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SARĪKOJUMU KALENDĀRS 
24. novembrī plkst. 1.00 Latvijas valsts dibināšanas atceres sarīkojums;  

 Rūtas un Valža Muktupāvelu koncerts „Mani balti bāleliņi” 
8. decembrī  plkst. 11.00  adventa svētbrīdis ar dziesmām 

8. decembrī no plkst. 10.00 līdz 3.00 Ziemsvētku tirdziņš latviešu namā; 
pārdevēji lūgti pieteikties Ingunai Galviņai, tālr.: 323-664-6216  

15. decembrī Ziemas saulgriežu svinēšana latviešu skolā  
31. decembrī  Jaungada balle 

Foto: Līga Sviksa 

Amerikas latviešu apvienības rīkotās skolotāju konferences dalībnieki Losandželosā  
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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 abone-
mentu 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. 

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.: 805-217-1931; e-pasts: dziesma_1@yahoo.com  
 

DK LB valdes locekļi:  Ilze Matsone (sekretāre)  
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);   
Pauls Berkolds, Endija Damroze, Inguna Galviņa, 
Aivars Jerumanis, Guna Reina, Inese Sviķkalne, 
Līga Sviksa, Dace Taube, Juris Zinbergs 

Latviešu namu izīrē Jānis Taube, tālr.: 310-806-0464 

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. 

 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 

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: office  844-277-2639   
Cell 949-413-8888 
www.facebook.com/LatvianConsul  

DK LB Revīzijas komisija: Biruta Šulca, Dainis 
Kalniņš, Diana Matura (Mathur)  

DK LB valdes sēdes notiek katra mēneša otrā 
trešdienā plkst. 8.00 vakarā vai svētdienā plkst. 1.00 
dienā (vai arī pēc īpaša paziņojuma) Losandželosas 
latviešu namā biedrības telpā 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. 

DK LB vietne tīmeklī:  www.biedriba.org  
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mūzikas instrumentiem Latvijā,  piem., „Tautas mūzikas 
instrumenti Latvijā” (Rīga/LU Akadēmiskais apgāds, 
2017). 

Rūta Muktupāvela ir Latvijas Kultūras akadēmijas 
rektore, profesore, aktīva kultūras eksperte un mūziķe. 
Beigusi Viļņas Paidagoģijas universitātes Vēstures fa-
kultāti 1989. gadā un kopš 1993. gada dzīvo Latvijā. 
Latvijas Kultūras akadēmijā 1996. gadā iegūts maģistra 
grads un 2005. gadā doktora grads kultūras teorijā, aiz-
stāvot promocijas darbu „Inkulturācijas figurātīvo for-
mu salīdzinošā analize“.  2014. gadā Latvijas Kultūras 
akadēmijas Satversmes sapulcē Rūta Muktupāvela ievē-
lēta par rektori. Kā vienu no svarīgākajiem uzdevumiem  
viņa definējusi nepieciešamību veicināt izcilību akadē-
miskajā, mākslinieciskās jaunrades un pētnieciskajā 
darbā.  Kopš 2017. gada Rūta Muktupāvela ir Latvijas 
pārstāve UNESCO Starpvaldību komitejā, kā arī  dalīb-
niece daudzās starptautiskās organizācijās.  

Rūta Muktupāvela mūzicējusi kopā ar „Iļģiem” (tēlo-
jusi Leldes un Zemes vēzīša lomu „Iļģu” mūzikālajā uz-
vedumā „Spēlēju, dancoju”), vairākus gadus piedalīju-
sies projektā „Dabas koncertzāle”, kopā ar Valdi 
Muktupāvelu mūzicējusi gan Latvijā, gan ārzemēs –
 ASV, Norvēģijā, Somijā, Polijā, Zviedrijā u. c.  

Rūta Muktupāvela piedalījusies vairāku mūzikas 
albumu sagatavošanā:  „Vairas dziesmas”, Imanta 
Kalniņa „Trešās dziesmas”, „Iļģu” „Kaza kāpa debesīs”, 
„Ne uz vienu dienu”, Valža Muktupāvela „Kokles” u. c.. 

TILTS Folkloras nozares vadītāja Tija Kārkle  
Tālr.: 651 95-8051; epasts: tijalaura@comcast.net   

Izcilo latviešu un baltu tautas mūzikas „vēstnešu”, 
mūziķu un zinātnieku Valža un Rūtas Muktupāvelu 
koncertprogramma  „MANI BALTI BĀLĒLIŅI” ar 
dziesmām, instrumentāliem skaņdarbiem, attēliem un 
stāstiem būs veltījums senām un mūsdienu baltu tautām 
– latgaļiem, sēļiem, zemgaļiem, lietuvjiem, jātvingiem, 
kuršiem un prūšiem.  Rūta un Valdis Muktupāveli dzied 
un spēlē dažādus instrumentus – kokles, dūdas, vargānu, 
svilpi, baubenu un dziedošos zvanus. Viņu mūzikā ir 
apvienojušās gan senas tradicijas, gan pašu jaunrade. 

Valdis Muktupāvels ir latviešu etnomūzikologs, 
komponists, mūziķis, Latvijas Universitātes profesors un 
mākslas zinātņu doktors.  1983. gadā ar diplomdarbu 
„Organoloģijas pētījumu pamatobjekti Latvijas territo-
rijā” viņš ar izcilību beidza Jāzepa Vītola Latvijas Valsts 
konservātorijas Kultūras un mākslas zinātņu fakultāti. 
1999. gadā ar disertāciju „Latviešu mūzikas instrumentu 
sistēmatika”  ieguva mākslas doktora gradu. No 1984. 
līdz 1985. gadam strādāja Rīgas mūzikas instrumentu 
fabrikā. Kopš 1989. gada Valdis Muktupāvels strādā 
Latvijas Universitātē, kopš 1999. gada  – Latvijas Uni-
versitātes Vēstures un filoloģijas fakultātē,  kopš 2002. 
gada ir tās profesors.  Kopš 2002. gada Muktupāvels ir 
arī Latvijas Nacionālās kultūras padomes dalībnieks.  

Valdi Muktupāvelu dēvē par tradicionālo mūzikas 
instrumentu atdzīvināšanas kustības aizsācēju Latvijā. 
Viņš ir folkloras kopas „Rasa” (1988.–1998.) dibinātājs 
un vadītājs.  

2001. gadā Valdim Muktupāvelam piešķīra Lietuvas 
Dižkunigaiša Ģedimina ordeņa bruņinieka krustu. 

Valdis Muktupāvels ieskaņojis tvartu „Kokles” (Upe, 
2002) un sarakstījis vairākas grāmatas par tautas 

         Mums zudušie 
  
 
 
 

  Arvīds Reinis  
 dzimis 1925. gada. 27. decembrī Liepājā  
 miris 2019. gada 7. aprīlī Losandželosā,   
       Kalifornijā 
 
  Silvija Kurmiņa dz. Tūbele 
  dzimusi 1935. gada 28. jūnijā Rīgā 
  mirusi 2019. gada 18. augustā Rīgā 

Dr. Lūcija Zirne dz. Lāce 
dzimusi 1917. gada 18. jūlijā Baltinavā,  
             Latvijā  
mirusi 2019. gada 30. augustā Glendālē,  
        Kalifornijā 
 
Ivete Karge  
dzimusi 1930. gada 13. decembrī Latvijā 
mirusi 2019. gada 18. septembrī   
        Kalifornijā 

Informācija par mūziķiem Valdi un Rūtu Muktupāveliem 
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Sācies  jauns mācību gads, un no Latvijas 
nacionālās bibliotēkas saņemts jauns grāmatu 
sūtījums ar aicinājumu piedalīties lasīšanas 
veicināšanas programmā „Bērnu, jauniešu un vecāku 
žūrija 2019”.  

Lasītāji, kuŗi vēlas būt 2019. gada žūrijas 
pārstāvji, aicināti pieteikties lasīšanas programmas 
vadītājai Aijai Zeltiņai-Kalniņai. Viņa iepazīstinās ar 
programmas noteikumiem un izsniegs grāmatas.  

Informācija: latviesuskola1950@gmail.com 

Cik spēdams, lasi grāmatas... 

Grāmatas asina prātu! 
Lasīšana uzlabo smadzeņu darbību, paaugstina 

inteliģences līmeni, samazina spriedzi, attīsta vārdu 
krājumu, palīdz izprast citu emōcijas, trenē smadze-
nes! Bērniem, kuŗi daudz lasa, ir labāk attīstīta 
domāšana, fantazija un plašāks vārdu krājums.  

Cilvēks ar labu grāmatu rokās nekad nebūs 

vientuļš.               Karlo Goldoni  

 

Mans draugs, tā nav grāmata, kuŗai pieskaŗo-

ties, tu nepieskaŗies cilvēkam.               Volts Vitmens  

 

Ir ļaunāki noziegumi par grāmatu sadedzināšanu. 

Piemēram, to nelasīšana.                   Josifs Brodskis 

  

Cilvēki pārstāj domāt, ja pārtrauc lasīt. 

      Denī Didro 
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Dienvidkalifornijas latviešu ev. lut. baznīcā  25. au-
gustā  dievkalpojumā, ko vadīja diakone Guna Reina, 
tika pieminēts  neaizmirstamais notikums pirms 30 ga-
diem –  „Baltijas ceļš”. Dievkalpojuma apmeklētāji  sa-
devās rokās, izveidojot savu „Baltijas ceļu”, un nodzie-
dāja „Daugav’ abas malas”.  Tad bija laiks pievienoties 
pārējo baltiešu svinībām lietuviešu Sv. Kazimira baznī-
cā.  „Baltijas ceļa” 30 gadu atcerei veltītajā dievkalpo-
jumā  Lietuvas pagaidu goda konsule Losandželosā 
Agne Gurevičiene pastāstīja par „Baltijas ceļa” nozīmi 
no reliģiskā viedokļa un uzaicināja piedalīties svinībās 
pēc dievkalpojuma. Pavisam kopā bija sapulcējušies 
vairāk nekā 200 baltiešu, latviešu gan tikai apmēram 
divdesmit. 

Sarīkojumā, kas sākās ceturksni pēc divpadsmitiem, 
izrādīja divas 25 minūšu vēsturiskas dokumentārfilmas 
par „Baltijas ceļu” –  Lietuvas Ārlietu minitrijas atsūtīto 
The Inimitable Baltic Way  un Latvijas Institūta Act 
Baltic Way. Tie, kuŗi piedalījās „Baltijas ceļā”, iespē-
jams, varēja sevi saskatīt gaŗajā cilvēku ķēdē, kas vijās 
pāri visām trim Baltijas zemēm, jo filmēts tika arī no 
gaisa, bet tie, kuŗiem tolaik  ķēdē stāvēt nebija iespēja, 
tagad varēja redzēt un izjust baltiešu vienotību. 

Sarīkojuma vadītājs, Losandželosas lietuviešu bied-
rības prezidents Raimunds Šilkaitis aicināja pacelt rokas 
tos, kuŗi paši pirms 30 gadiem stāvēja, rokās sadevušies 
uz Lietuvas, Latvijas un Igaunijas zemes, kā arī tos, kuŗi 
atbalstīja „Baltijas ceļu”, būdami ASV, un zālē pacēlās 
roku mežs. Viņš arī pateicās Agnei Gurevičienei un 
Lietuvas ģenerālkonsula Losandželosā sekretārei 
Justinai Bezaraitei par  palīdzību sarīkojuma rīkošanā.   

Igaunijas goda konsuls Losandželosā Jāks Treimanis 
uzrunā pieminēja, ka pirms 30 gadiem stāvējis baltiešu 
ķēdē Sanfancisko  pie toreizējās PSRS vēstniecības.  

Dienvidkalifornijas latviešu biedrības priekšnieks 
Ivars Mičulis, apsveicot apmeklētājus šajā baltiešiem tik 
nozīmīgās dienas atceres sarīkojumā, uzsvēra, ka 
„Baltijas ceļš” bija pirmais solis uz Baltijas valstu neat-
karību un aicināja arī turpmāk darīt visu iespējamo, lai 
saglabātu  baltiešu vienotību un nepagurtu cīnīties par 
Baltijas valstu neatkarību. Viņš arī pieminēja notikumus 
Honkongā šogad  tieši 23. augustā, kad demonstrētāji 
atdarināja baltiešu ķēdi.  

Par baltiešu sadarbību un nenogurstošo darbu aizritē-
jušā gadsimta 80. gadu sākumā dibinātajā Amerikas 
baltiešu brīvības līgā  (BAFL) pastāstīja BAFL agrākie 
vadītāji Tonijs un Danute Mažeiki  – kas tika darīts, lai 
ārzemju, īpaši ASV polītiķi un valsts vadītāji pievērstu 
uzmanību Baltijas valstīm un atbalstītu to iedzīvotāju 
cīņu par brīvību. Viņi atgādināja, ka pirms 30 gadiem 

Baltijas ceļa atceres sarīkojums Losandželosā  

Pilots Vitauts Tamašūns pirms 30 gadiem pār 
Baltijas ceļa dalībniekiem izkaisīja tonnām puķu – 
visā Lietuvā saplūktas totālitaro režīmu upuŗiem 

veltītas līlijas, gladiolas, saulespuķes, flokšus, asteres 
un slepus no Kauņas atvestas uz  lidostu netālu  

no Ukmerģes  
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„Baltijas ceļa” atbalstītāji sapulcējās Marshall vidussko-
las laukumā.  

No visiem pieminētiem notikumiem gribētos izcelt 
Baltijas miera un brīvības kuģa braucienu1984. gadā, 
kad ar kuģi Baltic Star neitrālajos ūdeņos braucām, cik 
vien tuvu iespējams, Lietuvas, Latvijas, Igaunijas kras-
tiem, arī Kaŗa tribunālu pret PSRS noziegumiem 
Kopenhāgenā, demonstrācijām Helsinkos, latviešu jau-
niešu pieķēdēšanās PSRS vēstniecībai Stokholmā. Goda 
konsule Agne Gurevičiene  pastāstīja arī par „Baltijas 
ceļa” puķi gladiolu un sadoto roku nozīmi. Gladiola ir 
zobena simbols cīņā par brīvību.   

Katrs sarīkojuma dalībnieks pirms iziešanas pagalmā 
saņēma gladiolu. Pagalmā skanēja tautasdziesmas, un 
baltieši sadevās rokās, izveidojot  savdabīgu „Baltijas 
ceļu”, ko rotāja vairāki  Lietuvas, Igaunijas un Latvijas 
karogi. Latvijas karogu un tautiskās jostas turēja Zeltiņu-
Kalniņu ģimene  (Aija, Dainis, Eduards, Tomass), Vita 
un Valdis Volkovski un Anda Naika. Viņas dzīvesbiedrs 
Bobs Naiks  fotografēja no gaisa ar sava slavenā drona 
palīdzību. Fotografēja arī Aivars Jerumanis un Edgars 
Andersons. Līzītei un Diānai  līdzi bija divi ciemiņi no 
Latvijas. Skanēja arī Brigitas Ritmanes (ko pārstāvēja 
meita Andra ar dzīvesbiedru Pēteri Staško) dziesma 
„Palīdzi, Dievs!”, tās ieskaņojumu bija sagādājusi 
Dziesma Tetere. 

Raimunds Šilkaitis  aicināja vienoties dziesmā, kas 
„Baltijas ceļa” laikā apvienoja baltiešus un bija kļuvusi 
par visu baltiešu himnu: „Bunda jau Baltija!”, „Atmostas 

Sarīkojuma apmeklētāji, kuŗi piecēlušies kājās, bija  
„Baltijas ceļa” dalībnieki klātienē; aizmugurē  stāv 
(pelēkā uzvalkā)  Losandželosas igauņu biedrības 

priekšnieks Meriste Renē (Renee) 
No kr.:  Lietuvas ģenerālkonsula Losandželosā 
sekretāre Justīna Bezaraite, DK LB priekšnieks 

Ivars Mičulis,  Lietuvas pagaidu konsule 
Losandželosā Agne Gurevičiene,  Aija Zeltiņa-

Kalniņa 

Baltija”, „Ārgake Baltimaad”. Kad ar sajūsmu tā trīsreiz 
katrā valodā bija nodziedāta, tad skanēja tīri raiti pat 
igauniski, īpaši piedziedājumi...   

Šādā pacilātā garastāvoklī mēs laikam turpinātu 
dziedāt vēl ilgi, ja saimnieces neaicinātu lejas zālē 
iestiprināties, kur mūs gaidīja ļoti garda biešu aukstā 
vira, cepelīni, kafija ar medus raušiem un vēl citi ēdieni 
un dzērieni. Sirsnīgs paldies brāļiem un māsām 
lietuviešiem par tik lielisku sarīkojumu. Jauki bija būt 
kopā!                                                       Inguna Galviņa 
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Šogad 23. augustā apritēja 30 gadi kopš vēsturiskā 
notikuma „Baltijas ceļš”. Divi miljoni cilvēku Baltijas 
valstīs sadevās rokās, izveidojot dzīvu ķēdi vairāk nekā 
600 km gaŗumā, uz 15 minūtēm savienojot visas trīs 
Baltijas galvaspilsētas – Tallinu, Rīgu un Viļņu. Baltieši 
demonstrēja vienotību un savas alkas pēc brīvības. 
Vecākā paaudze labi atceras šo īpašo notikumu un ar 
saviļņojumu un nereti asarām acīs atceras tā nozīmi un 
vienotības spēku, taču jaunākajām paaudzēm būtu 
noderīgi uzzināt par šo tik iespaidīgo un mūsu tautai 
svarīgo  notikumu. Tādēļ Losandželosas latviešu skola šī 
gada 15. septembrī sarīkoja Baltijas ceļa atceres dienu 
„Baltijas ceļam – 30”.  

Sarīkojumā skolēni ar skolotāju un vecāku līdzdalību 
iepazīstināja, varētu teikt – cits citu – ar unikālo 
„Baltijas ceļu” un tā mērķi 1989. gadā. Katrs skolēns 
bija iemācījies no galvas vai tekoši nolasīt vienu vai 
vairāk iepriekš sagatavotus teikumus, kuŗos katrā bija 
iekļauti vārdi „Baltijas ceļš” un katrs no teikumiem 
vēstīja kādu faktisku informāciju par šo vēsturisko 
notikumu. Teikumi bija veidoti, ievērojot katra jaunieša 
vecumu un runas spējas latviešu valodā. Bērnudārza jeb 
„Burtiņu” klases audzēknis Kristofers Karami deklamēja 
pirmo pantu no Borisa Rezņika labi pazīstamās dziesmas 
„Atmostas Baltija” un pieminēja, ka šogad apritēja 
„Baltijas ceļa” 30. gadadiena. Skolēni bija labi sagatavo-
jušies un runāšana mikrofōnā piešķīra lielāku nozīmīgu-
mu un piesaistīja uzmanību teiktajam.  

Sarīkojumā bija aicināti savās atmiņās dalīties tie, 
kuŗi paši bija stāvējuši „Baltijas ceļā” 1989. gadā  – 
Dienvidkalifornijas ev. lut. draudzes diakone Guna 
Reina, kā arī divu skolēnu māmiņa Ilze Strazdiņa. Guna 
Reina, atmiņās daloties, atgādināja „Baltijas ceļa” 
dziļāku vēsturisko saistību.  Ilze Strazdiņa atcerējās, kā 
no viņas matiem  izpītas matu lentes, lai veidotu nepār-
trauktu „Baltijas ceļu” tajā ceļa posmā, kuŗā stāvēja 
viņas ģimene un kur nebija pietiekami  daudz cilvēku, 
lai visi varētu  cits citu aizsniegt un sadoties rokās. Mēs 
arī parādījām, kā tas izskatījās, lai būtu uzskatāmāks 
priekšstats. Ilze tolaik bija astoņi gadi un, apjautājot 
skolēnus, noskaidrojās, ka tieši tikpat ir skolotājas 
Ingrīdas Dženningas meitiņa Lailai. Viņa uzmanīgi 
klausījās Ilzes stāstījumā. Skolotāja Aija Zeltiņa-Kalniņa 
stāstīja, ka viņas ģimenē pārrunāta iespēja piedalītes 
„Baltijas ceļā”, taču augustā Latvijā jāpļauj labība, un 
viņas tēvs  ģimeni mierinājis un  teicis ka jārūpējas par 
maizītes sagādāšanu,  jo nav zināms, kādi tajā rudenī pēc 
„Baltijas ceļš” būs turpmākie polītiskie notikumi 
Latvijā...  Tas bija emōcionāls mirklis ne tikai pašai 

Losandželosas latviešu skolas sarīkojums „Baltijas ceļam – 30” 
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stāstītājai, jo tajā brīdī visiem pieaugušajiem acīs sarie-
sās asaras. Šķita, ka katrs uz mirkli atgriezās bērnībā, 
atcerējās  emōcionālo pacēlumu, ko izraisīja „Baltijas 
ceļš”, kā arī bailes no nezināmā un paļaušanos uz 
vecākiem, kuŗi ticēja, ka šis notikums saliedēs baltiešus 
lielām pārmaiņām, bet toreiz vēl nevarēja mums, 
bērniem, apsolīt, ka tālākais būs ilgi gaidītā Latvijas 
brīvība...  

Līga Sviksa uz sarīkojumu  bija atbraukusi no 
Sandiego ar dēliem Hugo un Helmutu, savu latviešu 
draudzeni Inesi un viņas septiņus gadus veco meitu 
Kristīnu. Viņa atveda uzskates līdzekļus – fotografijas, 
kuŗas pēc viņas lūguma bija sameklējuši un iesūtījuši 
skolēnu vecāki. Tajās varēja redzēt, ka daudzi vecāki 
Baltijas ceļa laikā paši bija tagadējo latviešu skolas 
bērnu vecumā. Skolēniem, vērojot pirms 30 gadiem 
tapušās fotografijas,  bija interesanti censties uzminēt, 
kuŗa ir viņu māmiņa un tētis.   

Uz sarīkojumam īpaši izveidotā „Baltijas ceļa” 
lielformāta plakāta, kas katru Baltijas valsti atspoguļoja 
tai attiecīgajās valsts karoga krāsās, bija iezīmēta līkne, 
kur vijās Baltijas ceļš. Nākamais uzdevums skolēniem 
bija Baltijas ceļa kartes izveide un darbs ar maziem, 
iepriekš sagatavotiem, jau izgrieztiem baltiem papīra 
cilvēciņiem un krāsainajiem krītiņiem. Katrs skolēns 
izvēlējās kādu sev tīkamu cilvēciņu, izkrāsoja to pēc 
savas gaumes un sajūtas un piestiprināja  pie plakāta. 
Noteikums bija – neatstāt robus starp tiem, bet savietot 
visus cilvēciņus tā, lai viņi būtu cieši un vienoti cits 
citam blakus. Visiem ļoti patika  šis uzdevums – 
izkrāsot, parādīt citiem, kā viņa cilvēciņš izskatās un 
pielipināt to pie kartes, lai tas turētos līdzās saviem 
domubiedriem. Kad papīra cilvēciņi bija savu ceļu uz 
kartes izveidojuši, skolēni, skolotāji un vecāki tika 
aicināti sastāties vienotā aplī zālē, sadodoties rokās.  un, 

Skanot dziesmas „Atmostas Baltija” pirmajam 
pantam, visi klausījās, mierīgi stāvot (arī paši mazākie 
dalībnieki), piedziedājuma laikā visi tika aicināti pacelt 
rokas; atskanot vārdiem lietuviešu valodā, visi sanāca 
cits citam tuvāk, izveidojot mazāku apli, saskardamies ar 
pleciem un atkal atkāpjoties, un pēdējā pantā, kuŗā vārdi 
ir igauņu valoda, aplis lēnām kustējās uz priekšu. 
Neviens no brašajiem skolas zēniem, kuŗiem parasti 
iešaujas prātā idejas, kā šāda veida apli „atdzīvināt”, pat 
nepacentās pašūpoties, otra rokās iekārdamies, jo 
noskaņa zālē patiesi bija savādāka, kas, protams, ļoti 
priecēja.  

Bija pienācis ierastais uzkodu laiks un visi, juzdamies 
pacilāti un vienoti, devās iestiprināties.  

Vecāko klašu skolēniem bija nodarbība ar darba 
lapām, kuŗās bija jāatmin krustvārdu mīkla, izmantojot 
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iepriekšējā stundā minēto informāciju un mazajiem bija 
lasīšana/krāsošana – viņi varēja ar uzlīmītēm izdaiļot 
Latvijas karti. Bija patīkami pārsteigumi, jo vairāki 
jaunākie bērni bez pamudinājuma uz lapām uzrakstīja 
vārdus: „Baltija atmostas...” 

Pēc šis nodarbības skolēniem bija iksvētdienas 
dziedāšanas stunda,  skolotāja Ingrīda neļāva šo stundu 
izlaist. Un sarīkojuma beigās bija iespēja noskatīties 
režisores Madaras Dišleres 2018. gada aktieŗfilmu 
„Paradīze ‘89”, kas ir viena  no Latvijas simtgades 
filmām, kuŗā atainota dzīve Latvijā  aizritējušā gadsimta 
80. gadu beigās jaunu meiteņu  skatījumā.  

Sarīkojumu atbalstīja Latviešu valodas aģentūra no 
Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta programmas 
„Valodas polītika un pārvalde”. Liels paldies par 
atbalstu!   

 

Dažas atsauksmes pēc sarīkojuma  
„Baltijas ceļš – 30”: 
7. klases audzēknis Eduards (10 gadu):  
„Vislabāk es atceros dažus faktus par Baltijas ceļu  – 

tas bija Baltijas valstu protests pret padomju okupāciju. 
Šī akcija ilga 15 minūtes un cilvēki stāvēja 670 km gaŗā 
cilvēku ķēdē, un tur bija 2 miljoni cilvēku. Man patika 
dziesma par Baltijas atmošanos, mazo Baltijas ceļu no 
Tallinas uz Rīgu un uz Viļņu. Es izkrāsoju vienu 
cilvēciņu, kam uz krekla bija rakstīts „Baltijas ceļš” un 
zem tā bija trīs Baltijas valstu karogi. Mans cilvēciņš 
turēja Latvijas karogu. Mans brālis Tomass izkrāsoja 
cilvēciņu ar Igaunijas karogu.” 

 
Līga Sviksa, Hugo un Helmuta māmiņa:  
„Man „Baltijas ceļa” atceres sarīkojums lika 

atcerēties to vienotības sajūtu, kad Latvija nebija brīva. 
Es domāju par tām emōcijām, ko cilvēki juta, veidojot 
„Baltijas ceļu”.” 

 
Sanita Šūmane Karami:  
„Mani ļoti priecēja jauniešu entuziasms sarīkojuma 

laikā. Un, ja katram no viņiem par „Baltijas ceļu” paliks 
prātā kaut kas pavisam nedaudz, ko viņi kādreiz varēs 
pastāstīt,  tad sarīkojums ir izdevies! Paldies visiem, kuŗi 
centās, lai sarīkojums būtu izglītojošs un interesants!”  

 
Sarīkojumu plānoja un vadīja  

Sanita Šūmane-Karami  
Foto: Līga Sviksa, Aija Zeltiņa-Kalniņa 
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Uz Amerikas latviešu apvienības un Losandželosas 
Latviešu skolas rīkoto skolotāju konferenci, kas notika 
Losandželosas latviešu namā  21. un 22. septembrī, 
ieradās 33  skolotāji no 11 latviešu skolām. Skolotāju 
konference notiek katru gadu septembrī kādā no latviešu 
nedēļas nogales skolām. Losandželosas latviešu skola 
konferences dalībniekus iepriekš bija uzņēmusi 2013. 
gadā. 

Šogad uz konferenci atbrauca trīs vieslektores no 
Latvijas un vēstures skolotājs no Ņudžersijas latviešu 
skolas. 

Vieslektore  Ineta Upeniece konferences dalībniekus 
iepazīstināja ar Latvijas Valsts izglītības satura centra 
izstrādātajām kopējām vadlīnijām ārzemju latviešu 
skolām. 

Dace Mažeika parādīja, cik plaši mācību materiāli 
atrodami elektoniskajos tīmekļos, kā arī  stāstīja par 
viedierīču izmantošanu mācību procesā un pārbaudes 
darbos. Anta Lazareva lekcijā dalījās ar informāciju par 
integrētās latviešu valodas apguvi dažādos zināšanu 
līmeņos un ar dažādu mācību priekšmetu palīdzību; kā 
noteikt skolēna zināšanu līmeni; kā strādāt ar skolēniem, 
kam ir dažāda līmeņa latviešu valodas zināšanas.  

Ņudžersijas latviešu skolas vēstures skolotājs Mārtiņš 
Putenis  vadīja aizrāvīgu  interaktīvu lekciju „Latvijas 
vēsture dziesmās”, kas turpinājās ar sadziedāšanos 
sestdienas vakarā pēc vakariņām. 

Tieši šāda veida nodarbības paliek atmiņā vislabāk, 
atzina teju vai katrs konferences dalībnieks. 

Divu dienu laikā konferences dalībniekiem bija 
iespēja dalīties pieredzē, organizējot mācību programmu 
un sarīkojumus, kā arī pārrunājot  jaunā mācību satura 
priekšrocības. 

Sirsnīgās vakarēšanas laikā skolu pārziņi apsveica 
Andru Zommeri. Viņa septiņus gadus pašaizliedzīgi  
pildīja ALAs Izglītības nodaļas vadītājas pienākumus. 
Šogad maijā ALAs kongresā par Izglītības nozares 
vadītāju ievēlēja Elisu Freimani.  

Nākamgad skolotāju konferenci pieteicās rīkot 
Ņudžersijas latviešu skolas skolotāji. 

Vislielākā pateicība visiem, kuŗi palīdzēja un ziedoja 
savu laiku veiksmīgās konferences rīkošanā.  

Paldies DK latviešu ev. lut. draudzei par iespēju 
lektoriem lietot draudzes tālrādes aparātu. 

Aija Zeltiņa-Kalniņa 
 

Man ļoti patika piedalīties konferencē. Šķiet, divās 
dienās paveikts daudz, bet gribējās, lai konference ilgtu 
vēl pāris dienu. Mēs iepazināmies ar jaunām vadlīnijām 

ārzemju latviešu skolām, kas izstrādātas atbilstoši valo-
das pakāpes līmenim. Uzzinājām, ka mācību priekšme-
tus var „savīt”.  Labs piemērs bija interesantā  Mārtiņa 
Puteņa lekcija „Latvijas vēsture dziesmās”. Viņš pastās-
tīja, kā ar dziesmu starpniecību māca vēsturi saviem 
skolēniem un dalījās ar mācību materiālu. Mūs informē-
ja, kur tīmeklī atrodami dažādi materiāli, tostarp jaunās 
vadlīnijas, video utt. Konferencē bija lieliska iespēja 
satikties ar citiem skolotājiem, dalīties  pieredzē, pārru-
nāt ne tikai problēmas, bet arī risinājumus.  

Neaizmirstama un aizkustinoša bija sadziedāšanās. 
Dziedājām dažādu vēsturisku posmu un mūsdienu 
perioda dziesmas. Visi konferences dalībnieki dziedāja 
ar lielu aizrautību, jo mums visiem latviešu kultūra un 
valoda ir svarīga.                    Kristīne Naumova Urena 

 
Skolotāju kursos bija ļoti vērtīgi uzzināt par vadlīni-

jām, kā arī dzirdēt praktiskus piemērus skolēnu apmācī-
bai. Manuprāt,  skolotājiem ir ļoti svarīgi tikties biežāk, 
dalīties pieredzē par darbu latviešu skolās, apmainīties 
domām un entuziastiski apņemties turpināt darīt šo 
darbu. Tas ļoti iedrošina un liek izvērtēt mācīšanas 
metodes, kā arī aicina mainīt savu pieeju darbam, 
nesunīt sevi, ja ieplānotais mācību stundā neizdodas 
gluži kā plānots, turpināt iedrošināt un atbalstīt citam 
citu – gan vecākus, gan skolotājus-kollēgas un skolēnus, 
jo kopīgā darbā var izdarīt to, ko vienpersoniski nevar. 
Radīt mazas „Latvijas salu” iespējams sadarbojoties. To 
secināju vairākkārt sarunās ar citu latviešu skolu 
skolotājiem. 

Paldies vēlreiz skolotāju kursu rīkotajiem, kuŗi 
sagādāja iespēju piedalīties skolotāju kursos! Tāpat 
vēlos pateikties mūsu skolas skolotājiem un kollēgām, 
kuŗi atbalsta, iegulda savu laiku, darbu un rūpes mūsu 
bērnu latviskajā audzināšanā!      Sanita Šūmane 

Mārtiņš Putenis lasa lekciju „Latvijas vēsture 
dziesmās” 

Skolotāju konference Losandželosā 
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       Mana valoda 
    Kā izkaptij galoda 
    Rīti un vakari 
    v a s a r a s 
                  z i e m a s 
    Stāsti un pasakas 
          DZIESMAS 
    Pavasara un rudens 
           LIESMAS 
    Sirdī 
              t u 
    Mana valoda 
    Kā asinis rit dzīslās 
         d o m a s 
    Caur tevi 
    Manu vēnu ēnās 
      s a r u n ā j a s 
               Tu esi ar mani  
               Tik dziļi 
               Latviešu valoda 
    Kā galoda 
    Tu asini dzīvi manu 
    Kur pasaulē vien esmu 
    Ar vasaras vai ziemas 
           d v e s m u 
    Es tevi  
        MANA VALODA 
                       Sirdī nesu  

Ru 

Sanita Šūmane-Karami, Aija Zeltiņa-Kalniņa, 
 Mārtiņš Putenis un Dace Samta (Ziemeļkalifornijas 
latviešu skola) piedalījās interaktīvā nodarbībā par 

klaušu laikiem  

Dace Mažeika demonstrē elektronisko  
atbilžu nolasīšanas lietotni; procesu vēro  

Edgars Kalns (Sanfrancisko), Guna Reina,  
Inese Sviķkalne, Gundega Dance (Denvera) 

ALAs skolotāju konferences rīkotājas: Aija Zeltiņa-
Kalniņa (Losandželosa), līdzšinējā ALAs Izglītības 

nodaļas vadītāja Andra Zommere, jaunievēlētā 
ALAs Izglītības nodaļas vadītāja Elisa Freimane, 

Sanita Šūmane-Karami (Losandželosa) 

Vēstures stunda un sadziedāšanās vakarēšana:  
Ineta Upeniece, Mārtiņš Putenis, Dace Mažeika,  

Andra Zommere 
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Latviešu skolā, latviešu baznīcā un visā pārējā latvie-
šu sabiedrībā 6. oktōbris izvērtās par rosīgu un teiksmai-
nu rudens svētdienu. Jau ceļā uz latviešu skolu raksturī-
gais rudens dzestrums un smarža atmodināja ilgas un at-
miņas pēc kaut kā tik īpaša un mistiska, kas raksturīgs ti-
kai Latvijas rudenim. Vai tā ir sakņu pagraba, čaukstošo 
salmu, vai rudens ābolu smarža?! Vai tās  ir ilgas pēc 
rudens lapu krāšņuma un salnām,  latviešu dailes saska-
tīšana visvienkāršākajās lietās?  

Šīs īpašās svētdienas nodarbības Losandželosas lat-
viešu skolā sākās ar rudens dārzeņu un ziedu zīmēšanu 
un reizē iemācoties kaut ko jaunu valodas apguvē gan 
mazajiem, gan lielajiem – izlasot dzejoļus, kas daudzina 
Latvijas dabas krāšņumu rudenī,  izdziedot rudens dzies-
mas un izdejojot rudens darbu dejas. Dažas ģimenes bija 
atsaukušās diakones Gunas Reinas aicinājumam paga-
tavot rudens kompozicijas „Pļaujas svētkiem” un atne-
suši interesantus veidojumus. Vislielāko sajūsmu bērnos 
izraisīja Urenu ģimenes pagatavotais dinozauru vai var-
būt citplanētiešu autobuss – tā likās kādam no bērniem. 

Baznīcas zālē draudzes dāmas piedāvāja gardu viru 
un aicināja iegādāties izlozes biļetes. Bija arī izloze bēr-
niem, kuŗā, kā izrādījās, kaut ko laimēt varēja ikviens. 
Saprotams, ka bērni par to bija priecīgi un sajūsmināti.  

Mūsu garīgā maize 

Skolotāja Sanita Šūmane (pa kreisi) un nodarbību 
vadītāja Signe Dauškane-Platace palīdz 

visjaunākajiem bērniem  zīmēt rudens dārzeņus 
Urenu ģimenes pagatavotais dinozauru autobuss  

Arnoldu un Zeltiņu-Kalniņu ģimenes veikums –
rudens ražas kompozicijas  
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Desmitgadīgais Eduards Zeltiņš-Kalniņš atsaucās 
draudzes priekšnieces Tamāras Rūses aicinājumam palī-
dzēt izvilkt  lielās izlozes laimestus. Eduards ne tikai no-
lasīja izlozes numurus, bet centās arī visus izklaidēt  ar 
kādu jociņu.  

Laimētāji mājās devās ar pilniem groziem dažādu la-
bumu. Ja arī nebija veicies izlozē, Liene Linde līdzņem-
šanai iesaiņoja ciemkukuli.  

Svētdienas pievakarē, kad saule jau laidās aizvien 
tuvāk horizontam un piektā lielceļa aizas iekrāsojās 
medaini dzeltenīgos toņos, latvieši devās uz Kalifornijas 
Mākslas institūtu Valensijas pilsētā. Tur, teiksmainu 
skaņu ieaijāti, klausītāji  baudīja latviešu a capella  
dziedātāju Latvian Voices brīnišķīgo koncertu.  

Emōcionālajā aizkustinājumā vienam otram koncerta 
apmeklētājam noritēja pa asarai, klausoties balādi par 
sievietes mūžu,  „Melancholisko valsi”,  garīgu dziesmu, 
atskāršot, cik nepārspējama ir latviešu prasme dziedāt. 
Dārdošie aplausi pauda  atzinību dziedātāju apbrīnoja-

Pirms koncerta Edvīns Rūsis nolasīja ievadu par 
latviešu dziedāšanas tradicijām un to nozīmi  

tautas kultūrā 

majam talantam. ALAi un Paulam Berkoldam par 
Latvian Voices koncerta rīkošanu tika veltīti pateicības 
vārdi un suminājumi.  

Pēc koncerta omulīgā kopābūšanā varējām sasveici-
nāties ar māksliniecēm, nofotografēties un iegādāties 
dziesmu tvartus un grāmatu.  Dienvidkalifornijas 
latviešu biedrības pārstāvji Guna un Dāvis Reini bija 
sarūpējuši bagātu uzkodu klāstu.  

Aizrāvīgi tērzējot un saglabājot sirdī koncerta neat-
kārtojamo emōcionālo iespaidu, nemaz nemanījām 
tumsas iestāšanos un vēlo vakara stundu.  

Mājupceļā no Valensijas mans četrgadīgais dēlēns 
Tomass pirms iemigšanas autokrēsliņā apmierināts 
noteica: „Tā bija laba diena!” Mana sirds līksmoja par 
tik vienkāršiem, bet patiesiem vārdiem.  

Gaŗajā ceļā uz Longbīču automašīnā klausījos jaun-
iegūto tvartu un nodomāju, cik laba bija aizvadītā diena! 

Aija Zeltiņa-Kalniņa 

Atmaiņai no iedvesmīgā koncerta Zeltiņu-Kalniņu 
ģimene (vidū) nofotografējās ar latviešu dziedātājām 

Latvian Voices  dziedātājas 
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20. septembrī Linkona centra Alice Tully Hall 
Ņujorkā koncerta Women Warriors: The Voices of  
Change  apmeklētāji noklausījās  Rīgas Doma meiteņu 
koŗa „Tiara” simfōniskā orķestŗa pavadījumā  dziedāto  
Lolitas Ritmanes komponēto dziesmu We Rise ar 
Eimijas Andersones vārdiem (Amy Andersson).   

Meiteņu koris „Tiara” uz Ņujorku neatbrauca, viņu 
priekšnesumu varēja vērot un dzirdēt  uz lielā ekrāna. 
Koŗa „Tiara” diriģente ir Aira Birziņa.   

Kori filmēja Andrejs Verhoustinskis.  
Skaņu meistari – Marks Matsons un Varis Kurmiņš. 

Lolitas Ritmanes kompozicija skanēja Linkolna centrā Ņujorkā 
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Losandželosa no fotografa Agŗa Ziemeļa skatupunkta 

Tautiet’s  vedīs visu mūžu...  

 Audra Čečere un Niks Bārs mija gredzenus 29. septembrī Palmspringos;  
viņus salaulāja draugs Aleks Burvikovs. Apsveicam! 
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Ābeles apsveic Roberta un Gundegas Ābeļu  
meitu Liju, 2019. gada Gaŗezera Vasaras  

vidusskolas absolventi 

No kreisās:  Māra Ābele, Anita Millere un Roberts 
Ābele  klausās Gaŗezera Vasaras vidusskolas  

2019. mācību gada nobeiguma koncertu 

Uldis Stepe un Stella Kuškēvica Gaŗezerā Volejbola 
nedēļas nogalē;  firmas 23andMe  DNS analize 
palīdzējusi noskaidrot, ka viņi ir  3-6 pakāpes 

brālēns un māsīca (vai tad visi latvieši nav radi?) 

Stella Kuškēvica ciemos pie Sallijas Šmitas 
Kalamazū (Kalamazoo) priekšpilsētā  

Portidžā (Portage) 

Agrāko un tagadējo dienvidkaliforniešu 2019. gada 
augusta fotografijas iesūtīja Ivars Kuškēvics; arī viņš 
kādreiz dzīvoja Dienvidkalifornijā, mācījās Losandželo-
sas latviešu skolā, tagad dzīvo Vašingtonā, DC, un rei-
zēm atgriežas Dienvidkalifornijā. 

Attēlos redzamie visi kādreiz vēruši Losandželosas 
latviešu nama durvis, nākuši uz sarīkojumiem,  ziedoju-
ši, veduši bērnus uz latviešu skolu.  

 Kārlis Kalējs stāsta, ka labi atceras Salliju Šmitu, 
viņa dzīvoja Tahungā (Tujunga), bijusi gandrīz 

Labi pakavēties atmiņās, kur mūsu visu takas reiz krustojas 

kaimiņiene. Sallija Šmita bija aktīva Losandželosas 
latviešu sabiedrībā,  dziedāja ansamblī „Solaris” (jā, bija 
tāds kameransambis, no 1977. līdz 1984. gadam, 
diriģente – Daira Cilne) un jauktajā korī, šķiet, darbojās 
arī draudzes dāmu komitejā.  

Mākslinieks Uldis Stepe nekad neatteicās palīdzēt, 
par viņu vairākkārt stāstīts biļetenā, viņa meitas Brita un 
Māra mācījās Losandželosas latviešu skolā. Tagad Uldis 
Stepe dzīvo Ņujorkas pavalstī, piedalījies sarīkojumos 
Katskiļos un arī Gaŗezerā.  
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Kārdinājums iepazīt pasauli 

Aļaska ikvienam būtu jāapmeklē tāpēc vien, ka tā ir 
lielākā ASV pavalsts, turklāt nopirkta to Krievijas. 
Tūristu gīdi teic, ka vispiemērotākais laiks, kad uz 
turieni doties, ir no maija līdz septembrim. Biruta Šulca 
devās braucienā ar kuģi uz Aļasku septembŗa otrā pusē. 
Nav šaubu, ka ikviens nopriecājās par lielisko fotografi-
ju Facebook un sveicieniem no Kečikanas (Ketchikan). 
Latvijas krāsas mūs vienmēr aizkustina! Šajā ostas pil-
sētā esot laba iespēja iepazīt vietējo vēsturi un iepazīties 
ar totēmu darināšanas mākslu.  Vai tiesa, ka tur vienmēr 
līst, un vietējie tūlīt zina, kuŗi ir tūristi, jo tiem  noteikti 
līdzi ir lietussargi? Droši vien Biruta Šulca redzēja 
daudz brīnišķīgu dabas skatu – kalnus, ledājus, meža 
biezokņus. Un kāda ir Aļaskas galvaspilsēta Džūno? Vai 
Aļaskā vēl kāds meklē zeltu? Lūgsim Birutu Šulcu 
mums par to pastāstīt ko vairāk! 

Dzintra un Antons Švarci nesen atgriezās no gaŗāka 
ceļojuma pa Eiropu. Viņi pabija Īslandē, Spānijā un 
Anglijā. Apskatījuši pat Stonhendžu (Stonehenge) , kur 
runājuši ar aitām... Arī no viņiem gribētos dzirdēt gaŗāku 
stāstu. 

Dzintra un Antons Švarci Reikjavīkā, Īslandē 

Antons Švarcs Barselonā atradis savu līdzinieku  

Tam, kuŗi vēlas ceļot, jāņem līdzi mīlestība uz 
valsti un cilvēkiem bez jebkādiem aizspriedumiem.  
Viņam ir jābūt krietnai gribai atrast labo, nevis  
iznīcināt to ar kritiskiem salīdzinājumiem. 

Vācu rakstnieks Erichs Kestners (Erich Kästner) 
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Trīs jauni talantīgi mūziķi – Andris Matsons, Ambera 
Navrana (Amber Navran) un Maksis Briks (Max Bryk) 
iepazinās un sadraudzējās, studējot Dienvidkalifornijas 
universitātē Losandželosā.  Ambera Navrana dzied, 
spēlē saksofōnu un klarneti, Andris Matsons – trompēti,  
flīgelhorn un klavieres, Maksis Briks – saksofōnu, 
flautu, klarneti un klavieres.  

Drīz vien viņi kļuva nešķiŗami, nodibināja grupu 
Moonchild un  2012. gadā laida klajā savu pirmo albumu 
Be Free. Mūziķi ātri guva ievērību, 2015. gadā tika 
izdots albums Please Rewind un 2017. gadā albums 
Voyager.   

Šogad 6. septembrī izdots jauns  Moonchild  albums – 
Little Gost. Tajā ir 14 skaņdarbu. Šis albums ļoti atšķiŗas 
no iepriekšējiem, tajā savijas klavieŗu, taures, ģitaras un 
ukuleles skaņas. Andris Matsons stāsta, ka visi trīs gru-
pas mūziķi, sagatavojot jaunu programu,  vienmēr eks-
perimentē un cenšas individuāli savu priekšnesumu uz-
labot.  

Palmdeilas (Palmdale) pilsētas laikrakstā  Antelope 
Valley Press 13. septembrī  bija ievietota  žurnālista 
Sebastiana Garsijas (Sebastian Garcia)  raksts LA’s 
Moonchild charting new musical territory. Autors uz-
sveŗ mūzikas spēku, spēju dziedināt, mazināt spriedzi un 
ar tās palīdzību atrisināt daudzas problēmas.  

Tagad ikvienam ir iespēja pašiem par to pārliecinā-
ties, jo mūziķi devušies gandrīz divu mēnešu ilgā turne-
jā. Tā sākās 4. oktōbrī Čikāgā, koncerti bija arī Detroitā, 

Pitsburgā,  Ņujorkā,  Bostonā, Vašingtonā ( DC),  
Filadelfijā, Šarlotē, Našvilā, Birmingemā, Atlantā, 
Dallasā, Klīvlandē, Hjūstonā,  Ostinā, Sakramento, 
Portlandē, Sietlā, Sanfrancisko, Toronto, Vankuverā.  

Dienvidkalifornijā koncerti būs Santabarbarā 11. no-
vembrī (SoHo), Losandželosā 14. novembrī (Fonda 
Theatre), Sandiego 16. novembrī (Music Box Theater). 
Koncerts gandrīz katru dienu! Vai mūziķiem būs laika 
ievilkt elpu, atpūsties, paēst?  

Nākamā gadā mūziķiem paredzētas turnejas Eiropā. 
No 20. janvāra līdz 22. februārim Moonchild koncerti 
būs Zviedrijā, Spānijā, Francijā, Šveicē, Chorvatijā, 
Austrijā, Vācijā, Nīderlandē, Lielbritanijā, Italijā. Žēl, ka 
ne Latvijā... bet kādreiz noteikti būs arī Rīgā un citās 
Latvijas pilsētās. Martā trijotne dosies mūzicēt uz 
Japānu.  

Tekstus dziesmām saceŗ paši mūziķi, lielākai daļai 
autore ir Ambera Navrana, bet reizēm dzejnieka iedves-
ma rodas arī puišiem. Dziesmu vārdi liek par daudz ko 
padomāt – sievietes arvien vairāk pieaugušo lomu un 
nozīmi sabiedrībā, par to, kas mūs vieno un šķiŗ.  

Ikviens klausītājs, gan pusaudži un jaunieši, gan 
gados vecāki atradīs  un saklausīs sev kaut ko tuvu, 
piemērotu, neparasti valdzinošu. 

Nezaudēsim cerību, ka reiz Moonchild koncertēs 
Losandželosas latviešu namā. Lai gan nams, iespējams, 
ir par mazu, jo grupai  Dienvidkalifornijā ir daudz 
karsēju, visiem tur nebūs vietas... 

Moonchild  mūziķu turneja  

No kr.: Andris Matsons, Ambera Navrana,  
Maksis Briks 
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Pēc nepilnu trīs gadu pavadīšanas Latvijā Ieva 
Liepniece un viņas meita Katrīna Sonveina atriezušās 
Dienvidkalifornijā. Latvijā viņu mājvieta bija  Raunā, 
nelielā Vidzemes pilsētā, kur  dzīvo Ievas vecāki un kur 
viņa savulaik pabeidza 8. klasi. Katrīna ātri Raunā iedzī-
vojusies, ieguvusi jaunus draugus Raunas vidusskolā, 
kur viņai ļoti paticis. Ieva  mācīja angļu valodu pamat-
skolas un vidusskolas bērniem. Katrīna mācījās arī 
Margaritas Demjanokas-Skuteļskas un Artūra Skuteļska 
vadītajā „Balerīnas skolā”, piedalījās konkursos. Ieva 
kopš bērnības jāja ar zirgiem un, pats par sevi sapro-
tams, mudināja mācīties jāt arī Katrīnu.  

Ieva Liepniece vēlējās turpināt studijas, viņa iestāju-
sies California State University, Fullerton  Polītikas zi-
nātnes fakultātē, lai iegūtu maģistra gradu.  

Katrīna Sonveina mācās Apelsīnu pagasta Cipreses 
pilsētas vidusskolas 9. klasē, viņai ir 14 gadu.  Protams, 
bijis žēl atstāt radus, draugus, paziņas, taču viņa ātri vien 
iepazīsies un iegūs jaunus daugus, jo ir sirsnīga, dzīves-
priecīga un atjautīga.  Droši vien viņa arī Raunā mudinā-
ja savus klasesbiedrus nebūt tik introvertiem, kādi latvie-
ši parasti mēdz būt.  

Ieva un Katrīna apsolījušas tāpat kā agrāk pēc iespē-
jas būt aktīvas latviešu sabiedrībā, apmeklēt latviešu 
nama sarīkojumus un palīdzēt, kur nepieciešams.  

Ieva un Katrīna atgriezušās Dienvidkalifornijā!  

Katrīna Sonveina  piedalījās XIX Starptautiskā deju 
festivālā-konkursā „Arabeska”, kas notika Jūrmalā 

25. un 26. jūnijā, un katēgorijā „Klasiskā 
choeografija” ieguva 3. vietu 

Jāt ar zirgiem Ieva un Katrīna brauca uz Kocēnu zirgaudzētavu netālu no Valmieras 
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Summer 2019 in Old Europe 
by Edgar B. Anderson  

Thanks to my accumulated United Airlines credit 
card miles, I was able to make another trip this summer 
to Central/Eastern Europe. (I chronicled my last year’s 
trip in the April, 2019, Bulletin.) The impetus this time 
around was the 13th Conference on Baltic Studies in 
Europe which took place at the European Solidarity 
Center in Gdansk, Poland. 

Three days of speakers and panels on a wide variety 
of Baltic-related political and cultural topics kicked off 
with a speech by Solidarity founder Lech Walesa. First 
up in the Q&A period was a woman who asked Walesa  
"how do we get off the capitalism track?" Immediately I 
knew that I was at an academic conference! 

Participants met in classrooms to hear talks and en-
gage in discussions on a range of topics organized under 
three “streams”: Baltic Sea Regional Security, Baltic 
National Song and Dance Traditions, The Baltic Region 
in 1918-1921: Aftermath of World War One. Additional 
subject areas covered were History and Memory, Media, 
Language, Arts, and Politics and Society. 

During part of the conference I went sightseeing in 
Gdansk, with a particular highlight being a visit to the 
remarkable World War II Museum. On another day I 
made a short train trip to Gdynia, formerly Gotenhafen, 
to see the harbor area where Latvian refugees (including 
my late mother and her family) arrived in ships in 1944 
on their way west in order to escape from the Soviets. 

A guide at Gydnia’s Emigration Museum, which tells 
the story of the waves of Polish emigrants to the New 

World, pointed to the adjacent harbor where many of the 
ships carrying Latvians most likely arrived. He said that 
this place was also the probable embarkation point of the 
ill-fated MV Wilhelm Gustloff, which had been filled 
with Germans and other nationales fleeing west and 
which was torpedoed by the Soviets with a loss of 9,000 
lives, including 5,000 children. 

After Gdansk I made a quick stop in Warsaw where I 
had spent one night as a college student 50 years ago. 
All I remembered from that time was snow and cold. 
Today the re-built capital of free Poland is a lively and 
handsome place which is very easy to get around. Howe-
ver, I had time to do little more than become acquainted 
with the city’s layout and make a visit to the highly 
recommended but, as it happens, somewhat confusing 
Warsaw Uprising Museum. Both evenings I enjoyed 
pleasant dinner companions, first a British couple of 
Polish parentage who now live part-time in Warsaw, and 
then an American expatriate professor and his Polish 
wife. 

Next I flew to 
Latvia hoping to see 
several sights that I 
had missed on my 
past trips, the first of 
which was in 1990 
for the Dziesmu svēt-
ki. Upon arrival in 
Riga I had dinner 
with my longtime 
friends Dr. Jāzeps 
Baško, the nephew of 
the late Regīna 
Baltkāja, and his 
wife Marina. 

Solidarity founder Lech Walesa 

Emigration Museum, Gdynia harbor 

Jāzeps and Marina Baško  
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The following day Marina drove me to Tukums, 
where her mother had lived in her last years, and to 
Lestene to see the Latvian Legionnaires Cemetery. The 
name of Jāzeps's father, also a medical doctor, is etched 
in the wall of the memorial. He had been drafted by the 
Germans upon graduation from medical school in 1944 
and was killed when a Soviet bomb hit the hospital 
where he was working. 

On the second day I took a bus trip to Valmiera 
where I visited Svētā Sīmaņa Church and the City 
Cemetery that holds the graves of Nikolajs and 
Leontīne Dorši and also Fricis and Zelma Endziņi, 
the parents of Mrs. Dorša and Milda Endziņa Black. 
Lonnie Dorša had played the organ at St. Simon. 

From Valmiera I took a second bus to Limbaži 
where I was picked up by Tālivaldis Paegle of Dana 
Point, California, who spends the summer months at 
both his apartment in Limbaži as well as his nearby   

Latvian Legionnaires Cemetery, Lestene   

St. Simon's Church, Valmiera 

Valmiera City Cemetery   

Tālivaldis Paegle 
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farm property.  He explained that he had once hoped to 
convert the farm into a Scout camp until local officials 
failed to support his plans. 

The third day back in Riga was very busy. In the 
morning I went to make the acquaintance of lawyer 
Klāvs Čeže, who turned out to be friends with Dr. Jāzeps 
Baško as well as my relative Inese Šķiere. Is it true that 
all Latvians know one another? 

Next I had lunch at “Lido” with Mārtiņš Andersons 
of San Francisco, who now lives in Riga much of the 
time. He told me about his many activities on behalf of 
the Latvian community in the US and Latvia as well as 
the story of his great-grandfather Gustavs Zemgals, who 
was the second President of Latvia. 

Following lunch with Mārtiņš I took the tram out 
Brīvības iela to see Uģis and Antra Jankavi, who own 
the fourplex near VEF that my mother’s father built in 
1928. We had a wonderful visit, and for the first time I 

was able to tour the 
inside of the apart-
ment where my 
mother grew up, 
something my three 
younger sisters, who 
all have been to 
Latvia, had already 
done. 

The final stop of 
the day was the KGB 
Museum (Stūŗa mā-
ja), the building in 
Central Riga where 
Latvians were impri-
soned, tortured, and 
killed by the Soviets. 
It is a unit of the 
Occupation Museum. If you visit, please be sure to take 
the guided tour of the basement cellblock and prison 
yard. The first floor displays are not adequate by 
themselves to convey the horrors of what took place 
there. 

Tālivaldis Paegle’s farm in Limbaži  

Mārtiņš Andersons in front of the house, where from 
1919 to 1939 lived his great-grandfather, Gustavs 

Zemgals, who was the mayor of Riga (1917-1919) and 
the 2nd president of Latvia (1927-1930)  

Artist Uģis Jankavs and opera 
singer Antra Bigača 
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Over the weekend my cousin Māris Skraučs drove me 
to Likteņdarzs, the park along the Daugava River near 
Koknese, which serves as a memorial to the countless 
people lost to Latvia in the 20th century, especially those Stūŗa māja 
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With my relatives Gunta Skrauča, Inese, Undine,  
and Jānis Šķieris (Jumprava) 

who were killed in the Wars 
or deported to Siberia and 
those who fled to the West. 
The Skraučs family has plan-
ted a tree in their memory. 

On the way back to town 
Māris and I stopped in 
Jumprava and met with my 
second cousin Gunta Skrauča 
and some other members of 
her family, her daughter 
Inese and her husband Jānis 
Šķieris and their daughter 
Undīne, who were visiting 
for the day to attend a 
concert with Gunta’s 
younger daughter Zane. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
My trip also included three days each in Budapest 

and Prague in addition to a 72-hour marathon through 
Bratislava, Vienna, and Krakow. 

The highlight of Budapest was a brief visit with 
Professor Janos Horvath, who was both the youngest 
member of the Hungarian Parliament in 1945 and the 
oldest in 2014. After four years of forced labor under the 
Communists he eventually escaped from Hungary in 
1956 and had a career as a university professor in 
Indiana before returning to his native land. I interviewed 
Dr. Janos Horvath when he was a diplomatic guest at the 
2008 Republican 
National Convention 
in Minneapolis. 

The top attraction 
in Budapest was the 
House of Terror, a 
superb museum that 
tells the history of 
political turmoil and 
suffering in 20th 
century Hungary. If 
you visit, please be 
sure to use the audio 
headset that leads 
you through this extra-
ordinary institution.  

Also very worthwhile 
was the magnificent 
Parliament building, which 
can be seen by guided tour. 
Two blocks from the 
Parliament stands a statue 
of President Ronald 
Reagan – to whom tributes 
have been established in 
many places in formerly 
Soviet-occupied Europe. 

 With Dr. Janos Horvath at 2008 Republican 
Convention 

House of Terror, Budapest 

Hungarian Parliament  

Māris Skraučs 
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My taxi driver from the airport, Lubomir, became my 
guide to the city one day and took me to a place that I 
found particularly interesting: 36 Wenceslas Square, 
now the home of the Marks & Spencer department store. 
From the building’s famous third floor Melantrich 

Balcony Alexander Dubcek and Vaclav Havel greeted 
thousands of jubilant Czechs and Slovaks as they celeb-
rated the end of Communist rule in November, 1989. 

You can well imagine that I look forward to my next 
trip. There are still more United miles left. 

Wenceslas Square – The Melantrich Balcony on the 
third floor of the Marks & Spencer building (to the 

right of the clock)   

An essential stop in Prague was the Museum of 
Communism near Republic Square 

Across the Vltava River at the foot of Mt. Petrin is 
the Memorial to the Victims of Communism  
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Aicinām apceļot Baltiju! 
     Jauna tūrisma firma Rīgā rīko 
mazu grupu ceļojumus pa Baltijas 
valstīm. Maza grupa var būt, 
piemēram, ģimene, draugu pulciņš, 
koris, sporta vienība vai cita cilvēku 
grupa, kuŗā cits citu pazīst un vēlas 
ceļot kopā. Mēs varam rezervēt 

viesnīcas, sagaidīt viesus lidostā un aizvest uz viesnīcu, 
sagādāt biļetes uz koncertiem un sarīkojumiem, izplānot 
maršrutus pa Latviju un pārējām Baltijas valstīm, rīkot 
ekskursijas, vīna nogaršošanu, saliedēšanas spēles, 
veselības centru apmeklējumus, meistarklases un daudz 
ko citu. Mēs varam palīdzēt koŗiem rīkot koncertus un 
sarunāt vizītes pie uzņēmumdarbības partneŗiem vai 
ražotājiem. 

Mēs plānojam arī braucienus pa Latviju, kuŗiem var 
pieteikties individuāli ceļotāji, pāŗi un ģimenes. Nāka-
mais ceļojums būs no 16. līdz 24. novembrim, un to 
rīkojam kopā ar Kravis Travel Toronto.  

Sīkāku informāciju var saņemt, rakstot: 
jktravel@on.aibn.com vai zvanot: 289-725-5812. 

Plānojam ceļojumu ar interesantu programmu nāka-
mā gada jūnijā, tieši pirms Jāņiem.  Ļoti priecāsimies, ja 
izvēlēsities sazināties ar mums pirms nākamā Latvijas 
apmeklējuma!  Lūdzu rakstīt: 

 Lindai Freimanei linda@bubblesandmore.lv  
 vai Ingai Titarenko inga@bubblesandmore.lv 
Mūsu vietne tīmeklī: www.bubblesandmore.lv   
BUBBLES&MORE 
SIA „B&More” 
Olgas iela 4a-12, LV-1048 Rīga, Latvia 
Kabatas tālrunis: +371 29414543 

Please support  the publication of a significant 
work on Latvia’s diplomacy – the English 

language version of 
“Latvian Foreign Affairs and Diplomacy in the 20th 

Century” 

In 2016 Jumava Publishing 
House published the book in 
three volumes in Latvian. 
Jumava is now preparing a 
shorter one-volume 
publication of the book in 
English. The authors are 
noted historians Professor 
Inesis Feldmanis, Professor 
Aivars Stranga, Professor 
Antonijs Zunda and Associate 
Professor Jānis Taurēns. 

The authors analyze 
Latvia’s fundamental foreign 
policy issues during the 
period in question exhaustively and in depth. The 
authors look at foreign affairs and diplomatic activities 
in the Baltic region as well as in the context of European 
international relations.   

The authors have developed a new theoretic approach 
for assessing the role of subjective factors in the history 
of Latvia as well as the roles played by the West and the 
Soviet Union in the destiny of Latvia and the Baltic 
region. Publishing is planned for March 2020 with an 
initial print run of 1 000. The retail price will be 
approximately 40.00 EUR. 

Please help finance the publication of “Latvian 
Foreign Affairs and Diplomacy in the 20th Century” by 
pre-ordering the book at the special pre-order price of 25 
EUR (plus postage and packing). 

All pre-orders will be recognized in the book with the 
explicit agreement of the purchaser. 

Please pay by credit card through our home page 
www.jumava.lv ( click on UK flag and then look for 
LATVIAN BOOKS IN ENGLISH at top of page) 

Juris Visockis, 
Jumava Publishing House, board member 

 Dzirnavu iela 73-1, Rīga, LV-1011 
Reģ. Nr. 40103116195 

E-mail: juris.visockis@jumava.lv, T. 00371 
29484865 

Māris Slokenbergs,  
Project Manager 

E-mail: slok@apollo.lv 
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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             

Sandiego latviešu ev. lut. draudze 
 Ascension Lutheran Church 

5106 Zion Avenue, San Diego, CA 92120 
Draudzes priekšnieks:  
Jānis Legzdiņš 
2651 Cardinal Road,  
San Diego, CA 92123;  
tālr.: 858-598-5451;  
e-pasts: jlegzdins@san.rr.com 
 
16. novembrī plkst. 11.00  
Latvijas valsts dibināšanas  
atceres dievkalpojums,  
diakone Guna Reina; pēc dievkalpojuma svētku 
programma sarīkojumu telpās: pusdienas 
(piedalīšanās par ziedojumu) 
21. decembrī plkst. 12.00 Ziemsvētku dievkalpojums 
ar dievgaldu, diakone Guna Reina;   
pēc dievkalpojuma groziņu kafijas galds, ciemosies 
Ziemsvētku vecītis 

Dāmu komiteja:  
Maiga Bērziņa, tālr.: 619-702-8077 
Aija Alberta, tālr.:  858-699-6017 

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  

Vietne tīmeklī: www.sandiegodraudze.com 
Facebook: www.facebook.com/sandiegodraudze 

 

Sandiego latviešu skola; 
Skolas pārzine Sandra Gotlaufa-Orozco  

e-pasts: gotlaufa@gmail.com 
Facebook: www.facebook.com/sandiegolatvian 

www.latviesi.com 
ir vietne tīmeklī, kuŗā atrast noderīgu 
informāciju latviešiem visā pasaulē ar 

mērķi palīdzēt latvietības stiprināšanā, ikdienas 
sadzīvē un strādājot, studējot vai ceļojot ārpus 
Latvijas. Informāciju apkopo Indulis Bērziņš. 

Austrālijas latviešu izdevums 
www.laikraksts.com 
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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. Alejas izveidei nepieciešami 113 000 bruģ-
akmeņu.  

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 

Aicinājums atgriezties Latvijā! 
Tīmeklī izveidots darba un informācijas portāls 

YourMove.lv tiem, kuŗi vēlas atgriezties Latvijā.  
Mūsu vietne tīmeklī: YourMove.lv / Par mums 

Facebook lapa: facebook.com/YourMoveLV 
YourMove.lv izveidotājs un vadītājs Jānis Kreilis 

e-pasts: janis@yourmove.lv   
 tālrunis: (+371 25 939 939) 

Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības 

ministrija 
Reemigrācijas koordinātori 

Kurzemē: Kristīne Smilga,  
e-pasts: kurzeme@paps.lv, tālr. 20478252; 
Zemgalē: Edgars Jānis Paulovičs,  
e-pasts: zemgale@paps.lv, tālr. 63028085; 
Rīgā: Ramona Liepiņa-Krauja,  
e-pasts: riga@paps.lv; tālr. 26614179; 
Vidzemē: Ija Groza,  
e-pasts: vidzeme@paps.lv, tālr. 29287585; 
 Latgalē: Astrīda Leščinska,  
e-pasts: latgale@paps.lv, tālr. 65423801 

www.varam.gov.lv  
www.vietagimenei.lv/remigracija  

Vairāk informācijas: http://www.paps.lv,  
kur atrodama arī remigrācijas koordinātoru 
kontaktinformācija: https://www.paps.lv/sazinai/  

PBLA paziņojums 
„Vīna vakars” PBLA birojā Rīgā,  
Lāčplēša ielā 29-5:  
 6. decembrī, sākums plkst. 18.00.  
Visi laipni aicināti!           

Sarīkojumi Likteņdārzā  
 18. novembrī  Saulrieta sagaidīšana  

Likteņdārza amfiteātrī  
„Kokneses fonds” | Lāčplēša 75B, Rīga  
Rīga, LV-1011, Latvia 

Vai zinājāt, ka ik gadu pasaulē piedzimst 130 mil-
jonu bērnu jeb 356 00 dienā, 14 800 stundā,           
247 minūtē un četri sekundē? 

Bērni ir mūsu nākotne! 
 

Kad bērni apkārt, tad ir kaut kā drošāk.  
Cik otrādi! Pat tad, ja nevar tie  
mūs aizstāvēt, tu jūties tomēr možāk,  
tu jūties stiprāk, kad tev vajag iet.  
     Imans Ziedonis  
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No 15. septembŗa līdz 27. oktōbrim Venisē, Venice 
Institute of Contemporary Art (401 South Mesa Street 
San Pedro, CA, 90731) bija atvērta piecu igauņu  un 
divu latviešu mākslinieku izstāde Painted Architecture. 

Latviešu māksliniekus pārstāvēja Aleksejs Naumovs 
un Andris Vītoliņš.  

Aleksejs Naumovs dzimis 
1955. gadā. Beidzis  Jaņa 
Rozentāla Rīgas mākslas 
vidusskolu 1973. gadā, 
Latvijas Mākslas akadēmijas 
Glezniecības nodaļu 1979. ga-
dā, studējis Sorbonnas univer-
sitātē (1987-1988) Parīzē. Bi-
jis paidagogs Sietlas (ASV), 
Brēmenes (Vācija) un 
Kampenes (Holande) mākslas 
skolās. Latvijas Mākslas akadēmijas profesors, no 2007. 
līdz 2017. gadam Latvijas Mākslas akadēmijas rektors. 
Izstādēs piedalās no 1977. gada, Latvijas Mākslinieku 
savienības biedrs no 1980. gada.  

Aleksejam Naumovam bijušas personālizstādes 
Latvijā, Francijā, Anglijā,  Vācijā,  ASV, Gotlandē 
Dānijā. Rēgulāri piedalījies grupu izstādēs Latvijā, 
Lietuvā, Krievijā, Čechoslovakijā, Vācijā, ASV, Polijā, 
Italijā, Somijā, Marokā, Anglijā un citur. Alekseja 
Naumova darbi ir daudzās galerijās un privātkollekcijās 
Latvijā, Vācijā, Francijā, Anglijā, Italijā un citur. 

2004. gadā Latvijā viesojās amerikāņu mākslinieks 
Tomass Kinkeids  (William Thomas Kinkade III, 1958-
2012) un Aleksejs Naumovs kopā ar viņu gleznoja 
Latvijas ainavas brīvā dabā.  

Gleznotājs un paidagogs 
Andris Vītoliņš dzimis 
1975. gadā Liepājā, beidzis 
Latvijas Mākslas akadēmi-
ju.  Latvijas Mākslas aka-
dēmijas Glezniecības ka-
tedras vadītājam, asociē-
tam profesoram Andrim 
Vītoliņam bijušas perso-
nālizstādes gan Latvijā, 
gan ārvalstīs – Dānijā, Zviedrijā, Austrijā, Vācijā, 
Francijā, Igaunijā, Slovēnijā, piedalījies grupu izstādēs 
Zviedrijā, Lietuvā, Nīderlandē, Francijā un citur. Andŗa 
Vītoliņa darbi ir daudzās privātās un publiskās kollekci-
jās –  Latvijas Nacionālajā mākslas mūzejā, Baku 
Modernās mākslas mūzejā (Azerbaidžānā), Igaunijas 
Mākslas mūzejā KUMU, kā arī Dītricha Matešica 

(Dietrich Mateschitz) privātkollekcijā Zalcburgā, 
Austrijā. 

Andrim Vītoliņam patīk lietot spilgtas krāsas un  
gleznot rūpnīcas, tiltus, sabiedrisko transportu, kokus un 
krūmus. Kaut mākslinieks dzīvo Rīgā, viņš saikni ar 
Liepāju nav zaudējis, bieži tajā atgriežas, glezno, rīko 
izstādes, braukā pa pilsētu ar divriteni. Liepājas mūzejā  
2016. gadā ievērību guva AndŗaVītoliņa izstāde 
„Vakareiropas noriets”. 

Andris Vītoliņš ir arī talantīgs dizaineris. Viņš 
veidojis dizainu Latvijas Bankas 2012. gadā klajā 
laistajai viena lata monētai ar eža attēlu, kā arī „Latvijas 
Balzams” 2014. gada dāvanu kārbai dzērienam „Rīgas 
Melnais balzams ELEMENT”. 

Latviešu un igauņu mākslinieku izstāde Dienvidkalifornijā 

Foto: Jāks Treimanis 
Izstādes atklāšanas dienā Venisē 

Foto: Jāks Treimanis 
Alekseja Naumova gleznas izstādē Venisē 
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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. Lūgums piezvanīt 
pirms sarīkojumiem un laikus 
pasūtināt; par cenu sazināties, 
zvanot Pegijai Kalniņai Taubei, 
tālr.: 310-908-6993;  e-pasts: pegijat@gmail.com   

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 

JOCIŅI 
„Cik maksā viesnīcas istaba par vienu nakti?” 
„50 eiras.” 
„Man diemžēl ir tikai 45. Vai varat mani pamodināt 

par piecām eirām agrāk?” 
*** 

 „Viesmīl, kādu vīnu jūs ieteiktu?” 
„Godātais kungs, tas atkarīgs no tā, vai vēlaties svinēt 

vai aizmirsties.” 
*** 

„Tu gribi, lai es tev iedodu simts eiru? Tavā vecumā 
es lūdzu tikai centus.”  

„Labi, tad iedod man, lūdzu, 10 000 centu!” 
*** 

„Paldies, cienītā kundze, es pieņemu jūs ielūgumu. 
Vai sanāks daudz svinētāju?” 

„Nē, tikai pāris patīkamu draugu un jūs.” 
*** 

Kāds priesteris pirmo reizi ceļo lidmašīnā. Stjuarte 
redz viņa uztraukumu un piedāvā viskiju.  

Priesteris jautā: „Cik augstu mēs esam?”  
„Pašlaik lidmašīna lido 20 000 metru augstumā.” 
„Tad labāk atnesiet man lidmonādi, jo priekšnieks ir 

tik tuvu!” 
*** 

„Vai esat līgumu labi izlasījis un visi paragrafi jūs ap-
mierina?” advokāts jautā vecam filoloģijas profesoram.  

Profesors vēlreiz izskata visas lappuses.  
„Izņemot vienu vietu – tur es labāk liktu komatu.” 

*** 
„Kāds vīrs  uztraukts skrien gar upes krastu. Ieraudzī-

jis makšķernieku, viņš uzsauc: „Vai neredzējāt gaŗām 
paejam sievieti zaļā kleitā?” 

„Jā, apmēram pirms desmit minūtēm.” 
„Labi, tad viņa nevar būt pārāk tālu!” 
Makšķernieks gaŗlaikoti nosaka: „Straume šodien nav 

pārāk stipra.” 
*** 

„Kāpēc tu sava auto kilometru skaitītāju pagriezi no 
160 000 uz 60 000 kilometriem?  

„Es gribēju auto pārdot.” 
„Un vai vēl nav izdevies?” 
„Es taču neesmu traks, ka pārdošu auto, ar kuŗu 

nobraukts tik maz kilometru.” 
*** 

Makšķerniekam nav paveicies neko noķert. Viņš ieiet 
veikalā un lūdz pārdevējai:  

„Lūdzu, esiet tik laipna, pasviežiet man pāris līdaku!” 
„Kā tā – pasviest?” 
„Lai es varētu sievai mājās teikt, ka es pats tās noķē-

ru. Melot man negribas.” 

Pateicība un lūgums 
Losandželosas latviešu skolas saime pateicas Melitai 

Riķei par Vizmas Belševicas grāmatu „Bille” un „Bille 
dzīvo tālāk” dāvinājumu.  

Skolas bibliotēkā atkal ir iespēja aizņemties lasīt arī 
Noras Ikstenas romānu „Mātes piens”.  

Vēl aizvien gaidām 
KārļaVērdiņa dzejoļu 
krājuma „Pieaugušie” 
atgriešanos. 

Skolai grāmatas uzdā-
vināja Latvijas Nacionālā 
bibliotēka, lai skolotāji 
tās izmantotu mācību pro-
cesā. Grāmatas aizdod uz 
godavārda. Lasītgribētāju 
skaits pieaug, un skola 
vairs nevar aizdot grāma-
tas uz nenoteiktu laiku.  

Lūdzu paziņot, kad 
dzejoļu krājumu varat atnest uz latviešu namu vai 
baznīcu, rakstot Aijai: latviesuskola1950@gmail 
vai piezvanot: 310-748-5387 
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 Dienvidkalifornijas latviešu biedrība  

2019. gada 31. decembrī  

rīkos aizritējušā gadsimta 20. gadu stila Getsbija balli 

7.30 – 8.30 kokteiļstunda 

dejas, fotografēšanās, gardēžu vakariņas, 

izloze, izsole, pārsteigumi, zīlēšana 

2020. gada sagaidīšana un nebeidzami tosti! 

Obligāti  jāpiesakās: sarikojumiRSVP@biedriba.org 

 

Dalības maksa:  

piesakoties līdz 10. decembrim: $55  

no 10. līdz 29. decembrīm: $75 

Vecgada vakarā pie durvīm: $100 

Skolēniem no 12-18 gadiem: $35; līdz 12 gadu veciem bērniem ieeja brīva 

Sarīkojuma galvenā koordinātore – Dziesma Tetere 
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Draudzes amatpersonas 

Baznīcas adrese: 1927 Riverside Dr., Los Angeles, CA  90039  

www.latvianchurchsocal.org             Draudzes Ziņas izdod katru otro mēnesi  

 

Draudzes Lapa   2019. gada novembris  

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

Draudzes dzīves kalendārs 

Diakone Guna Reina 13447 Chandler Blvd., Sherman Oaks, CA 91401 
(714) 829-6449 
e-pasts:  GunaReins@gmail.com 

Draudzes priekšniece Tamāra Rūse 31 Laguna Woods Dr., Laguna Niguel, CA 92677 
(949) 443-2150 

Kasiere Dace Taube 3142 Helms Ave., Los Angeles, CA 90034 
(310) 709-4738 

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 
  

10. novembrī plkst. 11:00 Lāčplēšu dienas dievkalpojums 
(diakone Guna Reina) 

24. novembrī plkst. 11:00 Mirušo piemiņas dienas un Latvijas valsts dibināšanas 
atceres dievkalpojums ar dievgaldu 
(diakone Guna Reina) 

8. decembrī plkst. 11:00 Adventa svētbrīdis ar dziesmām 

24. decembrī plkst. 6:00 Svētku vakara dievkalpojums 
(draudzes locekļu vadīts/laju dievkalpojums) 
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CHANGE SERVICE REQUESTED 
 
(DATED MATERIAL) 
 

PLEASE DO NOT DELAY 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

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 būt DK LB biedrs, 
                                                                   nosūtu  biedru naudu 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. CA  
Un nosūtīt: DK LB 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 

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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DK LB vietne tīmeklī:   www.biedriba.org  


