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29. janvārī plkst. 1.00 Sanfrancisko Jaunā teātŗa viesizrāde – „Ķēves dēls Kurbads” 

4. februārī plkst. 2.00 latviešu dokumentārfilmas „Mēs tikai tagad sākam” izrāde 
5. februārī Draudzīgā aicinājuma sarīkojums latviešu skolā 

5. martā plkst. 12.30 Kalpaka bataljona un Latviešu leģiona atcere 
 

Ziņas par sarīkojumiem arī DK LB vietnē tīmeklī:  www.biedriba.org 

No mums šķīries Dienvidkalifornijas latviešu 
biedrības priekšnieks kopš 1999. gada  

Ivars Mičulis  
(1937. 18. IV – 2022. 11. XII)   
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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 – 300 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, lūgums paziņot jauno adresi: 
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, Juris 
Buņķis, 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 LATVIEŠU BIEDRĪBAS  VALDE 
Biedrības priekšnieka vietnieki:   
Dāvis Reins  
13447 Chandler Blvd., Sherman Oaks, CA 91401 
Tālr.: 818-406-1589;  davisreins@gmail.com  
 Pauls Berkolds 
18017 Chatsworth ST # 502 Granada Hills, CA 91344 
Tālr.: 818-645-8754;  berkolds@calarts.edu 
Dainis Kalniņš  
233 Glendora Avenue. Long Beach, CA 90803 
Tālr.: 310-740-2478;  dainiskalnins@hotmail.com 

 

Sekretāres:  
Aija Zeltiņa Kalniņa  
233 Glendora Avenue. Long Beach, CA 90803 
Tālr.: 310-748-5385; aurum04@yahoo.com 
Guna Reina  
13447 Chandler Blvd., Sherman Oaks, CA 91401 
Tālr.: 714-829-6449;  GunaReins@gmail.com 

 
 

DK LB valdes locekļi:   
Nora Mičule, Juris Zinbergs – biedrziņi  
Dace Dābola-Reimane – sarīkojumu koordinātore  
Jānis Taube – kasieris  
Kristīne Urena – tautasdeju kopas „Pērkonītis” 
pārstāve  
Aivars Jerumanis – nama pārvaldes pārstāvis 
Valdis Ķeris – Sporta nozares pārstāvis   
 

Inguna Galviņa,  Simona Perta, Ilze Stedmena,  
Līga Sviksa, Inese Sviķkalne,  
Sanita Šūmane-Karami, Diāna Zaķe 
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Pauls Berkolds: «Ivaram Mičulim bija neizsmeļama 
degsme kalpot mūsu sabiedrībai un Latvijai, un atdevi 
vainagoja jauks humors un cilvēcība.»  

 

Lolita Ritmane: «Mīļais Ivar... Nevar būt, ka tevis 
vairs nav šajā pasaulē! Domāju, ka Tu varbūt tagad kādā 
mākoņmaliņā dejo tango, vai dziedi savā vienreizējā 
baritona balsī, vai varbūt jau esi saticis Andreju Jansonu, 
Olafu Stumbru, Zelmu un Ādolfu Ābeles, Albertu 
Legzdiņu, manu tēti Andri Ritmani un citus.  

 Jūs... mūsu latviešu sirdis un dvēseles, jūs, lielo 
darbu darītāji, sapņotāji, mākslinieki, patrioti... tik 
daudzi jau esat aizsaulē! Nekad neaizmirsīšu, ka tēloju 
Tavu sievu izrādē „Homo Novus”.  Līdz ar to sākās 
lieliska sadarbība... Sekoja „Tas vakars piektdienā”, 
„Eslingena”,  „Vēstule no Losas”, neskaitāmi koŗa 
koncerti, Dziesmu svētki. Pateicos par Tavu labestību, 
par Tavu smaidu, par Tavu talantu, par Tavu draudzību.  

Izsaku visdziļāko līdzjutību Benitai un Dailai ar 
ģimeni, Laurai, Norai, visiem piederīgiem. Tu mums 
ļoti, ļoti, ļoti pietrūksi.» 

 

Juris Zinbergs: «Ivars Mičulis bija mans draugs un 
mentors. Lai Tev vieglas smiltis un ātru atgriešanos!» 

 

Inese Sviķkalne: «Tā sāp sirds!  Vai nav brīnišķīgi, 
ka tik daudzi no mums tā var teikt par Ivaru – mans 
mentors. Viņš bija TĀDS cilvēks!» 

 

Dziesma Tetere:  «Esmu pateicīga, ka man bija 
iespēja pateikt Ivaram Mičulim paldies par visiem viņa 
darbiem. Andris Ritmanis un Ivars Mičulis bija mani 
skolotāji. Tik neaprakstāmi daudz no viņiem 
iemācījos...» 

 

Biruta Šulca: «Ir skumji atvadīties no sena dziesmu 
un latvisko darbu drauga. Viņš dzīvos mūsu atmiņās un 
sirdīs vienmēr. Izsaku līdzjutību visai ģimenei.» 

 

Inguna Šulce: «Man Ivars bija gan teātŗa partneris 
gan deju partneris, gan vienkārši ļoti ļoti jauks cilvēks! 
Lai viņam vieglas smiltis!» 

 

Sarma Muižniece: «Visdziļākā līdzjutība Ivara 
Mičuļa ģimenei un Losandželosas latviešu saimei. 
Izdzisusi „dzirkstīga dzirksts”. Skumstu kopā ar jums.» 

 

Irena Diča: «Ļoti skumji. Mums viņa ļoti, ļoti 
pietrūks. Izsaku visdziļāko līdzjutību ģimenei un visiem 
latviešiem. Aizgājis  kārtīgs un izcils latvietis.»  
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Sandra Ozolīte: «Daudz jauku brīžu 
kopā pavadīts gan uz skatuves, gan svinot, 
gan nopietnas lietas pārrunājot. Grūti 
iedomāties latviešu namu Losandželosā bez  
Ivara Mičuļa...» 

 

Ieva Struka: «Izlasot  ziņu par Ivara 
Mičuļa aiziešanu, piepeši sajutu, ka 
Anšlavs Eglītis noteikti uzrakstītu ļoti 
smeldzīgu stāstu – par cilvēku, kas dzīvoja 
un strādāja Latvijai un kuŗa Triju Zvaigžņu 
ordenis viņu sasniedza nāves brīdī…» 
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Ivars Mičulis ar Latviju sirdī dzīvoja un strādāja;  
ar Latvijas trim zvaigznēm rokās devās mūžībā… 

2022. gada 10. decembrī  man, Latvijas valdības 
pārstāvim Kalifornijā,  bija liels  gods pasniegt Ivaram 
Mičulim no Latvijas prezidenta kancelejas atsūtīto Triju  
Zvaigžņu ordeni.  Ordeņu kapituls 2021. gada 22. oktōbrī 
Dienvidkalifornijas latviešu  biedrības priekšniekam Ivaram 
Mičulim par sevišķiem nopelniem Latvijas valsts labā – par 
nesavtīgo mūža veikumu latvietības stiprināšanā un 
ieguldījumu latviešu valodas un kultūras kopšanā – piešķīra 
Triju Zvaigžņu ordeni. Ivars Mičulis ļoti vēlējās viņam 
piešķirto Latvijas valsts apbalvojumu saņemt Latvijā, bet 
braucienu atcēla veselības pasliktināšanās dēļ. 

 Triju Zvaigžņu ordenis ir civilais ordenis, ko piešķiŗ par 
nopelniem Latvijas labā kopš  1924. gada.  Tā devīze ir Per 
aspera ad astra (Caur ērkšķiem uz zvaigznēm). 

Triju Zvaigžņu ordenis tiek piešķirts valdības 
izraudzītām personām par paveikto valsts vai pašvaldību 
labā, par sabiedrisko, kultūras, izglītības, zinātnes, sporta vai 
saimniecisko darbību. 

 Šī balva piešķirta ievērojamiem cilvēkiem –  Kārlim 
Ulmanim, Francijas prezidentam Fransuā Miterānam, 
karalienei Elizabetei II, Vairai Vīķei-Freibergai, ASV 
prezidentam Džordžam Bušam. 

 Ivars Mičulis bija DK LB priekšnieks kopš 1999. gada. 
Pirmo reizi ar Ivaru Mičuli tikos, kad 2011. gadā tiku iecelts 
par Latvijas Republikas goda konsulu Dienvdkalifornijā. Es 
iepazinos ar Ivaru Mičuli un lūdzu viņa un latviešu kopienas 
palīdzību ministru prezidenta Valža Dombrovska un viņa 
delegācijas vizītes rīkošanā.  Valsts sekretārs Andris 
Teikmanis šajā vizītē pavadīja ministru prezidentu un tikās 
ar Ivaru Mičuli un latviešu kopienu. Andris Teikmanis tagad 

ir Valsts prezidenta kancelejas vadītājs un lūdza mani 
pasniegt ordeni Ivaram Mičulim. 

Ivars Mičulis atbalstījis ikvienu Latvijas delegāciju, kas 
devusies uz Losandželosu, katram projektam, kur bijis 
iesaistīts konsulāts, tostarp  Spotlight Latvia šī gada sākumā. 
Ivars Mičulis vienmēr bija izcils partneris. 

Pērn oktōbrī DK LB  valdes sēdē vienbalsīgi  tika 
apstiprināts mans priekšlikums rīkot Latviešu sabiedriskajā 
centrā sarīkojumu, kuŗā runātu par holokaustu un rādītu 
dokumentārfilmu Baltic Truth. Taču vēstnieks ieteica rādīt 
jauno latviešu dokumentārfilmu  „Mēs tikai  tagad sākam” 
par vēsturnieku Marģeri Vestermani, vienu  no nedaudza-
jiem, kas pārcieta Otrā pasaules kaŗa holokaustu.  Šī filma 
ASV vēl nav rādīta,  to  varēs noskatīties Latviešu 
sabiedriskajā centrā 4. februārī pulksten 2.00, vienlaikus 
godinot Ivaru Mičuli.  Baltic Truth būs iespēja redzēt martā  
filmu  festivalā Palmspringos. 

 Ivars Mičulis  ir godam nopelnījis Triju Zvaigžņu ordeni 
– Latvijas valdības piešķirto augstāko apbalvojumu.   

Ivar, Losandželosas latviešu biedrība būs labās 
rokās.  Mūžīgu mieru, mīļais draugs!  

Juris Buņķis 

Triju zvaigžņu ordenis Ivaram Mičulim 

Cik grūti noticēt, ka nekad vairs dzīvē 
Mums neiznāks ar tevi parunāt, 
Un tavu smaidu, vienkāršu un siltu. 
Mums vajadzēs tik sirdī saglabāt.  
     (Gunārs Selga) 

Atvadīsimies no Ivara Mičuļa 2023. gada            
18. februārī plkst. 12.00 DK latviešu baznīcā 
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Lūgums Dienvidkalifornijas latviešu 
biedrības biedriem samaksāt biedru 

naudu par 2023. gadu!  

Balts ir ceļš un balti soļi, 
Baltas plaukstas debesīs. 
Rītos mani modinās 
Vārds, tik balti pasacīts… 
 
Gaišus un priecīgus Ziemsvētkus!  
Darbiem bagātu ikdienu, labu veselību, veiksmi 

un prieku jaunajā gadā! 
Cienījamie tautieši! 
Tuvojoties  jaunajam gadam, mēs atskatāmies uz 

rosīgo un darbīgo 2022. gadu. Šis gads bija aktīvs, un 
DK LB valde pateicas visiem, kuŗi  atbalstīja 
biedrību ar ziedojumiem un nesavtīgu darbu. 

Lepojamies, ka mūsu ilggadējam priekšniekam 
Ivaram Mičulim par sevišķiem nopelniem Latvijas 
valsts labā –  mūža veikumu latvietības stiprināšanā 
un ieguldījumu latviešu valodas un kultūras kopšanā 
– piešķirts Triju Zvaigžņu ordenis! 

Esam atbalstījuši Ukrainu ar līdzekļu vākšanas 
akcijām, piedalāmies Amerikas latviešu apvienības  

Call To Action un piedalījāmies demonstrācijās. 
Mūsu darbs neapstājas ar paveikto. Ar katru 

gadu mums ir jauna iespēja turpināt to, kas mums, 
latviešu sabiedrībai, ir svarīgs – saglabāt, kopt un 
cildināt latviešu kultūru, veicināt tās izaugsmi. 

DK LB ir tīmekļvietne: www.biedriba.org  Tajā  
var atrast informāciju par visiem sarīkojumiem 
Dienvidkalifornijā, notikumiem un arī citām latviešu 
organizācijām. 

Aicinām ikvienu pievienoties mūsu rosīgajai 
latviešu saimei, kļūstot par Dienvidkalifornijas 
latviešu biedrības biedru, apmeklēt un atbalstīt 
sarīkojumus, ziedot līdzekļus biedrības darbībai un 
konkrētiem projektiem. Iestāšanās anketu var atrast 
DK LB tīmekļvietnē: 

 www.biedriba.org/biedru-anketa 
Vēlam visiem skaistu un raženu 2023. gadu! 
Darbiem bagātu ikdienu, labu veselību, veiksmi 

un prieku jaunajā gadā! 
Dienvidkalifornas latviešu biedrības valde 

Mākslinieka Kārļa Smiltēna (1921-2017) zīmējums 

Dienvidkalifornijas latviešu biedrības apsveikums  

Dienvidkalifornijas latviešu biedrības valdes sēdes 
notiek reizi mēnesī nesen izremontētajā  

Ādolfa un Ināras Reinas piemiņas telpā latviešu 
nama otrā stāvā; lielu darbu telpas uzpošanā 

ieguldīja (no kr.) biedrības ilggadējais priekšnieks  
Ivars Mičulis, dizainere Benita Trapse un Dāvis 

Reins; biedrības telpā var noskatīties arī  filmas un 
rīkot dažādus saietus  
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Mūsu Kalifornijas ceļojuma laikā ar nepacietību 
gaidījām 11. decembri, kad brauksim uz Ziemsvētku 
tirdziņu. Bija spirgta, nedaudz lietaina svētdiena. Uz 
latviešu namu devāmies jau agrā rīta stundā. Ieradāmies 
apmēram pulksten astoņos no rīta.  Automašīnas 
aizmugurē bija groziņš ar Noras Mičules ceptajām un  
maisiņos rūpīgi iesaiņotajām piparkūkām (mēs taču 
braucām tirgoties!). Stāvvieta jau bija pilna. Manījām 
rosību, pavīdēja čalojošu, priecīgi satrauktu bērnu 
bariņš, kas vecāku un skolotāju pavadībā skriešus devās 
pāri laukumam uz baznīcu svinēt Ziemsvētkus. Mani 
pārņēma emōcionāls savilņojums – biju te pirms četriem 
gadiem, bet šī vieta manās atmiņās saistās ar ģimeni, 
tuviem cilvēkiem, kā arī viņu darbu un ieguldījumu 
latviešu sabiedriskajā dzīvē. Mēs esam latvieši. 

Tūlīt devāmies uz lielo nama zāli. Tirgošanās jau 
noritēja pilnā sparā, skanēja latviešu mūzika, latviešu 
valoda, tirgotāji slavēja savas preces. Tomēr pats 
galvenais bija satikt  vaigā sen neredzētus draugus un 
paziņas (ar kuŗiem, iespējams, esam tikušies vai 
sazinājušies virtuāli), izjust Dienvidkalifornijas latviešu 
kopienas nama gaisotni jeb auru, redzēt, kas jauns. 

Pie ieejas satikām Lolitu Ritmani, viņu interesēja 
Noras Mičules ceptās piparkūkas. Lolitai Ritmanei bija 
jāsteidzas uz Ziemsvētku svinībām. Paspējām ātri kopā  
nofotografēties. Piparkūkas tiešām ir pieprasītas – tās 
tika ātri iztirgotas.  Pēc tam bija brīvs laiks, lai apskatītu 
tirdziņu un  namu, kā arī nopirktu kādu nieku atmiņai. 
Redzēju, ka pie sienas Latvijas prezidentu attēlus  
papildinājis Latvijas Valsts tagadējā prezidenta Egila 
Levita portrets. Satiku ilgi neredzēto Edgaru Andersonu, 
dalījāmies atmiņās, 
fotografējāmies, 
runājām par tikšanos 
Latvijā nākošgad. 
Tad devos pie Ingas 
Gorsvānes – sirsnīgi 
sasveicinājāmies, 
pārrunājām ģimenes 
notikumus, apskatīju 
viņas rokdarbus. No 
Ingas nopirku īsti ziemīgi siltu adītu cepuri Latvijas 
ziemai. Tad  vēlreiz izskrēju cauri tirdziņam, sasveici-
nājos ar grāmatu tirgotājiem, dažiem paziņām, latviešu 
rotaslietu pārdevējiem, klausījos latviešu mūziku. Bija 
arī laimes rats, skanēja bērnu balsis. Mēs izdzērām 
kafijas tasi pie bāra, mielojāmies ar cepumiem un ēdām 
pusdienas. Netrūka latviešu ēdienu – pārdošanā bija 

Siltas atmiņas par Ziemsvētku tirdziņu  
Losandželosas latviešu namā   
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pašcepta maize, pīrāgi, dažādi latviešiem raksturīgi 
gardumi. Izsalkuma remdēšanai  saimnieces bija 
sagatavojušas īsti latviskas pusdienas – ceptus 
kartupeļus, desiņas, skābētus kāpostu un, protams, 
tomātiņus un gurķīšus ar krējumu un dillītēm. Tika 
piedāvāts arī latviešu ēdiena veganais variants. Tirdziņā 
bija daudz ļaužu,  lai gan apmeklētāji runāja, ka šogad to 
ir mazāk nekā citus gadus, bet bija redzams, ka ikviens 
šeit jutās labi un ir gaidīts – varēja atrast sarunu biedrus, 
pasēdēt pie bāra, zālē. Cauri tirdziņam, fotokameras 
zibinot un iemūžinot latviešu sabiedrības vēsturiskos 
mirkļus, izskrēja arī vairāki viesi no Latvijas. 

Nolēmu aiziet arī uz latviešu skolas sarīkojumu baz-
nīcā. Ejot pāri laukumam, uz mirkli satiku vīra brālēnu 
Andreju Krastiņu ar dzīvesbiedri Beverliju, viņi jau de-
vās prom. Emōcionāli sasveicinājāmies caur auto logu, 
pārmijam dažus vārdus. Viņi aizbrauca un nezinām, kad 
atkal viņus satiksim. 

Bērnu Ziemsvētku svinības bija lieliskas. Skolotāji un 
vecāki bija centušies bērnus mācīt un sagatavot 
svinībām. Visi dziedāja, izteiksmīgi  deklamēja 
dzejolīšus, saķērušies rokās, gāja ķekatās un rotaļās. 
Satikām čigānieti, lāci, dzērvi, stārķi un pat siena gubu! 

Ieradās Ziemsvētku vecītis ar 
ragavām, un tad tikai sākās rotaļas un 
īsta jautrība. Neviens vairs nesēdēja 
malā – visi dziedāja, dejoja un 
priecājās.  
     Satiku Mārtiņu Leikartu (mēs  
mācījāmies vienā skolā) un viņa 
jauko ģimeni – bija prieks redzēt, ka 
ģimene kļuvusi kuplāka, visi bērni 
mācās latviešu skolā. Laiks skrien tik 
ātri!  
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Bija pienācis dienas vidus. Vēl paspēju aiziet uz diev-
kalpojumu. Skanēja ērģeles un oboja, atkal dziedāja bēr-
ni, bija noskaņai atbilstoši Bībeles lasījumi un sprediķis. 
Satiku diakoni Gunu Reinu un draudzes priekšnieci 
Tamāru Rūsi. Pēc dievkalpojuma silti sasveicinājāmies, 
pārmijām dažus vārdus un šķīrāmies. Laiks aizritēja  
ātri. Visi pamazam sāka izklīst, sakārtoja tirdzniecības 
vietas, auto novietošanas laukums tukšojās.  

Pirms došanās prom vēlreiz izgāju cauri namam, 
atvadījo no paziņām (ar cerību satikties nākotnē šeit vai 
Latvijā). Sāka nedaudz smidzināt lietus. Vēlreiz pametu 
skatienu uz laukumu, baznīcu, nama durvīm. Pamāju 
Ingunai Galviņai atvadu sveicienu. Ziemsvētku tirdziņš 
bija beidzies. Patīkamā, arī nedaudz skumjā sajūta man 
ilgi paliks atmiņās.  Un ceru šeit būt atkal nākotnē. 

Sarmīte Barvika 
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Ziemsvētku  tirdziņā ar lielu nepacietību tika gaidīta 
izloze. Par tās rīkošanu jāpateicas latviešu skolas palīg-
skolotājai un audzēkņu māmiņai Ilzei Stedmenai. Katra 
izlozes biļete maksāja vienu dolaru un laimes stundās 
tikai 25 centus! Ikviens laimests iepriecināja gan mazus, 
gan lielus izlozes dalībniekus, kuŗi ieguva noskatītu ļoti 
iekārotu mantiņu, kas pārsteidza. Sirsnīgs un liels 
paldies visiem izlozes atbalstītājiem – Ilzes Stedmenas, 
Aijas un Daiņa Kalniņu, Ineses Sviķkalnes, Zintas 
Zariņas, Lilianas Bērziņas un Aijas Kīnas ģimenēm, 
kuŗas ziedoja jaukas mīļmantiņas, grāmatas, mīklas, 
galda spēles, rotaļlietas, lego kauliņus un sporta preces, 
lai iepriecinātu ikvienu izlozes dalībnieku!  

Izlozi vadīja divi braši vidusskolēni –  Kārlis Kalvāns 
un Eduards Zeltiņš-Kalniņš. Viņi ar lielu entuziasmu 
reklāmēja izlozi un izdalīja laimestus.  

Izrādījās, ka tieši šie puiši vēl atcerējās, ka savulaik 
piedalījušies draudzes bazāra izlozēs,  par kuŗām ir 
vislabākās bērnības atmiņas. Cerams, ka arī aizvadītā 
izloze un piedalīšanās tajā daudziem ilgi paliks atmiņā. 
Izlozē iegūtie līdzekļi tika ziedoti Losandželosas latviešu 
skolai.  

Liels paldies Lienei Lindei par atbalstu skolas izlozei 
Ziemsvētku tirdziņā. 

Aija Zeltiņa-Kalniņa 

Izloze par labu latviešu skolai Ziemsvētku tirdziņā 

Skolas izlozi ar lielu sajūsmu atbalstīja Liene Linde  

Ziemsvētku tirdziņa apmeklētājus ar dziesmām iepriecināja un pārsteidza skolas skolēni  
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Sidrabiņa lietiņš lija vecā gada vakarā... 

Jaunā gada sagaidīšanas zaļumballe latviešu namā 
tika ilgi un rūpīgi plānota. Nācās arī paraizēties, 
atceroties ekstravaganto Dziesmas Teteres rīkoto  balli 
aizritējušā gadsimta 20. gadu stilā, sagaidot 2020. gadu. 
Sak, vai maz kaut ko līdzīgu varēsim atkārtot?! 

Tomēr jāatzīst, ka balles rīkotājiem vairāk gan prātā 
bija jaunā gada sagaidīšanas tradicijas atdzīvināšana, ne 
sacenšanās, ievērojot, ka divus gadus balles un 
priecāšanās vecgada vakarā nebija. 

Pēc ilgām pārrunām DK LB latviešu biedrības valde 
tomēr nolēma balli rīkot.  

Valdes locekļi decembrī sapulcējās ārkārtas sēdē, un 
pārrunas un plānošana noritēja spraigi – kas un ko darīs, 
kur un ko meklēt? 

Pauls Berkolds un Sanita Šūmane-Karami pieteicās 
sameklēt mūziķus un izklaidēt apmeklētājus. Dainis 
Kalniņš un Aija Zeltiņa-Kalniņa pirms vecgada vakara 
aicināja rotāt telpas, un ieradās vairāki palīgi – Atis 
Blāķis, Guna un Dāvis Reini, Pauls Berkolds, Nora 
Mičule un Inguna Galviņa. Nora Mičule no sava dārza 
atnesa divus lielus klēpjus paparžu, tās kopā ar Aiju un 
Tomasu Zeltiņiem-Kalniņiem rūpīgi salika vāzēs un 
novietoja uz galdiem. 

Dāvis Reins izkāra svētku lampiņas. Atis Blāķis un 
Dainis Kalniņš pielika rotājumus pie sienām un 
griestiem. Guna Reina cītīgi notīrīja spoguļus un kopā ar 
Paulu Berkoldu apsudraboja gadskārtas skaitļus. 

Par mazām uzkodām un kafiju čaklajiem darbarūķiem 
parūpējās Dainis Kalniņš un Inguna Galviņa. 

Pēc īsas pēcpusdienas atpūtas brītiņa visi vēl salika 
galdus un krēslus, apklājot tos ar koši baltiem 
galdautiem. Atis Blāķis ar palīgiem piepildīja balonus 
(paldies Ancei Levinai par balonu piepūšamās mašīnas 
aizdošanu), lai svētku brīdī iepriecinātu bērnus, kad 
baloni kritīs un tos varēs plēst, tādējādi atdarinot skaņas, 
kādas dzirdamas, kad gaisā lido uguņošanas raķetes. 

Vecgada diena pienāca ar lietutiņu, un pašā vakarā 
jau lija ne pa jokam. Taču tas nenobaidīja krietnu 
latviešu pulciņu, kuŗi paspēja ierasties uz zaļumballi tieši 
pirms trakajām lietusgāzēm. 

Pegija Taube piedāvāja sasildīties ar karstvīnu Sasveicināšanās un sarunas pie bāra 
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Latviešu namā ienākot, uzreiz varēja sajust karstvīna 
arōmatu,  un no virtuves plūda kārdinošu silto ēdienu 
smarža. Virtuvē rosījās Dace Dābola-Reimane. Teju 
ikviens viesis ieradās ar bagātīgi līdzpaņemtiem uzkodu 
groziņiem, un visi atzinīgi novērtēja daudzveidīgos 
latviešu ēdienus. Maizes cepējas salīdzināja dažādas 
pašceptās maizes garšas un pieņēma pasūtinājumus 

jaunajam gadam. Mazākie bērni radīja jautrību, 
skraidīdami pa zāli un skaļi smiedamies. Jaunieši 
sapulcējās stūrītī un apsprieda brīvdienu plānus un 
dalījās ar iespaidiem par vidusskolām un augstskolām. 

Pēc sātīgajām vakariņām ģimenes ar bērniem (un ne 
tikai!) tika aicinātas parotaļāties. Rotaļu vadītāja  bija 
Sanita Šūmane-Karami un mūziķi – Ingrida Dženningsa 
(Jennings), Pauls Berkolds un Ēriks Jerumanis. 

Tūlīt pēc rotaļām uz skatuves kāpa mūziķe Una Roze, 
viņas repertuārā bija dažādas Ziemsvētku dziesmas, un  
balles apmeklētāji  dziedāja līdzi, pat atdarinādami vilku 
mistisko gaudošanu. 

Pēc koncerta un neliela starpbrīža ikvienam bija 
iespēja liet laimes,  sekojot Jāņa Daugavieša norādēm, 
kā to pareizi darīt. Tā nebūt nav joka lieta –  gan pašam 
jākausē alva, gan jāmēģina nolasīt, ko tad 2023. gads 
atnesīs –  darbu, veiksmi, veselību vai varbūt kādu jauku 
ceļojumu pa tuvākām vai  tālākām vietām?  

Pēdējā vecā gada stundā latviešu nama dejasgrīdu 
ierībināja jautri deju apļi un virknes, kā arī sarežģīti 
turpat uz vietas izdomāti jaundeju raksti. Netrūka arī 
romantisku deju pārīšiem. 

Par deju mūziku visām gaumēm bija parūpējusies 
svētku vakara dīdžeja Andra Berkolda. 

Re, kur mūzikanti spēlē un dzied – Una Roze,  
Ēriks Jerumanis un Pauls Berkolds 

Vecgada balles apmeklētāji 
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Laimes liešana kā sendienās, bet joka lieta tā nebūt 
nav; Jānis Daugavietis ievēroja visus drošības 

noteikumus 

Dace Dābola-Reimane gādāja par siltajām uzkodām 

Uz galdiem svētku mielastam bija visdažādākas 
uzkodas katrai gaumei;  

šķiet, netrūka pat putna piena! 

Gulēdamis ieraudzīju 
Plauktā gardu kumosiņu. 
Ejat, rokas, paņemati, 
Mute gardi saēdīs. 
   (Tdz.) 
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Sarīkojuma visjautrāko rotaļu vadītāja  
Sanita Šūmane-Karami ar ģimeni 

Inguna Galviņa ar viesiem Erinu Glasu un viņas 
dēlu Rosko Glasu (Roscoe Glass) 

Jautras rotaļas gan lieliem, gan maziem 
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Dejoja un līksmoja gan jauni, gan veci, jo kā gan 
citādi?!  Latviešiem taču ir ticējums  –  kā jauno gadu 
sagaidīsi, tā arī visu gadu pavadīsi. Kad pulkstenis 
ieskandināja Jauno gadu, no griestiem lejup lidoja 
baloni, apmeklētāji tika uzcienāti ar dzirkstošo vīnu, un 
visapkārt atskanēja laimes vēlējumi un prieka gaviles. 

**** 
Tā nu ir sagaidīts jauns gads, no jauna tiek plānoti 

daudz un dažādi interesanti saieti un sarīkojumi, kuŗus 
apmeklēt aicināts ikviens tautietis. 

Lai vienmēr mums būtu pārticība, gaišas dienas un 
līdzās mūsējie! 

Laimīgu, veselīgu un raženu jauno 2023. gadu 
visiem! 

Aija Zeltiņa-Kalniņa 

Pateicība 
Liels un sirsnīgs paldies par ieguldīto laiku, lai mums 

visiem būtu jauka ballīte: zāles rotātājiem – Aijai 
Zeltiņai-Kalniņai, Tomasam un Dainim Kalniņiem, 
Atim Blāķim, Norai Mičulei, Paulam Berkoldam, Gunai 
un Dāvim Reiniem; reklāmētājiem – Aijai Zeltiņai, 
Pēterim Brecko, Dāvim Reinam un Simonai Pertai; 
mūzikantiem un izklaides vadītājiem – Unai Rozei, 
Paulam Berkoldam, Sanitai Šūmanei-Karami, Ingridai 
Dženningsai, Ērikam Jerumanim; uzkodu atnesējiem un 
vakariņu gatavotajiem Dacei Dābolai-Reimanei un Katei 
Blāķei, kafijas galda klājējai Ingunai Galviņai; kasieŗiem 
Ievai Liepniecei un Jānim Taubem; apkalpotājiem pie 
bāra Pegijai un Jānim Taubēm; fotografam Aivaram 
Jerumanim; visiem, visiem pēcsvētku zāles 
sakārtotājiem un satīrītājiem, jo īpaši Dainim Kalniņam, 
Gunai un Dāvim Reiniem, Ingunai Galviņai. 

Gribu īpaši personīgi pateikties  šarmantajai Unai 
Rozei, vienmēr atsaucīgajam Atim Blāķim un 
dedzīgajam Jānim Daugavietim. 

Una Roze ir jauna un talantīga mūziķe, kuŗas 
optimisms un vēlme mūzicēt un iesaistīties latviešu 
biedrībā mūs visus patīkami pārsteidza. Ceram dzirdēt 
Unas priekšnesumus arī turpmāk! 

Atis Blāķis atsaucās piedalīties zāles rotāšanā, ziedoja 
rotājumus un balonus.  

Jānis Daugavietis mums visiem sarīkoja vislabāko 
laimes liešanu! 

DK LB valdes pārstāvis Dainis Kalniņš 

No kr.: Katrīna Sonveina,   
Evelīna un Adelīna Blāķes 

Latviešu nama zāli pirms jaungada balles izrotāja 
čakli talcinieki, no kr.:  Guna un Dāvis Reini,  

Pauls Berkolds, Aija, Tomass un Dainis Kalniņi,  
Atis Blāķis un Inguna Galviņa 

Pēc balles nama zāles grīdu pamatīgi iztīrīja  
Tomass Kalniņš un Kristofers Karami  



 17 

 



18  

Ņujorkas latviešu koris 11. decembrī adventa 
koncertā „Sirdī miers” Jonkeru latviešu baznīcā 
dziedāja Lolitas Ritmanes komponēto Ziemsvētku 
kantāti trīs daļās („Šonakt”; „Svētku vakars”; 
„Lūgšana”)  ar Lolitas Gulbes vārdiem.  

Ņujorkas latviešu korī dzied arī Dziesma Tetere  
(kreisā pusē)  un  Annija Dziesma Tetere (labā pusē);  

vidū pianiste Jevgeņija Trukša 

Lolitas Ritmanes Ziemsvētku kantātes pirmatskaņojums Ņujorkā 

Lolita Ritmane: „No sirds pateicos diriģentei 
Laurai Padegai Zāmurai, Ņujorkas latviešu korim, 
sōlistiem Artai Jēkabsonei, Anthony Cores-Ose, 
Jēkabam Hayes, Kārlim Kancānam un lieliskajam 
orķestrim! Noklausījos un noskatījos 
pirmatskaņojumu manis komponētajai kantātei. 
Lielisks priekšnesums. Jūs man sagādāt patiešām 
skaistus Ziemsvētkus. Paldies! Paldies! Paldies!” 
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Moonchild albums Starfruit 
nominēts Grammy balvai! 

65. gadskārtējā Grammy balvu pasniegšanas 
ceremonija notiks 2023. gada 5. februārī Crypto.com 

arēnā Losandželosā (agrāk Staples Center) 

Moonchild dziesmu grāmata 

We wrote a songbook!  Featuring Piano + Vocal 
arrangements, chord sheets, and lyric sheets for 12 
songs from our albums Voyager, Starfruit, Please 
Rewind, and Little Ghost, all arranged by us! We’re 
so proud of how it turned out and we hope you'll like 
it too.  
Link to buy: https://linktr.ee/moonchildmerch 

 

Svētdien, 5. martā plkst. 12.30 
Latviešu sabiedriskajā centrā 
1955 Riverside Drive, Los Angeles, CA 90039 
Programmā:  
Svētku runa, mūzikāli priekšnesumi 
ar kaŗavīru dziesmām un dzejoļiem 
Cienasts ar kafiju un 
atspirdzinājumiem 
Ieeja: $19; studentiem $10, bērniem 
bezmaksas 
Visi sirsnīgi aicināti un gaidīti!  

KALPAKA BATALJONA  
UN LATVIEŠU LEĢIONA ATCERE 
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DK LB Informācijas biļetena 
2022. gada decembŗa izdevumā 
rakstā par biedrības pilnsapulci 
minēti jaunie biedrības valdes locekļu 
vārdi. Simona Perta ar dzīvesbiedru 
Artūru Pertu tikai pērnruden ieradās 
Losandželosā un nekavējoties 
sameklēja latviešus un latviešu namu. 
Simona Perta pieteicās darboties 
valdē. Viņas stāsts par sevi un savu 
ģimeni:  

„Mēs 2022. gada rudenī no Rīgas 
pārcēlāmies uz Losandželosu. Kāds 
iemesls tik lielām pārmaiņām mūsu 
dzīvē?  Lai to izskaidrotu, vispirms 
iepazīstināšanu ar savu dzīvesbiedru. 

Artūrs Perts ir mūziķis,  klarne-
tists, un mūzikas gaitas sāka, kad 
viņam bija pieci gadi. Zināšanas viņš ieguva un 
papildināja Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolā, bet savu 
patieso aicinājumu atrada skolotāja Gunāra Kļaviņa 
klarnetes klasē. Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolu 
Artūrs absolvēja 2018. gadā un turpināja bakalaura 
studijas Norvēģijas Mūzikas akadēmijā  prof. Bjorna 
Nīmana  vadībā. Līdztekus studijām Artūru aicināja 
spēlēt Latvijas Nacionālajā simfōniskajā orķestrī, 
Latvijas Nacionālajā operas un baleta orķestrī (LNOB), 
Liepājas Simfōniskajā orķestrī un Sinfonietta Rīga.  

LNOB es kādu laiku strādāju par vietu ierādītāju un 
programmu pārdevēju. Reiz, kad Artūrs kādā no izrādēm 
orķestrī spēlēja klarneti, mēs iepazināmies. Biju sākusi 
mācīties Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas 
fakultātes vēstures 
nodaļā. Studēt vēs-
turi nolēmu, kad 
mācījos  Āgens-
kalna Valsts ģim-
nazijā valodas un 
kultūras klasē. 
Taču jau Dobeles 
Kristīgajā pamat-
skolā, kad sestajā 
klasē sāku mācī-
ties vēsturi, sapra-
tu, ka man ļoti 
patīk šis mācību 
priekšmets. 
Pašlaik papildinu 
savu bakalaura 

darbu, lai varētu publicēt rakstu par 
Kurzemes čigānu sociālo portretu starpkaŗu 
periodā. Īpašs pamudinājums tam bija 
oktōbŗa beigās man piešķirtā Ulža Ģērmaņa 
balva.  
     Šis gads mūsu abu dzīvē ir ļoti īpašs, jo 
īstenojām savu sapni dzīvot kopā un 
apprecējāmies. Tūlīt pēc mūsu laulībām 
Artūrs piedalījās Eiropas Savienības 
Jauniešu orķestrī (EUYO), un es devos 
viņam līdzi.  EUYO Artūram bija iespēja 
spēlēt Berlīnes Konzerthaus, Varšavas 
Nacionālajā filharmonijā un Amsterdamas 
Concertgebouw pasaulē slaveno diriģentu 
Džanandrea Noseda un Gustavs Gimeno 
vadībā. Tomēr vislielāko prieku mūsu 
ģimenei sagādāja Artūra uzņemšana 
Colburn School maģistra studiju 

programmā, ko vada fantastiskais klarnetes profesors 
Jehuda Gilads. Artūram tas izdevās ar smagu darbu 
vairāku gadu gaŗumā. Šogad mērķis tika sasniegts, un 
mēs sākām jaunu dzīves posmu,  pārceļoties uz 
Losandželosu. Pagaidām, kamēr Artūrs cītīgi studē, es 
palīdzu, darot dažādus darbus latviešu biedrībā un 
latviešu ev. lut. draudzē. Turpmāk vairāk iesaistīšos arī 
darbā Losandželosas latviešu skolā.   

Ar prieku atzīstam, ka pārcelšanās bija mierpilnāka, 
pateicoties Dienvidkalifornijas latviešu biedrībai un 
latviešu ev. lut. draudzei. Liels paldies par atbalstu!  

Mēs mīlam aktīvu atpūtu dabā. Ceram ar laiku iepazīt 
vairāk latviešu Amerikā!” 

Jauni Dienvidkalifornijas latviešu biedrības valdes locekļi  
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     Piedzimu un  uzaugu 
Kurzemē, mazā miestiņā 
Vaiņodē. Spēlēju vijoli 
vienpadsmit gadus, dziedā-
ju, dejoju, plānoju iestāties 
mūzikas akadēmijā, bet  
man ieteica mācīties valo-
das. Man bija radusies liela 
interese par Japānu, lasot 
grāmatas un skatoties fil-
mas, tāpēc iestājos Latvijas 
Universitātē un sāku mācī-
ties japāņu valodu. Pēc stu-
diju beigšanas man laimē-

jās  mazā jauniešu grupiņā doties uz Japānu. Nolēmu, ka 
vēlos tur  dzīvot un strādāt. Kļuvu par pirmo Japan 
Exchange and Teaching programmas dalībnieci no 
Latvijas, un Japānā pavadīju sešus gadus. Mani aizsūtīja 
uz Rūjienas sadraudzības pilsētu Higašikavu. Tur es po-
pulārizēju Latviju  kā vien varēju, vadīju ēdienu gatavo-
šanas nodarbības, mācīju latviešu valodu, dziedāju, spē-
lēju kokli, izveidoju pat deju ansambli. Izdevām arī da-
žas grāmatas japāņu un latviešu valodā. Strādāju pilsētas 
domē un tulkoju, asistēju, rīkoju delegāciju un sadrau-
dzības braucienus. Izveidoju studentu apmaiņas prog-
rammu, kas joprojām turpinās. Kādā sarīkojumā 
Hokaido satiku Šonu Lendi (Sean Landis), viņš arī bija 
JET programmā. Apprecējāmies  un pārcēlāmies uz 
Kobi, strādāju Kobes domē, Rīgas sadraudzības sakaru 
programmā. Pamazām sāku rīkot turnejas un koncertus 
latviešu māksliniekiem. Japānā viesojās Rīgas kamer-
koris, koklētāja Laima Jansone, dīdžejs Monsta un citi.  
Sāku dziedāt džeza koncertos, dziedāju un spēlēju kokli 
latviešu mūzikas kapellā, kuŗas nosaukums bija  
„Uzmanību”. Mācīju mūziku un angļu valodu bērniem. 

     Tad izlēmām pārcelties uz Ameriku. Kamēr kārtojām 
dokumentus, kādu gadu dzīvojām Latvijā. Šons iepazina 
manu dzimteni, un es saēdos  gardos sieriņus „Kārums”. 
Tajā laikā  strādāju par japāņu valodas tulci.  Sāku mācīt 
arī dziedāšanu.  

Amerikā esam kopš 2017. gada. Sākumā dzīvojām 
Virdžīnijas pavalstī, Harrisonburgā un Stauntonā. Tur es 
vairākās skolās un arī privāti mācīju dziedāšanu, 
mūzicēju, spēlējot kokli un būdama džeza vokāliste.  
James Madison University izveidoju programmu Japan 
Study Abroad. Aizvedu desmit jaunos studentu skolotā-
jus iepazīties ar izglītības sistēmu Japānā. Tagad  mācos 
Speech-Language-Pathology sagatavošanas kursos, 
rudenī sākšu studijas maģistra gada iegūšanai. Vadu 
privātas balss nodarbības dziedātājiem,  skolotājiem, 
aktieŗiem, diktoriem utt. Vadu nodarbības cilvēkiem, 
kuŗi grib pārmainīt savu balsi.  

Losandželosā ieradāmies pagājušā gada septembrī. 
Man par lielu pārsteigumu mums abiem šeit ļoti patīk. 
Pagaidām nav plāna doties kaut kur citur, lai gan kas 
zina, kur dzīve mūs aizvedīs. Droši vien palikšu šeit, 
kamēr pabeigšu skolu.  

Man ir liels prieks, ka te rosīgi darbojas latviešu 
biedrība. Nekur citur ārzemēs, kur esmu dzīvojusi, tik 
lielisku latviešu kopienu neesmu manījusi. Ceru, ka 
varēšu palīdzēt gan latviešu skolā, gan sarīkojumos, kur 
visi sadziedāsimies. Šovasar gribētu aizbraukt uz  
Gaŗezeru. 

Virdžīnijā strādāju The Wayne Theatre un sagatavoju 
tiešraides, arī par  Latviju. Joprojām esmu skolotāja 
Virdžīnijas mūzikas skolā Queen City Music Studios.   

Mana tīmekļvietne: http://unaroze.com/ 
Ja ir vēlme dziedāt vai interesē balss nodarbības, 

lūdzu droši rakstīt: una.roze.voice@gmail.com 
Una Roze 

No Kurzemes apkārt pasaulei līdz Losandželosai 

Latviešu mūzikas kapella „Uzmanību” Japānā  
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Amerikas Savienotajās Valstīs dibināta 
jauna organizācija, lai pievērstu uzmanību un 
veicinātu atbalstu Latvijas mākslas mūzejiem. 
Tās dibinātāji – māksliniece Vija Celmiņa, 
Latvijas goda konsuls Vermontas pavalstī 
Daris Dēliņš un Latvijas goda konsuls 
Pensilvānijas pavalstī Džons Medveckis.  

American Friends of the Latvian National 
Museum Inc. („Latvijas Nacionālā mākslas 
mūzeja amerikāņu draugi”) mērķis ir sekmēt 
un pievērst ASV tautiešu uzmanību un 
financiāli atbalstīt Latvijas Nacionālo 
mākslas mūzeju (LNMM) un līdzīgas 
iestādes Latvijā. Organizācijas vadītājs, 
Latvijas goda konsuls Vermontas pavalstī 
Daris Dēliņš, ir gandarīts par pagodinājumu 
palīdzēt dibināt šo organizāciju, kas veicinās 
ziedojumus no ASV vienai no nozīmīgākajām kultūras 
iestādēm Latvijā.  

Latvijas Nacionālais mākslas mūzejs ir lielākā 
profesionālās mākslas krātuve valstī, kam ir liela nozīme 
kultūras vērtību krāšanā, saglabāšanā, populārizēšanā 
Latvijā un ārvalstīs. Latvijas Nacionālā mākslas mūzeja 
darbības mērķis ir izglītot sabiedrību un rosināt interesi 
par Latvijas un pasaules vizuālās mākslas liecībām to 
vēsturiskajās un mākslinieciskajās izpausmēs, uzsveŗot 
nacionālās mākslas skolas vietu kultūras vēsturē un 
laikmetīgajos procesos. Latvijas Nacionālā mākslas 
mūzeja struktūrā ietilpst Latvijas Nacionālā mākslas 
mūzeja galvenā ēka, Dekorātīvās mākslas un dizaina 
mūzejs, Mākslas mūzejs RĪGAS BIRŽA, kā arī Romana 
Sutas un Aleksandras Beļcovas mūzejs.  

Doma dibināt šādu organizācijai radusies pirms 
dažiem gadiem pie pusdienu galda Ņujorkā, Vitnija 
mākslas mūzejā, kad ASV viesojās Latvijas kultūras 
ministre Dace Melbārde. Māksliniece Vija Celmiņa un 
Latvijas goda konsuls Pensilvānijā Džons Medveckis 
bija pārsteigti, ka ASV nav iespējas ziedot Latvijas 
mūzejiem kollekciju papildināšanai, atbalstīt tos un 
Latvijas mākslinieku darbību.  

Džons Medveckis un Vija Celmiņa financiāli 
atbalstīja organizācijas dibināšanu, un  tagad, divus 
gadus vēlāk, darbi ir pabeigti, un tā var sākt vākt 
ziedojumus. ASV dzīvojošie nodokļu maksātāji 
(privātpersonas un organizācijas) var saņemt atskaiti par 
ziedojumiem un atvilkt tos no ienākumu summas, par 
kuŗu jāmaksā nodokļi.  Tātad ieguvums gan ziedotājam, 
gan Latvijas mūzejiem! Organizācijas mērķis ir atbalstīt 
darbu, ko veic Latvijas Nacionālais mākslas mūzejs un 

līdzīgas organizācijas Latvijā, lai tās krātu, saglabātu un  
rīkotu mākslas darbu izstādes ar vēsturisku, akadēmisku 
un māksliniecisku nozīmi Latvijas kultūrtelpai. LNMM 
direktore Māra Lāce priecājas par šādas  organizācijas 
izveidi: „Tās atbalsts būs nozīmīgs ieguldījums Latvijas 
Nacionālā mākslas mūzeja pilnvērtīgā darbībā krājuma 
papildināšanā, pētniecībā un izstāžu rīkošanā. Esam 
pateicīgi fonda izveidotājiem un atbalstītājiem par 
iniciātīvu un ieguldīto darbu.“  

Valdes locekles Vijas Celmiņas viedoklis: 
„Atbalstīsim Latvijas Nacionālo mākslas mūzeju. 
Māksliniekiem vajag publiku. Viņu mākslas darbi liks 
domāt vai pat lidot!“  

LNMM nodaļas Arsenāls vadītāja Elita Ansone 
pastāstīja: „Jau daudzus gadus mūzejam ir cieša 
draudzība ar mākslinieci Viju Celmiņu, viņa pastāvīgi 
interesējas, kādas izstādes un projektus mēs attīstam. 
Viņa vienmēr uzsvērusi nepieciešamību sniegt lielāku 
atbalstu tieši māksliniekiem. Ceru, ka jaunajai 
organizācijai būs lielākas iespējas mūzejā to darīt.“  

Ziedojumus  var nosūtīt ar čeku, PayPal vai arī ar 
testamentāru novēlējumu starpniecību. Mākslas darbu 
ziedojumu mūzeji varēs pieņemt, izvērtējot  to 
kultūrvēsturiskās un mākslinieciskās nozīmi un 
atbilstību krājumiem. Sīkāka informācija tīmekļvietnē: 
www.americanfriendslatvianmuseum.org  

Organizācijas vadītāja e-pasts: 
donate@americanfriendslatvianmuseum.org  

American Friends of the Latvian National Museum 
Inc. ir ASV nodokļu  departamentā (IRS) reģistrēta 
bezpelņas organizācija 501(c)(3). 

Jauna organizācija ASV mākslas mūzeju atbalstam Latvijā 
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www.latviesi.com 
ir tīmekļvietne, kuŗā atrast noderīgu 
informāciju latviešiem visā pasaulē ar 

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

Austrālijas latviešu izdevums 
www.laikraksts.com 

Rīgas latviešu biedrības  
Valodas attīstības kopas tīmekļvietne: 

 http://LVAK.wordpress.com/ 

 

www.latviesiamerika.com 

Latvieši pasaulē – mūzejs  
un pētniecības centrs 

Informācija par datubazes ieceri, 
pagātni un nākotni:  

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

Žurnāla „IR” redakcijā  katru dienu apkopo svarī-
gākos jaunumus un sagatavo pārbaudītu ziņu lentu, 
ko izsūta vairāk nekā 13 000 interesentiem e-pastā. 
Reģistrējies  www.ir.lv/vestkopa un saņem jaunākās 
ziņas! 

Mācos Losandželosas latviešu skolas 9. klasē. Man 
un manam draugam Kārlim Kalvānam bija lieliska 
iespēja  4. decembrī piedalīties ļoti īpašā virtuālā 
tikšanās reizē ar pasaules latviešu kopienām. Tikšanos 
vadīja  Latvijas folkloristi Julgī Stalte un Ēriks Zeps.  

Šajā tikšanās reizē galvenā uzmanība bija veltīta 
latviešu kopienām  ASV un Kanadā. No ASV zūmēšanā 
piedalījās arī Mineapoles, Ņudžersijas un Teksasas 
latvieši.  

Tikšanās bija ļoti ļoti 
interesanta!  

Mēs ar Kārli un skolo-
tāja Aija Zeltiņa-Kalniņa 
pārstāvējām Losandželosas 
latviešu sabiedrību un 
skolu. Vadītājs Ēriks Zeps 
daudzko jautāja, un mums 
bija jāpastāsta, kādas Losandželosas latviešiem ir 
tradicijas, kādus svētkus svinam un kādi ēdieni garšo. 
Vislabāk man patika jautājums par ēdieniem. Mēs 
pastāstījām, ka visiem noteikti garšo pīrāgi. Tad 
rupjmaize, krāsnī cepti kartupeļi ar sēņu mērci un viras. 
Izrādījās, ka pīrāgi ir vispopulārākie visā pasaulē! Tāpat 
visiem garšo Latvijas rupjmaize un konfektes.  

Vēlāk  mēs pastāstījām par četriem svētkiem, ko pa-
rasti Losandželosā svinam – Latvijas Republikas dibinā-
šanas dienu  –18. novembri,  Ziemsvētkus, Draudzīgā 
aicinājuma dibināšanas dienu un Latvijas Republikas 
neatkarības atjaunošanas dienu – 4. maiju.  

Domāju, ka vajadzētu biežāk tikties ar citiem latvie-
šiem, īpaši ar jauniešiem mūsu vecumā.  

Pēc virtuālās tikšanās mēs ar Kārli devāmies cept 
piparkūkas. Atceros, agrāk, kad bijām mazi puikas, 
cepām piparkūkas latviešu skolā.  

Uz redzēšanos!  
Eduards Zeltiņš-Kalniņš 

Zūmēšana ar latviešiem pasaulē 

Eduards Zeltiņš-Kalniņš un Kārlis Kalvāns uzmanīgi 
klausās sarunas 
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No 2023. gada vidus  
ID karte būs obligāta 

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) Sa-
biedrisko attiecību pārstāve paziņoja, ka ID karte būs 
obligāta no 2023. gada 1. maija Latvijas pavalstniekiem 
vecumā no 15 līdz 64 gadiem; pensionāriem pārejas pe-
riods ir līdz 2030. gadam. ID kartes ieviest ierosināja 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā 
(VARAM). Daudzi pakalpojumi turpmāk būs digitālajā 
vidē. Līdz ar ID karti ikviens saņem savu elektronisko 
parakstu, ar kuŗu, neizejot no mājām, var rakstīt iesnie-
gumus un slēgt līgumus. Taču, lai lietotu karti, nepiecie-
šams dators un karšu lasītājs. Karšu lasītāji nopērkami 
gan elektropreču veikalos, gan internetveikalos, to cena 
– sākot no €5. Dators ir jāsagatavo darbam ar ID karti – 
jāinstalē programmatūra  „eParakstītājs 3.0”, kas bez 
maksas ir sameklējama portālā „eParaksts.lv”. Perso-
nām, kuŗām digitālās prasmes nav pietiekošas, palīdzēs 
Valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas cen-
tru tīkls. Bet arī tur būs nepieciešama identifikācijas 
karte. Par ID kartes saņemšanu  jāmaksā valsts nodeva – 
€15, pensionāriem – €5. Karte būs derīga 10 gadus. Līdz 
ar karti ikviens saņems PIN kodu. Eiropā un Latvijas 
kaimiņvalstīs ID kartes un elektroniskie paraksti jau sen 
ieviesti. 

Latvijā jauns ASV vēstnieks 
ASV Senāts apstiprinājis karjēras diplomātu 

Kristoferu Robinsonu par nākamo ASV vēstnieku 
Latvijā. Kristoferu Robinsonu šim postenim ieteica ASV 
prezidents Džo Baidens. Līdz šim Kristofers Robinsons 
bija ASV valsts sekretāra palīga vietnieks Eiropas un 
Eirāzijas lietu birojā. Agrāk viņš bijis sūtņa padomnieks 
ASV vēstniecībā Maskavā. Pirms tam strādājis Valsts 
departamentā,  ASV misijā Eiropas Drošības un sadarbī-
bas padomē Vīnē bijis polītiskais padomnieks un polītis-
kais padomnieks Nikaragvā. Viņam bijuši uzdevumi 
Irākā, Baltkrievijā, Kanadā un Krievijā, strādājis 
Rietumu puslodes lietu birojā un Eiropas lietu birojā. 
Kristofers Robinsons  ieguvis bakalaura gradu starptau-
tiskās attiecībās Džordža Vašingtona universitātē un ma-
ģistra gradu stratēģiskās zinātnēs Nacionālās aizsardzī-
bas universitātes Nacionālajā kaŗa kolledžā. Viņš saņē-
mis vairākas Valsts departamenta atzinības balvas, to-
starp medaļu par izciliem nopelniem. Kristofers 
Robinsons prot krievu un spāņu valodu. Līdzšinējais 
ASV vēstnieks Latvijā Džons Leslijs Kārvails darbu 
amatā sāka 2019. gadā. Viņu vēstnieka darbam nominēja 
toreizējais ASV prezidents Donalds Tramps.  

Tuvojas Jāņa Endzelīna  
150 gadu jubileja! 

Par godu valodniekam  Jānim Endzelīnam (1873-
1961) un svinot viņa 150 gadu jubileju, nāks klajā  
rādītājs viņa darbu izlasei. Pirms vairākiem gadiem bija 
iecerēts uzcelt pieminekli valodniekam pretī Latvijas 
universitātes galvenai ēkai, Jāņa Endzelīna darbavietai, 
taču iecere neīstenojās. Valodnieka pēdējais asistents, 
filologs Pēteris Kļaviņš teica: „Jāņa Endzelīna 
piemineklis jau ir viņa darbi, trūkst gan vēl rādītāja viņa 
darbu izlasei.”  

Vairāki valodnieki un talcinieki – filologi Dzintra 
Hirša, Ojārs Bušs, Ingmars Zemzaris un rādītāja redak-
tors Alberts Sarkanis paveikuši lielu darbu. Sējumam ir 
gandrīz 600 lappušu.  Jāņa Endzelīna piemineklim bija 
pieteikta lielāka ziedojuma summa. Ziedotājs, bijušais 
trimdinieks, vēlējās savu vārdu neizpaust. Kā zināms, 
latviešu trimdinieki sevi identificēja ar neatkarīgo  
Latviju, savu valodu un tās dižgaru Jāni Endzelīnu. Un 
bija pārliecināti, ka Endzelīnam noteikti pienākas 
piemineklis! Rādītājs Jāņa Endzelīna darbu izlasei nāks 
klajā 200 eksmplāru metienā, lai tas būtu visās 
bibliotēkās Latvijā un ārzemēs, kuŗās ir Endzelīna darbu 
izlases sējumi, to dāvinās dažiem pētniekiem un būs arī 
digitālais rādītājs, par ko gādās LU Latviešu valodas 
institūts. Rādītājs tiks iekļauts arī UNESCO pasaules 
kultūru mantojuma sarakstos.  

Par RLB kontā iemaksātiem ziedojumiem iecerētajam 
Mīlenbacha un Endzelīna piemineklim pie LU jau pirms 
vairākiem gadiem tika atjaunots Mīlenbacha piemineklis 
Rīgas Lielajos kapos un uzlikts cienīgs kapa piemineklis 
Jānim Endzelīnam Raiņa kapos bijušās necilās kapa 
plāksnītes vietā.  

Maija Sinka-Gobiņa 

Draugu un pēcteču pulciņš Raiņa kapos pie 
pieminekļa valodniekam Jānim Endzelīnam un 

māksliniecei Līvijai Endzelīnai  
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Lūdz sūtīt grāmatas 
Līgatnes kultūras un atpūtas centra ZEIT 

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

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

izdevumus. E-pasta adrese info@zeit.lv 
Īpašs piedāvājums privātai jōgas klasei:  https://

mailchi.mp/.../hi-from-juris-check-out-my-latest... 

 Līga Sviksa 
Fotograafe  LifeStyle  
Photography Studio 
949-380-1884  
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 

     Aija Kīna aicina uz savu jauno 
MoveMySoul salonu 
(www.movemysoul.com) Pasadenā, 
kur viņa tiekas ar klientiem klātienē. 
Sesijas domātas cilvēkiem, kuŗiem 
vajadzīga tradicionālā sarunu terapija. 
Sesijas palīdzēs atrast patieso un 

autentisko sevī, lai dzīve būtu pilnvērtīgāka. Šāda veida 
terapija palīdz novērst neveselīgu uzvedību un attiecī-
bas, kā arī problēmas bērnības traumu un vardarbības 
dēļ.  Iespējams arī palīdzēt vecākiem, kam radušās 
grūtības, un meklēt stratēģijas šo problēmu pārvarēša-
nai.Sesijas notiek drošā vidē, kur visi ir sirsnīgi gaidīti. 
Aija Kīna lūdz zvanīt, lai saņemtu bezmaksas konsul-
tāciju. Viņa strādā ar klientiem arī Zoom. 

Nesēdēsim tikai pie datora,  
dosimies pastaigās! 

    Signe Platace aicina pievienoties 
viņas  grupai Telegram:  
https://t.me/+Y5ZJfzFVJvQ1ZjQ5 
un katru dienu noiet 10 000 soļu, tas ir 
apmēram astoņi kilometri.  Ikdienas 
staigāšana uzlabo veselību: samazinās 
sirds un asinsvadu slimību, kā arī 
saslimšanas ar vēzi un demences risks; 

pazeminās sliktā cholesterīna  un paaugstinās labā 
cholesterīna līmenis asinīs; pozitīvi tiek ietekmēts 
asinsspiediens un imūnsistēma; palīdz pret depresiju un 
nomāktību; stiprina elpošanas sistēmu; palīdz kontrolēt 
svaru un  cukura līmeni asinīs; stiprina balsta un kustību 
sistēmu.  

Sirsnīgas sarunas dziedē 

 

Labākais ārsts – Juris Buņķis! 

Yogawithjuris.com  
Yogawithjurislanding  
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Daudzus gadus Latvijas 
Nacionālās operas ģildes 
pārstāvji aicināja ziedot 
operai, un plāksnīte  ar 
ziedotāja vārdu tika 
piestiprināta skatītāju zālē 
pie krēsla. Pirms pāris 
gadiem operā bija remonts, 
visi krēsli nomainīti, 
plāksnītes noņemtas, un 
tagad tās var aplūkot 
beletāžā pie sienas paneļa.  

Rīgā atjauno Vāgnera 
namu, un Rīgas Richarda 
Vāgnera biedrība ierosina 
ziedot, ja vēlas savu vārdu 
iemūžināt uz teātŗa zāles 
krēsla: parterā vai ložā 
€5000;  pirmā balkonā  – 
€3000;  otrā balkonā – 
€1000.  

Vāgnera nams Rīgā celts 1782. gadā, sākumā tā 
nosaukums bija Rīgas pilsētas teātris. No 1837. līdz 
1839. gadam teātŗa mākslinieciskais vadītājs bija 
komponists Richards Vāgners. 

Rīgas Richarda Vāgnera biedrība dibināta 2014. gada 
nogalē ar mērķi rekonstruēt Rīgas Pilsētas teātŗa ēku 
Richarda Vāgnera ielā 4, atjaunot  teātŗa zāli, piemērojot 
to kamerkoncertu un teātŗa uzvedumu vajadzībām, 
izveidot Richarda Vāgnera mūzeju Rīgā, veicināt 
sapratni par Richarda Vāgnera darbiem un dzīvi, kā arī 

atbalstīt pēc Richarda Vāgnera ierosinājuma 
dibināto stipendiju fondu. 
Tīmekļvietne: www.vagneriga.lv/ziedot 
Tālrunis: +371 26549664 
E-pasts: info@vagneriga.lv  
 

Rekvizīti: 
Rīgas Richarda Vāgnera biedrība 
Reģ. Nr.: 40008232307 
Banka: Swedbank Latvia 
Swift: HABALV22 
Konts: LV85HABA0551039565078 
Mērķis: Krēsls Vāgnera teātrī, Vārds, ko iegravēt 
uz plāksnītes 
     Richarda Vāgnera nama patroni ir Latvijas 
Valsts prezidents Egils Levits, Vācijas Federatīvās 
Republikas prezidents Franks Valters Šteinmeiers, 
Richarda Vāgnera mazmazmeita Eva Vāgnere-
Paskjē. 
 

     Mūzikas cienītājiem Dienvidkalifornijā arī tiek 
piedāvāta iespēja sagādāt sev, draugiem vai paziņām 
vienreizēju dāvanu –  arēnā Hollywood Bowl piemiņas 
plāksnīti ar vārdu uz sēdekļa atzveltnes.  

Plāksne būs no matēta nerūsējoša tērauda. Ikviens 
plāksnes pasūtinātājs saņems digitālu, personalizētu 
apliecību un piemiņas piespraudi. Koncerti Hollywood 
Bowl notiek jau 100 gadu!  

Tīmekļvietne: hollywoodbowl.com/stars 
LAPhil tālrunis: 213-972-7557  
e-pasts: information@laphil.org 
Pasta adrese:  
151 S. Grand Avenue  Los Angeles, CA 90012 
 
Varbūt Dienvidkalifornijas latviešu nama valdes 

locekļi varētu aicināt ziedot, un  sabiedriskā centra zālē 
pie krēsliem būtu plāksnītes ar latviešu vārdiem!  

Iespēja iemūžināt savu vārdu  

Richarda Vāgnera nams Rīgā 
Richarda Vāgnera ielā 4, Rīga, LV-1050 

Ziedotāju vārdi Latvijas 
Nacionālās operas beletāžā 
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2022. gada 27. decembrī savās mājās 
Losandželosā 94 gadu vecumā mirusi 
latviete, rīdziniece, jōgas skolotāja  
Emma Klīva (Emmy Cleaves). 

Emma Klīva mācīja jōgu vairāk nekā 
piecdesmit gadu un praktizēja to katru 
dienu, daudzus gadus viņa bija  bikrama 
jōgas skolotāju apmācības programmas 
direktore,  viņa vadījusi bikrama jōgas 
seminārus visā pasaulē,  bijusi  tiesnese 
Pasaules jōgas meistarsacīkstēs.  

Par savu pieredzi  Emma Klīva stāsta 
dokumentārfilmā Lives Well Lived. 

 
     Emma Klīva kopā ar māti Karlīnu Kļavu atstāja 
Latviju Otrā pasaules kaŗa beigās, Vācijā viņas nejauši 
izšķīrās, māte aizbrauca atpakaļ uz Latviju, meita pa 
dažādiem līkloču ceļiem nokļuva Losandželosā un     
1950. gadā sāka apmeklēt jōgas studiju. Hinduista 
Bikrama Čodhurija  jōgai viņa pievērsās 1973. gadā. Kopā 
ar draudzeni Emma Klīva devās ceļojumā uz Indiju, 
iegriezās vairākos pētniecības centros un atklāja, ka jōga 
palīdz ārstēt slimības, tostarp diabētu un astmu, atbrīvo-
ties no pārmērīgas spriedzes, depresijas, muguras sāpēm, 
vielmaiņas traucējumiem.  
     Dzīvesbiedrs  Bobs Klīvs pastāstīja,  ka Emmas Klīvas 
ķermenis bija spēcīgs un lokans līdz mūža pēdējai dienai 
un ka viņa ļoti mīlēja savus studentus.  
     Viņas degsme, smaids un padomi  arvien paliks atmiņā 
visiem, kuŗi ar viņu tikušies. 

Ardievas Emmai Klīvai 
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Piemiņas svētbrīdis Gunāram un Ivaram Boršteinam 
bija 2022. gada 3. decembrī Dienvidkalifornijas latviešu 
ev. lut. baznīcā Losandželosā. Svētbrīdi vadīja diakone 
Guna Reina, ēģeles spēlēja Egils Ozoliņš. Viņš ievadīja 
svētbrīdi, atskaņojot tautasdziesmu variācijas. Svētos 
rakstus lasīja Inta Brainerda, abu aizgājēju dzīvestāstu – 
Ēriks Kākulis no Milvokiem. Gunārs Boršteins bija viņa 
krusttēvs, Ivars Boršteins – brālēns. Johanna Sebastiana 
Bacha Adagio Sol minorā atskaņoja klarnetists Artūrs 
Perts. Pēc diakones Gunas Reinas sprediķa Egils Ozoliņš 
spēlēja Georga Frīdricha Hendeļa „Sarabanda” un  
Andris Boršteins ar kokli atskaņoja „Pūt, vējiņi!” Pēc 
lūgšanas, svētīšanas, draudzes dziesmas un atvadām 
Egils Ozoliņš svētbrīža beigās spēlēja Johana Sebastiana 
Bacha  skaņdarbu „Esi man klāt”. 

 
Gunārs Boršteins dzimis 1933. gada 24. novembrī 

Rīgā, Latvijā; miris 2022. gada 27. septembrī Fullertonā, 
Kalifornijā, ASV. 

Gunārs Boršteins piedzima Latvijā un Rīgā sāka 
mācīties skolā. Otrā pasaules kaŗa beigās Boršteinu 
ģimene devās bēgļu gaitās uz Vāciju un vairākus gadus 
mitinājās pārvietoto personu nometnē Vircburgā. 
Ģimene 1949. gadā izceļoja uz Ameriku un apmetās uz 
dzīvi Tenesijas pavalstī, kur Gunārs Bošteins iestājās 
vidusskolā, vienlaikus apmeklēdams rezerves virsnieku 
apmācību kursus.  Absolvējis vidusskolu, viņš iestājās 
Vanderbilta universitātes inženieŗmechanikas fakultātē 
un turpināja piedalīties rezerves virsnieku nodarbībās. 
Viņš bija arī viens no universitātes šāvēju vienības 
dalībniekiem un bieži ieguva balvas. Absolvējot 
universitāti, viņš ieguva bakalaura gradu un turpināja 
studijas Armijas inženieŗu skolā Fort Belvoir 

Vašingtonā, DC. Viņš iepazinās ar Vašingtonas 
latviešiem, spēlēja basketbolu, ieguva jaunus draugus. 
Gunārs  Boršteins 1960. gadā tika uzņemts korporācijas 
Tervetia Milvoku kopā. Milvokos viņš spēlēja volejbolu 
un basketbolu,  pēc pārcelšanās uz Kaliforniju kļuva par 
sporta vienības „Venta” dalībnieku. Pēc studijām Gunārs 
Boršteins vienu gadu dienēja  armijā.   

Gunārs Bošteins Milvokos sāka strādāt firmā Allis 
Chalmers. Viņš iepazinās ar māsām Vitu un Rotu 
Tēraudām.  

1959. gada 21. jūnijā Gunārs Bošteins un Rota 
Tērauda salaulājās, un nākamā gadā viņi pārcēlās uz 
dzīvi Oklendā, Ziemeļkalifornijā, kur firma Bechtel  
viņam piedāvāja inženieŗa un projektētāja darbu. 
Oklendas kalnos Boršteini nopirka  māju. Dēls Ivars 
piedzima 1963. gadā, Andris – 1966. gadā. 

Boršteini iesaistījās Ziemeļkalifornijas latviešu 
sabiedrībā, dēli mācījās latviešu un amerikāņu skolās, 
vasarā Kursā. Rota Boršteina bija medicīnas technoloģe, 
Gunārs uzņēmās lielus projektus Bechtel firmai, ceļojot 
pa visu pasauli. 

Firma Bechtel 1982. gadā  Gunāra Boršteina 
darbavietu pārcēla uz Anarboru, Mičiganā, viņš atkal 
pārcēlās, un  nākamajā gadā viņam piebiedrojās ģimene. 
Visi tūlīt iesaistījās Detroitas latviešu sabiedrībā, dēls 
Andris mācījās Gaŗezera Vasaras vidusskolā. 

Darba dēļ 1986. gadā atkal nācās pārcelties, šoreiz uz 
Losandželosu. Bechtel firma sūtīja Gunāru Boršteinu 
komandējumos uz Floridu, Ķīnu, Austrāliju, Indonēziju 
un citām pasaules malām. 

Pēc apmēram 40 darba gadiem firmā Bechtel Gunārs 
Boršteins pensionējās, lai gan konsultanta darbu 
turpināja. Viņu aicināja iesaistīties  lielajā Bahas 
atsāļošanas projektā.  

Gunāram Boršteinam ļoti patika ātras automašīnas, 
viņa īpašumā bija 1955. un 1957. gada Chevrolet Bel 
Air. Viņš bija  Sports Car Club of America  biedrs un 
sacīkšu laikā bieži uzņēmās mechaniķa darbu, reizēm 
piedalījās sacensībās Laguna Seca trasē vai arī tās 
vēroja. Pēc pensionēšanas par viņa  vaļasprieku kļuva 
ceļošana,  kopā ar dzīvesbiedri Rotu Boršteinu viņš 
devās Princess Cruise braucienos uz Havaju, pa 
Vidusjūru, uz Aļasku, Tahiti un citām eksōtiskām 
vietām. Pēdējos gados viņi bieži brauca uz Latviju, kur 
atguva vairākus īpašumus un tos apsaimniekoja.  

Ar dziļu mīlestību pieminam Gunāru Boršteinu –  
inženieri, sportistu, mechaniķi, ģimenes galvu. Vieglas 
smiltis! 

Atvadamies no Gunāra Boršteina un Ivara Boršteina  
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Ivars Kārlis Boršteins dzimis 1963. gada 13. martā, 
Sanfrancisko, Kalifornijā, ASV; miris 2022. gada 4. 
martā, Fullertonā, Kalifornijā, ASV. 

Ivars Boršteins jau jaunākajos skolas gados bija 
apķērīgs, viņu nekavējoties pārcēla uz otro klasi. Viņš ar 
lielu sajūsmu darbojās skautu organizācijā, viņam bija 
Life pakāpe. Viņš bija aktīvs arī latviešu skautos līdz 
roveru pakāpei. Ivars Boršteins absolvēja  Kursas 
Vasaras vidusskolu. Viņam patika fotografēt un braukt 
ar divriteni. Reiz, kad viņš kopā ar draugiem Ēriku Pūri 
un Edvīnu Pūri brauca ar divriteņiem Kalifornijas 
kalnos, viņiem uzbrauca auto, un visiem nācās doties uz 
slimnīcu.   

Ivars Boršteins absolvēja Oklendas Skyline vidussko-
lu, pievērsās elektronikai un iemīlēja automašīnas, īpaši 

viņam patika mazdu „rotariji”. Pirmo – RX-2 – viņš 
pārbūvēja un pārbaudīja Oklendas kalnos. Reiz notika 
nelaime – Ivars Boršteins izkāpa no auto un devās atvērt 
ģimenes mājas garāžas durvis, kad spēkrati sāka ripot 
(laikam kārtīgi nedarbojās bremzes) un viņu piespieda 
pie sienas. Atkal bija jādodas uz slimnīcu. Taču Ivars 
Boršteins savu vaļasprieku nepameta. Mičiganā viņš 
aizrāvās ar fotografēšanu. Ģimenei pārceļoties uz  
Fullertonu Kalifornijā, viņš tai piebiedrojās tikai pēc 
laika, jo darba pienākumu dēļ palika Mičiganā.  

Ziemeļkalifornijā Ivars Boršteins drīz pārcēlās uz 
vecajām mājām Oklendā, kur varēja braukt ar auto pa 
kalniem un tikties ar draugiem. Viņam iepatikās 
braukšana pa kalniem ar divriteni  – mountain biking. 
Fulltertonas kolledžā Ivars Boršteins ieguva vairākas 

datorspeciālista apliecības un pievērsās 
datoriem. Viņu interesēja arī būvdarbi, 
un viņš iesaistījās vairākos projektos 
Losandželosas apkaimē līdz brīdim, 
kad, braucot ar pašdarinātu elektrisko 
divriteni, uzbrauca atkritumu tvertnei 
un pakrita uz ielas. Viņa dzīve traģiski 
aprāvās.  
     

      Tagad tēvs un dēls abi joņo pa 
debesu valstības trasi – uz mūžu vienoti 
savos vaļaspriekos. Saldu dusu abiem!  

No kr.:  Melinda Bitnere, meita Larisa Bitnere, brālēns Svens Bitners, Ēriks Kākulis,  krustmāte Vita 
Kākule, māsīca Inta Brainerda, Andris Bošteins, Māra Brainerda  
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Afrikas pelēkais papagailis – Grāfs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mūsu ģimenē liela nozīme ir  papagailim Grāfam. 

Viņš ir izšķīlies Latvijā, Rīgas Zooloģiskajā dārzā, kur 
savas dzīves pirmos mēnešus dzīvoja un tika apmācīts 
par sevi parūpēties, līdz nokļuva Simonu ģimenē. Savu 
vārdu Grāfiņš ieguva no divām viņam piemītošām 
īpašībām – viņš ir pelēks kā zīmuļa grafīts un cēls kā 
grāfs. 

Sākumā Artūrs vēlējās klēpju sunīti, kādu redzēja 
skraidām pa blakusmājas pagalmu. Tomēr pēc pārrunām 
ar tēti tika nolemts, ka ģimenē būs dzīvnieks, kas nav 
jāved ārā un kas neatstāj lielu nekārtību. Jau pirmajos 
gados Grāfiņš pierādīja, ka pēc rakstura un vajadzībām 
var būt gan kā suns, gan kā kaķis, dažreiz tiklab kā 
vista...  

Mūsu papagailis ir ļoti mīļš. Grāfs Artūram vienmēr 
ir bijis uzticams draugs, jo sēdējis uz pleca grūtos un 
priecīgos brīžos, kad bija jāspēlē klarnete un jāpilda 
mājasdarbi, tāpat arī atpūšoties. Grāfam ļoti patīk būt 
sabiedrībā, kur viņam pievērš uzmanību. Īpaši priecīgs 
viņš kļūst, kad saņēmis savus mīļākos našķus – 
mandarīnus, ābolus un 
vīnogas.  

Grāfam patīk sarunāties. 
Taču viņš ir runātīgs no-
teiktos dienas laikos – no 
rīta un vakarā. Viņš māk 
pateikt   „Ziemassvētki” un 
„Lieldienas”, „rieksts”, 
„paldies” un „lūdzu”. Arī 
nosaukt visu ģimenes 
locekļu vārdus un pats 
savu. Pašlaik viņam tiek 
mācīts teikt „Uzvara 
Ukrainai!”, bet pagaidām 

Grāfs var pateikt 
tikai „Uzvara!”.   
     Grāfam, tāpat kā 
cilvēkiem, apgūstot 
latviešu valodu, 
gadās ķibeles. 
Nelielas grūtības 
viņam sagādā vārds 
„rūķis”, ko Grāfs 
izrunā kā „Uģis”, un 
tāpēc mūsu ģimenē 

smejamies, ka pie mums dzīvo arī rūķis Uģis. 
Grāfs mūs uzticīgi gaida mājās, baudot mūsu 

draudzenes Betas klātieni. 
Simona Perta 

Mūsu mīluļi, draugi, sargi, ģimenes locekļi, sarunu biedri 

Kaža atveseļojas 
Lisa Edmondsones jau-

nais draugs, trusis Kaža, 
atgriezies mājās. Audzējs 
uz muguras sekmīgi izope-
rēts. Kažam pamazām aug  
jauns kažoks, kas atgādina 
Ziemsvētku eglīti.  

Sargs un rotaļbiedrs 
Sviķkalnu ģimenei ir 

jauns mājas sargs un 
bērniem rotaļbiedrs. Tas 
ir sacīkšu suns vipets, 
vārdā Pipars. Viņam ir 
īsa spalva, tāpēc iegā-
dāta jaciņa, lai ārā nav 
vēsi. Taču  Piparam jaka  
nepatīk, viņš skrien ārā 
bez tās un drebinās.  

Vipetu dzimtene ir 
Lielbritanija, kur  apmē-
ram 1800. gadā  itaļu 
greihaunds krustots ar 
terjeru.  

Vipets atgādina samazinātu greihaundu, viņi ir  
lieliski skrējēji (spēj skriet pat ātrāk nekā greihaundi) un 
žurku ķērāji. Vipeti ir sirsnīgi un dzīvespriecīgi, to 
dzīves ilgums 12-15 gadi. 
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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             

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

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

Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) piedāvā jaunu 
pakalpojumu – „Vienas pieturas aģentūra” (VPA) 
ārzemniekiem, lai ikvienam, tostarp augsti kvalificētiem 
speciālistiem un remigrantiem, nodrošinātu informātīvo 
atbalstu un dažādus pakalpojumus, kas nepieciešami, 
pārceļoties uz dzīvi Latvijā un veiksmīgi iekļautos 
sociālekonomikā.  

Aģentūras adrese:  Raiņa bulvārī 15, Rīgā. 
SIF sabiedrisko attiecību speciāliste Zane Jēkabsone  

paskaidroja, ka nākotnē Sabiedrības integrācijas fonds 
plāno paplašināt piedāvāto pakalpojumu klāstu, kā arī 
atvērt reģionālās filiāles lielākajās Latvijas pilsētās.  

Plānos ietilpst vienuviet apvienot un sniegt dažādu 
institūciju pakalpojumus, kā arī izveidot līdzīgu 
platformu kā Live in Estonia, kur vienkopus būs ērti, 
moderni un struktūrēti sakopota nepieciešamā 
informācija ikvienam, kas vēlas uzsākt dzīvi Latvijā. 
Augsti kvalificēta darbaspēka un remigrantu piesaiste 
dos iespēju aizpildīt trūkstošās vakances, piemēram, 
informāciju technoloģijā, kā arī veidu, kā piesaistīt 
Latvijai jaunus ieguldījumus.   

Plašāka informācija par dzīves uzsākšanu Latvijā 
atrodama tīmekļvietnē:  www.integration.lv; 
informācija par uzturēšanās atļauju pagarināšanu un 
latviešu valodas eksāmena kārtošanu: 

 https://www.la.lv/krievijas-pilsoniem-latviesu-
valodas-eksamens 

Aicinājums atgriezties Latvijā  
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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 

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 

Gardumiņi 

 Anšlavam Eglītim veltīta 
izstāde 

Izstāde par Anšlavu Eglīti atvērta Inciema tornī, 
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 

Lūgums zvanīt Klitijai 
Kalējai: 818-248-3080, ja 
interesē Kārļa Kalēja 
elektroniska biroja 
rakstāmmašīna (kopā ar 
galdiņu), kas pirkta 1978. 
gadā un ir labā kārtībā (tikai 
vajadzīga jauna lente). 

Līdz nākamiem Ziemsvētkiem  
nav nemaz tik tālu! 

Ziemsvētki kā atbrauca, tā aizbrauca rakstītām 
kamanām, gaidīsim tos atkal citugad, un dāvanas 
noderēs vienmēr, īpaši skaists dziesmu albums, ko 

var klausīties cauru gadu! 
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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 
 

25. februārī plkst. 12.00 
dievkalpojums;  
dievkalpojumu vadīs diakone 
Guna Reina 
 
Dāmu komiteja: Maiga Bērziņa,  
tālr.: 619-702-8077 
 

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

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

 
Tīmekļvietne: 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 

Viena no adventa svētdienām, ja vien pandēmija to 
neizjauc, arvien bijusi mūsu draudzei īpaša.  

Dievkalpojums, svētbrīdis, arī koncerts. Dzirdētais, 
redzētais, sajustais mūs noskaņo Ziemsvētku brīnumam. 
Arī šoreiz. Skolas skolēni nāca pa vienam un izveidoja 
Betlēmes ainiņu, pēc tam gan deklamēja dzejoļus, gan 
dziedāja.  

Visiem ļoti  patika ar kustībām iestudētā Jāņa Ķirša 
un Ulža Ausekļa dziesma „Piparkūkas danco”, ko bērni 
aizrāvīgi dziedāja gan baznīcā, gan vēlāk arī namā uz 
skatuves tirdziņa laikā. 

Svētbrīdī ar sajūsmu klausījamies Artūra Perta 
klarnetes solo, Elīzas Evaldes burvīgo balsi, vairākus 
izjustus dzejoļu lasījumus. 

Pārdomājot un ar draugiem pārrunājot šī svētbrīža 
norisi un iespaidus, radās daži secinājumi. Pirmais, 
protams, ir apbrīna par mūsu diakones Gunas Reinas  
lielo darbu, visu izdomājot, mūs uzrunājot un iesaistot. 
Mums diemžēl pietrūkst koŗa, kas neapšaubāmi 
kuplinātu šo svētbrīdi. Un kā jau cilvēkam, kas mūža 
lielāko daļu nodzīvojis aizvadītajā gadsimtā, pārdomas 
arī par apģērba „svētku kārtu”. 

Mūsu senčiem, pat visvienkāršākajiem zemniekiem, 
lai cik nabadzīgi, bija svētku drānas. Tas tika ieaudzināts 
no paaudzes paaudzē. Tomēr mūsdienās, šķiet, bērni 
vairs neizjūt atšķirību starp ikdienu vai svētkiem. Varbūt 
es, būdama daudz vecāka, neredzu un nesaprotu, kā viņi 
jūt un izrāda ikdienas un svētku atšķirību? 

Silvija Millere 

Adventa svētbrīdis baznīcā 

Jaunas latviešu dokumentārfilmas  
„Mēs tikai tagad sākam”  

izrāde  4. februārī plkst. 2.00 latviešu namā 
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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 2023. gada janvāris / f ebruāris 

 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 2023. gadu!  
Lūdzam draudzes nodevu – $250.00 nosūtīt draudzes kasierei Dacei Taubei 

15. janvārī plkst. 11:00 Zvaigznes dienas dievkalpojums un ZOOM 
Meeting ID: 823 3755 5841 Passcode: 839156 

5. februārī plkst. 11:00 Dievkalpojums un ZOOM Meeting ID: 823 3755 
5841 Passcode: 839156 



 35 

Lūgšanas par Ukrainu turpinās 
Katru dienu pulksten astoņos vakarā pēc 

Kalifornijas laika diakone Guna Reina vada 
lūgšanu par Ukrainu 

 

Dieva miers lai ir ar mums visiem!  

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

Tu 
aizver acis 
un tur  
zem taviem acu  
p l a k s t i e m 
IR 
cita dzīve 
p a s a u l e 
tur ir bezgalība 
... domas 
... mīlestība 
... laiks 
kas tev vēl palicis 
ATVĒLĒTS 
... tālums un vientulība 
aizver acis 
ko zem plakstiem jūti 
? 
tavs gars un gaisma 
tev pasacīs 
*** 
atver acis 
TUR DEBESĪS 
redzi 
! 
tavs mūžs uz Zemes 
i e r a k s t ī t s  
Ru  



 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

Lūdzu izgriezt un nosūtīt kopā ar čeku:  
 

DIENVIDKALIFORNIJAS LATVIEŠU BIEDRĪBAS KASIERIM 
 

 Vēlos būt Dienvidkalifornijas latviešu biedrības biedrs,  
 nosūtu Dienvidkalifornijas latviešu biedrības biedru naudu   par  20___.  gadu  –  $35.00 

 

                       Biedru nauda ģimenei  par 20___. gadu – $50.00 
Biedrības  biedriem Informācijas Biļetenu piesūta par brīvu! 
 
 

Nevēlos būt Dienvidkalifornijas latviešu biedrības biedrs,  
bet vēlos saņemt Informācijas Biļetenu;  
                        nosūtu abonēšanas maksu  par  20___. gadu  – $ 40.00 

 

Esmu students; vēlos būt DK LB biedrs, 
                                                                   nosūtu  biedru naudu par  20___ . gadu  – $ 10.00 

 
Papildus ziedoju Dienvidkalifornijas latviešu biedrības darbam: ...………….….......$  ____ 

 
                                   Kopā  $ ____ 
Uzvārds, vārds, adrese un tālrunis:  ________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
elektroniskā pasta adrese:_________________________________________________ 

Čekus lūdzam izrakstīt:  LATVIAN ASSOCIATION OF SO. CA  
Un nosūtīt: DK LB 1955 Riverside Dr. Los Angeles, CA 90039 

 

Latviešu nama tālrunis:  323-669-9027;  Informācijas biļetens tīmeklī: www.biletens.com 
Dienvidkalifornijas latviešu nama adrese: Losandželosā, 1955 Riverside Drive; nams               

sasniedzams  ar 96. autobusu (no Burbankas stacijas) –  Newell un Riverside Drive pietura 

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


