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Es vēlos, māt, tev paldies pasacīt 
    par rūpju sudrabu, kas apvij mūžu manu, 
    par asaru, kas tev uz vaiga spīd 
    un ko tik bieži steigā nepamanu. 

Es vēlos, māt, tev paldies pasacīt 
    par darba tikumu, ko bērniem pūrā loku, 
    par māku puķes elpu saklausīt 
    un savu bēdu izrunāt ar koku. 

Es vēlos, māt, tev paldies pasacīt 
    par guni, mājas pavardā ko kuri, 
    par to, ka mūs ap sevi kopā turi 
    un ka zem sliekšņa māki bēdu salocīt. 

 
 

Es vēlos, māt, tev paldies pasacīt, 
    ka melnās dienas nenesi kā krustu, 
    bet mācēji tām apkārt smaidu vīt, 
    lai pat bez maizes prieks mums nepazustu. 

Es vēlos, māt, tev paldies pasacīt 
    par mūžīgo, kas nebeidz tevī starot, 
    kam tagad laiks caur mani saknes dzīt, 
    lai tava galotne kā liepai žuburo 
    un nebeidz tālu bērnu bērnos zarot! 

 
 



Draudzes dzīve maijā 

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

Svētdien, 8. maijā, plkst. 10:00 – Ģimenes dienas DIEVKALPOJUMS ar Svēto vakarēdienu. Šajā 
svētdienā būs bērnu uzruna un Svētdienas skola. Dievkalpojumu kuplinās draudzes 
koris. Sekos sadraudzība un mūsu drauga Tony Collette prezentācija “Project 143 un 
aicinājums uzņemt bāreņus”. 

Sestdien, 14. maijā, plkst. 12:00 – Projekta “Mīlestība mammām” walk-a-thon. Soļosim apkārt 
Powderhorn ezeram, lai atbalstītu Zemgales māmiņas! Sākums pie mūsu baznīcas. 

Svētdien, 15. maijā, plkst. 10:00 – Vasarsvētku/draudzes 65 g. jubilejas DIEVKALPOJUMS ar 
Svēto vakarēdienu. Dievkalpojumu kuplinās “Mineapoles Dvēsele”. Sekos māc. Dāga 
prezentācija “L'Étoile du Nord, Hennepin, Nicollet...” un BBQ draudzes dārzā. 

Otrdien, 17. maijā, plkst. 19:00 – Vakara Bībeles stunda, tiek dziļāk pētīts Jāņa evaņģēlijs. Bībeles 
stundu noturēs draudzes bibliotēkas telpās. 

Ceturtdien, 19. maijā, plkst. 11:00 – Rīta Bībeles stunda, tiek dziļāk pētīts Marka evaņģēlijs. 

Svētdien, 22. maijā, plkst. 10:00 – Trīsvienības svētku DIEVKALPOJUMS. Dievkalpojumu vadīs 
mācītāja Raita Neely. Sekos sadraudzība.  

Svētdien, 29. maijā, plkst. 10:00 – Otrā svētdiena pēc Vasarsvētkiem. DIEVKALPOJUMS. 
Dievkalpojumu vadīs mācītājs Andris Sedliņš. Sekos sadraudzība.  

Svētdien, 5. jūnijā, plkst. 10:00 – Trešā 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, 1. maijā – S. Straumane, V. Treiberga. 
Svētdien, 8. maijā – A. Vīksniņš, V. Konters. 
Svētdien, 15. maijā – L. Dingley, V. Treiberga. 
Svētdien, 22. maijā – G. Luss, S. Straumane. 
Svētdien, 29. maijā – A. Švalbe, A. Vīksniņš. 
Svētdien, 5. jūnijā – S. Brūvelis, V. Konters. 

Lūdzu ievērot, ka mācītājs Dāgs no 20. līdz 22. maijam ciemosies Ņujorkas draudzē, lai stāstītu par 
projektu “Mīlestība mammām”. No 23. līdz 30. maijam mācītājs Dāgs ar ģimeni būs atvaļinājumā 

Kanādā. Mācītājs šajā laikā būs pieejams, zvanot uz viņa mobīlo telefonu: (612) 280-9333 vai 
dagdemandt@hotmail.com. 

 



Pēc tam Jēzus atkal parādījās saviem mācekļiem pie Tibērijas jūras. Redzi, viņš parādījās, kad 
vienkopus bija Sīmanis  Pēteris, Toms, saukts Dvīnis, Natanaēls no Galilejas Kānas, Zebedeja dēli 
un vēl divi citi viņa mācekļi. Sīmanis Pēteris viņiem sacīja: Es eju zvejot. Tie viņam sacīja: Mēs arī 
iesim ar tevi! Viņi aizgāja un sakāpa laivā, bet tajā naktī neko nenoķēra.  

Kad bija jau rīts, Jēzus stāvēja krastā, bet mācekļi nezināja, ka tas ir Jēzus. Tad Jēzus viņiem sauca: 
Bērni, vai jums ir kas ēdams? Tie viņam atbildēja: Nē! Viņš tiem sacīja: Metiet tīklu laivas labajā pusē, 
tad atradīsiet! Tad tie iemeta tīklu un zivju daudzuma dēļ nespēja to vairs pavilkt. Māceklis, ko Jēzus 
mīlēja, Pēterim sacīja: Tas ir Kungs! Sīmanis Pēteris, izdzirdējis, ka tas ir Kungs, apvilka virsdrēbes, 
jo viņš bija kails, un iemetās jūrā. Bet citi mācekļi tuvojās ar laivu, vilkdami tīklu ar zivīm, jo tie nebija 
tālu no krasta – kādas divsimt olektis.  

Izkāpuši krastā, viņi redzēja ogles kvēlojam un zivis uz tām un maizi. Jēzus viņiem sacīja: Nesiet no 
tām zivīm, ko tagad esat saķēruši! Tad Sīmanis Pēteris aizgāja un izvilka krastā tīklu, pilnu ar lielām 
zivīm, skaitā simt piecdesmit trīs. Bet tīkls nebija saplīsis, kaut arī zivju bija tik daudz. Jēzus viņiem 
sacīja: Nāciet uz rīta maltīti! Un neviens māceklis neiedrošinājās viņam jautāt: Kas tu esi? Jo viņi 
zināja, ka tas ir Kungs. Tad Jēzus nāca, ņēma maizi un deva viņiem un tāpat arī zivis. Tā bija jau 
trešā reize, kad Jēzus pēc augšāmcelšanās no mirušajiem parādījās saviem mācekļiem.  

Kad viņi bija pabrokastojuši, Jēzus Sīmanim Pēterim jautāja: Sīmani, Jāņa dēls, vai tu mīli mani 
vairāk nekā šie? Tas viņam atbildēja: Jā, Kungs, tu zini, ka es tevi mīlu. Viņš tam sacīja: Gani manus 
jērus! Jēzus tam jautāja vēl otrreiz: Sīmani, Jāņa dēls, vai tu mīli mani? Tas viņam atbildēja: Jā, 
Kungs, tu zini, ka es tevi mīlu. Viņš tam sacīja: Gani manas avis! Trešo reizi Jēzus tam jautāja: 
Sīmani, Jāņa dēls, vai tu mani mīli? Pēteris noskuma, ka viņš tam trešo reizi jautāja: vai tu mani mīli? 
– un viņam sacīja: Kungs, tu zini visu, tu zini, ka es tevi mīlu. Jēzus tam sacīja: Gani manas avis! 
Patiesi, patiesi es tev saku: kad tu biji jauns, tu apjozies un gāji, kur gribēji; bet, kad tu kļūsi vecs, tu 
izstiepsi savas rokas un cits tevi jozīs un vedīs, kur tu negribi. To viņš sacīja, norādīdams uz to, kādā 
nāvē Pēteris pagodinās Dievu. Pēc tam Jēzus viņam sacīja: Seko man! 

    Jāņa evaņģēlijs 21:1-19 
                          

Mācītāja Dāga Demandta sprediķis 2016. gada 10. aprīļa dievkalpojumā 
Bērni, vai jums ir kas ēdams? 

Šodienas lasījumā vārdi, kas patiešām izceļas, ir Jēzus pirmie vārdi: “Bērni, vai jums ir kas ēdams?” 
Jēzus te prasa, vai mācekļiem ir zivis... Oriģinālā tekstā grieķu valodā šis būtu rakstīts tā: “Bērni, jums 
nav zivju, vai ne?” Tie ir bēdīgi vārdi. Visu nakti mācekļi mēģināja noķert zivis, un nekā! Mācekļiem, 
ko Jēzus mīl kā savus bērnus, vairs nav izbrīnas, mācekļiem arī vairs nav prieka. Viņiem nav ēdiena, 
lai gatavotu maltīti. Izraēlā maltītēs vajadzēja būt gan maizei, gan zivīm, lai tā skaitītos par maltīti. 
Zivis nebija tikai daļa no veselīgas maltītes, tās bija būtiskas. Kārtīgs saimnieks vienmēr cienātu 
savus viesus ar zivīm. Bez zivīm mācekļi būtu nevērtīgi. Zivju nebija. Vesela nakts nostrādāta un zivju 
kā nav, tā nav. Tikai tukša laiva. Nav izbrīnas, nav prieka, nav zivju. Jēzus ir bēdīgs, jo mācekļiem 
nav zivju. Izbrīna, prieks un labs ēdiens ir lietas, kas bagātina dzīvi. 

Un Jēzus nāk, lai mums būtu pilnīga dzīve, Viņš dabiski ir bēdīgs, kad mums tās nav. Mācekļi 
domāja, ka viņu izbrīna un prieks bija no viņu dzīvēm pazudis, tāpēc viņi atgriezās laivā zvejot. Un 
viņi pat nevarēja noķert zivis. Un Jēzus satika savus draugus viņu izmisumā un parādīja viņiem, ka ar 



Viņu viņiem būs viss, kas vien vajadzīgs. Izbrīna, prieks un ēdiens. Jēzus te ne tikai dod saviem 
mācekļiem zivis, bet kaut ko vēl. Viņš palīdz mācekļiem atrast zivis. Jēzus vada mācekļus uz vietu, 
kur viņi atradīs izbrīnu, prieku un ēdienu… Visu, ko viņiem vajadzēja dzīvē tajā brīdī. Šajā brīdī 
mācekļi atpazīst augšāmcēlušos Jēzu! Mācekļi atpazīst Dieva roku, kura ir devusi viņiem bagātīgu 
ķērienu, vairāk kā viņi jebkad bija cerējuši. Kad mācekļi beidzot atpazīst, ka svešinieks krastā ir 
Jēzus, viņi saprot, ka Viņš ir izbrīnas un prieka avots. Viņi ir tik ļoti priecīgi, viens pat izlec no laivas, 
lai peldētu uz krastu… Pārējie sāk ātri airēt, lai ātrāk tiktu pie sava Kunga, pie sava drauga – Jēzus. 
Kad mācekļi ierodas krastā, Jēzus saka: “Nesiet no tām zivīm, ko tagad esat saķēruši!” Jēzus ir šī 
mielasta saimnieks. Bet svinības nesākas, pirms mācekļi atnes kaut ko, ko likt uz galda. Jēzus prasa, 
lai tie atnes zivis, kuras viņi nupat noķēra. Jēzus prasa, lai mācekļi atnes Viņam kaut ko, kas ir svaigs 
viņu prātos, kaut kas, kas tagad viņiem ir svarīgs. Tas, kas tagad ir viņu tīklos, to Jēzus vēlas. Jā, 
mācekļi noķēra lielas zivis. Bet pat ja tās būtu bijušas mazas, sīkas zivis, Jēzus tās arī būtu pieņēmis.  

Jēzus vēlas to, kas ir mūsu tīklos. Kvalitāte nav svarīga, Jēzus vēlas visu. Viņš nevēlas, lai nopērkam 
vislabāko, dārgāko zivi veikalā. Viss ir labs, ja mēs nesam to pie mūsu Kunga. Mēs vēlāk lūgsim 
“mūsu dienišķo maizi dod mums šodien”. Un Jēzus to darīs. Bet Viņš prasa, lai mēs tās zivis atrodam 
un tās nesam pie Viņa ticībā un mīlestībā. Mēs nebūsim vīlušies. Pat mazākās zivis, nesam tās uz 
krastu. Un Jēzus paņem mūsu zivis, izbrīnu un prieka gabalus, kurus esam atraduši mūsu dzīves 
ezeros un jūrās, un Jēzus zem tā visa aizdedzina ugunskuru. Kristus mīlestība un rūpes par mums, 
mūsu ikdienas prieki, vēlmes un cerības tiek pārvērstas lieliskā maltītē – mūsu zivis un Dieva maize.  
To, ko mēs nesam pie galda, un to, ar ko Jēzus mūs jau gaida. Bet ir laiki, kad mēs mēģinām zvejot 
un meklējam izbrīnu un prieku, bet atrodam apjukumu, bēdas un izmisumu. Jēzus to arī vēlas. Arī to 
Jēzus vēlas uzlikt uz sava ugunskura, kā to darīja šodienas stāstā. Un uz šī ugunskura mēs redzam 
mūsu bēdas un nelaimes jaunā gaismā. Brīžos, kad mēs nevaram atrast izbrīnu un prieku, Jēzum jau 
kaut kas priekš mums ir uz ugunskura, kas mūs gaida, jo nevienam Viņa bērnam nevajadzētu būt bez 
zivīm. Jēzus mums rāda, kur ir izbrīna, prieks un ēdiens. Un, kad mēs tās atrodam, mēs atpazīsim 
mūsu augšāmcēlušos Kungu. Katru dienu Viņš mums rāda brīnišķīgas lietas, lietas, kas apmierina. 
Katru dienu Viņš mums parāda, ka Viņš ir avots visam, kas ir labs. Jēzus grib atrast to, kas ir skaists, 
patiess, bet, kad tas ir ārpus mūsu iespējām, Viņš joprojām aicina mūs pie sava pārpilnā galda. Viņš 
dos mums tās lietas, kas mūs atbalstīs un iepriecinās. Un pludmalē kopā ar Viņu Viņš mums 
pasniegs visu, kas mums ir vajadzīgs. Šī būs varena maltīte. Beigšu šodien ar jautājumu, kuru Jēzus 
jautāja šodienas lasījumā, jums tas ir jāatbild. “Bērni, vai jums ir kas ēdams?” Āmen. 

 

 

  

 
Draudze sirsnīgi sveic 

ZĪLĪTI PELĒCI ♥ ANDREJU VĀPI  
skaistajā laulību notikumā, kas notika šī gada 30. aprīlī! 

Tā nu paliek ticība, cerība, mīlestība, šās trīs; 
bet lielākā no tām ir mīlestība. 1Kor 13:13 



No bērnu un zīdaiņu mutes Tu Sev esi izveidojis pretspēku Saviem pretiniekiem, lai liktu apklust  
Saviem naidniekiem un atriebējiem.                                                                                        Psalmi 8:3 
 

Archibīskapa Kārļa Kundziņa sprediķis Ģimenes dienā 
Mūsu ģimene 

Lai gan bērns pirmā kārtā ir tikai bērns, t.i. mazs cilvēks, kas nebūt nav brīvs no sava “iedzimtā 
grēka”, tomēr, piederot pie tās cilvēces daļas, kas tuvāk stāv Dieva radīšanas rītam un dzīves 
atjaunošanas lielajam noslēpumam, tam dots svarīgs uzdevums – atgādināt dzīves trauksmē ierautai 
vecākai paaudzei to Dieva svētīto sakni, no kuras vienīgi var nākt jauna nākotnes cerība dzīves vētru 
smagi piemeklētam tautas dzīvības kokam. Tā ir ģimene, uz kuras dus Dieva svētība. 

Mēs visi esam novērojuši, ka bērna sejā atplaukst laimīgs smaids, kad tas redz māti esam tuvumā vai 
priecīgi gaida mājās pārnākam darbā nogurušo tēti. Atrodot dārzā ligzdiņu ar putnu mazuļiem, šo 
ģimenes dzīves prototipu dzīvnieku pasaulē, tas skaļā priekā steidzas to vēstīt vecākiem, un vērojot 
gravas malā koku puduri, tas priecīgs abos lielākos kokos saskata tēti un māmiņu, bet mazos 
kociņos, kas aug to aizvējā, – brālīšus un māsiņas. Tā Dievs jau bērna zemapziņā licis sava lielā 
dzīvības likuma atklāsmi, ka laimīga dzīve var izaugt tikai no ģimenes. 

Tāpēc, atzīmējot ģimenes dienu, ikviens sev jautāsim: Vai mūsu vidū mūžīgais Dieva likums vēl ir 
svēts? Vai augstāk par ģimenes svētumu dažkārt neesam stādījuši citas, nenozīmīgas lietas? Vai 
mūsu ģimenes dzīvi nav iedragājuši sveši spēki – akla dziņa pēc mazvērtīga ārēja spožuma, slikta 
sabiedrība vai tamlīdzīgi? 

Bez šaubām, daudzos jo daudzos gadījumos mums būs jāatzīstas, ka tas tiešām tā ir. Tāpēc 
ģimenes diena lai ir tas brīdis, kad atkal apņemamies augstu turēt mūžīgā Dieva likumus, tēva, mātes 
un bērna pienākumus. Un ja mēs kaut kur pamanītu sāpīgas iršanas zīmes, lai Kristus vārdā 
stājamies pie savas ģimenes laimes atjaunošanas, zinot, ka mūsu priekšā ir divi ceļi: viens, kas ved 
uz dzīvību un otrs, kas ved uz nāvi, un ka dzīvības ceļa sākumā stāv ģimene un tās gaišie tikumi. 
Āmen.  

 

 
Pieminēsim un godināsim mūsu 
māmiņas, kuru mīlestība un čaklās 
rokas mūs audzināja un palīdzēja 
veidot mūsu draudzi. 

Sākot ar Ģimenes/Mātes dienu, pie 
dievnama ieejas rotāsim sirdi ar papīra 
ziediem, uz kuriem uzrakstīsim mūsu 
māmiņu vārdus. Katrs zieds 
atspoguļos ziedojumu projektam 
"Mīlestība mammām”. 

Turpināsim šo māmiņu godināšanu 
līdz projekta “Mīlestība mammām” 
izdales braucienam uz Latviju augustā. 
 



Vasarsvētki 

Vasarsvētkus svin 50-tajā dienā pēc Lieldienām, kas parasti iekrīt laikā no 10. maija līdz 13. jūnijam. 
Tie ir trešie lielākie kristīgie svētki pēc Lieldienām un Ziemassvētkiem. 

Bībele stāsta, ka Vasarsvētku dienā Jēzus mācekļi bija sapulcējušies, kad pār viņiem tika izliets 
Svētais Gars. Apustuļu darbos šis notikums aprakstīts neparastos tēlos, t.i., ka namā, kur viņi sēdēja, 
“nāca rūkoņa, it kā pūstu stiprs vējš, (...) un parādījās uguns mēles.” Turklāt ļaudis, kurus līdz tam 
šķīra atšķirīgas valodas un pat domāšana, piepeši spēja viens otru saprast. 

Vētra un uguns izsaka to, kādas izmaiņas rada Svētais Gars – Trīsvienīgā Dieva Trešā Persona. 
Svētais Gars vieno cilvēkus, saista kristiešus pie kristīgās kopības un dod spēku sludināšanai. 

Vasarsvētki ir Baznīcas dzimšanas svētki. Līdz ar Svētā Gara nākšanu pār nedaudzajiem Jēzus 
sekotājiem, kristīgās vēsts pasludināšana sāka pulcināt arvien vairāk un vairāk cilvēkus visās vietās 
un laikos, aizsniedzot un pārvēršot visdažādāko cilvēku dzīves. 

Vasarsvētku notikums apliecina, ka Baznīca nav cilvēku veidota organizācija, bet gan Svētā Gara 
iedvesmotu cilvēku kopība, kura nāk kopā dievnamos, kalpo un liecina citiem par Kristu nevis 
pienākuma dēļ, bet tāpēc, ka tā ir šo cilvēku garīga pārliecība un ticība.   

Vasarsvētkos mainās baznīcās izmantojamā liturģiskā krāsa. Sākot no Lieldienām baznīcās 
altārpārsegos, stolās un citos liturģiskos priekšmetos dominēja baltā krāsa, bet, sākot no 
Vasarsvētkiem līdz par Mirušo piemiņas dienai rudenī, baznīcās izmantos zaļo liturģisko krāsu. lelb.lv 

 

 

  DRAUDZEI 65  

1951-2016 
--- Svētdien, 15. maijā, plkst. 10:00 

--- Vasarsvētku un draudzes jubilejas dievkalpojums ar Svēto 
vakarēdienu, piedalās “Mineapoles Dvēsele” 

--- Māc. Dāga prezentācija “L'Étoile du Nord, Hennepin, 
Nicollet...”  

--- BBQ draudzes dārzā ar dažādām burgeru izvēlēm: latviešu 
(rupjmaize), franču (zilais siers) un māmiņu (cepts ar mīlestību) 



PĒC GADA 
Archibīskapes ziņojums par LELBĀL Misijas fonda darbību kopš 2015. gada 19. aprīļa 

 
Paskrēja gads, radās iespējas kalpot Kristum tālāk, dalot no līdzekļiem, kas tika uzticēti Misijas fondam pēc 
tam, kad tika segti konsekrācijas dievkalpojuma izdevumi. Līdz ar saviem ziedojumiem jūs, mūsu LELBĀL 
draudzes un draudžu locekļi, dāvinājāt iedrošinājumu mūsu darbam! Konsekrācijas dievkalpojuma viesi tika 
ļoti jauki uzņemti un palika pāri tas, kas tika ieguldīts jaunizveidotā LELBĀL Misijas fondā. LELBĀL Virsvalde 
izstrādāja fonda darbības noteikumus, kas pievienoti ziņojumam. LELBA pārvaldes paplašinātā sēdē šī gada 
martā LELBĀL kasieris Ivars Petrovskis iesniedza sekojošo ziņojumu:  
 

KONSEKRĀCIJAS DIEVKALPOJUMA ZIEDOJUMI UN IZDEVUMI/MISIJAS FONDA DARBĪBA 
par 2015.g. un 2016.g. līdz 1. martam 

 
ZIEDOJUMI - 2015.g. no draudzēm, organizācijām, firmām un privātām personām $41,978.85 
 
IZDEVUMI - 2015.g. konsekrācijas dievkalpojumam, pieņemšanai un dažādiem  $12,184.11 
                                    ar konsekrāciju saistītiem pasākumiem  
ATLIKUMS   Misijas fonda dibināšanai        $29,794.74  
 
MISIJAS FONDA izdevumi 2015.g. 
1.   Ceļa izdevumi mūsu Latvijas mācītājiem  $400.00   
2.   Māc. G. Bērziņam ceļojums uz Īriju   $660.00   
3.   Dažādi (pārsūtīšanai)    $   35.00          $1,095.00   
 
ATLIKUMS UZ 2016. GADU        $28,699.74  
 
Pateicos kasierim par darbu. Mēs esam ceļā, arvien meklējam jaunas iespējas paplašināt Misijas fonda darbu 
un tādēļ no sirds aicinu ziedot un tā atbalstīt LELBĀL darbu gan Īrijā, gan Latvijā, gan tur, kur aug latviešu 
skaits. Būsim līdzceļotāji Kristus garā. Ceram, ka pievienotā skrejlapiņa palīdzēs iesaistīt ziedotājus. Paldies 
Tijai Abulai par tās sagatavošanu. Ceram uz jūsu līdzdalību, idejām un, pāri visam, jūsu lūgšanām. 
 
Pirms dažām dienām pagāja gads kopš daudzi bijām kopā konsekrācijas dienā. Atgriezos Mt. Zion un Dievam 
pateicos par Viņa žēlastību un jūsu atbalstu, lūgšanām un darbu! Jūs esat līdz ceļojuši, līdz lūguši, līdz 
kalpojuši! Dievnamā staigājot, aptvēru, cik tomēr īss bija ‘ceļš’, ko biju staigājusi no durvīm līdz altārim. Pirms 
gada tas tiešām likās ļoti garš! Vai tas tāpat kā notiek ar laiku? No sākuma gads, kas stāv priekšā, liekas 
pietiekami garš, lai veiktu to, kas iecerēts. Gandrīz vai nemanot pienāk tā noslēgums! Un aptveram, cik tas 
bijis īss, cik daudz palicis nepaveikts. Un tomēr Dievs dāvina rītdienu un atklāj, kā Viņš ir vadījis arī pagājušā 
gadā, kamēr mēs kopā esam centušies nojaust, kas Viņa prāts mūsu Baznīcai. Domāju, tas bieži atklājas caur 
jums, kas Kristus mīlestībās Garā uzticīgi turpiniet tik kalpot savās draudzēs un dzīvē. Paldies! 
 
Uz priekšu raugoties, ziņoju, ka būšu Lielbritānijā 20. un 21. maijā, kad tur notiks Sinode. Tad došos uz Īriju. 
Jaundibinātā draudze Īrijā ir lūgusi viņus uzņemt LELBĀL. No Dublinas došos uz Vāciju, lai piedalītos apgabalu 
garīdznieku konferencē, kuŗas dievkalpojumā diakona amatā tiks ordinēta Rasma Gundega Ieviņa. Lai Dievs 
svētī! Tālāk uz Rīgu, kur līdz ar prāv. emer. Kārli Žolu vadīšu LELBĀL Latvijā dibināšanas Sinodi 31. maijā un  
1. jūnijā.  Būs klāt arī LELBA pārvaldes priekšnieks prāv. Gunārs Lazdiņš. Kopā ar viņu piedalīšos LELB Sinodē,  
3. un 4. jūnijā. Ar Dieva palīgu atgriežoties mājās, drīz došos uz LELBA Draudžu dienām 9. jūnijā, Gaŗezerā.   
 
Centīsimies arvien jūs informēt par mūsu darbību – kā rakstos, tā mājas lapā. Paldies Prezidija un Virsvaldes 
locekļiem, arch. emer. Rozītim, Milvoku draudzei, māsām un brāļiem Kristū, Tijai Abulai un ģimenei par labo 
sadarbību! Lai Dievs svētī un pasargā Latviju, mūsu Baznīcu un ikkatru Dieva bērnu, un jo sevišķi tos, kas dzīvo 
nedrošībā vai bailēs. Būsim vienoti ticībā, cerībā, mīlestībā un lūgšanās šajā pārmaiņu pilnā laikā. Kur un kā 
vien iespējams, būsim Tā acis, balss, sirds un rokas, Kas mūs ir aicinājis kalpot Viņa vīna kalnā, mūsu misijas 
laukā. “Jūsu Aicinātājs ir uzticams, Viņš arī darīs!” (I Tes. 5:24) Viņa žēlastība lai ir ar mums visiem. 
 
Kristū vienota ar jums,  
+ Lauma 



 
LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS ĀRPUS LATVIJAS (LELBĀL)  

MISIJAS FONDA NOTEIKUMI 

LELBĀL Misijas fonda uzdevums ir sniegt Kristus evaņģēliju un garīgu aprūpi tiem, kas dzīvo 
vietās ārpus Latvijas, kur iespējams izveidot LELBĀL draudzes, un arī tur, kur kāda LELBĀL 
draudze Latvijā uzsākusi savu darbību un lūdz atbalstu, vai kur top jauna LELBĀL draudze.  

Fonds dibināts archibīskapes Laumas Zušēvicas ierosmē 2015. gada aprīlī. Lūgumi pabalstam 
piesūtāmi archibīskapam/-ei ar kopiju LELBĀL Virsvaldes priekšsēža/-des laicīgam/-ai 
vietniekam/-cei un archibīskapa/-es  sekretāram/-ei.     

Saņemtos lūgumus izvērtē LELBĀL prezidijs, savus lēmumus pieņemot ar vienkāršu balsu 
vairākumu. Par Misijas fonda piešķīrumiem un lēmumiem prezidijs nekavējoši informē LELBĀL 
Virsvaldi.   

Misijas fonda finanses pārbauda LELBĀL Revīzijas komisija reiz pa trim gadiem, LELBĀL 
Virsvaldes plenārsēdes laikā.  

Misijas fonda līdzekļus drīkst lūgt: 

� ceļa izdevumiem; 

� garīdznieku atbalstam, kas kalpo tur, kur nav vēl draudzes, vai tur, kur draudzes nespēj 
atlīdzināt garīdznieka/-ces izdevumus un/vai honorāru; un/vai jebkādam citam 
kristīgas misijas pasākumam.    

Archibīskaps/-e katra gada aprīlī izsūta ziņojumu visām LELBĀL draudzēm un garīdzniekiem/-
cēm par Misijas fonda darbību iepriekšējā gadā, ziņojumā ietverot katra piešķīruma summu un 
saņēmēju. 

Ja lūgums pārsniedz 2000.00 ASV dolāru robežu, nepieciešams visas Virsvaldes vairākuma 
lēmums. 

Apstiprināts 2016. gada 8. februārī 
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Mērķi un jaunas 
iespējas
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Kopā paplāšināsim Dieva darbu mūsu LELBĀL!
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Garīdznieku 
atbalsts

Jaundibinātāi Īrijas draudzē 
dievkalpojumi notiek divas 

reizes mēnesī. 
Misijas fonds ir sedzis ceļa 
un kalpošanas izdevumus 

mācītājam.  
LELBĀL garīdzniekiem esam 

snieguši atbalstu, lai tie 
tiktu uz kopējām 

sanāksmēm.

Fonda sēklas nauda nāca no archibīskapes 
Konsekrācijas dievkalpojuma ziedojumu atlikuma.

Ziedojumi arvien ienāk un
 tos turpinām lūgt nosūtīt LELBĀL kasierim.

Sponsori
Ziedojumi

Kristīgās misijas
paplašināšana Latvijā

Vairāki projekti top,
lūdzam arī no jums
ieteikumus!

draudzes, kas vēlētos izveidot māsu
draudžu attiecības ar mūsu jaunākām
LELBĀL draudzēm Īrijā vai Latvijā.

indivīdus, kas varētu sponsorēt kādu
nodarbību, ceļojumu, vai sanāksmi.

Meklējam...



Mīlestība mammām – jaunais LELBA Jaunatnes nozares projekts 

Jaunais 2015./16. gada Latviešu evaņģēliski luteriskās baznīcas Amerikā (LELBA) Jaunatnes 
nozares projekts jau rit pilnā sparā! Šis būs nozares ceturtais lielais labdarības projekts. Iepriekšējie 
projekti bija “Lai rit!” (2010), šī projekta līdzekļi atbalstīja Latgales trūcīgos ar 214 divriteņiem, “Būsim 
gudri!” (2012), kas atbalstīja 160 Vidzemes trūcīgos bērnus ar nepieciešamo, lai varētu mācīties 
(skolas somas, skolas piederumi, siltas pusdienas mācību gadam) un “Priecīgas pēdas” (2014), kas 
atbalstīja Kurzemes trūcīgos ar 435 jauniem apavu pāriem. Svētības ir bijušas milzīgas iepriekšējos 
projektos gan saņēmējiem, gan devējiem. 

Jaunais labdarības projekts “Mīlestība mammām” atbalstīs Zemgales māmiņas, kuras ir bērniņa 
gaidībās, kā arī mammas, kurām nesen piedzimuši mazulīši. Atbalstā ietilpst autiņi, mitrās salvetes, 
formula (maisījums), ratiņi, vitamīni grūtniecēm, grāmatas utt. Sadarbosimies ar vietējām Zemgales 
draudzēm un sociālajiem dienestiem, lai uzzinātu, kuriem atbalsts būtu nepieciešams visvairāk. 

Guna bija 7. grūtniecības mēnesī, kad gaidāmā bērna tēvs viņai uzbruka uz ielas daudzu cilvēku acu 
priekšā. Viņš viņai sita pa vēderu, nogrūda zemē, vilka aiz matiem – un neviens pat neiejaucās. 
Vienīgi Gunas 2-gadīgā meita Nikola centās aizstāvēt savu māmiņu. Guna griezās policijā, kas 
vardarbīgo draugu aizturēja. Tur atklājās, ka vīrietis jau ir meklēšanā par citu likumpārkāpumu un viņš 
nonāca cietumā. Gaidot šo bērniņu, viņa strādāja lopu kūtī sava drauga vietā. Darbs bija tik smags, 
ka Guna gandrīz zaudēja gaidāmo mazuli. Tomēr tas neatturēja vīrieti no vardarbības pret savu 
draudzeni. Katru reizi, kad viņš lūdza piedošanu, Guna cerēja, ka viss mainīsies. Labākas dzīves 
meklējumos visi trīs devās uz Lielbritāniju, bet tur viņa tika pamesta divatā ar meitiņu. Izlūgusies 
palīdzību no radiem, Guna ar Nikolu atgriezās Latvijā, kur viss turpinājās – solījumi laboties, 
piedošana, meli, azartspēles, naudas izkrāpšana un vardarbība. Guna atrada patvērumu misijas mājā 
“Pakāpieni” Tukumā, šī māja atbalsta māmiņas, kuras ir nonākušas krīzes situācijās. Mēs plānojam 
sadarboties ar “Pakāpieniem” un atbalstīt konkrētas māmiņas, kurām ir nepieciešams atbalsts. 

Garezera vasaras vidusskolas 2015. gada 2. klases 5 jaunietes – Anastasija Perri, Daina Renerts, 
Ūve Strautmanis, Annelī Cers un Ērika Heinze, radot šī projekta ideju, izpētīja, ka Zemgalē ir 
visaugstākais dzimstības procents Latvijā, cik piemēroti, jo mums tieši nav bijis projekts Zemgalē. 
Pateicība Dievam un šīm radošajām jaunietēm, kuras izdomāja šo projektu! 

Kā zināt, Jaunatnes nozare vienmēr aicina vākt ziedojumus interesantos veidos. Naudas vākšanas 
pasākumi notika vai vēl ir plānoti kopumā 12 pilsētās Ziemeļamerikā! 21. februārī Otavā notika  
labdarības pusdienas “Māmiņu gaumē”, kur varēja nogaršot latviskas zupas un dalībnieki varēja 
paņemt uz mājām māmiņu recepšu lapiņu. 18. martā Milvokos notika pankūku vakariņas ciešanu 
laikā. 19. martā notika bowling vakars Indianapolē. 26. martā notika walk-a-thon Hamiltonā, Kanādā. 
3. aprīlī Čikāgas Ciānas draudzes telpās notika māmiņām veltīts pasākums ar priekšnesumiem un 
bērnu ansambli. 10. aprīlī notika zupas pusdienas Grand Rapids un tajā pašā dienā Klīvlandē tika 
rādīta filma “Mammu, es tevi mīlu”. Milvokos 17. aprīlī un Toronto 24. aprīlī notika baby shower 
pasākumi. Vašingtonā DC 8. maijā vēl notiks baby shower pasākums. 14. maijā Mineapolē notiks 
ratiņu walk-a-thon, kur Mineapoles latviešu skolas bērni un gājēji piedalīsies ar izdekorētiem bērnu 
ratiņiem. 21. un 22. maijā notiks pasākumi Ņujorkā, kur tiks stāstīts par projektu un Jaunatnes 
nozares darbību. Kā arī Sietlas un Vašingtonas latviešu skolas bērni ziedo naudu šim mērķim. Vēl ir 
iespēja jūsu pilsētā organizēt kādu pasākumu, kas atbalstītu Zemgales māmiņas. Jau ir ienākuši 



vairāki ziedojumi no draudzēm un dāmu komitejām, kā piemēram, Sietlas draudzes dāmas noziedoja 
$800. Liels paldies visiem ziedotājiem! 

Izdale/misijas brauciens plānots 2016. gada vasarā no 14. līdz 21. augustam Zemgalē, kur 
piedalīsies Ziemeļamerikas jaunieši, tai skaitā GVV meitenes, kuras izdomāja šo svētīgo projektu. 
Vairāk informācijas pie Jaunatnes nozares vadītāja, mācītāja Dāga Demandta, 
dagdemandt@hotmail.com. Lai līksmojas it īpaši viņa, kas tevi dzemdējusi! (Salamana pamācības 
23:25) Kopā atbalstīsim Zemgales māmiņas! Lūdzu nodot ziedojumus vietējai LELBA draudzei. 
Mācītājs Dāgs Demandts 

 

 

 

 
Augšā pa kreisi māc. Dāgs ar 

Ūvi Strautmani projekta 
plānošanas darbos. 

Augšā pa labi māmiņa Evisa 
Āboliņa ar meitu Amandu 

Otavas labdarības pusdienās 
“Māmiņu gaumē”. 

Lejā no kreisās Otavas 
labdarības pusdienās “Māmiņu 
gaumē” Helen Mirriam gaida 
nogaršot zupu. Pie zupām no 
kr. Ingrīda Mazute, Dagnija 

Staško, Solvita Rakitko. 
Abas Otavas bildes uzņēma 

Uģis Lāma. 



LELBA 2016. g. iesvētāmo jauniešu saiets Gaŗezerā 

Latviešu evaņģēliski luteriskās baznīcas Amerikā (LELBA) iesvētāmo jauniešu saiets “Meklējot sevi 
IV” notika no 22. līdz 24. aprīlim Gaŗezerā. Kopumā piedalījās 21 jaunietis no Los Angeles, 
Klīvlandes, Čikāgas, Toronto, Milvokiem, Washington DC, Des Moines un Linkolnas! Saietu vadīja 
LELBA Jaunatnes nozares vadītājs mācītājs Dāgs Demandts, Jaunatnes nozares darbiniece Aina 
Budrēvica, mācītāja Sarma Eglīte, mācītājs Roberts Franklins un Vidienes apgabala prāveste Ilze 
Larsen. Saieta programma bija pilna ar grupu nodarbībām, pārrunām, saistošām filmām un, protams, 
labi pavadītu laiku. Piektdienas vakarā sākām saietu ar vakariņām, kam sekoja iepazīšanās spēles. 
Lielākā daļa jauniešu jau bija bijuši Gaŗezerā, tomēr daļai tā bija pirmā reize, lai baudītu šo skaisto 
vietu. Sestdien bija pilna diena, kura bija sadalīta trīs daļās. Pirmajā daļā “Meklējot sevi” jaunieši 
noskatījās vienu mūsdienīgu kristiešu īsfilmu no Nooma kolekcijas, tam sekoja jautājumi un 
diskusijas. Pēc tam spēlējām spēli “Kurš attēls esi tu?”, kur jauniešiem bija jāizvēlas viens no četriem 
attēliem, kas viņus uzrunā/saista visvairāk un saistībā ar to, kas attēlots attēlā, jāizveido ludziņas. 
Otrajā daļā “Meklējot kādu, kam uzticēties un sekot” jaunieši noklausījās prezentāciju par Jēzus dzīvi 
un kalpošanu, tad spēlējām Twister spēli, ganu spēli un lasījām stāstu par Oz, kur jaunieši apsvēra, 
kuri ir tie gani viņu dzīvēs, pie kuriem var smelties atbalstu un saņemt ieteikumus. Trešajā daļā 
“Meklējot Dievu pasaulē” jaunieši noskatījās vēl vienu Nooma filmu, kas lika viņiem domāt par 
labdarību un pārpilnību viņu dzīvēs. Tad jaunieši dzirdēja par LELBA Jaunatnes nozares projektiem 
un tika aicināti izveidot paši savus projektus. Noslēdzām sestdienu ar picas vakariņām un “God’s Not 
Dead” filmu. Svētdienas rītā jaunieši piedalījās bilžu šķēršļu gājienā un fotosesijā “Meklējot sevi”. 
Saietu noslēdzām ar svētbrīdi, kur jaunieši lasīja Svētos rakstus. Pavadījām svētīgu nogali 
sadraudzībā, pateicība Dievam, saieta vadītājiem un, protams, jauniešiem! Mūsu saieta saimnieces, 
Mārīte Grīnberga un Ligita Matisone nodrošināja, ka mēs esam labi paēdināti. Paldies viņām! Paldies 
arī Samuēlam Knocham, kurš palīdzēja ar transportu. Un liela pateicība Gaŗezeram par telpām, 
atbalstu un viesmīlību! Mācītājs Dāgs Demandts 

 

 

  



 

Padomes sēde aprīlī 
Pulverrags: flakons, izveidots no govs vai vērša raga, kurā glabā pulveri, parasti šaujamo pulveri. 

 

 
 
 
 
 
Jautājums: Kā saucas ezers, kas atrodas mūsu draudzes dievnama tuvumā un putna skatījumā 
atgādina šādu flakonu? Šo ezeru apskauj Mineapoles pilsētas parks tādā pašā vārdā kā pats ezers. 
Atbilde: __________________ (raksta beigās). 
Kāpēc runāt par šādu ezeru un parku? Ap šo parku dzīvo krietns skaits Latīņamerikas izcelsmes 
ģimenes, kuŗām trūkst daudz kā. Trūkst angļu valodas prasmes, trūkst grāmatu angļu valodā, trūkst 
līdzekļu, lai visi ģimenē kārtīgi paēstu. Organizācija vārdā “Ace in the City” rūpējas par to, lai bērniem 
no šīm ģimenēm mācītu angļu valodu, dotu grāmatas angļu valodā un sagādātu siltu maltīti nedēļas 
nogalēs – dienās, kad skolnieki nedodas uz skolu un nesaņem subsidētas pusdienas, ko parasti 
saņemtu skolas dienās. Mūsu draudzes padome vēlētos atbalstīt “Ace in the City” nozari augšminētā 
ezera un parka apkārtnē. Viena skolnieka silta ēdiena atbalsts maksātu $130 gadā. 
Pārējais, kas gaidāms tuvākajā laikā: projekta “Mīlestība mammām” walk-a-thon 14. maijā ap šo 
augšminēto ezeru, draudzes 65 gadu jubileja un Latviešu evaņģēliski luteriskās baznīcas Amerikā 
(LELBAs) Draudžu dienas. Draudzes sešdesmitpiecu gadu jubileju atzīmēsim Vasarsvētkos – šogad 
15. maijā. Mācītājs Demandts, uzaudzis franču Kanādā, stāstīs par Minesotas franču saknēm – par 
agrīnajiem franču “izlūkotājiem” (explorers), proti, Henepinu, Lasālu, Nikoletu (Hennepin, La Salle, 
Nicollet). Pret ziedojumu būs dabūjamas uz restēm ceptas pusdienas, kuras baudīsim dievnama 
pagalmā. 
LELBAs Draudžu dienas notiks no 9. līdz 12. jūnijam Garezerā. Mācītājs Demandts cer turp doties 
pulciņā ar busiņu. Mērķis būtu izbraukt trešdien, 8. jūnijā, lai ierastos Garezerā tās dienas pievakarē 
uz iepazīšanos. Prombraukšana notiktu svētdien, 12. jūnija vēlā pēcpusdienā pēc dievkalpojuma. 
Padome ir ievērojusi, ka dažas draudzes dziesmu grāmatas nav labā stāvoklī. Tās vajag salīmēt. 
Nākamā padomes sēde notiks šī mēneša otrajā otrdienā, 10. maijā, pulksten 19:00 trešā stāva 
bibliotēkas telpā. Padomes sēdes ir atklātas, kaut gan drīkst balsot tikai mācītājs un padomes locekļi. 
Atbilde:  
Padomes sekretāre un draudzes darbvede Vija Treiberga kopā ar Svētrīta Zvanu redakciju 

Dāmu saimes ziņas 
Aprīļa mēnesī pie galdiņa kalpoja Baiba Rudzīte, Ilze Grotāne, Irēne Rudzīte, Ausma Ģiga. Ziedus uz 
altāra lika Selga Pētersone, Rita Drone, Gunda Luss. Par sadraudzību rūpējās aprīļa, maija, jūnija 
darba grupa 4x: Ilze Grotāne, Gunda Luss, Dzintra Prīlapa, Sarma Straumane. 
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). 

DRAUDZES DZĪVE 
 

 
Pulverraga ezers (Powderhorn Lake) 
 



Lasīšanas pulciņš 

Lasīšanas pulciņš pašreiz lasa Gunāra Janovska grāmatas. Tās pārrunāsim trešdien, 25. maijā, plkst. 
10:00 no rīta Aijas Vijumas skaistajā dārzā. Visi ir mīļi aicināti! 

Mūsu Zigfrīds Zoltners – Volunteer of the Year 

Ziggy was recognized at the Volunteer Appreciation Luncheon as the outstanding volunteer for 2016. 
He is a longtime volunteer and volunteers in many ways. With over 2200 hours he keeps busy with 
checking on Gideon Pond residents, working in the General Store, delivering mail, helping with 
events and socials and much much more. He is always greeting you with a smile and well wishes to 
have a blessed day! We are truly blessed to have Ziggy as a volunteer! 
Lisa Smith, Volunteer Director, Presbyterian Homes of Bloomington 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Ziggy receiving the award at 
Volunteer Luncheon on April 12. 
Pictured left to right are Michelle 

Sullivan (Campus Administrator), 
Lisa Smith (Volunteer Director) 

and Ziggy. 

 
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. 



Mūsu draudze vēršas uz āru un kalpo Powderhorn rajonā 

Dievs mūsu draudzei nesen atklāja divas svētīgas kalpošanas iespējas mūsu baznīcas rajonā. 6. 
aprīlī mani apciemoja Tim Anderson, Ace in the City direktors. Šī kristīgā labdarības organizācija 
darbojas Powderhorn rajonā un tās mērķis ir sniegt atbalstu Powderhorn trūcīgajiem bērniem un 
jauniešiem. Tim stāstīja par divām aktuālām problēmām mūsu rajonā. Pirmā saistās ar to, ka daudzi 
bērni nav paēduši, īpaši nedēļas nogalēs. Ace in the City sadarbojas ar “The Sheridan Story”, kas ir 
izveidojusi programmu “Weekend Food” vairākās Mineapoles skolās. Trūcīgie bērni mūsu rajonā 
pārsvarā saņem brīvbrokastis un brīvpusdienas savās skolās, problēma ir, ka viņiem bieži nav 
pietiekoši, ko ēst nedēļas nogalēs. Programma “Weekend Food” sagādā veselīgu pārtiku bērniem un 
viņu ģimenēm nedēļas nogalēs. Viņi to dara interesantā veidā, pārtika tiek ielikta bērnu mugursomās 
viņu “lockers”, lai tiem, kuriem tiek sniegts šis atbalsts, nebūtu jājūtas neērti citu bērnu acīs. Ar 
Dainas Zīles piemiņas naudu draudzes padome aprīļa sēdē nolēma atbalstīt 6 bērnus ar maltītēm 
nedēļas nogalēs līdz šī skolas gada beigām Folwell pamatskolā (36. iela un 20. avēnija). Mūsu 
draudze arī ir uzņēmusies atbalstīt 5 bērnus 2016./2017. skolas gadā (pusdienas vienam bērnam 
nogalei veselam skolas gadam izmaksā $130.00). Ja ir vēlme ziedot šim svētīgajam mērķim, lūdzu 
nododat ziedojumu draudzes kasierim ar norādi “Folwell skolai”. Arī ir iespēja palīdzēt ar pārtikas 
izdali Folwell skolā. Otrs veids, kā Ace in the City kalpo – viņi piedāvā English as a Second Language 
kursus/palīdzību jauniešiem ar mājasdarbiem Powderhorn parka paviljonā. Šī ir milzīga problēma 
mūsu rajonā, īpaši latīņamerikāņu sabiedrībā. Vecāku angļu valodas līmenis bieži ir ļoti zems, tā 
rezultātā arī bērnu. Un ja cilvēkam nav valodas prasmes, nākotne nav spīdoša. Ja kādam būtu 
interese brīvprātīgi kalpot Powderhorn parkā, palīdzot rajona bērniem ar  mājasdarbiem, lūdzu, dodat 
man ziņu. Šīs abas ir brīnišķīgas kalpošanas iespējas. Un mīli Kungu, savu Dievu, no visas sirds un 
no visas dvēseles, un ar visu prātu, un ar visu spēku. Otrs ir šis: mīli savu tuvāko kā sevi pašu. – Par 
šiem augstāka baušļa nav. Marka ev. 12:3-31. Mācītājs Dāgs 

Otrā kalpošanas iespēja tika atklāta draudzes slavēšanas grupas “Mineapoles Dvēseles” vadītājam 
Viktoram Konteram. Mineapoles Dvēsele ir atbildējusi aicinājumam dziedāt zupas pusdienās, ko 
organizē Breakthrough Ministries. Šī organizācija svētdienās pēcpusdienās baro bezpajumtniekus 
mūsu rajonā gan ar ēdienu, gan ar garīgo barību. Mineapoles Dvēsele spēlēs 12. jūnija zupas 
pusdienās Cityview Church, 2647 Bloomington Ave S. Ja ir interese piebiedroties, lūdzu, sazinieties 
ar Viktoru! 

 

°°  



 

 
 
Maija mēneša Svētrīta Zvanu izdevumā tuvāk 
iepazīsimies ar Aļļu pāri: Benjamiņu Andreju 
jeb mums visiem labi pazīstamo Benu un viņa 
laipno sievu Elizabeti Audrey (dzim. Finck) jeb 
Betsiju. Bens un Betsija nupat ir nopirkuši 
māju Richfield (ievāksies jūlijā), bet jau kopš 
laulībām, kas notika 2010. gada 31. decembrī, 
viņi dzīvo Mineapoles pilsētas centra 
(downtown) dzīvoklī. Abi jaunie un talantīgie 
cilvēki ir bijusi liela svētība mūsu draudzei! 
Ne vienu reizi vien esam kavējušies 
patīkamos mirkļos, klausoties Bena 
trompetes spēli. Kā arī ar apbrīnu esam 
vērojuši centīgās “skolas peles” Betsijas 
interesi latviešu valodas apgūšanā. Viņi abi 
arī ir vadījuši dievkalpojumus mūsu mācītāja 
Dāga prombūtnes laikā. Aļļu pāris ir mūsu 
draudzes sastāvā. Ar lielu prieku sveicam 
viņus mūsu vidū un sakām paldies par 
interviju! 

 

 
 
 
Ben, lūdzu, pastāsti mums vairāk par savu ģimeni un par sevi pašu! 
Es uzaugu Čikāgā ar vecākiem Pēteri un Sarmu, un brāli Dānielu. Sarmas vecāki ir Aivars un Lidija 
Aistari, Pētera vecāki ir Jānis un Biruta. 

Betsij, pastāsti, lūdzu, par sevi – par savu dzimšanu, savu ģimeni, studijām! 
Es uzaugu Princeton, Minesotā, ar vecākiem Greg un Tracey, māsu Britta un brāli Jack. Es studēju 
Wheaton koledžā (ārpus Čikāgas) kopā ar Benu, kur ieguvu grādu angļu valodas literatūrā, vienu 
semestri pavadīju Anglijā, studējot Oxford universitātē. 

Kā jūs satikāties un kur jūs laulājāties? 
Satikāmies Wheaton koledžā ārpus Čikāgas, pūtēju orķestrī. Mēs abi pieteicāmies tam pašam 
darbam, Benam bija automašīna, ar kuru vest Betsiju uz intervijām. Pēc tam katru reizi sekoja garas, 
ļoti patīkamas sarunas pusdienās. Betsija dabūja darbu, Bens Betsiju. 
Mēs laulājāmies Trinity Lutheran Church Princeton, MN, mūs salaulāja Betsijas vectēvs, kurš ir 
mācītājs. 

– Bens un Betsija Alles 

Interviju sagatavoja Edija Banka-Demandta 

,, 

Bilde uzņemta šī gada 16. aprīlī ar Aļļu pāra 
dzīvokļa ēku fonā. 



Ar ko jūs nodarbojaties ikdienā (jūsu darbi/profesijas)? 
Betsija ir rakstniece (copywriter) Target mārketinga nodaļā, kur viņa piestrādā pie daudziem un 
dažādiem projektiem, ieskaitot katalogus, Facebook un Instagram reklāmas internetā. 

Bens ir profesionāls trompetists un mūzikas skolotājs, kā arī nesen iesācis jaunu darbu menedžera 
amatā Schmitt Music Trumpet Shop Brooklyn Center. 

Ben, kāpēc tieši trompete? 
Es jaunākā vecumā sāku ar klavieru stundām pie mammas, bet tad, kad nāca laiks izvēlēties 
instrumentu, kuru spēlēt skolas pūtēju orķestrī 5. klasē, trompete bija vienīgais instruments, no kura 
varēju izvilināt samērā “skaistu” skaņu. No tā laika neesmu varējis to atlikt! 

Vai ir vēl kāds cits mūzikāls instruments, ko jūs spēlējat? 
Bens arī spēlē pārējos metālpūšaminstrumentus (nemaz tik labi kā trompeti) un tikai ļoti mazliet 
klavieres. Betsija agrāk spēlēja klavieres, mēs satikāmies pūtēju orķestrī tamdēļ, ka viņa arī mazliet 
spēlēja klarneti. 

Dr. Ben, apsveicam tevi ar panākumiem, iegūstot doktora grādu – Doctorate of Musical Arts 
(DMA) in Trumpet Performance! Tu esi jaunākais doktors, kuru es pazīstu, tāpēc, manuprāt, 
šis tiešām ir liels sasniegums. Esam pamanījuši, ka, kopš tu esi kļuvis par doktoru, kā savu 
“paraksta zīmi” tu valkā tauriņus. Kā tu nonāci pie šādas idejas? Cik tauriņu tev ir tavā 
kolekcijā un kādas krāsas tauriņš tev ir vismīļākais? 
Paldies! Nonācu pie šīs idejas divās fāzēs. Vispirms es koledžas gados iemācījos, kā pašam sasiet 
tauriņu tamdēļ, ka tā bija uzstāšanās uniforma un paša sasiets tauriņš izskatījās daudz labāk nekā 
gatavais, kas man arī bija. Pēc tam, kaut kad doktora grāda studijas gados Betsija man uzdāvināja 
divus tauriņus, kurus es reti vilku. Pēc doktora grāda iegūšanas man ienāca prātā, ka, ja kādreiz gribu 
mācīt universitātē, varbūt nebūtu slikta doma ģērbties tam “nākamajam” darbam jau tagad. Man 
pašlaik ir 18 tauriņi un es nezinu, vai man ir tikai viens vismīļākais, lai gan es biežāk velku zilganus 
tauriņus. 

Kādi ir jūsu vaļasprieki? 
Betsijai patīk lasīt ar kaķiem klēpī un tējas krūzi rokā, un kādreiz arī gleznot. Benam arī patīk lasīt, bet 
ar daudz un stipru kafiju, kā arī viņam patīk zvejot, pēc iespējas. 

Kas jums vislabāk garšo? 
Lai gan tas var mainīties ar katru dienu, pašlaik Betsijai ļoti garšo avokādo un visādi ēdieni, kuros tas 
atrodams. Benam ļoti garšo Čikāgas stila “deep-dish” pica un stipra, garšīga kafija. 

Betsij, vai tu atceries, kurš bija pirmais vārds latviešu valodā, kuru tu iemācījies? 
Īstenībā, tā bija frāze, kuru Bens lietoja, lai aicinātu mani uz randiņiem: “Vai tu gribi kafiju?” Un šo 
frāzi lietojam vēl šodien! 

Kas, tavuprāt, ir grūtākais, mācoties latviešu valodu? 
Visgrūtākais ir saprast, kā pareizi lietot atgriezeniskos darbības vārdus.  

 
 



Betsij, vai slavēt Dievu latviešu valodā ir citādāk nekā angļu valodā? 
Jā un nē. Dievs ir tas pats, bet ir lietas, kas ir nozīmīgākas man latviski, piemēram, Svētā 
vakarēdiena liturģija. Tomēr kādreiz man ir grūtāk izteikties latviski, īpaši ar dziļākiem teoloģijas 
jautājumiem.  

Kā jūs nonācāt pie Dieva un mūsu draudzes? 
Mēs abi uzaugām kristīgās ģimenēs un tamdēļ vienmēr sapratām, ka Dievs ir un Jēzus mūsu dēļ mira 
un augšāmcēlās, lai mūs izglābtu. Bērnībā mēs abi apliecinājām mūsu ticību Jēzū un nolēmām 
Viņam dot mūsu dzīves. Mēs nonācām pie mūsu draudzes šeit, Mineapolē, kad Bens pārvācās šeit 
maģistra grāda studiju dēļ, mēs gribējām atrast latviešu draudzi, kurā iesaistīties. Atradām draudzi 
internetā un atnācām ik pa laikam, kad iznāca, vai kad Bens spēlēja dievkalpojumos. Tomēr visvairāk 
sākām iesaistīties, kad sākām sadraudzēties ar māc. Dāgu un Ediju. 

Pastāstiet, kā jums izdodas svētdienā apmeklēt divus dievkalpojumus (vai arī sestdienā vienu 
un svētdienā otru)? 
Kad mums ir iespēja, arī apmeklējam dievkalpojumus Bethlehem Baptist baznīcā centrā, vai nu agrāk 
svētdienas rītos vai sestdienas vakaros, bet agrāk to darījām vairāk nekā tagad. Tas ir tamdēļ, ka 
mums tiešām liekas, ka Mineapoles latviešu ev. lut. draudzē atrodas mūsu garīgā ģimene.  

Kurš no Jēzus 12 mācekļiem jūs saista visvairāk un kāpēc? 
Mums, īstenībā, vairāk saista divi citi cilvēki Bībelē. Betsiju saista Marta, jo bieži liekas, ka ir vieglāk 
visu laiku skriet un darīt visu ko, nevis vienkārši sēdēt pie Dieva un lūgt kā Marija, lai gan Betsija grib 
tur sēdēt, kā Marija sēdēja pie Jēzus. Benu visvairāk saista tēvs zēnam, kuru Jēzus dziedina Marka 
evaņģēlija 9. nodaļā, kurš Jēzum lūdz: “Es ticu! Palīdzi man manā neticībā!” Tas ir tamdēļ, jo Bens 
jūt, ka viņš ar prātu tic Jēzum, bet kādreiz sirdij vajag atgādinājumu. 

Zinu, ka drīz dosaties atvaļinājumā uz Latviju. Kas būs tā pirmā lieta jūsu “To-do” sarakstā? 
Mēs to atvaļinājumu ļoti gaidām! Pirmā lieta mūsu “To-do” sarakstā ir apciemot Svētā Pētera baznīcu 
Vecrīgā. Pēdējo reizi, kad mēs tur bijām, Bens bildināja Betsiju torņa galā! 

Jūsu novēlējums draudzei 65 gadu jubilejā, to plānojam atzīmēt Vasarsvētkos, 15. maijā! 
Novēlam mūsu draudzei to, ko Pāvils novēl un lūdz par efeziešiem savas vēstules 3. nodaļā: “Tādēļ 
es loku savus ceļus Tēva priekšā, no kā ikviena cilts 
debesīs un virs zemes iegūst savu vārdu. Es lūdzu, lai viņš 
pēc savas godības bagātības dod stiprinājumu jūsu 
iekšējam cilvēkam caur savu Garu, tā ka Kristus caur ticību 
iemājo jūsu sirdīs un jūs iesakņojaties un nostiprināties 
mīlestībā, lai līdz ar visiem svētajiem jūs būtu spējīgi 
izprast tās plašumu, garumu, augstumu un dziļumu un 
atzītu Kristus mīlestību, kas pārāka par atziņu, un lai Dievs 
jūs piepildītu visā savā pilnībā. Dievam, kas, ar savu spēku 
darbodamies mūsos, spēj darīt neizmērojami vairāk, nekā 
mēs lūdzam vai nojaušam, lai viņam gods draudzē un Jēzū 
Kristū paaudžu paaudzēs, mūžu mūžos! Āmen!” 

Bilde uzņemta Bena universitātes absolvēšanas ceremonijā 2014. gada 2. maijā. 



 

Sestdien, 14. maijā, plkst. 12 pm  
soļosim apkārt Powderhorn Lake, lai 

atbalstītu Zemgales māmiņas! Vāksim 
ziedojumus „pledge” formā, forma būs 

pieejama latviešu baznīcā un 
mājas lapā lelba.org. 

♥ 
Aicinājums 14. maijā soļot ar  
izdekorētiem bērnu ratiņiem!  

♥ 
Labdarības projekts “Mīlestība mammām” 
atbalstīs Zemgales māmiņas, kas ir bērniņa 

gaidībās, kā arī mammas, kurām nesen 
piedzimuši mazuļi. 

♥ 
Atbalstā ietilpst autiņi, mitrās salvetes, 
formula, ratiņi, vitamīni, grāmatas utt.  

♥ 
Var arī 

ziedot caur Mineapoles draudzi:  
Latvian Lutheran Church, 

 memo Mīlestība mammām. 
 

MĪLESTĪBA 
MAMMĀM 

Latviešu ev. lut. 
baznīca Amerikā 

Jaunatnes nozare 2015/16 
Informācija: 

dagdemandt@hotmail.com 

Lai līksmojas it īpaši viņa, 
kas tevi dzemdējusi! 

Sal. pam. 23:25 



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



 

LOAM sarīkojumu kalendārs aprīlī un maijā 

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 ceturtdien, 
12. maijā, plkst. 12:00. 

 
 

KAS NOTIEK DVĪŅU PILSĒTĀS? 
 



Klavieru trio “Theia” koncerts 
 
17. aprīlī koncertmīļotājiem bija iespēja noklausīties vienreizēji skaistu trio koncertu. Trio sastāvs bija 
Aija Rēķe, vijole, Daniels Diksons, čells, un Han Nah Son, klavieres. Visi trīs mākslinieki ir mācījušies 
Bostonas universitātes mūzikas skolā. Aija Rēķe ir ieguvusi maģistra grādu, Daniels Diksons pašlaik 
studē, lai iegūtu maģistra grādu un Han Nah Son ir ieguvusi doktora grādu un ir profesore klavieru 
studijās. 
 
Koncerts sastāvēja no latviešu komponistu darbiem (Jēkabs Mediņš, Dace Aperāne un Jānis Mediņš 
– nav radinieks Jēkabam) un citiem pasaules darbiem (Astor Piazzolla un Pēteris Čaikovskis). Daļu 
no koncerta spēlēja Aija Rēķe kā soliste. Tā kā es jau biju dzirdējis Aiju, viņai koncertējot Bostonā 
pagājušajā maijā, es sagaidīju labu vijolspēli no viņas kā solistes un arī kā trio vijolnieces. Tā arī bija. 
Biju dzirdējis Jāņa Mediņa “Prelūdiju” Bostonā un Astor Piazzolla “Tango Etīdi” #3 vijoles solo. 
 
Pirmo reizi dzirdēju Theia trio (nosaukums ņemts no grieķu mitoloģijas). Esmu dzirdējis daudz trio 
koncertus. Ar baudu un patiku klausījos šo trio. Spēlēja nesen komponēto Daces Aperānes trio 
“Variācijas par latviešu tautas dziesmu”. Varēja saklausīt latviskumu ar rezervētu modernu pieskaņu. 
Turpinājās ar Astor Piazzolla “Pavasars” no cikla “Četri gadalaiki”. Skaists gabals. Iespaidots no 
baroka slavenā itāļu komponista Vivaldi “The Four Seasons”. Vivaldi gabals palicis populārs simtiem 
gadu vēlāk. Piazzollas gabals tagad ir slavens un manā vērtējumā turpinās tāds būt arī nākotnē. 
Beigās spēlēja Čaikovska klavieru trio. Trio spēlēja ar sajūsmu, pat smaidot. Prieks bija klausīties. 
Spēlēšana bija techniski kompetenta (arī grūtās pasāžās), ar labu izjūtu. Melodijas un pasāžas 
skanēja labi kopā un bieži lēkāja no viena instrumenta uz otru. 
 
Koncerts bija iepriecinošs ne tikai man, bet, runājot ar citiem koncerta apmeklētājiem, tāds tas ir bijis 
arī pārējiem. Ar pilnu sajūsmu atstāju koncertu. Ceru arī nākotnē atkal dzirdēt Theia.  
 
Andrejs Vāpe 
 
 

Aija Rēķe, vijole, Daniels Diksons, čells, un Han Nah Son, klavieres. Bildi uzņēma Rita Drone. 



XIV Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki ASV 
 
Mūsu draugi no austrumkrasta organizē nākamos, XIV Vispārējos 
latviešu dziesmu un deju svētkus ASV! Svētki norisināsies nedēļas 
nogalē pirms nākamā gada Neatkarības dienas: no 2017. gada 29. 
jūnija līdz 3. jūlijam. Par svētku norises vietu ir izredzēta Baltimoras 
pilsēta Merilandes štatā. 
 
Svētku devīze ir “Ceļā uz Latvijas simtgadi!”, un šie svētki ir iecerēti 
kā visu dalībnieku un atbalstītāju dāvana Latvijai un mūsu 
līdzgaitniekiem. Ar šiem svētkiem plānojam atzīmēt Amerikas 
latviešu panākumus dziesmā un dejā un veicināt šīs skaistās 
tradīcijas nākotni. Šī ir arī brīnišķīga iespēja ieskandināt balsis 
dziesmās un ielocīt kājas dejās pirms lielajiem Dziesmu un deju 
svētkiem Rīgā 2018. gadā. 
 
Svētku Rīcības komiteja aicina Amerikas latviešu korus un deju kopas pieteikt savu dalību pēc 
iespējas ātrāk. Protams, tiek gaidīti arī skatītāji! Svētku dienas būs piepildītas ar koncertiem, 
izstādēm, filmu seansiem, protams, arī ballēm un vēl citiem sarīkojumiem. Informācija par svētku 
programmu ir pieejama tīmeklī www.LatvianSongFest2017.com, un jautājumus varat sūtīt uz 
info@LatvianSongFest2017.com. 
Uz Baltimoru var viegli nokļūt no visām pasaules malām. No BWI lidostas un Penn Station dzelzceļa 
stacijas var ērti ar sabiedrisko transportu aizbraukt uz Inner Harbor rajonu, kur norisināsies visi svētku 
pasākumi. Pats Inner Harbor rajons atrodas Česapīkas līča krastā, un to iezīmē gan vēsturiski nami, 
gan modernas jaunceltnes. Gardēžus gaida neskaitāmi restorāni, un ja atrodas kāds brīvs brīdis, tad 
pilsētas muzeji arī ir turpat ar roku aizsniedzami. Un ja vēl Jūs gribat redzēt 4. jūlija salūtu 50 jūdžu 
attālajā Vašingtonā, tad pēc svētkiem varat turp doties ar vilcienu! 
 
Svētku Rīcības komitejas locekļi cer uz Jūsu atsaucību un palīdzību izziņot par svētkiem tālāk 
radiem, draugiem un paziņām. Īpaši piedomāsim par tiem, kas vairs nerunā latviski un iedrošināsim 
arī viņus ņemt dalību. Visi ir mīļi gaidīti nākamgad Baltimorā! 
 

“De facto” video skaidrojums: Kā bēg no PVN – “Zaķa”, karuseļa un reversā shēma 
 

Saistībā gan ar pasaulē, gan pašmājās aktualizējušos jautājumu par nodokļu maksāšanu, Latvijas 
Televīzijas Ziņu dienests sācis rubriku “Pelēkā zona” , kurā raidījums “De facto” sagatavojis video 
skaidrojumu, kādas shēmas tiek piekoptas, lai izbēgtu no PVN maksāšanas. 
 
Latvijā ir viena no lielākajām PVN plaisām Eiropas Savienībā (ES). Latvijā budžetā nenonāk 30% no 
tā, kam būtu jānonāk, liecina Eiropas Komisijas pēdējās aplēses par 2013. gadu. Latvijas sekmes ar 
katru gadu uzlabojas, bet aiza aizvien ir plata. Bloka vidējais rādītājs ir ap 15%. 
 
Par vienu no legāliem veidiem, kā nesamaksāt PVN valsts budžetā, plašāka sabiedrība uzzināja pēc 
Saeimas deputāta Dzintara Zaķa auto iegādes darījuma. Politiķis automašīnu “Volvo XC60” izvēlējās 
pirkt nevis kā fiziska persona (tad būtu jāmaksā PVN), bet caur viņam piederošo uzņēmumu “Datoru 
centrs”. Tad samaksāto nodokli firma, iespējams, pēc gada atgūtu, ja auto lietotu arī saimnieciskai 
darbībai. 
 

http://www.latviansongfest2017.com/


Lai gandrīz 9000 eiro lielais PVN vispār nebūtu jāmaksā, deputāts auto importēja no Lietuvas. 
Eksporta-importa darījumi ES ar PVN netiek aplikti. Pēc sabiedrības nosodījuma deputāts gan 
nodokli samaksāja. 
 
Klasiska PVN izkrāpšanas shēma saucas “pazudušais tirgotājs” jeb “karuselis”. Tās būtība ir 
vienkārša – uzņēmums, kurš pērk preci, atprasa no VID pārmaksāto PVN, bet pārdevējs, kam PVN 
jāieskaita budžetā, pazūd ar visu naudu vai tiek likvidēts. 
 
Lai apkarotu “karuseļa” shēmas atsevišķām preču grupām, Latvijā ieviesta tā sauktā reversā PVN 
piemērošana. Tas nozīmē, ka darījumā starp diviem PVN maksātājiem nodoklis netiek maksāts un to 
valsts budžetā ieskaita pircējs, nevis pārdevējs. Ja preces un pakalpojumi paredzēti pircēja tālākiem 
darījumiem, pārmaksāto nodokli uzņēmums var atgūt. Ne visās nozarēs Eiropas Savienība pieļauj 
reverso aplikšanu. Latvijā tāda ieviesta kokmateriāliem, metāllūžņiem, būvniecības pakalpojumiem un 
no šī gada 1. aprīļa mobilajiem telefoniem un datoriem. 
 
Matīss Arnicāns, LTV “De facto” vadītājs un pētnieks 
“De facto”, LTV analītiskais raidījums 
 

Komisija: PSRS laikā Latvijas ekonomikas zaudējumi – 185 miljardi eiro 

PSRS laikā aptuvenie nodarītie zaudējumi Latvijas ekonomikai ir 185 miljardi eiro, šodien žurnālistiem 
sacīja PSRS okupācijas radīto zaudējumu aprēķināšanas komisijas pārstāve Ruta Pazdere. 

Viņa pastāstīja, ka demogrāfiskie zaudējumi varētu būt vairāki desmiti miljardi eiro, arī videi radītie 
zaudējumi mērāmi vairākos desmitos miljardos eiro. 

Pirmdien tika prezentētas trīs grāmatas – “Latvijas rūpniecība pirms un pēc neatkarības 
atjaunošanas”, “Padomju impērijas koloniālā politika un Latvijas kolonizācija 1940. – 1990.” un 
“Padomju Savienības nodarītie zaudējumi Baltijai”. Grāmatu atklāšanas svētkos Eiropas Parlamenta 
deputāte Inese Vaidere (V) pauda, ka bez pagātnes izpētes mums nav arī nākotnes, jo bez pagātnes 
pētniecības ir riski pieļaut līdzīgas kļūdas arī nākotnē. 

Eiroparlamentāriete norādīja, ka būtu nepieciešams veidot vienotu uztveri par vēsturi. Viņa pauda, ka 
abiem režīmiem – gan nacistiskajai Vācijai, gan PSRS – “bija vienlīdz krimināls raksturs”. Vaidere arī 
izteicās, ka patlaban pastāv liels informatīvs karš, tāpēc ir nepieciešams ar to cīnīties. 

Pēc Vaideres domām, cilvēki dažkārt izturas pret padomju laikiem “normāli un neitrāli”, kas ne 
vienmēr esot pareizi, tāpēc par tiem ir nepieciešama izpēte. Viņa īpaši uzsvēra izdoto grāmatu 
“Rūpniecība pirms un pēc neatkarības atgūšanas”, jo tajā ir uzsvērts, cik ļoti visa rūpniecība PSRS 
bija pakļauta militārajām vajadzībām. 

Padomju informācijas sistēma “bija uzbūvēta uz meliem”, uzsvēra Vaidere. 

Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs (VL-TB/LNNK) savā uzrunā uzsvēra arī valdības pienākumu 
saistībā ar okupācijas zaudējumu atgūšanu. Viņš skaidroja, ka visām Baltijas valstīm tagad ir 
vajadzīgs tuvināt metodiku tam, kā veicami aprēķini zaudējumiem, pie kā tiek strādāts. 

 



Tas, ka budžetā ir paredzēta nauda PSRS okupācijas radīto zaudējumu aprēķināšanas komisijai un 
tā strādā, norāda, ka valdībai ir “politiskā griba” strādāt ar šo jautājumu, uzsvēra Rasnačs. Viņš 
skaidroja, ka rūpīgi būs jāizvērtē arī citu valstu pieredze zaudējumu atlīdzināšanas pieprasīšanā un 
šo procesu nevar steidzināt. 

Kā ziņots, šodien tika prezentētas trīs grāmatas. Tajās skaidrota Padomju Savienības ekonomiskās 
sistēmas darbība Latvijā, tiek sniegts vērtējums par to, kāda faktiski bija rūpniecība PSRS laikā un 
kāda politika tika īstenota demogrāfijas un kultūras jomā. Tāpat grāmatās analizēti faktiskie mērķi 
manipulācijās ar sabiedrību, apliecinot faktu, ka Padomju Savienība ekspluatēja okupētās valstis 
atbilstoši visām koloniālā režīma pazīmēm. 

Līva Rauhvargere, ziņu aģentūra LETA 

Prezentēs Glāzgovas Universitātes pētnieka grāmatu par krieviski runājošo identitāti 
postpadomju Latvijā 

Trešdien, 17. februārī, plkst. 15.00 Latvijas Okupācijas muzeja zālē, Raiņa bulvārī 7 atvērs 
Glāzgovas Universitātes Centrāl- un Austrumeiropas pētnieka Ammona Českina (Ammon Cheskin) 
grāmatu „Russian Speakers in Post-Soviet Latvia. Discursive Identity Strategies” (“Krieviski runājošie 
postpadomju Latvijā. Identitātes diskursīvās stratēģijas”). 

Ammons Českins savā pētījumā aplūko Latvijas krieviski runājošo iedzīvotāju identitāti un šīs 
sabiedrības daļas nostāju pret Latvijas un Krievijas īstenoto politiku. Českins uzskata, ka krieviski 
runājošie Latvijā ir izveidojuši identitātes, kas vienlaikus noraida un pieņem gan latvisko, gan 
krievisko identitāti un kas būtībā ir sarežģīts latviskās un krieviskās identitātes hibrīds. 

Pēdējos gados Krievija ne tikai mēģina izveidot ciešākas attiecības starp Krieviju un saviem 
tautiešiem, bet arī mazināt identificēšanos ar to valsti, kurā krieviski runājošie dzīvo. To dara uzsverot 
īpašības, kuras it kā padara krievus unikālus – krievu tradīciju respektēšana, kolektīvisms, krievu 
valoda, liberālisma un individuālisma nicināšana un dziļš respekts Krievijas izpratnei par Otro 
pasaules karu. Šīs stratēģijas būtisks aspekts ir, ka tā saista krieviskuma kulturālās iezīmes ar to, ka 
“īsti krievi” atbalstīs Krievijas Federācijas politiku. Tādejādi Krievijas stratēģija politizē krievu kulturālo 
identitāti, lai izveidotu vienotu krievu tautiešu kopienu ar nedalītām vērtībām un nedalītu politisko 
lojalitāti Krievijai. 

Pētījumā Českins pauž uzskatu, ka, neskatoties uz Krievijas pūlēm, Latvijā daudzi krieviski runājošie 
nejūt ciešas politiskās saites ar Krievijas Federāciju. Tai pašā laikā Latvijas saziņu līdzekļu un 
politiskās telpas analīze rāda, ka krieviski runājošie bieži ir attēloti lojālāki Maskavai nekā Rīgai. 

Neskatoties uz spiedienu gan no Latvijas, gan Krievijas politiskās telpas, krieviski runājošie Latvijā ir 
spējuši izveidot hibrīdas identitātes, kas vienlaikus ir latviskas un krieviskas. Krieviski runājošajiem 
dažas lietas vēl arvien paliek ļoti svarīgas – ieskaitot krievu valodu un vēstures izpratni (galvenokārt 
par Otro pasaules karu). Kaut gan lielākā daļa krieviski runājošo domā, ka ir svarīgi iemācīties 
latviski, un uzskata Latviju par savām mājām, pierādījumi liecina, ka viņi negrib pazaudēt savu 
krieviskās kultūras identitāti. 

Okupācijas muzeja Publiskās vēstures nodaļa 

 



Pateicības 
Vēlos izteikt pateicību par sirsnību, ko izjutu mūsu 
draudzē 17. aprīlī sakarā ar mana mūža gadu skaita 
maiņu (93). Mīļš paldies draudzes mācītājam Dāgam 
Demandtam par izjusto lūgšanu un apsveikumu, no 
sirds pateicos draudzes vadībai un dāmu saimei par 
skaistajiem rožu ziediem un ikvienam par dažādos 
veidos izteiktajiem sveicieniem: ziediem, kliņģeriem, 
dažādiem gardumiem, kā arī roku spiedieniem, 
sirsnīgajiem vārdiem, rakstiem. 
Lai Dieva Tēva žēlastībā, Jēzus Kristus mīlestībā un 
Svētā Gara vadībā turpina ritēt patiesā draudzībā 
mūsu draudzes dzīve. 
Diakone emer. Milda Dauka 
 
 
 
 
 
 
Mineapoles – St. Paulas latviešu ev. lut. draudze izsaka lielu pateicību Birutai un Andrim Sprūdiem 
par draudzei noziedoto jauno klavieru solu. 
 
Labdien, mācītāj Dāg un Mineapoles draudze! 
Pateicamies par jūsu ziedojumu Kārļa Baroba ġimenei, kamēr Kārlis slimoja ar limfoma Mineapoles 
Children’s Hospital. Kopš janvāra mēneša Kārlis slimnīcā pavadīja 29 dienas, kamēr tika veikta 
ķīmijterapija. Pēc ilgās slimošanas mēs esam priecīgi ziņot, ka Kārlis tagad ir “cancer-free”. 
Izmeklēšanas rezultātos nevarēja atrast vēža šūnas. Ar ārstu apstiprinājumu Kārlis atsāks skolu, 3. 
klasi, ieskaitot arī Latviešu skolu. Viņam arī ļoti 
interesē vilcieni un lidmašīnas. Maijā viņš atkal 
sāks sportot ar savu Hopkins beisbola 
komandu.  
Mēs pateicamies Dievam par Kārļa 
veseļošanos. Mīļš paldies mācītājam, draudzei, 
skolas pārzinei, skolas saimei, skolotājiem un 
skolniekiem par lūgšanām, kartiņām, 
ziedojumiem, dāvanām un viesošanos 
slimnīcā. Tas Kārlim ļoti palīdzēja – it sevišķi 
grūtajās ķīmijterapijas dienās. Mēs ļoti 
priecājamies, ka Kārlis jūtas labi un viņam ir 
gaiša, brīnišķīga nākotne, ko sagaidīt.  

Jānis Barobs, Jane Meyer un Kārlis Barobs 

  

Kārlis vada Blue Line LRT vilcienu. 

Diak. emer. Milda Dauka ar meitu 
Ritu Dauku. 



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 
May 4 - May 8 – Festival of Nations at St. Paul RiverCentre. 
Sunday, May 8, 10 am – Family Day/Mother’s Day Church Service with Holy Communion, 

Children’s Talk and Sunday School. Church Choir participating. During fellowship 
Tony Collette will talk about Project 143 – An Orphan Hosting organization. 

Thursday, May 12, 12 pm – Latvian American Shipping Line. 
Saturday, May 14, 12 pm – Project “Love for Mothers” walk-a-thon at Powderhorn Park, 

start from Latvian Lutheran church. 
Sunday, May 15, 10 am – Pentecost and our Congregation’s 65th anniversary Church 

Service with Holy Communion. With Church praise band “Soul of Minneapolis” 
participating. BBQ in the church garden and pastor Dag’s presentation “L’Etoile du 
Nord, Hennepin, Nicollet...” 

Tuesday, May 17, 7 pm – Evening Bible Study. 
Thursday, May 19, 11 am – Morning Bible Study. 
Sunday, May 22, 10 am – Church Service followed by fellowship. 
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