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2. aprīlī  plkst. 10.00 pankūku brokastis latviešu namā; tikšanās ar viesiem no Latvijas 
1. maijā plkst. 11.00 Baltā galdauta svētki latviešu nama zālē  

22. maijā plkst. 10.00 Losandželosas latviešu skolas 2021./22. mācību gada pēdējā diena  
un izlaidums latviešu nama zālē  

Ziņas par sarīkojumiem arī:  www.biedriba.org 

PALĪDZI, DIEVS, VISAI UKRAIŅU TAUTAI! 
Latvieši kopā ar daudzu citu tautību iedzīvotājiem 

piedalījās demonstrācijās Losandželosā,  
paužot atbalstu Ukrainai 
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Dienvidkalifornijas Latviešu INFORMĀCIJAS 
BIĻETENS ir Dienvidkalifornijas latviešu 
biedrības izdevums;  DK LB adrese:   
1955 Riverside Dr., Los Angeles, CA 90039 

Raksti ievietošanai biļetenā iesūtāmi līdz katra 
iepriekšējā mēneša desmitam 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 $40, ½ lappusi – $25,  
¼ lappusi – $20; uzņēmējdarbības karti – $15. 

IB metiens – 310 eks. 

Latviešu namu izīrē Jānis Taube, tālr.: 310-806-0464 
e-pasts:  jetaube@earthlink.net  

Lūdzu 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: 844-277-2639; 949-413-8888 
www.latvianconsulate-la.org 
 www.facebook.com/LatvianConsul 

DK LB Revīzijas komisija: Dāvis Berkolds,  
Dainis Kalniņš, Diana Matura (Mathur)  

Paziņojums par kārtējo DK LB valdes sēdi (datums 
un vieta) ievietots kalendārā: 
www.biedriba.org/kalendārs 

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  

DK LATVIEŠU BIEDRĪBAS  VALDE: 
Biedrības priekšnieks:  Ivars Mičulis 
631 N. Pass Ave. Burbank, CA 91505 
Tālr.: 818-585-5748; 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  
 Pauls Berkolds 
10731 Viking Avenue, Northridge, CA 91326 
Tālr.: 818-645-8754; e-pasts: berkolds@calarts.edu 
Sekretāres:  
Aija Zeltiņa Kalniņa  
233 Glendora Avenue. Long Beach, CA 90803 
Tālr.: 310-748-5385; e-pasts: aurum04@yahoo.com 
Guna Reina  
13447 Chandler Blvd., Sherman Oaks, CA 91401 
Tālr.: 714-829-6449; e-pasts:  GunaReins@gmail.com 

 

DK LB valdes locekļi:   
Nora Mičule, Juris Zinbergs – biedrziņi  
Dace Reimane – sarīkojumu koordinātore  
Jānis Taube – kasieris  
Diāna Zaķe – tautasdeju kopas „Pērkonītis” pārstāve  
Aivars Jerumanis – nama pārvaldes pārstāvis 
Valdis Ķeris – sporta nozares pārstāvis   
Aija Kīna –  Losandželosas latviešu skolas pārstāve  
Līga Sviksa, Inese Sviķkalne, Sanita Šūmane-Karami 
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2021 was dominated by the COVID 
pandemic.   This led to a decrease in the 
number of requests pertaining to 
business trips, business transactions, 
trips to Latvia, in-person Consular 
meetings, and other events in Southern 
California.   The annual Consular 
meeting in Washington was also moved 
to a virtual format and the Riga meeting 
was completely postponed.   The biggest 
COVID delay for us was the 
postponement of the Spotlight Latvia 
meeting in Los Angeles to April of 
2022.    

As mentioned in previous years, I 
scan all of our correspondences, meeting 
notes and event invitations that I attend.    
I keep these records in digital folders.     I will list the 
main folder names (alphabetical) and give you an idea of 
what transpired per folder during 2021: 

1. Ambassador/Embassy:   32 e-mail chains with the 
Ambassador/Embassy staff regarding various topics. 

2. Ashes:   3 e-mail chains from people in CA 
wishing to return ashes of deceased family members to 
Latvia. 

3. Baltic Consuls:    33 e-mail chains with various 
Consuls in US re collaborative projects, film festivals, 
ES and LT affairs.   A number of the chains were in 
regards to OFM’s decision to take Honorary Consul 
license plates away from consuls in CA. 

4. Chambers of Commerce:   I introduced Amalia 
Ghukasyan of the Chamber of Commerce & Industry of 
the Republic of Latvia to Mikus Kins of the Latvian 
American Chamber of Commerce and recommended her 
as the local representative.  This recommendation was 
accepted and Amalia is my main helper on the ground 
with our Spotlight Latvia 2022 planning. 

5. Citizenship:  I had 24 e-mail chains from people 
inquiring about Latvian citizenship, and referred those 
who qualified to Consular Division at the Embassy to 
begin their application process, and provided them with 
the correct forms to fill out. 

6. Consular Meetings:  There were no in-person 
meetings to attend this year but we did have one virtual 
meeting with the DC staff. 

7. COVID-19:  11 e-mail chains regarding LV EU 
Digital Certificates, travel requirements, and even one 

request during the lockdowns from 
someone wishing to travel to Latvia to 
get married! 
8. Culture:  9 e-mail chains with 
Martin Krumig, who started the San 
Diego Riga Friendship Association, 
regarding exchanges with Latvians but 
most put on hold until 2022.  There 
were 11 other e-mail chains regarding 
artists, art, operas, and opera singers.  I 
received the Vice Dean of the Los 
Angeles Consular Corps, HC of Togo, 
Grant Gochin, at the Consulate and he 
gave me two paintings by Latvian 
artist and Holocaust survivor, Kalman 
Aron (who painted a portrait of 
President Karlis Ulmanis, that 

appeared on a Latvian postage stamp). 
9. Education:   15 e-mail chains re students wishing 

to study in the US, mainly from opera singers. 
10. EU:  The EU Consuls hold monthly meetings, 

virtual for the past year.    I had about 30 e-mail chains 
re meetings and mailings from head of EU Committee in 
LA. 

11. Events:   National Day celebrations were largely 
curtailed this past year due to COVID but we did have a 
few live events at various homes of Consul Generals 
during the summer and early fall, but these were again 
stopped with the COVID surges of the fall and winter.  I 
did participate in a few virtual National Day celebra-
tions.  I also attended a presentation and book signing by 
Lithuanian author, Silvia Foti, who wrote the book “The 
Nazi’s Granddaughter, How I Discovered my 
Grandfather was a War Criminal”.    

12. Film:   Hundreds of e-mails pertaining to our 
participation in the Scandinavian/Baltic Film Festival in 
January and in preparation for the 2022 Scandinavian 
Film Festival.   In Jan 2021, the Latvian Film, Blizzard 
of Souls, screened and was well received. 

13. ICE:   E-mail chains regarding Sergei 
Shevchenko, who was detained on a criminal matter in 
the San Francisco Bay Area. 

14. Intern:  Eternally grateful to Katie Finaldi, my 
employee and an international studies graduate,  who 
serves as my assistant with Consular affairs and our 
intern with the Los Angeles Consular Corps, for all of 
her assistance with my various consular duties. 

2021 ACTIVITY SUMMARY FOR HONORARY LATVIAN 
CONSULATE SOUTHERN CALIFORNIA 
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15. Jewish Issues:   12 e-mail chains regarding 
various Holocaust and other Jewish issues. 

16. LACC:  Hundreds of e-mails regarding my 
participation in the Los Angeles Consular Corps as a 
member of the Executive Committee, arranging 
meetings and various other LACC functions. 

17.  LA Latvian Society:  26 e-mail chains re various 
issues, and attended virtual Society Board meetings 
when able.  

18. LIAA:   9 e-mail chains with Toms Zvidrins re: 
various companies requesting contacts or information re 
Latvia. 

19. Jeff Leader:  a Sacramento lobbyist, 12 e-mail  
chains regarding potential trade delegation to Latvia led 
by Senator Hertzberg and California Treasurer Ma, plans 
postponed due to COVID.   Interest remains to rekindle 
this trip later in 2022  or 2023. 

20. Lost/Return Documents:   16 e-mail chains re lost 
documents or expired passports, issued two sets of 
return documents. 

21. Misc:  Over a hundred e-mail chains re various 
misc items, a large number of them regarding the 
withdrawal of diplomat license plates to Honorary 
Consuls. 

22. Passports: 15 e-mail strings answering questions 
about obtaining Latvian passports, renewing passports, 
etc. 

23. Residency Permits:  4 e-mail chains helping 
potential residents get information re residency permits 
in Latvia, referred one person to Embassy to get his 
permit. 

24. Sports:  4 e-mail chains re sponsorships for a 
Latvian Biathlon Team to come to the US. 

25. Spotlight Latvia:   A few hundred e-mail chains 
planning the 2021 event and then postponing it to April 
1, 2022. 

26. Tourism:  Numerous e-mails and a dinner with 
Matiss Dalbergs, of the Latvian youth travel company, 
FISOM, who was looking for funding. 

27. Trade/Companies: 32 e-mail strings regarding 
various companies from Latvia seeking information 
about the US markets and 2 US companies wishing to do 
business in Latvia (introduced them to Toms Zvidrins) 

28. Visas:  4 e-mails chains from/to people wishing to 
travel to Latvia and inquiring about visas. 

I would like to thank the embassy staff, my office 
staff, the Los Angeles Latvian Society, the San Diego 
Latvian Society and to all my colleague Consuls for all 
of their assistance in making what I do here possible. 

Respectfully submitted, Juris Bunkis, M.D., F.A.C.S.   
          Prepared February 9, 2022  

COVID has caused a delay in our Spotlight Latvia 
meeting in LA and it is now scheduled for April 1, 2022.  
The event will occur at the Biltmore Millennial Hotel 
and our expected Latvian dignitaries include:     Mr. 
Jānis Vitenbergs – Minister of Economics of the 
Republic of Latvia           Mrs. Zanda Kalniņa-
Lukaševica - Parliamentary secretary, Ministry of 
Foreign Affairs of the Republic of Latvia                                  
H.E. Mr. Māris Selga – Ambassador Extraordinary and 
Plenipotentiary of the Republic of Latvia to the United 
States of America                                                                       
Mr. Kaspars Rožkalns – Director General of the 
Investment and Development Agency of Latvia                        
Mrs. Elita Gavele - Ambassador at Large for the 
Diaspora, Ministry of Foreign Affairs of the Republic of 
Latvia                                                                                         
Ms Dita Rietuma – Director, National Film Center 

The Spotlight LV meeting will be preceded and 
followed by events that the LACC and LIAA are 
organizing, including a trip to Silicon Valley for the 
Latvian delegation.   We are working in conjunction 
with Mikus Kins and the Latvian American Chamber of 
Commerce, and Toms Zvidrins of LIAA.  To date, we 
have over 20 Latvian companies signed up for the event 
and we are working on attracting US counterparts to join 
us. All of the Honorary Consuls in the US are all 
encouraged to recommend companies for participation 
as well as sponsorship, and to join us in Los Angeles.     

As in previous years, the Honorary Consulate of 
Latvia in Southern California will continue to focus on 
the following: 

- trade and economic issues which can benefit Latvia; 
- making arrangements for meetings, travel arrange-

ments, etc. for various visitors from Latvia and the 
Embassy in Washington;    

- participating in various educational events at local 
universities;  

- aiding Latvian students who wish to study in the 
US;     

- providing assistance for people who have lost their 
passports or whose passports have expired to obtain 
return documents to Latvia; 

- responding to visa, passport and citizenship 
requests; 

- responding to Latvian citizens detained by ICE 
(U.S. Department of Homeland Security Immigration 

2022 PLAN FOR HONORARY 
LATVIAN CONSULATE 

SOUTHERN CALIFORNIA 
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and Customs Enforcement); 
- assisting Latvian artists and musicians find venues 

in the US;    
- promoting the Latvian film industry by participation 

in the Scandinavian Baltic Film Festival in Los Angeles.   
The 2022 Festival was held virtually in January and we 
were able to screen Latvia’s submission for the Oscars, 
The Pit (Bedre); 

- working closely with the Los Angeles and San 
Diego Latvian Societies, attending the Los Angeles 
Latvian Society Board meetings; 

- representing Latvia at various Los Angeles Consular 
Corps, City of Los Angeles, Latvian Society, National 
Day and other commemorative events;   

- maintaining favorable contact with various US 
government officials;  

- continuing my work on the Executive Committee of 
the Los Angeles Consular Corps. This takes more than 
50% of the time I spend on Consular duties. The Latvian 
Consulate, with the help of my assistant, Katie Finaldi, 
arranges all of the Los Angeles Consular Corp monthly 
meetings, picks the speakers, and currently sets up the 
meetings virtually on our CISCO WebEx platform.  We 
expect in-person meetings to resume in March.  

- planning to attend the Consular meeting in 
Washington, DC, in March.  

Respectfully submitted, Juris Bunkis, M.D., F.A.C.S                                                                                                    
Prepared February 9, 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medical Director, Orange County Plastic 
Surgery 
4501 Birch Street 
Newport Beach, CA 92660 
Office (949) 888-9700   Cell (949) 413-8888 
Associate, Salisbury Plastic Surgery 
39 Salisbury St. 
Worcester, MA 01609 
Office (508) 755-4825   
www.orangecountyplasticsurgery.com 
www.salisburyps.com 
www.facebook.com/OCPlasticSurgery 
www.instagram.com/drbunkis   
https://twitter.com/OCPlasticSurgy 

Ārsts Juris Buņķis jau desmit gadu ir Latvijas goda 
konsuls  Dienvidkalifornijā. Viņa pārskats liecina, cik 
daudz paveikts  2021. gadā un  ne mazāk paredzēts 
šogad.  Goda konsuls glabā visas sarakstes, sanāksmju 
piezīmes, ielūgumus uz sarīkojumiem un ierakstus.  

Juris Buņķis neatsaka nevienam, kas meklē palīdzību, 
lai gan informāciju, piemēram, par pavalstniecības 
iegūšanu, tuvinieku pelnu pārvešanu uz Latviju ikviens 
var atrast dažādās vietnēs tīmeklī. Visiem labi zināms, 
cik atbildīgs ir ārsta darbs, tāpēc svarīgi viņu netraucēt. 

Dr. Juris Buņķis ir novātorisks plastikas chirurgs un 
skolotājs,  pacienti novērtē  viņa mākslinieciskumu un 
prasmi.  

Juris Buņķis rēgulāri piedalās Dienvidkalifornijas 
latviešu biedrības valdes sēdēs. Viņš pateicas Latvijas  
vēstniecības ASV un sava biroja darbiniekiem, 
Dienvidkalifornijas un Sandiego latviešu biedrībai, 
citiem konsuliem par palīdzību un DK LB valdes locekļi 
pateicas goda konsulam par atsaucību. Vairākkārt bijusi 
tikšanās un sanāksmes viņa mājā, svinēti arī Jāņi.  

Arvien vairāk uzņēmumu Dienvidkalifornijā meklē 
informāciju par Latviju, vēlas nodibināt sakarus, un 
pirmais sakarnieks, protams, ir goda konsuls.  

Par Juri Buņķi bijuši daudzi raksti Latvijas 
laikrakstos un žurnālos (tos var sameklēt Google), 
aktieris Intars Rešetnieks iepazīstināja ar viņu televīzijas 
kanāļa «360TV» raidījumā „Sapnis par Ameriku”. Juris 
Buņķis ir arī pilots, kollekcionārs, mecenāts, ja nepiecie-
šams, palīdz policistiem uzturēt kārtību. Viņš atzīst, ka 
aizritējušo desmit gadu laikā ir daudz ko iemācījies par 
diplomātiju. Juris Buņķis apzinās, ka darbu daudzums 
nemazināsies, taču pārstāvēt Latviju un latviešus ir 
godpilns uzdevums, un nav šaubu, ka viņš vienmēr būs 
savu pienākumu augstumos. 

Priekšzīmīgs darbs desmit gadu 
goda konsula amatā 



 7 

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

mūzika, vēsture, māksla utt. 

Iepazīsim latviešu rakstniekus 
Memoriālo muzeju apvienība izveidojusi „Personību 

stāstu” vietni tīmekļvietnē memorialiemuzeji.lv 
„Personības stāstu” vietnē var iepazīt Raini, 

Aspaziju, Jani Rozentālu, Rūdolfu Blaumani, Jāni 
Akurateru, Ojāru Vācieti, Andreju Upīti, Krišjāni 
Baronu.  

Losandželosas latviešu skolas bibliotēka katru gadu 
saņem dāvinātas skaistas un interesantas grāmatas gan 
no Latvijas, gan vietējiem dienvidkaliforniešiem. 

Grāmatas ik gadu tiek šķiŗotas un sakārtotas, kā arī 
pārskatītas, vai nav bojātas. Grāmatām jāatrod pareizā 
vieta vai nu daiļliterātūras vai  mācību grāmatu plauktos. 

Mācību grāmatas tiek kārtotas pēc satura – folklora, 
vēsture, ģeografija, dziedāšana, valodas un literātūras 
grāmatas. 

Daiļliterātūras grāmatas tiek sadalītas pa vecumgru-
pām – bērniem, jauniešiem un vecākiem. 

Skolas bibliotēkas krājumi ir brīvi pieejami ikvienam 
lasītājam, tomēr  ieteicams ievērot  kārtību, kādā aiz-
ņemties grāmatas. Lasītāji  lūgti uz reģistrācijas lapām 
uzrakstīt savu vārdu, kontaktinformāciju un izņemtās 
grāmatas nosaukumu. Grāmatas mācību gada laikā var 
aizņemties uz trim nedēļām un ilgāk, ja pēc tām nav 
pieprasījuma. 

Ja nepieciešama palīdzība daiļliterātūras grāmatu 
izvēlē, var lūgt palīdzību man, skolotājai Aijai Zeltiņai-
Kalniņai. 

Pirms sešiem gadiem es pirmo reizi pieteicu 
Losandželosas latviešu skolu lasīšanas veicināšanas 
programmai Latvijā – lasi un vērtē. Cenšos pēc iespējas 
izlasīt visām vecumgrupām ieteiktās grāmatas, lai 
atrastu vislabāko grāmatu katram lasītājām. 

Esmu pateicīga  Eduardam un Dainim Kalniņiem par 
ziedoto laiku, palīdzot skolas grāmatu kārtošanā, 
pacietīgi šķiŗojot un uzlīmējot zaļos alfabēta burtiņus. 

Ikviens no skolas saimes laipni aicināts piedalīties 
grāmatu kārtošanas darbā. 

Skolotāja Aija Zeltiņa-Kalniņa 

8. klases skolēns Eduards Kalniņš palīdz šķirot un 
sakārtot grāmatas 

.1. klases skolēns Tomass Kalniņš pieraksta latviešu 
skolas bibliotēkā lasīšanai  paņemtās grāmatas 

Aicinām iegriezties Losandželosas latviešu skolas bibliotēkā 
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Rumaka lasīšanas sacensības latviešu skolā  norit raiti 
un interesanti. 

Jau otro gadu pēc kārtas skolēniem ir izsniegtas 
lasīšanas tabulas, kuŗas jāaizpilda, paveicot kādu no 
uzdevumiem par lasīšanai atvēlēto vietu, laiku, veidu, 
saturu un sabiedrību. Lasīšanas tabulas var aizpildīt gan 
lasot mājas, gan lasot latviešu skolā. 

Pēc Rumaka lasīšanas veicināšanas programmas 
uzsaukuma „Lasi visu un visur!” 8./9.klases skolēni 
Eduards Kalniņš un Kārlis Kalvāns lasīšanas stundā    
27. februārī izvēlējās uzdevumu  „Lasīt pie durvīm”. 

Labāku iespēju lasīt latviešu laikrakstu  „Laiks” pie 
Losandželosas latviešu nama un piesaulītē nevarējām 
iedomāties! 

Visvairāk jauniešus interesēja raksti par Latvijas 
sportistiem un viņu sasniegumiem, viņi arī mēģināja 
atrisināt krustvārdu mīklu. 

Pāršķirstot laikrakstus, izlasot virsrakstus un apskato-
ties fotografijas, skolēni ieraudzīja bijušo skolotāju 
Dziesmu Teteri rakstā par Pasaules latviešu teātŗu savie-
nību, kā arī dzejnieku Kārli Vērdiņu, kas pirms vairā-
kiem gadiem viesojās latviešu skolā, Latvijas ministru 
prezidentu Krišjāni Kariņu, bijušo Latvijas Valsts 
prezidenti Vairu Vīķi-Freibergu. 

Skolēni atzina, ka tā bija interesanta pieredze! Arī 
gaŗāmejošie skolas vecāki un baznīcas  apmeklētāji 
uzslavēja puišus par teicamo izvēli. Nākamajās tikšanās 
reizēs pārskatīsim un izlasīsim Informācijas Biļetenu, 

bērnu un jauniešu  žurnālus no Latvijas, ziņas tīmeklī. 
Turpināsim lasīt kopā ar bērniem, veidosim jaunas 
tradicijas, veicinot lasītprasmi un tās nostiprināšanu! 

Skolotāja Aija Zeltiņa-Kalniņa 

Rumaka lasīšanas sacensības  
Losandželosas latviešu skolā ir sākušās! 

Nu, grāmatiņ, stāsti, kas jauns! 
 

Lasīšana uzlabo koncentrēšanās 
prasmes un atmiņu, attīsta fantaziju 
un empatiju.  

Jeila universitātē 2016. gada 
pētījumā secināts, ka lasīšana var 
paildzināt dzīvi. 

Lasīšana veicina arī draudzību 
veidošanos.  

Aizvērt izlasītu grāmatu ir kā 
atvadīties no laba drauga. 

Kādu grāmatu lasāt? Kur un kad?
Ko jaunu uzzinājāt? Ko iemācījāties?  

Lūdzu, atrakstiet un pastāstiet! 
Lasa Anna Arnolda, Inese 
Sviķkalne, Mikus Arnolds 

Nikols Leikarts lasa pie 
peldbaseina 
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Jauns sasniegums! Apsveicam! 

Vairākkārt dzirdēts jautājums – kur pazudusi Jūlija 
Plostniece? Kāpēc vairs nedzird viņu dziedam namā?  
Kas noticis ar ansambli EJAM?  

Jūlija Plostniece  tagad  dzīvo Ašvilā (Asheville), 
pilsētā Ziemeļkarolīnā, drauga  Pēteŗa  Donahjū  dzimta-
jā pavalstī, kur viņš sācis uzņēmumdarbību. Ašvila ir 
kalnos, pilsētu iecienījuši tūristi, te ir daudz mākslas 
galeriju, netrūkst naktsklubu un ielu mūzikantu, kuŗi 
rada lielu jautrību.  

Protams, Jūlijai Plostniecei ir plāni atgriezties 
Losadželosā, varbūt pat šogad vai nākamgad. Viņa 
vairākas reizes devusies uz Kaliforniju satikt savus 
draugus, jo to ļoti pietrūkst!  Pēdējos gados Jūlija 
Plostniece tēlojusi vairākās filmās:  Keep (2018), Lemon 
Drop (2018),  Ba Ja Kiloh (But Is He Nice?) (2019), 
Treats (2021).  

Par tēlojumu režisora Greiema Boulina  (Graham 
Bowlin) īsfilmā Treats  Jūlija Plostniece atzīta par 
labāko aktrisi 2022. gada Šausmu filmu festivālā, kas 
notika Ņujorkā tiešsaistē, un gandarījums ir liels. Filma 
izrādīta arī daudzos citos lielos festivālos.  Filma ir par 
laulātu pāri, kas aizbrauc uz tuksnesi, lai atrisinātu 
domstarpības, bet Halovīna vakarā  viņu mājās ielaužas 
maskēts maniaks. Filmēšana ilgusi apmēram nedēļu 
tuksnesī  Dienvidkalifornijā tuvu Twentynine Palms 

pilsētai. Uz jautājumu, 
vai viņai patīk šausmu 
filmas, aktrise atbildē-
ja, ka tajās tēlot patīk 
daudz vairāk nekā 
skatīties!  Viņasprāt 
biedēšanas faktoru 
šausmu filmās ienes 
redaktori. Filmēšanas 
laikā Jūlija Plostniece 
naktīs gulējusi  dziļā 
miegā, gluži  kā mazu-
lis.  Toties pēc šausmu 
filmas noskatīšanās  
aizmigt nav iespējams.  
Jūlija Plostniece  jopro-
jām ir Ziemeļholivudas 
Theatre Unleashed 
dalībniece, un ir cerība, ka teātris  nākamgad atsāks 
sezonu. Šajā teātrī Jūlijai Plostniecei bijušas lomas 
vairākas sezonas pēc kārtas.  

Jūlijai Plostniecei padomā vairāki projekti, viens no 
tiem – Ziemsvētku albums, sadarbojoties ar Marku 
Matsonu. Albumā būs dziesmas gan angļu, gan latviešu 
valodā.  

Jūlijas Plostnieces mīļajam kaķim Šnicelei drīz būs 
 14 gadu; sunītis Zelma  diemžēl jau citos medību 

laukos 
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 „Draudzīgo aicinājumu” pirms 87 gadiem ierosināja 
Latvijas Valsts prezidents Kārlis Ulmanis. Kārļa Ulmaņa 
aicinājums 1935. gada 28. janvārī bija – nesveikt viņu 
vārdadienā, bet gan katram atcerēties savu pirmo skolu. 
„Dāvināsim grāmatas, gleznas, mākslas darbus, palīdzē-
sim katrs savai vecajai skolai tikt pie laba mūzikas 
instrumenta,” viņš lūdza.  

Losandželosas latviešu skola mācību gada sākumā 
oktōbrī rīkoja Zemgales dienu.  

Pēc Ziemsvētku brīvdienām mācības visu janvāri 
notika neklātienē un Draudzīgā aicinājuma diena, veltīta 
Kurzemes novadam, šogad bija neparasti vēlu, tikai 
marta sākumā, toties audzēkņiem  radās iespēja sagata-
vot  dejas un dziesmas, kārtīgi iemācoties dziesmu 
tekstu vārdus un izpētot, kuŗš no tematiem tad būtu 
interesantākais, par ko pastāstīt pārējiem.  

Skolas audzēkņi jau no pagājušā gada nogales kopā ar 
saviem skolotājiem un klasesbiedriem bija sākuši izzi-
nāt, pētīt, apgūt un apskatīt daudzas skaistajai Kurzemei 
raksturīgās vietas. Sarīkojuma laikā viņi varēja visiem 
parādīt apgūto un daudzko pastāstīt par apgūtajiem 
tematiem, kuŗu klāsts bija plašs un ļoti daudzveidīgs:  
gan par Kurzemes jūrmalas dzintariem, gan bākām un 
zivīm, gan dzimtas mājām un ezeriem Kurzemē.  

Programma no rīta iesākās ar nelielu kavēšanos, jo 
pirms sarīkojuma absolventu klase, kam izlaidums būs 
maijā, latviešu nama priekštelpā veidoja īsu 
videoierakstu.  

Zālē rosījās vecāki, skolotāji un skolēni, gatavojot 
uzskates materiālu, ietērpjot bērnus tautastērpos, atkār-
tojot nepieciešamo, klājot galdus, sildot viras pusdie-
nām. Kopējais mielasts  pēc pandēmijas laika ierobežo-
jumiem  atkal varēja būt svarīga Draudzīgā aicināju-
ma sarīkojuma tradicionāla daļa un visus vienot. 

Vadīt rudenī Zemgales dienu man bija iespēja 
uzaicināt zemgalieti un Latvijas populāro mūziķi Lauri 
Reiniku.  

Padomāju, ka Kurzemes dienai derētu sameklēt kādu 
kurzemnieku, kas pats lepojas par savu dzimto novadu, 
un tāda veiksme man uzspīdēja – uzaicināju Apelsīnu 
pagastā dzīvojošo Silviju Milleri, viņa dzimusi Liepājā 
un gadiem strādājusi vidusskolā par latviešu valodas un 
literatūras skolotāju. Silvija Millere ir šarmanta 
kurzemniece, un, piesakot priekšnesumus, par savu 
skaisto novadu varēja papildināt un uzsvērt tādas 
nianses, kas zināmas tikai īstenam kurzemniekam.  

Pauls Berkolds un Ēriks Kīns katru nedēļu bija 
mācījuši bērniem dziedāt „Pūt, vējiņi” netradicionālā un 
jautrākā melōdijā; tā un  dziesma „Kurzeme”, kuŗas 
teksta autors ir Jānis Peters, arī kurzemnieks, bija 
sarīkojuma sākuma priekšnesums. Skanēja brīnišķīgi un 
jāpiebilst, ka skolas audzēkņi taututērpos izskatījās īpaši 
svinīgi!  

Bērnudārza audzinātājas Ance Krista Levina un Ilze 
Stedmena bija sagatvojušas neticami skaistas 
dekorācijas: burulaivu, norādes zīmi „Kurzeme”, 
mākonīti, un mazo  dziedātāju –  Aidena  Blāķa, 
Annslijas Leikartes, Izabellas Manukjanas (Manukyan), 
Māras Kaļiņas un Svena Dankera –  priekšā viļņoja 

Draudzīgā aicinājuma sarīkojums Losandželosas latviešu skolā 
 6. martā latviešu sabiedriskā centra telpās  
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gaišzila, plēvei līdzīga auduma strēmele, kas līdzinājās 
mierīgam Dzintarjūras vilnim saulainā dienā baltajā 
liedagā. Nebija ieradušies bērnudārza grupas audzēkņi  
Koltons Urens, Olivers Stiers un Rio Štrombergs.  

Sagatavošanas klases skolotājs Aleks Dankers ar 
audzēkņiem  Helmutu Sviksu, Mārtiņu Karami, Sofiju 
Dankeri un Tomasu Stedmenu bija sagatavojuši 
priekšnesumu par Kurzemes upēs, ezeros vai Baltijas 
jūrā Kurzemes piekrastē mītošajām zivīm: katram 
skolēnam bija zivs zīmējums, ko viņi parādīja un 
pastāstīja par savu izvēlēto zivtiņu. Skolotājs Aleks 
Dankers intervijas veidā palīdzēja saviem audzēkņiem 
atcerēties un dalīties ar citiem par līdaku, pleksti, asari 
un brētliņu, par zivju īpašībām, krāsu, raksturu. Daži 
skolēni bija iemācījušies arī dainu četrrindi un to 
nodeklamēja. 

 Skolotāja Iveta Brecko ar 1./3. klases audzēkņiem 
Hugo Sviksu, Kristoferu Karami un Tomasu Zeltiņu-
Kalniņu stāstīja par Kurzemes dzintaru, zvejniecību 

Latvijā un par Latvijas ostām. Stāstījumi bija ļoti 
informātīvi, tika skandētas arī tautasdziesmas, un kāda 
stāstījuma laikā redzējām videoierakstu, kuŗā vērojām 
zvejnieku sūro darbu,  izvelkot lomu  uz kuģa, kā arī 
zvejnieku dzīvi  latviešu gleznotāju darbos pagājušā 
gadsimta sākumā.  

Zāles sienas  rotāja skolēnu zīmējumi: zivis zvejnieku 
tīklos, Latvijas bākas. kā arī rokdarbi un dzintars.  
Izstādi papildināja greznie Kurzemes tautastērpi. Varēja 
arī apskatīt grāmatas, iegādātas skolai par Valsts valodas 
aģentūras piešķirtajiem līdzekļiem Zemgales un 
Kurzemes dienu sarīkojumiem un Klitijas Kalējas 
ziedojuma. Cerams,  ka tās tiks bieži un daudz lasītas.  

Draudzīgā aicinājuma sarīkojumā bija apskatāma arī 
dzintaru rotu izstāde – katra ģimene tika aicināta atnest 
kādu savu dzintara rotu, lai radītu priekšstatu, cik ļoti 
daudzveidīgas rotas no dzintara iespējams izveidot un ar 
dzintariem rotāties.  

Skolotāja Ingrīda Dženningsa māca divas dažāda 
vecuma klašu grupas, un mācības ir gan latviešu, gan 
angļu valodā. Viņa ar saviem audzēkņiem  Aidenu 
Dženningsu, Emmetu Dženningsu, Lailu Dženningsu, 
Lilianu Blāķi, Katrīnu Strobeli, Sabrīnu Jerumani, Zani 
Kaļiņu, Magnusu Kaļiņu bija ne tikai sagatavojuši 
stāstījumu par dzintariem un to izcelšanās vēsturi, bet 
paši veidojuši dzintara mākslas darbus, kuŗi bija izstādīti 
aplūkošanai. Visi Ingrīdas audzēkņi par dzintaru stāstīja 
latviešu valodā, un varēja just audzēkņu centību, ar kādu 
šis darbs bija ticis veikts. Diemžēl šajā sarīkojumā  
nevarēja būt vairāku Ingrīdas klases audzēkņu: Aidena 
Urena, Kristo Urena un Adelīnas Blāķes.  

Inese Sviķkalne un 4./6. klase – Anna Arnolda, 
Audris Kīns, Nikols Leikarts un Mikus Arnolds – bija 
izpētījuši un apkopojuši informāciju par Latvijas bākām 
un visus iepazīstināja ar interesantiem faktiem. 
Uzzinājām, ka Latvijā nav divu pavisam vienādu bāku. 
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Visiem bija iespēja apskatīt Ovīšu bākas modeli ar 
zaļām, šaurām kāpnēm, pa kuŗām var pārvietoties tikai 
sāniski, un divi cilvēki, vienam kāpjot augšup un otram 
lejup, viens otram gaŗām noteikti nevarētu tikt. Ar 
kabatas baterijas, stikla trauka palīdzību un zālē valdot 
tumsai, varējām uzskatāmi redzēt, kā bākas gaisma 
paplašina savu starojumu, lai to redzētu jūdzēm tālu. 
Nebija viena šīs klases skolēna, Gustava Daugavieša, 
viņam šis temats būtu ļoti paticis.  

Sanita Šūmane-Karami ar 8. A klases audzēknēm 
Ievu Arnoldu un Māru Kīnu bija pievērsušās pētījumiem 
par  Jūrkalni un Latvijas Brīvdabas mūzejam ziedotām 
Kurzemes dzimtu mājām.  

Māra Kīna ar ģimenes palīdzību bija izpētījusi 
Tupešu dzimtas mājas vēsturi un dalījās stāstījumā par 
to, kā arī izveidojusi mājas modeli, kas bija laikietilpīgs 
darbs, bet visiem bija apskatāms uzskates līdzeklis 
līdztekus viņas stāstījumam.  
Ieva Arnolda savukārt stāstīja par Jūrkalni, tās vēsturi, 
Jūrkalnes baznīcas leģendu, Jūrkalnes stāvkrastiem, 
slavenajām ar suitu sievām, parādot videoierakstu  par 

viņu jautro zobgalību, dziedātprasmi, krāšņo ietērpu. 
Ieva pieminēja arī pasaulslavenā basketbolista Kristapa 
Porziņģa radniecību ar suitu sievām un Jūrkalnes pastai-
gu maršrutu, ko iecienījuši daudzi dabas mīļotāji.  

Sarīkojumā nebija trešās 8. A klases skolnieces – 
Evelīnas Blāķes.  

Skolotāja Aija Zeltiņa-Kalniņa ar 8. B klases 
audzēkņiem Eduardu Zeltiņu-Kalniņu un Kārli Kalvānu 
bija pievērsušies pētījumiem par  Kurzemes-Zemgales 
hercogisti un Usmas ezeru. Abi audzēkņi bija izstrādā-
juši un pie sienas piestiprinājuši  materiāla kopsavilku-
mu un savu tematu pārskati, kuŗos izcelts svarīgākais, 
kas piesaistījis stāstītāja uzmanību, piemēram, Eduards 
bija uzzīmējis Kurzemes-Zemgales hercogistes flotes 
karogu un izstādījis attēlu ar hercogistes kuģa modeli.  

Kārļa uzskates materiālā bija atrodami fakti par 
Usmas ezeru. Kārlis arī pastāstīja kādu smieklīgu 
atgadījumu no paša piedzīvotā, kas noticis pie Usmas 
ezera un kas saistīts ar viņa vecmāmiņu.  

Kurzemes dienā netrūka deju, šoreiz bija četras. 
Vispirms bērnudārza audzēkņi dejoja labi pazīstamo 
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„Balodīti”. Lai viņi justos drošāk, viņiem pievienojās 
sagatavošanas, 1./3. klase un jaunākā Valodas klases 
grupa. Pēc tam trīs dejas dejoja vidējo un vecāko skolas 
audzēkņu grupas. Tautasdeju skolotāja Kristīne Urena 
pati sarīkojumā nevarēja piedalīties, tādēļ audzēkņu 
uznākšanu un sastāšanos pāŗos saskaņoja palīgskolotājas 
Elsa Brecko un  Katrīna Sonveina.  

Skolas saimi Draudzīgā aicinājuma sarīkojumā bija 
ieradušies apsveikt Dienvidkalifornijas latviešu 
biedrības priekšnieks Ivars Mičulis, Daugavas Vanagu 

apvienības priekšnieks Teodors Lilienšteins, 
Dienvidkalifornijas latv. ev. lut. draudzi pārstāvēja un 
skolēnus apsveica Silvija Millere. Skolas saime ir 
pateicīga šīm organizācijām par atbalstu skolai – liels 
paldies!  

Skolas vadība apsveica skolotāju Ingrīdu Dženningsu, 
viņa Latvijas Valsts neatkarības svinībās saņēma godam 
pelnīto Dienvidkalifornijas latviešu biedrības godarakstu 
par nesavtīgu darbu jauniešu latviskā audzināšanā. 
Draudzīgais aicinājums bija piemērots brīdis skolas 
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saimei sumināt Ingrīdu.  Katrs 
viņas audzēknis viņu apsveica un  
pasniedza puķes.  

Pēc liecību izsniegšanas un 
kopējās fotografēšanās bija laiks 
pusdienām. Tās, atkal visiem 
kopā esot, nebija virtuālas, bet 
gan klātienē, ko visi novērtējām. 
Pusdienās bija četru veidu viras: 
zivju vira, ko gatavoja Nora 
Mičule, sēņu – Iveta Brecko, 
frikadeļu – Ēriks Kīns, kartupeļu
-puravu biezzupa – Ance Levine. 
Kurzemnieku sklanduraušus ce-
pa Ingrīda Dženningsa, Nora 
Mičule, Aija Zeltiņa-Kalniņa. 
Rudzu maizi izcepa Iveta 
Brecko,  cita veida rupjmaizi 
sagādāja Sanita Šūmane-Karami,  
kafijas galdu klāja Inguna Galviņa, Aija Kīna, Sanita 
Šūmane-Karami, Kate Blāķe. Liels paldies visiem!  

Pateicamies Silvijai Millerei par sarīkojuma pieteik-
šanu, Ērikam Kīnam par Zoom nodrošināšanu un 
aparātūras uzstādīšanu videoierakstu, attēlu un mūzikas 
nodrošināšanai, Dāvim Reinam par aizdoto aparātūru.  

Par krēslu un galdu novietošanu, klāšanu, puķu iegā-
di, zāles sakopšanu un trauku mazgāšanu pateicamies 
Inesei Sviķkalnei, Ievai Arnoldai, Aijai Kīnai, Ērikam 
Kīnam, Krišam Kīnam, Dainim Kalniņam, Atim Blāķim. 
Pateicamies arī par bērnu darbu izstādīšanu un sienas 
dekorācijām Ancei Levinei, Ilzei Stedmenai, Aijai 
Zeltiņai-Kalniņai un Ivetai Brecko. Par dzintara izstādi 
ģimenēm, kuŗas piedalījās, un īpaši Mārai Kīnai un 
Kristoferam Karami par rotu izkārtošanu! Paldies Ievai 
Liepniecei, viņa uzsildīja viras pareizā temperatūrā un 
īstajā laikā! Paldies Līgai Sviksai par sarīkojuma 
iemūžināšanu fotografijās! 

Paldies skolas audzēkņiem, kuŗi bija sarīkojuma 
galvenie varoņi un vecākiem, kuŗi uzposa savas atvases, 
iedrošināja un atbalstīja, un skolotājiem, kuŗi palīdzēja 
sagatavot priekšnesumus un ieguldīja savu laiku un 
pūles, lai mums visiem būtu jauks un baudāms 
sarīkojums!  

Paldies visiem, kuŗi ziedoja, apmeklēja un jebkādā 
veidā atbalstīja Losandželosas latviešu skolas Draudzīgā 
aicinājuma sarīkojumu!  Liels paldies Losandželosas 
latviešu skolas pārzinei Aijai Kīnai par brīnišķīgo darbu 
latviešu skolā! 

Losandželosas latviešu skolas mācību pārzine  
Sanita Šūmane-Karami 

 

Kurzemes vilinājums 
Tāpat kā tagad notiek 

Ukrainā, abi mani vecāki, 
vēl bērni būdami, devās 
bēgļu gaitās Otrā pasaules 
kaŗa laikā, bēgot no krie-
viem.  

Viņi satikās un iepazi-
nās Dienvidkalifornijas 
latviešu sabiedrībā. Esmu 
Dienvidkalifornijā dzimis 
un uzaudzis.  Neskaitāmas 
nedēļas nogales  pavadīju 
latviešu skolā, kur mācījos 
gramatiku, ģeografiju, Lat-
vijas vēsturi un literātūru.  

Es cenšos apmeklēt latviešu sarīkojumus, kad vien 
varu, un ar prieku apmeklēju tradicionālo Draudzīgā 
aicinājuma sarīkojumu latviešu skolā Losandželosā. Šī 
gada sarīkojumā skolēni bija sagatavojuši pārskatu par 
Kurzemi. Es nekad neesmu bijis Kurzemē. Varu uz vie-
nas rokas pirkstiem saskaitīt, cik reizes esmu bijis savā 
tēvzemē. Tāpēc ar platām acīm un atvērtām ausīm kopā 
ar visiem apmeklētājiem mācījos līdzi.   

Programmas pieteicēja, Silvija Millere, piedzima un 
uzauga Kurzemē. Viņa dalījās ar mums atmiņās par šo 
skaisto vietu.  

Skolēni bija ļoti glīti saģērbušies latviešu 
tautastērpos. Man arī patika klausīties par īpatnējām 
zivīm, kas tur mīt ūdeņos.  

Sagatavošanas klases skolēni rādīja paškrāsotus 
attēlus un stāstīja par zuti, pleksti un arī par līdaku.  

Ceturtās un sestās klases skolēni stāstīja par Kurze-
mes bākām un rādīja pašgatavotu bākas modeli, ko bērni 
bija izveidojuši. Nezināju, ka Ovīšu bāka ir tik šaura, ka 
pa trepēm augšā jākāpj sāniski. Kopā ar skolēniem 
dziedājām tautasdziesmas Paula Berkolda un Ērika Kīna 
mūzikālā pavadījumā.  

Pēc priekšnesuma baudījām garšīgas pusdienas. 
Mums piedāvāja trīs dažādas viras ar dažādām uzkodām. 
Pēc pusdienām devos mājās ar jautru sirdi un siltu 
vēderu. Esmu ļoti pateicīgs mūsu latviešu skolas 
skolēniem, viņu vecākiem, skolotājiem un biedrībai.  

Mūs visus vieno latviskās kultūras gars. Pat es, lai 
gan dzimis Amerikā, jūtu saistību ar savu tēvzemi. Ceru, 
ka kādu dienu varēšu apciemot Kurzemi. Pameklēšu 
dzintaru, pazvejošu un uzkāpšu sāniski Ovīšu bākā. Pa-
teicos par Draudzīgo aicinājumu!  

Juris Zinbergs 

Kurzemnieku 
sklandarauši iekļauti 
Eiropas Savienības 
pārtikas produktu 
sarakstā kā ēdiens 
ar  tradicionālām 

īpatnībām   
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Kad pagājušajā rudenī ar 4.-–6. klases skolēniem 
sākām mācīties par Kurzemi, vispirms pievērsāmies 
tematam par Baltijas jūru un visām ar dzīvi pie jūras un 
ar jūru saistītām lietām – sāļumu, dziļumu, zvejniecību, 
zivīm, dzintaru, vēju, izturību, spēku un sīvumu, kā arī 
bākām.  Un tieši bākas bija tās, kas visvairāk aizrāva 
manas klases skolēnus.  Jau tad zinājām, ka ar prieku ar 
visu, ko uzzinājām par bākām Kurzemē, dalīsimies ar 
saviem skolas biedriem un visu skolas saimi.  Kad 
pienāca Draudzīgā aicinājuma sarīkojums un bija laiks 
atskatīties uz paveikto, skolēniem jau bija tik daudz 
jauku ideju, un katrs gatavoja stāstu par kādu bāku. 

Mācot kaut ko saviem audzēkņiem, līdzi aug un 
mācās arī pats skolotājs.  Par bākām zināju vien to, ka 
tās ir kuģu navigācijas ierīces, un vēl apbrīnoju, cik 
skaistas, cēlas, bet reizē vientuļas tās izskatās. Līdz ar 
saviem audzēkņiem uzzināju, ka Latvijā pavisam ir 19 
bākas.  Dažas no tām ir ar ļoti senu vēsturi, dažas 
pavisam jaunas un tādas, kas vairāk izskatās pēc 
moderna metalla režģa, nevis bākas, dažas ir atklātā jūrā, 
bet dažas pat vairākus kilometrus prom no krasta.   

«Aiz tāliem lediem, ko dienā saule ar stariem griež, 

viscauru nakti bāka rokas pret debesīm sviež…», 
savulaik Austra Pumpure dziedāja Imanta Kalniņa 
komponēto dziesmu ar Māŗa Čaklā dzejoļa „Bāka” 
vārdiem.  Par to, ka bākas ar savu stalto un vientuļo 
stāvu un noslēpumaini modro gaismas aci aizrauj un 
vilina, liecina arī pirms gadu desmita tapušais projekts 
par Latvijas bākām.  Šī projekta mērķis ir parādīt bāku 
nozīmi kultūrvēsturiskajā Latvijas mantojumā un ļaut 
skatītājiem izbaudīt to daudzveidību ar mākslas 
fotografiju un mūzikas palīdzību. Šos skaistos darbus 
var apskatīt vietnē http://bakas.lv/lv/about/.  
Interesanti, ka mūzikālas kompozicijas veidošanai tika 
izmantotas gan bāku skaņas, gan apkārtējās vides skaņas 
un pat bākas strādnieku stāstījumi.   

Ja vēlaties uzzināt vairāk par bāku vēsturi un 
atsevišķām bākām Kurzemē, lūdzu, ieskatieties Mikus 
Arnolda, Nikola Leikarta, Audra Kīna un Annas 
Arnoldas darbos.  Kas zina, varbūt tie jūs iedvesmos 
apciemot kādu no šīm bākām jau šovasar, viesojoties 
Latvijā?   

Skolotāja Inese Sviķkalne 
 

Lai gan jūra ir skaista un vilinoša, tā var būt arī 
bīstama. Pa jūru kuģo pieredzējuši jūrnieki, bet kā lai 
zina, kurp braukt, ja jūrā nav ērti iezīmētu ceļu, 
izgaismotu ceļa zīmju un gaismekļu? Talkā nāk 
noslēpumainās un varenās bākas. Bāka ir liels tornis, 
kuŗa galā ir uguns, kas rāda jūrniekiem ceļu un brīdina 
par krasta un sēkļu tuvumu, lai kuģis tiem neuzskrien 
virsū.  Mūsdienu navigācijas terminoloģijā par bākām 
dēvē tikai tādas ierīces, kuŗu gaismas signālus skaidrā 
laikā var redzēt vismaz desmit jūras jūdžu (18,25 km) 
attālumā. Agrāk nodrošināt nepārtrauktu uguni bākās 
bija ļoti sarežģīti, tāpēc pie bākām parasti bija mazs 
ciems, un tā iedzīvotāji augšā bākās nesa malku un 
kurināja tādu kā ugunskuru.  Vēlāk paradījās elektrība 
un pat automatisks robots, kas pats nomainīja izdegušās 
elektrības spuldzītes.  Spuldzītes atrodas stikla kupolā, 
kas gaismas staru padara spožāku un tālāk saredzamu.  
Vai zināt, ka pasaulē nav divu vienādu bāku formu?  
Kāpēc tā? Bākas unikālais siluets palīdz kuģa 
kapteiņiem pazīt bākas dienas laikā. Bet ko darīt naktī?  

Katrai bakai ir 
savs gaismas 
signāls jeb kōds. 
Kuģu kapteiņiem 
ir grāmatas, kur 
pēc silueta un 
gaismas signāla ir 
aprakstītas visas 
bākas.  

Latvijā ir 19 bākas. No tām vairākas skaistas un 
ievērojamas bākas ir Kurzemē. Mēs šogad mācījāmies 
par Kolkasraga, Ovīšu un Akmeņraga bākām. Vairākām 
nemaz nevar piekļūt, jo tās atrodas atklātā jūrā, 
piemēram, Kolkas bāka un Irbes bāka, bet dažas pat 
piecu kilometru attālumā no jūras krasta, kā Slīteres 
bāka.  

Latvijas pasts kopš 2003. gada izdod Latvijas bākām 
veltītas pastmarkas – to ir jau trīspadsmit. 

Mikus Arnolds  
 

Kurzemes bākas  
Losandželosas latviešu skolas 4.– 6. klases skolēnu  

ieskats bāku vēsturē 

Kas ir bākas un kā tās darbojas 
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Ovīšu bāka ir visvecā-
kā bāka Latvijā un bez 
ārējām izmaiņām darbojas 
vēl tagad. 

Es esmu visjaunākā 
manā klasē un izvēlējos 
mācīties par Latvijas bāku 
vecvecmāmiņu –  Ovīšu 
bāku.Tā ir Ventspils 
novadā un uzcelta 1814. 
gadā.  Ovīšu bāka izskatās 
tāpat kā pirms 200 gadiem. 
Tai vietā, kur uzcēla Ovīšu bāku, jau sensenos laikos 
tika kurināti ugunskuri vai darvas mucas, lai 
jūrasbraucējiem palīdzētu orientēties vai dažkārt, lai 
viņus piemānītu. Nostāsti vēsta, ka te kādreiz 
saimniekojuši laupītāji, dedzinot viltus ugunskurus. Kad  
kuģis uzskrējis uz sēkļa, viņi kuģus aplaupījuši. 

Interesants fakts – Ovīšu bāka uzcelta uz koka 
pāļiem, milzīgais konusveida tornis mūrēts no sarkaniem 
ķieģeļiem un laukakmeņiem. Te redzamas visādas to 
laiku celtnieku gudrības. Piemēram, sienā iemūrēta nūja. 
Kad nūja no mitruma piebriest, tā paceļ uz augšu šachtas 
vāku, un telpas tiek ventilētas. Senāk daudzas bākas cēla 
kā aizsardzības būves. Tāpēc arī Ovīšu bākas ārējā mūŗa 
biezums ir vairāk nekā 1,5 metri.  Tai ir dubultcilindra 
konstrukcija – patiesībā bāka sastāv no diviem torņiem. 
Lai parādītu, kā tas izskatās, es no kartona uztaisīju 
Ovīšu bākas paraugu. Ārējā mūŗa torņa diametrs ir 11,5 
metri, bet iekšpusē ir otrs tornis, kuŗa diametrs ir 3,5 
metri. Iekšējā tornī atrodas zaļas vītņveida akmens 
kāpnes. Telpu starp abiem torņiem izmantoja dažādu 
priekšmetu un iekārtu pacelšanai un nolaišanai. Bākas 
augstums ir 37 metri – lai uzkāptu līdz pašai augšai,  
jāpieveic 152 pakāpieni. Tas nav vienkārši, jo pakāpieni 
ir šauri, tāpēc jākāpj sāniski. 

1814. gadā te strādāja 14 darbinieku. Sākuma gados 
gaismas signālu nodrošināja 20 eļļas lampas, vēlāk bākā 
uzstādīja Francijas firmas  gaismas aparātu, ko darbināja 
pulksteņa mechanisms. Laternas diametrs bija trīsarpus 
metri! Baltā bāk-uguns iedegas reizi 7,5 sekundēs.U 

Anna Arnolda  
 
Mūsu ģimenei Latvijā 

netālu no Pāvilostas pieder 
īpašums pie jūras. Tam 
blakus ir kaut kas ļoti īpašs 
–  Akmeņraga bāka! Kas 
ir interesants par šo bāku? 

Tā  uzcelta vienā no 
visbīstamākajām vietām 

visā Baltijas jūras piekrastē. Sēklis jūrā iestiepjas divu 
jūdžu gaŗumā.  

Akmeņraga bāka ir pieredzējusi ļoti daudz kuģu 
katastrofu! Pie šīs bākas jūrā avarēja kuģis Saratov.  To 
nekādi nevarēja no sēkļa dabūt nost, un tā tas arī palika 
jūrā! 

Senos laikos Akmeņraga bākā spīdēja uguns liesma, 
tagad tajā katras astoņas sekundes  iedegas zaļa gaisma.  

Līdzās Akmensraga bākai Kurzemē ir ļoti skaisti 
dabas skati. Latvijā izdota pastmarka par godu 
Akmeņraga bākai. 

Draudzīgā aicinājuma sarīkojumā  mēs skolā 
svinējām Kurzemes dienu, un tai par godu tika izveidota 
dzintara izstāde.  Kurzemes piekrastē mana māmiņa ir 
salasījusi veselu bļodiņu ar dzintara gabaliņiem. Parasti 
tos atrod pēc vētras. Es tos parādīju saviem 
klasesbiedriem un visiem viesiem, kuŗi vēlējās tos 
apskatīties sarīkojuma laikā.  

Audris Kīns  
Kolkas bāka uzcelta 

1884. gadā, tai ir jau vairāk 
nekā 130 gadu. Tā ir 
nozīmīgākā Latvijas bāka, 
jo atrodas Irbes šaurumā, 
kas atdala Latviju un 
Igauniju. Tā ir uzcelta jūrā 
6 km attālumā no krasta. 
Vecā Kolkas bāka bija 
uzcelta krastā, bet, lai palīdzētu kuģiem izvairīties no 
sēkļa, nācās būvēt jaunu bāku uz mākslīgas salas. Visas 
bākas mirgo savādāk, lai tās nesajauktu. Kolkas bākas 
kods ir Fl (2) W 10s, kas nozīmē, ka tai ir balta gaisma, 
kas mirgo divas reizes ar 10 sekunžu pārtraukumu. 

Nikols Leikarts 
 

No kr.: Anna Arnolda, Mikus Arnolds, Audris Kīns, 
Nikols Leikarts, skolotāja Inese Sviķkalne   
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Inciemā atdzimst rosība  
Mums ir patiess prieks par Inciemā atklāto izstādi un 

ka varam beidzot ar pienācīgu cieņu un godu „sagaidīt 
atpakaļ” Inciemā lielisko rakstnieku, drāmaturgu un 
daudzpusīgo mākslinieku Anšlavu Eglīti! Ļoti ceram, ka 
izdosies ieinteresēt ne tikai mākslinieka daiļrades 
pazinējus un cienītājus, bet arī jauno paaudzi, tos, kuŗi, 
iespējams, līdz šim vēl nevienu Anšlava Eglīša  grāmatu 
nav lasījuši un iepazinuši. Mums ir ļoti liels un varbūt 
pat pārdrošs sapnis nelielo Anšlava Eglīša ekspozīciju ar 
laiku izveidot lielāku un nozīmīgāku, lai tas kļūtu par 
Anšlava Eglīša un Veronikas Janelsiņas Mākslas centru 
Inciemā, kur atkal, kā Latvijas Republikas pirmās 
neatkarības laikā, pulcētos inteliģence, notiktu literāri 
sarīkojumi, priekšlasījumi, gleznošanas plenēri un 
dažādas citas aktīvitātes.  

Anšlava Eglīša izstādi Inciemā var aplūkot vietnē 
Facebook:  

https://www.facebook.com/102381052277120/
posts/135237582324800/?d=n  

Inciemā, Ieva Ābele 

Pateicība 
Losandželosas latviešu skola vēlas 

pateikties Latviešu valodas aģentūrai un 
Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijai, 
ar kuŗu atbalstu bija iespējams iegādāties 
dažādas grāmatas atbalstītajiem 
projektiem! 

Vēlamies pateikties arī  Klitijai Kalējai 
par dāsno ziedojumu skolai grāmatu 
iegādei! 

Daļa grāmatu bija izstādītas skolas 
Draudzīgā aicinājuma sarīkojumā un 
simboliski sasaucās ar Kārļa Ulmaņa 
aicinājumu dāvināt grāmatas skolām. 

Lai laba lasīšana un turpināsim 
tradiciju! 

Losandželosas latviešu skolas mācību pārzine 
Sanita Šūmane-Karami 
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saprātu, pret vērtībām, uz kuŗām balstās šī gadsimta 
rietumu sabiedrība.  

Mēs klausījāmies Emīla Dārziņa „Melanholisko 
valsi” un, kamēr bērni izgrieza no papīra baltos, miera 
vēstnešus-balodīšus, iekrāsoja tos Ukrainas un Latvijas 
karoga krāsās, ar skolotājas Ineses Sviķkalnes palīdzību 
balodīšiem pie knābīša pielīmēja viņas atnestos olīvkoka 
zaļos zariņus, valdīja pavisam īpaša noskaņa. Man nav 
šaubu, ka domām ir spēks, un es gribu cerēt, ka mūsu 
gaišās domas un miera vēlējumi tikai vairoja drosmi 
ukraiņu tautai, lai stātos pretī baisajai tumsai un 
uzvarētu, aizsargājot savu zemi un tik dārgo brīvību!  

Losandželosas latviešu skolas māc. pārzine 
Sanita Šūmane-Karami 

Lai atbalstītu Ukrainas tautu cīņā pret Krievijas 
agresiju, Losandželosaslatviešu skolas rīts 27. februāra 
svētdienā sākās neierasti savādāk –  Losandželosas 
skolas mācību pārzine, skolotāja Sanita Šūmane-Karami 
un skolotāja Inese Sviķkalne nolēma saliedēt visu skolas 
saimi kopīgā papīra miera dūju izgatavošanā un gaišu 
domu, miera, spēka un izturības vēlējumu nosūtīšanā 
Ukrainai un tās iedzīvotājiem. Mēs pārrunājām Eiropā 
notiekošo, pieminot mūsu tautas vēstures mirkļus, velkot 
kopīgas paralēles ar kaŗa šausmām, ko piedzīvoja mūsu 
vecvecāki un paaudze pirms viņiem Otrā Pasaules kaŗa 
laikā. Mēs atgādinājām, ka notiekošais ir agresija ne 
tikai pret ukraiņu tautu, bet pret cilvēcību, pret veselo 

Miera balodīši un gaišas domas pret Krievijas agresiju un kaŗu 

Miera balodīši savirknēti uz dzijas pavediena Ukrainas karoga krāsās;  
tie nes mūsu gaišās domas un mieru zemei, kam tas patlaban ir tik ļoti, ļoti vajadzīgs! 
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„Balti klāts galds ir kā pašapziņas un 
lepnuma simbols, vienojošs elements, kas 
aicina cilvēkus – draugus, ģimenes, kaimiņus, 
latviešus citās mītnes zemēs sanākt kopā, 
daloties atmiņās un priekšstatos par 1990.  
gada 4. maiju, par iegūtās brīvības nozīmi.”  

Linda Pastare  
  

Šajā dienā klausīsimies brīnišķīgas dziesmas, 
vienosimies jautros dančos, ieklausīsimies 
Losandželosas latviešu skolas absolventu 
uzrunās, skaņi sadziedāsimies, protams, 
iestiprināsimies un visi kopā apmīļosim 

Latviju!  
Mākslinieces Kaivas Narbūtes zīmējums  

Baltā galdauta svētkos tiksimies klātienē  
1. maijā, plkst. 11.00 latviešu namā  

PRIECĪGAS LIELDIENAS! 

Baltā galdauta svētkus rīko Dienvidkalifronijas latviešu biedrība 

Losandželosas latviešu skolas 
saime apsveic ikvienu, novēlot 
priecīgas Lieldienas un raibu 
raibas olas!  

Losandželosas latviešu skolas 
vadība  

Ej pa ceļu, gavēnīt, 
Ar saviem vīkstekņiem; 
Atnāks man liela diena 
Ar raibām oliņām.  
 
Cērtat, brāļi, oša kārtis, 
Vītējiet saulītā; 
Kad atnāks liela diena, 
Pakaŗiet šūpolītes.  
 
Pervēsim, māsiņas, 
Raibas oliņas, 
Šķiņķosim bāliņam 
Lieldienas rītā.  

Slaidi laidos metenī, 
Lai liniņi gaŗi aug; 
Lieldienā olas viru, 
Lai telītes barojās.  
 
Nāc nākdama, liela diena, 
Visi bērni tevi gaida, 
Visi bērni tevi gaida, 
Aiz vārtiem sasēduši.  
 
Ai, odiņi, masalīši, 
Neēdiet šovakar: 
Jau es gan šūpojos 
Visas trīs lieldieniņas.  
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Sandiego  26. februārī Sanita Šūmane-Karami ar 
dzīvesbiedru Tomasu K. Karami un dēliem Mārtiņu un 
Kristoferu, Sandra Gotlaufa-Orozko ar bērniem 
Annabellu, Emersonu un Alesandru, Jānis Lazdiņš ar 
dzīvesbiedri Karenu Rorbachu (Rohrbaugh) piedalījās 
demonstrācijā pret Krievijas agresiju un kaŗu Ukrainā. 

Demonstrācija ilga vairākas stundas, sanāca apmēram 
1000 dalībnieku, turēdami Ukrainas karogus un plakā-
tus, uz kuŗiem bija lasāmi nosodījuma saukļi Krievijas 
agresijai. Daži plakāti, ko demonstrācijas dalībnieki 
turēja, vēstīja, ka viņi paši ir krievu tautības un arī viņu 
nostāja ir „KAŖAM – NĒ!”. 

Kaŗam – nē!  
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Skolas	saime	š.	g.	22.	maijā	plkst.	10:00	
	

mīļi	ielūdz	tevi	pievienoties	2021./2022.	mācību	gada	
pēdējā	skolas	dienā	un	izlaidumā	

	
sumināt	Losandželosas	latviešuskolas	absolventus	

	Šī	gada	absolventi:		
	

Evelīna	Blāķe	
Ieva	Arnolda	

Katrīna	Strobele	
Māra	Kīna	

Sabrīna	Jerumane	
Aidans	Džennings	
Atis	Strobels	

Eduards	Zeltiņš‐Kalniņš	
Kārlis	Kalvāns	
Krišs	Kīns	

Sebastians	Jerumanis	
	

Sīkāka	informācija	sekos	
	

Losandželosas	latviešu	skolas	vadība	
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Attēls  no laikraksta Los Angeles Times 

Jauka dāvana – plāksnīte ar vārdu pie sēdekļa Hollywood Bowl 

Šovasar paiet 100 gadu, kopš brīvdabas estrādē 
Hollywood Bowl notiek koncerti. Koncerta apmeklētā-
jiem, mūzikas cienītājiem tiek piedāvāta iespēja 
sagādāt sev, draugiem vai paziņām vienreizēju dāvanu 
–  piemiņas plāksnīti ar vārdu uz sēdekļa atzveltnes. 
Plāksne būs no matēta nerūsējoša tērauda. Ikviens 
plāksnes pasūtinātājs saņems digitālu, personalizētu 
apliecību un piemiņas piespraudi. Informācija:  
hollywoodbowl.com/stars 

LAPhil tālrunis: 213-972-7557 
e-pasts: information@laphil.org 
Pasta adrese:  151 S. Grand Avenue  
Los Angeles, CA 90012 
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Mans tēvs bija stiprs un mums atstāja savu mantoju-
mu.  Viņš dzīvoja ļoti pilnvērtīgu dzīvi un piedzīvoja 
daudz prieka un sirdssāpju. Tāpat kā citi latvieši viņš bija 
spiests bēgt no Latvijas. Divus gadus viņš pavadīja pār-
vietoto personu nometnē Vācijā un, kad ieradās Amerikā, 
nekavējoties tika iesaukts armijā, jo tajā laikā bija Korejas 
karš.  Par laimi ASV viņam  nebija jāatstāj.  

Viņš bija elektroinženieris un aviācijas inženieris,  strā-
dāja Lockheed Martin, bet arī daudzos citos uzņēmu-
mos.  Viņam bija pielaide top secret, un viņš piedalījās 
slepenā bumbvedēja B2 un transportlīdzekļa AGENA 
ražošanā. Viņš bija ļoti iesaistījies Losandželosas latviešu 
kopienas dzīvē. Viņš bija viens no tiem, kuŗi pēc zemes-
trīces 1971. gada devās uz Sylmar slimnīcu, izvilka tur  
nesen ieklāto paklāju un atveda to uz jauno latviešu kopie-
nas centru.  Viņš uzstādīja visas audio un video sistēmas 
gan kopienas centrā, gan baznīcā. Viņš izgatavoja lielās 
lustras skatītāju zālē un darīja dažādus techniskos darbus, 
kad namā bija tautasdeju, koŗa koncer-ti vai teātŗa izrādes.  
Viņam ļoti patika ceļot, un viņš daudz  ziedoja ģimenei 
Latvijā un organizācijām ASV. Viņš prata visu ko salabot. 
Mūsu šķūnim viņš pievienoja  apgaismojumu vadus ar 
kontaktligzdām un drošinātāja kārbu. Mani vecāki pārcē-
lās uz Oregonu 2002. gadā, lai būtu tuvāk man un maz-
bērniem.   

Sēro  sieva Biruta, meita Linda, viņas vīrs Dans, seši 
mazbērni, 12 mazmazbērni.  Mums visiem viņa ļoti 
pietrūks.     

Lūdzu visus paturēt savās sirdīs Ukrainas iedzīvotājus 
un visus mūsu draugus un tuviniekus Latvijā.   

Linda Maldute-Nelsone 

Pēdējās ardievas  

No kr.: Pauls Maldutis, Lindas Maldutes krustmāte 
Mirdza Lasmane, Linda Maldute  

2005. gada 19. septembrī 

No labās: Pauls Maldutis, Biruta Maldute, Lindas 
Maldutes meita Nichole 2013. gada 30. martā 

Mirdza Lasmane 
dzimusi 1920. gada 25. decembrī,  

mirusi 2022. gada 20. februārī  

Pauls Maldutis  
dzimis 1924. g. 25. decembrī,  

miris 2022. g. 18. februārī 

Ivars Boršteins  
dzimis 1964. gada 13. martā 

miris 2022. gada 3. martā 

Rota Boršteina 
dzimusi 1934. gada 30. augustā  
mirusi  2021. gada 19. decembrī  
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Lūgums Dienvidkalifornijas 
latviešu biedrības biedriem 

samaksāt biedru naudu  
par 2022. gadu!  

Sēdē piedalījās: Pauls Berkolds, Dace Dābola-
Reimane, Inguna Galviņa, Aivars Jerumanis, Diāna 
Matura (Mathur), Ivars Mičulis, Guna Reina, Dāvis 
Reins, Inese Sviķkalne, Sanita Šūmane, Jānis Taube, 
Diāna Zaķe, Aija Zeltiņa-Kalniņa, Juris Zinbergs  

Sēde sākās plkst. 8.17 vakarā.  
Sēdi atklāja valdes priekšsēdis Ivars Mičulis un 

ziņoja, ka DK LB  apsveikusi Ziemeļkalifornijas latviešu 
biedrību 70 gadu pastāvēšanas gadadienā. 

Jānis Taube ziņoja, ka biedrības kases ienākumos un 
izdevumos izmaiņu kopš februāŗa sēdes nav. 

Jānis Taube ziņoja par DKLB biedrības reģistrācijas 
statusu, kas aizvien ir „suspended”.  Viņš konsultējies ar 
lietuviešu biedrības sertificēts grāmatvedi (CPA) 
jautājumos par nodokļu samaksāšanu. Ivars Mičulis 
apstiprināja, ka California Department of Justice vēlreiz  
atsūtījusi dokumentus, kuŗi  jāaizpilda. CPA izmaksas ir 
$200 stundā. 

Ivars Mičulis pastāstīja par iespēju ziedot Ukrainas 
atbalstam izmantojot ziedot.lv un LELBAs organizāci-
jas, kas palīdzēs bēgļiem, kuŗi ir jau Latvijā, un ierosi-
nāja nosūtīt  biedrības ziedojumu kādai no šīm organizā-
cijām. Pauls Berkolds ieteica ziedot $1000 ar Amerikas 
latviešu apvienības starpniecību un norādi „bēgļiem un 
medicīnai”. Valdes locekļi nolēma ziedot $1000 ar 
ALAs starpniecību.  

Ivars Mičulis ziņoja, ka 12.  martā būs novusa turnīrs 
latviešu namā. 
Informācija par konferenci Spotlight ir marta biļetenā; 
31. martā biedrības telpā plānota Latvian American 
Chamber of Commerce (LACC) sēde, ko rīkos Latvijas 
goda konuls Juris Bunķis; vakariņas LACC sēdes dalīb-
niekiem gatavos Guna Reina;  neformāla tikšanās 
publikai ar LACC pārstāvjiem tiek plānota pie bāra; 
biedrības telpas un techniskā aprīkojuma nomas maksa 
LACC sēdei ir $300; 2. aprīlī  DK LB plāno rīkot 
brokastis plkst.10.00 visiem interesentiem un LACC 
Latvijas oficiālajiem pārstāvjiem; brokastis gatavos 
Dainis Kalniņš ar palīgiem – Daci Dābolu-Reimani un 
Noru Mičuli; brokastu cena apmeklētājiem – $15; 
Aivars Jerumanis ziņoja, ka nama pārvalde īzīrēs  nama 
telpas ar atlaidi; Ivars Mičulis un Pauls Berkolds 
organizēs oficiālo un „Jautājumu un atbilžu” daļu; uz 
brokastīm aicinās ierasties Spotlight dalībniekus, kas 
varētu pastāstīt par sadarbību (Lolita Ritmane, Laila 
Robiņa); 

Diāna Zaķe ziņoja, ka būs brīvprātīgā konferences 

organizēšanā Biltmore viesnīcā un Spotlight rīkotāji 
meklē vēl vismaz 10 brīvprātīgos, kuŗi varētu palīdzēt  
1. aprīlī, brīvprātīgie lūgti sazināties ar Diānu Zaķi. 

Sanita Šūmane ziņoja, ka 4. maija atceres dienas 
sarīkojums notiks 1. maijā plkst. 11.00 latviešu namā, 
sāksies ar kokteiļu stundu, 11.30 svinīgā daļa un svētku 
koncerts, kā arī baltā galdauta  uzkodas 12.45. Uzkodas 
gādās Pegija Taube. Koncertēs „Ēriks Kīns un draugi”. 
Par svinīgo daļu atbildību uzņēmušies  Aija un Ēriks 
Kīni. 

Sēdē nolēma apsveikt Losandželosas latviešu skolas 
absolventus un piešķirt $660 absolventu dāvanām. 

Ivars Mičulis ziņoja, ka no 1. aprīļa līdz 4. jūnijam ir 
iespēja virtuāli noskatīties operu  „Hamlets”. Valde 
nolēma videoierakstu rādīt biedrības telpā sestdien,       
4. jūnijā. 

1941. gada 14. junijā uz Sibiriju aizvesto atceres 
pēcpusdiena plānota 19. jūnijā pēc dievkalpojuma. 

Ivars Mičulis ziņoja, ka Signe Platace šogad nevarēs 
uzņemties Jāņu svinību rīkošanu. Jāmeklē cilvēki, kas 
latviešu namā varētu rīkot Jāņus. 

Pauls Berkolds ziņoja,  ka kopkoris uzsāks virtuālos 
mēģinājumus  Dziesmu svētkiem visā ASV, 
mēģinājumus vadīs 4 diriģenti: 

soprāniem trešdienās Silvija Padega-Grendze; 
altiem otrdienās Laura Padega-Zāmure; 
tenoriem pirmdienās Krisīte Skare; 
basiem trešdienās Pauls Berkolds; 
Mēģinājumu precīzu laiku un datumus varēs uzzināt, 

sazinoties ar Paulu Berkoldu. 
Pauls Berkolds pastāstīja par iespēju noklausīties 
pianistes Diānas Zandbergas klavieŗkoncertu, ko piedāvā 
TILTS. Valdes locekļi nolēma, ka izsūtīs informāciju 
par koncertu, lietojot DK LB e-pasta adresi. 

Sēdi pārtrauca plkst.22.15 technisku iemeslu dēļ. 
Sēde beidzās plkst. 22.20 

Sekretāre Aija Zeltiņa-Kalniņa 

Dienvidkalifornijas latviešu biedrības valdes sēde 
2022. gada 9. martā 
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Austrālijas latviešu izdevums 
www.laikraksts.com 

 
 
 
 

www.latviesiamerika.com 

Lūdz sūtīt grāmatas 
Līgatnes kultūras un atpūtas centra ZEIT 

vienība  un ZEIT izveidotājs MARĢERS 
ZEITMANIS aicina trimdā izdotās grāmatas 
sūtīt uz Līgatni.  Plānots izveidot  pievilcīgu 
kafejnīcu/lasītavu/izstāžu zāli, kur ārval-
stīs izdotā latviešu literātūra būs visiem 
pieejama patīkamā gaistonē.  

Adrese: Gaujas iela 4  Līgatne, LV 4110 
Ja nepieciešams, var apmaksāt pasta 

izdevumus. 
E-pasta adrese saziņai: info@zeit.lv 

Lūdzu neizmest grāmatas atkritumu tvertnē! 

Meklē redaktoru 
DK LB valde aicina pieteikties redaktoru, kas 

turpinātu Informācijas Biļetena izdošanu. Līdz šim 
biļetens iznāca deviņas reizes gadā. Redaktora 
uzdevumi: biļetenā jāatspoguļo DK LB darbs. 
Vēlams piedalīties valdes sēdēs, apmeklēt 
sarīkojumus Losandželosas latviešu namā un par 
tiem uzrakstīt rakstu vai sameklēt kādu, kas to var 
izdarīt. Biļetenā jāievieto informācija par  gaidā-
majiem sarīkojumiem, apraksti par  latviešiem, kuŗi 
Dienvidkalifornijā dzīvojuši ilgus gadus, kā arī par 
jauniebraucējiem. Jāraksta par jubilāriem,  aizsaulē 
aizgājušajiem, jāinformē par ārzemju latviešiem 
svarīgiem notikumiem un lēmumiem.  

Darbs ir grūts un atbildīgs! 
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Var pasūtināt rupjmaizi, saldskābmaizi, pīrāgus, 
kēksu, biezpienmaizi, kūpinātu lasi.  

Iespējama piegāde mājās!  
Par cenu sazināties, zvanot Pegijai Kalniņai Taubei,  
tālr.: 310-908-6993;   e-pasts: pegijat@gmail.com   
Iespējams piesūtīt ar priority mail, cena no $15-$20 

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) 

Library of Congress Prints and Photographs 
Division Digital Collections, Available Online  

www.loc.gov/collections/?fa=partof:prints+and... 

Luvras mūzeja dārgumi 
Bez  maksas iespējams apskatīt turpat 500 000 
Luvras mūzeja mākslas darbu:  
https://www.housebeautiful.com/.../louvre-art.../... 

Gardumu piedāvājums 

Yogawithjuris.com  
Yogawithjurislanding  

PĒRKAM MEŽA ĪPAŠUMUS UN 
LAUKU VIENSĒTAS VISĀ LATVIJĀ 

 

Palīdzam noformēt dokumentus un 
apstiprināt īpašuma tiesības Latvijas 

valsts iestādēs 
 

Kontakti: SIA INKO LUKSS 
www.lmezs.lv 

e-pasts: inko.lukss@gmail.com 
t: +371 26157008 
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Ieraksti savu vārdu  
Latvijas bruģakmenī!  

Ikvienam ir iespēja Likteņdārzā iekalt Latvijas laukakme-
nī savu, tuvinieku vai draugu vārdus. Latvijas laukakmeņu 
bruģis tiek ieklāts Likteņdārza draugu alejā, kas ved uz dārza 
centrālo daļu – amfiteātri pie Daugavas. Alejas izveidei vajag  
113 000 bruģakmeņu. Likteņdārza bruģakmens kļuvis par 
īpašu dāvanu dzimtām un draugiem, radiem, paziņām jubilejā 
vai citos nozīmīgos gadījumos. Bruģakmeni var reģistrēt ar 
savu, tuvinieka vai drauga vārdu, ziedojot €15. Bruģakmeni 
iespējams pasūtināt www.draugiem.lv, vietnē 
www.liktendarzs.lv un ziedojot „Kokneses fonda” norēķinu 
kontā. Likteņdārzā turpinās daudzfunkcionālās sabiedriskās 
ēkas un Lielā ziedu kalna celtniecība. Nozīmīgs jaunums būs 
digitālā izstāde „Liktens gāte”, kas stāstīs par Latvijas 
cilvēku likteņiem 20. gadsimtā.                     Kokneses fonds 

Latviešu valodu tīmeklī var apgūt,  
izmantojot pašmācības rīku „e-Laipa”,  

sk.: https://elaipa.lv/Home/A1 

Rīgas latviešu biedrības  
Valodas attīstības kopas vietne tīmeklī: 

 http://LVAK.wordpress.com/ 

Latvijas Universitāte ar Latviešu valodas aģentūras 
un Izglītības un zinātnes ministrijas atbalstu rīko latviešu 
valodas vasaras skolu ārzemju latviešu jauniešiem.  

Covid-19 vīrusa dēļ arī 2022. gadā vasaras skola būs 
tiešsaistē. Vasaras skolā aicināti piedalīties jaunieši (17–
35 gadi) bez priekšzināšanām, ar minimālām un labām 
latviešu valodas priekšzināšanām. 

Vasaras skola programmā: intensīvi, mūsdienīgi un 
interaktīvi latviešu valodas kursi (gramatika, lasīšana, 
rakstīšana, sarunvaloda: 64 akadēmiskās stundas) par 
dažādiem tematiem: cilvēka personība, pieredze, 
zināšanas un prasmes, iepazīšanās un uzturēšanās 
Latvijā, daudzpusīgā un unikālā Rīga, pilsētas iepazīšana 
un orientēšanās tajā, Latvijas iedzīvotāju ikdiena un 
svētki, latviešu tradicionālā un mūsdienu kultūra, 
Latvijas aktuālitātes plašsaziņu līdzekļos, Latvijas un 
latviešu veiksmes stāsti pasaulē.  

Studentiem par sekmīgu kursa nokārtošanu tiks 
piešķirti 4 kreditpunkti (6 ECTS). 

Papildus (par samaksu) tiek piedāvāts: 
• lekcija par Latvijas vēsturi un polītiku, kas vasaras 

skolas dalībniekiem dos iespēju iepazīties ar mūsdienu 
Latvijas vēsturi un polītisko situāciju Latvijā; 

• lekcija par latviešu kultūru un mākslu, kuŗas laikā 
vasaras skolas dalībnieki varēs iepazīties ar Latvijas 
vizuālās mākslas un architektūras vēsturisko attīstību, kā 
arī ievērojamākajām personībām; 

• lekcija par latviešu folkloru: tradicijām un ieražām. 
Lekcijas laikā vasaras skolas dalībnieki varēs iepazīties 
ar latviešu tautasdziesmām, kā arī pamēģināt tās kopā 
izdziedāt un izdejot; 

• ekskursiju pa Rīgu, apmeklējot arī vairākus pilsētas 
mūzejus (piemēram, Krišjāņa Barona mūzeju, Rīgas 
vēstures un kuģniecības mūzeju vai Latvijas Okupācijas 
mūzeju, Latvijas Nacionālo mākslas mūzeju, Raiņa un 
Aspazijas māju Rīgā, Latvijas Etnogrāfisko brīvdabas 
mūzeju). 

Tā kā vasaras skola būs tiešsaistē, divu dienu 
izbraukums tiks aizstāts ar lekcijām par mākslu un 
kultūru: 

• divu dienu izbraukums uz ostas pilsētu Ventspili 
(Ventspils Amatu māja, Piejūras brīvdabas mūzejs u. c.); 

• ekskursija pa Kuldīgu (Ventas rumba, vecpilsēta). 

Vasaras skolas datumi: 
2022. gada 12. jūlijs – 25. jūlijs 
• 15:00 pēc Latvijas laika, A0-A1 latviešu valodas 

līmenis (Amerika, Eiropa); 
• 15:00 pēc Latvijas laika, B1 latviešu valodas 

līmenis (Amerika, Eiropa) 
2022. gada 27. jūlijs – 9. augusts 
• 9:00 pēc Latvijas laika, A0-A1 latviešu valodas 

līmenis (Āzija, Austrālija, Eiropa); 
• 9:00 pēc Latvijas laika, A2 latviešu valodas līmenis 

(Āzija, Austrālija, Eiropa) 
Vasaras skolas dalībniekiem latviešu valodas mācības 

tiek nodrošinātas bez maksas. Grupā paredzēts līdz 13 
dalībniekiem. Būs trīs grupas: bez priekšzināšanām (A0-
A1 līmenis), ar minimālam (A2 līmenis) un labām 
latviešu valodas zināšanām (B1 līmenis). 

Piesakoties jāaizpilda pieteikuma veidlapa un 
jāuzraksta motīvācijas vēstule. Pieteikumus pieņems līdz 
2022. gada 20. aprīlim.  

Vairāk informācijas un pieteikšanās: 
https://www.latvianlanguage.lu.lv/diaspora/

pieteiksanas/  
(latvianlanguage.lu.lv) 

Ārzemju latviešu jauniešus aicina pieteikties  
Latviešu valodas un kultūras vasaras skolai  
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JOCIŅI 
Sieviete ieiet ieroču veikalā un lūdz ieteikt kādu labu 

pistoli. 
„Vai pašaizsardzībai?” 
„Nē, tam es nolīgšu advokātu!” 

*** 
Cik sievietēm ir viegla dzīve! Sagribas ēst – ņem un 

uzvāra! 
*** 

Kāpēc mūsu senči izdomāja naudu, ja tūlīt pat radās 
problēma – kur to ņemt?  

*** 
Revīzija noliktavā. „Kur ir  kastes ar šķīstošo kafiju?” 
„Kā, kur? Izšķīda!”  

*** 
Skolotāja jautā Jānītim: „Pastāsti, kur rodas 

elektrība?” 
Jānītis:  „Džungļos.” 
Skolotāja:  „Kāpēc?” 
Jānītis:  „Vienmēr, kad pazūd elektrība, tētis saka:  

„Atkal tie mērkaķi elektrību atslēguši...” 
*** 

Ļoti gribēju aizbraukt uz Rīgu, lai noskatītos operas 
„Hamlets” pirmizrādi 13. janvārī.  Paziņas brīdināja  –
ielas esot ļoti slidenas un slimnīcas pilnas ar kritušiem 
un locekļus salauzušiem. Kritiens man negāja secen, 
tikai ne Rīgā, bet gan Konektikutā. Vilku zilo atkritumu 
mucu un paslīdēju uz slidena ledutiņa. Nokritu uz mugu-
ras, dzirdēju ļoti skaļu blīkšķi un krakšķi, nevarēju vairs 
pakustināt kreiso roku. Ar mokām uzslējos kājās, roka 
nokarājās kā... orchidejkaktuss otrā rītā pēc noziedēša-
nas. Elkonis bija apgriezies otrādi, domāju, esmu to izsi-
tusi no vietas, tā reizēm gadās ar ceļgala menisku, un 
centos iebīdīt atpakaļ. Neizdevās. Bija vien jābrauc uz 
ātrās palīdzības slimnīcu, un tur, kā parasti – gaidīšana, 
jo pacientu daudz... Tad aptauja, rentgens, gulēšana re-
ģistrātūrā, līdz atbrīvojās gulta. Operācija ilga piecas 
stundas, biju  dziļā narkōzē.  Vēl aizvien jūtu tās sekas, 
zudusi garšas sajūta. Slimnīcā sabiju piecas dienas. Ārsts 
teica, ka tagad man ir bionic arm, tajā daudz skrūvju un 
metalla plākšņu, tā iemūrēta ļoti smagā betona bluķī. 
Kāpēc izgudrotāji, zinātnieki un pētnieki 21. gadsimtā 
nav izgudojuši kādu vieglāku un elastīgāku pārsēju? 

Varu rakstīt tikai ar vienu roku un iet lēnām. Pēc 6-8 
nedēļām ģipsi noņems, tad sāksies citas problēmas, kā 
jau parasti pēc tik ilga nekustīguma. 

Astra Moora 

Ne visai labi piedzīvojumi (nav aprīļa joks) 

Māte prasa Jānītim:  „Vai zivtiņām akvārijā ūdeni jau 
nomainīji?” 

 „Nē, viņas veco vēl nav izdzērušas.” 
*** 

„Jānīt, kas ir litrs?”  
„Tas pats kas kilograms, tikai slapjš.” 

*** 
Ādamam bija ļoti gaŗlaicīga dzīve, vai tad tā ir 

paradīze bez sievietes? Bet, kad Dievs viņam uzdāvināja 
sievieti, paradīzes vairs nebija. 

 *** 
„Tēti, kāpēc gailis no rīta dzied tik agri?” 
„Tāpēc, ka tad, kad piecelsies vistas, pie vārda vairs 

netiks!” 
*** 

Ar ko atšķiras vecie speciālisti no jauniem?  
Jaunie speciālisti neprot strādāt, bet vecie  prot 

nestrādāt. 
*** 

Visas sievietes labi zina, ka vīra kabatu pārbaude 
parasti sagādā negaidītu peļņu. 
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NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PAKALPOJUMI 
• Pirkšana, pārdošana, izīrēšana, apsaimniekošana  
• Income property īpašumi   
• Pārbūves konsultācijas un virtuvju projektēšana 
• Mājas bezmaksas sagatavošana pārdošanai  
 (staging) $2000 vērtībā 
• Executor of Trust/Estate un citi pakalpojumi 
12 gadu pieredze vairāk nekā 100 darījumos  
  Mārtiņš Leikarts, MBA 

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

Būt veselam un baudīt dzīvi 
palīdzēs ALPF MEDICARE 

PAPILDAPDROŠINĀJUMS!  
 Valsts Medicare apdrošinājuma A un B 

daļas kopā veido pamata veselības apdrošinājumu, 
ja esat vecumgrupā 65+.  
Tā kā valsts Medicare par visu 100% nesamaksā, tad 
Deductible un Co-insurance jāmaksā pašiem. 
ALPF Medicare papildapdrošinājums palīdz segt 
izdevumus, par kuŗiem esat atbildīgi.  
Mēs maksājam VISUS Medicare veselības aprūpes 
pakalpojumus.  
Piedāvājam septiņus plānus, no kuŗiem var izvēlēties 

atbilstošu savām vajadzībām un budžetam:  
www.LRFA.org/medicare  

ALPF Medicare papildapdrošinājuma programmai 
var pievienoties jebkuŗā laikā.  
Mēnešmaksas ir vienādas visās pavalstīs, un tās nav 
atkarīgas no vecuma vai dzīvesvietas.  
Neatlieciet šo svarīgo lēmumu uz vēlāku laiku.  
 
Labprāt  atbildēsim uz jautājumiem un palīdzēsim!  

Tālr.: 215-635-4137    
www.LRFA.org             

Sandiego latviešu ev. lut. draudze 
 Ascension Lutheran Church 

5106 Zion Avenue, San Diego, CA 92120 
Draudzes priekšnieks:  
Jānis Legzdiņš 
2651 Cardinal Road,  
San Diego, CA 92123;  
tālr.: 858-598-5451;  
e-pasts: jlegzdins@san.rr.com 
 

23. aprīlī plkst. 12.00 Lieldienu 
dievkalpojums ar dievgaldu, 
diakone Guna Reina;  
pēc dievkalpojuma groziņu kafijas galds 
 

Dāmu komiteja: Maiga Bērziņa, tālr.: 619-702-8077 
 

Kasiere Antra Priede Bergere   
1335 Santa Barbara St., San Diego, CA 92107;  
tālr.: 619-225-0817 

Sūtot draudzes nodevu ($100) un ziedojumus, čekus 
izrakstīt: Antra Priede Berger  

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

Sandiego latviešu skola; 
Skolas pārzine Sandra Gotlaufa-Orozco  

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

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

mērķi palīdzēt latvietības stiprināšanā, ikdienas 
sadzīvē un strādājot, studējot vai ceļojot ārpus 
Latvijas.  

Latvieši pasaulē – mūzejs  
un pētniecības centrs 
Informācija par datubazes ieceri, 
pagātni un nākotni:  

https://www.lapamuzejs.lv/marianna-
auliciema-dp-albums.../ 

Digitalizē kapsētas 
Uzņēmums cemety.lv par pašvaldības līdzekļiem 

digitalizē tās territorijā esošās kapsētas. Tiek 
izveidots digitāls kapsētas plāns jeb karte, kas ir 
noderīgs rīks kapu apsaimniekotājiem. Ikviens, 
ievadot meklēšanas rīkā meklētā cilvēka vārdu un 
uzvārdu, var atrast precīzus datus par apbedījuma 
vietu un apskatīt to arī fotografijā. Šī informācija ir 
bezmaksas. Tādējādi  ģimenes var papildināt 
ciltskoku un uzzināt tuvāku un tālāku radinieku 
likteni, atrast pazudušus tuviniekus un draugus.  



30  

Draudzes amatpersonas 

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

www.latvianchurchsocal.org  Draudzes e-pasts:  LatvianChurchSoCal@gmail.com            

 

 

Draudzes Lapa 2022. gada aprīlis 

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 
  

Pateicamies par ziedojumiem un atgādinam nokārtot draudzes nodevu par 2022. gadu!  

10. aprīlī plkst. 11:00 Dievkalpojums un ZOOM 
Meeting ID: 823 3755 5841 Passcode: 839156 
  

17. aprīlī plkst. 9:00 Kristus Augšāmcelšanās svētku dievkalpojums 
(draudzes locekļu vadīts/laju dievkalpojums) 
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Atbalstot Ukrainas bēgļus – 
300 000 soļu 30 dienās  

Losandželosas latviešu 
skolas pārzine Aija Kīna 
soļoja un aicināja ziedot 
līdzekļus Ukrainas 
bēgļiem. Mērķis bija – 
3000 dolaru, un tas tika 
sasniegts! Ziedojumi 
nosūtīti ANO Bēgļu aģen-
tūrai (The Office of the 
United Nations High 
Commissioner for 
Refugees (UNHCR), also 
known as the UN Refugee Agency) un tās darbam, lai 
palīdzētu cilvēkiem, kuŗi bija spiesti bēgt  no Ukrainas. 

Tautasdeju kopas  „Pērkonītis” dalībnieki pauž atbalstu ukraiņiem 



 
 
 
 
 
 

 
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 

Latvian Ev. Luth. Church of So. Calif. 
Dienvidkalifornijas latviešu biedrība 
1927 Riverside Drive 
LOS ANGELES, CA 90039-3704 
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DK LB vietne tīmeklī:   www.biedriba.org  


