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SARĪKOJUMU KALENDĀRS 
4. maijā plkst. 6.30 Baltā galdauta svētki kinoteātrī Aero Santamonikā, kur Eiropas filmu 

festivālā Starring Europa izrādīs latviešu režisora Kārļa Lesiņa īsfilmu „Konvertīti” 
6. maijā plkst. 11.00  izlaidums Losandželosas latviešu skolā  

 29. un 30. maijā Latvijas vēstniecības ASV pārvietojamā pasu darbstacija latviešu namā  

Dienvidkalifornijas latviešu biedrības pilnsapulcē 25. martā Alfona Reina un Ināras Reinas 
piemiņas telpā; no kr.: Nora Mičule, Jānis Taube jaunākais, Aivars Jerumanis,  

Ivars Mičulis, Dace Taube, Dāvis Reins, Guna Reina, Lisa Edmondsone, Inguna Galviņa 
(attēlā nav redzama Aija Zeltiņa-Kalniņa) 

Foto: Dziesma Tetere 
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Dienvidkalifornijas Latviešu INFORMĀCIJAS 
BIĻETENS ir Dienvidkalifornijas latviešu biedrības 
izdevums;  
DK LB adrese:   
1955 Riverside Dr., Los Angeles, CA 90039 
Maija  biļetena redaktore:  
Astra Moora,  e-pasts: astere2000@aol.com  

44 Pearl Street, New Haven, CT 06511,  
tālr.: 1-860-681-7972  
Raksti ievietošanai biļetenā iesūtāmi līdz katra 

iepriekšējā mēneša 10. datumam. Iesūtītos rakstus 
redaktoram/ei ir tiesības īsināt vai rediģēt.  

DK LB biedriem par Informācijas Biļetenu nav 
jāmaksā. Biedru nauda ir $35 gadā, ģimenei – $50 
gadā.  Par biedru var kļūt, nosūtot biedrības 
kasierim biedru naudu. Personām, kuŗas nav DK LB 
biedri, Informācijas Biļetena abonēšanas maksa ir 
$40 gadā. DK LB biedra nauda vai maksa par abone-
mentu jānosūta:  

DK LB 1955 Riverside Dr., Los Angeles, CA 90039 
Čeki izrakstāmi: LATVIAN ASSOC. of  SO. CA 
  

Maksa privātpersonai par sludinājuma ievietošanu  
vienu reizi: par pilnu lappusi $30, ½ lappusi – $20,  
¼ lappusi – $15; uzņēmējdarbības karti – $10. 

IB metiens – 310 eks. 

DK LATVIEŠU BIEDRĪBAS  VALDE: 
Biedrības priekšnieks:  Ivars Mičulis 
631 N. Pass Ave. Burbank, CA 91505 
Tālr.: 818-842-3639; e-pasts: ivarsm11@yahoo.com 
Biedrības priekšnieka vietnieki:  
Dāvis Reins 
13447 Chandler Blvd., Sherman Oaks, CA 91401 
Tālr.: 818-406-1589; e-pasts: davisreins@gmail.com  
Dziesma Tetere 
1853 Colgate Dr., Thousand Oaks, CA 91360-5004 
Tālr.: 805-216-2575; e-pasts: dziesma1@gmail.com 
 

DK LB valdes locekļi:   
Tamāra Kalniņa (biedrzine);  
Nora Mičule (Losandželosas latviešu skolas 
pārstāve); 
Valdis Pavlovskis (ārējās informācijas apmaiņa); 
Guna Reina (informācija, reklāma, sadarbība ar 
Rietumkrasta latviešu biedrībām); 
Sanita Šūmane (sadarbība ar Amerikas latviešu 
apvienību); 
Diāna Zaķe (tautasdeju kopas „Pērkonītis” pārstāve;  
Aija Zeltiņa-Kalniņa (Sadarbība ar Latviju projektu 
koordinātore);  
Jānis Daugavietis un Valdis Ķeris (sporta dzīves 
vadītāji);   
Inguna Galviņa, Leons Platacis, Jānis Taube 

 

DK LB valdes sēdes notiek katra mēneša otrajā 
trešdienā plkst. 8.00 vakarā vai svētdienā plkst. 12.00 
Losandželosas latviešu namā (pēc iepriekšēja paziņo-
juma) 

Latviešu namu izīrē Jānis Taube, tālr.: 310-806-0464 

Lūgums ziņot par adreses maiņu  
DKLB Informācijas Biļetena saņēmējiem mainot 

dzīvesvietu, lūdzu paziņot jauno adresi biedrības 
priekšniekiem (e-pasta adrese: info@biedrība.org), 
lai biedrībai nerastos lieki izdevumi par atpakaļ 
atsūtītajiem biļeteniem. 

 Ievērībai 
Latviešu nama pārvaldes kasiere ir Vita Volkovska 
(čeki jāizraksta Latvian Community Center un jāsū-
ta: 1955 Riverside Dr. Los Angeles, CA 90039-3704) 

 
DK latviešu biedrība  – (biedru naudas un ziedoju-
mu čeki vai par biļetena abonēšanu 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: 949-888-9700   
www.facebook.com/LatvianConsul  

Revīzijas komisija:  
Kārlis Millers, Tālivaldis Paegle, Jānis Ripa  
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 „Sen daudzināti, nu ieraudzīti!” tā varētu teikt par 
ansambļa „ImantaDimanta un draugi” koncertu  un dan-
ču vakaru 10. martā Losandželosas latviešu namā. Uz 
koncertu atnāca daudz apmeklētāju – jaunākajiem mūzi-
kas mīļotājiem un danču vedējiem bija divi, vecākajiem 
– 90 gadu!  

Koncerta repertuāra daudzveidībā katrs varēja saklau-
sīt sev tīkamāko dziesmu  –  kādu astoņrindu tautas-
dziesmu vai balādi par jaunas sievas sūro dzīvi svešā 
sētā. 

Spēcīgās un piesātinātās vokālistu Imantas Nīgales un 
Katrīnas Dimantas balsis apliecināja, ka latviešu tautas-
dziesmu dziedāšana var būt daudzveidīga un ar plašu 
spektru – dzirdējām gan tradicionālās tautasdziesmas, 
gan mūsdienu tautas mūziku (ko dēvē arī par postfolklo-
ru), kuŗas pamatā ir  dziesmu autoru izlolotās un sirdī 
iemīļotās, sen zināmās un jaunās tautasdziesmas par 
tēvzemes mīlestību, tradiciju saglabāšanu un godāšanu, 
ko mācījuši vecāki un vecvecāki. 

Visiem ImantasDimantas mūzikas mīļotājiem un 

„ImantaDimanta un draugi” koncerts un danču vakars 
atbalstītājiem pēc koncerta bija iespēja iegādāties 
ansambļa 2017. gada maijā izdoto tvartu (CD) „Izauga 
mātei brīnuma meita”. 

Šis bija viens no īpaši emōcionāliem sarīkojumiem 
Latvijas simts gadu jubilejas svinēšanas programmā.  

Nenoliedzami, šis koncerts arī atgādināja,  ka latviešu 
kultūra ir vienreizēja tradicionālajā daudzveidībā un 
moderna tās attīstībā, meklējot aizvien jaunu veidu tās 
pilnveidošanā. 

Šķiet, jaunie latviešu mākslinieki atstāja neaizmirsta-
mu iespaidu uz klausītājiem, veidojot emōcionālu pie-
saisti Latvijai, latviešu tautai,  savām saknēm, jo mūziķi 
dzimuši ASV, Latvijā, Vācijā, bet kopā sanākuši Rīgā. 

Leposimies, ka Latvija ir kultūrāli pulsējoša valsts. 
Un simts gadu ir tikai sākums  valsts dzīvē. 

Paldies ALAi par Latvija100 projektu, „Imanta 
Dimanta un draugi” koncertturnejas rīkošanu un DK LB 
par mūziķu uzņemšanu. 

Aija Zeltiņa-Kalniņa 

No kr.: Pauls Berkolds, Aija Zeltiņa-Kalniņa,  
Imanta Nīgale, Katrīna Dimanta  

Sarīkojumā piedalījās Losandželosas latviešu 
tautasdeju kopa „Pērkonītis” 

No kr: Lija Ābele, Roberts Ābele,  
Aija Ābele, Tamāra Rūse 
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LABA DĀVANA RADIEM UN DRAUGIEM  
ASV un LATVIJĀ! 

LOSANDŽELOSAS LATVIEŠU VĪRU KOŖA  
 „UZDZIEDĀSIM, BRĀĻI!” 

20 GADU JUBILEJAS ALBUMS –  
„ATMIŅU MOZAĪKA” 

 

Cena US $15 (sūtīšana ieskaitīta) 
 

Čekus izrakstīt: LA Latvian Men’s Choir 
Adrese: 631 N. Pass Ave., Burbank, CA 91505 
Var maksāt arī ar kreditkarti! 
Jubilejas albumu var arī pasūtināt, zvanot: 
Valdim Ķerim: 760-330-6118   
Ivaram Mičulim: 818-585-5748   
e-pasts: uzdziedāsim@yahoo.com 

 

www.LAVIRI.ORG 

Latviešu post-folk grupas „ImantaDimanta un draugi” 
viesturneja ir lielākais Latvijas 100 gadu jubilejas sarī-
kojums ASV līdztekus Latvijas valsts dibināšanas atce-
res svinībām novembrī.  „ImantaDimanta un draugi” ir 
apliecinājums, ka mēs – 21. gadsimta latvieši pasaulē – 
spējam saprasties, sadarboties un skandināt Latvijas vār-
du pasaulē. Ansambļa divi dalībnieki  uzauguši latviešu 
ģimenēs ārpus Latvijas – Amerikā un Vācijā, pārējie trīs 
dzimuši un auguši Latvijā. „ImantaDimanta un draugi” 
mūziķi ir vokālistes Katrīna Dimanta un Imanta Nīgale, 
ģitarists Krišjānis Sils, basģitarists Kristaps Strods, bun-
dzinieks Matīss Uškāns. Katrīna Dimanta spēlē arī vijoli 
un čellu, Imanta Nīgale – mandolīnu. Koncertturneju 
rīkoja Amerikas latviešu apvienība (ALA) ar ALAs 
Latvijas Simtgades fonda financiālu atbalstu.  

 Mūsu ģimene tika lūgta dalīties iespaidos par  kon-
certu Losandželosā. Mans brālis Roberts ar ģimeni bija 
atbraukuši ciemos no Alabamas. Viņi sprieduši, ko darīt 
pavasaŗa brīvdienās, un uzzinājuši, ka Losandželosā būs  
„ImantaDimanta un draugi” koncerts, nolēma braukt uz 
šejieni.  
      „ImantaDimanta” ir ļoti pazīstama un iemīļota 
Gaŗezera vasaras vidusskolas audzēkņiem. Mana brāļa 

meita Aija stāstīja, ka klausās „ImantaDimanta” mūziku, 
braucot ar automašīnu, un visām amerikāņu draudzenēm 
arī tā ļoti patīk! 
   Kaut Dienvidkalifornijā bija lietains laiks, koncerts 
bija labi apmeklēts. Tas bija jautrs, patīkams vakars! 
Varēja dejot, dziedāt un paciemoties ar draugiem!    
Vietējie tautieši tika iesaistīti vakara programmā: otrā 
daļā Pauls Berkolds spēlēja akordeonu, Losandželosas 
tautasdeju grupa „Pērkonītis” dejoja un aicināja publiku 
pievienoties.                                               Daina Ābele 

 

„Kāposti, danči un ImantaDimanta!”        
Aija Ābele 

„Bija jauki atkal iegriezties latviešu namā, paēst 
garšīgas vakariņas, klausīties, kā dzied „ImantaDimanta 
un draugi” un kārtīgi izdejoties kopā ar „Pērkonīti”. 
Liels paldies visiem rīkotājiem par šo skaisto vakaru, 
īpaši ALAi un mūsu viesiem no Latvijas.”  

Roberts Ābele 
„Priecājāmies un baudījām jautru mūziku! Koncerta 

apmeklētāji gan dziedāja līdzi, gan dejoja kopā ar tautas-
deju kopu „Pērkonītis!” Vienreizēji talantīgi un sirsnīgi 
mūziķi!”   

Anna Ābele 

Atsauksmes par „ImantaDimanta un draugi”  koncertu  
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Pūpolsvētdienas rītā latviešu skolā sākās nopietna ga-
tavošanās tradicionālai Lieldienu olu krāsošanai. Šajā 
aizrautīgajā nodarbībā iesaistījās visjaunākie un mazākie 
bērnudārza grupas audzēkņi, kā arī jau daudz pieredzēju-
šākie vecāko klašu skolēni.  

Skaidri varēja just vecāku, skolotāju un bērnu vēlē-
šanos darboties –  olām pietīt puķītes un lapiņas.  

Bērnudārza audzēkņi bija cerējuši, ka  arī šoreiz Lisa 
Edmondsone atvedīs mazos, pūkainos trusīšus, bet šogad 
diemžēl viņu nebija. Lisa paskaidroja, ka trusīšiem liela 
kņada nepatīk.  Un šajā agrajā rīta stundā tāda nenolie-
dzami bija. Lai iepriecinātu un uzmundrinātu mazos 
bērnus, bērnudārza audzinātāja Sanita Šūmane aicināja 
audzēkņus izgatavot pašiem savus Lieldienu zaķīšus, 
kuŗus varēja paņemt līdzi uz mājām.  

Kamēr mazie ķipari rūpīgi strādāja, gatavojot saulai-
nos zaķēnus, skolotāja Dziesma Tetere  kopā ar vecāko 
klašu skolēniem gatavoja Lieldienu puzurus un 
„izpūsto” olu rotājumus.  

Diāna Zaķe un Endija Damroze čaklajiem krāsotā-
jiem bija sarūpējušas bagātīgas pusdienas.  

Pie katliem, kuŗos sīpolu mizās, zilos kāpostos un 
sarkanās bietēs vārījās olas, stāvēja Endija Damroze, 
Dziesma Tetere, Ingrīda Dženningsa un Līga Sviksa.  

Ir bezgala patīkami, ka mēs aizvien kopīgi vienoja-
mies latviešu tradiciju mācīšanā un saglabāšanā. 

Paldies visām fotografēm, kuŗas attēlos iemūžināja 
nodarbības šajā skaistajā  Pūpolsvētdienas rītā! 

Skolas mācību pārzine Aija Zeltiņa-Kalniņa 

Oliņ, boliņ... čimpiņ, rimpiņ... – olu krāsošana latviešu skolā 

No k.: Katrīna Strobele, Sofija Rutmane,  
Sabrina Jerumane, Seilore Linda Helgrena Hugo Svikss prāto, kā vislabāk olai pietīt lapiņas 

Bērnudārza  audzēkņi un viņu vecāki  iegrimuši 
darbā, ietinot un krāsojot olas   
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Eduards Zeltiņš-Kalniņš gatavo 
puzuru 

Top Lieldienu puzuri; no kr.: Eduards Barks,  
Ieva Arnolda, Mikus Arnolds,  

skolotāja Dziesma Tetere, Sofija Rutmane 

Bērnudārza bērni rāda pašizgatavotos Lieldienu 
zaķēnus; no kr.: Karla Liberte, Kristofers Karami, 
skolotāja Sanita Šūmane-Karami, Anna Arnolda, 

Eidens Urens, Hugo Svikss 

No kr.: Mia Trapse un Gabriella 
Damroze ar krāsošanai 

sagatavotām olām 

Latviešu skolas absolvente un 
palīgskolotāja Aija Reimane māca 

Lindai Helgrenai apgūt olu 
krāsošanas iemaņas 

Ej pa ceļu, gavenīt, 
Ar saviem vīkstekņiem; 
Atnāks man liela diena 
Ar baltām oliņām.  
 
Cērtat, brāļi, oša kārtis, 
Vītējiet saulītē; 
Kad atnāks liela diena, 
Pakariet šūpolītes.  

Brāļi, brāļi, liela diena, 
Kur kārsim šūpulīti? 
Kalniņāi liepiņāi 
Nāks māsiņas šūpoties.  
 
Slaidi laidos metenī, 
Lai liniņi gaŗi aug; 
Lieldienā olas viŗu, 
Lai telītes barojās.  
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Dienvidkalifornijas latviešu biedrības pilnsapulce 
notika  25. martā  Latviešu sabiedriskā centra  Alfona un 
Ināras Reinu piemiņas telpās. Sapulce sākās pulksten 
1.20 pēcpusdienā. Par pilnsapulces vadītāju ievēlēja 
Ivaru Mičulu, sekretāri Dziesmu Teteri. 

Pilnsapulcē piedalījās: Lisa Edmondsone, Inguna 
Galviņa, Aivars Jerumanis, Ivars Miculis, Nora Mičule, 
Dāvis Reins, Guna Reina, Dace Taube, Jānis Taube 
jaunākais, Dziesma Tetere, Aija Zeltiņa-Kalniņa. 

Kopsapulcē  nolasīja un pieņēma darba kārtu. Par 
sapulces vadītāju ievēlēja DK LB  valdes priekšsēdi 
Ivaru Mičuli, sekretāri – Dziesmu Teteri. Tika nolasīts 
iepriekšējā gada pilnsapulces protokols. 

Ivars Mičulis bija sagatavojis pārskatu  par  2017. ga-
da darbību. 

DK LB valdē darbojās: Jānis Daugavietis, Inguna 
Galviņa, Guna Jostsone, Tamāra Kalniņa (kasiere),  Aija 
Zeltiņa Kalniņa, Valdis Ķeris,  Nora Mičule, Ivars 
Mičuls, Astra Moora (sekretāre un DK Informācijas 
Biļetena redaktore), Valdis Pavlovskis, Dāvis Reins 
(priekšnieka vietnieks), Pēteris Staško, Jānis Taube 
jaunākais, Dziesma Tetere (priekšnieka vietniece), 
Diāna Zaķe. 

Revīzijas komisijā:  Kārlis Millers, Tālivaldis Paegle, 
Jānis Ripa. 

Biedrības valdē 2018. gadam nekandidēja: Miķelis 
Cilnis, Pēteris Brecko un Andris Blāķis. Ivars Mičulis 
pateicās viņiem  par rosīgo un pašaizliedzīgo darbu. 

Biedrības  valdes sēdes notiek katra mēneša otrajā 
trešdienā  plkst. 8.00 vakarā vai  svētdienā  (pēc 
iepriekšēja paziņojuma). Valdes sēdēs aicināti pieda-
līties visi, kuŗus interesē biedrības darbs.  

2017.  gada beigās  biedru naudu bija samaksājuši 
174 biedri.  Par DK LB biedru var kļūt, samaksājot gada 
biedru naudu. Biedru nauda ir $35 gadā, ģimenēm $50, 
studentiem $10.  Ivars Mičulis pateicās Tamārai 
Kalniņai par neatlaidīgo darbu, piesaistot biedrus mūsu 
organizācijai. Personīgu iemeslu dēļ viņa valdes darbā 
otrajā pusgadā vairs nevarēja  aktīvi piedalīties.  

Biedrības darbs tiek atspoguļots  Informācijas 
Biļetenā, kas iznāk 9 reizes gadā 310 eksemplāru 
metienā. Biedrības  biedri  DK latviešu informācijas 
biļetenu sanem par brīvu. Biļetena redaktore ir Astra 
Moora. Pērn 1. septembrī viņa pārcēlās uz dzīvi 
Konektikutas pavalstī, bet darbu turpina.  Biļetenu 
iespiež Pēteris Brecko, izsūta Dāvis Reins. Raksti un 
fotografijas jāsūta Astra Moorai. Biļetenu saņem 
daudzas latviešu organizācijas ASV, to sūta Misiņa un 
Valsts nacionālajai bibliotēkai Rīgā, DK LB biedriem, 

kuŗi pārcēlušies uz dzīvi Latviā un citur.  Biļetenu var 
lasīt tīmeklī: ir www.biletens.com  

Biedrība par sarīkojumiem informē  arī  Facebook un 
citos sabiedriskos informācijas avotos, izsūta e-pasta 
vēstules.  

Iepriekšējais gads biedrībai bijis ļoti aktīvs. 
Dienvidkalifornijas latviešu biedrība pērn  rīkoja vai 
atbalstīja 12 dažādus sarīkojumus. Biedrības valdes 
locekļi  piedalās gandrīz visos Dienvidkalifornijas 
latviešu sarīkojumos, ir to rīkotāji vai atbalstītāji.  

DK LB galvenais mērķis ir  atbalstīt  kultūras un un 
izglītības programmas. Ļoti labi izdevās Dziesmas 
Teteres rīkotais vakars, kuŗā piedalījās mūsu vietējie 
mākslinieki, latviešu skolas audzēkņi  un jaunieši kopā 
ar Latvijas rokgrupu „Credo”. Šajā koncertā bija vairāk 
nekā 120 visa vecuma apmeklētāju. 

Dāvis un Guna Reini palīdzēja sarīkot vairākas filmu 
izrādes, pēc tām bija tikšanās ar režisoriem un pārrunas.  

Losandželosā notika  globālās policistu, glābēju un  
ugunsdzēsēju sporta spēles, Valdis Ķeris un Dāvis Reins 
tikās ar dalībniekiem no Latvijas un aicināja viņus uz 
pieņemšanu latviešu namā.  

1941. gada 14. jūnijā uz Sibiriju aizvesto piemiņas 
pēcpusdiena Ivara Mičuļa vadībā notika baznīcā pēc 
dievkalpojuma. Šogad bija igauņu kārt to rīkot, bet viņi 
atteicās.  Jālemj par šādiem piemiņas sarīkojumiem 
nākotnē, iespējams, tos varētu uzņemties Amerikas 
baltiešu brīvības līga (BAFL).  

Jāņi tika svinēti pie Baltakmeņu ezera, Jānis Taube kā 
vienmēr gatavoja cepeti un gaidīja līgotājus. Jau iepriekš 
bija zināms, ka nebūs daudz apmeklētāju, jo daudzi 
jaunieši aizbrauca uz vasaras nometnēm.  Oficiālo 
programmas daļu vadīja Dziesma Tetere un Ivars 
Mičulis. 

Latvijas valsts dibināšanas 99. gadadienas svinības 
sākās no paša rīta – pie nama tika pacelts karogs, dejoja 
tautasdeju kopa „Pērkonītis”,  dziedāja skolas audzēkņu 
koris,  bija individuāli vokālie sōlo priekšnesumi un 
patriotisku dzejoļu lasījumi. Nams bija ļaužu pilns, 
dienas gaitā tajā iegriezās apmēram 200 dažāda vecuma 
apmeklētāju. Bagātīgu mielastu sagādāja DK Daugavas 
Vanagu apvienība, latviešu skolas saime un DK LB. 
Galvenais runas teicēja bija Latvijas vēstnieks ASV 
Andris Teikmanis. Koncertprogrammu, kuŗā bija 
latviešu komponistu darbu aranžējumi, sagatavoja  
vijolnieks un pianists Armands Melnbārdis. Svinību 

Dienvidkalifornijas latviešu biedrības mērķi un uzdevumi 

Ikvienam ir roka jāpieliek... 
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vadītāja un galvenā rīkotāja – Dziesma Tetere ar 
palīgiem.  

Amerikas latviešu apvienības Atzinības rakstu par 
ilggadēju darbību un īpašiem sasniegumiem saņēma 
pieci Dienvidkalifornijas  latviešu biedrības biedri: 
Aivars Jerumanis, Maruta un Leonīds Ratermaņi,  Lolita 
Ritmane-Matsone un Dziesma Tetere.  

Dienvidkalifornijas latviešu biedrības goda rakstus 
saņēma Aija Zeltiņa-Kalniņa un Pauls Berkolds.  

Labi izdevās vecgada balle „Zem avaigžņotās 
debess”, kuŗā piedalījās ansamblis „Lāčkāja”. Ballē bija 
vairāk nekā 100 apmeklētāju. Lielu pateicību pelnījuši 
rīkotāji  un vadītāji –  Dziesma Tetere, Annija Tetere, 
Irēna Diča, Sigita Hadada, Endija Damroze, Ingūna 
Kasagrande, nama valdes locekļi par sadarbību, īpaši 
Vita un Valdis Volkovski.  

DK LB 2017. gadā  atbalstīja Losandželosas latviešu 
skolu, piešķīra  stipendijas  mācībām vasaras vidussko-
lās Kursa un Gaŗezers, Mežotnes bērnu nometnē. Līdz 
šim piešķirta stipendija visiem jauniešiem, kuŗi lūguši 
atbalstu, un biedrības valde aicina viņu vecākus 
iestāties biedrībā. Biedrība atbalsta mūsu jumta 
organizāciju – Amerikas latviešu apvienību  un ir 
ALAs zelta biedre. ALAs kongresā 2017. gadā 
biedrības delegāti bija Ivars Mičuls un Astra Moora. 
Biedrības pārstāvji piedalās arī lietuviešu un igauņu 
valsts svētkos.   

Mūsu biedri aktīvi atbalsta un informē vietējo sabied-
rību, piešķiŗ stipendijas jauniešiem, atbalsta latviešu 
skolu, uztur bibliotēku un ir aktīva kultūrālajā un 
nacionālpolītiskajā laukā. Biedrība atbalsta arī 
Association for the Advancement of Baltic Studies, 
Baltic Association to the United Nations, Amerikas 
baltiešu brīvības līgu, Amerikas latviešu jaunatnes 
apvienību, Pasaules brīvo latviešu apvienību, Latvijas 50 
gadu okupācijas mūzeju, mūzeju un pētniecības centru 
„Latvieši pasaulē”, Latvijas bērnu fondu un Kursu. Tā ir 
arī visu šo organizāciju biedre. Mums ir sakari ar mūsu 
māsas biedrību Daugavpilī. 

Milzīga pateicība Jānim Daugavietim par rēgulāru 
novusa turnīra rīkošanu.   

Ir Latvijas 100 gadu jubilejas gads. Tiek plānotas 
greznas 18. novembŗa svinības un citi sarīkojumi. Lai 
visu iecerēto paveiktu, nepieciešami jauni spēki. Ikviens, 
kam interese, aicināts nākt talkā, iestāties biedrībā un 
darboties valdē. 

Biedrības budžetā  2017. gadā ir apmēram 4500 do-
laru iztrūkums, jo daudz mazāk biedru maksā biedru 
naudu. Biedrības Bank of America konts ir slēgts, jo 
pārpratuma dēļ laikus netika iesniegta informācija par 
organizācijas bezpeļņas statusu. Tagad atvērts jauns 

konts Lietuviešu kreditsabiedrībā, Dienvidkalifornijas 
latviešu biedrība ir šīs kreditsabiedrības biedre, un visi  
DK LB biedri var kļūt par kreditsabiedrības biedriem. 
Vairāk infomācijas var iegūt, sazinoties ar Jāni Taubi.  

Dāvis Reins, Jānis Taube un Ivars Mičulis pārskata 
visus bankas dokumentus un 2017. gada pēdējos izde-
vumus un ieņēmumus. Revīzijas komisija 2017. gada 
revīziju vēl nav beigusi, bet sola pārskatu sagatavot līdz 
š. g. aprīļa beigām. Ienākumu un ziedojumu 
samazināšanās dēļ biedrībai jaizvērtē un jāpārdomā 
ienākuma avoti. Svarīgi  iesaitīt jaunus biedrus, izvērtēt 
atbalsta ziedojumu summas un sākt ziedojumu vākšanas 
akciju.   

Par ALAs 2018. gada kongresa delegātiem pilnsapul-
ces dalībnieki izraudzījās Astru Mooru un Ivaru Mičuli. 

 Valdes locekļu pienākumus sadalīs aprīļa un maija 
valdes sēdē.  

Pēc pilnsapulces Dāvis Reins un Jānis Taube parādīja 
no Latvijas atsūtīto dokumentārfilmu „Vārpa – apsolītā 
zeme” par Brazīlijas latviešiem.  

Dziesmu svētkos vajadzīgi 
brīvprātīgie palīgi  

Latvijas Nacionālais kultūras centrs līdz 30. aprīlim 
aicina pieteikties brīvprātīgos  palīgus XXVI Vispārē-
jiem latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkiem.  

Pirmssvētku un svētku laikā būs vajadzīgi vairāk 
nekā 1000 brīvprātīgo – vietu ierādītāji, informācijas 
centru darbinieki, ūdens izdalītāju dalībniekiem u. tml.   

Pieteikties Dziesmu un deju svētku brīvprātīgā 
darbam var, aizpildot elektronisku anketu tīmeklī: 
www.brivpratigie.lv  Brīvprātīgajam jābūt gatavam 
veltīt vismaz 20 stundas darba veikšanai. Aicinātas 
pieteikties personas vecumā no 16 gadiem (personām no 
16 līdz 18 gadiem nepieciešama vecāku atļauja) ar 
labām latviešu valodas zināšanām, (atsevišķiem papildus 
darbiem – arī ar angļu, krievu un citu svešvalodu 
zināšanām).  

Brīvprātīgajiem darbiniekiem tiks nodrošināta ēdinā-
šana, iespēja bez maksas izmantot Rīgas sabiedrisko 
transportu, tiks izsniegta Svētku ID karte un darba 
atribūtika. XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI 
Deju svētkus (no 30. jūnija līdz 8. jūlijam) rīko Latvijas 
Nacionālais kultūras centrs, atbalsta Swedbank, 
Elektrum, Latvijas Mobilais telefons (LMT), Rimi, 
Squalio un Circle K Latvia.  

Nāc mūsu pulkā, draugs! 
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AABS konference Stanforda 
universitātē  

Stanforda universitāte Kalifornijā sadarbībā ar 
Baltijas studiju veicināšanas asociāciju (Association for 
the Advancement of Baltic Studies – AABS)  no 1. līdz 
3. jūnijam  rīko XXV AABS konferenci un AABS       
50 gadu jubilejas svinības. Baltijas studiju veicināšanas 
asociācija ir akadēmiska biedrība, kuŗā apvienojušies 
Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, ASV, Kanadas, Izraelas,  
Austrālijas, Japānas un citu valstu pētnieki. Asociācija 
dibināta 1968. gadā Merilendas universitātē, ASV. Tās 
darbības mērķis ir atbalstīt zinātniskos pētījumus un iz-
glītības programmas par trīs Baltijas valstu vēsturi, kul-
tūru, kā arī sociālpolītisko un ekonomisko attīstību. 
AABS rīko rēgulāras zinātniskas konferences, atbal-
sta Baltijas valstu pētnieku zinātniskās programmas, 
stipendiju, godalgu, balvu piešķiršanu. Asociācijai ir 
divi rēgulāri izdevumi: Jornal of Baltic Studies un Baltic 
Studies Newsletter. Šos izdevumus iespējams abonēt 
AABS vietnē tīmeklī: http://aabs-balticstudies.org/ 

Latviju AABS direktoru padomē pārstāv Ivars Ījabs 
(Latvijas Universitāte), Māra Lazda (Ņujorkas pilsētas 
universitāte) un Guntis Šmidchens (Vašingtonas univer-
sitāte). 

Konferencē Stanforda universitātē būs 11 darba sesi-
jas, kuŗās runās par Baltijas valstu sasniegumiem gad-
simta gaŗumā pēc neatkarības iegūšanas un 27 gadus pēc 
tās atgūšanas. Uzmanība tiks pievērsta arī arvien vairāk 
pieaugošajai baltiešu izceļošanai un Baltijas valstu sa-
darbībai ar tautiešiem ārvalstīs.  

Būs plaša kultūras programma: 2. jūnijā Baltijas 
kultūras vakars un 3. jūnijā konferences beigās filmas 
„Pelni sniegā” izrāde. 

Konferences  atklāšanā uzrunu „Baltijas valstis un 
cilvēktiesības Eiropā” teiks Eiropas Padomes cilvēktie-
sību komisārs  Nils Muižnieks.   

Konferencē piedalīsies apmēram trīssimt zinātnieku, 
pētnieku, studentu un sabiedrisko darbinieku. No Latvi-
jas pieteikušies Latvijas Universitātes, Daugavpils  uni-
versitātes, Ventspils Augstskolas profesori un mācībspē-
ki,  Latvijas Okupācijas mūzeja darbinieki, sabiedrisko 
un polītisko organizāciju pārstāvji, žurnālisti.  

Daudzos konferences sarīkojumos ieeja būs brīva.   
Konferences apmeklētāju reģistrācija sākās 1. aprīlī. 
Lūgums pieteikties laikus, jo daudzos sarīkojumos vietu 
skaits ierobežots.  

AABS konferencei vajadzīgi brīvprātīgi palīgi! 
Informācija: www.volunteersignup.org/CM7W7  
Informācija par konferenci: http://
aabs2018.stanford.edu/ 

Calling all 
Baltic activists! 

Please join the Joint Baltic 
American National 
Committee (JBANC) and the 
American Latvian 
Association (ALA) on the 

first Baltic Advocacy Day, May 3, 2018. Constituents from 
Latvian-American, Lithuanian-American, and Estonian-
American communities will go to Capitol Hill and meet with 
congressional staffers to inform Congress on Baltic issues. 
Each meeting lasts about 15 minutes. While no foreign affairs 
or advocacy experience is necessary, enthusiasm is required! 
 

More details to follow, including a legislative briefing in the 
morning, issue briefs to study ahead of time, a panel 
discussion at the Capitol Building and a cocktail hour after 
the event. 
 

Please RSVP to LazdinsE@Live.com ASAP so we have 
adequate time to book meetings with your congressional 
offices! No matter what your political affiliation, it is our 
responsibility to speak up for the Baltics. 
 

There are several current issues that our elected officials need 
to be informed of, and take action on, that directly impact 
Baltic security and U.S. interests there.   
 

Most recently, a Senate resolution (S.Res 432) was 
introduced last week to congratulate the Baltic nations on 
their 100-year anniversaries of independence. President 
Trump will be meeting with all three Baltic nations' 
presidents on April 3-4. Let's get this resolution passed, to 
show that Congress continues to stand behind these three 
allies and their right to ongoing independence!   
 

Please take 10 minutes to contact both of your senators, to 
urge them to support this legislation and other requests noted 
in the text below. Some senators have already co-sponsored 
the resolution, so there is a second version of text below to 
use, to thank them for their support. A House version of the 
resolution is expected soon, and we will send a second Call to 
Action for that.   
 

Calling your elected officials by phone is the more effective 
way to get your voice heard, but if you prefer, the online 
contact form that officials provide also works. If you are 
going to use the form, please feel free to personalize the text. 
For letter samples, please visit: www.alausa.org!   
 

In any case, please do not skip this opportunity to speak up 
for the Baltics and keep your Congress representatives 
accountable! Let's protect American interests of peace and 
stability in the Baltics!!   
 

      Thank you,  
    ALA Call to Action UNIT Management Committee 
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Baltic Exceptionalism? A Roundtable featuring Baltic 
Foreign Ministers and Prof. Anna Grzymala-Busse  
 
Join us for an engaging roundtable with the foreign 
ministers of the Baltic countries and Prof. Anna Grzymala
-Busse, who will discuss: 
 
Baltic Exceptionalism? 
As a wave of populism and political divisiveness seem to 
be rising elsewhere in Europe, the Baltic republics appear 
to have escaped these worrisome trends. International 
interference in elections, anti-democratic sentiments, 
immigration, and a host of populist and protest parties 
dominate the political debates in the rest of Europe. Yet 
while Estonia, Latvia, and Lithuania are firmly ensconced 
in Europe, and have certainly experienced political 
pressure from their neighbors, they appear to have 
weathered the storm far more robustly. To what extent can 
we talk about “Baltic exceptionalism,” and how can we 
explain it?  
 
Sven Mikser has been the Minister of Foreign Affairs of 
the Republic of Estonia since 2016. He has previously 
served as the Minister of Defence of the Republic of 
Estonia. He has also been a long-time member of the 
Estonian Parlament, where he has served as Chairman of  
the Foreign Affairs Committee and member of the  
Delegation to the NATO Parliamentary Assembly. 
 
Edgars Rinkēvičs has been the Minister of Foreign Affairs of the Republic of Latvia since 2011. He has previously 
served as Head of the Chancery of the President of Latvia, State Secretary in the Ministry of Defense of the 
Republic of Latvia, and as Chief of the Office for organizing the NATO Summit of the Heads of State and 
Government, which took place in Riga, in 2006. 
 
Linas Linkevičius has been the Minister of Foreign Affairs of the Republic of Lithuania since 2012. He has 
previously served as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Lithuania to the Republic of 
Belarus, Representative of Lithuania to the North Atlantic Council, Head of the Lithuanian Mission to the WEU and 
NATO, Minister of National Defence of the Republic of Lithuania, and member of the Lithuanian parliament. 
 
Anna Grzymala-Busse is Professor in the Department of Political Science at Stanford University. Her research 
interests include political parties, state development and transformation, informal political institutions, religion and 
politics, and post-communist politics. She has published two books on the paradox of the communist successor 
parties in East Central Europe and the role of political parties and party competition in the reconstruction of the post
-communist state.  
 
 

Friday, June 1, 2018 
2:00 to 3:30 pm 
  
Fisher Conference Center 
The Frances C. Arrillaga Alumni Center (Map) 
(326 Galvez St., Stanford) 
  
Closest parking may be found on Galvez St., Memorial Way, 
or at Stanford Visitor Center. 
  
RSVP requested. Seating is limited.  
More Information or contact Liisi Esse. 

The event takes place as part of the 2018 AABS Conference at Stanford University and is co-
sponsored by Stanford Libraries and European Security Initiative, The Europe Center at the 

Freeman Spogli Institute for International Studies 
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Check out: www.latvia100usa.org 
- to find out what's happening 
in the US,  
- about Ideas for Celebrating, 
- about Financial Support for 
events, 
- to join The Centennial Club Website 
dedicated to Latvian American Centennial 
celebrations in English and Latvian.  
Pass the information along! 

Liga Ejups ALA Dir. of Cultural Affairs 

How to donate to LBF  
Latvijas Brīvības Fonds, LTD (LBF) exists to receive 
and administer funds exclusively for educational and 
charitable purposes within the meaning of Section 501
(c)3 of the Internal Revenue Code, and specifically to 
support the World Federation of Free Latvians, 
Inc.  LBF is a tax exempt organization. 
  
What a Donor to LBF needs to do: 
 1. Write a check payable to "Latvijas Brivibas Fonds, 
LTD." 
2. Write a letter to LBF advising of the donation to the 
LBF. 
3. Send the check and the letter to:  Latvijas Brivibas 
Fonds, LTD, 400 Hurley Avenue, Rockville, MD  20850
-3121, USA 
  
LBF will then deposit the check in LBF's account, and 
advise its Board that is has received a donation.  LBF 
will then send  to the donor a formal confirmation of the 
donation received by a "non-profit organization exempt 
from United States federal tax under Section 501(c)3 of 
the Internal Revenue Code."  This donation will be 
reflected on LBF's IRS Form 990 
- Return of Organization Exempt from Income 
Tax.  LBF will then send a thank-you letter to the donor. 
  
Finally, It is recommended that the potential donor 
contact the President of the LBF prior to the donation to 
resolve any questions that may arise.  For example, this 
could be a one-time donation, a repeating donation, or a 
planned donation in the future (inclusion of LBF in a 
will/testament, for example).  The contact information of 
the LBF President is: Roberts Kukainis, 
Email:  roberts@kukainis.com  
Phone: +1 864.434.1656 

Ziemeļkalifornijas latviešu 
biedrības jaunais priekšnieks  – 

Mārtiņs Andersons no 
Dienvidkalifornijas 

Ziemeļkalifornijas lat-
viešu biedrības priekšniece 
vairākus gadus bija Taira 
Zoldnere.  

Februārī ZK latviešu 
biedrības valdes sēdē 
priekšnieka amatu pārņēma 
Mārtiņš Andersons. 

Losandželosā daudzi 
atceras un labi pazīst 
Mārtiņu Andersonu. Viņš 
Losandželosā ir dzimis, 
mācījās latviešu skolā, 
dziedāja jauktajā korī, 
dejoja tautasdeju kopā „Pērkonītis”, piedalījās teātŗa 
izrādēs.  

Mārtiņa tēvs Māris Andersons Losandželosā bija 
centrālās Bank of America viceprezidents. Viņam izde-
vās no bankas dabūt lielu aizdevumu – 100 000 dolaru – 
latviešu nama celtniecībai.   

Nav aizmirstamas Mārtiņa mātes Andas Andersonas 
brīnišķīgās mākslas darbu izstādes. 

Mārtiņš Andersons Čikāgā studēja ekonomiku un 
starptautisko polītiku, pēc studijām pārcēlās uz dzīvi 
Ņujorkā un vairākus gadus strādāja slavenajā finanču 
centrā Wall Street par ieguldījumu konsultantu.  

Arī Ņujorkā Mārtiņš aktīvi iesaistījās latviešu 
sabiedrībā, vadīja tautasdeju kopu, latviešu jauniešu 
pulciņu, brauca uz Amerikas latviešu apvienības 
kongresiem.  

Mārtiņam gribējās papildināt savas zināšanas, viņš 
iestājās uzņēmumdarbības skolā, ieguva maģistra gradu 
un atgriezās Kalifornijā, gan ne vairs Losandželosā, bet 
Sanfrancisko, kas tagad kļuvusi par dzīvesvietu. Mārtiņš 
ir arī Ziemeļkalifornijas latviešu kreditsabiedrības 
Aizdevumu komitejas loceklis  Dienvidkalifornijā (sk. 
sludinājumu 25. lappusē). 

Viņš dzied Sandrancisko jauktajā korī, plāno pieda-
līties Dziesmu svētkos Latvijā. Kopā ar brāli Filipu viņš 
ir Losandželosas latviešu vīru koŗa „Uzdziedāsim, 
brāļi!” dalībnieks, un abi mēro tālo ceļu uz mēģināju-
miem latviešu namā. 

Dienvidkalifornijas un Ziemeļkalifornijas latviešu 
biedrība turpinās sadarbību! 
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Dienvidkalifornijas latviešu aktīvitātes 

Koncertā Kalamazū tika atskaņots 
Lolitas Ritmanes  skaņdarbs 

„Uvertīra gaismai”   
Mičiganas pavalsts pilsētā Kalamazū 25. martā 

Dalton Center Recital Hall notika Latvijas 100 gadu 
jubilejai veltīts koncerts.  

Trīs sōlisti  un Rietummičiganas universitātes 
koris latviešu valodā dziedāja vairākas latviešu 
komponistu dziesmas.  Rietummičiganas 
universitātes simfōniskais orķestris (Western 
Michigan University Symphony Orchestra) diriģenta  
Brūsa Učimuras (Bruce Uchimura) vadībā  atskaņoja 
Jāņa Mediņa un Jāzepa Vītola skaņdarbus un 
koncerta beigās  Lolitas Ritmanes kompoziciju 
„Uvertīra gaismai”.  

Aija Matsone (otrā no kreisās puses) ir Losandželosā  
1964. gadā dibinātā Amerikas jauniešu simfōniskā 
orķestŗa (The American Youth Symphony – AYS) 

dalībniece.  Attēlā: pēc koncerta Sounds About Town 
Valta Disneja koncertzālē 25. martā 

Jūlija Plostniece ne tikai dzied, dejo, piedalās teātŗa 
izrādēs, iestudē lugas, tēlo filmās – 24. martā  Prado 
Regional Park viņa bija viena no dalībniecēm 5 km 
skrējienā pa dubļiem, lai sekmētu atbalstu bērnu 

slimnīcai  St. Jude Children's Research Hospital, kuŗā 
tiek ārstēti bērni, kas slimo ar vēzi un citām 

bīstamām slimībām. Slimnīcas darbinieki ir pateicīgi 
par  jebkuŗu, kaut nelielu ziedojumu; ziedot 
iespējams, zvanot pa tālruni: 1- 800-805-5856   

Diāna Zaķe (pa kreisi) kopā ar māsu Elizabeti  
Heronu 24. martā Santabarbarā piedalījās studentu 

gājienā March for Our Lives, atbalstot ieroču 
pārdošanas ierobežojumus 
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Beļģijas latviešu ev. lut. draudzes mācītājs Rinalds Gulbis 
Briselē 2017. gada 27. oktōbrī kristīja Valža Ķera mazmeitu, 
Elfas un Gijoma Renodjēru (Guillaume Renaudiere) meitu 
Amēliju. Amerlijas krusttēvs  ir Mauro Skalia (Scalia), 
krustmāte  – Jūlija Plostniece.  

Amēlija Renodjēra dzimusi 2016. gada 3. septembrī Briselē,  
viņai ir Latvijas un Beļģijas pavalstniecība. 

Gijoms Renodjērs strādā Beļģijas parlamentā, Elfa Renodjēra 
– Eiropas Savienībā Briselē.  

No Losandželosas uz kristībām aizbrauca arī  Elfas māsa Lara 
Saviča. 

Aivara Dorša 77 gadu jubilejas svinības 

No kr.: Inguna Galviņa, jubilārs Aivars Doršs, viņa 
krustmāte Milda Bleka (Black), Nora Mičule, 
Dzintra Janava, Edgars Andersons 20. martā 

Belmont Village Senior Living, kur notika svinības   

Senioru mītnes pārstāvis 
jubilāram pasniedza 
krāšņi rotātu  torti 

Aivars Doršs un viņa mīļā 
krustmāte Milda Bleka 

Amēlijas Ķeres Renodjēras kristības Beļģijā 

No kr.: vectēvs Valdis Ķeris, meita Elfa Ķere-
Renodjēra, mazmeita Amēlija,  

mācītājs Rinalds Gulbis  

Kristības baznīcā: krusttēvs Mauro Skalia, 
krustmāte Jūlija Plostniece, mācītājs Rinalds Gulbis, 

Elfa Renodjēra ar mazo meitiņu Amēliju  

Attēlā pa labi: Elfa, Gijoms un Amēlija Renodjēri 
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Latvijas vēstniecība ASV ziņo par iespēju atjaunot 
vai pieprasīt Latvijas Republikas pasi un/vai personas 
apliecību (ID karti) Losandželosā 2018. gada 29. un 30. 
maijā  Latviešu sabiedriskajā centrā 1955 Riverside Dr. 
Los Angeles, CA 90039 

 Papildinformācija Latvijas vēstniecības ASV vietnē 
tīmeklī: http://www.mfa.gov.lv/usa/konsulara-
informacija 

 13. Saeimas vēlēšanās 2018. gada 6. oktōbrī balsot 
varēs tikai ar pasi, kuŗai nav beidzies derīguma termiņš. 

Lai pieteiktos pases apmaiņai pārvietojamā pasu 
darbstacijā, līdz 2018. gada 13. maijam uz Latvijas 
vēstniecību ASV jāatsūta šādu dokumentu kōpijas: 

•  Latvijas pases kōpija. Ja pasi pieprasa pirmo reizi, 
jānosūta dzimšanas apliecības kōpija;  

•  Kōpija dokumentam, kas apliecina pastāvīgu 
uzturēšanos ASV (ASV pase, ASV vīza vai uzturēšanās 
atļauja, darba atļauja, I-94 vai I-20 forma, vai cita 
dokumenta kōpija); 

• IESNIEGUMS (sk. vēstniecības vietnē tīmeklī: 
http://www.mfa.gov.lv/usa/konsulara-informacija/
informacija-par-parvietojamo-pasu-darbstaciju) 

 Pieprasot pasi bērnam, jāatsūta bērna dzimšanas 
apliecības kōpija. Pasi var pieprasīt viens no vecākiem, 

kas ir Latvijas pavalstnieks vai arī citas valsts pavalst-
nieks, uzrādot otra notāriāli apliecinātu (un ar Apostille 
apliecinātu) piekrišanu pases dokumentu iesniegšanai un 
bērna pases saņemšanai. No 15 gadu vecuma katrs pats 
var pieteikties pases saņemšanai.  

Dokumenti jāsūta uz  consulate.usa@mfa.gov.lv;  
var arī faksēt: 202-328-2860, norādot savu kontaktin-
formāciju (tālruni, e-pastu). 

 Minēto dokumentu oriģināli jāuzrāda, ierodoties 
mobilajā pasu darbstacijā, kā arī jāsamaksā valsts un 
konsulārā nodeva. Maksāt var tikai ar bankas karti 
(debetkarti vai kreditkarti). 

 Cenrādis: pase – €113.46; pase un personas aplie-
cība (ID karte) – €120.57; personas apliecība (ID karte) 
– €99.23. Cenā ieskaitīta pases/personas apliecības nosū-
tīšanu ar Federal Express kurjērpastu uz norādīto dzī-
vesvietu. 

 Pēc 13. maija ikvienam pases pieprasītājam tiks 
paziņots konkrēts pieņemšanas laiks, iepriekš par to 
vienojoties. 

  Konsulārās nodaļas tālruņi: 202-328-2883; 202-328-
2882, 202-328-2881, e-pasts consulate.usa@mfa.gov.lv 

  

Latvijas vēstniecības ASV Konsulārā nodaļa 

Latvijas  vēstniecības ASV paziņojums 

       Baltā galdauta svētki un Eiropas filmu festivāls  

No 3. līdz 9. maijam Losandželosā notiks piektais 
gadskārtējais Eiropas filmu festivāls Starring Europa. 

Festivālā varēs noskatītes Austrijas, Beļģijas, 
Bulgārijas, Chorvatijas, Čechijas Republikas, Igaunijas, 
Italijas, Latvijas, Lietuvas, Luksemburgas, Polijas, 
Rumānijas, Ungārijas un Vācijas filmas.  

Festivāla atklāšana 3. maijā plkst. 7.30  Egyptian 
Theatre (6712 Hollywood Blvd.) 

4. maijā kinoteātrī Aero (1328 Montana Ave Santa 
Monica, CA 9040) izrādīs Latvijas kinorežisora, Lielā 
Kristapa balvas ieguvēja Kārļa Lesiņa (dz. 1987. g.)     
35 minūšu īsfilmu, drāmu „Konvertīti”  
– žurnālistu pētījums, kā Eiropas jaunie 
islāmisti nokļūst Sīrijā un pievienojas 
DAESH.  Lomās: Agnese Cīrule, Klāvs 
Mellis, Igors Šelegovskis, Lauma Balo-
de, Emīls Krūmiņš. Filmas „Konvertīti” 
pirmizrāde Latvijā bija 2016. gadā. 
Filma 2017. gadā izrādīta starptautiskā 
kinofestivālā Rumānijā. 

Kārlis Lesiņš ir režisors dokumen-
tārfilmām „Apgāztā mēness zīmē” (par 

Latvijas musulmaņu kopienu), „Izolētie latvieši” (par 
dzīvi un iespējām Latvijas laukos), „Vectēva 
tēvs” (režisors kopā ar vectēvu žigulī dodas ceļā uz 
Krievijas ziemeļiem, lai vectēvs atrastu sava izsūtītā tēva 
kapa vietu). Pērn International Bosphorus Film Festival 
Stambulā, Turcijā, „Vectēva tēvs”  atzīta par labāko 
īsmetrāžas dokumentārfilmu. 

 4. maijā svinam Latvijas Republikas neatkarības at-
jaunošanas dienu, tāpēc pulksten 6.30 sanāksim kopā un 
klāsim baltu galdautu pieņemšanā pirms filmas izrādes 
plkst. 7.00.  

Ieeja brīva, iepriekš piesakoties  e-pastā (RSVP). 
 Kinoteātrī Aero pēc latviešu filmas būs iespēja no-

skatīties  ungāru režisora Gabora Herendi pilnmetrāžas 
aktieŗfilmu (120 min.) Kingsem (Bet On Revenge). 

Vairāk informācijas: http://starringeurope.com/ 
Svinēt svētkus kopā Dienvidkalifornijas latviešus 

aicina sponsori: Dienvidkalifornijas latviešu biedrība, 
Latvijas goda konsuls Dienvidkalifornijā dr. Juris 
Bunķis un svinību vadītāja Dziesma Tetere. 

DK LB valde aicina skatītājus ierasties laikus, 
kinoteātrim nav garāžas, auto jānovieto uz ielas.   Kārlis Lesiņš 
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Veltījums Latvijai  
 

Latvijas pasta pirmā 
nerēgulāras formas  pastmarka  

Latvijas pasts  izdevis pirmo nerēgulāras formas 
pastmarku, kas veidota kā Latvijas kartes kontūra un tajā 
iestrādāts Latvijas valsts karoga motīvs. Pastmarkas 
nominālvērtība ir €0.50, tai ir pašlīmējošā pamatne un tā 
atbilst vienkāršas B klases vēstules nosūtīšanai Latvijas 
territorijā. Līdz ar pastmarku izdota arī 1000 eksemplāru 
īpaša aploksne. Abu filatēlijas izdevumu autors ir 
mākslinieks Ģirts Grīva.  

Latvijas pasta valdes priekšsēdis Mārcis Vilcāns 
paredz, ka šai pastmarkai būs unikāla vērtība, jo 
nerēgulāras formas pastmarkas filatēlijas pasaulē ir 
retums.  

Latvijas pasts šogad plāno laist klajā vēl vairākus 
valsts simtgadei veltītus pastmarku izdevumus.  

 

Latvijas Valsts prezidents Raimonds Vējonis aprīļa 
sākumā bija vizītē ASV un 4. aprīlī ieradās Sanfrancis-
ko, Kalifornijā.  

Prezidents apmeklēja nesen atvērto Latvijas 
Investīciju un attīstības aģentūras pārstāvniecību 
(LIAA), ko vada Toms Zvidriņš un tikās ar vairākiem 
sekmīgiem uzņēmējiem no Latvijas: Baltic Mafia 
dibinātāju Uldi Leitertu, IT uzņēmuma Twilio  darbinie-
ku Ģirtu Graudiņu,  Aerones dronu uzņēmuma dibinātā-
jus Daini Krūzi un Jāni Putrāmu.  

Sarunā piedalījās arī Ziemeļkalifornijas latviešu 
biedrības priekšsēdis Mārtiņš Andersons un ALAs 
Informācijas nozares vadītāja Taira Zoldnere.  

Prezidents 5. aprīlī apmeklēja Silīcija ielejas lielos IT 
uzņēmumus un tikās ar latviešiem  Ziemeļkalifornijas 
latviešu namā Sanfrancisko. 

Latvijas prezidents viesojās Sanfrancisko 

Uz Sanfrancisko tikties ar Latvijas prezidentu 
Ziemeļkalifornijas latviešu namā aizbrauca  

Dace un Valdis Pavlovski 
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Sandiego 13. martā Qualcomm’s Irwin Jacobs Hall 
(5775 Morehouse Drive) notika ceturtais gadskārtējais 
futūristu simpozijs  – CYBER2028 Futurist 
Symposium. Galveno runu simpozijā teica agrākais 
Igaunijas preizidents Tomass Ilvess. Viņš bija 
Igaunijas prezidents, kad  2007. gada aprīlī  sākās 
kiberuzbrukums valsts informācijas sistēmām.  

Ar Ievu Ilvesu un Tomasu Ilvesu tikās simpozija 
dalībnieks, Dienvidkalifornijas latviešu biedrības 

biedrs Jānis Legzdiņš  (pirmais no labās)   

Bij. Igaunijas prezidents Tomass Ilvess  
piedalījās simpozijā Sandiego 

Uz  dzīvi Losandželosā no Latvijas pārcēlusies 
Blaubuku ģimene.  Agris Blaubuks Latvijā bija aģentū-
ras „2bmodels” vadītājs. 2002. gadā  viņš ieguva titulu 
„Misters Latvija”.   

Latvijas žurnālā „Kas jauns” ziņots, ka Agris 
Blaubuks būs direktors vienā no lielākajām 
Losandželosas modeļu aģentūrām – Hollywood Models 
Management. Viņš turpināšot vadīt arī modeļu aģentūru 
Latvijā. Viena no Agra Blaubuka vadītās modeļu aģen-
tūras „2B Models” slavenām modelēm ir Katrīna Caune. 
Viņa uzvarēja konkursā Ford Models Supermodels of 
the World Brazīlijā 2010. gadā, parakstīja kontraktu ar 
aģentūru Ford Models un piedalās modes skatēs Parīzē, 
Milānā, Londonā un citur, demonstrējot ievērojamu 
modes salonu kollekcijas.  

Laura Blaubuka Rīgā bijusi  viena no skaistumkop-
šanas salona  „Saules salons” īpašniecēm. Sešas reizes 
viņa kļuvusi par Latvijas meistari sporta deju sacensībās. 
Losandželosā viņa plāno studēt architektūru.  

Laura Kosīte un Agris Blaubuks iepazinušies, 
piedaloties televīzijas izrādē „Dejo ar zvaigzni” un ir 
precējušies vairāk nekā septiņus gadus.  

Dēlam Gabrielam ir seši gadi, Losandželosā viņš  
sācis mācības skolā un un sporto – trenējas  basketbolā. 
Viņš skolā nav vienīgais latvietis, tajā mācās arī DK LB 
biedru Ineses Sviķkalnes un Džeisona Arnolda (Jason 
Arnold) trīs bērni.  

Blaubuku ģimene 1. aprīlī atnāca uz Lieldienu bro-
kastīm baznīcā un iepazinās ar šejienes latviešiem. 

Latviešu pulciņš Losandželosā vairojas 

Blaubuku ģimene Losandželosā 
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19. latviešu salidojums Trinidadā un Tobago notika no 
2017. gada 27. decembŗa līdz 2018. gada 5. janvārim. Salido-
jumi tiek rīkoti katru otro gadu, bet bijušas reizes, kad ar trīs 
gadu atstarpi. Iepriekšējais, 18. salidojums bija 2016. gadā no 
18. līdz 28. jūnijam. Tā kā 2018. gads visiem ļoti aizņemts ar 
Latvijas 100 gadu jubilejas svinībām, Guntars Gedulis no-
lēma salidojumu rīkot gadu mijā un šoreiz Tobago svinēt zie-
mas saulgriežus, sagaidīt jauno gadu  pie Lielā Kurzemes līča, 
kur parasti svinēja Jāņus. (Pirmais salidojums 1974. gadā rī-
kots augustā, astotais –  1989. gada jūlijā, 11. –  1997. gada 
februārī, 12. – 2001. gada septembrī, pārējie  – jūnijā, un tad 
vienmēr svinēti vasaras saulgrieži.) 

Guntars Gedulis kā allaž bija visu izdomājis, izplānojis, 
visiem dalībniekiem, kuŗi pieteicās, laikus izsūtīja salidojuma 
programmu, cenrādi, dalībnieka zīmi, lai sagaidītāji lidostā 
iebraucēju tūlīt pazītu. Salidojumi sākas Trinidadas galvas-
pilsētā Portofspeinā, un dalībnieku mītnes vieta parasti bijusi  
viesnīca Cascadia. Viesnīcai ir jauni īpašnieki, viņi to remon-
tē, uzlabo, tāpēc bija jāsamierinās ar neērtībām. Vairāki Sali-
dojuma dalībnieki ieradās 26. decembrī, lielākā daļa 27. de-
cembrī; divas ģimenes tikai 30. decembrī tieši Tobago.  

Šajā salidojumā bija 38 dalībnieki no piecām valstīm – 
ASV, Kanadas, Latvijas, Venecuēlas, Zviedrijas. 

27. decembrī agri no rīta Guntars Gedulis tāpat kā citos 
salidojumos bija aicināts uz interviju Portofspeinas televīzi-
jas raidstacijas programmā Good Moning Trinidad & Tobago.  
Viņš cerēja, ka intervijā piedalīsies arī salidojuma dalībnieks, 
Latvijas Ārlietu ministrijas īpašu uzdevumu ministrs sadarbī-
bai ar tautiešiem ārzemēs Atis Sjanīts, bet decembrī jārēķinās 
ar neparastākiem laikapstākļiem. Lidmašīna, kuŗā bija latvieši 
no Latvijas, stipri kavējās, un Ati Sjanīti intervijā  aizstāja 
Eiropas Latviešu apvienības prezidija locekle, medicīnas zi-
nātņu doktore Ieva Reine no Zviedrijas. Diemžēl raidījumam 
atkārtojuma nebija, kamēr Guntars Gedulis un Ieva Reine tika 
intervēti, mēs pārējie saldi gulējām...  

Todien bija ekskursija uz Marakas plūdmali (Maracas 
Bay), kur jutāmies kā paradīzē: zaļizila jūra, balti augsti viļņi, 
gaišas smiltis. Tūlīt mums pievienojās daudzi četrkājaiņi, ap-
metās līdzās un pacietīgi gaidīja cienastu. Laiks bija jauks, 

silts, kaut arī reizēm apmācās un  nācās 
meklēt patvērumu no lietus. Diena pagāja, 
bezrūpīgi laiskojoties.  

Nākamajā dienā no rīta apskatījām Trinidadas galvaspil-
sētu Portofspeinu. Īpaši iespaidīgs skats uz pilsētu ir no aug-
sta kalna, kur tūristu spēkratus tūlīt apstāja tirgoņi un piedā-
vāja suvenīrus.  

Iegriezāmies Portofspeinas mākslas mūzejā. Salidojuma 
dalībnieki no Latvijas bija atveduši mākslinieces Kristīnes 
Jaunbērzas gleznu „Kuldīgas baznīca”, ko Guntars Gedulis un 
Atis Sjanīts pasniedza mūzeja darbiniecei. 

Pēcpusdienā braucām ar laivu pa Karoni purvu un apbrī-
nojām turienes faunu un flōru – mangrovju audzes, ibius, kuŗi 
bariņos lidoja nakšņot, gārņus, flamingus, kokos saritinājušās 
čūskas, no ūdens galvu izbāza arī kāds kaimans.   

VĒLREIZ  TOBAGO 
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20. decembŗa vakarā – svinīga salidojuma atklāšana vies-
nīcā ar pacilātām runām, dziesmām, vīnu. Pēc atklāšanas svi-
nējām aizvadītos Ziemsvētkus. Guntars visiem dalībniekiem 
bija sagādājis dāvanu, to saņemot, katrs mazliet par sevi pa-
stāstīja. Uzdziedājām arī dažas Guntara izvēlētas ne tik bieži 
dzirdētas Ziemsvētku dziesmas.  

29. decembrī visi kopā nofotografējāmies viesnīcas 
Cascadia vestibilā, tad kāpām autobusā un braucām uz 
Portofspeinas ostu un no turienes ar katamarānu uz valsts otru 
salu un galveno salidojuma vietu – 
Tobago. Parasti šis ceļojums ilgst 
divarpus stundu, bet šoreiz divreiz 
ilgāk, jo bija stiprs vējš. Jūras viļņo-
šanās daudzus pasažieŗus krietni 
ietekmēja, daudzi sakrita veldrē. Ne 

visai labi jutās arī vairāki mūsu grupas dalībnieki. Galā 
nokļuvām pavēlu, bija jau satumsis, un visi bezgala laimīgi, 
ka grūtais ceļojums beidzies. Labi, ka ceļotājus atspirdzināja 
sadraudzības kokteilis viesnīcā – Turtle Beach Hotel.  

30. decembrī apskatījām Kurzemes līča piekrasti, 
kurzemnieku 17. gadsimtā apdzīvotās vietas. Diemžēl 
Kurzemes līča mūzejs bija slēgts, tā īpašnieki dzīvo Vācijā un 
atslēgas atstāj mūzeja uzraugam. Nesen uzraugi mainījušies, 
un jaunais vēl nav savu uzdevumu augstumos.  

Pēcpusdienā talsiniece Indra Kore mācīja darināt puzurus, 
vairāki tika uzdāvināti viesnīcas administrātoram. 

Todien ieradās pēdējie salidojuma dalībnieki – Raitu un 
Freibergu ģimenes. Arī viņiem ilgs laiks bijis jāpavada lid-
ostā.  

Pulksten četros sākās oi-
kūmeniskais dievkalpojums 
Plimutas Svētā Dāvida angli-
kāņu baznīcā. Uz dievkalpo-
jumu ieradās Tobago asam-
blejas Tūrisma, kultūras un 
transporta nodaļas padomnie-
ce Nadine Stjuarte Filipsa 
(Stewart Phillips), mācītājs 
Filips Aizaks (Phillip Isaac) 
teica sprediķi, Guntars  
Gedulis spēlēja ērģeles, 
vairākus skaņdarbus kopā ar 
vijolnieci no Sanfrancisko 
Alisi Jūenu Ewan). Vijoli 
aizdeva  Guntara   Geduļa 
paziņas, vietējie mūziķi. 

Uzrunu baznīcā teica salidojuma dalībniece Vaira Vīķe-
Freiberga. Viņas un ģimenes klātiene salidojumā bija patī-
kams pārsteigums.  
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Pēc dievkalpojuma gājām uz viesnīcu Cocrico Inn, kur 
citos salidojumos apmetās daļa dalībnieku,  bet iepriekšējā 
salidojumā tā bija mājvieta visiem. Cocrico Inn īpašnieki ir 
ļoti viesmīlīgi, viņi viesnīcu grib pārdot un priecātos, ja to 
iegādātos latvieši. Šoreiz viņi bija sagādājuši cienastu un 
aicināja nobaudīt latviešiem mazāk pazīstamu augu sulas – 
veselīgo, A un C vitamīniem bagāto, skābeno sarkanā hibiska 
ziedu un gvanabanas jeb dzeloņainā anona augļa sulu, kuŗā 
jūtama zemeņu, mango, ananasu un kanēļa garša.    

Iestiprinājušies pulk-
sten sešos bijām pie 
Kurzemnieku pieminekļa 
sagaidīt Jauno gadu pēc 
Latvijas laika. Guntars 
bija sameklējis pirotech-
niķi un lūdza gādāt, lai 
pāri Kurzemes līcim 
iemirgotos sarkanbaltsar-
kanas gaismas. Tieši ap 
to laiku pie līča ar jachtu 
Single Malt piebrauca bi-
jušais a/s Latvijas kuģ-
niecība Jūras apdrošinā-
šanas daļas vadītājs, jūras avāriju izmeklēšanas speciālists 
Uldis Ozolants, tagad jau pensionārs, viņam ir 70 gadu. 
Cerējam, ka viņš izkāps malā, bet diemžēl nesagaidījām.  

Vecgada vakaru pavadījām krāšņi izrotātā viesnīcas zālē, 
uz galda bija saliktas taurītes, sudrabkrāsas papīra cepures un 
diadēmas. Orķestris spēlēja jautras melōdijas, baudījām 
gardas vakariņas, tērzējām, smējāmies, līksmi sagaidījām 
Jauno gadu tāpat kā visur pasaulē. Tomēr ne viss  iecerētais 
izdevās. Reiņi no Zviedrijas atveda alvu laimes liešanai, bet 
sadabūtā pavarda liesmas bija pārāk vājas, alva nekusa. Te nu 
ļoti pietrūka Jāņa Daugavieša! Citvakar neizdevās arī 
noskatīties Kārļa Vachšteina, Ingrīdas Cāzeres, Armanda 
Zvirbuļa un Andŗa Bētiņa filmu „Rīga-Bandžula-Skarboro: 
Pa latviešu sapņu pēdām” par Tobago un Gambiju, jo tālrādes 
aparātam viesnīcas vestibilā kaut kā trūka, un  darbinieki 
nekādi nevarēja palīdzēt, varētu teikt – necentās.   

Uldi Ozolantu satikām nākamajās dienās. Viņš pastāstīja, 
ka nav varējis pietauvoties pie steķa, jo tas bija salūzis. Bla-
kus viņa jachtai bija noenkurojies katamarāns, kuŗa īpašnieki, 
vāciešu ģimene, uzaicinājuši sagaidīt jauno gadu kopā ar vi-
ņiem. Rīgu, konkrēti – Mangaļsalas jachtkluba pontonu viņš 
atstājis  2015. gada 5. oktōbŗa  pusnaktī. Viņa jachta ir devi-
ņus metrus gaŗa, tā būvēta pirms 30 gadiem. Atlantijas ōkeans 
šķērsots 34 dienās,  ceļā bijuši visādi piedzīvojumi. Piecas 
dienas plosījusies pamatīga vētra. Pa ceļam viņš iegriezies 
Vācijas, Nīderlandes, Francijas, Spānijas un Portugāles ostās. 
Barbadosas salu kapteinis sasniedzis 2016. gada nogalē. 
Izmest enkuru Lielajā Kurzemes līcī (Great Courland Bay) 
Tobago salā bijis viņa sapnis. Jachtai nav Latvijas, bet gan 
Zviedrijas karogs, jo tā  reģistrēta Svenska Kryssarklubben, 
kuŗa biedrs Uldis Ozolants ir ilgus gadus.   

Uldi Ozolantu īpaši saviļnoja tikšanās un sarunas ar bijušo 
Latvijas prezidenti Vairu Vīķi-Freibergu. Par Ulža Ozolanta 

ceļojumu var palasīt 
vietnē tīmeklī: 
www.uldinch.com 

Jaunā gada pirmajā 
dienā  kāpām autobusā 
un devāmies uz skaisto 
Ārgaila ūdenskritumu, 
pa ceļam atpakaļ uz 
viesnīcu apskatījām 
Gudvuda dabas un vietējo 
dzīvnieku parku. Tā īpaš-
nieks Maiks Spensers so-
līja iekārtot laulību lapeni, 
bet darbs nav pabeigts. 
Dzīvnieku skaits parkā  
stipri samazinājies.  

Nākamajā dienā braucām  uz slaveno Bukurīfu (Buccoo 
Rief) pavizināties ar laivu, kuŗā pa stikla lodziņiem var vērot 
zivis un jūras augus.  Protams, visi izpeldējāmies Neilona ba-
seinā, tūlīt juzdamies krietni 
jaunāki. Apskatījām arī alu, 
kur it kā mitinājies Robinsons 
Kruzo. Ne visi iedrošinājās 
nokāpt pa stāvo eju līdz alai, 
kam tuvu skalojās augsti 
viļņi. 

3. decembrī  rīta pusē ap-
skatījām Tobago salas galvaspilsētu Skarborovu, iepirkāmies 
iegriezāmies mūzejā, kuŗa zālēs var šo to uzzināt par kurzem-
nieku pienesumu salai. Vitrīnās ir daudz karšu, monētu, pie-
miņas lietu, apmeklētāju atvestu  suvenīru. 

Pastaigājamies pa Botānisko dārzu, kur aug vairāki ļoti 
veci ebenkoki un zīda kokvilnas koki. Pie viena no tiem 
nofotgrafējāmies. 

No kr.: Imants Freibergs, Vaira 
Vīķe Freiberga, Indra Freiberga, 
Ivars Freibergs 31. decembrī pie 

Kurzemnieku pieminekļa 
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Uz īsu brīdi iegriezāmies Nacionalajā bibliotēkā, lai uzdā-
viātu dažas grāmatas par Latviju. Baiba Kangare  bibliotēkas 
pārstāvei Helēnai Džonsonei (Helen Johnson) pasniedza  
Ievas Zaubergas, Andreja Veisberga un Endrū Čestermana  
(Andrew Chesterman)  sarakstīto  latviešu literātūras antolo-
ģiju Bear's ears. 

Pēcpusdienā tie, kuŗi vēlējās, brauca apskatīt putnu baro-
tavu Grafton Caledonia Bird Sanctuary,  to 1963. gadā pēc 
viesuļvētras Flora dibināja un izsalkušos putnus sāka barot 
tuvākās muižiņas īpašniece Eleanora Alefoundera, viņa tagad 
jau aizsaulē. Putnus baro katru dienu pulksten četros, tad arī 
tos vērot sabrauc tūristi. Iespējams, ziedotie līdzekļi sāk 

izsīkt, jo barotava iz-
skatās nolaista, grau-
dus pabeŗ vienīgi 
kokriko un rudajām 
čačalakām, kolibriem 
sīrupu pudelēs vairs 
nelej. Ausīs vēl ilgi 
skanēja kokriko spalgie 
kliedzieni kok-rik-ko! 

Pēdējā salidojuma 
dienā braucām uz 
Pirātu jeb Kuršu līci 
cauri lielam dabas 
parkam. Šoferis stāstīja 
par ceļmalā augošiem 
kokiem. Kuršu līcī 
peldējāmies, paēdām 
piknika pusdienas, 
pastaigājāmies.  

Atvadu vakariņas notika Mount Irvine Bay Resort vies-
nīcā, kur Guntars Gedulis tūlīt apsēdās pie klavierēm, un visi 

Pie Kurzemnieku pieminekļa; no kr. priekšā: Atis Sjanīts (Latvija) Jānis Atvars, Maija Atvara (ASV),  
Līga Vilcāne (ASV), Maija Bērziņa (ASV), Indra Freiberga, Ivars Freibergs (Latvija), Baiba Kangere (Latvija),  

Laura Sprūdža (ASV), pietupusies – Indra Kore (Latvija), Guntars Gedulis (Venecuēla), Vita Kākule (ASV),  
Maruta Voitkus Lūkina (Kanada), Ženē (Janae) Kākule (ASV), Sigurds Kākulis (ASV);  

aizmugurē: Ainars Kreics, Gundega Kreice (Latvija), Gints Laiviņš-Laivenieks, Monika Laiviņa-Laiveniece (Latvija), 
Astra Moora (ASV), Astrīda Cīrule (ASV), Džošs Burčards (Josh Burchard, ASV), Uģis Sprūdžs (ASV),  
Edgars Ļuta (Latvija); sēž uz pieminekļa (augšā): Zane Reine, Arta Reine (Zviedrija), Pēteris Burčards;  

zemāk: Kārlis Burčards, Alise Jūena (Ewan), Juris Burčards (ASV)  
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sākām dziedāt viņa izvēlētās dziesmas. 
Atvadīties vienmēr ir skumji, turklāt vairāki salidojuma 

dalībnieki jau bija aizbraukuši agrāk, mūsu skaits vairs nebija 
tik liels kā sākumā. 

Tiem, kuŗi dzīvo vietās, kur ir četri gadalaiki, bija milzīgs 
piedzīvojums gadu mijā sauļoties, peldēties, staigāt gar 
Kurzemes upi. Kaliforniešiem plūdmaļu, jūras, saules 
netrūkst, taču latviešiem Kurzemes hercogistes bijusī kolōnija 
Tobago ir un paliks zeme, ko vērts apmeklēt. Ne velti laik-
rakstā „Talsu Vēstis” 2017. gada  8. novembrī ievietots 
Rūdolfa Liepiņa raksts ar virsrakstu „Latviešu sapņu zemē”. 

Uzrakstīju daudzas pastkartes, arī draugiem Losandželosā, 
iemetu tās 5. janvārī viesnīcas vestibila kastītē ar uzrakstu 
outgoing mail.  Tā kā līdz martam neviens vēl nebija saņēmis, 
nospriedu, ka kartītes varbūt ved ar buru kuģi un ir spēcīgs 
pretvējš. Pēdīgi iedomājos uzrakstīt vēstuli viesnīcas admini-
strātoram un lūgt paskatīties, vai kartītes izņemtas. Un, tavu 
brīnumu, marta beigās Latvijā kartītes beidzot saņemtas. 
Nebūtu rakstījusi, tās tur gulētu līdz Ziemsvētkiem.  

Tobago neviens nesteidzas, un varbūt arī mums jāmācās 
lieki neuztraukties un steigties lēnām. 

Lūdzu savos iespaidos par salidojumu dalīties Marutu  
Voitkus Lūkinu:  

„Kas to var izstāstīt, cik atmiņas joprojām siltas un jau-
kas!  Tik daudz ko atcerēties, ko stāstīt un pārstāstīt. 

 Jā, to kolōniju apskatījām no augšas un no apakšas, kalnā 
augšā, kalnā lejā, līkumu līkumiem  –  un visu pa autobusiņa 
logu.  Bijām jauks pulciņš, 38,  seši no tiem bērni. 

 Kolorītākā atmiņa – galvaspilsētā nonākušu, pie galvenā 
ielu krustojuma no taksīša izkāpušu mani apsveica viens gai-
lis, kuŗš trenkāja savas divas vistas.  Tīrais brīnums, kā viņam 
neviena no simtām automašīnu neuzbrauca, kas tur švirkstēja 
gaŗām nepārtrauktās straumēs. Automašīnu daudz, tūristu vēl 
vairāk.  Un tas vēl bija kluss brīdis, vecgada vakars, liela 
tiesa veikaliņu slēgti. Tā es arī savas gribētās magnēzija 
pilles nedabūju, toties dabūju neparastas, rokām darinātas un 
dekorētas ādas sandales. 

Guntars ir brīnišķīgs gīds, tēvišķā mierā uztverdams 

jebkuŗu dīvainību augu dienu, dienu no dienas. Ar visu vaja-
dzīgo un nevajadzīgo, bet iekāroto bijām aprūpēti, izklaidēti, 
informēti, apdāvināti, tā tik bija tūre, tik latviski sirsnīga un 
mīļa kāda nekur un nekad agrāk!  Jautāju Guntaram, kā viņš 
saglabā tādu mieru…?  Atbilde:  esmu 40 koristu pa pasauli 
izvadājis.  Nu jā, tie visi domājās sevi sōlistus esam, tā ir laba 
gīda skola. 

 Nezinājām, ka Robinsons Krūziņš alā dzīvojis, bet, lūk, še 
ala ... un te pa zemes virsu vēl mētājas buldozera izraktie 
liekie akmeņi, kas varētu tūristiem par daudz zemus griestus 
taisīt! 

 Neaizmirstami aizrāvīgi bija būt vērotājam noenkurotā 
laivā, kad sarkaie ibisi pa divi, pa trīs, pa pieci, pa ducim, pa 
lielākiem un mazākiem bariem ielidoja lapu koku mežā un 
zaļo mežu izraibināji sarkani zaļu kā Ziemsvētku eglīti. 

 Vietējo dzīves redzējums:  „…man ir četrdesmit septiņi 
mazbērni!”   

Šis ceļojums bija man personīgi tāds kāds nekad nebija 
bijis un droši vien arī nekad vairs nebūs – deviņu dienu atra-
šanās tādā latviešu sabiedrībā, kādā man būtu bijis jāatrodas 
visu mūžu, ja nebūtu noticis viss tas, kas man atņēma manu 
normālo mūžu – kaŗš, komūnisms, trimda, neprasīta un uzmā-
cīga divkultūrība, itin viss saraustīts un saplēsts, sažņaugts 
un netaisns (un neba jau nu es iedomājos, ka man vienīgai tā, 
bet es runāju no tā, kas uz sirds, no savām izjūtām).  Un te nu 
tie beidzot bija  –  „mani ļaudis”, sirsnīgi, laipni, mīļi, gudri, 
skoloti, ieinteresēti vēturē un savā apkārtnē un pasaulē, ar 
tādām  latviskajām vērtībām, kuŗas mani vecāki turēja par 
vērtībām.  Ar vārdu sakot, es deviņas dienas jutos savos 
ļaudīs, kuŗi katrs un ikviens saprata manu valodu, katru manu 
žestu, manu humoru, manu izcelsmi, manas slāpes, vēsturi, 
ideālus –, un es viņu. Sajūta, ka esmu īstā vietā īstā laikā īstos 
ļaudīs un viss ir tā, kā tam vajadzēja būt bijis, bet tikai uz īsu 
brīdi.  Jauka atmiņa.  Tā pārciestā suta un temperātūra līdzi 
neatnāca.” 

Indra Kore no Talsiem e-pasta vēstulē rakstīja: 
„Man patika siltais laiks, skaisti izgreznotās eglītes (tās 

gan bija mākslīgas, un dažām pat bija tik daudz greznumu, ka 
skujas nevarēja redzēt), Guntars visu bija rūpīgi saplānojis, 

Vecākais salidojuma dalībnieks  bija Imants Freibegs 
(dzimis 1934. g. 12. martā), jaunākais – Dzintars Raits 

(dzimis 2015. gada 12. maijā) sēž klēpī māmiņai   
Līvai Raitai 

Visas salidojuma dienas pie Turtle Beach Hotel plīvoja 
Latvijas karogs 
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Bij. Latvijas prezidente Vaira Vīķe-Freiberga katram 
salidojuma dalībniekam uzdāvināja savas ģimenes 
fotografiju; šis attēls ir uz žurnāla „IR” 2017. gada           

48. numura (30. XI-6.XII) vāka 

žēl, ka viss neizdevās (noskatīties filmas par Tobago  un 
Gambiju, kā arī laimes liešana). 

Patika Jaunā gada sagaidīšana ar salūtu pie Kurzemnieku 
pieminekļa pēc Latvijas laika, skatījāmies uz jachtu, ar kuŗu 
bija atbraucis Uldis Ozolants – viņš arī vēlāk pie mums at-
nāca un pastāstīja par savu ceļojumu. Viesnīcā kopā ar vie-
tējiem sagaidījām 2018. gadu. Varējām greznoties ar prince-
sēm cienīgām galvasrotām 
vai cepurēm, pūst taurītes.  

Interesanti bija braukt ar 
laivu, vērot putnus – sarkanos 
ibisus, kā arī čakalaku un 
kokriko barošanu. 

Mazliet nogurdināja ilgais 
brauciens ar autobusu uz 
Pirātu līci, bet varējām vērot 
dabu, kokus, mājas un 
būdiņas. Serpentīnveida ceļa 
asfalts bija gluds, bez bedrēm. 

Priecājos satikt savus 
radus tik tālu no Latvijas – 
māsu Astru, viņas meitu Līvu 
ar vīru Dāvidu un dēlu 
Dzintaru, jaunāko mūsu 
pulkā.  Jauki bija satikt 
Marutu Voitkus – viņa ziemā 

dzīvo Toronto, vasarā Talsos diezgan patālu no manis. 
Paldies Vairai Vīķei-Freibergai par kartīti ar sveicieniem 
Ziemsvētkos un Jaunajā gadā!  

 Katrs no Guntara saņēma  ievākotas dziesmas un aprak-
stus par Tobago, paldies 
Guntaram par salidojumu!” 

 

     Š. g. 19. martā Trinidadā 
un Tobago bija prezidenta 
vēlēšanas. Pirmo reizi 
Trinidadā un Tobago par 
prezidenti ievēlēta sieviete  –  
Paula-Meija Vīksa  (Paula-
Mae Weekes). Viņa ir sestā 
Trinidas un Tobago 
prezidente. Iepriekšējais 
prezidens  Antonijs Karmona 

(Anthony Carmona) bija amatā no 2013. gada 18. marta. Viņš 
pieņēma vizītē prezidenta pilī 17. salidojuma dalībniekus. 
Cerēsim, ka arī jaunā prezidente 2020. gadā būs ar mieru 
tikties ar  nākamā salidojuma dalībniekiem.  

Nākamais, 20. latviešu salidojums Trinidadā un 
Tobago notiks 2020. gada jūnijā, ap Jāņiem.  

Astra Moora 

Laba informācija tūristiem! 
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JOCIŅI 
Katrīna ar vīru sastrīdas. Viņa ir ļoti noskaitusies, un 

visu dienu staigā sarauktu pieri. Vakarā, kad sievas pierē 
vairs nav grumbu, vīrs jautā: „Vai esi nomierinājusies?”  

„Nebūt ne, man tikai nedaudz jāizlīdzina sejas mus-
kuļi!” 

*** 
Divas meitenes ieiet aptiekā, lai nosvērtos.   
„Sešdesmit divi kilogrami,” viena secina.  
„Tad taču tev ir pārlieku liels svars!” saka otra.  
„Nekādā gadījumā. Vadoties no tabulas, kas 

piesprausta pie sienas, esmu divdesmit centimetru par 
īsu!” 

*** 
Ēst gatavošana nav Annas stiprā puse. Tomēr viņa 

pūlas vīram katru vakaru sagatavot kaut ko gardu. 
Piektdienas vakarā viņš bez jebkāda prieka ar dakšiņu 
baksta šķīvi, un Anna norūpējusies jautā:  

„Vai tev gulašs negaršo?”  
„Nē!”  
„Taču pirmdien tu teici, ka labprāt ēstu gulašu. Otr-

dien arī tu to ēdi ar lielu prieku, trešdien un ceturtdien 
tev arī tas garšoja. Un piepeši tu to vairs negribi?” 

*** 
Emīls jau veselu mūžību sēž pie ēdamgalda un ska-

tās uz šķīvi ar spinātiem.  
„Nu apēd taču beidzot šos gardos spinātus. Citi bērni 

priecātos, ja dabūtu kaut pusi no tiem!” māte saka.  
„Es arī,” nopūzdamies atbild Emīls. 

*** 
Vecāki paņem līdzi mazo Jānīti uz smalku restorānu. 

Viņš kā vienmēr pasūtina savu mīļāko ēdienu: kartupeļu 
skaidiņas ar kečapu. Tēvs pieprasa, lai viņš tos ēstu ar 
dakšiņu.  

„Zinājis to agrāk, es nebūtu mazgājis rokas,” īgņojas 
Jānītis. 

*** 
Māte pārnāk no darba, un dēls stāsta: „Vai vari iedo-

māties, māsiņa norija lielu kāpuru. Bet tev nav jāuztrau-
cas, es jau viņai iedevu veselu karoti pretinsektu pul-
veŗa.” 

*** 
Elīna piezvana pie drauga durvīm un paiet krietns 

brīdis, kamēr viņš tās atveŗ.  
„Kas noticis?” viņa izbijusies jautā, redzēdama ap 

drauga ausīm biezu pārsēju.  
„Es gludināju kreklu, un zvanīja tālrunis. Aiz pārska-

tīšanās pie auss pieliku karsto gludekli.”  
„Un kāpēc tev apsieta arī otra auss?”   
„Nu man taču vajadzēja vēl  izsaukt ātro palīdzību!” 

Tamāra Kalniņa 

Visiem Dienvidkalifornijas 
latviešiem 

 Vien kamēr mēs paiet varam 
 Un kamēr vēl acis rāda, 
 Mēs Latviešu namā vienmēr, 
 Kad latvieši pulcēsies, būsim. 
 
 Jo aizmirst nav pieklājīgi, 
 Un nenākt – var latviešus sāpināt. 
 Jo katrs arvien vēl grib satikt 
 Ik latvieti un iepriecināt, parunāt. 
 
 Tas bija toreiz, kad visi bija 
 Vēl jauni, skaisti, veseli, 
 Pat ārā lietus ja kādreiz lija 
 Uz namu nāca priecīgi. 
 
 Un daži turpat iepazinās, 
 Un dzīvot kopā sagāja; 
 Tad ģimenītē bērniņi dzima, 
 Pat runāt latviski mācēja. 
 
 Un tagad, dārgie latvieši, 
 Ir atkal kopā jāturas. 
 Lai Latviju kā dvēselīti 
 Var kaut vai domās pasargāt.  
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Piedāvāju  gatavot cienastu un 
klāt galdus kāzās, piemiņas 
dienās, jubilejās; var pasūtināt 
pīrāgus ar speķi vai kāpostiem 
jebkuŗā laikā un jebkuŗam 
sarīkojumam; par cenu 
sazināties, zvanot 
Pegijai Kalniņai Taubei, 
tālr.: 310-908-6993 
 e-pasts: pegijat@gmail.com   
 vai: pegijakalninataube@yahoo.com 

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 

ZIEMEĻKALIFORNIJAS  
LATVIEŠU KREDITSABIEDRĪBA 

Tālr.: 415-643-9926; Fax: 415-643-9434 
e-pasts: latviancu@sbcglobal.net 

Pasta adrese: Northern CA Latvian Credit Union 
P. O. Box 460429 San Francisco, CA 94146 

Biroja vadītāja Sanita Vilgerte, tālr.: 415-643-9926 
Aizdevumu komitejas loceklis Dienvidkalifornijā – 

Mārtiņš Andersons, tālr: 415-359-1886;   
917-821-0440 

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 prog-
rammai var pievienoties jebkuŗā laikā. Mēneš-
maksas ir vienādas visās pavalstīs, un tās nav 
atkarīgas no vecuma vai dzīvesvietas. Neat-
lieciet šo svarīgo lēmumu uz vēlāku laiku. 
Labprāt  atbildēsim uz jautājumiem un 
palīdzēsim!  

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

Rīgas nami, tie bij balti, 
Kas tos baltus balināja? 
 

 

Varam piegādāt maizi rīta 
stundā Losandželosā, Ventu-
rā, Santabarbarā, Orange, 
Sanbernardino, Sandiego, 
Riverside (pasta nodaļas 
90001-93199); piegādes cena 
– $6 neatkarīgi no klaipu 
skaita. Aicinām Baltā gald-
auta svētkos likt uz galda īs-
tu latviešu maizi! No 19. ap-
rīļa līdz 3. maijam 20% at-
laide, ja pie pasūtinājuma 
tīmeklī https://osbread.com/
collections/order-online  būs 
piezīme: LV100  

Kurzemnieku tīra maize, 
Puiši, kalti kumeliņi. 
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Sandiego latviešu ev. lut. draudze 
 Ascension Luteran Church 

5106 Zion Avenue, San Diego, CA 92120 
 

Mācītājs Mārtiņš Rubenis 
 

Draudzes priekšnieks:  
Jānis Legzdiņš 
2651 Cardinal Road,  
San Diego, CA 92123;  
tālr.: 858-598-5451;  
e-pasts: jlegzdins@san.rr.com 
 

5. maijā  plkst. 12.00 
Vasarsvētku dievkalpojums; 
pēc dievkalpojumiem kafijas galds 

 

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  

 

Dāmu komiteja:  
Maiga Bērziņa, tālr.: 619-702-8077 
Aīda Zilgalve, tālr.: 760-439-9847 

Vietne tīmeklī: www.sandiegodraudze.com 

Ieraksti savu vārdu  
Latvijas bruģakmenī!  

Ikvienam ir iespēja Likteņdārzā iekalt Latvijas lauk-
akmenī savu, tuvinieku vai draugu vārdus. Latvijas 
laukakmeņu bruģis tiek ieklāts Likteņdārza draugu ale-
jā, kas ved uz dārza centrālo daļu – amfiteātri pie 
Daugavas. Alejas izveidei nepieciešami 113 000 bruģak-
meņu. Patlaban  ieklāti 8 265 bruģakmeņi jeb 20% no 
ceļa. Likteņdārza bruģakmens kļuvis par īpašu dāvanu 
dzimtām un draugiem, radiem, paziņām jubilejā vai 
citos nozīmīgos gadījumos.  

Bruģakmeni var reģistrēt ar savu, tuvinieka vai 
drauga vārdu, ziedojot €15. Bruģakmeni iespējams 
pasūtināt www.draugiem.lv, vietnē www.liktendarzs.lv 
un ziedojot „Kokneses fonda” norēķinu kontā.  

Likteņdārzā turpinās daudzfunkcionālās sabiedriskās 
ēkas un Lielā ziedu kalna celtniecība. Nozīmīgs jaunums 
būs digitālā ekspozīcija „Liktens gāte”, kas stāstīs par 
Latvijas cilvēku likteņiem 20. gadsimtā.  

Kokneses fonds 

Aicinājums atgriezties Latvijā! 
Tīmeklī esam izveidojuši darba un informācijas 

portālu YourMove.lv tiem, kuŗi vēlas atgriezties Latvijā.  
Portālam pievienojušies jau 40  darba devēji Latvijā, 

kuŗi meklē cilvēkus ar pasaules pieredzi, prot viņus 
novērtēt un atalgot. Katru dienu portālam pievienojas 
kāds jauns darba devējs.  

Your Move.lv apkopo informāciju par pārcelšanos uz 
Latviju – par valsts un pašvaldību pakalpojumiem un 
ikdienas dzīvi Latvijā. 

Es pats Latvijā atgriezos 2016. gadā pēc studijām 
ASV un darba Rietumafrikā, Tuvajos Austrumos un 
Dienvidaustrumāzijā. Arī pārējie Your Move darbinieki 
atgriezušies Latvijā pēc darba vai mācībām ārzemēs.  

Your Move ir neatkarīgs uzņēmums, ko financējam 
ar pašu līdzekļiem. Vadu arī biedrību „Ar pasaules 
pieredzi Latvijā”, un pēdējā gada laikā esam novērojuši, 
ka Latvijā katru mēnesi atgriežas simtiem cilvēku. Esam 
pārliecināti, ka varam palīdzēt atrast ceļu uz Latviju 
citiem, kuŗi to vēlētos, jo te ir daudz iespēju un algas 
nemitīgi pieaug.  

Mūsu vietne tīmeklī: YourMove.lv / Par mums 
Facebook lapa: facebook.com/YourMoveLV 

YourMove.lv izveidotājs un vadītājs Jānis Kreilis 
e-pasts: janis@yourmove.lv    tālrunis: (+371 25 939 939) 

IN MEMORIAM 
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DRAUDZES ZIŅAS 

„Kunga Jēzus Kristus žēlastība un Dieva mīlestība un Svētā Gara sadraudzība lai ir ar jums visiem!” 
                                                                                                                                                                      (2Kor 13:13)   

Dienvidkalifornijas latviešu ev. lut. draudzes amatpersonas: 
 
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 
 
*Draudze ir bez mācītāja. Lūdzu zvanīt kādai no draudzes amatpersonām, ja nepieciešama palīdzība  
 

Baznīcas adrese:  1927 Riverside Dr., Los Angeles, CA  90039  
 

Draudzes Ziņas izdod Dienvidkalifornijas latviešu ev. lut. draudzes padome   

Dienvidkalifornijas latviešu ev. lut. draudzes izdevums 
2018. gada  maijs/jūnijs 
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DRAUDZES DZĪVES KALENDĀRS  
 

 15. aprīlī   plkst. 11:00      Lieldienu laika trešās svētdienas dievkalpojums ar dievgaldu  
                                                                  (mācītājs Mārtiņš Rubenis) 

   Pēc dievkalpojuma draudzes pilnsapulce baznīcas lejas zālē 
 

     6. maijā           plkst. 11:00      Lieldienu laika sestās svētdienas dievkalpojums  
            (mācītājs Mārtiņš Rubenis) 
 13. maijā           plkst.  11:00      Ģimenes dienas dievkalpojums  
                                                                 (draudzes locekļu vadīts/laju dievkalpojums) 
 10. jūnijā           plkst.  11:00    dievkalpojums  trešajā  svētdienā pēc Vasarsvētkiem   

                          (draudzes locekļu vadīts/laju dievkalpojums) 

DIEVKALPOJUMU  STATISTIKA 
 

    Datums    Dalībnieki Dievgaldnieki  Kollekte   Caurmēra devums     Bērni             Piezīmes 

 

 4. marts 28   $602.00 $21.50      laju vadīts 

25. marts 31 25 $677.00 $21.84      māc. Mārtiņš Rubenis 

 1. aprīlis 78   
   
$1226.00 $15.28 13     laju vadīts 

PATEICĪBA UN LŪGUMS 
 

Lūdzam nokārtot draudzes nodevas par 2018. gadu! 
 

Draudzes nodeva – $250.00; studentiem – $60.00 
 
_______________________________________________      $__________ 
(uzvārds, vārds) 
 
Ziedojums draudzes vajadzībām                      $__________ 
 
Ziedojums draudzes dievnama remontiem          $__________ 
 

 Ziedojums palīdzībai LELBAs darbam Latvijā         $__________ 
 

Ziedojums Archibīskapa algas fondam ($50)          $__________ 
 
            KOPĀ      $__________                                  

                      
 Lūdzu aizpildīt un kopā ar čeku, izrakstītu: Latvian Ev. Luth. Church of So. Ca., 
 nosūtīt kasierei: Dacei Taubei  3142 Helms  Ave., Los Angeles, CA  90034    
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PĀRDOMĀM 
 

Ticība ir cerības pamatā, tā pārliecina par 
neredzamām lietām. (Ebr 11:1) 
 
     Ik svētdienu dievkalpojumā līdz ar visu 
draudzi apliecinām: „Es ticu uz Dievu Tēvu...” 
Mēs šo tekstu zinām no galvas vai nu no 
iesvētes mācības laika, vai pat vēl agrāk, kad 
neviļus to esam iemācījušies, kā mazi bērni 
kopā ar vecākiem baznīcā ejot. Mēs sakām to 
visi kopā – jauni un veci, draudzei ilgus gadus 
piederīgi un jaunpienācēji. 
     Daudzi cilvēki izjūt īpašu prieku, vērojot 
saullēktus un saulrietus. Mani īpaši saista šie 
laika sprīži, kad debesis un apkārtne izmainās 
vai ik sekundi, kad gaismas spēles debesīs un 
dabā ir tik aizrāvīgas, krāšņas un krāsām 
bagātas. 
     Mums katram ir sava saullēktu pieredze un 
sava saulrietu pieredze. Katram visas dzīves 
gaŗumā ir savas esības pieredze zem saules, 
esības ar sauli pieredze. Lai arī dažādās 
situācijās un vietās pasaulē var redzēt daudz 
līdzīga, tomēr netrūkst arī atšķirību. Nav divu 
absolūti vienādu vietu, nav divu absolūti 
vienādu lapu kokam, nav divu absolūti vienādu 
cilvēku pasaulē. Mūsu zināšanas par pasauli 
atšķiŗas, mūsu pieredze var būt radikāli 
atšķirīga. 
     Mūsu zināšanas balstās pierādāmajā un 
pierādītajā, ko esam iemācījušies savas dzīves 
dažādajās skolās, mūsu pieredze krājusies 
dzīves nodzīvotajos gados un noietajos ceļos. 
Bet ticība? Tā ir visam pāri un vienlaikus ir 
mūsu esības pašos pamatos. Tā ir Dieva dāvana. 
Ticība ir mūsu eksistenciāli svarīgās mūžīgās 
dzīvības cerības pamatā, tā pārliecina par 
neredzamām lietām.  

Berlīnes un Hamburgas draudzes mācītājs  
Tālis Rēdmanis 

 (Raksts no 2018. g. Baznīcas gadagrāmatas) 

APSVEICAM! 
 

MAIJĀ DZIMUŠI DRAUDZES LOCEKĻI 
       2.  Arnold Stanton, Artūrs Rūsis 
 15.  Edgars Jēkabsons 
 17.  Jānis Lejnieks 
 20.  Egīls Ozoliņš 
 21.  Lāra Tolka 
 23.  Līzīte Herona, Viola Lāce 
 26.  Aurora Zemjāne 
 28.  Arnis Tolks 
 29.  Liene Kārkliņa 
 30.  Omula Pence 

 
 

 JŪNIJĀ DZIMUŠI DRAUDZES LOCEKĻI 
     4. Pēteris Freimanis 
     5. Dane Purmalis 
 11. Māra Rosentāle 
 12. Anniņa Zemjāne-Kaļiņa 
 15. Eduards Reimanis 
 16. Sigrīda Upeniece 
 17. Jānis Ripa, Anna Tetere 
 18. Kārlis Kalvāns  
 19. Biruta Maldute 
 23. Kārlis Kalējs 
 28. Irēne Gnerlicha, Silvija Kurmiņa 
  

Sirsnīgi sveicam visus jubilārus!  
    

Draudzes padome            
    

Ja kāds izlaists, lūdzu ziņot  
Tamārai Rūsei vai Dainai Ābelei   

 Baznīcas gadagrāmatu 
2018. gadam var 

iegādāties pirms vai pēc 
dievkalpojuma no 

draudzes darbiniekiem.  

Cena $20 
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ZIEDOJUMI 
DRAUDZES VAJADZĪBĀM 
P. & S. Purmalis $250, V. Purmalis $100, 
E. & T. Rūsis $100, J. & I. & J. Stern $50 
 
DIEVNAMA REMONTIEM 
P. & S. Purmalis $500, V. Purmalis $100, 
J. & I. & J. Stern $50 
 
ARCHIBĪSKAPA FONDAM 
P. Maldutis $50, V. & D. Pavlovskis $100, 
P. & S. Purmalis $200, V. Purmalis $50,  
E. & T. Rūsis $100, J. & I. & J. Stern $150 
 
PALĪDZĪBA LELBAs DARBAM LATVIJĀ 
P. & S. Purmalis  $250, V. Purmalis $100,  
E. & T. Rūsis $50 
 
ZIEMSVĒTKU ZIEDOJUMI 
J. & V. Lācis $200 
 
LIELDIENU ZIEDOJUMI 
A. Ābele $200, D. Ābele $50, A. Avots $100,  
E. Brauķis $50, A. & I. Briška $200,  
J. & A. Circenis $50, Z. Cīrulis $50,  
Z. Dumpis $100, L. Edmondson $10,  
S. Ērmanis $50, D. & P. Freimanis $75,  
L. Heron $50, T & S. Karami $50,  
 J. & V. Lācis $200, L. & G. Linde $100,  
P. Maldutis $40, M. McPartland $50,  
I. Mičuls $30, K. & S. Millers $30,  
T. & M. Paegle $300, V. & D. Pavlovskis $100,  
N. Priedītis $50,V. Purmalis $30,  
D. & G. Reins $60,  J. & K. Riekstiņš $50,  
E. & T. Rūsis $200, B. Schultz $150,  
P. & V. Simsons $50, J. & I. Stern $100,  
A. Teteris $50, I. Teteris $50,  
A. & D. Tūbelis $200, D. & S. Vallis $75,  
A. Veiss $50, H. Vinters $300,  
A. & V. Vītols $100 
 
LIELDIENU ZIEDIEM 
S. Upenieks $100 
 
(Šie ziedojumi saņemti līdz 2018. gada 10. aprīlim) 

 
DRAUDZES PADOME PATEICAS PAR 

ZIEDOJUMIEM!  

Par māsu draudzēm Latvijā  
Kopā ar Lieldienu apsveikuma kartītēm 

visām astoņām Dienvidkalifornijas latviešu ev. 
lut. draudzes māsu draudzēm Latvijā nosūtīta 
atsevišķa vēstule, kuŗā paziņots, ka ziedojumus 
tām vairs nesūtīs.  

Kopš 1992. gada  Dienvidkalifornijas ev. lut. 
draudzes un māsu draudžu koordinātore bija 
Anna Ābele.  

Vēstulē māsu draudzēm – Jēkabpils Sv. 
Miķeļa, Neretas, Saukas, Ērberģes, Mazzalves, 
Gricgales, Viesītes un Elkšņu draudzei Anna 
Ābele raksta, ka viņas amata laiks ir beidzies, jo 
draudzes padome nolēma vairs neuzņemties 
atbildību un ziedojumus turpmāk nesūtīt.  

Anna Ābele atgādināja, ka visas astoņas 
māsu draudzes vienmēr pieminētas lūgšanās un 
aizlūgts par tām. Tā tiks darīts arī turpmāk!   

Vēstulē arī minēts, ka Dienvidkalifornijas 
latviešu ev. lut. draudze pieņems ziedojumus 
palīdzībai Latvijā, bet tos nodos LELBAs 
nodaļai „Palīdzība Latvijā”. Lūgumi 
iesniedzami LELBAs pārvaldei.   

Nobeiguma rindas vēstulē: 
 „Ceru, ka šajos ilgajos sadraudzības gados 

mūsu palīdzība ir noderējusi. Sirsnīgi pateicos 
par skaistajiem apsveikumiem svētkos un 
mīļajiem pateicības vārdiem par saņemto 
palīdzību no mūsu draudzes. 
     Lai Dievs stāv klāt jūsu draudzei un visai 
Latvijas ev. lut. Baznīcai!  

Ar sirsnīgiem sveicieniem,   
Anna Ābele”        

Lūdzam draudzes locekļus, kuŗi 
vēlas likt ziedus uz altāŗa ģimenes 
piemiņai vai citāda veida atceres 

gadījumos, sazināties ar 
Birutu Šulci (Schultz): 

 

tālr.: 949-297-3958 
 

vai ierakstīt savu vārdu 
PUĶU KALENDĀRĀ  
baznīcas priekštelpā 
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Šogad 1. aprīlī mūsu draudze svinēja Kristus 
Augšāmcelšanos ar laju vadītu dievkalpojumu.  

 
Draudzes padome pateicas:  
Egīlam Ozoliņam par ērģeļu spēlēšanu;  
Andrai St. Ivanyi Berkoldai par sprediķa 

nolasīšanu;  
Gunai Reinai par lūgšanu;  
Inesei Sviķkalnei un Jānim Circenim par 

Bībeles lasījumiem;  
Sigrīdai Upeniecei par skaistajām Lieldienu 

līlijām (Draudzes Ziņu pirmajā lappusē attēlā 
redzams mūsu baznīcas altāris Lieldienu 
dievkalpojumā). 

 
Pēc dievkalpojuma baznīcas lejas zālē notika 

dāmu komitejas rīkotās Lieldienu brokastis 
Lienes Lindes un Dzidras Freimanes vadībā. 
Aija Zeltiņa-Kalniņa aicināja bērnus meklēt 
olas.  

Visi bija laimīgi un labi paēduši. Paldies 
visiem, kuŗi palīdzēja, lai brokastis labi izdotos! 

The Latvian Evangelical Lutheran Church of     
So. California welcomes everyone! 

 

Church Services and Calendar of Events 
 

 May 6  11:00 am                                         
 Service with Holy Communion                      
 (Pastor Mārtiņš Rubenis) 

 

  May 13  11:00 am                                       
 Mother’s Day Church Service                          
 (led by members of our congregation) 

 

 June 10  11:00 am                                           
 Church Service                                                 
 (led by members of our congregation) 

 

Thank you for your generous donations  
and support for our church! 

Lieldienu dievkalpojums un brokastis 

Greznais Lieldienu brokastu galds;   
paldies Dienvidkalifornijas ev. lut. draudzes 

dāmu komitejai! 

No kr.: Daina Ābele, Andra Berkolda, 
Tamāra Rūse, Guna Reina, Inese Sviķkalne, 

Jānis Circenis 



 
 
 
 
 
 

 
CHANGE SERVICE REQUESTED 
 
(DATED MATERIAL) 
 

PLEASE DO NOT DELAY 
 

 
 

 
 
 
 

Lūdzu izgriezt un nosūtīt kopā ar čeku:  
 

DIENVIDKALIFORNIJAS LATVIEŠU BIEDRĪBAS KASIEREI 
 

 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 saņemt Informācijas Biļetenu; 
                                                             nosūtu abonēšanas maksu 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 

Skaitlis aiz adresāta vārda  un  uzvārda rāda, par kādu gadu biedrībai  samaksāta  biedru nauda vai maksāts 
par INFORMĀCIJAS BIĻETENA abonementu. 
b nozīmē «DK Latviešu biedrības biedrs»; a nozīmē «IB abonents»; 
s nozīmē «students»; p nozīmē «paraugeksemplārs». 

Latvian Ev. Luth. Church of So. Calif. 
LATVIEŠU SABIEDRISKAIS CENTRS 
1927 Riverside Drive 
LOS ANGELES, CA 90039-3704 
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