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19.  novembrī plkst 2.00 Latvijas valsts dibināšanas atceres sarīkojums 
No 24. līdz  27. novembrim Losandželosā Amerikas latviešu jaunatnes apvienības (ALJA) 70. kongress  

Informācija: https://alja.org/kongress;  ALJA: https://alja.org 
Facebook: https://www.facebook.com/events/533104441836126 

 

Ziņas par sarīkojumiem arī:  www.biedriba.org 

14. Saeimas vēlēšanu Losandzelosas iecirkņa vēlēšanu komisijas locekļi,  
no kr: Dainis Kalniņš, Dāvis Reins, Guna Reina, Jānis Legzdiņš   

un DK latviešu biedrības priekšnieks Ivars Mičulis, pirmais balsotājs vēlēšanās  
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Dienvidkalifornijas Latviešu INFORMĀCIJAS 
BIĻETENS ir Dienvidkalifornijas latviešu 
biedrības izdevums;  DK LB adrese:   
1955 Riverside Dr., Los Angeles, CA 90039 
Redaktore: Astra Moora (astramoora@gmail.com) 
26 Ox Bow Ln, Woodbridge, CT 06525 
Tālr.: 203-397-7609  

Raksti ievietošanai biļetenā iesūtāmi līdz katra iepriek-
šējā mēneša desmitam datumam. Iesūtītos rakstus redak-
toram/ei ir tiesības īsināt vai rediģēt.  

DK LB biedriem par Informācijas Biļetenu nav jā-
maksā. 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 abonementu 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   
Ingūna Galviņa, Līga Sviksa, Inese Sviķkalne,  
Sanita Šūmane-Karami 
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14. Saimas vēlēšanas notika 1. oktōbrī. 
Dienvidkalifornijā vēlēšanu iecirknis bija Losandželosas 
latviešu sabiedriskajā centrā. Liels paldies nama valdei 
par telpu atvēlēšanu  šim ļoti svarīgajam notikumam. 

Vēlēšanu  komisijā strādāja priekšsēdis Dāvis Reins, 
sekretāre Guna Reina, komisijas locekļi – Ivars Mičulis, 
Jānis Legzdiņš un Dainis Kalniņš. Komisija darbu sāka 
jau vairākas nedēļās pirms vēlēšanām. Vispirms bija 
jāizlasa likumi, instrukcijas un jāpiedalās apmācībās, kas 
notika tiešsaistē no Latvijas. Apmācības vadīja Centrālās 
vēlēšanu komisijas priekšsēde Kristīne Bērziņa un citi 
CVK lietpratēji. Šogad vēlēšanās pirmo reizi lietoja 
elektronisko vēlēšanu reģistru, un visa vēlēšanu gaitas 
dokumentācija bija jāaizpilda elektroniski. Tāpēc šoreiz 
netika spiests zīmodziņš pasē par piedalīšanos. 

Priekšsēdis un sekretāre pavadīja daudzas stundas, 
iepazīstoties un apgūstot programmu, un pirms vēlēšanu 
dienas apmācīja arī komisijas locekļus.Visi komisijas 
locekļi gādāja, lai vēlēšanu iecirknis atbilstu noteiktajām 
prasībām. 

Nama sarīkojumu zāle bija iekārtota tā, lai katrs bal-
sotājs varētu balsot aizklāti un netraucēti izdarīt savu 

izvēli. Paldies Atim Blāķim un Jānim Daugavietim, viņi 
laipni atvēlēja galdiņus individuālo nodalījumu izveido-
šanai.  

1. oktōbrī vēlēšanu iecirkni atvēra pulksten septiņos 
no rīta. Komisijas loceklis Jānis Legzdiņš balsotājus 
sagaidīja pie ieejas, pārbaudīja, vai katram ir derīga 
personas apliecība un pārliecinājās elektroniskajā 
vēlēšanu reģistrā, vai balsošana atļauta.  

14. Saeimas vēlēšanas iecirknī Losandželosā 

No labās: balso Latvijas goda konsuls 
Dienvidkalifornijā Juris Buņķis; vēlēšanu  zīmes un 

aploksni viņam pasniedza komisijas priekšsēdis 
Dāvis Reins  

Vēlēšanu iecirknī Losandželosā balsoja žurnāla „IR” 
redaktore Nellija Ločmele, viņa šogad papildina 

zināšanas Arizonas universitātes  Walter Cronkite 
School of Journalism; vēlēšanu komisijas loceklis 

Dainis Kalniņš viņai parādīja latviešu nama telpas  
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Balsotājus pie reģistrācijas 
galda sagaidīja sekretāre 
Guna Reina un komisijas 
loceklis Dainis Kalniņš. Viņu 
uzdevums bija reģistrēt balso-
tājus elektroniskajā reģistrā 
un izsniegt balsošanas aploksnes kopā ar vēlēšanu zī-
mēm. Ivara Mičuļa pienākums bija uzraudzīt balsošanas 
kasti. Komisijas priekšsēdis Dāvis Reins uzraudzīja 
komisijas darbu  un gādāja par kārtību iecirknī. 

Pirmais savu balsošanas aploksni iemeta 
Dienvidkalifornijas latviešu biedrības priekšsēdis Ivars 
Mičulis. 

Darbs vēlēšanu iecirknī Losandželosā ritēja raiti, jo 
iepriekš viss tika rūpīgi sagatavots. Komisija nesaņēma 
nevienu sūdzību par vēlēšanu iecirkņa darbu. 

Vienu balsotāju vajadzēja atraidīt, jo viņam bija bei-
dzies pases derīguma termiņš pirms 2020. gada 1. marta. 

Mīļas un sirsnīgas palīdzes gādāja par maltītēm, lai 
komisijas locekļus ilgajās darba stundās nemocītu 
izsalkums. Sātīgas pusdienas pagatavoja Laura Mičule, 

un vakariņās gardu 
viru piedāvāja Aija 
Zeltiņa Kalniņa. 

Vēlēšanu iecirk-
ni slēdza pulksten 
astoņos vakarā. 
Tad sākās pats 
atbildīgākais 
komisijas darba 
posms – balsu 
skaitīšana.  

Komisija darbu 
beidza pēc pulk-
sten diviem naktī, 
kad bija saskaitītas 
visas balsis un arī 
par katru kandidātu 
atzīmētie plūsi vai 
svītrojumi. 

Vēlēšanu iecirknī Losandželosā balsoja 133 Latvijas 
Republikas pavalstnieki. Par derīgām tika atzītas        
132 vēlēšanu zīmes. 

Pegija Taube Inese Sviķkalne 
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 1.    „Jaunā Vienotība”         65      48,9% 
 2.    „Latvijas Krievu savienība”          1       0,8% 
 3.    Zaļo un Zemnieku savienība          6       4,5% 
 4.    „Tautas kalpi Latvijai”       2        1,5% 
 5.    „Suverēnā vara”        1      0,8% 
 6.    „Kristīgi Progresīvā Partija”         1       0,8% 
 7.    „Saskaņa” sociāldemokratiskā partija        1      0,8% 
 8.    Polītiskā partija „Stabilitātei!”        0       0,0% 
 9.    Polītiskā partija „Tautas varas spēks”      0       0,0% 
10.    Partija „Vienoti Latvijai”        0       0,0% 
11. Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!;  
   Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”     11      8,3% 
12. „Latvija pirmajā vietā”        2       1,5% 
13.    Konservātīvie             3       2,3% 
14.    Polītiskā partija „Katram un katrai”        7      5,3% 
15.    „Progresīvie”          15      11,3% 
16.    Attīstībai/Par!            5       3,8% 
17.    „Apvienība Latvijai”           0        0,0% 
18. „Apvienotais saraksts:  Latvijas Zaļā partija,  
 Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija”     11        8,3% 
19.   Polītiskā partija „Republika”         1         0,8% 

 
Centrālā vēlēšanu komisija (CVK) 17. oktōbrī apstiprināja 14. Saeimas vēlēšanu rezultātus. 
 „Jaunā Vienotība” 14. Saeimā ieguva 26 mandātus, Zaļo un zemnieku savienība  – 16, „Apvienotais 

saraksts” –  15, Nacionālā apvienība – 13, „Stabilitātei!”– 11, „Progresīvie” – 10, „Latvija pirmajā vietā” – 9. 

Balsošanas rezultāti iecirknī Losandželosā 

Liene un Guntis Lindes     Silvija Millere  

Nr.     Kandidātu saraksts       Derīgās zīmes          Procenti 

Tālivaldis Paegle Anna Ābele 
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Amerikas latviešu apvienības 71. kongress notika 
Bostonā no 13. līdz 16. oktōbrim.  

Kongresa delegāti un Bostonas latvieši 13. oktōbra 
vakarā devās uz Bostonas Trimdas draudzes namu, kur 
bija mākslas darbu izstāde, koncerts, vakariņas un pārru-
nas. Vakara dalībnieki tika iepazīstināti ar Bostonas 
jauno Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) 
pārstāvi  un Latvijas goda konsulu Masačusetā Reini 
Sīpolu. 

Iedvesmīgu runu teica Luminor 
Group  padomes priekšsēdis Nils 
Melngailis, īpaši izceļot Latvijas 
ekonomikas izaugsmi – pēdējos 20 
gados  iekšzemes kopprodukta 
(IKP) pieaugums bijis vislielākais 
Eiropas Savienībā, un parādu līme-
nis Latvijai ir zems. Par inflāciju, 
kas no 2020. gada  janvāŗa līdz šī gada jūlijam bijusi 
apmēram 22%, viņaprāt, nebūtu īpaši jāuztraucas. 
Nekustamo īpašumu cenas patlaban ir augstākas Igaunijā 
un Lietuvā un iespējams, ka arī arī Latvijā tās ar laiku 
pieaugs. Igaunijā ir daudz jaunu uzņēmumu, un 300 jau-
nu miljonāru. Latvieši var lepoties ar nu jau labi pa-

zīstamo 2010. gadā dibināto  apdrukāšanas, šūšanas un 
piegādes ārpakalpojumu uzņēmumu Printful, kam ir 
četras ražotnes Ziemeļamerikā un tiek plānota piektā – 
Ņujorkā. Nils Melngailis uzsvēra, ka ekonomiski Latvija 
ir neatkarīgāka no Krievijas nekā Vācija. 

Mākslas darbu izstādē varēja apskatīt divdesmit māk-
slinieku darbus – gleznas, akvareļus, fotografijas, skul-
ptūras. Uz Bostonu bija atbraukušas divas mūziķes – 
Elīza Evalde no Losandželosas un Emīlija Pavlovska no 
Ņujorkas. Elīza Evalde absolvējusi Rīgas Doma koŗa 
skolas džeza un mūzikālā teātŗa nodaļas vokālo klasi un 
tagad jau otro gadu studē Los Angeles College of Music. 
Emīlija Pavlovska absolvējusi Rīgas Doma koŗa skolas 
mūzikālā teātŗa nodaļu un sākusi otro studiju gadu 
Manhattan School of Music Ņujorkā. Abas mūziķes 
dziedāja latviešu un ārzemju komponistu dziesmas, 
Elīza Evalde spēlēja klavieres. Sākumā viņas tika pie-
teiktas kā fona mūziķes. Diemžēl apmeklētāju sarunas 
kļuva arvien skaļākas,  reizēm dziedāšana bija gandrīz 
nedzirdama. Arī koncertprogrammas laikā klausītāji 
savstarpējo sarunāšanos nepārtrauca. Labi, ka mūziķes 
par to neapvainojās. 

14. oktōbrī delegāti Boston Marriott Newton  viesnīcā 
reģistrējās, pabrokastoja un pulksten deviņos sāka darbu. 
Kongresa rīkotāji visus darba cēlienus ik uz minūti bija 
precīzi aprēķinājuši. Svētījuma vārdus teica mācītājs 
Igors Safins,  kongresa rīcības komitejas priekšsēde 
Sandra Kronīte Sīpola novēlēja sekmīgu darbu. Dziedā-
jām ASV himnu, kongresu atklāja ALAs priekšsēdis 
Mārtiņš Andersons. Pēc viņa īsas uzrunas dziedājām 
Latvijas himnu.  Kongresa delgātus apsveica goda viesis 
– Masačusetas Ārējās tirdzniecības un investīciju 
departamenta (MOITI) izpilddirektors Marks Sallivans 
(Mark Sullivan).  

ALAs sirdspuksti ir stipri  
jeb  

ikvienam nepieciešams atspirdzināt dvēseli 

No kr.: Elīza Evalde un Emīlija Pavlovska 



 7 

Latvijas vēstnieks ASV Māris Selga savā apsveikuma 
uzrunā aicināja Amerikas latviešus pieteikties Latvijas 
pavalstniecības iegūšanai un jauniešus braukt studēt 
Latvijā.  

Pirmajā darba posmā pēc pagaidu mandātu 
komisijas ziņojuma, balsu skaitītāju, kongresa vadības 
ievēlēšanas (priekšsēža, divu vicepriekšsēžu, divu 
sekretāru, trīs mandātu, trīs nominācijas un  rezolūciju 
komisijas locekļu) pieņēma kongresa darba kārtu, un  
ALAs valdes locekļi Andrejs Kancs un Kristīne Ģiga 
iepazīstināja ar delegātiem. Kongresā piedalījās 59 
delegāti, dažādu organizāciju vai atsevišķo biedru 
pārstāvji no daudzām pavalstīm.  

Otrajā darba posmā ALAs priekšsēdis Mārtiņš 
Andersons pastāstīja par ALAs darbu aizvadītajā gadā,  
parādot daudzus attēlus, kas atspoguļoja paveikto. ALAs 
70 gadu jubilejas ziedojumu akcijā bijusi liela atsaucība. 
ALAs nozarēs darbs labi sekmējies, bijusi teicama 
sadarbība ar  Pasaules brīvo latviešu apvienību (PBLA). 

Tiešsaistē notika divas Baltijas aizstāvības dienas, 
kuŗās ASV baltieši sarunājās ar saviem ASV Kongresa 
pārstāvjiem. Baltieši rīkoja atbalsta akciju Baltkrievijas 
opozicionāriem Vašingtonā. Kaŗš Ukrainā  ārzemju 
latviešos izraisīja milzīgu rezonansi, ALAs valdes locek-
ļi aktīvi piedalījās protesta akcijās, kas notika ļoti dau-
dzās ASV pilsētās. Jau pirmajās kaŗa dienās ALA ar 
organizācijas Ziedot.lv starpniecību noziedoja 16 000 
dolaru Ukrainas iedzīvotāju atbalstam 

ALA sagatavoja divus paziņojumus par situāciju 
Ukrainā un vēstuli prezidentam Džo Baidenam ar aicinā-
jumu aizliegt naftas produktu importu no Krievijas. 

Turpinās vēstuļu sūtīšana akcijas – Call to Action. 
ALAs e-pasta aktīvistu grupas Baltic Call to Action 
UNIT  dalībnieku skaits strauji pieaudzis pēc Krievijas 
iebrukuma Ukrainā. Dziesmu un Deju svētku laikā  
Minesotā  grupai pievienojušies apmēram 1500 dalīb-
nieku. 

ALA dāsni atbalstīja  skolas un nometnes. 2020. gada 
augustā skolām un nometnēm piešķirts $100 000 (tas 
bija lielākais piešķīrums ALAs darbības vēsturē).    
2021. gada vasarā  nometnēm un vasaras vidusskolām 
piešķirts $70 000.  

Skolas strādāja tiešsaistē, pamazām pārejot uz klātie-
nes mācībām. Bija virtuālas skolotāju konferences un 
pārrunu vakari, 2021. gada oktōbrī – klātienes skolotāju 
konference Priedainē. 

Kultūras fonds 2021. gadā atbalstīja astoņus projektus 
$28 883 apmērā. 

ALAs valde ar dziļu cieņu un pateicību piemin ALAs 
Latviešu mūzeja vadītāju Lilitu Bergu. 2022. gada 
decembrī durvis vērs atjaunotā un modernizētā ALAs 
mūzeja izstāde, kas ir Lilitas Bergas izauklēts projekts 
sadarbībā ar mūzeju speciālistiem Pēteri Dajevski un 
Annu Klozenu (Ann Clausen). 

Ievērojami bijuši ziedojumi labdarībai Latvijā.   
2021. gadā no ASV latviešu mērķziedojumiem un 

testamentāriem novēlējumiem uz Latviju nosūtīti     
$250 000. ALA 28 gadu laikā sadarbībā ar Latvijas 
Bērnu fondu piešķīrusi atbalstu Latvijas ģimenēm 
gandrīz 4 miljonu ASV dolaru apjomā. ALA sadarbojas 
ar biedrību „Eņģeļa sirds”. Ziedojumi, kas ienākuši 
biedrības kontā no privātpersonām ASV – 5000 dolaru 
„Spārno talantus” projektam, atvēlēti talantīgo jauniešu 
ilgtermiņa atbalstam līdz 12. klases absolvēšanai. 

No kr.: Daunis Auers, Mārtiņš Andersons,  
Marks Sallivans 

Dienvidkalifornijas  latviešu biedrības delegāti 
kongresā bija (no kr.:) Astra Moora un Dāvis Reins, 

Dienvidkalifornijas latviešu ev. lut. draudzes delegāte  
– Guna Reina 



8  

Ziedotā nauda izlietota vairākiem mērķiem: 
Par $3520 iegādāti jauni datori un pēc ziedotāju vēl-

mes nodoti Malienas pamatskolas sešiem audzēkņiem. 
$2000 piešķirti „Spārno talantus” astoņiem 

jauniešiem, katram $250 un $100 Aleksai Tukišai (pēc 
ziedotāja norādes). 

Makša Grīna 100 gadu+ svinību labdarības akcijā tika 
saziedots $435, un par šo summu iegādāti datori. 

Akcijai „Dāvināsim zinātkārumus” ziedots $420. 
Atbalstītas ceļojumu un prakses programmas. Četros 

„Sveika, Latvija!”ceļojumos piedalījās 54 jaunieši. 
Bijušas prakses programmas „Pavadi vasaru Latvijā” 

un „Pavadi vasaru ASV”. 
Sporta nozare katru gadu financiāli atbalsta ASV 

latviešu vasaras nometnes/skolas:  Gaŗezeram – $3000, 
Katskiļiem – $2000,  Kursai – $2000. 

ALA sadarbojas ar uzņēmumdarbības forumu 
Spotlight Latvia, LACC, Red Jackets, LIAA. Tiek ap-
svērts, ka valdē vajadzīgs jauns amats –  ekonomiskās 
sadarbības koordinātors. 

Mārtiņš Andersons pateicās visiem sadarbības part-
neŗiem ASV un Latvijā, kā arī  ziedotājiem un atbalstītā-
jiem. 

Latvijas Universitātes profeso-
re, ārlietu eksperte Žaneta Ozoliņa 
teica uzrunu  „Vai Latvija ir dro-
šībā?” un viņas pirmais teikums 
bija: „Latvija ir apdraudēta.”  
Krievu nodomus un rīcību nevar 
paredzēt,  visus draudus grūti 
apjaust.  Taču Latvijai ir  labi 
starptautiskie partneŗi,  teicama polītiskā stabilitāte, 
Latvijā pastāvīgi uzturas  NATO valstu kaŗavīri, bruņo-
tajiem spēkiem ir līdzekļi. Profesore pieminēja, ka 
Saeimas vēlēšanās 1. oktōbrī piedalījās 59% balstiesīgo, 
kas ir pozitīvs rādītājs. Viņasprāt, polītiskā stabilitāte ir 
laba. Latvieši ir diezgan saliedēti, bet ne krievi. Tomēr 
krievu jaunieši, kuŗi izglītojušies Latvijā, mūsu valsti 
atbalsta arvien vairāk.  

Pēc delegātu un biedru organizāciju pārstāvju: 
Latviešu fonda priekšsēdes Renātes Kennijas (Kenney), 
Gaŗezera vasaras vidusskolas direktores Sandras 
Kronītes-Sīpolas, Kursas direktores Māras Pelēces, 
Kultūras biedrības TILTS priekšsēdes Daces Aperānes, 
Latvijas Nacionālās operas ģildes valdes locekles Vijas 
Zuntakas-Bērziņas ziņojumiem un pusdienām uzrunu 
teica un pārrunas  par tematu „Ko gaidīt no Latvijas 14. 
Saeimas un jaunās valdības?” vadīja Latvijas Universitā-
tes polītikas zinātnes nodaļas profesors Daunis Auers. 
Viņš īsumā raksturoja 14. Saeimas vēlēšanu rezultātus 
un pašreizējo polītisko vidi Latvijā. Uz  jautājumu, kā-

pēc Latvijā ir tik daudz partiju, Daunis Auers atbildēja, 
ka Latvijā viegli dibināt partiju, jo vajadzīgi tikai 200 
personu paraksti. Piemēram, Lietuvā vajag 2000 personu 
parakstus. Profesors skaidroja, kāpēc Saeimā neiekļuva 
„Saskaņa”, lai gan gada sākumā partijas vērtējums bija 
diezgan augsts. „Saskaņas”, tāpat kā latvisko partiju 
biedri, nosodīja krievu iebrukumu Ukrainā. Latvijas 
krievu vairākums atbalstīja jaunu partiju  – „Stabilitāte”, 
kā arī „Latvija pirmajā vietā” un „Progresīvie”. Daunis 
Auers teica, ka ir it kā trīs Latvijas: 1. Rīga un Vidzeme, 
kur iedzīvotāji ir caurmērā apmierināti, 2. lauki, kur 
dzīvo daudz neapmierinātu ļaužu un 3. krievi. Arī 
ārzemju latviešu balsojums atšķiŗas. „Jaunā Vienotība” 
visvairāk balsu ieguva Ziemeļamerikā, toties Anglijā  – 
populisti.  

Uz jautājumu, cik, viņaprāt, partijas būs koalicijā, 
Daunis Auers atbildēja, ka, jo vairāk partiju, jo mazāk 
ministru poziciju ir katras koalicijas partnerim. Viņš pie-
bilda, ka Latvijai ārkārtīgi svarīga ir ekonomikas izaug-
sme. Latvija stipri atpaliek no Igaunijas un Lietuvas, 
Latviju apsteidz pat Rumānija.  Saņemot financiālu 
atbalstu no Eiropas Savienības, Latvija iegulda betonā – 
ceļot  ēkas un paplašinot objektus, ne iedzīvotāju 
labklājībai un attīstībai.  

Pārrunu beigās Daunis Auers rādīja grafisku pārskatu 
par Latvijas skolēnu matēmatikas zināšanām. Skolēni 
caurmērā pareizi atbildēt spēj tikai uz 36% jautājumu. 
Tā bijis jau vairākus gadus pēc kārtas.  

Trešajā darba posmā sekoja divas darba grupu 
sēdes. Grupu „PBLA vadlīnijas – kā strādāt ar archīvu 
materiāliem” vadīja  PBLA pārstāve Lora Egle un 
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Speciālo krājumu 
departamenta direktore Dagnija Baltiņa. Bija sagatavota 
arī PBLA brošūra „Archīva materiālu apstrādes un 
digitalizācijas vadlīnijas latviešu diasporas kopienu 
archīviem”, kuŗā pārskatāmi izstāstīts un parādīts, kā 
materiālus vākt un apstrādāt. 

Darba grupu „ALAs polītiskā aktivitāte”  vadīja 
ALAs valdes Sabiedrisko attiecību vadītājs Dzintars 
Dzilna. Viņš ļoti emōcionāli stāstīja par nepieciešamību 
visiem latviešiem Amerikā sazināties ar saviem 
ievēlētājiem ASV Kongresa senātoriem un Pārstāvju 
palātas deputātiem. Apvienotā Baltijas Amerikas 
nacionālā komiteja (JBANC) atbalsta Amerikas latviešu 
apvienības aicinājumu uz sadarbību. Visi reģistrētie 
balsotāji ASV lūgti  saviem ievēlētajiem pārstāvjiem 
paust  bažas par pašreizējiem notikumiem un gaidāma-
jiem tiesību aktiem attiecībā uz Baltijas reģionu. JBANC 
vietnē tīmeklī var atrast senātoru  un Pārstāvju palātas 
deputātu kontaktinformāciju. Abonējot Baltic Call to 
Action UNIT adresātu sarakstu, iespējams  saņemt visu 
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kontaktinformāciju, kā arī gatavus un pielāgotus vēstuļu 
melnrakstus kampaņām. Uz birojiem var arī zvanīt.  

Pirms kongresa viņš izsūtīja vēstuli, aicinot visiem 
ALAs biedriem būt aktīviem, mudināt ASV  prezidentu 
atkārtoti apstiprināt  atbalstu Ukrainai un NATO sabied-
rotajiem.  Apvienotā Baltijas Amerikas nacionālā 
komiteja  (JBANC) 2022. gada 4. janvārī  prezidentam 
Džo Baidenam nosūtīja vēstuli, kuŗā pauda bažas par  
Krievijas militāro spēku palielināšanos pie tās robežas, 
kā arī pieaugošajiem draudiem par atkārtotu iebrukumu.   

Dzintars Dzilna ieteica izlasīt Robinas Diksones 
(Robyn Dixon) rakstu, kas 12. oktōbrī ievietots laikrak-
stā Washington Post – Baltic nations long warned 
about Russia. Now, maybe the West is listening.  

https://www.washingtonpost.com/
world/2022/10/12/baltics-poland-russia-warnings-
nato/ 

Rakstā citēti visu Baltijas valstu vadītāju, tostarp 
Latvijas ārlietu ministra Edgara Rinkēviča, izteikumi,  
kuŗā izskaidroti draudi Baltijas valstīm:  

 "It is absolutely clear that the next five to 10 years 
are going to be very difficult. We need equipment to 
replenish our stocks. We need more equipment for 
NATO members. We need equipment for Ukraine. I think 
we need to acknowledge that this is going to be a long-
lasting war."  

Unless the West stands firm, the easternmost allies 
argue, Putin would defeat Ukraine, before potentially 
attacking northern Kazakhstan in future years, 
expanding his grip on the Caucasus, or trying to push 
further West into Moldova or beyond.  

"If he sees that there is only talk and no action at this 
point, then of course he will try to challenge NATO 
itself," 

Pēcpusdienā pārrunas par pagājušajiem un nākama-
jiem Dziesmu svētkiem vadīja ALA valdes pārstāve 
Valda Grinberga, tautasdeju lieluzveduma vadītāja 
Dziesmu svētkos Minesotā  Astrīda Liziņa,  Dziesmu 
svētku fonda pārstāvis Aivars Osvalds,  koŗdiriģente, 
mūzikas nozares vadītāja Dziesmu svētkos Minesotā 
Krisīte Skare, ārzemju latviešu koŗu virsdiriģents  Ivars 
Cinkuss. Pārrunas izvērtās ļoti dedzīgas. Visi bija 
vienisprātis, ka Dziesmu svētki Minesotā izdevās lieliski 
un arī turpmāk, rīkojot svētkus citur, jādomā par iespēju 
arvien vairāk piesaistīt pilsētu iedzīvotājus, ieinteresēt 
viņus apmeklēt latviešu sarīkojumus, aicināt piedalīties 
amerikāņu koŗus un deju kopas. 

Vakarā pulksten sešos sēdāmies divos autobusos un 
braucām uz Bostonas vecpilsētu. Krodziņā Bell in Hand 
(45-55 Union St., Boston, MA 02108) bija saviesīgs va-
kars ar uzkodām un atspirdzinājumiem. Bija paredzēts, 

ka pusdivpadsmitos brauksim atpakaļ. Krodziņš Bell in 
Hand esot vecākais Amerikā, darbojas kopš 1795. gada. 
Mums bija atvēlēts augšstāvs, kur katrs varēja pasūtināt 
vienu dzērienu, kas nemaksāja vairāk par 10 dolariem. 
Gribēju pasūtināt margaritu, bet tā maksāja vairāk. 
Pasūtināju džinu ar tōniku, bet man ielēja tikai tōniku. 
Viesu apkalpotāji nēsāja apkārt paplātes ar gardām uz-
kodām, uz galdiņiem bija nolikti pat hamburgeri! Bet ko 
tādā krodziņā daudz sadarīsi? Trijatā izgājām pastaigā-
ties. Apkaime likās diezgan romantiska, bet daudzie 
ielas tirgus stendi jau bija slēgti.  Diemžēl tumsā daudz 
neko redzēt nevarēja. Taču dienā bijām aizņemti ar 
ALAs lietām, ekskursijai pa pilsētu neatlika laika. 
Atgriezušies krodziņā, turējām ciet ausis, jo skanēja tik 
skaļa mūzika, ka sarunāties nebija iespējams. Par laimi 
vairāki kongresa delegāti nolēma, ka viesnīcā jāatgriežas 
ātrāk par pusdivpadsmiem, un viens autobuss devās 
atpakaļ deviņos, viesnīcā bijām pēc pusdesmitiem. Guna 
Reina gatavojās lūgšanai par Ukrainu pulksten 11.00 
(plkst.8.00 pēc Kalifornijas laika). Pirmā kongresa diena 
bija labi aizvadīta. 

Nākamās dienas rītā kongresa delegāti piedzīvoja 
patīkamu pārsteigumu.  Pēc brokastīm sēžu zālē priekšā 
nostājās  Bostonas latviešu skolas skolēni un dziedāja 
dziesmu, apsveicot delegātus. Pēc tam viņi iznēsāja pašu 
gatavotas kartītes un pasniedza visiem puķes. Man 
apsveikuma kartīti iedeva 4. klases skolēns Dominiks 
Linarts. Viņš bija uzrakstījis tekstu: „Esi sveicināts 
Bostonā! Tālu tālu, nezin kur, liktenis tev laimes guntiņu 
kuŗ.” 

ALAs valdes locekles Diāna Kārkliņa un Nora 
Muižniece-Stīle (Steele) vadīja pārrunas par  ALAs un 
latviešu sabiedrības nākotni, misiju, vīziju  –  kādas ir 
mūsu lielākās spējas, ar ko mums vajadzētu lepoties? 
Kuŗas spējas vajadzētu vairāk uzsvērt? Vai ir kādas vājī-
bas, ko mēs varbūt neredzam? Kā vajadzētu piestrādāt, 
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lai stiprinātu mūsu nākotni? Kas ir lielākais apdraudē-
jums apvienības pastāvēšanai? Kam visvairāk jāpievērš 
uzmanība? 

Diāna Kārkliņa un Nora Muižniece Stīle uzskatāmi 
raksturoja ALAs spējas: darba un saziņas valoda jopro-
jām ir latviešu valoda; ALAi ir kapitāls; gaŗa vēsture un 
laba reputācija; darbīga un spējīga valde, biroja darbinie-
ki; sadarbība ar Latviju, Latvijas vēstniecību un ASV 
organizācijām; plašas un ilggadīgas programmas. 

 Taču ir arī draudi: Latvijas drošība, apdraudējumi, 
polītiskā situācija pasaulē; sabiedrības uzskats, ka ALA 
nav viņiem vajadzīga; samazinās testamentāro novēlē-
jumu skaits; apdraudēta biedru un delegātu tradicionālā 
struktūra;  valodas izmiršana un asimilācija ASV; ASV 
sarūk latviešu sabiedrība.  

Kongresa dalībnieki tika aptaujāti arī, kāds vārds 
viņiem vispirms ienāk prātā, ja piemin Amerikas 
latviešu apvienību. 

Pēc darba grupu sēdēm par ALAs financēm un 
ieguldījumiem  (vadīja Anita Grīviņa), un izglītību 
(vadīja Elisa Freimane)  sākās  bezgaljauka nodarbība  –
„Gatavojamies Dziesmu svētkiem Rīgā”. Liela daļa 
kongresa delegātu sastājās pa balsīm, diriģents Ivars 
Cinkus parādīja vairākus balss iesildīšanas vingrināju-
mus, un sākās mēģinājums. Skanēja „Dziedot dzimu, 
dziedot augu”, „Gaismas pils”, „Krauklīt’s sēž ozolā”, 
„Lokatiesi, mežu gali”,  „Manai dzimtenei”, „Mazs bij’ 
tēva novadiņis”, „Saule, pērkons, Daugava”, un tā 
veselu stundu. Varbūt ALAs delegātu koris varētu 
piedalīties Dziesmu svētkos kā atsevišķa vienība? 

Pusdienu laikā uzrunu  
„ANO nozīme Latvijai un 
pasaulei, mūsdienās un nā-
kotnē” teica Latvijas Repub-
likas vēstnieks un pastāvīgais 
pārstāvis Apvienoto Nāciju 
organizācijā (ANO) Ņujorkā 
Andrejs Pildegovičs. Viņš 
atgādināja, ka Latvija par  
ANO dalībvalsti kļuva pirms 
30 gadiem. Par to ilgus gadus  
cīnījās 1966. gadā dibinātā organizācija Baltic Appeal to 
the United Nations (BATUN), un sākumā tā likusies kā 
cīņa ar vējdzirnavām. Taču 1991. gada 17. septembrī 
mērķis tika sasniegts! 

Andrejs Pildegovičs  cildināja ASV un ES ciešo 
sadarbību un  vairākkārt uzsvēra ASV vēlēšanu svarīgo 
nozīmi novembrī.  Svarīgi balsot par partiju, kas atbalsta 
Ukrainu. ANO cenšas izveidot starptutisku  tribunālu, 
kas izmeklētu Krievijas kaŗa noziegumus Ukrainā.  
Andrejs Pildegovičs teica, ka ANO ir pasaules 

parlaments,  demokratiska organizācija, kas apvieno  
193 valstis. No tām 12-15 atbalsta Krieviju. Gan 
Igaunija, gan Lietuva ieguva ANO Drošības padomes 
nepastāvīgās dalībvalsts statusu,  Latvija  cer  par tādu 
kļūt 2026. vai 2027. gadā. Latvijā ir vairāki ilgtermiņa 
projekti, tostarp cilvēktiesības, sieviešu līdztiesības un 
kiberdrošība. Latvija ir viena no apmēram 50 valstīm, 
kuŗas ANO ierosina un atbalsta dažādus pozitīvus pro-
jektus. Triju Baltijas valstu sadarbošanās ir priekšrocība, 
jo ANO forumos grupām dod vārdu vispirms. Vēstnieks 
atzinīgi novērtēja ANO internu programmu un mudināja 
stāstīt par šādu iespēju jauniešiem. 

Par PBLA darbu aizvadītajā gadā pastāstīja PBLA 
priekšsēdis Pēteris Blumbergs un parādīja daudzus 
fotoattēlus, kas atspoguļoja paveikto. Bijušais ALAs un 
PBLA valdes priekšēdis Jānis Kukainis bieži atgādinājis, 
ka ALA ir 75% no PBLA. 

Pārrunas „Latvijas ārpolītika ģeopolītisko pārmaiņu 
laikā” vadīja Žaneta Ozoliņa, dalībnieki: ALAS valdes 
pārstāvis Mārtiņš Andersons, Eiropas Komisijas 
priekšsēdes izpildvietnieks Valdis Dombrovskis,         
Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas parlamentārā 
sekretāre Zanda Kalniņa-Lukaševica, Latvijas vēstnieks 
ANO Andrejs Pildegovičs.  

Valdis Dombrovskis atgādināja, ka agrāk latviešus 
dēvēja par „rusofobiem”, bet tagad mums vairs nav 
jācenšas savu viedokli attaisnot, jo Krievijas agresija 
visiem ir kā uz delnas. Ja  Krievijai izdosies Ukrainā 
uzvarēt, kaŗš turpināsies, būs uzbrukumi citām valstīm. 
Ukrainas integrācija Eiropas Savienībā ir ļoti svarīga.  
Mēs nedrīkstam nogurt, jo pašlaik cīnāmies par demo-
kratijas un mūsu vērtību saglabāšanu.  Baltijas valstu 
ārlietu ministrijas cieši sadarbojas. Zanda Kalniņa-
Lukaševica atgādināja, ka kopš 25. februāŗa Latvijā 
vairs neizsniedz vīzas Krievijas pavalstniekiem, izņemot 
ārkārtējus gadījumos. Baltijas valstis septembrī slēdza 
robežas arī tiem Krievijas pavalstniekiem, kuŗiem vīzas 
jau bija. Latvijas premjērministrs Krišjānis Kariņš       
12. oktōbrī aicināja visas ES valstis pārtraukt izsniegt 
vīzas Krievijas pavalstniekiem, un Valdis Dombrovskis 
piebilda, ka Eiropas Savienībā vīzu izsniegšana jau tiek 
ierobežota.  

PBLA priekšsēdis Pēteris Blumbergs vēlējās uzzināt, 
vai vēl būtu  kādas ASV amatpersonu prasības Latvijai.  
Galvenās ir īstenotas:  izskausta naudas atmazgāšana un  
holokaustā cietušajiem piespriesta atlīdzība.  

Andrejs Pildegovičs uzsvēŗa, ka Krievijas kaŗš 
Ukrainā ir cieši saliedējis Latviju ar ASV un Kanadu. 
ANO ir 65 valstu vienprātīga koalicija. 60-70% 
Krievijas pavalstnieku atbalsta kaŗu, tāpat arī krievu 
diplomāti. Iespējams, krievi nav atmetuši domu par 
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kodolieročiem, bet vai būtu prātīgi tos lietot territorijā, 
ko vēlas ieņemt. 

ALAs valde cer, ka Latvijā izveidosies produktīva 
valdība, ar ko gatava sadarboties, lai turpinātu savu 
misiju – palīdzēt Latvijai un saglabāt latvietību ārpus 
Latvijas. 

 Ceturtajā darba posmā ALAs Revīzijas komisijas 
ziņojumu nolasīja Diana Kārkliņa. Kongresā pieņēma  
20 rezolūcijas un divus ieteikumus.  

Pieņēma 2023. gada budžetu un iepazīstināja ar 
ALAs valdes amatu kandidātiem. ALAs amatpersonas 
ievēlēja vienbalsīgi.  

ALAs 71. kongresa vakariņās notika iepazīstināšana 
ar jauno ALAs valdi. Uzrunu teica  Eiropas Komisijas 
priekšsēdes izpildvietnieks Valdis Dombrovskis. 

Ballē mūziku atskaņoja grupa „Papardes zieds” 
Krisītes Skares vadībā. Viņa dziedāja un mūziķi spēlēja 
bez pārtraukuma. Apbrīnojami! 

Svētdien, 16. oktōbrī bija kongresa pēdējā darba 
diena. Svētbrīdi vadīja mācītājs Igors Safins.  

Piektajā darba posmā delegāti noklausījās ziņojumu 

par valdes darba komisiju sastāvu, pieņēma 20 rezolūci-
jas un divus ieteikumus, sprieda, kur rīkot Amerikas 
latviešu apvienības 72. kongresu. Iespējams, tas būs 
Indianapolē. 

Pārrunu laikā Ņubransvikas un Leikvudas latviešu ev. 
lut. draudzes pārstāvis Jānis Lucs lūdza arī mūža biedrus 
iesūtīt ALAi ziedojumus, pēdējos gados tādu bijis maz. 
Laikraksts „Laiks” daudzus gadus bijis Amerikas 
latviešu vienotājs, diemžēl tagad abonentu skaits ar katru 
gadu samazinās. Taču ar Facebook vien nez vai pietiks, 
ir vajadzīgs dziļāks avots, no kuŗa varam pasmelties 
ziņas.  

ALAs valdes pirmās piecas priōritātes: 1. biedru un 
delegātu struktūra un iesaiste; 2. redzamība, komūnikā-
cija, saziņa; 3. rinances, līdzekļu vākšana; 4. Latvijas 
drošība; 5. raloda – saglabāt, mācīt, paplašināt. 

Ikvienam ALAs biedram ieteicams piedalīties kādā 
kongresā, lai gūtu iedvesmu, vēlēšanos darboties. 
Latviešu drāmaturģe un rakstniece Rasa Bugavičute-
Pēce nepieciešamību būt vienotiem trāpīgi pauž dzejoļa 
rindās:  

Jaunievēlētā ALAs valde, no kr.: Dzintars Dzilna (Sabiedrisko attiecību nozare), Ingrīda Heinze (Revīzijas 
komisija), Inese Stravelli (Kultūras fonds), Linda Zālīte (Informācijas nozare), Una Veilande (Revīzijas 

komisija), Kristīne Ģiga (Biedru un līdzekļu vākšanas nozare), Anita Grīviņa (kasiere), Valda Grinberga 
(Kultūras nozare), Elisa Freimane (Izglītības nozare), Nora Muižniece Stīle (sekretāre), Diāna Kārkliņa, 

(Labdarība Latvijā nozare), Baiba Dolinskija (kontroliere/grāmatvede), Marisa Gudrā (ģenerālsekretāre); 
aizmugurē: Mārtiņš Andersons (priekšsēdis), Andrejs Kancs (priekšsēža vietnieks),  

Miķelis Ģiga (Sporta nozare) 
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Pa vienam mēs skaņa, bet kopā vārds,  
kas pāršalkt var zemi  kā pērkoņdārds. 
Pa vienam mēs skaņa, bet kopš spēks, 
kas sakļauti dūrē, var kalnus gāzt! 
 

Dienvidkalifornijas latvieši lepojas, ka ALAs tagadē-
jais priekšsēdis Mārtiņš Andersons bijis Losandželosas 
latviešu skolas audzēknis. Varbūt viņš būs nākamais 
Latvijas prezidents?  

Iespējams, kāds no skolas skolēniem, kas redzami uz 
oktōbŗa biļetena vāka arī kādreiz būs ALAs vai PBLA 
priekšsēdis vai pat ASV  prezidents! 

Pirms gadiem dr. Ansis Blāķis stāvēja pie nama 
durvīm vai bāra, uzrunāja jaunatnācējus, skaidroja, kas ir 
DK latviešu biedrība un ALA, aicināja iestāties. Un 
viņam bija panākumi!  

ALAs 71. kongresa laikā Anita Bataraga  aicināja 
iegādāties ziedotās rotaslietas. Citos latviešu sarīkoju-
mos par rotām ieņemts jau gandrīz $10,000. Par tiem 
iegādāsies žņaugus, ūdens attīrīšanas tabletes, zīdaiņu 
formulu, guļammaisus, termālo apakšveļu. Anita 
Bataraga preces pārsūta uz Ziedot.LV, un tās tiek 
izdalītas pēc vajadzības: bēgļu organizācijām, LR 
Aizsardzības ministrijai un Ukrainas vēstniecībai Rīgā. 
Viņas lūgums katram centrami: atbalstīt šo akciju, 
izziņojot tautiešiem, lūdzot viņus ziedot rotaslietas, kas 
vairs neinteresē ne pašus ne ģimeni. Lūgums ziedot 
latviskās rotas lietas, kā arī sudraba un zelta rotas, kas 
nav latviešu stilā (bet ne costume jewelry). Ja ir kādi 
jautājumi, var zvanīt  Anitai Bataragai : 201-788-5315.  

Attēlā redzamas arī DK Latviešu biedrības biedres 
Lisas Edmondsones  ziedotās dzintara rotaslietas, ko 
viņa iedeva Sanitai Šūmanei. Uz Bostonu tās atveda 
Guna un Dāvis Reini.  

ALAs gotiņas un citas dāvanas 
kongresa delegātiem 

Tuvojas Ziemsvētki, un laba dāvana ir ALAs biedra 
karte. Ir iespēja izvēlēties biedra katēgoriju – gada, mū-
ža, zelta, dzintara, Nameja.  

Neskoposimies, dāvināsim biedra kartes bērniem 
dzimumdienās, jauniešiem izlaidumā, lai viņiem rodas 
interese iesaistīties, pievienoties, darboties.  

Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas īpašu uzdevu-
mu vēstniece sadarbībai ar ārzemju latviešiem Elita 
Gavele uzrunā kongresa delegātiem cildināja Amerikas 
latviešu uzņēmību, drosmi, atsaucību, pretimnākšanu un 
spēju patiešām kalnus gāzt. Vajag tikai gribēt!  

Ikviens Dienvidkalifornijas latvietis ir sirsnīgi aici-
nāts iestāties DK latviešu biedrībā un Amerikas latviešu 
apvienībā, atbalstīt un darboties.  

Darīsim vairāk! 
Astra Moora 

„Rotas Ukrainai” 

ALAS valde kongresa delegātiem bija sagādājusi 
skaistas dāvanas – auduma maisiņu, bloknotus, lodīšu 
pildāmspalvu. Katram sarīkojumam bija krāsaina papīra 
aproce ar uzrakstu.  

Kongresa logo autors – grafiķis Dāvis Lazdovskis.  
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Par paveikto aizvadītajā darba gadā  
Rīko un iesaistās  
● Izsūtījām trīs Call to Action e-pastu sūtījumus ar 95 

tekstu variācijām, kuŗos uzrunājām vairāk nekā 300 ASV 
Kongresa deputātus par Latvijas drošībai svarīgiem 
jautājumiem.  

● Pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā izsūtījām vairāk nekā 
40 paziņojumus par 70 demonstrācijām ASV pilsētās un 
piedalījāmies atbalsta demonstrācijās Ukrainai.  

● Dziesmu svētku laikā Minesotā ap 1500 cilvēku 
pieteicās Call to Action grupā.  

● Pandēmijas laikā tiešsaistē sarīkojām koncertus, sarunu 
vakarus, filmu izrādes un tikšanās ar filmu veidotājiem.  

● Ziemsvētku laikā dāvājām iespēju noskatīties vēsturisku 
dokumentārfilmu par apvienības un ASV latviešu darbību – 
„Latvijas 50 gadi” (1968).  

● Ar mūsu atbalstu 18 latviešu centri ASV sarīkoja Jāņa 
Kalniņa operas „Hamlets” jauniestudējuma videoieraksta 
noskatīšanos.  

● Rīkojam skolotāju apmācības tiešsaistē un klātienē un 
palīdzam veidot mācību līdzekļus latviešu skolām ASV.  

● Mūsu projekta „Pateicība skolotājiem” laikā 11 skolās 
tika izteikta pateicība 150 latviešu skolu skolotājiem par 
skolēniem veltīto laiku un mīlestību.  

● Pagājušā vasarā sarīkojām četrus izglītojošos ceļojumus 
„Sveika, Latvija!”, kuŗos piedalījās 54 jaunieši.  

● Sarīkojām prakses programmu „Pavadi vasaru Latvijā!” 
un „Pavadi vasaru ASV!”  

Atbalsta un palīdz.  
❖ Ziedojām $16 000 humānai palīdzībai iedzīvotājiem 

Ukrainā. 
 ❖ Izplatām informāciju par ziedošanas iespējām, palīdzot 

iedzīvotājiem Latvijā un Ukrainā.  
❖ Atbalstījām latviešu centru Gaŗezers ar $20 000 vētras 

postījumu novēršanai.  
❖ Atbalstījām  Dziesmu un Deju svētku rīkošanu 

Minesotā ar $25 000 ziedojumu.  
❖ Atbalstījām latviešu klasiķa Jāņa Kalniņa operas 

„Hamlets” jauniestudējumu Rīgā ar $10 000 ziedojumu.  
❖ ALAs Kultūras fonds 2021. gadā atbalstīja astoņus 

projektus ar  $28 883.  

❖ Financiālu atbalstu sarīkojumu rīkošanai saņēma 
Priedaines, Detroitas un Saginavas latviešu saimes, 
atbalstījām Ņujorkas Baltijas valstu filmu festivālu.  

❖ Piešķīrām financējumu ALAs Latviešu mūzeja 
restaurācijai un audiovizuālajām installācijām.  

❖ Atbalstījām Mineapoles skolas rīkoto radošo darbu 
konkursu „Dziesmu svētki, mani svētki” un bērnu ballītes 
rīkošanu.  

❖ Atbalstījām projekta „Lasi! Dziedi! Mācies!” trīs 
YouTube video veidošanu un „Mazputniņa” lasāmvielas 
projektu.  

❖ Atbalstījām 1000 vārdu projektu valodniekiem un 
pētniekiem.  

❖ Piešķīrām stipendijas Gaŗezera Vasaras vidusskolas un 
Rietumkrasta vasaras vidusskolas „Kursa” skolēniem skolas 
naudai  – $32 000.  

❖ Katru gadu piedāvājam financiālu atbalstu latviešu 
vasaras nometņu sporta aktīvitātēm: $3000  Gaŗezeram, 
$2000  Katskiļiem, $2000 Kursai.  

❖ Ziedojām $5000 nometnes 2X2 rīkošanai Minesotā.  
❖ Seši augstskolas studenti saņēma stipendijas studijām 

ASV augstskolās.  
❖ 2021. gadā no ASV latviešu mērķziedojumiem un 

testamentāriem novēlējumiem uz Latviju varējām nosūtīt 
$250 000. ALA 28 gadu laikā sadarbībā ar Latvijas Bērnu 
fondu ir piešķīrusi atbalstu Latvijas ģimenēm gandrīz 4 
miljonus ASV dolaru.  

❖ 34 daudzbērnu ģimenes, kuŗās aug 120 nepilngadīgi 
bērni, vismaz 24 mēnešus saņēma palīdzību $380 mēnesī. 
Ikmēneša palīdzība piešķirta 12 bērniem ar īpašām 
vajadzībām.  

❖ Augstskolu studiju stipendijas piešķirtas 23 studentiem 
bāreņiem vai studentiem no daudzbērnu ģimenēm.  

❖ Biedrības „Eņģeļa sirds” rīkotajā Ziemsvētku akcijā 
„Dāvināsim zinātkārumus” ASV latvieši atsaucās ar $420 
ziedojumu Ziemsvētku dāvanām bērniem Latvijā.  

❖ ALAs kongresa laikā Čikagā sarīkojām līdzekļu 
vākšanas akciju biedrības „Cerību centrs” vannas istabas 
remontam.  

Vairāk par ALAs darbu var uzzināt „Gada darbības 
pārskatā”, kas šogad ir īpaši krāšņs! 

ALA dara daudz!  

ALAs 71. kongresa rezolūcijas 
ALAs 71. kongresa delegāti, tiekoties Bostonā, 2022. gada 13. – 

16. oktōbrī:  
1. Pateicas 71. kongresa rīcības komitejai: Sandrai Kronītei- 

Sīpolai, Aijai Dreimanei, Agnesei Linartei, Patrīcijai Briķei- 
Safinai, Uldim Sīpolam, Renātei Kennijai (Kenney), Krisītei Skarei, 
Edītei Gudrajai par ieguldīto darbu kongresa Bostonā plānošanā un 
rīkošanā; Marisai Gudrajai, Tatjanai Žagarei-Vītiņai, Mārtiņam 
Andersonam, Valdai Grinbergai par kongresa programmas 
veidošanu.  

2. Pateicas Latvijas Republikas ārkārtējam un pilnvarotajam 
vēstniekam ASV Mārim Selgam, Latvijas Republikas ārkārtējam un 
pilnvarotajam vēstniekam ANO Andrejam Pildegovičam, Latvijas 
Republikas Ārlietu ministrijas īpašu uzdevumu vēstniecei sadarbī-
bai ar ārzemju latviešiem Elitai Gavelei, Latvijas Republikas Ārlietu 
ministrijas parlamentārajai sekretārei Zandai Kalniņai-Lukaševicai, 
Masačusetas Ārējās tirdzniecības un investīciju departamenta 
direktoram Markam Sallivanam (Mark Sullivan), Eiropas Komisijas 
priekšsēdes izpildvietniekam Valdim Dombrovskim, Pasaules brīvo 
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latviešu apvienības priekšsēdim Pēterim Blumbergam, Luminor 
Group padomes priekšsēdim Nilam Melngailim, Latvijas 
Universitātes profesorei Žanetai Ozoliņai, Latvijas Universitātes 
profesoram Daunim Aueram, PBLA projektu vadītājai Lorai Eglei, 
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Speciālo krājumu departamenta 
direktorei Dagnijai Baltiņai, ārzemju latviešu koŗu virsdiriģentam 
Ivaram Cinkusam, Bostonas Trimdas draudzes mācītājam Igoram 
Safinam, Bostonas latviešu skolai, mūziķēm Elīzai Evaldei un 
Emīlijai Pavlovskai, Dāvidam Heinzem par piedalīšanos kongresa 
programmā.  

3. Pateicas bijušajiem ALA valdes locekļiem Tatjanai Žagarei- 
Vītiņai, Kaijai Petrovskai un Revīzijas komisijas loceklim 
Mārtiņam Jansonam par pašaizliedzīgo darbu un lielo ieguldījumu 
apvienības vadīšanā un tās mērķu veicināšanā.  

4. Pateicas XV Vispārējo ASV Dziesmu un deju svētku 
Minesotā Rīcības komitejai par veiksmīgi sarīkotajiem un 
novadītajiem svētkiem.  

5. Katēgoriski nosoda Krievijas agresīvo rīcību Ukrainā un 
iestājas par Ukrainas territoriālo nedalāmību, pieprasot Krievijai ne-
kavējoties atvilkt kaŗaspēku no Ukrainas, kā arī aicina ALAs biedru 
organizācijas un biedrus turpināt atbalstīt Ukrainas tautu un valsti.  

6. Atbalsta ANO iniciātīvu par starptautiska tribunāla izveidi, 
kas sauktu pie atbildības Krievijas valsts amatpersonas par agresijas 
izraisīšanu un rīcību uzbrukumā Ukrainai. (Polītikas darba grupa)  

7. Aicina turpināt ALAs un tās biedru organizācijas aktīvi 
iesaistīties ALAs Call to Action UNIT polītisko aktīvitāšu iniciātīvā, 
informējot savus pārstāvjus ASV Kongresā par Baltijas aizsardzībai 
svarīgiem jautājumiem. (Polītikas darba grupa)  

8. Apņemas Latvijas valsts svētku sarīkojumā savu centru  dalīb-
niekus aicināt piedalīties ALA Baltic Call To Action Unit akcijā 
Ukrainas atbalstam. (Polītikas darba grupa)  

9. Aicina ALA valdi turpināt darbu Latvijas ekonomiskās izaug-
smes veicināšanā, tostarp atbalstot uzņēmumdarbības konferences 
Spotlight Latvia un Pasaules Latviešu ekonomikas foruma (PLEIF) 
rīkošanu. (Mārtiņš Andersons, Vija Bērziņa)  

10. Ievērojot demografisko stāvokli Latvijā, uzdod „Labdarība 
Latvijā” nozarei turpināt „Drošā tilta” trīs programmas – „Palīdzība 
daudzbērnu ģimenēm”, „Palīdzība bērniem ar īpašām vajadzībām” 
un „Augstskolu studiju stipendijas bāreņiem un studentiem no 
daudzbērnu ģimenēm”. (Ēriks Krūmiņš, Ināra Jansone, Vija 
Bērziņa, Ivars Bērziņš, Marcis Voldiņš, Dace Aperāne)  

11. Lai palīdzētu latviešu skolām ASV pārvarēt pēcpandēmijas 
nogurumu un sekmētu to turpmāku veiksmīgu pastāvēšanu, aicina 
ALAs biedrus un biedru organizācijas vēl vairāk atbalstīt skolu 
darbu dažādos veidos – palīdzēt vākt līdzekļus, iesaistīt vietējos 
sarīkojumos, papildināt skolas programmu ar vietējo sabiedrības 
locekļu un viesu lekcijām un koncertiem, kā arī ieteikt aicināt 
agrākos skolotājus kļūt par mentoriem jaunajiem skolotājiem. 
(Apvienots: Izglītības darba grupa; Ieva Dekstere, Dace Aperāne, 
Sarmīte Leja-Grigalinoviča)  

12. Uzdod ALAs Izglītības nozarei apzināt potenciālus vieslek-
torus apmaiņas braucieniem uz ASV latviešu skolām, lai bagātinātu 
latviešu skolu dzīvi. (Ieva Dekstere, Māra Linde)  

13. Uzdod ALAs Kultūras nozarei sadarboties ar Latviešu 
Dziesmu un Deju svētku fondu, lai veicinātu ASV Dziesmu un Deju 
svētku norisi un paplašinātu programmu, kas piesaistītu dažādu 
kulturālu interešu  apmeklētājus. (Krisīte Skare, Aivars Osvalds)  

14. Lai uzlabotu sadarbību starp ALAs nozaru vadītājiem un 
ASV latviešu organizācijām, uzdod ALAs biedru organizācijām rei-
zi gadā iesniegt ALAs valdei sarakstu ar savu organizāciju atbildī-
gajām personām attiecīgajās nozarēs. (Diāna Kārkliņa, Elisa 
Freimane)  

15. Uzdod ALA Informācijas nozarei apkopot un ievietot ALAs 
vietnē tīmeklī ALAs biedru organizāciju, centru un citu kopienu 
saites uz to sabiedriskajiem kalendāriem. (Kaija Petrovska, Aiga 
Bērziņa)  

16. Uzdod ALAs Kultūras nozarei turpināt sadarboties ar 
Latvijas valsts archīvu, Latvijas Nacionālo bibliotēku, PBLA, 
Kultūras ministriju un citām organizācijām un iestādēm, lai mak-
simāli veicinātu ASV latviešu archīvu materiālu sakopošanu, 
digitalizēšanu un glabāšanu. (Maira Bundža, Valda Grinberga,   
Vija Bērziņa)  

17. Atzinīgi novērtē PBLA izstrādātās „Archīvu materiālu 
apstrādes un digitalizācijas vadlīnijas ārzemju latviešu kopienu 
archīviem” un aicina ALAs valdi un biedru organizācijas aizpildīt 
informāciju par tiem zināmiem archīviem PBLA sagatavotajā vietnē 
http://arhivi.pbla.lv un izplatīt informāciju par projekta „Latviešu 
archīvi pasaulē” aktīvitātēm. (Maira Bundža, Valda Grinberga, Vija 
Bērziņa)  

18. Aicina ALAs valdi un biedru organizācijas rēgulāri nodot 
Latvijas Nacionālajai bibliotēkai (sūtīt uz e-publikacijas@lnb.lv) 
aktuālos mūsdienu fiziskos un elektroniskos izdevumus, jo ASV 
latviešu organizāciju un biedrību šodiena būs vērtīgs kultūras 
mantojums nākotnē. (Maira Bundža, Valda Grinberga, Vija 
Bērziņa)  

19. Uzdod ALAs Kultūras nozarei izskatīt iespēju sadarboties ar 
Latvijas Kultūras ministriju un Valsts kultūrkapitāla fondu 
mērķprogrammas izveidošanā radošajām stipendijām ārpus Latvijas 
esošo latviešu archīvu un bibliotēku apzināšanai, apstrādei un 
sakārtošanai. (Maira Bundža, Valda Grinberga, Vija Bērziņa) 

 20. Aicina ALAs valdi turpināt atbalstīt latviešu kultūras centra 
Gaŗezerā izveides darbu un aicināt Gaŗezera pārstāvjus nākamajā 
kongresā ziņot par šī darba progresu. (Maira Bundža, Valda 
Grinberga, Vija Bērziņa)  

21. Aicina ALAs valdi veicināt „Amerikas latviešu vēsturiskā 
mantojuma biedrības” ASV latviešu archīvu materiālu sakopošanas, 
apstrādes un sakārtošanas darba redzamību. (Maira Bundža, Valda 
Grinberga, Vija Bērziņa)  

Ieteikumi  
1. Iesaka Latviešu Dziesmu un Deju svētku fondam izpētīt 

iespējas nākamajos ASV Dziesmu un Deju svētkos rīkot svētku 
gājienu. (Krisīte Skare, Aivars Osvalds)  

2. Iesaka Latviešu Dziesmu un Deju svētku fondam izpētīt 
iespējas individuāliem koristiem un dejotājiem,  kuŗi vēlas 
piedalīties Dziesmu svētkos, iekļauties ASV latviešu koŗos un deju 
kopās, kas pieņem attālāk dzīvojošus dziedātājus un dejotājus. 
(Krisīte Skare, Aivars Osvalds) 

ALAs 71. kongresa rīcības komiteja  
(no kr.): Krisīte Skare, Uldis Sīpols, Aija Dreimane Holohana, 
Sandra Kronīte-Sīpola, Renāte Kenija (Kenney), Edīte Gudrā, 

Agnese Linarte, Valda Grinberga 
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Es zinu, ka šogad būs labs skolas gads 
Sandiego latviešu skoliņā. Mācības Sandiego 
skolā sākās Darba dienas pēcpusdienā 
Eskondido pilsētā Greiemu (Graham) ģimenes 
īpašumā. Ieradās piecas ģimenes un diakone 
Guna Reina. Bija ļoti karsta diena. 

Skolotāja Sandra Gotlaufa Orozko uzrunāja 
bērnus, padziedājām, un tad sākās mācības. 
Skolā ir divas grupas, un runājam tikai 
latviski. Jau pirmajā mācību dienā mēs visi 
priecīgi parotaļājamies. Pēc skolas mācībām bija 
ūdens ballīte ar slip and slide un lēkāšana uz 
batuta ar sprinkler.  

Mums bijis jau pirmais skolas izbraukums – 
uz sēņu audzētavu Mountain Meadow 
Mushrooms Eskondido. Uzzinājām, kā audzē 
sēnes. Diemžēl es vēmu, jo man jēlas sēnes 
negaršo. Vakarā tētis pagatavoja garšīgu sēņu 
mērci, ko ēdu ar kartupeļiem.  

Bija vēl viens izbraukums uz Sintijas 
Valdezas dārzu pie Meksikas robežas. Todien 
mēs svinējām Miķeļus un mācījāmies par rudens 
darbiem un graudiem. Klasē mēs gatavojām 
rudens kompozicijas. 

Katru sestdienu mēs turpināsim satikties 
parkā vai tīmeklī.  

Braukt uz skolu nav nemaz tik slikti.  
Hugo Svikss 

Sandiego latviešu skolā sācies jauns mācību gads  

Pirmā skolas diena jaunajā mācību gadā 

Svētbrīdi vada diakone Guna Reina 
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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 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 

Losandželosas latviešu skolā 18. septembrī 
pulcējās „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas ‘22” 
dalībnieki.  

Lasi un vērtē programmas vadīšanā un iema-
ņu apgūšanā par palīgu šogad pieteicās latviešu 
skolas absolvents un vienīgais Losandželosas 
latviešu vidusskolas skolēns Eduards Zeltiņš-
Kalniņš. 

Liels paldies Dainim Kalniņam, viņš nogādāja 
grāmatas Losandželosā, vispirms  tās izvadājot 
koferī gan ar lidmašīnu, gan ar vilcienu pa 
Vāciju.  

Papildgrāmatas Bērnu žūrijai iepirka Zeltiņu-
Kalniņu ģimene,  programmai ziedojot $150.  

Lai jaunajiem lasītājiem veicas atrast sev 
iemīļotu grāmatiņu un patīkamu lasīšanu!  

Programmas vadītāja Aija Zeltiņa-Kalniņa  
un palīgs Eduards Zeltiņš-Kalniņš 

Aija Zeltiņa-Kalniņa iesaka visai ģimenei 
kopā izlasīt Rebekas Lukošus grāmatu 
„Nepaklausīgais vectēvs”.  

Inuta Cakāne sāks lasīt  latviešu rakstnieces 
Ivetas Troalikas grāmatu „Tūlīt paliks labāk”.  

 Gustavs Daugavietis: „Es gribu izlasīt  
lietuvieša rakstnieka Toma Dirgēla grāmatu 
„Gustavs Salmiņš liek no augšas”, jo grāmatas 
nosaukumā ir mans vārds”. 

Eduards Zeltiņš-Kalniņš izjautāja  Juri 
Zinbergu par izlasīto grāmatu: 

Kāds ir  nosaukums grāmatai, ko nesen 
izlasījāt? 

Es izlasīju igauņu rakstnieka Juhani Pitsepsa 
grāmatu „Ir mēness zelta kuģis”. 

Par ko  ir šī grāmata? 
Tā ir par igauņiem, kuŗi bēg no kaŗa uz 

Zviedriju.   
Vai jūs ieteiktu šo grāmatu izlasīt citiem?  
Jā, es to noteikti iesaku izlasīt tiem, kuŗi vēlas 

vairāk uzzināt par bēgļu gaitām un kāpēc cilvēki 
bēga.  

„Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija ‘22”. 



 19 

Drēbes pārvērš visus 

Laikrakstā Topanga New Times 9. oktōbra 
izdevumā ievieots Dianas Maturas (Mathur) 
raksts Clothes Make the Human:  
 https://topanganewtimes.com/.../07/clothes-make-the-human/ 

Raksta virsrakstam autore izvēlējusies 
rakstnieka Marka Tvena teicienu, piebilstot, ka 
bieži sakām „Nevērtē grāmatu pēc tās vāka”. 
Tāpat esot arī  ar drēbēm. 

Diana Mature stāsta par mums visiem 
pazīstamo problēmu – skapis pilns ar drēbēm, 
bet nav, ko vilkt mugurā! Vai tad nevar ar 
drēbēm mainīties! Tādējādi varētu iztīrīt vai 
papildināt drēbju skapi, izdomāt ko jaunu. Bieži 
vien kaut ko nopērkam, bet tā arī nekad 
neuzvelkam. Šādus apģērbus var nodot lietotu 
preču veikalam vai ziedot labdarībai. Un nereti, 
kad kaut kur aizbraucam un bagāža par ceļam 
pazudusi, izrādās, ka ļoti labi var iztikt ar 
mazumiņu. Un, vai, jaunas drēbes pērkot, var 
uzticēties draugu padomam? Ne vienmēr!  

Raksta autore atgādina, ka Marka Tvena 
apgalvojumu apstiprina Ziemeļrietumu universi-
tātes 2012. gada pētījums, kuŗā konstatēts, ka 
apģērbs ietekmē domāšanu un sasniegumu: 
studentiem, kuŗi valkā baltus virsvalkus, 
pārbaudījumos ir labāki rezultāti. Un bezpeļņas 
organizācija Dress for Success pārstāvji skaidro, 
ka profesionāls apģērbs izraisa cieņu.  Aktieŗi 
saprot kostīmu spēku. Tāpat mēs arī varam ar 
tērpu iztēloties savu lomu dzīvē.   

Ja drēbju savāktuvēs maisi ar  mantām netiek 
pārdoti, tos nogādā uz lietoto preču veikalu, kur 
apģērbs var tikt pārdots (99 ¢ par mārciņu) vai 
izsolē (par 35 ¢ tiek nopirkta vesela 
„noslēpumainā” tvertne).  

Raksta autore izpētījusi: GreenAmerica.org 
dati liecina, ka 15% Amerikas ikgadējo apģērbu 
tiek pārstrādāti (tos sagriež lupatās mēbeļu 
pildīšanai un izolācijai). 4% tiek nosūtīti uz 
ārzemēm (700 000 tonnu), lai tos pārdotu. Pēc 
valkāšanas Amerikā T-krekls varot atgriezties 
valstī, kuŗā masveidā tika ražots audums, no 

kuŗa tas tika izgatavots. Lielākā daļa tekstiliz-
strādājumu modes industrijai ražoti neattīstītās 
valstīs par augstām vides izmaksām, kur godīgas 
algas un labi darba apstākļi ir tāli mērķi. 

Diana Mature iesaka:  rīkot drēbju maiņu; 
pievienoties projektam „Nepirkt neko” (to var 
atrast Facebook); pērkot jaunas preces, pirkt 
lietotus apģērbus; aizņemties drēbes, kas 
nepieciešamas tikai vienai reizei. 

Savu rakstu Diana Matura nobeidz ar teikumu 
„Ar jaunām drēbēm piebāzts skapis ir 
vakardiena.”  

Varbūt arī Losandželosas latviešu namā 
derētu  rīkot tērpu apmaiņu, pārdošanu, lietotu 
bērnu drēbju dāvināšanu jaundzimušajiem?  

Varētu rīkot pārrunas, uzaicinot raksta autori. 
Viņai noteikti ir vēl daudzi citi labi ieteikumi.  

Diana Mature 
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Jaunās animācijas filmas  (Batman & Superman: 
Battle of the Super Sons), kam mūziku komponējuši 
Lolita Ritmane, Kristofers Kārters (Kristopher Carter), 
Maikls Makkvisčins (Michel McCuistion) un ieskaņo-
juši Losandželosas izcilākie mūziķi, pirmizrāde notika  
7. oktōbrī Ņujorkā, sarīkojumā York Comic-Con. 
Klātienē piedalījās Kristofers Kārters, no Losandželosas 
uzmundrināja Lolita Ritmane un Maikls Makkvisčens.  

„Betmens un Supermens: 
Superdēlu kauja” Izdevumā Jazz Journal 19. oktōbrī ir Tomasa Flečera 

(Thomas Fletcher) raksts Moonchild at 02 Forum 
Kentish Town” par mūziķu grupas Moonchild koncertu 
Londonā:  

https://jazzjournal.co.uk/.../moonchild-at-02-forum.../  

„Cerības bāka” 
Laikrakstā „Diena”, 22. oktōbrī  lasāma žurnālistes 

Ineses Lūsiņas raksts  „Cerības bāka”–  Intervija ar 
komponisti Lolitu Ritmani, diriģenti Eimiju Andersoni 
un režisoru Danielu Kreicbergu. Viņi Rīgā ieskaņoja 
mūziku diviem starptautiskiem projektiem. 

Moonchild gūst lielu ievērību 

Moonchild; no kr.: Ambera Navrana,  
Andris Matsons, Maksis Briks (Max Bryk) 

 Moonchild turneja  
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Ievas Strukas pētījums par Anšlavu Eglīti 

Apgāda „Dienas Grāmata” serijā „Es esmu...” 
klajā nākusi teātŗa zinātnieces un drāmaturģes 
Ievas Strukas sarakstītā Anšlavam Eglītim veltītā 
monografija „Par skaisto un aplamo dzīvi”.  Autore 
raidījumā „Kultūras rondo” pastāstīja, ka monogra-
fija tapusi, atklājot rakstnieka personību – lasot 
vēstules, pierakstus, un kādi atklājumi piedzīvoti, 
pētot latviešu rakstnieka, drāmaturga un gleznotāja 
Anšlava Eglīša dzīvi un daiļradi:  https://
www.lsm.lv/raksts/kultura/literatura/par-
skaisto-un-aplamo-dzivi-ieva-strukaiepazistina-
ar-petijumu-par-anslavu-egliti.a477704/  

Ievas Strukas grāmatas „Par skaisto un aplamo 
dzīvi” klajā laišanas sarīkojums notika 1. oktōbrī 
Inciemā,  kur 1922. gadā Anšlava Eglīša vecākiem, 
Viktoram un Marijai Eglīšiem, piešķīra „pansiju 
pilī” jeb zemes īpašumu apsaimniekošanai.  
Anšlavs Eglītis tur pavadīja jaunības gadus. 
Aizvadītā gadsimta 90. gados īpašums tika atgūts, 
taču ēka pārbūvēta, apmūrēta ķieģeļiem.  Parkā ir 
atklāts Anšlava Eglīša piemiņas akmens un tornī ir 
izstāde –  moderna, laikmetīga, pielāgota visu 
paaudžu interesēm.  

Vai vienā monografijā, vienā grāmatā var pa-
teikt visu par kādu cilvēku? Ieva Struka domā, ka, 
neatkarīgi no laika un telpas, diez vai iespējams 
pateikt visu, tomēr pašu svarīgāko var gan. 
Grāmatas tapšanā svarīgas bijušas sarunas par 
Anšlavu Eglīti, un sarunu biedru bijis daudz,  
tostarp Aija Janelsiņa-Priedīte un Anšlava Eglīša 
brāļa Vidvuda Eglīša meita Ingūna Galviņa.  

     Interesants sarunu temats ir 
Anšlavs Eglītis un viņa darbu 
prototipi, viņa sarežģītās attiecības 
ar prototipiem. „Pēc pirmā stāstu 
krājuma „Maestro” (1936. g.) 
iznākšanas viņam bijusi saķerša-
nās ar gleznotāju Romānu Sutu, 
kas ir Samuela prototips. Romāns 
Suta bijis dusmīgs un vajājis 
Anšlavu Eglīti. Vairākos darbos 
darbos  viņš attēlo pats sevi un 
Veroniku Janelsiņu.  Plaša ir 
Anšlava Eglīša ģeografija: Rīga, 
Inciems, Kalifornija, Vācija, 

vecvecāku lauku mājas Madonas pusē, Oregonas 
posms, Šveice.  

Anšlava Eglītis bija rakstnieks, mākslinieks, 
drāmaturgs,  žurnālists, filmu  kritiķis. Liela nozīme 
viņa dzīvē bija teātrim. Grāmatā „Esejas” divos 
sējumos sakopoti viņa raksti, kas veltīti literātūrai 
un mākslai. Anšlavs Eglīts 1976. gadā sarakstīja 
polītiski ļoti asu  grāmatu „Piecas dienas”, diezgan 
apzināti aizcērtot durvis uz iespēju jebkādā veidā ar 
saviem darbiem atgriezties Padomju Latvijā. Grā-
matā vairāki Latvijā pazīstami polītiski darbinieki 
saukti īstajos vārddos, nevis slēpti aiz segvārdiem.  

Droši vien katram  ir savs mīļāko Anšlava Eglīša  
darbu saraksts. Ieva Struka domā, ka viņa ievēroja-
mākie darbi ir „Līgavu mednieki” un „Homo 
novus”, bet uz viņu pašu lielāko iespaidu atstājuši  
romāni „Ilze”, „Pēdējais raidījums” un „Es nepie-
vienojos”.  Viņasprāt, tos lasot, var ļoti spilgti sajust 
pašu autoru un viņa attieksmi pret pasauli filozo-
fiskā aspektā – ko viņš domā, kas ir cilvēka uzde-
vums dzīvē, kāda ir viņa vieta un kā to īstenot.  

Anšlava Eglīša tuvākie draugi bija ārsts Pēteris 
Vegers un architekts Staņislavs Borbals, ar kuŗiem 
viņš kāpa kalnos, un trijotnes dēkas attēlotas romānā 
„Bezkaunīgie veči”.  

Anšlavu Eglīti  nereti aicināja uz literāriem 
sarīkojumiem visā Amerikā, taču viņš neieradās 
nevis lepnības vai noslēgtā rakstura, bet aizņemtības 
dēļ.  Lai daudz uzrakstītu, ir jāraksta. 
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Par mūsu valodu 

Nevārdu labojumi 
Latviešu valodā ieviešas arvien vairāk nevajadzīgu 

anglicismu. Ar Rīgas latviešu biedrības Valodas attīstības 
kopas dalībnieku sastādīto nevārdu labojumu sarakstu var 
iepazīties tīmeklī vietnē https://LVAK.wordpress.com/
jaunakie-termini-meklejumi-un-diskusijas/latviski-vardi-
nevardu-vieta-latviski-izdomat-latviski-nosaukt/  

Šo alfabētisko nevārdu sarakstu sastādot, izmantoti vairāki 
avoti:  

• Latviešu valodas attīstības kopas apspriedēs gūtas 
atziņas;  
• Latviešu valodas krātuves „Latviešu pareizrakstības     
 vārdnīca („Erakstu” elektronisks izdevums 2007. g.)  
• Amerikas Latviešu apvienības 1993. gada vārdnīca;  
• terminologu, redaktoru un valodnieku ieteikumi;  
• LVAK jaunvārdu vārdnīca;  
• ortografija un morfoloģija, ko mūsu valodā paredz  

   klasiskās pareizrakstības kārtulas;  
• „Profesora J. Endzelīna atbildes / RLB valodniecības  

 nodaļas sēžu protokoli 1933-1942” (3. izd. 2008. g., 
 „Eraksti.lv”, bezmaksas PDF) ;  

• Pēteŗa Šmita „Valodas kļūdas un grūtumi”  
          (Rīga, 1921. g., A. Gulbja apgādā, atzīmēti ar [PŠ]);  
• valodas kopšanas akcijas „Gada vārds” iesūtījumi un 

      analize.  
Sinonimu virknēs izmantots atdalījums ar kommatiem, bet 

attālākas viena vārda nozīmes atdalītas ar sēmikōliem. 

Daži piemēri 
adoptēt dzīvnieku – iemājināt, iesaimēt dzīvnieku 
aizrautīgs – aizrāvīgs 
aktīva novecošana, aktīvā novecošanās  – rosīgas vecumdienas  
akurāti – kārtīgi, rūpīgi; precīzi 
antispama filtrs – pretmēstuļu filtrs 
antivīruss (datoros, IT) – pretvīrusu programma 
apkārtraksts – apkārtenis, cirkulārs 
aplikācija (viedtalrunī, datorā) – lietotne 
atbloķēšana ar seju, sejas atbloķēšana (arī „atbloķēšana, 
izmantojot autorizāciju pēc sejas”, „ekrāna atbloķēšana ar 
FACE ID” – atģīmēšana 
atbloķēt ar seju – atģīmēt 
atfrendot – atdraugot, atdraudzināt 
atjaunojamie resursi, atjaunojamā enerģija „renewables” – 
neizsīcīgi resursi, atjaunīga enerģija, pašatjaunīgi resursi 
(piemēri: ūdens upēs un ōkeanā, saules gaisma, kas nekad 
neizsīkst un kas nekad nav jāatjauno; antonims: izsīcīgi resursi, 
neatjaunīgi resursi (non-renewable resources) („atjaunojams” – 
gluži otrādi, tāds, kas ir jāatjauno [un ko var atjaunot], tāpēc, ka 
tas ir zudis, beidzies, sabojājies, novecojis, apstājies vai ticis 
pārtraukts) 
atvērts raksturs – atklātīgs raksturs 
atzīmēt svētkus; [dzimšanas dienas] atzīmēšana – svinēt 
svētkus; dzīrot, piedalīties viesībās 

dzimumdienas svinēšana; gadskārtas godi, jubilejas svinības 
atzūmēt, izzūmot – tālināt (attālināt, patālināt), samazināt 
attēlojuma mērogu ekrānā 
augšupielādēt (to upload) – uzkraut 
autlets – izpārdotava 
autsorsēts, autsorcēts, outsorsēts, outsourcēts – ārnodrošināts 
autsorsings, outsorcings, outsorsings, autsorsēšana – 
ārndodrošināšana, ārnodrose (ārpakalpojumu izmantošana; 
ārēju pakalpojumu piesaiste) 
balanss – līdzsvars, līdzsvarotība, līdzsvarojums 
bānis – dzelzceļš, vilciens [PŠ] 
bāra bērns – bāŗabērns, bāris, bāŗa bērns (ar –ŗ-) 
bekaps, bekapošana – rezerves kōpija; rezerves kōpēšana 
bekinga vokāls – piedziedama balss, fona partija (mūzikā, 
ierakstos) 
bekpekeris, bekpakeris (backpacker) – mugursomnieks 
bekvokālists, bekingvokālists – piedziedātājs 
bestīt (izbesīt, piebesīt) (rusicisms) – dusmoties, niknoties, 
saskaisties, spert zemes gaisā, satracināties, ērcināties (u. c. –  
sk. sinonimu vārdnīcu) 

bilde –  attēls, fotografija, fotoattēls; illustrācija, zīmējums; 
tēls, attēlojums, atainojums, veidols; rādījums (ekrānā, 
videosistēmā); glezna, mākslasdarbs; aina, skats, redzējums 
(abstraktā, pārnestā nozīmē); 
bildēt (nobildēt, sabildēt, uzbildēt) – fotografēt, nofotografēt 
blekauts  – notumse 
čats – 1) tērzētava (vieta, programma, vietne, kuŗā tērzē); 
2) tērzēšana (darbība) 
darbaholiķis, darboholiķis (workaholic) – darbiķis 
darbaholisms, darboholisms (workaholism) – darbišķība (sk. 
jaunvārdu vārdnīcā) 
deķelis (vācu val. der Deckel) – segnis (korporanta cepurīte) 
diaspora – svešniecība; trimda («mūsu svešniecības izlases 
sportists, sporta un sabiedrisks darbinieks Fīlips Hartmanis» 
– laikrakstā „Laiks”, 1984.18.04.) 
dislaiks (dislike, unlike, downvote) – nepatīkšķis 
draivs (anglicisms) – dzinējierīce, dzinis; 
dziņa, dzineklis, tieksme, darbotiesgriba; vēlēšanās, griba; 
dedzīgums, degsme, stipra griba, spars, dedzība, kvēle, kaisle; 
virzītājspēks, dzinulis, stimuls; 
mudināšana, mude, sekmēšana, stimulēšana; kampaņa; 
iegriezts sitiens tenisā, golfā; 
pārnesums (spēkratos) 
dreskods, dresskods (dress code) – ietērpsme 
dzensiksna – dzenamsiksna 
trafiks – datplūsma 
trends – mode, jauns virziens, tendence, sliecība, nosliece, 
slieksme 
tūlbārs – rīkjosla, rīku josla 
tvītot – čivināt 
uzrunājošs – pievilcīgs, spilgts, piesaistīgs, saismīgs, 
interesants 



24  

Dzimstības rādītājs Latvijā – 
zemākais simts gadu laikā 

Centrālās statistikas pārvaldes informātīvajā apskatā 
„Demogrāfija” publicētie dati  liecina, ka pērn dzimstības 
rādītājs Latvijā bijis zemākais simts gadu laikā.  

Pērn Latvijā piedzima 17 420 bērni, par 132 jeb 0,8% 
mazāk nekā 2020. gadā. Dzimstības koeficients uz 1000 
iedzīvotāju bija 9,2. 

Paaudžu maiņu raksturojošs rādītājs ir summārais 
dzimstības koeficients. Latvijā 2016. gadā tas pieauga līdz 
1,74, sasniedzot augstāko līmeni kopš 1992. gada. Sākot ar 
2017. gadu, koeficients ir samazinājies, un 2021. gadā bija 
1,57,  tālu no vēlamā bērnu skaita, kas ir 2,1–2,2 normālai 
paaudžu nomaiņai. Pēdējo reizi summārā dzimstības koefi-
cienta vērtība 2,2 Latvijā bija 1986.–1987. gadā, kad piedzi-
ma 42 000 bērnu gadā, kas bija lielākais dzimušo skaits kopš 
1946. gada.  

Eiropas Savienībā kopumā 2020. gadā summārais dzimstī-
bas koeficients bija 1,50. Jaundzimušā mātes caurmēra 
vecums 2021. gadā bija 30,2 gadi – kopš 2011. gada tas palie-
linājies par 1,6 gadiem. Mātes caurmēra vecums, piedzimstot 
pirmajam bērnam, 2021. gadā bija 27,8 gadi, un arī šim rādī-
tājam ir tendence pieaugt. Pērn augstākie dzimstības rādītāji 
bija sievietēm 25–34 gadu vecumā – 62,4% bērnu piedzima 
sievietēm šajā vecumgrupā. Starp reģioniem augstākie 
dzimstības rādītāji bijuši Pierīgā – 53 dzimušie uz 1000 
sieviešu reproduktīvajā vecumā no 15 līdz 49 gadiem, bet 
zemākie dzimstības rādītāji – Latgales reģionā, kur ir 39 
dzimušie uz 1000 sieviešu. Viens no iemesliem dzimstības 
rādītāju atšķirībai ir iedzīvotāju vecumstruktūra, jo Pierīgas 
reģionā 41% no visām sievietēm bija reproduktīvajā vecumā, 
bet Latgales reģionā – tādu bija tikai 34,8%. Salīdzinot ar 
2000. gadu, jaundzimušo skaits ir pieaudzis Pierīgā – par 
31,2%. Pārējos reģionos bijis samazinājums. Latgalē 
jaundzimušo skaita kritums ir visievērojamākais – par 44,5%.  
 

 Latviešu īpatsvars Latvijā 
pēdējos desmit gados 

palielinājies  
Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) 2022. gada informā-

tīvais apskats liecina, ka pēdējos desmit gados Latvijā latvie-
šu skaits samazinājies, bet īpatsvars palielinājies. Šī gada 
sākumā Latvijā dzīvoja 1 182 000 latviešu. Latviešu skaits 
Latvijā kopš 2011. gada samazinājies par 74 300 cilvēku.  

Savukārt latviešu īpatsvars Latvijā palielinājies. Latvijā 
2011. gadā latviešu bija 60,5%, šajā gadā latviešu īpatsvars 
sasniedzis 63%. Iedzīvotāju etniskais sastāvs reģionos un 
valstspilsētās atšķiŗas. Rīgā, Daugavpilī un Rēzeknē 2022. ga-
da sākumā latviešu bija mazāk par pusi no šo pilsētu iedzīvo-
tāju kopskaita. Daugavpilī latviešu bija 20,9%. Lielākais 
latviešu īpatsvars bija Valmierā – 85,4%.  

No reģioniem lielākais latviešu īpatsvars bija Vidzemē – 
87,9%, bet mazākais Latgalē – 46,5%.  

Krievu īpatsvars Latvijā šī gada sākumā bija 24,2%, 
baltkrievu  – 3,1%, ukraiņu – 2,2%, poļu  –1,9%, lietuviešu – 
1,1%. Pārējo tautību īpatsvars kopumā ir 4,5%. Latviešu 
caurmēra vecums ir 40,5 gadi, krievu – 48,4 gadi, baltkrievu 
– 56,4 gadi, ukraiņu – 53,4 gadi, poļu – 52,1 gads, lietuviešu 
– 52,1 gads. 2022. gada sākumā vislielākais caurmēra vecums 
Latvijā bija ebrējiem – 57,3 gadi, bet vismazākais indiešiem – 
27 gadi.  

 
Parakstīts līgums par Iekšējās 
drošības akadēmijas dibināšanu  

Iekšlietu ministrija (IeM), Valsts policijas kolledža, Rīgas 
Stradiņa universitāte (RSU) un Latvijas Universitāte (LU) 25. 
oktōbrī  IeM parakstīja līgumu par Iekšējās drošības 
akadēmijas (IDA) izveidi. 

Valdība šogad februārī akceptēja IeM informātīvo 
ziņojumu par tiesībaizsardzības iestāžu amatpersonu izglītības 
sistēmas pilnveides risinājumu, kas paredz konsorcija 
„Iekšējās drošības akadēmija” izveidošanu starp Iekšlietu 
ministriju, Valsts policijas kolledžu, Rīgas Stradiņa universi-
tāti un Latvijas Universitāti. Paredzēts celt jaunu mācību ēku  
Ezermalas ielas ēku kompleksā.  

Izglītības studiju programmās plānots sagatavot Valsts 
policijas, Valsts robežsardzes, Ieslodzījuma vietu pārvaldes, 
Militārās policijas, Korupcijas novēršanas un apkaŗošanas 
biroja, Valsts ieņēmumu dienesta, Valsts ugunsdzēsības un 
glābšanas dienesta, Ģenerālprokurātūras un Iekšējās drošības 
biroja speciālistus.  

Valdība 2009. gada vasarā nolēma likvidēt Latvijas 
Policijas akadēmiju Ezermalas ielā. Viens no galvenajiem 
akadēmijas likvidēšanas iemesliem bija financējuma trūkums. 
Akadēmija beidza pastāvēt 2010. gada 1. janvārī.  

 

Skolotāji varēs aizstāvēties 
pret skolēnu un vecāku 

vardarbību  
Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisija 

atbalstīja grozījumus Izglītības likumā.  
Izglītības likuma 54. pantā būs papildinājums, 

ka skolēni nedrīkst pieļaut emōcionālu un fizisku var-
darbību pret pārējiem bērniem, skolotājiem un citām 
izglītības procesa nodrošināšanā atbildīgām personām. 

Papildinās arī 58. pantu, nosakot vecāku pienākumu 
sadarboties ar izglītības iestādi, kuŗā mācās bērns, ar 
skolotājiem un citām mācību procesā iesaistītām perso-
nām, ievērojot pieklājību, neaizskaŗot citu personu 
godu un cieņu un nepieļaujot emōcionālu un fizisku 
vardarbību. 
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Jānis Rozentāls (John Rosental) 
dzimis Rīgā 1937. gada 9. febru-
ārī. Viņa tēvs Pēteris Rozentāls 
bija ārsts, māte Irma Rozentāle – 
žēlsirdīgā māsa. Ģimenē auga arī 
meita Silvija, vecāka par dēlu 
Jāni. Abi bērni pa nedēļas vidu 
dzīvoja Pārdaugavā pie vecmāmi-
ņas. Vecāki bija aizņemti ar dar-
biem Rīgā un sabiedrisko dzīvi.  

Rozentālu ģimene 1943. gadā 
izbrauca uz Vāciju. Māte ar bēr-
niem apmetās bēgļu nometnē 
Eslingā, tēvs strādāja par ārstu uz 
kuģiem, ar kuŗiem veda pārvieto-
tās personas.  

Rozentāli 1947. gadā izceļoja uz Ameriku un 
apmetās uz dzīvi Kentaki pavalsts Ašlandes 
pilsētā (Ashland, Kentucky), kur tēvs dabūja 
rentgenologa darbu. Jānis Rozentāls 1953. gadā 
beidza vidusskolu ar labiem panākumiem un 
ieguva  darba stipendiju Jeila universitātē, viņam 
bija jāstrādā ēdamzālē.  Studijas Jeila univer-
sitātē viņš beidza 1957. gadā un tai pašā gadā 
kļuva par ASV pavalstnieku. Diemžēl 1957. ga-
dā nomira tēvs.  

Jānis Rozentāls iestājās Luisvilas (Louisville) 
universitātes medicīnas fakultātē. Māte bija 
bakterioloģe Luisvilas St. Mary’s slimnīcā, kur 
daļēju darba laiku strādāja Luisvilas universitā-
tes studentes Rūta un Māra Kļaviņas. 

Jānis Rozentāls un Māra Kļaviņa sadraudzē-
jās un 1961. gadā, kad abi universitāti beidza, 
apprecējās un devās uz Kaliforniju.   

Losandželosas apriņķa slimnīcā Jānis 
Rozentāls sāka praksi un mācījās rezidentūrā. 
Māra Rozentāle strādāja Kaiser slimnīcas 
laboratorijā.  Pēc rezidentūras Jānis Rozentāls 
1966. gadā uz diviem gadiem iestājās armijā, 

tādējādi izvairoties no 
iesaukšanās obligātajā 
kaŗadienestā, kas ilgtu trīs 
gadus. Viņu aizsūtīja uz 
Vietnamu, kur vairākos 
hospitāļos viņš operēja 
smagi ievainotus kaŗavīrus. 
Ievainotos bieži ar hēlikop-
teru uz slimnīcu atveda 
pilots Matīss Bomis, paziņa 
no Kalifornijas.  
     Pēc gada Jāni Rozentālu 
nosūtīja uz Fort Ord, 
Kalifornijā, tuvu Monterejai 
(Monterey). Tur viņam 
pievienojās ģimene, 

ievācoties kādā no bazes īrētajām mājiņām, no 
kuŗām bija brīnišķīgs skats uz jūru.  

Pēc armijā nokalpotajiem gadiem Jāni 
Rozentālu uzņēma aspirantūrā Longbīčas slim-
nīcas chirurģijas nodaļā, un viņš speciālizējās 
asinsvadu chirurģijā.  

Rozentālu ģimenē  1963. gadā  piedzima  
meita Anna, 1971. gadā Reičela, 1973. gadā 
Lūcija. Jānis un Māra Rozentāli iegādājās māju 
Palos Verdes un aktīvi iesaistījās latviešu 
sabiedrībā. 

Jānis un Māra Rozentāli 1981. gada beigās 
izšķīrās, gadu vēlāk Jānis Rozentāls salaulājās ar 
savu sekretāri Lindu Džonsoni (Johnson). Pāris 
gadu vēlāk viņiem piedzima meita Lorena 
(Lauren). 

Jānim Rozentālam ir septiņi mazbērni. Lindai 
Džonsonei ir pieci mazbērni, kuŗi dzimuši viņas 
abu dēlu ģimenēs.  

Jānis Rozentāls  aizgāja viņsaulē 2022. gada 
27. augustā pie vakariņu galda. Viņš iztukšoja 
viras bļodu un nolika karoti... 

 

Pieminam dr. Jāni Rozentālu 
(1937-2022) 
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Mūsu mīluļi, draugi, sargi, ģimenes locekļi, sarunu biedri 

Lisas Edmondsones četrkājaiņu pulciņam ir papildi-
nājums – bārenīte Dudina (saīsinājums no balerīnas 
vārda Dudinska, ar ko dejoja Rūdolfs Nurejevs). 
Dudinas kājiņas ir bojātas. Taču Lisa Edmondsone ir 
liela palīdze bērniem ar īpašām vajadzībām, arī četrkā-
jainiem bērniem.  

Patversmē vairākus mēnešus uzturējās trusītis, kam 
uz muguras ir augonis. Agrāk brīvprātīgie palīgi drīk-
stēja slimos trušus aizvest trusīti pie veterināra, lai iztīra 
un sašuj brūci, iedeva līdzi zāles, un veseļošanās tika 
pabeigta patversmē.  Tagad to vairs nevar. Veterinārs 

izskaidrojis, kā turpināt 
trusīša kopšanu un 
ārstēšanu, un Lisa savā 
mājā iekārtoja vēl vienu 
„gultiņu”. Trusīti viņa 
nokristīja par Kazimiru, 
par godu mīļam draugam 
Kazimiram Lauram, kas 
jau aizsaulē.   

Lisa Edmondsone par 
trušiem zina visu. ASV ir vietas, kur truši, kuŗu senči ir 
no Eiropas (Oryctolagus cuniculus) spējuši izvairīties no 
vietējiem plēsīgiem dzīvniekiem un izveidojuši kolōniju, 
tāpat kā savvaļas zirgi, cūkas, kazas, kaķīši. Ziemā šie 
truši dzīvo alās, kuŗas paši rūpīgi izrakuši. Bijuši gadī-
jumi, kad šie truši, alas rakdami, negātīvi iespaidojuši 
cilvēku celtās ēkas. Pirms gadiem kāds sporta stadions 
pie Anaheimas bija stipri izrakņāts, un strādnieki uzbru-
ka trušiem, lietojot indes un slazdus. 

Vietējiem trušiem (Sylvilagus), kuŗi neprot alas rakt 
un kuŗiem mazuļi piedzimst ligzdā zem krūmiem, dabas-
māte iemācījusi, kā pārziemot. 

Diemžēl vēl aizvien daudzi nesaprot, ka trusi vai kaķi 
nedrīkst vienkārši izsviest parkā.  LA Animal Services 
patversmes ir pilnas ar suņiem, kaķiem, trušiem, 
kāmjiem un jūrascūciņām. Patversmes darbinieki aicina 
palīdzēt šiem mājdzīvniekiem atrast jaunas mājas.  

Fredijam jauna uzvara 
Oktōbrī Sedonā, Arizonas pavalstī, Viktorijas 

Marguletas suns Fredijs sacensībās ieguva  Elite-2 titulu, 
otro vietu kopvērtējumā un pirmo vietu slēpņu meklēju-
mos. Divos no četriem slēpņu meklējumiem Fredijs 
guva labus rezultātus. Pārējos divos meklējumos tika 
pieļautas dažas kļūdas, un tiesnesi Fredija sasniegumi ne 
visai apmierināja.   

Viktorija Marguleta ir ļoti priecīga par iespēju 
Fredijam piedalīties šajās sacensībās. Viņš daudz ko 
jaunu iemācījās.  

Gan suņiem, gan viņu saimniekiem ir interesanti 
tikties ar seniem draugiem,  ar kuŗiem sacentušies jau 
iepriekš.  

Suņi labi atceras savus sāncenšus, un saimniekiem 
patīk patērzēt un dalīties atmiņās, turklāt viemēr iespē-
jams uzzināt kaut ko īpašu savu mīluļu izglītošanā.  
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Lūgums Dienvidkalifornijas latviešu 
biedrības biedriem samaksāt biedru 

naudu par 2022. gadu!  

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 
uzglabāšanai, 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  
Lūdzu zvanīt (+371) 26511739 vai ( +371) 26517721 

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

piedāvājumiem.  

Pārdod māju Mežaparkā 

Anšlavam Eglītim veltīta 
izstāde 

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”.   

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

Ikviens pamana otra jauno uzvalku, bet vai pamana arī 
domu? 

Neuzticēšanās – dvēseles vēzis. 
Cilvēks mirst ne tikai sliktu ārstu dēļ. Arī sliktu skolotāju 

dēļ. Tiesa gan, ne jau tūlīt. 
Pirmais pasaules kaŗš, Otrais pasaules kaŗš... Cilvēki 

rūpīgi numurējuši kaŗus. Mieru neviens nenumurē. 
Patiesība ir kā hidra. Ja tai nocērt vienu galvu, rodas 

tūkstošiem jaunu. 
Humora esperanto – smiekli. 
Neievērojami rakstnieki pārtiek no atmiņām par izciliem 

rakstniekiem. 
Talantam jāpalīdz. Beztalantīgums palīdz sev pats. 
Tādu universitāšu, kuŗās var iegūt sirds izglītību, nav. 
Jūtas var noglabāt tāpat kā atslēgas. Līdz pēdīgi vairs 

nezini, kādām durvīm tās der. 
Mīlestības svariem nav līdzsvara. 
Esmu pret uzskatu brīvību, jo ir pārāk daudz cilvēku, 

kuŗiem vispār nav nekādu uzskatu. 
(Autors nezināms) 

Gudras domas 
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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  $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.  

 
 
 
 

www.latviesiamerika.com 

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

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

Gardumiņi... 

Yogawithjuris.com  
Yogawithjurislanding  

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

 

Jāizņem personas apliecība 
(eID karte)  

Latvijas pavalstniekam vai nepavalstniekam, kuŗš 
sasniedzis 15 gadu vecumu, no nākamā gada vidus 
būs obligāti jābūt personas apliecībai (eID kartei). 
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP) 
aicina laikus izņemt eID.  

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 
 

12. novembrī plkst. 12.00  
Latvijas Valsts dibināšanas      
atceres dievkalpojums ar 
dievgaldu, diakone Guna Reina; 
plkst 1.30 svētku programma: koncerts un pusdienas 
sarīkojumu telpās, ieeja par ziedojumu. 
17. decembrī plkst. 12.00 Ziemsvētku dievkalpojums 
ar dievgaldu, diakone Guna Reina;  
pēc dievkalpojuma groziņu kafijas galds, ciemosies 
Ziemsvētku vecītis 
 
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/ 

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 novembris 

 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 

 
   13. novembrī 

 
plkst. 11.00 

 Latvijas valsts dibināšanas atceres un  
 Mirušo piemiņas dienas dievkalpojums  
ZOOM Meeting ID: 823 3755 5841 Passcode: 839156 
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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 

 



 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

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  


