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Es meklēju ceļu kalnā, 
taku ar gaismas zīmēm 
kalnā ar krustu 
un patiesības vārdu. 
Vēju ceļos nav pēdu, 
upes straume ar savu ziņu 
plūst. 
Putni ar dziesmu 
mulsina prātus, 
bet krusts kalnā 
tur mūžības noslēpumu. 

 
 



Draudzes dzīve aprīlī 

Svētdien, 3. aprīlī, plkst. 10:00 – Baltā svētdiena. DIEVKALPOJUMS. Laju vadīts dievkalpojums, ko 
vadīs Gerolds Luss. Sekos sadraudzība. Lūdzu ievērot, ka ar pirmo svētdienu pēc 
Lieldienām līdz pirmajam Adventam dievkalpojumi sākas plkst. 10:00. 

Svētdien, 10. aprīlī, plkst. 10:00 – Lieldienu laika trešā svētdiena. DIEVKALPOJUMS. Sekos 
sadraudzība.  

Ceturtdien, 14. aprīlī, plkst. 11:00 – Rīta Bībeles stunda, tiek dziļāk pētīts Marka evaņģēlijs. 

Svētdien, 17. aprīlī, plkst. 10:00 – Lieldienu laika ceturtā svētdiena. DIEVKALPOJUMS ar Svēto 
vakarēdienu. Šajā svētdienā būs bērnu uzruna un Svētdienas skola. Sekos 
sadraudzība.  

Svētdien, 24. aprīlī, plkst. 10:00 – Lieldienu laika piektā svētdiena. DIEVKALPOJUMS. Laju vadīts 
dievkalpojums, ko vadīs Betsija un Benjamiņš Aļļes. Sekos sadraudzība.  

Otrdien, 26. aprīlī, plkst. 19:00 – Vakara Bībeles stunda, tiek dziļāk pētīts Jāņa evaņģēlijs. Bībeles 
stundu noturēs draudzes bibliotēkas telpās. 

Sestdien, 30. aprīlī, no plkst. 11:00 līdz 15:00 – Pavasara tirdziņš. Ēdienu pārdos no plkst. 12:00 
līdz 14:00. 

Svētdien, 1. maijā, plkst. 10:00 – Lieldienu laika sestā svētdiena. DIEVKALPOJUMS. Sekos 
sadraudzība.  

 
 
 

 

 
Draudzes biroja stundas 

TREŠDIENĀS no 10:00 līdz 14:00 
mācītājs Dāgs Demandts, 

kasieris Visvaris Ģiga un darbvede Vija Treiberga. 

Ja baznīcas durvis darba laikā ir slēgtas, lūdzu 
piezvaniet durvju zvanu (durvju labajā pusē augšējais 

zvans augšējam stāvam, apakšējais zvans 
lejasstāvam). 

 
 

Pērminderu kalpošana 

Svētdien, 3. aprīlī – S. Straumane, S. Brūvelis. 
Svētdien, 10. aprīlī – V. Treiberga, V. Konters. 
Svētdien, 17. aprīlī – L. Dingley, G. Luss. 
Svētdien, 24. aprīlī – A. Švalbe, S. Brūvelis. 

Lūdzu ievērot, ka mācītājs Dāgs no 1. līdz 2. aprīlim būs Čikāgā LELBA Vidienes apgabala garīdznieku 
saietā un 3. aprīlī sprediķos Čikāgas Ciānas draudzē, kā arī piedalīsies projekta “Mīlestība mammām” 
pasākumā. No. 22. līdz 24. aprīlim mācītājs Dāgs vadīs LELBA iesvētāmo jauniešu saietu Gaŗezerā. 

 
Mācītāja Dāga ģimenes jaunās mājvietas adrese: 3109 41st Ave S, Minneapolis, MN 55406. 



Es jūs aicinu, brāļi, Dieva apžēlošanās dēļ nododiet sevi pašus – tā ir jūsu apzinīgā kalpošana 
Dievam – kā dzīvu, svētu un Dievam tīkamu upuri. Netopiet šim laikam līdzīgi, bet pārvērtieties, 
atjaunodamies savā prātā, lai jūs varētu izprast, kas ir Dieva griba – to, kas ir labs, tīkams un pilnīgs. 

    Pāvila vēstule romiešiem 12:1-2 
                          

Mācītāja Dāga Demandta sprediķis pulkveža Oskara Kalpaka piemiņas dievkalpojumā 
Revolucionārs dzīvesveids 

Mūsdienu teologs Stanley Hauerwas aicina mūs kļūt par, kā viņš sauc, “transformative influence in 
the world”. Būt par pārveidojošu ietekmi pasaulē. Šī vēsts man liekas saistoša. Bieži vien baznīca 
cenšas atspoguļot pasauli un to, kas tai ir apkārt, un nemēģina to mainīt vai mūs uzrunāt, lai 
atspoguļotu Dieva mīlestību un žēlastību. Kristieši ir centušies būt daļa no kopienām, kurās viņi dzīvo, 
lai sludinātu evaņģēliju caur izveidotām attiecībām. Diemžēl kādreiz baznīca pieņem aizspriedumus, 
nekristīgus viedokļus, ko sabiedrība ap to pauž, kamēr baznīca mēģina būt attiecībās ar citiem. Mēs 
esam aicināti būt daļa no pasaules, bet ne pilnīgi. Netopiet šim laikam līdzīgi, bet pārvērtieties, 
atjaunodamies savā prātā, lai jūs varētu izprast, kas ir Dieva griba – to, kas ir labs, tīkams un pilnīgs. 
Mēs esam aicināti būt daļa no sabiedrības, tomēr ir robežas. Dažas kristiešu grupas ir izlēmušas sevi 
atdalīt no pasaules, kā piemēram, Amish un Mennonites, lai veidotu savu sabiedrību pēc viņu 
saprašanas par Dievu. Kā saka, mainstream kristietība bieži vien pieskaņojas pasaulei un nav 
spējīga būt par pārveidojošu ietekmi. Kā sekotāji radikālam Jēzum, Stanley Hauerwas raksta: “Mēs 
esam aicināti pārveidoties no Svētā Gara.” Jēzus dzīvoja pie mums, un Vārds tapa miesa. Un Viņš 
bija pārveidojoša ietekme. Viņš piedalījās kāzās, svētkos, satikās ar cilvēkiem pie akām un tirgus 
laukumos. Tomēr Viņš nepakļāvās sabiedrībai, kas darīja lietas, kas bija pretējas Dieva Vārdam. 
Jēzus bija pārveidojoša ietekme saviem sekotājiem, trūcīgiem un pat neebrejiem. 

Vēlos šodien runāt par vienu kristiešu piemēru. Luterāņu mācītāju/teologu Dietrich Bonhoeffer. Viņš ir 
viens no manas ticības varoņiem. Vēlos mazliet runāt par viņa piemēru. Ne vienīgi, jo viņš bija 
kristiešu moceklis, bet, jo viņa dzīve mums rada jautājums. Iedziļināsimies viņa dzīvē. Kā jauns 
vīrietis Dietrich Bonhoeffer, meklēdams Jēzu, ceļoja no Vācijas uz Ņujorku, lai studētu pie slavenā 
teologa Rienhold Neihbor, kaut gan vācu teologi viņu uzskatīja kā nevērtīgu. Ņujorkā Bonhoeffer 
izgāja praksi Abyssinian Baptist Church, Harlem. Tur viņš redzēja dzīvo Kristu cilvēkos, ar kuriem 
viņš kalpoja. Bonhoeffer atgriezās Vācijā tieši pirms nacisti ieņēma varu. Viņam sākās domstarpības 
ar luterāņu baznīcu Vācijā, kura bija vienaldzīga pret nacistu teroru vai pat sadarbojās ar viņiem. Viņš 
uzsāka grupu, ko sauca par “The confessing church”, šī grupa pretojās luterāņu baznīcas nostājai par 
nacistiem. Bonhoeffer atklāti runāja par antisemītismu baznīcā, pat ja tas nozīmēja, ka viņš tiks 
vajāts. Viņš pat mēģināja slepus izvest jūdus no Vācijas. Viņš saprata, ka viņš daudzus nevarēja 
izglābt. Viņam bija jādara kaut kas vairāk. Bonhoeffer sāka darboties pretošanās kustībā Vācijā. Viņš 
īpaši darbojās kā kurjers, kurš izplatīja informāciju, patiesību par nacistiem. Un viņš bija daļa no viena 
plāna, lai nogalinātu Adolf Hitler. Bonhoeffer eventuāli apcietināja un ielika koncentrācijas nometnē, 
vietā, no kuras viņš mēģināja glābt jūdus. Viņam piesprieda nāvessodu un viņš tika pakārts tikai 
dažas dienas pirms tā nometne tika atbrīvota. SS dokumentos var lasīt par Bonhoeffer nāvi: Viņš 
dievbijīgs, drošsirdīgs un miera pilns. Viņa pēdējie vārdi bija: “Šīs ir beigas, priekš manis dzīves 
sākums.” Bonhoeffer bija daudz ko teikt par sekošanu Jēzum. Viņš sarakstīja daudzas grāmatas, 
viena no slavenākajām: The Cost of Discipleship. Šajā grāmatā viņš rakstīja: “Kad Kristus mūs sauc, 
Viņš dod priekšlikumu, nāc un mirsti.” Savā grāmatā viņš raksta par žēlastību, ko citu sagaidīt no 



luterāņu teologa.  Ļoti svarīgi, viņš rāda atšķirību starp lētu žēlastību un dārgu žēlastību. Viņš 
raksta: lēta žēlastība ir piedošanas sludināšana bez nožēlošanas. Vai kristība bez baznīcas 
disciplīnas, tas nozīmē, ir jāpilda mūsu kristību solījums. Vai Svētais vakarēdiens bez grēksūdzes. 
Absolūcija bez privātās grēksūdzes.Un, jā, Bonhoeffer, pagājušā gadsimta teologs, aizstāvēja privāto 
grēksūdzi. Lēta žēlastība ir žēlastība bez disciplīnas. Tā ir žēlastība bez krusta, žēlastība bez Jēzus 
Kristus, dzīva un iemiesota. Un dārga žēlastībā aicina sekot Jēzum. Tā nāk kā piedošanas vārdi 
salauztam garam un nožēlas pilnai sirdij. Tā ir dārga, jo tā pārliecina cilvēku, lai pakļautos Jēzum un 
sekotu Viņam. Tā ir žēlastība, jo Jēzus saka: “Jo Mans jūgs ir patīkams un Mana nasta viegla.” 
Neņemot vērā briesmas un vajāšanas, ko Bonhoeffer piedzīvoja, viņš šo rakstīja: “Kristietim ir jāciena 
savs ienaidnieks kā savs brālis, un jāatlīdzina viņa viesmīlība ar mīlestību. Kristiešu uzvedība ir 
jānosaka nevis no tā, kā citi apietas ar viņiem, bet no tā, kā Jēzus izturas pret viņiem. Avots ir Jēzus 
griba.” 

Mēs, iespējams, neesam aicināti radikālos apstākļos, kuros Bonhoeffer tika aicināts. Tomēr mēs 
esam aicināti sekot Jēzum mūsu sabiedrībā. Tas nozīmē nepakļauties. Dieva žēlastība mums dos 
spēku. Tā, iespējams, būs dārga žēlastība, un tā, iespējams, mums daudz maksās. Mēs varam būt 
iedvesmoti no cilvēkiem, kuri dzīvoja radikālas dzīves, Kalpaks, Jēzus, Bonhoeffer. Ļaujat Svētajam 
Garam jūs pārveidot. Un tad dzīvojat revolucionāru dzīvesveidu Kristū! Āmen. 

 

Šogad Kristus augšāmcelšanās svētku rītā bijām īpaši svētīti ar unikālu uzskates materiālu – tukšu kapu, 
kas mums atgādināja, ka “Viņš nav šeit, bet ir augšāmcēlies! He is not here, He is risen!”  

Paldies Sarmai Straumanei par ideju mūsu baznīcas lifta pieeju uz brīdi pārveidot mazliet citādāk. 
Pašlaik ir redzami lifta projekta ārdarbi, kur atradīsies pieeja liftam. Pats lifts atradīsies baznīcas iekšpusē. 
Liftam būs 3 pieturas punkti: ielas līmenis, dievnama stāvs pie “lapiņu galdiņa” un lejasstāvs pie ēdamzāles 

skapja, kas atrodas pie bērnudārza klasītes. 
Pašlaik paredzēts, ka lifta būvniecības darbi beigsies augusta mēnesī. 



 

Padomes sēde martā 
“Kas pastāvēs, pārvērtīsies.” Aspazija 
Mūsu draudze pārvēršas tā, ka draudzei ir jauna priekšniece un divi jauni padomes locekļi. Kristīne 
Kontere, bijusī draudzes priekšnieka vietniece, kļūst par priekšnieci. Ģirta Jātnieka un Gerolda Lusa 
vietu pilda Ansis Vīksniņš un Māris Bergmanis, kaut gan ne burtiski aizstājot viņus viņu agrākajos 
amatos. Proti, Ansis Vīksniņš darbojas garīgo lietu grupā. Māris Bergmanis rīkojas speciālo projektu 
apjomā. 
Cita pārvērtība ir tā, ka padome iedziļinās Mārtiņa Lutera Mazajā Katehismā. Specifiski ielūkojamies 
Tēvreizē jeb Svētajā lūgšanā (Mūsu Tēvs debesīs…) un Lutera komentāros par to. Varētu teikt, ka 
gatavojamies Lutera piecsimt gadu jubilejai. Jubileja nav Mārtiņa Lutera dzimšanas dienas atcere, bet 
gan 95 tēžu publicēšanas gadadiena. Viduslaikos, 1517. gada 31. oktobrī Luters pienagloja pie 
Vitenbergas (Wittenberg) pils durvīm savas rakstiski izteiktās domas. Starpcitu, tā laika kalendāros 
bija neprecizitāte. Trīsdesmit pirmais oktobris mūsdienās iekristu 10. novembrī. 
Vēl viena pārmaiņa: mācītājs šī gada gaitā iepazīsies ar katru padomes locekli pārrunās pirms 
padomes sēdēm. 
Pārējais, kas gaidāms tuvākajā laikā: draudzes 65 gadu jubileja, kuru atzīmēsim Vasarsvētkos 15. 
maijā, lifta pabeigšana vasaras beigās, iespējami remonti kā, piemēram, jauna jumta likšana un 
skursteņa nojaukšana. 
Nākamā padomes sēde notiks mēneša otrajā otrdienā, 12. aprīlī, pulksten 19:00 trešā stāva 
bibliotēkas telpā. Padomes sēdes ir atklātas, kaut gan drīkst balsot tikai mācītājs un padomes locekļi. 
Padomes sekretāre un draudzes darbvede Vija Treiberga kopā ar Svētrīta Zvanu redakciju 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DRAUDZES DZĪVE 
 

Padomes sastāvs 2016. gadā. 1. r. no kr.: Laimonis Sproģis, māc. Dāgs Demandts, priekšniece 
Kristīne Kontere, Visvaris Ģiga, Rita Pelēce. 2. r. no kr.: Vija (Zīlīte) Pelēce, Sarma Straumane, Māris 

Bergmanis, Aldis Švalbe, Andris Sprūds, Andrejs Vāpe, Andrejs Langins, Pēteris Valters, 
Ansis Vīksniņš, Vija Treiberga. 



Dāmu saimes ziņas 
Marta mēnesī pie galdiņa kalpoja Rūta Beķere, Ausma Ģiga 2x, Latviešu skolas bērni, Rita Drone, 
Ilga Dulbe. Ziedus uz altāra lika Rūta Beķere, dāmu saime, pūpoli, Astrīda Bergmane. Par 
sadraudzību rūpējās Rūta Beķere, Baiba Rudzīte, Latviešu kredītsabiedrība, Ilga Dulbe, Inta Grāvīte, 
draudzes jaunie vīrieši – pankūku brokastis. 
Ja varat palīdzēt sadraudzības stundā vai ziedot produktus, lūdzu sazinaties ar aprīļa/maija/jūnija 
mēneša darba grupas vadītāju Ilzi Grotāni: 612-781-9883. 
Ja vēlaties likt ziedus uz altāŗa, zvaniet Laimai Dingley (612-866-3235) vai Selgai Pētersonei 
(651-484-6046). 

Lasīšanas pulciņš 

Lasīšanas pulciņš pašreiz lasa Gunāra Janovska grāmatas. Tās pārrunāsim trešdien, 20. aprīlī, plkst. 
10:00 no rīta, baznīcas lejasstāvā. Visi ir mīļi aicināti! 

Mūsu lasīšanas pulciņš 

Lasīšanas pulciņu dibināja 1999. gadā dāmu saimes paspārnē. Pulciņa mērķis bija iepazīties ar 
tagadējo latviešu literatūru un Latvijas rakstniekiem; spodrināt mūsu mīļo latviešu valodu. Nolēmām 
lasīt un pārrunāt grāmatas tikai latviešu valodā. Tiekamies vienreiz mēnesī, trešdienās, desmitos no 
rīta mūsu baznīcas lejas telpās. Dzeram kafiju, baudām uzkodas un pārrunājam izlasītās grāmatas. 
Pa vasaru netiekamies, jo lasītāji arī ir ceļotāji. Vienreiz gadā tiekamies kādās interesantās mājās. 
Bijām ciemos pie Līvijas Pelēces (Carlson), rakstnieka Valentīna Pelēča meitas, kura dzīvo ārpus 
pilsētas skaistā, milzīgā angļu stila mājā ar plašu bibliotēku. Viņa arī mums dāvināja Valentīna Pelēča 
grāmatas “Malēniešu pasaule”. Vienu citu gadu ciemojāmies Judy un Mārtiņa Noru pilī Alhambra, kur 
nama māte mūs cienāja ar gardām, arābu gaumē gatavotām uzkodām. Pagājušo pavasari bijām 
Boženas un Jāņa Dimantu mājās. Boženai ir ļoti skaists dārzs ar dārza mājiņu, puķēm un statujām. 
Vienreiz gadā skatāmies kādu interesantu filmu. Esam redzējuši “Cilvēka bērns”, “Vienīgā fotogrāfija”, 
“Vilkaču mantiniece”, “Rūdolfa stāsti” un “Zvejnieka dēls”. 
Mūsu čaklākās lasītājas jau ir aizsaulē. Natālija Videniece, kura bija jau simtgadniece, izlasīja katru 
grāmatu. Lai gan viņai bija vāja dzirde, viņa pacietīgi gaidīja, līdz pārrunas beidzās un tad atstāstīja 
lasīto grāmatu un izteica savas domas. Aldona Pone, kura pāragri aizgāja mūžībā, bija čakla lasītāja 
no paša sākuma. Mums arī trūkst mūsu mīļā Aina Dravniece, kurai bija tik interesanti piedzīvojumi un 
kura dalījās ar mums savās dzīves gudrībiņās. 
No sākuma lasījām Vizmas Belševicas Billes grāmatas, Skaidrītes Gailītes un Skaidrītes Kaldupes 
grāmatas. Tad nolēmām pārlasīt mūsu klasiskos darbus. Lasījām Virzas Straumēnus un Kaudzītes 
Mērnieku laikus. Laimīgā kārtā mūsu grupiņā ir trīs literātes: Biminita Bērziņa, Rita Drone un Biruta 
Treiberga. Viņas vada klasisko grāmatu pārrunas. 
Pie mums arī ir viesojušies daži rakstnieki. Ārsts Paulis Dzintars ieradās pie mums un stāstīja par 
grāmatu “Prērijas ārsts”. Dzintars teica, ka vienīgais, ko viņš savā dzīvē nožēlo ir, ka viņš neiemācīja 
saviem četriem dēliem latviešu valodu. Viņš atzinās, ka pats bija par slinku un sieviņa par pieklājīgu, 
jo ar bērnu audzināšanu palīdzēja viena vietējā kundze. Rakstnieks Jānis Freivalds viesojās pie 
mums, kad pārrunājām grāmatu “Bada sazvērestība”, kuru tulkoja viņa māte no angļu valodas 
rakstītās “Famine plot”. 
Mūsu lasīšanas pulciņu ļoti bagātina jauniebraucējas no Latvijas. Viņas pastāsta par literatūru Latvijā. 
Diemžēl Evas Tones māmiņa un Zigrīda Freiberga jau ir aizsaulē. 
Līdz šim esam izlasījuši 140 grāmatas. Katru jauno grāmatu arī dāvinu mūsu bibliotēkai. Pašreiz 
lasām Aleksandra Grīna 800 lappušu romānu “Dvēseļu putenis”. Latvijā pašlaik uzņem filmu, kas 
attēlo galvenā varoņa Artūra Vanaga pieredzi Pirmā pasaules kara laikā, aizvedot līdz apziņai par 
neatkarīgas valsts ideju. Veidojot filmu, iecerēts saglabāt Grīna spilgto, poētisko valodu. Filma 



palīdzēs latviešiem apzināties savu pagātni un saprast, cik daudz ir ziedots, lai mums būtu sava 
valsts. Lai labāk izprastu strēlnieku gaitas, aicināju virsnieku Ģirtu Jātnieku pastāstīt par latviešu 
strēlniekiem. Seko viņa stāstījums. 
Lasīšanas pulciņa vadītāja Skaidrīte Štolcere 

Lasīšanas pulciņā 
24. februārī es pirmo reizi piedalījos lasīšanas pulciņā. Mani aicināja Skaidrīte Štolcere, lai es sniegtu 
informāciju un atbildētu uz jautājumiem par Aleksandra Grīna “Dvēseļu putenis” romānu. Tika lasīta 
romāna 2. daļa, kas veltīta Ziemassvētku kaujām. Bijām 16 dalībnieki. 
Grīns piedalījās latviešu strēlnieku pulkos 1916. un 1917. gadā un tika ievainots. Vēlāk viņš bija 
kapteinis Latvijas nacionālajā armijā. Es “Dvēseļu puteņa” visas trīs daļas tiku izlasījis, būdams 
vidusskolā, vēlāk tiku lasījis daudzas citas Grīna grāmatas. Kaut gan Grīns pats bija jauns leitnants, 
1915. gadā beidzis Maskavas kaŗa skolu, viņa galvenais varonis pirmajā personā ir vienkāršais 
strēlnieks Artūrs Vanags ar draugiem Kondrātu un Miķelsonu. 
Es izdalīju informācijas lapas par strēlnieku dibināšanu un Mineapoles – St. Paulas latviešu strēlnieku 
kopas sarakstu ar 25 strēlniekiem. Paskaidroju par strēlnieku organizēšanu rotās, bataljonos un vēlāk 
pulkos. Parādīju 1947. gadā izdoto rakstu krājumu “Zvaigžņu pulka atmirdza” ar fotogrāfijām un N. 
Strunkes ilustrācijām. 
Bija jautājums, vai strēlniekiem nebija ložmetēji, jo vācieši ložmetējus lietoja. Tā laika ložmetējs bija 
ļoti smags, kam vajadzēja 2 vai 3 vīru apkalpi. Tas bija aizstāvēšanās ierocis, jo bija par smagu ņemt 
līdzi uzbrukumos. Moderno automātisko šauteņu tad nebija. Ziemassvētku kaujās strēlnieki uzbruka 
vāciešiem. Krievi pirms uzbrukuma šāva artilēriju uz bunkuriem un dzeloņdrātīm, lai tos iznīcinātu. 
Sekoja strēlnieku uzbrukums tikai ar šautenēm. 
Kaut gan krieviem bija liels artilērijas munīciju krājums, priekšniecība izvēlējās taupīt vairāk munīciju 
un tā vietā sūtīja latviešu strēlniekus, kas bija lētāki. 
Lasītājiem patika apraksti, kā strēlnieki atminējās savas lauku mājas ar palikušajām ģimenēm un 
laukiem, un cerēja uz Latvijas atbrīvošanu. Tika izcelta kaujas draudzība un uzupurēšanās. 
3. daļā ir aprakstītas strēlnieku gaitas Krievijā un pēdīgi Latvijas atbrīvošanā. Ģirts Jātnieks 
 
 
 

 
 
 
 

Lasītāji 2016. gada 24. 
februārī. 

1. r. no kr.: Gunda Luss, 
Astrīda Puķīte, Amands 

Freibergs, Ģirts Jātnieks, Aija 
Vikmane, Ilze Kļaviņa 
Mueller, Ranta Sarma. 

2. r. no kr.: Elmārs Priedītis, 
Inta Laizāne, Aina 

Rozenberga, Ilze Grotāne, 
Skaidrīte Štolcere, Biminita 

Bērziņa, Benita Štelmachers, 
Astrīda Bergmane, 

Jānis Dimants. 



 

 
Iepazīsimies ar Lino Lakes pilsētā 
dzīvojošo Mertz ģimeni – Kristīni 
(dzim. Duņēna), John un viņu trīs 
bērniem: Kaiju (dzim. 2014. gada 15. 
decembrī), Lucy (dzim. 2006. gada 
2. februārī) un Jake (dzim. 2004. 
gada 20. martā). Kaija tika kristīta 
mūsu baznīcā 2015. gada 18. 
janvārī. Pati Kristīne mūsu baznīcā 
ir kristīta 1982. gadā. Mertz ģimene 
ir mūsu draudzes sastāvā. Ar lielu 
prieku sveicam šo ģimeni mūsu 
vidū un sakām paldies par interviju! 

 

 
Kristīne ir dzimusi šeit, Dvīņu pilsētās, tad kādu laiku (apmēram 9 gadus) pavadījusi Texas 
štatā, tad atkal atgriezusies uz Minesotu. Kristīne ir bijusi ļoti aktīva latviešu sabiedrībā, ejot 
latviešu skolā, dejojot tautas deju grupā “Pērkonītis”, dziedot draudzes korī un slavēšanas 
grupā “Mineapoles Dvēsele”, kā arī regulāri apmeklējot dievkalpojumus. 
Kristīn, lūdzu, pastāsti mums vairāk par savu ģimeni un par sevi pašu! 
Mani vecāki ir Egons un Sue Duņēns (viņi dzīvo Houston, Texas). Man ir divi brāļi – vecākais brālis 
Kārlis dzīvo Burlington, North Carolina un jaunākais brālis Ēriks ar sievu Elizabeth dzīvo šeit, 
Mineapolē. Minesotas universitātē es studēju Biomedical Engineering. Kopš bērnības man vienmēr ir 
patikusi mūzika un sports. Man arī interesē valodas, kultūra, kā arī palīdzēt citiem cilvēkiem.     

Vai tavā dzīvē ir bijis laiks, kad latvietībai nav bijusi tik liela nozīme kā tagad? 
Jā – tad, kad es dzīvoju Texas un arī tad, kad es atgriezos uz Minesotu. Houston nebija aktīvas 
latviešu sabiedrības, tur nebija skolas vai draudzes. Man tajā laikā arī bija citas prioritātes. 

Tu esi viena no trīs Kristīnēm Annām (Kristīne Anna Kontere, Kristīne Anna Ģiga) mūsu 
latviešu sabiedrībā. Kā tu tiki pie sava vārda? Jāpiemin, ka Kristīnes un John meitas Kaijas 
vidējais vārds arī ir Anna. 
Man liekas, ka maniem vecākiem bija svarīgi, lai vārds būtu saprotams abās valodās – latviešu un 
angļu valodā. Un vārds “Kristīne” tādā ziņā ir ļoti labs. Anna bija manas vecmāmiņas (tēva mātes) 
vārds, kā arī Ann ir manas mammas un viņas mātes vidējais vārds.   

John, pastāsti, lūdzu, par sevi – par savu dzimšanu, savu ģimeni, studijām! 
I was born and raised in the west metro area. I attended St. Raphael’s Catholic Church. I was the 3rd 
of 4 kids... My older brother is in Chicago, my older sister is in Boston, and my younger sister is also 
in Chicago. My parents recently retired to Florida. I went to college at the University of St. Thomas 
and got a degree in Mechanical Engineering. I worked for 3 years after graduation at Honeywell (with 
Ģirts Jātnieks!), and have worked since then at Medtronic. 

ģimene – Kristīne, John, Kaija, Lucy un Jake Mertz 

Interviju sagatavoja 
Edija Banka-Demandta 

No kreisās Jake, John ar nupat dzimušo 
Kaiju Annu, Kristīne un Lucy 



Kā jūs satikāties, kad un kur jūs laulājāties? 
Mēs satikāmies 2009. gadā Medtronic apmaksātā brīvprātīgā darba pasākumā Second Harvest 
Heartland zupas virtuvē. Apmēram 3 gadus vēlāk mēs laulājāmies Landmark Center St. Paulā.  

Ar ko jūs nodarbojaties ikdienā (jūsu darbi/profesijas)? 
Mēs abi strādājam Medtronic kompānijā. John ir Mechanical Design Engineer, kurš strādā ar 
pacemakers un defibrillators. Kristīne bija Reliability Engineer tajā pašā divīzijā, bet kopš decembra 
viņa strādā Neurological divīzijā kā Reliability and Safety Engineering Manager. Jā, viņa tagad 
pārspēj John...  

Kādi ir jūsu vaļasprieki? 
John patīk gandrīz viss, kas tiek darīts ārpus telpām. Medīšana, makšķerēšana/zvejošana, teltošana, 
braukšana ar smailītēm (canoe laivām). Kristīnei patīk mūzika un volejbols. Mums abiem patīk 
pavadīt laiku kopā ar ģimeni un draugiem, kā arī mums patīk ceļošana. 

Kas jums vislabāk garšo? 
Tā kā esam ceļojuši kopā uz Šveici, mums abiem ļoti garšo Šveices siera fondue. Un, protams, 
pīrāgi!! 

Vai jūs spēlējat kādu mūzikālu instrumentu? 
Kristīne ir iemācījusies spēlēt vairākus instrumentus: oboju, angļu ragu, sitamos šķīvjus (cymbals) un 
mazliet klavieres. John mēģina apgalvot, ka 
saucieni, lai piesaistītu pīles un zosis, arī ir 
pūšamais instruments. 

Kas ir jūsu ģimenes prioritātes šobrīd? 
Tikai nesen esam sapratuši, ka mums vajadzētu 
būt ģimenes prioritātēm.  Būt labiem vecākiem, 
audzināt labus bērnus, izglītība, tam visam pa vidu 
arī priecāties un labi pavadīt laiku. 

Kā jūs nonācāt pie Dieva un mūsu draudzes? 
Mums abiem augot, mūsu vecāki stāstīja un 
mācīja mūs par Dievu un ticību. Un John ir 17 
gadu pieredze katoļu izglītībā! Vēl ne tik senā pagātnē Kristīne pavadīja laiku, vedot savu vecmāmiņu 
(mātes māti) uz luterāņu baznīcu angļu valodā un dziedot latviešu draudzes korī. John, Jake un Lucy 
gāja uz katoļu baznīcu. Tiklīdz mēs kļuvām par ģimeni, bija pienācis laiks mums atrast vienu baznīcu, 
kas derēja mūsu ģimenes vajadzībām. Mēs mēģinājām iet uz dažām baznīcām, latviešu baznīcā mēs 
jutāmies vislabāk, visvairāk kā mājās. Paldies jums, visiem, par to, ka liekat mums justies gaidītiem 
un pieņemtiem!  

John, varētu domāt, ka Dievs svētdienās tev uzlicis divreiz lielāku pārbaudījumu iet uz baznīcu 
nekā mums, pārējiem. Mums atliek tikai saņemties un aiziet, tev ir jāsaņemas aiziet zinot, ka 
lielāko daļu būs grūti saprast. Pateicība Dievam, ka tu esi mūsu vidū! Esam priecīgi slavēt 
Dievu kopā ar tevi! Tomēr rodas jautājums, kā tu tiec galā ar to, ka dievkalpojumi mūsu 
draudzē pārsvarā ir latviešu valodā? Kas ir tavs “dzinulis” nākt uz latviešu baznīcu? 
After a Catholic marriage and Catholic annulment, I had some disillusionment with the large, main-
line, old religious institutions. I still believe in God in nearly the same way, but I experienced firsthand 



the fact that religious institutions are created and maintained by humans, and are therefore not 
perfect. In some ways, my faith is a little more personal now, and going to a service in a language 
other than my own is not a problem. Plus, as a Catholic, my Church figured parishoners didn’t need to 
speak the language (Latin) for centuries! It can be a challenge keeping the kids engaged during 
church, and another language can make that more challenging, but we are making it work. One more 
comment... As something of an outsider to the Latvian church, I don’t want things to be changed 
much on my behalf. The members of the congregation could go anywhere for an English service.  
This is the only place they can come for a Latvian service. I don’t want that to be changed on my 
account! 

John, zinu, ka Ģirts Jātnieks tev kaut ko iemācīja latviešu valodā – kas tas ir? Turklāt, tas bija 
laikā, pirms tu sāki nākt uz mūsu baznīcu – kur tu satiki Ģirtu? 
Labrīt! Bikses krīt! I knew Ģirts from Honeywell. I was an intern and then associate engineer in his 
group shortly before he retired. 

Ko vēl tu esi iemācījies latviešu valodā? 
I’m picking up a lot of “baby” type words with Kristīne speaking Latvian to Kaija in the home!  
Deguntiņš! But I confuse zaķis and zeķes... 

Kas tev liekas visgrūtākais latviešu valodā? 
The pronunciation is different than I’d expect sometimes, and it’s not a Romance language. I studied 
Spanish and have learned some French, but there are few commonalities. 

Kas ir jūsu mīļākā kristīgā diesma? 
John – Ave Maria, Kristīne – Jesus Loves Me. 

Ko jūs gribētu novēlēt mūsu draudzei, pavasarim iestājoties? 
Pavasaris mums atgādina par lietām, kuras atdzīvojas. Šajā gadalaikā ir jūtama enerģija un 
saviļņojums. Mēs vēlam, lai šis pavasara laiks nes enerģiju un dzīvību draudzei! 

 

 
Mertz ģimene 2015. gada 
Ziemsvētku laikā Floridā 



 

 

 

 

 

 

 

Tu spēsi paveikt daudzus varenus darbus, ja 
ļausi, lai tevi savās rokās tur Dievs, kurš ir 
lielāks un gudrāks par tevi. 

Reizi pa reizei tu piedzīvosi asināšanas 
procesu. Tas nebūs patīkams un, iespējams, 

tev arī sāpēs. Tomēr nav cita veida, kā tu 
varētu kļūt par labāku zīmuli. 

Kļūdas ir iespējams labot. 

Neatkarīgi no apstākļiem, tavs uzdevums 
vienmēr ir un paliek – turpināt rakstīt. 

Visi zīmuļi nav vienādā krāsā.

Līdz ar šī gada aprīļa izdevumu aprit 
vesels gads kopš Svētrīta Zvanu 

redaktores pienākumus 
ar lielu prieku un pateicību pilda 
Edija Banka-Demandta ar vīra, 

māc. Dāga palīdzību.



 

 
Sirsnīgi aicinām apmeklēt 

Mineapoles – St. Paulas latviešu ev. lut. draudzes 

P A V A S A R A    T I R D Z I Ņ U 
Sestdien, 2016. gada 30. aprīlī 
No plkst. 12:00 līdz 3:00 pm 
Latviešu baznīcā (3152 17th Ave S, Mineapolē) 

Tirdziņā bagātīgā izvēlē 
rotas, keramika, grāmatas, apsveikuma kartiņas, audumi 

un citi daiļamatniecības izstrādājumi 

Plašs tautisko ēdienu galds ar latviskiem gardumiem 
patērēšanai turpat no 12:00 līdz 2:00 pm, 

līdzņemšanai uz mājām, sākot no 12:00 
(numurus sāks izdot plkst. 11:00) 

Aiciniet visus uz tirdziņu, lai radu, draugu un paziņu vidū 
varam pavadīt patīkamas stundas! 

Uz redzēšanos tirdziņā! 

Dāmu saime 
 



 

 
You are cordially invited to attend 

our congregation’s 

S P R I N G    B A Z A A R 
Saturday, April 30, 2016 
At the Latvian Ev. Luth. Church of Minneapolis and St. Paul 
(3152 17th Ave S, Minneapolis) 

There will be a large selection of traditional gift items 
including jewelry, ceramics, books, greeting cards, 

woven goods and many other craft items 
Sales starting at 11:00 am 

Latvian food will be available for your 
dining pleasure from 12:00 to 2:00 pm 

Baked goods sale starting at 12 pm 
(Numbers available starting at 11:00 am) 

Bring your friends and relatives! 

Everyone is welcome! 

Ladies aid 
 



DRAUDŽU  
DIENAS  2016
Galvenais lektors —
Rīgas Lutera draudzes mācītājs
Linards Rozentāls
ar lekciju ciklu
„40 GADI UN 
TĀLĀK”

LELBA 
40 GADU
SVINĪBAS

Dziesmas
L ū g š a n a s
Dievkalpojumi
Bībeles pusstundas
Pēcpusdienu i ev i rzes
Pārrunas, sarunas, sadraudzība
Nodarbības bērniem
Vakara aktivitātes
Diskusijas,  debates
Šķēršļu gājiens
Jubilejas balle



DRAUDŽU DIENU 2016 DIENAS KĀRTĪBA 
Trešdien, 8. jūnijā  
15:00-18:00... Ierašanās, reģistrācija (Saulgriežos) 
18:00............. Vakariņas (Ēdamzālē) 
19:00............. Lūgšana un iepazīšanās vakars (Ēdamzālē) 
 
Ceturtdien, 9. jūnijā 
8:00-9:00....... Reģistrācija (Ēdamzālē) 
8:00............... Brokastis (Ēdamzālē) 
9:15............... Rīta lūgšana (Kronvalda zālē) 
9:30............... Bībeles pusstunda (Kronvalda zālē) 
10:00............. Jautājumi par Bībeles pusstundu 
10:15............. Kafijas pauze 
10:30............. Lekcija (Kronvalda zālē) 
11:30.............. Jautājumi un pārrunas 
12:30............. Pusdienas (Ēdamzālē) 
14:00............. Atklāšanas dievkalpojums (Brīvdabas dievnamā) 
16:00............. Šķēršļu gājiens 
18:00............. Vakariņas (Ēdamzālē) 
19:00............. Grāmatas un dziesmas 
Vakara lūgšana 
 
Piektdien, 10. jūnijā 
8:00............... Brokastis (Ēdamzālē) 
9:15............... Rīta lūgšana 
9:30............... Bībeles pusstunda 
10:00............. Jautājumi par Bībeles pusstundu 
10:15............. Kafijas pauze 
10:30............. Lekcija 
11:30.............. Jautājumi un pārrunas 
12:30............. Pusdienas (Ēdamzālē) 
14:00............. Ievirzes 
16:00............. Ievirzes 
18:00............. Vakariņas (Ēdamzālē) 
19:00............. Jeopardy 
Vakara lūgšana 
 
Sestdien, 11. jūnijā  
8:00............... Brokastis (Ēdamzālē)  
9:15............... Rīta lūgšana  
9:30............... Bībeles pusstunda  
10:00............. Jautājumi par Bībeles pusstundu  
10:15............. Kafijas pauze  
10:30............. Lekcija  
11:30.............. Jautājumi un pārrunas  
12:30............. Pusdienas (Ēdamzālē)  
14:00............. Ievirzes  
16:00............. Ievirzes  
18:00............. Vakariņas (Ēdamzālē)  
19:00............. Jubilejas vakars (Ēdamzālē)  
Vakara lūgšana (Ēdamzālē)  
 

Svētdien, 12. jūnijā  
8:00............... Brokastis (Ēdamzālē)  
9:15............... Rīta lūgšana  
9:30............... Bībeles pusstunda  
10:00............. Jautājumi par Bībeles pusstundu  
10:15............. Kafijas pauze  
10:30............. Lekcija  
11:30.............. Jautājumi un pārrunas  
12:30............. Pusdienas (Ēdamzālē)  
14:00............. Noslēguma dievkalpojums ar prāv. 
Ilzes Larsen ievešanu amatā (Brīvdabas dievnamā)  
 



LELBA DRAUDŽU DIENAS – 40 gadu ceļojums 
1975. gada augustā Gaŗezerā Latviešu ev. lut. draudžu apvienība Amerikā pārveidojās par Sinodi – 
Latviešu ev. lut. baznīcu Amerikā (LELBA). Tanī pašā laikā Gaŗezerā notika pirmās LELBA Draudžu 
dienas (LDD). Bija skeptiķi, kas par šāda apmēra mūsu baznīcas pasākuma izdošanos šaubījās, bet 
tas nespēja noslāpēt rīkotāju entuziasmu. Nedēļas garā sarīkojumā piedalījās 552 reģistrēti dalībnieki 
un nedēļas nogalē to skaits bija pāri 800. LDD korī vien bija ap 200 dziedātāju un Tedis Zieriņš ar 
palīgiem ieguva ap 600 parakstu petīcijai Aizputes baptistu draudzes mācītāja J. Šmita labā. 
 
Pēc LDD māc. Jānis Strautnieks mēnešrakstā “Ceļa Biedrs” rakstīja: “Un pats Dievs deva jauku, labu 
laiku, kaut netrūka pērkonu un lietus gāžu pa starpām. Vai būtu par daudz vēlēties, lai Draudžu 
dienas rastu atkal atkārtojumu un nenāktos uz to ilgi gaidīt.” 
 
Un ilgi nebija jāgaida. Kopš tā gada, LDD, ar izņēmumiem, ir notikušas ik pāris gadus. Pagājušajā 
vasarā vajadzēja atzīmēt LDD 40. gadskārtu, ko atlika, lai nebūtu konfliktā ar Gaŗezera 50 gadu 
pastāvēšanas svinībām. Jubilejas atzīmēt nekad nav par vēlu! 
 
Šogad, no 9. līdz 12. jūnijam, Gaŗezerā, ieskaitot trīs lokāla rakstura, notiks jau divdesmit trešās LDD. 
Sākot ar pirmajām Draudžu dienām Gaŗezerā 1975. gadā, tās ir notikušas no Atlantijas okeāna 
austrumos līdz Klusam okeānam rietumos, un no Ontario provinces ziemeļos līdz saulainajai Floridai 
dienvidos. Visbiežāk Draudžu dienas bija Gaŗezerā (8) un Katskiļos (4). Īpašas LDD notika 1990. 
gadā, daļēji uz kuģa Rīgas ostā, jo baznīcas darbība pilsētā vēl bija ierobežota. Tā kā ar kuģi aizveda 
lielāku daudzumu banānus, tās tika dēvētas par “banānu kuģa” Draudžu dienām. 
 
Pirmo LDD darba prezidijā bija prāvests J. Turks un Veinbergs, mācītāji J. Cālītis, I. Gaide, A. 
Piebalgs un V. Vārsbergs, un rīcības komitejā vidienes draudžu darbinieki. 
 
Tajā laikā daudz tika domāts par latviešu baznīcas un visu mūsu nākotnes izredzēm. Šinī kontekstā 
arī LDD mude (sauklis, lozungs) bija: “Dieva aicinājums mūsu tautai – pagātnē un tagad”, ar 
jautājumu, kas mēs esam – “svētceļinieki vai klaidoņi?” Šķiet, ka, vēsturisko pārmaiņu skatījumā, šim 
jautājumam atbildes arī vēl šodien var būt dažādas. 
 
No oriģināliem Draudžu dienu veidotājiem mūsu vidū kalpo vairs tikai divi – Juris Cālītis, Latvijā un 
Ivars Gaide, Kanādā. Sagaidāmais dalībnieku skaits ne tuvu nelīdzinās pirmajām Draudžu dienām. 
Tās nav vairs nedēļas garumā un tagad pārsvarā sagaidām tikai pensionārus. Arī pats Draudžu dienu 
raksturs, vadību pārņemot vidējās paaudzes mācītājām, ir mainījies. Izņemot pirmās LDD, par 
programmu un tās izkārtojumu atbildīga ir Evaņģelizācijas nozares vadītāja ar palīgiem no vietējām 
draudzēm. Galvenie lektori tiek aicināti no Latvijas baznīcas garīdznieku vidus. Samazinot garās 
lekciju sērijas, ir rasta iespēja nodarbību dažādībai un plašākai apmeklētāju līdzdalībai. Kaut arī 
vairāki garīdzniecības tradicionālisti to ir kritizējuši, dalībnieku atsaucība ir bijusi pozitīva. 
 
Šīs vasaras Draudžu dienās galvenais lektors būs Rīgas Lutera draudzes mācītājs Linards Rozentāls. 
Lekciju temats – “40 gadi un tālāk”. Protams, būs dievkalpojumi, koris, rīta un vakara lūgšanas, 
pārrunas, nodarbības bērniem (ja būs pieteikti bērni), šķēršļu gājiens, LELBA 40 gadu jubilejas 
svinības, vakara aktivitātes, dziesmas un sirsnīga sadraudzība. Bībeles pusstundas vadīs pirmo 
draudžu dienu dalībnieks, tanī laikā vēl teoloģijas students, prāv. emer. Fritz Kristbergs.  
 
Evaņģelizācijas nozares vadītāja, māc. Gundega Puidza aicina agrākos LDD dalībniekus paredzētai 
izstādei iesūtīt īpašas fotogrāfijas un atmiņas par iepriekšējām Draudžu dienām. Lūdzu tās sūtīt Jurim 
Pūliņam elektroniski uz pulinsaj@comcast.net vai pa pastu: 9531 Knolltop Road, Union, IL 60160. 
Juris Pūliņš 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atklāšanas dievkalpojuma gājienā krustu 
nes stud. theol. Fritz Kristbergs. 
Bildi uzņēma M. Namatēva. 

Dievkalpojumu vada (no kreisās) 
prāv. J. Turks, arch. A. Lūsis un māc.  

A. Piebalgs. Bildi uzņēma M. Namatēva. 

 
 

BRAUKSIM UZ DRAUDŽU DIENĀM! 
 

Lūdzam tos, kas ir ieinteresēti, iepriekš 
pieteikties pie māc. Dāga līdz 10. maijam, 

lai varētu noorganizēt transportu. 
Draudžu dienas notiks 

Gaŗezerā no 9. līdz 12. jūnijam. 
Reģistrācijas anketas pieejamas draudzes 

birojā vai pie māc. Dāga. 



 

LOAM sarīkojumu kalendārs aprīlī un maijā 

Svētdien, 10. aprīlī, plkst. 13:00 Heights kinoteātrī 
FILMA “DŽIM-LAI-RŪDI-RALLALLĀ!” Režisori 
Māris Putniņš, Jānis Cimmermanis. Traģi-komēdija 
no 2014. gada. Latviešu valodā ar angļu subtitriem. 
Filma ir 106 minūtes gara. Ieeja: $10, bērniem zem 
18 g. par brīvu. 
 
Veco ļaužu pansionāta iemītnieki jau gadiem ilgi 
jūtas nevienam nevajadzīgi un traucējoši. Bet tad 
viņiem rodas traka ideja – atteikties no pensijām un 
doties brīvprātīgi armijā, tā glābjot valsti finanšu 
krīzes laikā un aizraujoši pavadot dzīves pēdējos 
gadus. Vecīši ir gana gudri, šo notikumu organizējot, 
un tagad īstie piedzīvojumi sākas. Kulminācija visam 
ir veco ļaužu armijas daļas dalība NATO 
apvienotajos manevros. 
 
Lomās daudzi iemīļoti Latvijas aktieri: Olga Dreģe, 
Baiba Indriksone, Ģirts Jakovļevs, Astrīda Kairiša,  
Leons Krivāns, Uldis Dumpis, Anita Kvāla, Rūdolfs 
Plēpis, Pēteris Liepiņš, Jānis Paukštello, Gunārs 
Placēns, Juris Pučka, Kaspars Pūce, Jakovs 
Rafalsons, Āris Rozentāls, Velta Skurstene, Tamāra 
Soboļeva, Velta Straume, Imbi Strenga, Juris 
Strenga, Irina Tomsone, Arno Upenieks u.c. 
 

 

Svētdien, 17. aprīlī, plkst. 12:30 latviešu baznīcā KONCERTS THEIA KLAVIERU TRIO. Aija Rēķe 
(vijole), Daniels Diksons (čells), Han Nah Son (klavieres). Ieeja: abonentiem sezonas otrais kupons, 
atsevišķa biļete $23, studentiem $5, bērniem līdz 16 g. v. ieeja brīva. 
 
 
Sestdien, 30. aprīlī, sākot ar plkst. 11:00 latviešu draudzes namā PAVASARA TIRDZIŅŠ. Ēdienu 
pārdos, sākot ar plkst. 12:00. Numurus ēdienam izdos plkst. 11:00. 
 

No 4. līdz 8. maijam St. Paulas RiverCentre TAUTĪBU FESTIVĀLS. Latvieši piedalīsies ar izstādi, 
tirdziņā, tautas deju uzvedumiem. Dažādi laiki. 
 

LASL (LATVIAN AMERICAN SHIPPING LINE) savāks saiņus/pakas sūtīšanai uz Latviju maija 
pirmās nedēļas beigās pie draudzes nama. Konkrēts datums vēl nav zināms, tas tiks izziņots 
laikrakstā „Laiks”. To arī varēs uzzināt, zvanot uz draudzes biroju. 
 

KAS NOTIEK DVĪŅU PILSĒTĀS? 
 



Mineapoles latviešu skolai 65 gadi 
Mineapoles – St. Paulas latviešu skolas Draudzīgais aicinājums un skolas pastāvēšanas 65 gadu 
jubilejas svinības notika 2016. gada 27. februārī. Saulainā pēcpusdienā plkst. 4os prāvs pulks tautas 
ar bērniem pulcējās latviešu draudzes dievnama lielajā zālē. Skola sagādājusi bagātu programmu šai 
pēcpusdienai, ielūgusi visus bijušos audzēkņus, absolventus, skolotājus, skolas draugus un 
atbalstītājus, lai uzsvērtu šīs dienas nozīmi Dvīņu pilsētu latviešiem. 
 
Programmas iesākumā dziedam “Dar’ man, tēvis, pastaliņas” – Ausekļa vārdi, Jāzepa Vītola muzikālā 
apdare. Pieaugušo vidē jau vairs maz dziedam šo dziesmu; ceturtais pants – “Pieaugt tautas 
mīlestībā, Īstā gara brīvībā” – liek mums cerēt, ka šie 43 bērni/skolēni tiešām pieaugs tautas 
mīlestībā, skolā mācoties un saņemot mūsu tautas etnisko mantojumu. 
 
Skolas pārzine Eva Tone savos ievadvārdos sveic kuplo atnācēju saimi un tālāk apraksta Draudzīgā 
aicinājuma nozīmi un kā šis aicinājums ir radies. Tad draudzes mācītājs Dāgs Demandts saka 
lūgšanu un arī apraksta skolas vēsturi, smeļoties informāciju no draudzes 50 gadu jubilejas grāmatas. 
Atsaucoties mācītāja Langina aicinājumam, skola uzsāka mācības 1951. gada 4. februārī kā 
draudzes svētdienas skola, sākumā ar 45 skolēniem. Skola sāka darboties vēl pirms draudze bija 
oficiāli nodibinājusies. Pirmā skolas pārzine bija Valērija Langina, pirmais izlaidums 1955. gada jūnijā, 
astoto klasi beidza 13 absolventi. Daži no viņiem piedalās šīs dienas sarīkojumā. Skolas bērnu skaits 
septiņdesmitos gados pārsniedza 140, bet vēlāk, īsi pirms gadu simteņu mijas, tas strauji 
samazinājās. Tagad ar lielu prieku mēs piedzīvojam jaunu atmodu skolas darbā, arī skolēnu skaita 
ziņā. 
 
Skolas otrās pārzines (jā, skolai ir divas pārzines) Indras Halvorsones priekšlasījums “Izglītības 
sistēma Latvijā un latviskās izglītības iespējas ārpus Latvijas” ir augstvērtīgs un informatīvs devums 
klātesošiem, bet ir pagaŗš un mēs redzam, ka mazāko klašu skolēniem ir grūtības ar koncentrāciju un 
daži no tiem nozūd no savām vietām. 
 
Abas skolas pārzines ir dinamiskas, strādā ar lielu enerģiju un lieliski atbalsta viena otru. Abām ir 
bērni, kas centīgi mācās latviešu skolā. Indra Halvorsone ir bijusi pedagoģe arī Latvijā, mūsu skolā 
viņa vada un kārto skolotāju un skolēnu sadalījumu un mācību vielu. Evas Tones ziņā ir skolas 
administrācija, finansiālās lietas un vecāku apmācības. 
 
Pēc priekšlasījuma seko skolas bērnu priekšnesumi, kas ietver dziesmas, deklamācijas, tautas dejas 
un kokļu spēlēšanu. Viss rit raiti un ir liels prieks dzirdēt un redzēt, ko mums klausītājiem un 
skatītājiem sagatavojuši skolas bērni. Apbrīnojami ir iedomāties to neskaitāmo stundu skaitu, ko 
skolotāji un bērnu vecāki ir ziedojuši no sava laika, lai visu sagatavotu un iemācītu šīs pēcpusdienas 
programmai! Liels paldies visiem par slavējamu darbu. 
 
Programmai beidzoties, lejas stāvā ir sagatavotas garšīgas, siltas vakariņas, protams, saimniece ir 
Anita Jurēviča, kas savu pavārmākslu ieguvusi Latvijas mācības iestādēs. Pie skaisti klātiem galdiem 
mēs turpinām svinēt skolas 65 gadu jubileju, dziedam “Nevis slinkojot un pūstot, tautu labā godā 
ceļ...”, 6.-7. klases skolotāja Āva Bērziņa mums sīkāk apraksta skolas vēsturi un to, kas bērniem tiek 
mācīts. Ar savu runu viņa dod mums patiesi labu ieskatu skolas ikdienas dzīvē. Vēlāk ir apsveikumi, 
sadziedāšanās, rotaļas un latvisko gardumu tirdziņš, pat īpaša izloze. Pagrūti būtu aprakstīt visas 
izdarības lejas stāva programmā, jo ir tik daudz skaistu momentu, ko vēlētos pieminēt. Kopā ar 
bērniem dziedam dziesmas, ko viņi dzied, un, kā  jau latviešiem, – skan labi, un pašiem par to prieks.  
Ejam rotaļās kopā ar bērniem un ir tiešām pacilāta sajūta, redzot vecākus kungus kā architektu 
Elmāru Priedīti, ārstu Jāni Dimantu vai inženieri Jāni Zeltiņu, dancinot  mazas meitenes “Zaļā dārzā 
bijām mēs...” Valda līksmība un prieks – mēs esam latvieši un mums ir daudz ko dot arī mūsu mītnes 
zemei. 



Latviešu skola pastāv jau 65 gadus, tajā mācās jau trešā paaudze, minēšu tikai vienu piemēru: mūsu 
jaunā draudzes priekšniece Kristīne Kontere (mirušā draudzes māc. Mārtiņa Ozoliņa jaunākā meita) 
beidza šo skolu pirms trim dekādēm, vēlāk kļuva skolas pārzine un skolotāja saviem bērniem, kuŗi arī 
absolvēja mūsu latviešu skolu un tagad jau mācās Gaŗezera vidusskolā. Rosme vai atslābums skolā  
jūtams tieši proporcionāli bērnu vecāku vēlmei un uzņēmībai, ne tikai bērnus uz skolu atvest, bet arī 
ar viņiem kopīgi mācīties gan latviešu valodu, gan mūsu tēvu etnisko mantojumu. Atslābuma  periods 
skolā bija izjūtams tieši pirms Kristīne Kontere pārņēma skolas pārzines vietu, pēc vairākiem gadiem 
viņai veiksmīgi sekoja skolotājs Pēteris Kalniņš un skolotāja Laila Švalbe. Visiem trim milzīgs 
nopelns, pieaicinot vecākus, kuŗu bērni varēja arī nenākt uz latviešu skolu (iemesli – tāls ceļš, jauktas 
laulības, vai ir vērts? u.c.) Redzot šīs dienas aktīvo un kuplo skolas saimi, zibenīgi pārvietojamies no 
vienas vietas uz otru, dzirksti zēnu un meiteņu acīs, cenšoties veikt visus uzdevumus pēc skolotāju 
prasībām, vecākā paaudze klusā, ieturētā, bet milzīgā priekā jūt, ka mums kā tautai vēl ir turpinājums 
ne tikai Latvijā, bet arī ārpus tās. Lūgsim Dievu, lai Viņš ļauj piedzīvot mums daudz baltu dieniņu! 
Laimonis Sproģis 
 

 

 
 

 
 
 
   

Augšā skolas bērnu koris. 
Lejā no kreisās muzikantes 

Gunta Pone Herron, Nora Lund un 
Zinta Pone. 

Bildes uzņēma Līvija Carlson. 



 

→ 
Mazākie bērni uzstājas ar 

“Joka pēc alfabēts” dziesmiņu. 
 

← 
Skatītājas (no kreisās) 

Brigita Robiņa, Dzintra Prīlapa, 
Inta Grāvīte un Aija Lapicka. 

 

 
→ 

Skolas bijušie pārziņi ar pateicības 
rozēm rokās – (stāv no kreisās) Aija 

Vikmane, Maija Zaeska, Jānis Zeltiņš 
(aizmugurē). 

Visas bildes uzņēma Līvija Carlson. 
 

Pateicība arī visiem pārējiem 
bijušajiem pārziņiem: 

Valērijai Langinai, Rūtai Prauliņai, 
Andrejam Rozentālam, Ģirtam 

Jātniekam, Ziedonim Ķezberam, 
Andrim Straumanim, Kristīnei 

Konterei, Pēterim Kalniņam, Lailai 
Švalbei! 



Filmas “Zedelgema” izrāde 

6. martā, pēc plkv. Oskara Kalpaka piemiņas dievkalpojuma, baznīcas lejas zālē K!K!M! izkārtojumā 
tika rādīta Latvijas Okupācijas muzeja ražota filma “Zedelgema”, galvenokārt latviešu valodā ar angļu 
subtitriem. 

Ģirts Jātnieks skatītājus iepazīstināja ar filmu norādot, ka, kaut gan tā ir Beļģijas pilsēta, kurā bija 
nometne, Beļģijas flāmu valodā tā tiek rakstīta “Zedelgem” un tā to arī izrunā, bet vācieši sākuši lietot 
nosaukumu savā valodā un to izrunāja “Cedelgem”. Šo rakstīšanas veidu latvieši pārņēma visus 
trimdas gadus, bet jaunajā ALA izdotajā “Latvju Enciklopēdijā” (2006) ir lietota pareizā rakstība – 
Zedelgem. 

2. pasaules kara beigās angļu zonā padevās 11,727 latviešu karavīru. Angļi vienojās ar beļģiem par 
kara gūstekņu nometināšanu Zedelgemā, Beļģijas armijas pirmskara munīcijas noliktavu kompleksā. 

Dokumentālā filma “Zedelgema” stāsta par 8 mēnešos piedzīvotajiem pārdzīvojumiem un 
pazemojumiem šajā kara gūstekņu nometnē. Ģirts Jātnieks bija novietojis ekrāna priekšā zīmētu 
Beļģijas karti, parādot Zedelgemu, un foto no Daugavas Vanagu karavīru atceres 2005. gadā ar 
Minesotas zedelgemiešiem – Amandu Freibergu, Vili Kurmi, Jāni Poguli un Viktoru Benislavski. 

Nometne ar nosaukumu “POW Camp 2227” bija sadalīta 3 nodalījumos (cages). Pirmajos divos bija 
latvieši un trešajā visu baltiešu tautības. Visapkārt nometnei bija dzeloņstiepļu žogi, ap kuriem 
patrulēja beļģu karavīri. Nometnes komandants bija angļu pulkvedis-leitnants (colonel-lieutenant). 
Filmā bija foto attēli no nometnes laikiem, kā arī krāsu fotogrāfijas un filmas no tagadējiem laikiem, tā 
rādot, kā vieta izskatījās tad un tagad. Filmā arī bija intervijas ar tagadējo pilsētas vadību. Intervijas ar 
bijušajiem gūstekņiem, ieskaitot Jāni Poguli, kuru 2012. gadā intervēja Lelde Neimane no Okupācijas 
muzeja. Filma, kura bija ļoti profesionāli uzņemta ar skaidru, labu stāstījumu, ilga 57 minūtes. 

Pēc filmas Amands Freibergs, kuram bija tikai 19 gadi, kad viņš tika atlaists no Zedelgemas, stāstīja 
par saviem piedzīvojumiem. Ineses Erdmanes tēvs, Igors Senkolovičs, arī bija gūsteknis, Inesei ir 
saglabājusies tēva dienasgrāmata, kurā ir ieraksti sīkā, glītā rokrakstā: dziesmu vārdi (ieskaitot 

dziesmiņu, ko gūstekņi sacerēja par 
nometni), vēstules savai ģimenei, dienas 
piedzīvojumu apraksti u.c. Ineses meita 
Ingrīda Erdmane lasīja izvilkumus no 
dienasgrāmatas. Kopā bija apmēram 60 
klausītāju. Ziedojumi tiks nodoti 
Okupācijas muzejam. 

Kopš 2000. gada mūžībā aizsauktie 
Minesotas zedelgemieši: Viktors 
Benislavskis, Rainis Bērziņš, Olģerts 
Dauka, Kārlis Lubuzis, Pēteris Olšteins, 
Andrejs Spārniņš un Gunārs Stopnieks. 
Ģirts Jātnieks 

No kreisās: Elmārs Priedītis, Amands Freibergs, Ģirts Jātnieks, Inese Erdmane, Ingrīda Erdmane. 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Latvijas ģeologi dosies ekspedīcijā uz Rasela ledāju Grenlandē 

Laika posmā no 25. jūlija līdz 5. augustam Latvijas Universitātes (LU) Ģeogrāfijas un zemes zinātņu 
fakultātes pētnieki dosies ekspedīcijā uz Rasela ledāju Grenlandē. Pirms tam ekspedīcijas dalībnieki 
ir devušies ekspedīcijā uz Mulajegidla ledāju Islandē. 

LU Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultātes pētnieks, ģeoloģijas doktors Lamsters stāsta: “Tas dos 
iespēju attīstīt un pilnveidot polāro, īpaši glaciālo un ģeofizikālo, pētījumu jomu Latvijā. Šīs un 
nākamo ekspedīciju laikā iegūtie rezultāti sniegs būtisku ieguldījumu zinātnes attīstībā Latvijā 
kopumā – tiks attīstīts Latvijā jauns un pasaulē aktuāls pētniecības virziens. Tādējādi tiks sekmēta arī 
Latvijas valsts un tās zinātnieku atpazīstamība pasaulē.” Autors: LETA. 

Latviešu un spāņu dainas izdotas vienā izdevumā 

“Dialogs. Latviešu un spāņu tautas dziesmas” – ar šādu nosaukumu nupat klajā laista bilingvāla 
grāmata, kurā apkopotas latviešu un spāņu dainas un dzejoļi. To izvēlē un apstrādē piedalījies 
Spānijas Karalistes vēstnieks Latvijā un Latvijas bijusī prezidente un folkloras pētniece Vaira Vīķe-
Freiberga. Autors: Kulturasdiena.lv. 

Par pasaules labāko pedagogu atzīta palestīniešu bēgļu nometnē augusi skolotāja 

Pasaules pedagogu balvas “2016 Global Teacher Prize” konkursā uzvarējusi palestīniešu bēgļu 
nometnē augusī skolotāja Hanana Al Hruba, bet latviete Dana Narvaiša iekļauta 50 labāko skolotāju 
vidū, liecina informācija balvas mājaslapā. 

Hruba augusi apstākļos, kur regulāri pieredzēja vardarbību. Sieviete kļuva par skolotāju pēc tam, kad 
viņas bērni mājupceļā no skolas piedzīvoja šaušanas incidentu, un redzētais viņus dziļi traumēja. 

Classical  Music  Academy 
 

Laipni aicina uz 
TĪNAS JOSTAS (vijole) 

60 GADU JUBILEJAS KONCERTU. 
Pie klavierēm Dzintars Josts. 

 
Koncerts notiks 

sestdien, 23. aprīlī, plkst. 16:00 (4pm) 
Faith United Methodist Church 

(2708 33rd Ave NE, St. Anthony, MN 55418). 
 

Ieeja par ziedojumiem, 
pēc koncerta kafija un uzkodas. 

TĪNAI 60 



Hruba vēlējās nodrošināt īpašu aprūpi citiem vardarbību piedzīvojušiem bērniem, balstoties savā 
pieredzē. 

Skolotāja ar savu pieredzi un individuālo pieeju apmācībai dalījusies dažādās konferencēs un 
skolotāju semināros. 

Pasaules labāko pedagogu nosauca pāvests Francisks. Galvenā balva konkursā ir miljons dolāru. 

Cēsu Jaunās sākumskolas pedagoģe Narvaiša, kura piedalījās konkursā, iekļauta 50 pasaules 
labāko pedagogu vidū. 

Desmit pasaules labāko pedagogu vidū ir izglītības darbinieki no ASV, Somijas, Lielbritānijas, 
Kenijas, Palestīnas, Indijas, Pakistānas, Japānas un Austrālijas. 

50 labākie izglītības darbinieki tika atlasīti no tūkstošiem nominantu, kas tika pieteikti no 148 valstīm. 

Balva tiek piešķirta otro gadu, un tā tiek dēvēta par Nobela prēmiju par skološanu. Tā ir lielākā šāda 
veida balva. 

Globālā skolotāja balva tika izveidota, lai izrādītu atzinību vienam īpašam skolotājam, kurš ir sniedzis 
izcilu ieguldījumu profesijā, kā arī izceltu skolotāju svarīgo lomu sabiedrībā. Atklājot tūkstošiem stāstu 
par varoņiem, kuri ir mainījuši jauno cilvēku dzīvi, balvas mērķis ir izcelt miljoniem skolotāju izcilo 
darbu visā pasaulē. 

Balva uzsver pedagoga profesijas nozīmīgumu un simbolizē to, ka pedagogi visā pasaulē pelnījuši 
būt pamanīti, godināti un cienīti. 

Balvu izsludina fonds “The Varkey Foundation”, kas ir bezpeļņas organizācija, kuras mērķis ir uzlabot 
izglītības standartus un iespējas bērniem visā pasaulē. Fonda misija ir nodrošināt, lai ikvienam 
bērnam ir labs skolotājs. Autors: LETA. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
Konteru ģimene, rīkojot 
sadraudzības stundu 
2016. gada 7. februārī. 
No kreisās: Kristīne, 
Viktors un Aleksandrs.  



Pateicības 
Latvijas 50 gadu Okupācijas muzeja fonda atbalsta grupas (OMFA) vārdā pateicos LOAM par 
Okupācijas muzeja ražotās filmas “Zedelgema” izrādi 6. martā draudzes namā. Tikpat sirsnīgs 
paldies Baibai Rudzītei, Rūtai Beķerei un LOAM dāmām par bagātīgo kafijas galdu. 
Sevišķi aizkustinošs bija aculiecinieka stāsts par saviem pārdzīvojumiem “Zedelgemas” nometnē. 
Sirsnīgs paldies visiem, kas piedalījās un atbalstīja šo interesanto un vērtīgo sarīkojumu.  
Irēne Lazda, OMFA priekšsēde 
 
Mineapoles – St. Paulas latviešu skolas saime no sirds pateicas visiem skolas labvēļiem, kuri 
piedalījās Draudzīgā aicinājuma/skolas 65 gadu jubilejas pasākumā un dāsni ziedoja skolas 
turpmākai pastāvēšanai! 
Īpašs paldies Latviešu kredītsabiedrībai par pusdienām, draudzei/dāmu saimei un draudzes korim par 
naudas dāvinājumu! 
 
  

Latviešu skolas saime Draudzīgajā aicinājumā. Bildi uzņēma Māra Pelēce. 

Vai zināji, ka... 

...baznīcas trešajā 
stāvā kredītsabiedrības 

telpās kādreiz bija 
baznīcas saimnieka 

dzīvoklis? 



Sludinājumi 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZKĀRTOJU MĀJAS IZPĀRDOŠANU 
 

Vai jūs pārceļaties? Vai jums ir jālikvidē mājas iekārta?  
Jāatbrīvo māja no mēbelēm, traukiem, sīkumiem utt.?  

Es varu jums palīdzēt. 
- Izšķiroju mantas (sazinoties ar jums) – ko paturēt 

ģimenē, ko pārdot, ko izmest. 
- Sakārtoju mantas pārdošanai. 

- Nocenoju pārdodamās mantas un izsludinu. 
- Vadu pārdošanu/Estate Sale. 

- Aizvedu palikušās mantas uz labdarības organizācijām. 
 

Maija Zaeska 
952-454-4172 (mobīlais), 763-972-2521 (mājās)  

zaeska@frontiernet.net 

 PALĪDZU MĀJU PIRKŠANĀ UN PĀRDOŠANĀ 
 

Apmēram 30 gadus esmu palīdzējis pircējiem un 
pārdevējiem realizēt viņu sapņus un vajadzības 40+ 
pilsētās Dvīņu pilsētu apkārtnē. Izpētu mājas vērtību, 

iesaku remontdarbus, lai paceltu vērtību, varu arī palīdzēt 
ar remontdarbiem, izskaidroju dokumentus, likumus, 

finansēšanas iespējas un nokārtoju 
vajadzīgās inspekcijas. 

Lūdzu zvaniet vai sūtiet e-pastu: 
 

Māris Kurmis – Counselor Realty 
612-558-6784 (mobīlais), mkurmis@hotmail.com 

www.mkurmis.counselorrealty.com 

 

 
VISI DZER TĒJU 

 
La Société du Thé tējas veikals pastāv jau sešpadsmit 
gadus – piedāvā tējas no visas pasaules. Veikalā var 

iegādāties vairāk nekā 200 tējas šķirnes – baltās un zaļās, 
un daudzas citas. Tur ir galdiņi, kur baudīt šīs tējas uz 

vietas, kā arī var iegādāties piederumus tējas 
pagatavošanai un dāvanām. 

Veikals atvērts pirmdienās-piektdienās no 12:00 līdz 
18:00, sestdienās no 10:00 līdz 17:00, svētdienās slēgts. 

Savā veikalā laipni ielūdz īpašnieki Tony Ruggiero un 
Božena Dimants. Viņi sniegs izsmeļošu informāciju par 

visu, kas saistās ar tējām. 
 

2708 Lyndale Ave S, Minneapolis, MN 55408 
612-871-5148, www.teashop.us 

 



LATVIAN EV. LUTH. CHURCH 
of Minneapolis and St. Paul 
3152 17th Avenue South 
Minneapolis, Minnesota 55407 
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CIENĪJAMIE LASĪTĀJI! Lūdzu paziņojiet ADRESES MAIŅU draudzes birojā. Svētrīta Zvanus 
pasts nepārsūta. 

Church Services and Calendar of Events 
Sunday, April 3, 10 am – Church Service led by Gerolds Luss. 
Sunday, April 10, 10 am – Church Service followed by fellowship. 
Sunday, April 10, 1 pm – Movie “DŽIM-LAI-RŪDI-RALLALLĀ” Heights Movie Theatre.  
Thursday, April 14, 11 am – Morning Bible study. 
Sunday, April 17, 10 am – Church Service with Holy Communion, Children’s talk and 

Sunday School. Followed by fellowship and Theia Piano concert at 12:30 pm.  
Sunday, April 24, 10 am – Church Service led by Ben and Betsy Alle. 
Tuesday, April 26, 7 pm – Evening Bible Study. 
Saturday, April 30, 11-3 pm – Spring Bazaar. Food will be sold starting at 12 pm until 2 pm. 
Sunday, May 1, 10 am – Church Service followed by fellowship. 
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