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SARĪKOJUMU KALENDĀRS 
 5.  janvārī plkst. 9.00  pavasaŗa sēmestŗa sākums  Losandželosas latviešu skolā 

 26.  janvārī  Draudzīgā aicinājuma sarīkojums Losandželosas latviešu skolā; 
sarīkojuma temats – „Latvijas mūzeji” 

9. februārī plkst. 1.00 pianists Juris Žvikovs latviešu baznīcā Losandželosā  
atskaņos latviešu komponistu darbus (dalības maksa $20)  

29. martā DK LB biedru pilnsapulce 

2020. gada sagaidītāji Losandželosas latviešu namā 
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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:   
Nora Mičule (Losandželosas latviešu skolas pārstāve);   
Valdis Pavlovskis (ārējās informācijas apmaiņa); 
Sanita Šūmane (sadarbība ar Amerikas latviešu 
apvienību);  
Jānis Taube (kasieris), epasts: jetaube70@gmail.com 
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, Zane Kalniņa, Ilze Matsone, 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 valdes priekšnieks nevarēs ierasties, 
sēdi vadīs kāds no priekšnieka vietniekiem. 

DK LB vietne tīmeklī:  www.biedriba.org  
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Pirms 26 gadiem, pieminot Latvijas neatkarības dek-
larācijas 75. gadskārtu, Rīgā klajā nāca neliela grāmata 
„Latvija 75”, kuŗā sakopoti vairāku autoru raksti par 
latvju tautas likteņgaitām ceļā uz Latvijas brīvību. Vienu 
no rakstiem vēstures zinātņu doktore Ilga Grava sāk ar 
šādu rindkopu: „Nekas tautai nedodas tik grūti kā brīvī-
ba. 1905.-1907. gada revolūcijas laikā Baltijas provinces 
pamatīgi nobaidīja Krievijas impērijas centru. Nobaidīja 
tik spēcīgi, ka cars ilgāku laiku šaubījās: ļaut vai neļaut 
Pirmā pasaules kaŗa gaitā veidot latviešu strēlnieku 
bataljonus. Kā parādīja tālākie notikumi – šaubas bija 
pamatotas.” 

Ieskatīsimies šo šaubu cēlonī. 
Vēsturnieks Uldis Ģērmanis grāmatā „Latviešu tautas 

piedzīvojumi” raksta: „Krievijas sociāldemokratu (vēlāk 
komūnistu) vadonis Vladimirs Ļeņins atzīst, ka nekur 
cara Krievijā 1905. gada revolūcija nav bijusi tik asa un 
guvusi tādus panākumus kā Latvijā. To viņš izskaidro ar 
latviešu augstāko attīstību un izglītību un viņu nacionālo 
apspiestību.”  

Pirmajam pasaules kaŗam 1914. gada 1. augustā sāko-
ties,  kad Vācija pieteica Krievijai kaŗu, krievu armijā 
lielā skaitā iesauktie latvieši cīnījās, nāvi nicinot, lai gan 
nemākulīgās krievu vadības dēļ cieta lielus zaudējumus. 
Cara armija, kaujas spējām mazinoties, atkāpās, un 
1915. gada pavasarī vācieši ielauzās Kurzemē, kur viņus 
pie Jelgavas uzveica latviešu divi Daugavgrīvas zemes-
sargu bataljoni.  

Bīstamais stāvoklis frontē un drošsirdīgo latviešu 
līdzšinējās kaujas spējas pamudināja krievu armijas virs-
pavēlnieku tā paša gada 1. augustā dot atļauju dibināt at-
sevišķas latviešu kaujas vienības, latviešu virsniekiem 
komandējot latviešu valodā un lietojot nacionālo simbo-
liku – ar tālejošām sekām. Tika nodibināti astoņi 
bataljoni un viens rezerves bataljons.  

Apstiprinot Zemgales karoga metu ar uzrakstu 
„Tēvzemes brīvestību pirksim mēs ar asinīm” ķeizars 
Nikolajs II aizdomīgi atzīmēja dokumenta malā: „Devīzi 
var dažādi saprast.” Pa to laiku vācu armija bija  
ieņēmusi Kurzemi un Zemgali un strauji tuvojās Rīgai. 

Latviešu bataljonu strēlnieku varonība jau no pirma-
jām kaujām 1915. gada oktōbrī, kuŗās izcēlās komandie-
ris Frīdrichs Briedis, un vēlāk, apturot Vācijas armiju pie 
Daugavas un septiņu mēnešu sīvām cīņām,  aizstāvot 
Nāves salu, izpelnījās slavu un plašu uzmanību ne tika 
dzimtenē, bet arī ārzemēs. Lasot par strēlnieku kaujām, 
kāds Eiropas valstsvīrs teica: „Jauna valsts ir dzimusi.” 

1916. gada beigās papildinātos strēlnieku bataljonus 
pārdēvēja par pulkiem, ko vāciešu kaŗavadoņi nosauca 
par „zvaigžņu pulkiem”, salīdzinot tos ar astoņām mir-
dzošām zvaigznēm pie Rīgas debesīm. 

Tad notika kaut kas līdz šim nedzirdēts. Šie astoņi 
latviešu strēlnieku pulki, apvienoti divu brigāžu divīzijā, 
Rīgas frontē Tīreļu purva apvidū pie tā dēvētā Ložmetē-
ju kalna, ko iekaŗoja asiņaino Ziemsvētku kauju laikā, 
naktī pārsteiguma uzbrukumā sniegputenī un salā pār-
rāva nocietināto vācu fronti bez neviena lielgabala šāvie-
na! Taču apsolītie krievu palīgspēki nenāca, un strēlnieki 
kārtējo reizi veltīgi cieta zaudējumus, lai noturētu fronti. 
Pēc 25 dienu ilgām Ziemsvētku kaujām latviešu strēlnie-
ki sasniedza savas slavas lielākos augstumus Pirmā 
pasaules kaŗā. 

Pēdējā lielākajā strēlnieku kaujā uz Latvijas zemes no 
ielenkuma un iznīcināšanas tika glābta bēgošā krievu  
12. armija, kad 1917. gada septembrī vairāku simtu vācu 
lielgabalu atklāja viesuļuguni Rīgas frontē un strēlnieki 
26 stundas no vietas atsita nepārtrauktos vācu uzbruku-
mus. Dažas dienas vēlāk Rīgā ienāca vācu kaŗaspēks. 
Pēc 1917. gada februāŗa revolūcijas Krievijā un  boļše-
viku apvērsuma oktōbrī krievu armija vairs nekaŗoja. 
1918. gada februārī, boļševiku miera sarunām ar Vāciju 
izjūkot, vācieši visā austrumu frontē pārgāja uzbrukumā 
un okupēja visu Latviju. 

Pulkvedis Jānis Hartmanis grāmatā „Latvija 75” 
raksta: „...strēlnieki uzskatāmi par Latvijas bruņoto 
spēku 1919. un 1920. gada pamatlicējiem un avangardu. 
Latvijas  atbrīvošanas cīņās puse nacionālās armijas 
virsnieku un trešdaļa kareivju bija cīnījušies latviešu 
strēlnieku vienībās.” 

Strēlnieku varoņgars iemiesojās pulkveža Oskara 
Kalpaka komandētajā Latvijas topošās nacionālās armi-
jas bataljonā, kopā ar Vācijas brīvprātīgo dzelzsdivīzijas 
un baltvācu landesvēra jeb zemessardzes vienībām vācu 
kaŗaspēka virspavēlnieka ģenerāļa Rīdigera Golca vadī-
bā, stājoties pretī iebrūkošajai sarkanarmijai tikai mēnesi 
pēc jaunās Latvijas valsts proklamēšanas 1918. gada 18. 
novembrī.  

Varoņgars pieauga pēc pulkveža Oskara Kalpaka kri-
šanas pulkveža Jāņa Baloža komandētajā brigādē sekmī-
gās kaujās Kurzemē un Rīgas atbrīvošanā 1919. gada 
maijā. 

Varoņgars pastiprinājās pulkveža Jorģa Zemitāna 
komandētajā Ziemeļlatvijas brigādē igauņu armijas 
sastāvā, kopējās Cēsu kaujās, jūnijā sakaujot vācu kaŗa-

Latvijas atbrīvošanas cīņu dalībnieku varoņgars mūžam dzīvs 
DK Daugavas Vanagu apvienības priekšnieka Teodora Lilienšteina runa DK latviešu ev. lut. 

baznīcā 2019. gada 10. novembrī, godinot drosmīgos cīnītājus par Latvijas neatkarību 



4  

spēku un izjaucot Vācijas valdības slēpto atbalstu balt-
vācu muižniecībai izveidot Baltijas hercogisti. 

Varoņgars vienoja visu latvu tautu, kad izšķīrās 
Latvijas būt vai nebūt liktenis Latvijas armijas cīņās ar 
1919. gada oktōbrī Rīgai uzbrūkošo Bermonta-Golca tā 
dēvēto Rietumkrievijas brīvprātīgo spēcīgi apbruņoto 
armiju, ko Bermonts, krievu virsnieks ar šaubīgu pagāt-
ni, bija savervējis no krievu baltgvardes kaŗagūstekņiem 
un Latvijā palikušās dzelzsdivīzijas atliekām, lolojot 
nodomu atjaunot Krievijas cara troni. Ar angļu un franču 
kaŗakuģu artilērijas atbalstu tika salauzta bermontiešu 
pretestība, un 1919. gada 11. novembŗa rītā Rīgas 
baznīcu zvani skanēja – Pārdaugava bija atbrīvota. 

Varoņgars izpaudās brīvības cīņu kulminācijā, latvie-
šu un poļu kopīgiem spēkiem 1920. gada janvārī padze-
not pēdējās sarkanarmijas daļas no Latgales. 

1920. gada 11. augustā, noslēdzot miera līgumu ar 
Latviju, Padomju Krievijas pārstāvji apsolīja uz mūžī-
giem laikiem atzīst Latvijas neatkarību. 

Latviešu strēlnieku bataljona dibināšana īstenoja 
latvju tautas gadu simteņiem ilgas pēc savas tēvzemes 
un neatkarības. Protams, upuŗi bija lieli. No Pirmā pa-
saules kaŗa laikā cara armijā 35 000 kritušajiem latviešu 

kaŗavīriem aptuveni 10 000 bija latviešu strēlnieku pul-
kos, neskaitot sarkanos strēlniekus. Latvijas atbrīvoša-
nas cīņu laikā krituši un bez vēsts pazuduši vairāk nekā 
3000 kaŗavīru un virsnieku. Latvijas armija no 220 vīru 
Kalpaka bataljona pirmsākuma grupas izauga līdz 
76 000 vīru lielam kaŗaspēkam.  

Satversmes sapulce 1920. gada 18. novembrī apstip-
rināja likumu piešķirt Lāčplēša kaŗa ordeni ar devīzi 
„Par Latviju” par militāriem nopelniem Latvijas atbrīvo-
šanas cīņās 1918.-1920. gadā, kā arī bijušajiem latviešu 
strēlnieku pulku dalībniekiem par nopelniem kaujās 
Pirmā pasaules kaŗa frontēs Latvijas territorijā 1919. ga-
da 11. novembrī, kad Latvijas armija no Daugavas 
krastiem padzina Bermonta-Golca kaŗaspēku. Ordenim 
bija trīs šķiŗas, un ar to apbalvoti 2153 kavalieŗi, tostarp 
ārzemnieki. 11. novembri pasludināja par Latvijas 
armijas svētku dienu – Lāčplēša dienu. 

Lāčplēša Kaŗa ordenis piešķirts līdz 1928. gadam, bet 
Lāčplēša varoņgars turpināja un joprojām turpina 
iemiesoties jaunos brīvības cīnītājos par Latviju – uz 
mūžīgiem laikiem, kamēr vien mīlestība pret Latviju un 
latvju tautu pastāvēs.  

Dievs, svētī Latviju! 

Latvijas Banka izlaidusi Brīvības cīņām veltītu sudra-
ba kollekcijas monētu „Brīvības cīņas (1918-1920)”.  

Monētas priekšpuses (aversa) centrā kubisma manierē 
stilizēti atveidots cīnītāju gājiens, bet centrā pa kreisi – 
kaŗavīra atvadas no līgavas. Gar aversa labo malu puslo-
kā augšā izvietots uzraksts „Brīvības cīņas”, savukārt 
lejā ir uzraksts „Latvija” un gadskaitļi 1918-1920. 

Monētas aizmugures (reversa) centrā sarkanbaltsarka-
nais Latvijas karogs, abās pusēs tam attēloti pārrauti 
ierakumu nožogojumi. 

Kollekcijas monētas „Brīvības cīņas (1918-1920)” 
grafiskā dizaina un plastiskā veidojuma autors ir māksli-
nieks Andris Vārpa. 

Monētas metiens – 4000 eksemplāru. Monēta izgata-

vota Lietuvā „Lietuvos monetø kalykla”. Monētas cena 
Latvijas Bankas kasēs un vietnē e-monetas.lv – 50 eiru, 
iegādes limits vienai personai – divas monētas. 

Monēta veltīta Latvijas Neatkarības kaŗam un visiem, 
kas palīdzēja izcīnīt neatkarību. Uz Pirmā pasaules kaŗa 
rezultātā sabrukušo impēriju drupām proklamētā 
Latvijas Republika tika izcīnīta, tās tautai vairāk nekā 
pusotru gadu ar ieročiem rokās aizstāvot jauniegūto 
brīvību pret ārējiem un iekšējiem ienaidniekiem. Tā bija 
militāra un polītiska cīņa, kas apliecināja latviešu nācijas 
polītisko briedumu, pašaizliedzību un tiesības dzīvot 
neatkarīgā, demokratiskā un brīvā Latvijā. 

Laiks no Latvijas Republikas proklamēšanas 1918. 
gada 18. novembrī līdz miera līguma parakstīšanai ar 
Padomju Krieviju 1920. gada 11. augustā bija viens no 
nozīmīgākajiem un sarežģītākajiem posmiem Latvijas 
vēsturē. Mūsdienās to dēvē par Latvijas Neatkarības 
kaŗu. Latvijas sabiedrībā laikā starp Pirmo un Otro 
pasaules kaŗu, raksturojot 1918.-1920. gada militārās un 
polītiskās norises, tika lietoti dažādi jēdzieni – gan 
„Atbrīvošanas kaŗš”, gan „Brīvības cīņas” un „Brīvības 
kaŗš”. Tie visi simbolizē latviešu nācijas cīņu par savu 
brīvību, neatkarību un valstiskumu 1918.-1920. gadā. 

Brīvības cīņām veltīta sudraba kollekcijas monēta 
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Latvijas valsts dibināšanas dienas atceres sarīkojumu 
Dienvidkalifornijas latviešu biedrība rīkoja 24. novem-
brī, nedēļu pēc 18. novembŗa, jo bija jārēķinās ar māksli-
nieku Rūtas un Valža Muktupāvelu iespēju piedalīties.  

Zāle bija pilna apmeklētāju. Godasardzē pie karogiem 
stāvēja deju kopas „Pērkonītis” dalībnieki. Sarīkojuma 
apmeklētāji ar gandarījumu noklausījās Latvijas valsts 
prezidenta Egila Levita uzrunu latviešiem ārzemēs 
videolentē.  

Pacilāti skanēja Latvijas  un ASV himna, klavieŗpa-
vadījumu spēlējot Norai Mičulei.  

Svinību dalībniekus sveica Dienvidkalifornijas 
latviešu biedrības valdes priekšsēdis Ivars Mičulis, DK 
Daugavas Vanagu apvienības priekšnieks Teodors 
Lilienšteins, Losandželosas latviešu sabiedriskā centra 
valdes priekšsēdis Aivars Jerumanis. Teodors 
Lilienšteins savā uzrunā uzsvēra, ka Latvijas Republikas 
neatkarības proklamēšana 1918. gadā bez Latvijas 
atbrīvošanas cīņām 1919. un 1920. gadā būtu palikusi kā 
zemteksta piezīme vēstures grāmatās. Viņš atgādināja, 
ka līdz ar Latvijas dibināšanas 101. gadadienu mēs 
svinam arī 100. gadskārtu, kopš Brīvības cīņas sākās – 
pēc Krievijas sarkanarmijas iebrukuma  jaundibinātajā 
Latvijas valstī tikai mēnesi vēlāk. Ar sabiedroto militāro 
atbalstu un Latvijas nacionālajai armijai izaugot no 220 
vīru grupas līdz 75 000 vīru kaŗaspēkam varonīgi tika 
izcīnīta Latvijas suverenitāte de facto. Uzvaru veicināja 
apzinīga valsts ideja, ticība taisnīgumam, kopīga griba, 

viens  mērķis un galvenais – mīlestība pret Latviju un 
latvju tauta. Teodors Lilienšteins aicināja iegaumēt šos 
ideālus Latvijas Republikas brīvības un neatkarības 
nostiprināšanai un pastāvēšanai un vēlēja augstu laimi 
un Dieva svētību Latvijai! 

Aivars Jerumins aicināja būt pateicīgiem Dievam un 
mūsu neatkarības cīnītājiem – kaŗavīriem un valstsvīr-
iem, kas  ziedojās, lai taptu neatkarīga Latvijai, un 
rētoriski vaicāja: kas mēs būtu, ja  mūsu vectēvi un 
vecvectēvi nebūtu izcīnījuši Latvijas neatkarību? Viņš 
atgādināja, ka tālredzīgie latvieši saziedoja naudu un 
uzcēla šo namu, kuŗā pulcējamies jau gandrīz 50 gadu, 
un aicināja lepoties, ka esam latvieši, būt pateicīgiem 
mūsu tautai un Latvijas valstij un pavaicāt pašiem sev: 
ko Latvija no mums sagaida? 

Apmeklētājus apsveica goda viesi  – Lietuvas 
ģenerālkonsula aizstājēja Agne Gurevičiene, Igaunijas 
goda konsuls Jāks Treimanis un Latvijas goda konsuls 
Dienvidkalifornijā dr. Juris Buņķis.  

Latvijas Republikas pasludināšanas 101. gadadienas svinības 

Karogu ienesa, no kr.: Ella Makolifa (McAuliffe),  
Juris Zinbergs un Aija Reimane 
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Svētku runu teica ALAs vicepriekšsēdis Mārtiņš 
Andersons, pieminot  Brīvības cīņas un mūsdienu 
ekonomiskos un polītiskos apstākļus Latvijā.  

Sarīkojumu latviešu un angļu valodā prasmīgi vadīja 
divi Losandželosas latvieši skolas absolventi – Annija 

Dziesma Tetere un  Dāvis Berkolds. Abi jaunieši ir arī 
mācekļi Dienvidkalifornijas latviešu biedrības valdē.  
Jānovērtē skolotāju un vecāku darbs, audzinot apzinīgus 
un darbīgus jauniešus. 

Berkolds un Annija Dziesma Teteris izteiksmīgi 
nolasīja dzejnieka Antona Bārdas dzejoli „Es brīnos”, 
kuŗā  apjūsmota Latvijas daba: 

Es brīnos par sauli Latvijā,  
Cik gan tā spoža un jauka —  
Kā mirdz tā zirnekļa pinumā  
Uz rudenī nokopta lauka!  
Es brīnos par mākoņiem Latvijā,  
Cik skaisti tie pāri mums liecas  
Un ietīt blāzmainā mirdzumā  
Gan mājas, gan pakalnus tiecas!  
Es brīnos par debesīm Latvijā,  
Cik dzidri tās staro un silti  
Un ietveŗ tik dīvainā atspulgā  
Ir dzimtenes pelēko smilti!  
Par vēju pat brīnos es Latvijā,  
Cik kokus tas noliekt spēj mīksti! —  
Un, ja tu to redzi un izjūti tā,  
Vai zemi šo nemīlēt drīksti? 
Visus sajūsmināja deju kopas „Pērkonītis” dejotās 

divas dejas  – „Randiņš” un „Ļaudaviņa” (choreografes 
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No kr.: Mārtiņš Andersons, Latvijas goda konsuls DK Juris Buņķis, Lietuvas goda konsule DK  
Daiva Navarete, Ivars Mičulis, Agne Gurevičiene, Igaunijas goda konsuls DK Jāks Treimanis,   

lietuviešu žurnāliste Justina Bezaraite, Teodors Lilienšteins 
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Diāna Zaķe, Ilze Matsone un Viktorija Rezevska-Hilla), 
kā arī Ingrīdas Dženingsas vadītā skolas koklētāju 
ansambļa atskaņotā tautas mūzika – „Līgodama upe 
nesa” un „Ziedi, ziedi, rudzu vārpa”.   

ALAs Atzinības raksts 2019. gadā piešķirts Lienei 
Lindei par ilggadēju un pašaizliedzīgu darbu un Aijai 
Zeltiņai-Kalniņai par pašaizliedzīgu darbu  latviešu 
skolā. DK LB goda rakstus par apzinīgu darbu saņēma 
Pēteris Brecko un Dāvis Reins.  PBLA goda balva  
2019. gadā piešķirta diriģentam Andrejam Jansonam par 
mūža ieguldījumu mākslā un mūzikā.  

Skolas absolvente Aija Reimane saņēma īpašu apbal-
vojumu par simts stundu pašaizliedzīgu brīvprātīgo dar-
bu Losandželosas latviešu skolā. Pēc svētku tosta visi 
kopā nodziedāja „Nevis slinkojot un pūstot”. 

Ar lielu interesi apmeklētāji noklausījās Latvijas 
mākslinieku Rutas un Valža Mutupāvelu  koncertprog-
rammu „Mani balti bāleliņi”.  Viņu enerģija,  pozitīvā 
attieksme, mūzika, māksliniekiem spēlējot līdzatvestos  
mūzikas instrumentus un dziedot, radīja svētku noskaņu 
un pacilātību. Vienīgi žēl, ka viņi nebija tautastērpos. 
Klausoties viņu priekšnesumus, sarīkojuma apmeklētāji 
daudz iemācījās un uzzināja par senajām baltu tautām un 
dažādiem mūzikas instrumentiem. Latgaļiem ir  pīlītes – 
māla svilpavnieki. Taču visvairāk iecienītais baltu tautu 

mūzikas izstruments bijis vargāns, ko dēvēja par zobu 
spēlēm. Populārā dziesma „Kur tad tu nu biji, āzīti ma-
nu?”, ko dzied arī Losandželosas latviešu vīru koris 
„Uzdziedāsim, brāļi!” ir sacerēta maizes klētī Zemgalē. 
Toties kuršiem tipisks instruments ir dūdas jeb somu 
stabules, viņi pie galdiem, alu dzeŗot, spēlējuši 
plaukstiņpolku.  

Kurši braukuši uz Prūsiju meklēt līgavas, un vai par 
to nav dziesma „Es izjāju prūšu zemi?”, kas pēdējā laikā 
kļuvusi ļoti populāra?  

Paldies latviešu kultūras biedrībai TILTS par šo māk-
slinieku uzaicināšanu.  

Namā rosība todien valdīja ilgi. Paldies Paulam 
Berkoldam par viesu uzņemšanu un visiem palīgiem, 
kuŗi gādāja, lai svētki izdotos.  Kafijas galdu klāja  DK 
Daugavas Vanagu apvienības vanadžu pārstāve Ingūna 
Galviņa, uzkodas sagādāja Dziesma Tetere (DK LB), pie 
bāra viesus apkalpoja Jānis Taube un Kārlis Freimanis. 
DK LB valdes priekšsēdis Ivars Mičulis un Losandželo-
sas latviešu nama pārvaldes pārstāvis Valdis Volkovskis 
divas dienas pirms sarīkojuma rūpīgi strādāja, sakopjot 
un izgreznojot zāli. 

ALAs Atzinības rakstu par ilggadēju un 
pašaizliedzīgu darbu Lienei Lindei pasniedz 
Amerikas latviešu apvienības Kultūras fonda 

vadītāja Sanita Šūmane Karami   

Plaukstiņpolka sēdus labi izdevās Teodoram 
Lilienšteinam un Ivaram Mičulim 

No kr.:  Katrīna Strobele, skolotāja Ingrīda 
Dženningsa, Atis Strobelis, Sabrina Jerumane 
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No kr.: Skolas pārzine Nora Mičule, Aija Reimane 
un mācību pārzine Aija Zeltiņa-Kalniņa 

Aija Reimane saņēma Losandželosas latviešu skolas 
Goda apbalvojumu par brīvprātīgo darbu, veicinot 

latviešu skolas dzīvi; Aija Reimane skolā ir 
palīgskolotāja Valodas klasē, viņa ir Losandželosas 
latviešu skolas absolvente un apņēmīga skolotājas 

palīdze svētdienas skolā  

Dāvim  Reinam (labā pusē) Dienvidkalifornijas 
latviešu biedrības Goda rakstu pasniedz biedrības 

valdes priekšsēdis Ivars Mičulis 

ALAs pārstāve Sanita Šūmane Karami Atzinības 
rakstu pasniedz Aijai Zeltiņai-Kalniņai  

Pēteris Brecko (labā pusē) par apzinīgu darbu 
saņēma Dienvidkalifornijas latviešu biedrības Goda 

rakstu; viņu apsveic Aija Zeltiņa-Kalniņa un  
Ivars Mičulis  
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Žurnāla  „Mājas Viesis” 2019. gada 23. novembŗa izde-
vumā ievietota žurnālistes Ilzes Pētersones intervija ar 
dainu tulkotāju Ievu  Auziņu Sentivani (Szentivanyi). 
Intervijas virsraksts – «Dainās ir viss – pat NLO! Par spēka 
vārdiem, spožo zvaigzni un „beigtiem kaķiem”». 

Ieva Auziņa Sentivani dzimusi Cēsīs 1937. gadā. Vācijā 
pārvietoto personu jeb dīpīšu nometnēs beigusi pamatskolu. 
ASV universitātēs studējusi architektūru, vācu valodu, ling-
vistiku. 18 gadus ar ģimeni dzīvojusi Sauda Arabijā. Mācī-
jusi angļu valodu Hjūstonas un Raisa universitātē ASV, 
kopš 1992. gada mācījusi angļu valodu Latvijas Universitā-
tē un Rīgas Valsts 1. ģimnazijā. 

Pērn Ieva Auziņa Sentivani  izdeva  dainu izlases 
tulkojumu ar komentāriem angļu valodā,  ko ātri izpirka,  
bijis atkārtots izdevums, un drīzumā būs pabeigta otra daļa.   

Starplaikā  klajā nācis dainu krājums ar skaidrojumiem 
latviski –  „Celmus laida mākoņos”,  jo dainu teksti nebūt 
nav tik viegli saprotami, tos var pārprast.   

Intervijā Ieva Auziņa Sentivani  stāsta, ka dainas viņai ir 
ļoti mīļas, ar tām iepazinusies jau agrā bērnībā. Mācoties 
universitātē, viņa  lasīja pasaules literātūru, Bībeli un 
apjautusi, ka dainas ir tikpat vērtīgas. Viņasprāt dainām 
noteikti  jābūt vienā plauktā ar Bībeli vai pat nedaudz 
augstāk. Diemžēl  ārpus Latvijas dainas nepazīst, līdzšinējie 
tulkojumi angļu valodā tikai atstāsta saturu, tajos nav ne 

mīļuma, ne gaisotnes, ne vēsturiskā skatījuma. Un viņa 
ķērusies pie darba. Pirmā grāmatā iznāca pēc 18 gadiem.  
„Dainās ir viss,” apgalvo dainu tulce. Senie latvieši ar 
dainām sevi iedvesmoja un stiprināja, turklāt viņi saprata, 
ka garīgās vērtības nezudīs:  

„Bērza siekste sapuvusi, / Tāsis vien palikušas;  / Visam 
mirt, visam zust, / Vārdiņam te palikt.” 

Vai gan kādam varētu ienākt prātā, ka daina „Tumsa 
nāka, tumsa nāka, / Es par tumsu nebēdāju. / Spoža 
zvaigzne atspīdēja, / Pa celiņu staigājot. / Es iegāju 
ustabā, / Spoža zvaigzne aiz durēm. / Es iznācu no istabas /
Spožu zvaigzni skatīties. / Spoža zvaigzne noskanēja, / Pie 
Dieviņa uziedama.” ir par NLO (nepazīstamu lidojošu 
objektu)? 

Dainu tulce domā, ka kristīgā ticība atņēma latviešiem 
Dieviņu kā draugu un uzsēdināja viņu augstā tronī, bet ļau-
dis padarīja mazus un vārgus. „Ai, Dieviņ, tu bij’ tāli, / Es 
bij’ vājš nabadziņš. / Nāc, Dieviņ, tu tuvāk, / Žēlo mani 
nabadziņu.”  Agrāk Dieviņš bija latvieša ceļa draugs. 
„Nāc, Dieviņ, pats palīdzi / Grūtu darbu padzīvot. / Tev, 
Dieviņ, spēks, varīte, / Tev gudrais padomiņš.” 

Ieva Auziņa Sentivani pārtulkojusi arī dažas nerātnās 
dainas, bet pikantākām angļu valodā bieži pietrūkst vārdu. 

Intervijā Ieva Auziņa Sentivani piebilst, ka senajiem 
latviešiem valoda bija mīļa, tā viņiem palīdzēja izturēt grūto 
dzīvi, turklāt viņi nelietoja svešvārdus. Mūsdienās to lieto-
šanā jāvaino tālrāde, radio un iespiestā prese. Lietojot aiz-
guvumus, daudzi labi latviešu vārdi aizmirstas. Ieva Auziņa 
Sentivani  ievērojusi, latviešiem nav pieņemts, ka otru labo, 
tas ir sliktais tonis, bet amerikāņi uzņem to kā palīdzību, un 
viņa ierosina pārņemt šo labo īpašību – kritiku pieņemt ar 
pateicību. Intervijas beigās viņa saka: „Dainās varu pazust, 
pat ja gadās kaut kādas nepatikšanas, un jūtos tur ļoti labi.” 

Intervijas pilns teksts:  
http://www.la.lv/dainas-ir-viss-pat-nlo?
fbclid=IwAR2mGkMYp5ApHYkfUOz5q5j4p-
LW1r61jinPImNFMlCAtlgNuiNqVHeEITM 

Dainām jābūt vienā plauktā ar Bībeli!   

Tulkotājas darbā palīdz kaķenīte Oglīte, viņai patīk 
tupēt uz manuskripta lapām; Ieva Auziņa Sentivani 

viņai veltījusi pašsacerētu pantu: Melna kaķu 
meitenīte  /  Zeltainām actiņām  / Tup uz mana 

manuskripta  / Melnām samta ķepiņām 

Ieva Auziņa Sentivani (pa labi) Ziemsvētku tirdziņā 
Losandželosas latviešu namā 2019. gada 8. decembrī 
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Mākslinieces Astrīdas Prestones darbu izstāde 

No kr.: mākslinieces Margareta-Anna Smita 
(Margaret-Anne Smith), Astrīda Prestone,  
Lorija Keca Jahaja (Laurie Katz Yehia),  

Līsa Sīgele (Lisa Siegel);  
viņām būs  kopēja darbu izstāde Antidote to Noise  

 no 19. līdz 29. martam Castelli Gallery  
(5428 Washington Blvd, Los Angeles, CA 90016;  

tālr.: 310-204-6830)  
Foto: Edgars Andersons 

Astrīda Prestona (otrā no kreisās) ar draugiem 

No 2019. gada 7. jūnija līdz 2020. gada 11. janvārim 
Santamonikā Craig Krull Gallery (Bergamot Station 
2525 Michigan Avenue, B3 Santa Monica, CA) 
māksliniecei Astrīdai Prestonai bija  personālizstāde.  
2019. gada 7. decembrī galerijā notika tikšanās ar 
mākslinieci.  

Craig Krull Gallery  Santamonikā ir izdevīgā vietā, 
līdzās vairākas citas galerijas, netālu dažādu technoloģi-
jas kompaniju biroji,  uz turieni ērti aizbraukt ar Expo 
Line metro. Edgars Andersons pastāstīja, ka bijuši 
diezgan daudz apmeklētāju, viņaprāt tādi, kas parasti 
mēdz nākt uz galeriju atklāšanu. Viņi iepazinās, 
sasveicinājās ar mākslinieci, kopā fotografējās, ar 
interesi aplūkoja viņas darbus.  

Par Astrīdas Prestonas  darbiem interesējas arī citu 
galeriju īpašnieki, māksliniecei pasūtinājumu netrūkst un 
darba pilnas rokas. Martā viņa ar draudzenēm, citām 
māksliniecēm, uzaicināta rīkot izstādi ar nosaukumu 
Antidote to Noise. Visi Losandželosas latvieši aicināti  
uz izstādes atklāšanu! 

Foto: Edgars Andersons 
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Dienvidkalifornijas latviešu biedrības biedrs Ralfs 
Jānis Niedra 2019. gada 19. oktōbrī aizvēra acis uz mū-
žu.  Atvadīšanās, bēŗu Svētā Mise, notika 23. oktobrī 
plkst.12.00 katoļu baznīcā, Raunas ielā 8, Siguldā. Ralfs 
Jānis Niedra apbedīts Siguldas kapos.  

Vēstulē e-pastā viņš rakstīja: 
„Šorīt Facebook atradu gadu vecu fotografiju, kuŗā 

redzams, ka apmācu studentu lidot Floridas debesīs. 
Tikai trīs mēnešus vēlāk es gulēju uz nāves gultas un, 
kad jautāju dakterim, kādas ir manas izredzes, viņš, iz-
brīnījies par tik muļķīgu jautājumu, atbildēja ka man ir 
beigas. Manas asinis radošās kaulu smadzenes pārvērtu-
šās par vēža šūnām, un man nav nekādas izredzes. Labā-
kajā gadījumā man ir palikušas dažas dienas. Man 
parakstīja paliatīvo aprūpi. Tad nāca atklāsme, un es 
iepazinu, kas ir Dieva mīlestība. Neticami, ka vienā gadā 
tik daudz kas ir mainījies. Esmu sapratis, ka nav nekā 
svarīgāka par pateicību mūsu Radītājam un piedošanu. 
Tikai tad pār mums var nākt Tēva žēlastība un svētība. 
Tad ir tik viegli dzīvot. Ticiet, mani brāļi un māsas, bez 
šīs pateicības mēs vienkārši esam zuduši.”  

2019. gada sākumā Ralfs Niedra kopā ar grupu no 
Latvijas un Siguldas Katoļu draudzes prāvestu Richardu 
Rasnaci piedalījās pasaules jauniešu dienās Panamā. 
Cerība, ticība, mīlestība viņam daudz palīdzēja.  

Radio „Marija Latvija” 2019. gada 15.  maijā Ralfs 
Niedra  raidījumā „Žēlsirdīgais samarietis” pastāstīja:     

„Pagājis jau gandrīz gads, un tikai tagad varu runāt 
par savu  2018. gada piedzīvojumu. Līdz tam to atcerē-
ties bija grūti. Šis stāsts ir par milzīgu transformāciju, ko 
piedzīvoju pavisam īsā laikā. 

Esmu dzimis 1971. gadā, tolaik Padomju Savienības 
okupētajā territorijā, un tiku audzināts īstā ateistu garā. 
Skolā nebiju paraugbērns. Izņemot krizi manas piedzim-
šanas laikā, veselība man vienmēr bijusi laba. Ārstus ap-
meklēt nevajadzēja, līdz šim viņi bija tikai mani aviāci-
jas studenti, kuŗus mācīju lidot viņu jaunajās spēļman-
tiņās – lidmašīnās. 

Man bija 26 gadi, kad aizbraucu dzīvot uz Amerikas 
Savienotajām Valstīm, kur ieguvu labu izglītību un ātri 
iejutos.  

Atbraucot uz Latviju 2018. gada maijā, jutu, ka nav 
vairs iepriekšējās enerģijas, un devos pie ģimenes ārsta. 
Mani norīkoja uz asins analizēm, kuŗas izrādījās zemā-
kas par normu. 

Tad nu sākās Latvijas medicīnas riņķa deja. Man tika 
uzstādītas vairākas kļūdainas diagnōzes,  rezultātā tika 
zaudēts daudz laika, un mans veselības stāvoklis paslik-
tinājās, tā ka bija nepieciešams katru dienu pārliet asinis, 

lai uzturētu manu dzīvību. Tika veiktas dažnedažādas 
manipulācijas, un rezultātā noskaidrots, ka man ir 
ceturtās stadijas vēzis, izplatījies pa visu ķermeni, plau-
šām, aknām, limfu un kaulu sistēmu. Pat ārste, kas onko-
loģijas slimnīcā veica kaula smadzeņu punkciju, bija 
izbrīnījusies, jo parastā rozīgā kaulu smadzeņu vietā bija  
iespējams ekstraktēt tikai baltu vēža masu. 

Man tika paskaidrots, nav iespējas, ka organisms 
varētu sākt pats ražot asinis, un  labākais variants man ir 
vieglāka nāve – morfīna piepumpētam paliatīva aprūpe. 
Man tika piešķirta 1. grupas invaliditāte, un es mokļuvu 
paliatīvā aprūpē, kur varēju būt kopā ar vairākiem cilvē-
kiem, kuŗi nomira man blakus. Kad sapratu, ka nāve 
varētu būt mokoša, iedomājos – varbūt aizbraukt uz 
Šveici, kur atļauta eitanāzija. Sāku apsvērt šo iespēju. 

Tagad man bija laiks pārdomāt savu dzīvi. Ko savos 
47 gados esmu paveicis un ar ko varētu lepoties. Un 
atbilde bija, ka patiesībā ne ar ko. Ģimenes un bērnu 
man nav, pēdējā sieviete, ar kuŗu satikos, paziņoja, ka 
esmu egoists, ja, būdams tik slims, vēlos turpināt ar viņu 
tikties. 

Domāju par visu, kas manā dzīvē noticis. Beidzot  
bija uzstādīta pareiza diagnōze un, kad jautāju ārstam, 
kādas ir manas izredzes, viņš atbildēja, ka nekādas, un 
nāve ir dažu dienu jautājums. Gatavojos nāvei, slimnīcā 
kārtoju juridiskās lietas, papīrus, lai māmiņai būtu 
vieglāk, kad manis vairs nebūs. 

Ralfu Jāni Niedru pieminot 

Ralfs Niedra (vidū) ar saviem mācekļiem 
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Man tika atnesta Bībele. Būdams pārliecināts ateists, 
es vienmēr izvairījos no jebkādiem ar reliģiju saistītiem 
tematiem. Man tie vienkārši šķita pilnīgi nonsense. Uz 
pasauli es lūkojos kā tikai uz to materiālo, ko mēs varam 
saredzēt, un nekādai dvēselei es neticēju. 

Un tad notika kas pilnīgi negaidīts. Atveŗot Bībeli, 
sāku lasīt Jaunās derības pirmo grāmatu, Mateja evaņģe-
liju. Un notika kas  pārsteidzošs. Manā vēža sagrauztajā 
ķermenī katra šūniņa tika sagrābta spazmās. Jutu bries-
mīgas mokas. Likās, ka kaut kas mēģina izraut visas 
iekšas, lai tik es nelasītu Svētos rakstus. 

Manas ateista smadzenes nespēja to aptvert. Kāpēc 
tieši šai brīdī, kad esmu uz nāves sliekšņa, es varu lasīt 
jebko, DELFU ziņas par vecmāmiņu, ko mazdēls noga-
linājis, bet ne Bībeli, grāmatu, ko visu mūžu biju uzska-
tījis par cilvēku izdomājumu? 

Mokās turpināju lasīt, un īsi pēc tam nāca atbilde: 
savā Dieva noliedzošajā, egoistiskajā un nepateicīgajā 
dzīvē, kuŗā biju saticis neskaitāmas sievietes, ar kuŗām 
man bija nepareizas attiecības, es biju izdarījis visu, lai 
mana dvēsele tiktu pazudināta.  

Un tagad, kad man atlicis dzīvot skaitāmas stundas, 
sātana plānu varēja sagraut tikai grēku nožēla par visu, 
ko savos 47 nepareizi nodzīvotajos gados esmu darījis, 
un Jēzus Kristus pieņemšana par savu glābēju. 

Dažas dienas vēlāk, kad jau biju sapratis savas dzīves 
kļūdas, nožēlojis grēkus un pieņēmis savu likteni, man 
iestājās klīniskā nāve. Es iepriekš biju lūdzis, lai mani 
nemēģina reanimēt, ja tas notiek. Tas bija visskaistākais 
manas dzīves piedzīvojums. Nesalīdzināms ne ar ko. Es 
biju šai gaismas tunelī ceļā uz Dieva mājām. Man tika 
dota iespēja palūkoties uz lietām, par kuŗām savā dzīves 
laikā raizējos, un cik nesvarīgi tas ir mūžības priekšā. 
Man tika dota iespēja palikt šai Dieva mīlestībā vai 
atgriezties uz šīs grēcīgās zemes. Mana māte bija 
slimnīcas palātā, turēja manu roku savējā, redzēju viņas 
lielās zilās acis un jutu, cik ļoti viņa nevēlas, lai pametu 
viņu vienu. Tad es sapratu, ka man jāatgriežas un jādalās 
ar jums. Un, ja kādam mana liecība var palīdzēt atrast 
patiesību, es būšu izpildījis savu misiju. Mana dzīves 
misija  –  spēt izglābt vēl vienu dvēseli no pazušanas. 
Sapratu, ka nomirt vienmēr paspēšu, bet ir vēl darbiņi 
šeit, uz zemes. Es pametu paliatīvās aprūpes nodaļu un 
devos uz mājām, nezinot, kas mani sagaida. 

Divi mēneši pagāja smagā cīņā pret sātana varu manā 
vēža sagrauztajā ķermenī.  

Esmu pateicīgs visiem tiem daudzajiem kristiešiem, 
kuŗi lūdzās par mani, priesteŗiem, kuŗi veica eksorcisma 
seansus. Eksorcisms lika man saprast ko ļoti svarīgu. 
Mūsu ienaidnieks, ļaunais gars, var tikt izdzīts no mūsu 
dvēseles ar Dieva vārdu, bet dvēsele nevar palikt tukša. 

Tukšā dvēselē sātans atradīs ceļu, kā atgriezties. Tādēļ 
ļoti svarīgi, lai cilvēka dvēsele ir piepildīta ar dievišķo 
garu. Tikai tad sātanam nav vietas, kur iezagties. 

Vēl esmu sapratis, ka ļaunais gars nevar ienākt 
cilvēkā neaicināts. Ir vajadzīga cilvēka piekrišana, tiešā 
vai velna viltību rezultātā. Un ienaidniekam ir liels 
arsenāls ar kārdinājumiem, meliem un trikiem, kā iekļūt 
cilvēka dvēselē. 

To, kā mani  mocījis nelabais, varbūt kādreiz uzrak-
stīšu vairāk. 

Kopš manas atgriešanās dienas ir pagājuši septiņi 
mēneši. Lielu daļu dienas es pavadu lūgšanās, esmu 
brīvprātīgs  darbinieks radio „Marija Latvija”, translēju 
Svētās Mises no dažādām Latvijas katoļu draudzēm un 
vadu aizlūgumus. Esmu iepazinies ar lielisku sievieti 
vārdā Dace, viņa tāpat kā es pēc pārdzīvojumiem un 
kļūdām  nonākusi pie dziļas ticības.” 

Ralfs Niedra diemžēl vairs nepaspēja vairāk neko 
uzrakstīt. Draugi vienmēr atcerēsies un apbrīnos viņa 
aizrautību, daudzās prasmes, lidošanas azartu. Viņš bieži 
stāstīja, cik brīvs jūtas, kad sēž lidmašīnā.  Viņa dzīves 
pavediens pārtrūka daudz par agru...  

Dzīvojot Losandželosā, Ralfs Niedra apmeklēja sa-
rīkojumus latviešu namā, atbrauca ar motociklu vai ar 
auto, kam bija nolaists jumts. Viņš izveidoja Informāci-
jas biļetena tīmekļa vietni un, kad pārcēlās uz dzīvi Flo-
ridā, vēl vairākus gadus turpināja palīdzēt. Losandželo-
sas latviešiem viņa pietrūka.  
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Losandželosas latviešu skolas Ziemsvētku 
sarīkojumā 15. decembrī Mārtiņš Leikarts (pa labi) 

ziedoja latviešu namam 200 dolaru; ziedojumu 
saņem Losandželosas latviešu sabiedriskā centra 

valdes priekšsēdis Aivars Jerumanis 

Apsveicam Mildu Endziņu-Bleku 99 gadu jubilejā 

Mildu Endziņu-Bleku (Black) 2019. gada                 
16. decembrī apsveikt 99. dzimumdienā Belmont 
Hollywood Hills vecļaužu aprūpes namā ieradās     

(no kreisās) Dzintra Janava, Diāna Citrona,        
Nora Mičule, Edgars Andersons 

Dāsni ziedojumi latviešu namam un skolai 
Mārtiņš Leikarts gandrīz 17 gadu strādā nekustamo 

īpašumu industrijā, no tiem 15 gadu Losandželosā un tās 
apkaimē. Daudzus gadus Ziemsvētku laikā viņš daļu no 
savas komisijas naudas ziedojis latviešu sabiedrībai. Arī 
šogad viņš ziedoja namam un skolai. Jo vairāk latviešu 
izmanto Mārtiņa pakalpojumus – pērk, pārdod, īrē, izīrē 
vai  lūdz pārvaldīt nekustamos īpašumus, jo vairāk viņš 

Mārtiņš Leikarts, Losandželosas latviešu skolas 
pārzine Aija Zeltiņa-Kalniņa (labā pusē) un skolotāja 

Sanita Šūmane 

katru gadu var ziedot namam, skolai un citām sabiedrī-
bas vajadzībām. Šajos gados viņš palīdzējis latviešiem 
Losandželosā, Ventūrā, kā arī Apelsīnu pagastā. Ir grūti 
atrast zinīgāku un spējīgāku aģentu, turklāt ar izcilu 
darba ētiku.  Mārtiņš daudzus gadus pēc kārtas gādāja, 
lai namā būtu Ziemsvētku eglīte.  

Paldies Mārtiņam Leikartam par viņa darbu! 
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Sandiego apkaimes latvieši Ziemsvētkus svinēja     
21. decembrī Ascension luterāņu baznīcā. Kā ierasts, 
kopā pulcējās draudzes un latviešu skolas saime, kā arī 
viesi no tuvām un tālām Amerikas pilsētām un Latvijas. 
Kopīgi pavadījām pēcpusdienu pacilātā, gaišā un 
draudzīgā noskaņā.  Svētku diena paskrēja nemanot, un 
daudzi, kas bija ieradušies jau pulksten vienpadsmitos 
no rīta, mājas brauca tikai četros pēcpusdienā! 

Svētku diena sākās ar ticības mācības nodarbību 
Sandiego latviešu skolas bērniem.  Diakone Guna Reina 
viņiem palīdzēja saprast, kas ir „īstā” Ziemsvētku dāva-
na, kā arī iesaiņot pašiem savas dāvanas. Diakone skolas 
saimei bija sagādājusi jauku pārsteigumu – lielo tāfeli, 
kas būs ļoti noderīga ikdienas mācībās.  Par to sakām 
viņai lielu paldies! 

Ap pusdienlaiku baznīcas telpās jau bija manāma 
liela rosība – virtuvē saimnieces steidza pabeigt pēdējos 
cepešu gatavošanas darbus, bet baznīcā ļaudis pulcējās 
uz dievkalpojumu.  Bija liels prieks baznīcēnu rindās 
redzēt gan draudzes locekļu pazīstamās sejas, gan viesus 
no Temekulas, Apelsīnu pagasta, Arizonas, Ņudžersijas 
un arī Latvijas. Tātad turpinās Sandiego draudzes 
teicamā tradicija, ka baznīcā parasti sanāk vairāk cilvēku 
nekā ir draudzes „oficiālajā” biedru sarakstā.  

Šoreiz gan, pārlaižot skatu baznīcas kreisajai pusei, 
pietrūka kādas mīļas sejas – decembŗa sākumā Dievs 
mūžībā aizsauca Māru Pavāri. Māra nodzīvoja ļoti gaŗu 
mūžu, kuŗa laikā redzēja gan Latvijas pirmā neatkarības 
laika uzplaukumu, gan bēgļu gaitas, gan dzīvi ASV 
austrumkrastā un vēlāk kopā ar meitu Sandiego.  Māra 
vienmēr bija smaidīga un sirsnīga un kopā ar meitu Inesi 
un mazmeitu Kristīnu kopa latviešu tradicijas – 
piparkūku cepšanu, Lieldienu olu krāsošanu, tautastērpu 
valkāšanu un pašu svarīgāko – latviešu valodu. Lai viņai 
mūžīgs Dieva miers! 

Dievkalpojumā diakone Guna Reina atzina, ka dzīvē 
mums visiem reizēm ir bēdas un sarežģījumi, taču 
aicināja atcerēties, ka Ziemsvētku galvenā vēsts ir prieks 
un nevajag baidīties to paust – gan dzīvē, gan baznīcā. 
Diakone bija sagatavojusi ļoti sirsnīgu dievkalpojumu, 
kuŗā viņa iesaistīja gan lasītājus no draudzes, gan 
bērnus. Pēc baznīcas vairāki cilvēki teica, ka viņiem ļoti 
patīk diakones dievkalpojumi un sprediķi ir interesanti 
un labi saprotami.  

Dievkalpojuma apmeklētāji nodziedāja  „Klusa nakts, 
svētka nakts” un svecīšu gaismā devās uz sarīkojumu 
telpām, kur gaidīja svētku pusdienas.  Sandiego skolas 
bērni draudzes locekļus un viesus apsveica Ziemsvētkos 
ar divām dziesmām, pēc tam visi varēja mieloties un 

pavadīt dažas stundas sirsnīgās sarunās un kopābūšanas 
priekā latviskā vidē.   

Protams, Ziemsvētki nebūtu Ziemsvētki bez 
tradicionālās Ziemsvētku vecīša ciemošanās.  Ieradies 
no Latvijas, vecītis klausījās bērnu dzejoļus un dzies-
mas, ko mazie braši ar lepnumu drosmīgi deklamēja. 
Dāvaniņas saņēma gam mazie, gan lielie, un visiem acīs 
mirdzēja svētku prieks.   

Paldies visiem, kas palīdzēja, lai Ziemsvētku 
sarīkojums Sandiego draudzē labi izdotos, un gaidām 
visus atkal 1. februārī plkst. 12.00  dienā (ticības mācība 
bērniem plkst. 11.15). Tikšanās vieta: Ascension 
Lutheran Church (5106 Zion Ave, San Diego, CA 
92120). 

Sandra Gotlaufa-Orozko  

Ziemsvētki Sandiego latviešu ev. lut. draudzē 
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Lolita Ritmane kompo-
nējusi mūziku jaunai roman-
tiskai  tālrādes aktieŗfilmai 
Christmas in Rome 
(Ziemsvētki Romā), kam 
pirmizrāde bija 2019. gada 
30. novembrī Hallmark 
Channel.  

Mūzikas redaktors un 
skaņu inženieris – Marks 
Matsons (Mark Mattson).  

Scēnārija autori: Gregs 
Rosens (Gregg Rossen), 
Braiens Sojers (Brian 
Sawyer). Režisors – Ernijs 
Barbaršs (Ernie Barbarsh). 

Galvenajās lomās: Leisija Šābera (Lacey Chabert), 
Sems Peidžs (Sam Page), Franko Nero (Franco Nero). 

Losandželosā 2020. gada 9. februārī  
notiks ASV Kinoakadēmijas 92. „Oskara” 
balvas pasniegšanas ceremonija. Latvijas 
Nacionālā kinocentra ekspertu komisija 
2019. gada 16. septembrī nolēma balvai 
„Oskars” katēgorijā  „Labākā ārzemju 
filma”  pieteikt režisora Dāvja Sīmaņa  
filmu „Tēvs nakts”. Filmas režisors 2018. 
gadā saņēma Nacionālo kinobalvu „Lielais 
Kristaps”. 

ASV Kinoakadēmijas locekļi 
Losandželosā filmu „Tēvs nakts” (tās 
nosaukums angļu valodā ir – The Mover) noskatījās 
2019. gada 13. novembrī un 3. decembrī, kad bija 
pieņemšana, kuŗā piedalījās režisors Dāvis Sīmanis un  
Latvijas goda konsuls Kalifornijā Juris Buņķis.              
8. decembrī filmu izrādīja Santmonikā. 

Filma „Tēvs nakts” ir 
patiess stāsts par latvieti 
Žani Lipki. Otrā  pasaules 
kaŗa laikā viņš Rīgā izglāba 
vairāk nekā 50 cilvēku.  

Filmas pirmizrāde notika 
Maskavas Starptautiskajā 
festivālā 2019. gada aprīlī. 
Filma demonstrēta vairāk 

„Ziemsvētki Romā” 

Filma „Tēvs nakts” neiekļūst nākamajā „Oskara” balvas  atlases kārtā 
nekā 40 filmu festivālos visā pasaulē. 
2019. gada novembŗa beigās filmu 
izrādīja Eiropas Savienības filmu festivālā 
Kanadas pilsētās – Toronto, Otavā, 
Vankuverā un Kalgarijā,  18. novembŗa 
vakarā Lielbritanijā, Londonā, Ebrēju 
filmu festivālā.  
     2019. gada oktōbrī 35. starptautiskajā 
Haifas filmu festivālā, konkursā prog-
rammā Between Israeli ans Jewish 
Identity Competiton filma ieguva labākās 
ārzemju filmas balvu. Konkursa žūrija, 

kuŗā bija Izraelas filmu festivāla Parīzē direktore, 
rakstniece un žurnāliste Helene Šūmane, bijušais 
Telavivas sinematēkas direktors Alons Garbuzs un 
operātors Amnons Zlajets, lēmumu apbalvot 
filmu „Tēvs nakts” pamatoja, ka filma ir stāsts par 
cilvēku, kuŗš, negribēdams būt varonis, ar savu rīcību 
apliecināja izcilu cilvēcisku lielumu. 

Nesen ASV Kinoakadēmija izziņoja 2019. gada 
„Oskara” balvu tā dēvētos „īsos sarakstus” vairākās 
katēgorijās.  Labākās ārzemju filmas katēgorijas īsajā 
sarakstā ir 10 filmas,  tostarp Igaunijas filma „Tiesa un 
taisnība”. Diemžēl „Tēvs nakts” šajā sarakstā nav. No 
īsajiem sarakstiem  tiks izvēlēti balvai nominētās filmas 
katrā katēgorijā.  

Režisors Dāvis Sīmanis 

„Dvēseļu putenis” – populārākā 
filma Latvijā 

Filmu „Dvēseļu putenis”, kam mūziku komponējusi 
Lolita Ritmane,  uz Latvijas kinoteātŗu ekrāniem sāka 
rādīt 2019. gada 8. novembrī.  Piecu nedēļu laikā to 
noskatījās 207 892 apmeklētāji. Nacionālā Kinocentra 
dati liecina, ka līdz šim populārākā pašmāju filma bija 
„Rīgas sargi”, ko apmēram tādā pašā laikposmā noska-
tījās vairāk nekā 123 000 skatītāju.  

„Dvēseļu putenis” kļuvusi par visu laiku visvairāk 
skatīto filmu Latvijas kinoteātŗos, pārspējot pat ārzemju 
filmu kases „grāvējus” „Titāniks” un „Avatars”, ko 51 
nedēļas laikā noskatījās 200 190 skatītāju. 

Filmas veidotāji un tās izplatītāji Latvijā norādīja, ka 
Dzintara Dreiberga filma piecu nedēļu laikā ne vien 
pārspējusi visus līdzšinējos pašmāju filmu skatīšanās 
rekordus, bet kļuvusi arī par visu laiku pieprasītāko  
filmu Latvijas kinoteātŗos. 
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Henry Fonda teātrī  Losandželosā 2019. gada 14. novembrī notika ansambļa Moonchild koncerts, ko 
noklausījās apmēram 1000 apmeklētāju, viņus izklaidēja un sajūsmināja talantīgie mūziķi  

Andris Matsons (Mattson), Ambera Navrana (Amber Navran) un  Maksis Briks  (Max Bryk);  
Ambera Navrana dzied un spēlē saksofōnu, Andris Matsons – klavieres, ģitaru un trompēti,  

Maksis Briks – klavieres, saksofōnu, flautu 

Moonchild  koncerts Losandželosā 

Losandželosa no fotografa Agŗa Ziemeļa skatupunkta 
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Novembrī Oaks Christian skolas teātŗa departamanta 
direktores Rosalindas Allenas Ensiso (Rosalind Allen-
Enciso) vadībā izrādīja  dziesmuspēli „Mērija Popinsa”, 
kuŗā galveno lomu divās izrādēs tēloja Annija Tetere. 
Oaks Christian teātŗa departaments un tā profesionālais 
darbs ir vairākkārt augstu novērtēts un savos pastāvēša-
nas divdesmit gados saņēmis neskaitāmus apbalvojumus 
un nominācijas. Dziesmuspēles šajā skolā nav mazāk 
svarīgas kā sporta spēles, un administrācija uzsveŗ māk-
slas nozīmi katra studenta personīgajai izaugsmei. 
Iepriecina, ka laikā, kad lielākā daļa skolu atsakās no 
mākslas programmām, šī skola iegulda nozīmīgus 
līdzekļus mākslas programmu attīstībā. 

Izrādē „Mērija Popinsa” piedalījas vairāk nekā 80 
jauniešu, konkurss un atlase lomām notika augustā, 

pirms skolas mācību gada sākuma. Jaunieši pavadīja 
mēğinājumos 15-20 stundas nedēļā pēc mācībām skolā,  
mēģinājumi kopš augusta notika arī sestdienās. Līdzte-
kus mēģinājumiem galveno lomu tēlotāji arī papildus 
mācījās balss skolotāju vadībā, lai varētu izturēt lielo 
slodzi. Konkurss, īpaši galveno lomu atveidotājiem, bija 
liels, jo dziesmuspēlē vēlējas tēlot daudzi talantīgi sko-
lēni.  Annija visu vasaru gatavojas šim konkursam, gan 
mācoties dziedāt, gan deju studijā dejojot stepa dejas. 
Ļoti priecājāmies, kad uzzinājām par lomu sadali. Tad 
sākas nopietns darbs. Bija dienas, kad Annija mājās pār-
nāca bezgala priecīga un savukārt dienas, kad bija no-
pietni norūpējusies. Mācīšanās skolas pārbaudes dar-
biem, anketu aizpildīšana pieteikumiem kolledžās, dažā-
di citi skolas darbi tika veikti nakts melnumā vai ap pie-

Annija Dziesma Tetere tēloja galveno lomu dziesmuspēlē   
„Mērija Popinsa” 

Dziesmuspēles, kuŗās piedalījās Annija Dziesma Tetere, noskatījās daudzi latviešu draugi un radi 
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ciem no rīta. Šis bija ļoti saspringts laiks, taču Annija 
izturēja, un tad pienāca lielā diena! Absolūti visas biļetes 
bija izpārdotas, un diemžēl vairāki desmiti skatītāju ne-
tika svētdienas izrādē, kaut zālē novietoja papildkrēslus.  

Abas izrādes noskatīties bija atbraukuši daudzi 
Losandželosas latvieši un amerikāņu draugi.  Esam vi-
siem ļoti pateicigi par atbalstu, padomiem un mīlestību! 

Šis bija fantastisks piedzīvojums. Annija teātŗa prog-
ramā iesaistījās kopš vidusskolas gaitu sākuma. Viņa 
piedalījusies septiņos dažādos uzvedumos un vairāk 
nekā četrdesmit izrādēs.   

Annijai šī izrāde šajā skolā bija pēdējā,  un ne velti 
asaras ritēja pār vaigiem, kad Mērija Popinsa izrādes 
beigas aizlidoja pāri skatītajiem zālē un „vēja nesta no-
zuda debesīs”. Grūti pat iedomāties labāku lomu, kas 
raksturotu lielo darbu, izaugsmi un simbolismu. Annijas 
turpmākais ceļš vēl nezināms, tikai aprīlī zināsim, kuŗa 
unversitāte tiks izvēlēta un kuŗā pavalstī Annija turpinās 
izkopt savu balss talantu.  

Pirmdien, 10. februārī, Oaks Christian High School 
Annijai būs klasiskās mūzikas sōlokoncerts. Tātad vēl 
būs iespēja dzirdēt viņu šeit, mūsu pilsētā.  

Dziesma Tetere 
Annija Tetere pēc izrādēm saņēma tik daudz puķu, 

ka bija jāsauc palīgā vecāki Dziesma un Eriks Teteri  
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Latvijas režisora un animātora Ginta Zilbaloža animā-
cijas filma „Projām”  nominēta Annie balvai katēgorijā 
„Labākā mūzika”. Pozitīvas atsauksmes par filmu un tās 
mūziku ir izdevumā Variety un Los Angeles Times. 
Gints Zilbalodis ir animācijas pilnmetrāžas filmas 
„Projām” režisors, animātors, producents, scēnārija un 
mūzikas autors. Filma tapa trīsarpus gadu laikā. 

Filma „Projām” 2019. gada 12. novembrī kinoteātrī 
Splendid Palace svinīgā ceremonijā tika atzīta par gada 
labāko animācijas filmu, un tā ieguva arī Starptautiskās 
filmu kritiķu federācijas FIPRESCI īpašo balvu.  

Filmā stāstīts par puisi, kas pēc lidmašīnas avārijas 
nokļūst uz noslēpumainas salas. Uz tās mīt tumšs gars, 
kas sāk puisi vajāt. Lai izglābtos un atgrieztos mājās, 

galvenais varonis dodas ceļojumā pāri salai kopā ar savu 
jauniegūto draugu – mazu putnēnu.  

Annie Awards katru gadu piešķiŗ Starptautiskās ani-
mācijas filmu asociācijas Losandželosas nodaļa. Par 
Annie balvu labākās mūzikas katēgorijā sacentīsies arī 
Frozen 2, I Lost My Body, Spies in Disguise un Toy 
Story 4.  Balvu pasniegšanas ceremonija notiks 25. 
janvārī UCLA’s Royce Hall. 

Filmu „Projām” 2019. gada 29. novembrī sāka izrādīt 
kinoteātros Losandželosā, un tā bija to 32 filmu sarakstā, 
kas kandidēja uz nomināciju ASV Kinoakadēmijas 
balvai „Oskars” labākās pilnmetrāžas animācijas filmas 
katēgorijā. 

Latviešu režisora Ginta Zilbaloža  animācijas filmas „Projām” 
mūzika nominēta Annie Award 

2019. gada 1. decembŗa pievakarē neliela grupa Losandželosas latviešu pulcējās Glendāles pilsētas kinoteātrī 
Laemmle, lai noskatītos Ginta Zilbaloža animācijas filmu „Projām” (Away); bērni un vecāki ar dedzīgu 

aizrāvību sekoja galvenā varoņa piedzīvojumiem 
No kr.: Zane Kalniņa, Inguna Galviņa, Mikus Arnolds, Anna Arnolda, Eduards Zeltiņš-Kalniņš,  

Inese Sviķkalne, Ieva Arnolda, Džeisons Arnolds, Tomass un Aija Zeltiņi-Kalniņi 
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ASV Vieglatlētikas organizācija (USA 
Track and Field Masters Track and Field) 
Gunti Lindi  izraudzīja par 2019 Men’s 
Distance Athlete of the Year un  M90 
Athlete of the Year.  

Guntim Lindem 2019. gads bijis neparas-
ti veiksmīgs. Viņam ir 91 gads un izdevies 
labot septiņus līdzšinējos vīriešu 90-94 gadu 
vecumgrupas ASV rekordus: 23. jūnijā 
Kulversitijā, Kalifornijā  800 metru  
(4:15.95 min.) un 1500 metru  skrējienā 
(8:59.83 min.); 17. februārī Santanā, 
Kalifornijā, vienas jūdzes skrējienā (9:42.99 
min.); 26. maijā Santanā, Kalifornijā, 3000 
metru skrējienā (19:44.71 min.); 1. jūnijā 
Pasadenā, Kalifornijā, 5000 metru skrējienā  
(34:23.69 min.); 9. jūnijā Kulversitijā, 
Kalifornijā,  2000 metru barjērskrējienā (14:40.54 min.).  

Turklāt Guntim Lindei ir divi jauni pasaules rekordi – 
vienas jūdzes skrējienā un 2000 m barjērskrējienā.  

 2019. gada (28. gadskārtējās) Sri Chinmoy Self – 
Transcendence vecvieglatlētu sacīkstēs Glendālē, 
Kalifornijā, Glendāles vidusskolas sporta laukumā 29. 
septembrī  Guntis Linde 800 metru noskrēja 4:15.95 
minūtēs,  bez konkurences – iegūstot 1. vietu vīriešu 90-
94 gadu vecumgrupā un par  23.64 sekundēm pārspējot 
līdzšinējo 1989. gada 10. jūnijā  Losgatos, Kalifornijā, 
toreiz 90 gadu vecā Paula Spenglera ASV rekordu  
(4:39.59 minūtes). 

Guntis Linde – 2019. gada atlēts! 

Marijai Pinnei divas pirmās 
vietas  

2019. gada (28. gadskārtējās) Sri Chinmoy Self – 
Transcendence vecvieglatlētu sacīkstēs Glendālē, 
Kalifornijā, Glendāles vidusskolas sporta laukumā 29. 
septembrī  piedalījās arī agrākā Latvijas vieglatlēte 
Marija Pinne. Viņai ir 46 gadi. Sieviešu 45- 49 gadu 
vecumgrupā viņa  bez konkurences ieguva pirmo vietu 
100 metru skrējienā  (15.57 sek.)  un 4 kg lodes grūšanā 
(9.84 min.) 

Vislielākais atbalsts ir ģimene!  
No kr. priekšā: Karoline Linde, Maija Linde, Liene 

Linde, Guntis Linde; aizmugurē: Andrejs Linde, 
Peters Linde, Martins Linde, Ilmars Linde 
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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             

Tulsā, Oklahomas pavalstī, 2019. gada novembŗa bei-
gās un decembŗa sākumā notika ASV  lielākās  gada bei-
gu BMX sacīkstes, vispirms Race of Champions, kuŗā 
uzaicina piedalīties visu pavalstu katras vecumgrupas 
desmit labākos braucējus. Gustavs Daugavietis savā 
vecumgrupā 52 braucēju konkurencē ekspertu klasē 
ieguva 3. vietu! 

Nākamajās –  nacionālajās finālsacensībās GRANDS  
Gustavs Daugavietis 64 braucēju konkurencē ieguva     
4. vietu. Viņam ir tikai 10 gadu. 

Tagad jāgatavojas pasaules meistarsacīkstēm, kas 
notiks 2020. gada maijā Hjūstonā, Teksasas pavalstī.  

Aicinu atsaukties lakrosa 
spēlētājus 

Esmu uzaicināts šovasar palīgā trenēt Latvijas nacio-
nālo lakrosa (lacrosse) vienību, kas jūlijā piedalīsies 
Eiropas lakrosa meistarsacīkstēs Polijā. Esmu jau agrāk 
strādājis ar vienību un zinu, ka tā guvusi ievērojamus pa-
nākumus. Meklēju latviešu lakrosa spēlētājus un trene-
ŗus ASV vai Kanadā, kuŗi būtu ieinteresēti spēlēt Latvi-
jas vienībā. Kandidātam jābūt dzimušam Latvijā vai ar 
latvisku izcelsmi.  Lūdzu rakstīt, ja kādam ir interese. 

Michaels Vanags  
Tālr.: 714 362 6304; e-pasts: vanags@msn.com 

Gustavam Daugavietim 
veiksmīga sezona  

Jānis Daugavietis un Inuta Čakāne lepojas ar dēla 
Gustava panākumiem 
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2020. gada sagaidīšanas balle Losandželosas latviešu namā 

Dienvidkalifornijas latviešu biedrības valde jaungada 
sagaidīšanas balli rīkoja aizritējušā gadsimta divdesmito 
gadu stilā. Galvenā balles koncepta autore, vadītāja, 
koordinātore un noformētāja bija Dziesma Tetere ar 
draugiem. Katrs sīkums bija rūpīgi pārdomāts, jo viss 
tika plānots jau kopš maija. Lai radītu patiesu Getsbija 
balles gaisotni, vajadzēja būt patiešām radošam, tāpēc 
zelta palmu lapas un agaves pa vasaru tika audzētas 
personīgajā dārzā, lai tās varētu izmantot dekorācijam.  

Dziesma nolēma, ka, lai justos kā īstā Getsbija ballē, 
ir jābūt kristallam, porcelānam un zeltam, tātad pie darba 
bija jāķeŗas laikus! Atkal pierādījās, ka reizēs, kad lī-

dzekļi ierobežoti, idejas pārpārēm rodas pašas no sevis! 
Krāsošana un dekorāciju salikšana sākās mājās pirms 
Ziemsvētkiem un turpinājās vairākas dienas un naktis 
pirms balles. Dziesmai palīgos nāca daudz aktīvu un 
uzņēmīgu draugu, bet īpaši par ilgajām darbos pavadī-
tām stundām pirms un pēc balles jāuzteic Vita un Valdis 
Volkovski, Karina un Sabrina Lapiņas, Eriks un Annija 
Teteri, Aija un Dainis Kalniņi, Endija Damroze, Inguna 
Galviņa, Ivars Mičulis. Īpaši pateicamies Irēnai un 
Valdim Dičiem 
par vizuāli pievil-
cīgo sienas pla-
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       Kalni gaida 
       Saules liesmas 
       GALOTNĒS 
       Lai diena dzimst 
       Jauni apvāršņi un ceļi 
       Veiksmei griestus ver 
       DURVIS 
       Jaunai dienai 
       Jaunam Gadam 
       SAULGRIEŽI 
       Kad zenītā 
       Vai dzirdi 
       Zemei sirds 
       Kā pukst 
       KODOLĀ 
       Ir viņas spēks 
       Lai tā Jaunā gadā 
       Cilvēci ar saprātu 
       Un mīlestību nes 
       *** 
       Kā kalni gaida 
       Saules liesmas 
       Un pirmie viņu sveic 
       Lai dzīvo pateicība 
       Un uz Zemes prieks 

       Ru   

kātu iespiešanu un Annijai Teterei par 
astoņu stundu ilgo darbu, sameklējot un 
atskaņojot mūziku no pavisam cita 
laikposma. Kokteiļstundas laikā tika 
atskaņoti 1920. gada mūzikas  bibliotē-
kas oriģināldarbi. Laimes liešanu veik-
smīgi vadīja Jānis Daugavietis kopā ar savām laimes tulkotājām 
Inutu Čakāni un Sandru Gulbi. Viesus sagaidīja oficiālo portretu 
fotografi Līga un Normunds Sviksi un balles fotografs Aivars 
Jerumanis.  

Netrūka ģimeņu un individuālo personu ziedojumu gan  izsoles 
lielajām balvām, gan konkursiem un mazajai izlozei. Izsoli vadīja 
Dziesma Tetere un Edvīns Rūsis. Dejas vadīja Diāna Zaķe, 
Viktorija Hilla un Annija Tetere.  

Apmeklētājus pie bāra profesionāli apkalpoja Jānis Taube un  
Kārlis Freimanis. 

Paldies visiem, kuŗi ziedoja izsolei un kafijas galdam –  Endijai 
Damrozei, Ingunai Šulcei, Bernadetei Hillai, Dziesmai un Erikam 
Teteriem, Andrai un Paulam Berkoldiem, Lienei Lindei, Intai 
Ieviņai Rinkerbergerai.  Pateicamies Pēterim Brecko par reklāmas 
iespiešanu. Taču kas gan būtu izrotāts nams, dejas, konkursa jau-
tājumi, kokteiļi un mūzika 20. gadu balles stillā, ja viesi ierastos 
ikdienas apģērbos…  
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Jāteic, balle izdevās tāpēc, ka visi viesi 
ievēroja atbilstošu ģērbšanās stilu, kas radīja 
patiesu balles noskaņu! Liels paldies visiem! 
Šādus svētkus nebūtu iespējams sarīkot bez 
enerģiskajiem, pašaizliedzīgajiem, darbīgajiem 
palīgiem. Ballē bija 96 apmeklētāji, ieskaitot 
bērnus. Balles laikā suminājām divas jubilāres – 
Dzidru Upāni un Ingūnu Šulcu Kasagrandi 
(Casagrande).  

Balle beidzās ar atlikumu, paldies visiem 
ziedotājiem. Liels darbs bija gan pirms, gan pēc 
balles, taču gandarījums vēl lielāks! Apmeklētāju 
vidū bija viesi no Norvēģijas, Latvijas, Kanadas 
un vairākām ASV pavalstīm. Svinējām svētkus 
kopā, un  mums ļoti pietrūka to, kuŗi neatnāca! 
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Lasītāju vēstules 
 
Saldas atmiņas 
Rakstus biļetenā lasu ne tikai vienu reizi vien,  bet 

divas un vairāk. Paldies!  Biļetena 2019. gada oktōbra 
izdevumā bija Līgas Sviksas raksts par bērnu nometni 
Katskiļos. Katskiļi ir mana mīļākā vieta ārpus Latvijas,  
deviņas vasaras nometnē strādāju par žēlsirdīgo māsu.  

Vakaros, kad darbi beidzās, izgāju ezermājas 
priekšā,  vēros  zvaigžņotajās  debesīs  un lūdzu Dievu. 
Katskiļos arī sarakstīju  dažus dzejoļus nometnes 
„Taurei”. Toreiz Vilis Zaķis  bija Vilītis, liels rakaris. 
Tagad viņš un mūsu vecākais  dēls strādā  Vašingtonas 
pavalsts latviešu  bērnu nometnē „Mežotne”.  Līga 
Sviķe, agrāk Balode, ar brāli Andri bija Katskiļu bērnu 
nometnes dalībnieki. Priecājos, ka Katskiļi arī viņai 
vēl  mīļi. 

Zinta Kūlīte, ASV ziemeļrietumos 
 

 
Skaista svētku dāvana 
Tikko noskatījāmies filmu „Dvēseļu putenis”, visu 

laiku acīs bija asaras... Lielais Kristaps godam būtu 
nopelnīts! Un ne tikai šī balva! Abas esam lepnas, ka 
mums bijuši TĀDI SENČI, TĀDI LATVIEŠI... 

Priecājamies, ka bija lemts satikt un paspiest roku 
Lolitai Ritmanei Losandželosas latviešu namā! Jā, filma 
mums tiešam ir kā dāvana Valsts svētkos. 

Anita Mellupe 
 

 
Gaidu DK LB biedru adrešu 

sarakstu 
Nosūtu DK LB biedru naudu par 2020. gadu, jo DK 

IB bija atgādināts, lai biedru naudu samaksā iepriekšējā 
gada beigās. Lasīju, ka biļetenā plānots ievietot  biedrī-
bas biedru sarakstu. Tas būtu ļoti labi, jo varētu uzzināt, 
kādi latvieši Losandželosas apkaimē dzīvo un ar viņiem 
sazināties. Biedru sarakstu nolemts novietot namā pie 
sienas. To derētu ievietot arī tīmeklī www.biedrība.org  

Informācija par biedriem jau ir, jo, maksājot biedru 
naudu, ikvienam jāuzraksta vārds, adrese, tālruņa 
numurs un e-pasta adrese. Būšu pateicīgs, ja saņemtu 
biedru sarakstu e-pastā. 

Laimīgu Jauno gadu vēlot,  
Arnis Krīgens (agk2000@aol.com) 

 

2020. gadu sagaida „lielais rakaris” Vilis Zaķis... 

 ... un kādreizējā Katskiļu bērnu nometnes dalībniece 
Līga Balode Sviksa ar dzīvesbiedru  

Normundu Sviksu 
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Iemīļotākās tautasdziesmas 
2019. gada septembrī žurnāla „Mājas Viesis” un 

laikraksta „Latvijas Avīze” aicināja Latvijas iedzīvotājus 
balsot, no 50 tautā iemīļotām tautasdziesmām izvēloties  
34, kuŗas atskaņoja „Latvijas Radio 2” rudens mūzikālajā 
programmā un koncertā „Manas tautasdziesmas”.  

Populārāko tautasdziesmu piecinieks:   
„Pie Dieviņa gari galdi”  
„Bēdu, manu lielu bēdu”  
„Pūt, vējiņi”,„Mazs bij’ tēva novadiņi’s”  
„Nāk rudentiņi’s” 

Laila Reimane Taizemes skolā māca angļu valodu 

Laila Reimane 2018. gada augustā parakstīja 
līgumu un aizbrauca uz Lampangu Taizemē, kur 
sāka strādāt  par angļu valodas skolotāju Ban Pong 
Sanook School  pamatskolas klasēs.   

2019. gada nogalē pie Lailas ciemojās māmiņa 
Dace Dābola Reimane un māsas Daina un Aija. 

Viņas Taizemē pavadīja divas nedēļas. Sēmestris  
Taizemes skolā beigsies 2020. gada martā, un Laila 
atgriezīsies Dienvidkalifornijā, lai turpinātu studijas. 

Attēlā: Taizemes skolā (aizmugurē no kr.):      
Dace Dābola Reimane, Aija Reimane,                          
Daina Reimane, Laila Reimane 

Vēl par dainu atmodinātāju 
2019. gada 27. novembŗa žurnāla „Ieva” izdevumā  

nodaļā „Dzīvesstāsts” ievietots žurnālistes Aivas 
Kanepones raksts „Dainu atmodinātāja”. Tajā  Ieva 
Auziņa Sentivani pastāsta par savu bērnību, jaunību, 
studijām, dzīvi ASV un Sauda Arabijā, ģimeni, bērniem 
un mazbērniem un kā sāka tulkot latviešu tautasdzies-
mas angliski. 

Prieks, ka latvieši pasaulē kļūst arvien ievērojamāki. 
Visiem ieteicams iegādāties Ievas Auziņas Sentvani 
grāmatu „Celmus laidu mākoņos”! 
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Dienvidkalifornijas latviešu biedrības valdes sēdē 
2019. gada 15. decembrī piedalījās  Aivars Jerumanis, 
Ingūna Galviņa, Pauls Berkolds, Jānis Taube, Jānis Dau-
gavietis, Zane Kalniņa, Dāvis Reins, Inese Sviķkalne, 
Aija Zeltiņa-Kalniņa, Sanita Šūmane, Nora Mičule  un 
Līga Sviksa. 

Kasieris Jānis Taube nolasīja kases pārskatu par 
2019. gadu.  Gada kopējie ienākumi – $20 036;  izde-
vumi  – $15 798;  atlikums – $5138. Ienākumi  galveno-
kārt ir no sarīkojumiem un ziedojumiem.  

Valde  nolēma latviešu namā sagādāt iespēju pieslēg-
ties tīmeklim. Izmaksas būs jāuzņemas biedrībai, skolai 
un namam. Precīzas izmaksas noskaidros Dāvis Reins. 
Svarīgi, lai tīmeklim varētu pieslēgties latviešu skolas 
telpās. Informāciju par tīmekļa paroli varēs uzzināt pie 
bāra. Paroli būs iespējams uzzināt visiem, arī nama īrētā-
jiem.   

Sēdē nolēma Dienvidkalifornijas latviešu biedrības 
biedru sarakstu novietot namā pie sienas, tāpēc lūgums 
visiem biedriem iesūtīt kasierim Jānim Taubem biedru 
naudu. Informāciju paziņos Pēterim Brecko, lai viņš var 
sākt izgatavot plakātu.  

Biedru naudu var samaksāt jebkuŗā sarīkojumā  ka-
sierim Jānim Taubem skaidrā naudā, iedodot čeku vai 
nosūtot čeku pa pastu. Biedrības valde izsūtīja kartītes ar 
lūgumu samaksāt biedru naudu. Kartīšu izsūtīšana mak-
sāja $500, un kopumā  saņemts apmēram $300.  

Izdevumi par mūziķu Rūtas un Valža Muktupāvelu 
koncertu:  nama zāles īre – $400, lidmašīnas biļete $250. 
Valde nolēma atlīdzināt Norai Mičulei un Paulam Ber-
koldam par mūziķu izmitināšanu. Pie Noras Mičules viņi 
uzturējās sešas dienu un izmantoja Paula Berkolda auto-
mašīnu. Valde nolēma Norai Mičulei samaksāt $350  un 
Paulam Berkoldam $100.  

Sēdē nolēma mainīt viesu uzņemšanas noteikumus, 
un turpmāk māksliniekiem par naktsmājām būs jāmaksā 
pašiem.  

Jaungada ballei aizritējušā gadsimta 20. gadu stilā 
pieteikušies 75 dalībnieki. Zāli dekorēs 27. decembrī. 

Dienvidkalifornijas latviešu biedrības biedru pilnsa-
pulci nolēma  rīkot 29. martā.  

Inguna Galviņa aicināja uz DK Daugavas Vanagu 
apvienības vanadžu rīkoto Ziemsvētku izskaņas sarīko-
jumu 12. janvārī plkst. 1.00, būs grāmatu svētki un    
dziesmu dziedāšana, kafija un uzkodas.  

Nolēma, ka valdes sēžu protokolus rakstīs Pauls Ber-
kolds, Sanita Šūmane un Zane Kalniņa, pašiem savstar-
pēji vienojoties.  

Biedrībai nepieciešams biedrzinis, kas piesaistītu 
jaunus biedrus. Aija Zeltiņa apņēmās runāt ar sarīko-

jumu apmeklētājiem un aicināt viņus iestāties biedrībā. 
Latvijas valsts dibināšanas atceres sarīkojumā pērn     
24. novembrī vēlmi iestāties biedrībā izteikuši pieci ap-
meklētāji.  

Latvijas goda konsuls Juris Buņķis lūdzis palīdzību 
kinofilmu festivāla rīkošanai, tiek meklēta zāle ar 250 
personu ietilpību, lai izrādītu filmu „Dvēseļu putenis”. 
Pauls Berkolds solīja uzzināt par iespēju filmu izrādīt 
CalArts institūtā.  

Valdes priekšsēdis Ivars Mičulis atgādināja, ka Dien-
vidkalifornijas Latviešu informācijas biļetena redaktorei 
laikus jānosūta raksti un fotografijas. 

Sēdē atkārtoti sprieda, ko darīt ar daudzajām grāma-
tām, bibliotēkas telpa ir pārpildīta, vai ir vērts paplašināt 
bibliotēku. Vairāki biedri domā, ka bibliotēku papildināt 
nav vajadzīgs. Pauls Berholds ierosināja daļu grāmatu 
novietot biedrības istabā, kur pie sienām var salikt 
plauktus.  

Sēdi vadīja Ivars Mičulis, protokolēja Zane Kalniņa. 

Dienvidkalifornijas latviešu biedrības valdes ziņojumi 

Aicinājums DK LB 
atbalstītājiem! 

Mīļie tautieši! DK LB darbības gada budžets 
ir atkarīgs no biedru maksas. Mūsu biedru 
skaits ir samazinājies. Aicinām  biedrībā iestā-
ties jaunus biedrus, samaksājot biedru naudu 
par 2020. gadu. Lūgums biedru naudu samaksāt 
līdz 15. martam. Biedru maksas anketa ir uz DK 
LB biļetena pēdējās lappuses. Marta beigās 
Losandželosas latviešu namā pie sienas novietos 
sarakstu ar biedrības biedru vārdiem.  

 Nosūtot biedru maksu, čeks izrakstāms: 
Latvian Association of Southern California (lūdzu 
minēt, ka maksājums ir biedru nauda) un 
nosūtāms: Latv. Assoc. of So. Cal. 1955 Riverside 
Dr, Los Angeles, CA 90039.  

Ja vēlas maksāt un ziedot, lietojot kreditkarti, 
lūdzu zvanīt biedrības priekšniekam vai aizsūtīt       
e-pasta vēstuli biedrības kasierim Jānim 
Taubem: jetaube70@gmail.com Biedrības 
biedru pilnspulce notiks 29. martā. Sīkāka 
informācija sekos. DK LB pateicas visiem, kuŗi 
jau samaksājuši biedru naudu un ziedojuši 
papildlīdzekļus biedrības darbībai. 

DK LB valde un priekšsēdis Ivars Mičulis 
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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 

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 

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 sakopo Indulis Bērziņš. 

Austrālijas latviešu izdevums 
www.laikraksts.com 

 

Diana Mathur, Novelist & MBA 
Phone:  (310) 266-3816 
Site: DianaMathur.com 
email: dianamathur@gmail.com 
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Latvijā  9. janvārī 1. rokkafejnīcā Vecrīgā 

(Mārstaļu iela 2/4), kuŗā bija sapulcējies kupls 
mūziķu pulks, tika paziņoti Mūzikas ierakstu 
balvas „Zelta mikrofōns 2020” nominanti, 
izvēlēti no 262 pieteikumiem 16 katēgorijās.  

Katēgorijā „Instrumentālās vai starpžanru 
mūzikas albums”  ir pieci nominanti, starp tiem 
– albums „Dvēseļu putenis”, kuŗā ieskaņota 
filmas mūzika. Komponiste – Lolita Ritmane, 
albuma producenti – Lolita Ritmane un Marks 
Matsons (Mattson), izdevējs MarLo Songs. 
Mūziku atskaņo kamerorķestris, dzied Valsts 
akadēmiskais koris „Latvija”; diriģents Māris 
Sirmais.  

Mūzikas ierakstu gadskārtējo balvu „Zelta 
mikrofōns” pasniegs 24. reizi, un tās laureātus 
svinīgā ceremonijā Dailes teātrī godinās            
18. februārī.  

Apsveicam „Dvēseļa puteņa” mūziķus! 

 

 

Moonchild turneja Eiropā 
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PBLA paziņojums 
„Vīna vakars” PBLA birojā 

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

 Visi laipni aicināti!   
www.enciklpedija.lv 

350 autoru 700 šķirkļu – fizika, literātūra, mūzika, 
vēsture, māksla utt. 

JOCIŅI  
„Vai jūs ar savu vīru saticīgi dzīvojat un vai labi 

saprotaties? 
„Pilnīgi. Mēs tik labi saprotamies, ka vienprātīgi 

nolēmām šķirties.” 
*** 

„Jānīt, kāpēc brālītis raud?”  
„Viņš, māmiņ, negrib neko jaunu mācīties. Tiklīdz 

gribēju parādīt, kā jāēd šokolāde, viņš sāka raudāt.”  
 *** 

Skolotāja māca skolēniem pieklājību un jautā 
vienam no viņiem: „Ko tu darīsi vilcienā, ja būsi 
apsēdies, bet kādai sievietei nebūs brīvas vietas? 

„Es izlikšos, ka esmu aizmidzis.” 
*** 

„Lūdzu, iedodiet kādu mazumiņu,” lūdzas ubags pie 
zobārsta dzīvokļa durvīm. 

„Naudu es jums nedošu, bet varu katrā laikā par 
velti izraut dažus zobus!” laipni atbild zobārsts. 

*** 
Māris no krājkasītes izvilcis vienu dolaru. Tēvs 

viņu sarāj, un viņš apsola tā vairs nedarīt. „Saki, kā tu 
to izdarīji? Laikam iebāzi spraugā nazi un tā naudu 
izkratīji?” 

„Nē, tā es nedarīju, bet tā ir laba doma,” saka Māris. 
*** 

Uz perona stāv pasažieris un skumji raugās uz 
sliedēm. 

„Kāpēc esat tik bēdīgs?” jautā stacijas dežurants. 
„Es tikai par pusminūti nokavēju vilcienu,” viņš  

bēdīgi atbild. 
„Tik vien tā bēda? Jūs izskatāties tik izmisis, it kā 

būtu vilcienu nokavējis par veselu stundu!” 
*** 

„Kāds tu izskaties, Pēter! Tu laikam atkal esi kāvies 
ar Miku. Tavi svārki ir saplēsti, man vajadzēs pirkt 
jaunus.” 

„Tas nekas, māt! Toties Mika mātei būs jāpērk 
jauns puika!” 

*** 

SUMMER SCHOOL OF LATVIAN 
LANGUAGE AND CULTURE 2020 

with no or little (A1+) to good (B1) prior knowledge 
of the Latvian language 

July 30 – August 12, 2020 
 For the sixth year, the University of Latvia in 
collaboration with the Latvian Language Agency 
organizes "Summer School of Latvian Language and 
Culture" for students and other interested parties who 
want not only to learn and improve their Latvian 
language skills, but also to expand their knowledge of 
Latvian history, art and folklore. The students who 
study the Latvian Language or other Baltic languages at 
their home universities are particularly encouraged to 
apply.  We offer: 
intensive, modern and interactive Latvian language 

course (grammar, reading, writing, speaking, 64 
academic hours), which includes such topics as the 
human personality, experience, knowledge and 
skills, friendly contacts and time spent in Latvia, 
versatile and unique Riga, city tour and orientation, 
daily life and holidays in Latvia, Latvian traditional 
and modern culture, current events in Latvian 
media, Latvia’s and Latvians’ success stories in the 
world; 

lecture on Latvian history and politics, getting 
acquainted with modern Latvian history and 
political situation in Latvia; 

lecture on Latvian culture and art, getting acquainted 
with its historical development and key figures, 
especially, in the visual arts and architecture; 

lecture on Latvian folklore: customs and traditions, 
getting acquainted with one of the most interesting 
forms of folklore - Latvian folk songs or dainas, by 
singing and dancing; 

guided tour of Riga, visiting several museums (e.g., 
Museum of the History of Riga and Navigation or 
Museum of the Occupation of Latvia, Rainis and 
Aspazija House-Museum in Riga, Latvian National 
Museum of Art, Latvian Ethnographic Open-Air 
Museum); 

a two-day trip to port city Ventspils, sightseeing 
(e.g., Ventspils Crafts House); 

guided tour to Kuldiga (Venta rapid, old city). 
 The attendees, having successfully completed the 
course, are awarded 4 credits (6 ECTS). 
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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 
 

1. februārī dievkalpojums; 
dievkalpojumu vadīs Guna Reina 
Pēc dievkalpojuma kafijas galds   

 
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 

Tautasdziesmu animācijas 
filmas 

Amerikas latviešu apvienības Izglītības nozare, 
turpinot vasarā iesākto projektu „Lasi, dziedi, mācies!”, 
jaunajā,  2019./2020. mācību gadā piedāvā tautasdzies-
mu animācijas filmiņas, piemēram, latviešu bērnu iemī-
ļotās „Kur tu teci, gailīti manu” un „Aiz kalniņa dūmi 
kūp”  un dažas citas. Tās atrodamas ALAs Youtube 
kontā: https://www.youtube.com/channel/UC-
q7Ku_N4SKhsVs9YUgxHOg/videos 

Animācijas filmās ar vienkāršiem, labi saprotamiem, 
nepārprotamiem un tiešiem tēliem atainota dziesmas 
norise, padarot to skatītājam, klausītājam vai dziedātā-
jam labāk saprotamu, vieglāk uztveŗamu un apgūstamu. 
Ar ALAs atbalstu filmas veidojuši skolēni un studenti,  
skolotāji un mākslinieki.  

ALAs Izglītības nozare 

Plkst. 11. 00 Losandželosas latviešu 
skolas audzēkņi stāstīs par  Latvijas 
mūzejiem – Dabas mūzeju, Etnografis-
ko brīvdabas mūzeju un Latvijas         
50 gadu okupācijas mūzeju; būs prak-
tiskas nodarbības; liecību izsniegšana 
un lasīšanas programmas „Bērnu, 
jauniešu un vecāku žūrija 2019” 
noslēgums.  

Plkst. 12.30 koncerts  
Plkst. 1.00 pusdienas  

Sarīkojumu īstenot palīdz Latviešu valodas 
aģentūra ar atbalstu no Izglītības un zinātnes 
ministrijas budžeta programmas „Valodas 
polītika un pārvalde” 

Visi sirsnīgi ielūgti! 
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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 2020. gada janvāris / februāris 

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 
  

 

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

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

9. februārī plkst. 11:00 Dievkalpojums (diakone Guna Reina) 

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


