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Mans mīļais tēv, jau pagājuši gadi, 
         kopš Tevi redzēju tai režģu vagonā. 
Man brūce sirdī sāpējusi jau tik ilgi, 
         jo nevar aizmirst bērns, kas mīlēts bij, ko mīlējis. 
Tev ikdienā vēl savu mīlestību sūtu, 
         es Tevi noglāstu un paldies saku: 
Paldies par Tavu mīlestību, spēku, 
         paldies par uzticību mūsu abu tautai. 
Man Tevis pietrūcis tik daudz reiz dzīvē – 
         mans mierinājums – tēvzemei Tu devi visu. 

 
 



Draudzes dzīve jūnijā 

Svētdien, 5. jūnijā, plkst. 10:00 – Trešā svētdiena pēc Vasarsvētkiem. DIEVKALPOJUMS. Sekos 
sadraudzība.  

Svētdien, 12. jūnijā, plkst. 10:00 – Aizvesto piemiņas DIEVKALPOJUMS ar Svēto vakarēdienu un 
igauņu un lietuviešu līdzdalību. Dievkalpojumu vadīs igauņu mācītāja Nelli Vahter. 
Dievkalpojumu kuplinās Pauls Grustāns ar trompeti. Sekos sadraudzība. 

Otrdien, 14. jūnijā, plkst. 19:00 – Aizvesto piemiņas atcere. Svētbrīdis, liecības un atcere dziesmās. 

Svētdien, 19. jūnijā, plkst. 10:00 – Piektā svētdiena pēc Vasarsvētkiem. DIEVKALPOJUMS. Sekos 
sadraudzība.  

Svētdien, 26. jūnijā, plkst. 10:00 – Sestā svētdiena pēc Vasarsvētkiem. DIEVKALPOJUMS ar Svēto 
vakarēdienu. Sekos sadraudzība.  

Otrdien, 28. jūnijā, plkst. 18:00 – Vakara Bībeles stunda, tiek dziļāk pētīts Jāņa evaņģēlijs. Bībeles 
stundu noturēs Annas un Jim Hobbs mājā. 

Svētdien, 3. jūlijā, plkst. 10:00 – Svētbrīdis mācītāja Dāga, Edijas un Roberta mājā, atzīmējot ASV 
neatkarības dienu (3109 41st Ave S, Minneapolis, MN 55406). Sekos “Atvērtās 
durvis”/“Open House” no plkst. 10:00 līdz 14:00. Visi mīļi aicināti. 

Svētdien, 10. jūlijā, plkst. 10:00 – Astotā svētdiena pēc Vasarsvētkiem. 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, 5. jūnijā – S. Brūvelis, V. Konters. 
Svētdien, 12. jūnijā – A. Vīksniņš, G. Luss. 
Svētdien, 19. jūnijā – S. Straumane, V. Konters. 
Svētdien, 26. jūnijā – L. Dingley, V. Treiberga. 
 

Lūdzu ievērot, ka mācītājs Dāgs no 8. līdz 12. jūnijam būs LELBA Draudžu dienās Garezerā.  
Mācītājs šajā laikā būs pieejams, zvanot uz viņa mobīlo telefonu: (612) 280-9333 vai 

dagdemandt@hotmail.com. 

 



Kad pienāca Vasarsvētku diena, visi bija sanākuši kopā. Pēkšņi no debesīm nāca šņākoņa, tāda kā 
stipra vēja brāzma, un piepildīja visu namu, kur viņi sēdēja. Un viņiem parādījās it kā uguns mēles, 
tās sadalījās un nolaidās uz ikvienu no tiem. Un visus piepildīja Svētais Gars, un viņi sāka runāt 
svešās mēlēs, kā Gars viņiem deva izrunāt. Bet Jeruzālemē dzīvoja jūdi – dievbijīgi vīri no visām 
pasaules tautām. Kad šīs skaņas kļuva dzirdamas, daudz ļaužu pulcējās un visi bija lielā apjukumā, 
jo katrs dzirdēja viņus runājam savā valodā. Tie baiļojās un brīnīdamies runāja: “Vai visi šie, kas runā, 
nav galilejieši? Un kā gan mēs viņus dzirdam katrs savā dzimtajā valodā? Partieši un mēdieši, 
ēlāmieši un tie, kas dzīvojam Mezopotāmijā, Jūdejā un Kapadokijā, Pontā un Āzijā,  Frīģijā un 
Pamfīlijā, Ēģiptē un Lībijas apgabalos ap Kirēni, un ieceļojušie romieši – gan jūdi, gan prosēlīti. 
Krētieši un arābi, mēs visi dzirdam mūsu valodās viņus teicam Dieva varenos darbus.” Visi bija 
izbijušies un neziņā un cits citam jautāja: “Ko tas nozīmē?” Citi izsmejot runāja: “Tie ir sadzērušies 
jaunu vīnu.” 

Bet Pēteris, nostājies kopā ar tiem vienpadsmit, skaļā balsī uzrunāja ļaudis: “Jūdu vīri un visi, kas 
dzīvojat Jeruzālemē, lai tas jums top zināms, uzmanīgi klausieties manus vārdus – viņi nav 
piedzērušies, kā jūs domājat, jo vēl ir tikai dienas trešā stunda, bet tagad notiek tas, kas sacīts caur 
pravieti Joēlu: 

pēdējās dienās notiks, saka Dievs, es izliešu savu Garu pār visu miesu, un jūsu dēli un jūsu meitas 
pravietos, un jūsu jaunekļi skatīs redzējumus, un jūsu sirmgalvji sapņos sapņus. Un arī pār maniem 
kalpiem un manām kalponēm es izliešu savu Garu tajās dienās, un viņi pravietos. Es darīšu brīnumus 
augšā debesīs un zīmes apakšā uz zemes – asinis, uguni un dūmu mākoņus. Saule pārvērtīsies 
tumsā un mēness asinīs – pirms nāks Kunga lielā un spožā diena. Un tad ikviens, kas piesauks 
Kunga vārdu, tiks izglābts.”                                                                                    Apustuļu darbi 2:1-21 

Mācītāja Dāga Demandta sprediķis 
Vasarsvētku/draudzes 65 gadu jubilejas dievkalpojumā 2016. gada 15. maijā 

Kas ir tā dāvana? 

Neesmu drošs, vai jums ir nācies piedzīvot to neērto brīdi, kad kāds jums uzdāvina vienu dāvanu un 
tad, kad jūs to atverat, jums nav ne mazākās jēgas, kas tā dāvana ir, vai kā to var lietot. Varbūt tas 
notika kādā Ziemsvētku pasākumā jūsu darba vietā vai kādā “Baby shower” vai dzimšanas dienā. 
Kāds jums iedod kādu skaisti ietītu dāvanu. Kamēr jūs tinat vaļā dāvanu, visas acis skatās uz jums. 
Jūs atverat dāvanu kasti un tur ir tā dāvana... Vai tas ir zīmuļu asinātājs vai kafijas pupiņu malšanas 
aparāts? Šalle vai salvetes? Auskari vai zvejas ēsma (fishing lure)? Un, protams, cilvēks, kas jums 
uzdāvināja šo dāvanu, gaida ar nepacietību un grib jautāt, vai jums šī dāvana patīk? Un pieklājības 
pēc jūs pasakat: “Kā jūs zinājāt, ka tas ir tieši tas, ko es vēlējos?! Es varēšu izmantot šo mašīnas 
riepu spiediena mērītāju (tire gauge).” Un vīlusies balss atbild: “Tas ir gaļas termometrs.” Mēs 
saredzam kaut ko līdzīgu Vasarsvētkos, Vasarsvētku nenoteiktībā, kaut gan daudz dziļākā veidā. 
Mēs šo stāstu esam dzirdējuši. Vasarsvētkos kaut kas tiek dāvināts baznīcai no Dieva. Tad, kad mēs 
to atveram, mēs jautājam: “Kas ir tā dāvana? Ko dara ar šo dāvanu?” Dāvana, protams, ir Svētais 
Gars. Dievs Vasarsvētkos dāvināja Svēto Garu. Mēs attinam šo dāvanu, bet vai tas ir zīmuļu 
asinātājs vai kafijas malšanas aparāts? Vai tire gauge vai gaļas termometrs? Iedziļināsimies 
Vasarsvētku notikumā, lai labāk saprastu, kas ir Svētais Gars un kas ir tā dāvana, ko saņemam. 

Mācekļiem ir bailes, viņi sēž augšistabā Jeruzālemē, augšāmcelšanās ir notikusi, tomēr viņi nevar 
izpildīt savu misiju – sludināt evaņģēliju visai pasaulei no vienas tās malas līdz otrai, viņiem ir 



vajadzīga palīdzība. Tāpēc Jēzus dod norādījumu saviem mācekļiem palikt Jeruzālemē, līdz viņi 
saņems spēku no Dieva. Jēzus saka: šis spēks ir Dieva Svētais Gars, tas nāks, kad es būšu aizgājis.  
Mācekļi un pirmie kristieši nevar piedzīvot Svētā Gara spēku pilnībā, pirms Jēzus nav aizgājis. Jēzus 
atgriezās pie Tēva Debesbraukšanas dienā. Mācekļi gaida apsolīto Svēto Garu. Vasarsvētki tiek 
uzskatīti par baznīcas “dzimšanas dienu” kristiešu baznīcas gada ritējumā. Pastāv arī kristīgā 
konfesija, kas saucas “Vasarsvētku draudze”, un tā ļoti uzsver Svētā Gara lomu kristiešu dzīvē. Bet 
daudzi kristieši nezina, ka Vasarsvētku pamatā ir ebreju svētki. Ar vārdu Vasarsvētki vai ‘Šavuot’ 
(ebreju valodā) apzīmē lauksaimniecības festivālu jeb miežu svētkus, kuri notiek 50 dienas pēc 
ebreju Lieldienām jeb Neraudzētās maizes svētkiem. Šavout ir viens no trim svētceļojumiem, kuros 
obligāti jāpiedalās katram ebreju vīriešu dzimuma pārstāvim. Šī iemesla dēļ Jeruzālemes ielas toreiz 
pārpildīja cilvēki no visām Romas impērijas malām. Šie bija ideāli apstākļi jaunas kustības sākumam. 
Vasarsvētku pirmajā dienā Šavuot mācekļi lūdz augšistabā – ir ļoti iespējams, ka šī ir tā pati 
augšistaba, kur Jēzus un Viņa mācekļi kopā svinēja pēdējās vakariņas jeb Kunga mielastu. Kamēr 
mācekļi lūdza, vēja brāzmai līdzīga skaņa piepildīja visu namu. Šī uguns, kura nolaidās uz 
mācekļiem, ir apsolītais Svētais Gars. Svētā Gara atnākšanu pavada apbrīnojams efekts: mācekļi sāk 
runāt visdažādākajās valodās. Šeit sākās jauna kustība, šeit sākās baznīca. Apustuļu darbu 
grāmatas stāstījums ietver gan Svētā Gara atnākšanu, gan baznīcas misiju izplatīt evaņģēlija vēsti 
ikvienā tautībā. Ar Svētā Gara atnākšanu cilvēku dzīves mainījās! Kad mācekļi piedzīvoja Svēto 
Garu, viņi tika stiprināti savā kalpošanā, viņi tika iedrošināti sludināt un sprediķot. Viņi kļuva par Jēzus 
sekotājiem!  

Caur mūsu kristībām mēs kļuvām Jēzus sekotāji un Sētais Gars ir tas, kas mūs vada, vai tas bija 
pagātnē, tagadnē vai nākotnē. Svētais Gars vadīja mūsu tautu Otrā pasaules karā, bēgļu gaitās uz 
jaunām mājām. Tāpat kā mācekļi tika iedrošināti, vadīti, jūs, mēs, tikām vadīti. Dievs vadīja mūsu 
draudzi. Mēs saņēmām iedrošinājuma un aicinājuma dāvanas. Pirms 65 gadiem Svētais Gars vadīja 
un iedrošināja jūs dibināt savu draudzi, nopirkt savu baznīcu, to uzturēt un sludināt Dieva Vārdu! Mēs 
saņēmām mierinājuma dāvanu grūtos laikos, kā piemēram, kad draudze sašķēlās, tomēr, mēs tagad 
esam atkal viena draudze, viena ģimene. Mēs esam saņēmuši svētības dāvanu! Un, padomājat, 
svētības mūsu draudzē ir milzīgas. Mums ir brīnišķīgs koris, aktīva padome un pērminderu kopa. 
Dāmu saime, kura kalpo ar sirdi un dvēseli. Viena no vienīgām slavēšanas grupām LELBĀ, tā ir 
Mineapoles Dvēsele. Mēs esam atjaunojuši Svētrīta Zvanus. Draudzē satiekas divas Bībeles grupas.   
Atjaunota Svētdiena skola. Mums ir sava baznīca, kurā mēs pielūdzam Dievu, kura arī ir mūsu 
sabiedrības centrs, mēs vēlamies, lai tā ir pieejama visiem, mēs ceļam liftu. Pirmo reizi vēsturē mūsu 
baznīcā tika noturēta Svētā Mise. Mēs kalpojam šajā rajonā, atbalstot trūcīgus bērnus, Latvijā 
atbalstot Zemgales māmiņas. Un ir vēl daudz un dažādi piemēri. Pateicība Dievam! Mūsu draudze 
atjaunojas, mēs kalpojam, mēs sludinām! Tā ir tā dāvana! Āmen! 

 

 

 

 

Šī Svētrīta Zvanu izdevuma vāka dzejoļa “Tēvam” autore Lauma Ruņģis (Dubults) dzimusi 1934. gada 
10. maijā Daugavpils cietoksnī. Viņas tēvs Jānis bija brīvās Latvijas armijas virsnieks. Jau bērnībā 
Laumai bija ļoti tuvas attiecības ar tēvu. Laumas tēvu, virsleitnantu Jāni Dubultu arestē Litenē un 
aizsūta uz Sibīriju. Viņa noziegums – brīvās Latvijas virsnieks. 
Līdz savai pēdējai dzīves dienai Lauma vēlējās uzzināt, kad īsti mira viņas tēvs, kur ir viņa kapa vieta. 
Viņa nevarēja piedot pret tēvu izdarīto, bezjēdzīgo varmācību. 

 



Svētā Gara svētku rītā... 

Šis rīts uzausa dzestrs. Domāju, cik tomēr labi, ka mēs šodien cits citam varam novēlēt dzīvības 
caurstrāvotus Svētā Gara svētkus, atzīmējot Kristus Baznīcas dzimšanas dienu! 

Mūsu draudzēm Austrālijā nav vasaras laiks, tādēļ Vasarsvētku apzīmējums, kaut tik skaists, nebūtu 
tik pilnīgs kā tas, kas liek domāt par Svēto Garu, kas dzīvu dara! Tā raksturojumu atrodam Nīkajas 
ticības apliecībā. Kā toreiz, tā vēl šodien, Svētā Gara spēkā top draudzes, top jauni mērķi un nespēj 
klusēt tie, kas pēkšņi no sirds grib dziedāt Viktora Kaminska vārdus:  

Liesmas, Kungs, met jaunas liesmas Pagurušās dvēselēs, 
Lai kā debespulku dziesmas Tās uz augšu ceļ un nes. 
Lai mēs savu skatu ceļam, Kur redz Dieva draudzi zeļam. 
Dodi jaunu garu, Dievs: To no sirds mēs lūdzamies! 

Tas dziesmas trešais pants, kas lūdz pēc jaunām liesmām. Vai tās atšķirīgas no tām, kas reiz bija? 
Jeb vai lūgšana atklāj, ka no jauna jālūdz pēc Tā spēka, kas dzīvu dara! Ne tikai šodien, bet katru 
dienu.  

Lai Kristus Baznīcai visur, lai katrā tās piederīgā sirdī un dvēselē, jaunas ticības liesmas dāvinātu 
spēku kalpot, kopā sanākt, lūgt un dziedāt! Svētais Gars, kas dzīvu dara, lai iedrošina un iepriecina 
jūs ikvienu, kas tuvumā un tālumā pasaulei vēl atgādina: šī ir tā diena, ko Dievs ir devis! Un Kristus 
Baznīca līksmo un katrā draudzē Dievam pateicas, ka kopā atzīmējam tās dzimšanas dienu, kas vēl 
dzīvo, Svētā Gara iedvesmota! Jūsu + archibīskape Lauma Zušēvica 

Tev, cilvēk, ir sacīts, kas ir labs un ko Dievs Kungs no tevis prasa, proti – darīt taisnību, īstenot dzīvē 
mīlestību un pazemīgi staigāt Dieva priekšā!                                                             Mihas grāmata 6:8 
 

Eduarda Putniņa lūgšana  
Darīt, īstenot, staigāt 

Mans Dievs, ar savu vārdu Tu pasaki – kādiem mums būt un ko mums darīt šajā pasaulē. 

Tu prasi – darīt taisnību. Kāds dižums šim vārdam! Cik tuvu ar šo vārdu viss būtu tai dzīvei, kuras vēl 
nav, bet pēc kuras ilgojamies. To, kam vajadzētu būt taisnam, ar savu nespēka smagumu esam 
saliekuši. 

Dievs, piedodi! Māci un dodi spēku mums taisnību neliekt, bet to, kas saliekts, spēt atkal celt 
taisnības spožumā! 

Tu prasi arī īstenot dzīvē mīlestību. Mīlestība ir devēja. Bet cik reizes neesam redzējuši palīdzības 
lūdzēja rokas un atstājuši tās tukšas! 

Cik reizes mūsu pašu rokas netika izstieptas, kad tik ļoti bija vajadzīgs devēja tuvums – bet tomēr tās 
palika tukšas... 

Dievs, piedodi un dodi mums spēku vairāk īstenot dzīvē mīlestību! 

Un beidzot – Tu aicini mūs staigāt pazemībā Tavā priekšā. Tu gribi, lai zinām un atzīstam, ka arvien 
vēl esam tikai kalna pakājē, gaišā rītdiena ir aiz daudzām tumšās nakts stundām. 

Dievs, piedodi un dodi mums spēka uguns dzirksti kļūt: “Tuvāk pie Tevis, Dievs, Tuvāk aizvien...” 
(Dziesma 360,1). Āmen. 



 

Padomes sēde maijā 
Pārbaudījuma jautājums: ko mūsu draudzei nozīmē 1-0-0? 
a) pasta kastes numuru 
b) simt 
c) bināro kodu 
d) datora paroli 
Latvijai tuvojas diža jubileja. Padomes loceklis, kā arī draudzes un Latviešu organizāciju apvienības 
Minesotā (LOAM) pārstāvis Ansis Vīksniņš maija sākumā apmeklēja Amerikas latviešu apvienības 
(ALA) 65. kongresu. Tur runāja par Latvijas Republikas neatkarības pasludināšanas simtgadi, kura 
iekritīs svētdienā 2018. gadā. ALA iesaka latviešu organizācijām jau tagad plānot uz priekšu par šo 
apaļo jubileju. ALA cer, ka latvieši pasaulē plašā apjomā atzīmēs šo svētku dienu tieši 18. novembrī.  
Vēlme būtu, lai latvieši ziņo par Latvijas neatkarības simtgadu atceres dienu saviem lokālajiem masu 
sazināšanās līdzekļiem: Pioneer Press un Minneapolis Star Tribune avīzēm, radio un televīzijas 
raidstacijām. ALA gribētu, lai pat veselu gadu iepriekš, sākot ar 2017. gada decembri un beidzot ar 
īsto dienu 2018. gadā, organizācijas atzīmētu katra mēneša 18. datumu. Tātad, notiktu “mini” Latvijas 
neatkarības svinības 2017. gada 18. decembrī, 2018. gada 18. janvārī, 18. februārī … 18. septembrī, 
18. oktobrī, kulminējot 18. novembrī. 
Dāmu saimes pārstāve Ausma Ģiga padomē izsaka paldies visiem pavasara tirdziņa apmeklētājiem, 
organizētājiem un darbiniekiem. Ar visu to, ka liela daļa no platības, kurā parasti norit tirdziņa 
darbība, bija nepieejama lifta būvēšanas dēļ, tirdziņš bija ienesīgs. Tāpēc visām palīdzīgām rokām 
100 no 100 rezultāts! 
Draudzes bibliotekāre ziņo, ka vismaz 200 (divreiz 100!) lietotas grāmatas tiek sūtītas uz Otro elpu 
(lietoto mantu veikalu Latvijā), Jēkabpils vidusskolu, Jaunsudrabiņa muzeju Neretā un Daugavas 
Vanagu (DV) Latvijā biroju. 
Un tāpēc, pārbaudījuma atbilde ir (b). 
Nākamā padomes sēde ārpus kārtas notiks šī mēneša trešajā ceturtdienā, 16. jūnijā, pulksten 19:00.  
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 

Dāmu saimes ziņas 
Maija mēnesī pie galdiņa kalpoja Baiba Rudzīte, Latviešu skolas bērni, Aija Vikmane, Dzintra Prīlapa, 
Ausma Ģiga. Ziedus uz altāra lika dāmu saime 4x, Vizbulīte Liepa. Par sadraudzību rūpējās dāmu 
saime, draudzes 65 gadu jubilejas komanda Viktora Kontera vadībā, Inta Grāvīte, Ilga Dulbe. 
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 pa vasaru lasa Noras Ikstenas grāmatu “Mātes piens”. Šo grāmatu pārrunāsim 
trešdien, 19. oktobrī, plkst. 10:00 no rīta baznīcas lejas telpās. Visi ir mīļi aicināti! 

DRAUDZES DZĪVE 
 



LELBA Jaunatnes nozares 2016. gada labdarības projekta “Mīlestība mammām” 
ratiņu walk-a-thon Mineapolē 14. maijā 

Ratiņu walk-a-thon dalībnieki pirms došanās apkārt Powderhorn ezeram. 

Bildē pa kreisi 
Svētdienas skolas 
bērnu izrotātie 
ratiņi skolotājas 
Kristīnes Konteres 
vadībā. Ratiņi – 
baznīca, kuros 
apkārt ezeram 
brauca māc. Dāga 
dēls Roberts. 

Bildē pa labi Jūlija 
Pone Ivaskeviča ar 
saņemto diplomu 
par piedalīšanos 
walk-a-thon. 

Kopumā ienāca 
$1,500 ziedojumos, 
paldies Latviešu 
skolas bērniem un 
ziedotājiem! 



65 gadi mūsu draudzei 

Šodien mēs svinam jubileju, jo šogad būs pagājuši 65 gadi kopš dibinājās mūsu draudze. Kā tas viss 
sākās? Lielākā daļa trimdas latviešu ieceļoja Amerikā no Vācijas DP nometnēm (displaced persons 
camp) 1949. un 1950. gadā. Tie bija izkaisīti pa visu Ameriku, kur nu vien dzīvoja viņu 
galvotāji/sponsori. Vairāki simti ieceļotāju bija saņēmuši galvojumus uz Minesotu un kaimiņu 
pavalstīm. Ar Pasaules Luterāņu Federācijas gādību mūsu pirmais mācītājs Pēteris Langins ieradās 
Minesotā 1949. g. 19. augustā ar uzdevumu  apzināt latviešu iebraucējus un rūpēties par viņu 
garīgām vajadzībām. Pirmais dievkalpojums notika Mineapoles Centrālā luterāņu baznīcā (Central 
Lutheran Church) 1949. g. oktobŗa otrā svētdienā – Pļaujas svētkos. Ieradās 25 dievlūdzēji. Nākamos 
dievkalpojumos dievlūdzēju skaits pieauga. 1950. g. 5. novembrī Mineapoles Centrālā luterāņu 
baznīcā, sanāksmē piedaloties 150 latviešu dievlūdzējiem, izvēlē 6 vīru komiteju ar nolūku organizēt 
un dibināt latviešu ev. lut. draudzi. Komitejas sastāvā: prof. John D Akerman, Kārlis Balodis, Egons 
Straumanis, Alfrēds Krūms, Pāvils Konrads un Dr. Jānis Pone. 

Šodien mums ir grūti pareizi novērtēt šīs komitejas milzīgo darbu, jo no 5. novembŗa līdz draudzes 
dibināšanas dienai – 1951. g. 25. martam – notika 13 sēdes, par ko liecina protokoli. Tiek izstrādāta 
draudzes satversme, latviešu apzināšanai izsūtītas simtiem vēstules un anketas, sastādīti saraksti, 
apsvērts finansiālais stāvoklis, kā arī paredzēts, ka ar Dieva palīdzību viss izdosies. Padomāsim – tas 
viss bez datora, bez interneta, bez viedtālruņa (smartphone) un bez nekādām pultīm. Kopijas 
pagatavotas ar Ditto mašīnas palīdzību, ja kāds to vēl atceras, kas tā tāda bija un kā tā strādāja. 

1950. g. novembra beigās komitejas sekretārs Egons Straumanis sastāda uzsaukumu, gandrīz 
pravietisku rakstu, ko līdz ar anketu nosūta visiem apzinātiem latviešiem Dvīņu pilsētās un to 
apkaimē. 10. decembrī atpakaļ ir saņemtas jau 46 anketas. Komiteja kopā ar māc. Langinu drudžaini 
strādā, apzinot arvien vairāk jauniebraukušos latviešus. Neviens neskaita no sava brīvā laika 
ziedotās darba stundas. Sēdes bieži ieilgst pāri par plkst. 11:00 vakarā un vēlāk, bet komitejas un 
māc. Langina mērķis kļūst arvien nozīmīgāks un nemainīgāks – veidot latviešu draudzi Dvīņu 
pilsētās, kuŗā varēsim Dievu lūgt latviešu valodā. Un tā arī notiek, pirms 65 gadiem 1951. g. 25. martā 
– Lieldienu svētkos – ar Dieva svētību nodibinās Mineapoles – St. Paulas latviešu evaņģēliski 
luteriskā draudze. 

Kāds bija komitejas sekretāra Egona Straumaņa uzsaukums, ko kopā ar anketu saņēma Minesotas 
latvieši? 

“Mīļie tautieši, mēs esam izkaisīti visos pasaules vējos, bet mums ir palikusi Dieva atziņa un darba 
mīlestība. Tās dara mūs garīgi stiprus. 

Uz šīs Dieva atziņas pamata, lai mēs būvējam savu garīgo stiprumu, kas mūsos pieaug ikdienas.  
‘Palieciet manī un es jūsos’ saka Pestītājs. ‘Kas manī paliek un es viņā, tas nes daudz augļu, jo bez 
manis jūs nenieka nespējat darīt’ (Jāņa ev. 15:5)”. 

Kādu apzīmējumu tad liksim mūsu tālākiem desmit gadu periodiem? Katrā agrākā draudzes jubilejā  
mūs apsveica draudzes iemīļotais teologs nelaiķis prof. Dr. Edmunds Šmits. Ko tad viņš mums teiktu 
šodien? Droši vien tas būtu: turpināt pieaugt ticībā Dievam, mīlestībā Pestītājam, kā arī mīlestībā 
vienam pret otru. Tas tad, lai ir pamudinājums un apzīmējums mūsu draudzes nākošiem gadu 
desmitiem! Laimonis Sproģis 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Labdien māsas un brāļi Kristū! 
Mīlestībā sveicam jūs draudzes 65 gadu 
darbības jubilejā. Pateicamies par mūsu 
draudzību, garīgu un materiālu atbalstu 
25 gadu laikā. 
Aizlūdzam par bijušajiem draudzes 
ganiem un vadītājiem, vēlam svētību 
mācītājam Dāgam ar ģimeni, draudzes 
darbiniekiem  un aktīvistiem. 
Dieva vadību un sargāšanu turpmākajā 
ceļā. 
Bildē – Varakļānu draudze un bīskaps 
Einārs Alpe pēc Vasarsvētku 
dievkalpojuma uz baznīcas kāpnēm 
sveicina jūs visus ĪPAŠI.. 
Varakļānu draudzes vārdā – Lauma Ikse 
 

 
 
Kungs, kad esmu izsalcis, 
dod man kādu, kam nepieciešama maize; 
Kad man salst, 
sūti man kādu, kas jāsasilda; 
Kad esmu neapmierināts, 
dod man kādu, kas jāmierina; 
Kad man nav laika, 
dod man kādu, lai uz brīdi varu tam palīdzēt; 
Kad esmu zaudējis drosmi, 
sūti man kādu, kas jāiedrošina; 
Kad man ir nepieciešama sapratne 
no citu puses, 
dod man kādu, kam nepieciešama manējā. 
Māte Terēze 
 

 
Mineapoles/St. Paulas Latviešu skola 
sirsnīgi sveic draudzi lielajā 65 g. jubilejā 
un novēl Dieva svētību nākamiem 
pastāvēšanas gadiem! 

Esam pateicīgi par brīnišķīgo sadarbību! 

Dāvanā pieliekam $265 ziedojumu 
projektam “Mīlestība mammām”. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svētdien, 3. jūlijā, no plkst. 10:00 līdz 14:00 
māc. Dāgs, Edija un Roberts atver savas jaunās mājas durvis, lai varētu 

dalīties “ligzdiņas” iegādes priekā kopā ar jums. 
Tā kā sakarā ar Amerikas dzimšanas dienu šajā svētdienā dievkalpojums baznīcā nenotiek, tad 

plkst. 10:00 noturēsim svētbrīdi 
Demandtu mājā un tad turpināsim pavadīt laiku sadraudzībā. 

Automašīnas droši var novietot abās ielas pusēs. 
Sālsmaize būs jūsu ierašanās! 

Gaidīsim! 
 

 
Svētdien, 15. maijā, notika 
draudzes 65 g. 
jubilejas/Vasarsvētku 
dievkalpojums. Sekoja māc. 
Dāga prezentācija “L'Étoile 
du Nord, Hennepin, 
Nicollet...” un BBQ ar 
dažādām burgeru izvēlēm: 
latviešu (rupjmaize), franču 
(zilais siers) un māmiņu 
(cepts ar mīlestību). 

Bildē īpašais viesis franču 
jezuītu priesteris Le Père 
Jacques Marquette. 



 

Latviešu skolas mācību gada noslēguma koncerts 21. maijā 

Skolas gada pēdējā mācību diena ir klāt! Kā vienmēr – skolas gads paskrējis nemanot! Šogad tas 
bijis īpašs – atzīmējām mūsu skolas 65. dzimšanas dienu! Vērojot, cik enerģiski visāda vecuma 
skolas bērni kopā ar sk. Zintu Poni iziet rīta rotaļas un cik liels ir rotaļu “dārziņš”, ir cerība, ka skola 
turpināsies vēl ilgus gadus! 

Plkst. 11:00 sanākam zālē uz gada noslēguma koncertu. Stalti nostājušies, nodziedam Latvijas 
Republikas himnu. Pārzine Indra Halvorsone saka uzrunu un izsniedz ALA diplomus skolēniem, kuri 
piedalījušies Rumaka lasīšanas sacensībās. Trīs 5. klases meitenes (Anna Donatelle, Jūlija Pone un 
Kaija Halvorsone) saņem arī naudas balvas.  

Seko koncerts, kurā kā pirmie uzstājas sagatavošanas un bērnudārza klases bērni ar latviešu tautas 
dziesmu “Seši mazi bundzenieki” sk. Dāvida Sarmas ģitāras pavadījumā, sk. Kiras Birmanes vadībā. 
Skatītājiem liels prieks par brašajiem bundzenieku puišiem ar viņu koka zirdziņiem un salmu cepurēm 
un tautumeitām, kas labi apdomā visus piedāvājumus.  

Par brīnumainām sēnītes pārvērtībām stāsta 2. klases iestudējums sk. Ingrīdas Erdmanes vadībā. 
Kaut sēnīte sākumā ir maza, zem tās lietus laikā var paslēpties daudzi, pat noslēpt zaķi, kurš bēguļo 
no lapsas. Vai uzminējāt, kā? Sēnīte taču lietus laikā izaugusi! 

Koncertā uzstājas arī vairāki individuālie talanti: klavieru priekšnesumus sniedz Andrejs Grotāns, 
Matīss Sarma, Anna Donatelle un Evija Sarma, ar vijoles spēli iepriecina Madara Kalnīte, kuru ar 
klavierēm pavada Dzintars Josts. Prieks par jaunajiem muzikantiem! 

Valodas klases bērni sk. Pētera Kalniņa vadībā sasmīdina publiku ar savu pirātu stāstu drošā latviešu 
valodā! Kā nesmieties, ja Anna sit pirātus ar pannu un vakarā laimīgi vāra kāpostus! 

Tad jau kārta 3. klases bērniem, kuri sk. Indras Halvorsones un Kristīnes Girbes vadībā sagatavojuši 
tautas pasaku “Zvēri un abru taisītājs”. Visi bērni labi sagatavojuši savas lomas un rekvizītus (kas par 
“treknām zosīm” spēļu strausa  izskatā!)  

Nu jau trešo gadu pēc kārtas mūsu noslēguma koncertā dzirdam arī ķīniešu valodu! Tālis Birmanis 
māca skatītājiem “vienkāršu” (tikai 4 vārdi) teikumu ķīniešu valodā! Bet nav viegli izlocīt skaņas 
ķīniešu mēlē! Brālēns Ansis Ostmanis un māsīcas Aija Ostmane un Silvija Birmane parāda, kā to 
pareizi jādara! 

Tā kā sk. Inta ir klases audzinātāja gan 5. klasei, gan sagatavošanas klasei, tad viņa izveidojusi 
nelielu uzvedumu pēc Mineapoles sabiedrībai pazīstamās autores Biminitas Grundes grāmatas par 
laumiņu Laimu. Piedalās arī māmiņas Lilita Rubenzere un Zinta Pone.  

Uzveduma noslēgumā pēdējai skolas dienai atbilstošas rindas: IESIM MĀJĀS! DIENA GALĀ! SKOLA 
BEIDZAS! VASARA SĀKAS! 

Koncerta noslēgumā Jūlija Pone (klavieres) un Kaija Halvorsone (vijole) atskaņo 2 latviešu tautas 
dziesmas apdares. 

KAS NOTIEK DVĪŅU PILSĒTĀS? 
 



Pēc labi padarīta darba cēliena arī daudz pateicību – skolotājiem, vecākiem, vecāku padomei 
(vadītāja Santa Kalnīte), arī Baibai Rudzītei, kas uztur telpas tik labā kārtībā.  

Beidzam mūsu svētku dienu ar kopīgi dziedātu “Daugav’ abas malas” un bagātīgu pusdienu galdu  
lejas telpās! 

Liels paldies visiem skolas labvēļiem! Lai visiem latviski bagāta vasara! Uz tikšanos rudenī! 
Indra Halvorsone, pārzine 

 

 
Bildē augšā visa 

skolas saime kopā. 
Bildi uzņēma 

Uldis Krēsliņš. 

Bildē lejā 
sagatavošanas 

klases un 5. klases 
bērni pēc izrādes ar 

māmiņām Zintu Poni 
un Lilitu Rubenzeri. 

Bildi uzņēma 
Uldis Erdmanis. 



Jaunā Pasaka 2016. gadā būs Ērgļos no 8. līdz 13. jūlijam 

Latvijā bija un vēl ir daudz bāreņu. Tie ir traumēti bērni, kuŗi aug Latvijā bērnunamos, bez ģimenes 
mīlestības. Lai viņu dzīvē ienestu prieku, 1993. gadā trimdas latvieši saziedoja naudu un piedzima 
nometne “Pasaka”. Atradām vadītājus Latvijā un trimdā, kuŗi nometnē strādāja brīvprātīgi, nāca 
bērnus samīļot, nāca ievest prieka pilnu programmu, lai bērniem uz mūžu būtu bagātas atmiņas.  
Trimdas latvieši turpināja ziedot un mēs turpinājām noturēt nometni katru vasaru 22 gadus, dodot 
iespēju vairāk nekā tūkstotim bāreņu to piedzīvot. 

Nometnes ilga divas nedēļas, tur piedalījās apmēram 44 bērni (vecumā no sešiem līdz četrpadsmit 
gadiem) no daudziem bērnunamiem un 10 vadītāji. Kad ziedojumi ienāca vairāk, noturējām divas 
nometnes, tāpēc kopā ir bijušas 34 “Pasakas”. Esam mainījuši nometnes vietas. Bijām Burtniekos, 
Cēsīs, Bārtā, Ventspilī, ilgus gadus Silmačos (netālu no Smiltenes) un pēdējos 7 gadus Brūveros 
(Siguldā). Nevaram izskaitīt, cik draudzības nometnē ir izveidojušās un vēl turpinās, cik dzīves ir 
bagātinātas. 

2015. gadā no 8. līdz 16. jūnijam noturējām “Pasaku” Brūveros, kur iepazināmies ar daudzām jaunām 
spēlēm, kuŗas atveda vadītāji. Bija plastmasas ūdens pārklājs, pa kuŗu varēja šļūkt. Staigājām līdz 
Gūtmaņa alai, braucām ar gaisa tramvaju un Turaidas karuseli, jo tas bija turpat netālu. Bija vēl liels 
pārsteigums – bērni varēja pirmo reizi baudīt kamaniņu braucienu pa rodeļu trasi. Daudziem bija bail, 
tāpēc sūtījām katrās kamaniņās līdzi vadītāju, lai atbalsta bērnus. Kad bija nobraukuši lejā, redzējām 
tādu prieku un lepnumu bērnu sejās, jo viņi bija drosmīgi izturējuši šo vienreizējo braucienu. Par to 
bērni runāja vēl vairākas dienas. Notika arī citas nometnes nodarbības, kā peldēšana, sporta spēles, 
šķēršļu gājieni, svētbrīži, balles, dziedāšana un ugunskuri. Valdīja mīlestības pilna gaisotne. 

Šajā nometnē pieņēmām 54 bērnus un 14 vadītājus, vairāk nekā citkārt. Domājām, ka šī būs pēdējā 
“Pasaka”, un tāpēc gribējām to piedāvāt tik daudz bērniem, cik vien iespējams. Bet kopš tā laika 
vārds “pēdējā” nenozīmē beigas. Visus gadus nometni organizēju es. Dzīvoju Kanādā un braucu uz 
Latviju, lai būtu klāt nometnē. Tas nozīmēja meklēt vadītājus, sarakstīties ar ziedotājiem, kārtot 
dokumentus, iegādāties un pārraudzīt inventāru, un beidzot lielais darbs – nometni noturēt. Tas 
posms ir cauri un trimdas “Pasaku” kasi slēdzam. Pateicību izsaku Dainai Braunai par kasieres 
darbu, Raunas Ceplim Latvijā par inventāru glabāšanu un izvadāšanu, Brūveru saimniekam Uldim 
Dvinskim par labu uzņemšanu. Paldies bārenim Jurim Mažuknam, Inārai un Edvīnam Hegenbartiem, 
Atim Rozentālam un mācītājam Dāgam Demandtam – viņi bija ne tikai darbinieki, bet arī rūpējās par 
bāreņiem un nometni daudzus gadus. Protams, lielākais paldies sponsoriem par ziedojumiem, īpaši 
tiem, kuŗi mums ziedoja, pieminot savu mīļos aizgājējus. 

Pirms vairākiem gadiem misionāre Jaycee Jensen, amerikāniete no Arizonas, atbrauca uz Latviju, lai 
strādātu ar bāreņiem un vadītu nometni “Otrā Elpa” vecākiem bāreņiem (14 – 18 gadus veciem).  
Kopš 2010. gada viņa strādāja arī “Pasakā” un pēdējos divus gadus Jaycee pārņēma nometnes 
vadību. Viņa ir jauna, enerģiska un tik liela bērnu mīlētāja, ka visu gadu cauri apciemo bērnunamus, 
ved bērnus izbraukumos, aicina pie sevis uz svētkiem, meklē bērniem audžu ģimenes un pagājušo 
gadu viņa adoptēja 3 bāreņus. Nu viņai ir liela latviešu ģimene. 

Jaycee nevarēja iedomāties, ka “Pasakas” vairs nebūs, tāpēc uzņēmās veidot jaunu nometni. Viņa 
sarunāja, ka “Bridge Builders International (BBI)”, kuŗi sponsorē nometni “Otrā Elpa”, atbalstīs arī 
“Pasaku”. Programmu sauc “New Hope in Latvia” (www.newhopelatvia.com). 2015. gada beigās 
atdevu Jaycee lietošanā visu nometnes inventāru. Tur bija sporta piederumi, tērpi, krāsas, papīri, 
rokdarbu materiāli, dziesmu lapas utt. 



Susan Paterson, kanādiete no Vankūveras, kuŗa ir iemācījusies latviski un daudzus gadus strādāja 
pie mums, arī ir iesaistīta nākamo “Pasaku” plānošanā. Viņa raksta: 

“Mēs gribam turpināt “Pasaku”, turpinot tās iemīļotās tradīcijas, ko Tu mums ierādīji. Ceru, ka tas Tevi 
iepriecinās. Mēs esam pagodinātas, ka varam turpināt darboties “Pasakas” labā. Mēs gribam abas 
nometnes “Pasaka” un “Otrā Elpa” noturēt vienu aiz otras. Katra nometne ilgs 5 dienas. Tādā veidā 
varam paturēt tos labos brīvprātīgos vadītājus, kuŗi divos dažādos laikos un dažādās vietās netiktu.  
Tāpēc šoreiz nebūsim Brūveros, bet viss notiks “Otrā Elpa” nometņu vietā “Ērgļu Spārni”. Mēs esam 
apguvuši “Trauma Based Relational Intervention” metodi, kas palīdzēs tikt galā ar traumatizētiem 
bērniem, kādu nometnē parasti ir diezgan daudz. Mūsu mērķis ir sniegt mīļu roku bāreņiem un ar 
viņiem izveidot draudzību uz mūžu. Mēs ar lielu pateicību pieņemsi ziedojumus. Esam izveidojuši 
Facebook lapu “New Hope Latvia”, kuŗā aicinām ziedot stipendijām. Katra bērna dalībai nometnē 
vajag $100. Iecerēts ir, ka varēsim uzņemt 50 bērnus katrā nometnē.” 

Mūsu trimdas “Pasakas” kontā palika 500 eiro. Nodosim to naudu, lai atbalstītu septiņu bāreņu 
piedalīšanos jaunajā “Pasakā”. Ir ļoti apsveicami, ka ir cilvēki, kuŗi, nebūdami latvieši, cītīgi strādā 
Latvijas bāreņu labā un iesaista palīgā ne tikai latviešus, bet arī daudzus amerikāņus. Ceru, ka 
latvieši to novērtēs un līdz ar to arī turpinās ziedot. Tikai ziedojumi turpmāk būs savādāki nekā agrāk.  
Ziedotāji saņems kvīti nodokļiem. Ir trīs veidi, kā ziedot: 

1. Kanādā: Čeku rakstīt uz “The Great Commission Foundation” – klāt noteikti atzīmēt, ka nauda 
iet uz “Susan Paterson #167”. Sūtīt: The Great Commission Foundation, #3 1335 Trans Canada Way 
SE, Medicine Hat, Alberta. T1B 1J1. 

2. Amerikā: Čeku rakstīt uz “Bridge Builders International” – klāt noteikti atzīmēt, ka nauda iet uz 
“New Hope Latvia Camp Scholarships”. Sūtīt: Bridge Builders International, P.O. Box 1472, Wheaton, 
IL  60187. 

3. Internetā – https://www.egs-network.com/gift2/?giftid=0E306415E7424F7 

Internetā var atrast informāciju par visām augšminētajām organizācijām. Liels paldies vēlreiz visiem 
bijušajiem un nākamajiem “Pasakas” atbalstītājiem! Ingrīda Mazute 

 

 
Rīta karogs 
“Pasakas” bāreņu 
nometnē Brūveros. 



Atceroties 14. jūnija notikumus, domājam, ka lasītājus varētu interesēt šis Ineses Liepiņas raksts no 
diena.lv. 

 
Čekas nodarījumus nedrīkst noklusēt 

 
Valsts drošības komitejas Zinātniskās izpētes komisija, atskaitoties par padarīto, laiž klajā otro rakstu 
sējumu, kurš šoreiz veltīts Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas (LPSR) drošības iestāžu 
darbībai no 1944. līdz 1956. gadam. 
 
Vēsturnieks un Saeimas deputāts Ritvars Jansons (NA) kopumā izšķirstījis vairāk nekā desmit 
tūkstošus dažādu arhīvu materiālu lappušu. Darbs iesākts vēl pagājušā gadsimta deviņdesmitajos 
gados, un pētnieka rīcībā ir unikāli dokumenti no Krievijas. “Šie dokumenti tur vēl nav publicēti, un, 
kamēr pie varas ir Putins, tas arī netiks izdarīts, viņš kā bijušais čekists ļoti sargā drošības iestāžu 
darbības metodes,” uzsver vēsturnieks, piemetinot, ka sējuma lasītājiem tiek sniegta ekskluzīva 
iespēja kaut daļēji tajos ielūkoties. Šis ir pirmais apjomīgais pētījums par drošības iestāžu darbu 
konkrētajā laika posmā. 
   
Par čekistu visatļautību un darba metodēm ierasts dzirdēt no upuru liecībām, taču Jansons saka, ka 
ar to vien nepietiek: "Par šīm lietām ir jārunā, un sabiedrībai ir jāzina, taču nevar balstīties tikai uz 
cilvēku liecībām, tās ir jākonfrontē ar dokumentiem, kas arī tiek darīts manā pētījumā. Drošības 
iestāžu dokumenti apstiprina cilvēku teikto un veido kopainu par laiku, kas lauza cilvēku likteņus." No 
1944. līdz 1956. gadam drošības iestāžu represijas uz savas ādas izjuta aptuveni 120 tūkstoši 
personu, precīzs upuru skaits vēl joprojām nav apkopots. 
 
Kā vienu no grāmatā aprakstītajiem piemēriem autors min dokumentus, kas parāda, ka ar 
Vissavienības Komunistiskās (boļševiku) partijas centrālās komitejas oficiālu norādījumu drošības 
iestādēm bija likumīgi atļauts mērķu sasniegšanai pielietot spīdzināšanu. Metodes bija dažādas – 
cilvēkus piekāva, tiem nedeva ēst, dzert un citādi iespaidoja. Kā vienu no spēcīgākajām metodēm 
gan pats pētnieks uzskata miega liegšanu ieslodzītajiem: "Viņiem neļāva gulēt, turot nemitīgā stresā. 
Uz psihi tas bieži darbojās spēcīgāk nekā citas metodes." 
 
Sējumā pirmoreiz arī tiekot parādīts tas, ka no piecdesmito gadu vidus LPSR drošības iestādes aktīvi 
iesaistās izlūkošanas darbībās ārvalstīs, tostarp vēršoties pret trimdas latviešiem. 
 

“Maija svētki”: Evelīnas un Annijas divas dzimtās valodas 

Pirms 4. maija svētkiem Latvijas Radio Ziņu dienests piedāvā jaunu ierakstu sēriju “Maija svētki”. Tie 
ir desmit personīgi žurnālistu stāsti par mūsu laika biedriem – ar visdažādāko dzīves pieredzi un 
uzskatiem. Radio latviešu un krievu žurnālisti izvēlējās varoņus, ar kuriem pārrunāt tos jautājumus, 
kas vēl joprojām ir sāpīgi un līdz galam neizrunāti. Kāpēc dzīvojam vienā valstī, bet mums ir atšķirīga 
vēsture? Kāpēc, esot kopā, tik maz zinām viens par otru? Kāpēc vieni svin 4. maiju, bet citi 9. maiju? 
Ar savu stāstu dalās Annija Petrova. 

Mārupes apkārtni jau pazīstu salīdzinoši labi. No otrā stāva loga nomestās atslēgas noķeru meistarīgi 
un veru vaļā kāpņu telpas durvis. Šeit jau vairākus gadus dzīvo Evelīna. Atbraucu ciemos pie labākās 
draudzenes. Ar Evelīnu mums ir grūti sarunāties ierakstam, jo esam pieradušas, ka viena ar otru, kā 
pašas sakām, varam „nefiltrēt bazāru”. Mēs abas esam no Daugavpils. Dzīvojām tur vienā mājā. 
Iepazināmies, kad man bija seši, bet viņai astoņi gadi. 



Es neatceros, kā notika iepazīšanās, bet viņa gan. Evelīnas ģimene bija tikko pārvākusies. „Ar vasaru 
tu asociējies tāpēc, ka mēs taisījām remontu, un es tur ik pa laikam biju. Un tieši tajā vasarā, kamēr 
tētis kaut ko taisīja tajā dzīvoklī, viņš man lika iziet ārā, jo es, man liekas, traucēju. Es nezinu, bet 
katrā ziņā viņš pateica: izej, pastaigā. Un tad es izgāju pastaigāt un ieraudzīju pagalmā tevi.” Viņai 
šķiet, ka es piegāju pirmā. Tas pēc manis izskatās, tāpēc nospriežam, ka laikam tā tas arī bijis. 

Mēs ar Evelīnu ļoti reti runājam par nacionālajiem jautājumiem, valodām vai līdzīgām tēmām. Ko par 
to daudz runāt? Mums ir gana citu pārspriežamu tematu. Turklāt vienai par otru mums jau sen viss ir 
skaidrs. Lielā mērā esam līdzīgās situācijās. 

Abas piedzimām jau neatkarīgā Latvijā. Esam latvietes. Bet abas kopš bērnības runājam divās 
valodās: latviešu un krievu. Tikai gadījumā, ja ar mani mamma runā latviski, bet tētis runāja krieviski, 
tad Evelīna ģimenē sarunājas tikai krieviski. Piecu gadu vecumā viņa sāka iet latviešu bērnudārzā, 
vēlāk arī latviešu skolā. 

„Bija laikam vāji, viduvēji un kaut kas tamlīdzīgs. Tas bija tas, kas man bija dienasgrāmatā latviešu 
valodā 1. un 2.klasē. Pēc tam, 3. un 4.klasē, man kaut kā diezgan strauji paaugstinājās tie vērtējumi 
latviešu valodā. Man privātskolotāja bija bērnudārzā tikai. Es domāju, ka bija vienkārši tāds posms, 
kad es to valodu iemācījos, un tad, ņemot vērā to, ka es to atšķirībā no pārējiem biju nevis apguvusi 
no bērnības, bet iemācījusies, man tā sāka kaut kādā brīdī iet pat labāk nekā daudziem latviešiem 
klasē,” stāsta Evelīna. 

Starp citu, sākotnēji mēs ar Evelīnu sarunājāmies krieviski. Varbūt tā vienkārši deviņdesmitajos 
gados Daugavpilī bija ierasts – uzsākt sarunu krieviski. Tad sapratām, ka abas zinām latviešu valodu 
un sākām runāt arī latviski. Es joprojām nesaprotu, no kā bija atkarīgs tas, kādā valodā mēs runājām, 
kad palikām divatā. Arī pašas sākām apjukt. 

Un tad es ierosināju, ka beidzot jāizlemj, kādā tad valodā mēs turpmāk runāsim. Tad Evelīna mācījās 
jau devītajā klasē. Tā kā viņai gada beigās bija jākārto eksāmens latviešu valodā, bet man tas būtu 
jādara pēc diviem gadiem, nospriedām, ka turpmāk runāsim latviski. Krievu valodu neviena no mums 
skolā nemācījās. 

„Dzīvojot Daugavpilī, es vienmēr runāju ļoti pareizi latviski, bet tad, kad atbraucu uz Rīgu, man sāka 
pielipt - nevis „tāpēc, ka”, bet „tāpēc, kad”. Man tas ļoti nepatika agrāk, bet man tas sāka lipt klāt. 
Principā var teikt, kamēr es dzīvoju Daugavpilī, mana latviešu valoda bija daudz pareizāka, nekā tā ir 
tagad,” stāsta Evelīna. 

Evelīna šķiro cilvēkus. Viņai nepatīk, ka cilvēks principiāli neapgūst latviešu valodu, neciena Latvijas 
likumus. 

Kad dzirdam, ka visi latvieši ir tādi vai visi krievi ir šādi, esam gatavas abās valodās aizstāvēt to pusi, 
kuru nepamatoti apvaino. Tad nākas dzirdēt, ka esam „krievuškas” vai arī galīgi „pārlatviskojušās”. 

Evelīna, piemēram, no tēta kāda strīda noslēgumā saņēma aicinājumu paņemt Latvijas karogu un iet 
staigāt ar to pa Daugavpili. 

 



Mūsu pašu situācija nekad nešķita īpaša. Un joprojām tāda nešķiet. Bet, pārvācoties uz Rīgu, aizvien 
biežāk nācās cilvēkiem kaut ko skaidrot. Piemēram, ka var būt divas dzimtās valodas un kā tieši tas ir 
iespējams. 

Savukārt Evelīnai nācās atbildēt uz to, kā gan viņa var būt latviete, ja dzimtā valoda ir krievu: „Nevar 
to paskaidrot. Par to nevar runāt, kur nu vēl pa radio. Tad, kad tu sāc skaidrot to, tev vispār sāk 
rasties šaubas par tavu pieskaitāmību. Tad, kad tu dzīvo vienkārši ikdienā, tev liekas, ka tas ir 
normāli, tu par to nedomā. Es esmu latviete, viss kārtībā. Tiklīdz tev ir jāpaskaidro, kāda ir tava 
dzimtā valoda un par ko tu sevi uzskati, tad tu sāc domāt, ka ar tevi vispār kaut kas nav kārtībā līdz 
galam.” 

Es neizturu un sāku smieties, jo šī situācija man ir gaužām pazīstama. „Tev vismaz ir tā, ka tev 
tiešām ir divas dzimtās valodas, bet man ir tā, ka mana dzimtā valoda ir krievu. Es ar mammu 
bērnībā runāju tikai krieviski līdz piecu gadu vecumam, un tad pēkšņi šobrīd man ir 25 gadi un es 
uzskatu sevi par latvieti. No kurienes tas ir radies, es tiešām nemāku paskaidrot,” stāsta Evelīna. 

Pēc mūsu sarunas es vēl ļoti ilgi domāju - kā gan to paskaidrot cilvēkiem, kuri nesaprot un 
nepieņem? Politiskā līmenī tik ļoti satraucas par integrācijas jautājumiem un to, ka cilvēkiem jāvēlas 
integrēties. Te nu mēs esam, divas latvietes. Mēs nekad nedomājām, ka mums kaut kur būtu, ja reiz 
mēs lietojam šo muļķīgo vārdu, jāintegrējas. 

Bet pat mums ikdienā jādzird jautājumi un replikas. Bet vai mums ir uz to jāatbild? Vai tiešām tādiem 
kā es un Evelīna kaut kas par sevi ir jāskaidro, jāpierāda vai jātaisnojas? Un cik ilgi vēl? 

Es, Annija Petrova, vēlos jums jautāt. Vai jūs esat gatavi tam, ka cilvēki integrējas? 

lsm.lv, Latvijas Sabiedriskie mediji 

When Baton met Boheme 
Andris Nelsons and Kristine Opolais Are Classical Music’s Ultimate Power Couple 

For the Boston Symphony Orchestra music director and its soprano, music 
was indeed the food of love. 

Considering the long, grueling hours of practice, rehearsal, and concertizing it takes to be a 
professional musician, it’s no surprise that musicians often hook up with other musicians: Robert and 
Clara Schumann, Mstislav Rostropovich and Galina Vishnevskaya, Joan Sutherland and Richard 
Bonynge, Arthur Gold and Robert Fizdale. The most glamorous recent additions to this list are Andris 
Nelsons, the music director of the Boston Symphony Orchestra, and his wife, Kristine Opolais, the 
ravishing soprano. It was Puccini who brought them together. Back in their native Latvia he was down 
in the pit conducting La Bohème; she was onstage as the consumptive Mimi. Beautiful music ensued, 
both onstage and off. 

Last August, the couple – he’s 37, she’s 36 – were exhausted but radiant after a rare joint 
appearance at Tanglewood, the B.S.O.’s magical summer home in the Berkshires. While lamenting 
the difficulties of spending time together and raising a four-year-old daughter in the face of so much 
travel for work, the two were already excited about their co-appearances this month at Boston’s 
Symphony Hall, where Opolais is slated to sing the celebrated letter scene from Tchaikovsky’s 
Eugene Onegin with Nelsons at the helm of the B.S.O. “You don’t have to make a grand, 



exaggerated sound to sing opera,” says Nelsons, who encourages his wife to sing and act 
naturalistically. “I feel freedom with Andris,” Opolais says, “because he never tries to fix you. I feel 
very safe with him onstage.” 

Vanity Fair, Doug Stumpf 

Interneta vidē izplatījies kāds anonīms bērna sacerējums par tēmu “Kas ir omīte?”, 
sasmīdinot un aizkustinot simtiem cilvēku. 

Omīte, tā ir tāda sieviete, kurai nav pašai savu bērnu, viņa mīl mazus bērnus un tos lutina. Opītis ir tā 
pati omīte, tikai vīrietis. Viņš iet pastaigās ar maziem puišiem un stāsta par makšķerēšanu un citām 
vīriešu lietām. Omītēm neko nevajag darīt, tikai nākt ciemos. Viņas ir vecas, tāpēc viņas nevar daudz 
skriet un lēkāt, bet viņas mūs var aizvest uz rotaļlaukumu vai uz lunaparku, viņām jābūt daudz 
naudai, lai varam izvizināties ar karuseļiem. Ja viņas ar mums iet pastaigā, tad vienmēr apstājas un 
apskatās interesantas lietas, kādu krāsainu lapu, vai interesantu tārpiņu. Omītes nekad neteiks, lai 
ejam ātrāk. Viņas nēsā brilles un var izņemt savus zobus. Omītēm nevajag būt ļoti gudrām, bet viņām 
jāzina atbildes uz jautājumiem, par to kāpēc suņi dzenā kaķus un kur sliekai ir galva. Kad omītes lasa 
pasakas, viņas ir ļoti uzmanīgas un lasa vienu un to pašu pasaku vairākkārt. 
Katram jācenšas, lai viņam būtu omīte un opītis, jo tie ir vienīgie pieaugušie cilvēki, kuriem priekš 
bērniem ir brīvais laiks. 

LELBĀL Latvijas Sinodes dievkalpojums Rīgā: Durvis ir jāatver no iekšpuses 

“Liec mums dzīvot gaismas dzīvi, Mīlestību visur sēt. Lai vēl daudzi kļūtu brīvi, Tavā saimē gavilēt, 
Dod mums drosmi, gara spēku, Svētā cīņā pastāvēt, Svētā cīņā pastāvēt.” Šie skaistie un šobrīd tik 
ļoti nozīmīgie dziesmas vārdi ieskandināja pirmo Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas ārpus 
Latvijas (LELBĀL) Latvijas iecirkņa dibināšanas Sinodes dievkalpojumu Anglikāņu baznīcā Rīgā 31. 
maijā. 
 
Dievkalpojumā piedalījās LELBĀL archibīskape Lauma Zuševica, prāveste Ieva Graufelde, bīskape 
emeritus Jāna Jēruma Grīnberga, LELBA pārvaldes priekšnieks prāvests Gunārs Lazdiņš, prāvests 
emeritus Kārlis Žols un citi garīdznieki. 
 
Sprediķī archibīskape uzsvēra ticības nozīmi ikvienā mūsu dzīvē, jo īpaši atzīmējot baznīcas 
vienojošo nozīmi grūtos brīžos. Otrajā pasaules karā un bēgļu gaitās visi izkaisītie latvieši vērsās pie 
baznīcas. Tieši ticība bija tā, kas stiprināja un vienoja visu mūsu tautu. Šodien, kad Latvijas Luterāņu 
baznīca stāv lielu pārdomu sliekšņa priekšā, aicinām visus vienoties ticībā uz Dievu, pieņemt un 
uzklausīt visus patiesā mīlestībā, tā, lai nerastos šķelšanās pašiem savas tautas starpā. 
 
“Durvis ir jāatver no iekšpuses,” šos vārdus vairākas reizes atkārtoja archibīskape... Būsim tie, kas 
durvis paši atvērs, aicinādami un nešķirodami nevienu. “Celsim baznīcu no sevis pašiem,” 
ieklausoties dziļi savās dvēselēs, rodot spēku no Dieva un ticības. Paldies visiem, kas kalpoja šinī 
skaistajā un īpašajā Latvijas vasaras dienā. Lai ticība Dievam, mīlestība un spēja vienoties stāv pāri 
domu dažādībai.  
 
Kristīne Saulīte, PBLA priekšsēža vietniece un Latviešu Apvienības Austrālijā un Jaunzēlandē 
priekšsēde 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. jūnija atcere ar svētbrīdi 
Otrdien, 14. jūnijā, plkst. 19:00 
Mineapoles – St. Paulas latviešu baznīcā 
 
Atceres gaita: 
Svētbrīdis māc. Dāga Demandta vadībā 
Liecības – Dr. Jānis J. Dimants, Jr. 
Atcere dziesmās – Teiksma 
 
Aicina Mineapoles – St. Paulas katoļu draudze 

Svētdien, 12. jūnijā, plkst. 10:00  
Mineapoles – St. Paulas latviešu baznīcā 

 
Aizvesto piemiņas dievkalpojums  

ar igauņu un lietuviešu līdzdalību, 
dievkalpojumu vadīs igauņu mācītāja Nelli Vahter, 

spēlēs Pauls Grustāns (trompete) 
 

Sekos sadraudzība 
 

 



JĀŅI PILSĒTĀ!  
LATVIAN SOLSTICE! 
RĪKO LOAM • ORGANIZED BY LOAM 
 
Beard’s Plaisance, Mineapolē, pie Lake Harriet 
Pulcēsimies no plkst. 6iem, 7os sākas Līgošana! 
Līgosim kopā ar Draudzes kori, Zintas Pones akordeona pavadījumā  
Lūdzam līdzi ņemt groziņus • alus atļauts (3,2% bez stikla; drīkst krūzēs vai skārdenēs) 
Automašīnas novietošanai lūdzam skatīt karti otrā lapas pusē  
Nopietnu lietusgāžu (negaisa) gadījumā pasākums notiks baznīcas lejas telpās  
Informācija pie Baibas Olingeres 612-202-7305 vai Māras Pelēces 612-227-8979 
Beard’s Plaisance, Minneapolis, by Lake Harriet 
Gathering from 6 pm, singing starting at 7 pm! 
We’ll be joined by the church choir, accompanied by Zinta Pone on accordian  
Please bring a dish to share • beer allowed (3,2%, no glass; cups and cans ok) 
For location and parking please see map on the back side of this page  
If very severe weather (thunderstorm) we will meet at the Latvian church 3152 17th Ave. S.  
For more information call Baiba Olinger 612-202-7305 or Mara Pelecis 612-227-8979
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Vainagu pīšana, sākot ar plkst. 6iem 
Weave traditional crowns starting at 6 pm



Directions to Latvian Solstice at Beard’s Plaisance: 

Beard’s Plaisance Picnic Shelter is on the west side of Lake Harriet. 
(Please note, the Parkway around the lake is a one-way.)

Parking may be found west of the picnic area on 45th and 46th Street near 
Upton Avenue South, which is on the west side of the picnic area.

It is a short paved walk (300 feet) to the picnic shelter from Upton Avenue.

PPlease call with any questions or to arrange for any assistance upon arrival: 
Baiba Olingere: 612-202-7035 or Mara Pelecis: 612-227-8979



Pateicības 
Pateicība visiem darbiniekiem par pavasara tirdziņa izkārtošanu. Ievācām labu summu, kas dāmu 
saimes kasi papildina visādiem labdarības darbiem. Bija iespēja iegādāties gardus latviskus ēdienus, 
dāvanas un grāmatas. 

Uzredzēšanos nākamajā tirdziņā! Dāmu saime 

 

Mīļie, labie latviešu draugi! 
Sirsnīgi pateicos, ka atnācāt uz manu koncertu! Tas bija liels prieks spēlēt jums. Paldies par 
skaistiem ziediem, dāvanām un laba vēlējumiem. Paldies Anitai par gardo torti un uzkodām, un 
Baibai, Intai un Santai par palīdzēšanu. 
Ar mīlestību, Tīna Josta 
 
 

Dear Pastor Dag, 
Thank you for your financial contribution of $178.08 on April 20, 2016 to The Sheridan Story. Your 
partnership will enable The Sheridan Story to continue to make a positive impact in the fight against 
child hunger. 
We believe that no child should be hungry, yet over 200,000 children in the state of Minnesota live in 
food insecurity, including over 100,000 in the Twin Cities alone. The weekends represent a significant 
need in our community, as kids are at greater risk of missing meals than during the week, when they 
have access to food at school. 
Your financial partnership plays an integral role in closing this weekend food gap. You have changed 
the story of child hunger for many kids. Thank you! 

Sincerely, Rob Williams, Executive Director, The Sheridan Story 

 

 

 

 
29. maija dievkalpojums 
Montreālas latviešu 
Trīsvienības draudzē,  
ko vadīja māc. Dāgs. 



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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SVĒTRĪTA ZVANUS izdod Mineapoles – St. Paulas latviešu ev. lut. draudze. Redakcijas 
kollēģijā: māc. D. Demandts, E. Banka-Demandta (612-280-6180), S. Dombrovska, R. 
Drone, M. Eglīte, A. Hobbs, R. Prauliņa, L. Sproģis, S. Štolcere, V. Vikmanis. 

 
Redakcija patur tiesības iesūtītos rakstus rediģēt un zināmos gadījumos noraidīt. 
Manuskriptus lūdzam iesūtīt parakstītus. Ja lietots segvārds, jāmin arī īstais vārds. 
Manuskriptus lūdzam iesūtīt DATORRAKSTĀ-PĀRRINDĀS (tas neattiecas uz īsiem 
ziņojumiem un pateicībām). 

 
Rakstus lūdzam iesūtīt līdz mēneša 17. datumam. lesūtītos manuskriptus redakcija uzglabā 
tikai līdz nākamā Svētrīta Zvanu numura iznākšanai – apm. vienu mēnesi. Redakcija lūdz 
$25.00 ziedojumu gadā, Svētrīta Zvanu technisko izdevumu segšanai. 

 
CIENĪJAMIE LASĪTĀJI! Lūdzu paziņojiet ADRESES MAIŅU draudzes birojā. Svētrīta Zvanus 
pasts nepārsūta. 

Church Services and Calendar of Events 
Sunday, June 5, 10 am – Church Service followed by fellowship. 
Sunday, June 12, 10 am – Baltic Memorial Service with Holy Communion Commemorating 

the Mass Deportations to Siberia from Estonia, Latvia and Lithuania.  
Thursday, June 16, 11 am – Morning Bible Study. 
Sunday, June 19, 10 am – Church Service followed by fellowship. 
Thursday, June 23, 6 pm – Midsummer Night’s Eve. Beard’s Plaisance, Minneapolis, by 

Lake Harriet. 
Sunday, June 26, 10 am – Church Service with Holy Communion followed by fellowship. 
Tuesday, June 28, 6 pm – Evening Bible Study. 
Sunday, July 3, 10 am – Worship at Pastor Dag’s house commemorating Independence 

Day. Open House from 10 am-2 pm (3109 41st Ave S, Minneapolis, MN 55406). 
Sunday, July 10, 10 am – Church Service followed by fellowship. 
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