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SARĪKOJUMU KALENDĀRS 
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 no plkst. 11.00 Ziemas saulgriežu sagaidīšana Losandželosas latviešu skolā 
31. decembrī Vecgada balle Losandželosas latviešu namā 

Losandželosas latviešu skolas sarīkojuma  „Mākslas detektīvu diena” dalībnieki un viesi  
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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);   
Inguna Galviņa (biedrības bibliotēkas pārzine);  
Aivars Jerumanis (latviešu nama pārvaldes pārstāvis); 
Pauls Berkolds, Endija Damroze, 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  
(vai arī pēc īpaša paziņojuma) Losandželosas lat-
viešu 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 biedrības priekšnieks nevarēs ierasties, 
sēdi vadīs kāds no priekšnieka vietniekiem. 

DK LB vietne tīmeklī:  www.biedriba.org  
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Losandželosas latviešu namā   
12. oktōbŗa pēcpusdienā pulcējās 
gan lieli,  gan mazi, viens otrs bija 
pat atbraucis no Sandiego, lai jaut-
ri svinētu nama 46. gada svētkus  
„No Miķeļiem līdz Mārtiņiem”.   

Sirsnīga pateicība Vitai 
Volkovskai par nama svētku  
rīkošanu. Sarīkojuma zāle un 
priekštelpas bija rotātas kupli 
ziedošām mārtiņrozēm un spilgti 
dzeltenām samtenēm.  

Par svētku pārstāvjiem Vita 
Volkovska bija izvēlējusies divus 
vispazīstamākos latviešu tradiciju 
tēlus – Miķeli un  Mārtiņu. 

     Vakara izklaides 
programmā bija 
dziesmas, dejas, 
rotaļas un mīklu 
minēšana.  
     Latviešu nams 
kļuvis par pastāvīgu 
mājvietu vairākām 
latviešu organizāci-
jām. To dalībnieki 
varēja padižoties ar 
dejotprasmi, aktieŗ-
mākslu un veiklību 
mīklu minēšanā. 

     Sarīkojumu vadīja Dziesma Tetere 
un Inguna Šulce, viņas abas vienu otru 
nezinātāju pamācīja par latviešu iera-
žām – ko paveikt Miķeļdienā, Veļu 
laikā un Mārtiņdienu pavadot. 
     Tautasdeju kopa „Pērkonītis” vadī-
tāju Diānas Zaķes un Ilzes Matsones 
vadībā nodejoja dažas dejas, kas dejo-
tas Dziesmu un deju svētkos Toronto  
š. g. jūlijā  un pateicās par iespēju 
„deldēt nama grīdu mēģinājumos”.  
     Latviešu skolas dejotāji uzaicināja 
„Pērkonīša” dalībniekus kopā dejot 
„Sudmaliņas”.  
     Skolas un „Pērkonīša” puiši sparīgi 
nodejoja „Spriguļu deju”, skatītāji ar 
skaļām ovācijām apsveica varenos 
kūlējus un lūdza vēlreiz parādīt savu 
māku spriguļu sišanā. Puiši bija ar 
mieru, ja skatītāji pievienosies. Sacīts, 
darīts, un drīz vien nama zāle dārdēja 
kulšanas priekos. 
     Dienvidkalifornijas latviešu biedrī-

bas biedri neatpalika un parādīja savu rudens priekšne-
sumu  – uz skatuves kāpa biedrības priekšnieks Ivars 
Mičulis un Plataču 
ģimene, aicinot vērot 
vislielākā rāceņa novāk-
šanu „Pasakā par rāceni”. 

Pēc lielā rāceņa veik-
smīgas izraušanas skolas 
audzēkņi Kristofers 
Karami un Eduards 
Zeltiņš-Kalniņš nodek-
lamēja vairākus dzejoļus 
un tautasdziesmas.  

Rudentiņš bagāts vīrs 
Losandželosas latviešu nama 46. gada svētki 

No kr.: nama svētku rīkotāja Vita 
Volkovska un vakara programmas 

vadītāja Dziesma Tetere 

Svētku kūka 

No kr.: Eduards Zeltiņš-Kalniņš un Kristofers Karami 
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Skolas koris nodziedāja „Kur tu teci rudzu pele” un 
latviešu iemīļoto rudens himnu „Tik un tā”. Skolas 
korim pievienojās un dziedāja arī citi sarīkojuma 
dalībnieki. 

Pēc tik varenas dziedāšanas Daugavas Vanagu 
organizācijas Dienvidkalifornijas apvienības vanadžu 
priekšniece Inguna Galviņa aicināja atminēt rudens 
darbiem un ražai veltītas latviešu tautas mīklas. Mīklu 
minēšana notika raiti, un minētāji visai sparīgi sacentās, 
jo par mīklas atminēšanu tika dāvāta Noras Mičules 
ceptā saldskābmaize. Un kurš tad to nevēlētos saņemt kā 
balvu?! 

DK DV apvienības vanadžu priekšniece  
Inguna Galviņa aicināja minēt rudens mīklas; 
 attapīgākie minētāji tika pie pašceptas maizes 

Dzied skolas koris; ģitaru spēlē Krišs un Ēriks Kīni 

Dejo „Pērkonītis” 

Dziedam un izdejojam  „Seši mazi bundzinieki” 
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Pirms Vitas Volkovskas gatavotajām sā-
tīgajām kartupeļu, sēņu mērces, desiņu un 
sautētu kāpostu vakariņām nama viesi patei-
cībā par tik jauku, sirsnīgu un omulīgu nama 
svētku norisi nodziedāja 

„Kālabadi galdiņam,  
Līkas kājas nolīkuš’s? 
No maizītes nolīkušas, 
Ne no zelta, sudrabiņa!” 
Lai bagātīgs ir ne tikai svētku galds, bet 

arī mūsu sabiedriskais darbs! Lai mums aiz-
vien ir savs nams, kur pulcēties priekos, svēt-
kos un atceres dienās. Atbalstīsim latviešu 
namu un kļūsim par Nama kluba biedriem! 

Sirsnīgs paldies visiem, kas gādāja, lai 
nama svētki izdotos! 

Latviešu skolas pārstāve  
Aija Zeltiņa-Kalniņa 

Leons Platacis pacietīgi gaida, kamēr tiek 
fotografētas (no kr.) Aija Kīna un Māra Zommere  

Ļoti  gardas vakariņas – kartupeļi, desiņas, sautēti kāposti  
un sēņu mērce 

Losandželosas latviešu namā visi vienmēr jūtas labi 

Nama svētkos varēja apskatīt skolēnu darbu izstādi; 
bērnudārzu grupas audzēknis Tomass Zeltiņš-

Kalniņš (4 gadi) lepojas ar savu rudens dārzeņu 
zīmējumu 
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Pieminam un godinām Losandželosas latviešu nama  
cēlējus un ziedotājus  

A. Grietēns. 
Šīs rindas lasāmas DK Latviešu Informācijas Biļetenā 

pēc Losandželosas latviešu namu atklāšanas 1973. gada 
15. septembrī. Nama atklāšanas sarīkojumā bijuši apmē-
ram 450 apmeklētāju. Visi, arī talcinieki un nama komite-
jas locekļi maksāja par ieeju, jo celtniecības, inventāra 
rēķini, kā arī parādi bankai nebija mazi. Dalības maksas 
nebija skolēniem. Ieņemts $1951, kopējais apgrozījums 
pārsniedzis $ 3600, ar apmēram $ 3000 lielu atlikumu, kas 
sedza trīs mēnešu maksu bankai vai gadskārtējo procentu 
maksu par pašu latviešu aizdevumiem.  

Nama atklāšanas sarīkojumā dziedāja koris, dejoja 
tautasdeju kopa „Pērkonītis”, priekšnesumu bija sagata-
vojuši koklētāji. Vakariņas gatavoja Lūcija Šmita ar pa-
līdzēm, apmeklētāji pacienāti ar sautētiem skābiem kā-
postiem, burkāniem, zirnīšiem, kartupeļu salātiem; nesen 
atvērtā lietuviešu maizes ceptuve dāvinājusi 17 maizes 
klaipu .  Ienākumi no vakariņām – $494; no kafijas galda 
– $40. Sarīkojumā nav saplēsts neviens trauks, nav sabo-
jāts neviens galdauts, vienīgi priekštelpā paklājam bijuši 
kādi desmit cigarešu izdedzināti caurumi. 

Namam koris dāvināja jaunas Kimball firmas klavie-
res, Latviešu kreditsabiedrība – spoguļus priekštelpai, 
Ērgļu ģimene – skatuves priekškaru,  DK Daugavas 
Vanagu apvienība – karogus ar kātiem, Tamāra Ozoliņa 
un Vineta Bome – galdautus, Ilgvars Dižgalvis – divas 

plītis, Pauls Maldutis – skaņas pastiprinātājus. Rolands 
Gudrups, Bernards Barrons, Gatis Ābele, Tālivaldis 
Kārkliņš un Elza Rozēna palīdzēja par zemākām cenām 
iegādāties materiālus un inventāru.  

Nama talkas darbos lielāko stundu skaitu nostrādāja: 
Guntis Kuškēvics (343), Alberts Sproģis (214), Ilga 
Jankovska (180), Ādolfs Ābele (148) Fredis Launags (136), 
Voldemārs Upenieks (133), Voldemārs Spēlmanis (132), 
Pauls Maldutis (125) , Tālivaldis. Kārkliņš (85), Aivars 
Vallis (85). Latviešu sabiedriskā centra komitejas Finanču 
daļas vadītājs Guntis Kuškēvics piemin, ka Voldemārs 
Upenieks uzmūrēja sētu un apstādījumu malas, Gunārs 
Šneiders izzāģēja visus galdus un un durvju dekorācijas 
kokus, elektriķis Zigfrīds Zeics pagatavoja skatuves un 
gleznu apgaismošanas ierīces, Jānis Luters, Māra Ābele, 
Lolita Lejiņa, Ilmārs Bastjānis un Jānis Janavs krāsoja 
sienu un durvju dekorācijas. Architekts Jānis Janavs na-
ma projektēšanai ziedoja vairāk nekā 1000 stundu,  viņam 
palīdzēja architekti Staņislavs un Milda Borbali, Artūrs 
Damroze, Voldemārs Ozoliņš.  

DK Latviešu biedrības priekšniece 1973. gadā bija 
Māra Eglāja. Viņa teica apsveikuma runu, un Kārlis 
Kalējs atceras, ka viņa bijusi uztraukusies, lapiņas viņas 
rokās drebējušas... 

Sirsnīgs paldies nama cēlējiem! 
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Sandiego latviešu skolā mācības sākās septembŗa vi-
dū. Bijām ļoti priecīgi pēc gaŗās vasaras satikt „vecos, 
labos” draugus, kā arī iepazīties ar jauniem skolēniem.  
Esam sparīgi ķērušies klāt darbiem, lasām grāmatas, 
dziedam dziesmas, ejam rotaļās, ieviesti mājasdarbi, kā 
arī uzsākta ticības mācība. Darām daudz, taču vienmēr 
cenšamies paturēt prātā, ka skolas galvenais uzdevums ir 
nevis darba lapas un atzīmes, bet gan veicināt bērnos (un 
vecākos) entuziasmu par latviešu valodu.  

Šogad mācības notiek otrdienās no pulksten četriem 
līdz sešiem pēcpusdienā San Marcos.  

Kontakti saziņai – e-pasts: gotlaufa@gmail.com  
tālr.: 760-460-1856. Sandiego latviešu skolas vietne 
tīmeklī: https://www.facebook.com/sandiegolatvian/ 

 
Kā notiek mācības Sandiego latviešu 

skolā?  
Pielāgojoties bērnu prasmei un vecumam, šogad 

Sandiego skolā ir divas klases: lasīšanas un pirmsskolas. 
Izmantojam „jaukto klašu” (the mixed-grade classroom) 

principu. Tas nozīmē, ka dažus uzdevumus visi bērni 
dara kopā (kalendāra aplis, grāmatu klausīšanās un 
jautājumi, dziesmas un rotaļas), bet citus atsevišķi 
(lasīšana un rakstīšana, vēsture un matēmatika).  

Lasīšanas klases galvenais mērķis ir iemācīties lasīt 
vienkāršus tekstus, kā arī apgūt rakstīšanas pamatus. 
Šajā klasē bērni jau pazīst visus burtus un spēj paši 
burtot vārdus. Mācībām izmantojam Latvijas skolu 
izdevumu „Raibā pasaule,” taču to pamatīgi pārveido-
jam atbilstoši ārzemju latviešu bērnu prasmei. Lai bēr-
niem būtu interesanti mācīties, nodarbībās izmantojam 
dažādus interaktīvos elementus – lomu spēles, dziesmas, 
īsus videoierakstus, kā arī teātŗa elementus. Tā viņi 
iemācās šķietami sarežģīto pavisam vienkāršā, aizrāvīgā 
veidā. Lasīšanas klasē skolēnus māca skolotāja Sandra 
Gotlaufa-Orozko.  

Pirmsskolas klasē bērni pamazām iepazīstas ar bur-
tiem, sāk tos rakstīt, kā arī katru reizi aizpilda interak-
tīvu darba grāmatiņu par dažādiem tematiem. Pirmssko-
las vecuma bērnus māca skolotāja Līga Sviksa.  

Jaunais mācību gads Sandiego latviešu skolā 

Pirmā skolas diena 2019. gada septembrī Sandiego  latviešu skolā;  
vidū skolas vadītāja Sandra Gotlaufa-Orozko  
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Jaunums Sandiego skolā – ticības mācība  
No oktōbŗa skolā ir ticības mācība. Sandiego skolai  

izveidojusies jauka sadarbība ar diakoni Gunu Reinu. 
Viņa reizi divās nedēļās mēro tālo ceļu pie mums. 
Diakonei ir labs kontakts ar bērniem, un viņa par ticību 
stāsta bērniem saprotamā, interaktīvā veidā.  

Esam priecīgi par šo sadarbību, jo saredzam vairākus 
ieguvumus. Protams, tā ir iespēja bērniem apgūt kristī-
gās mācības pamatus. Taču ticības mācība arī paplašina 
vārdu krājumu un tādējādi ir latviešu valodas papildstun-
da. Guvums ir arī  saikne ar diakoni un latviešu baznīcu, 
jo Sandiego apkaimē iespējas būt latviešu vidē ir ierobe-
žotas. Baznīcas sarīkojumu apmeklēšana ir viena šāda 
iespēja. 

 

Nākotnes ieceres 
Sandiego apkaimē ir diezgan daudz ģimeņu, kuŗās 

viens no vecākiem ir latvietis vai latviete, ģimenē 
latviski nerunā, taču vēlas saglabāt latvisko mantojumu. 
Tādēļ ceram uzsākt valodas un kultūras klasi bērniem, 
kuŗi latviski nerunā. Ja izdosies sameklēt ģimenes, kas 
vēlētos nākt rēgulāri, šādas nodarbības varētu rīkot 
sestdienu rītos divas reizes mēnesī. Lūdzu ziņot, ja 
zināmas ģimenes, kam būtu interese.  

Plānojam skolas ikdienu bagātināt, ciemos aicinot ap-
kaimes latviešus, kuŗiem ir interesanta profesija.  Pirmā 
tikšanās iecerēta ar „īstu zinātnieci”, kas vadīs arī ekspe-
rimentus.   

 

Paši svarīgākie skolotāji – vecāki  
Sandiego skolas skolotāji vienmēr cenšas sadarboties 

ar vecākiem.  Skaidrs, ka latviešu valodu, tradicijas, 
kultūru un vēsturi nevar iemācīties, apmeklējot skolu 
reizi nedēļā. Lai bērni runātu latviski un droši justos 
latviskā vidē, pats galvenais ir un vienmēr būs vecāku 
darbs mājās. Katra mājās izlasītā grāmata, saruna, filma, 
dziesma, spēle, latviešu sarīkojumu apmeklēšana – tas 

Ticības mācības stundu vada diakone Guna Reina 

Pirmsskolas  vecuma bērni čakli pilda darba 
grāmatiņu uzdevumus  

viss nekur nepazūd, bet sasummējas, pamazām audzinot 
mūsu bērnus par latviešiem.  Tādēļ Sandiego skolas 
saime novēl neizsīkstošu enerģiju un spēku galvenajiem 
latviešu valodas skolotājiem – vecākiem! 

 

Aicinām svinēt Ziemsvētkus kopā   
Sandiego skolas skolēni jau vairākus gadus Ziemsvēt-

kus svin kopā ar Sandiego latviešu draudzi. Arī šogad 
pie bērniem nāks ciemos īsts latviešu Ziemsvētku vecī-
tis, kas gribēs klausīties latviešu valodā deklamētus 
dzejoļus un  dziedātas dziesmas. Lai būtu skaidrs, cik 
liels dāvanu maiss vecītim jānes, lūdzu paziņot par savu 
dalību. Ziemsvētku sarīkojums notiks 21. decembrī:  
dievkalpojums plkst. 12.00, svinības sāksies plkst. 1.00 
Ascension Lutheran church (5106 Zion Avenue, San 
Diego, CA 92120).  

Sandiego latviešu skolas vadītāja  
Sandra Gotlaufa-Orozko 

 Budēlīši jeb ķekatas  – mācījāmies, ka latvieši svin 
Mārtiņus, nevis Halloween, un ka ķekatās var iet visu 

ziemu, nevis tikai vienu dienu  
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Kas atrodas otrpus gleznām? Kādā 
laikmetā mākslinieks vai tēlnieks ir 
dzīvojis? Kāpēc gleznās attēlota ban-
gojoša jūra, dzeltens ķirbis starp bal-
tiem traukiem vai raudzētas bērza su-
las? Kas bija ormanis, leijerkaste, 
„Dieva auss”, un kāpēc latvieši sasvei-
cinoties saka „čau”? 

Uz šiem un vēl daudziem citiem 
interesantiem jautājumiem par mākslu 
un māksliniekiem atbildes centās atrast 
Losandželosas latviešu skolas audzēk-
ņi „Mākslas detektīvu dienā”  27. oktōbrī.  

Iedvesma aizrāvīgai un informātīvai nodarbībai gūta, 
izlasot rakstnieces Luīzes Pastores grāmatu no serijas 
„Mākslas detektīvi”. Stāstu galvenie tēli ir bērni –Teo un 
Poga un viņu četrkājainais takšelis Komats. Šie zinātkā-
rie un attapīgie varoņi neizskaidrojamu apstākļu dēļ no-
kļūst aiz gleznām laikā, kad tās tika radītas, lai palīdzētu 
māksliniekiem palikt uz pareizā vēsturiskā kursa un radīt 
slavenos meistardarbus. 

Skolotāja Inese Sviķkalne pastāstīja par „Mākslas 
detektīvu” projekta mērķi Latvijā: veicināt bērnu interesi  

apmeklēt Nacionālo Mākslas mūzeju,  aplūkot mākslas 
darbus, meklēt iedvesmu un pašiem kļūt par mākslas 
lietpratējiem. 

Latviešu skolā sarīkojuma un projekta mērķis bija: 
veicināt un pilnveidot latviešu valodas apguvi ar jau-
niem un ineresantiem tematiem, ļaujot bērniem būt gan 
mākslas zinātniekam, gan mūzeja gīdam un mākslas 
detektīvam; dalīties ar jaunajiem atklājumiem ar skolas-
biedriem; veicināt bērnus nekautrēties runāt latviski un 
iesaistīties pārrunās, jautāt un dalīties ar informāciju. 

Pārrunās ar skolēniem bija interesanti izvērtēt vēstu-
riskos notikumus Latvijā, izprast latviešu zvejnieku, 

Mākslas detektīvi Losandželosas latviešu skolā 

Brīdis pirms latviešu nama izstāžu zāles durvju atvēršanas 
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zemnieku un mākslinieku dzīvesveidu šajos laikposmos. 
Piemēram, kāpēc padomju okupācijas laikā nebija iespē-
ja brīvi izbraukt uz Rietumeiropu? Kāpēc pareizticīgo 
baznīcā bija  planētārijs, kinozāle un kafejnīca? 

Apskatot un runājot par Imanta Vecozola gleznu 
„Bērzu sulas”, skolēni atcerējās dabasmācības stundās 
stāstīto par pavasari un dabas atmošanos; par to, ka aprīli 
mēdz dēvēt par sulu mēnesi un sulas tecina, pirms zaros 
piebriest pumpuri. Bērni ar interesi klausījās, kā notiek 
sulu raudzēšana,  jautāja, vai sulas agrākos laikos, pirms 
plauktus pildīja importēti gāzēti dzērieni, bijušas  limo-
nāde?  

Šo mākslai, valodai, vēsturei, dabasmācībai un ģeo-
grafijai veltīto sarīkojumu palīdzēja sagatavot skolotāja 
Sanita Šūmane, skolotāja Inese Sviķkalne un projekta 
autore skolotāja Aija Zeltiņa-Kalniņa. 

Skolotājas bija sagatavojušas plašu materiālu klāstu, 
informātīvus plakātus, āķīgus uzdevumus un spēli par 
mākslas darbiem. Mākslas detektīvu dienas sarīkojumā 
bija dažādiem valodas līmeņiem atbilstošas prezentācijas 
un nodarbības. 

Pirmo nodarbību bērnudārza grupai un skolēniem 
vadīja skolotāja Sanita Šūmane par Edvīna Kalnenieka 
klusās dabas darbiem. Viņa darbi skolas projektam bija 
izvēlēti, lai bērni saskatītu līdzību ar sevi, atpazītu vien-
kāršas lietas un, uzlūkojot gleznu fotoattēlos, neizjustu 
trauksmi, chaosu vai agresīvitāti. Piemēram, puikas pie-

stājuši pie ābolu kastēm; 
grozi un kastes ar āboliem 
vai bumbieriem; kā minēja 
bērni – vectēvs vai tēvs nes 
malku uz istabu. Edvīna 
Kalnenieka darbi izstaro 
pozitīvismu, gaišumu, mie-
ru un harmoniju. Neapzi-
nāti mēs meklējam glez-
niecībā to, kā pietrūkst mū-
su dzīvē. 

Skolotājas stāsts bija 
vienkāršs un viegli sapro-
tams.  Atslēgas vārdi šajā 
nodarbībā bija augļu, dār-
zeņu un gadalaiku nosau-
kumi, jaunu īpašības vārdu 
krājums – mierīgs, košs, 
spilgts, gaišs, tumšs; pil-
sētu un novadu nosaukumi 
– Liepāja un Rīga; darbī-
bas vārdi: zvejot, salasīt, 
nest u. c. 

Skolēni, kuŗi uzmanīgi bija sekojuši skolotājas 
Sanitas Šūmanes stāstītajam, uzreiz varēja atbildēt uz 
pārbaudes uzdevumiem. 

Pēc īsās lekcijas sekoja praktiskā nodarbība. Bērnu 
uzdevums bija saskatīt un nosaukt, kādas krāsas var 
saskatīt gleznās, izskaitīt, cik ābolu un bumbieru ir 
uzzīmētajā grozā; sameklēt divus vienādus attēlus vai 
atrast iztrūkstošo gleznas daļu. Vismazākie bērni aizrā-
vīgi darbojās ar plastalīnu, veidojot lielus un mazus 
grozus ar dabas veltēm. 

Kristofers Karami līdz ar smagajiem dārzeņu groziem 
bija izveidojis arī zemnieku, kas novācis ražu. 

Skolotājai Sanitai Šūmanei nodarbībā palīdzēja dēls 
Kristofers, aicinot grozā saskaitīt un izkrāsot augļus 

un dārzeņus 

Skolotāja Sanita Šūmane izveidoja klusās dabas 
kompoziciju pēc mākslinieka Edvīna Kalnenieka 

gleznas  „Breksis” 

„Burtiņu” klases skolēns 
Kristofers Karami no 

plastalīna izveidoja grozu 
ar dārzeņiem un zivi uz 

šķīvja pēc Edvīna 
Kalnenieka darbu 

motīviem 
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Kamēr mazākie  bērni nodarbojās ar tēlniecību, vecā-
ko klašu skolēni devās uz nākamo izstāžu zāli un lekci-
jām par māksliniekiem  Eduardu Kalniņu, Imantu 
Vecozolu un tēlnieku Kārli Zāli. 

Valodas klases skolēni bija sagatavojuši prezentācijas 
par jūru, Brīvības pieminekli un Brāļu kapiem Rīgā, kā 
arī par lauku virtuves vienkāršību un baltumu.  

Valodas klases skolēns Sebastians Jerumanis atzina, 
ka visgrūtākais uzdevums viņam bijis pareizi nolasīt ga-
da skaitļus latviešu valodā. Pamēģiniet vairākas reizes 
pateikt – 1934. gadā! 

Sebastianam šogad rit pēdējais gads latviešu skolā, un 
viņš jau laikus gatavojas skolas beigšanas pārbaudīju-
mam un par savas lekcijas tematu izvēlējies  „Brīvības 
pieminekli”. 

Mākslas „detektīve”  Māra Tupese pastāstīja, ka 
Brīvības pieminekļa iekšpusē  ir neliela istaba, kur 
glabājas goda lentītes, kas bijušas piestiprinātas pie puķu 
pušķiem, ko nolikuši dažādu valstu prezidenti. Liels pār-
steigums bija arī fakts, ka pieminekļa iekšpusē vijas 
riņķveidīgas kāpnes, kas beidzas pie sievietes skulptūras 
tēla kājām. Pa šīm kāpnēm ir bijusi iespēja uzkāpt tikai 
dažiem. Kuŗš bērns gan negribētu to izdarīt? 

Ap pusdienas laiku sākās pēdējais sarīkojuma posms. 
Prezentācijas bija sagatavojuši 3., 4. un 7. klases skolēni. 
Skolēni stāstīja par Miervaldi Poli, Jani Rozentālu, Kārli 
Padegu, Niklāvu Strunki un Marku Rotko. 

Jau mēnesi pirms sarīkojuma dienas skolotāja Inese 
Sviķkalne bija uzdevusi skolēniem mājasdarbu – izlasīt 
mākslas detektīvu grāmatas vai noklausīties Latvijas 
Radio 1 raidlugas par detektīvu Teo un Pogas piedzīvo-
jumiem gleznu aizkulisēs.  

Eduards Zeltiņš-Kalniņš stās-
tīja par mākslinieku Miervaldi 

Poli un Bronzas cilvēku, kas 
pārsteidza rīdziniekus  

Anna Arnolda ar karti par 
dažādām izstādēm 

Sebastians un Sabrina Jerumaņi stāstīja par 
tēlnieku Kārli Zāli, Brīvības pieminekli un 

Brāļu kapu ansambli 

 Skolēniem bija jāsagatavo 10 minūšu prezentācija, 
kuŗā jāatstāsta izvēlētās grāmatas saturs, jāiejūtas varoņu 
tēlos, jākļūst par vienu vai otru mākslinieku, jāsecina, ko 
interesantu uzzinājuši, izlasot grāmatas un strādājot pie 
projekta. 

7. klases skolēns  Eduards Zeltiņš-Kalniņš ar lielu 
entuziasmu stāstīja par Bronzas cilvēka performanci pa-
domju laikos, aizritējušā gadsimta 80. gados, uzzinājām, 
ka mākslinieks Miervaldis Polis zobojies par Ļeņina pie-
minekli un gleznas parakstījis ar pirksta nospiedumu. 
Eduards atzinās, ka pagaidām nav bijis Latvijas Nacio-
nālajā Mākslas mūzejā, bet, iedvesmojoties no 
Miervalža Poļa fotoreālisma,  uzlīmējis savu fotografiju 
uz mūzeja attēla, lai radītu illūziju par tā apmeklējumu. 

Ieva Arnolda arī mācās 7. klasē, viņa dalījās ar sa-
viem pozitīvajiem iespaidiem par Mākslas mūzeja ap-
meklējumu ikreiz, kad ir  Rīgā. Viņas mīļākā glezna ir 
Jana Rozentāla „Princese ar pērtiķi”. Ieva arī parādīja 
mākslas detektīvu karti, ko bija atvedusi no Nacionālā 
mākslas mūzeja. Ievas prezentācija bija par Janu 
Rozentālu. 

Arnoldu ģimenē mākslas cienītāju netrūkst. 4. klases 
skolēns Mikus Arnolds vēlas kļūt par mākslinieku. 
Mikum patika lasīt grāmatu par Niklāvu Strunki, viņa 
dažkārt pārgalvīgajām trakulībām un no Italijas atvestā 
vārda „čau!” ieviešanu latviešu valodā. Arī tā ir māksla! 

Māra Kīna pastāstīja par ģimenes pagājušajā gada ce-
ļojumu uz Daugavpili, lai apskatītu Marka Rotko gleznu 
izstādi. Viņa esot bijusi pārsteigta par gleznu lielo iz-
mēru un mūsdienās simtiem miljonu vērtajām Rotko 
gleznām. 
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Miķelis Ķilkuts ieradies noklausīties Desmonda 
Strobeļa stāstu par spilgtāko marīnistu – 

mākslinieku Eduardu Kalniņu un gleznu „Latviešu 
zvejnieki Atlantijā” 1957. gadā; vai zinājāt, ka 

mākslinieks devies līdzi zvejot? 

Skolotāja Inese Sviķkalne aicināja bērnus piedalīties 
atjautības uzdevumu risināšanā par mākslas 

detektīvu dienu un izlasītajām grāmatām 

7. klases skolēns Krišs Kīns īsumā 
pastāstīja par Kārļa Padega ekstrava-
ganto izskatu un šokējošo uzvedību 
aizritējušā gadsimta 30. gados, jo vi-
ņam paticis vienmēr būt uzmanības 
centrā. Krišs ieteica ikvienam, aizbrau-
cot uz Rīgu, pastaigāties pa Vērmanes 
dārzu un uzmeklēt Kārļa Padega 
skulptūru vietā, kur kādreiz bijušas 
mākslinieka izstādes „brīvā dabā”. 

Kārlis Kalvāns bija noklausījies 
raidlugu par „Neredzamo cilvēku” un 
stāstīja, ka Mākslas akadēmijā  allaž 
ļoti populāri bijuši karnevāli. Un tā 
bijusi vispiemērotākā vieta, kur Kārlis 
Padegs izjokojis savus draugus un 
kļuvis par neredzamo cilvēku.  

Sarīkojuma beigās skolēni piedalījās 
atjautības uzdevuma risināšanā un, lai 
pārbaudītu savas zināšanas par sarīko-
juma gaitā dzirdēto un redzēto, viņi 
zīmēja ar pasteļkrītiņiem, kā to darījis 
Voldemārs Irbe, no plastilīna veidoja skulptūras un 
pārrunāja par janvāŗa beigās gaidāmo „Mūzeju dienu”. 

Šo skolas projektu atbalstīja Latviešu valodas aģen-
tūra no Izglītības un zinātnes ministrija budžeta pro-
grammas „Valodas polītika un pārvalde”.  

Paldies visiem, kas palīdzēja īstenot šo sarīkojumu!   
Paldies Pēterim Brecko par iespiestajiem mākslas 

plakātiem.  
Aija Zeltiņa-Kalniņa 

Bērnudārza  audzēkņi kopā ar vecākiem veidoja grozus ar dārzeņiem 
un augļiem pēc Edvīna Kalnenieka gleznu motīviem  –  

„Grozs ar uzartu lauku” un „Breksis”  
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 Gadskārtējās  „Kostīmu kausa” sacensības šogad 
notika 26. oktōbrī  Ocean Beach, Kalifornijā. Tās bija 
divpadsmitās sacensības, kopš sākām tādas rīkot. Šoreiz 
piedalījās apmēram 30 sportistu,  neskaitot vairākas 
ģimenes ar jaunākiem bērniem, kuŗi nespēlēja volejbolu, 
bet  darīja ko citu, piemēram, sacentās servēšanas 
sacensībās. Liels paldies Andai Druvai Dankerei, viņa  
godalgām ziedoja  ūdens pudeles, firmas Nike drēbes  un 
citas lietas. 

 Piektdien, 25. oktōbŗa vakarā, dalībnieki satikās jūr-
malā un priecājās par skaisto saulrietu, kūra ugunskuru, 
cepa desiņas, gatavoja un mielojās ar s’mores.  

Reģistrācija turnīram sacensību dienā sākās pulksten 
desmitos, un spēles ilga līdz pulksten pieciem pēcpus-
dienā.  

Pirmo vietu ieguva vienība, kuŗā spēlēja Aiva Ieviņa, 
Marks Vronkevičs (Mark Wronkiewicz), Elga Ozola, 
Krista Circene un Liāna Berkolda.  Otro vietu ieguva 
vienība The Big Deal – Kārlis Memenis, Laila Gudrā, 
Kārlis Bikša un Kaija Dankere. 

 Sestdienas vakarā  tikāmies apbalvošanas vakariņās 
Point Loma, un sacensību dalībnieki mielojās ar gardu 
meksikāņu ēdienu un klausījās DJ Spaz mūziku.  

Balvu par labāko kostīmu  saņēma Laila Gudrā. Viņa 
izskatījās kā skaista, grezna bitīte.   

Arī svētdien visi atkal pulcējāmies Point Loma un 
skatījāmies futbola spēles.  

 Liels paldies dalībniekiem un tiem, kuŗi palīdzēja 
rīkot sacensības – sanest, uzstādīt un pēc tam atkal visu 
novākt, sasaiņot, aiznest, satīrīt.  

Noteikti tiksimies atkal nākamgad!   
Kaija Dankere 

Volejbola sacensības  „Kostīmu kauss 2019” 

Skatītāji ērti iekārtojušies 

Kārlis Dankers aizdedzina ugunskuru 

Dalībnieki ietērpušies kostīmos... 

...un spēlīte iet vaļā! 
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Vakariņu ballīte Uzvarētāji ar „Kostīmu kausu” 

Kaija Dankere pasniedz „Kostīmu kausu” uzvarētājiem, no kr.: Marks Vronkevičs,  Aiva Ieviņa, 
Liāna Berkolda, Elga Ozola, Krista Circene  
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No Sanfrancisko pienākusi sēru vēsts –  š. g. 19. ok-
tōbrī miris iemīļotais režisors un aktieris, „mazā teātŗa 
sanfrancisko” dibinātājs un vadītājs Laimonis Siliņš. 
Viņš daudzas reizes kāpis uz Losandželosas latviešu 
nama skatuves un sajūsminājis skatītājus, izrādot paša 
sacerētos un citu autoru darbus. Viņa ieguldījums latvie-
šu teātŗa mākslas attīstībā ASV ir nenovērtējams. 
Laimoņa Siliņa ietekmē ne viens vien latvietis iedrošinā-
jās tēlot kādu lomu, ja bija nepieciešams.  

Laimonis Siliņš dzimis 1926. gadā Rīgā un jau bērnī-
bā darbojās Latvijas radiofōna bērnu ansamblī. Arī 
Vācijā pārvietoto personu nometnē viņš piedalījās teātŗa 
izrādēs un, pārcēlies uz dzīvi ASV, kļuva par Paloalto 
Comedia teātŗa aktieri un režisoru.  

Aizritējušā gadsimta 70. gados ievērību izraisīja ziņa, 
ka Laimonis un Brigita Siliņa Rīgā izrādīs Jana Hartoga 
(Jan de Hartog) lugu „Debesu gulta”. Izrāde notika 
Mākslas darbinieku namā, kur maz sēdvietu. To noskatī-
ties laimējās vienīgi tiem, kuŗi saņēma ielūgumu.  

Visas biļetes bija izpārdotas 1978. gadā Latvijas 
Nacionālajā teātrī, kad „mazais teātris sanfrancisko” 
izrādīja Harija Gulbja lugu „Kamīnā klusi dzied vējš”, 
kā arī 1985. gadā Dailes teātrī, kuŗā Ronalda Hārvuda 
(Ronald Harwood) lugā „Karalis un viņa ģērbējs” 
Laimonis Siliņš tēloja Normenu. Trīsdesmit gadu jubi-
leju „mazais teātris sanfrancisko” svinēja Latvijas 
Nacionālajā teātrī ar Augusta Strindberga lugas „Tēvs” 
iestudējumu. Daudzos iestudējumos Laimoņa Siliņa 
partnere bijusi dzīvesbiedre Brigita Siliņa. Viņu nama 
durvis viesiem no Latvijas vienmēr bija atvērtas. 

Latviešu teātŗa cienītājus ASV „mazais teātris 
sanfrancisko” daudzos latviešu centros iepazīstināja ar 
Paula Putniņa, Harija Gulbja un Māras Zālītes lugām. 
Neaizmirstami ir Losandželosas latviešu namā redzētie 
Raimonda Staprāna lugu iestudējumi. 

Par mūža ieguldījumu Latvijas teātŗa mākslā 
Laimonis Siliņš 2013. gadā saņēma „Spēlmaņu nakts” 
balvu. Viņš apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni. 

Viņa dzīve bija teātris Latvijā darbu sācis  jaunais 
ASV vēstnieks 

Rīgā 1. novembrī ieradās  
jaunais ASV vēstnieks Latvijā 
Džons Leslijs Kārvails (John 
Leslie Carwile). Latvijas valsts 
prezidents Egils Levits jauno 
ASV vēstnieku akreditēja 5. no-
vembrī.  

ASV prezidents Donalds Tramps vēstnieka darbam 
Latvijā Džonu Lesliju Kārvailu nominēja 2019. gada    
8. maijā. ASV Senāts viņu šim amatam apstiprināja    
26. septembrī un 28. oktōbrī bija zvēresta ceremonija.   

Džons Leslijs Kārvails ir ASV ārlietu dienesta karjē-
ras diplomāts un līdz apstiprināšanai jaunajā amatā bija 
ASV Valsts departamenta Personāla plānošanas un at-
tīstības biroja direktora vietnieks. Pirms tam Džons 
Leslijs Kārvails no 2013. līdz 2016. gadam bijis ASV 
vēstnieka vietnieks ASV vēstniecībā Nepālā, kā arī eko-
nomisko attiecību padomnieks ASV vēstniecībā Italijā. 
Džons Leslijs Kārvails bijis ASV vēstnieka vietnieks 
Brunejā,  strādājis diplomātiskajā dienestā dažādos 
amatos ASV vēstniecībās Ekvadorā, Irakā, Kanadā, 
Lielbritanijā, Malaizijā un Peru. 

Jaunais vēstnieks savā darbā plāno balstīties uz abu 
valstu divpusējo attiecību stingro pamatu. Viņš vēlas 
satikt Latvijas iedzīvotājus un apceļot valsti un cer, ka 
būs laba sadarbība ar Latvijas valdību. 

Džons Leslijs Kārvails Vūsteras kolledžā ieguva ba-
kalaura gradu,  Džona Hopkinsa universitātē maģistra 
gradu starptautiskajās attiecībās. Viņš  prot angļu, itaļu 
un spāņu valodu. Džonam Leslijam Kārvailam un viņa 
dzīvesbiedrei Karīnai Hausčaildai ir divas meitas. 

Iepriekšējā ASV vēstniece Latvijā bija Nensija Petita. 
Džons Leslijs Kārvails  ir desmitais ASV vēstnieks  
Latvijā kopš  neatkarības atjaunošanas. 

ASV vēstnieka akreditācijas ceremonija Rīgas pilī 
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Labi dzīvot vairākās vietās 

 Ne viens vien ārzemju latvietis tagad dzīvo 
divās vietās: vasarās dzimtenē, Latvijā, bet ziemā 
atgriežas savā ierastajā mītnē.  Tātad mājas ir 
vairākās vietās, un visiem taču zināms, ka nekur 
nav tik labi, kā mājās, vienalga, lai kur tās būtu! 
Arī Ērika Kārtere regulāri no Losandželosas 
brauc uz savu māju Rīgā. Šis gads nebija 
izņēmums, uz Latviju Ērika devās jūlija beigās 
un pavadīja tur vairākus mēnešus. Augusta 
pirmajās dienās viņa bija Kuldīgā, noskatījās 
izrādi par Čikāgas piecīšiem, kuŗā tēloja aktieŗi 
no Rīgas. Ērika stāsta, ka Kuldīgā apmetusies 
mazā restaurētā viesnīcā tieši Ventas krastā, pie 
tilta. Istabu vajadzējis rezervēt jau pavasarī. 
Tātad pieprasījums ir liels! 

Ērika ievērojusi, ka Kuldīgā ir viesmīlīga 
paraža – pie māju sētām nolikti lieli ābolu vai 
bumbieŗu grozi gaŗāmgājējiem.  
Ērika ciemojusies arī  Latvijas Valsts pirmā 

prezidenta Jāņa Čakstes dzimtas mājās Auči 
Ozolnieku novada Salgales pagastā, netālu no 
Jelgavas.  

Decembŗa sākumā Ērikas Kārteres mājās 
atkal notiks tradicionālais svētku saiets ar 
dāvanu apmaiņu un dzejolīšu deklamāciju.   

Informācija, zvanot: 949-831-6945 
Ērika Kārtere (Carter): „Septembrī  Daugavas 

krastā, tālumā redzamas Aizkraukles pilsdrupas, 
virs manis Latvijas debesis.” 

Losandželosa no fotografa Agŗa Ziemeļa skatupunkta 
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Mākslinieces Astrīdas Prestonas  darbu izstādes  

Waiting for Winter 

Above Takayama 
Darbs tapis pēc ciemošanās pie dēla Japānā 

Astrīda Prestona piedalījās mākslinieku grupas 
izstādē Mindshift, kas no 6. oktōbra līdz 17. novembrim 
bija apskatāma LAVA Gallery (2417 W. Valley Blvd., 
Alhambra, CA 91803) 

No 2019. gada 7. jūnija līdz 2020. gada 11. janvārim 
Astrīdas Prestonas darbu izstāde ir Santamonikā Craig 
Krull Gallery (Bergamot Station 2525 Michigan 
Avenue, B3 Santa Monica, CA); tālr.: 310-828-6410.  

Astrīda Prestona ir viena no ievērojamākajām ainavu 
māksliniecēm ASV, viņas darbi ir daudzos mūzejos un 
galerijās gan Amerikā, gan ārzemēs. Māksliniece 
saņēmusi vairākas godalgas.   

Izglītības programmas Focus on the Master (FOTM) 
dibinātājas, fotografes un vēsturnieces Donnas Granatas 
interviju ar mākslinieci Astrīdu Prestonu var noklausī-
ties:  https://youtu.be/ZNTA24q8pZ8 

FOTM dibināta 1994. gadā ar mērķi veicināt mākslas 
populāritāti sabiedrībā,  iepazīstināt ar izciliem mūsdie-
nu māksliniekiem, radīt izpratni par mākslu skolas 
audzēkņiem.  

Astrīda Prestone intervijā piemin savus vecākus, 
architektus Mildu un Staņislavu Borbalus, viņu darbu un 
dzīvi Latvijā, Zviedrijā un ASV, parāda fotografijas. 
Astrīdas Prestonas dēls Makss Prestons (Max Preston) 
jau desmit gadu dzīvo Tokijā, Japānā, strādā kompanijā 
Konami, kur veido savu videospēli Hammer World.  

Mākslinieces vietne tīmeklī:  
www.AstridPreston.com 

Astrīda Prestona izstādes Mindshift atklāšanā pie 
sava darba Mountain Path  (8x6 pēdas, audekls, eļļa)  

Astrīda Prestona savā darbnīcā 
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Laikrakstā Los Angeles Times 13. oktōbrī sporta nodaļā 
ievietots  žurnālista Erika Sondheimera (Eric Sondheimer) 
stāsts par nelaimes gadījumu, kuŗā Granadahillu (Granada 
Hills) skolas audzēkne un volejbola vienības dalībniece  
Liāna Berkolda zaudēja kreisās acs redzi. 2018. gada     
25. augustā Liāna Berkolda aizbraukusi  uz Sanluisobispo 
ciemos pie draugiem, un pusaudži pagalmā ar golfa nūjām 
situši un mētājuši laima augļus. Kāds no draugiem nejauši 
trāpīja ar golfa nūju Liānai pa kreiso vaigu zem acs, viņu 

Palīdz  drosme un gribasspēks  

aizveda uz slimnīcu Fresno. Bija traumēta acs,  lauzts 
vaiga kauls un žoklis. Slimnīcā viņa pavadīja četras dienas 
un tika vairākkārt operēta. Pēc tam viņa veseļojās un mā-
cījās mājās, vien aizgāja noskatīties dažas savas  volejbola 
vienības sacensības.  

Liāna stāsta, ka bažījusies, kā pret viņu izturēsies kla-
sesbiedri, un vai varēs turpināt spēlē volejbolu. 

Skolā Liāna atgriezās šogad  janvārī. Volejbola vienībā 
viņai tagad ir jauna pozicija – cēlāja (setter), un viņai jā-
valkā īpaši acu aizsargi.  

Liāna atzīst, ka sports viņai ļoti palīdz atkal justies labi. 
Vienības treneris Toms Harps uzslavē Liānu,  viņa ir 
fantastiska sportiste ar pareizu attieksmi, vienmēr labā 
garastāvoklī.  

Liāna Berkolda plāno studēt Mičiganas pavalsts univer-
sitātē un saprot, ka nekad nedrīkst padoties.  

Dzīve turpinās, viņai ir otra acs, viņa var redzēt.   
Visu rakstu var izlasīt: 
https://www.latimes.com/sports/highschool/story/2019-

10-11/lia-berkolds-volleyball-loses-eye-accident?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_camp
aign=Feed%3A+latimes%2Fsports%2Fhighschool+%
28L.A.+Times+-+High+School+Sports%29 
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PBLA paziņojums 
„Vīna vakars” PBLA birojā 

Rīgā, Lāčplēša ielā 29-5  
 6. decembrī, sākums plkst. 6.00  
     

 Visi laipni aicināti!           
 

Latvijas valsts 100 gadiem 
veltīts koncerts  

 „Vēstules Latvijai”   
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē 15. no-

vembrī notika koncerts „Vēstules Latvijai”. Tā program-
mā bija skaņdarbi, kuŗus to autori sacerējuši, dzīvojot 
ārzemēs. Koncerta apmeklētāji noklausījās Rīgas 
Saksofōnu kvarteta un pūtēju orķestra „Rīga” atskaņoto 
Nika Gothama „Bakchanālija”, Lolitas Ritmanes 
Rhapsody on a Theme from Justice League (Starcros-
sed: Farewell, Hawkgirl), Andreja Jansona skaņdarbus, 
divus pirmatskaņojumus – Gundegas Šmites „Trīs 
gleznojumi mežā” un Krista Auznieka „Gaismup”. 

Uz ekrāna tika parādīti ASV dzīvojušo māsu – dzej-
nieces, literatūrzinātnieces Valdas Dreimanes (1932-
1994) un gleznotājas Mairas Reinbergas darbi.  

Koncerta režisore – Dace Micāne-Zālīte, piedalījās 
aktrise Ilze Ķuzule-Skrastiņa un diriģents Jānis 
Stafeckis.  

     Vairākās Latvijas 
pilsētās novembrī notika 
koncerts „Manai tautai”– 
Talsos, Ādažos, Bauskā, 
Liepājā, Jelgavā, Mārupē, 
Ogrē, Smiltenē, Cēsīs, 
Rīgā. Koncertos Armands 
Birkens, Lorija Vuda un 

Ieva Akuratere dziedāja klausītāju iemīļotās dziesmas 
„Manai tautai”, „Lūgšana”, „Pazudušais dēls”, „Mūsu 
mīlestība”, „Rīta stundai ir sievietes vārds” un daudzas 
citas. Koncerta nosaukums ir tāds pats kā  Brigitas 
Ritmanes komponētajai atmodas laika himnai „Manai 
tautai” ar Andŗa Ritmaņa vārdiem.  Pirmo reizi to pirms 
trīsdesmit gadiem – 1988. gadā – Ieva Akurātere dziedā-
ja festivālā „Liepājas dzintars” un pēc tam tautas mani-
festācijā Mežaparkā. Dziesma iedvesmoja un stiprināja 
visu latviešu tautu, cēla pašapziņu.  

Koncerti „Manai tautai” Latvijā 

Lolita Ritmane – filmu festivāla 
„Lielais Kristaps”  

žūrijas locekle 

Kinoteātrī Splendid Palace  no 7. līdz 12. novembrim 
notika filmu festivāls  „Lielais Kristaps”. Žūrijā bija fil-
mu zinātniece Zane Balčus, režisors un mācībspēks 
Dāvis Sīmanis,  filmu režisors un producents Arvīds 
Krievs, komponiste Lolita Ritmane (ASV),  filmu reži-
sors un mācībspēks Boriss Frumins (ASV), scēnāriste 
Larisa Gūtmane (Kanada),  filmu režisors Audrjus 
Stonis (Lietuva).  

„Lielā Kristapa” balvas laureāti: 
Režisora Juŗa Kursieša pilnmetrāžas aktieŗfilma 

„Oļegs”; aktieŗfilmas „Jelgava ’94” režisors Jānis Ābele; 
aktrise Kristīne Nevarauska par lomu filmā „Nekas mūs 
neapturēs”; aktieŗis  Jēkabs Reinis par lomu seriālā 
„Sarkanais mežs”; otrā plāna lomas aktieris Dāvids 
Ogrodņiks filmā „Oļegs”; otrā plāna lomas  aktrise Ieva 
Puķe filmā „Jelgava ’94”; režisora Vitālija Manska 
pilnmetrāžas dokumentārfilma „Putina liecinieki”; 
režisores Lizetes Upītes īsmetrāžas filma „Rīgas ceriņi”;  
režisora Ginta Zilbaloža  animācijas filma  „Projām”; 
režisora Emīla Alpa debijas filma „Koris. Diriģents. Ka-
mēr”;  filmas „Blakus” scēnārija autores  Alise Zariņa 
un Marta Elīna Martinsone; mākslinieks Rūdolfs Baltiņš 
(„1906”), kostīmu māksliniece Aija Strazdiņa („Jelgava 
’94”),  grima māksliniece Maija Gundare („Jelgava 
’94”); dokumentārfilmas „Inga dzird” režisors Kaspars 
Goba;  animācijas filmas režisors Edmunds Jansons 
(„Jēkabs, Mimmi un runājošie suņi”); animācijas  
māksliniece Ilze Vītoliņa („Saule brauca debesīs”);  
komponists Richards Zaļupe par mūziku filmā „1906”; 
tālrādes filma „Sarkanais mežs”, režisori Normunds 
Pucis un Armands Zvirbulis. 

Žūrijas atzinība par oriģinālas vēsturiskas gaisotnes 
atveidošanu uz ekrāna piešķirta filmai „1906”, režisors 
Gatis Šmits.  

Balvu par mūža ieguldījumu filmu mākslā saņēma 
režisors Varis Brasla. 
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Krievu rakstnieks Antons Čechovs 1886. gadā sarak-
stīja īsstāstu „Vaņka”, un tā paša gada 25. decembrī tas 
ievietots laikrakstā „Peterburgskaja Gazeta”. Stāsts nav 
priecīgs –  deviņus gadus vecs zēns, bārenis, kas aizsū-
tīts mācīties kurpnieka amatu, grib nosūtīt savam vectē-
tiņam Ziemsvētku apsveikuma vēstuli un uz aploksnes 
uzraksta „Ciemā, vectētiņam”.  

Šo stāstu atcerējos, kad atradām pastkastītē iemestu 
sarkanu aploksni, uz kuŗas bija rakstīts: Jana, Pearl 
Street New Haven, CT,  bez nosūtītāja adreses. Nolē-
mām aploksni atvērt, cerot, ka nosūtītājs savu adresi mi-
nējis vēstulē. Tā bija gaŗa, uz četrām lappusēm, parakstī-
ta ar trim lieliem sākumburtiem: NAV!  

NAV vēstuli rakstījis 2018. gada 2. septembrī, sēžot 
lidmašīnā, no Štutgartes dodoties uz Stokholmu, 
un stāsta, ka ceļo kopā ar kaķi, meklēšot dzīvok-
li, darbu, varbūt mācīšoties utt. Tik gaŗu vēstuli 
bija žēl izmest. Ievietojām ziņu Facebook, lū-
dzot atsaukties sievieti, vārdā Jana, kas mācās 
Jeila universitātē. Atradās kādas astoņas, bet 
neviena nebija īstā. Likt sludinājumu New 
Haven Register nebūtu nozīmes, jo laikrakstam 
ir neliels abonentu skaits un jāšaubās, vai stu-
denti to lasa. Staigājot pa Pearl ielu, reizēm 
uzrunāju vienu otru sievieti, jautājot, vai viņa 
nav Jana, piezvanīju  arī pie dažu māju durvīm, 
taču katrā ir vairāki dzīvokļi. Ej nu atrodi adatu 
siena kaudzē! Nu jau pagājis gads, bet Jana vēl 
nav atrasta. Pirms kādas nedēļas iedevām vēstuli 
vienai no Pearl ielas aktīvistēm, kas katru gadu rīko 
ielas svētkus. Varbūt viņai izdosies meklēto atrast, lai 
gan ļoti iespējams, ka Jana studijas beigusi un jau sen 
aizbraukusi uz citu pavalsti. 

Ceļojums uz Kīvestu 
Man jau sen bija vēlēšanās aizbraukt uz salu Floridā, 

kur dzīvojis Ernests Hemingvejs ar saviem slavenajiem 
kaķiem. Mulsināja salas nosaukums Kīvesta – Key West. 
Key taču nozīmē „atslēga”! Atslēga uz rietumiem?  
Turklāt tur ir veselu Keys – „atslēgu” – 
rinda! Key West šai rindā ir pati pēdējā. 

Noskaidrojās, ka salas nosaukums zudis 
tulkojumā. Spāņu ieceļotāji salu nodēvējuši 
par Cayo Hueso – Kaulu salu, jo atraduši uz 
tās daudz kaulu. Nav gan zināms, vai tie 
bijuši cilvēku vai bruņurupuču kauli, varbūt 
pat nokaltuši ābolkoki, spāņiem pazīstami  
ar nosaukumu hueso. Angļiem cay ir koraļļu  
rifs vai smilšu sēklis (spāniski cayo), ame-

rikāņi šādi apzīmē burtu K, un ļoti iespējams, ka tāpēc 
cay (sēklis) kļuva par key (atslēgu). 

Sākumā mums bija nodoms lidmašīnā ceļot līdz 
Maiami, tur noīrēt auto, Houmstedā apskatīt Edvarda 
Liedskalniņa slveno Koraļļu pili,  Kīlargo (Key Largo) 
iegriezties pie Ingrīdas un Anša Muižniekiem un tad 
doties tālāk pa Pārjūras lielceļu, šķērsojot pārējās salas 
līdz galapunktam. Taču diemžēl bija jārēķinās ar laika 
ierobežojumu. Tāpēc Maiami sēdāmies citā lidmašīnā, 
un Kīvestu sasniedzām ātri. Naktsmītni noīrēt ir 
vienkārši. Salā viesnīcu netrūkst, tāpat iedzīvotāju, kuŗi 
izīrē savu dzīvokli, kamēr uzturas citā pasaules malā. 
Apmetāmies īrētā dzīvoklī viesnīcai līdzīgā ēkā ar 
peldbaseinu un skatu uz jūru.  

Nākamajā dienā devāmies uz Hemingveja māju, kas 
daudziem ir gluži kā svētceļojums. Hemingvejs šajā ēkā 
kopš 1931. gada dzīvojis  vairāk nekā desmit gadu, un te 
mitinās viņa iemīļoto kaķu pēcteči, to esot vairāk nekā 
60, dažāda vecuma. Kaķi, kuŗu ķepām ir vairāk nekā 
pieci pirksti, rosās visās malās, viņi guļ, ēd, staigā, kur 
pašiem patīk, ļauj sevi paglaudīt, viņus var pabarot. Kaķi 
drīkst gulēt Hemingveja gultā, ko labprāt dara, un peldē-
ties  peldbaseinā, ko 

Dzīve austrumu krastā 
Turpinājums 
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laikam gan nedara. Pie mājas vienā pagalma stūrītī ir 
kaķu kapsēta. 

Labi atceros 1961. gada 
2. jūliju, kad radio dzirdēju 
ziņu, ka rakstnieks Ernests 
Hemingvejs izdarījis paš-
nāvību. Tagad gribas pār-
lasīt Hemingveja darbus, 
arī romānu Islands in the 
Stream („Salas straumē”), 
kuŗā pieminēti kaķi.  

Kīvestā vēl aizvien at-
vērti Hemingveja iecienītie 
krodziņi – Sloppy Joe's un 
Green Parrot. Sloppy Joe's 
restorānā pie griestiem ka-
rājas dažādu valstu karogi, 
arī Latvijas, un to pēc Silvijas Pētersones ierosinājuma 
uzdāvinājis Viesturs Pētersons, jo krodziņā kādu laiku 
mūzicējis latviešu bundzinieks! Karogu uz Kīvestu aiz-
vedis Jēkabs Zalte no Ziemeļkalifornijas. Bundzinieka 
vārdu neizdevās uzzināt.  

Kīvestā ir daudz apskatāmu vietu, un tās visas ērti 
sasniedzamas ar Conch Train – tas nav tramvajs vai vil-
ciens, bet auto ar vairākām vaļējām piekabēm, kas kus-
tas lēnām, kā gliemezis, lai tūristi visu labi var apskatīt. 
Biļetes jānopērk iepriekš sākumpunktā. Var braukt arī ar 
bezmaksas autobusu. Braucām vairākas reizes. Šofeŗi ir 
prasmīgi gīdi, izstāsta gan salas vēsturi, gan jaunākos 

notikumus. Turklāt palielās, ka salā esot gaŗākā iela 
pasaulē, kas sniedzas no Atlantijas ōkeana līdz Meksikas 
līcim. Patiesībā šī slavenā Duvāla (Duval) iela ir tikai 
nepilnu pusotru jūdzi gaŗa, to ātri var izstaigāt no viena 
gala līdz otram.  

Kīvesta ir vistālākais 
dienvidu kontinentālais 
ASV punkts, un te vien-
mēr stāv tūristu rinda, jo 
katrs taču vēlas sevi pie 
tā iemūžināt. Kuba no 
šejienes nieka 90 jūdžu 
tālu! Tiltu, kas iesnie-
dzas tālu jūrā un ko 
iecienījuši makšķernieki, 
dēvē par nepabeigto tiltu 
uz Kubu! 

Kādā kafejnīcā, kur 
nogaršojām kubiešu 
kafiju, redzējām senu 
reklāmu – pērciet lidmašīnas biļeti par 10 dolariem un 
30 minūšu laikā būsit Kubā! Turpat pa grīdu pastaigājās 
gaiļi un vistas, kāds gailis pat uzlēca uz galda. Nesen 
atklāju, ka Ņuheivenā  ir kafejnīca Soul de Cuba, kuŗā 
var dabūt gan kubiešu kafiju, gan mohito. Tātad nav ne-
maz jābrauc ne uz Kīvestu, ne Kubu!  

Kīvestā noteikti jāapskata Dabas parks, te lielā ēkā ar 
stikla logiem lidinās neskaitāmi lieli un mazi dažādkrāsu 
tauriņi, daudzi spilgti zili, var izlasīt informāciju un ap-
skatīt neparastus augus, kā arī bruņurupučus un flamin-
gus, kuŗi laiskojas pie nelieliem ūdenskritumiem Ne ma-
zāk interesants ir akvārijs, kuŗā ir haizivis, bruņurupuči, 
dzeloņrajas, aligatori, te var apskatīt skaistās lauvaszivis 
un citus koraļļu rifa iemītniekus, mazos  jūraszirdziņus, 
pat ķirzakas un baltu Birmas pitonu! Apmeklētāji te tiek 
laipni aicināti piedalīties zivju barošanā, un skaidrs, ka 
lielu prieku tas sagādā bērniem. 

Netālu no Hemingveja mājas ir 1847. gadā celta bāka, 
kas savas funkcijas pildīja līdz 1969. gadam. Līdzās 
1887. gadā būvētais bākas uzrauga nams,  tagad tajā 
iekārtots mūzejs. Bākā var uzkāpt pa 88 pakāpieniem, no 
augšas paveŗas skati uz salu un ūdeņiem.  

Iegriezāmies Shipwreck Treasure  mūzejā, kuŗā var 
apskatīt  nogrimušajos kuģos atrastos dārgumus –  sud-
rabu, monētas, traukus, dažādus sadzīves piederumus, 
noskatīties filmu un noklausīties stāstus par pirātiem un 
laikiem, kad Kīvestas iedzīvotāji bijusi bagātākie visā 
Amerikā. 

Un Kīvestā ir mazais Baltais nams, ko septiņi ASV 
prezdenti lietojuši kā atpūtas māju! Īpaši to bija 
iecienījis prezidents Harijs Trumens, no 1946. līdz 1952. 
gadam viņš te uzturējies ziemās. Ēkas iekārtojums ir 
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pieticīgi grezns, tajā viesojušies ārzemju sūtņi, notikuši 
koncerti, augšējā stāvā  prezidenta privātās telpas, 
guļamistabā daudz grāmatu.  

Kīvestas vecākā ēka, kapteiņa Frānsisa Vatlingtona 
(Francis Watlington)  koloniālā stilā 1829. gadā  celtais 
nams, tagad ir mūzejs. Iekšpagalma dārzā labi saglabā-
jies atsevišķs virtuves namiņš.  

Noīrētajā vietā diemžēl grūti bija piekļūt atklātai jūrai 
un plūdmale ļoti akmeņaina, bija jābrauc tālāk un jāielec 
ūdenī no mola kāpnēm, citā tuvējā plūdmalē smiltis bija 
atvestas no Bahamas, un tad ienāca prātā – varbūt 
jūrmalas baltās smiltis varētu ievest no Latvijas? Tas 
būtu izdevīgs eksports!  

Kādreiz, visai pasen, uz Kīvestu varēja aizbraukt ar 
vilcienu. Uzņēmējs, viens no kompanijas Standard Oil 
dibinātājiem Henrijs Flaglers 1905. gadā nolēma, ka, lai 
attīstu tirdzniecības sakarus ar Kubu un Latīņameriku, 
no Maiami jābūvē dzelzceļu uz Kīvestu, un nosauca to 
par Over-Sea Railroad. Domāts, darīts. Floridu diemžēl 
apdraud viestuļvētras. Jau 1906. gadā, dzelzceļa būves 
laikā, viestuļvētras laikā gājuši bojā vairāk nekā simts 
strādnieku, bojājumi viesuļvētru dēļ notikuši arī 1909. 
un 1910. gadā. Taču 1912. gadā 156 jūdžu gaŗais sliežu 
ceļa pagarinājums bija gatavs, un 22. janvārī Henrijs 
Flagleru Kīvestā apsveica tūkstošiem cienītāju. Diemžēl 
gadu vēlāk Henrijs Flaglers nomira. Lielu daļu dzelzceļa 
1935. gada 2. septembrī aizskaloja viesuļvētra, tas vairs 
nav atjaunots.  

Par Henriju Flagleru un viņa 
būvēto dzelzceļu var izlasīt Lesa 
Stendiforda ( Les Standiford) grā-
matā Last Train to Paradise: 
Henry Flagler and the Spectacu-
lar Rise and Fall of the Railroad 
that Crossed an Ocean.  

Floridā 2017. gadā plosījās vie-
suļvētra Irma, šogad arī bijušas 
vairākas. Tagad pie kādreizējās 
vilciena stacijas novietota Henrija 
Flaglera skulptūra  – agrāk bagātā-
kais cilvēks pasaulē skumji sēž uz 
soliņa  un gaida vilcienu, kas nekad vairs nepienāks... 

Kīvestā katru nedēļu iznāk laikraksts (varbūt to var 
saukt arī par žurnālu) Konk Life. Atkal bija jāgudro, kā 
to tulkot, jo vārdam „konk” ir daudz un dažādas nozī-
mes. Skaidrojums Urban Dicitionary:  „A person who is 
very dumb. He has eyes that are too big for his head. 
Often infected with koronkonktitus.” 

Dažu vārdu izcelsme ir visīstākā mistērija! Anglijas 
angļu žargonā conk nozīmē deguns, toties conch (izrunā 
konk) – gliemene. Ak, šis viltīgais „k”! Tulkojot ir ļoti 

viegli kaut ko sajaukt.  
Uz Kīvestas lidostas ēkas lieliem burtiem ir uzraksts: 

Welcome to the Conch Republic!  Kāds Conch Train va-
dītājs pastāstīja, ka ASV robežu patruļnieki  1982. gada 
23. aprīlī stingrāk pāraudīja iebraucējus, kuŗi devās uz 
Kīvestu, izraisot ceļa sastrēgu-
mus, tāpēc  pilsētas galva pazi-
ņojis, ka Kīvestā tiek pasludināta 
neatkarība, tādējādi satricinot 
visu Ameriku, ja ne pasauli. 
Neatkarība gan ilga tikai vienu 
dienu, taču veicināja vēl lielāku 
tūrisma pieplūdumu. Turklāt 
tagad katru gadu tiek svinēta 
Neatkarības diena, Kīvestai ir 
savs karogs un, ja  tūrists vēlas, 
viņa  pasē iespiež īpašu zīmogu, 
ka apmeklēta Conch Republic.   

Kam gan nepatīk gliemežvā-
ki?! Jūrmalā nekādi nevar vienal-
dzīgi paiet gaŗām skaistam glie-
mežvākam, to nepaceļot, lai pa-
ņemtu līdzi uz mājām. Cik glie-
mežvāku nav aizvesti uz Latviju 
un nolikti pie tuvinieku kapu 
kopiņām! Gliemežvāki var būt 
skaista dāvana, piemiņas zīme, no tiem gatavo 
kaklarotas. Žurnālā „Illustrētā pasaules vēsture” lasīju, 
ka apmēram pirms 3500 gadiem ķīniešiem mazie kauri 
gliemežvāki bija maksāšanas līdzeklis, un arī daudzviet 
Āzijā, Afrikā un pat Eiropā. Gliemežvāki labi noderējuši 
celtniecībā. Senie ķelti koka mājas Heineburgā pirms 
balsināšanas noklājuši ar māla un gliemežvāku apmetu-
ma kārtu. Slavenie Vatu torņi Losandželosā vietām 
izrotāti ar gliemežvākiem. Jūras ķemmīšu gliemežvākus 
izlieto par ceļazīmi –  tie norāda  maršrutu, kuŗa gala-
mērķis ir Santjago de Kompostelas katedrāle Spānijā. 
Gribētos doties pa šo ceļu, sākot no Jēkaba katedrāles 
Rīgā, kur var saņemt svētceļnieka pasi, bet šajā dzīvē 
nez vai tas vairs izdosies... Publiskajā plūdmalē 
Ņuheivenā pēc paisuma ir kaudzēm mazu gliemežvāku, 
kuŗus izbeŗ  automašīnu novietošanas laukumā, tie aiz-
stāj oļus. Nez kur paliek paši gliemezīši? Jūrmalā šur un 
tur īpašnieki kādu savas māju sienu izdekorē ar gliemež-
vākiem. Vai tūristi no Latvijas drīkst izvest dzintaru, ko 
atraduši jūrmalā? No Italijas nedrīkst izvest ne smiltis, 
ne gliemežvākus, tāds likums pieņemts pirms gadiem di-
viem. Nesen avīzē lasīju ziņu, ka arestēti divi francūži, 
kas gribēja izvest no Sardīnijas 90 mārciņu pudelēs 
iepildītu smilšu. Viņiem draud liels naudas sods vai pat 
sešu gadu cietumsods! 
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Kīvestā veikalos redzējām visdažādākā lieluma un 
formas gliemežnīcu, tās nebūt nebija lētas.  

Vienā reizē nav iespējams visu, ko gribētu, apskatīt 
un izpētīt, tātad Kīvestā derētu atgriezties. Šīs kūrort-
pilsētas ekonomikai tūristi un tūrisms ir ļoti svarīgi.  Uz 
Kīvestu brauc laulāties tāpat kā uz Lasvegām. Kīvestas 
debesskrāpis ir septiņstāvu viesnīca. Iespēju atpūsties un 
izklaidēties netrūkst, ikviens atradīs, ko darīt – var noīrēt 
laivu un makšķerēt, spēlēt golfu, kāpt uz kuģīša, kas aiz-
ved vērot delfīnus un saulrietu, lēkt ar izplētni, sarunāt 
lidojumu ar hēlikopteru, daudzi tūristi apskata salu, 
braucot ar divriteni vai mopēdu; bieži notiek daždažādi 
festivāli, parādes, koncerti, izstādes, teātŗa izrādes. Dau-
dzos nirējus var pazīt pēc viņu īpašā karodziņa Latvijas 
karoga krāsās. Vēl aizvien Kīvestā ražo un pārdod 
daudzviet pasaulē iecienītos cigārus, var nogaršot kubie-
šu mohito. Uz katra soļa ir kāds krodziņš, bārs, ēstuve, 
restorāns, kuŗos kaut ko savai gaumei atradīs ikviens 
gardēdis. Kīvestā valda īpaši bezrūpīga, laiska jeb dīka 
gaisotne –  apmēram tāda pati ka Dienvidkalifornijas 
Venisē. Neviens nekur īpaši nesteidzas. Atvaļinājumā to 
var atļauties... 

Cīņa nebeidzas 
Pēc atgriešanās mājās bija jācīnās ar New Haven 

Register darbiniekiem. Laikrakstā 10. augustā bija ievie-
tots Konektikutas igauņu, latviešu, lietuviešu, amerikāņu 
sabiedrības Freedom Tree Committee locekles Elonas 
Vaisnes (Vaisnys) raksts par Baltijas ceļu. Tā virsraksts, 
ko parasti izdomā kāds no laikraksta redaktoriem, bija 
Freedom Tree to mark undying spirit of Balkans. Varu 
iedomāties, cik nelaimīga bija autore par šādu muļķīgu 
kļūdu! Aizrakstīju e-pastu uz laikrakstā norādīto adresi, 
lūdzu ievietot labojumu. Nekādu atbildi nesaņēmu. 
Mēģināju piezvanīt, bet automatiskais atbildētājs ziņoja, 
ka tālrunis nedarbojas, lai zvanot citreiz. Aizrakstīju 
laikraksta galvenajai redaktorei, viņa pateicās, ka esmu 
sazinājusies tieši ar viņu, un pēc pāris dienām bija ievie-
tots labojums, diemžēl diezgan paviršs. Kļūdas atkārto-
jas, žurnālisti Baltiju ar Balkaniem sajaukuši pārāk bieži, 
tā reiz bija arī Los Angeles Times! Piektās klases skolēni 
laikam ir gudrāki. 

Kas vēl šajā laikā noticis? Mazdēls Dzintars sācis mā-
cīties latviešu skolā Jonkeros, viņš ir zinātkārs un ziņkā-
rīgs. Nemitīgi jautā:  „Kas tur rakstīts?” un „Ko tas 
nozīmē?” Reizēm prātā nāk sen dzirdēts joks. Kaimiņi 
jautā: „Vai jūsu bērns jau runā?” Vecāki atbild: „Jā, 
tagad mēs mācām viņu ciest klusu.”  

Mācības latviešu skolā notiek sestdienās, braucot no 
Ņuheivenas ceļā jāpavada pusotras stundas vienā virzie-
nā. Pirmie astoņi gadi būs tie grūtākie... Gaŗu ceļu uz 
latviešu svētdienas skolu Losandželosā mēroja skolēni 

un viņu vecāki, braukdami no Venturas, Santabarbaras, 
Tūkstošozolu pilsētas. Arī  vēl tagad, pat no Sandiego. 

Jūlijā Dzintars bija „Īkšķīšu” nometnē Katskiļos, kur 
vardes kurkstēja, gaiļi dziedāja, bērni brēca, griesti čīk-
stēja, durvis klaudzēja ... Viņš  priecājās par iespēju 
iepazīties ar Helmutu Sviksu no Kalifornijas un citiem 
bērniem. Daži no tur satiktajiem arī mācās Jonkeru 
skolā. Varbūt draudzības, kas sākušās skolā, būs uz 
mūžu?  

Sapnī šad un tad esmu Losandželosas latviešu namā, 
sēžu pie bāriņa, aiz kuŗa letes stāv Vilhelms Zaķis vai 
Anita un Uģis Puķīši, dzeŗu Valža Pavlovska izmaksāto 
glāzi vīna, dejoju nama gada svētkos, Jaungada ballē, 
mielojos ar Noras un Signes cepto maizi, jā, pat ēdu  
Carl’s Jr. hamburgeru...  Viens otrs solījis to atsūtīt, bet 
auksts vai uzsildīts jau nav tik gards...                     

Astra Moora 



26  

Ārzemju latviešu amatieŗteātŗu 
festivāls „Laipa” Reikjavīkā  

Īslandes galvaspilsētā Reikjavīkā 12. un 12. oktōbrī 
notika sestais ārzemju latviešu amatieŗteātŗu festivāls 
„Laipa 2019”. Tajā piedalījās 11 latviešu amatieŗteātru 
128 aktieŗi un režisori – no Bergenas, Bredfordas, 
Birmingemas, Briseles, Jorkšīras, Minsteres, Oslo, 
Sanfrancisko un viens no Latvijas, kam tāds pats 
nosaukums kā festivālam – „Laipa”. Festivāls notika 
Reikjavīkas kultūras centrā IÐNÓ. 

Pirmais ārzemju latviešu amatieŗteātŗu festivāls no-
tika pirms sešiem gadiem Bredfordā, Anglijā. Toreiz 
piedalījās četri amatieŗteātŗi. Reikjavīkā abas dienas 
teātris tika spēlēts no agra rīta līdz vēlam vakaram, visas 
izrādes vērtēja teātra kritiķis no Latvijas Atis Rozentāls.  

Festivālā piedalījās Sanfrancisko jaunais teātris, 
izrādot  Annas Brigaderes lugu „Sprīdītis”. Viens no 
aktieŗiem bija Mārtiņš Zinbergs. Lugā viņš tēloja divas 
lomas – Karali un Veco vīriņu, kā arī darīja techniskus 
darbus. Nākamgad „Laipa” notiks Minsterē, Vācijā. 
Festivālā varētu piedalīties arī Losandželosas latviešu 
amatieŗteātris, ja tāds būtu... Varbūt laiks atjaunot? 

Pirmais no kreisās puses – Mārtiņš Zinbergs 

Jaunā teātra Sanfrancisko aktieŗi pēc izrādes devās 
izbraukumā, apskatīja ūdenskritumus un geizerus; 

Mārtiņš Zinbergs – pirmais no labās puses  

(Attēli no Mārtiņa Zinberga Facebook )  
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     8. novembrī, tieši  simts 
gadu pēc Latvijas brīvības 
cīņām, Latvijas kinoteātŗos 
sāka rādīt režisora Dzintara 
Dreiberga vēsturisko kaŗa 
drāmu „Dvēseļu putenis”. 
Šis piecus gadus tapušais  
darbs ir jauna un vizuāli 
spēcīga liecība par to, kā 

latviešu strēlnieki 20. gadsimta sākumā izcīnīja mūsu 
valsti. Filmai mūziku komponēja Lolita Ritmane, skaņu 
inženieris – Marks Matsons  

Filmas finālā aizkustina Lolitas Ritmanes sacerētā 
lūgšana „Dodi mieru mūsu brāļiem” ar Aleksandra 
Grīna vārdiem romāna „Dvēseļu putenis” beigās. 

Lūgšana „Dodi mieru mūsu brāļiem” ieskaņota 
Latvijas Radio studijā, dzied koris „Latvija”, diriģents – 
Māris Sirmais.  

Filmas galvenā varoņa 
Artūra Vanaga lūgšanu  
komponiste Lolita Ritmane 
pārveidoja par a capella 
koŗa dziesmu: „Ievērojot, ka 
filma iecerēta, lai mēs to 
skatītos ar filmas galvenā 
varoņa Artūra Vanaga acīm, 
tieši tāda ir arī mūzika. Da-
žās vietās tā pieklusināta, 
bet dziļo sāpju ainās arī mū-
zika ir drāmatiska. Ir dažas 
orķestŗa melōdijas, temas, 
ko cilvēki varbūt atcerēsies vēl ilgāku laiku pēc filmas 
noskatīšanās.”  

Filmas „Dvēseļu putenis” pirmizrāde Rīgā 

Filmas veidotāji Rīgas latviešu biedrībā 

Lolita Ritmane un Marks Matsons  preses 
konferencē Rīgas latviešu biedrībā 

Lolita Ritmane un Marks Matsons ierodas uz filmas 
„Dvēseļu putenis” pirmizrādi  

     Filmu „Dvēseļu putenis” izrādīja 
kinoteātŗa „Citadele” visās 14 zālēs, 
kur vieta  3000 skatītājiem. Uz 
pirmizrādi ieradās filmas veidotāji, 
aktieŗi, Latvijas valsts prezidents 
Egils Levits, bijušie prezidenti 
Raimonds Vējonis un Guntis 
Ulmanis, aizsardzības ministrs Atis 
Pabriks un ministru prezidents 
Krišjānis Kariņš, filmu režisori 
Jānis Streičs, Rolands Kalniņš un 

Roze Stiebra, dzejniece Māra Zālīte, uzņēmēji, polītiķi, 
kultūras darbinieki, sportisti, mūziķi. Pēc filmas noska-
tīšanās skatītāji piecēlās kājās un ilgi aplaudēja. Filmu 
izrādīja arī citās Latvijas pil-
sētās – Valmierā, Ventspilī, 
Madonā, Daugavpilī, Siguldā, 
Rēzeknē, Jelgavā  un citur. 
Jānis Streičs atzina, ka ir patī-
kami pārsteigts, režisora 
Dzintara Dreiberga veikums ir 
lielisks, viņš  godam ticis galā 
ar sev uzlikto pienākumu.  
Latvijā ir jauns daudzsološs, 
spēcīgs režisors! 

Filmas pirmizrādē bija 
arī Laimons Juris G 
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Novusa turnīrs Vašingtonā, Latvijas vēstniecībā ASV 

Turnīrā „Novusa kauss” 9. novembrī sacentās 20 sportistu  no Atlantas, Čikāgas, Losandželosas, Ņujorkas, 
Toronto un Vašingtonas; 2. rindā pirmais no kreisās Vilnis Auziņš, septītais – Jānis Daugavietis  

Sacensības atklāja Latvijas vēstniecības  
ASV vadītāja vietnieks Juris Pēkalis  

Sacensību uzvarētāju balvas  

No labās: Jānis Daugavietis, Latvijas vēstnieks ASV 
Māris Selga, Vairis Dravenieks, Juris Monrose  

Turnīra rezultāti 
1. v. Vairis Dravenieks  (Ņujorka)  
2. v. Juris Monrose (Čikāga)  
3. v. Jānis Daugavietis (Losandželosa) 
Turnīra rīkošanā daudz palīdzēja Latvijas viestniecī-

bas ASV 3. sekretāre Anna Stepanova. Viņai, Latvijas 
vēstniekam ASV Mārim Selgam un  Latvijas vēstniecī-
bas ASV vadītāja vietniekam Jurim Pēkalim tika uzdāvi-
nāts novusa krekls.  Palīdzēja arī vēstniecības sekretāre 
Liāna Eglīte un Marta Pēkale.  

 Turnīrā nebija dalības maksas. Sacensību dalībnieki 
dzēra no Latvijas atvestu četru šķirņu alu un mielojās ar 
ķiploku grauzdiņiem.  
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Tautasdziesmu animācijas 
filmas 

Amerikas latviešu apvienības Izglītības nozare 
piedāvā tautasdziesmu animācijas filmiņas – latviešu 
bērnu iemīļotās „Kur tu teci, gailīti manu”, „Aiz 
kalniņa dūmi kūp”  un dažas citas.  

Tās atrodamas ALAs Youtube kontā:  
https://www.youtube.com/channel/UC-

q7Ku_N4SKhsVs9YUgxHOg/videos 
 

Lai izdodas! 

Hugo un Helmutu Sviksus sākt nodarboties ar 
BMX iedvesmoja Gustavs Daugavietis, kas plūcis 
laurus  jau vairākās ievērojamās  BMX sacensībās 

ASV; tagad viņi visi trenējas kopā! 

Latvijas goda konsuls 
Kalifornijā Juris Buņķis   
6. oktōbrī kārtējo reizi 
uzņēmās kārtības sarga 
pienākumus, un viņa 
dzīvesbiedre Tīna Buņķe 
piedalījās 5 km Believe 
Walk in Redland, lai veici-
nātu ziedojumus krūšu vēža  ārstniecībai un pētniecis-
kam darbam. Dalībnieku skaits pārsniedza 10 000, tika 
saziedots ⅓ miljona dolaru. Gājiena laikā skanēja mū-
zika, daudzās atbalsta grupas uzmundrināja dalībniekus. 
Ed Hales parkā godināja sievietes, kam izdevies uzveikt 
krūšu vēzi, speciālisti konsultēja pacientus un viņu 
ģimenes.  Četrkājainie dalībnieki iestiprinājās pie Bark 
and Believe stenda.  

Dzīvības sardzē 
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Citāts 
Veikalu plauktos ir redzami skaisti stikla podiņi ar 

uzrakstu „Tīrs Austrālijas medus”. Paņemot šādu 
podiņu rokā un uzrakstu aplūkojot caur vairojamo 
stiklu, pašā apakšmalā var atrast mazus sīkus burtiņus, 
kas saka – „apstrādāts”.  Vienkāršajam mirstīgajam 
nevar ienākt ne prātā, ka medu „apstrādāt” nozīmē: to 
atvest mucās no Austrālijas, izkausēt, pamatīgi atjaukt 
ar vārītu ūdeni, piešaut cukuru un iepildīt podiņā. 
Vislielākais brīnums patiesībā ir fakts, ka šādā veidā 
„apstrādāts” šis produkts vēl vienmēr ir un paliek „Tīrs 
Austrālijas medus”.  
Gunars Janovskis „Par mata tiesu”;  no stāstu 
krājuma „Nelūgtos ciemos” (Grāmatu Draugs, 1970) 

www.enciklpedija.lv 
350 autoru 700 šķirkļu – fizika, literātūra, 

mūzika, vēsture, māksla utt. 

JOCIŅI 
Tēvs rāj dēlu: „Kaunies, Pēter! Tu jau veselu gadu es 

skolā, bet vairāk kā līdz desmit skaitīt neproti. Kas no 
tevis dienās iznāks?” 

Dēls lepni atbild: „Boksa treneris, tēt!” 
*** 

Skolotāja vaicā bērniem, par ko viņi vēlētos kļūt. 
Ilzīte paceļ roku un saka: 

„Es gribu kļūt par burvi!” 
„Kāpēc?” brīnās skolotāja. 
„Tad es pārvērstu jūs ar kanārijputniņu un atvērtu 

logu...” 
***  

Zobārsts pacientam: „Pagaidiet, es vēl neliku jums 
atvērt muti un teikt Ā.” 

Pacients taisnojas: „Es tikai ieraudzīju jūsu skaisto 
asistenti.” 

*** 
Aija jautā brālim: „Kā gan mūsu vecāki varēja beigt 

skolu bez Google un Vikipēdijas?” 
 *** 

„Vai ātrā palīdzība?” 
„Jā.” 
„Lūdzu, lūdzu, palīdziet man no šejienes izkļūt cik  

drīz vien iespējams!” 
„Kur jūs esat?” 
„Facebook!” 

*** 
Pacients sūdzas ārstam: „Man ir tik daudz darba, ka 

nevaru nevienu nakti gulēt!” 
„Un kā tad jūs to varat izturēt?” jautā ārsts. 
„Es guļu dienā.” 

*** 
Profesors  restorānā paēdis pusdienas, samaksā un 

saka viesmīlim: „Lūdzu, palīdziet atrast manu cepuri!” 
„Tā jums jau ir uz galvas!” 
„Ā, tad es pats to atradīšu!”  

*** 
Līgava saka līgavainim: „Kad mēs apprecēsimies 

mums laikam būs jādzīvo pie taviem vecākiem.” 
„Nez vai to varēs, jo viņi vēl dzīvo pie saviem 

vecākiem.” 
*** 

Kaimiņš jautā: „Cik piena dod jūsu govs?” 
„Deviņus litrus dienā.” 
„Un ko jūs ar to darāt?” 
Trīs litrus patērējam paši un divpadsmit vedam uz 

pilsētu pārdot.” 
*** 

„Jāni, prasu pēdējo reizi: kad atdosi parādu?” 
„Tas gan labi, ka prasi pēdējo reizi!” 

Angus un Edmonda 
piedzīvojumi turpinās  
Ņujorkā dzīvojošā latviešu autore Gunna 

Diksone (Dickson) sarakstījuši un izdevusi  
vairākas grāmatas par saviem minčiem Angus 
un Edmondu, par viņu piedzīvojumiem 
Katalonijā, Italijā, Skotijā un Floridā 

Drīzumā klajā nāks jauna grāmata, šoreiz 
par pārgalvīgo kaķu piedzīvojumiem Ungārijā. 
Visās grāmatās ir asprātīgi zīmējumi. 
Grāmatas var iegādāties www.amazon.com 

Informācija par citām Gunnas Diksones 
grāmatām: https://gdicksonbooks.com/books/ 
Jaunās grāmatas illustrātore ir Sūelena Krolija 
Vīvere (Suellen Crowley Weaver). Grāmata 
būs laba dāvana Ziemsvētkos gan bērniem, gan 
pieaugušajiem.   

Angus un Edmonds gaida 
Ziemsvētkus 
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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/  

Vai tā ir lauva? 

Nē,  Zigrīdas Upenieces mīļais kaķītis Vasabi;  
viņš daudz guļ un pirms aizmigšanas allaž saldi jo 

saldi nožāvājas... 

Mūsu mīluļi, draugi, sargi, sarunu biedri, ģimenes locekļi 

Viktorija Marguleta ar dvīnīšiem. Mīluļu nekad nav par daudz!  

Kur ir suns, tur jābūt arī kaķim!  
Viktorijas Marguletas un Viļņa 

Auziņa gudrais suns Fredis 
uzmana, lai neviens cits neapēd  

viņa drauga barību 

Suns ar kaķi strīdējās,  
Aizkrāsnē tupēdami. 
Kaķis suni pievārēja, 
Piemūrīti paturēja. 

Sunītim maizi devu, 
Ne ļaunam cilvēkam: 
Suns man sētu pasargāja, 
Ļauns man laba nevēlēja.  

                           Tdz. 
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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 

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             

Latviešu valodu tīmeklī var apgūt, izmantojot paš-
mācības rīku “e-Laipa”: https://elaipa.lv/Home/A1 

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 lauk-
akmenī savu, tuvinieku vai draugu vārdus. Latvijas 
laukakmeņu bruģis tiek ieklāts Likteņdārza draugu ale-
jā, kas ved uz dārza centrālo daļu – amfiteātri pie Dau-
gavas. Alejas izveidei nepieciešami 113 000 bruģakme-
ņu. 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 daudzfun-
kcionālās sabiedriskās ēkas un Lielā ziedu kalna celt-
niecība. Nozīmīgs jaunums būs digitālā ekspozīcija 
„Liktens gāte”, kas stāstīs par Latvijas cilvēku likteņiem 
20. gadsimtā.       Kokneses fonds 

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 
 

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 

  

 DK LB biedrs, pilots 
 

    RALFS NIEDRA 
 

dzimis 1971. gada 3. maijā Rīgā 
miris 2019. gada 19. oktōbrī Siguldā 

Par DK LB paveikto un 
turpmāk darāmo 

Dienvidkalifornijas latviešu biedrības valdes sēdes no-
tika 15. septembrī, un 13. oktōbrī. Valdes locekļi sēdēs 
pārrunāja paveikto un turpmāk darāmo. 

Labi izdevās Jāņu svinības, paldies Latvijas goda 
konsulam Jurim Buņķim. Varbūt viņš būs ar mieru arī 
turpmāk rīkot Jāņus savā dzīvesvietā. Jāņos ieņemts $850. 

Latviešu biedrības bibliotēkas pārzine ir Inguna 
Galviņa. Bibliotēkā ir daudz dubulteksemplāru,  vēl 
aizvien nav pilnīgas grāmatu kartotēkas. Svarīgi 
noskaidrot, kādas grāmatas sūtīt uz Latviju. Ne visas 
pieņem, jo uz  Latvijas bibliotēkām grāmatas sūta arī no 
citiem latviešu centriem. Valdes locekļi nolēma sazināties 
ar Rietummičiganas universitātes bibliotēkāri Mairu 
Bundžu, jo viņai ir vairāk informācijas, kur grāmatas 
pieņem. 

Dāvis Reins gatavo jaunu adrešu grāmatu un cer to 
pabeigt līdz gada beigām. 

Ļoti svarīgi biedrībai piesaistīt vairāk biedru. Lūgums 
visiem biedriem samaksāt biedru naudu gada beigās, lai 
būtu zināms biedrības biedru skaits. Plānots izgatavot 
biedrības biedru sarakstu un novietot latviešu namā pie 
sienas. Latvijas valsts dibināšanas atceres sarīkojumā  
izplatīs biedru pieteikšanās anketas. 

Līdz svētkiem  tiks sagādāts  jaunā Latvijas valsts pre-
zidenta Egona Levita portrets, lai papildinātu prezidentu 
galeriju nama zālē pie sienas. 

Valde ir pateicīga mūžībā aizsauktajiem DK LB bied-
riemVeltai un Auseklim Lapiņiem un Jānim Ripam par 
testamentā atstāto ziedojumu biedrībai.  

Tiek pārrakstīti DK LB statūti, lai iegūtu legālas bez-
peļņas organizācijas statusu. 

Valdē ir vairāki jauni locekļi. Juris Zinbergs apņēmies 
veikt reklāmas darbus. Endija Damroze, Pēteris Staško, 
Inese Sviķkalne, Līga Sviksa un Dace Taube palīdzēs 
atsevišķos projektos.  

Biedrības interni ir  Dāvis Berkolds un Annija Tetere. 
Biedrības darbā aicināti iesaistīties arī citi jaunieši. Bez 
jauniem biedriem biedrībai darbu turpināt nebūs 
iespējams.  
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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 decembris 
Dienvidkalifornijas latviešu ev. lut. draudzes informācija  

„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 
  

Lūdzam nokārtot draudzes nodevas par 2019. gadu!   
 

Draudzes nodeva – $250.00; nosūtīt kasierei Dacei Taubei:  3142 Helms Ave., Los Angeles, CA  90034    

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

24. decembrī plkst.  6:00 Svētku vakara dievkalpojums 
(draudzes locekļu vadīts/laju dievkalpojums) 

12. janvārī plkst. 11:00 Zvaigznes dienas dievkalpojums (diakone Guna Reina) 
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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  


