
Divas nedēļas vasarā – ASV rietumu krastā – Kalifornijā, Nevadā, Arizonā. 

Vareni, iespaidīgi un skaisti. 

Šogad vasaras sajūtu noķēru neparasti ātri, jau aprīļa sākumā. Mans ceļojums uz Amerikas rietumu krastu – 

Kalifortnijas, Arizonas un Nevadas štatiem, ir pats tālākais manā mūžā. Losandželosa ir pilsēta, kur bija iespēja 

satikties mums visiem četriem Zariņiem  

Pirmais iespaids jau lidostā – skaļi. Vienai plūsmai burtiski tiek bļauts, kur jāiet pēc ceļasomām, citai, kur 

jāpiereģistrējas automātos... Bet viss norit raiti un esam ASV   

   

 

Savu ceļojmu sākām ar Printful uzņēmuma apmeklējmu. Tā ir veiksmīga  Draugiem Group ražotne  ASV, 

kuras  darbības joma  ir visdažādāko priekšmetu – krūžu, cepuru, somu, plakātu, telefona vāciņu utt., bet 

vispopulārākā ir dažādu t-kreklu apdruka.  

Uzņēmums ir ļoti moderns, iekārtas ir apbrīnas vērtas, vismaz man, jo ļoti reti ir bijusi iespēja redzēt šāda 

veida ražotnes. Komplimenti visiem talantīgajiem latviešiem, kuri spējuši paveikt lielas lietas ASV, tas 

noteikti nav viegli. 

 

 

 

 



Tālāk mūsu ceļš ved uz Lasvegasu, Nevadas štata lielāko 

pilsētu. Spēļu zāles, šovi, dažādi cilvēki, kuri bauda 

‘’grēku’’ pilsētas burvību. Ļoti patika  strūklaku šovs, 

mūzika, gaismas un labā atmosfēra mudina mūs iejukt 

raibajā pūlī un izjust visas pasaules klātbūtni – tepat 

Eifeļa tonis, Brīvības statuja, dažādi restorāni, kafejnīcas, 

uz ielas sastapām Trampa kungu (protams maska), kurš 

labprāt fotogrāfējās ar pilsētas viesiem. Savukārt, Trampa 

viesnīca saules pilnajā pilsētā mirdz vienā zeltā. Bagātīga 

un krāšņa pilsēta, noteikti ir vērts to apmeklēt. 

 

Otrdienas rīts. Dodamies uz Lielo kanjonu. Silts un spīd 

spoža saule. Braucam cauri rezervātam, nabadzīgas 

būdiņas, grausti un vecas mašīnas, diezgan biedējoši un 

pilnīgi pretēji tam, ko tikko redzējām Lasvegasā. Ātri 

tuvojas mākoņi un kad esam sasnieguši Kanjonu, jau 

ducina pērkons. 

Šajos laikaapstākļos jūtamies labi, cilvēku nav un varam 

ekskluzīvi baudīt debešķīgos dabasskatus un dabas 

varenību, reižu reizēm nozibsnī kāda zibensšautra. Lielais 

kanjons ir viens no dziļākajiem kanjoniem pasaulē, tas 

atrodas  Arizonas štatā. Kanjonu izgrauzusi Kolorādo upe. 

Lielais kanjons ir 446 km garš, 6 līdz 29 km plats un līdz 1,83 km dziļš. Fantastiski, skaisti, iespaidīgi. 

 

 

Šķiet, Amerika var lepoties ar daudz ko, kas Eiropieša acīm ir vienkārši neaprakstāmi milzīgs, arī Hūvera 

dambis – nākošā mūsu pieturvieta. Šo dambi sāka celt 1931. un beidza 1936. gadā. Kopā tas izmaksāja 49 

miljonus ASV dolārus. Ceļot Hūvera dambi, vairāk nekā 100 cilvēki mira karstuma dēļ. Dambis liek justies 

maziņam un niecīgam un vienlaicīgi apbrīnot cilvēka spējas izveidot kaut ko tik lielu! 



  

Holivudas zīme ir ASV kultūras ikona. Tā atrodas 481 m augstumā Lī kalnā. Dodamies pārgājienā, lai to 

sasniegtu. Paveras skaists skats uz pilsētu, ceļa malās pārsteidz ziedoši augi, milzu alvejas, pāris kaktusi. 

Priecājos par krāšnajiem un burvīgajiem skatiem. Pēkšņi pazib mazs kolibri. Vēl viena diena ir izdevusies!  

 

 

 

 

 

 



 

Ļoti gaidīju laiku, ko pavadīsim pie 

Klusā okeāna. Nu tas ir pienācis. 

Malibū pludmale pārsteidz ar saules 

pielietu liedagu, putojošiem viļņiem un 

neparasti maz atpūtniekiem. Kalifornijā 

ir pavasaris un vēl nav īstā sezona 

saules un ūdens baudītājiem. Negaidīju 

tik interesantu vietu kā Venice Beach. 

Tiešām esam nonākuši mazā Venēcijā. 

Okeāna krastā redzam kanālu sistēmu, 

mājas, kuru pagalmos zied neredzētas 

puķes, tomēr zivtiņas kanālu ūdeņos 

neredzam, laikam, tomēr ūdens nav 

pietiekoši tīrs. Pirmo reizi vēroju 

sērfotājus, kuri gaidīja savu vilni, lai 

baudītu fantastisko kustības prieku. 

 

Jūtos kā sapnī. Man ir iespēja apmeklēt īstu NHL spēli - Los Angeles Kings pret Calgary Flames milzīgajā 

Staples centrā. Tas ir ļoti citādāk, kā vērot spēles TV ekrānos. Klātbūtnes efekts ir lielisks. Šovs pirms spēles 

krāšņs un iespaidīgs,  Staples centra gaiteņos redzamas fotogrāfijas no nozīmīgākajiem notikumiem tā vēsturē. 

Īpaši tiek izcelta 2014.gada Los Angeles Kings komandas uzvara hokeja čempionāta finālā un Stenlija kausa 

iegūšana. Šoreiz Kings zaudē. 

 Staples centrs ir nozīmīga vieta Losandželosas pilsētas kultūras un sporta dzīvē. To vienlaicīgi var apmeklēt 

21 000 cilvēku un tur notiek gan milzīgi kultūras, gan sporta pasākumi. 

 

 

https://www.google.lv/?gws_rd=ssl#q=los+angeles+kings+7+april+flames&sh=0
https://en.wikipedia.org/wiki/2014_Stanley_Cup_Finals
https://en.wikipedia.org/wiki/2014_Stanley_Cup_Finals


   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ar patiesu interesi apmeklēju arī vairākas šīs varenās zemes bibliotēkas. Dodos uz Staples centram blakus 

esošo Losandželosas publisko bibliotēku. Tā ir trešā lielākā publiskā bibliotēka ASV. Ļoti krāšņa, rotāta ar 

dažādām freskām, skulptūrām, gleznojumiem, tās vadmotīvs – dot gaismu zināšanām. Sarunājos ar draudzīgu 

bibliotekāru Deividu  Turshyanu. Viņš izrāda krātuves un stāsta par daudzveidīgo darbu bibliotēkā. 

Pārsteidzošākais bija pati ēka, bet darba procesi mums ir līdzīgi. Bibliotēka tāpat kā daudzas citas bibliotēkas 

pasaulē veido īpašas programmas bērniem, tīņiem, pieaugušajiem, tiek organizētas bezmaksas izstādes un 

koncerti. Deivids stāsta, ka pašlaik ļoti populārs brīvā laika pavadīšanas veids ir puzļu likšana – tā stimulējot 

prātu, veicinot radošo un loģisko domāšanu, uzlabojot atmiņu un noņemot stresu. Krātuvē atrodas tikai 

nedaudz grāmatas latviešu valodā. Internacionālo lasītavu latvieši apmeklē reti, aktīvi ir krievu valodā lasošie, 

viņiem arī tiek piedāvātas filmas (DVD) un dažāda literatūra. Deivids atver arī kādu greznu koka skapi – tur 

dāvinājums mandarīnu valodā – krāšņi un vērtīgi izdevumi. Parādu viņam arī Jelgavas pilsētas bibliotēkas 

mājas lapu. Viņš, kā jau lielākā daļa amerikāņu, izrāda lielu interesi un plati smaida  Jauka tikšanās. 

 

 

. 



  

Un te pāris mazās publiskās bibliotēkas. 

Pirmais iespaids –  lielu kārtību plauktos 

neredzam. Bibliotēkas apmeklē ļoti 

dažādi cilvēki. Bērnu stūrītī ar bērniem 

spēlējas tētis, kura izskats pievērš 

uzmanību ar zināmu  eksotiku – dredi, 

spilgts apģērbs. Datorus izmanto, šķiet, 

vietējie bezdarbnieki. Pie bibliotekārēm 

maza rinda ar lasītgribētājiem. Kāds 

lasītājs intensīvi meklē plauktā grāmatu 

un viss tiek savandīts. Brīvība 

bibliotēkā!    



 

 

Saistošas šķita abas, pavisam nejauši ceļa malā ieraudzītās, mazās bibliotēciņas, mīlīgas un jaukas, aicināt 

aicina paņemt rokās kādu labu grāmatu. Kaut kas līdzīgs, man šķiet, tik ļoti piestāvētu Pasta salai Jelgavā. Tas 

noteikti veicina lasīšanu un literatūras pieejamību. 



 

Dodamies trīs stundu garā tūrē pa "Warner Brothers" studiju. To 1923. gadā dibināja četri brāļi - Džeks, Sems, 

Harijs un Alberts Varneri. Warner Brothers studija ir viena no lielākajām un ietekmīgākajām filmēšanas 

studijām pasaulē, tajā uzņemti tādi par klasiku kļuvuši gabali kā "Casablanca", "Who's Afraid of Virginia 

Woolf?", "Superman", kā arī tādas lieliskas mūsdienu filmas kā "Harry Potter", "Batman", "Interview With 

The Vampire", "Sweeney Todd" un neskaitāmas citas. 

2.fotogrāfijā redzama vieta, kur filmēti kadri slavenajā filmā "La La Land: Kalifornijas sapņi". Tagad varu 

teikt – arī es tur biju un filmas sajūtu nedaudz noķēru. Tūristiem ir iespēja ne vien redzēt daudzās filmēšanas 

vietas, bet arī pašiem kļūt par filmu varoņiem. Drusciņ Harija Potera ādā iejutos arī es, man tiešām patika. 

Filmu industrija ir tik interesanta un pilna ar visnegaidītākajiem pavērsieniem. 

 

Getty centrs ir liels arhitektūras, dārzu un mākslas 

centrs Losandželosā. Apmeklētājiem pieejams bez 

maksas. Paul Getty ir dibinājis naftas kompāniju un 

ir bijis viens no bagātākajiem amerikāņiem. Muzeju 

ar nenovērtējamām mākslas vērtībām viņš ir 

dāvinājis Amerikas Savienotajām Valstīm.  

Šeit izstādīts Vincenta van Goga slavenais darbs Īrisi. 

Internets stāsta, ka šī glezna ir $ 53,9 miljonus vērta. 

Sirreāla sajūta, stāvot blakus šim mākslas darbam. 

 

 



 

Getty centrā skatāma arī unikāla seno grāmatu kolekcija. Mani priecēja lielais apmeklētāju skaits un tas, ka tik 

daudz cilvēku tiešam ieinteresēti pētīja grāmatas. Fotogrāfijā - grāmata par medicīnas instrumentiem. 

 

 

Ceļojums ir galā. Paliek brīnišķīgas atmiņas par kopābūšanu, Amerikas viesmīlību un piepildītu laimes sajūtu. 

Losandželosas lidostā, cilvēks, kurš pārbaudīja mūsu dokumentus, tos ilgi turēja rokās un smaidīja. Viņš teica, 

ka latvieši esot muzikāla un priecīga tauta. Tā arī šķīrāmies, ar īsu dziemusvētku prezentāciju  

Lai mums visiem izdodas piepildīt savus sapņus   

 


