
 

 Iznāk kopš 1951. gada decembŗa 

 2022.                                           OKTŌBRIS                                            Nr. 7 (741) 

  

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 

  

23. oktōbrī plkst. 1.00 Dienvidkalifornijas latviešu biedrības biedru pilnsapulce biedrības 
Alfona un Ināras Reinu piemiņas telpā Losandželosas latviešu nama otrā stāvā 

 

Ziņas par sarīkojumiem arī:  www.biedriba.org 

Losandželosas latviešu skolas audzēkņi 2022./23. mācību gada pirmajā dienā 
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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 
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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Losandželosas latviešu skolas 2022./23. mācību gada skolotāji un palīgskolotāji; 
no kr.: Ance Levina (viņai līdzās meitiņa Izabella), Benita Trapse, Juris Zinbergs,  
Sanita Šūmane-Karami, Inese Sviķkalne, Mārtiņš Leikarts, Ingrida Džennnigsa,  

Aleks Dankers, Aidans Džennings 

Losandželosas latviešu skola sāka jauno 
mācību gadu 18. septembrī kuplā skaitā: šogad 
skolu apmeklēs 29 audzēkņi, kuŗiem ir no 3 līdz 
12 gadu. Skolotāju pienākumus uzņēmušies 
astoņi skolotāji un trīs palīgskolotāji. Skolā 
ieradās četras jaunas ģimenes, tajās kopā ir 
septiņi bērni.  

Šogad skolēniem veselības pārbaudes 
apliecības nebija vajadzīgas. Diemžēl Aija Kīna 

ir atteikusies no skolas pārzines amata. Skolas 
saimi šogad sagaidīja un uzrunāja Inese 
Sviķkalne un Sanita Šūmane-Karami, viņas, 
tāpat kā iepriekšējos gados, turpinās pildīt arī 
grāmatvedes un mācību pārzines pienākumus. 

Pirmajā skolas dienā Losandželosas latviešu 
nama zālē krēsli bija novietoti vienā rindā, lai 
jaunākajiem audzēkņiem būtu labi pieejama 
mākslas izpausmes vieta, ja zīmēšana vairāk 

 Jaunā mācību gada pirmā diena Losandželosas latviešu skolā 
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aizrautu nekā rāma sēdēšana. Zāles galā  bija 
vairāki galdi uzkodām,  kā arī galds ar Latvijas 
Nacionālās bibliotēkas lasīšanas veicināšanas 
programmu „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”. 
Nedēļu pirms skolas mācību gada sākuma nama 
otrā stāvā skolotāji rīkoja talku un sakārtoja 
klašu telpas.  

Paldies Atim un Katei Blāķiem par zāles 
sakārtošanu dienu iepriekš.  Vāzēs bija saliktas 
puķes dāvināšanai, un skatuves priekšā uz 
statīva bērnudārza skolotājas Kristas Ances 
Levines darināts apsveikums skolas saimei, 
mācību gadu sākot. 

Sanita Šūmane-Karami un Inese Sviķkalne 
apsveica skolēnus un vecākus, priecājās par 
kuplo skolas saimi un aicināja visus savstarpēji 
iepazīties.  

Paldies skolotājiem: Kristai Ancei Levinei, 
Ingridai Dženningsai, Alekam Dankeram, 
Mārtiņam Leikartam, Inesei Sviķkalnei, kuŗi 
turpinās vai sāks darbu skolotāju pulkā! Paldies 
Ingridas dēlam un absolventam Aidenam 
Dženningsam, viņš šogad būs palīgskolotājs un  
palīdzēs vadīt nodarbības Valodas klases 
jaunākajai grupai. Šī gada pavasarī Aidens pats 
absolvēja valodas klasi, un viņa zināšanas lieti 

noderēs darbā ar jaunākajiem skolēniem. 
Valodas grupā skolotāja darbu šogad uzņēmies 
arī Juris Zinbergs, un strādāt skolā ik pārnedēļu 
atsaukusies Benita Trapse. Palīgskolotājas būs 
arī Ingūna Galviņa un Nora Mičule.  

Esam ļoti pateicīgi visiem, kas veltīs savu 
laiku un pieredzi, strādājot skolā un atbalstīs 
latvisko izglītību. Skolotājas un palīgskolotāji 
saņēma puķes, skolotāji  rudenīgus ābolus 
latviskos linu maisiņos. Puķes un dāvanas bija 
sagādājusi Inese Sviķkalne. 

Sanita Šūmane-Karami un Inese Sviķkalne 
vadīja iepazīšanās spēli, kas vienlaikus atgādi-
nāja par  skolā jau apgūtajām zināšanām: bērnus 
un pieaugušos lūdza sastāties aplī pēc saviem 
dzimšanas datumiem, pa mēnešiem kalendārā 
gada secībā. Izrādās, ka skolas saimē maz 
janvārī dzimušo un tikai viens februārī, turklāt 
ne audzēknis, bet gan audzēkņa tēvs. Nākamie 
uzdevumi, kuŗā dalībnieki sagrupējās, vadoties 
pēc pie savām vārdu zīmītēm uzlīmētajām 
uzlīmēm, bija iepriekš sagatavoti jautājumi, 
piemēram, nosauc Latvijas upes, uzzīmē latviešu 
tradicionālos ēdienus, uzraksti un nolasi 

Vecāki un bērni sadalījās grupās un kopīgiem 
spēkiem risināja uzdevumus, lai pārbaudītu 
savas zināšanas; šīs grupas uzdevums bija 
uzrakstīt 10 Latvijas upju nosaukumus  

Šīs grupas uzdevums bija uzrakstīt un 
uzzīmēt septiņus latviešu virtuves ēdienus  
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tautasdziesmas ar vārdu „saule” tajās, uzraksti 
latviešu tautastērpu daļas, nosauc ezerus Latvijā 
u. tml. 

Gan audzēkņi, gan vecāki bija ļoti zinīgi un ar 
visu tika galā godam. Vai tas nozīmē, ka šogad 
nekas vairs nebūs jāmācās? Nē, to tas nebūt 
nenozīmē! Skolotāji ar entuziasmu, uzņēmību 
un jauniem spēkiem,  ar zināšanām apbruņoju-
šies, ir gatavi mācīt visus latviešu skolas 
audzēkņus, kuŗi izslāpuši pēc jaunām zinībām.  

Pēc iepazīšanās spēlēm ar siltiem apsveikuma 
vārdiem skolas saimi uzrunāja Daugavas Vanagu 
organizācijas Dienvidkalifornijas apvienības 
priekšnieks Teodors Lilienšteins, dāvinot skolai 
jau Draudzīgajā aicinājumā paredzēto dāvanu –
500 dolaru, kas grāmatvedības misēkļa dēļ bija 
mazliet aizkavējusies. Esam pateicīgi par to – 
liels paldies DV organizācijas DK apvienībai! 

Pēc spēlēm visi devās ārā nofotografēties, tad 
atpakaļ namā baudīt uzkodas. Tās sagādāja 
Ingūna Galviņa, Kate Blāķe un Sanita Šūmane-
Karami. Kate Blāķe ar draudzenes Čeritijas 

Teilores (Charity Taylor) palīdzību bija 
apklājušas galdus ar  baltiem galdautiem un 
sagatavojušas uzkodas. Pirmajai skolas dienai 
Kate Blāķe bija izcepusi gardas ābolmaizītes. 
Paldies par lielo darbu visām čaklajām rokām! 

Skolas saimi apsveikt bija ieradusies 
Dienvidkalifornijas latviešu ev. lut. draudzes 
diakone Guna Reina, viņa atnesa dzeltenas rozes 
skolotājiem,  pilnu šķīvi mazām un krāšņām 
kūciņām, teica galda lūgšanu, novēlēja Dieva 
svētību un labu veiksmi jaunajā mācību gadā! 
Pateicamies par diakones un draudzes 
apsveikumu! 

Pēc kafijas un uzkodām skolotāji ar savu 
klašu audzēkņiem devās uz klasēm, un audzēkņi 
dalījās savos vasaras piedzīvojumos. Nedaudz 
vēlāk visi atkal satikās zālē, lai kopīgi ietu 
rotaļās, kā arī dotu iespēju pašiem mazākajiem 
ļaut saprast, ka rotaļas var būt jauka izprieca un 
reizē mācību stunda! 

Skolas mācību pārzine jau laikus vairākus 
mācību materiālus bija novietojusi skolotājiem 
klasē uz galda, Valodas klases skolotāja Ingrida 

Šīs grupas uzdevums bija uzrakstīt desmit 
latviešu tautastērpa sastāvdaļas  

Šīs grupas uzdevums bija uzrakstīt trīs 
tautasdziesmas, kuŗās ir vārds „saule” 



6  

Dženinngsa un bērnudārza audzinātāja Ance 
Levina bija sagādājušas materiālus saviem 
audzēkņiem, Inese Sviķkalne Losandželosas 
latviešu biedrības telpā, kuŗā šogad strādās, bija 
nolikusi savai klasei nepieciešamās lietas un 
materiālus, kā arī sagatavojusi skolotājiem 
dokumentāciju stundu uzskaitei, apmeklējumam 
u. tml.  

Skolas klašu saraksts un stundu pārskats bija 
pie informācijas dēļa un, to pārskatot, šķita, ka 
par visu ticis padomāts. Likās, ka visvairāk 
sajūsmināti par pirmajām nodarbībām bija tieši 
bērnudārza audzēkņu un tie vecāki, kuŗi skolā ar 
savām atvasēm bija pirmo reizi un pie klases 
durvīm vai kopā ar mazuļiem vēroja, kā viņiem 
klājas un, protams, dzīvoja un iespēju robežās 
darbojās viņiem līdzi! 

Pirmā skolas diena bija pagājusi un, kaut arī 
noguruši, bet, domājams, pacilātā garastāvoklī, 
mūsu jaunā paaudze ar saviem vecākiem no 
latviešu skolas devās mājup. Cerēsim, ka 
svētdienas rītos latviešu skola būs vieta, uz 
kurieni bērni gribēs doties ar prieku! 

Jāpiebilst, ka pirms 18. septembŗa rīta, kad 
Losandželosas latviešu skolas durvis atsprāga un 
pa tām spurgdama, čalodama un smieklu čalas 
kā ūdens šļakatas mezdama ietraucās bērnu, 

vecāku un skolotāju straume, trīs mēnešus ilga 
sagatavošanas, saskaņošanas un materiālu 
iepirkšanas darbi.  Šogad īpašs uzdevums bija 
virtuves remonts un ar to saistītie būvdarbi un 
celtniecības materiālu, instrumentu u. c. uzgla-
bāšana apakšstāva telpās. Tomēr Losandželosas 
latviešu nama pārstāvji, jo īpaši nama pārvaldes 
priekšnieks Aivars Jerumanis un Atis Blāķis, 
virtuves remontdarbu vadītājs un izpildītājs 
vienā personā, bija uzdevumu augstumos un 
paguva visu izkārtot tā, ka nevienam pat neradās 
nojausma par pamatīgo remontu, kas notiek 
namā. Viss bija sakārtots, iztīrīts un nolikts malā 
tā, lai pirmā skolas diena būtu svinīga, skaista 
un droša skolas saimei, gan dancojot zālē, gan 
pārvietojoties gaiteņos. Virtuves remonta laikā 
skolai bija iespēja izmantot nama saimnieces 
Ingūnas Galviņas virtuvi, ko viņa bija uzposusi 
jo īpaši tīru un kārtīgu. Arī parketa grīda nama 
zālē tika saremontēta, lai nodrošinātu drošu 

Bērnudārza skolotāja Ance Levine ar meitu 
Bellu piedalās dančos  

5.-7. klases audzēkņi, no kr.: Mikus Arnolds, 
Gustavs Daugavietis, Anna Arnolda un  

Nikols Leikarts strādā klasē 
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dancošanu un rosīšanos visiem nama viesiem. 
Sirsnīgs paldies Aivaram Jerumanim, Ingūnai 
Galviņai un Atim Blāķim par pretimnākšanu un 
sadarbību ar skolu, visus saimnieciskos darbus 
darot. Gatavojoties pirmajai skolas dienai,         
5.-7. klases audzēkņa Gustava Daugavieša tēvs 
Jānis Daugavietis ar īpašu aparātu iztīrīja visus 
augšstāva paklājus. Nama otrā stāvā telpas bija 
sagatavotas darbam skolotāju talkas laikā, kas 
notika tieši nedēļu pirms pirmās skolas dienas. 
Šogad turpinājās darbs, lai labiekārtotu skolotāju 
istabu. Tagad tajā ir jauns rakstāmgalds un liels 
balts skapis skolas materiālu un tautastērpu 
glabāšanai.  

Liels paldies visiem, kuŗi ieradās uz skolas 
talku, lai sakārtotu nama otrā stāva telpas, un 
īpašs paldies Atim Blāķim –  viņš palīdzēja 
skolotāju telpā samontēt Ineses Sviķkalnes 
sagādāto skapi;  Ancei Levinai – viņa dienu 
pirms skolas mācību gada sākuma pārkrāsoja 
bērnudārza telpas sienas; Mārtiņam Leikartam – 
viņš samontēja jaunos, Sanitas Šūmanes-Karami 
iegādātos un atvestos bērnu galdus gaišajai 
telpai. Paldies Ingridai Dženningsai, Ancei 
Levinai, Inesei Sviķkalnei, Ingūnai Galviņai, 
Atim Blāķim, Katei Blāķei un viņas draudzenei 
Čeritijai Teilorei par tīrīšanu un slaucīšanu, 
vešanu, ārā mešanu, sakārtošanu. Paldies Aijai 
Kīnai par apciemošanu, atspirdzinājumu iegādi 

talciniekiem un palī-
dzēšanu darbā! Liels 
paldies Lienei Lindei, 
viņa ziedoja 100 dola-
ru talcinieku pusdie-
nām!  

Paldies Aivaram Jerumanim par apciemojumu 
talkas dienā!  

Sirsnīgs paldies visiem par ieguldīto darbu 
skolas labā!  

Darbs skolā nekad nebeidzas, tas rit vasaras 
laiskajos mēnešos un arī pašlaik, kad pirmā 
skolas diena jau gaŗām, jo naski gatavojamies 
jaunai dienai, nākamajam sarīkojumam, 
nākamajai sapulcei, kad gatavojam mācību 

Visa skolas saime dejo! 

Paldies Blāķu ģimenei 
par dāvanu – tagad 

skolotājiem ir skaisti 
maisiņi ar skolas zīmi, 

kur glabāt  mācību 
materiālus 

Blāķu ģimene jau 
agrāk sagādāja un 
skolai uzdāvināja 

aizkaru  
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Lūgums Dienvidkalifornijas latviešu 
biedrības biedriem samaksāt biedru 

naudu par 2022. gadu!  

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.  

materiālus, kad palīdzam jaunajiem skolotājiem 
veidot mācību programmu, kad pieprasām 
līdzekļus jauniem projektiem, kad plānojam 
absolventu nodarbības, kad pērkam jaunas 
grāmatas un meklējam pēc iespējas lētākus to 
piegādes variantus no Latvijas līdz 
Losandželosai un, kad meklējam atbildes uz 
visiem ar skolas dzīvi saistītajiem jautājumiem 
no sadzīviski un šķietami viegliem līdz pat 
sarežģītiem un šķietami neatrisināmiem.  

Tie ir darbi, kuŗus veicot, skolas un personīgā 
dzīve savijas vienā ciešā, nedalāmā veselumā un 
kur katra veiksme nes patiesu prieku un piepil-
dījumu un katrs misēklis un sāpe nav īsti nolie-
kama kādā tālākā kaktā.  

Skolas saime ir kā viena liela ģimene, kur 
mēs visi, strādājot kopā mūsu bērnu un mīļās 
Latvijas labā, atbalstam cits citu, satuvināmies, 
mācāmies, augam paši un kopīgi audzinām 
bērnus par krietniem latviskās kultūras, valodas 
un tradiciju kopējiem. Paldies visai skolas 
saimei, kas darbojas mūsu visu kopīgo interešu 
labā. Paldies Inesei Sviķkalnei par atbalstu 
skolas mācību gada sagatavošanas darbos, par 
skolēnu elektronisko anketu veidošanu, 
reģistrācijas datu sakopošanu un arī par finanču 
jautājumu risināšanu, un ne tikai to! 

Paldies Aijai Kīnai par grāmatu iegādi un 
atsūtīšanu  no Latvijas.  

Paldies Dienvidkalifornijas latviešu biedrībai 
par pretimnākšanu un tīmekļa lietošanas apmak-
sāšanu skolas vajadzībām! 

Paldies visiem, kuŗiem rūp Losandželosas 
skolas darbība un kuŗi gatavi ziedot daļu no 
sevis, lai skolas vide būtu tāda, kuŗā katrs justos 
gaidīts un vēlētos uzturēties!  

S. Š-K, I. S. 

     Tīmekļa izdevumā The 
Times of Israel  9. septembrī 
ievietots Latvijas goda 
konsula Dienvidkalifornijā 
Juŗa Buņķa raksts The truth 
about the Baltics. 
Rakstu var izlasīt:  
https://
blogs.timesofisrael.com/the-
truth-about-the-baltics/ 
 

 
Septembrī Stephen Wise Free Synagogue 

Ņujorkā bija Andreja Hramcova un Jevgeņija 
Levina filmas Baltic Truth pirmizrāde. Filmā 
atklāti traģiskie notikumi Otrā pasaules kaŗa pir-
majos mēnešos Baltijas valstīs, kad tika iznīci-
nāta gandrīz visa okupēto Baltijas valstu ebrēju 
kopiena. Jevgeņijs Levins devās uz Latviju fil-
mēt pandēmijas sākuma dienās, un Juris Buņķis 
viņam palīdzēja iegūt atļauju ieceļošanai.  

Pirms filmas pirmizrādes Ņujorkā bija 
koncerts, kuŗā piedalījās mūziķis Dudu Fišers.  

Goda konsuls Juris Buņķis savā rakstā atbild 
uz Dudu Fišera un Togo goda konsula 
Kalifornijā Granta Gočina jautājumiem: kā tik 
liela mēroga slepkavība bija iespējama un kas 
bija vainīgie? 

 

The Times of Israel iznāk Izraelā kopš 2012. 
gada, galvenokārt angļu valodā un  un vēstī par 
notikumiem Izraelā, Tuvajos Austrumos un visā 
pasaulē.  

Patiesība par Baltiju 
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Šķirstu  Minesotas pavalstī Sentpolā notikušo 
XV Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku 
„Vadoni” un kavējos atmiņās.  Iespējams, ka 
svētkus ievadīja Jāņu sarīkojumi un svinības da-
žādas vietās Amerikā, vismaz tāda sajūta radās 
Ņudžersijā, Priedainē, kad tur 25. jūnija pēcpus-
dienā sākās  koncerts. Tajā piedalījās Ņujorkas 
tautasdeju kopa „Jumis”, „Jumalīte”, „Mazais 
Jumis”, no Filadelfijas  atbrauca „Dzirkstele”. 
Programmu uz estrādes pieteica Dziesma Tetere. 
Viņa  ir ļoti prasmīga – ātri nopina un uzdāvinā-
ja dejotājiem 11 vainagus, viens tika arī man! 
Pēc koncerta sākās dejas un līgošana līdz rīta 
gaismai. Tos pašus dejotājus bija prieks satikt 
Sentpolā. 

Svētku atvadu „Džeza brokastīs” sēdēju pie 
viena galda ar Vašingtonas (DC) latviešiem Uvi 
un Astru Grīnmaņiem. Uvis Grīnmanis teica, ka 
viņam par Dziesmu svētkiem Minesotā nav ne-
vienas negātīvas piezīmes, un esmu ar viņu vie-
nisprātis. Tie bija lieliski, Rīcības komitejas 
priekšnieks Ansis Vīksniņš ir apbrīnojams.  

Paldies čaklajiem rīkotājiem, viss bija pārdo-
māts līdz pēdējam un izdevās lieliski! 

Iebraucot Sentpolā, vairākās vietās ieraudzī-
jām ielas malā Latvijas karogus un plakātus par 
svētkiem. Sentpola ir skaista pilsēta, 
pašā pilsētas centrā uzmanību pie-
saista liels, balts nams – bibliotēka, 
uzcelta 1917. gadā. Apmetāmies 
Saint Paul Hotel, viesnīca celta 
1910. gadā, atjaunota 1982. gadā. 
Tajā viesi bijuši vairāki ASV prezi-
denti – Teodors Rūzvelts, Wiljams 
Hovards Tafts, Georgs Bušs, Bills 
Klintons, Džons Kenedijs, daudzi 

ievērojami aktieŗi. Viņu attēli novietoti redzamā 
vietā viesnīcas pirmā stāvā. 

Dziesmu svētku programma bija ļoti bagātīga, 
vairāki sarīkojumi notika vienlaikus, uz visiem 
aiziet nebija iespējams, īpašie tiem, kuŗi paši 
piedalījās – dejoja vai dziedāja.  

Dziesmu svētku dalībniekus ar savu klātieni 
pagodināja Latvijas vēstnieks ASV Māris Selga, 
Kultūras ministrs Nauris Puntulis, ministru 
prezidents Krišjānis 
Kariņš. 

Svētki sākās 29. jūli-
jā ar „Ieskaņas koncer-
tu”  Sentpolas kated-
rālē, vienā no lielāka-
jiem dievnamiem ASV, 
kuŗā ir lieliska akustika 
un izcilas ērģeles.  

Koris „Anima” no 
Saulkrastiem diriģentu  
Lauras Leontjevas un Matīsa Tuča vadībā dzie-
dāja tautasdziesmu apdares un Minesotas 
Magnum Chorum Dvaita Džileka (Dwight Jilek)
vadībā garīgas dziesmas. Trešajā daļā abi koŗi 
apvienojās un dziedāja Ērika Ešenvalda dzies-
mas, klavieŗpavadījumu spēlēja pats kompo-
nists. Pēdējai, „Dvēseles dziesmai”, ko diriģēja 
Krisīte Skare, pievienojās arī pacilātie klausītāji.   

Svētku atklāšanas koncerts  un Latviešu ārstu 
un zobārstu apvienības (LĀZA) 75 gadu jubile-
jas konference 30. jūnijā InterContinental Saint 
Paul Riverfront Hotel bija vienlaikus. LĀZAs 

Dziesmu svētki nebeidzas nekad … 

Nauris Puntulis Krišjānis Kariņš Māris Selga 

Sentpolas katedrāle 
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priekšsēdi Uģi Gruntmani pieveica kovids, viņš 
neatbrauca, sanāksmi viesnīcas Governors Room 
vadīja LĀZAs vicepriekšsēdis Juris Lazovskis 
no Kanadas. Mājastēva uzdevumu uzņēmās dr. 
Ēriks Niedrītis no Ņujorkas, viņš sagaidīja ap-
meklētājus, iepazīstināja. Lekciju par dzīves jē-
gu medicīnā bija sagatavojis Viskonsinas univer-
sitātes profesors, dr. Jānis Tupesis. Sanāksmes 
godaviesis bija Latvijas vēstnieks ASV Māris 
Selga. 

Dr. Juris Lazovskis pieminēja  mecenātes    
dr. Ainas Dravnieces-Galējas lielo atbalstu 
Latvijas ārstiem un žēlsirdīgajām māsām. Par 
ieguldījumu Latviešu ārstu un zobārstu apvienī-
bas dibināšanā un darbībā, par pašaizliedzīgu 
darbu medicīnā un izglītībā Visvaldim Georgam 
Nagobadam pasniedza LĀZAs Atzinības rakstu. 
Saieta dalībnieki noskatījās  fragmentus no fil-
mas  par LĀZAs 75 gadu vēsturi, filmu rādīja 
Rīgā, 9. Latvijas ārstu kongresā, kas notika no 
21. līdz 23. septembrim. Saieta apmeklētāji pus-
dienoja, tērzēja un noskatījās tautasdeju kopas 
„Pērkonītis” priekšnesumu.  

Netālu no Saint Paul 
Hotel un publiskās bib-
liotēkas ir vēsturiskais  
Landmark Center, uz-
celts 1902. gadā, kur 
bijis pasts, muita, tiesa, 
pat cietums. Pilsētas 
iedzīvotājiem 1970. ga-
dā izdevās novērst ēkas 

nojaukšanu, viņi  panāca, ka to izremontēja un 
atvēra 1978. gadā. Šeit varēja noskatīties režiso-
res Māras Pelēcas dokumentārfilmu Valiant par 
latviešu jauniešu demonstrācijām, kuŗās liela no-
zīme bija Juŗa Bļodnieka plimutam ar pretpa-
domju lozungiem.  

Svētku dienās Landmark Center  bija atklāta 
25 latviešu mākslinieku izstāde ar nosaukumu 
„Mākslas rija” – par godu Dvīņu pilsētu – Sent-
polas un Mineapoles iedzīvotājam un mākslinie-
kam Jānim Kalmītem. Viņam ir daudzas gleznas, 
kuŗās attēlotas rijas.  

30. jūnija vakarā 
devāmies uz zaļumballi 
– cūkas bērēm. Ballē 
bija 1000 apmeklētāju! 
Nepārtraukti skanēja 
lieliska mūzika, varēja izdejoties, gardi paēst, 
nofotografēties kopā ar ministru prezidentu 
Krišjāni Kariņu. Bērni šļūca pa slīdkalniņu un 
brauca ar skrejriteņiem. 

Galvenajā svētku viesnīcā InterContinental 
Riverfront bija divas izstādes – par koklēm un 
dižkokiem. Izstādē „Trimdas kokle” varēja ap-
skatīt Māras Lindes un Daces Veinbergas atras-
tās ārzemēs darinātās kokles, lielas un  mazas, 
pavisam 51. Daina Ieviņa atbildēja uz apmeklē-
tāju jautājumiem, bērniem patika kokles pataus-
tīt un paspēlēt. Ja kādam mājās ir kokle, ietei-
cams nosūtīt fotografijas un aprakstu, autora 
vārdu, izgatavošanas gadu, īpašām pazīmēm: 
trimdaskokle@gmail.com; https://
trimdaskokle.org/; FaceBook: Trimdas kokle. 

Bija milzīgs prieks satikt kaliforniešus, kaut 
arī uz īsu laiku – Paulu Berkoldu, viņam steidzo-
ties uz Garīgās mūzikas koncertu, Diānu Zaķi, 
Marutu Ratermani, viņas meitu Rutu Ratermani, 

Landmark Center 

Svētku dalībnieki pilsētas centrā 
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Gunu Grisvoldu (tagad viņa dzīvo Reno, 
Nevadas pavalstī), Ivaru Kuškēvicu, Anniju 
Teteri, Dziesmu Teteri,  Juri un Dairu Ciļņus, 
Valdi un Daci Pavlovskus, Jāni Lezdiņu, atkal 
dabūt Viļa Zaķa bučiņu uz vaiga… 

Annija Tetere dziedāja garīgajā koncertā 
ansamblī un kamermūzikas koncertā sōlo – 
„Mirdzas dziesmu” no Jāzepa Mediņa operas 
„Vaidelote”, gūstot mūziķa Jura Ķeniņa izcilu 
atsauksmi laikraksta  „Laiks” 13.-19. augusta 
numurā.  

Jaundeju skatē Ficdžeralda teātrī nevarēju 
sagaidīt „Pērkonīša” priekšnesumu, dejotāji 
izcēlās, balsoju par viņiem, un protams, žūrija 
viņus novērtēja. 

Kabarē „Vakars bez Juŗa Kronberga” visiem 
lika kavēties atmiņās par talantīgo dzejnieku un 
mūziķi, ko dēvēja arī par jokupēteri. Programma 
bija ļoti labi pārdomāta, tika deklamēti Juŗa 
Kronberga dzejoļi, mūzicēja „Akacis” un 
„Stokholmas spēlmaņi”, noskatījāmies senāk 
tapušu filmu fragmentus. Sēdējām pie galda ko-
pā ar Uvi Grīnmani, viņš pastāstīja, ka vairāk-
kārt ciemojies pie Juŗa Kronberga Stokholmā, 
viņš strādājis par kasieri apakšzemes vilciena 
stacijā un reizēm izgājis uz perona, paņēmis 
mikrofōnu un lasījis savus dzejoļu latviešu va-
lodā. Ovācijas izpelnījās aktrise Laila Robiņa, 
nodziedod „Dziesmu par mīlestības spēku” ar 

Juŗa Kronberga vārdiem. Ne vienu vien apmek-
lētāju pārņēma nostaļģija, un bija žēl, ka Juris 
Kronbergs  šo pasauli atstājis un nevarēja būt 
kabarē vakarā. 

Sanfrancisko Jaunā teātŗa izrāde „Anšlavs un 
Veronika” (pēc  Raimonda Staprāna lugas motī-
viem) atstāja divējādu iespaidu. Jaunā Rīgas te-
ātŗa aktieris Kaspars Znotiņš ārēji ļoti atgādināja 
Anšlavu Eglīti. Sanfrancisko Jaunā teātŗa aktrise 
Taira Zoldnere iejutās Veronikas Janelsiņas lo-
mā. Skatoties lugu, nemitīgi bija jādomā – vai 
tiešām tik saspīlētas bija viņu attiecības? Iespē-

Dziesma Tetere dzied Mirdzas dziesmu, pie 
klavierēm pianists Rūdolfs Ozoliņš 
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jams, tāds arī bija lugas autora un iestudētāju 
mērķis – likt skatītājiem vairāk iedziļināties divu 
izcilu rakstnieku personiskajā dzīvē. 

Pārsteigumu sagādāja Saulkrastu koŗa 
„Anima” koncertuzvedums „Krastā saviļņots”  
1. jūlijā Ordway Center for the Performing Arts. 
Koŗa diriģente Laura Leontjeva ir ārkārtīgi ta-
lantīga, prot iedvesmot, piesaisīt uzmanību, sa-
jūsmināt. Tādā korī ikvienam gribētos dziedāt! 

Par Dziesmu svētkiem bija reklāma vietējā 
laikrakstā Downtown St. Paula Voice, un uz 
sarīkojumiem nāca arī vietējie iedzīvotāji. 
Daudz viņu bija 2. jūlijā  Xcel Energy Center 
tautasdeju lieluzvedumā „Izdejosim novadus!”, 
kuŗā piedalījās 27 deju kopas! Mēģinājumi sākās 
agri no rīta, ilgi bija jāmēģina uznācieni un 
noiešana. Dejotāji līksmi apdejoja  Vidzemi, 
Kurzemi, Zemgali un Latgali. Un beigās, kad 
visi kopā dziedāja „Daugav’ abas malas…”, 
kāda sieviete satvēra manu roku  un jautāja, vai 
esmu latviete. Dzirdējusi apstiprinājumu, viņa 
teica: „Es arī gribētu būt latviete…” Vai ar to jau 
viss nav pateikts? 

Tautasdeju lieluzvedumā  vienā sektorā  tieši 
pretim skatuvei pie veselas rindas bija pielikts 
uzraksts – VIP,  bet neviens tur nesēdēja. Pēc 
pirmās daļas tās rindas malā apsēdos, bet tūlīt 
pienāca kāds darbinieks un teica, ka tur sēdēt 
nevar, jo rinda rezervēta. Jautāju, kad tad 
„ievērojamās personas” atnāks, un viņš atbildē-
ja, ka var atnāk kuŗu katru brīdi, bet tā arī ne-

viens neieradās. Koncerta beigās, ejot gaŗām 
apzinīgajam darbiniekam, ieminējos, ka neviens 
VIP neparādījās, un viņš teica, ka viņam kabatā 
ir instrukcijas, kuŗas  jāievēro, un varot man tās 
parādīt… 

Rokmūzikas koncerts  2. jūlijā sākās pavēlu,  
pirmajā daļā spēlēja „Akacis” un Astro’nout no 
Latvijas, klausītāji skaļi viņiem piebalsoja. Uz 
otro daļu, kuŗā spēlēja DJ Ai-VA nepalikām, jo 
ausis jau bija aizkritušas. Tikai projām ejot, 
pamanījām pie kases  uzrakstu, ka par vienu 
dolaru var iegādāties ausu aizsargus… 

Dziesmu svētku tirdziņā bija daudz rotkaļu 
stendu,  Jāņa Melngaiļa maize vienmēr tika 
momentā izķerta, grāmatu gan varēja būt vairāk. 
Pietrūka Ingūnas Galviņas un Alfrēda Stinkula 
galda, cerēju, ka varēšu iegādāties grāmatu 
„Mati sarkanā vējā”.  

Tirdziņā iepazinos ar Stefanu Brūveli, viņš ir 
fizikālais terapeuts un, kad pastāstīju viņam par 
savu lauzto elkoni, viņam bija vairāki derīgi pa-
domi. Turklāt viņam ir vairākas citas intereses: 
var palīdzēt atjaunot māju īpašniekiem dabiskās 
pļavas (tālrunis: 651-242-9711, e-pasts: 
stefan.bruvelis@gmail.com) un viņš ir 
rakstnieks!  

Bija paredzēts, ka rakstnieku rītu vadīs Sarma 
Muižniece-Liepiņa, bet viņa neatbrauca, jo sasli-
ma ar vīrusu. Vadību uzņēmās Laris Krēsliņš. 
Sarmas Muižnieces-Liepiņas dzejoļus lasīja 
Korijs Maklauds. Neatbrauca arī Maija Meirāne, 
viņa atsūtīja dzejoli par Dziesmu svētkiem.  

Stefans Brūvelis pastāstīja, ka latviešu valodu 
iemācījies no vecvecākiem, izlasījis daudzas 
latviešu vēstures grāmatas, īpaši nozīmīgs viņam 
bijis brāļu Kaudzīšu romāns „Mērnieku laiki”. 
Viņš sarakstījis grāmatu Social 
Class and Caste: A Study of 
Ethnicity in Colonial Latvia and 
Race in America.  

Bija saņemta sēru vēsts par 
Agates Nesaules nāvi, viņai 
rakstnieku rīta apmeklētāji veltīja 
klusuma brīdi.  Tautadeju lieluzvedumā 
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Nenotika Dievtuŗu daudzinājums, jo saslima 
Silvija Kļaviņa-Baršneja (Barshney). Vai viņu 
aizstāt nevarēja Aija Kīna?    

Prāveste Daira Cilne bija viena no dievkalpo-
juma vadītājiem Landmark Center.  

Sentpolā iegriezāmies arī skaistajā bibliotēkā. 
Bija sestdienas rīts, 
reizē ar mums ienāca 
kāds bezpajumtnieks, 
citi jau tur sēdēja. 
Darbinieki laipni pa-
skaidroja, kas kur atro-
dams. Zālēs lasītāju vēl 
nebija. Neviļus prātā 
nāca  kaut kur lasītais teiciens: „Mūsdienu 
analfabēts – viņš prot lasīt un rakstīt, bet ne lasa, 
ne raksta.”  

Viesnīcā InterContinental Riverfront un 
Landmark Center reizēm bija atvērta „Dziesmu 
sēta”, kuŗā dažādi ansambļi un sōlisti nomainīja 
cits citu, dziedot dziesmas un dejojot tautasde-
jas. Svētku galvenajā viesnīcā uzmanību piesais-
tīja  izstāde par latviešu Dziesmu svētku vēsturi. 
Un vēl daudz kas cits – nīkšanas telpa, bērniem 
rotaļas, ballīte; ikviens varēja atrast sev ko 
piemērotu  un interesantu.  

Ļoti vērtīgs bija svētku „Pavadonis”, kuŗā 
varēja atrast informāciju par sarīkojumiem,  
svētku karti, attālumiem, nokļūšanu uz sarīko-
jumiem, transportu, pat svētku viesnīcas sīku 
plānu!  Svētku rīkotāji pelnījuši kārtējo 
pateicību Cepuri nost!  

Žēl, ka nebija paredzēts brauciens uz dr. Jāņa 
Dimanta radinieku sidra ražotavu. Varbūt no 
turienes varēja atsūtīt automašīnu ar dzērieniem 
– pie tās noteikti stāvētu gaŗa rinda! 

Svētkos pēdējais 3. jūlijā bija kopkoŗa kon-
certs „Es upe, uz jūru plūstoša”, kuŗā piedalījās 
orķestris, kokļu ansamblis, bērnu koris, koristi 
no dažādām ASV pavalstīm, arī Latvijas. Kon-
certā skanēja skaistākās latviešu koŗa dziesmas 
(pietrūka manas vismīļākās – Jāņa Norviļa „Tās 
balsis…”). Koncertā dziedāja arī Latvijas mežu 
darbinieku vīru koŗa  „Silvicola” dalībnieki 
(koris pirms vairākiem gadiem viesojās 
Losandželosas latviešu namā). Annija Tetere 
dziedāja sōlo tautasdziesmā „Tumsa nāks”. 
Viņai ir tik spēcīga balss, ka nevajag nekādus 
mikrofōnus. Koncertā apmeklētāji noklausījās 
diezgan daudz bērnu koŗa dalībnieku ieskaņotus 
stāstījumus par latviešu tradiciju, valodas, dzies-
mu svētku nozīmi viņu dzīvē. Būtu gribējies 

Publiskā bbliotēka 
Sentpolā 
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dzirdēt arī koŗa vecāko dziedātāju vēstījumus. 
Viena no vecākajām koristēm bija Stella 
Kuškēvica, un viņai noteikti ir kas sakāms… 

Mums ir lieliski koristi un diriģenti, viņiem 
citam pēc cita diriģējot  pēdējo dziesmu – „Pūt 
vējiņi…” asaras sakāpa acīs, tā vien gribējās, lai 
koncerts  nebeigtos… 

Pēc svētkiem braucot  uz lidostu, pajautājām 
taksametra šoferim, kāda ir dzīve Minesotā. Viņš 
atbildēja, ka Sentpola ir gandrīz vai izmirusi, 
daudz kas slēgts, ielas tukšas. Dziesmu svētku 
laikā tā nebija – pa ielām staigāja latvieši, visur 
dzirdēja latviešu valodu, var teikt, ka latvieši 
Sentpolu bija ieņēmuši, pārņēmuši. Tātad rīkojot 
tur Dziesmu svētkus, tika uzlabota Minesotas 
pavalsts ekonomika! 

Pēc Dziesmu svētkiem daudzi dalībnieki pār-
braukuši mājās slimi ar kovidu. Saslimusi arī 
Stella Kuškēvica, un viņas vedeklai Liānai 
Eglītei bijis jāpaliek pāris dienas ilgāk Minesotā, 
jo bijusi pārāk slima, lai brauktu mājā. Tagad 

visi ir atveseļojušies, bet ar nogurumu bijis vēl 
ilgi jācīnās... Man pašai gadījās kas pilnīgi 
negaidīts. Nākamajā rītā mājās pamodos visai 
slābana, griezās galva, nevarēju lagā paiet, 
drebēju kā apses lapa, trīcēja rokas. Nespēju 
noturēt rokā kafijas krūzi, mocīja nelabums. 
Nekas cits neatlika, kā izsaukt ātro palīdzību. 
Mani aizveda uz slimnīcu, mērīja temperātūru, 
asinsspiedienu, neskaitāmas reizes ņēma asinis, 
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līdz atnāca ārsts un paziņoja, ka analizes liecina: 
esot infekcija, un to izraisījusi kāda kukaiņa 
kodiens. Nav gluži Laimas slimība, bet kas cits, 
ko vieglāk izārstēt. Slimnīcā mani paturēja pie-
cas dienas, varēju paiet, tikai turoties pie sienām 
vai pie īpaša balsta. Pēc tam vēl ilgāku laiku bija 
jālieto antibiotikas un citas zāles, kas kopā mak-
sāja 500 dolaru. Vēlāk atklāju, pagriežoties ar 
muguru pret spoguli, ka pie vienas rokas ir pa-
liels sarkans plankums ar mazu apaļu caurumiņu 
vidū – acīmredzot tur kukainis bija iekodis. 
Ārsti diemžēl to neredzēja, varbūt kodiena vietā 
varētu vēl ko atklāt. Tas laikam notika cūkas 
bēŗu zaļumballē, kur sēdēju āra paviljona malā, 
aiz muguras bija atkritumu tvertne, iztukšota, ar 
ieklātu jaunu melnu maisu, bet laikam tomēr no 
turienes kukainis izlīda un man uzbruka. 
Nudien, teiciens „Mazs cinītis (kukainītis) gāž 
lielu vezumu (cilvēku)!” ir kā naglai uz galvas.  

Par Dziesmu svētkiem Sentpolā  bijuši aprak-
sti vairākos izdevumus. Katram ir savs viedoklis 
un  iespaidi par sarīkojumiem, ikviens aicināts  
uzrakstīt un pastāstīt par redzēto, dzirdēto, pie-
dzīvoto,  pārdzīvoto, izjusto. 

 Paldies dr. Jānim Dimantam par uzaicināšanu 
uz kafejnīcu, kur kopā ar Astrīdu Puķīti un Vitu 
Kākuli sirsnīgi patērzējām. 

Ņujorkas tautasdeju kopa „Jumalīte” turpina 
mēģinājumus, jo brauks uz Dziesmu un Deju 
svētkiem Latvijā nākamgad. Šajā deju kopā dejo 
arī Annija Tetere, Līva un Dāvids Raiti. Dziesma 
Tetere palīdz dejas iestudēt. Dziesmu svētku ka-
rogs atkal nodots Kanadas latviešiem, 2024. ga-
dā būs Dziesmu svētki Toronto. Tātad tiksimies 
Rīgā, Toronto un visur citur, kur vien notiks nā-
kamie Dziesmu un Deju svētki. 

Astra Moora 

Sandiego latviešu ev. lut. draudzes piekšnieks 
Jānis Legzdiņš un Latvijas kultūras ministrs 
Nauris Puntulis Sentpolā dalījās atmiņās – 

abi ir no Tiņģeres ciema Talsu novadā 

Ojārs Vācietis 
 

Dziesma, pacelies spārnos pār zemi, 
Kam ciešanu bija tik daudz!  
Dziesma, pacelies spārnos pār zemi,  
Ko šodien par laimīgu sauc!  
Dziesma, pacelies spārnos pār zemi,  
Kam miera vējš karogos pūš!  
Dziesma, pacelies spārnos pār zemi,  
Kam piederēs bezgalīgs mūžs! 
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Lolita Ritmane, Marks Matsons,  
Eimija Andersone un Varis Kurmiņš  

Latvijas Radio 1. studijā 

Komponiste Lolita Ritmane septembrī Rīgā kopā ar  
diriģenti Eimiju Andersoni un dzīvesbiedru, skaņu inženieri 
Marku Matsonu Latvijas Radio 1. studijā ieskaņoja celiņu 
režisora Daniela Kreicberga animācijas īsfilmai Tahlequah 
the Whale: A Dance of Grief. Viņu kopdarbs – albums 
Women Warriors: The Voices of Change – saņēma  balvu 
Grammy katēgorijā „Labākā klasiskās mūzikas izlase”. 
Godalgu saņēma arī Latvijas Radio skaņu režisors Varis 
Kurmiņš, viņš pirms diviem gadiem Latvijas Radio 1. studijā 
veica šo ieskaņojumu, kuŗā piedalījās Latvijas mūziķu orķes-
tris un Rīgas Doma meiteņu koris TIARA.  

Rīta programmā „Atspere” 24. septembrī žurnāliste  Liene 
Jakovļeva tikās ar Lolitu Ritmani runāja par aktuālo viņas 
profesionālajā darbībā, atsauca atmiņā Grammy saņemšanas 
mirkļus un par sajūtām patlaban, Krievijas-Ukrainas kaŗa 
laikā.  

Latvijas Radio 1. studijā jūs tagad gaida spraiga un droši 
vien ilgi un rūpīgi gatavota ierakstu sesija. Ko iecerēts 
paveikt? 

Esmu ļoti laimīga par sadarbību ar režisoru Danielu 
Kreicbergu.  Viņš bija noklausījies gan Women Warriors, gan 

filmas „Dvēseļu putenis” mūzikas ierakstus, kuŗos spēlē bur-
vīgi Latvijas mūziķi, un viņam bija skaidrs, ka vēlas, lai arī 
šajā filmā ir orķestris un to ieskaņotu Rīgā.  

Atsaucu atmiņā sarunu ar Jums vēl pirms „Dvēseļu 
puteņa” pirmizrādes, kad atcerējāties pirmos satikšanās 
mirkļus ar orķestri Rīgā un to nelielo baiļu un šaubu sajūtu. 
Vai tagad ir pārliecība un drošība, ka viss būs labi? 

Neteikšu, ka būtu pārliecība, bet drošības sajūtu rada izci-
lais skaņu režisors Varis Kurmiņš. Viņš ar savu vienību visu 
tik perfekti un profesionāli nokārto, ka man nekad nav jāuz-
traucas. Es zinu – ieiešu studijā, un viss būs gatavs. Protams, 
paldies arī Mārim Briežkalnam par studijas noorganizēšanu 
un Edgaram Saksonam, viņš sapulcinājis lielisku orķestri. 
Man vairs nekad nav nervōzitātes, drīzāk ir skumjas, domājot 
– tagad sāksies šī ieraksta diena, un tās beigās viss būs galā 
un atkal būs jāgudro nākamais projekts. Es gandrīz vai esmu 
atkarīga, man vienkārši vajag vēl šo Latvijas orķestri! Es 
varētu vienkārši dzīvot kādā istabiņā te, komponēt un katru 
dienu strādāt ar šiem burvīgajiem mūziķiem. 

Grammy ir ļoti nozīmīga balva, bet tā nav pirmā jūsu 
balvu klāstā. Kur tās visas ir? 

Man ir neliels plauktiņš, uz kuŗa ir notis un balvas, Lielais 
Kristaps sēž blakus Emmy – viņi tā mīlīgi sadzīvo. Tās nav 
aizliktas aiz stikla un izgaismotas – tās tur vienkārši dzīvo un 
es uz tām īsti pat neskatos. 

Bet strādājot tās noder? 
Kad pie manis ierodas klienti, balvas nevar uzreiz pama-

nīt. Viņi ienāk, paskatās pa kreisi – tur ir ģimenes fotografi-
jas, tur ir klavieres un sintezātors, tad redz arī plauktiņu – o, 
Emmy un kaut kāds vīriņš. Tad es pastāstu, kas tas „Kristaps” 
tāds ir. Tagad tur atrodas arī Grammy balva. Neliegšos, tas 
mazliet nostiprina publisko atzinību, bet arī zināmā mērā rada 
spriedzi, atbildību un vēlmi pēc kaut kā augstāka. Balvas, 
protams, ir ļoti subjektīva lieta, un man ar tām ir ļoti palaimē-
jies. Man tagad ir laiks sākt trešo cēlienu savā dzīvē, un mēģi-
nāšu arvien vairāk rakstīt to, ko jūtu savā sirdī un dvēselē un 
vēlos parādīt pasaulei. 

Kādas ir šī brīža sajūtas tur, pāri ōkeanam, šajā trakajā 
gadā, kad visa pasaule vārās kaŗa šausmās? 

Kad kaŗš Ukrainā sākās, tad tas bija viss, ko ziņās rādīja 
no rīta līdz vakaram. Tagad tā vairs nav, un es par to skumstu, 
jo man šķiet, ka cilvēki pierod pie tā, it kā būtu normāli, ka 
kaut kas tāds notiek. Bet, protams, ir arī cilvēki, kas visu laiku 
strādā, lai palīdzētu Ukrainai. Šis ir ļoti nedrošs posms visai 
pasaulei. Domāju, ka pasaule ir ļoti polārizēta, un cilvēkiem 
jāsaprot, ka tas, kas ir tur uz austrumiem no šejienes, ir ļoti 
biedējoši un ļoti tuvu Latvijai. Mēs Losandželosā sēdāmies 
lidmašīnā uz Stambulu, lai no turienes dotos uz Rīgu, un šis 
milzīgais apkārtceļš, kas bija  jāveic, lai nešķērsotu Ukrainu, 
man iecirta kā ar nazi. Tā ir milzīga zeme, kur cilvēki mirst, 
cilvēkus nogalina un notiek vardarbība. Mums jāpalīdz 
Ukrainai un tās cilvēkiem un jādara viss, lai nekas tāds 
nenotiktu arī Latvijā. 

Lolitas Ritmanes saruna ar žurnālisti Lieni Jakovļevu 
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Apgāds  „Dienas Grāmata” laidis klajā teātŗa 
zinātnieces Ievas Strukas monografiju „Par skaisto un 
aplamo dzīvi”, kas veltīta rakstnieka, drāmaturga un 
gleznotāja Anšlava Eglīša dzīvei un daiļradei. Monogra-
fija iznākusi serijā „Es esmu..". Autore vairākus gadus 
rūpīgi pētījusi Anšlava Eglīša literāro biografiju.   

Ieva Struka (dzim. 1974. gadā) strādā Latvijas Nacio-
nālajā teātrī par literārās daļas vadītāju.  Viņa uzrakstīju-
si monografiju „Pēteris Pētersons” un sakārtojusi atmiņu 
krājumu „Runcis”, sarakstījusi grāmatas „Sarunas ar 
Māru Ķimeli”, „Aiz priekškara Latvijas Nacionālais 
teātris”, sastādījusi un komentējusi kopotus rakstus 
„Gunāra Priedes dzīve un darbi” piecos sējumos. Ieva 
Struka ir vairāk nekā 600 rakstu autore.  

Monografija par Anšlavu Eglīti 

Gleznotāja Astrīda Prestone jūnijā un jūlijā piedalījās divās mākslinieku grupas izstādēs – Nocturnal Sun 
galerijā SCAPE Losandželosas piepilsētā Carona del Mar, kā arī Joan and Jack Quinn Callection rīkotajā 

ceļojošā izstādē no Beikersfīldas līdz Bostonai; māksliniece jau gatavojas nākamajām izstādēm 

 

Izstāde par Anšlavu Eglīti atvērta Inciema tornī, 
adrese: Anšlava Eglīsa ielā 5, Inciems, Siguldas novads. 

Darba laiks: no otrdienas līdz sestdienai no plkst. 
10.00 līdz 5.00; ieeja bez maksas. Izstādes autori 35 
kvadrātmetros atainojuši «Anšlava Eglīša pasauli bez 
robežām».   

Žurnāla „IR” 2022. g. # 30 (28. VII - 3. VIII) 
ievietots Veronikas Viļumas raksts „Jaunais cilvēks” par 
izstādi Inciemā, kas atklāj rakstnieka daudzpusīgo 
personību.  

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

Anšlavam Eglītim  
veltīta izstāde 
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Sirsnīgi pateicamies Dienvidkalifornijas 
latviešu biedrībai, valdei un priekšsēdim Ivaram 
Mičulim, kā arī Dienvidkalifornijas Daugavas 
Vanagu apvienībai un priekšsēdim Teodoram 
Lillienšteinam par stipendiju piešķiršanu mūsu 
dēliem Eduardam un Tomasam 3x3 nometnes 
apmeklēšanai Bērzainē, Vācijā. 

Ar nometnes moto „Augsim lieli, augsim 
stipri, būsim sveiki, veseli!” turpināsim celt 
godā un cienīt latviešu valodu, izglītību un 
kultūru! 

Aija un Dainis Kalniņi 
 
Gribu pateikt milzīgi lielu paldies DK LB un 

tās priekšniekam Ivaram Mičulim par piešķirto 
stipendiju 3x3 nometnes apmeklēšanai Bērzainē. 
Nometne notika Freiburgā, Vācijā. Esmu 
sajūsmā, ka man bija iespēja pavadīt izglītojošu 
laiku šajā īpašajā vietā kopā ar ģimeni. 

Nometnes moto bija „Augsim lieli, augsim 
stipri, būsim sveiki veseli!”. Šie vārdi attiecas uz 
latviešu ģimeņu augšanu gan garīgi, gan fiziski. 
Es nometnē iepazinos ar latviešu ģimenēm no 
Vācijas, Latvijas un Francijas. Mani pārsteidza, 
cik daudz kopēju interešu mums visiem bija, un 
mēs visi varējām sarunāties latviešu valodā! 

Nometnē es apmeklēju dažādas interesantas 
ievirzes jeb nodarbības. Vislabāk nan patika 
„Vilku mācība”, ko vadīja Jānis Atis Krūmiņš. 
Vēl mēs kopā ar draugiem iestudējam modernu 
lugu par Sarkangalvīti, ko izrādīja talantu 
vakarā. Man patika sadziedāšanās un danču 
vakari. Kādu vakaru mēs visi kopā dziedājām ar 
Austri Grasi. Man liekas, es nekad tik daudz 
neesmu dziedājis vienā nedēļā, kā tas bija 
nometnē! Arī danči kopā ar folkloristi Ilgu 
Reiznieci bija jautri. Mūsu zināšanas par 
latviešu valodu, Latvijas ģeografiju un 3x3 
nometnēm visā pasaulē pārbaudījām viktorīnas 
vakarā. Tas vakars bija ļoti interesants, jo es biju 
savas vienības kapteinis, un man bija jāsacenšas 
ar manu māmiņu. 

Pārgājienā uz Švarcvaldes kalniem 

Ar Tomasu dodamies uz „Vilku mācībām” 

Pateicība par ieguldījumu latviskā izglītībā 
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Brīvajos brīžos  ar draugiem spēlēju dažādas 
spēles, filozofējām par dzīvi un kā ir būt latvie-
tim, kas nedzīvo Latvijā. 

Kādā pēcpusdienā es noorganizēju papīra 
lidmašīnu locīšanu un lidināšanas sacensības. 
Biju pārsteigts, ka mūsdienās gan bērni, gan 
pieaugušie ir aizmirsuši, kā locīt papīra 
lidmašīnas. Nodarbībā un sacensībās piedalījās 
daudz bērnu un vecāku. Domāju, ka nākamreiz 
es gribētu vadīt vēl kādu nodarbību. 

Par 3x3 nometni Bērzainē Facebook var atrast 
dažādus tvartus, kuŗos pastāstīts, kas katru dienu 
notika. Filmēšanas grupa mani  bieži intervēja. 
Prātoju, ka citgad man patiktu piedalīties filmē-
šanas un žurnālistikas ievirzē. 

Pateicoties maniem vecākiem un DK latviešu 
biedrībai, man ir jauni draugi, interesanta piere-
dze, un tagad sapratu vislabāk, ka mēs, latvieši, 
esam lieliski! Gribu daudziem pateikt paldies! 
Uz redzēšanos!  

Eduards Zeltiņš-Kalniņš 

Kopā ar Ilgu Reiznieci 

Kaŗā kritušo piemiņas vietā 
Mūsu ģimene Bērzainē 
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Pašā vasaras pilnbrie-
dā, 20. un 21. jūlijā man 
bija iespēja piedalīties 
ārzemju latviešu skolo-
tāju profesionālās piln-
veidošanās kursos 
Latvijā. Latviešu skolotāji no  Eiropas, ASV, 
Kanadas, Austrālijas, Krievijas un Gruzijas 
pulcējās skaistā un omulīgā viesu namā „Bille” 
Drabešu pagastā, Cēsu novadā. Šos skolotāju 
kursus rīko Latviešu valodas aģentūra (LVA) ar 
Latvijas Republikas Izglītības ministrijas un 
Pasaules brīvo latviešu apvienības (PBLA) 
atbalstu. Kursu mērķis ir ne tikai izglītot un 
atbalstīt ārzemju latviešu skolotājus, bet arī 
veidot jaunas sadarbības, dalīties pieredzē, 
smelties jaunas idejas un svinēt kopā. 

Pirmo reizi biju šo kursu dalībniece 2018. ga-
dā Salacgrīvā. Atgriezusies Losandželosā, lat-
viešu skolā  ar lielu sajūsmu stāstīju par to, cik 
interesanti ir šie kursi, ko kursos apguvu, ar kā-
du pieredzi varēju padalīties, kādus metodikas 
materiālus piedāvā LVA, ar ko iepazinos un kā 
varētu sadarboties ar citām latviešu skolām, 
veidojot kopējus projektus.  

Pagāja četri gadi, un pandēmijas laikā divus 
gadus kursi nenotika. Tādējādi atkalredzēšanās 
prieks un iespēja satikt savus draugus un kollē-
gas klātienē bija jo īpaši liels!  

Pateicoties LVA ārzemju latviešu projektu 
koordinātorei Aijai Otomerei, pandēmijas laikā, 

lai nezaudētu sadarbību 
ar latviešu skolām, ik 
mēnesi notika virtuālā 
tikšanās –„Zumēšana”  
– ar sadziedāšanos, sa-
censībām zināšanās par Latviju, vakarēšanu un 
pārrunām. Skolu darbību ārzemēs ietekmēja arī 
kaŗš Ukrainā,  tostarp arī Ukrainā un Krievijā, jo 
skolas bija jāslēdz un jāpārtrauc mācības.  

Šogad  ārzemju latviešu skolotāju kursi ilga 
divas dienas.  Agrā rīta stundā skolotāju pulciņš 
ar ceļasomām pulcējās pie Latvijas Nacionālās 
operas un autobusā tika aizvizināti uz viesu na-
mu „Bille” Vidzemes pakalnos, kur divas dienas 

Kursi ārzemju latviešu skolotājiem Latvijā 

ASV skolu pārstāvji: Aija Zeltiņa-Kalniņa 
(Losandželosa), Indra Halvorsone 

(Mineapole) Jana Anča-Tetere,  
Ieva Kreichelta (Ņudžersija)  

Skolotāju saime pirms vakarēšanas 
LVA vadītāja Aija Otomere (pa kreisi) 
izsniedz apliecības par kursu beigšanu 
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un vienu siltu vasaras nakti pie ugunskura ar 
dziesmām un dejām,  plecu pie pleca varēja 
smelties zināšanas un garīgo iedvesmu.  

Kursu programma bija rūpīgi izplānota, un 
par skolotāju labklājību gādāja nama saimnieki.  

Kursu atklāšanā skolotājus uzrunāja LVA pār-
stāve Dace Dalbiņa, Izglītības un zinātnes minis-
trijas pārstāve Vineta Ernstsone un Eiropas lat-
viešu apvienības (ELA) pārstāve Ilze Atardo.  

Kursu programmā „Latviskā izglītība diaspo-
rā”  bija lekcijas un praktiskās nodarbības:  

• latviskās izglītības aktuālitātes (vadītāja – 
LVA diasporas projektu koordinātore Aija 
Otomere); 

• kā mācīt efektīvi, kas ir un kā organizēt paš-
vadītu mācīšanu (vadītājs – klīniskais psīchologs 
Edmunds Vanags); 

• LVA mācību un metodiskie materiāli ārzem-
ju latviešu skolām (vadītājas – Liene Valdmane, 
Vineta Vaivade); 

• metodikas darbnīcas: no programmas līdz 
darbam klasē 7-9 un 10-12 gadu vecumgrupā 
(vadītāja – metodiķe Liene Valdmane);  

• skola un biopolītika, kā arī  filozofa skatī-
jums (vadītājs –profesors Igors Šuvajevs); kā un 
cik daudz runāt par polītiku skolās, kādus tema-
tus apspriest ar attiecīgā vecuma skolēniem un 
ģimenēm (vadītājs – žurnālists un skolotājs 
Ansis Bogustovs).  

Skolotājus iepazīstināja ar  bezmaksas studiju 

programmām, kādas piedāvā Latvijas Universi-
tāte sadarbībā ar Izglītības un zinātnes minis-
triju. Es pieteicos uz skolotāju latviešu valodas 
apmācības kursiem bērniem, kuŗi to apgūst kā 
svešvalodu. Ceru, ka iegūtās zināšanas varēšu 
lietot praksē.  

Pirmās dienas novakarē skolotājus uz vakarē-
šanu pie ugunskura aicināja iemīļotie, sirsnīgie 
un zinīgie „Zumēšanas” vadītāji  – Julgī Stalte 
un Ēriks Zeps. Krēslai metoties un visiem 
ugunskura liesmās sildoties, skanēja daudz jo 
daudz dziesmu. Dejojot un ejot rotaļās, noplīsa 
kurpju zoles. Svinēšana beidzās teju vai gaismi-
ņai svīstot. Rīts sākās ar kafijas kannu tukšošanu 
un aukstām, atspirdzinošām dušām. Taču ne-
viens nesūdzējās ne par nogurumu, ne par prak-
tiskajām nodarbībām tik agri no rīta.  

Kursiem beidzoties, atpakaļceļā uz Rīgu kā 
pateicību par skolotāju 
ikgadējo un nenogur-
stošo darbu, kursu rī-
kotāji piedāvāja izglī-
tojošas nodarbības 
Imanta Ziedoņa mūzejā 
Murjāņos.  

„Dzirnakmeņu” sētā 
ik stūrītis, ik lietiņa ra-
dīja harmoniju cilvē-
kos, kuŗi ienāca vietā, 
kur staro latvietības 
aura. Domāju, ka sim-
boliski es un citi latvie-
šu skolotāji šajā vietā 
kopā samalām kursos 
iegūtās zināšanas, 
idejas un sirsnīgo kopābūšanu,  lai no iegūtajiem 
pieredzes miltiem izceptu sev ceļamaizi un to 
paņemtu līdzi, atgriežoties savās mītnes zemēs.  

Šo zināšanu ceļamaizi esmu  atvedusi uz 
Losandželosu,  lai turpinātu darboties latviskās 
izglītības un kultūras kopšanā latviešu 
sabiedrībā un skolā.  

Skolotāja Aija Zeltiņa-Kalniņa Vakarēšanas vadītāji folkloristi  
Ēriks Zeps un Julgī Stalte  

Imanta Ziedoņa 
mūzejā Murjāņos var 

apskatīt gaŗāko 
Lielvārdes jostu  
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2022. gada februārī, 
īsi pirms Zigmunda 
Skujiņa nāves, klajā 
nāca viņa  grāmata, 
autorizdevums  „Burti 
lido, domas skan” –  
sarakste ar vairāk nekā 
50 rakstniekiem, lasītā-
jiem, domubiedriem 
Latvijā un ārzemēs.  

2022. gada 8. jūnijā 
Rakstniecības un mūzikas mūzeja (RMM) 
kultūras telpā „Tintnīca”  notika Zigmunda 
Skujiņa grāmatas „Iznomātā valstība”, kuŗā 
sakopotas rakstnieka pēdējo desmitgažu laika 
dienasgrāmatas, klajā laišanas sarīkojums. 
Diemžēl rakstnieks to vairs nepiedzīvoja.  

Zigmunda Skujiņa pirmā grāmata – stāsts 
„Ceļi un krustceļi” iznāca 1954. gadā.  

Zigmunds Skujiņš bija viens no izcilākajiem 
un populārākajiem latviešu rakstniekiem, viņa 
darbi tulkoti vairāk nekā 20 valodās. 

 
Citāti no „Iznomātā valstība” 

dienasgrāmatām 
* Deklarāciju rakstīšana ir īpašs daiļliterātūras 

veids – ideālismā balstītas pasakas ar dziļiem 
zemtekstiem, kuŗu nozīmi līdz galam apjauš 
tikai paši autori. 

* Laipa, pa kuŗu jauns cilvēks iet, ir ļoti šaura. 
Ir daudz kārdinājumu, daudz risku. Tas ir pasau-
les izzināšanas laiks caur citiem cilvēkiem. Pul-
cēšanās, draugošanās un riskēšanas laiks. Dzīve 
piedāvā visādas iespējas, ik mirkli var zaudēt 
līdzsvaru. 

* Nejauši nav nedz mūsu draugi, nedz ienaid-
nieki, par to esmu pārliecināts. Manā gadījumā 
draugos izpaudās iepriekšējo paaudžu darbīgās 
genas, spilgti talanti, attīstīts prāts, interese par 
literātūru, par mākslu, bet tāpat kā visi, mēs 
tikām pārbaudīti situācijās, kas varēja beigties ar 
kritienu. 

     * Lasīto viņi atcerējās no 
galvas un savstarpēji duelējās 
ar gaŗiem citātiem. 
     * Kaŗā un juku gados 
nācās saprast, ka dzīves 
straumi ietekmēt vai tai 
pretoties nav manā varā. 
Nesošajā straumē iespējams 
nenoslīkt, apjēdzot un 
izvērtējot to, kas nāk priekšā 
     * Galu galā, attālums ir 

tikpat liela mistērija kā laiks. 
* Katram savi vitamīni – vieni nobriedušiem 

ļaudīm, citi pusaudžiem, vieni slāpstošām 
smadzenēm, citi – notriektai sirdij. Tāpat ar 
lasīšanu. 

* Varmācības ideju nedrīkst kultivēt, tā 
iesakņojas, vairojas un pārceļo tieši tāpat kā 
vīrusu infekcijas. Ar vienīgo atšķirību, ka pret 
cietsirdību un asinsizliešanu neizstrādājas 
imūnitāte. 

* Nestabilitāte ir radošs un iznīcinošs stāvok-
lis vienlaikus, un dzīve ir dzīve visos paveidos. 

* Cilvēki reti atrod vērtību tajā, kas viņiem 
dots. Dota ir brīvība, bet dvēseles jūtas 
izsalkušas. 

* Talanta sēkla ir mistiska padarīšana. 
Iezīmēto ir daudz, starp latviešiem talantu 
netrūkst. Kā katrs savu talanta bagātību izlieto, 
tas ir cits jautājums. Lai reālizētos, ir vajadzīgs 
tas, ko sauc par paškontroli un gribu. Un vēl ir 
vajadzīgi instrumenti. Talanta elements ir 
pastāvīgs lielums, kā cirkulējošais ūdens 
daudzums atmosfairā vai dabā valdošais 
līdzsvars starp viedumu un apstulbotību. 

* Bet cilvēkam darba gados grūti ir apstāties, 
noskaņoties uz ieklausīšanos. 

* Latvieši baidās pieņemt lēmumus savējo 
interesēs.  

* Un jēga slēpjas kustībā. Neviena doma, 
neviens darbs, neviena pakustēšanās nepaliek 
bez sekām. 

Zigmunda Skujiņa (1926.- 2022.) pēdējās grāmatas 
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Ievas Auziņas jaunās grāmatas klajā laišanas sarīkojums 

 Ieva Auziņa-Sentivani un rakstnieks Jānis Ūdris 

Māksliniece Madara Repše-Šterna, LU Akadēmiskās 
bibliotēkas direktore Venta Kocere un  

pianiste Ingūna Grīnberga 
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Vienmēr pabrīnos, ja lasu, ka kādā sarīkoju-
mā, jubilejā „pasniedza ziedus” vai pie piemi-
nekļa „nolika  ziedus”. Puķei ir saknes, kāts, 
lapas, galā zieds. Puķes pasniedz ar visiem kā-
tiem. Reizēm ziedu noplūcam un iespraužam 
pogcaurumā. Krietnais kareivis Šveiks asprātī-
gajā Jāņa Petera  dzejolī gan lūdz viņam spraust 
pogcaurumā puķi, kad ķeizars kaŗā sauc. Kārlim 
Skalbem ir pasaka „Sarkanā puķe”, Jānim 
Peteram  skaists dzejolis „Puķu nakts”, Anna 
Sakse sarakstījusi „Pasakas par ziediem”.  

Sazinājos ar domubiedru Valteru Feistu, Rīgas 
latviešu biedrības Latviešu valodas attīstības 
kopas dalībnieku. 

Viņa viedoklis: 
 „Ir SENI vārdi ar mīkstinātiem līdzskaņiem, 

ko valodnieki atzīst par baltiskiem (dažos gadī-
jumos iespējama kāda somugriska ietekme). Tā-
pēc tādu vārdu lietošanu nekādi nevajag ierobe-
žot— «ģīmis», «ķets», «ļaudisks», «ķilda», 
«ķeskas»!  

Ir arī JAUNI (nesenāk aizgūti) vārdi, kuŗos ir 
pareizi lietot mīkstinātus līdzskaņus — «ņoki», 
«ŗažanka», «paeļa»!  

Daudz neprecīzāk ir to vietā rakstīt  «gnoči/
njoki», «rjaženka», «paelja».  

Burti ķ, ģ, ŗ, ļ — tie ir jālieto, ja gribam savā 
ortografijā pareizi rakstīt azerbaidžāņu, ungāru, 
leišu, katalāņu vārdus (īpašvārdus un citus).  

Ir daži paseni aizguvumi no ģermāņu valo-
dām, kuŗos ir «ķ» un kuŗu vietā varbūt jau at-
rasts kas cits: «ķeksis», «ķērnāt», «ķemme», 
«ķelle».  

Taču vai arī tie ir pavisam slikti vārdi? 
Paskatieties uz visu šo kopainu! — Vai tiešām 
«puķes» ir tik slikts (!?), ka jānīdē no latviešu 
valodas vārdu krājuma?  

Vai «ķ» ir slikts?  
Varbūt «puķes» daži cenšas nelietot tāpēc, ka 

domā – viss, kur ir kāds mīkstinājums, tas, 
viņuprāt, «nav moderns, nav pieklājīgs, nav 
ārzemniecisks»; bet ir pārāk latvisks – un no 
latviskuma taču esot jākautrējas. Tādi cilvēki 
nabadzina latviešu leksiku. Atmet un ierobežo pa 
burtiņam vien, pa burtiņam vien. 

Ir «Saktas» puķu tirdziņš; puķaina kleita, ne-
vis ziedaina kleita; puķuzirņi, nevis zieduzirņi; 
hipiji — puķubērni, nevis ziedubērni.  

Un tēzaurvietnē var atrast  254  vārdus ar    
«-puķ-». Mēdz teikt: – «runāt caur puķēm».  

Kārļa Mīlenbacha un Jāņa „Endzelīna 
Latviešu valodas vārdnīcā” ir daudz puķu 
(sugu) nosaukumu.” 

 
Vārdam „zieds” ir arī nozīme „ziedojums”. 

Mums tik labi pazīstamajā Jāzepa Vītola 
komponētajā dziesmā „Gaismas pils” ar Ausekļa 
tekstu ir vārdi:  „Sirmajam(i) ozolam(i) pēdīgajo 
ziedu dod…” 

Ja nepatīk teikt: „pasniedza puķes”, var taču 
pasniegt rozes, neļķes, vijolītes, kas aug mūsu 
dārziņā… 

Astra Moora 

Puķes un ziedi 
jeb 

ko pasniedzam un ko spraužam pogcaurumā 

Foto: Valters Feists 
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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!   

Jūlijai Plostniecei vai-
rāk patīk dziedāt nekā 
skriet. Taču viņa apņē-
musies skriet novembrī Ņujorkā maratonu, lai 
palīdzētu vākt ziedojumus pētniecības darbam un ar 
laiku varētu izārstēt ALS (amiotrofisko laterālo 
sklērōzi, Šarko jeb Lū Gēriga slimību). Jūlijas drau-
ga tēvam pirms dažiem gadiem diagnosticēta šī slimī-
ba, un viņa vēlas palīdzēt, cik vien viņas spēkos. 
Jūlija Plostniece aicina pievienoties un ziedot viņas 
vietnē tīmeklī, lai projektu atbalstītu. Viņa jau 
iepriekš pateicas par atbalstu un dāsnumu un lūdz 
paziņot par šo projektu draugiem, kuŗi būtu ieintere-
sēti ziedot. Jebkuŗa summa tiks sirsnīgi novērtēta. 

Atbalstīsim un ziedosim! 

Bostonā no 13. līdz 16. oktōbrim 
Boston Marriot Newton viesnīcā  

(345 Commonwealth Avenue,  
Newton, Massachusetts 02466) 

Viesnīcā apmetīsies kongresa delegāti un notiks 
visas darba sēdes.  

Kongresā pārrunās Amerikas latviešu apvienības 
nozaru darbu un projektus par polītiskajām aktīvi-
tātēm, izglītību un kultūru,  par Latvijas 14. Saeimas 
vēlēšanu rezultātiem, ārpolītiku un Latvijas drošību. 
Būs diskusijas par Dziesmu svētkiem (ar sadziedā-
šanos).  

Kongresa viesi: Latvijas vēstnieks ANO Andrejs 
Pildegovičs, Eiropas Komisijas priekšsēdes viet-
nieks Valdis Dombrovskis, profesors Daunis Auers, 
profesore Žaneta Ozoliņa, ārzemju latviešu koŗu 
virsdiriģents Ivars Cinkuss. 

13. oktōbra vakarā Bostonas latviešu namā būs 
tikšanās ar uzņēmumdarbības pārstāvjiem, koncerts 
un mākslas izstāde.  

Sīkāka informācija ALAs vietnē tīmeklī: 
www.alausa.org 
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Mūsu mīluļi, draugi, sargi, ģimenes locekļi, sarunu biedri 

Piepildījusies Audŗa Kīna vēlēšanās 
– iegūt jaunu, neparastu draugu. 
Septembrī viņš pārnesa mājās 
kukurūzas čūsku un deva tai skaistu 
vārdu – Alberts.  

Kukurūzas čūska (Pantherophis 
guttatus) mitinās kukurūzu plantāci-
jās,  nav indīga, galvenokart ēd mazos 
grauzējus, cilvēkus neapdraud. Otrs 
tās nosaukums ir „sarkano žurku 
čūska”. Kukurūzas čūska var sasniegt 
divu metru gaŗumu un nebrīvē dzīvot 
līdz 20 gadiem. Ginesa rekordu 
grāmatā  gaŗākā kukurūzas čūska  – 
12 pēdas! 

Draugu saruna: „Klausies, man var palīdzēt tikai 
džins no burvju lampas!”  

„Tāda man nav, ir tikai parastais džins pudelēs.” 
„Derēs!” 

*** 
Kas īsti ir trešās paaudzes auto?  
Tas ir tāds, kam nauda bija jākrāj iepriekšējās divas 

paaudzes. 
*** 

„Tēt, kā sauca Ādama sievasmāti?”  
„Viņam nebija sievasmātes. Viņš, dēls, dzīvoja 

paradīzē.” 

„Janka, nāc ārā papļāpāt!” 
„Nē, nevaru, sieva neļaus.” 
„Tad ņem viņu līdzi!” 
„ Tad jau mēs tikai klausīsimies!” 

*** 
Māte stāsta meitai: „Tev jau ir astoņi gadi, kad man 

bija tikpat, es sāku rakstīt dienasgrāmatu.” 
Meita: „Tas nu gan ir vecmodīgi! Es nupat sāku 

veidot datubazi!” 
*** 

Cirkā nav būts gadiem, bet tagad, priekšvēlēšanu 
laikā, uz klauniem jāskatās katru dienu... 

JOCIŅI 
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Augusta beigās nedēļu pavadīju Latvijā. Nedēļa gan ir pā-
rāk īss laiks, lai paspētu apskatīt visu, ko vēlējos. Pirmajā 
dienā piedzīvoju pārsteigumu – Vecrīgā pie Melngaiļu nama 
saskrējos ar Dziesmu Teteri un pāris minūšu vēlāk satiku arī 
Anniju un Ēriku, kuŗi brauca ar auto.  

Kas Rīgā pārsteidza visvairāk? Visās malās, pat uz ielas 
un zālienos  mētājās elektriskie skrejriteņi, kuŗus 
ikviens var lietot, iepriekš samaksājot īpašā kaba-
tas tālruņa programmā. Skrejriteņus izīrē firma 
Bolt. Taču tie  kļuvuši par lielu problēmu – daudzi 
skrien kā vējš un kā miets atduŗas. Traumatoloģi-
jas un ortopēdijas slimnīcā katru nedēļu nokļūstot 
3-5 pacienti, kas cietuši, braucot ar skrejriteni – 
lauzuši roku vai kāju, uzbraucot uz apmales vai 
iebraucot bedrē, smagākos gadījumos pat kaklu 
vai galvaskausu. Turklāt braucēji nelieto ķiveri, 

bieži ir alkohola reibumā, kāpj uz divriteņa divatā un pār-
sniedz atļauto braukšanas ātrumu – 25 kilometrus stundā. 
Rīgas domes amatpersonas nolēmušas, ka jāuzlabo drošība un 
skejriteņu lietotāju braukšanas kultūra. Ir jauni noteikumi: 
elektroskrejriteņus nedrīkst izmantot bērni līdz 14 gadu vecu-
mam un ar tiem aizliegts vest bērnus uz bērnudārzu. Braukša-

nas laikā nedrīkst turēties pie cita transportlī-
dzekļa, pārvadāt kravu, kas apdraud vadītāju vai 
citus ceļu satiksmes dalībniekus. Braucot nav 
ieteicams sazināties pa tālruni, stūre jātur ar 
abām rokām. Skrejriteņu vadītājiem no 14 līdz 
17 gadu vecumam jābūt velosipedista vai cita 
transportlīdzekļa vadītāja tiesībām. Skrejritenim 
priekšpusē jābūt ieslēgtam baltam lukturim, aiz-
mugurē – sarkanam. Ja Rīgā kāpsim uz skrej- 
riteņa, ievērosim šos noteikumus!    

Astra Moora 

Rīga –  skrejriteņotāju pilsēta 

Biruta Šulca 2. septembrī svinēja 94 gadu jubileju  

Kopā ar draudzenēm Dana Pont; no kr.: Maija Paegle,  Aija Turaida (no Los Altos) 
Daina Ābele,  Biruta Šulca, Anna Ābele, Silvija Millere, Lauma Zunte (no Los Altos) 
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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    
Sūtīšana ar priority mail 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.../ 

Gardumiņi... 

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 

Yogawithjuris.com  
Yogawithjurislanding  

Īpašs piedāvājums privātai jōgas klasei:  https://
mailchi.mp/.../hi-from-juris-check-out-my-latest... 

 

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/ 

Juris Zinbergs aicina uz jōgas 
nodarbībām 
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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 
 

Oktōbrī dievkalpojuma 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 oktōbris 

 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 

 

   

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

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

Skaņu inženieŗa Marka Matsona studijā Studio City top Jūlijas Plostnieces  
Ziemsvētku dziesmu albums un būs gatavs novembrī!  



 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

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 

NON-PROFIT. ORG. 
U.S POSTAGE PAID 

PERMIT No. 178 
VAN NUYS CA 91409-9998 

DK LB vietne tīmeklī:   www.biedriba.org  


