
 

 Iznāk kopš 1951. gada decembŗa 

 2022.                                                  MAIJS                                              Nr. 4 (738) 

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  
4.  jūnijā plkst 3.00 DK LB telpā nama otrā stāvā Jāņa Kalniņa operas „Hamlets” 

jauniestudējuma videoieraksts 
 

Ziņas par sarīkojumiem arī:  www.biedriba.org 

Tikšanās pēc mecosoprānistes Elīnas Garančas un pianista Malkoma Martino (Malcolm 
Martineau) koncerta 15. martā Santamonikas kolledžas mākslas centrā (Broad Stage, Broad 
Theater Santa Monica College Performing Arts, 1310 11th Street, Santa Monica, CA 90401); 

no kreisās: Kārlis Millers, Edvīns Rūsis, sōliste Elīna Garanča, Inese Sviķkalne, Silvija 
Millere, Biruta Šulca, Tamāra Rūse, Aija Kīna, Lolita Ritmane, Pauls Berkolds 
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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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Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) 
sadarbībā ar Latvijas un ASV tirdzniecības kameru un 
latviešu organizācijām ASV un Kanadā 1. aprīlī 
Losandželosā Biltmore viesnīcā rīkoja uzņēmumdarbības 
konferenci Spotlight Latvia.  

Konferencē Spotlight Latvia bija vairāk nekā 150 da-
lībnieku,  vairāki desmiti uzņēmumu pārstāvju no 
Latvijas, amatpersonas no Latvijas un ASV,  arī ALAs 
priekšsēdis un PBLA priekšsēža vietnieks Mārtiņš 
Andersons. 

ASV uzņēmēji tika iepazīstināti  ar Latvijas sasniegu-
miem, iespējām un konkurētspējīgo piedāvājumu. Latvijas 
ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs ir pārliecināts, ka 
pēc šīs konferences taps jauni starptautiski kopprojekti, 
Latvijas eksporta tirgus daļa ASV paplašināsies, bet 
ienākošo ārvalstu investīciju apjoms pieaugs. Vairākiem 
Latvijas uzņēmumiem izdevās nodibināt vērtīgus sakarus, 
kā arī iegūt potenciālos klientus turpmākai sadarbībai. 

„Ziemeļamerika Latvijas uzņēmumiem joprojām ir sa-
mērā neapgūts tirgus ar ļoti plašām iespējām. Tirdzniecī-
bas misijas laikā mūsu uzņēmumiem bija iespēja tikties ar 
pasaules līmeņa farmacijas nozares Takeda Pharmaceuti-
cal Company pārstāvjiem. Liela interese ASV bija arī par 
LIAA administrēto ārvalstu filmu tapšanas atbalsta prog-
rammu,” teica LIAA direktors Kaspars Rožkalns, uzsve-
ŗot, ka  visdrīzākie rezultāti sadarbības paplašināšanai ar 
Ziemeļamerikas uzņēmumiem varētu būt biomedicīnas, 
jaunuzņēmumu un filmēšanas nozarēs.  

Uzņēmumdarbības konference Spotligt Latvia Losandželosā 
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Pirms  Daugavas Vanagu Dienvidkalifornijas  apvie-
nības Kalpaka bataljona un Latviešu leģiona cīņu atceres 
sarīkojuma bija Losandželosas latviešu skolas Draudzīgā 
aicinājuma  sarīkojums. Nolēmām rīkot kopīgas pusdie-
nas, vispirms skolas  saimei un pēc tam vanagiem. Pus-
dienām līdzekļus ziedoja  DV DK apvienības mūža bied-
re Klitija Kalēja. Skolas saime gatavoja viras par skolas 
līdzekļiem, kafijas galds bija kopējs.  

Pēc pusdienām mūs iepriecināja latviešu skolas au-
dzēkņi, dziedot „Pūt’ vējiņi!” un dejojot latviešu tautas-
deju. Tā kā visi jau bija iesildījušies, priekšnesums bija 
ļoti raits un priecīgs. Mūsu apvienības jauno vanadžu 
Aijas Zeltiņas-Kalniņas un Ilzes Stedmenas ģimenes bija 
sagatavojušas priekšnesumu, dziedot un iztēlojot „Jūriņ’ 
prasa smalku tīklu” un „Jūras māte man vaicāja”. 

Lūgšanu vadīja Aivars Jerumanis. 
Pēc kopīgi nodziedātās ASV himnas Nora Mičules 

klavieŗpavadījumā svētku runu teica DV DK apvienības 
priekšsēdis Teodors Lilienšteins. 

DV DK apvienības priekšsēdis Teodors Lilienšteins 
apsveica sarīkojuma dalībniekus, paužot cerību, ka pēc 
koronovīrusa uzliesmojuma 2020. gada pavasarī, kas 
izraisīja krizi līdz ar stingriem ierobežojumiem pulcē-
ties,  atsāksies apvienības ierastā darbība.   

Viņš atgādināja, ka pulkvedis Oskars Kalpaks kritis 
Latvijas brīvības cīņās 1919. gada 6. martā, tieši pirms 
103 gadiem. Viņa varonība, kaujas spējas un ticība 
Latvijas neatkarībai iedvesmoja Kalpaka bataljona vīrus  
miera sarunām ar Padomju Krievijas pārstāvjiem. Tās 
sākās 1920. gada 16. aprīlī un beidzās ar miera līguma 
parakstīsanu Rīgā, 1920. gada 11. augustā. Savukārt 
Latvijas diplomāti 1921. gada 26. janvārī panāca jaundi-
binātājai Latvijas Republikai starptautisko atzīšanu de 
iure. Palīdzēja Pirmā pasaules kaŗa uzvarētāju jeb 
Antantes valstu – Beļģijas, Francijas, Italijas, Japānas un 
Lielbritanijas  – atbalsts.  

Teodors Lilienšteins pieminēja vairākus svarīgus 
notikumus, ko nedrīkstam aizmirst. Divas dienas pirms 
Padomju Krievija 1940. gada 17. jūnijā okupēja Latviju, 
PSRS iekšlietu NKVD 
kaujinieki uzbruka Masļenku 
robežsargu mītnei Rītupē. 
Ēku sagrāva, tika nogalināti 
vairāki iemītnieki. Sarīkoju-
ma programmas attēlā, kur 
redzami robežsargi, ir arī 
Valdis Grīnvalds, viņš bija 

DV DK apvienības biedrs kopš tās dibināšanas.  
Pēc sešām lielkaujām, aizstāvot Kurzemes cietoksni 

pret uzbrūkošo sarkanarmiju, neuzvarētajiem 19. divīzi-
jas leģionāriem bija jānoliek ieroči, Vācijai kapitulējot 
1945. gada 8. maijā. Latviešu leģionāri, kuŗi nokļuva  
kaŗagūstekņu nometnē Zedelgemā, Beļģijā, 1945. gada 
28. decembrī nodibināja Daugavas Vanagu organizāciju, 
kas darbojas astoņās valstīs, tai ir 80 nodaļu un 13 ko-
pu. 

Jāpiemin arī 1990. gada 4. maijā pasludinātā Latvijas 
valsts neatkarības atjaunošana. 

 DV DK apvienības priekšnieks novēlēja ikvienam 
Dieva svētību. 

Sarīkojuma dalībnieki dziedāja Latvijas himnu,  
Norai Mičulei spēlējot klavieŗpavadījumu.  

Koncertā mūzicēt bija uzaicināti vijolnieks Andrejs 
Krastiņš un pianists Luiss Rosalebrons. Viņi kopā spēlē 
daudzus gadus un jau agrāk piedalījušies mūsu 
sarīkojumos.  

Vispirms viņi atskaņoja komponista Emīla Dārziņa  
„Melancholisko valsi”, ko vienmēr ir bauda klausīties. 
Pēc tam pianista Luisa Rosalebrona skaņdarbu, kas tika 
atskaņots pirmo reizi – „Dzejolis. A Latvian Childhood 
Fantasy”. Uz ekrāna un elektroniski izsūtītajos 
sludinājumos varēja redzēt mākslinieka Pāvila Šenhofa 
gleznu latviešu brīnumpasakai „Rokpeļņa bērni”.  
Andrejs Krastiņš šo attēlu no iemīļotās pasaku grāmatas 
bija iedevis savam draugam un lūdzis uzrakstīt mūzikālu 
fantaziju. Izdevies lielisks darbs,  mūziķu atskaņojums  
bija meistarīgs un sajūsmināja klausītājus.  

Dainu atdzejotāja angļu valodā Ieva Auziņa pastāstī-
ja, ka tikko iznākusi viņas darba Dainas – Wit and 
Wisdom of Ancient Latvian Poetry otrā daļa. Viņa stāstī-
ja par bērnu audzināšanu un mācīšanu dainās un ar 
dainām „Māci man māmuliņa” un uzdāvināja mūsu 
apvienībai savu jauno grāmatu. Sirsnīgs paldies Ievai!  

Paldies Dāvim Reinam, viņš elektroniski izsūtīja 
sludinājumu par sarīkojuma. Paldies Ilzei Stedmenai, 
viņa uzņēmās kasieres pienākumus. Paldies latviešu 
skolai un visiem, kuŗi palīdzēja, lai sarīkojums labi 
izdotos. Paldies Teodoram Lilienšteinam par informā-
tīvo un izskatīgo sarīkojuma programmu.  

Un, protams, sirsnīgs paldies visiem, kuŗi kuplināja 
sarīkojumu! 

Sarīkojumu beidzām, nodziedot Daugavas vanagu 
dziesmu.  

 Inguna Galviņa 

Kalpaka bataljona un Latviešu leģiona cīņu atcere  
2022. gada 6. martā Losandželosas latviešu namā 



 7 

Dianne Feinstein 
United States Senator for California 

 
Dear Ms. Edmondson:   

Thank you for contacting me to share your views about Russia's invasion of Ukraine.  I appreciate the 
time you took to write, and I welcome the opportunity to respond.   

On February 24, 2022, Russia launched an unjustified and unprovoked invasion of the independent 
and democratic state of Ukraine.  The attack began after Russia had mobilized more than 150,000 military 
personnel along the Ukrainian border, and Russian President Vladimir Putin announced that Russia would 
recognize the independence of two Russia-controlled areas in eastern Ukraine.  Since the fighting began, 
thousands of Ukrainians and Russians have been killed and millions of refugees have fled Ukraine for 
neighboring countries, leading to a humanitarian catastrophe in Europe.  You can read my statement on the 
beginning of the conflict here: https://sen.gov/L4Y7   

The suffering in Ukraine, especially among civilians who have come under attack, is heart-
wrenching.  I have been pleased that the response from the United States and our European and NATO allies 
against Russian belligerence has been unified and strong.  It is incumbent on all nations to ensure that we 
support the people of Ukraine and stand opposed to this Russian aggression.  To that end, on March 10, 2022, 
I was proud to vote in favor of the Consolidated Appropriations Act for Fiscal Year 2022, which included 
nearly $14 billion in humanitarian aid and military support for Ukraine in addition to other support that has 
been provided.  I have also supported levying strong multilateral sanctions against Russia, and the decision by 
private companies to pull their investments, close stores, and pause operations in Russia.  I am hopeful that 
diplomatic efforts will bring an end to the fighting as quickly as possible.   

I support humanitarian support for Ukrainians remaining in their home country and those forced to 
leave.  I also support U.S. efforts to welcome Ukrainian refugees fleeing the ongoing conflict.  On March 3, 
2022, the Biden Administration extended temporary protection status to Ukrainians already in the United 
States, allowing them to stay in the United States for an extended period of time.  If you or anyone you know 
is seeking evacuation assistance from Ukraine, please contact my San Francisco office by phone at 415-393-
0707 or visit my website here: https://sen.gov/Y63X.   

Please know that I am closely monitoring developments in Ukraine.  I have made careful note of your 
concerns and will keep them in mind should additional relevant legislation come before me in the Senate.   
Once again, thank you for writing.  Should you have any other questions or comments, please call my 
Washington, D.C., office at (202) 224-3841 or visit my website at feinstein.senate.gov.  You can also follow 
me online at YouTube, Facebook, and Twitter.  

Best regards. 
Sincerely yours, 

 
  Dianne Feinstein 

         United States Senator 

Arī Lisa Edmondsone atsaucās Amerikas baltiešu brīvības līgas (BAFL) aicinājumam Call to action un 
saņēma atbildi. 

Vēstule no senātores  
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Novusa turnīrs Losandželosas latviešu namā 

Gardas pusdienas pagatavoja Melita Riķe Jānis Legzdiņš vienmēr rūpīgi trenējas 

Novusa turnīra dalībnieki ar draugiem, palīgiem, līdzjutējiem 
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Novusa turnīrā  12. martā piedalījās 
četrpadsmit dalībnieku: Jurijs Manrose 
(Čikāgas novusa kluba administrātors kopš 
2020. gada 5. janvāŗa), Agris Priede, Jānis 
Daugavietis, Vilnis Auziņš, Pēteris Staško, 
Vairis Dravnieks, Atis Blāķis, Toms Auziņš, 
Jānis Legzdiņš, Gints Meiers, Jānis Celms, 
Andris Boršteins, Andris Balodis, Artūrs 
Rūsis  (vārdi minēti iegūto vietu secībā).  

Konkurence bija sīva, bet galvenais ir 
piedalīties. Nākamreiz pēdējie noteikti būs  
pirmie!  

Oficiālā  informācija: 
http://novussusa.com/los-angeles-spring-

cup-2022/ 

Pirmo vietu ieguvēji: Jurijs Monrose, Agris Priede, 
Jānis Daugavietis Pirms spēles sarokojas 

no kr.: Atis Bāķis un Jānis Daugavietis   

Lūdz palīdzību un atbalstu 
Esmu sporta skolotājs un riteņbraucējs. Jau vairākus 

gadus nodarbojos ar Ultra riteņbraukšanu. Šogad notiks 
Red Bull Transsiberian Extreme (Krievijā), taču mana 
pārliecība neļauj piedalīties sacensībās valstī, kas 
uzbrūk citai tautai. Par laimi man radās iespēja 
piedalīties sacensībās Race Across America. 

RAAM sacīkstes vienmēr bijis mans sapnis, un tagad 
tas ir reāls, esam veiksmīgi savākuši dalības maksu un 
reģistrējušies, bet vēl ir vairākas vajadzības: 1. kempe-
ris; 2. minivans; 3. apmešanās vieta pirms sacensībām 
Ošensaidā (Ocenside). Bez pavadtransporta sacensībās 
nav atļauts piedalīties. Laika periods ir no 8. jūnija līdz 
28. jūnijam. Ļoti ceru uz tautiešu palīdzību un varbūt  
kāds vietējais vēlētos pievienoties, lai mums veiksmīgāk 
izdodas sasniegt finišu. Informācija par mani:  
https://www.raamrace.org/ 
https://youtu.be/UdqlfpZxUMc 
https://youtu.be/p8CVRJC-78s 

Arvis Sprude (arvis.sprude@inbox.lv)   
Tālr: +371 29527988 
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2022. gada  27. marta pēcpusdienā 
atkal varējām  pulcēties latviešu 
namā un pieminēt visu iemīļoto 
mākslinieku Kazimiru Lauru. Liekas 
neticami, ka jau aizritējuši divi gadi, 
kopš Kaža ir viņsaulē. Liekas,  vēl 
pavisam nesen mēs gājām kopā 
rotaļās ar smaidīgo Kazimiru Lauru 
vanadžu rīkotajā Saulgriežu 
sarīkojumā 2020. gada janvāŗa 
sākumā. Nama zālē  bija Kažas 
gleznu izstāde, sākot ar viņa 
pašportretu studiju gados un beidzot 
ar Teiču purva spilgtajiem 
gleznojumiem mūža beigās uz 
datorplanšetes. 

Piemiņas pēcpusdienu rīkoja 
Kažas krustmeita Inga Gorsvāne- 
Bjūla. Kažam savas ģimenes nebija, 
bet, kad viņa draugs, mākslinieks un 
rakstnieks Jānis Gorsvāns, lūdza viņu kļūt par meitiņas 
krusttēvu, Kaža savus pienākumus uzņēma ļoti nopietni.  
Pēc tam, kad Ingai nomira māmiņa un vēlāk tētis, viņi 

kļuva viena ģimene; arī 
Ingas vīra tēvs bija miris, 
un Kaža tagad bija abiem 
tēva vietā un abu dēliem 
Ērikam un Lūkasam – 
vectēva vietā. 
     Inga sirsnīgi pateicās 
visiem par ierašanos, lai 
kopīgi varētu pieminēt, 
pagodināt un atcerēties 
Kazimiru gan ar humoru, 

gan ar cieņu: „Grūti pieņemt, ka 
Kaža ar mums vairs nav,” teica 
Inga. „Bet varu personīgi teikt, ka 
viņš ir ar mani ikkatru dienu. Tas  
notiek, gan atceroties kādu humoris-
tisku gājienu, asprātīgu vārdu vai 
kādu bagātīgu kopā pavadītu brīdi. 
Un kuŗš gan nav sev paglabājis 
kādu interesantu, īpatnēju vai mīļu 
atmiņu par Kažu? Vēlāk varēsim ar 
tām padalīties,  bet tagad lūgšu 
visus pie mielasta galda, ko sarūpē-
jušas mūsu saimnieces Lienes 
Lindes vadībā.” 
     Galds bija bagātīgs un skaisti 
klāts: daždažādi salāti, lasis, siļķīte, 
marinētas sēnītes, gurķīši, pašceptā 
maize, un sārti, zaļi dzeltenas 
sviesta ripiņas, viens liels šķīvis 
nokrauts ar dažādas gaļas šķēlēm, 

cits ar sieriem, speķarauši; pie kafijas netrūka arī Kažas 
mīļākās kūkas.  

Kazimira Laura piemiņas pēcpusdiena 
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Kad bija apbrīnots cienasta galds un viss nogaršots, 
kafiju malkojot vai vīnu sūcot varēja kavēties ar Kažu 
kopā pavadītā laika atmiņās, kā arī apskatot vēl nere-
dzētus attēlus no tiem laikiem, kas nebija kopā pavadīti. 
Fotografiju videofilmas zālē tika rādītas uz trīs ekrā-
niem. Dāvis Reins gādāja, lai sarīkojumu varētu noska-
tīties Kažas radi un draugi, kuŗi te nevarēja ierasties. 
Inga bija izgatavojusi skaistas programmiņas – labu 
pārskatu par Kažas dzīvi gan fotografijās, gan aprakstā. 
Dažādu dzīves posmu attēlu plūsmai un atmiņām Inga ar 
Sarmas Muižnieces palīdzību bija izvēlējusies rindas no 
Sarmas Muižnieces, Olafa Stumbra, Benitas Veisbergas 
un Baibas Bičolas dzejoļiem.  

     Kazimira dzīves stāstu nolasīja Nora Mičule:  
     „Kazimirs piedzima 
1923. gada 7. novembrī 
Latgales novada Makašēnu 
pagasta Šķērbinieku ciemā 
Antona un Franciskas 
Lauru ģimenē. Kazimiram 
bija divas māsas un brālis. 
Viņš mācījās Stirnienes 
pamatskolā, ko pabeidzis, 
iestājās Mežsaimniecības 
skolā Lubānā, kur mācījās 

nepilnus divus gadus. Otrā pasaules kaŗa pēdējā gadā 
viņš tika iesaukts Latviešu leģionā. Kaŗa gaitās Kaža 
pārstaigājis Vidzemi, piedaloties kaujās pie Lubānas, 
Cesvaines, Mores un Nītaures. Kurzemē pie Pienavas 
viņš tika ievainots, ārstēts un nosūtīts uz Vāciju. Otram 
pasaules kaŗam beidzoties, nonācis Putlosas (Vācijā) un 
Zedelgemas (Beļģijā) kaŗagūstekņu nometnē. Vēl 
būdams gūstā, Kazimirs sāka zīmēt un gleznot, tā 

piepildot savu sapni 
izmēģināt roku mākslā. 
Vēlāk pārcēlās uz Eslingas 
bēgļu nometni Vācijā un 
sāka mācīties nometnes 
latviešu mākslas skolā, 
kuŗā mācībspēki bija  
gleznotāji  Ludolfs Liberts,  
Jūlijs Matisons, Francis 
Bange un  Sigismunds 
Vidbergs.  

Kazimirs Laurs ieceļoja 
Amerikā 1949. gadā, nonā-
kot Santamonikas pilsētā 
Dienvidkalifornijā. Aizri-
tējušā gadsimta 50. gados 
Kazimira māja un darbnīca 
kļuva pazīstama un slavena, jo bija satikšanās vieta 
māksliniekiem, rakstniekiem, dzejniekiem u. c. Kaža 
pats turpināja gleznot un piedalīties gan amerikāņu, gan 
latviešu izstādēs. Latvijai atgūstot neatkarību, viņš 
piedalījās arī izstādēs Latvijā.  Kazimirs 94 gadu 
vecumā sāka zīmēt ar iPad planšetdatoru. Viņš ātri 
apguva jauno technoloģiju un ilgas stundas vakaros pēc 
dienas darbiem pavadīja, zīmējot viņa iemīļotā Teiču 
purva gadalaiku maiņu ainavas. Izveidojās plašs un 
krāsains zīmējumu krājums, kas 2018. gadā izdots 
grāmatā. Tai pašā gadā Kazimirs aizbrauca uz Latviju, 
kur viņa planšetdatora zīmējumus varēja apskatīt 
Latgales Kultūrvēstures mūzejā.  

Kazimirs Laurs aizgāja aizsaulē 2020. gada 12. martā, 
negaidīti un mierīgi. Viņam bija daudz draugu, kuŗus 
viņš mīlēja un kuŗi mīlēja viņu, un darbs, kam viņš 
nodevās ar prieku un dedzību.” 

Agrīno gadu atmiņas no 1923. līdz 1960. gadam, 
kuŗām atbilst  Sarmas Muižnieces dzejolis „Manas krūtis 
dodas pasaulē – modeļa pārdomas”,  Nora papildināja ar 
savu stāstījumu, jo viņas ģimene 50. un 60. gados arī jau 
dzīvoja Losandželosā. Viņas tēvs bija mākslinieks 
Ernests Ābele. 

Kažas koferītis, ar ko mākslinieks ieceļoja Amerikā 
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Olafa Stumbra „Smiltīs veidota jūŗas nāra” atsauc 
atmiņā daudzus intriģējošos „Elles ķēķa” gadus 
Santamonikā, laikposmā no 1960. līdz 1980. gadam.  

Elles ķēķa nāra Lelde (Patvaldniece) Gilmane dzīvo 
Portlandē, viņa nevarēja ierasties, bet  atsūtīja mums 
videostāstījumu par šo laiku. Viņas atmiņas var izlasīt 
laikrakstā „Laiks”.     

Viena no Cukuru meitām, Zīle Dumpe, pastāstīja kā 
viņa atbraukusi no mietpilsoniskās Mineopoles, kur 
hipiji vēl nebija parādījušies, sekojot saviem draugiem, 
kuŗiem vajadzēja doties uz dienesta vietu Kalifornijā. 
Viņai  bija 22 gadi. 

Saule, ōkeans, Holivuda!!! Un galvenais – brīvdomī-
gi, gudri, apdāvināti rakstnieki, mākslinieki, dzejnieki. 
Kāds uzaicināja un aizveda jauniešus uz Olafa Stumbra 
dzejas vakaru kaut kādā Venises pagrabā, kur nebija 
durvju, bet bijis uz ceļiem jālien caur kādu caurumu, lai 
iekļūtu telpā, kur sveces gaismā tālaiku hipijs, dzejnieks 
Olafs Stumbrs lasīja savus dzejoļus. Jaunieši jutušies 
gluži kā filmā par pagrīdes laikiem. Bet tas vēl nebijis 
nekas. Mineapolē Zīle spēlēja teātrī un, sekojot ietei-
kumam, piezvanīja latviešu teātra administrātoram 
Ilgvaram Dižgalvim. Viņš aizveda pie Kažas uz viņa 
dzīvoklītī Santamonikā.  

„Wow!!! Kas par atklāsmi – īstā bohēma! Nekā 

mākslīga... grīda notraipīta ar krāsām, liels molberts ar 
audeklu telpas vidū, gar sienām saliktas gleznas un rāmji 
ar audekliem – nākamiem mākslas darbiem, krāsas, otas 
uz soliņiem, šādi tādi krēsli, pie sienas zema vāļa. Par 
virtuvi nemaz nerunājot! Un kur nu vēl pats Kaža – 
dārznieka drēbēs ar platu smaidu, labestību, vienkāršības 
tēls pašā vidū! Sirsnīgs draugs uz mūžu, ar pirmo tikša-
nos. Kaža pulcināja ap sevi tā laika intelektuālo latviešu 
sabiedrības daļu, minēšu man pazīstamos: Anšlavs 
Eglītis un Veronika Janelsiņa, Voldemārs Dārznieks, 
Olafs Stumbrs, Jānis Gorsvāns, Imants Tilgass, Daina 
Dagnija, Vija Celmiņa, Māris Ubāns, Juris Ubāns, 
Helēna Hofmane, Rūdis Hofmanis, Ilgvars Dižgalvis un 
daudzi citi.  Pie starpsienas bija piestiprināta liela bieza 
balta papīra loksne, uz kuŗas ciemiņi parakstījās,” 
stāstīja Zīle Dumpe.  

Viņa bija nokļuvusi pašā bohēmas centrā, kur visi 
gudri un dedzīgi sprieduši par mākslu un literātūru, bet 
viņa sēdējusi, ierāvusies stūrītī kā pelīte, visu apbrīnojot. 
Kad Ziemsvētku brīvdienās bija jābrauc atpakaļ uz 
mājām,  Zīle domājusi, ko gan lai aizved vecākiem no 
Kalifornijas... Tad viņai ienākusi prātā laba doma, un 
viņa pajautājusi, vai Kaža nevarētu uzgleznot viņas 
ģīmetni, ko aizvest vecākiem uz Ziemsvētkiem. Kaža 
tūlīt atsaucies: „Jā, nāc tik pozēt!”  

„Un te nu ir tā brīnišķīgā glezna,” teica Zīle un nolika 
1959. gadā gleznoto ģīmetni blakus Kažas agro gadu 
pašportretam.  

Nākamais  videomontāžas posms bija veidots no 
attēliem par Kazimira dzīvi  laikposmā no 1970. līdz 
1990.  gadam – ar Benitas Veisbergas „Kaķi jaucas 
literātūrā” ietonējumu. Te prātā nāk Kažas draugu – 
Veronikas Janelsiņas pierakstītais stāstījums no kāda 
kaķa viedokļa „Kaķi, ja tu būtu cilvēks” ar Anšlava 
Eglīša zīmējumiem (izdots 1981. gadā). Taču savās 
atmiņās nevienu no sava kaķu bariņa nevarēju pievilkt 
klāt ne Kažam, ne literātūrai, lai gan viņi laiku pa laikam 
gāž no plauktiem grāmatas un guļ uz datoriem. 

Skalbiešu karogā ir ierakstīti Kārļa Skalbes vārdi: 
„Krājiet klusu gaismu savai dvēselei”. Tos lasot, man 
jādomā par Kažu. Skalbietis Rūdis Hofmanis uz Gaidas 
Barenas jautājumu, kas sagādā prieku, ko vislabprātāk 
dara, atbild, ka  viņu pilnīgi apmierināt varot tikai 
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mākslinieku un zinātnieku darbs; citādi ir tikai maizes 
darbs. Rūdis nebija mākslinieks, viņš rediģēja latviešu 
un amerikāņu publikācijas, bet patiesi priecājās par 
savas dzīvesbiedres Helēnas, Kažas, Jāņa Gorsvāna, 
Voldemāra Dārznieka, Anšlava Eglīša un Veronikas 
Janelsiņas, Ilzes un Artūra Damrožu u. c. mākslinieku 
veikumu.  Hofmaņi bija labi Kažas draugi.  

Kad 1978. gada oktōbŗa rītā, nākamajā rītā pēc 
kratīšanām, pie manām durvīm zvanīja, tie nebija no 
okupantu drošības iestādēm –  tas bija Rīgas fotografs 
Jānis Kreicbergs, atvedis ciemos Kalifornijas fotografi 
Helēnu Hofmani. Pastāstījām, kas noticis. Tā kā bija 
aizdomas, ka dzīvoklī sarunas  noklausās, turpmāk 
tikāmies brīvā dabā: Mārtiņa kapos, Pokrova kapos, 
Lielajos kapos, Brīvdabas mūzejā u. tml. Daudz ko 
pārspriedām, sadraudzējāmies. Kad 1981. gadā ierados 
Losandželosā, daudzi Helēnas draugi kļuva arī mani.  
Arī Kaža. Redzu, ka uz dēļa esmu parakstījusies      
1982. gada sākumā, kad tur biju kopā ar mākslinieku 
Laimonu Juri G. Māksla, rakstniecība, dažādi strāvojumi  
–  gan latviešu, gan amerikāņu sabiedrībā tas bija spraigs 
laiks. Reizēm, kad ar Helēnu ciemojāmies pie Kažas un 
vakarā gājām pie ōkeana sagaidīt saulrietu, ko strauji 
nomainīja tumša nakts, mēs turpinājām Latvijā pasākto 
tradiciju – iet kailām peldēties. Dažreiz mums piebiedro-
jās Voldemārs Dārznieks, bet  Kaža, Jānis Gorsvāns, 
Freds Launags, Andris Priedītis un citi sargāja mūsu 
drēbes. Uz Jāni un Fredi gan nevarētu paļauties, bet uz 
Kažu varēja vienmēr, turklāt viņš bija labs mana tēvoča 
draugs un nekad nepieļautu, ka viņa brāļa meitai plikai 
jāskraida  gar jūrmalu. 

Aizritēja gads pēc gada, un beidzamajos mēs tikai 
divatā gājām sagaidīt saulrietu, pa ceļam iegriežoties 
kafejnīcā. Katra tikšanās ar Kažu bija tik patīkama, 
svētīga un bagātināja prātu un sirdi. 

Nolasīju savu Kažam veltīto dzejoli: „Santamonikas 
saulriets un tu”.  

Helēna reiz teica, ka Kaža ierodoties kā rūķītis, kad 
kāds ir vientuļš vai vajagot palīdzību. Kā rūķīti mēs viņu 
redzējām uz skatuves arī pēdējos Nama svētkos, vēl 
kopā ar Ilgu Jankovsku. Un cik jauki bija, ka pirms pāris 
gadiem vanadžu Saulgriežu svētkos mēs vēl varējām 
kopā ar viņu iet rotaļās un dejot. Paldies, mīļais Kaža! 

Dzejnieka Olafa Stumbra meita Zane Stumbra 
nolasīja vienu no Kazimira mīļākajiem dzejoļiem –  
Olafa  Stumbra „Vasaras gailis”. Domāju, ka spēcīgi un 
meistarīgi uzrakstītais dzejolis neatstāja vienaldzīgu 
nevienu, arī Zanes lasījums bija ļoti izjusts. 

Noskatījāmies videofilmas, kā no Kazimira atvadās 
draugi un radi Latvijā. Tad Kažas krustmeita uzaicināja 
atvadas teikt vietējās sabiedrības locekļus. 

DK latviešu biedrības priekšnieks Ivars Mičuls 
pastāstīja, ka viņš ieradies Losandželosā 1959. gadā un 
sazinājies ar Olafu Stumbru, vienu no rosīgākiem tā 
laika latviešiem. 

 „Piezvanīju, un Olafs uzreiz mani ieaicināja viņu 
satikt Venisē. Labi, aizbraucu. Vieta taisni pie ōkeana, 
melnām durvīm un melnu plāksni pie sienas, kur 
uzrakstīti dienas notikumi. Atveŗu durvis, iekšā tāda kā 
krēsla, bet izrādās – dūmi. Ievelku elpu – lieta skaidra – 
smaržo kaņepīte. Viens stūrī lasa dzejoli, cits spēlē 
ģitaru un no sirds dzied, un pie galdiņa daži rauj vaļā 
šachu. Viens no tiem man māj ar roku – Olafs. Tā es 
marihuanas dūmos un pie šacha galdiņa tiku ierauts 
latviešu mākslinieku un bohēmiešu pulkā. Nākamā dienā 
Olafs mani aicināja uz satikšanos pie gleznotāja 
Kazmira Laura Santamonikā. Aizbraucu – divstāvu 
dzīvokļu māja,  uzkāpju pa trepēm augšā un pieklauvēju. 

Inga Bjūla rāda  Kazimira Laura gleznoto viņas tēva 
Jāņa Gorsvāna portretu, Zane Stumbra – Jāņa 

Gorsvāna gleznu, ko viņš dāvināja Olafam 
Stumbram  
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Kāds atveŗ durvis, sevi iepazīstina, viņa vārds esot Kaža, 
lai tik nākot iekšā. Priekšā liela balta tāfele, kur esot 
jāpierakstās. Tāda bija mana iepazīšanās ar Kažu. Tur 
bija vairāki cilvēki, tādēļ ar pašu Kažu netika daudz 
runāts. Vēlāk, kad satikāmies latviešu namā, iepazinā-
mies tuvāk. Izrādījās, ka viņš ir no Latgales, Viļāniem, 
turpat, kur es kā puika uzaugu. Ieminējos par to, un viņš 
man uzreiz prasīja, vai mans tēvs Viļānos neesot bijis 
skolotājs. Atbildēju, ka bija gan, un Kaža teica, ka esot 
bijis viņa skolnieks. Tā sākās mūsu draudzība, un vien-
mēr, kad satikāmies, viņš mani uzrunāja latgaļu mēlē un 
apprasījās, kā iet manam tēvam. Kaža bija sirds cilvēks, 
latgalietis, smaidīgs, kam patikās pajokoties un būt 
dzīvespriecīgam. Man viņa ļoti pietrūkst,” teica Ivars un 
nolasīja Ivara Lindberga dzejoli „Es ziemeļos dzimis...”  

No Kazimira ar sarkanbaltsarkaniem ziediem 
atvadījās Daugavas Vanagu DK apvienības priekšnieks 
Teodors Lilienšteins, piebilstot, ka Kazimirs 2014. gada 
janvārī  kļuvis par apvienības mūža biedru. 

„Tā kā viņš bija cīnījies Latviešu leģiona 15. divīzijā, 
aicinājām viņu pastāstīt par to mūsu sarīkojumā. Savu 
aizrāvīgo runu Kazimirs teica bez piezīmēm, tādējādi 
diemžēl neatstājot liecību par savām gaitām Latvijas 
aizstāvēšanā Otrā pasaules kaŗā. (Gribu piebilst, ka ir 
priecīgas ziņas – uzzināju, ka Diana Matura, rakstniece, 
kas par leģionāriem raksta angļu valodā, ir pierakstījusi 
viņa stāstīto. – I. G.) Gadu gājumā Kazimirs cītīgi 
apmeklēja DV apvienības sarīkojumus un atbalstīja tās 
darbību. Atmiņā paliks viņa vienmēr gaišais dzīves 
uzskats un labestība.” 

Latviešu nama pārvaldes priekšsēdis  Aivars 
Jerumanis teica:  

„Mīļie Kazimira draugi!  Kaža bija Latgales dēls, 
dzimis Makašēnu pagastā, 1923. gadā. Viņš ieradās 
Amerikā 1949. gadā  un apmetās uz dzīvi Kalifornijā, 
Santamonikā. Viņš bija pazīstams visā rietumu krastā, jo 
gadu tecējumā rīkoja gleznu izstādes  Losandželosā, 
Sanfrancisko, Sietlā, un reti kad neatnāca uz latviešu  

sarīkojumiem. Viņa dzīvesvieta Santamonikā  kļuva par 
mākslinieku Meku. Pat iebraucēji, kuŗi man bieži 
zvanīja,  nevaicāja, kur atrodas latviešu nams, bet gan, 
kur dzīvo Kaža.  

Pirmā viesošanās Kažas Mekā man bija skaists 
pārdzīvojums – sagadījās, ka Kažam nebija transporta uz 
mājām. Protams, es viņu aizvedu. Viņa dzīvoklī uz 
sienām nebija brīva laukuma, jo tās līdz griestiem sedza 
viņa gleznas. Dzīvojamā istabā, pašā uzmanības centrā 
bija krāsains, plats dēlis. Kaža man toreiz teica:  pirms tu 
ej tālāk, tev ir jāpierakstās, un pasniedza man krāsainu 
rakstāmo. Uzmetu skatu Kažas viesugrāmatai, redzēju, 
ka tā izdaiļota ar mums pazīstamu slavenu mākslinieku 
un rakstnieku parakstiem. Mēģināju atrunāties, ka 
neesmu cienīgs būt starp šādiem slaveniem cilvēkiem, 
bet velti. Tad iespiedu savu ķeksi starp kaligrafiski 
veidotiem parakstiem.  

Mani pārsteidza, ka gleznotājs bija atsacījies no 
rudzupuķītēm un ainavām, bet izcēlās ar moderno dziļo 
krāsu eksponentu vīzijām. Kad braucu projām, Kaža 
man uzdāvināja gleznu: „Tas tev atmiņai!” Gleznā  ļau-
žu pūlis noraugās sarkanā uguns blāzmā. Cik liktenīgi!  

Kaža neuzbāzās ar saviem uzskatiem par dzīvi vai 
polītiku. Ja gribēja zināt viņa viedokli, bija jāprasa tieši. 
Tagad nožēloju, ka nepaspēju viņu vairāk iztaujāt. Kažu 
iepriecināja, kad man pa retam iešāvās prātā kāds 
latgaliešu vārds vai teiciens, ko vēl biju saglabājis 
atmiņā, agrā jaunībā dzirdēts no  vecmāmiņas un 
vectēva. 

Kaža bija Latgales zēns, bet, diemžēl Kalifornijā bija 
maz tādu, ar ko viņš varēja parunāties savā senču mēlē. 
Dusi saldi Dieva mierā, mīļais draugs.” 

Sarīkojuma apmeklētāji, Norai Mičulei spēlējot 
klavieŗpavadījumu, nodziedāja tautasdziesmu „Div’ 
dūjiņas gaisā skrēja”. 

Savās atmiņās par Kazimira dzīvi no 1990. līdz 2020. 
gadam dalījās Ingas Gorsvānes dzīvesbiedrs Džordžs 
Bjūls (George Buell). Inga domāja, ka Kažas dzīves 
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pēdējo laikposmu raksturo pēdējās rindas no Baibas 
Bičoles dzejoļa bez nosaukuma, kas bija publicēts 
„LaRas Lapā”: ...ja iesu / kaut kur / aiziesu TUR / 
varbūt / tomēr / kādreiz.  

Džordžs Bjūls runāja angliski, un cittautieši par to 
priecājās. Sejas tiem, kuŗi latviski neprata, bet bija klusu 
un pacietīgi sēdējuši,  tagad atplauka smaidā. Džordžs 
Bjūls pieminēja Kažas galvenās rakstura īpašības: 
vienkāršību, pieticību,  spēku un izturību, sirsnību, pa-
cietību, dāsnumu.  

Dzīvokļu mājas, kuŗā 
Kaža dzīvoja, īpašnieka 
mazmeita Hanna Flinkmane, 
teica ka Kaža viņai bijis 
gluži kā vectēvs. Kaža kopš 
Hannas bērnības  katru gadu 
uz durvīm uzvilka svītriņu, 
atzīmējot viņas gaŗumu. Arī, 
vēlāk, kad Hanna vairs 
Kalifornijā nedzīvoja, katru 
reizi, viņai atbraucot ciemos, 
Kaža turpināja atzīmes. Pēc 
Kažas aiziešanas viņsaulē, 
kad dzīvokli remontēja, 
Hanna lūdza vecās durvis saglabāt, un amatnieki dzīvok-
lī ielika jaunas durvis, bet vecās ar Kažas atzīmēm pali-
ka Hannai.  

Viens no kaimiņiem, Kažas draugs Mats Kūpers, 
atcerējās, ka Kaža vēl nesen kāpis savā iemīļotajā 
magnolijā, kas auga sētas vidū, gan par laimi piesējies, 
lai tai apgrieztu zarus. Klausoties stāstījumu, vērojām 
videomontāžu par šo laikposmu Kazimira mūžā.  

Nobeigumā Kažas krustmeita Inga Gorsvāne-Bjūla 
teica: „Paldies ikvienam, kas atnāca vai skatās tiešraidē. 
Kur lai sāku… Kaut zināju, ka šī diena pienāks, īsti 
neaptvēru, cik tā grūta tomēr būs. 

Kad 2000. gadā nomira mans tēvs Jānis Gorsvāns, es 

krusttēvam teicu, ka viņam tagad būs jāpilda savs darbs 
(kā krusttēvam)  –  jākļūst man par tēti. Šai gadījumā tas 
bija pat vēl nozīmīgāk, jo es ne tikai biju zaudējusi savu 
tēti, bet mani dēli, Ēriks un Lūkass zaudēja savu vienīgo 
pazīstamo vectēvu. Mana vīra Džordža tēvs nomira 
pirms vairākiem gadiem. Tā, lūk, mēs visi cits citam 
bijām vajadzīgi. 

Manā dzīvē krusttēvs man vienmēr  bijis ļoti svarīgs 
–  atceros iepazīstināšanu ar mākslas bohēmu, kopējās 
pastaigas gar Santamonikas jūrmalu, olu krāsošanu 
Lieldienās, Ziemsvētkus, kāzas, kalnu mājas priekus… 
saraksts ir gaŗš. 

Uz Latviju esam kopā braukuši vairākas reizes.  
Pēdējā reize bija 2018. gadā, kad vispirms devāmies uz 
Parīzi, lai satiktu dēlu Ēriku un krusttēvam parādītu 
slaveno Luvru, Pompidū un citas vietas.  

Latvijā Latgales Kultūrvēstures mūzeja rīkotā izstādē 
bija viņa nesen tapušie  iPad planšetdatora zīmējumi.  

Vienalga, kur tas būtu, vai Latvijā, vai šeit kādā 
veikalā, vai kur citur, krusttēvs vienmēr, mani  ar citiem 
iepazīstinot, teica, ka esmu viņa krustmeita. Man allaž 
bija sajūta, ka tas teikts ar lielu mīlestību, un man bija 
silti ap sirdi, kad viņš to teica, jo  pret viņu izjutu lielu 
mīlestību.” 

Normunda Rutuļa dziesmā „Nekur nav tik labi kā 
mājās” ir rindas:  „Laikam laiks šo dziesmu mums 
pārtraukt…” un „Nekur nav tik labi kā mājās… nekur 
Tevi negaida tā.”  

Un līdz ar to, krusttēv, es Tevi cieši apkampju, 
apskauju un saku: „Lido! Lido, krusttēv!... ” 

Atvadoties visi pievienojāmies Harija Spanovska un 
Jāņa Paukštello dziesmas „Par draudzību…” 
ieskaņojumam – „Tā vieno mūs, tai nepazust, Tā ir un 
būs starp mums!” 

Inga Gorsvāne sirsnīgi pateicās visiem tiem, bez 
kuŗiem šī pēcpusdiena nebūtu varējusi veiksmīgi 
izdoties:  

„Vispirms īpašu paldies gribu pateikt Leldei 
Patvaldniecei Gilmanei. Lelde ne tikai devusi no visas 
sirds Kazimira piemiņas pēcpusdienai, bet viņa pēdējos 
gados  man palīdzējusi sagatavot Kazimira iPad 
zīmējumu grāmatu, kā arī par Kazimira aiziešanu 
viņsaulē  uzrakstīja atvadu rakstu laikrakstā „Laiks”. 
Lelde ir vienmēr atsaukusies, vienalga  dienas vai nakts 
stundā. Bez viņas atbalsta es nebūtu varējusi visu 
pabeigt. Liels paldies tev, Lelde! 

Vēlos arī pateikties Ingunai G, arī viņa piedāvāja 
palīdzēt, cik vien var, gan morāli, gan arī fiziski. Paldies, 
tev par visu tavu atbalstu un klātieni dzīves svarīgos 
brīžos! 

No sirds pateicos Lienītei Lindei par atsaucību palī-
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dzēt  gatavot gardās pusdienas. Paldies viņai un visiem, 
kas nāca palīdzēt cept un vārīt! Paldies Jānim Taubem 
par darbu pie bāra un citur! 

Paldies Dāvim Reinam 
par palīdzību ar tiešraidi, 
kā arī ar datora darbiem! 
Paldies visiem, kas dalījās 
savās atmiņās, gan šeit, 
gan no Latvijas! Jūs visi 
bagātinājāt Kazimira 
piemiņas pēcpusdienu.” 

Inga pateicās ikvienam, 
kas atnāca uz Kažas 
piemiņas sarīkojumu, lai 
kopā atcerētos viņu un viņa 
bagāto dzīvi.  

 Kaža parasti nevienu 
nelaida prom bez  ciemku-
kuļa. Bieži tā bija Trader Joe’s tumšā šokolāde. Tāpēc 
arī šoreiz viņa krustmeita bija sagādājusi kasti ar Kažas 
iemīļotajām šokolādēm un aicināja katru to paņemt līdzi 
ceļamaizei.  

Arī es daudzus gadus Ziemsvētkos saņēmu divas 
mārciņas šokolādes  un, tikko tās izbeidzās, nākamās 
divas  dzimumdienā Vasaras saulgriežos, ar tām tad 
iztiku atkal līdz Ziemsvētkiem… 

Ak, orchidejas! Par tām jau ir īpašs stāsts… tāpēc uz 
katra galdiņa bija pa orchideju podiņam, kas aizceļoja 

pie mūsu kaislīgajiem puķkopjiem…  
Arī pie latviešu nama Kalifornijas ceriņa paēnā aug 

pāris Kažas sīkziedaino  orchideju, cerams, ka šogad 
uzziedēs un turpinās zaroties…  

Strādājot pavalsts dārzos, es dzirdēju kādu jaunieti 
sakām draugam: „Man patīk ravēt, tas ir kā meditācija, 
prieks aug līdz ar stādiem un uzplaukst ar ziediem.”  

Inguna G. 

Mēs visi kopā svinējām Kazimira Laura dzīvi! 

Nora Mičule atradusi savu parakstu! 
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Skolas saime š. g. 22. maijā plkst. 10:00 
mīļi ielūdz pievienoties 2021./2022. mācību gada pēdējā skolas dienā 

 un izlaidumā sumināt Losandželosas latviešu skolas absolventus  
 

Šī gada absolventi:  

Ieva Arnolda 
Evelīna Blāķe 

Sabrina Jerumane 
Māra Kīna 

Katrīna Strobele 
 

Aidans Džennings 
Sebastians Jerumanis 

Eduards Zeltiņš-Kalniņš 
Kārlis Kalvāns 

Krišs Kīns 
Atis Strobels 

Losandželosas latviešu skolas vadība 
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Komponiste Lolita Ritmane saņēmusi 
Grammy balvu katēgorijā „Labākā klasis-
kās mūzikas izlase” par Latvijas Radio 1. 
studijā ieskaņoto albumu, būdama viena no 
albuma producentiem. Grammy balvu 
pasniegšanas ceremonijā Lasvegās 3. aprīlī  
apbalvots Lolitas Ritmanes projekts 
Women Warriors: The Voices of Change, 
kuŗa ideja ir godināt un atbalstīt sievietes 
visā pasaulē, kuŗas ar drosmi, spēku un 
varonību cīnījušās par taisnīgumu un 
mainījušas vēstures virzību. Astoņas Holivudas 
komponistes un dziesmu autores, tostarp Lolita Ritmane, 
divpadsmit koncertprogrammas daļās atspoguļo 800 ga-
du ilgu cīņu par cilvēktiesībām, sievietes tiesībām un 
vienlīdzību. 

Sākotnēji mūzikālais projekts Women Warriors: The 

Voices of Change tika īstenots kā multi-
mediāls koncertuzvedums sinchronizācijā 
ar dokumentārfilmu, kas tapa līdztekus 
koncertprogrammai.  
     Projekta mākslinieciskā vadītāja 
Eimija Andersone 2020. gada februārī 
kopā ar Lolitu Ritmani un viņas dzīves-
biedru, skaņu inženieri un producentu 
Marku Matsonu viesojās Rīgā, lai 
Latvijas Radio 1. studijā kopā ar īpaši 
pulcinātu Latvijas mūziķu orķestri 

ierakstītu koncertprogrammas skaņu celiņu. Albuma 
tapšanā piedalījās arī Rīgas Doma meiteņu koris „Tiara” 
Airas Birziņas vadībā, un diriģente pauda prieku par 
gūtajiem panākumiem, neslēpjot saviļņojumu. 

Projekts un filma Women Warriors: The Voices of 
Change jau vairākkārt  guvis atzinību – nominēts 

Apsveicam Lolitu Ritmani, Eimiju Andersoni un  
 Marku Matsonu ar Grammy balvu! 

No kr.: Marks Matsons, Emija Anderson (Amy Andersson), Lolita Ritmane 
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balvām filmu festivālos Montreal Independent Film 
Festival, The Impact DOCS Awards un The IndieFEST 
Film Awards. 

Projekts saņēma ASV balvu Shorty Social Goods 
Awards – zelta diplomu katēgorijā Live Events. Filma 
saņēmusi festivāla Chicago Indie Film Awards uzvarē-
tāja titulu katēgorijā „Labākais komponists”, kā arī atzīta 
par „Labāko pilnmetrāžas dokumentārfilmu” festivālā 
LA Independent Women Film Award. 

Grammy balvu  piešķiršanas ceremonijā tika atskaņo-
ta Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska videouzru-
na, kuŗā viņš aicināja atbalstīt Ukrainu kaŗā ar Krieviju.  

Grammy balva,  sākotnēji saukta par Gramophone 
Award, ir balva, ko piešķiŗ Ierakstu akadēmija, lai atzītu 
Amerikas Savienoto Valstu „Izcilus sasniegumus mūzi-
kas industrijā”. Uz trofejas attēlots zeltīts grammofōns.  

Grammy balvas piešķīra 64. reizi.  Šogad balvu 
piešķiršanas ceremonija nokavējās par trim mēnešiem 
kovida dēļ, un tā nenotika Losandželosā, bet gan MGM 
Grand Garden arēnā Lasvegās.  

Ceremoniju vadīja kōmiķis Trevors Noa (Trevor 
Noah).   

Pirmo reizi Grammy balvas piešķīra 1959. gadā. 

Intervija  ar balvas ieguvējiem uz sarkanā paklāja 

Agris Ziemelis ir laimīgs 

Agris Ziemelis strādāja Losandželosas lidostā, kur 
palīdzēja nomainīt automatiskās durvis. Darba vadītāji 
pamanīja viņa spējas, redzēja, cik rūpīgi viņš pievērš 
uzmanību detaļām. Pēc kāda laika viņam piezvanīja 
Sling Aircraft North America pārstāvji un jautāja, vai 
viņš negrib pamēģināt ko jaunu. Agris Ziemelis 
aicinājumam nekavējoties piekrita, un tagad viņam ir 
iespēja kļūt arī par pilotu.  Agrim Ziemrlim ir daudz 
talantu, viņu interesē uzņēmuma vadība, plānošana un 
attīstība, tirgzinības, ceļojumu un tūrisma vadība, 
fotografēšana, mūzika.   

Ārijai  Elksnei ir dzejolis „Es gribu lidot”:  
Tikai vienu vienīgu reizi /Es pieskaŗos mākoņa malai,  
Bet zibens ieskrēja manī, / Un tagad miera vairs nav. 
Lidotājs Džons Žilspijs Magejs, jr (John Gillespie 

Magee Jr., 1922-1941) 1941. gada augustā sacerēja dze-
joli „Augsts lidojums”. Tas kļuvis par Royal Canadian 
Air Force un The Royal Air Force oficiālo dzejoli:  
Oh! I have slipped the surly bonds of Earth 
And danced the skies on laughter-silvered wings; 
Sunward I’ve climbed, and joined the tumbling mirth 
of sun-split clouds,– and done a hundred things 
You have not dreamed of – wheeled and soared and swung 
High in the sunlit silence. Hov’ring there, 
I’ve chased the shouting wind along, and flung 
My eager craft through footless halls of air. . .  
 

Kādu dzejoli  uzrakstīs Agris Ziemelis? 

Sēžot lidmašīnā skatīties uz mīļo, labo zemi ir bauda  
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Dienvidkalifornijas latviešu biedrības valde 2. aprīlī 
aicināja uz pankūku brokastīm Latvijas Republikas val-
dības pārstāvjus un uzņēmējus, kuŗi piedalījās uzņēmēj-
darbības konferncē  Spotlight Latvia. Pankūkas cepa un 
galdu klāja Dainis Kalniņš, Guna Reina, Liene Linde, 
Aija Zeltiņa-Kalniņa un Juris Zinbergs. Brokastīs iera-
dās ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs, Latvijas 
Ārlietu ministrijas īpašo uzdevumu vēstniece sadarbībai 
ar ārzemju latviešiem Elita Gavele, Ārlietu ministrijas 
parlamentārā sekretāre Zanda Kalniņa Lukašēvica, 
Latvijas vēstnieks ASV Māris Selga, Latvijas goda 
konsuls Dienvidkalifornijā Juris Buņķis, Latvijas inves-
tīciju un attīstības aģentūras (LIAA) vadītājs Kaspars 
Rožkalns, vairāki Latvijas uzņēmēji un vietējie latvieši. 
Brokastīs varēja  ne tikai kārtīgi paēst, bet arī izdziedā-
ties un parunāties ar tautiešiem.  Brokastu dalībnieki 
dziedāja,  Paulam Berkoldam spēlējot akordeonu.  

Viesi no Latvijas atveda dāvanas – grāmatas un 
Latvijas gardumus. Viņi pastāstīja, ka Spotlight Latvia 
bijusi nopietna  konference, un  priecājās, ka pankūku 
brokastīs varēja atvilkt elpu un latviešu namā justies 
gluži kā mājās.   

Katrīna Sonveina 

Pankūku brokastis latviešu namā 

Sadziedāšanos vadīja Pauls Berkolds un Ivars Mičulis 

No kr.: Juris Buņķis, Kristaps Krafte, Toms Zvidriņš, Egils Šusts, Elita Gavele, Janīna Vinklere,  
Ilmārs Osmanis, Ivars Sudmalis, Mārtiņš Lasmanis, Zanda Kalniņa-Lukaševica, Ingars Zagorskis,  

Tālivaldis Paegle, Artūrs Butāns, Jānis Vitenbergs, Andis Zariņš, Mikus Kīns, Gints Zadraks 
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Tikšanās ar Spotlight Latvia dalībniekiem un vietē-
jiem latviešiem Losandželosas latviešu namā 31. martā 
un 2. aprīlī izdevās veiksmīgi. Par to lielu pateicību 
pelnījuši Latvijas goda konsuls Dienvidkalifornijā Juris 
Buņķis, DK latviešu biedrības priekšnieks Ivars Mičulis, 
biedrības valdes locekļi, kā arī  biedrības biedri.  

Paldies par mielastu rīkošanu un gatavošanu Gunai 
un Dāvim Reiniem, Lienei Lindei, Ingunai Galviņai, 
Dainim Kalniņam, Jurim Zinbergam, Jānim Taubem. 
Paldies Norai Mičulei par viesu sagaidīšanu un iepazīsti-
nāšanu ar latviešu sabiedrībā notiekošo.  

Paldies Diānai Zaķei par brīvprātīgo pienākumu 
veikšanu konferences laikā viesnīcā. Paldies Paulam 
Berkoldam par sadziedāšanās vadīšanu. 

Viesi no Latvijas atzina, ka jutušies lepni par 
paveikto konferences laikā, par vietējo latviešu darbu un 
omulīgo uzņemšanu. Viņi uzsvēra, ka šādā saietā, kad ir 
tālu no mājām, jūtas visvairāk piederīgi Latvijai.  

Brīvprātīgie darbinieki 1. aprīlī Biltmore viesnīcā 
sagaidīja konferences Spotlight Latvia dalībniekus, 
izsniedza vārdu kartes, dāvināja dalībniekiem 
organizācijas The Red Jackets izdoto grāmatu Treasures 
of Latvia.  Viņi palīdzēja tīklošanā, lai sazinātos ar 
uzņēmējiem, kuŗiem varētu būt kopējas intereses. Ēriks 
Kīns palīdzēja  techniskā aprīkojuma darbos.  

Paldies Diānai Zaķei, Diānai Maturai, Paulam 
Berkoldam, Norai Mičulei, Viktorijai Rezevskai-Hillai, 
Liānai Berkoldai, Kristīnai Kīnai, Ērikam Kīnam, Jūlijai 
Plostniecei, Valteram Maturam, Armīnei Džerahianai 
(Armine Jarahyan), Keitijai Finaldi par brīvprātīgo 
pienākumu veikšanu konferences laikā.   

Lai izdodas iecerētie sadarbības projekti Spotlight  
Latvia dalībniekiem!  

Aija Zeltiņa-Kalniņa 

Brokastu gatavotāji  – Liene Linde, Juris Zinbergs, 
Dainis Kalniņš, Guna Reina  

Dienvidkalifornijas latviešu biedrības pārstāvji  
Latvijas vēstniekam ASV Mārim Selgam uzdāvināja 

Alfrēda Stinkula grāmatu „Mati sarkanā vējā”;  
no kr.: Aija Zeltiņa-Kalniņa, vēstnieks Māris Selga, 

ĀM sekretāre Zanda Lukašēvica-Kalniņa,  
Ivars Mičulis, Latvijas Ārlietu ministrijas īpašo 

uzdevumu vēstniece sadarbībai ar ārzemju 
latviešiem Elita Gavele  

Brīvprātīgie darbinieki 1. aprīlī Biltmore viesnīcā;  
no kr.: sēž Viktorija Hilla un Liāna Berkolda, 
aizmugurē Keitija Finaldi, Jūlija Plostniece,  

Armīne Džerahiana, Diāna Zaķe  
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Amerikas latviešu apvienības Izglītības noza-
res rīkotās ikgada Rumaka grāmatu lasīšanas 
sacensības parasti notiek no 28. janvāŗa līdz      
3. aprīlim. Šajā laikā latviešu skolu skolēni aici-
nāti lasīt latviski un pelnīt balvas. Temats lasīša-
nas sacensībām šogad bija „Lasi visu un visur” 
līdz ar aicinājumu pierādīt, ka latviski var lasīt 
par visu ko, visādos laikos, vietās un veidos.   

Kas šajās sacensībās jādara?  
Dalībnieki lasa latviešu grāmatas, žurnālus un 

citus izdevumus pēc savas izvēles. 
Visjaunākajiem bērniem vecāki lasa priekšā. 

Vecākie bērni lasa paši vai kopā ar pieauguša-
jiem. Dalībnieki latviski lasa uzdotajās vietās, 
laikos un veidos, atzīmējot paveikto lasīšanas 
lapā un izstrīpojot kvadrātu. Lasīšanas kvadrātos 
norādītas vietas, piemēram: autostāvvietā, drēb-
ju skapī, virtuvē utt.  

Kad? Saulei spīdot pa logu, kamēr kāds gata-
vo vakariņas utt.  

Kā? Ēdot kaut ko saldu, kostīmā, 30 minūtes 
bez pārtraukuma utt. 

Pilda ne vairāk kā vienu kvadrātu dienā. Katra 
kvadrāta pildīšanai veltī vismaz 10 minūšu lasī-
šanas laika. Pieraksta, ko lasīja.            

Rumaka grāmatu lasīšanas sacensības Losandželosas latviešu skolā  
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Latviešu valodu tīmeklī var apgūt,  
izmantojot pašmācības rīku „e-Laipa”,  

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

Nofotografē sevi, lasot latviski kādā no 
minētajām vietām, laikiem vai veidiem. Vecāko 
klašu skolēni un pieaugušie dalībnieki īsā esejā 
apraksta savu piedzīvojumu, lasot latviski. 
Jaunāko klašu skolēnu pieraksta grāmatas, ko 
lasījuši. 

Sacensības beidzās 3. aprīlī. Sacensību beigās 
ģimenes lapas ieskenē vai nofotografē un lapu 
nosūta skolotājai kopā ar 1–5 fotografijām. 
Skolotāja nosūta ziņas par savu klasi mūsu skolā 
mācību pārzinei. Skolas mācību pārzine sakopo 
un rezultātus nosūta ALAs Izglītības nozares 
pārstāvei. 

Pagājušajā gadā Losandželosas latviešu skola 
izpelnījās atzinību. Amerikas latviešu apvienības 
Izglītības nozares vadītāja Elisa Freimane uzsla-
vēja mūsu skolas audzēkņus, jo Rumaka lasīša-
nas sacensībās viņi  ierindojās otrā vietā starp 
Amerikas latviešu skolu čaklākajiem lasītājiem. 
Sacensībās aicina piedalīties arī vecākus un 
skolotājus. Pērn sacensībās piedalījās 28 mūsu 
skolas dalībnieki – audzēkņi un vairāki skolotāji.  

Elisa Freimane atzinīgi novērtēja ģimeņu 
iesūtītās skaistās fotografijas, kuŗās iemūžinātas 
viņu atvases un nereti arī paši vecāki, lasot lat-
viešu grāmatas. Paldies visiem skolas skolotā-
jiem, vecākiem un audzēkņiem par centību, ne-
atlaidību un sacensību garu. Cerēsim uz labiem 
panākumiem arī šogad!  

Rumaka grāmatu lasīšanas sacensības rīko, 
pieminot Leonu Rumaku, viņš bija grāmatu 
izdevējs Vācijā un ASV.  Viņš strādāja ameri-
kāņu grāmatu apgādā, bet visu savu brīvo laiku 
ziedoja latviešu aprūpēšanai ar grāmatām un 
periodiskajiem izdevumiem. Leons Rumaks 
miris 1987. gadā. 

Losandželosas latviešu skolas saime pateicas 
Amerikas latviešu apvienības Izglītības nozarei 
un nozares vadītājai Elisai Freimanei par 
ikgadēju Rumaka lasīšanas sacensību rīkošanu, 
iespēju tajās piedalīties un atbalstu sacensībās!  

(Rakstā minēti ALAs Izglītības nozares 
izstrādātie Rumaka lasīšanas sacensību 
norādījumi.)  

Losandželosas latviešu skolas mācību 
pārzine Sanita Šūmane-Karami  
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Losandželosas latviešu skolas šīgada absolventi 
Kārlis Kalvāns un Eduards Zeltiņš-Kalniņš, sadarbojo-
ties ar bērnudārza grupiņas skolotājām Anci Levinu un 
Ilzi Stedmenu, piedalījās lasīšanas stundā bērnudārzā. 

Jaunieši bija izvēlējušies atbilstošas bērnu grāmatiņas 
un  trenējušies tās izteiksmīgi lasīt mazajiem bērniem. 

Abi jaunieši atzina, ka tā esot bijusi neparasta piere-
dze, jo mācīt bērnus ir liela atbildība.  

Eduards atzinās, ka sākotnēji bija uztraucies, vai 
bērni viņu uzklausīšot, bet uztraukums pārgājis, jo 
skolotāja Ance Levina palīdzējusi. 

Skolotājas ar Kārli un Eduardu pēc nodarbībām 
pārrunāja paveikto, jautāja, vai puišiem interesētu kādu 
dienu kļūt par  palīgskolotajiem  bērnudārzā vai bērnu 
nometnē.  

Abi puiši atzina, ka vispirms ir jāuzkrāj pieredze 
strādāt ar vairākiem bērniem, jāuzzin, kā viņi varētu 
palīdzēt skolotājiem, cik lielu atbildību no viņiem 
sagaida,  un tikai tad izlemšot. 

Skolotāja Ilze Stedmena novēroja, ka mazajiem 
bērniem ļoti patikusi puišu klātiene bērnudārza 
klasē.  No sākuma viņi gan bija mazliet sakautrējušies, 
bet redzot, ka  Kārlis jokojas, bērni atplauka. 

Lai veicas Eduardam un Kārlim arī citās nodarbībās, 
un cerēsim, ka viņiem būs interese turpināt piedalīties 
latviešu skolas un sabiedrības dzīvē! 

Bērnudārza skolotāja llze Stedmena 
8./9.klases skolotāja Aija Zeltiņa-Kalniņa 

Eduards Zeltiņš-Kalniņš izvēlējās lasīt Deivida 
Mellinga grāmatu par lācīti Duglasu, kas meklēja 

vislabāko un vismīļāko apskāvienu 

Kārlis Kalvāns lasīja Evijas Gulbes grāmatu par 
žurkulēniem Koko un Riko, kuŗi ilgojas pēc vasaras 

priekiem 

Vai topošie palīgskolotāji? 

 Amerikas latviešu apvienības Izglītības nozare saga-
tavojusi īpašu latviešu valodas līmeņa pārbaudījumu     
5.–8. klases skolēniem. Tajā tiek vērtētas ārzemju latvie-
šu jauniešu latviešu valodas klausīšanās, runāšanas, rak-
stīšanas un lasīšanas prasmes. Pārbaudījums palīdz sko-
lotājiem labāk strādāt ar savas klases bērniem, saprotot 
viņu latviešu valodas zināšanu līmeni. Skolu rudenī uz-
sākot, tas palīdz skolotājiem izvērtēt audzēkņa latviešu 
valodas spējas. Pārbaudījumu ieteicams kārtot reizi ga-
dā, pavasarī, pārsvarā 8. klases skolēniem, lai norādītu 
savu līmeni, pamatskolu beidzot.  Pavasaŗa valodas 
pārbaudījuma rezultātus jaunieši varēs izmantot, uzsākot 
mācības vasaras vidusskolās.   

Losandželosas latviešu skolā valodas pārbaudījumu 
dažādos līmeņos šogad 12. un 13. martā kārtoja septiņi 
jaunieši, skolotāju Ingrīdas Dženningsas, Sanitas 

Šūmanes-Karami un Aijas Zeltiņas-Kalniņas audzēkņi: 
Evelīna Blāķe, Ieva Arnolda, Māra Kīna, Sabrina 
Jerumane, Katrīna Strobele, Aidens Džennings un 
Eduards Zeltiņš-Kalniņš. Visiem audzēkņiem bija 
teicami rezultāti! Losandželosas latviešu skola var lepo-
ties ar jauniešu valodas pārbaudījuma rezultātiem un būt 
pateicīgi viņu vecākiem, vecvecākiem, Losandželosas 
latviešu skolas skolotājiem, kuŗi atbalsta un palīdz 
audzēkņiem. Paldies Amerikas latviešu apvienības 
Izglītības nozares vadītājai Elisai Freimanei par 
pārbaudījuma koordinēšanu un valodas pārbaudījuma 
lietpratējai Dacei Mažeikai par nepieciešamo 
informāciju un ieguldīto darbu. 

 Losandželosas latviešu skolas mācību pārzine 
 Sanita Šūmane-Karami 

  

ALAs Izglītības nodaļas valodas līmeņu pārbaudījumi  
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Library of Congress Prints and Photographs 
Division Digital Collections, Available Online  
www.loc.gov/collections/?fa=partof:prints+and... 

Iepazīsim latviešu rakstniekus 
Memoriālo mūzeju 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.  

Ārlietu ministrija vēlas rosināt 
dialogu ar latviešiem pasaulē 
Latvijas Ārlietu ministrijai  Facebook  ir jauna viet-

ne: Diaspora LV. Tās mērķis – izplatīt ārzemju latvie-
šiem aktuālu informāciju un sazināties ar viņiem.  Ārlie-
tu ministrijas īpašo uzdevumu vēstniece  sadarbībai ar 
ārzemju latviešiem Elita Gavele raksta:  „Ārlietu minis-
trija gaidīs priekšlikumus, ieteikumus, ierosinājumus, 
kā arī viedokļus par pašreiz īstenoto darbu, lai padarītu 
to pēc iespējas efektīvu un praktiski noderīgu. 
Dalīsimies ar informāciju par citu organizāciju 
sarīkojumiem, semināriem un citām norisēm, kas 
paredzētas latviešiem ārzemēs. Aicinām izmantot mūsu 
lapu, sūtot informāciju par  aktuāliem notikumiem un 
lieliem sarīkojumiem.” 

Mūsdienās cilvēki dzīvo, degunu iebāzuši 
tālrunī.  Man tāda tālruņa nav, un es to nemaz 
negribu. Mani visbiežāk var atrast ar degunu 
gramatā!  

Kur es lasu? Gaidot pie veterināra eksōtisko 
dzīvnieciņu klīnikā Pt. Vicente Animal Hospital. 

      Grāmatas nosaukums – 
„Vērgale laiku lokos”. 
Pirms vairākiem gadiem 
grāmatu man uzdāvināja 
autors, Vērgales novadpēt-
nieks Alfrēds Šnipke. Toreiz 
es kopā  ar māti Mariju 
Mauči apciemoju mātes 
bijušo aptieku Vērgalē. 
     Šad un tad grāmatu pa-

Ko es lasu? 
šķirstīju,  bet tagad, pēc skolas sarīkojuma par 
Kurzemi, sāku milzīgo informācijas krājumu 
lasīt nopietnāk.  Daudz uzzinu par kauslīgajiem 
kuršiem, kuŗi bija  iemīļojuši uguns sārtus un 
cilvēku upurēšanu dieviem! 

Mani aizkustināja Alfrēda Gravas dzejolis 
grāmatas ievadā.  To iemācīšos no galvas. 

Es mīlu zemi šo man atvēlēto, svēto, 
Pār kuŗu saule zaļu gaismu lej. 
Tur Tāšu pakalni un Bebes lejas 
Dzied vārpu dziesmu Vērgalei. 
 
Es mīlu debesis man atvēlētās, svētās, 
Kur balti gulbji vēja ceļus skrej, 
Kur rītos zvaigznes sudrabotā gaisma 
Liek mosties manai Vērgalei. 
 
Es senčus piesaucu, man zināmos un svētos, 
Kad Elku kalnā naktīs veļi dej, 
Kad brūnas bites sārtā āboliņā 
Dūc darbu dziesmu Vērgalei. 
 
Šo zemi mīlēšu man nolemto un svēto, 
Līdz saltā naktī kāda balss teiks – ej... 
Pār baltu kalnu projām būšu gājis, 
Ardievas teicot Vērgalei. 

Lisa Edmondsone 
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Losandželosas maratonā  2022. gada 20. martā 
piedalījās 15 000 skrējēju. Viens no viņiem bija 
Losandželosas latviešu skolas skolēns Desmonds Atis 
Strobels.  

Viņš pastāstīja: „Man bija 12 gadu, kad pirmo reizi 
noskrēju Losandželosas maratona 26,2 jūdzes. Toreiz 
skrējiens sākās Dodgers stadionā un beidzās 
Santamonikā.  

Tagad man ir 15 gadu. Losandželosas maratona  
37. gada sacensības sākās pulksten 6:55 Losandželosas 
centrā, skrējām cauri pilsētas vēsturiskiem rajoniem līdz 
Rodeo Drive Beverlihilllos. 

Ķīniešu pilsētiņā locījās pūķis, Mazajā Tokijā dārdēja 
bungas, dejoja indiāņi. Ukrainis Egors skrēja ar savas 
valsts karogu. Skrējējus visur laipni sagaidīja, skatītāji 
mums uzgavilēja un aplaudēja. Mūzika skanēja arī 
Saulrieta un Holivudas bulvārī, Western Avenue un Vine 
Street. Oskara statujas, Dolby Theatre,  11 jūdžu marķie-
ris Holivudas bulvārī radīja pacilātu noskaņojumu. Agri 
no rīta drebinājos,  bet vēlāk  laikapstākļi bija ideāli  – 
70°. 

Zvaigžņu avēnijā šķēr-
soju finiša līniju. Saņēmu 
medaļu, somu, T-kreklu, 
sporta kreklu.  

Lai noskrietu 26 jūdzes, 
ir pamatīgi jātrenējas. Es 
sāku vingrināties ar mazu-
miņu – vispirms vienu 
jūdzi, pēc tam divas vai 
trīs, vēlāk, nedēļas nogalēs, 
jau 6 līdz 9 jūdzes. Pērn 
oktōbrī Kalifornijas plūd-
malē Playa del Rey  skrē-
jām 10 jūdzes, vēlāk 15 
jūdzes  apkārt Balboa eze-
ram Van Nuys Kalifornijā. 

Svarīgi ir labi ēst, lietot 
proteīna pulveri, enerģijas 
dzērienus, daudz dzert 
ūdeni. Vienmēr jāpaņem 
līdzi  kādi pretsāpju 
līdzekļi. Un pēc skrējiena 
noteikti vajadzīga kāju 
masāža. 

Jā, lai sasniegtu finiša 
līniju, nepieciešams smags darbs un pacietība.” 

Atis Strobels jau divreiz šķērsojis maratona finiša 
līniju. Tas ir sasniegums. Apsveicam! 

  Atkal veiksmīgs maratona skrējiens 
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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             

Lūgums Dienvidkalifornijas 
latviešu biedrības biedriem 

samaksāt biedru naudu  
par 2022. gadu!  

.  

Special offer on Private Yoga classes - https://mailchi.mp/.../hi-from-juris-check-out-my-latest...  
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www.enciklopedija.lv 
350 autoru 700 šķirkļu – fizika, literātūra, 

mūzika, vēsture, māksla utt. 

Rīgas latviešu biedrības  
Valodas attīstības kopas vietne tīmeklī: 

 http://LVAK.wordpress.com/ 

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

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 grāmatas neizmest atkritumu tvertnē! 

Par mūsu valodu 

Mazāk zināmi darinājumi 
https://lvak.wordpress.com/jaunakie-termini-
meklejumi-un-diskusijas/jaundarinajumu-un-
jaunvardu-vardnica/ 
 

dežūrvārds 
nozīme: vietā un nevietā lietots vārds jeb vārds, ko 
vienmēr tur gatavībā (dežūrā) un izmanto neziņas brīžos 
— tukši un banāli sacīts vārds 
nozare: valodniecība, psīcholingvistika, rētorika, 
stilistika 
salīdzināt: «kancelejisms» 
tāpat  arī 
● «dežūrteiciens»; ● «dežūrfraze»; ● «dežūrjautājums»;  
● «dežūratbilde»; ● «dežūrsmaids»; ● «dežūrrunātāji»;  
● «dežūrjoks» 
 

kentaurvaloda 
lietojuši: Maija Baltiņa («Diena»); Andrejs Veisbergs 
(«runas un tradicionālās rakstu valodas sajukums») 
angliski: «linguistic centaur», «language centaur» («A 
new linguistic centaur is taking shape in cyberspace. 
The written language is undergoing “major shifts in 
form and function.”») 
  

iekreisotība 
laiks: 2022. gads. 
nozare: polītika, socioloģija 
avots: portāla «Telos» aplāde 
https://telos.lv/saruna-kars/   
 

iekrievotība 
nozīme: daļēja rusifikācija, rusicisku elementu 
parādīšanās 
laiks: 2022. gads 
avots: portāla «Telos» aplāde 
 https://telos.lv/saruna-kars/ 
citāts: «… iztirzāta latviešu inteliģences iesovjetizācija, 
iekrievotība un iekreisotība» 
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Arnis Tūbelis dzimis 1934. gada 4. martā, 
Rīgā, Latvijā. Viņa brālis Oto un māsa Silvija 
bija dvīņi. 

Tūbeļu ģimene 1944. gadā atstāja Rīgu un 
devās bēgļu gaitās uz Vāciju,  Arnim bija 10 
gadu.  Pēc kaŗa viņi dzīvoja Rāvensburgā 
(franču zōnā) DP nometnē Ebenweiler. Arnis 
nometnē aktīvi darbojās skautos un bija 
pagodināts, ka 1947. gadā varēja piedalīties 
World Scout Jamboree Parīzē. 

Tūbeļu ģimene 1949. gadā izceļoja  uz 
Ameriku un strādāja kokvilnas farmā Misisipi. 
Drīz viņi pārcēlās uz Fort Worth, Teksasā, kur 
Arnis Tūbelis 1953. gadā beidza Northside 
vidusskolu. Vienu gadu viņš studēja Texas 
Christian University.  

Arnis ar brāli Oto 1954. gadā brīvprātīgi 
pieteicās dienēt Lackland Airforce Base.  Pēc 
četriem gadiem dienestā viņš atsāka studijas 
University of Texas at Austin un 1962. gadā 
ieguva gradu psīcholoģijā.  

Pēc universitātes beigšanas Arnis ar brāli Oto 
devās uz Losandželosu Kalifornijā, kur dzīvoja 
māsa Silvija. Losandželosā bija liela un aktīva 
latviešu sabiedrība. Arnis Tūbelis iestājās 
korporācija Letonia un kļuva par tās  ievērojamu 
atbalstītāju. Pēc dažiem gadiem kādā latviešu 
sarīkojumā viņš satika Dagmāru Dāvi, un   
1970. gada oktōbrī viņi apprecējās.  Ģimenē 
piedzima meita Anita. 

Daudzu gadu gaŗumā Arnis bija aktīvs 
latviešu sabiedrībā. Deviņus gadus viņš ziedoja 
savu laiku, atbalstot Ziemeļkalifornijas latviešu 
bērnu nometni. Vispirms bija sporta nodarbību 
vadītājs, vēlāk nometnes galvenais vadītājs.  

1989. gadā Longbīčā notika Rietumkrasta    
XI Dziesmu svētki. Arnis Tūbelis bija Dziesmu 
svētku Rīcības komitejas priekšsēdis. 

 Pēc ilgiem okupācijas gadiem Latvijā     
1990. gadā  Dziesmu svētkos pulcējās koristi no 
visas pasaules. Arnim bija liels pagodinājums  
un pārdzīvojums vairāku tūkstošu koristu un 
klausītāju priekšā nodot Dziesmu svētku karogu 
Kanadas Dziesmu svētku rīcības komitejas 
pārstāvim. 

Arnis trīsdesmit deviņus gadus ar labiem 
panākumiem strādāja State Compensation 
Insurance Fund.  Viņš sāka strādāt 1962. gadā  
par tirdzniecības pārstāvi, 1991. gadā tika 
paaugstināts par viceprezidentu un pildīja šo 
amatu līdz 2001. gadam, kad aizgāja pensijā.  

Arnis Tūbelis miris 2021. gada 5. maijā. Viņa 
pēdējā atdusas vieta būs Vecpiebalgā.  

Arņa Tūbeļa ģimene 13. martā aicināja uz 
aizgājējam veltītu piemiņas pēcpusdienu Zoom. 

Pieminam Arni Tūbeli (1934. 4. III – 2021. 5. V) 
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Mirdza Lasmane bija mana krustmāte. Viņai 
bija silts smaids un lipīgi smiekli. Man ir daudz 
atmiņu par to, kā viņa ar vīru Ojāru bērnībā 
ciemojās mūsu mājās.  Viņa strādāja Kalifornijas  
universitātes Losandželosā (UCLA) laboratori-
jā.  Viņiem bija liels vācu aitu suns, neatceros 
suņa vārdu.  Zinu, ka viņi mīlēja šo suni, un tas 
bija patiešām labs sargsuns.  

Mani vecāki bieži izklaidēja draugus mūsu 
mājā, un vienmēr tur bija Mirdza ar Ojāru. Gan 
dzimumdienās, gan svētku dienās. Mirdza man 
atnesa dāvanas. Atceros arī, ka šajos saietos bija 
ēdiens, dzērieni un tika daudz dziedāts, un mans 
tētis Pauls Maldutis rādīja slīdītes. Tētim ļoti 
patika fotografēt. Pēc Ojāra nāves mēs ar tēti 
gājām krustmāti apciemot. Mirdzai ļoti patika 
ēst ārpus mājas, un viņas iecienītākās vietas bija 
netālu no viņas mājas.   

Mirdzai bija pasakains dārziņš, kuŗā auga 
visdažādākās puķes, un dārznieks to pļāva un 
kopa. Man tas atgādināja dārzus Latvija. Arturs 
Veiss kopā ar Mirdzu pavadīja daudz laiku. Veda 
viņa uz tikšanos un rūpējas par viņas māju līdz 
pat šai dienai. Es nezinu, vai es dzīvošu līdz 
101, bet  zinu, ka manā ģimenē ir ilgmūžība. 
Ardievu, krustmāt!  

Linda Maldute-Nelsone 

Atvadu vārdi krustmātei 
Mirdza Lasmane  (1920. 25. XII – 2022. 20. II)  

Mirdza Lasmane un Pauls Maldutis 

Ieraksti savu vārdu Latvijas bruģakmenī!  
Ikvienam ir iespēja Likteņdārzā iekalt Latvijas 

laukakmenī savu, tuvinieku vai draugu vārdus. 
Latvijas laukakmeņu bruģis tiek ieklāts Likteņdārza 
draugu alejā, kas ved uz dārza centrālo daļu – amfi-
teātri 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 ekspozīcija 
„Liktens gāte”, kas stāstīs par Latvijas cilvēku 
likteņiem 20. gadsimtā.  

Kokneses fonds 
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Mana krustmāte Rota Ilze Boršteina piedzima     
1934. gada 30. augustā Uģa un Agates Tēraudu ģimenē 
klusajā Valmierā, Latvijas ziemeļos.  Latvijā dzīve bija 
laba, ģimene dzīvoja pilsētas dzīvoklītī. Abi vecāki bija 
skolotāji – māte strādāja  Valmieras 2. pamatskolā,  tēvs 
bija Valmieras Valsts Kurlmēmo skolas  pārzinis.  

Kopā ar ģimeni dzīvoja arī Rotas vecvecāki. Rota jau 
agrā bērnībā iemācījās lasīt. Viņa sēdēja vectēvam klēpī, 
un abi lasīja avīzi, pasakas un visādas grāmatas. Rotu un 
māsu Vitu interesēja arī nerātno pasaku sējums, kas 
glabājās aiz atslēgas. Rota mīlēja lasīt visu savu mūžu. 

Rota sāka mācīties pamatskolā Latvijā un mācības 
turpināja bēgļu gaitās. Kaseles nometnē viņa pabeidza 
pamatskolu un Eslingas nometnē iestājās vidusskolā. 
Tajā viņa mācījās divus gadus, līdz bija laiks doties uz 
Ameriku.  Vidusskolu viņa pabeidza Springfīldā, Ohaio, 
un turpināja izglītību turpat Vitenbergas kolledžā,  kur 
ieguva stipendiju un studēja medicīnas technoloģiju.  
Pēc pāris studiju gadiem Ohaio viņa iestājās 
Jaunmeksikas universitātē, piebiedrojoties māsai Vitai. 
Ģimene bija pārcēlusies uz Santafē, Jaunmeksikā, kur 
tēvs Amerikas rietumu tuksnesī vadīja kurlmēmo skolu.  
Taču pēc gada Rota atkal atgriezās Vitenbergas kolledžā 
Springfīldā, ieguva bakalaura gradu medicīnas technolo-
ģijā un aizvadīja prakses gadu. Rota medicīnas laukā 
strādāja visu savu mūžu. Pēc studijām Rota pārcēlās uz 
Milvokiem, kur dzīvoja savas krustmātes Annas Puķītes 
ģimenē.  Tur viņa satika Gunāru Boršteinu.   

 1959. gadā Rota iestājās studenšu korporācijas 
Dzintra Čikāgas kopā.   

Abas māsas sadomāja apceļot Ameriku, mērķis bija 
aizbraukt līdz Sanfrancisko. Pirms tam Rota piedalījās 
Dziesmu svētkos Ņujorkā. Abas māsas pusotru mēnesi 
ceļoja pa Ameriku, pa ceļam ciemojoties pie radiem un 
draugiem.  Gunārs sūtīja Rotai vēstules, un viņa zināja, 
ka viņai jāatgriežas Milvokos, lai būtu kopā ar Gunāru.  
Viņi apprecējās 1959. gada 21. jūnijā, un jaunā ģimene 
pārcēlās uz dzīvi Oaklandē, Ziemeļkalifornijā, kur 
Gunārs dabūja darbu.    

Jaunajā dzīvesvietā Rota uzņēmās dažādus amatus 
latviešu sabiedrībā  un dziedāja koŗos. Viņa sameklēja 

darbu savā arodā, medicīnas laukā.  Dzīvojot Oaklandē, 
Rotai un Gunāram piedzima divi dēli – Ivars un Andris.  
No 1982. līdz 1986. gadam ģimene dzīvoja Annarborā, 
Mičiganas pavalstī, kur Gunāram Boršteinam bija darbs.  
Rota iesaistījās Detroitas latviešu sabiedrības dzīvē, 
dziedāja korī un sieviešu ansamblī.  Gunāra Boršteina 
darba pienākumu dēļ 1986. gadā ģimenei atkal bija 
jāpārceļas, šoreiz  uz Losandželosu, Kalifornijā, kur viņi  
par dzīvesvietu izvēlējās Fullertonu. Rota Boršteina 
pievienojās korporācijas Dzintra Dienvidkalifornijas 
kopai, iestājās Dienvidkalifornijas latviešu draudzē un 
latviešu biedrībā. 

Rotai patika dziedāt gan koŗos, gan ansambļos,  
baudīt dziesmu, kas saista latviešus visā pasaulē.  Viņu 
sajūsmināja iespēja piedalīties 1990. gadā Dziesmu 
svētkos Latvijā, pirmajos pēc neatkarības atgūšanas, kā 
arī daudzos latviešu Vispārējos Dziesmu svētkos ASV 
un Rietumkrasta Dziesmu svētkos.   

Pensijas gados Rota un Gunārs Boršteini daudz 
ceļoja. Viņi bieži brauca uz Latviju apciemot radus un 
savas atgūtās mājas dzimtenē.  Viņi izmantoja tūristu 
aģentūras Princess Cruises pakalpojumus, ceļojot pa 
visu pasauli:  uz Tahiti, Meksiku, Havaju, Aļasku. 

Tagad mūsu mīļajai Rotai gaŗie ceļojumi ir galā.  
Viņa nomira 2021. gada 19. decembrī Fullertonā. Saldu 
dusu, Rotiņ! Tu mums ļoti pietrūksi!  Vieglas smiltis! 

Ēriks Kākulis 
 

Ardievas Rotai Boršteinai  
1934. 30. VIII – 2021. 19. XII  
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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   
Var piesūtīt ar priority mail, cena no $15-$20 

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 
 

18. jūnijā plkst 12.00  
1941. gada 14. jūnijā uz Sibiriju 
aizvesto piemiņas dievkalpojums; 
diakone Guna Reina  
 

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.  

Austrālijas latviešu izdevums 
www.laikraksts.com 

 
 
 
 

www.latviesiamerika.com 

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

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

Gardumu piedāvājums 

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.  
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     23. februāŗa vakarā saņēmām 
ziņu, ka Krievijas karaspēks 
iebrucis Ukrainā un sācies kaŗš. 
Visu nakti skatījos ziņas dažādos 
Eiropas tālrādes kanāļos un 
klausījos Latvijas radio. Prātoju, 
ko es varu darīt. Lūgt!  
     Domāju, vai cilvēki atsauk-
sies un gribēs sanākt kopā uz 
lūgšanu? Sākumā šaubījos. Pie-
zvanīju vairākiem draugiem un 
paziņām, visi bija satraukti. Tad 
man zvanīja no Ziemeļkaliforni-
jas, ka daudziem ir vēlēšanās, lai 
būtu kopīgas lūgšanas. Nolēmu, 

ka aicināšu uz lūgšanām par Ukrainu katru vakaru līdz 
kaŗa beigām. 

24. februāŗa vakarā aicināju uz lūgšanu Zoom 
platformā Ziemeļkalifornijas un Dienvidkalifornijas 
latviešus. Atsaucība bija liela. Tas iedrošināja turpināt. 
Esam katrs savās mājās, bet lūgšanās vienoti. Reizēm 
pievienojas arī lūdzēji no citām vietām, mācītājs Aivars 
Ozoliņš no Filipīnām. 

Lūgšanas notiek pulksten astoņos katru vakaru. 
Ikviens ir laipni aicināts pievienoties.  

Pievienoju lūgšanu dalībnieku domas. 
Guna Reina 

 
„Mēs, kas ikdienā lūdzamies par savām ģimenēm un 

draugiem, esam pateicīgi diakonei Gunai Reinai, ka viņa 
tagad jau vairākas nedēļas mūs vieno lūgšanās par 
Ukrainas kaŗa upuŗiem un cietējiem, ievainotajiem un 
nežēlīgi noslepkavotajiem. Mēs, kuŗi izcietām Otrā 
pasaules  kaŗa briesmas, esam aculiecinieki brutālām 
kaŗa sekām un baigām bēgļu gaitām. 

Šis draudzīgais un skaistais uzaicinājums mums ik 
vakaru dod iespēju ar Zoom  starpniecību pievienoties 
lūgšanās par Ukrainas tautu, par Latviju, Baltijas valstīm 
un visām citām Eiropas apdraudētajām tautām. 

Mēs lūdzam arī  par Krievijas valdnieku Putinu, lai 
Dievs apgaismo viņu, lai viņš aptur šo brutālo uzbruku-
mu. 

Mēs lūdzam, lai Debesu Tēvs uzklausa mūsu kopīgās 
lūgšanas. 

Liels paldies diakonei Gunai Reinai par Svēto rakstu 
lasījumiem un Dāvim Reinam par technisko izkārtoju-
mu, kas ik vakaru pievieno mūsu lūgšanās arī attālākus 
lūdzējus.”  

Aivars un Brigita Jerumaņi 

„Esmu ļoti pateicīga par šiem vakariem. Mēs neko 
nevaram palīdzēt, bet lūgšanas tomēr dod sajūtu, ka kaut 
ko labu darām. Man patīk, ka mēs katru dienu varam 
nobeigt ar kopējām lūgšanām. Ceru, ka lūgšanas 
turpināsies.  

Es lūdzu Dieviņu, lai Viņš ir ar mums visiem šais 
vakaros.”  

Zenta Pommera 
 
„Dieva vārds skaidri pasaka, ka mums jāpulcējas uz 

lūgšanām, jo kur divi vai trīs ir kopā, tur Viņš ir ar 
mums. Dieva vārdi no Bībeles ir spēcīgi. 

Ierosinu, lai arī ikviens lūgšanu dalībnieks varētu 
teikt savas lūgšanas, tā iedrošinot citus.” 

Linda J. 
 
„Klausoties Svēto Rakstu vārdus mājas un paziņu 

pulciņā, man rodas mīļāka,  labāka atziņa  par Dieva 
vārdiem un ko tie  dod man un ko tie prasa no manis. Es 
jūtu, ka mana lūgšana sasniegs Dievu.  Pirms dažām 
dienām Latvijas aizsardzības ministrs beidza interviju 
tālrādē par situāciju Ukrainā ar šiem vārdiem: „Mēs 
darīsim savu, un Dievs darīs savu.”   

Tas  nozīmē, ka mums ne tikai ir jalūdz  valdībai,  bet 
vispirms  jāgriežas pie Dieva.” 

 Valdis Pavlovskis 
  
 „Katru vakaru dzirdam ziņas par nežēlīgajiem 

notikumiem Ukrainā.  Katru vakaru lūgšanas brīdī 
nomierināmies un lūdzam,  lai Ukrainas iedzīvotaji 
varētu izturēt un uzvarēt.  Paldies Gunai par šiem 
svarīgajiem brīžiem.” 

 Dace Pavlovska 
 
„Paldies diakonei Gunai Reinai un Dāvim Reinam 

par ikvakara kopējo lūgšanu par Ukrainu 
noorganizēšanu un vadīšanu. 
Lūgšanām Zoom  pieslēdzamies, kad vien ir iespēja. Un 
tā vien šķiet, ka tieši bērniem ir nepieciešama ticība, 
cerība un pārliecība, ka labie darbi uzveiks ļaunos 
darbus.” 

Kalniņu ģimene 
 
„Pēc satraucošajām dienas ziņām kopēja vakara 

lūgšana kaut cik nomierina sirdi. 
Turpināsim lūgšanas, cik ilgi vien iespējams. 
Paldies Gunai, liels paldies Dāvim par ZOOM 

izkārtošanu.” 
Aira Veisa 

Lūgšanas par Ukrainu 
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Draudzes amatpersonas 

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

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

 

 

Draudzes Lapa 2022. gada maijs 

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!  
Lūdzam draudzes nodevu – $250.00 nosūtīt draudzes kasierei Dacei Taubei 

 
8. maijā plkst. 11:00 Ģimenes dienas dievkalpojums un 

ZOOM 
Meeting ID: 823 3755 5841 Passcode: 839156 
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Es savai māmiņai / Magonīšu vietu taisu; 
Magonīšu vietu taisu, / Rožu klāju paladziņu.  
          (Tdz.) 
 

Losandželosas latviešu skolas saime mīļi 
apsveic visus Mātes dienā! Vēlam jauki  
pavadīt laiku ģimenes lokā!  

          Losandželosas latviešu skolas vadība 

Vai zini 
         tās 2 upes 
         kur sākas 
Mans tēvs  
Mana māte 
         viņiem bija 
         kas sakāms 
         toreiz 
Spēcīgās brāzmās 
Aiztecēja jūtas  
         un Dieva 
         brīnuma putās 
         tika radīts  
BRĪNUMS  
Tas biju es 
         ... vai tā 
         biji tu 
         un kaut kur  
         viņš un viņa 
RADĀS 
Kad 2 upes satikās 
Un viņiem bija kas  
Sakāms viens otram  
Tur kur viņi  
Bija 
SĀKUMS 
         tajās upēs  
         sākums biju 
         arī  es 
Vai tu 
Un kaut kur arī viņš  
Un viņa... sākums 
Citām upēm  
         vai tās satek vienā 
         vai izšķiras...  
         un paliek vienas 
...  
        visa sākums paliek  
VIENS 
        tā mēdz arī būt  
Ru 

  

 



 
 
 
 
 
 

 
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  


