts prezidents Raimonds Vējonis 2019. gada
7. janvārī Krišjāni Kariņu nominēja ministru prezidenta
amatam un aicināja sastādīt valdību.
Krišjāņa Kariņa dzīvesbiedre Anda Kariņa ir ārste,
ģimenē ir četri bērni. Kariņiem ir divi mīluļi – suns
Zevs un kaķis Apolons.
TV3 Ziņu dienests sagatavojis interesantu dokumentāru īsfilmu „Kas ir Kariņš?"

Egils Levits – 2018. gada
Eiropas cilvēks Latvijā
Sabiedriskā balsojuma
Eiropas cilvēks Latvijā
pēdējā kārtā pērn līderi bija
jurists un polītologs Egils
Levits, Eiropas latviešu
apvienības prezidija
priekšsēdes vietniece Elīna
Pinto un Eiropas latviešu
apvienības prezidija locekle, Latviešu biedrības Īrijā
valdes priekšsēde, koŗa eLVē vadītāja Inguna GrietiņaDārziņa.
Par 2018. gada Eiropas cilvēku Latvijā tika ievēlēts
Eiropas tiesas tiesnesis, jurists, polītologs Egils Levits.
Kopš 1998. gada Eiropas titulu ik gadu iegūst cilvēks,
kam bijis vislielākais ieguldījums Latvijas populārizēšanai Eiropā un Eiropas vērtību integrēšanai Latvijā.
Titula ieguvēju noskaidro sabiedrības balsojumā, ko rīko
biedrība Eiropas kustība Latvijā.
Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā un AS
„Attīstības finanču institūcijas Altum” pārstāvji atzina,
ka Egils Levits darījis izcilu darbu Latvijas un latviešu
profesionāļu labā vārda nešanai pasaulē. Egils Levits ir
cienīgs kļūt par Latvijas prezidentu. Viņš ir demokratijas
vērtību aizstāvis, cilvēks ar plašu eiropeisku skatu.
Ievērojams ir viņa ieguldījums Latvijas tiesību sistēmā
un demokratiskas sabiedrības veidošanā. Viņš uzsvēris,
ka Latvija nav nedz tilts starp Rietumiem un Austrumiem, nedz patilte. Latvija ir Eiropā, un Latvijas kultūrtelpa ir Rietumeiropas kultūrtelpa. Vienmēr valstij svarīgos pagrieziena punktos, piemēram 13. Saeimas vēlēšanās, Egils Levits ir paudis kompetentu viedokli, kas
ietekmē sabiedrisko domu. Viņa līdzdalība neatkarīgās
Latvijas polītiskajā ainavā ir nenovērtējama. Viņš ir
personība ar stāju, drosmi un gatavību mainīt Latviju.
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Spēļu diena Ošensaidā
Ošensaidā (Oceanside) 26. janvārī latvieši tika
aicināti uz spēļu dienu. Ciemiņus no Losandželosas,
Apelsīnu pagasta un Sandiego sagaidīja namamāte
Līga Sviksa. Visjaunākā viešņa bija Nora, kam tikai
divi mēneši!

Bērni ieradās agrāk, pulksten vienpadsmitos, un tūlīt
sākās latviešu valodas mācībstunda skolotājas
Sandras Gotlaufas Orozko vadībā

Silvija Millere mācīja Hugo Sviksam spēlēt novusu
(vai varbūt otrādi: Hugo apmācīja Silviju?)

Pēc cītīgās mācīšanās bērni gāja ārā rotaļās, ko
vadīja, no kr. Līga Sviksa, Signija Endzele un Sandra
Gotlaufa Orozko
Jānis Taube piedāvāja mācīt spēlēt zolīti. Zolītes
spēles sacensības šoreiz nenotika. Visi draudzīgi
spēlēja nesacenšoties līdz astoņiem vakarā.
Netrūka arī citu spēļu. Jānis Legzdiņš atveda
novusa galdu, citi spēlēja tenisu un mērcējās karstā
burbuļvannā.
6

No kr.: Inese Druviete ar mazo Noru, Jānis Taube,
Herberts Laizāns, Māra Eskaheda (Escajeda),
Antra Priede Bergere
Foto: Līga Sviksa

No kr.: Nina Atvara, Kārlis Millers, Jānis Legzdiņš,
Eriks Teteris

Uz spēļu dienu vienmēr aicināti visi, gan jauni,
gan veci. Ja negrib vai neprot spēlēt zolīti, var nākt
iedzert vīnu, baudīt gardus ēdienu un pabūt kopā ar
draugiem, pavadot jauku pēcpusdienu un vakaru.
Sandiego latvieši rīkos spēļu dienas arī turpmāk.
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Filma par Eiropas pēdējiem pagāniem
Liels paldies Daugavas Vanagu
laiku vēsturi.
Dienvidkalifornijas apvienībai par
YouTube ir iespēja noskatīties dokumentāru īsfilmu „Kurši” (Curonians).
iespēju 13. janvārī noskatīties dokumentārfilmu „Baltu ciltis – Eiropas
Kurši atzīti par slavenāko, kareivīgāko un
visvairāk ceļojošo baltu cilti.
pēdējie pagāni”. Šīs filmas izrādi
gaidīju jau sen. Pēdējo divu gadu
Filmas „Baltu ciltis – Eiropas pēdējie
laikā ar interesi sekoju informācijai
pagāni” dalībnieki bija dažādu sabiedrisko
organizāciju un biedrību locekļi ar pašu
par filmas tapšanu un vēsturiskajiem
materiāliem, ko izmantoja filmas
šūdinātiem tērpiem, izgatavotām laivām
un pašceltām koka pilīm, tādējādi krietni
veidošanā.
Filmā „Baltu ciltis” parādīts, kā
ietaupot izdevumus.
dzīvoja baltu ciltis laikposmā starp
Paldies producentei Zanei Kalniņai.
Viņa atbrauca uz Losandželosu pārstāvēt
10. un 12. gadsimtu. Baltu un somfilmas veidotājus. Diemžēl skatītāji, pēc
ugru ciltis – prūši, jātvingi, lietuvieši, sēļi, latgaļi, līvi, igauņi, kurši,
filmas izrādes steigdamies pārrunāt rezemaiši un zemgaļi tiek vēroti ar
dzēto un apmainīties domām, kādus
iespaidus
guvuši, aizmirsa, ka filmas
izdomāta jeb iedomāta dāņu tirgotāNo kr.: filmas „Baltu ciltis”
ja Larsa acīm, kas ceļo pa pēdējo
producente Zane Kalniņa un režisors Raitis Ābele Latvijā pulksten
pagānu zemēm. Kaut arī Larsa tēls ir
DV DK apvienības vanadžu vienos naktī vēl bija nomodā, lai atbildētu
uz skatītāju jautājumiem Skype.
izdomāts, informācija, ko uzzinām,
kopas priekšniece Inguna
Manis aptaujātie skatītāji atzina, ka
ir no konkrētiem vēsturiskiem aprakGalviņa
vēsturiskās dokumentārfilmas ir grūti
stiem – chronikām, tirgotāju un mūku ziņojumiem Dānijas karalim un Romas pāvestam.
skatīties, jo, iespējams, apzināmies cik nežēlīgi un skarbi
bijuši dzīves apstākļi mūsu senčiem.
Skatītājiem filma ļauj gūt ieskatu Baltijas cilšu vēsturē. Šī nav mākslas filma, kas romantizē vai mistificē
Taču nākamreiz, ceļojot uz Latvijas vēsturiskām
seno ļaužu dzīvi. Jāatceras, ka pirms 1000 gadiem dzīves vietām – Āraišu ezerpili, Tērveti vai Latvijas alām,
apstākļi un tradicijas Latvijas territorijā un Rietumeiropā padomāsim, ka šeit dzīvojuši mūsu priekšgājēji. Izbaudīt
šo vietu auru ir tikpat nozīmīgi, kā piedalīties Dziesmu
ļoti atšķīrās.
Šo filmu ieteicams noskatīties arī latviešu vidusskolu un Deju svētkos.
vecāko klašu skolēniem, kuŗi sāk mācīties Latvijas seno
Aija Zeltiņa-Kalniņa

Bezpajumtnieki pie latviešu nama
Visiem zināms, ka saulainās, skaistās Kalifornijas ēnas
puse ir daudzie bezpajumtnieki. Kalifornijā dzīvo apmēram ceturtā daļa no visiem ASV bezpajumtniekiem.
Losandželosā un tās piepilsētās pēdējos sešos gados
augsto mājokļu cenu dēļ bezpajumtnieku skaits palielinājies par 75%. Apmēram trīs ceturtdaļas no vairāk nekā
Losandželosas 50 000 bezpajumtniekiem dzīvo automašīnās, pamestās ēkās vai uz ielas. Uz apmēram 2000 bezpajumtniekiem ir tikai deviņas publiskās tualetes. Tagad
Dienvidkalifornijā no kravas pārvadāšanas tilpnēm tiek
celtas dzīvojamās ēkas, kuŗu dzīvoklīšos bezpajumtnieki
var ievākties par niecīgu maksu.
Bezpajumtnieki jau agrāk apmetās latviešu nama apkaimē. Attēlā, ko atsūtīja Aivars Jerumanis, redzams, ka
atkal vairāki te iekārtojuši savas naktsguļas vai mantu noliktavas. Tuvumā nekādu tualešu un citu labierīcību nav.
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Losandželosas latviešu nama remontdarbi turpinās

DK Latviešu biedrības Alfona un Ināras Reinu
piemiņas telpai nama otrajā stāvā nomainījām
dzesinātāju. Nocēlām no jumta veco, kas bija
kalpojis vairāk nekā četrdesmit gadu, un uzlikām
jaunu. Cerams, ka tas kalpos tikpat ilgi.
Janvāŗa vidū Losandželosā trīs dienas pamatīgi
lija. Tā kā namam ir jauna jumta piebūve un jumts
daļēji nodarvots, nama pagrabs tagad ir sauss.
Aivars Jerumanis
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Draudzīgais aicinājums un lasītprieks
Svētdienas, ziemas mēneša 27. dienas rīts latviešu
skolas saimei sākās rosīgi. Skatuves priekšā galdiņu ar
audzēkņu darbiem rotāja krāšņi ziedi. Gaŗie galdi tika
salikti skujiņas veidā un pārklāti baltiem galdautiem,
virtuvē vārījās zivju, gaļas bumbiņu un pupiņu vira,
smaržoja tikko kapātās dilles, pētersīļu lapiņas un lociņi,
zālē smaržoja kafija, uz galdiem parādījās trauki ar
sāļām un saldām uzkodām. Namā visur bija dzirdamas
bērnu un jauniešu dzidrās balsis, un naskie tautasdeju
dejotāji, skanot mūzikai, vingrināja deju soļus.
Pamazām zālē sāka ierasties mūsu latviešu skolas
atbalstītāji un līdzjutēji. Pulksten vienpadsmitos zvana
skaņas vēstīja, ka tūlīt sāksies sarīkojums un sasauca
visus zālē.
Sarīkojuma sākumā skolas audzēkņi, skolotāji un apmeklētāji ar lielu pacilātību nodziedāja Latvijas himnu
„Dievs, svētī Latviju!” Pēc tam skolas pārzine Nora
Mičule jautāja, vai visi zina, kas ir Zelta ābele. Visi, protams, nezināja, un viņa pastāstīja, ka 1914. gadā rakstnieks Kārlis Skalbe uzrakstīja pasaku par Zelta ābeli, kuŗā bārenīte pa gaŗo pupu uzkāpa debesīs un satika savu
mirušo māmiņu. Bārenīte iesēja zemē māmiņas iedoto
sēkliņu no Aizsaules dārza un, kaut arī visapkārt bija
dziļa ziema, no sēkliņas tūlīt izauga Zelta ābele, tās nolīkušajos zaros turējās mirdzošu ābolu virknes. Toreizējais Latvijas valsts prezidents Kārlis Ulmanis 1935. gada
28. janvārī, savā vārdadienā, draudzīgi aicināja ikvienu
atcerēties savu vecāku un vecvecāku dzimto pagastu un
skolas ar ziedojumu, lai gara gaisma un latviešu kultūras
augļi sasniegtu katru Latvijas stūrīti. Tautas atsaucība
bija milzīga. Dzejnieks Edvarts Virza savā dzejnieka
iztēlē to salīdzināja ar zelta ābeli, kas, uzplaukusi ziemas
aukstākajā mēnesī, nesot bagātīgu ražu.
Jānis Jaunsudrabiņš kā sevišķu Draudzīgā aicinājuma
ieguvumu novērtēja ieviesušos cieņu pret grāmatu.
Izglītības ministrijas skolu departamenta direktors
Jānis Celms konstatēja: „Draudzīgais aicinājums… ir
ilgstošas, lielas latviešu kultūras tradicijas sākums…”
Pēc pieciem gadiem sākās kaŗš, Latvijas okupācija.
Zīmīgi ir laikraksta „Latvija Amerikā” bijušā redaktora Jāņa Mežaka vārdi: „Komūnistiskie Latvijas okupanti
aizliedza Zelta ābelei ziedēt. Bet tās sēkliņas latviešu
bēgļi paņēma līdz trimdā, kur jaunas zelta ābeles uzauga
visās zemēs, kur vien bija latviešu skolas. Tikai ar Zelta
ābeles augļiem tās var darboties līdz pat šim laikam.”
Nora Mičule uzaicināja diakoni Gunu Reinu vadīt
lūgšanu. Guna Reina latviešu skolas audzēkņus apsveica
ar sirsnīgiem vārdiem no draudzes un pasniedza puķes
un aploksni.
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Diakone Guna Reina
Nākamie apsveicēji pieminēja Latvijas valsts prezidenta Kārļa Ulmaņa draudzīgo aicinājumu un tā nozīmi
un pasniedza skolas saimei veltes. Dienvidkalifornijas
latviešu biedrības priekšnieks Ivars Mičulis pasniedza
skolai biedrības ziedojumu – 250 dolaru čeku.

Daugavas Vanagu DK apvienības priekšnieks
Teodors Lilienšteins pasniedza 500 dolaru čeku un
atgādināja, ka jauniešiem drīz atkal būs iespēja pieprasīt
stipendijas latviskās izglītības turpināšanai. Vanadžu
priekšniece Inguna Galviņa izdalīja jaunos DV
kalendārus ar Dziesmu svētku un tautastērpu attēliem.

Pēc uzrunām sākās priekšnesumi. Dziedāšanas skolotāja Ingrīda Dženningsa (Jennings) īsumā pastāstīja par
audzēkņu dziedātajām dziesmām, to nozīmi. Skolēniem
dziedot pirmās divas dziesmas, viņa spēlēja kokli.
Dziesma „Daugaviņa puto balti” jauno, dzidro balsu
iejūtīgajā skanējumā atklāja dziesmas daiļo dvēseli.
Skaisti skanēja arī „Te ir Latvija!” un „Viena saule, tas
pats mēness”. Klausītāji atzinīgi novērtēja skolotājas
Ingrīdas Dženningsas un cītīgo audzēkņu darbu ar
bagātīgiem aplausiem.
Skolotāja Ingrīda Dženningsa māca arī valodas klasi.
Viņa pastāstīja, ka šai klasē valodu mācās arī ar dziesmām un dejām, un audzēkņi aizrautīgi nodejoja
„Ačkupu”.
Skolotāja Līga Sviksa pastāstīja par nodarbībām un
mācībām bērnudārzā. Diemžēl vairāki skolēni bija slimi
un nevarēja ierasties. Līga atzinīgi novērtēja savu abu
dēliņu cītīgo mācīšanos. Hugo deklamēja Ojāra Vācieša
dzejoli „Tu esi Latvija”.

2. klases skolotājs Mārtiņš Leikarts pastāstīja par mācībām savā klasē un apsveica cītīgos audzēkņus – Lailu
Dženningsu, Annu Arnoldu un Nikolu Leikartu – un
katram uzdāvināja grāmatu. Skaidri varēja varēja manīt,
ka grāmatas sagādāja bērniem lielu prieku.
Norai Mičulei spēlējot klavieres, visi dejoja
„Plaukstiņpolku”. Nākamā deja bija „Skaista mana tēva
sēta”, ko skolēni dejoja, skanot ieskaņotai mūzikai.
Skaisti dejoja dejotāji un skaisti bija tautastērpi.
Tautastērpus sagādāja Aija Zeltiņa-Kalniņa. Latvijā,
Ilūkstē, īpaši mūsu zēniem tika austas un pašūtas
Lielvārdes sarkanās vīru vestes, meitenēm – Trikātas
svītrainie jaunavas brunči un mēļie ņieburi.
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Mācību pārzine Aija Zeltiņa-Kalniņa pastāstīja par
konkursu „Lasi un vērtē” un Latvijas nacionālās bibliotēkas programmu – skaļi lasīt kopā ar vecākiem. Latvijā
šī programma ir jau 15 gadu, mūsu skolā – trīs. Galvenā
vērība tiek pievērsta lasīšanai skaļi un kopā ar ģimeni.
Tā ir savdabīga ģimenes vakarēšana – ir svarīgi katru
vakaru apsēsties visiem kopā un lasīt skaļi, kaut vai 20
minūtes. Ja kāds lasa nepareizi, ir jāizlabo. Citādi bērniem nav iespējas dzirdēt pareizu latviešu valodu. Viņi
nezina, kā ir pareizi un kā skan pašu runātā valoda. Arī
tad, ja vecāki mājās runā latviski, tā ir tā saucamā
„virtuves valoda” ar visai ierobežotu vārdu krājumu. Ne
tikai bērnu vārdu krājums paliek ierobežots, bet arī vecāku vārdu krājums kļūst arvien nabadzīgāks, galvenokārt
saistīts ar praktiskām vajadzībām.

Aija Zeltiņa-Kalniņa izsauca skatuves priekšā skolēnus, kuŗi bija ieradušies skolā un piedalījās šai programmā – Ieva, Anna un Mikus Arnoldi, Eduards un Tomass
Kalniņi, Matīss Platacis, Sabrina un Sebastians Jerumaņi, Laila, Eidens un Emets Dženningi, Nikols un Mārtiņš
Leikarti, Līga un Hugo Sviksi. Ikviens pastāstīja, ko ir
izlasījis. Par lasīšanu balvas saņēma ne tikai bērni, bet
arī vecāki, kas kopā ar viņiem bija lasījuši. Bērni piedalās arī lasīšanas sacensībās „Rumaka dolari”.
Audzinātāja Aija Zeltiņa-Kalniņa pastāstīja par mācībām 6. klasē.
Lai parādītu, ko iemācījušies, audzēkņi bija rakstījuši
rudens sēmestra pārskatu „Lasītprieks – 2018”. Līdz šim
pārskatus iesnieguši Eduards Zeltiņš-Kalniņš un Ieva
Džūlija Arnolda. Eduards un Ieva nolasīja savus pārskatus.
Viņi bija mācījušies patskaņu lasīšanu un rakstīšanu,
īpaši īpašības vārdos; lielo un mazo burtu rakstību,
rakstījuši diktātus. Eduards bija lasījis Kārļa Vērdiņa
dzejoļus: „Suņa sirds”, „Tētis – šoferis”, „Bīstamie
prieki”, Jāņa Baltvilka dzejoli „Saruna ar magoni”. Ievai
ļoti patīk lasīt, un viņa bija lasījusi Kārļa Vērdiņa dzejoļus „Suņa sirds” un „Tētis – šoferis”, Jāņa Baltvilka
dzejoli „Olu ķocis” un Ojāra Vācieša dzejoli „Astoņi
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kustoņi”. Abi bija lasījuši arī norvēģu rakstnieka Hokona
Ēvreosa latviski tulkoto interesanto grāmatu „Brūne”.
Eduards vēl bija lasījis flāmu rakstnieces Katlēnas
Ferēkanas stāstu „Mani sauc Jans, un es neesmu nekas
īpašs”, nīderlandiešu rakstnieku Michaela de Koka grāmatu „Kā vecmāmiņa visu laiku samazinājās”, zviedru
rakstnieces Ellenas Kārlsonas grāmatu „Aukliņa, putns
un es”, Veronikas Kaplānas pasaku „Kā vilku piemin, tā
vilks klāt”. Savukārt Ieva – somu rakstnieces Sallas
Simukas grāmatu „Sirdsmāsas”, amerikāņu rakstnieka
Somana Čainani pasaku „Labā un ļaunā skola”, Kārļa
Vērdiņa dzejoļu krājumu „Tētis”, Valža Rūmnieka
piedzīvojumu stāstus „Atnācēji” un „Madaras lādīte”,
Ineses Zanderes grāmatiņu „Zirgā”.
Eduards iemācījies jaunas dziesmas – „Daudz spožu
zvaigžņu”, „Mana dziesma”, „Mazais letiņš”, „Par
mezgliem” un dejot tautasdeju „Skaista mana tēva sēta”.
Ieva iemācījusies trīs jaunas dziesmas: „Āvu, āvu baltas
kājas”, „Mazais letiņš”, „Šeit ir Latvija” un divas jaunas
dejas – „Cisu maiss” un „Skaista mana tēva sēta”.
Tautiskā mantojuma mācīšana bija sadalīta divās daļās: valsts svētki un latviešu tradicijas (mantotās un
mūsdienu). Eduards Latvijas 100 gadu jubileju svinējis
latviešu namā, dziedot un dejojot kopā ar citiem latviešu
skolas bērniem.
Ieva kopā ar ģimeni svinējusi pie latviešu draugiem,
kur namamāte bija izcepusi izcili garšīgu kūku Latvijas
karoga krāsās. Nākamā dienā viņa noskatījusies parādi
Daugavas krastmalā un klausījusies Latvijas valsts prezidenta runu pie Brīvības pieminekļa. Viņa redzējusi salūtu un kā 100 gadu jubilejas svētkus svin latvieši Latvijā.
Māmiņa viņai stāstīja, ka tad, kad viņa bijusi maza
meitenīte, šos svētkus nedrīkstēja svinēt. Ieva priecājās,
ka tagad Latvijas valsts dibināšanas dienu latvieši svin
visā pasaulē. Viņa ļoti vēlētos 18. novembrī būt Latvijā.
Eduards Ziemsvētkos gājis ķekatās kopā ar latviešu
skolas audzēkņiem. Viņš bija apģērbies kā jaunais
budēļu tēvs un Ziemsvētku vecītim nodeklamēja divas
tautasdziesmas, lai saņemtu dāvanu. Dzejas dienā viņš
saticis dzejnieku Kārli Vērdiņu, kas lasījis skolēniem
dzejoļus. Mākslas dienā viņš uzgleznojis māju. Ar lielu
prieku viņš cepis piparkūkas.
Ieva rakstīja: „Ziemsvētkos es ēdu pelēkos zirņus un
liku eglē sveces. Dzejas dienā es sacerēju un noskaitīju
dzejoli. Mākslas dienā es uzzīmēju gleznu, iedvesmojoties no mākslas darba „Nakts”, kuŗa autore ir latviešu
māksliniece Vija Celmiņa”. Par ārpusskolas sarīkojumiem viņa rakstīja: „Es piedalījos konkursā „Bērnu
žūrija”. Redzēju filmu „Homo Novus” latviešu namā.
Mūsu ģimene gāja uz Adventa koncertu, kur Mikus,
Anna un es deklamējām dzejoļus, un tad uz Ziemsvētku
tirdziņu.”

Eduards dziedājis Adventa koncertā, noklausījies
folkloras kopas „Vilkači” koncertu, noskatījies dokumentārās filmas „Turpinājums” un „Baltu ciltis”,
piedalījies „Eņģeļu pasta” sūtīšanā.
Rudens sēmestra pārskata beigās vecākiem vajadzēja
uzrakstīt, kā viņi piedalījušies lasīšanas veicināšanā
mājās.
Eduarda vecāki rakstīja: „Mēs esam lasījuši priekšā
grāmatu Eduardam, kā arī klausījušies, kā Eduards lasa
mums priekšā.”
Ievas māmiņa rakstīja: „Mēs lasām katru vakaru
pirms gulētiešanas. Ieva lasa pati, un es lasu priekšā
Mikum un Annai. Tad mazliet pārrunājam, ko izlasījām
un kas bērniem ir neskaidrs. Rēgulāri klausāmies grāmatu lasījumus, skatāmies bērnu teātŗa izrādes. Tas ļoti palīdz veicināt bērnu interesi par literātūru.”
Ievas brālītis Miks mācās 3. klasē, viņš arī uzrakstījis
pārskatu par rudens sēmestri. Viņam ļoti patīk Ineses
Zanderes dzejoļi: „Pasaciņa asaciņa”, „Pastaiga”,
„Mamm!”, Kārļa Vērdiņa „Suņa sirds”, zviedru rakstnieka Henrija Tamma sacerētās grāmatas par bezbailīgu
kaķi: „Nindža Timijs un nozagtie smiekli”, „N.T. un
ceļojums”, „N.T. un baltā pērtiķa noslēpums”, „N.T. un
zudušo smieklu kambaris”. Miks, tāpat kā māsa, lasīja
Hokona Ēvreosa darbu „Brūne”. Sacerējumā par
Latvijas simtgadi Mikus raksta, ka zvanījis draugiem
Mārim un Jurim, viņi rādījuši savus zīmējumus ar
Latvijas karogiem un stāstījuši, ka viņiem ir sūkājamās
cukura konfektes uz kociņa, kas atgādina Latvijas karogu. Vakarā Mikus skatījies Latvijas bruņoto spēku
parādi Daugavas krastmalā un svētku salūtu: „Salūts bija
skaists, man ļoti patika arī tanki un bruņumašīnas. Es
biju ļoti priecīgs, ka varēju noskatīties, kā latvieši svin
valsts svētkus Latvijā.”
Mikus piemin arī apmeklēto ārpusskolas sarīkojumu:
„Vilkaču koncertu”, ko Ieva savā pārskatā laikam piemirsusi ierakstīt, jo šaubos, ka viņš uz to gāja
bez māsas.
Skolas skolotājus un
skolēnus, viņiem gan
stāstot par mācībām, gan
dziedot un dejojot, fotografēja Līga Sviksa un
Aivars Jerumanis.
Fotoattēlus tīmekļa
vietnēs varēja apskatīt
jau vakarā pēc sarīkojuma, un tiem pievienotas daudzas jūsmīgas
atsauksmes.
Inguna Galviņa

APSVEICAM!
Ai, mazo bāleliņ, / Negul' ilgi šūpulī;
Cel galviņu, aun' kājiņas, / Klausi tēvu,
māmulīti.

4. februarī piedzima Silvijas Milleres mazdēls
Ārijs (Arie ), meitas Dainas Grospiņas un znota
Ričarda Džonsona dēls, divarpus gadu vecās
māsiņas Kaijas brālītis

Ieraksti savu vārdu
Latvijas bruģakmenī!
Ikvienam ir iespēja Likteņdārzā iekalt Latvijas laukakmenī savu, tuvinieku vai draugu vārdus. Latvijas laukakmeņu
bruģis tiek ieklāts Likteņdārza draugu alejā, kas ved uz dārza
centrālo daļu – amfiteātri pie Daugavas. Likteņdārza bruģakmens kļuvis par īpašu dāvanu dzimtām un draugiem, radiem,
paziņām jubilejā vai citos nozīmīgos gadījumos. Bruģakmeni
var reģistrēt ar savu, tuvinieka vai drauga vārdu, ziedojot
€15. Bruģakmeni iespējams pasūtināt www.draugiem.lv,
vietnē www.liktendarzs.lv un ziedojot „Kokneses fonda”
norēķinu kontā.
Likteņdārzā turpinās daudzfunkcionālās sabiedriskās ēkas
un Lielā ziedu kalna celtniecība. Nozīmīgs jaunums būs
digitālā ekspozīcija „Liktens gāte”, kas stāstīs par Latvijas
cilvēku likteņiem 20. gadsimtā.
Kokneses fonds
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Konkurss par Likteņdārza sabiedriskās ēkas nosaukumu
Vecās Rīgas–Maskavas šosejas malā ar skatu uz
Kokneses evaņģeliski luterisko baznīcu top Likteņdārza
daudzfunkcionālā Sabiedriskā ēka. Tās projektu
izstrādāja SIA „Arhis Architekti” architekta Andra
Kronberga vadībā un telpiski tā veidota kā „kalns” jeb
tilta aizsākums, simboliski atainojot Likteņdārza ideju –
no pagātnes uz nākotni.
Kokneses fonds izsludinājis konkursu ar mērķi
noteikt interesantāko, labskanīgāko un atbilstošāko
nosaukumu Likteņdārza sabiedriskajai ēkai.
Sabiedriskā ēkas platība ir 701 m2, ēkā būs divas
zāles konferencēm, koncertiem vai svinībām, kafejnīca,
suvenīru veikals un lūgšanu kapella. Ēkas priekštelpā
būs neliela izstāžu zāle, kuŗā novietos Likteņdārzam
dāvinātos mākslas darbus. Uz vienas no ēkas sienām
būs izlasāmi visu to cilvēku vārdi un organizāciju
nosaukumi, kuŗi palīdzējuši Likteņdārza tapšanā. Ēkas
jums iecerēts kā staigājama platforma – skatu laukums,
no kurienes pavērsies brīnišķīgs skats uz Likteņdārza
ainavu.
Ēkā būs dabiskā vēdināšana, zemes siltuma un
biomasas apkure, ūdens sildīšanai uzmantos saules
enerģiju, tiks vākts lietus ūdens u. tml. Ēkas apdarē
plānots izmantot vietējo materiālu – dolomītu.
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Kokneses fonds izsludinājis konkursu ar mērķi noteikt interesantāko, labskanīgāko un atbilstošāko nosaukumu Likteņdārza Sabiedriskajai ēkai. Konkurss ilgs no
28. janvāra līdz 24. februārim un tajā var piedalīties
ikviena privātpersona, sagatavojot un nosūtot savu
nosaukuma priekšlikumu un pamatojumu elektroniski uz
adresi janis.karalis@koknesesfonds.lv
vai pa pastu uz Kokneses fonda biroju Lāčplēša iela
75B, Rīga, LV-1011 (pasta zīmogs 24.02.2019.).
Konkursa uzvarētājs iegūst iespēju divām personām
2019. gada aprīlī doties apmaksātā izziņas braucienā uz
Briseli. Konkursa uzvarētājs tiks paziņots 2019. gada
4. martā.
Informācija – konkursa nolikumā un vietnē tīmeklī:
www.liktendarzs.lv
Sabiedrisko ēkus sāka celt 2016. gadā, tās celtniecībai
Vācijā dzīvojošais latvietis Gaidis Graudiņš ziedoja
60 000 eiru, saņemts arī Latvijas Republikas Saeimas
financējumam. Ēkas pamatos ievietota simboliska laika
kapsula ar vēstījumu par Likteņdārzu nākamajām
paaudzēm.
Likteņdārza sabiedrisko attiecību speciālists
Mārtiņš Pučka
Tālr.: 29454978; E-pasts: pr@koknesesfonds.lv

Laista klajā Egila Levita grāmata
„Latvijas Vēstneša” grāmatu apgādā izdota jurista un
polītologa, Eiropas Tiesas tiesneša Egila Levita grāmata
„Valstsgriba. Idejas un domas Latvijai 1985-2018”.
Grāmatas 848 lappusēs sakopoti Egila Levita vairāk nekā trīsdesmit gadu laikā periodikā un citviet publicētie
raksti, runas un intervijas. Izdevums atklāj Egila Levita
ideālismu un pragmatismu, ticību Latvijas valstij un tās
cilvēku spēkam.
Darbu caurvij motīvs – fundamentāla juridiskā, polītiskā un morālā argumentācija par Latvijas valsts un latviešu nācijas pastāvēšanas tiesībām, jēgu un būtību, par
Latvijas pavalstnieku attiecībām ar valsti un tās sekmīgu
pārvaldību.
Zīmīgi ir Egila Levita vārdi: „Nācijai, lai tā pastāvētu, ir ne tikai jāapzinās pagātne, bet, galvenais, tai nepieciešama griba veidot nākotni. Tā ir kopīga griba. Satversmē tā ir apzīmēta par „valstsgribu”, un tā ir pastāvīgi
jāuztur.”

Krājuma sastādītāja – Rudīte Kalpiņa. Priekšvārda
autore – Rīgas Juridiskās augstskolas profesore, Satversmes tiesas priekšsēde Ineta Ziemele, literārā redaktore
un korrektore – Ilze Lāce.
Grāmatas klajā laišanas sarīkojumā Egils Levits dalījās pārdomās par Latvijas vietu, lomu un uzdevumiem
21. gadsimtas pasaulē.

Turpmāk ar valsts iestādēm
sazināsimies tikai elektroniski

2018. gada vārds, nevārds,
spārnotais teiciens

Kopš 2019. gada sākuma Latvijas iedzīvotāji un juridiskās personas aicināti pieteikties oficiālajai e-adresei
valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.lv
Aktīvizējot e-adresi, lietotājs saņems visas ziņas no
valsts un pašvaldību iestādēm, kuŗas agrāk sūtītas pa
pastu uz deklarēto adresi.
Elektroniskā adrese ir drošs saziņas veids (iedzīvotāja
un uzņēmēja digitālā pastkastīte). Iedzīvotājiem e-adreses lietošana ir brīvprātīga. Juridiskās personas, arī
Uzņēmumu reģistrā reģistrēti komersanti, biedrības,
arodbiedrības, polītiskās partijas, reliģiskās organizācijas
u. c. patlaban e-adresi var lietot brīvprātīgi, bet no
2020. gada sākuma tā būs obligāta. Rezerves kaŗavīriem
e-adrese ir obligāta no šī gada 1. februāra.
Patlaban e-adresei jau pieslēgušās 2500 valsts iestādes, kā arī turpat 800 fiziskās un juridiskās personas.
Kopumā e-adreses sistēmā nosūti jau vairāk nekā
130 000 ziņojumu.
Izveidot e-adresi var portālā Latvija.lv, izmantojot
identifikācijas rīkus – personas apliecību (eID), drošu
elektronisko parakstu un lietotni „eParaksts mobile”.
Jautājumus par e-adresi var noskaidrot vietnes
Latvija.lv sadaļā “E-adrese”

Konkursā „Gada vārds, nevārds un spārnotais teiciens 2018” par 2018. gada vārdu atzīts „zibmaksājums” (ātrie maksājumi – naudas pārskaitījumi, kuŗus
var veikt visu diennakti un kuŗus banka izpilda dažu
sekunžu laikā, dodot iespēju saņemto naudu tūlīt
izmantot); par gada nevārdu – „influenceris” (ietekmētājs – persona, kuŗas viedoklim ir ietekme sociālajos
tīklos); spārnoto teicienu – „Izkāp no telefōna!”
Gada savārstījuma titulu ieguva polītiķa Alža
Gobzema (KPV LV) izteikums: „Darīsim visu, lai
radītu valsti, kuŗā cilvēki gribētu piedzimt.”
Pērn par gada vārdu tika atzīts „straumēt”, „straumēšana”, gada nevārdu – „transporti”, par gada spārnoto
teicienu – „Vislabāk ir dzemdēt Latvijā!”.
Latviešu valodas gada vārda, nevārda un spārnotā
teiciena aptauja notiek kopš 2003. gada katrā gadumijā.
Materiālu apkopošanu, žūrijas darba saskaņošanu un
rezultātu izsludināšanu veic Rīgas Latviešu biedrības
Latviešu valodas attīstības kopa (LVAK) ar partneŗiem,
tostarp Latvijas Rakstnieku savienību.
Turpmāk (visu gadu) katrs var iesūtīt savus kandidātus šādās nōminācijās: 2019. gada vārds; nevārds;
spārnots teiciens; savārstījums!
E-pasta adrese: gadavards@inbox.lv
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Latvijas jaunuzņēmums Sonarworks paplašina eksportu
Sonarworks ir audio nozares jaununzņēmums, kas attīsta un izplata ļoti neparastu produktu – programmatūru
skaņas krāsojuma noņemšanai no skaļruņiem, telpas un
austiņām. Kad mēs atskaņojam mūziku, skaņu ietekmē
pati ierīce, ar kuŗu mēs to atskaņojam. Viena un tā pati
dziesma skanēs ļoti atšķirīgi automašīnā, virtuvē, garāžā,
klausoties ar Sony austiņām vai, piemēram, Beats austiņām. Katra ierīce un arī vide (telpa) tādējādi pievieno
savu raksturu mūzikai, ko klausāmies. Rezultātā mēs
nedzirdam mūziku tieši tādu, kādu to iecerējis mūzikas
autors, bet gan izkropļotu. Vairāk par to var uzzināt
Sonarworks vietnē tīmeklī: www.sonarworks.com
Profesionālās ierakstu studijās skaņu inženieŗiem šī
problēma ir īpaši aktuāla, tāpēc viņi iegulda lielas naudas summas studijas īpašā architektūrā, lai skaņu viļņi
neizplatītos chaotiski, neradītu atbalsis telpā un lai mazinātu šo skaņas krāsojumu jeb kropļojumu. Taču arī
ieguldot līdzekļus studijā un tās iekārtojumā, šo problēmu pilnībā novērst praktiski ir neiespējami. Palīgā nāk
Sonarworks, kas piedāvā vēl vienu rīku audio nozares
profesionāļiem cīņā ar skaņas krāsojumu: programmatūru ar nosaukumu Reference. Mūsu produktam tirgū patlaban ir labs noiets, skaņu inženieŗi to atzīst par labāko
šajā nozarē un tas līdz ar katru gadu tiek arvien vairāk
izmantots studijās gan ASV, gan citur pasaulē.

Skats no augšas uz ieejas laukumu
Anaheimas izstāžu zālē

Šogad, tāpat kā iepriekšējos gados, Sonarworks darbinieki devās uz audio nozares lielāko gada izstādi
NAMM Show 2019, kas notika janvāŗa nogalē Anaheimas izstāžu centrā. NAMM Show (National Association
of Music Merchants) ir viena no lielākajām mūzikas
atskaņošanas produktu tirdzniecības izstādēm pasaulē,
kas notiek katru gadu janvārī Anaheimā, Kalifornijā,
Anaheimas izstāžu centrā kopš 1901. gada.
Par mūsu ekspozīciju apmeklētājiem
bija liela interese, uzmanību mums pievērsa arī lielākie nozares plašsaziņu
līdzekļu pārstāvji. Šis gads līdz šim
bijis aktīvākais Sonarworks pazīstamības veicināšanā un, iespējams, nākamgad mums būs nepieciešama vēl lielāka
vienība, lai varētu tikties ar visiem sadarbības partneŗiem, kuŗiem par mums
ir inerese.
Kas Sonarworks gaida nākotnē?
Mēs turpinām attīstīt mūsu produktu
Reference, papildinot to ar jaunu funkcionālitāti, kā arī produktiem skaņas
krāsojuma noņemšanai prasīgam klausītājam True-Fi mobilās aplikācijas iOS
Sonarworks vienība izstādes NAMM Show noslēgumā; no kr.:
un Android vidēs.
uzņēmuma līdzdibinātājs un grupas vadītājs Mārtiņš Popelis,
Mēs ceram līdz gada beigām palielināt
tirgzinības projektu vadītāja Katrīna Allikas, produktu
darbinieku skaitu no 40 līdz 80 un tursavietojamības speciālists Mārtiņš Vilnītis, tirgzinības projektu
pināt attīstīt eksporta iespējas.
vadītājs Lī Frēnsis Čepmans (Lee Francis Chapman),
Sonarworks uzņēmumdarbības
uzņēmumdarbības attīstības vadītājs Gints Mednis, palīgs
attīstības vadītājs
Losandželosā Tairons Brukss (Tyrohn Brooks), nozares
Gints Mednis
partneŗattiecību vadītājs Edijs Rudzis

16

Printful – lielākais un sekmīgākais latviešu uzņēmums ASV

2018. gada 15. decembrī plkst. 7.00 vakarā Sanfrancisko televīzijā KTVU Fox 2 uzņēmuma Printful Custom Printing & Warehousing vadītājs Dāvis
Siksnāns (attēlā vidū) stāstīja par uzņēmumā ražotajiem
Ziemsvētku „neglītajiem džemperiem” (Ugly Christmas
Sweatshirts and Printful - Custom Printing &
Warehousing @ KTVU Fox 2)
Biļetenā pirms pāris gadiem bija apraksts par vairāku
Dienvidkalifornijas latviešu ekskursiju uz uzņēmumu
Printful (19749 Dearborn Street Chatsworth, CA 91311)
un iepazīšanos ar vienu no tā dibinātājiem – Lauri
Libertu, www.latvieši.com – latviešu tikšanās vietnes
tīmeklī izveidotāju.
Printful ir lielākais latviešu uzņēmums ASV: pirmā
ražotne 2010. gadā atvērta Dienvidkalifornijā, otra –
2016. gadā Šarlotā, Ziemeļkarolīnā (11025 Westlake Dr,
Charlotte, NC 28273). Latvijā 2017. gadā tika atvērta ražotne AS Printful Latvia un 2018. gada novembrī ceturtā ražotne – Tihuānā, Meksikā, kuŗā ieguldīts 400 000
dolaru un darbu sāka desmit speciālistu. Printful amatpersonas atzīst, ka izvēle atvērt ražotni Meksikā bijusi
praktiska – atšķirībā no ASV un Eiropas, te ir ievērojami
vairāk šūšanas lietpratēju. ASV atrast jaunus šuvējus
kļūst arvien grūtāk, bet klientiem ir pieprasījums pēc
individuāli šūtiem produktiem.
Printful Latvia 2017. gadā bija 2,66 miljonu eiru liels
apgrozījums un 797 000 eiru peļņa. Līdz 2018. gada beigām ieguldījumu apjoms Latvijas ražotnē, no kuŗas
eksportē uz Eiropas un Āzijas tirgiem, sasniedza 1,6
miljonus eiru.

Ražotne Rīgā tiek paplašināta Rīgā – maijā līdzās
Rīgas starptautiskajai lidostai pabeigs ražošanas telpu un
biroju kompleksa „Lidostas parks” celtniecību ar vairāk
nekā 4000 m2 platību un daudzām darbavietām. Rīgā
jaunajā ražotnē būs ēdamzāle, kur darbiniekiem pasniegs
apmaksātas pusdienas, būs apzaļumotas atpūtas zonas,
āra terase un citas ērtības, tātad – iekārojama darbavieta.
Protams, Printful vairāk nekā 700 darbinieku neražo
tikai neglītus džemperus. Pircējiem tiek piedāvāti vairāk
nekā 160 dažādu produktu. Uzņēmumā var pasūtināt ar
paša izvēlētu zīmējumu apdrukāt T-kreklus, jakas ar kapuci, krūzes, dekorātīvos spilvenus, spilvendrānas, tālruņu vāciņus, iepirkumu somas, peldkostīmus, plakātus,
attēlus ietvaros, zeķes un citus produktus.
Dienvidkalifornijas Printful uzņēmums atbalstījis
Vispārējos latviešu dziesmu un deju svētkus ASV, kuŗi
2017. gadā notika Baltimorā, kā arī Losandželosas
latviešu skolas sarīkojumus.
AS Printful Latvia piešķirts Latvijas Finanču ministrijas un Valsts ieņēmumu dienesta atzinības raksts, savukārt eksporta atbalsta kustība Red Jackets to atzinusi par
vienu no veiksmīgākajiem Latvijas eksporta zīmoliem.
Printful meklē un pieņem jaunus darbiniekus.
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„Pērkonītis” gatavojas Dziesmu svētkiem Toronto
Mēģinājumi notiek
Losandželosas latviešu
namā svētdienās no plkst.
1.00 līdz 3.00
Nākamie mēģinājumi:
24. februārī, 10. martā,
24. martā, 7. aprīlī.
Jaunieši aicināti
pieteikties!
Deju kopas vadītājas
Diāna Zaķe un Ilze
Matsone aicina nākt uz
mēģinājumiem arī tos, kuŗi
neplāno braukt uz Dziesmu
svētkiem. „Pērkonīša”
dejotāji mācās septiņas dejas: „Randiņš”, „Ačkups”,
„Jātnieciņa dēliņš biju”, „Sešdancis”, „Bundzinieku
deja”, „Mārtiņdancis”, „Spriguļu sišana”.
XV Dziesmu un Deju svētku Kanadā vietnē tīmeklī
www.latviansongfest.com
www.songfesttickets.com
var pieteikt viesnīcā istabu, iegādāties biļetes, pieteikties
par brīvprātīgo darbinieku, ir sīka informācija par
visiem sarīkojumiem, dalībniekiem, tostarp no Latvijas,
koncertu programmas.

„Pērkonīša” koncerts pirms 30 gadiem
Dejo Māra Krisberga un Ivars Mičulis (1962. g.)

Kanadas latviešu Dziesmu svētkos Hamiltonā, 2014. gadā; dejotāji: Dainis Kalniņš, Aleks Burvikovs,
Niks Bārs, Valdis Puķītis, Aija Zeltiņa-Kalniņa, Aija Matsone, Ilze Matsone, Viktorija Hilla, Andra Rasa
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Saruna ar Lolitu Ritmani

Š. g. 6. janvārī televīzijas raidījumā Stay 'Tooned!
kōmiku grāmatu autors un mākslinieks Fils Mākijs
(Phil Machi) sarunājās ar komponisti Lolitu Ritmani.
Viņa pastāstīja par savu darbu, komponējot mūziku
animācijas seriālfilmām – Young Justice un
Batman Beyond. Filam Mākijam ir unikāls zīmētāja
un stāstnieka talants. Viņš absolvējis Bowling Green
State University, dzīvo Ostinā, Teksasā. Interviju var
noklausīties:
www.youtube.com/c/PhilMachi

PBLA paziņojums
PBLA birojā Rīgā, Lāčplēša
ielā 29-5, katra mēneša otrajā
piektdienā notika saviesīgi
vakari, kuŗos uz pārrunām
sapulcējās tautieši no visas
pasaules.
Turpmāk šādi vakari notiks
reizi ceturksnī – mēneša pirmajā piektdienā.
2019. gadā tie būs martā, jūnijā, septembrī un
decembrī. Katram vakaram paredzēts aktuāls
pārrunu temats.
„Vīna vakari” PBLA birojā plānoti 1. martā, 7.
jūnijā, 6. septembrī un 6. decembrī, sākums plkst.

Lai vijoles dzied!

Richarda un Marijas Luiķu dēli, Rūdolfa un
Helēnas Hofmaņu mazdēli Francis un Juliens Luiķi
ar labiem panākumiem mācās spēlēt vijoli.
2018. gada 15. decembrī Francis un Julians Luiķi
piedalījās Kalifornijas mūzikas skolotāju asociācijas
rīkotajās jauno mūziķu sacensībās metodistu baznīcā
(First United Methodist Church) Alhambrā un stīgu
instrumentu grupu katēgorijā, kuŗā bija desmit
konkurentu, ieguva otro vietu. Abu zēnu vijoļspēli
šajās sacensībās var noklausīties:
https://vimeo.com/307407962
Attēlā no kr.: Julians un Francis Luiķi

18.00. Visi laipni aicināti!

PBLA
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ASV augstākajā futbola līgā par aizsargu izraudzīts
Aleks Berkolds

Alekam Berkoldam ir 22 gadi, viņš absolvēja Sandiego universitāti un studiju laikā spēlēja futbolu universitātes vienībā. Tagad viņu izvēlējusies Sietlas Sounders
vienība. Aleks Berkolds 2016. gadā spēlējis MLS (Major
League Soccer) Sounders U23 vienībā, tātad bija jau
pazīstams. Iepriekšējā MLS sezonā Sounders ieguva
ceturto vietu. Aleks Berkolds 2017. gada vasarā bija
Amerikas latviešu apvienības praktikants uzņēmuma
Funderful birojā Latvijā un šajā laikā trenējās un piedalījās divās spēlēs otrās līgas futbola vienībā AFK Aliance.
Aleks Berkolds 2010. gadā absolvēja Losandželosas
latviešu skolu, 2013. gadā Gaŗezera Vasaras vidusskolu.

Skaistums tiek pamanīts
Uz Trišas Makkallanas
(Trish McCallan) grāmatas
Forged in Fire vāka redzamais vīrietis, kuŗa sportiskais
augums izkopts līdz pilnībai,
ir latvietis Harijs Broža.
Harijam Brožam ir 36 gadi, viņš dzimis un mācījies
Talsos, dzīvojis Londonā, uz
ASV atbrauca 2004. gadā.
Fotografi viņu izvēlējās par
modeli žurnāliem Exercise
For Men Only, Men's Exercise u. c. Viņa vēdera presīti
var apskaust katrs sportists.
Tagad Harijs Broža dzīvo Losandželosā, filmējas masu
skatos.
Daudzu piedzīvojumu romānu rakstniece Triša
Makkallana dzimusi Jūdžīnā, Oregonā, studējusi angļu
literātūru. Gandrīz uz katras viņas grāmatas vāka ir kāda
skaista vīrieša fotografija.
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Aleks Berkolds aizbrauca uz Sietlu 20. janvārī,
treniņi sākās 22. janvārī.
Vēlam jaunajam sportistam sekmīgu sezonu!

Gadskārtējais sieviešu gājiens Santabarbarā
Santabarbaras pilsētas
centrā, laukumā De La
Guerra š. g. 19. janvārī notika
trešais gadskārtējais sieviešu
gājiens. Sievietes aicināja
ievērot līdztiesību, protestēja
pret varmācību, diskrimināciju, rasismu, antisemītismu,
homofobiju, islāmafobiju,
ksenofobiju, jebkāda veida
neiecietību. Gājienā sievietes
atbalstīja vīrieši.
Sieviešu gājieni rēgulāri notiek arī Latvijā.

Sieviešu gājienā Santabarbarā piedalījās DK LB
biedrības biedres (no labās) Rūta Dekstere un Diāna
Zaķe, kreisā pusē uzņēmuma Cottage Flowers
pārstāve Kristīne Šoua (Christina Schowe)
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Skolotāju streiks Losandželosā
Vairāk nekā 30 000 Losandželosas publisko skolu
skolotāju 14. janvarī sāka streiku. Iepriekšējās skolotāju
streiks Losandželosā notika pirms 30 gadiem, 1989. gadā, streiks ilga deviņas dienas.
Streikotāju mērķis – panākt, lai klasēs būtu mazāks
skolēnu skaits, tiktu palielināta skolotāju alga, visas skolās algotu žēlsirdīgās māsas, blibliotēkārus. Viņi arī
protestēja pret negodīgu naudaskāru personu centieniem
iegūt vēl lielāku peļņu, privātizējot publisko izglītību.
Skolotāju arodbiedrību United Teachers Los Angeles
atbalstīja ģimenes. Pie pilsētas valdes ēkas Losandželosas centrā sapulcējās apmēram 60 000 streikotāju un
viņu atbalstītāji ar bērniem. Kāda māte uz jautājumu,
kāpēc viņa nevēlas, lai bērns sēž klasē un skatās filmas,
atbildēja, ka tieši te, ārpus skolas, var daudz ko uzzināt
par sociālo taisnīgumu un darba organizēšanu. Daudzi
skolēnu vecāki streikotājiem piegādāja ēdienu un kafiju. Streikotāji Losandželosā pie Palms bulvāra un Motor
avenijas krustojuma

Streikojošie skolotāji un viņu atbalstītāji 14. janvārī pie Losandželosas pilsētas valdes ēkas
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Streiks šoreiz ilga sešas dienas, 23. janvārī skolotāji
atsāka darbu.
Pēc 21 stundas ilgām pārrunām skolotāju arodbiedrības un Los Angeles Unified School District pārstāvjiem
izdevās panākt pagaidu vienošanos – visās klasēs
samazinās skolēnu skaitu, skolās pakāpeniski papildus
iesaistīs darbā 300 žēlsirdīgo māsu, 80 bibliotēkāru,
vienu padomdevēju uz katriem 500 skolēniem. Skolotāji
saņems 3-6% algas paaugstinājumu.
Streikā piedalījās vairāki latvieši, kuŗi strādā vai
agrāk strādājuši Losandželosas publiskajās skolās,
piemēram, Pēteris Staško, Ilze un Aija Matsone, Lisa
Edmondsone.

Lisa Edmondsone labi atceras skolotāju streiku
1989. gadā. Toreiz tas nav bijis tik labi organizēts, un
streikotājiem pievienojušies daudz mazāk vecāku un
bērnu. Šogad par spīti lietum streiks izdevies ļoti
iespaidīgs, spilgtās aizsargsplēves un lietussargi, kabatas
tālruņu mūzika efektu paspilgtinājusi.

Streika dalībnieces bija arī Ilze un Aija Matsones
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Alfons Mednis
1932. 21. III – 2018. 27. VIII
Saņemta sēru vēsts – savās mājās Willow
neatkarības atjaunošanas kapteinis Alfons
Grove, Pensilvānijā miris ilggadējais DK
Mednis iesaistījās PBLA ierosmē 1991. gadā
latviešu biedrības biedrs, atvaļinātais ASV
Vašingtonā dibinātās Latvijas aizsardzības
Jūras spēku kapteinis Alfons Mednis.
darba grupas darbā. Grupas darbības mērķis
bija atbalstīt Latvijas Republikas bruņoto
Medņu ģimene no bēgļu nometnes Vācijā
spēku izveidošanu pēc demokratiskas valsts
atbrauca uz ASV 1949. gadā. Alfons Mednis
principiem. Vairākkārt viņš devās uz Latviju
1953. gadā sāka dienestu ASV Jūras kājnieku
un iesaistījās Latvijas bruņoto spēku virskorpusā (USA Marine Corps). Dienesta laikā
niekvietnieku instruktoru apmācības pilnveipabeigti pamatapmācību kursi, apmācības
kurss kaŗadarbībai ziemas un kalnu apstākļos.
došanā. Liels bija A. Medņa ieguldījums
Alfons Mednis absolvēja izplētņlēcēju skolu, kā arī
Latvijas Nacionālo bruņoto spēku Īpašo uzdevumu
virsnieku un armijas izlūkošanas skolas. Dienesta vietas
vienības attīstībā. A. Mednis piedalījās arī bruņoto spēku
– Vidusjūrā, Rietumafrikā, Dienvidafrikā, Japānā, Karī- instruktoru skolas izveidē. Šos darbus viņš darīja
bu salās, kur bija izplētņlēcēju instruktors, izplētņlēkša- brīvprātīgi, bez Latvijas valsts financiāla atbalsta.
nas operāciju plānotājs, atbildīgais par lidaparātu sagataAlfons Mednis apbalvots ar Latvijas Aizsardzības
vošanu un pilotu instruktāžu izplētņlēcēju nogādāšanai
ministrijas goda zīmi „Par ieguldījumu bruņoto spēku
paredzamajā uzdevuma izpildes vietā. No 1967. gada
attīstībā” un Atzinības goda zīmi.
līdz 1969. gadam Alfons Mednis piedalījās Vietnamas
Dzīvodams Pensilvānijā, Alfons Mednis vienmēr inkaŗā, leitnanta dienesta pakāpē komandēja kājnieku rotu, teresējās, kas notiek Dienvidkalifornijā, saņēma Inforarī apvienoto vietnamiešu rotu, veicot bataljona izlūkomācijas biļetenu, katru gadu viens no pirmajiem samakšanas funkcijas.
sāja biedru naudu. Viņa vārds vienmēr bija atrodams naAlfons Mednis beidza 26 gadu dienestu Camp
ma kopējā Ziemsvētku apsveikumu kartītē, un pirms pāPendleton Dienvidkalifornijā, 1974. gada 30. augustā
ris gadiem viņš atrakstīja un jautāja, vai kopējo apsveiatvaļināts no militārā dienesta ASV bruņotajos spēkos
kumu vairs nesūta, jo nesaņem aicinājumu piedalīties.
Alfonam un Anitai Medņiem ir kupla ģimene – pieci
kapteiņa dienesta pakāpē.
bērni un desmit mazbērnu.
A. Mednis saņēmis daudzus ASV valsts un bruņoto
Pērnvasar Alfons Mednis vēl posās uz 3x3 nometni
spēku, kā arī citu valstu apbalvojumus – Nacionālā
aizsardzības dienesta medaļu
Gaŗezerā, lai mācītu rotkalšanu,
(National Defence Service Medal),
bet diemžēl smaga slimība visus
medaļu par dienestu Korejā
nodomus izjauca.
Kapteiņa pelnu urna 2018. ga(Korean Service Medal), par
da 25. augustā ar militāru godu
dienestu Vjetnamā (Vietnam
apglabāta Latviešu Brāļu kapu
Service Medal), Apvienoto Nāciju
nodalījumā Katskiļu kalnos.
Organizācijas medaļu par dienestu
Korejā (U. N. Service Medal for
Ziedojumu Alfona Medņa
Korea), Vietnamas Krustu par
piemiņai
var nosūtīt kādai no šīm
drošsirdību (Gallantry Cross),
organizācijām:
vairākus ASV Jūras spēku un
Gaŗezers
Gaisa spēku apbalvojumus.
57732 Lone Tree Road, Three
Dienvidkalifornijā Alfons
Rivers, Mi. 49093;
Mednis atrada draugus, domubiedrus, iesaistījās latviešu sabiedrisLatvian Ev. Luth. Church
kajā dzīvē, piedalījās Dziesmu
of N. Y.
svētkos.
4 Riga Lane, Melville, N.Y.
Kopš 1979. gada Alfons Mednis
11747;
vadīja latvisko rotu kalšanas noRota
darbības vasaras nometnēs Gaŗeze- Alfons Mednis Dziesmu svētku gājienā
PO Box 8 Elka Park, N.Y. 12427
rā un Katskiļos. Pēc Latvijas
Losandželosā 1977. gadā
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PĀRCELŠANĀS UZ LATVIJU
REPATRIĀCIJA
KAS IR REPATRIANTS?
Saskaņā ar Repatriācijas likumu par repatriantiem
atzīstamas personas, kuŗas brīvprātīgi pārceļas uz pastāvīgu dzīvi Latvijā, ja:
◘ tās ir Latvijas pavalstnieki (reģistrēti Iedzīvotāju reģistrā
kā Latvijas pavalstnieki un saņēmuši Latvijas pavalstnieka
pasi);
◘ viens no vecākiem vai vecvecākiem ir latvietis vai lībietis (līvs) un savu latvisko vai lībisko izcelsmi apliecina ar
dokumentu.
Tiesības ieceļot Latvijā kopā ar repatriantu ir viņa ģimenes locekļiem: repatrianta laulātajam, repatrianta un
viņa laulātā nepilngadīgajiem un apgādībā esošajiem
bērniem (arī adoptētajiem), repatrianta vecākiem.
Pirms izlemšanas par pārcelšanos uz pastāvīgu dzīvi
Latvijā ieteicams iepazīties ar sīkāku informāciju par repatriācijas procesu, kā arī repatranta tiesībām un pienākumiem.
KĀDUS PAKALPOJUMUS SNIEDZ PILSONĪBAS
UN MIGRĀCIJAS LIETU PĀRVALDES
(TURPMĀK – PĀRVALDE) REPATRIĀCIJAS
NODAĻA?
◘ izskata dokumentus, lemj par repatrianta statusa
piešķiršanu;
◘ izsniedz un reģistrē pastāvīgās uzturēšanās atļaujas repatriantiem un viņu ģimenes locekļiem (citas valsts pavalstniekiem);
◘ informē par repatriantu sociālajām tiesībām un garantijām;
◘ izskata repatriantu iesniegumus par materiālo un cita
veida palīdzību.
KUR IESNIEGT DOKUMENTUS?
Dokumentus var iesniegt personīgi jebkurā Latvijas
Republikas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā
(turpmāk – Pārstāvniecība) vai Pārvaldes migrācijas
nodaļā Čiekurkalna 1. līnija 1, k-3, LV-1026, iepriekš piesakoties pa tālr. +371 67219259, +371 67219586, +371
67829797.
KĀDI DOKUMENTI NEPIECIEŠAMI?
◘ Noteiktas formas iesniegums (to var saņemt dokumentu
iesniegšanas vietā);
◘ divas fotografijas (35 x 45 mm).
Personām, kuŗas nav Latvijas pavalstnieki, papildus
nepieciešams:
◘ dokuments, kas apliecina latvisko vai lībisko izcelsmi;
◘ dzimšanas apliecība;
◘ Latvijā atzīts derīgs ceļošanas dokuments – pase;
◘ pavalstniecības vai mītnes zemes, ja repatriants tajā uzturējies ilgāk par 12 mēnešiem, kompetentas iestādes izsniegta izziņa par sodāmību (ārzemniekam, kas vecāks par 14
gadiem);

◘ rakstveida apliecinājums par Latvijā paredzēto dzīvesvietu;
◘ rakstveida apliecinājums par iztikas līdzekļiem Latvijā:
pieaugušajiem – € 4320; bērniem līdz 18 gadiem – € 2592
Saņemot uzturēšanās atļauju, repatriantam jāiesniedz
Latvijas ārstniecības iestādes izsniegta izziņa, ka neslimo
ar tuberkulōzi.
Ģimenes locekļiem nepieciešams arī dokuments, kas
apliecina laulību vai radniecību. Jāuzrāda visu dokumenti
oriģināli, bet jāiesniedz to kōpijas.
Ārvalstīs izsniegtajiem dokumentiem jābūt legālizētiem. Iesniedzot notāriāli neapliecinātu dokumentu kōpijas, jāuzrāda šo dokumentu oriģināli.
KĀ NOFORMĒ REPATRIANTA STATUSU?
Pēc iesniegto dokumentu izskatīšanas trīs mēnešu laikā
Migrācijas nodaļa lēmumu nosūta Pārstāvniecībai vai repatriantam. Sešu mēnešu laikā repatriantam jāierodas
norādītajā PMLP nodaļā lēmuma īstenošanai. Repatriants, kas nav Latvijas pavalstnieks, saņems uzturēšanās
atļauju personas identifikācijas kartes veidā.
KĀDAS IR REPATRIANTA TIESĪBAS, PĀRCEĻOTIES UZ PASTĀVĪGU DZĪVI LATVIJĀ?
Repatriantiem, kuŗi izceļojis no Latvijas līdz 1990.
gada 4. maijam, ir tiesības saņemt materiālo pabalstu un
ievest mantas bez muitas nodokļa, muitā uzrādot Pārvaldes lēmumu par repatrianta statusa piešķiršanu.
VALSTS GARANTĒ:
◘ ceļa izdevumu segšanu, ja dokumenti iesniegti gada
laikā pēc to izsniegšanas (līdz € 711.44 vienai personai);
◘ ikmēneša pabalstu izmaksu 90% apmērā no minimālās
darba algas bezdarba gadījumā. Lai to saņemtu, gada laikā
pēc pārcelšanās uz pastāvīgu dzīvi Latvijā jāiesniedz
iesniegums Pārvaldē un jāstājas bezdarbnieka uzskaitē Nodarbinātības valsts aģentūrā. Bezdarbnieka pabalstu izmaksā
sešus mēnešus.
Pārvalde ir tiesīga sniegt materiālo palīdzību repatriantiem citos gadījumos, kas saistīti ar adaptāciju un integrāciju, kuŗas pieprasījumu izskata saskaņā ar repatrianta iesniegumu, pārbaudot apstākļus norādītajā dzīvesvietā.
KĀDI IR PIENĀKUMI, PĀRCEĻOTIES UZ PASTĀVĪGU DZĪVI LATVIJĀ?
◘ iesniegt dokumentus saskaņā ar tiesību aktiem un Migrācijas nodaļas norādītajā laikā;
◘ ja repatriants saņēmis pastāvīgās uzturēšanās atļauju un
uzturas bez pārtraukuma ārpus Latvijas vairāk nekā sešus mēnešus kalendārā gada laikā, rakstveidā jāinformē Migrācijas
nodaļa un jāiesniedz dokumenti, kas attaisno prombūtni.
Vairāk informācijas:
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Migrācijas nodaļa
Rīga, Čiekurkalna 1. līnija 1, k-3, LV-1026, Latvija
Tālrunis: +371 67219259, 67219586, 67829797
Fakss: +371 67219448
Pārvaldes informātīvais tālrunis: +371 67588675
e-pasts: pmlp@pmlp.gov.lv
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Aicinājums pieteikties praksei

Var pieteikties Kursas vasaras vidusskolai:
http://kursa.rklic.org/en/registration/
Losandželosas latviešu vīru kora
„UZDZIEDĀSIM, BRĀĻI!”
20 gadu jubilejas albums
„ATMIŅU MOZAĪKA”
Ziemsvētku, kaŗavīru,
mūsdienu koŗa dziesmas
CD cena US $20
(sūtīšana ieskaitīta)
Čekus izrakstīt:
LA Latvian Men’s Choir
Adrese: 631 N. Pass Ave.,
Burbank, CA 91505
Var maksāt arī ar kreditkarti; lūdzu zvanīt:
Valdim Ķerim: 760-330-6118
Ivaram Mičulim: 818-585-5748

e-pasts: uzdziedāsim@yahoo.com
WWW. LAVIRI.ORG

Gaŗezera vasaras vidusskolas
dāvana Latvijas simtgadei
Tvartā „Gaŗezers dzied
ar…” ieskaņotas Gaŗezera
saimē iecienītas dziesmas,
tostarp koŗa dziesmas, tautasdziesmu apdares, kā arī
Alberta Legzdiņa dziesmas.
Projektā „Gaŗezers dzied ar...” piedalījās mākslinieki
un ansambļi, kuŗi koncertējuši Gaŗezerā – Čikāgas
Piecīši, Imanta/Dimanta, Raxtu Raxti, Lāčkāja, Iļģi.
Tvartā ir arī Ērika Ešenvalda, Lolitas Ritmanes, Juŗa
Ķeniņa un Renāra Kaupera koŗa dziesmas.
Diska cena ir $20, to var pasūtināt:
GarezersDzied@gmail.com
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Latvijas Republikas vēstniecība ASV aicina iegūt
prakses pieredzi bakalaura un maģistra studiju programmu studentiem, kā arī tiem, kas nesen beiguši studijas un
vēlas iegūt praktisku pieredzi un zināšanas. Var pieteikties pretendenti, kuŗi uzturas ASV vai arī gatavojas turp
doties.
Prakse Latvijas vēstniecībā ASV dos iespēju: iepazīt
Latvijas diplomātiskā un konsulārā dienesta darbību;
tuvāk iepazīt Latvijas-ASV divpusējās attiecības , kā arī
Latvijas un ASV ārpolītiskās aktuālitātes; attīstīt pētnieciskās un analitiskās iemaņas; gūt tuvāku priekšstatu par
Latvijas polītiskajām un ekonomiskajām interesēm; gūt
praktiskas iemaņas informācijas apstrādē, darbā ar sociālajiem tīkliem un publiskajā diplomātijā; sniegt praktisku atbalstu vēstniecības ikdienas darbību nodrošināšanā.
Prakses noteikumi:
Ieteicamais prakses ilgums ir 3-6 mēneši, 20-40 darba
stundas nedēļā. Prakse ir bez atalgojuma un sociālajām
garantijām. Praktikantam pašam jāuzņemas dzīvošanas,
ceļa, transporta, mājvietas, apdrošināšanas un citas personīgās izmaksas. Pēc prakses vēstniecība darbu nepiedāvās. Praktikantiem nepieciešams legāls uzturēšanās
pamats ASV: ASV pavalstniecība vai uzturēšanas atļauja, ja kandidāts jau uzturas ASV. Ja kandidāts gatavojas
ieceļot no Latvijas, tad Latvijas vēstniecība ASV sniegs
konsultāciju ASV vīzas saņemšanai, kas nodrošinās legālu uzturēšanās pamatu prakses periodā.
Priekšroka būs prakses kandidātiem ar latviešu valodas zināšanām. Kandidātam nepieciešamas labas angļu
valodas zināšanas. Kandidātiem jābūt kolleģiāliem un
spējīgiem strādāt vienībā, neatkarīgi un ierobežotos termiņos, kā arī efektīvi veltīt laiku vairākiem darbiem
vienlaikus, būt motīvētiem, apveltītiem ar iniciatīvu,
Praksei var pieteikties jebkuŗā laikā, rēķinoties, ka
iespējamais ātrākais prakses uzsākšanas laiks ir trīs mēneši no brīža, kad vēstniecība pieņem lēmumu par aicināšanu praksē.
Pieteicoties e-pastā embassy.usa@mfa.gov.lv
jānosūta šādi dokumenti ar norādi „Prakses pieteikums”:
· CV vai résumé;
· motīvācijas vēstule (1 lp);
· pieteikuma anketa (Word dokuments);
· rekomendācijas vēstule.
Pēc pieteikuma saņemšanas un izskatīšanas izvēlētie
kandidāti tiks aicināti uz interviju (klātienē vai videokonferences veidā).
Tālrunis informācijai: +1 202-328-2840
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THE FIGHT AGAINST COMMUNISM CONTINUES
By Edgar B. Anderson
On November 14, 2018, the Victims of Communism
Memorial Foundation (VOC) held a day-long “Triumph
of Liberty” conference at the historic Willard Hotel in
Washington, D.C. Topics discussed were American
Support for Europe’s Captive Nations During the Cold
War, Defending Liberty in Former Communist States in
the 21st Century, and The Enduring Challenge of
Communism in the 21st Century.
The many prominent speakers at the conference
included former Latvian Foreign Minister and current
Member of the European Parliament Sandra Kalniete,
Estonian MEP Tunne Kelam, VOC Chairman Dr. Lee
Edwards, British journalist and political commentator
John O’Sullivan, Polish Senator Anna Maria Anders,
former Czech Ambassador to the United States Martin
Palous, former Lithuanian Ambassador to the United
States Zygimantas Pavilionis, and Myroslav
Marynovych, a vice-rector of the Ukrainian Catholic
University in Lviv and ex-Soviet political prisoner.
Additional speakers included journalist and member
of the Kharkiv Human Rights Protection Group Halya
Coynash, Uyghur politician and activist Dolkun
Isa, Carlos Vecchio, Venezuelan lawyer and politician
named by Juan Guaidó in January during the 2019
Venezuelan presidential crisis—and accepted by U.S.
Secretary of State Mike Pompeo—as Chargé d'Affaires
of the Government of Venezuela to the United States,
and Rosa María Payá Acevedo, Cuban activist for
freedom and human rights and daughter of activist
Oswaldo Payá, head of the Christian Liberation
Movement, who has continued her father’s work after
he died under mysterious circumstances in 2012.
In the evening of the Conference several hundred
supporters, diplomats, political figures, and other antiCommunist allies gathered at Washington’s Union
Station for VOC’sannual Gala Dinner and the Truman
-Reagan Medal of Freedom Ceremony. This year’s
three honorees were all prominent Balts: Latvia’s
Sandra Kalniete, Estonia’s Tunne Kelam, and Valdas
Adamkus, former President of Lithuania, who
appeared by video since he was unable to attend due
to health reasons. Former Chairman of the Joint
Chiefs of Staff General Peter Pace, USMC (Ret.)
offered keynote remarks.
Sandra Kalniete spoke with emotion about the
honor bestowed on her:
“I am accepting it on behalf of my parents and
grandparents who have been sent to the Gulag along
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with hundreds of thousands of innocent people from
Latvia and other Communist-occupied countries.Also on
behalf of those Europeans who have been captured
behind the Iron Curtain and preserved their spirit of
resistance and their European values throughout the
years of repressions.I am accepting this Medal with a
gratitude to the generations of American leaders who
have played an indispensable role in confronting 20th
Century Communist regimes. ***
“In less than two years after the Baltic States declared
their independence the Red flag was taken down for the
last time from the top of the Kremlin and in December,
1991, the Soviet Union ceased to exist.It was one of the
most remarkable victories of the 20th Century. Indeed, it
was a heroic victory of David over Goliath. ***
“Tonight Tunne Kelam and I are in good company of
American men and women, our allies, who freed
Europe, reunified Germany, and defeated the Soviet
Empire of Evil. Today Latvia, Estonia, and Lithuania
again are free countries and proud member states of the
European Union and NATO. We know that we do not
stand alone. We have allies, and we need more
American presence in Europe.
“God Bless America! God bless Latvia!”
The Victims of Communism Memorial Foundation’s
nextGala Dinner and Truman-Reagan Medal of Freedom
Ceremony will take place in Washington on November
7, 2019, and will celebrate the 30th anniversary of the
fall of the Berlin Wall.

Gala Dinner at Union Station, Washington, D. C.

With Tunne Kelam, MEP for Estonia
VOC has erected a monument modeled after the
papier mache “Goddess of Democracy” statue created
by student protestors in Tiananmen Square in 1989. The
monument is dedicated to the estimated 100 million
people who have perished under Communism and is
located at the intersection of New Jersey and
Massachusetts Avenues and G Street, N.W., two blocks
from Union Station in Washington, D.C.
VOC is presently planning the construction of a
museum in Washington to remember all those who have
suffered under Communist regimes. At the November
dinner the organization’s Executive Director Marion
Smith presented a video statement by the Prime Minister
of Poland announcing his country’s donation of $10
million toward the building project. VOC is also
developing educational materials about Communism for
teachers and students.You may contact Dr. Murray
Bessette at VOC to learn more about the curriculum.
VOC is a 501(c)(3) nonprofit and has bipartisan
backing in Congress. The organization is most deserving
of your support. Please send donations to The Victims of
Communism Memorial Foundation, 300 New Jersey
Avenue, N.W., Suite 900, Washington, D.C. 20001,
telephone 202-629-9500. For further information, see
the VOC website at victimsofcommunism.org and
follow the organization on Facebook.
Edgar B. Anderson is a graduate of Stanford
University and Stanford Law School. He has worked as
a reporter at all the Democratic and Republican
National Conventions from 1988 through 2016 as well
as at the 2017 Presidential Inauguration. He lives in Los
Angeles.

With Dr. Lee Edwards, Chairman of VOC,
and British journalist and political commentator
John O’Sullivan

Marion Smith, Executive Director of VOC, General
Peter Pace, Tunne and Mari-Ann Kelam, and Rev.
Charles Nalls

With Sandra Kalniete, former Latvian Foreign
Minister and current MEP
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Latvijas pavalstniecības
atjaunošana

Grāmatu apmaiņas mājiņas
gaida lasītājus un grāmatas

Latvijas pavalstniecību iespējams atjaunot pēc personas lūguma, ja tā zaudēta vecāku vai adoptētāju izvēles
dēļ bez personas rakstveida piekrišanas (var atjaunot
līdz 25 gadu vecumam); ja persona atteikusies no Latvijas pavalstniecības vai tā atņemta, iegūstot Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Brīvās Tirdzniecības Asociācijas dalībvalsts, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts, Austrālijas, Brazīlijas, Jaunzēlandes
pavalstniecību.
Informāciju par nepieciešamajiem dokumentiem var
iegūt, sazinoties ar Pilsonības un migrācijas lietu
pārvaldi (Čiekurkalna 1.līnija 1, k-3, Rīga, LV-1026)
rakstot vai zvanot: e-pasts: pskn@pmlp.gov.lv
tālr.: +371 67209400.
https://www.pmlp.gov.lv/lv/sakums/pakalpojumi/
pilsoniba/pilsonibas-registracija/lat vijaspilsonibasatjaunosana.html

Pērn Valmieras novada fonds ziedotājus aicināja atbalstīt vairākus projektus, viens no tiem – ierīkot grāmatu apmaiņas mājiņas Kocēnu novadā un Valmieras pilsētā. Kocēnu novadā jau uzstādītas četras grāmatu mājiņas – Kocēnu ciemā pie Kokmuižas, Rubenes ciemā pie
krodziņa „Mazais Ansis”, Vaidavas ciemā ezera plūdmalē un Dikļu ciemā Vika pasaku parkā. Mājiņas darinātas no izturīga materiāla, ar hermētiskām durvīm, lai
neiekļūtu mitrums. Lasītāji aicināti ievērot grāmatu apmaiņas noteikumus: uz grāmatu apmaiņas mājiņu nest
ne vairāk kā trīs un izņemt ne vairāk kā trīs grāmatas;
grāmatām jābūt labā stāvoklī un izskatā ar visām lapām;
vienmēr jāpārliecinās, ka mājiņas durvis ir aizvērtas; aizliegts demolēt grāmatu mājiņu; pamanot, ka mājiņai vajadzīgs remonts, zvanīt: +371 28644530.
Kocēnu novadā ir pieci pagasti: Bērzaines, Dikļu,
Kocēnu, Vaidavas un Zilākalna pagasts. Novada centrs
ir Kocēni.
Vēl taps jaunas grāmatu apmaiņas mājiņas. Nosūtīt
grāmatas aicināti arī ārzemju latvieši.

Grāmata par leģionāra un
mākslinieka Kārļa Smiltēna
dzīvi

Diana Mathur Novelist & MBA
mobile: (310) 266-3816
site: TheLindenTree.info
email: dianamathur@gmail.com
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Grāmatu apmaiņas mājiņa Dikļos, Vika pasaku parkā

Būt veselam un baudīt dzīvi
palīdzēs ALPF MEDICARE
PAPILDAPDROŠINĀJUMS!
Valsts Medicare apdrošinājuma A un B
daļas kopā veido pamata veselības apdrošinājumu,
ja esat vecumgrupā 65+.
Tā kā valsts Medicare par visu 100% nesamaksā, tad
Deductible un Co-insurance jāmaksā pašiem.
ALPF Medicare papildapdrošinājums palīdz segt
izdevumus, par kuŗiem esat atbildīgi.
Mēs maksājam VISUS Medicare veselības aprūpes
pakalpojumus.
Piedāvājam septiņus plānus, no kuŗiem var izvēlēties
atbilstošu savām vajadzībām un budžetam:
www.LRFA.org/medicare
ALPF Medicare papildapdrošinājuma programmai
var pievienoties jebkuŗā laikā.
Mēnešmaksas ir vienādas visās pavalstīs, un tās nav
atkarīgas no vecuma vai dzīvesvietas.
Neatlieciet šo svarīgo lēmumu uz vēlāku laiku.
Labprāt atbildēsim uz jautājumiem un palīdzēsim!
Tālr.: 215-635-4137
www.LRFA.org

ZIEMEĻKALIFORNIJAS
LATVIEŠU KREDITSABIEDRĪBA
Tālr.: 415-643-9926; Fax: 415-643-9434
e-pasts: latviancu@sbcglobal.net
Pasta adrese: Northern CA Latvian Credit Union
P. O. Box 460429 San Francisco, CA 94146
Biroja vadītāja Sanita Vilgerte, tālr.: 415-643-9926
Aizdevumu komitejas loceklis Dienvidkalifornijā –
Mārtiņš Andersons: 415-359-1886; 917-821-0440

Citāts
„Cenzdamies pēc arvien lielākām ērtībām, cilvēks
pamazām kļuva par savu mantu kalpu, kopa tās, saudzēja, pirka vēl klāt arvien jaunas, pastāvīgi un tik daudz
par tām domāja, ka citam nekam vairs neatlika laika. Vai
gan maz bija ļaužu, kas lepnu ratu, skaista nama vai glītas dzīvokļu iekārtas dēļ pārdevās ilggadīgā, pat mūža
verdzībā? Augstais dzīves standarts bija bargs dieveklis,
kas, tāpat kā visi pārējie, dzīrās sagrābt savā varā visu
cilvēku, ar visiem viņa spēkiem, ar domām un ilgām.”
Anšlavs Eglītis „Omartija kundze” (Grāmatu Draugs,
1958. g. 76. lpp.)

No Pēteŗa Birkerta
folkloras krātuves
Kas grib daudz izdarīt, tas maz panāk.
Pabeidz vienu darbu, tad sāc otru.
Neviens cilvēks nevar desmit darbus darīt.
Pēc diviem zaķiem dzīdamis, nevienu nenoķersi.
Viens vīrs, viens amats.
Diviem kungiem nevar kalpot.

Sandiego latviešu ev. lut. draudze
Ascension Luteran Church
5106 Zion Avenue, San Diego, CA 92120
Mācītājs Mārtiņš Rubenis
Draudzes priekšnieks:
Jānis Legzdiņš
2651 Cardinal Road,
San Diego, CA 92123;
tālr.: 858-598-5451;
e-pasts: jlegzdins@san.rr.com
13. aprīlī plkst. 12.00 Lieldienu dievkalpojums;
pēc dievkalpojuma pusdienas,
apmeklētāji lūgti nest līdzi groziņus
11. maijā plkst. 12.00 dievkalpojums;
pēc dievkalpojuma kafijas galds
Kasiere Antra Priede Bergere
1335 Santa Barbara St., San Diego, CA 92107;
tālr.: 619-225-0817
Sūtot draudzes nodevu ($100) un ziedojumus, čekus
izrakstīt: Antra Priede Berger
Dāmu komiteja:
Maiga Bērziņa, tālr.: 619-702-8077
Aīda Zilgalve, tālr.: 760-439-9847
Vietne tīmeklī: www.sandiegodraudze.com
Facebook: www.facebook.com/sandiegodraudze
Sandiego latviešu skola;
Skolas pārzine Sandra Gotlaufa-Orozko
e-pasts: gotlaufa@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/sandiegolatvian
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NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PAKALPOJUMI
• Pirkšana, pārdošana, izīrēšana, apsaimniekošana
• Income property īpašumi
• Pārbūves konsultācijas un virtuvju projektēšana
• Mājas bezmaksas sagatavošana pārdošanai
(staging) $2000 vērtībā
• Executor of Trust/Estate un citi pakalpojumi
12 gadu pieredze vairāk nekā 100 darījumos

Mārtiņš Leikarts, MBA
Re/Max Estate Properties
310-717-7577
mleikarts@gmail.com
BRE licence: 01706309

Piedāvāju gatavot cienastu un
klāt galdus kāzās, piemiņas
dienās, jubilejās; var pasūtināt
pīrāgus ar speķi vai kāpostiem
jebkuŗā laikā un jebkuŗam
sarīkojumam. Lūgums piezvanīt
pirms sarīkojumiem un laikus
pasūtināt; par cenu sazināties,
zvanot Pegijai Kalniņai Taubei,
tālr.: 310-908-6993; e-pasts: pegijat@gmail.com

www.therealbread.com
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JOCIŅI
Skolotāja dusmīgi purina galvu un saka: „Laikam es
klasē esmu vienīgā, kas strādā!”
„Jūs galu galā arī esat vienīgā, kas par savu darbu
saņem algu! iesaucas Kārlis.
***
Mārtiņa vecāki no klases audzinātajas saņem kārtējo
vēstuli. Tēvs ar sarauktu pieri strostē dēlu: „Tā tas vairs
nevar turpināties. Skolotāja nemitīgi par tevi sūdzas.”
„Par to tev nav ko uztraukties,” dēls iebilst. „Vienu
dienu viņa saka, ka nekur nederu, bet nākamā apgalvo,
ka esmu uz visu spējīgs!”
***
Autobusā sēž sieviete ar raudošu bērnu klēpī. „Kas
viņam kaiš?” iejautājas vecāks vīrietis, ka sēž blakus.
„Negribu, ka viņš mani ar kaut ko aplipina.”
„Tā jums būtu liela laime,” atbild māte. „Viņam nāk
zobi!”
***
„Vai vari iedomāties, mūsu suns apēda dzimumdienas
torti, ko tev izcepu!” Bērziņa kundze satraukti stāsta no
darba pārnākušam vīram.
„Neuztraucies, dārgumiņ, es dabūšu mums citu suni!”
***
„Kur ir jūsu meita? Jau vairākas nedēļas neesmu viņu
redzējusi,” saka kaimiņiene.
„Mēs viņu aizsūtījām mācīties spēlēt vijoli uz
ārzemēm.”
„To nu jūs gan labi izdomājāt!”
***
„Diemžēl šovasar mēs atvaļinājumā pie jūras braukt
nevaram,” tēvs skaidro bērniem. „Kāpēc gan ne?”
„Tāpēc, ka mums jādomā par saviem parādiem.”
„Par tiem taču mēs varam domāt arī pie jūras!”
***
Lielpilsētas bērnudārza bērni devušies ekskursijā uz
laukiem. Daudzi no viņiem vēl nekad nav redzējuši
dzīvu govi. Vēl jo vairāk viņi brīnās, ieraugot, ka zemnieks ieslēdz slaucamo aparātu.
„Vai govis tagad tiek uzpildītas?” bērni jautā.
***
Basketbolists pēc sacensībām jautā trenerim: „Kā
man veicās?” „Pagājušo nedēļu viss izdevās labāk.”
„Es taču tad nemaz nespēlēju,” brīnās basketbolists.
Treneŗa atbilde: „Tieši tāpēc!”
***
Pēteris grib zaudēt svaru. Ārsts viņam iedod pudelīti,
kuŗā ir 100 ar zālēm pildītas tūbiņas.
„Cik daudz man tās jālieto?”
„Neviena,” atbild ārsts. „Katru dienu četras reizes izberiet tās uz grīdas un visas atkal salasiet, tas palīdzēs!”

Mūsu mīluļi, draugi, sargi, sarunu biedri, ģimenes locekļi
Ļauj man
raudāt un kliegt
Ļauj
Kad dārga dzīvība dziest
Just to blakus
Kad vējš gaudo un kliedz
Dod man vaļu
DIEVS
raudāt un
kliegt
Ļauj pateikt
PALDIES
Par dzīvību ko
blakus
Biji man devis
DIEVS
Un svinēt dzīvi
Kas dziest
Dod man vaļu

Šodien
raudāt ...
Jo tik ļoti sāp
Zaudēt
ko biji man devis
DIEVS
Kā vējš
Gaudo šodien ar mani
Un kliedz
Mans sargs Mans suns
Ir šodien miris
Bet es joprojām jūtu
viņu
Sev līdz
ar vēju ar vēju
viņš gaudo
Tam līdz....
Ru

Godfreju ģimenes sargs, sunītis Čārlis, atstāja viņus
22. janvārī pēc skaistiem 13 dzīves gadiem...

Pēc neatlaidīgiem treniņiem
iegūtas medaļas
Viktorijas Marguletas un Viļņa
Auziņa jaunākais ģimenes loceklis ir
gudrs suns Fredis. Viņš piedalās suņu
ožas asuma sacensībās, ko rīko
National Association of Canine Scent
Work – NACSW, un saņēmis vairākas
godalgas. Pērn jūnijā Fredis ieguva
pirmo vietu ožas asuma sacensībās;
augustā bija suņu vasaras nometnē
Bigbērā, kur svinēja divu gadu jubileju, oktōbrī pirmajām
medaļām pievienoja vēl
četras, un novembrī
Litlrokā, apliecinot savas
ožas īpašo asumu, ieguva
titulu NACSW NW1
(Nose Work 1).
Viktorijas Marguletas un
Suņi ir neatlaidīgi
Viļņa Auziņa mājā mīt arī vaijātrenē, to īpašniekiem
rāki kaķi. Atbildei uz jautājujāapbruņojas ar milzu
mu, kā Fredis satiek ar kaķiem,
pacietību.
Viktorija atsūtīja šo attēlu:
„Šādi!”
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Draudzes Lapa 2019. gada marts
Dienvidkalifornijas latviešu ev. lut. draudzes informācija

„Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis savu vienpiedzimušo Dēlu...” (Jņ 3:16)

Draudzes dzīves kalendārs
10. martā

plkst. 11:00 Dievkalpojums (diakone Guna Reina)

24. martā

plkst. 11:00 Dievkalpojums ar dievgaldu (diakone Guna Reina)

14. aprīlī

plkst. 11:00 Pūpolsvētdienas dievkalpojums ar dievgaldu
(diakone Guna Reina)

21. aprīlī

plkst. 9:00 Kristus augšāmcelšanās svētku dievkalpojums (draudzes
locekļu vadīts / laju dievkalpojums)

Draudzes amatpersonas
Diakone

Guna Reina

Draudzes priekšniece

Tamāra Rūse

Kasiere

Dace Taube

Sekretāre

Daina Ābele

Dāmu komitejas priekšniece

Liene Linde

13447 Chandler Blvd., Sherman Oaks, CA 91401
(714) 829-6449
e-pasts: GunaReins@gmail.com
31 Laguna Woods Dr., Laguna Niguel, CA 92677
(949) 443-2150
3142 Helms Ave., Los Angeles, CA 90034
(310) 709-4738
2908-B Camino Capistrano, San Clemente, CA 92672
(949) 443-5170
29 Sunset Ave., #1, Venice, CA 90291
(310) 396-5244

Baznīcas adrese: 1927 Riverside Dr., Los Angeles, CA 90039
www.latvianchurchsocal.org
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Draudzes Ziņas izdod katru otro mēnesi
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Latvian Ev. Luth. Church of So. Calif.
LATVIEŠU SABIEDRISKAIS CENTRS
1927 Riverside Drive
LOS ANGELES, CA 90039-3704
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PLEASE DO NOT DELAY

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».

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 – $35.00

Biedru nauda ģimenei par 20___. gadu – $50.00
Biedrības biedriem Informācijas Biļetenu piesūta par brīvu!
Nevēlos būt Dienvidkalifornijas latviešu biedrības biedrs,
bet vēlos saņemt Informācijas Biļetenu;
nosūtu abonēšanas maksu par 20___. gadu – $ 40.00
Esmu students; vēlos saņemt Informācijas Biļetenu;
nosūtu abonēšanas maksu par 20___ . gadu – $ 10.00
Papildus ziedoju Dienvidkalifornijas latviešu biedrības darbam: ...………….….......$ ____
Kopā $ ____
Uzvārds, vārds, adrese un tālrunis: ________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
elektroniskā pasta adrese:_________________________________________________

Čekus lūdzam izrakstīt: un nosūtīt: LATVIAN ASSOCIATION OF SO. CA
1955 Riverside Dr. Los Angeles, CA 90039
Latviešu nama tālrunis: 323-669-9027; Informācijas biļetens tīmeklī: www.biletens.com
Dienvidkalifornijas latviešu nama adrese: Losandželosā, 1955 Riverside Drive; nams
sasniedzams ar 96. autobusu (no Burbankas stacijas) – Newell un Riverside Drive pietura

