
 

 Iznāk kopš 1951. gada decembŗa 

 2022.                                           SEPTEMBRIS                                        Nr. 6 (740) 

 
18. septembrī plkst. 9.00 Losandželosas latviešu skolā sāksies 2022./23. mācību gads 

  
1. oktōbrī 14. Saeimas vēlēšanas; Centrālās vēlēšanu komisijas iecirknis Nr. 1006 

Losandželosas latviešu namā būs atvērts no plkst. 7.00  rītā līdz  plkst. 8.00 vakarā   
 

Ziņas par sarīkojumiem arī:  www.biedriba.org 

Komponistēm Brigitai Ritmanei-Džeimsonei un Lolitai Ritmanei  
par īpašiem nopelniem Latvijas valsts labā prezidents Egils Levits  

4. jūlijā Rīgas pilī pasniedza Triju Zvaigžņu ordeni 
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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 biedrī-
bas 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 
18017 Chatsworth St. # 502, Granada Hills, CA 91344 
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   
Līga Sviksa, Inese Sviķkalne, Sanita Šūmane-Karami 
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Komponistei Lolitai Ritmanei valsts aug-
stākais apbalvojums piešķirts par izcilo iegul-
dījumu latviešu mūzikā un kultūrā, latviešu 
kultūras stiprināšanā un Latvijas vārda 
populārizēšanā pasaulē. 

Viņa komponējusi daudz latviešu sōlo un 
koŗa dziesmu, kantātes, mūziku simfōniska-
jam orķestrim, vairākām dziesmuspēlēm, 
filmai „Dvēseļu putenis”. 

„Latvijas valsts atzīst jūsu devumu latviešu 
kultūrai par ārkārtīgi svarīgu,” pasniedzot 
ordeni Lolitai Ritmanei, sacīja Egils Levits, 
piebilstot, ka viņam visvairāk patīk divi darbi 
– dziesmuspēle „Eslingena” un mūzika filmai 
„Dvēseļu putenis”. 

Komponistei, pianistei, diriģentei un paida-
goģei Brigitai Ritmanei Džeimsonei valsts 
augstākais apbalvojums piešķirts par mūža 
ieguldījumu latviešu kultūrā un latviskuma 
stiprināšanā ārpus Latvijas. 

Viņas komponētā dziesma „Manai tautai” 
ar tēva Andŗa Ritmaņa tekstu, ko dziedāja 

Ieva Akuratere, ir kļuvusi par Latvijas Trešās 
atmodas laika neoficiālo himnu. 

Brigita Ritmane Džeimsone ar savām 
profesionālājam zināšanas un paidagoģes 
prasmi nesavtīgi dalījusies latviešu skolās un 
nometnēs ASV. Viņa bijusi virsdiriģente des-
mit Rietumkrasta latviešu Dziesmu svētkos, 
vadījusi koŗus un daudziem Amerikas 
latviešiem palīdzējusi gūt mūzikālo izaugsmi.  

„Jūsu vārds ierakstīts ne tikai Latvijas 
kultūras vēsturē, bet arī mūsu atmodas 
vēsturē ar jūsu komponēto dziesmu „Manai 
tautai”. Tas ir paliekošs ieguldījums – atmoda 
vienmēr identificēsies ar „Manai tautai”, jūsu 
mūziku un Ievas Akurateres dziedājumu,” 
teica prezidents. 

Lolitas Ritmanes, diriģentes Eimijas 
Andersones un producenta Marka Matsona 
albums Women Warriors: The Voices Of 
Change šogad ieguva Grammy balvu 
katēgorijā „Labākais klasiskās mūzikas 
apkopojums” (Best Classical Compendium). 

Apsveicam komponistes Lolitu Ritmani  
un Brigitu Ritmani Džeimsoni! Lepojamies! 

Centrālās vēlēšanu komisijas  iecirknis   
Nr. 1006  būs atvērts Losandželosas latviešu 
sabiedriskajā centrā (1955 Riverside Dr.,   
Los Angeles, CA 90039) sestdien,  1. oktōbrī 
no plkst. 7.00 rītā līdz plkst. 8.00 vakarā (pēc 
vietējā laika).  

 Balsošanai iecirknī nepieciešama Latvijas 
pavalstnieka pase vai personas apliecība   
(eID karte).  Ja pasei vai eID kartei beidzies 
derīguma termiņš, to tomēr varēs lietot 
(grozījumi Personu apliecinošu dokumentu 
likumā paredz, ka Latvijas pavalstnieki, 
kuŗiem personu apliecinošu dokumentu 
derīguma termiņš  beidzies no 2020. gada     
1. marta, varēs piedalīties Saeimas vēlēšanās). 

  

Latvijas pavalstnieki, kuŗi piedalīsies 
vēlēšanās no ārzemēm, balsos tikai par Rīgas 
vēlēšanu apgabala kandidātiem.   

Informācija par katru kandidātu: https://
sv2022.cvk.lv/pub/kandidatu-saraksti  

Turpat var atrast arī katras partijas 
programmu. 

Tie, kuŗi pieteikušies balsot pa pastu, 
drīkst pārdomāt un balsot, personīgi ierodo-
ties iecirknī. 

Vēlēšanu iecirkņa Nr. 1006. priekšsēdis: 
Dāvis Reins 

Sekretāre: Guna Reina 
Vēlēšanu komisijas locekļi: Ivars Mičulis, 

Dainis Kalniņš, Jānis Legzdiņš 

1. oktōbrī 14. Saeimas vēlēšanas  
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Losandželosas latviešu tautasdeju kopa 
„Pērkonītis” XV vispārējos latviešu 
Dziesmu un Deju svētkos Sentpolā, 
Minesotā,  Jaundeju skatē sadaļā 

„Skatītāju mīļākās dejas” par deju 
„Svētku diena” ieguva trešo vietu; 

Diānas Zaķes choreografija,  
Reiņa Sējāna mūzika  

 

Losandželosas latviešu tautasdeju kopai „Pērkonītis” 
labi panākumi Dziesmu svētkos 

Tautasdeju kopas „Pērkonītis” vadītāja 
Diāna Zaķe sasveicinās ar dejotājiem 

Tautasdeju kopas „Pērkonītis” dalībnieki 
mēģinājumā 
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Jaundeju skate notika 1. jūlijā Fitzgerald Theatre   

„Pērkonītis” tautasdeju lieluzvedumā 



6  

Losandželoas latviešu namā 31. jūlija pēcpus-
dienā notika sirsnīgs un skanīgs sarīkojums –  
Liepājas mūzikas, mākslas un dizaina vidussko-
las stīgu instrumentu ansambļa Amber Strings 
koncerts. Iemesls, kāpēc profesionālo un talan-
tīgo jauno mūziķu koncerts varēja notikt tik tālu 
no dzimtās Liepājas, bija patiesi priecīgs un 
daļēji pat neticams, tāpēc iesākumā stāsts par to. 

Stīgu ansamblī Amber Strings mūzicē 12 
Liepājas mūzikas skolas 1. – 4. kursa un  8. – 9. 
klases audzēkņi. Liela daļa no viņiem ansamblī 
spēlē jau desmit gadu.  

Ansambli visus desmit gadus vadījusi vijoļ-
skolotāja Beata Zariņa-Blaščinska. Kalifornijas 
brauciena grupas vadītāja Dita Barona ir arī 
jauno čellistu skolotāja un skolas stīgu instru-
mentu spēlētāju vadītāja. 

Ansambļa pirmie panākumi gūti jau 2015. un 

2017. gadā starptautiskā konkursā Giovanni 
virtuosi Lietuvā, bet 2020. gadā ansamblis iegu-
va pirmo vietu XI starptautiskajā konkursā 
„Uzlēcošās zvaigznes” un mūzicēja laureātu 
koncertā Rīgā, Lielajā ģildē. 

Ansamblis saņēma ceļazīmi uz ievērojamu, 
pasaules mēroga talantu olimpiādi – World 
Championships of Performing Arts Anaheimā, 
Losandželosā. Pandēmijas dēļ konkurss  diemžēl 
tika pārcelts, un divi pulcēšanās ierobežojumu 
gadi bija liels pārbaudījums visiem ansambļiem, 
jo, kad nevarēja mēģināt kopā, ar mūzikas ieska-
ņojumiem tvartā bija jāpierāda, ka kvalitāte nav 
zudusi.  

Kad 2022. gadā tika paziņots, ka konkurss 
notiks , ansamblim bija jāsagatavo augstvērtīgs 
priekšnesums un jāsameklē iespēja iegūt finan-
cējumu divpadsmit jauniešu, divu skolotāju, 
astoņu vijoļu, viena alta un trīs čellu ceļojumam 
uz Kaliforniju.  

Pateicoties skolotājiem, jaunajiem mūziķiem 

Divpadsmit bitītes, 63 medaļas un skaists koncerts 

Skolotāja Beata Zariņa-Blaščinska 

Skolotāja Dita Barona  
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un viņu vecākiem, līdzekļi tika savākti. Mūziķus 
atbalstīja gan Latvijas valsts un pašvaldības 
iestādes, gan privāti uzņēmēji.  Losandželosā 
palīdzēja DK latviešu biedrības biedri, pirmkārt, 
nodrošinot ansambļa dalībnieku un instrumentu 
transportu. Konkursā Amber Srings vadītāju un 
dalībnieku spējas un enerģija tika pilnībā novēr-
tēta –  stīgu ansamblis konkursā guva pārstei-
dzošus panākumus. Mērojoties spēkiem ar 73 
pasaules valstu ansambļu dalībniekiem, Amber 
Strings ieguva zelta medaļas visās trijās pieteik-
tajās nominācijās – klasikā, mūsdienu un brīvas 
izvēles žanrā.  

Lielākai daļai citu valstu ansambļiem bija 
liels dalībnieku skaits un lieli uzvedumi, bet 
Amber Strings pārsteidza žūriju ar profesionālu 
akadēmiskās mūzikas priekšnesumu un oriģi-
nālu sveicienu no savas valsts. Rezultātā katrs 
jaunietis ieguva piecas medaļas – trīs zelta me-
daļas, kas iegūtas katrā no nominācijām, vienu 
sudraba medaļu un fināla zelta medaļu, kā arī 
trīs zelta medaļas visam ansamblim, uzvarētā-
jiem instrumentālistu katēgorijā savā vecumgru-
pā. 

Lai neilgi pirms atgriešanās dzimtenē priecīgo 
notikumu nosvinētu kopā ar Dienvidkalifornijas 
latviešiem, stīgu ansamblis atrada laiku un 
latviešu namā rīkoja koncertu.  

Lai arī jūlija beigas ir atvaļinājumu sezonas 
laiks, latviešu nama zāle bija gandrīz pilna, 

koncerta apmeklētāji uzposušies  un priecīgi, 
zāle saposta koncertam, un viesi ieņēma vietas 
pie galdiņiem.  

Koncerta pirmajā daļā ansamblis spēlēja 
četrus 17. un  18. gadsimta klasiskās mūzikas 
skaņdarbus, sākot ar Georga Frīdricha Hendeļa 
„Pasakālijas” un beidzot ar 20. gadsimta 
komponista un čellista Sergeja Aslamazjana 
„Variācijām par Paganīni temu”. Jauniešu 
profesionālā stīgu instrumentu spēle tika papil-
dināta ar spilgti dzelteniem skatuves tērpiem un 
čella spēles skolotājas Ditas Baronas stāstījumu 
gan par ansambļa dalībniekiem, gan skaņdar-
biem. Pirmās daļas beigās tapa skaidrs, kāpēc 
mūziķi tērpušies dzeltenmelnos un gaisīgos 
tērpos – tērpi tika izmantoti konkursa klasikas 
katēgorijā, spēlējot Franča Šūberta skaņdarbu 
„Bitīte” –  tas tika atskaņots arī Losandželosas 
latviešu namā koncerta pirmās daļas beigās. 
Konkursa nolikumā noteikts, ka mūziķi spēlē ne 
ilgāk par  60 sekundēm, tāpēc pārliecināt žūriju 
tik īsā laikā ir īpaši sarežģīti. Liepājas mūziķi to 
paveica izcili, tīrās vijoles un čella skaņas 
papildinot ar atraktīvām lidojuma kustībām un 
tērpu švīkstoņu kā bites spārnu vēdām. 

Koncerta otrā daļā skanēja 19. gadsimta 
komponistu skaņdarbi – Ferenca Lista „Ungāru 
rapsodija”, Īzaka Albenisa „Asturijas” un 
Kamila Sensānsa Dance bachanale. Visiem 
pazīstamas, bet Kalifornijai tik neraksturīgas 
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skaņas zāli pāršalca, kad ansamblis spēlēja 
Antonio Vivaldi  skaņdarba „Vasara” trešo daļu 
„Negaiss”. Koncerta otrā daļa bija jautrāka, 
mūziķi bija tērpušies mirdzošos sudraba 
kostīmos.  

Dita Barona pastāstīja par mūziķu ceļu līdz 
pasaules talantu olimpiādei, un jaunieši spēlēja 
brīvās izvēles skaņdarbu –  Carold Nuñez 
Bluegrass Country. Skolotāja stāstīja, ka kon-
kursā mūziķi bija tērpušies džīnās, bet kauboju 
cepure kopā ar spīdīgajiem tērpiem un kantrī 
dejas soļiem lieliski saderēja. 

Koncerta beigās mūziķi pārģērbās vēlreiz un 
baltsarkanos minimālos tērpos spēlēja aizkusti-

nošu Latvijas 100 gadiem veltītu latviešu 
tautasdziesmu popūriju Normunda Kalniņa 
apdarē. Mūzikas nodaļai sadarbojoties ar dizaina 
nodaļu, tērpus darināja Liepājas mākslas, 
mūzikas un dizaina vidusskolas programmas 
„Apģērbu dizains” audzēkņi un viņu skolotāja 
Marita Viļumsone. Sarkanbaltajos tērpos 
ansamblis piedalījās olimpiādes atklāšanas 
ceremonijas nāciju parādē un nesa Latvijas 
karogu. 

Koncerta beigās ansambļa vadītāji un DK 
latviešu biedrības pārstāvji apmainījās pateicības 
vārdiem, jaunie mūziķi saņēma puķes. Jaunieši 
bija priecīgi par iespēju mūzicēt Losandželosas 
latviešu namā Dienvidkalifornijas latviešiem, 
priecīgi par iespēju piedalīties tik liela mēroga 
konkursā un vairākām uzvarām, redzēt konkursa 
organizētības augsto līmeni, tikties ar citu valstu 
pārstāvjiem, gūstot iedvesmu un enerģiju.  

Pēc koncerta bija kopīga maltīte, galds  bagā-
tīgi klāts, bet mums ar ģimeni, kā pasakā teikts, 
nekas līdz mutei netika, pa bārdu vien notecēja, 
jo tūlīt pēc koncerta bija jādodas prom.  

Jutos patiešām priecīga, ka man bija iespēja 
būt Losandželosā laikā, kad stīgu ansamblis 
Amber Strings  mūzicēja latviešu namā.  

Žēl, ka jaunieši nevarēja Kalifornijā pavadīt 
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Mūziķi kopā ar koncerta apmeklētājiem latviešu namā 
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ilgāku laiku, piedaloties ne tikai konkursā, bet 
izbaudot mainīgo dabu, iepazīstot pilsētu un 
vides dažādību. Amber Strings vadītājas stāstīja, 
ka ansamblis – gan skolotājas, gan jaunieši 
Kalifornijā visu laiku jutās gaidīti un aprūpēti – 
vietējie latvieši daudz palīdzēja, veda ekskursijā 
uz Santamoniku un pusdienām eksotiskā 
meksikāņu restorānā. Stīgu ansambļa 
dalībniekus iepriecināja latviešu namā izjustā 

sirsnīgā gaisotne un ka tajā, lai gan tas ir tik tālu 
no dzimtenes, dzirdama skaidra latviešu valoda. 
Jaunieši vēlas atgriezties, lai atkal satiktu 
Dienvidkalifornijas draugus un labvēļus. 

Paldies liepājniekiem, ka viņi māca un mācās, 
izglīto jauno paaudzi. Esmu pārliecināta, ka par 
Liepājas jaunajiem mūziķiem mēs vēl daudz 
dzirdēsim. 

Nora Saulespurēna 

Ansambļa Amber Strings dalībnieki (no kr.):  
Everita Ulberte – 1. vijole (https://www.facebook.com/everita.ulberte) 
Timurs Rebčinskis – 1. vijole (https://www.facebook.com/profile.php?id=100031176128033) 
Pēteris Caune – 3. vijole  
Marija Tauriņa – 2. vijole (https://www.facebook.com/marija.taurina) 
Līva Ozola – 2. vijole 
Terēze Dārta Balode – 1. vijole, ansambļa koncertmeistare (https://www.facebook.com/tereze.balode.1) 
Māra Helena Vēliņa – alts (https://www.facebook.com/profile.php?id=100074242823598) 
Elza Vucena  – 3. vijole 
Evelīna Ulberte – 2. vijole (https://www.facebook.com/profile.php?id=100008587025891) 
Anete Pupila – čells (https://www.facebook.com/anete.pupila) 
Evelīna Ceļdoma – čells 
Jurģis Ozols – čells 

Amber Strings... varētu sagaidīt, ka būs 12 jaunie-
ši, kuŗi zāģēs vijoli, vai ne? Nebūt ne! Patiešām 
pasaules meistari, kuŗi uzvarēja un ieguva pirmo 
vietu. Šie jaunieši varētu mūzicēt Lasvegās! Bija 
kostīmu maiņas, īsi virtuōzi  priekšnesumi, dažus 
papildināja dejas.  

Pēc koncerta mūziķi baudīja uzkodas, dzēra 
kafiju, parunājās ar apmeklētājiem. Interesantas 
sarunas mums bija par manu Vērgali un mūsu 
Aptieku. Un jaunekļi mums apgalvoja, ka nekur 

Latvijā neesot tik silti uzņemti kā te, Losandželosā!  
Viņus izvizināja un aizveda uz Disnejzemi.  
Nama zālē bija kādi seši galdi, pie kuŗiem sēdēja 

klausītāji, un man bija ļoti žēl, ka nav neviena 
skolotāja un absolventu. Jā, mūziķu brauciens 
gandrīz nenotika visvisādu šķērsļu dēļ, un mūsējie 
jau sen bija saplānojuši atvaļinājumus, bērni droši 
vien vēl nometnēs vai aizbraukuši uz Latviju. Taču 
vienalga, jaunie mūzikanti par mums bija sajūsmā. 

Lisa Edmondsone 

Atsauksme par koncertu 
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Violas Lāces 90 gadu jubilejas svinības 
2022. gada 12. jūnijā Losandželosas latviešu 

biedrības biedre Viola Lāce svinēja 90 gadu ju-
bileju. Daudzi radi, draugi un paziņas ieradās 
Violas un Jāņa Lāču mājās sveikt jubilāri.  

Apsveikuma vārdus teica draudzes pārstāvji, 
Dienvidkalifornijas latviešu biedrības priekš-
nieks Ivars Mičulis, skanēja dziesmas. Annija 
Tetere nodziedāja Emīla Dārziņa komponēto 
dziesmu „Kā zagšus, tik lēnām” ar Rūdolfa 
Blaumaņa vārdiem. Tas bija personīgs sveiciens 
jubilārei. Viola Lāce vienmēr apsveica Anniju 
dzimumdienās, tāpat kā Biruta Šulce, Rita 
Daņilova, Guna Sondora, Tamāra Kalniņa un 
citas Venturas klubiņa dāmas, kuŗas bieži kopā 
ciemojās. Annija Tetere stāsta, ka no katras ir 
kaut ko iemācījusies, un Teteru ģimene ir patei-
cīga, ka meitai augot, tuvumā bija daudz visu 
paaudžu draugu. Dziesma Tetere un Nora 
Mičule apsveica jubilāri no Losandželosas lat-
viešu skolas. Viola Lāce vienmēr atbalstīja visus 
skolas sarīkojumus. Īpaši prātā palikušas pan-
kūku brokastis un rudens tirdziņi. 

Violas mazdēli Džons  un Benjamiņš pārmai-
ņus nolasīja vecmāmiņas  dzīvesstāstu angļu 
valodā, ko viņa pati bija uzrakstījusi. 

„Esmu dzimusi pirms 90 gadiem un 18 die-
nām Tilžā, Latvijā. Mēs dzīvojām ļoti mazā pil-
sētiņā Abrenes pagastā, kur mans tēvs bija mež-
sargs, bet mātes darbs bija rūpēties par mani. 
Mans tēvs un arī māte dzimuši Zemgalē. Dzīve 
bija vienkārša, laba. Bet tad divi diktātori, 
Hitlers un Staļins pieņēma Molotova-Rībentropa 
paktu un uz visiem laikiem mainīja pasauli. Mēs 
atstājām Tilžu 1944. gada jūlijā ar to, ko mūsu 
zirgs ratos varēja pavilkt. Tāpat kā daudzi latvie-
ši, sākām ceļojumu uz rietumiem. Man tajā laikā 
bija 12 gadu. Latviju bija okupējuši vācieši un 
pirms tam apmēram gadu Padomju Savienība, 
kad tūkstošiem latviešu tika izsūtīti uz Sibiriju. 
Mēs nevēlējāmies dzīvot komūnistu pakļautībā. 
Krievi atkal tuvojās, bet vācieši atkāpās. Mūsu 
ceļojums ilga apmēram trīs mēnešus (visu šo 

laiku gan nebraucām) līdz ostas pilsētai Liepājai, 
no kurienes vācieši bija ar mieru tos, kuŗi 
vēlējās, aizvest uz Vāciju. Mēs braucām ar tran-
sportkuģi un pēdīgi nokļuvām Drēzdenē. Pēc 
dažām nedēļām mūs aizveda uz Vācijas okupēto 
Čechoslovakiju. Dzīvojām mazā pilsētiņā augstu 
kalnos. Mani vecāki strādāja, un es gāju skolā. 
Tur satikām arī citus latviešus. Kad kļuva 
skaidrs, ka Vācija kaŗu zaudēs, sākām plānot 
virzīties uz rietumiem, kur bija amerikāņi. Viņus 
atradām Plauenā, un mums ierādīja drošu vietu, 
kur pavadīt nakti. Tur bija salasījusies dažādi 
cilvēki, kuŗi visu nakti skaļi trokšņoja. Ameri-
kāņi mūs mierināja, lai neuztraucamies, jo nāka-
mā rītā mēs sākšot ceļu atpakaļ uz dzimteni. Lie-
la problēma bija, ka neviens nerunāja angliski, 
bet pēdīgi varējām viņiem pavēstīt par mūsu vē-
lēšanos. Mūs aizsūtīja uz Jēnu. Pēc dažām ne-
dēļām mūs iesēdināja vilcienā, un sākās ļoti gaŗš 
ceļojums. Mēs sadraudzējāmies ar vilciena va-
dītāju, un viņš ļāva mums kādā pļavā sarīkot 
Jāņu svinības. No vilciena mūs izsēdināja 
Fišbachā, kur nākamos piecus gadus dzīvojām 
barakās. Tad sākās emigrācija uz Ameriku, mēs 
nokļuvām farmā netālu no Skenektedijas, 
Ņujorkas pavalstī. Dažus mēnešus vēlāk – 
Vilimantikā, Konektikutas pavalstī. Tā bija maza 
pilsēta ar vairākām lielām fabrikām – ideāla 
vieta cilvēkiem, kuŗi nerunāja angliski. Visi 
smagi strādāja, dzīvoja taupīgi un pamazām 
virzījāmies uz priekšu. Jaunieši ieguva izglītību 
kolledžās – Konektikutas universitāte no 
Vilimantikas ir dažu jūdžu attālumā.  

Es apprecējos 1954. gadā. Manā ģimenē tagad 
ir 30 cilvēku. Ļoti ar viņiem lepojos. Viņi visi ir 
labi izglītoti, smagi strādā un audzina savas 
atvases. Mums ar Jāni tagad ir deviņi mazmaz-
bērni, viņi visi šovakar ir te. Mūsu ģimenes 
locekļi dzīvo sešās dažādās pavalstīs.  

Otrais pasaules kaŗš bija šausmīgs – miljo-
niem cilvēku aizgāja bojā. Dievs mūsu ģimenei 
bija labvēlīgs un turpina mūs vadīt un svētīt.” 
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Jāņu svinības pie Zemjāņiem 

Šogad Losandželosā kopīga Jāņu svinēšana 
netika rīkota. Ivars Mičulis izteicās, ka nevarējis 
atrast nevienu, kas uzņemtos rīkošanu. Tomēr 
divas izvēles bija – braukt uz Sandiego, kur 
svinības rīkoja Jānis Legzdiņš vai pie dr. Jāņa 
Zemjāņa Karpinterijā. Aizbraucām pie Jāņa un 
Intas Zemjāņiem. Bija jauki, netrūka ne alus, ne 
jāņusiera, kā arī citu gardumu. Jānīti godināt  
sabrauca prāvs latviešu bariņš. 

Aivars Jerumanis  

Jāņa tēvs Jānis Zemjānis Intas Zemjānes sietais gardais jāņusiers  
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Ikviens Dienvidkalifornijas  
latvietis aicināts kļūt par 

Amerikas latviešu apvienības 
biedru! 

ASV ir apmēram 90 000 latviešu izcelsmes 
iedzīvotāju, bet ALA ir apzinājusi tikai nelielu daļu 
no viņiem. Diemžēl arī daudzi Dienvidkalifornijas 
latvieši nav ALAs biedri. Biedrība varētu uz ALAs 
kongresiem sūtīt vairāk delegātu, ja Amerikas lat-
viešu apvienībā ar biedrības starpniecību iestātos 
vairāk biedru. Kopīgi strādājot, mēs varam dot 
daudz, atbalstot latvisko izglītību un kultūru ne tikai 
mūsu jaunatnei, bet visai latviešu sabiedrībai – šeit, 
ASV, kā arī Latvijā!   

Remontdarbi Losandželosas latviešu namā 
Namā remontē mazo virtuvi. Projekta vadītājs 

ir Atis Blāķis, viņam palīdz Andris Boršteins, 
Edmunds Putins un Dāvis Reins. 

Konsultante – Liene Linde. 
Virtuves iekārtu  iztīrīt un revidēt  palīdzēja 

Liene Linde, Jānis Taube, Pegija Taube un 
Inguna Galviņa. 

No kr.: Liene Linde, Inguna Galviņa 
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Piecās Latvijas baznīcās jūlijā un augustā 
varēja noklausīties ērģeļnieces Ilonas Birģeles 
un sitaminstrumentu ansambļa Riga Percussion 
kopīgi veidoto unikālu latviešu kamermūzikas 
programmu. Vēl nedzirdētā sastāvā – ērģeles ar 
četriem sitaminstrumentālistiem –  Rīgas 
Jaunajā Svētās Ģertrūdes baznīcā 9. jūlijā ar 
diviem pirmatskaņojumiem pasaulē – komponis-
tu Santas Ratnieces skaņdarbu Polonya un 
Mārtiņa Miļevska Ritmic Waves – sākās koncer-
tu cikls  „Ritmu viļņi”. Stiprinot sabiedrības 
nacionālo identitāti un atspoguļojot patlaban 
pasaulē skarbo kaŗa temu, koncertā „Ritmu 
viļņi” skanēja arī komponistes  Lolitas Ritmanes 
mūzika no filmas „Dvēseļu putenis”.  Pārlikumu 
šim koncertu ciklam sadarbībā ar Lolitu Ritmani  
radīja komponiste Dzintra Kurme-Gedroica.  

Plašais sitaminstrumentu klāsts un ērģeļu 
tembru iespējas kopējā saspēlē rada dažādu 
raksturu un tēlu skaņu un ritmu laukus. 
Koncertos skanēja arī Antonio Vivaldi un Johana 
Sebastiana Bacha mūzika, kā arī bungu solo. 

Riga Percussion ir četru sitaminstrumentālistu 
– Virdžīnijas Laubes-Vītiņas, Normunda Everta, 
Mārtiņa Miļevska un Valtera Līča – nesen dibi-
nāts ansamblis. Mūziķi meklēja jaunu, interesan-
tu un Latvijā vēl nebijušu mūzikālo skanējumu, 
koncerta „Ritmu viļņi” programmā  apvienojot 
daudzveidīgu sitaminstrumentu un Ilonas 
Birģeles ērģeļu spēli.  
Ērģeles ar varenajām, krāšņajām un plaša 

spektra skanējuma iespējām var  aizstāt veselu 
orķestri, izņemot sitaminstrumentu tembrus. Ar 
kamermūzikas projektu orķestŗa „Rīga” sitam-
instrumentu ansamblis sadarbībā ar latviešu 
komponistiem un godinot Lolitu Ritmani, vēlē-
jās iepazīstināt klausītājus ar  nedzirdētu un jau-
dīgu repertuāru. Programmas saturā bija ietverts 
vēstījums – ar ticības spēku un lūgšanu par 
mieru pasaulē. 

Ilona Birģele ir pazīstama latviešu ērģelniece, 
festivāla „Latvija – ērģeļu zeme” dibinātāja. 

Sitaminstrumentālisti Normunds Everts, 
Virdžīnija Laube-Vītiņa, Valters Līcis un 
Mārtiņs Miļevskis, ir profesionālā orķestra 
„Rīga” dalībnieki, viņi guvuši lielu pieredzi 
aktīvi darbojoties arī citos, dažādu mūzikas 
žanru projektos.  

Koncerts „Ritmu viļņi” bija arī Sesavas lute-
rāņu baznīcā (10. jūlijā plkst.17.00), Jelgavas 
Svētās Annas evaņģeliski luteriskajā baznīcā 
(30. jūlijā plkst. 12.00), Malnavas Rožukroņa 
Dievmātes Romas katoļu baznīcā (20. augustā 
plkst. 16.00), Nautrēnu Sv. Jaunavas Marijas 
bezvainīgās ieņemšanas Romas katoļu baznī-
cā  (21. augustā plkst.12.00). 

Ieeja koncertos bija bez maksas, par 
ziedojumu.  

Latvijas baznīcās skanēja Lolitas Ritmanes mūzika no 
filmas „Dvēseļu putenis”  

Rīgas Jaunā Svētās Ģertrūdes baznīca 
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Septembrī Rīgā Grammy balvas laureāti – 
latviešu komponiste Lolita Ritmane, diriģente 
Eimija Andersone un skaņu inženieris Marks 
Matsons – ieskaņos skaņu celiņu Holivudas 
jaunā režisora Daniela Kreicberga  īsmetrāžas 
animācijas filmai Tahlequah the Whale: A 
Dance of Grief.   

Daniels Kreicbergs par savu jauno filmu 
pastāstīja:  

„Manuprāt, tas ir 
pārliecinošs stāsts, 
kuŗu mēs vēlamies 
pavēstīt pasaulei. Tas 
ir vēstījums par 
zobenvaļu māti 
Tahleku (Tahlequah), 
kas, nesot sava miru-
šā mazuļa ķermeni, 
ōkeānā nopeldēja 
tūkstošiem jūdžu. 
Filmas sižeta pamatā 
ir patiesi notikumi: 
2018. gada 24. jūlijā 
pie Sietlas, Vašin-

gtonas pavalstī, dažus mirkļus pēc 
piedzimšanas pēkšņi nomira 
jaundzimušais zobenvalis. Viņas 
māte sava bērniņa nedzīvo ķermeni 
turpināja nest pa ūdeni vairāk nekā 
1000 jūdžu,  demonstrējot sēras un 
izpelnoties starptautisku preses un 
lasītāju uzmanību. 2021.gadā kopā 
ar Meinart Animation Studio sākām 
strādāt pie šīs ASV un Lietuvas kop-
producētās novātoriskās 15 minūšu 
gaŗās animācijas filmas, un nu uz 
klimata krizes fona, kas apdraud 
mūs visus – gan zobenvaļus, gan 
mūs, cilvēkus, – filmā atainosim šo 
vaļu mātes 17 dienas ilgo sēru 

meditāciju.”  
Filmas pirmizrāde plānota 2023. gadā, un tās 

veidotāji vēlas to izrādīt starptautiskos filmu 
festivālos.  

„Mēs ceram, ka šī filma skatītājiem ļaus 
izprast mūsu katarses pilno un pacilājošo cerības 
un līdzjutības vēstījumu. Covid pandēmija, kaŗš 
Ukrainā un citas problēmas ir pasliktinājusi 
stāvokli visā pasaulē, taču mums izdevās mūsu 
filmu pabeigt, un domājam, ka tā šim laikam ir 
ļoti piemērota. Šis projekts aizsākās kā pazemīgs 
sapnis 2020. gadā. Mūsu starptautiskajā kopra-
žojumā skanēs triju Grammy balvas laureātu  – 
Lolitas Ritmanes, Eimijas Andersones un Marka 
Matsona oriģinālmūzika, un tajā būs redzamas 
vairāk nekā 10 000 ar roku gleznotas zobenvaļa 
illustrācijas, kas tapušas Lietuvas slavenajā 
Meinart Animation Studio,” teica filmas 
scēnārija autors un režisors Daniels Kreicbergs. 
Viņam šis darbs būs debija animācijas filmu 
veidošanā. 

Informācija par filmas režisoru un topošo 
projektu: www.danielkreizberg.com 

Trīs Grammy balvas laureāti Rīgā ieskaņos skaņu celiņu  
Holivudas režisora animācijas īsfilmai 

Daniels Kreicbergs 
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Ansambļa Moonchild mūziķi Rīgas lidostā   

Ansambļa Moonchild  koncerti Eiropā 

2022. gada 3. septembrī Rīgā  Palladium zālē 
bija koncerts Losandželosas alternātīvai R&B 
grupai Moonchild. Ansamblī  muzicē Ambera 
Navrana (Amber Navran), Makss Briks (Max 
Bryk) un latviešu  multiinstrumentālists, 
komponists, aranžētājs un producents Andris 
Matsons. Moonchild mūzikālo darbību uzsāka, 
pateicoties sōlistes Amberas Navranas EP Speak 
Up, kas tapa vēl studiju laikos. Toreiz, dodoties 
albuma prezentācijas turnejā ASV, Ambera 
Navrana aicināja savus tagadējos grupas biedrus 
doties līdzi. Turnejas laikā mūziķi atklāja, ka 
viņus saista ļoti līdzīga mūzikālā gaume un 
rezultātā tika izveidota grupa. Sākotnēji trio 
pievērsās džeza un soulmūzikas žanram, bet 
desmit gadu laikā, meklējot jaunus mūzikālās 
izteiksmes līdzekļus un mūzikālās ietekmes, viņi 
nonākuši līdz mūzikai, ko vistuvāk iespējams 
raksturot kā alternātīvo R&B. 

Moonchild iemieso sarežģītas, progresīvas 
mūzikas sajaukumu ar klasisku, mierīgu 
skanējumu. 2021. gada novembrī grupa laida 
klajā albumu Starfruit, ko paši dēvē par savu 
jubilejas ierakstu. Desmit gadu laikā, kas 
pavadīti kopā, viņu jaunais albums Starfruit 
attaino trio mūzikālo sapratni un mīlestību gan 
citam pret citu, gan arī pret viesmāksliniekiem, 
kuri piedalījušies albuma tapšanā – Lala 
Hataveja (Lalah Hathaway), Aleksa Ailija (Alex 
Isley), Tank and The Bangas, Rapsody, Ill 

Camille, Mumu Fresh, Šantai Kena (Chantae 
Cann) un Džošs Džonsons (Josh Johnson).  

Starfruit ir grupas piektais studijas albums. 
Moonchild dalībnieki ir sadarbojušies un 

devušies koncertturnejās ar pazīstamiem 
māksliniekiem – Kamasi Vašingtonu (Kamasi 
Washington), Stīviju Vonderu (Stevie Wonder), 
The Internet, Džilu Skotu (Jill Scott)  – un 
guvuši daudzu džeza mūzikas profesionāļu 
atzinīgu novērtējumu. 

Moonchild mūziķi Rīgā, Palladium zālē 
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Lielais Hugo piparnieks, tas bij kārtīgs 
nometnieks…  

Šī vasara bija ļoti jauka. Es pavadīju trīs 
nedēļas kalnos Katskiļu nometnē Ņujorkas 
pavalstī. Tur ieguvu jaunus latviešu draugus un 
satiku vecos draugus, jo šis bija mans ceturtais 
gads nometnē. Man nometnē patika visas spēles, 
nodarbības, dziesmas un dejas.  

Te ir  manu visinterantāko piedzīvojumu un 
notikumu saraksts nometnes laikā: 

1. Sporta svētki – nometņotāji piedalījās 
tāllēkšanas, skriešanas un bumbiņas mešanas 
sacensībās.  

2. Velotriāls – intrešu grupu, kuŗā es 
piedalījos, vadīja Kristaps Snudra no Latvijas. 

Vasara Katskiļos 

Helmuts un Hugo Sviksi pie karoga 

Mītne ar zelta slotu 

Rotaļas 
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3. Peldēšana ezerā;  man ļoti patika taka, kas 
ved uz ezeru, jo maliņā auga garšīgas meža 
avenes. 

4. Latviskās apceres nodarbības liepziedu 
tēja. Mēs paši plūcām liepu ziedus, kaltējām, 
likām maisiņos un dzērām. 

5. Pārgājieni – kalnos kāpšana. 
6. Meža spēles –  tik jauki būt zaļā, tīrā mežā. 
7. Karnevāls – spēles: laime vai nelaime? 

Bingo, kārtis. 
8. Zaļumballe – rotaļas, tautasdejas un trakās 

dejas. 
9. Ugunskurs – dziedāšana, priekšnesumi, 

smores un mācība, kā iekurināt ugunskuru. 
10. Svecīšu dievkalpojumi brīvdabas baznīcā, 

es tajos brīžos vienmēr jutos pateicīgs un 
apmierināts. 

Liels paldies visām organizācijām, kas mani 
atbalstīja: Dienvidkalifornijas latviešu biedrībai, 
Daugavas Vanagu apvienībai un Latvian Relief 
Fund. Paldies arī nometnes direktorei Mārai 
Dajevskai un programmas vadītājai Ingai 
Miemei Garbarino, ALAs sporta nozarei, visiem 
audzinātājiem, skolotājiem un manai ģimenei 
par atbalstu.  

Hugo Svikss 

Brauciens pa ezeru 

Pārgājiens 

Priekšnesums 

Līga Sviksa 
Fotograafe  LifeStyle  
Photography Studio 
949-380-1884 stu 
949-395-1628 mob 
www.fotograafe.com 
http://www.facebook.com/pages/
Fotograafe-Photo-Studio-
Gallery/100352133355813 
https://www.facebook.com/
peekaboophotostudio/ 
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The Fifth Annual New York Baltic Film 
Festival (NYBFF) presented by Scandinavia 
House: The Nordic Center in America returns in 
2022 as a hybrid festival with both in-person 
and virtual screenings on November 2-13. 
 
In-person screenings and events will take place 
at Scandinavia House in New York 
from November 2-6. 
 
The virtual cinema will once again be available 
to viewers in the U.S. via Scandinavia House's 
Elevent streaming platform November 4-13. 
  
The line-up of the largest U.S. festival 
presenting the latest award-winning and 
critically-acclaimed films from the Baltic region 
of Estonia, Latvia and Lithuania will be 
announced in late September. Festival passes 
and tickets will go on sale on Monday, October 
3rd. 
  
For program announcements, please subscribe to 
the festival newsletter 
at balticfilmfestival.com and Scandinavia 
House newsletter at scandinaviahouse.org For 
more immediate updates, follow NYBFF 
on Instagram and Facebook 

ABOUT THE NEW YORK BALTIC FILM 
FESTIVAL 
Established in 2018, the New York Baltic Film 
Festival is presented and organized by 
Scandinavia House in collaboration with the 
Consulate General of Estonia, Consulate 
General of Lithuania, and Daris Delins, former 
Honorary Consul for Latvia in New York and 
founder of the festival. 
  
Financial support for the festival comes from the 
Estonian Film Institute, National Film Center of 
Latvia, and Lithuanian Film Center, with 
additional sponsorship by the Lithuanian Culture 
Institute, Lithuanian Foundation, Embassy of 
Latvia in Washington D.C., Permanent Mission 
of Latvia to the U.N. in New York, American 
Latvian Association, and the PBLA Culture 
Fund. 
 
NYBFF is honored to be the only film festival 
outside Europe where the three film centers of 
Estonia, Latvia and Lithuania are cooperating 
partners focused upon raising awareness of 
Baltic cinema in the United States.  
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Lūgums Dienvidkalifornijas latviešu 
biedrības biedriem samaksāt biedru 

naudu par 2022. gadu!  

Sēdē piedalījās: Pauls Berkolds, Aivars Jerumanis, 
Jānis Legzdiņš, Diana Matura (Mathur), Ivars Mičulis, 
Guna Reina, Dāvis Reins, Inese Sviķkalne, Sanita 
Šūmane-Karami, Jānis Taube, Juris Zinbergs  

Sēde sākās plkst. 8.25 vakarā 
1. Darba kārtas pieņemšana 
2. Iepriekšējās valdes sēdes protokola pieņemšana 
3. Biļetena turpmākā izdošana 
4. 14. Saeimas vēlēšanas 
5. ALAs 71. kongress no 13. līdz 16. oktōbrim 

Bostonā 
6. Latvijas Republikas proklamēšanas dienas atceres 

svinības 
7. Dažādi iautājumi 
8. Kasieŗa ziņojums 
Ivars Mičulis iepazīstināja ar darba kārtu, visiem 

valdes locekļiem par sēdi paziņots e-pastā. 
Iepriekšējā DK LB valdes sēde notika 2022. gada     

9. jūnijā. Sekretāre Aija Zeltiņa Kalniņa protokolu 
izsūtīja e-pastā. Sēdes dalībnieki ar to bija iepazinušies. 

Guna Reina atgādināja, ka iepriekšējās valdes sēdes 
protokolā  rakstīts: „Ivars Mičulis informē valdi, ka 
vasaras DK latviešu biedrības Informācijas Biļetena 
izdevums ir pēdējais uz papīra iespiestais un septembŗa 
izdevums būs elektroniskā veidā.” Šis teikums jāsvītro, 
jo iepriekšējā sēdē netika lemts, ka no septembŗa DK 
latviešu biedrības Informācijas Biļetens būs tikai 
elektroniski. Sēdes dalībnieki nolēma svītrot šo teikumu 
un pieņēma protokolu ar labojumu. 

Dāvis Reins ziņoja, ka redaktore Astra Mora gatavo 
septembŗa biļetenu, kas iznāks mazliet vēlāk, jo viņa 
nedēļu bija Latvijā. Viņš runājis ar vairākiem, kuŗi 
solījuši iesūtīt rakstus septembŗa biļetenam. 

Biļetenu salikt pieteicās Diana Matura. Jurim 
Zinbergam ir priekšlikumu, kā turpmāk varētu izdot 
Informācijas Biļetenu. Viņš ierosināja sadalīt pienāku-
mus, lai katram būtu neliela atbildība un viens noteikts 
uzdevums. Juris Zinbergs un Ivars Kuškēvics ir ar mieru 
būt redaktora asistenti. Jāmeklē biļetena galvenais 
redaktors.  

14. Saeimas vēlēšanas notiks 1. oktōbrī.  Latviešu 
namā  vēlēšanu iecirknis būs atvērts no plkst. 7.00 rītā 
līdz 8.00 vakarā. Vēlēšanu komisijas priekšsēdis būs 
Dāvis Reins, sekretāre Guna Reina; komisijas locekļi –
Ivars Mičulis, Jānis Legzdiņš, Dainis Kalniņš. Biedrības 
valde informēs Latvijas pavalstniekus par vēlēšanām, 
par iecirkņa darbu un iespējām balsot pa pastu; izsūtīs    
e-pasta vēstules ar informāciju un aicinās balsot.  

ALAs 71. kongress būs no 13. līdz 16. oktōbrim 
Bostonā. Biedrība var sūtīt divus delegātus. Pieteikšanās 
anketas vēl nav saņemtas. 

Dāvis Reins izteica vēlēšanos būt par kongresa 
delegātu. Citu kandidātu nebija. Sēdes dalībnieki 
balsoja: par – 10, pret – 0, atturas – 1. 

DK LB valde apstiprināja Dāvi Reinu par delegātu 
ALAs 71. kongresā Bostonā, sedzot dalības maksu, 
lidojuma biļeti un viesnīcas izmaksas. 

Latvijas Republikas pasludināšanas dienas  atceres 
svinības Ivars Mičulis ieteica rīkot svētdien, 20. novem-
brī, Sanita Šūmane Karami – sestdien, 19. novembrī. 
Pauls Berkolds teica, ka, rīkojot sestdien, varētu plānot 
arī saviesīgo daļu ar sadziedāšanos un vajadzētu saīsināt 
svinīgā akta daļu. Programmas mūzikālo daļu rīkos 
Pauls Berkolds un Juris Žvikovs. 

Sēdes dalībnieki nolēma Latvijas Republikas prokla-
mēšanas dienas  atceres svinības rīkot 19. novembrī 
plkst. 2.00 

Inese Sviķkalne pateicās biedrībai par bērniem – 
Ievai, Mikum un Annai Arnoldiem – piešķirtajām 
stipendijām vasaras nometņu apmeklēšanai Latvijā. 

Sanita Šūmane Karami arī pateicās par biedrības 
piešķirtajām stipendijām un ierosināja pateicības ievietot 
Informācijas Biļetenā. 

Sanita Šūmane Karami ziņoja, ka Aija Kīna  
atteikusies no skolas pārzines amata. Mācības skolā 
sāksies 18. septembrī. 

Jānis Taube ziņoja, ka no 24. līdz 27. novembrim 
Losandželosā būs ALJAs kongress. Dažas sēdes un 
viens sarīkojums notiks  namā. 

Kasieris Jānis Taube ziņoja, ka izmaksātas iepriekšējā 
valdes sēdē piešķirtās stipendijas. Amber Strings 
koncertā ieņemts $1400. Visiem koncerta dalībniekiem 
kopā samaksāja  $700 – kā pateicības dāvanu $50 
katram dalībniekam un divām skolotājām. 

Valdes sēde beidzās plkst. 10.10 vakarā 
Sēdi vadīja Ivars Mičulis 
Protokolēja Guna Reina 

Dienvidkalifornijas latviešu biedrības valdes sēde  
2022. gada 24. augustā Zoom platformā 
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Meža kapos Rīgā 2022. gada 2. jūlijā radu, 
draugu un tuvinieku pulkā tika apbedīti ārsta un 
literāta Andŗa Ritmaņa un viņa dzīvesbiedres 
Asjas Magitas Ritmanes pelni.  

Andrim Ritmanim bija 92 gadi, kad viņš 
aizvēra acis uz mūžu 2018. gada 17. augustā.  

Asjas Magitas (dzim. Meļķe) Ritmanes sirds 
stāja pukstēt 2021. gada 5. decembrī, viņai bija 96 
gadi. 

Andris Ritmanis un Asja Meļķe apprecējās 
1944. gada 29. novembrī Dancigā. 

Ritmaņu dzimtas kapavieta Meža kapos ir 
blakus Latvijas Valsts pirmā prezidenta Jāņa 
Čakstes piemiņas vietai. Andŗa un Asjas Ritmaņu 
pelnu urnas uz apbedīšanas vietu nesa mazdēli – 
Kristofers Ritmanis un Andris Matsons; mazmeita 
Ilze Matsone un mazmazdēls Markus Staško nesa 
Latvijas karogu, ko Andris Ritmanis bija paņēmis 
līdzi, Otrā pasaules kaŗa beigās atstājot Latviju. 

Pelnu urnu apbedīšanas ceremonijas sākumā 
skanēja mūzika – Aija Matsone, viņas dzīves-
biedrs Eriks Džovels (Jovel) un Andris Matsons 
ar mežragu atskaņoja tautasdziesmu „Tek 
saulīte”. Lolita Ritmane pastāsīja par vecāku 
dzīvi, Andra Staško un Ilze Matsone lasīja 
dzejoļus. Pēc ceremonijas pavadītāji vēl ilgi 
pakavējās atmiņās par Andri un Asju Ritmaņiem, 
kuŗu ieguldījums latviešu sabiedrības vēsturē 
ierakstīts zelta burtiem.  

Andris un Asja Ritmaņi atgriezušies Latvijā 

Ieva Akuratere dziedāja dziesmu  
„Manai tautai” 
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Ģimenes locekļi 2. jūlijā pie Ritmaņu dzimtas kapavietas Meža kapos Rīgā 
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Ērika Mirdza Unta (dzimusi Muzikante) aiz-
vēra acis uz mūžu  2022. gada 18. maijā aprūpes 
namā Sunrise of Santa Monica, kur  pavadīja 
pēdējos savas dzīves gadus.  
Ērika Muzikante dzimusi Rīgā 1935. gada  

12. aprīlī. Kopā ar vecākiem viņa 1944. gadā 
atstāja dzimteni, bēgot no okupantiem.  

Losandželosā Ērika Muzikante mācījās 
Chouinard Art Institute un pēc institūta absolvē-
šanas strādāja par modes dizaineri. Viņas dzīves-
biedrs bija igaunis Hillars Unts (1935-2010), 
inženieru nodaļas profesors Kalifornijas valsts 
universitātē Longbīčā. Arī viņš atdusas Forest 
Lawn kapsētā. 

Uz mūža dusu izvadīta Ērika Mirdza Unta 

Atvadu ceremoniju Forest Lawn kapsētā 
Holivudā 2022. gada 4. augustā  

vadīja diakone Guna Reina 

Izvadītāji sapulcējās bēru mielastā Smoke 
House Burbankā un dalījās atmiņās  

par aizgājēju 

No kr.: Nora Mičule, Brigita Jerumane,  
Guna Reina, Dāvis Reins, Diana Citrona, 

Inguna Galviņa, Edgars Andersons 

Foto: Aivars Jerumanis 
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Svētdien, 21. augustā, visai kuplā skaitā bijām 
sanākuši mūsu dievnamā, lai atvadītos no 
ilggadējās draudzes un dāmu komitejas locekles,  
draudzenes, radinieces, jauka, mīļa cilvēka. 

Piemiņas svētbrīdī Losandželosas latviešu 
koris dziedāja korāli „Dieva mīlestības spēkā”, 
kur katrs pants beidzas ar Omulai tik raksturīgo 
dzīves devīzi „Viss labi būs”. Omula Pence bija 
ilggadēja koriste. 

Nelaiķes krustmeita Zane nolasīja Stellas un 
Ivara Kuškēvicu jaukās atmiņas. Tās mūs ieveda 
ciešu draugu ģimeņu viesībās. Neliels citāts no 
šīm atmiņām. 

„Omula un Ojārs mīlēja rīkot mājas un dārza 
viesības, īpaši Pateicības dienā un Ziemsvētkos. 
Viesiem ienākot pa durvīm, Ojārs vienmēr 
piedāvāja glāzi šampanieša, bet Omula – siltus 
pīrāgus. Kad Omulas gatavotās svētku maltītes 
bija nobaudītas, viesi parasti sanāca Omulas 
mājīgajā virtuvē un turpināja skrubināt tītara 

kaulus, bet Ziemsvētkos pulcējās pie klavierēm 
dzīvojamā istabā, lai izdziedātu visu latviešu 
Ziemsvētku dziesmu grāmatu no sākuma līdz 
beigām. Vairākus gadus Jaungada dienā tika 
rīkota Rožu parādes apmeklēšana, lietojot Penču 
māju kā bazi.” 

Galvenais, kas raksturīgs gan šīm, gan 
jebkuŗa cita, kas ko teica par Omulu, atmiņām, 
bija – viņas dzīvesprieks, smaids, smiekli. To 
uzsvēra arī draudzes priekšniece Tamāra Rūse, 
ar pateicībā pieminot Omulas aktīvo darbošanos 
draudzes sekretāres un dāmu komitejas priekš-
nieces amatā, raksturojot viņu kā stūŗakmeni 
mūsu draudzes darbā. 

Inguna Galviņa atvadu vārdos salīdzināja 
tuvāko mīlestību ar sveces liesmiņu, ko dažkārt 
nevar redzēt, ja svece deg aiz bieza, necaurre-
dzama kupola. 

Skanot brīnišķīgajai Egila Ozoliņa ērģeļspē-
lei, devāmies uz bēŗu mielastu turpat apakšstāvā. 
Kas reiz tur bijis, zinās, cik lielisku gastronomis-
ku baudījumu sagādā mūsu čaklo saimnieču 
sarūpētais cienasts. Vislabākajai saimniecei, visu 
labo virtuves „rūķu” virsvadītājai Lienei Lindei 
katru reizi ir sakāmi arī labi vārdi. Šoreiz tie ar 
lielu aizkustinājumu un sirds siltumu bija patei-
cības vārdi aizgājējai. 

Par daudzajiem kopīgajiem draudzības 
gadiem (kopš 1968. gada, kad Penči no Kanadas 
pārcēlās uz dzīvi Losandželosā) atmiņās dalījās 
Biruta Šulce.  Kā vissvarīgākais par Omulu atkal 
tika pieminēts viņas dzīvesprieks, gatavība jau-
nām dēkām un piedzīvojumiem.  

Mums katram pārdomu vērts ir Birutas 
teiktais: „Omula mīlēja cilvēkus, un viņai bija 
daudz draugu. Viņa mēdza teikt, ka katram 
cilvēkam ir vajadzīgi dažādi draugi – daži, ar ko 
kopā strādāt un darboties, citi, ar ko kopā 
skatīties mēnesī un sapņot, un arī tādi, kas ar 
abām kājām stāv uz zemes un tevi pieskata, lai 
tu neskrien par ātru.” 

Silvija Millere 

Atvadas no Omulas Pences 
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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 ārvalstīs 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 

LASĪSIM UN VĒRTĒSIM!  
„Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) izveidotā un 

vadītā lasīšanas veicināšanas programma „Bērnu, 
jauniešu un vecāku žūrija” darbojas jau 22. gadu. Šogad 
katrai vecumgrupai ir septiņas grāmatas,  „Vecāku 
žūrijas” kollekcijā – piecas. 

Jaunajā 2022. gada kollekcijā ir 33 grāmatas no 10 
izdevniecībām, 15 grāmatas  ir oriģinālliterātūras 
darbi.  Bērnu literātūrā šogad debitē Rebeka Lukošus, 
Ilze Skrastiņa un Žanete Lazdovska. Kollekcijā iekļauti 
jau zināmu un iemīļotu bērnu un jauniešu grāmatu 
autoru darbi. Jaunajā  kollekcijā šogad ir 18 tulkoti darbi 
no 11 valodām.  

Piedāvātā kollekcija ir piemērotaa dažādiem lasītāju 
līmeņiem un saturiski ļoti daudzveidīga.  

Rakstnieki rakstījuši par mūsdienīgiem tematiem – 
tīmekli, Zoom, ko drīkst publiskot un ko nedrīkst. 
Aizvien aktuāli ir temati par attiecībām ar vecvecākiem, 
vecākiem, kā pārdzīvot zaudējumu, par uzticēšanos, 
atbildību, cerību un pieaugšanu.  

Lasīšanas programmā „Lasi un vērtē ‘22” aicināts 
piedalīties ikviens! Grāmatu kollekciju Latvijas 
bibliotēkām, latviešu sabiedriskajiem centriem un 
latviešu skolām ārpus Latvijas  dāvā Latvijas Nacionālā 
bibliotēka un  LR Kultūras ministrija.  

No septembŗa ir iespēja kļūt par lasītāju pulciņa 
dalībnieku, kopā lasīt un lasīto pārrunāt, kā arī 
piedalīties dažādas lasīšanas veicināšanas nodarbībās un 
kļūt par programmas atbalstītāju.  

Nepalaidiet garām šo  izdevību un reģistrējieties! 
Kopā izplānosim grāmatu saņemšanu un 
apmaiņu: latviesuskola1950@gmail.com  

Cik lielā mērā  
Ir vajadzīgs  
MIERS  
          Lai apsētu lauku  
          Lai novāktu augļus  
          Lai vērotu zvaigznes  
          Un kaķīti glaustu            
Lai mazbērni augtu 
Lai gotiņu saimniece 
MIERĀ slauktu 
            Lai kad pieskartos 
            Sirmgalvja plaukstai 
            Krūtīs mājotu prieks 
            Un krāsnī uguns kurtos 
            Kad lietus aiz loga līst  
            Kā miers 
            Uz Zemes tavas 
            Un dzīvē uz priekšu 
            Laimīgs tu tiec 
Tik lielā mērā  
Ir vajadzīgs miers 
             Lai smaidu kad sniedz  
             Siltums caur tevi 
             PLŪST 
             Kā tikko slaukts 
             Saimnieces piens 
LAI caur dvēseli  
Tas augtu 
Un liktu tev sajust 
Tu esi 
            Pasaulei 
                        PRIEKS 
ru 

 



30  

Mūsu mīluļi, draugi, ģimenes locekļi, sarunu biedri  

Pieci kaķi sarunāja... atrast mājas pie 
Gunas un Dāvja Reiniem. Vai nu gluži 
sarunāja, bet ikviens mincis, kas pieklīdīs, 
vietu tur atradīs.  

Murmiņa ir vecākā, tad Runķuks, Valdas, 
Ārijs, un Rita. Rita ir pēdējā, kas izvēlējas 
dzīvot pie Reiniem un bauda labu dzīvi jau 
četrus gadus. Minči ne vienmēr labi satiek.  

Valdas palīdz labot tālrādes 
aparātu 

Ārijs guļ uz siltas veļas 
kaudzes 

Runķuks bauda Ziemsvētkus Murmiņa atpūšas 

Rita un Ārijs grib būt galvenie.  
Murmiņa, Ārijs un Rita parasti izvēlas 

gultu, bet  Valdas un Ruņkuks guļas vietu 
maina. Ārā viņi iet nevar, jo nav droši, apkārt 
staigā kojoti.    

Valdas jau bija nokristīts Best Friends 
Animal Society, un Dāvis Reins nolēma viņam 
paturēt lietuviešu vārdu.  

Ritai  arī patīk Ziemsvētki 

Latviešu valoda attīstās… 
Neibori bija atstājuši mobilfōnā mesidžu, lai brau-

cot šiem līdzi uz šopingstrītu. Šopingot ir kaifs, bet 
man piemetusies diareja. Iedzēru mazu šotiņu, lai 
gan esmu sitere beibītim. Tīnis atnāca no skolas un 
teica, ka viņu besī mobings. Frends aizvests uz hospi-
tāli, gandrīz izdarījis suicīdu, jo nevarējis korelēties 
ar citiem. Manam tīnim vajagot relaksēties, tagad 
klausās pleilisti un fano. Vēlāk iešot skeitot, ieteikts 

arī kāds retrīts, kas patlaban ir topā. Viņš ir 
eskeipists ar lielām espektācijām. Forši! 

*** 
Dēls, kam pieci gadi, klausās reklāmu radio: 

„Efektīgs brenda menedžmenta koučings! Patērētāja 
un brenda komunikācija. Autsorsinga formēšana 
risērčā. Distribūcijas montirongs. Semināri notiek 
Raiņa bulvārī 19.” 

„Tēti, kas tas Rainis ir?” 
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Īpašnieki pārdod māju Rīgā, Mežaparkā, Ķīnas, 
Šveices un Vācijas vēstnieku rezidenču tuvumā. 

Mājas platība 453 m²; zemes – 2422 m². 2000. gadā 
rekonstruētās ēkas atturīgā ziemeļnieku stila 
architektūra un izkoptā dārza īpatnējā reljefa 
architektūra apvienota vienā ģimenes īpašumā 
skaistākajā Rīgas rajonā. Klusums, miers, slaidu 
priežu un dekorātīvu augu ieskautā vidē. Ēkas lejas 
stāvā ir divas istabas (15 m² un 35 m² ) ar atsevišķu 
ieeju, kuŗās iespējams izveidot uzņēmumdarbības 
telpas privātai praksei vai birojam. Bez tām vēl 
noliktavas telpas, aukstā telpa konservu uzglabāša-
nai, atsevišķa virtuve, apkures telpa, garāža.  

Pirmā stāvā plaša viesistaba (40 m²) ar kamīnu un 
izeju uz terasi, bibliotēka, istaba viesiem ar tualeti un 
dušu, ēdamistaba ar atvērtu virtuvi. Liela terase 
(46,5 m²) vsaras baudīšanai un ciemiņu uzņemšanai 
ar lielisku skatu uz dārzu. Otrā stāvā plaša master 
bedroom (32 m²) ar augstiem griestiem un vannas 
istabu, kā arī vēl divas guļamistabas ar atsevišķu 
vannas istabu, divi balkoni. Paveŗas plašs skats uz 
skaisti ainaviski iekoptu dārzu. Mājā daudz iebūvēto 
skapju.  

Cena: € 850000  
Papildinformācija par mājas aprīkojumu: 
1. Kamīna apsilde – uz visām ēkas istabām izvilkti 

gaisa vadi, pa kuŗiem no kamīna plūst siltais gaiss 
(kluss ventilātors), apsildot visas istabas; 

2. Pa visu māju izvietotas led gaismas ar 
sensoriem; 

3. Ir elektriskais ūdenssūknis ar pieslēguma 
izvadiem ap visu māju (dārzam, dažādiem mazgāša-
nas darbiem u. c. vajadzībām); 

4. Optiskā interneta pieslēgums; 
5. Virtuves technika AEG un augstvērtīga 

santechnika; 
6. Elektriski atveramie/darbināmie vārti; 
7. Kvalitatīva (cinkota) metalla sēta uz bieziem 

betona pamatiem; 
8. Dārza architektes veidotais daiļdārzs vairāk-

kārt Rīgas domes konkursos ieguvis  titulu „Rīgas 
skaistākais dārzs”; 

8. Īpašumam ir 24 stundu apsardze ar 
signālizāciju; 

9. Ir ugunsdrošības signālizācija. 
Lūdzu zvanīt (+371) 26511739 vai ( +371) 

26517721, vai rakstīt:  tiesibas@gmail.com  
Labprāt atbildēsim uz visiem jautājumiem un 

piedāvājumiem.  

Pārdod māju Mežaparkā 
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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  
sūtīt ar priority mail, cena no $15-$20 

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.../ 

Gardumu piedāvājums 

Yogawithjuris.com  
Yogawithjurislanding  

Special offer on Private Yoga classes - https://
mailchi.mp/.../hi-from-juris-check-out-my-latest... 

 

Izstādi Inciemā par Anšlavu Eglīti   
var apskatīt FaceBook https://
www.facebook.com/102381052277120/
posts/135237582324800/?d=n  

Jāizņem personas apliecība (eID karte)  
Latvijas pavalstniekam vai nepavalstnie-

kam, kuŗš sasniedzis 15 gadu vecumu, no 
nākamā gada vidus būs obligāti jābūt per-
sonas apliecībai (eID kartei). Pilsonības un 
migrācijas lietu pārvalde (PMLP) aicina 
laikus izņemt eID.  
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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 
 

Septembrī un oktōbrī 
dievkalpojumu nebūs 
 
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 

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

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

Austrālijas latviešu izdevums 
www.laikraksts.com 

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/ 

 
 
 
 

www.latviesiamerika.com 

Library of Congress Prints and Photographs 
Division Digital Collections, Available Online  
www.loc.gov/collections/?fa=partof:prints+and... 
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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 septembris 

 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 

 
18. septembrī plkst. 11:00 LELBP kopbaznīcas svētdienas dievkalpojums un ZOOM 

Meeting ID: 823 3755 5841 Passcode: 839156 
Kollekte un ziedojumi būs par labu LELBP Misijas fondam 
Sekos sadraudzības pēcpusdiena pie kafijas galda  

30. oktōbrī plkst. 11:00 Pļaujas svētku dievkalpojums un ZOOM 
Meeting ID: 823 3755 5841 Passcode: 839156 
Pēc dievkalpojuma Pļaujas svētku pusdienas 



 35 

 

Lūgšanas par 
Ukrainu 
turpinās 

Katru dienu 
pulksten astoņos 

vakarā pēc 
Kalifornijas laika 

diakone Guna 
Reina vada lūgšanu 

par Ukrainu 
 

Dieva miers lai ir ar 
mums visiem!  

Uz Sibiriju 1941. gada 14. jūnijā aizvestos 
latvieši un igauņi kopā pieminēja Dienvidka-
lifornijas latviešu luterāņu baznīcā Losan-
dželosā 19. jūnijā.  

Dievkalpojumu angļu valodā vadīja 
mācītājs Enns Auksmanns un diakone Guna 
Reina. Ērģeles spēlēja Egils Ozoliņš. 
Sprediķi teica mācītājs Enns Auksmanns. 
Draudzes dziesmas dievkalpojuma apmeklē-
tāji dziedāja igauņu un latviešu valodā.  
Dievkalpojuma apmeklētāji aizlūdza par 
Ukrainu. 

Priekšnesumus bija sagatavojuši igauņu 
koklētāju ansamblis un vijolnieks Jānis 
Zemjānis. Puķes uz altāŗa lika DK Daugavas 
Vanagu apvienība, pieminot izsūtītos 
baltiešus. Pēc dievkalpojuma visi pulcējās uz 
kopīgu mielastu baznīcas lejas zālē. 
Klātesošos uzrunāja Aivars Jerumanis. 

Dievkalpojuma kollekti un ziedojumus 
veltīs palīdzībai Ukrainai. 

Piemiņas diena izsūtītajiem baltiešiem 

Diakone Guna Reina un Losandželosas igauņu luterāņu baznīcas mācītajs Enns Auksmanns 

ZOOM saite:  https://us02web.zoom.us/j/89995551767?
pwd=V1Bqa3BybkFCYUZZNEdFa2FySS9uZz09 
Meeting ID: 899 9555 1767      Passcode: 950462 



 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

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  


