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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  
Valdis Ķeris – Sporta nozares pārstāvis   
 

Inguna Galviņa,  Simona Perta, Ilze Stedmena,  
Līga Sviksa, Inese Sviķkalne,  
Sanita Šūmane-Karami, Diāna Zaķe 
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Ziedojums Ukrainai 
Dienvidkalifornijas latviešu biedrības pērn 

rīkotajos Baltā galdauta svētkos Ukrainai 
tika saziedoti 1000 dolari. 

Biedrības valdes locekļi nolēma ziedojumu  
Ukrainai nosūtīt ar organizācijas ziedot.lv 
starpniecību. 

Elīza Evalda nogādāja ziedojumu Latvijā 
un nodeva ziedot.lv vadītājai Rūtai Dimantai. 

Par Dienvidkalifornijas latviešu biedrības 
ziedojumu uz rudenī atbrīvoto Hersonu tika 
nosūtīti četri ģeneratori – benzīna elektrosta-
cija QEP 3 HP S5 50 230 (Honda dzinējs). 
Ģeneratorus izmantos civilajiem mērķiem, 
lai  nodrošinātu gaismu un siltumu atbrīvoto 
territoriju iedzīvotājiem.  

Šajā kravā bija 20 ģeneratoru, ātri pagata-
vojamās  viras un mitrās salvetes.  Sandra 
Kalniete šajā kravā sūtīja ģeneratoru, ko 
iegādājās  par savā dzimumdienā saņemto 
ziedojumu. 

Elīza Evalda ziedojumu 
aizveda  ziedot.lv vadītājai Rūtai Dimantai 
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2022. gada  8. decembrī  Rīgā kinoteātrī Splendid 
Palace bija pirmizrāde režisores Martas Hercas doku-
mentārfilmai „Mēs tikai tagad sākam”. Filmu 30. de-
cembrī rādīja Žaņa Lipkes memoriālmūzejā Ķīpsalā. 
Tagad filmu var noskatīties Latvijas tālrādē.   

Latvijas goda konsuls Dienvidkalifornijā Juris Buņķis 
4. februārī aicināja uz filmas „Mēs tikai tagad sākam “ 
izrādi Losandželosas latviešu namā.  

Filmā atainots 1925. gadā dzimušā vēsturnieka 
Marģera Vestermaņa dzīvesstāsts. Marģers Vestermanis  
ir viens no nedaudzajiem, kas izdzīvoja Otrā pasaules 
kaŗa holokaustā. Filmas tapšanas laikā Marģers 
Vestermanis kopā ar filmētājiem apmeklēja Rīgas geto 
un dalījās atmiņās par piedzīvoto Mežaparka un 
Popervāles koncentrācijas nometnē. Svarīgs simbols 
filmā ir upe. Režisore Marta Herca paskaidroja, ka tā  ir 
Engures upe, ka plūst cauri Dundagas mežiem, kur 
Marģers Vestermanis slēpās līdz kaŗa beigām. 

Marģers Vestermanis filmā stāsta par liktenīgo 
1941. gada jūlija dienu, kad Rīgā ienāca nacistiskās vācu 
armijas kaŗaspēks un sagrāva viņa ģimenes un daudzu 
citu ebreju dzīvi. Viņam tolaik bija 17 gadu. Rumbulā 
nogalināja visus viņa tuviniekus. Lai arī viņam pašam 
izdevās izglābties, pēc Rīgas geto likvidēšanas viņš 
piedzīvoja necilvēcīgus apstākļus divās koncentrācijas 
nometnēs Mežaparkā un Popervālē, līdz viņam izdevās 
izbēgt. Filmā viņš atklāti stāsta, kas fiziski un garīgi 

notiek ar cilvēku, kad viņam jādzīvo badā un aukstumā, 
kā arī par to, cik neiedomājami stipras ir cilvēka dzīvot-
alkas un cik briesmīgi ir sajust, kā valdošās ideoloģijas 
iespaidā mainās līdzcilvēku attieksme. 

Iepazīstoties ar vēsturnieka Marģera Vestermaņa 
dzīvesstāstu, filmas režisore Marta Herca saprata, ka 
sabiedrībai svarīgi par to uzzināt vairāk –  kas  noticis ar 
viņu, ar viņa ģimeni, kā tā laika notikumi ietekmēja visu 
sabiedrību.  Lielākā daļa tolaik bija pasīvi novērotāji, bet 
bija cilvēki, kas aktīvi piedalījās slepkavībās, un bija 
cilvēki, kas ebrējus slēpa un glāba.  

Filmas mūzikas autors – Deniss Paškevičs, operātori 
– Andrejs Rudzāts un Toms Šķēle, montāžas režisore – 
Madara Didrichsone, skaņu režisors – Ģirts Bišs, 
mākslinieks – Aigars Gercāns. Filmu financiāli atbalstīja 
Valsts kultūrkapitāla fonds, Uniting History Foundation, 
Džeka Maļicka fonds un Izraelas vēstniecība. 

Marģers Vestermanis raksta grāmatu par ebrēju 
glābējiem. Viņš tos meklē, pārbauda visas liecības un 
veido sarakstus, piemiņas plāksnes, dara visu iespējamo, 
lai par viņiem uzzinātu vairāk.  

Latviešu nama zāle bija pilna skatītāju.Viesus sagai-
dīja un apsveica Dāvis Reins. Divu minūšu uzrunu teica 
Rumānijas, Vācijas, Togo goda konsuls un vairāki citu 
organizāciju un apvienību pārstāvji.  

Filmu noskatīties ieradās daudzi Dienvidkalifornijas 
Konsulārā korpusa dažādu valstu goda konsuli.  

Dokumentārfilmas „Mēs tikai tagad sākam” izrāde latviešu namā   

  1. Lourdes Saab – Chief of Protocol – Los Angeles County 
  2. John Mirish – past Mayor of Beverly Hills and current member of Beverly Hills City Council 
  3. Sean Regan – Representing Congressman Brad Sherman 
  4. Cosmin Dumitrescu – Consul General of Romania and Dean of the Los Angeles Consular Corps 
  5. Michael Postl – Consul General of Austria 
  6. Stephan Schneider – Consul General of Germany and member of the Los Angeles Consular Corps Executive  
              Committee 
  7. Video message from Hillel Newman, Consul General of Israel and member of the Los Angeles Consular Corps  
                     Executive Committee 
  8. Franco Zimmerli, Honorary Consul of Switzerland and Treasurer of the Los Angeles Consular Corps 
  9. Ramiz Dashdamirov & Gasmin Shirinli – Consulate of Azerbaijan 
10. Daiva Navarette – Honorary Consul of Lithuania 
11. Steve Chucovich – Honorary Consul of Montenegro 
12. Grant Gochin – Honorary Consul of Togo and member of Executive Committee of the Los Angeles Consular Corps 
13. Andreas Spyrou, Head of Public Diplomacy, Consulate General of Greece 
14. Deb Palmieri, prior Honorary Consul to Russia, Colorado Consular Corps 
15. Olga Popel – Chair, Ukrainian Holodomor Committee 
16. Dr. Peter Cowe, Dean of the Near Eastern Languages and Cultures at UCLA 
17. Nare Mkrtchyan, Oscar shortlisted director and producer of a documentary about the Armenian genocide 
18. Dillon Hosier – Chief Executive Officer of the Israeli American Civic Action Network 
19. Siamak Kordestani – West Coast Director of Friends of ELNET and Board Member of JIMENA, Jews  
                Indigenous to the Middle East and North Africa 
20. Brad & Tina Pomerance from Jewish Life Television 
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Speakers:  
Juris Buņķis, Honorary Consul of Latvia  
Lourdes Saab, Chief of Protocol, Los Angeles County 
Hillel Newman, Consul General of Israel (video 
greeting)  
Cosmin Dumitrescu, Dean of the LACC, CG of 
Romania 
Stephan Schneider, CG of Germany 
John Mirish, Beverly Hills City Council – announce 
Silvia’s nomination 
Sean Regan, Representative for Congressman Brad 
Sherman Dillon Hosier, CEO of the Israeli American 
Civic Action Network 
Grant Gochin, HC of Togo, Lithuanian Citizen, 
published author and Holocaust expert 
 

Honorary Consul of Latvia Juris Buņķis: 
     Leadership of the local 
Latvian Society, government 
officials, fellow consuls, fellow 
Balts and guests. 
At the outset, I acknowledge my 
painting on the podium, painted 
by Latvian Holocaust survivor 
and longtime Los Angeles artist, 
Kalman Aron. 
     I am pleased to see so many of 
you here today to discuss some 

aspects of the evil that took place in the Baltics during 
World War II. As a Latvian, I grew up knowing about 
the mass deportations of Estonians, Latvians and 
Lithuanians to Siberia by the Soviet Union. Yet little was 
mentioned about the Holocaust in Baltic circles in this 
country. The Holocaust needs no explanation. It is one 
of the greatest crimes in history. To attempt to prevent 
recurrence, we must face the authentic facts and learn 
the lessons it teaches. The Soviet deportations sent 
thousands of victims from the Baltics, occupied Poland, 
Belarus, Ukraine and Moldova to Siberia and many to 
their deaths – 60,000 Latvians were thus deported and 
many died in the Gulag. Most Balts my age have a 
personal connection to this tragedy and have a relative 
or friend who was deported to Siberia. These events 
have left an indelible scar on the psyche of Balts. Yet 
even more Latvian citizens of Jewish ancestry were 
murdered in Latvia, and little is mentioned about that 
tragedy in Estonian, Latvian or Lithuanian circles in 
America Prior to WWII, there were 4,500 Jewish 
Estonian citizens, 94,000 Latvian Jewish citizens and 
210,000 Lithuanian Jewish citizens. Latvia also had 
4,000 Roma prior to the War. 95% of these innocents, 
along with train loads of Jews shipped in cattle cars 
from Germany, Austria and other countries, along with 
thousands of Soviet prisoners of war, were also 
murdered on Baltic soil. I read a statistic that in 
Lithuania, Germans assigned to these murders 
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numbered only 139 personnel, of whom 44 were 
secretaries and drivers. In all, there were fewer than 
1000 Nazi soldiers on Lithuanian soil after the conquest 
of the Baltics. I did not find a similar comparison for 
Estonia or Latvia, but I suspect those numbers would be 
similar. 

Historians attribute the efficiency of these murderers 
to the massive collaboration in the genocide by local 
Balts who eagerly participated in the rounding up and 
murdering of hundreds of thousands of innocent people. 
In Latvia, these murders were assisted by Perkonkrusts 
and Viktors Arajs Commandos. These murderers were 
condemned by the Latvian government after indepen-
dence was restored. 

Some 20 years ago, my late father wrote a memoir 
about his life and his escape from Latvia and that book 
ignited my desire to learn even more about Latvian 
history during the 20th century. My passion for history 
has resulted in my reading over a hundred books about 
the Baltics, the Bloodlands, as Yale Professor Timothy 
Snyder calls Eastern Europe, the Gulag and Soviet 
occupation, and naturally, about the Holocaust. It 
puzzled me that the Holocaust was not discussed at 
Baltic events in this country. Last year I approached the 
head of the Latvian Community here in Los Angeles, the 
late Ivars Miculs, and my Ambassador in Washington, 
regarding my idea to screen a Baltic Holocaust film to 
the Latvian, Estonian and Lithuanian communities to 
generate discussion about the Holocaust in the Baltic 
community. I received my Ambassador’s and the Latvian 
Society Board of directors’ unanimous support for this 
rather unique proposal. 

I knew of a film called Baltic Truth, which dealt with 
the Holocaust in Latvia and Lithuania, and got permis-
sion from the Director to screen the film but received 
immense pressure from the Lithuanian government not 
to show this film, which they labeled as Russian propa-
ganda. To bend to sensitivities of others, my Government 
requested we not address anything outside of the Latvian 
borders. This is why we are focusing on today’s docu-
mentary: “It Is Only Now We Begin”. This documentary 
will be our starting point to discuss the horrific events 
that occurred in Latvia during the Holocaust. It is the 
story of Marģers Vestermanis, a Latvian historian, one 
of the few Holocaust survivors in Latvia. This documen-
tary explores living life after surviving ghettos and 
concentration camps, and finding that your family has 
been murdered. I was happy to receive the support of the 
Estonian community for this event and am grateful to 
them for publishing the invite in their newsletter, but the 
Lithuanians refused to participate. 

During the Soviet occupation of the Baltics, all talk 
about the Holocaust was suppressed, mass murder sites 
were ignored. Upon regaining Independence, the 
Latvian government looked deeply into the atrocities 
that occurred on our soil during the War years. Even 
prior to restoring Latvia’s independence, the Supreme 
Council of Latvia adopted a declaration on the 
condemnation and prohibition of Genocide and Anti-
Semitism in Latvia, which was the starting point for 
Latvia’s significant work in Holocaust research, 
remembrance, education and the fight against modern 
forms of anti-Semitism. After independence was regai-
ned, the new government instituted a program in which 
property confiscated by the Nazis and Soviets during the 
War could be reclaimed by previous owners. 
Synagogues were returned to Jewish communities. 

But the government was rightfully criticized since 
much of the property previously owned by Jews could 
not be returned as there were few surviving heirs. That 
situation was rectified last year by establishing a fund 
for use by the entire Latvian Jewish community for years 
to come in restitution for financial losses sustained 
during the war. It is to the eternal shame of Latvia and 
Latvians that any Latvian participated in murdering and 
persecuting their co-citizens. The Holocaust and the 
Soviet deportations to Siberia happened in Latvia with 
the willing participation of numerous Latvian citizens. 
The actions of collaborators with the Bolshevik and Nazi 
occupiers will stand as our eternal shame. Latvians who 
murdered other Latvians were monsters. 

They were traitors to our nation and must be condem-
ned for eternity. No Latvian who murdered another 
Latvian can ever be a hero of our nation, for they des-
troyed Latvia from within. Yes, there are gaps in Latvian 
memory. Latvia is by no means perfect! As we learn of 
gaps, we will sincerely do our best to address them. I 
offer my personal commitment that I will work towards 
full transparency and truth. The victims deserve nothing 
less. A society can only heal from within when truth is 
told and accountability exists. I unreservedly condemn 
those that caused irreparable harm to Jews, and any 
Latvian citizens, and pledge to work with Latvia to make 
any needed reforms, reveal any unrevealed truths and 
work towards education. 

Memory is what shapes us. Memory is what teaches 
us. The gruesome killings of WWII should have been a 
lesson for humanity, one to help us avoid a reoccurrence 
of such evils. We as a human race should be able to do 
better than this, to learn to love, and to live in peace 
through strength. May we all work together to ensure 
that such horrors never recur in our world! 
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Honorary Consul for the Republic of Togo 
Grant Gochin:    

     Mr. Reins, Consul 
Bunkis, leadership of the 
local Latvian and Estonian 
Societies, Pastor, fellow 
consuls, and guests. 
During the Holocaust there 
were evil perpetrators. 
There were bystanders and 
there were righteous. 
Albert Einstein said: “The 
world will not be destroyed 
by those who do evil, but 

by those who watch them without doing ANYTHING.” 
The numbers of righteous were minuscule. In 

Lithuania the righteous were 0,04% of the population. 
That means 99.96% of Lithuanians were either perpe- 
trators, bystanders, or were unable to prove their claims 
that they were rescuers. It is hard to be righteous. To 
fight the apathy of the masses and to stand up against 
forces of evil. This is why there are so few righteous in 
any society, and this is  why we must always, at all costs, 
honor the righteous. 

What Consul Bunkis will not tell you, and what I am 
about to tell you, is that he is nothing short of a hero. 
The people in this room deserve to know exactly what 
has happened. Against enormous pressure, he stood up 
for what he believes is right. He faced relentless, insi 
dious, pernicious, and oppressive adversity and hostility 
in putting on today’s event. Consul Bunkis stood up to 
those forces and at risk to himself, he stood firm. These 
are the characteristics of the brave. The fearless. People 
with strength of character, of integrity, of human 
decency. The righteous. 

The only basis for reconciliation is truth. Relation 
ships built on dishonesty are doomed to fail. With the 
strong stand Consul Bunkis has taken for truth, for self 
respect, for reconciliation, and friendship; these are 
characteristics of the righteous. His leadership brings 
grace to his community. Consul Bunkis is a statesman. 

Yehuda Bauer, a Czech-born Israeli historian and 
scholar of the Holocaust issued an 11th commandment: 
‘Thou shalt not be a victim, thou shalt not be a perpe-
trator, but, above all, thou shalt not be a bystander.’ 

Consul Bunkis, you meet every aspect of that com-
mandment. Thank you for being my friend. I stand in 
respect of you and all that you do. 

Geto un Latvijas holokausta mūzejs Rīgā Marģers Vestermanis 
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„Putins ir bīstams visai pasaulei, un viņš ir 
nekavējoties jāaptur,” saka konceptuālo 
performanču māksliniece un aktīviste, „Pussy 
Riot” dibinātāja Nadja Tolokoņņikova. 

No šī gada 27. janvāŗa līdz 4. februārim 
Losandželosā (7000 Santa Monica Boulevard) 
bija iespējams apmeklēt mākslinieces Nadjas 
Tolokoņņikovas izstādi „Putina pelni”. Devos uz 
to kopā ar Ingunu Galviņu un Lisu Edmondsoni. 

Izstāde bija aicinājums ikvienam pievienoties 
protestam pret Krievijas prezidentu, kas uzsācis 
lielāko kaŗu Eiropā kopš Otrā pasaules kaŗa.  

Nadja Tolokoņņikova ar divpadsmit citām 
ukrainietēm, baltkrievietēm un krievietēm 
vienojās naidā un aizvainojumā pret Krievijas 
diktātoru, 2022. gada augustā sadedzinot 10x10 
pēdu lielu Vladimira Putina portretu. Mērķis bija 
padzīt Putinu ar rituālu un burvestību palīdzību. 
Šī darbība mākslinieciskā izpratnē pauž spēcīgu 
viedokli un aicina sabiedrību ne uz mirkli 
neaizmirst Ukrainā notiekošo. 

Viss, ko redzējām galerijā, ļoti pārsteidza.  
Māksliniece pēc portreta sadedzināšanas gleznas 
pelnus iepildīja mazās pudelēs un novietoja tās 
izstāžu zālē, kur varēja noskatīties īsfilmu, kuŗā 

Izstāde „Pussy Riot: Putina pelni” atmasko Putinu 

No kr.: Inguna Galviņa, Lisa Edmondsone, 
Simona Perta izstādē 
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attainota Pussy Riot veiktā gleznas dedzināšanu. 
Galerijā skanēja arī skaļa, ritmiska mūzika, kas 
radīja draudīgu, bet tai pašā laikā hipnōtizējošu 
gaisotni. Varēja dzirdēja arī krievu dziedones 
IC3PEAK balsi, viņa ir aktīva antiputiniste un ar 
savu mūziku un videoklipiem pievērš Krievijas  
sabiedrības uzmanību valstī valdošajām 
problēmām. 

Arī mēs aicinām Dienvidkalifornijas latviešu 
sabiedrību cītīgi iesaistīties Ukrainas atbalstīša-
nā visos iespējamajos veidos.  

Aicinām piedalīties ikvakara lūgšanās par 
Ukrainu kopā ar diakoni Gunu Reinu, ziedot 
līdzekļus, aktīvi izplatīti ziņas, lai visiem 
iespējami vairāk būtu zināms par notikumiem 
Ukrainā.  

Tas viss ir svarīgi. Kopā mēs varam palīdzēt 
Ukrainai! 

Simona Perta 

No kr.: Inguna Galviņa, Simona Perta, Lisa Edmondsone 
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 Jau pērnā gada novembrī  radās doma par  
Ziemeļkalifornijas skolas saimes viesošanos,  kad Māra 
Linde atrakstīja, lai es gaidot ziņu no skolotājas Karīnas 
Vasiļevskas-Dāsas par iespējamo Ziemeļkalifornijas 
latviešu skolas un Sanfrancisko Jaunā teātŗa viesošanos  
Losandželosā un mūsu latviešu namā 2023. gada 29. jan-
vārī. Karīna Vasiļevska-Dāsa man atrakstīja, un es 
nopriecājos par uzņēmīgo Sanfrancisko latviešu saimi, 
jo vienoties par datumu, kas vairumam der, un mērot 
gaŗo ceļu, viesoties un nakšņot svešā vietā, īpaši ģime-
nēm ar maziem bērniem, ir liela uzņēmība. Tāpat kā 
citos ārzemju latviešu centros, arī Sanfrancisko vieni un 
tie paši cilvēki darbojas vairākās organizācijās vienlai-
kus  un cenšas apzinīgi pildīt savus pienākumus.  

Būdama viena no Losandželosas latviešu skolas 
pārzinēm, kā arī DK LB valdes locekle, sāku plānot 
Ziemeļkalifornijas latviešu un mūsu latviešu skolas 
sadraudzības dienu un  DK LB valdes sēdē pastāstīju par  
Sanfrancisko Jaunā teātŗa ieceri izrādīt iestudējumu 
„Ķēves dēls Kurbads”.   

Plānošana un sazināšanās ar uzņēmīgo Karīnu 
Vasiļevsku-Dāsu noritēja vairāku mēnešu gaŗumā. 
Ziemeļkalifornijas latviešu skola piedāvāja arī koklētāju 
ansambļa „Migla” priekšnesumu. Māra Linde vēlējās 
parādīt, ko jaunie koklētāji apguvuši.  Mēs ieplānojām 
kopīgu rotaļu laiku abām skolas saimēm, kopīgas 
nodarbības klašu grupām, ievērojot audzēkņu vecumu, 
kopīgas pusdienas visiem un vairākas interesantas 
nodarbības pēc pusdienām.  

Ziemeļkalifornieši bija izcili viesi – visi ieradās laikā, 
pat pirms pulksten deviņiem,  pirms vēl mūsu pašu 
saime bija sanākusi pilnā sastāvā. Kopā ar otru skolas 
pārzini Inesi Sviķkalni mēs piedāvājām viesiem apskatīt 
mūsu nama skolas telpas. Dažās no tām ir rudenī skolai 
no IKEA iegādātie galdi, Inese Sviķkalne tos sameklēja 
IKEA piedāvājumā, es nopirku un kopā ar savu dzīves-
biedru atvedu uz namu, kur Mārtiņš Leikarts un Atis 
Blāķis tos samontēja. Šie jaunie galdi skolas telpas pada-
ra gaišākas un mājīgākas. Mums pašām bija lepnums par 
skolas saimes ieguldītajām pūlēm skolas labā un, 
protams, jauki parādīt viesiem vidi, kādā audzēkņi 
uzturas. Ar prieku viesus ieaicinājām DK LB biedrības 
telpā, ko skolas vecākajām klasēm laipni atļauts izman-
tot mācību dienās. Pēc remonta šī telpa ir gaiša un mo-
derna. Ar skolotājiem telpu apskates laikā salīdzinājām, 
cik daudzās telpās, kuŗās notiek mācības, ir logu, jo 
Ziemeļkalifornijas skolai visas telpas esot pagrabstāvā.  

Ziemeļkalifornijas skolā šogad mācās 13 skolēni 
trijās vecumgrupās: bērnudārzā no 2-4 gadiem, šīs 
grupas nodarbības vada Karīna Vasiļevska-Dāsa, vidējā 
klasē 7-8 gadu audzēkņu grupas skolotāja ir Dace Samta 
un 6.-7. klasē 12-13 gadu audzēkņu skolotāja ir Nata 
Dakruza.  

Losandželosas latviešu skolā šogad mācās 29 bērni. 
Mūsu skolas bērnudārza audzinātāja ir Ance Krista 
Levine. Viņa  mazajiem bērniem  bija izdomājusi 
rotaļas, kā arī krāsošanas nodarbību.  Skolotāja Benita 
Trapse bija izplānojusi iepazīšanās un zīmēšanas 
nodarbību Ziemeļkalifornijas vidējās grupas audzēk-
ņiem, kuŗi kopā ar mūsu skolas 2.-4. klases puišiem 
pavadīja kopīgu rīta cēlienu.  

Viesu 6.-7. klases grupas sadraudzības rīta nodarbību 
ar mūsu 5.-7. klases audzēkņiem vadību uzņēmās 
skolotāja Inese Sviķkalne. Viņa bija sagatavojusi 
interaktīvu nodarbību, lai audzēkņiem būtu iespēja gan 
pastāstīt par sevi, gan dalīties zināšanās par Latviju. Visi 
skolotāji ļoti piestrādāja, lai kopīgās nodarbības ar 
bērniem viņu vadībā būtu interesantas un bērni varētu 
savstarpēji iepazīties, aprunāties un sadraudzēties.  

Tie skolotāji, kuŗu klasēs viesus neuzņēma, turpināja 
mācības, lai uzzinātu vairāk par Latgali, jo pēc nedēļas 
skolā bija plānots Draudzīgā aicinājuma atceres 
sarīkojums, veltīts Latgales novadam.  

Nodarbībās bija iespēja izkrāsot lapas ar tautastēr-
piem, no plastilīna un mīklas veidot dažādus trauciņus, 
par paraugu izmantojot Annas Ābeles privāto keramikas 
trauku kollekciju, ko no viņas aizņēmos. Paldies Annai 
Ābelei par labvēlību!  

Losandželosas latviešu skolā ciemojās  
Ziemeļkalifornijas latviešu skolas saime  

Sanfrancisko  koklētāju ansamblis „Migla” 
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Paldies visiem skolotājiem par darbu un atdevi, lai 
skolas sadraudzības diena būtu priekpilna mums visiem! 

Notika dāvanu apmaiņa – Ziemeļkalifornijas skolas 
pārzinis Edgars Kalns un citi skolotāji  bija atveduši 
Sanfrancisko pilsētā ražotus dažādus gardumiņus, 
atspirdzinājumus un kafiju. Mēs sagadājām skolēniem 

uzkodas un kaudzīti ar grāmatām, kuŗas dāvinot, 
aicinājām Ziemeļkalifornijas skolas skolēnus piedalīties 
ALAa rīkotajās Rumaka lasīšanas sacensībās, kas tikko 
sākušās un turpināsies līdz Lieldienām. Viesus aicināju 
pieiet un iepazīties ar „Bērnu, jauniešu un vecāku 
žūrijas” grāmatu klāstu, un  programmas koordinātore 
Aija Zeltiņa-Kalniņa pastāstīja par tām sīkāk. 
Ziemeļkalifornijas skola šajā programmā nepiedalās, bet 
ceru, ka esam viņus labvēlīgi ietekmējuši un iedvesmo-
juši  aktīvākai modernās literātūras lasīšanai!  Uzmun-
drināsim visus lasīt, kamēr Rumaka lasīšanas sacensības 
turpināsies. 

Pēc darbīgās dienas un atvadu vārdiem Losandželosas 
latviešu skolas audzēkņi un skolotāji saņēma laipnu 
uzaicinājumu doties uz Sanfrancisko un apciemot 
Ziemeļkalifornijas skolas saimi! Paldies par aicinājumu, 
un mēs labprāt to darīsim, redzot, cik daudz pozitīvu 
emōciju un pacilātības šāda skolu sadraudzības diena 
sniedz!  

 Esam ļoti gandarīti par Ziemeļkalifornijas latviešu 
skolas uzņēmību, ciemošanos, par iespēju audzēkņiem 
satikt citus latviešu bērnus, kuŗi, tāpat kā mūsējie, svēt-
dienās mēro ceļu uz latviešu skolu, runā latviski, dzied, 
dejo, iet rotaļās, mācās latviešu valodas gramatiku, lasa 
latviešu valodā un mācās iepazīt un mīlēt Latviju.  

Sanita Šūmane-Karami un Inese Sviķalne pateicas  
un pasniedz dāvanas Ziemeļkalifornijas latviešu 

skolas  pārzinim Edgaram Kalnam un sarīkojuma 
koordinātorei Karīnai Vasiļevskai-Dāsai  

Dienvidkalifornijas un Ziemeļkalifornijas  skolas skolēni un skolotāji Losandželosas latviešu namā 
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Māra Linde  

Māra Linde un Ziemeļkalfornijas skolas vecāko 
klašu audzēkņi spēlē kokli 

Pašmāju saime un viesi pusdieno 

Inese Sviķkalne vada sadraudzības nodarbību 
Losandželosas skolas 5.-7. klasei un 
Ziemeļkalifornijas skolas 6.-7. klasei  

 Losandželosas skolas 5.-7. klases un 
Ziemeļkalifornijas skolas 6.-7. klases audzēkņi       

DK latviešu biedrības telpā 
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„Sveicināti ziemeļkalifornieši!”  – dzeltenzaļi burti 
savērti virtenē pie sienas latviešu nama zālē;  

liels paldies mūsu skolas bērnudārza skolotājai Ancei 
Kristai Levinei par šīs rotas izveidi, godinot viesus! 

Un kas gan būtu latviešu godi bez latviskā kliņģera? 
Šoreiz to sagādāja Līga Sviksa, un tas viesus gaidīja 

zāles priekšā uz galda, blakus ciemiņiem 
dāvinātajām grāmatām, kuŗas aizceļoja uz 

Sanfrancisko 

No plastilīna tiek veidoti dažadi trauciņi 

Juris Zinbergs ar Valodas klases audzēkņiem aplūko 
Latgales tautastērpu attēlus 

Rotaļas un dejas patīk visiem! 
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Pateicamies par iespēju ar skolas skolotājiem un 
vecākiem aprunāties un just gandarījumu, strādājot ik 
nedēļu latviešu skolā. Būtu gribējies vairāk laika pavadīt 
kopā un turpināt nesteidzīgas pārrunas ar skolotājiem un 
vecākiem, kā arī  atvēlēt skolas audzēkņiem ilgākas 
nodarbības, lai iepazītos un darbotos kopā. Tātad 
noteikti jātiekas vēlreiz!  

Pateicamies Amerikas latviešu apvienības Kultūras 
nozarei par piešķirto pabalstu sarīkojumu rīkošanai, tas 
lieti noderēja, klājot pusdienu galdu sadraudzības dienā 
mūsu skolas saimei un  viesiem no Ziemeļkalifornijas  – 
skolēniem un Sanfrancisko Jaunā teātŗa grupai, teju 70 
cilvēkiem!  

Liels paldies Losandželosas latviešu skolas ģimenēm 
par piedalīšanos, nepieciešamo atbalstu un groziņiem 
skolu sadraudzības dienā!  Pateicamies Katei Blāķei par 
pusdienu galda klāšanu, ko viņa rūpīgi dara katru 

svētdienu, kā arī  lielākos sarīkojumos, kāds bija 
šis!  Paldies Ziemaļkalifornijas latviešu skolas vadībai 
un uzņēmīgajiem vecākiem par apciemojumu un īpašs 
paldies Karīnai, kura ar mani sadarbojās, sazvanījās, 
sarakstījās un rūpējās, lai sadraudzības diena veiksmīgi 
izdotos!  

Ziemeļkalifornijas skolas saime pēc atvadu vārdiem 
un pusdienām laipni piekrita palīdzēt nama zāli pārkārtot 
un sakārtot izrādes skatīšanai, un tie ciemiņi, kuŗi tēloja 
izrādē, devās uzvilkt tērpus, bet pārējie sameklēja sēd-
vietas vai arī posās atpakaļ mājup.  

Lūdzu Ziemeļkalifornijas skolas saimes ļaudis  dalī-
ties iespaidos par Losandželosas latviešu skolā pavadīto 
dienu. Atsauksmes lasāmas zemāk.  

  Losandželosas latviešu skolas pārzine un skolu 
sadraudzības dienas koordinātore  

Sanita Šūmane-Karami 

Nata Dakruza (skolotāja, folkloras ansambļa 
„Migla” vadītāja, Sanfrancisko Jaunā teātŗa aktrise):  

„Bija ļoti vērtīgi tikties ar citas latviešu skolas 
skolēniem un skolotājiem. Paldies par vecākās klases 
uzņemšanu brīnišķīgajā DK biedrības bērzu telpā. Bija 
gandarījums, ka varam ne tikai viesoties, bet arī 
koncertēt. Viesošanās pagāja ļoti ātri – skolēniem 
gribējās  padarboties ar saviem līdzaudžiem ilgāk un  
uzzināt citam par citu vairāk. Ļoti interesanta bija 
ekskursija pa skolas telpām, bet būtu bijis vērtīgi visiem 
skolotājiem aprunāties kopā. Individuāli parunāt par 
situāciju un pārbaudījumiem abās skolās bija iespēja, 
ēdot pusdienas. 

Liels paldies par gardajām pusdienām un veidošanas 
nodarbībām tiem, kuŗi jau bija gan paēduši, gan izrunā-
jušies. 

Labprāt turpināsim draudzēties. Varbūt varam satik-
ties kādā Zoom nodarbībā?” 

  
Linda Kalna:  
„Gribu teikt sirsnīgu paldies Aijai Kalniņai, viņa 

iepazīstināja ar lasīšanas veicināšanas programmu 
„Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” un uzdāvināja 
vairākas grāmatas, lai arī Ziemeļkalifornijas latviešu 
skolas skolēni varētu tās lasīt un vērtēt. Aija Kalniņa 
pastāstīja, ka Dienvidkalifornijā šī programma jau 
sekmīgi darbojas septiņus gadus, un grāmatas aizrāvīgi 
lasa, vērtē un atsauksmes raksta gan bērni, gan 
pieaugušie. Ceram uz veiksmīgu abu skolu sadarbību 
lasīšanas veicināšanā nākotnē!” 

 Ziemeļkalifornijas Latviešu skolas pārzinis Edgars 
Kalns:  

„Esmu ciemojies Losandželosas latviešu skolā 
vairākkārt, bet šī bija īpaša reize, jo to darījām kopā ar 
mūsu Ziemeļkalifornijas latviešu skolas skolēniem. 
Esmu gandarīts, ka radušies ciešāki sakari un veidojas 
draudzības saites starp abu skolu bērniem, skolotājiem 
un skolu vadītājiem. Mīļš paldies par laipno uzņemšanu 
pārzinēm Sanitai Šūmanei un Inesei Sviķkalnei, un  
ceru, ka varēsim skolu sadraudzību sekmīgi turpināt. 
Ļoti gaidīsim Losandželosas skolas saimi ciemos 
pavasarī!” 

 

Karīna Vasiļevska-Dāsa (pirmskolas un teātŗa 
skolotāja, Sanfrancisko Jaunā teātŗa aktrise, sarīkojuma 
koordinatore):  

„Šis mums un bērniem bija unikāls piedzīvojums. 
Pirmkārt, pakavēšanās kopā ar savējiem jaunos apstāk-
ļos mūs saliedēja, otrkārt, bija milzīgs prieks iepazīties 
ar līdzīgu skolu, kur bērni katru svētdienas rītu agri ce-
ļas, lai būtu latviskā vidē. Bērniem patika atrast sev do-
mubiedrus līdzīgā vecumā, piedaloties nodarbībās. 
Mums, skolas skolotājiem un vecākiem bija noderīgi 
redzēt ko jaunu un un vērot, kā var izmantot dažādas 
programmas, piemēram, lai uzlabotu lasītprasmi. Laikā, 
kad pasauli galvenokārt saista Zoom, īpaši novērtējām 
iespēju būt kopā, pusdienot, rotaļāties. Priecājamies, ka  
mums bija tik pateicīga publika, kas prata novērtēt gan 
folkloras grupas priekšnesumu, gan teātŗa uzvedumu. 
Cerams, ka šī sadarbība turpināsies! Ļoti gaidīsīm 
Losandželosas latviešu skolas saimi ciemos pie mums!” 

Atsauksmes par ciemošanos  Losandželosas latviešu skolā  
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«Dīvaini, kāpēc Sanfrancisko Jaunais teātris izvēlē-
jies iestudēt „Ķēves dēlu Kurbadu”? Kad reiz mēģināju 
šo Jāņa Turbada (īstajā vārdā Valdis Zeps) grāmatu lasīt, 
necik tālu netiku. Bet sanfranciskieši ir mūsējie, esot pat 
festivālā „Laipa 2022 Oslo” ar to bijuši. Tad jābrauc 
vien uz namu skatīt izrādi, lai kāda tā būtu!» 

Tādas bija manas pārdomas, kad uzzināju par šo vies-
izrādi. Grāmatu gan nemēģināju vēlreiz pirms izrādes la-
sīt, bet visu informāciju, ko izrādes rīkotāji atsūtīja         
e-pastā, gan izlasīju. Tas, protams, palīdzēja. Izrāde bija 
viencēliens, pilns simbolismu un metaforu. Savā ziņā 
satira par Sprīdīša temu. Kurbadam ir daudz spēka, taču 
pielietojumu tam grūti atrast. Un šis farss tika pasniegts 
tik vieglā, asprātīgā formā, ka smiekli zālē ieskanējās ik 
pa laikam. Tikai izrādei beidzoties attapu, ka nebija tak 
nekādu skatuves dekorāciju! Jā, aktrises gan mainīja tēr-
pus, katra tēloja trīs vai pat četras lomas, taču tie (Lindas 

Treijas darbs) vairāk uzsvēra birokratisko reglamentu, 
kuŗam visi pakļauti. Tātad diezgan vienkārši, viegli 
maināmi. 

Pat pēc tik ilga laika – izrādi redzēju gandrīz pirms 
mēneša (29. janvārī)  uz lūpām smaids, atceroties aktrišu 
aizrāvīgo izspēlēšanos. Vai es visu redzēto un dzirdēto 
sapratu? Nepavisam, tikai kādu daļu! Tik daudziem sim-
boliem un metaforām izsekot un „atkost” pilnīgi visus 
diez vai iespējams. Man par mierinājumu to atzina arī 
citi skatītaji. Diemžēl daži tālāk no skatuves sēdošie tīri 
fiziski nespēja visu labi sadzirdēt. 

Man ļoti patīk Sanfrancisko Jaunā teātŗa uzvedumi, jo 
tie arvien ir netradicionāli. Varbūt izņemot pērn 
Dziesmu svētkos redzēto „Anšlavs un Veronika”.  

Lai ko šie azartiskie un apbrīnojami uzņēmīgie cilvē-
ki iestudēs, noteikti centīšos noskatīties, ja vien viņu ceļš 
atkal atvedīs uz Losandželosu. 

Silvija Millere 

Sanfrancisko Jaunā teātŗa izrāde Losandželosā 

Bērnudārzs; skolotāja Ance Krista Levine 
Emīlija Bērziņa, Aidens Blāķis, Svens Dankers, Etans 
Granado, Māra Kaļiņa, Annslija Leikarte, Izabella 
Manukjana (Manukyan), Desmonds Salins, Sanija Salina 
 

1. klase; skolotājs Aleks Dankers 
Sofija Dankere, Zane Kaļiņa, Mārtiņš Karami, Tomass 
Stedmens, Helmuts Svikss  
 

2.-4. klase; skolotāji Mārtiņš Leikarts un Benita Trapse 
Kristofers Karami, Hugo Svikss, Tomass Zeltiņš-Kalniņš  
 

5.-7. klase; skolotāja Inese Sviķkalne 
Anna Arnolda, Mikus Arnolds, Gustavs Daugavietis, 
Nikols Leikarts 
 

Valodas klase I; skolotāji Ingrida Dženningsa un Juris 
Zinbergs 
Adelīna Blāķe, Emmets Dženningss, Laila Dženningsa, 
Magnuss Kaļiņš 
 

Valodas klase II; skolotāji Aidens Dženningss un Juris 
Zinbergs 
Liliana Blāķe, Adisons Granado, Tailers Granado, Endrū 
Valdens  
 

Nora Mičule vada latviešu valodas nodarbības 
pieaugušajiem, skolas audzēkņu vecākiem, kuŗi vēlas 
apgūt latviešu valodu. 
 
 

Losandželosas latviešu skolas klases un audzēkņi  
2022./23. mācību gadā 

Losandželosas latviešu skolas pārzines – Sanita 
Šūmane-Karami un Inese Sviķkalne 
Skolas mācību pārzine – Sanita Šūmane-Karami 
Skolas grāmatvede – Inese Sviķkalne 
Losandželosas latviešu skolas mācībspēki 2022./23. m.g: 
Aleks Dankers, Aidens Dženningss, Ingrida Dženningsa, 
Elīza Evalde, Sanita Šūmane-Karami, Mārtiņš Leikarts, 
Ance Krista Levine, Nora Mičule,  Simona Perta, Inese 
Sviķkalne, Benita Trapse, Juris Zinbergs, Una Roze 

Pa ceļam uz Afriku kāds Latvijas stārķis nomaldījās, 
iegriezās Losandželosas latviešu skolā un tika uzņemts 
ar sajūsmu; nesen skolēni uzzināja, ka viņš ir prieka 

un zināšanu nesējs un atlidos pāris reizes mēnesi, atve-
dīs grāmatas, piedalīsies rotaļās, palīdzēs nodarbībās 
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Katru gadu Losandželosas latviešu skolas saime pul-
cējas Draudzīgā aicinājuma  atceres sarīkojumā. Šogad 
5. februārī ciemiņi tika uz to aicināti  ar devīzi „Iepazīsti 
Latgali!”, tas bija veltīts otram lielākajam Latvijas nova-
dam. Pirms 88 gadiem Draudzīgā aicinājuma tradiciju 
aizsāka toreizējais Latvijas prezidents Kārlis Ulmanis, 
lūdzot visus latviešus viņa vārdadienā pasniegt dāvanu 
nevis prezidentam, bet gan savai skolai. Toreiz visvairāk 
tika dāvinātas grāmatas, mūzikas instrumenti un mākslas 
priekšmeti.  Tagad visas lielākas Dienvidkalifornijas 
organizācijas, vecāki  un viesi atbalsta Losandželosas 
skolas darbu ar ziedojumiem un dāvanām. 

Pērn Losandželosas latviešu skolā sākām padziļinātu 
Latvijas novadu izpēti, vispirms Zemgali un Kurzemi. 
Šajā mācību gadā jau rudens sēmestrī visu klašu skolēni 
sāka iepazīties ar Latgales ģeografiju, vēsturi, dabu, reli-
ģiju, kultūru un, protams, latgaliešu izloksni. Draudzīgā 
aicinājuma atceres sarīkojums visiem skolēniem deva 
iespēju parādīt savas zināšanas un viesiem un vecākiem  
uzzināt ko jaunu.  Sarīkojumu atklājot, trīs jauno ģimeņu 
vecāki – Liāna Bērziņa, Māris Bērziņš, Zinta Zariņa un 

Atis Blāķis nolasīja Amerikas latviešu apvienības Izglī-
tības nozares vadītājas Elisas Freimanes apsveikumu.  
Visi šie vecāki kādreiz paši mācījušies latviešu skolās un 
vasaras nometnēs un tagad uz latviešu skolu ved savas 
atvases. Prieks, ka šīs jaunās ģimenes apmeklējušas 
skolu, neizlaižot gandrīz nevienu nedēļas nogali. Laba ir 
šo vecāku latviešu valodas prasme un viņu dzīvesbiedri, 
kuŗi ir cittautieši, mācās latviešu valodu šoruden atjau-
notajā pieaugušo grupā, ko vada skolotāja Nora Mičule.  

Sarīkojumā pirmais priekšnesums bija Eugeņa 
Karūdznīka komponētā skaistā un skanīgā dziesma 
„Skaidra volūda” ar Annas Rancānes tekstu. Tā tiek dē-
vēta par Latgales himnu, un to dziedāja  Una Roze, spē-
lējot kokli.  Kopš pērnā gada pavasaŗa talantīgā vokālis-
te un koklētāja Una Roze ir skolas dziedāšanas skolotāja 
un un rotaļu vadītāja. Viņa prot jauniešus aizraut.  

Šo skaisto un svinīgo svētku dienu bija grūti iedomā-
ties bez mūsu skolas labvēļa un ilggadējā viesa Ivara 
Mičuļa. Viņa tēvs dzimis Viļānos, un Ivars Mičulis mīlē-
ja Latgales novadu un tā sirsnīgos un draudzīgos ļaudis.  

Draudzīgā aicinājuma atceres sarīkojums „Iepazīsti Latgali!” 

No kr.: skolas pārzines Sanita Šūmane-Karami, 
 Inese Sviķkalne un tautasdeju kopas „Pērkonītis” 

vadītāja Kristīne Urēna Annas Arnoldas zīmējums 



 17 

Valodas klases I skolēni, skolotāja Ingrida 
Dženningsa un skolotājas palīgs Aidans Dženningss 

Valodas klases II skolēni, skolotāja Ingrida 
Dženningsa un skolotājas palīgs Aidans Dženningss 

Bērnudārza klases audzēkņi un skolotāja Ance 
Levina rādīja, ko var darīt pie Latgales ezeriem – 

makšķerēt, peldēt, sauļoties, vērot putnus un  
braukt ar laivu 

1. klases skolēni, skolotājs Aleks Dankers 

Pateicībā par atbalstu, sadarbību un mīļumu ilgu gadu 
gaŗumā un godinot Ivaru Mičuli, šo sarīkojumu, bērnu 
priekšnesumus, dziesmas un dejas veltījām tieši viņam, 
un, viņu atceroties kopīgi nodziedājām tautasdziesmu 
„Zīdi zīdi rudzu vorpa”. 

Pēc ievada sākās skolēnu priekšnesumi.  
Esmu 5./7. klases skolotāja, un skolēni manā vadībā 

pastāstīja par latgaliešu izloksni. Latgales novadam ir 
sava rakstu un runas valoda, tā Latvijas valsts valodas 
likumā ir ierakstīta kā „latviešu valodas vēsturiskais pa-
veids”, tādējādi  piešķiŗot tam zināmu statusu un aizsar-
dzību. Apbrīnojami, ka 50 gadus ilgais okupācijas varas 
liegums iespiest grāmatas un rakstīt latgaliski neiznīci-
nāja cilvēku degsmi runāt savā izloksnē mājās, draugu 
lokā un baznīcā. Mikus Arnolds pastāstīja, ka Latvijā un 
pasaulē ir 165 000 runātāju latgaliešu izloksnē.  

Anna Arnolda bija uzzinājusi, ka latgaliski iespējams 
mācīties vairākās pamatskolās un divās universitātēs un 
ka arī ziņu pārraidēs un radiostacijās dzirdama latgaliešu 
izloksne.  

Nikols Leikarts salīdzināja latgaliešu  un latviešu 
alfabētu, latgaļu alfabētā ir  divi papildus burti – Y un Ō.  

Adelīna Blāķe pastāstīja, ka viņas vecmāmiņa un 
māmiņa runā latgaliski.  

Gatavojoties sarīkojumam, kopā ar skolēniem 
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Dziedāšanas skolotāja Una Roze audzēkņiem māca 
rotaļu  „Laba mana podu māte” 

iestudējām īsu sadzīvisku ainiņu latgaliešu izloksnē, ku-
ŗā mācījām sadzīves priekšmetu nosaukumus un sarun-
valodu. Annas un Mikus Armoldu, kā arī Adelīnas 
Blāķes vecmāmiņas piedalījās Zoom nodarbībās un palī-
dzēja mums patrenēties pareizā izrunā. Negāja viegli, 
bet visiem bija jautri un interesanti, gan iestudējot mazo 
izrādi, gan to parādot citiem. Abu Valodas klašu audzēk-
ņus māca  skolotāji Ingrida Dženningsa, Juris Zinbergs 
un skolotāju palīgs Aidans Dženningss.   

Valodas klases I skolēni iepazīstināja viesus ar 
Latgales tautastērpu un nosauca visas šī novada tērpiem 
raksturīgās krāsas. Valodas klases II skolēni bija sagata-
vojuši ļoti interesantus priekšnesumus par Latgales lielā-
kajām pilsētām – Rēzekni, Preiļiem un Balviem.  

Preiļos dzīvo Adelīnas Blāķes vecmāmiņa un māmi-
ņa, un viņa stāstīja, ka šajā pilsētā ir ļoti skaists parks. 
Laila Dženningsa zināja, ka Rēzeknē, ko dēvē par 
Latgales sirdi, ir Māras piemineklis, ko padomju vara 
divas reizes iznīcināja un kas par tautas līdzekļiem 
atjaunots 1992. gadā.  

Emmets Dženningss stāstīja par Balviem, kas ir diez-
gan jauna pilsēta, un tās skaisto „Lāča dārzu”, muižas 
parku un koncertzāli. Skolēni bija darinājuši ļoti skaistus 
plakātus ar informāciju par šīm trim pilsētām. 

Bērnudārza grupa kopā ar skolotāju Anci Levinu bija 
sagatavojuši brīnišķīgu uzvedumu, kuŗā parādīja, ko var 
darīt pie Latgales ezeriem. Daži bērni bija paņēmuši 
līdzi makšķeres, citi – saulesbrilles, platmales, piknika 
segas un grozus, vēl kāds rādīja,  kā var plunčāties ezerā 
un ar tālskati vērot putnus. Katrs bērnudārza skolēns 
skaļi nosauca parādīto darbību, un viesi ar aplausiem un 
sajūsmu pateicās skalotajai Ancei Levinai un viņas 
audzēkņiem. Viņa bija veltījusi daudz laika un izdomas, 
lai sagatavotu skolēnus šim priekšnesumam. 

1. klases audzēkņi skolotāja Aleka Dankera vadībā 
bija daudz mācījušies un  parādīja savas zināšanas par 
Latgales keramiku. Katrs skolēns izvēlējās kādu kerami-
kas trauku un pastāstīja par tā formu, nozīmi, pielietoju-
mu, krāsu un kāpēc tas visvairāk patīk. Redzējām skaistu 
svečturi, krūku, svilpavnieku, krūzīti un citus traukus 
skaistajās Latgalei raksturīgajās krāsās – zaļā, tumšdzel-
tenā, brūnā, zilā un arī melnā.  

2./4. klases skolēni Kristofers Karami un Hugo 
Svikss kopā ar skolotājiem Benitu Trapsi un Mārtiņu 
Leikartu Latgali raksturoja kā zilo ezeru zemi.  

Tomasu Zeltiņu-Kalniņu māca viņa tēvs Dainis 
Kalniņš, un viņi iepazīstināja ar melno jeb svēpēto 
keramiku. Tēvs un dēls bija pagatavojuši ļoti skaistu 
plakātu, kuŗā attēlots, kā top šāda veida keramika. 
Tomass Zeltiņš-Kalniņš stāstīja par seno svēpēšanas 
techniku, kvēpinot traukus ar dūmiem, tādējādi tie kļūst 
melni un ir tikpat funkcionāli kā glazētie tauki.  

Kristofers Karami stāstīja par mītiem apvīto Čertoka 
ezeru, kas ik pa laikam mainot formu, kam apkārt valda 
klusums un nav dzirdamas pat putnu dziesmas un kas ir 
tik dzidrs, ka varot redzēt pat 12 metru dziļumā.  

Pēc  klašu priekšnesumiem bērni piedalījās rotaļā 
„Laba mana podu māte” dziedāšanas skolotājas Unas 
Rozes vadībā. 
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2./4. klases audzēkņi, skolotāji Benita Trapse  
un Mārtiņš Leikarts 

5./7. klases skolēni, skolotāja  Inese Sviķkalne 

Gardās viras pasniedza Sanita Šūmane-Karami, 
Ingrida Dženningsa, Artūrs un Simona Perti  

Aija Zeltiņa-Kalniņš apsveic čaklākos  
„Bērnu, vecāku un jauniešu žūrijas” lasītājus  

pēdējo septiņu gadu laikā  –  savu ģimeni  
un Sviķkalnu-Arnoldu ģimeni 
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Pēc krietnas izkustēšanas, aicinājām visus baudīt tra-
dicionālās viru pusdienas. Uz galdiem rindojās mums 
visiem tik iemīļotā Noras Mičules zivju un dārzeņu vira, 
Normunda Sviksa vārītā frikadeļu vira un Simonas 
Pertas gatavotā soļanka. Viru piedāvājums bija daudz-
veidīgs – varējām baudīt arī puravu un kartupeļu biez-
viru un latviešiem tīkamo sēņu viru. Esam pateicīgi vis-
iem, kas gatavoja gardās viras, nesa maizīti, sviestu, 
zaļumus, augļus un desertu. Galds bija bagātīgi un glīti 
klāts, un kā arvien par pusdienu pasniegšanu un galdu 
nokopšanu rūpējās Kate Blāķe. Viņa veltī savu laiku, 
rosoties virtuvē un klājot skolas saimes pusdienu galdus 
gan svētkos, gan ikdienā, un to dara ar patiesu prieku un 
atdevi. Paldies Katei Blāķei!  

Simona Perta ir ne vien lietpratēja 
viru pagatavošanā, bet arī pretimnāko-
ša un izpalīdzīga ikvienā darbiņā.  
Pateicamies viņai par skaisto rotājumu 
nama zālē pie sienas Latgales dienā.  

Pēc sātīgajām pusdienām visus sa-
jūsmināja tautasdeju kopas „Pērkonī-
tis” dalībnieku priekšnesums, trīs dejas  
– „Sudmaliņas”, „Kreicburgas polka” 
un Latgales novada svinību dienai tik 
piemērotā deja „Ceiruļs”, ko iestudēja „Pērkonīša” 
vadītāja Kristīne Urēna. Un tad skolēni un viesi kopā ar 
„Pērkonīša” dejotājiem gāja rotaļās! Valdīja liela 
jautrība!  

Nākamajā sarīkojuma daļā apmeklētājus iepriecināja 
Losandželosas skolas absolventi. Mēs priecājamies par 
visiem jauniešiem, kuŗi pēc skolas absolvēšanas nezaudē 
sakarus ar skolu un latviešu sabiedrību, turpina tajā dar-
boties, piedalās „Bērnu, vecāku jauniešu žūrijas” lasīša-
nas un absolventu rudens mācību programmā, dejo tau-
tasdeju kopā „Pērkonītis”. Tas ir gan skolotāju, gan ve-
cāku, gan arī pašu jauniešu nopelns, ka latviešu saknes, 
kultūra un izglītības iespējas netiek pamestas novārtā. 
Ieva Arnolda, Krišs Kīns, Eduards Zeltiņš-Kalniņš un 
Katrīna Strobele pastāstīja, ko darījuši kopš Losandželo-
sas latviešu skolas beigšanas savas latviskās identitātes 
kopšanā. Evelīna Blāķe dalījās ar iespaidiem par vieso-
šanos Latgalē, kur dzīvo viņas māmiņa un vecmāmiņa. 
Klausoties šo jauniešu stāstījumos un redzot Aidena 
Dženningsa  aktīvo darbu  Valodas klasēs, esmu 
pārliecināta, ka  Dienvidkalifornijas latviešu sabiedrības 
un Latvijas nākotne ir drošās rokās.  

Skolas saime saņēma organizāciju un individuālu 
apsveicēju ziedojumus. Dienvidkalifornijas latviešu 
biedrību pārstāvēja Dāvis Reins, Daugavas Vanagu DK 
apvienību – Teodors Lilienšteins, Tamāra Rūse sveica 
no Losandželosas  latviešu ev. lut. baznīcas draudzes.  

Aija Zeltiņa-Kalniņa paziņoja par „Bērnu, vecāku un 
jauniešu žūrijas” lasīšanas veicināšanas programmu, kas 
beidzās 15. februārī un apsveica Sviķkalnu-Arnoldu ģi-
meni un Zeltiņu-Kalniņu ģimeni, kuŗas visčaklāk lasīju-
šas pēdējo septiņu gadu laikā  Aija Zeltiņa-Kalniņa pie-
bilda,  ka viņas ģimene iegādājusies vairāku grāmatu du-
bulteksemplārus, lai visiem lasītgribētājiem būtu iespēja 
izlasīt kārotās grāmatas. Zāles priekšā uz galda gozējās 
vesels klājiens ar jaunām apgādu „Liels un mazs”, „Jānis 
Roze” un „Zvaigzne” grāmatām, kuŗas skolotāji  bija 
sagādājuši un dāvinājuši skolas bibliotēkai.   

Skolas visjaunākajiem audzēkņiem un viņu skolotājai 
Ancei Levinai pasniedzu dāvanu – mākslinieces Kaivas 
Narbūtes latviešu alfabētu plakātu ietvarā un burtu 

kartīšu komplektu.  
     Bērnudārzā ir visvairāk audzēkņu, 
un tas liecina par mūsu skolas spēku 
un raženo nākotni. Losandželosas 
latviešu skolas skolotāji un vecāki ir 
pateicīgi visām organizācijām un 
individuālajiem ziedotājiem, kuŗi 
atbalsta skolas darbu. Bez viņu 
palīdzības nebūtu iespējama jaunu 
mācībmateriālu un grāmatu iegāde, 

telpu labiekārtošana, kuŗās ir jauni galdi un krēsli, jaunu 
mācību nodarbību sagatavošana. 

Sarīkojumu vadīju kopā ar otru skolas pārzini Sanitu 
Šūmani-Karami. Kopīgi izplānojām programmu un 
priekšnesumus, visu saskaņojām ar skolotājiem, vecā-
kiem un organizācijām,  uzrakstījām programmu un gā-
dājām, lai to iespiestu (liels paldies Sanitai Šūmanei-
Karami, viņa sarīkojuma dienā līdz rītausmai cīnījās ar 
datora un drukātāja niķiem). Netrūka citu lielu un mazu 
darbu – reklāmas plakāta un  uzskates materiālu darinā-
šana, kā arī dzelteno kāršrozīšu sagādāšana. Taču sarī-
kojuma dienā lielais darbs aizmirstas, paliek tikai gan-
darījums – par skolēniem, vecākiem un viesiem, kas sa-
nākuši kuplā pulkā, gandarījums un lepnums par skais-
tajām dziesmām un dejām, par bērniem, kas lepni tur 
rokā liecību un tik daudz zina, par absolventiem, kuŗi 
atgriežas, un par Latgales novadu, kas tika daudzinās un 
godināts vārdos un dziesmās.  

Draudzīgais aicinājums ārzemju latviešu sabiedrībā ir 
aicinājums atbalstīt ne vien skolas, bet ceļu uz latvisko 
izglītību, kultūru un identitāti, jo skola līdzās ģimenei ir 
tās galvenais avots. Tāpēc mūsu darbs nekad nebeidzas.  

Uz tikšanos Draudzīgā aicinājuma atceres sarīkojumā 
nākamgad! 

Losandželosas latviešu skolas pārzine  
Inese Sviķkalne 
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Tautasdeju kopa „Pērkonītis” dibināta 1950. gadā. 
Pirmais tautasdeju skolotājs bija Arturs Šmits, pēc tam 
Zelma Ābele, pēdējos gadus ansambli vadīja Diāna Zaķe 
un Ilze Matsone. Šogad tautasdeju kopu vada Kristīne 
Urena un Ilze Matsone, un mēs viņas cienam un mīlam 
tāpat kā visus citus vadītājus. 

Pērn „Pērkonītis” dejoja Latvijas valsts dibināšanas  
atceres sarīkojumā un, kad piepeši pievīla technoloģija 
un mūzika apklusa, visi  sarīkojuma apmeklētāji  sāka 
dziedāt, un mēs turpinājām dejot.  

Vairākas dejas „Pērkonītis” dejoja Losandželosas 
latviešu skolas Draudzīgā aicinājuma atceres dienā – 
„Sudmaliņas”, „Ceiruļs” un „Kreicburgas polku”. Pēc 
tam dzirdējām  komplimentus: „Jūs dejojāt ar tik lieliem 
apgriezieniem, ka man uz daudziem attēliem redzamas 
tikai  svārku radītas oranžas viesuļvētras!” 

Skatītāji bija sajūsmā par  dejotāju krāšņajiem 
tērpiem, jaukajiem smaidiem un viņu prasmi dejot. 
Aplausi negribēja rimties... 

Ļoti priecājamies, ka mūs aicina dejot daudzviet un 
citos sarīkojumos. Tagad sākām gatavoties Dziesmu un 

Deju svētkiem, kuŗi būs 2024. gadā Toronto, un jāie-
mācās vairākas jaunas dejas. 

Mēs – es un mans dzīvesbiedrs Artūrs Perts – sākām 
dejot Losandželosas latviešu tautasdejas kopā 
„Perkonītis” tikai šī gada janvārī. Mums abiem nav 
iepriekšējas pieredzes dejošanā. Patiesībā var teikt, ka 
mēs dejot pat nepratām. Taču varam atzīt, ka jau mēneša 
laikā ar pārējo dalībnieku un kopas vadītāju palīdzību un 
atbalstu esam iemācījušies ne tikai stalti iztaisnot 
muguru un pareizi turēt rokas sānos, bet arī lekt polku 
un griezties dzirnaviņās. Mēs bijām tik priecīgi, ka mūs 
pieņēma „Pērkonītī”, jo tādējādi mums radās iespēja 
tikties ar Losandželosas latviešiem.  Esam tuvāk 
iepazinušies ar tiem, kuŗus jau bijām satikuši agrāk, kā 
arī ieguvuši jaunus draugus.  Turklāt tautasdeju apgūša-
na šeit, Losandželosā, ļauj mums saglabāt latviešu 
kultūru un kopt tās tradicijas. Mani un Artūru tautasdeju 
dejošana pat tuvina Latvijai vairāk nekā ja mēs būtu 
Latvijā, jo dzimtenē ar visiem pienākumiem un darbiem 
ikdienas steigā mēs nekad neiedomātos pieteikties kādā 
tautasdeju kopā. Tagad dejošanas mēģinājumi dod jaunu 

„Pērkonītis” laimīgi turpina diet 

Losandželosas latviešu tautasdeju kopas „Pērkonītis” dalībnieki 1974. gadā; priekšā no kr.: Linda Maldute, 
Kristīne Šulca, Astra Kesela, Ināra Damroze, Dāvis Reins, Andrejs Reins, Inese Damroze, Arta Ložeņicina, 

Māra Maldute; 2. rindā: Helēna Hofmane, Dace Kārkliņa, Anita Puķīte, Ilze Reina, Māra Lutere, Inese 
Birzniece, akordeonists Rolands Gudrups, Loma Sprūda, nezināma, Linda Jēkabsone, Ilze Damroze-

Ložeņicina, Maija Bedele; 3. rindā: Uģis Puķīte, Andris Damroze, Andris Priedītis, Jānis Luters, Imants 
Nagainis, Matīss Kārkliņš, Alberts Sproģis, Igors Ložeņicins 
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No kreisās priekšā: Sabrina Jerumane, Evelīna Blāķe, Laila Dženningsa, Katrīna Štrobele;  
vidū: Ilze Matsone, Kristīne Urena, Simona Perta, Katrīna Sonveina, Diāna Matura (Mathur), Ilze 

Stedmena, Aija Zeltiņa-Kalniņa; aizmugurē: Oskars Puķēns, Dainis Kalniņš, Andris Blāķis, Krišs Kīns,  
Markus Staško, Artūrs Perts, Aidans Dženningss, Fils Sells (Phil Sell)  

No kreisās priekšā: Oskars Puķēns, Artūrs Perts, Dainis Kalniņš, Eduards Zeltiņš-Kalniņš, Fils Sells; 
aizmugurē: Sabrina Jerumane, Evelīna Blāķe, Katrīna Sonveina, Ilze Matsone, Aija Matsone-Džovela, 

Simona Perta, Aija Zeltiņa-Kalniņa, Ilze Stedmena, Daina Reimane, Viktorija Hilla, Kristīne Urena 
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Lūgums Dienvidkalifornijas latviešu 
biedrības biedriem samaksāt biedru 

naudu par 2023. gadu!  

Simona un Artūrs Perti 

sparu turpmākai nedēļai, brīvie vakari  tiek aizpildīti – 
skan latviešu mūzika, ko tagad zina arī mūsu dzīvokļa 
biedri, un nemitīgi smejamies par kāda soļa sajaukšanu. 

Tautasdeju kopā „Pērkonītis” var nākt dejot ikviens, 
kas vien vēlas – meitenes, zēni, sievietes, vīrieši,  
latvieši un cittautieši, dejotāji ar pieredzi vai bez priekš-
zināšanām.  Nāciet, pievienojieties mums svētdienu 
mēģinājumos! Mēs jūs gaidīsim. 

„Pērkonīša” dejotāji cer iegādāties jaunus 
tautastērpus, deju kopu šī mērķa īstenošanai var atbalstīt 
tīmekļvietnē gofundme.com  (Perkonitis National 
Costumes). 

Ja vajadzīgāka sīkāka informācija, lūgums sazināties ar 
deju kopas „Pērkonītis” vadītājām. Kristīnes Urenas e-pasta 
adrese: kristine.urena@hotmail.com, Ilzes Matsones e-pasta 
adrese: ilzemattson@gmail.com   

Simona Perta 
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Gaisma, ko izstaro sirds, nekad nezūd 

Korporācijas Patria pārstāvis Andis Nīkurs:  
Mūsu mīļais Patria filistr Ivar! 
Novēlam Tev vieglas smiltis un visdziļāko līdzjūtību 

ģimenei un visiem piederīgiem no Patria konventa. 
Vivat, crescat, floreat Patria in aeternum! 
 
Latvijas godu konsuls DK Juris Buņķis   
Leadership of the Los 

Angeles Latvian Community, 
Pastor, Fellow Balts and Guests. 
First of all, I would like to ex-
press my deepest condolences to 
the Miculs family  – we all share 
your loss! 

We are here today to honor 
and remember the life of Ivars 
Miculs, our Latvian Society 
leader since 1999, and a 
productive member of our Society for many years before 
that. Ivars lived such a big life and touched so many 
people that it is difficult to know where to begin. What I 
do know for certain is that anyone who knew Ivars knew 
how special and unique he was. You don’t meet 
someone like Ivars every day! 

I first met Ivars 12 years ago after I was appointed as 
Honorary Consul for the Republic of Latvia in Southern 
California. He was a great help to me in organizing 
events for the delegation from Latvia including Prime 
Minister Valdis Dombrovskis. The meetings and social 
events were a great success. I knew Ivars and I would 
become lifelong colleagues and friends. I reached out to 

Ivars any time I had a request from a Latvian, a Latvian 
company or a Latvian delegation, and with every project 
I had with regards to Latvia or Latvians. This past April, 
Ivars and the Los Angeles Latvian Society played a huge 
role in the success of the spotlight Latvia Business 
meetings at the Biltmore and the various events at the 
Latvian center. The last project Ivars and the entire 
Latvian Society Board of Directors helped me with was 
the successful Baltic Holocaust event we had here at our 
Latvian Center earlier this month. The Order of the 
Three Stars, Trīju Zvaigžņu Ordenis, is the highest 
civilian honor that can be bestowed to someone by the 
Latvian Government for meritorious service to Latvia. 
Recipients have included Latvian President Kārlis 

Atvadu ceremoniju Dienvidkalifornijas latviešu biedrības priekšniekam Ivaram Mičulim  
Losandželosas latviešu ev. lut. baznīcā 18. februārī  vadīja diakone Guna Reina 

Korporāciju koris 
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Ulmanis and Vaira Vīķa-Freiberga, French President 
Francois Mitterand, Queen Elizabeth II, and President 
George Bush. In October 2021, this honor was bestowed 
to Ivars Miculs by the Latvian President, Egils Levitz, 
for Ivars’ lifelong commitment to freedom in Latvia, the 
Los Angeles Latvian Society, Latvian culture, and for 
promotion of our Latvian schools. Ivars had planned to 
travel to Riga to receive his honor but the trip was 
postponed for health reasons. The Latvian President’s 
office and our Ambassador asked me to present the 
medal to Ivars and I was honored to do so on December 
10th 2022. Losing Ivars is akin to losing a family 
member. He is irreplaceable and his loss is deeply felt, 
more than words can ever describe. At the same time, 
we know that our Society leadership is strong, the 
Latvian Center is fully functioning, the Latvian school 
and church are on a sound footing, and the Latvian 
Society in Los Angeles will continue to flourish. Thank 
you for your many contributions, Ivar—Dievs, svētī 
Latviju!  

 
Igaunijas  godu konsuls DK Jāks Treimanis:  
On behalf of the Estonian community, the honorary 

consulate of Estonia and on my own, personal behalf, I 
extend my condolences to Ivars’ family and to the 
Latvian community. We have heard many references 
about Ivars’ many contributions to the Latvian com-
munity. But he left an indelible mark, not only on the 
Latvian community but also upon the Estonian, 
Lithuanian and American communities. He did this 
through his leadership, his cultural work and through his 
political activism. We have heard many references to 
Ivars’ patriotism. The references are all accurate, but we 
must remember that Ivars’ patriotism was not only the 
patriotism of loyalty and love of a piece of land marked 
by borders on a map. His patriotism went beyond the 

idea of sovereignty, of country. His love of Latvia exis-
ted because Latvia was the vehicle that enabled people 
to exercise fundamental rights – the right to choose how 
they will be governed, the right to speak freely, the right 
to decide how they will earn a living, the freedom to 
worship or not worship. His patriotism was a means to 
secure such fundamental rights – rights that Latvians and 
all people are entitled to. The last time I saw Ivars in 
person was when he wanted to talk about a particular 
issue that he was trying to resolve. We met at the Toluca 
Lake Bob’s Big Boy. Since I heard of Ivar’s passing, I 
have thought back on that conversation a myriad of 
times because during that conversation Ivars displayed 
so many of his best qualities: patriotism, a willingness to 
work across ethnic boundaries, concern for others, 
political initiative, and a mild streak of stubbornness. 

Ivars, you will be missed by many, many people but 
your works will continue to live and influence for years 
to come.  

 
Lietuvas ģenerālkonsule Losandželosā                  

Laima Jurevičiene:  
Dear Ivars Mičuls’ family, dear friends, dear 

members Latvians community. Today, we come together 
remember Ivars Mičuls a beloved member of 
Latvian community and many members of Lithuanian 
community.  Ivars was a kind and generous soul – who 
touched the lives of everyone who knew him. 
First time I met Ivars during the Los Angles Lithuanian 
Days Fair – one and a half years ago. It was just begin-
ning of my stay here in Los Angeles. 
I remember our talk about Latvian and Lithuanian 
communities in Los Angeles, about the history of our 
countries, about Baltic countries fight for freedom. Later 
I met him few times on different occasions. He always 
was willing to help, to support and to cooperate. 

Ansamblis dzied tautasdziesmu „Dzīvoš' ilgi, ne tik 
ilgi, / Saules mūžu nedzīvošu./ Ūdentiņis, akmentiņis / 

tie dzīvos saules mūžu.” Vīru koris „Uzdziedāsim, brāļi!” 
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As we remember Ivars today, we celebrate his life and 
the impact he had on us. He was a true friend to many 
and a mentor to all. I and many Lithuanians here in Los 
Angels are grateful for the time we had with him 
and we will cherish the memories we have of him. 
I would like extend my deepest sympathies and 
condolences to Ivars Mičuls’ family and loved ones. 
To Ivars, I say thank you for the impact you had on 
many people’s lives. Your memory will live on – in the 
hearts of all who knew you. Rest in peace, dear Ivars.   
 

DK latviešu biedrības valdes pārstāvis                  
Dāvis Reins:  

Šodien  mēs  atvadamies no  
latviešu patriota Ivara Mičuļa. 
Vairāk nekā 22 gadus viņš bija 
Dienvidkalifornijas latviešu 
biedrības sirds un dvēsele.  Viņš 
neatlaidīgi strādāja, lai mūsu 
sabiedrība būtu stipra un latvis-
ka. Viņš sadarbojās ar Amerikas 
polītiķiem, lai Latvija tiktu 
atbalstīta un lai to neaizmirstu. 
Mēs pateicamies Ivaram Mičulim par milzīgo darbu, ko 
viņš veltīja mūsu sabiedrībai. Ivar, tu mums ļoti 
pietrūksi. No Dienvidkalifornijas latviešu biedrības un 
latviešu nama valdes saku milzīgu paldies par visu ko 
esi darījis. Vieglas smiltis... 
 

Latviešu Fonda priekšsēde Renāte Kennija 
(Kenney): 

„Cik maza sēkla – bet, cik liels ir koks! 
Cik īss ir mūžs – cik daudz var tajā gūt, 
ja mazai sēklai ieliek sirdi līdz!” 

  Daina Avotiņa 
Ivara Mičuļa sirds un sirdsprieks, šķiet, bija visā, ko 

viņš darīja un kur piedalījās. Ar Ivaru Mičuli iepazinos 
skolotāju kursos Losandželosā.  Kad teicu, ka darbojos 
arī Latviešu Fondā, Ivars tūlīt atsaucīgi aicināja – brau-
ciet šurp! Kopš tās reizes laiku pa laikam sazinājāmies, 
satikāmies un neaizmirsām par iespējamo Latviešu 
Fonda pārstāvju braucienu uz Losandželosu, plānojot, ka 
tajā reizē noteikti jādzied un varbūt pat jādanco. Tas 
beidzot notiks aprīlī, un liekas netaisnīgi, ka atbraucot  
Ivaru Mičuli nesastapsim. Viņš bijis sirsnīgs Latviešu 
Fonda draugs, kas dziļi saprata kultūras un mākslas īpa-
šo nozīmi latviešu dzīvē. Ivara Mičuļa klātieni un svētī-
bu jūs noteikti jūtat, turpinot iesāktos labos darbus, sa-
glabājot stipru latviešu centru. To ceram sajust arī mēs, 
kopā ar jums pieskandinot Losandželosas namu ar dzies-
mām un smiekliem, kā to būtu gribējis Ivars Mičulis. 

Izsakām visdziļāko līdzjutību Ivara Mičuļa ģimenei, 
draugiem un kollēgām, visai Dienvidkalifornijas latviešu 
saimei un visiem, kas viņu pazina.  

 
ALAs priekšsēdis Mārtiņš Andersons: 
Uzaugu Losandželosā, un īsti 

neatceros, tieši kad  iepazinos ar 
Ivaru Mičuli. Atceros – viņš bija tas 
smaidīgais kungs, kas bieži stāvēja 
uz skatuves vai pie mikrofōna. Ar 
viņu labāk iepazinos pusaudža 
vecumā, kad 1989. gadā tiku 
aicināts piedalīties Ritmaņu ģime-
nes dziesmu spēlē „Tas vakars 
piektdienā”. Tad viņš ar savu 
humoru un šarmu uzmundrināja 
mani un pārējos aktieŗus ilgajos mēģinājumos un  ceļo-
jumos ar autobusu starp izrādēm Latvijā. Šī  īpašība bija 
viņam iedzimta un neizsmeļama. To es sapratu trīsdes-
mit gadu vēlāk, kad pēc vairākiem austrumu krastā 
pavadītiem gadu desmitiematgriezos uz dzīvi Kalifornijā 
un pievienojos Losandželosas vīru korim, kuŗā dziedāja 
arī Ivars Mičulis. Nekas viņa raksturā nebija mainījies! 
Atkal tas pats smaids un viņa humors darīja mūsu 
mēģinājumus jautrākus un ilgās stundas autobusos 
ciešamākas. 

Atcerēšos ne tikai Ivara Mičuļa humoru un smaidu, 
bet arī viņa laipnību. Kad  sāku piedalīties Amerikas 
latviešu apvienības ikgadējos kongresos,  Ivars vienmēr 
mani sameklēja un nāca pretim smaidīdams un mani 
uzrunāja kā savējo dienvidkalifornieti: „ Mārtiņ, kā tev 
iet? Kas tev jauns?”.  Man šķiet, tā viņš izturējās vien-
mēr, tiekoties ar  paziņām, bet tas nekad nelikās  kas uz-
spiests vai sekls. Ikviens, ko viņš uzrunāja, jutās, ka ir 
īpašs. Ar tādu pašu pieeju viņš mani 2019. gadā aicināja  
teikt svētku runu Latvijas valsts dibināšanas atceres 
sarīkojumā 18. novembrī Losandželosā. Tolaik biju 
ALAs vicepriekšsēdis  un nedomāju, ka esmu piemērots 
viesrunātājs. Es jautāju: „Kāpēc  aicini mani? Vai 
piemērotāks nebūtu kāds polītiķis vai slavenība?”  

Ivars atbildēja  ar sev raksturīgo smaidu:  „Jo tu esi 
mūsējais un es ticu, ka  būsi nākamais ALAs priekšsēdis 
– mums tevi jāņem ciet, kamēr vēl varam!”  

Nekad to neaizmirsīšu – tas smaidīgais kungs pie 
mikrofōna no manas bērnības – šoreiz gribēja sniegt  
mikrofōnu man.  Un es jutos dziļi pagodināts. 

Viņa aiziešana mums ir liels zaudējums, bet es ticu, 
ka viņš mums uzsmaida, un varu iedomāties, ka, 
nonākot debesīs un satiekot Dievu, viņš izstiepj roku un 
jautā: „Sveiks! Kā tev iet? Kas tev jauns?” 

Vieglas smiltis, Ivar! 
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 Pauls Berkolds: 
Ivars Mičulis ar lielu entuziasmu un degsmi piedalījās 

Losandželosas latviešu jauktā koŗa dzīvē un allaž bija 
klāt gan mēģinājumos, gan koncertos. Mums ļoti 
pietrūks viņa laipnības, smaida un mūžīgā pozitīvisma. 
Vieglas smiltis mīļajam draugam.  

Losandželosas latviešu jauktais koris pieminēja 
ilggadējo draugu un koristu Ivaru Mičuli, nodziedot 
Lienes Veitneres komponēto dziesmu „Dieva kokle” ar 
Leonīda Breikša vārdiem. 

 
Artesia-Cerritos United Methodist Church mācītājs  

Edvards Makrejs (Ed McRae) kopā ar Lauru Rokpelni-
Mičuli nodziedāja Imanta Kalniņa komponēto dziesmu 
„Lūgšana”  ar Knuta 
Skujenieka vārdiem.  

Laura Rokpelne-Mičule 
ir baznīcas koŗa diriģente 
kopš 1989. gada (ar 10 
gadu pārtraukumu, kad 
mācījās USC un strādāja 
Anaheimas metodistu 
baznīcā). Šajā baznīcā 
reizēm korī un sōlo dziedā-
ja arī Ivars Mičulis. 

   

  Lūgšana 
 Kamēr vēl dreb mana roka, 
 Kamēr dreb rokas ēna, 
 Paliec, joprojām paliec 
 Mulstoša, karsta un lēna. 
 Kamēr vēl esmu pie prāta, 
 Paliec tu manā prātā, 
 Paliec, joprojām paliec 
 Balta un pasargāta. 

Daugavas Vanagu DK apvienības piekšnieks 
Teodors Lilienšteins: 

Dienvidkalifornijas latviešu saime zaudējusi vienu no  
galvenajiem balstiem. Ivars Mičulis bija DV DK  apvie-
nības mūža biedrs turpat 40 gadu un prasmīgs revīzijas 
komitejas priekšnieks. Reiz viņš teica, ka neesot rakstī-
tājs, bet darītājs. Un viņa ar lielu sirsnību un mīlestību 
darītie darbi vienmēr bija veiksmīgi. No sevis un DV 
DK apvienības novēlu gaišu ceļu debesu augstienēs un 
dievpalīgu ģimenei.  

Ivars Mičulis mīlēja dziedāt, īpaši pēc sarīkojumiem 
tepat namā, baudot kādu dzērienu. Dažam labam, glāzīti 
cilājot, sāka jukt dziesmu vārdi. Ne Ivaram, viņš zināja 
vārdus un melōdiju pat ilgi nedziedātām dziesmām. To 
es apbrīnoju. Mums reizēm nācās spēlēt arī teātrī. Ivaru 
nekad neuztrauca atmiņu misēklis lomā, jo bija veikls 
adlibbers, kā to saka angliski. Vienīgā problēma – ko 
atbildēt dialogā, ja viņa teiktais pārāk novirzījās no 
teksta?  

Vēl spilgti atmiņā palikušas Ivara dejošanas spējas, 
izceļoties ar tango. Jāteic, ka Ivars Mičulis līdzinājās 
Rūdolfam Valentino. Trūka tikai rozes zobos!  

 
DK latviešu ev. lut. draudzes priekšniece      

Tamāra Rūse:  
Vediet mani dziedādami, / Nevediet raudādami, 
Lai iet mana dvēselīte, Pie Dieviņa dziedādama. (Tdz.) 

Dienvidkalifornijas latviešu ev. lut. draudzes locekļi 
ar sarkanbaltsarkaniem ziediem un tautasdziesmas 
vārdiem atvadās no mūsu ilggadējā draudzes atbalstītāja 
Ivara Mičuļa. Vēl tagad viņu redzu sēžam iemīļotajā 
vietā priekšpēdējā rindā. Esam pateicīgi par viņa darbu  
daudzu gadu gaŗumā, par sadarbošanos, kad rīkojām 
Latvijas valsts dibināšanas un 1941. gada 14. jūnija 
atceres dievkalpojumus. Viņš bija viens no 
Dienvidkalifornijas sabiedrības stūŗkmeņiem. Mums 
visiem ļoti pietrūks viņa smaida, humora un šarma. 
Izsakam visdziļāko līdzjutību viņa ģimenei un 
tuviniekiem. Vēlam Ivaram Mičulim vieglas smiltis! 

 
No Losandzelosas latviešu skolas atvadu vārdus 

teica Sanita Šūmane-Karami un Inese Sviķkalne  
Sanita Šūmane-Karami:   
Losandželosas latviešu skolas  saime atvadās no Ivara 

Mičuļa. Viņam Latvijas vārds bija dziļi sirdī visa mūža 
gaŗumā. Vēlamies pateikt  paldies, ka viņš bija dedzīgs 
latviskās izglītības atbalstītājs Dienvidkalifornijā, tik 
tālu prom no savas dzimtenes! Paldies par tavu devumu, 
atbalstu, allaž laipnajiem vārdiem skolai un domāju, ka 
Losandželosas latviešu skolas audzēkņi un viņu ģimenes 
ir mūsu latviešu centra nākotne! Paldies par tevis atstāto 
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gaismu mums, palicējiem, un, lai tev gaišs jo gaišs ceļš 
mūžībā!  

Izsakām līdzjutību ģimenei, draugiem un visai 
Dienvidkalifornijas latviešu saimei.  

 
Inese Sviķkalne nolasīja savu dzejoli:  
Vārdšķiru veltījums Ivaram Mičulim 

Jānis Rokpelnis,  Ivara 
Mičuļa audžudēls, atcerē-
jās vairākkārtējās kopējās 
lūgšanas pa tālruni audžu-
tēva dzīves pēdējos mēne-
šos, uzsvēra lūgšanu svarī-
go nozīmi un nolasīja dzej-
nieces Otīlijas Baštikas 
dzejoli  

Jēzus 
Kas zemes skastums man bez Tevis būtu? 
Kas būtu man bez Tevis Debesis? 
Es ietu, nesdams krustu divkārt grūtu 
Kā tāds, kas visu sen jau zaudējis. 
 
Uz Tevi nospiestais un slimais gaida, 
Uz Tevi tiecas laimes pilnā sirds; 
Tev mazais bērns jau lūgšaniņu raida, 
Un mirējam tavs tuvums skatā mirdz. 
 
Tik vienīgs čuksts, kad sāpju stundas dziļas, 
Un Tu jau tūliņ esi atsaucies; 
Kas uzticas Tev, mūžam nepieviļas, 
Lai kādās ēnās ceļš ir iegriezies. 
 
Kas pasaule bez Tevis, Jēzu, būtu? 
Kas būtu man bez Tevis dzīvība? 
Kas mana sirds, kur dzimst man tikdaudz jūtu, 
Kas būtu tā bez Tava tuvuma? 
 
Kad Tu nāc piepildīt šeit kāda dzīvi, 
Tad tur ir pārpilnība, tur ir viss; 
Var dvēs’le zemes gaisu elpot brīvi, 
Kur esi, Jēzu, tur ir Debesis. 

 Lietvārds  
(atbild uz jautā-
jumu kas?),  
vīriešu dzimte, 
vienskaitlis: 
 

Ivars Mičulis, 
Latvietis, 
Darbonis, 
Vadītājs, 
Draugs, 
Mentors, 
Skolotājs, 
Domubiedrs, 
Padomdevējs, 
Atbalstītājs, 
Runātājs, 
Iedvesmotājs, 
Dziedonis, 
Aktieris, 
Dejotājs, 
Tēvs, 
Dēls, 
Vīrs, 
Brālis, 
Vectēvs, 
Priekšsēdis, 
Zinātājs, 
Pratējs, 
Darītājs, 
Cilvēks, 
Latvietis, 
Patriots, 
Pilsonis, 
Latvietis, 
Latvietis, 
Latvietis. 

Īpašības vārds  
(atbild uz jautājumu kāds?),  
vīriešu dzimte, vienskaitlis: 
 
Zinīgs, Gudrs, Strādīgs, Gādīgs, 
Sirsnīgs, Priecīgs, Pateicīgs, 
Jautrs, Prātīgs, Līdzjutīgs, 
Nopietns, Smaidīgs un Iejūtīgs, 
Domīgs, Varošs, Zinātkārs, 
Iedvesmojošs, 
Uzmundrinošs, 
Cienošs, mīlošs, 
Neatlaidīgs, Pacietīgs, 
Apbrīnots, 
Apbalvots, 
Apsveikts, 
Apskauts, 
Apdziedāts, 
Neaizmirsts, 
Godināts. 

Ivara Mičuļa meita Benita 
Trapse nolasīja Vācijā dzīvojošās 
tēva māsas Melitas Mičules atvadu 
vēstuli.  

 
No Arizonas  bija atbraucis 

Jānis Brauķis un pastāstīja, ka vēl 
aizvien Arizonā ir latviešu 
biedrība, ko savulaik dibināja Ivars 
Mičulis. 

Diāna Zaķe: 
Kaut gan vairs neesmu „Pērkonīša” vadītāja, vēlos 

pateikt dažus vārdus. Mūsu vidū redzu šodien daudzus 
pašreizējos un bijušos dejotājus un arī vadītājus.  

Ivars Mičulis tautasdeju kopā „Pērkonītis” dejoja  
gandrīz no paša sākuma – aizritējušā gadsimta 50. un  
60. gados un dejoja atkal, kad 80. gados atgriezās 
Losandželosā.  

Viņš ar savu iedvesmu vienmēr atbalstīt „Pērkonīti” 
pats laimīgi pievienojās “Sudmaliņās” vai citā kopdejā 
sarīkojumos.  

Vārdi „patriots” un „dejotājs” parasti kopā netiek 
lietoti, bet  mēs, latvieši, zinām, ka tas ir pavisam 
saprotami. Mēs taču dziedam savā valsts himnā:  „Laid 
mums tur laimē diet, mūs’ Latvijā!”  

Ardievu, mīļo Ivar, mūsu patriots un dejotājs.  
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Losandželosas latviešu vīru koris „Uzdziedāsim, brāļi!” 18. februārī ar dziesmu  
atvadījās no koŗa dibinātāja Ivara Mičuļa  

Laura Rokpelne-Mičule pateicas koristiem Vīru koŗa koristi latviešu nama zālē kā parasti 
ienāca ar dziesmu 
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Māra Krisberga un Ivars Mičulis 

Priekšā no kr.: Glenns Trapse, Nora Mičule, Daila Dzintara, Ance Trapse, Niki Vallena, Benita Trapse; 
aizmugurē: Inga Puchova, Ēriks Dzintars, Mia Trapse, Niklāvs Laumanns, Andrejs Dzintars 
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Ivara Mičuļa dzīves svinēšana turpinājās latviešu nama zālē līdz vēlai vakara stundai 
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Austrālijas latviešu izdevums 
www.laikraksts.com 

Skolotāja Nora Mičule ir pārliecināta, ka latviešu 
valodu var sākt mācīties jebkuŗā vecumā. Viņa pastāstīja 
par savu pieredzi, pēdējo desmit gadu laikā mācot 
latviešu valodu pieaugušajiem un kāda  bijusi viņu 
motīvācija mācīties.  

Galvenokārt latviešu valodu vēlas apgūt tie, kuŗu 
vecāki vai vecvecāki ir latvieši vai arī viņu dzīvesbiedri 
ir latvieši.  

2022. gada rudenī Losandželosas  latviešu skolas 
skolēnu trīs vecāki pieteicās mācīties Valodas klasē 
pieaugušajiem. Pavasaŗa sēmestrī latviešu valodas 
klasei pieaugušajiem  pievienojās DK LB valdes locekle 
Diana Matura (Mathur).  

Skolotāja Nora Mičule pastāstīja, ka viņai patīk mācīt 
latviešu valodu. Viņa darbā izmanto Asjas Svarinskas 
grāmatu „Latviešu valoda. Mācību kurss 25 
nodarbībām”.  

Latviešu valodas klase pieaugušajiem ir katru 
svētdienu  un ilgst divas vai trīs mācību stundas.  

Latviešu valodas klasēs vislielākā uzmanība tiek 
pievērsta sarunvalodai ar mērķi, lai vecāki  sarunātos 
latviski ar bērniem arī mājās.  

Un latviešu valodas zināšanas palīdzēs, ja ir nodoms 
apciemot radus un draugus Latvijā.  

Skolotāja Nora Mičule uzsvēra, ka vispirms svarīgi 
apgūt standartfrazes, piemēram: sveiki, labdien, kā tev 
klājas, uz redzēšanos utt., kā arī katrā nodarbībā 
iemācīties vismaz 20 jaunu vārdu, uzzināt  interesantus 
faktus par latviešiem un latviešu vērtībām, mazliet 
vēsturi un ģeografiju Noteikti jāiemācās latviešu alfabēts 
un jāapgūst prasme lasīšanā.  

Jācer, ka latviešu valodas apguvēju pulciņš līdz ar 
katru nākamo gadu būs kuplāks. 

Paldies skolotājai Norai Mičulei, un vēlam visiem 
latviešu valodas apguvējiem pacietību un lielu 
apņemšanos turpināt mācības!  

Aija Zeltiņa-Kalniņa 

Mācīties latviešu valodu nekad nav par vēlu!  

No kreisās: Maikls Granado (Michael Granado), skolotāja Nora Mičule, Skots Salins (Scott Salinas,  
Diana Matura; nav Dianas Ngujenas (Diana Nguyen)  

Piedāvājums mācīties valodas; 
pieteikšanās bezmaksas iepazīšanās 

nodarbībai tīmekļvietnē:  
http://www.webteachers.eu/lv/ 
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„Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija ‘22” balsošana bei-
dzās 15. februārī. Kamēr Latvijā vēl tiek sakopoti vērtē-
šanas dati, daži lasītāji Losandželosā padalījās ar savu 
spriedumu.  

„Bērnu žūrijas 5+” vecumgrupā par vismīļākajām 
grāmatām kļuva Jura Zvirgzdiņa „Rijīgā čūska un gudrā 
pele” un Rebekas Lukošus „Nepaklausīgais vectēvs”. 
Pēc šīm grāmatiņām lasītājiem bija pat jāgaida rindā.  

Vecāku žūrija pirmo vietu piešķīra Andra Kalnozola 
romānam „Kalendārs mani sauc”.  

Silvijas Milleres vērtējums:  
«Andŗa Kalnozola romāns „Kalendārs mani sauc” 

patiesi likās izcila grāmata. Kaut kas lielisks un  
neparasts – gan skatījums uz dzīvi ar  citādā jaunekļa 
izjūtu starpniecību, gan milzīgā pozitīvisma deva, ko 
grāmata dod, arī ierosina un iedrošina. Ļoti gribu šo 
grāmatu iegūt savā īpašumā! Nu jau jūtu, ka pienācis 
laiks lasīt otrreiz. Un es to daru reti.  

Otrā vietā ierindoju Taras Vestoveras dzīvesstāstu 
„Izglītotā”.  Divas trešdaļas grāmatas lasīju oriģinālā, pa 
reizei iemetot aci, kā Silvija Brice to tulkojusi, tātad – 
lasīju līdztekus. Tulkojums labs, grāmata iespaidīga. 
Daudz uzzināju par tik neparastu pieredzi. Autore radī-
jusi prasmīgas pārdzīvojumu ainas, kas ilgi paliks spilgtā 
atmiņā.  

Trešā vietā – dzejnieku  Marijas Luīzes Meļkes, 
Kirila Ēča, Raimonda Ķirķa, Agneses Krivades un Kārļa 
Vērdiņa dzejoļu krājums pusaudžiem „Netikumīgie”. Šī 
grāmatiņa man arī ļoti patīk. Par dzeju, pie tam dažādu 
autoru, grūti summēt vērtējumu, bet tas ir POZITĪVS. 
Žēl, ka manā laikā jauniešiem nekā tik atklāta un 

vienkārša dzejā nebija. Pirmais, kas nāk prātā, ir Imants 
Ziedonis, tad Māris Čaklais. Domāju, ka tolaik būtu 
derējis arī kaut kas TĀDS. Ar prieku un pat aizrautību 
lasīju Luīzes Pastores grāmatu „Laimes bērni”. Lotes 
Vilmas Vītiņas „Ūdenstornis” arī patika,  gan noskaņa, 
gan pārdzīvojums. Franču rakstnieces Natašas Apanā 
romāns „Pār jumtu debess vien” nez kādēļ nepalika 
prātā, arī pārlasīt neprasās. Diezgan „pamocījos” ar  
Lindas Nemieras romānu „Rīgas raganas”. Secināju, ka 
tā nav mana literātūra. Tā raganu būšana likās par daudz 
izstiepta, vērtīgā informācija par namu architektūru, ma-
nuprāt, mākslīgi vai neprasmīgi sapīta ar raganismu. 
Jāatzīst gan, ka autores valoda man patika, tādēļ arī  
grāmatu izlasīju. Asprātīga, ar smaidu.»  

Losandželosas latviešu skolā 29. janvārī viesojās 
Ziemeļkalifornijas latviešu skolas saime. Arī todien 
vietējiem lasītajiem bija iespēja apmainīties ar grāma-
tām. Tomēr vislielāko pārsteigumu sagādāja ciemiņu 
interese par grāmatu kollekciju un „Bērnu žūrijas” prog-
rammu. Izrādījās, ka viņu skola šajā programmā nepie-
dalās. Tā nu man bija lieliska iespēja padalīties ar infor-
māciju par programmu un tās  norisi, kā arī uzdāvināt 
dažas iegādātās grāmatas. Jācer, ka jaunajā sezonā mūsu 
Sanfrancisko  draugi papildinās lasīšanas žūrijas 
kopienu.   

Aija Zeltiņa-Kalniņa 

Labākās grāmatas meklējumos… 

Silvija Millere labprāt lasa latviešu oriģinālliterātūru 

Ziemeļkalifornijas latviešu skolas pārstāvei Lindai 
Kalnai  programmas vadītāja Aija Zeltiņa-Kalniņa 

uzdāvināja četras „Bērnu žūrijas” grāmatas  
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Aizritējušais  2022. gads  brāļiem Helmutam un Hugo 
Sviksiem bija interesants un notikumiem bagāts.  Jau 
septembrī sākās Kalifornijas pavalsts BMX  finālsacen-
sības. Tās notika Sandiego trasē. Šī trase 2021. gadā tika 
atzīta par labāko visā pavalstī un ieguva priekšrocību 
rīkot finālsacensības. Arī  2023. gada  finālsacensības 
notiks Sandiego, jo trase atkal  atzīta par labāko 
Dienvidkalifornijā.  

Helmuts (Amber Boy) Svikss un Hugo (Boss) Svikss 
sacīkstēs piedalījās ekspertu 6 gadu un 9 gadu vecum-
grupā. Viņiem trase ir ļoti labi pazīstama, jo te sezonas 
laikā notiek neskaitāmi treniņi, un tāpēc arī rezultāti bija 
teicami. Helmuts Sviks ieguva pirmo, Hugo Svikss otro 
vietu.  Zēni turpināja gatavoties nākamajiem sezonas 
braucieniem, un vienā no treniņiem notika neparedzētais 
– Hugo krita un lauza pirkstu. Līdz ar to viņam nākamās 
sešas nedēļas bija piespiedu brīvdienas, bet Helmuts 
turpināja gatavoties „Zelta kausa” finālam, kas notika 
Hendersona trasē Lasvegās, Nevadas pavalstī. 
Helmutam abās dienās labi veicās, viņš uzvarēja un otro 

gadu pēc kārtas ieguva meistara titulu, kā arī īpašu jaku, 
kas bija papildus iedvesmojums.   

Nākamās bija Nacionālo meistarsacīkšu finālsacensī-
bas,  kas katru gadu notiek novembŗa beigās Tulsā, 
Oklahomas pavalstī. 

Abi zēni nopietni gatavojās sacensībām. Un tā kā 
visas sezonas gaŗumā viņiem bija labi rezultāti, viņus 
uzaicināja kļūt par  BMX Sharks vienības dalībniekiem.  
Hugo Sviksam pirksts bija sadzijis, un viņš sāka treni-
ņus, lai gan sešu nedēļu dīkstāvei bija sekas. Hugo 
diemžēl netika tālāk par ceturtdaļfinālu.  Turklāt viņa 
ekspertu deviņu gadu vecumgrupā bija vislielākais 
dalībnieku skaits – vairāk nekā 60. 

Helmuts finālbraucienā ieguva trešo vietu un sezonas 
kopvērtējumā bija otrais. BMX Sharks, kuŗā tagad  ir arī 
brāļi Sviksi, atzīta par labāko Bike Shop  vienību un 
saņēma balvu – 5000  dolaru čeku.  Zēni bija ļoti lepni, 
apbalvošanas ceremonijā kāpjot uz skatuves kopā ar 
jaunajiem vienības biedriem. 

Pēc nelielas  svētku laika atpūtas Helmuts un Hugo 
Sviksi atkal ir uz trases.  Jaunajā 2023. gada sezonā būs 
daudz sacensību, un zēni cer, ka netrūks aizrāvīgu 
piedzīvojumu. 

Normunds Svikss 

Brāļu Sviksu lieliskie panākumi BMX sacensībās 

„Zelta kausa” ieguvējs Helmuts Svikss Brāļi Sviksi 
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Hugo Svikss treniņā; zēni trenējas trīs reizes nedēļā Tētis Normunds Svikss  pirms sacīkstēm dēlus 
uzmundrina un dod padomu  

BMX Sharks vienība 

Foto: Līga Sviksa 
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Valsts prezidents Egils Levits 21. februārī Rīgas pilī 
svinīgā ceremonijā akreditēja jauno ASV vēstnieku 
Latvijā Kristoferu Todu Robinsonu.  Pagājušā gada 
decembrī ASV Senāts apstiprināja karjēras diplomātu 
Kristoferu Todu Robinsonu par jauno ASV vēstnieku 
Latvijā. Viņš amatā nomaina Džonu Lesliju Kārvailu, 
kas vēstnieka pienākumus pildīja no 2019. gada.  

Jaunais ASV vēstnieks Latvijā Kristofers Robinsons 
sola stiprināt ASV un Latvijas attiecības, īpaši aizsar-
dzībā: „Mēs esam apņēmušies attiecības padziļināt gan 
divpusēji, gan ar  NATO starpniecību. Latvija ir devusi 
lielu ieguldījumu Eiropas drošībā. Un mēs turpināsim 
stiprināt un padziļināt mūsu attiecības.”  

Iesniedzot akreditācijas vēstuli Latvijas Valsts 
prezidentam Egilam Levitam, Kristofers Tods 
Robinsons teica:  „Esmu pagodināts uzsākt ASV 
vēstnieka darbu Latvijas Republikā. Latvija ir mūsu 
draugs, partneris un NATO sabiedrotais. Ar nepacietību 
vēlos turpināt mūsu ciešo sadarbību ar Latvijas valdību 
un tās iedzīvotājiem, vienlaikus iepazīstot šo skaisto 
valsti.  Pagājis gandrīz gads kopš Krievijas iebrukuma 
Ukrainā, un mums ir jāturpina sadarboties, lai atbalstītu 
Ukrainu un sauktu Krieviju pie atbildības par tās agre-
siju. Es apbrīnoju Latvijas apņēmību atbalstīt Ukrainu. 
Amerikāņi un latvieši apzinās, ka Ukrainas cīņa ir kas 
vairāk: ja stāvēsim malā, redzot tik acīmredzamus 
uzbrukumus brīvībai, demokratijai, suverēnitātes un 
territoriālās nedalāmības pamatprincipiem, pasaule 
noteikti piedzīvos vēl ļaunākas sekas. Esmu gatavs 

sadarboties ar Latviju, lai saglabātu mūsu alianses spēku 
un nodrošinātu, ka esam gatavi aizstāvēt katru NATO 
territorijas centimetru. Mūsu partnerība ir spēcīgāka 
nekā tā jebkad bijusi. ASV un Latvija 2022. gadā svinēja 
diplomātisko attiecību 100. gadadienu, un priecājos par 
iespēju turpināt mūsu draudzību.”  

Pēc akreditācijas vēstules iesniegšanas un iepazīšanās 
sarunas ar  Latvijas Valsts prezidentu Egilu Levitu 
jaunais vēstnieks sacīja, ka galveno uzmanību Rīgā 
veltīs drošības jautājumiem: „Mūsu galvenais uzdevums 
patlaban  ir drošība Eiropā un cīņa pret Krievijas 
agresiju. ASV prezidents vizītē Kijivā apliecināja, ka 
mēs esam apņēmīgāki nekā jebkad agrāk un darīsim 
visu, ko varam, lai atbalstītu Ukrainu. Un tik ilgi, cik 
nepieciešams.” 

Akreditēts jaunais ASV vēstnieks Latvijā  

XXVII Vispārējie latviešu Dziesmu un XVII Deju 
svētki Rīgā būs no 30. jūnija līdz 9. jūlijam. Svētki 
beigsies ar vērienīgu koncertu „Kopā augšup” Mežapar-
ka Lielajā estrādē jeb Sidraba birzī. Koncertu gatavo 
mākslinieciskās darba grupas vadītājs Romāns Vanags, 
diriģentes  Agita Rimšēviča un Aira Birziņa, pūtēju 
orķestŗu diriģents Guntis Kumačevs, choreografe un 
deju virsvadītāja Iveta Pētersone-Lazdāne, režisors 
Reinis Suhanovs un scenografs Austris Mailītis.  

Koncerta finālā dziedātājiem estrādē pievienosies 
jauniešu un senioru koŗi. Trīs stundu gaŗumā izskanēs 
arī pašu dziedātāju izvēlētās 15 iecienītākās koŗdzies-
mas. Īpaši šim koncertam tapusi Lolitas Ritmanes koŗa 
dziesma „Augšup dzīvība skan”.  

„Izvēle uzticēt radīt jaundarbu nāca ar lielu pārliecību 
– komponistes Lolitas Ritmanes daiļrade ir iecienīta un 
pieprasīta gan pasaulē, gan Latvijā, viņa saņēmusi 
daudzas augsta prestiža balvas. Ieguldījums, ko viņa 
devusi latviešiem, dzīvodama ārpus Latvijas, ir 
neatsveŗams. Skaņdarba saturiskais vadmotīvs – virzība 
augšup – patlaban, kad esam pārvarējuši pandēmiju, 
saskaŗamies ar ģeopolītisko un ekonomisko krizi, mums 
visiem ir  ļoti svarīgs. Un abām autorēm – komponistei 
un teksta autorei Rasai Bugavičutei-Pēcei – ir lieliski 
izdevies,” teica Romāns Vanags.   

Koncertā „Kopā augšup” piedalīsies daudzi Latvijas 
pūtēju orķestŗi un  visu paaudžu dejotāji – labākie bērnu, 
jauniešu, vidējās paaudzes un senioru deju kopas. 

Dziesmu svētkos kopkoris dziedās Lolitas Ritmanes komponēto 
dziesmu  „Augšup dzīvība skan” 
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Apritējis vairāk nekā gads kopš Krievijas iebrukuma 
Ukrainā.  

Iepriekšējos Dienvidkalifornijas biļetena izdevumos 
bija aicinājums ziedot sudraba rotas, lai par pārdoto rotu 
ieņemtajiem līdzekļiem varētu iegādāties un sūtīt preces 
uz Ukrainu tiem, kuŗiem tās pašlaik visvairāk nepiecie-
šamas. Mūsu sabiedrībā bija atsaucīgi cilvēki, kuŗi 
atsaucās aicinājumam. Paldies visiem, kuŗi atbalstīja un 
atrada iespēju palīdzēt!  

Vēlos īpaši pateikties Marutai Ratermanei, viņa 
sazinājās ar mani un pati uzņēmās  Ziemsvētku tirdziņā 
latviešu namā rotas gan ziedot, gan pieņemt no citiem 
ziedotājiem, gan arī uz vietas tās tirgot. Maruta ieņēma 
vairāk nekā 300 dolaru  un iedeva vēl kastīti ar rotām, 
kuŗas nosūtīju Anitai Bataragai. Liels paldies Marutai 
Ratermanei par uzņēmību un labo darbu!  

Attēlā redzams, kā ziedot.lv brīvprātīgie, saņemot 
sūtījumu no ASV, ko sagādāja Anita Bataraga ar 

palīgiem, saiņo un nogādā  nepieciešamās preces.  
Anita Bataraga apņēmusies turpināt iesākto, līdz 

Ukrainā būs miers.  
Vajadzīgo preču saraksts: 
Kāju/roku sildītāji, žņaugi, guļammaisi, paklāji, 

termoveļa, higēnas preces, lukturīši, ģeneratori, 
aptieciņas, portatīvās saules uzlādes stacijas.  

No bērnudārziem, kuŗu bērni dienām pavada pagaidu 
uzturēšanās vietā bumbu patvertnēs, lūdz sūtīt 
rotaļlietas, mūzikālās rotaļlietas, kas novērš uzmanību 
no gaisa trauksmēs sirēnām, lukturīši, gaismas brīnum-
nūjiņas, paklājiņi. 

 Akciju var atbalstīt, ziedojot rotas, vai nosūtot  
naudas ziedojumu. Lūdzu sazināties ar Anitu Bataragu, 
rakstot: anita@lasl.com vai zvanot: 201-788-5315 

Rotas  var atvest uz Losandželosas latviešu namu, 
iepriekš sazinoties ar mani, Sanitu Šūmani-Karami,  
tālr.: 714-474-1891 

 Pateicībā,  
Anita Bataraga, akcijas „Ziedo 
rotas Ukrainai” aizsācēja:  
tālr.: 201-788-5315 
Sanita Šūmane-Karami, „Ziedo 
rotas Ukrainai” akcijas 
koordinātore Losandželosā 

Ziedo rotas Ukrainai 

Amatieŗu teātŗa kopa „Holivudas koferis” gatavo jaunu izrādi 
Losandželosas amatieŗu teātŗa kopas „Holivudas 

koferis” līdzšinējā direktore Vita Volkovska vadības 
grožus nodeva Aijai Zeltiņai-Kalniņai.   

Režisore Andra Berkolde 25. februārī vadīja pirmo 
mēģinājumu jaunai izrādei. Pēc Kārļa Skalbes stāstu 
motīviem top iestudējums „Karavīri”, to izrādīs 
Daugavas Vanagu DK apvienības  Kalpaka bataljona un 
Latviešu leģiona atceres sarīkojumā 5. martā.  
Sarīkojums Latviešu sabiedriskajā centrā 1955 Riverside 
Drive, Los Angeles, CA 90039 sāksies plkst. 12.30.  
Programmā būs 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! Ielūdz  DV DK valde. 

No kr.: Andra Berkolda un Aija Zeltiņa-Kalniņa 

No Ukrainas atvests ordenis visiem ziedotājiem;  
 par īpašiem nopelniem to pasniedz brīvprātīgajiem 

un atbalstītājiem  
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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 

Mārtiņš Leikarts pirms vairākiem gadiem veiksmīgi 
palīdzēja manai mātei Edītei Brauķei pārdot dzīvokli 
Glendālē un iegādāties māju Kamarillo.  

Kad pērnā gada beigās pienāca laiks pārdot vēl vienu 
dzīvokli Glendālē, atkal lūdzām Mārtiņu Leikartu palī-
dzēt. Dzīvoklī vairāk nekā 20 gadu bija dzīvojuši īrnieki, 
un tas bija krietni nolaists. Bija jāizlemj, vai pārdot dzī-
vokli, kāds tas ir, vai ieguldīt naudu remontā. Par izre-
montētu dzīvokli varētu dabūt krietni lielāku summu. 
Taču nebija skaidrs, ko tieši dzīvoklī remontēt, lai darbs 
atmaksātos. Man arī nebija pazīstamistrādnieki, kas to 
varētu izdarīt un pati dzīvoju pārāk tālu, lai remontdar-
bus uzraudzītu. 

 Mārtiņš Leikarts ne tikai izskaidroja, kādi remontdar-
bi atmaksātos, bet arī uzņēmās koordinēt visu, kā arī 
piedāvāja pats samaksāt par visiem 
darbiem. Viņš bija ar mieru saņemt 
naudu atpakaļ, kad dzīvoklis būs 
pārdots. 

 Remonts tika izdarīts ļoti ātri un 
nebija pārāk dārgs. Pēc remontdarbu 
pabeigšanas Mārtiņš Leikarts dzīvoklī 
novietoja mēbeles, lai būtu skaistas 
fotografijas un pircējiem rastos labāks 
priekšstats. 

 Tā visa rezultātā, par spīti tam, ka 
nekustamā īpašuma tirgū aktīvitāte bija 
daudz zemāka nekā pirms gada, dzī-
voklis tika pārdots dažu dienu laikā  
vairāksolīšanā par augstāku cenu nekā 
prasījām.  

Ieguldot remontā un  apdarē apmēram $20 000, mēs 
dzīvokli pārdevām vismaz par $60 000 vairāk, salīdzinot 
ar to, cik būtu dabūjuši, neko dzīvoklī nedarot. 

Mārtiņš visu izdarīja ļoti profesionāli un domāja par 
manām interesēm dzīvokļa pārdošanas procesā, sarunās 
ar pircēju un dokumentu kārtošanu. Viņu bija viegli 
sazvanīt un ātri gūt atbildi uz jebkuŗu jautājumu. 

Ar Mārtiņu Leikartu bija ļoti patīkami sadarboties, un 
viņš  lieliski palīdzēja absolūti visos aspektos, kas bija 
saistīti ar dzīvokļa pārdošanu! Varēja uz katra soļa just, 
ka viņš to ir darījis vairāk nekā 20 gadus un viņam bijuši  
neskaitāmi daudz darījumu. No sirds iesaku visiem 
sazināties ar Mārtiņu, ja vajag palīdzību!  

Pateicībā, Dace Vudsa (Woods) 

Paldies Mārtiņam Leikartam! 
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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             

Latvieši pasaulē – mūzejs  
un pētniecības centrs 

Informācija par datubazes ieceri, 
pagātni un nākotni:  

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

 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/ 

Pirms 50 gadiem 
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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  
Klāju banketa galdus piemiņas dienās, jubilejās un 
citos sarīkojumos. 

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

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

Rīgas latviešu biedrības  
Valodas attīstības kopas tīmekļvietne: 

 http://LVAK.wordpress.com/ 

 

www.latviesiamerika.com 

Gardumiņi 

Lūdz sūtīt grāmatas 
Līgatnes kultūras un atpūtas centra ZEIT vienība  

un ZEIT izveidotājs MARĢERS ZEITMANIS aicina 
trimdā izdotās grāmatas sūtīt uz Līgatni.  

Plānots izveidot pievilcīgu kafejnīcu/lasītavu/
izstāžu zāli, kur 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... 

Juris Zinbergs aicina uz jōgas 
nodarbībām 

 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 

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! 

 

Yogawithjuris.com  
Yogawithjurislanding  
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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: janislegzdins@hotmail.com 
 

8. aprīlī plkst. 12.00  
Lieldienu dievkalpojums ar 
dievgaldu; diakone Guna Reina 
Pēc dievkalpojuma groziņu kafijas galds  
 
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 

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  
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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 marts 

 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 

 

5. martā 
 

plkst. 11:00 

 

Dievkalpojums un ZOOM Meeting  
ID: 823 3755 5841 Passcode: 839156 

 

9. aprīlī 
 

plkst. 9:00 

 

Kristus augšāmcelšanās svētku dievkalpojums;  
pēc dievkalpojuma Lieldienu brokastis baznīcas lejas zālē 
Dāmu komiteja laipni aicina visus piedalīties ar groziņiem  



 43 

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 

Dāvis  Reins, Guna Reina, Inguna Galviņa un Roberts Kancāns 24. februārī pie Losandželosas pilsētas valdes 
nama piedalījās demonstrācijā, atbalstot Ukrainu;  

25. februārī Guna Reina un Dāvis Reins piedalījās demonstrācijā Sandiego  



 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

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  


