
 

 Iznāk kopš 1951. gada decembŗa 

 2023.                                                 APRĪLIS                                            Nr. 3 (746) 

22. aprīlī  Informātīva  un priekpilna pēcpusdiena Latviešu Fonda un DK LB sadarbībā 
7. maijā Baltā galdauta svētki  

20. un 21. maijā novusa turnīrs  
18. jūnijā  1941. gada 14. jūnijā uz Sibiriju aizvesto piemiņas sarīkojums 

24. jūnijā Jāņu svinības 
 

Ziņas par sarīkojumiem arī DK LB tīmekļvietnē:  www.biedriba.org 

Losandželosas latviešu amatieŗteātŗa „Holivudas koferis” režisores Andras Berkoldas iestudētajā izrādē 
„Kaŗavīri” Oskara Kalpaka bataljona un Latviešu leģiona atceres sarīkojumā 5. martā piedalījās:  
(no kr.) Kārlis Kalvāns, Eduards Zeltiņš-Kalniņš, Pauls Berkolds, Andra Berkolda, Simona Perta,  

Artūrs Perts, Tomass Zeltiņš-Kalniņš, Aija Zeltiņa-Kalniņa, Dainis Kalniņš, Oskars Puķēns 
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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 



 3 

BILL TEXT 
WHEREAS, People throughout the State of California, the United States, and the Republic of Latvia 

commemorated the 100th anniversary of diplomatic relations throughout 2022, celebrating a relationship 
built on mutual commitments to freedom, democracy, security, prosperity, and the rule of law; and  

WHEREAS, While sharing a great deal in common, California and the Republic of Latvia are also 
sufficiently different, and over the past century, both entities have benefited immensely from efforts to 
increase trade, investment, and tourism, as well as cultural, educational, and scientific exchanges; and 

WHEREAS, In 2011, the Republic of Latvia established two Honorary Consulates and appointed two 
Californians, Dr. Juris Bunkis in Los Angeles, and Liga Hoy in San Francisco, as Honorary Consuls General, 
to foster the establishment of new business, cultural, and 
academic contacts between the Republic of Latvia and 
California; and 

WHEREAS, Both California and the Republic of Latvia 
serve as commercial, tourism, entertainment, and shipping 
and logistical industry centers of their respective regions, 
positioning California as a gateway to the markets of the 
United States for Latvian commerce, and the Republic of 
Latvia as the gateway to the Baltic and northern European 
markets for Californian commerce; and 

WHEREAS, There have been numerous efforts to expand 
California and the Republic of Latvia’s bilateral relationship 
in the areas of health, climate change, environmental 
sustainability, information technology, and other areas of 
common interest and to facilitate the exchange of 
environmental protection, clean energy research, and 
development; now, therefore, be it 

Resolved by the Senate of the State of California, the 
Assembly thereof concurring, That the Legislature expresses 
support for the Governor to execute a cooperation agreement 
between the Republic of Latvia and the State of California 
that will promote mutual international trade and commerce; 
and be it further 

Resolved, That the Secretary of the Senate transmit copies 
of this resolution to the Governor and the Lieutenant 
Governor. 

CALIFORNIA LEGISLATURE – 2023-2024 REGULAR SESSION 
SENATE CONCURRENT RESOLUTION NO. 22 

Relative to the Republic of Latvia  
LEGISLATIVE COUNSEL'S DIGEST 

SCR 22, as introduced, Josh Newman. The Republic of Latvia. 
This measure would express the Legislature’s support for the Governor to execute a 
cooperation agreement between the Republic of Latvia and the State of California that will 
promote mutual international trade and commerce. 
 

Introduced by Senator Josh Newman  
 

February 08, 2023  

Senator Josh Newman 
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Oskara Kalpaka bataljona un Latviešu leģiona atcere 

Programmas vāka attēlu no Ramiņu dzimtas archīva 
sagādāja Aija Zeltiņa:  Ziemeļlatvijas brigādes 
kaŗavīri 1919. gada vasarā Praulienas pagastā  

Gatavojoties Daugavas Vanagu apvienības Oskara 
Kalpaka bataljona un Latviešu leģiona atceres sarīkoju-
mam, atcerējos kādu sarīkojumu pirms 14 gadiem, par 
kuŗu man aizvien ir spilgtas atmiņas. Labi atceros dažus 
piemiņas pēcpusdienas priekšnesumus – aktieŗa 
Armanda Reinfelda kaŗavīru vēstuļu lasījumu un Daces 
Sveņķes ar flautu atskaņoto melancholisko skaņdarbu.  

Vēlējos, lai arī par šī gada sarīkojumu apmeklētājiem 
un dalībniekiem būtu jaukas atmiņas. Bija svinīga sajūta,  
5. marta pēcpusdienā ienākot nama zālē. Apmeklētāji ar 
nepacietību gaidīja sarīkojuma sākšanos.  

Sarīkojumu atklāja diakone Guna Reina ar  lūgšanu 
viņsaulē aizgājušajiem Daugavas Vanagu DK apvienī-
bas biedriem – Ivaram Mičulim un Aivaram Jerumanim.  

Sarīkojuma apmeklētāji dziedāja ASV himnu. 
Uzrunu  teica DV DK priekšnieks Teodors Lilienšteins: 

«Šogad pieminam divus apaļu gadu vēsturiskos 
notikumus Latvijas atbrīvošanas un aizstāvēšanas cīņās 
– pagājuši 105 gadi kopš dibināts Oskara Kalpaka 
bataljons un 80 gadu kopš Latviešu leģiona dibināšanas. 

H. Šrēders savā grāmatā „Ruβland und die Ostsee” 
rakstīja, ka Baltijas jūras austrumu piekraste ir 
Vidueiropā, tātad dabiski norobežojas no austrumiem; 
turklāt arī vēsturiski Austrumbaltijas apgabals ir 
Viduseiropas kultūras attīstības daļa, krievu ieplūšanai 
šajā apgabalā nav nekāda garīgi kultūrāla pamata, tā 
izskaidrojama vienīgi ar imperiālistiskām tieksmēm. 

Latvieši vēlējās atbrīvoties no apspiestības Krievijas 
imperijā, vēlāk padomju Krievijā, un izcīnīja neatkarību 
ar pašu nacionāliem spēkiem, sākotnēji pulkveža Oskara 
Kalpaka vadībā kopā ar tā laika sabiedrotajiem. Oskars 
Kalpaks krita kaujas laukā, un viņa varonība un 
pārliecība par Latvijas neatkarību saliedēja tautu sekmīgi 
turpināt Latvijas atbrīvošanas cīņas. Sākotnēji tikai 400 vīru armija izauga  līdz 71 000 kaŗavīru stiprai armijai. 

1920. gada 11. augustā parakstītajā Latvijas-Krievijas 
miera līgumā krievi atzina Latvijas republikas suverēni-
tāti uz mūžīgiem laikiem, taču lauza līgumu 19 gadus un 
3 mēnešus vēlāk un Latvijā ierīkoja sarkanarmijas bazes. 
Vāciešiem Otrā pasaules kaŗā austrumu frontē ciešot 
neveiksmes, 1943. gada 10. februārī Hitlers pavēlēja 
vācu okupētajās valstīs dibināt „brīvprātīgo” leģionus, 
lai papildinātu Vācijas izsīkušos bruņotos spēkus. 
Latviešu leģiona 15. un 19. divīzijā pret sarkanarmiju 
austrumu frontē varonīgi cīnījās 165 000 vīru  – jāpie-
min 19. divīzijas cīņas pie Ļeņingradas, kopā ar 15. divī-
ziju Volchovā pie Veļikajas upes netālu no Latvijas 
robežas, Mores kaujās un sešās lielkaujās Kurzemes 
cietoksnī. 15. divīzija cieta smagās atkāpšanās kaujās 
Krievijā un cīņās kopā ar 19. divīziju, atkāpjoties uz 

Teodors Lilienšteins bija pasūtinājis skaistu puķu 
pušķi,  kas  dievkalpojuma laikā rotāja baznīcas 

altāri, vēlāk – skatuvi  
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Latvijas territoriju, beidzot ar kaujām Pomerānijā. 
Latvijas pašpārvaldes tieslietu ģenerāldirektors Alfrēds 
Valdmanis 1943. gadā teica: mums visiem ir tikai viens 
kopējs ideāls un tikai viena vēlēšanās – lai Latvijas 
brīvvalsts tiktu atjaunota, un, vienalga, ko darām un 
runājam, šis sapnis mūs pavada vienmēr un visur.  
Un šos vārdus var attiecināt gan uz Latvijas atbrīvošanas 
cīņām, gan uz mūsu centieniem sargāt Latviju pret 
krievu imperijas atjaunošanas tieksmēm. Dievs, svētī 
Latviju!» 

 Pēc Teodors Lilienšteina uzrunas skaisti skanēja 
Latvijas Valsts himna „Dievs, svētī Latviju”.  

Losandželosas latviešu skolas  audzēkņi bija 
sagatavojuši priekšnesumus – 
Kristofers Karami, Tomass 
Zeltiņš-Kalniņš, Anna Arnolda 
un Mikus Arnolds deklamēja 
latviešu tautasdziesmas par 
kaŗavīriem, un skolas koris 
dziedāja tautasdziesmu „Bēdu 
manu, lielu bēdu”.   

Dzejoli „Veltījums latviešu 
leģionāriem” nolasīja Ilze 
Stedmena, viņai tas bija ļoti 
emōcionāls brīdis, pieminot 
radinieku, kas krita Volchovas 
purvos.    

Talantīgā sōliste Elīza Evalde aizkustināja, nodziedot 
„Zibsnī zvaigznes aiz Daugavas” Zigmāra Liepiņa 
apdarē un „Seno kalpu dziesmu” ar  Kaspara Dimitera 
vārdiem,  Zigmāra Liepiņa mūziku, pašai spēlējot 
klavieŗpavadījumu.  

Atzinības vārdus izpelnījās ļoti entuziastiskais 
Kristofers Karami par skolēnu priekšnesumu 
pieteikšanu. 

Režisore Andra Berkolda pēc Kārļa Skalbes stāstu 
motīviem bija iestudējusi viencēliena izrādi „Kaŗavīri”. 

Dzied skolas koris 

Kristofers Karami, Tomass Zeltiņš-Kalniņš, Anna  
Arnolda un Mikus Arnolds deklamē tautasdziesmas  

Ilze Stedmena 
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Tautasdeju kopa „Pērkonītis” dejo „Salti vēji pūta”; Jāņa Purviņa choreografija  

Sarīkojuma apmeklētāji dzīvi sekoja līdzi uz skatuves notiekošajam 
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Pateicamies Simonai Pertai, viņa DK latviešu 
biedrības bibliotēkā sameklēja  Kārļa Skalbes stāstus; 
Andrai Berkoldai par atsaucību uzrakstīt scēnāriju un 
iestudēt izrādi; jaunajiem aktieŗiem, kuŗi pārvarēja 
nedrošību un izmēģināja ko jaunu; Paulam Berkoldam 
par mūzikālo pavadījumu, kas spilgti papildināja izrādi.  

Dekorācijas un tērpus 
sagādāja Andra Berkolda, 
Aija Zeltiņa un Inguna 
Galviņa.  

Nama zālē izrādes laikā 
valdīja neparasti dziļš 
klusums.  

Izrādē lomas tēloja: 
Pauls Berkolds – teicējs un 
mūziķis; Eduards Zeltiņš-
Kalniņš un Kārlis Kalvāns 
– saucēji; Simona Perta un 
Aija Zeltiņa-Kalniņa – 
žēlsirdīgās māsas; Artūrs 
Perts un Oskars Puķēns – 
ievainotie kareivji; Dainis 
Kalniņš – kareivja balss; 
Kristofers Karami  – bērns.  

 

Izrāde bija par četru cilvēku zaudējumiem kaŗa laikā. 
Izrādes beigās aktieŗi un Kristofers Karami nosauca un 
nolasīja savu radinieku vārdus, kuŗi  krituši vai kaŗojuši, 
aizstāvot Latviju, un nodziedāja:  

„Latviet’s esmu, latviet’s būšu,  
Latviet’s mūžam palikšu!  
Un par savu tēvuzemi savu galvu nolikšu”.  
Tūlīt pēc izrādes zāli piepildīja vīru spēcīgas balsis, 

Paula Berkolda vadībā ansamblis dziedāja latviešu 
tautasdziesmu „Zviegtin zviedza kaŗa zirgi”.  

Tautasdeju kopa  „Pērkonītis”  dejoja trīs dejas. 
Vispirms – „Sudmaliņas” Johannas Rinkas un Jāņa Oša 
choreografijā ar jauko latviešu tautas mūziku. 

Kristīne Urena īpaši šim sarīkojumam bija choreogra-
fējusi deju „Nu ar Dievu, Vidzemīte”, skanot folkloras 
kopas „Lini” dziedātajai tautasdziesmai Jāņa Cimzes 
apdarē.  Šī un Jāņa Purviņa choreografētā „Salti vēji 
pūta” bija veltīta kaŗavīriem, tāpat kā ieskaņotais 
pavadījums – folkloras kopas „Vilkači” dziedātā latviešu 
tautasdziesma Daiņa Stalta apdarē. 

Piemiņas sarīkojuma beigās visi nodziedāja Daugavas 
Vanagu dziesmu.  

Sarīkojuma apmeklētāji un priekšnesumu dalībnieki 
vēl ilgāku laiku pakavējās namā, iegrimuši aizrāvīgās 
sarunās. 

Aija Zeltiņa-Kalniņa 

Ainas no izrādes „Kaŗavīri” 

Mūziķis Artūrs Perts  
ievainota kaŗavīra lomā 
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„Zibsnī zvaigznes…”  
Ar prieku un nepacietību gaidīju 5. martu – Daugavas 

Vanagu Dienvidkalifornijas apvienības ielūguma 
programma likās interesanta un daudzsološa,  īpaši 
tāpēc, ka paredzēts viencēliens „Kaŗavīri”. To iestudēja 
režisore un scēnārija autore Andra Berkolda pēc Kārļa 
Skalbes stāstu motīviem. Viņas darbs arvien ir augstas 
raudzes. Protams, arī šoreiz. Iestudēt izrādi, kaut arī 
viencēlienu, iesaistot dažādu paaudžu lomu atveidotājus, 
ar dažiem mēģinājumiem nav joka lieta! Dzirdēju, ka 
daži jaunieši līdz šim nevienā izrādē nebija piedalījušies. 
To nu gan nevarēja pateikt! Visi bija vienlīdz labi un 
radīja labi saliedēta ansambļa iespaidu. 

Jāteic, ka visa koncerta programma – sākot ar skolas 
bērnu priekšnesumiem un beidzot ar šai reizei īpaši 
piemērotajām „Pērkonīša” dejām – bija tik patīkamu 
pārsteigumu pilna, ka laiks paskrēja nemanot.  

Pauls Berkolds pārsteidza ar vīru ansamblim iemācītu 
tautasdziesmu, īpaši aizkustināja talantīgās sōlistes 
Elīzas Evaldes dziedātās dziesmas, pašai spēlējot 
klavieŗpavadījumu. 

No visiem Daugavas Vanagu sarīkojumiem, kuŗus 
esmu apmeklējusi, šis man patika vislabāk.  

Aijas Zeltiņas-Kalniņas izvēlētā programma nebija ne 
par īsu, ne gaŗu.  DV Dienvidkalifornijas apvienības 
priekšnieka Teodora Lilienšteina svētku uzruna bija 
interesanta un kodolīga. Nevar nepieminēt arī Ingunas 
Galviņas klāto kafijas galdu, uz kuŗa bija visādi gardi 
našķi. Liels paldies!  

Silvija Millere 

Daugavas Vanagu 
Dienvidkalifornijas apvienība 

pateicas sarīkojuma  
dalībniekiem un rīkotājiem 

DV apvienības vanadzēm: Ingunai Galviņai, Norai 
Mičulei, Aijai Zeltiņai-Kalniņai, Ilzei Stedmenai, Birutai 
Šulcei; 

Aijai Zeltiņai-Kalniņai par koncerta programmas 
sagatavošanu; 

Dainim  Kalniņam par programmas pavairošanu; 
Diakonei Gunai Reinai; 
Losandželosas latviešu skolas audzēkņu korim un 

mācību pārzinei Sanitai Šūmanei-Karami; 
Tautasdziesmu deklamētājiem: Tomasam Zeltiņam-

Kalniņam, Kristoferam Karami, Annai Arnoldai,  
Mikum Arnoldam; 

Mūziķiem Elīzai Evaldei un Paulam Berkoldam; 
Dzejoļa lasītājai Ilzei Stedmenai; 
Režisorei Andrai Berkoldai; 
Losandželosas amatieŗu teātŗa „Holivudas koferis” 

aktieŗiem un palīgiem;  
Vīru ansamblim Paula Berkolda vadībā: Pēterim 

Brecko, Dainim Kalniņam, Eduardam Kalniņam, 
Artūram Pertam, Oskaram Puķēnam; 

Tautasdeju kopas „Pērkonītis” dejotājiem un 
vadītājām Kristīnei Urenai un Ilzei Matsonei; 

Losandželosas latviešu sabiedriskajam centram; 
Visiem lielajiem un mazajiem dalībniekiem, palīgiem 

un viesiem par piedalīšanos atceres rīkošanā un norisē! 

„5. martā apmeklēju Daugavas Vanagu DK 
apvienības sarīkojumu. Mani līdz asarām aizkustināja 
Andras Berkoldas iestudējums „Kaŗavīri”. Tas man 
atsauca atmiņā mana tēva – leģionāra Jāzepa Pastara 
stāstīto par notikumiem kaŗā, kaŗavīru ievainošanu un 
krišanu kaujās par Latviju.  

Šis iestudējums, vīru koŗa, latviešu skolas audzēkņu, 
sōlistes Elīzas Evaldes un tautasdeju kopas „Pērkonītis” 
priekšnesumi radīja manī sajūtu, ka no mākoņa maliņas 
mans tēvs kopā ar saviem cīņu biedriem no visas 
Latvijas vēro un priecājas, kā kaŗavīriem veltītajā 
sarīkojumā dzied, dejo un deklamē viņu mazbērni, 
mazmazbērni, mazmazmazbērni.  

Šīs sajūta mani neatstāja ilgi…  
Paldies rīkotājiem!” 

Zenaida Pastare 
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Lūgums Dienvidkalifornijas latviešu 
biedrības biedriem samaksāt biedru 

naudu par 2023. gadu!  

 

www.latviesiamerika.com 

Īsfilma par Amerikas latviešu 
apvienību 

Filmā kodolīgi pastāstīts, kas ir Amerikas 
latviešu apvienība,  ko tā dara un kā visi 
kopā varam darbu turpināt. Tas ir stāsts par 
mums, latviešiem Amerikā.  

Filma ir latviešu un angļu valodā:  
https://fb.watch/je5ZE4By8c/  
Lūdzam  pieteikties un piedalīties ALA 

Call to Action UNIT grupā: 
https://alausa.org/cta-unit  
Ikviens ASV latvietis un latviete  var 

aicināt savus ASV Kongresa pārstāvjus 
atbalstīt aizsardzību Ukrainai un Baltijai.  

Darīsim, nestāvēsim malā! 

Pateicība Amerikas latviešu 
apvienībai  

Dienvidkalifornijas latviešu biedrības valde pateicas 
ALAs kultūras nozarei un tās vadītājai Valdai 
Grīnbergai par iespēju pieteikties un gūt atbalstu 
vecgada zaļumballes rīkošanai un tādējādi pulcēt vietējo 
sabiedrību vienkopus, sagaidot 2023. gadu!  

Pateicamies arī par pabalstu, ko Dienvidkalifornijas 
latviešu biedrība saņēma, lai nodrošinātu Sanfrancisko 
Jaunā teātŗa viesošanos Losandželosas latviešu 
sabiedriskajā centrā šogad 29. janvārī ar izrādi „Ķēves 
dēls Kurbads”; pabalsts daļēji palīdzēja segt teātŗa 
aktieŗu ceļa izdevumus.  

Losandželosas latviešu skolas saime pateicas ALAs 
kultūras nozarei un nozares vadītājai Valdai Grīnbergai 
par financiālo pabalstu kultūras sarīkojumu rīkošanai! 
Losandželosas latviešu skola rīkoja sadraudzības dienu, 
uzņemot ciemos Ziemeļkalifornijas latviešu skolas saimi  
š. g. 29. janvārī, un pabalsts lieti noderēja.  

Amerikas latviešu apvienības Kultūras nozares 
vadītāja Valda Grīnberga un ALAs grāmatvede Baiba 
Dolinska pēc manis rakstīto pieteikumu iesniegšanas 
sarīkojumu atbalstam nekavējoties atsaucās, neraugoties 
uz vecgada beigu un jaunā gada sākuma darba gūzmu. 
Esam ļoti pateicīgi par patīkamo un sadarbību un laipno 
pretimnākšanu!  

Losandželosas latviešu skolas pārzine,   
DKLB valdes locekle Sanita Šūmane-Karami 

Ziemeļkalifornijas latviešu 
skolas skolēnu atsauksmes par  
piedzīvoto skolu sadraudzības 

dienā 
Timo Dakruza (12 gadi ): «Kopīgs piedzīvojums – 

patika būt citā skolā, bet gribējās palikt ilgāk kopā ar 
jaunajiem draugiem.»  

Amanda Kalna (12 gadi): «Patika sadraudzības 
nodarbība ar 5.-7. klasi, īpaši spēle, kuŗā varēja gan 
uzzināt ko jaunu par klasesbiedriem, gan pārbaudīt 
zināšanas par Latviju. Aizrāvīga bija arī darbošanās ar 
mālu.» 

  Leo Ogriņš (8 gadi): «Losandželosas latviešu skolā 
ļoti patika podu zīmēšana ».   

Artūrs  Šaloms (13 gadi): «Viss brauciens patika, 
bija izdevies. Bija interesanti piedalīties nodarbībās, 
kuŗas vadīja ļoti sirsnīga skolotāja!» 

Lote Veilande (12 gadi ): «No ciemošanās 
Losandželosas latviešu namā visvairāk prātā palika 
spēle, ko spēlējām kopā ar Losandželosas skolas 
bērniem, kā arī patika piedalīties teātŗa izrādē.» 

 Māmiņa Ulrika Beinerte: «Konrāds sev atrada 
jaunu draugu latviešu kopienā. Vēlreiz paldies rīkotā-
jiem! Kad  varam gaidīt losandželosiešus Sanfrancisko 
latviešu namā?»  

Kristīne Briede, Reina  Brieža (4 gadi) māmiņa:  
«Dēlam patika rotaļa „Ādamam bij’ septiņ’ dēli” 
pirmskolas grupiņā un mest gaisā maisiņus.»  

Vecmāmiņa Irēne Kota: „Visi bija ārkārtīgi 
viesmīlīgi, un tik gardas pusdienas! Mazdēlam tagad ir 
lielāka vēlēšanās iet uz latviešu skolu! » 

 Gerda Ogriņa, Leo Ogriņa māmiņa : «Paldies vi-
siem par iesaistīšanos, rīkošanu, un labo noskaņojumu!» 
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Ardievas Aivaram Jerumanim  

Aivaru Jerumani pēdēja gaitā izvadīja 9. martā; 
bēŗu dievkalpojumu Holy Family Catholic Church  (209 E Lomita Ave. Glendale, CA 91205) vadīja   

no kr.: diakons Neons Rekvenko (Neon Recuenco), mācītājs Džeims Bevakva (James Bevacqua),  
mācītājs Andris Jerumanis 
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Zemes klēpī  Aivaru Jermani guldīja San Fernando Mission Cemetery  
(11160 Stranwood Ave., Mission Hills, CA 91345) 

Ģimene Aivara Jerumaņa piemiņai lūdz ziedot Losandželosas latviešu namam 
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Dāvis Reins:   
Šodien atvadamies no mūsu Aivara.   
Mēs jau tagad jūtam to lielo robu mūsu sabiedrībā. 

Aivars taču vienmēr visur bija klāt!  Sarīkojumos, 
BAFL, biedrības sēdēs, nama talkās, demonstrācijās un 
citās tikšanās ārpus nama.  Es nevaru atcerēties nevienu 
biedrības sēdi, kuŗā viņš nebūtu piedalījies.  Viņš 
vienmēr kaut ko laboja mūsu namā.  Par namu viņš 
vienmēr cītīgi rūpējās.  Viņš bija mūsu nama dvēsele. 
Viņš viens no pirmajiem namā pienāca klāt un 
sasveicinājās ar visiem.  Un, protams, ar  kaklā pakārtu 
fotoaparātu, viņš bija mūsu fotografs!  

No Dienvidkalifornijas latviešu biedrības izsaku 
dziļāko līdzjutību ģimenei, namam, visai latviešu 
sabiedrībai.  

Aivar, vieglas smiltis... 
 

Tamāra Rūse:  
Uz gaismas pusi 
Uz gaismas pusi ziedi veras, 
Uz gaismas pusi putni trauc, 
Uz gaismas pusi arī tevi, 
Lai ilgas aicina un sauc. 
Tur draudzīgs miers tev pretī nāks, 
Tur tumsa tevi nepanāks. 
Šai gaismas pusē draugus meklē 
Un gaismas pusē namu cel, 
No gaismas upju dzidrām straumēm 
Sev ticību un drosmi smel, – 
Jo gaismas pusē tuvs un maigs 
Pār tevi staros Dieva vaigs. 
Draudze ar ziediem un dzejnieces Valdas Moras 

vārdiem atvadās no mūsu ilggadējā nama valdes 
priekšnieka Aivara Jerumaņa. Esam viņam pateicīgi par 

Atvadīšanas turpinājās Losandželosas latviešu namā, kur bija klāts mielasta galds  
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viņa lielo darbu, viņš bija viens no Dienvidkalifornijas 
latviešu sabiedrības stūŗakmeņiem.  

Paldies, ka varējām sadarboties, lai būtu labi gan 
namam gan baznīcai. Mums visiem tik ļoti pietrūks 
Aivara ar smaidu sejā un fotoaparātu rokās.  

Paldies viņam par sarīkojumā vai dievkalpojuma 
iemūžinātajiem mirkļiem, ko bieži vien no Aivara kā 
jauku piemiņu saņēmām pa pastu. 

 Izsakām visdziļāko līdzjūtību viņa dzīvesbiedrei 
Brigitai, dēlam Ērikam, mazbērniem un tuviniekiem. 
Novēlam Aivaram vieglas smiltis! 

 
Teodors Lilienšteins: 
Aivars Jerumanis bija Daugavas Vanagu organizāci-

jas Dienvidkalifornijas apvienības mūža biedrs no   
1971. gada, bijušais priekšnieks un pēdējā laikā valdē 
informācijas nozares vadītājs.  

Latvijas valsts dibināšanas atceres svētkos 1983. gadā 
šeit, namā, Aivars uzaicināja mani iestāties Daugavas 
Vanagu DK apvienībā. Valdē kādu laiku biju sarīkojumu 
vadītājs, vēlāk Aivars uz labu laimi ierosināja ievēlēt 
mani par priekšnieku. Pateicoties Aivaram, te nu es 
esmu. 

Mīļais Aivar, no sevis un DV DK apvienības novēlu 
gaišu ceļu debesu augstienēs un dievpalīgu ģimenei. 

 
Valdis Volkovskis: 
Aivars man bija draugs un kollēga darbos un idejās. 

Jau pirms gadiem sadarbojāmies atsevišķos projektos, 
bet ciešāka sadarbība sākās 2009. gadā, kad Aivaru 
ievēlēja par Latviešu sabiedriskā centra vadītāju. 

Aivars nebija tikai vadītājs un priekšnieks. Viņš 
reizēm bija flīžu licējs, santechniķis, krāsotājs, 
galdnieks, dārznieks un arī fotografs. Daudzi darbi tika 
veikti, nevienam to pat nepamanot. Viens no fiziski 
grūtākajiem darbiem bija pēc lietus no jumta notecināt 
tur sakrājušās ūdens peļķes. Grūts tādēļ, ka katru reizi uz 
jumta bija jākāpj pa vertikālām metalla kāpnēm, ar vienu 
roku pie tām turoties un otrā rokā nesot vajadzīgos 
palīgrīkus. Un tā pēc katras lietus gāzes daudzu gadu 
gaŗumā. Nekādas atzinības nebija vajadzīgas, viņam 
vienkārši tas rūpēja. 

Tagad, domājot par mūsu kopējo sadarbību, varu 
teikt, ka bez Aivara pleca mans entuziasms mesties 
darbos būtu bijis krietni vien mazāks. Darbus darot 
kopīgi, laiks vienmēr aizskrēja nemanot. 

Paldies Tev, Aivar, par visu ko esi darījis un par visu 
uz ko esi mūs mudinājis. 

 
 

Inese Sviķkalne: 
Paliks tavs darbīgais gājums –  
Tik auglīgu mūžu neizdzēš riets. 
Caur kokiem un bērniem būs turpinājums 
Tai saulainai gaitai, ko beidzi tu iet.  
      (Mirdza Bendrupe) 
 Man šķiet, šīs rindas visspilgtāk raksturo Aivara 

Jerumaņa būtību un to, kādu mēs visi viņu pazinām – 
nenogurdināmu darboni, kas vienmēr gādāja par šī nama 
uzturēšanu, saglabāšanu un labklājību, lai tas vēl ilgi 
kalpotu par mājām tik daudzām latviešu organizācijām 
šeit Losandželosā, tostarp mūsu mīļajai Losandželosas 
latviešu skolai. Nams ir ne tikai fiziska vieta, tas 
ir prieka, draudzību, latvietības un latviskās kultūras un 
kopā būšanas avots. Un šī avota aizgādnis bija Aivars 
Jerumanis. Aivars un latviešu nams ir gandrīz 
nedalāmi, sinonimi jēdzieni.   Liels paldies Aivaram, 
ka Losandželosas latviešu skolai vienmēr ir bijusi vieta 
zem nama spārna, ka mēs te esam varējuši mācīties, 
dziedāt un dejot un audzināt nākamās paaudzes, kas 
turpinās Aivara aizsākto darbu. 

Lai vieglas smiltis Aivaram! 



14  

Sanita Šūmane-Karami: 
Ai vējiņi, kam nolauzi  
Diženo ozoliņu? 
Ai, zemīte, kam paņēmi 
Mūs’ diženo bāleliņu.    (Tdz.)  
Losandželosas latviešu skolas saime šodien atvadās 

no latviešu nama saimnieka, no latviešu sabiedrības 
stūŗakmeņa un Latvijas patriota Aivara Jerumaņa. 

Ir grūti noticēt, ka cilvēks, kuŗš vienmēr bijis klāt 
namā svarīgos notikumos: svētkos, skolas sarīkojumos 
un reizēs, kad tas bijis nepieciešams, lai labotu grīdas 
parketu vai darvotu nama jumtu, uzklausītu, atsauktos 
un iemūžinātu nama un latviešu centra notikumus caur 
savu fotolēcu, un ne tikai to, ir aizgājis no mums, no šī 
centra un no nama.  

Skolas saime pateicas Aivaram Jerumanim par 
klātieni, atbalstu, par smaidu un nenogurstošo sava laika 
veltījumu namam, kuŗā Losandželosas latviešu skola 
atrada sev mājas kopš nama durvju atvēršanas brīža.  

 Losandželosas latviešu skolas  skolotāji un audzēkņi 
izsaka līdzjutību ģimenei, tuviniekiem, un visiem Aivara 
Jerumaņa draugiem, pavadot viņu uz mūža mājām! Lai  
gaišs zvaigžņu ceļš mūžībā! 

 
Māra Trapāne (Glendale, Arizona): 
Aivars' faith was the foundation of his life. When he 

and his wife Brigita moved to Glendale in 1973, they 
also joined the "Holy Family Catholic Church". Aivars 
was not just looking for "a house to live in", but also for 
a "spiritual home" – and he found that here! He got 
involved in Bible studies, not only because he was 
interested in studying the Holy Scripture, but because it 
was part of his ongoing dialogue with God. He 
immediately became a "Daily Communicant", which in 
the Catholic Church means DAILY attendance of the 

early morning Mass and taking Holy Communion. 
Soon Aivars also became a Sacristan and was 

mandated to fulfill the duties of a Eucharistic Minister. 
Brigita, a professionally trained Soprano, joined the 

Church Choir and served as the  Church's cantor and 
Wedding coordinator for 20 years. 

The other important side of Aivars was his deep love 
for his homeland – Latvia. While writing this eulogy, I 
revisited – in my memory – countless conversations 
we've had over the long years of our friendship, and I 
realized that his Faith and his love for Latvia were 
deeply connected. 

When Latvia was brutally occupied by the 
Communists in 1940, tens of thousands of innocent 
Latvians were deported to Siberia. Many were executed 
or starved to death. Those who were able flee started a 
poor and difficult life in exile. 

Communists always have had a deep hatred for the 
Christian religion. They destroyed hundreds of churches 
or turned them into pigsties or manure sheds, forbade 
prayer gatherings and Mass celebrations. Priests who 
stayed in Latvia were silenced and forced to work 
menial jobs. 

Aivars followed the development in the remaining 
ruins – both literally and figuratively – of the Latvian 
Catholic Church, and whenever possible, he supported 
clandestine parishes and Latvian priests who – under 
great risk to their lives – continued to secretly celebrate 
Mass. Whenever possible, Aivars brought the courage of 
such priests and parishioners to the attention of the 
Vatican. During Pope John Paul ll's papacy, the Vatican 
reacted several times in grand ways to show to the 
World that the Catholic Church in Latvia is NOT dead. 
Aivars would spare nothing to support and attend such 
important events. In 1983, Pope John Paul II consecrated 
Jūlijāns Vaivods as the first Latvian Cardinal, and in 
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1996, Monsignor Antons Justs became the first Latvian 
Bishop. Both consecrations were celebrated at the Papal 
Basilica of Saint Peter in the Vatican. Aivars attended 
both these historic events, and in 1996 Brigita 
accompanied him. Both times the big event was 
followed by a private audience with the Pope and a 
Papal Blessing. 

But I also have to mention the other half of Aivars' 
heart, which for his entire life has ALWAYS been 
beating for Latvia, and his never-ending hope and faith 
in the resurrection of a free and independent Latvia. To 
reach this goal, he tirelessly pursued two things: 

To keep Latvian culture alive in exile, in all its 
manifestations, which meant supporting Latvian 
Schools, Latvian Churches, Cultural Centers, Summer 
schools, summer camps, Choirs etc. 

The second, an equally important and crucial goal: 
founding organizations that sought and established 
cooperation with elected officials in the host countries 
and kept the destiny of Latvia alive in the hearts and 
minds of politicians 

in the US. Latvian patriots like Aivars tirelessly went 
to work, donating their knowledge, time and often their 
money in order to prevent Latvia's name and destiny 
from disappearing from the minds and consciousness of 
elected politicians in Washington, DC. 

Aivars was a highly educated gentleman, who knew 
how to gain support and educate people about the little-
known inhumane fate of his homeland. Thus, 
organizations were established that cemented friendships 
with and garnered support from Americans who 
understood that if countries like the Baltic States were to 
perish from the World map, much more would be lost 
than three small countries. 

In 1987, Aivars was appointed the first Honorary 
Consul of the Republic of Latvia in Southern California, 
and successfully established many valuable contacts for 
his homeland. He has since left this post. 

With his help, organizations such as the American 
Latvian Association, The Baltic American Freedom 
League , The Latvian Community Center "Latviešu 
Nams" and many others came to be. These organizations 
keep Latvian culture alive in the United States.  

At the time of his passing, Aivars was still actively 
involved in the leadership of several of these 
organizations.  

If we now take a big leap forward to this day and look 
back some 32 years – we can proudly reap the fruit of 
the labor of amazing people like Aivars Jerumanis. 
Latvia HAS regained its independence. Latvia IS a 
member of NATO and the European Union. (In 2005 the 

Defense Ministry of Latvia presented Aivars with a 
special medal for his accomplishments in aiding Latvia 
to become a member of NATO.) 

The Catholic Church in Latvia is alive and strong. 
In 1993, in the very first democratic Parliamentary 

elections in the newly independent Latvia, Aivars was a 
candidate on the Christian Democrats ticket. He was 
elected, but had to give up his seat, because immediately 
thereafter, he was nominated as candidate for the 
President of Latvia. 

Because of questionable machinations in the 
presidential elections (let us not forget that the country 
was just recovering from half a century of Communist 
indoctrination and lies!), he lost the election and 
returned to the US. 

But Aivars was never somebody who would give up 
or resign. He continued working for a truly free, fair and 
truthful Latvia. 

I asked Brigita once if life with Aivars was difficult, 
because he was away so much,  always attending 
meetings, traveling all over the World, and when at 
home, he was probably typing away on his computer... 

Brigita actually smiled at my question and said: "No, 
Māra, this was the secret to our successful marriage! We 
did not constantly need to hold hands to know that we 
are close and our love is strong. We always supported 
each other and were happy if the other one found 
fulfillment and joy in what he/she was doing! When we 
were at home together, I often would look out the 
window, and see my husband outside, working in the 
garden. Even his friends usually would only see him 
wearing a suit and tie, but I knew that he was happiest 
tending to his beautiful rose bushes, climbing on the roof 
and repairing the old chimney.... And when I heard him 
chopping wood in the backyard, I knew he was getting 
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everything ready for an evening by his beloved wood-
burning fireplace in the living room. 

Yes, when he was at home, he LOVED working on 
projects in the garden – he literally sought out hard 
physical work, because then he felt afterwards that he 
HAD REALLY EARNED a quiet evening by the 
fireplace.... listening to some beautiful Classical music 
and enjoying a glass of good Cognac! 

Another wonderful thing about my husband was his 
great sense of humor. He always could make me laugh!" 

Listening to Brigita brings a smile to my face as well. 
I, too, remember Aivars' great, understated sense of 
humor!  I also will NEVER forget his ever-present 
pipe.... Whenever I flew out to California to visit Brigita 
and Aivars, I would arrive at the Burbank Airport, and 
Aivars picked me up in his amber-colored Mercedes 
Benz. The second he opened the door – there it was! The 
cloud of the unmistakable aroma of "Sir Walter Raleigh 
Tobacco"!  

Aivars and "Sir Walter" always "traveled together"... 
and I will NEVER forget the fragrance. Should I pass 
somebody in the street in the future who is surrounded 
by this aroma, I will take it as a "celestial message" from 
my dear friend Aivars... 

And I will never forget Aivars' kindness, when my 
family found itself in a situation similar to that his own 
family is in now. My husband had just passed away 
unexpectedly, and my family felt desperate and helpless. 

Not only did Aivars come to Arizona to attend the 
funeral – he arrived a few days early and filled our 
hearts and minds with his calm kindness. He simply took 
over and told us to be together and mourn. We will 
never forget Aivars' gift of human kindness  that he so 
generously bestowed upon us at a time of utter sadness. 

We always have been told that the souls of the 
faithful are being welcomed through the Pearly Gates of 
Heaven by St. Peter. However, it is always so much 
nicer to see a friendly, familiar face when arriving at a 
new location. When I think of Aivars entering the Pearly 
Gates of Heaven, I have to smile, because this is the 
image I see:  Aivars suddenly breaking into a big smile, 
because there is somebody else welcoming him.... 
smiling and waving.... Aivars is being welcomed by 
TWO Peters: St Peter AND  his own son Peter....who 
prematurely passed away in 2003 from a terrible 
infection. But now they will be together again! 

Here on Earth, Aivars will be forever loved and 
missed as a husband, father and grandfather, by his 
extended family and many friends in the United States, 
Latvia and anywhere else he has been. 

By the example of his own life, he is leaving us with 

encouragement to live ours that is best expressed in the 
words of  

Romans 14:8: 
"If we live, we live for the Lord,  
and if we die, we die for the Lord. 
Therefore, whether we live or die, 
we belong to God!" 
Amen 
  
Tony Mazeika: 
Aivars was an outstanding patriot, leader, and 

activist. 
I was overwhelmed when I learned of Aivars' 

extensive involvement in the leadership of Latvia, his 
Latvian American community, and the Glendale Parish 
Catholic church. In this day, it is difficult to find 
someone deeply committed to his principles, 
convictions, and faith. He was among the original 
organizers of the Baltic American Freedom League in 
1981. He has been an invaluable board member of the 
leadership of this national organization dedicated to 
support the struggle for restoration of independence of 
Latvia, Lithuania, and Estonia. His service to Latvia and 
efforts at democratic reform are immeasurable. 

I have been extremely fortunate to have known and 
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worked with him. Aivars has been my friend since 1965 
when we both lived in New York. We both had the 
opportunity as young energetic men to have participated 
in the November 16, 1965 Baltic rally at Madison 
Square Gardens and march to the United Nations. This 
public meeting protested 25 years of the illegal forced 
occupation of Latvia, Lithuania, and Estonia. On that 
date, to a packed auditorium, we heard speeches from 
prominent elected American notables and Baltic 
consular representatives calling for restoration of Baltic 
independence. It also demanded that the Baltic Question 
be raised at The United Nations. Aivars was among the 
youth group, among 14,000 demonstrators, marching 
across Manhattan to the entrance of the United Nations. 
As a result of the inspiration of the people committed to 
the cause, a new advocacy organization, Baltic Appeal 
to the United Nations, was formed, of which Aivars was 
an active member. We attended meetings with a Latvian 
priest, Father Trepsa. 

Later, in the 1970s, destiny brought us both to 
California. Very few people have the consistency, the 
love for freedom, and the dedication that Aivars has. We 
will miss him. His memory will live on with the 
victories that were accomplished. 

 
Juris Buņķis: 
Leadership of the Los Angeles Latvian Community, 

Pastor, Fellow Balts and Guests! First of all, I would like 
to express my deepest condolences to the Jerumanis 
family on the behalf of our Latvian Ambassador in 
Washington, Maris Selga, and myself – we all share 
your loss! 

We are here today to honor and remember the life of 
Aivars Jerumanis, our Latvian Community Center leader 
and Latvian patriot who served in so many ways! The 
Aivars I knew was present at every Latvian event I 
attended since becoming your Honorary Consul for the 
Republic of Latvia a dozen years ago. Aivars attended 
every film festival at which a Latvian film was shown, at 
local universities where I was asked to give a talk or 
appear on a panel, at every BAFL or Latvian Society 
Board meeting I attended, and even at our Spotlight 
Latvia event last April. The Aivars I knew gave very 
solemn presentations to the Latvian Community about 
his visits to Siberia to study the history and fate of 
Latvians brought there by the Soviets, of whom many 
never returned to Latvia. The Aivars I knew would sell 
me a book at every Latvian Christmas Fair I attended in 
our Center. The Aivars I knew came to my home for 
Latvia’s 100th year of Independence celebration in 2018 

and for the Jani celebration in 2019. Not only would he 
greet me at all of these events with a hearty “Labdien, 
Goda Konsul”, he would also see me through the lens of 
his camera, and every event would be followed up with 
an envelope in the mail which contained photos of the 
event for my collection. I expected to see the Aivars I 
knew at the Latvian Center for our Baltic Holocaust 
presentation on February 4 th , but he wasn't there. I 
inquired and was saddened to hear that he had had a 
stroke that day. I will not see the Aivars I knew at a 
Latvian event in the future. 

Aivars lived such a powerful and interesting life. The 
Aivars I did not know was born in Latvia, was a refugee 
in Germany after the war, as was I, and moved to the US 
in 1951, the same year my family and I moved to 
Canada. The Aivars I did not know graduated from 
Rensselaer Polytechnic Institute with a degree in 
engineering and earned an MBA at Columbia University 
in New York, the same school where I did my general 
surgery training. The Aivars I did not know had many 
high tech jobs, which culminated in being named the 
Vice President at Universal Pictures. The Aivars I did 
not know was the Honorary Consul for the Republic of 
Latvia at a most interesting time in our history, from 
1987 to 1993, during the awakening, regaining of 
independence, and the first years of  independence. A 
Los Angeles Times article from August 15, 1990, 
describes the Baltic Republics' fight for independence 
and featured the three Latvian Consuls in Los Angeles, 
including Aivars and the current Estonian Consul, Jaak 
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Treiman. Aivars was quoted as saying, “I have a great 
love and respect for my origins. My love for my father’s 
background is more than nationalism: it has to do with 
my ancestors and what they stood for……The people 
would rather starve to death than live under Soviet rule 
any longer.” That sounds like the Aivars I knew! 

The Aivars I did not know was elected to the 5th 
Saeima in 1993, and in 2007 was nominated for the 
presidency of Latvia. He cherished service and the 
Aivars I did know was always doing something that 
would help Latvia and the Latvian culture shine in our 
world. 

Aivar, you will always be remembered as a leader 
with vision, as one who cared for others, and who 
supported all things Latvian. From those who knew you 
well and those that did not, but admired you from afar, 
thank you for your service. God Bless Latvia, Dievs, 
svētī Latviju! 

Neviens neaiziet pavisam, mīlestība paliek... 

Viņi abi  – Ivars Mičulis un Aivars Jerumanis – 
bija visu domās... 
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Santabarbarā galerijā Sullivan Goss līdz 24. aprīlim 
atvērta izstāde  Surreal Women. Tajā piedalās arī 
māksliniece Astrīda Prestona.  

Gleznu izstāde Santabarbarā 

Astrīda Prestona pie savas gleznas Passing Through  
(2021; 32″x 24″; audekls, eļļa)  

Apbalvojums Lolitai Ritmanei 

Komponistu un dziesmu tekstu autoru apvienības 
(The Society of Composers & Lyricists – SCL)          
4. balvu pasniegšanas ceremonijā 15. februārī 

Losandželosā, Kalifornijā, Skirball Cultural Center 
apbalvojumu saņēma koncertuzveduma Woman 

Warriors – The Voices of Change  autores 

Losandželosas tautasdeju kopa „Pērkonītis” ir 
vecākā ASV rietumkrasta deju kopa. Vairāk 
nekā septiņdesmit gadu gaŗumā tajā dejo jau 
trešās paaudzes Amerikas latvieši, kā arī 
jauniebraucēji. Esam priecīgi, ka kopa šo daudzo 
gadu gaŗumā ir spējusi pastāvēt un saglabāt savu 
identitāti.   

„Pērkonītis” piedalās sarīkojumos 
Dienvidkalifornijā, ASV latviešu Dziesmu un 
Deju svētkos,  2013. gadā dejoja XV Deju svēkos 
Latvijā kopā ar 15 000 citiem dalībniekiem.  
Gatavojamies Dziesmu un Deju svētkiem 2024. 
gadā Toronto.  

„Pērkonītim” katru gadu pievienojas jauni 
dejotāji, vēlamies sekmīgi turpināt dejot vēl ilgus 
gadus.  

 
 

Patlaban deju kopai trūkst tautastērpu. Ļoti 
vajadzīgi vienādi meiteņu brunči, kā arī citas 
tautastēpu daļas – ņieburi, apakšsvārki, vainagi, 
vīriešu vestes, bikses, zābaki, lakatiņi u. 
c.  Sākam vākt līdzekļus Nīcas brunčiem. Nīcas 
brunči maksā $450. Nepieciešami        12 brunči, 
tātad kopējā cena – $5400. Priecāsimies, ja 
kādam ir iespēja ziedot Nīcas tautastērpu.   

Ja vēlaties ziedot, lūdzu izmantot  saiti:   
https://www.gofundme.com/perkonitis-national-costumes  
„Pērkonīša” dejotāji jau iepriekš saka lielu 

paldies.  
Ja ir jautājumi vai vēlēšanās ziedot 

tautastērpu, lūdzu sazināties ar Kristīni Urenu,  
e-pasts: kristine.urena@hotmail.com 
  

Lūgums ziedot Losandželosas tautasdeju kopai „Pērkonītis” 
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Atis Blāķis ir vīrs ar zelta rokām, lielu apņēmību un 
pacietību, vienmēr ar instrumentu kasti rokās un gatavs 
palīdzēt.  Latviešu nama mazās virtuves remonts un 
labiekārtošana, ko Atis Blāķis uzņēmās paveikt, 
pamazām tuvojas beigām. 

Svētdienās, kad uz namu un latviešu skolu ir atbrau-
kuši bērnu tēvi un vecākie brāļi, ikviens  aicināts paveikt 
kādu mazāku vai lielāku darbiņu. Kādu svētdienu Atis 
Blāķis aicināja jauniešus un vīrus palīgā saskrūvēt vir-
tuves skapīšu atvilknes. Jaunākie palīgi Eduards Kalniņš 
un Kārlis Kalvāns atzina, ka viņiem patīk darboties ar 
instrumentiem un kaut ko uzbūvēt.  Tādējādi viņi apgūst 
ne tikai amatu prasmes, bet arī jaunus vārdus latviešu 
valodā – pievilkt skrūvi, blīve, elektriskais skrūvgriezis, 
centrēt, līmenis un citus. Īsta latviešu valodas stunda! 

Latviešu namu uzcēla un atklāja pirms 50 gadiem.  
Ikviens aicināts kļūt par nama biedru! 

Rokas darba nebijās… 

Atis Blāķis (vidū) ar palīgiem, no kr.: 
Eduardu Kalniņu, Māri Bērziņu, Daini Kalniņu  

un Skotu Salinu (Scott Salinas) 

iepazīties arī ar kultūru. Tas ļoti palīdzēs saprast valodas 
vērtību un manieres. Domāju, ka valodu zināšanas 
maina cilvēka domāšanu. Ja iemācies vienu valodu, 
mēģini iemācīties līdzīgas valodas, piemēram, norvēģu 
un dāņu, lietuviešu un latviešu, serbu un chorvatu utt. 

Paldies par sarunu! 
Latvieši  caurmērā prot  divas vai trīs valodas.  Šādus 

cilvēkus sauc par divvalodniekiem jeb bilinguāļiem. 
Aptaujājot Losandželosas latviešu skolas 16 vecākus, 
uzzināju, ka gandrīz visi prot runāt divās vai vairākās 
valodās. Viena skolēna māte pat prot runāt piecās 
valodās! Latviešiem ļoti labi padodas svešvalodas!  

Eduards Zeltiņš-Kalniņš 

Eduardam Zeltiņam-Kalniņam  
ļoti patīk palīdzēt Katei Blāķei virtuvē gatavot 

pusdienas latviešu skolas skolēniem  

Esmu Losandželosas latviešu skolas absolvents un 
turpinu mācīties. Latviešu namā bijuši interesanti 
sarīkojumi, kuŗos esmu piedalījies. Es mazliet dejoju 
„Pērkonītī”, izlasīju teiku par Kurbadu un noskatījos 
iestudējumu, piedalījos teātŗa izrādē „Kaŗavīri”, 
Draudzīgā aicinājuma atceres sarīkojumā pastāstīju, cik 
lieliski man gāja 3x3 nometnē Bērzainē. Sešus mēnešus 
biju lasīšanas programmas „Bērnu žūrija” vadītājas 
palīgs, izsūtīju e-pastus un atgādināju par grāmatu 
maiņu.  

Skolu sadraudzības dienā, 29. janvārī, Losandželosā 
viesojās Ziemeļkalifornijas latviešu skolas saime, un es  
iepazinos ar Sanfrancisko latviešu skolas skolēnu Mateo 
Dakruzu. Viņam ir 16 gadu. Launaga laikā mums bija 
interesanta saruna. Uzzināju, ka Mateo runā piecās 
valodās. Viņš labprāt atbildēja uz maniem jautājumiem.  

Kādās valodās tu runā? 
Mateo: Es runāju luksemburgiešu, latviešu, vācu, 

franču un angļu valodā.  
Kā tu plāno izmantot savas valodu zināšanas? 
Mateo:  Vēlos satikt cilvēkus no dažādām valstīm un 

sarunāties ar viņiem viņu dzimtajā valodā. Un, kad būšu 
Latvijā, runāšu ar citiem latviešu, nevis angļu valodā. 

Vai tu domā mācīties vēl citas valodas?  
Mateo: Pēc diviem mēnešiem es došos uz Japānu. 

Tur pavadīšu sešas nedēļas un mācīšos japāņu valodu.  
Ko iesaki citiem, kuŗi vēlētos mācīties vairākas 

valodas? 
Mateo: Es iesaku mācīties ne tikai valodu, bet 

Mācīsimies valodas! 



24  

  Estonian Community 
Estonian House 
1306 W. 24 th Street, Los Angeles, CA 90007 
323-732-4362; www.eesti.us 
President of Estonian House Andres Ruetman 
13858 Shablow Ave., Sylmar, CA 91342; Tel. 818-362-6454;  andres.ruetman@ca.rr.com 
 

Estonian Society of Los Angeles 
President Renee Meriste  
c/o Estonian House  
1306 W. 24 th Street. Los Angeles, CA 90007; 818-300-6417; rmeriste@gmail.com 
 

Estonian Evangelical Lutheran Church of Los Angeles 
Pastor Enn Auksmann 
18 Flaxwood, Irvine, CA 92614 
310-745-0450; padrepaul@mac.com 
   

Consulate General of Estonia 
Consul General Ann Hänni  
101 Natoma Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94105 
415-229-9120;  sfconsulate@mfa.ee 
 

Honorary Consul of Estonia in Los Angeles Jaak Treiman 
5273 Tendilla Avenue, Woodland Hills, CA 91364 
818-340-5766; 818-633-8119 (mobile); jaaktreiman@gmail.com 
 

Honorary Consul of Estonia in San Diego Michael Chan 
330 13 th Street #211; San Diego, CA 92101 
858-717-6379; michael.chan@mfa.ee 
 

  Latvian Community 
Latvian Community Center 
1955 Riverside Drive. Los Angeles, CA 90039; 323-669-9027 
Latvian Association of Southern California 

 

Southern California Baltic Contacts  
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Latvian Daugavas Vanagi (Latvian Welfare Society) 
Chairman Ted Liliensteins  
1961 Argyle Avenue #23, Los Angeles, CA 90068; 323-463-1362 
 

Latvian Lutheran Church 
Congregation Chair Tamāra Rūse  
31 Laguna Woods Drive, Laguna Niguel, CA 92677; 949-212-6439 
 
Latvian Bulletin Astra Moora astramoora@gmail.com 
26 Ox Bow Lane Woodbridge, CT 06525. 860-681-7972 (mobile), 203-397-7609 (home)  
 

Honorary Consul of Latvia Dr. Juris Buņķis 
4501 Birch Street. Newport Beach, CA 92660 
949-888-9700; bunkis@ocps.com 
 

  Lithuanian Community 
Lithuanian Parish Hall at St. Casimir’s 
2718 St. George Street, Los Angeles, CA 90027; 323-664-4660 
Lithuanian American Community, Inc. 
Los Angeles Chapter 
President Laura Remeika 
LauraremeikaLALB@gmail.com; 310-429-0720 
 

Lithuanian American Community, Inc. 
Western Region 
The president of the current board is in Portland, OR 
Lithuanian American Council  Saulius V. Kuprys 
6500 S. Pulaski Road, Suite 200, Chicago IL 60629 
773-735-6677; AltCenter@aol.com 
 

California Lithuanian Credit Union 
Albinas Markevicius 
2806 Santa Monica Boulevard, Santa Monica, CA 90404 
albinasmarkevicius@hotmail.com 
 

St. Casimir’s Catholic Church 
Pastor Tomas Karanauskas 
2718 St. George Street, Los Angeles, CA 90027; tkaranauskas@gmail.com 
 

Consulate General of Lithuania 
Consul General Laima Jureviciene  
11766 Wilshire Boulevard, Suite 560, Los Angeles, CA 90025 
424-341-8701;  Laima.Jureviciene@urm.lt 
Honorary Consul of Lithuania (California Central Coast) Daiva Navarrette 
5450 Bromely Drive,  Oak Park, CA 91377 
818-451-9966;  daivanmail@gmail.com 
 

  Baltic American Freedom League 
President Conrad Mazeika,  mazeikateam@gmail.com 

P
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     Latviešu Fonda (LF) 
vadītāja, bostoniete 
Renāte Kennija (Kenney) 
2019. gadā  viesojās 
Losandželosas latviešu 

namā un iepazinās ar DK LB valdes priekšsēdi 
Ivaru Mičuli. Uzzinot, ka Renāte Kennija 
darbojas Latviešu Fondā,  viņš tūlīt atsaucīgi 
aicināja – brauciet citi arī šurp! 

DK LB ir LF biedrorganizācija, un Latviešu 
Fonda padomes darbinieku iecere bija  rīkot 
fonda pavasaŗa sēdi un skanīgu, jautru, saviesīgu 
pēcpusdienu, kuŗā Losandželosas latviešu namā 
satiktos fonda padomes locekļi, dalībnieki un 
Dienvidkalifornijas latviešu saime. Pandēmija 
lika nogaidīt, taču beidzot šī iecere tiks īstenota 
šopavasar, 22. aprīlī, un šķiet netaisnīgi, ka Ivaru 
Mičuli, sirsnīgo Latviešu Fonda draugu, kas   
dziļi saprata kultūras un mākslas īpašo nozīmi   
latviešu dzīvē, vairs sastapt neizdosies. Taču  
Ivara Mičuļa klātieni un svētību noteikti jūt visi, 
turpinot iesāktos labos darbus, īstenojot ieceres 
un pieskandinot Losandželosas namu ar 
dziesmām un smiekliem. 

Latviešu Fonds dibināts 1970. gadā, apvieno-
joties līdzīgi domājošiem Amerikas un Kanadas 
latviešiem.  

Voldemārs Gulēns, viens no LF dibinātājiem, 
atceras: „Būdami pārliecināti, ka mēs taču atbal-
stīsim latviešu lietas līdz sirmam vecumam, 
mums likās loģiski ik mēnesi sākt mērķtiecīgi 
krāt kādu mazu naudiņu .”  

Tā radās ideja dibināt fondu, lai paši sapņotu, 
domātu, strādātu, vadītu, lemtu, īstenotu, izvēr-
tētu un papildinātu topošu kultūras mantu. Izauga 
organizācija Austras koka zīmē, ar mudinājumu 
„Dosim, dzīvosim!”. 

Latviešu Fonda mērķis ir financiāli atbalstīt 
nozīmīgus veikumus latviešu kultūras veidošanā, 
izplatīšanā un nodošanā nākamajām paaudzēm, 
latviskā izglītībā un audzināšanā, mākslā un 
daiļamatniecībā, zinātnes nozarēs, kas saistās ar 

latviešu zemi un tautu, citos kultūras pasāku-
mos, kam ir nozīme un vērtība latviešu dzīvē. 

Piecdesmit gadu laikā no labvēļu ziedojumu 
ieguldījumu augļiem Latviešu Fonds ir  atbal-
stījis valodas, kultūras un izglītības projektus ar 
vairāk nekā divu miljonu dolaru piešķīrumiem.  

LF padomē 2023. gadā darbojas: vadītāja 
Renāte Kennija, sekretāre Rita Grendze un 
kasiere Katrīna Pipaste no Čikāgas, projektu 
lietvedis Mārtiņš Hildebrants no Ņujorkas, 
aktīvo projektu lietvede Andra Zommere no 
Hamiltonas, Kanadā, Mārīte Krūze no Meinas. 

Fonda darbā palīdz arī revīzijas komisija, 
kuŗas sastāvā ir Diāna Kārkliņa no Mičiganas, 
Žubīte Streipa no Čikāgas un Linda Bairona 
(Byron) no Ņudžersijas, kā arī jaunizveidotā   
LF Jaunākā padome, kuŗā ir Ariāna Ūle, Kristīna 
Vītoliņa un Ādams Villems (Willems), viņi visi 
dzīvo rietumkrastā – Portlandē un Sietlā. 

Saviesīgajā pēcpusdienā Losandželosas 
latviešu namā Latviešu Fonda padomes locekļi  
iepazīstinās ar sevi, pastāstīs par savu darbu, 
uzrunās mūsu sabiedrību un iespējamos labvē-
ļus, iepazīsies ar Dienvidkalifornijas latviešu 
saimi, sadarbībā ar mums parūpēsies, lai mūsu 
saimes jaunākā paaudze tiktu iesaistīta, nodar-
bināta un izklaidēta.  

Šis būs LF un DK LB kopējs sarīkojums, kuŗā 
dažādas paaudzes varēs vienoties, kopā dziedot 
latviešu dziesmas un dejojot, baudīt latviešu 
kultūru un aprunāties ar domubiedriem, kuŗi 
darbojas sabiedrības labā entuzisama un cēlu 
mērķu vadīti. 

Mīļi gaidīsim visus 22. aprīļa pēcpusdienā 
Losandželosas latviešu namā.  

Līdzi jāņem: labs garastāvoklis, ērtas kurpes 
dančiem un dziedamā balss! Uz redzēšanos drīz! 

DK LB valdes locekle, sarīkojuma 
koordinātore Sanita Šūmane-Karami 

 
(Aprakstā izmantota LF tīmekļvietnes informācija) 

Losandželosas latviešu namā viesosies Latviešu Fonda pārstāvji  
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 Uz jautājumu: „Ko mēs darām Losandželosas latvie-
šu skolā?” līdz šim varējām atbildēt, ka svinam dzimum-
dienas un vārdadienas, sveicam cits citu, draudzējamies, 
dziedam, dejojam, cepam kliņģeri, runājam par filmām, 
rīkojam sarīkojumus un svinam svētkus, pētam vēsturi 
un meklējam atbildes, mācāmies, lasām, rakstām, uzņe-
mam ciemiņus, atrodam jaunus draugus, radām jaunas 
lietas, domas, emōcijas un viedokļus. Un tagad sākām 
nodarboties arī  ar jōgu!   

 Kad tepiķītis pie tepiķīša sarindojas lielajā zālē un 
visi – lielie un mazie, skolotāji un vecāki cits citam bla-
kus izlokās kā kobras vai arī saliecoties mēģina aizsniegt 
kāju pirkstus, tad nevien vairojam lunkanību un veselī-
bu, bet arī saliedējamies.  

Juris Zinbergs kopš pērnā gada septembŗa ir 
Losandželosas latviešu skolas skolotājs, bet jau sen zi-
nāms, ka viņš ir jōgas cienītājs, pratējs un treneris. Tādu 
talantu nevarēja nelikt lietā.  

Juris Zinbergs ar lielu prieku un entuziasmu atsaucās 
ierosinājumam sarīkot rīta jōgas nodarbību un pat 
sagādāja 25 jōgas paklājiņus, lai pietiek katram, kas 
vēlas vingrot.  

Jōgas pirmās  nodarbības visjaunākajam dalībniekam 
vēl nebija gadiņš un visvecākajam jau ritēja astotais 
gadu desmits, bet to nemaz nevarēja manīt – skolotāja 
Noras Mičule izpelnījās vairākus komplimentus.   

 Jōgas dzimtenei Indijai un tās senajai valodai 
sanskritam ir saistība ar latviešu valodu. Sanskritu dēvē 
par visu valodu māti, bet latviešu valodas saikne ar 
sanskritu ir īpaši spēcīga, jo atrastas 52 vienādas vārdu 
saknes,  visvairāk,  salīdzinot ar citām zināmām 
valodām.   

Taču par to ļausim lauzīt galvu valodniekiem, kamēr 
skolas saime bauda jōgas labvēlīgo ietekmi uz fizisko un 
garīgo veselību.  

Sveicot sauli, staipoties kā sunīši un iekustinot no rīta 
vēl stīvos ķermeņus, beidzot bijām gatavi uzsākt ierasto 
skolas dienu ar mācībām, dziesmām un rotaļām.  

Mūsu jōgas skolotājs Juris  teica: „Es vingroju tikpat 
bieži, cik tīru zobus,” tātad jācer, ka šis nebija 
vienreizīgs notikums un uz jōgas rītiem skolā 
pulcēsimies arvien biežāk.    

Om!  
Losandželosas latviešu skolas pārzine  

 Inese Sviķkalne 

Jōgas rīts Losandželosas latviešu skolā  

Vai zinājāt?  
Jōga tiek praktizēta jau vairāk nekā 5000 gadu. 
Vārds „jōga” tiek tulkots kā „harmonija”, 

„vienotība”, „savienojums”. 
Jōga ir pōzes, elpošanas un meditācijas kombinācija. 
Jōga pagarina dzīvi, palīdz zaudēt svaru un pret 

miega traucējumiem, aizkavē novecošanos,  uzlabo 
labsajūtu un mazina nemieru, paaugstina iekšējās 
koncentrēšanās un uzmanības līmeni. 

Jōga ieviesta UNESCO pasaules mantojuma sarakstā. 
Starptautisko jōgas dienu katru gadu svin 21. jūnijā. 
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Tautasdziesmas ir viens no latviešu kultūras stūŗak-

meņiem. Tās gadsimtiem bijušas tautas priekšstatu, vēs-
tures un vērtību atspoguļotājas. Folkloras, jo īpaši, tau-
tasdziesmu vākšana 19. gs. bija tautas garamantu doku-
mentēšanas talka grūtajā nācijas apliecināšanās ceļā.  

19. gs. otrās pusē savākto teju 219 000 lielo tautas-
dziesmu pūru  sakārtojis Krišjānis Barons, izveidojot nu 
jau par latviešu tradicionālās kultūras simbolu kļuvušo 
Dainu skapi. Kopš 2001. gada Dainu skapis ir iekļauts 
UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” starptautiskajā 
reģistrā. 

Latvijas Universitātes Literātūras, folkloras un māk-
slas institūta Latviešu folkloras krātuve, pieminot latvis-
ko kultūras mantojumu un svinot UNESCO programmas 

„Pasaules atmiņa” 30. jubileju, piedāvā digitālu spēli 
tiešsaistē „Saliec tautasdziesmu!”.  

Spēlē iekļautās tautasdziesmas izvēlētas, lai parādītu 
latviešu valodas un poētiskas izteiksmes bagātību, 
izceltu dažādas tautas tradicijas un prakses. 

Tā veidota kā mīkla, kur jāatjauno daļās „salūzis” 
tautasdziesmas teksts,  lai mudinātu iepazīt pēc iespējas 
vairāk daudzveidīgu un mazāk zināmu tautasdziesmu. 
Spēlē var piedalīties ikviens, reģistrējoties tīmekļ-
vietnē:  https://saliectautasdziesmu.garamantas.lv  

Spēlē tautasdziesma ir „salauztas” daļās: pirmajos 
līmeņos uz pusēm vai vairāku rindu daļās, tad pa rindai 
un atsevišķiem vārdiem. Pēdējos divos līmeņos tukšajās 
vietās jāieraksta savs piedāvājums iztrūkstošajiem 
vārdiem jeb jāveido variācija. Spēlei ir 14 līmeņi, katrā 3 
tautasdziesmas. Par darbībām tiek piešķirti vai noņemti 
punkti, tādējādi dalībnieki piedalās sacensībās. Ievērojot 
saņemtos punktus, tiek piešķirta balva –  «Dziesmu 
zinātājas lakstīgalas», «Zinīgā krauklīša», «Līdzsvilpēja 
strazda» vai «Viendziesmītes griezes» tituls. 

Ir dažādas iespējas, kā atrast pareizos vārdu: var sa-
meklēt pieturzīmes vai arī ieskatīties lapiņā no Dainu 
skapja. Spēlē izmantoti „Latvju dainās” ievietotie tautas-
dziesmu teksti. Savukārt katru reizi, saliekot tautasdzies-
mu, iespējams redzēt atbilstošo lapiņu, kas glabājas 
Dainu skapī. Uzmanīgs vērotājs varēs pamanīt Krišjāņa 
Barona veiktos labojumus. Šajās lapiņās redzama 19. gs. 
otrās puses rakstība, t. i., čupu burti, patskaņu pagarinā-
jums, pievienojot „h”, no mūsdienām atšķirīgā divskaņu 
rakstība u. c. 

Spēles dizaina mākslinieks –  Krišs Salmanis.  
Spēle veidota ar Erasmus+ stratēģiskās partnerības 

projekta Die Zukunft des kulturellen Erbes im modernen 
Europa financiālu atbalstu. 

Izveidota digitāla spēle «Saliec tautasdziesmu!» 

Dainu skapis 
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1. aprīlī – trušu izstāde latviešu namā 

Balva lasītājiem par acīgumu 
Lasītājam, kas šogad izdotajos 

Dienvidkalifornijas latviešu informācijas 
biļetenos sameklēs visvairāk  gramatisku vai 
pārrakstīšanās (izlaisti burti, trūkst galotņu, 
sajaukti vārdi un uzvārdi) kļūdu, saņems DK 
latviešu biedrības pārsteiguma balvu un kļūs 
par nākamo biļetena  redaktoru. 

No kr.: nokareno ausu trusītes Pavlova  
un Ņižinska 

No kr.: Saulie un Enina No kr.: Apasionata un Orlando 

No kr.: Nipsītis un Vanillabīna 

Šķiet, esam jau labi  iejutušies truša jeb 
zaķa gadā, un tam par godu 1. aprīlī Lisa 
Edmondsone rīko savu mīļo trusīšu izstādi. 
Attēlos redzams, ka viņai to ir daudz!  

Lisa Edmondsone lasīs lekciju, pastāstīs 
par trušu kopšanu, pieradināšanu, iepazīsti-
nās ar grāmatām par trušiem. Vai gan visiem 
zināms, ka dažiem trušiem tāpat kā kaķiem 
patīk trenēties, taisīt dažādus trikus un par to 
saņemt glāstus? Būs arī trušu skriešanās 
sacensības.  Lisa Edmonsone lūgusi  Vili Zaķi 
palīdzēt sagatavot joslas sacensībām auto 
novietošanas laukumā.  

Varēs uzzināt, kā un kur trušus adop-
tēt. Katram izstādes apmeklētājam būs ar 
parakstu jāapliecina, ka no dzīvnieku pa-
tversmes noteikti adoptēs vismaz vienu 
trusi. Visi sirsnīgi aicināti uz izstādi! 

A
P
R
IL!  A

P
R
IL!  A

P
R
IL! 
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NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PAKALPOJUMI 
• Pirkšana, pārdošana, izīrēšana, apsaimniekošana  
• Income property īpašumi   
• Pārbūves konsultācijas un virtuvju projektēšana 
• Mājas bezmaksas sagatavošana pārdošanai  
 (staging) $2000 vērtībā 
• Executor of Trust/Estate un citi pakalpojumi 
12 gadu pieredze vairāk nekā 100 darījumos  
  Mārtiņš Leikarts, MBA 

  Re/Max Estate Properties 
   310-717-7577  
   mleikarts@gmail.com 
    BRE licence: 01706309 

Būt veselam un baudīt dzīvi 
palīdzēs ALPF MEDICARE 

PAPILDAPDROŠINĀJUMS!  
 Valsts Medicare apdrošinājuma A un B 

daļas kopā veido pamata veselības apdrošinājumu, 
ja esat vecumgrupā 65+.  
Tā kā valsts Medicare par visu 100% nesamaksā, tad 
Deductible un Co-insurance jāmaksā pašiem. 
ALPF Medicare papildapdrošinājums palīdz segt 
izdevumus, par kuŗiem esat atbildīgi.  
Mēs maksājam VISUS Medicare veselības aprūpes 
pakalpojumus.  
Piedāvājam septiņus plānus, no kuŗiem var izvēlēties 

atbilstošu savām vajadzībām un budžetam:  
www.LRFA.org/medicare  

ALPF Medicare papildapdrošinājuma programmai 
var pievienoties jebkuŗā laikā.  
Mēnešmaksas ir vienādas visās pavalstīs, un tās nav 
atkarīgas no vecuma vai dzīvesvietas.  
Neatlieciet šo svarīgo lēmumu uz vēlāku laiku.  
Labprāt  atbildēsim uz jautājumiem un palīdzēsim!  

Tālr.: 215-635-4137   www.LRFA.org             

Austrālijas latviešu izdevums 
www.laikraksts.com 

 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/ 

Pērku  
latviešu 
mūziķu  
vinila 

skaņuplates 
 
 

Tālrunis:  
303-990-2126  

 
 

e-pasts: aldis.mail@gmail.com  
Aldis Lejnieks  
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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 viesību galdus piemiņas dienās, jubilejās un 
citos sarīkojumos. 

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  

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  

Piedāvājums mācīties valodas; 
pieteikšanās bezmaksas iepazīšanās 

nodarbībai tīmekļvietnē:  
http://www.webteachers.eu/lv/ 
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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 

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/ 

Latvieši pasaulē – mūzejs  
un pētniecības centrs 

Informācija par datubazes ieceri, 
pagātni un nākotni:  

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

 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 

   9. aprīlī      plkst. 9:00          Kristus augšāmcelšanās svētku dievkalpojums  
     (ZOOM Meeting ID: 823 3755 5841 Passcode: 839156); 
     pēc dievkalpojuma Lieldienu brokastis baznīcas lejas zālē   
                Dāmu komiteja laipni aicina visus piedalīties ar groziņiem 
  14. maijā    plkst. 11:00          Ģimenes dienas dievkalpojums                                        
              (ZOOM Meeting ID: 823 3755 5841 Passcode: 839156) 
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Lūgšanas par Ukrainu turpinās 
Katru dienu pulksten astoņos vakarā pēc 

Kalifornijas laika diakone Guna Reina vada 
lūgšanu par Ukrainu 

Dieva miers lai ir ar mums visiem!  

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

Losandželosas latviešu skolas saime visiem novēl saulainas  
un prieka pilnas Lieldienas!  

Lieldiena vaicāja,  
Kur kārsim šūpules: 
Avota kalnā  
Siltajā saulē. 
 
Ej projām, gavēnīti,  
Ar saviem kāpostiem, 
Atnāks mana Lieldiena 
Ar skaistām oliņām.        (Tdz.) 

 



 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

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  


