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– Ko tu meklē? man jautā. 
– Ko tu vienmēr meklē – 
Kā bērns 
Savu vienīgo, zudušo dūju, 
Kā zīlnieks 
Noredzētu, bet aizmirstu sapni? 

Meklēju pēdas. 
Pēdas uz dzimteni. 
Pēdas uz Dievu. 
Pēdas uz sevi pašu. 

Liedaga smiltīs 
Pēdas aizskalo vilnis. 
Lieli bērni 
Gudri, prātīgi runā; 
Gudri, prātīgi smejas. 

 
 

Mani vajā 
Neprātīgā prāts. 
Jo dziļāk vilnis 
Aizskalo pēdas, 
Jo dziļāk jābrien. 
Jāmeklē. Jāsauc. 

Debesīs kāpju 
Pa varavīksnu. 
Pa mēnesstaru. 
No augšienes ieraugu 
Pēdas viļņos – 
Neizzūdošas 
Gadsimtu aukā. 

Dod, Svētais, man 
Pēteŗa ticību 
Un atņem 
Pēteŗa šaubas! 

 
 



Draudzes dzīve novembrī 

Svētdien, 5. novembrī, plkst. 10:00 – Divdesmit otrā svētdiena pēc Vasarsvētkiem. 
DIEVKALPOJUMS. Sekos sadraudzība. Lūdzu ievērot, ka pulkstens „jāpagriež” stundu 
atpakaļ sakarā ar „Daylight savings time” beigām. 

Svētdien, 12. novembrī, plkst. 10:00 – Divdesmit trešā svētdiena pēc Vasarsvētkiem. 
DIEVKALPOJUMS ar Svēto vakarēdienu. Sekos sadraudzība. 

Ceturtdien, 16. novembrī, plkst. 11:00 – Rīta Bībeles stunda, tiek dziļāk pētīts Marka evaņģēlijs. 

Sestdien, 18. novembrī, plkst. 17:00 – Valsts svētku balle Town and Country Club,  
300 N Mississippi River Blvd, St. Paul. 

Svētdien, 19. novembrī, plkst. 10:00 – DIEVKALPOJUMS Valsts svētku ietvaros. Piedalīsies 
draudzes koris. Sekos sadraudzība. 

Svētdien, 26. novembrī, plkst. 10:00 – Mirušo piemiņas diena. DIEVKALPOJUMS ar Svēto 
vakarēdienu, piedalīsies draudzes koris. Sekos sadraudzība. 

Svētdien, 26. novembrī, plkst. 12:30 – Kapu svētki Lakewood kapsētas mauzoleja kapličā. 

Otrdien, 28. novembrī, plkst. 19:00 – Vakara Bībeles stunda, tiek dziļāk pētīts Jāņa evaņģēlijs. 
Bībeles stundu noturēs draudzes bibliotēkas telpās. 

Sestdien, 2. decembrī, no plkst. 11:00 līdz 15:00 – Ziemsvētku tirdziņš. (Skat. reklāmu.) Ēdienu 
pārdos no plkst. 12:00 līdz 14:00.  

Svētdien, 3. decembrī, plkst. 11:00 – Adventa pirmā svētdiena. DIEVKALPOJUMS. Sekos 
sadraudzība. Lūdzu ievērot, ka ar pirmo Adventu līdz Lieldienām dievkalpojumi 
sākas plkst. 11:00. 

 

 

 

 

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). 



Tajā pašā laikā Jēzus sacīja: “Es slavēju tevi, Tēvs, debesu un zemes Kungs, ka tu šīs lietas esi 
apslēpis gudrajiem un saprātīgajiem un tās atklājis bērniņiem! Jā, Tēvs, šādi ir izpaudusies tava 
labvēlība! Mans Tēvs man ir devis visu, un neviens nepazīst Dēlu kā vien Tēvs, nedz Tēvu kā vien 
Dēls un kam Dēls vēlas to atklāt. Nāciet pie manis visi, kas esat nopūlējušies un zem smagas nastas, 
un es jūs atvieglināšu. Uzņemieties manu jūgu un mācieties no manis, jo es esmu lēnprātīgs un sirdī 
pazemīgs, tad jūs atradīsiet atvieglojumu savām dvēselēm; jo mans jūgs ir tīkams un mana nasta 
viegla.”                   Mateja evaņģēlijs 11:25-30 

Mācītāja Dāga Demandta sprediķis 
Tēvzemei un brīvībai 

Tēvzemei un brīvībai – šie patriotiskie vārdi ir iekalti Brīvības piemineklī un mūsu sirdīs. Šis 
piemineklis ir cerības un brīvības simbols mūsu tautai. Šajā laikā, kad svinam Valsts svētkus, 
apsvērsim šos Jēzus vārdus! “Nāciet pie manis visi, kas esat nopūlējušies un zem smagas nastas, un 
es jūs atvieglināšu. Uzņemieties manu jūgu un mācieties no manis, jo es esmu lēnprātīgs un sirdī 
pazemīgs, tad jūs atradīsiet atvieglojumu savām dvēselēm; jo mans jūgs ir tīkams un mana nasta 
viegla.” Ko mums kā kristiešiem šajos Valsts svētkos nozīmē būt patriotiskiem? Ir grūti iedomāties 
patriotismu bez mūsu valsts simboliem, kā piemēram, bez mūsu karoga un ģērboņa. Būt 
patriotiskam, tas ir kaut kas vairāk kā tikai nodarbība, kas tiek izpildīta vienreiz gadā. 

Apskatām vārdu “patriots”. Šis vārds izceļas no grieķu vārda “pāter”, un tas nozīmē “tēvs”. Un kā mēs 
saucam Latviju? Par tēvzemi! Tā ir padevība zemei, kuru tu mīli! Mūsu lasījumā mēs dzirdam, ka 
Jēzus pateicas savam Tēvam. Tas pats Jaunās derības vārds – tēvs. Jēzus pateicas par Dieva Tēva 
darbiem pasaulē caur Viņu! Jēzus te saka, ka vienīgi Dēls pazīst Tēvu. Mēs kā cilvēki nevaram pazīt 
Dievu, ja nepazīstam Jēzu. Jēzus mums atklāj Dievu, atver mūsu acis. Jēzum, Dieva dēlam, ir īpašas 
attiecības ar Dievu – savu Tēvu. Jēzus veido šo savienojumu mums ar Dievu. Patiesa patriotiska 
dzīve ir dzīve, ko dzīvojam attiecībās ar Dievu, mūsu Tēvu, un vienīgi Jēzus šo padara iespējamu. 
Pirms mēs ejam tālāk, mums ir jāsaprot vienu svarīgu patriotisma elementu. Cilvēkus var pārņemt 
emocijas par valsti, tas būtu līdzīgi kā hokeja komandas fani tiek pārņemti ar vienu konkrētu spēli. 
Mēs jūtam saviļņojumu, kad dzirdam tautas dziesmas. Mēs jūtam līdzi, ja ir kāda traģēdija. It kā šis 
viss raksturo patriotismu. Bet, īstenībā, patriotisms nav emocijas, bet darbība! Sevišķi dzīvot un 
kalpot citiem. Beznoteikumu kalpošana, balstīta uz attiecībām ar tēvzemi. Mūsu valsts patrioti ir 
nodevušies savu brāļu un māsu labklājībai. Ziedojot savu laiku, spēku, naudu un pat dzīvības, jo viņi 
tic brīvai Latvijai. Jūs esat tie patrioti, kas izveido savas rūpes par Latviju darbībā! Daudzi sēž un 
sūdzas par Latvijas stāvokli, un neko nedara, lai to mainītu, vai tas ir patriotisms? Nē. Tur netiek 
pildīti savi pilsoniskie pienākumi. 

Ja tiešām vēlas kalpot savai zemei, ir jāveido šī vēlme, darbojoties pasaulē. Mums kā kristiešiem ir 
svarīga loma rūpēties par citiem. Latvijas dibināšana bija veidota, balstoties uz jūdu/kristiešu 
morālēm. Tomēr Latvija nav kristiešu zeme, būtu pareizāk teikt, ka Latvija ir zeme, kur kristieši dzīvo. 
Ja mēs vēlamies būt patriotiski latvieši, mūsu identitātei kā kristiešiem ir jāietekmē mūsu patriotisms. 
Ja mēs vēlamies darbībā likt mūsu patriotisko kalpošanu, mums ir jāturpina kalpot Latvijai, latviešu 
tautai, sabiedrībai, kopienai. Un labākā lieta, ko varam darīt, ir dalīties vēstī ar visu radību par Tēva 
mīlestību, kas nāk caur Jēzu.  

Atgriežamies pie mūsu teksta. Apsverat, ka Jēzus dzīve un nāve bija vispatriotiskākā, ko pasaule 
jebkad zinās. Kāpēc? Jo Jēzus darbojās/kalpoja dēļ savām attiecībām ar Tēvu. Jēzus, Dieva dēls, 



nāca pasaulē, lai atklātu sevi saviem bērniem… Viņa misija bija un ir, lai Viņa tauta būtu brīva. Viņa 
motivācija – brīvība savai tautai… bet ne tikai vienai pasaules tautai… bet visām! Ieskaitot tevi un 
mani! Jēzus gāja pie krusta, tādā veidā kalpodams sava Tēva bērniem. Tēva aicinājumā Viņš 
uzvarēja brīvību! Jēzus tauta zina, kas ir piedošana un brīvība Tēvzemē! Šajā tekstā Jēzus saka: 
“Uzņemieties manu jūgu un mācieties no manis.” Padomājat, ko šis nozīmē? Ko nozīmē būt 
savienotam ar Jēzu? Sekot Viņam. Tā nav nasta, bet dāvana. Viņš ir tas, kas dod bez noteikumiem, 
jo Viņam ir attiecības ar Tēvu. Caur Viņu nogurusī pasaule saņem mieru, atpūtu, brīvību. Atceros 
laikus Latvijā, kalpojot Pasakas bāreņu nometnē, Turaidas baznīcā mācītāja Vaira Bitēna uzrunāja 
Latvijas bāreņus un teica, ka Jēzus piedāvā mieru, atpūtu un brīvību. Jēzus ir patriots. Tie, kas ir 
savienoti ar Jēzu dzīvē, nāvē un augšāmcelšanā, tiem aicinājums ir patriotisks. Zinot Dieva mīlestību 
caur Jēzu, jūs esat pilsoņi vienai valstij, kam nav ģeogrāfiskas robežas. Jūs esat dzirdējuši 
aicinājumu kalpot. Jūs tiekat aicināti aizskart cilvēkus caur beznoteikumu, bezrobežu darbību. Šī 
darbība atspoguļo Jēzu, ar kuru jums ir savienojums. Patriotisks kristietis saprot, ka Jēzus spēj mainīt 
dzīves. Brīvības piemineklis ir brīvības simbols mūsu tautai. Kā mēs dzirdējām, Jēzus ir brīvības 
simbols visām tautām, aicinādams tās veidot attiecības, lai tās piedzīvo brīvību! Kā patriots, Jēzus 
aicina pasauli, lai iepazītu īstu mieru caur Viņu, lai būtu mājās… Mājās Tēvzemē! Āmen. 

 

 Māra Zviedre 

TEV 
 
 

Tev, kas sēj kadiķi Kolkā 
un Jūrkalnes stāvkrastus cel, 

Tev, kas klāj pelēko kāpu 
un Lubāna vilni vel; 

Tev, kas Daugavas lokus 
pie pļavu deniņiem glaud, 

un ezeru zilās saktas 
birztalu villainēs spraud; 

Tev, kas Kuldīgas rumbas 
ērģeļu stabulēs pūt, 

kas iebalso Skaņkalnes klinti, 
Tev gribu es spēku lūgt 

mīlēt šo zemi kā sevi, 
mīlēt un pateikties 

Tev, kas mums viņu devi; 
sargi un glabā to, Dievs! 

 
 



Vācijā godina arhibīskapa Grīnberga piemiņu 

Latvijas vēstniece Vācijā Inga Skujiņa 13. oktobrī apmeklēja Eslingenu, lai kopā ar pilsētas mēru, 
Bādenes-Virtembergas Landtāga deputātiem, garīdzniecības un diasporas pārstāvjiem piedalītos 
arhibīskapa Prof. Dr. Teodora Grīnberga goda kapavietas svinīgajā atklāšanā. 

“Šodien vēlos godināt arhibīskapa Grīnberga īpašo ieguldījumu Latvijas tautas trimdas dzīvē. Pie viņa 
svarīgākajiem dzīves veikumiem pieskaitāma Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas ārpus Latvijas 
(LELBĀL) izveidošana, kas daudzajiem kara briesmu skartajiem kalpoja kā drošs patvērums un 
enkurs, taču vienlaicīgi arī kā platforma, lai ar pašpārliecību no jauna atvērtos pasaulei,” uzrunā 
norādīja Skujiņa. Vēstniece arī atzīmēja trimdas latviešu pienesumu Vācijas atjaunošanā pēc Otrā 
pasaules kara un uzsvēra viņu nozīmīgo lomu Latvijas neatkarības atjaunošanā un Vācijas un 
Eiropas atkalapvienošanā. 

Goda kapavietas atklāšanā piedalījās arī Eslingenas pilsētas mērs Ingo Rusts (Ingo Rust), LELBĀL 
arhibīskaps emeritus Elmārs Ernsts Rozītis, Bādenes-Virtembergas Landtāga deputāts Volfgangs 
Drekslers (Wolfgang Drexler) un bīskaps Dr. Franks Otrfrīds Julī (Frank Otfried July). Eslingenas 
pilsētas dome arhibīskapa kapam piešķīra goda kapavietas nozīmi “Eslingenas Dziesmu svētkiem 
70” laikā, kas norisinājās šovasar. Svinīgo goda kapavietas atklāšanu iniciēja Štutgartes latviešu 
draudze kopā ar Latviešu Kultūras biedrību SAIME e.V. 

Eslingenā pēckara laikā atradās bēgļu nometne, kurā tika uzņemts lielākais skaits latviešu, to vidū arī 
arhibīskaps Grīnbergs. Pirms došanās trimdā Grīnbergs bija pirmais Latvijas evaņģēliski luteriskās 
Baznīcas arhibīskaps, bijis Latvijas Republikas 1. Saeimas deputāts, kā arī 1935. gadā iesvētījis 
Brīvības pieminekli. 

                               
                              LATVIJAS REPUBLIKAS VĒSTNIECĪBA 
                              VĀCIJAS FEDERATĪVAJĀ REPUBLIKĀ  

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                                                                                              



Mūsu baznīca tiekas pie Niagāras ūdenskrituma – LELBA XV sinode 

No 6. līdz 8. oktobrim Niagārā, Kanādā, Mount Carmel garīgajā centrā notika LELBA (Latviešu 
evaņģēliski luteriskās baznīcas Amerikā) 15. sinode. Šīs sinodes vadmotīvs bija “Ūdeņi plūst un top 
varena straume”, ņemot par simbolu krāšņo, spēcīgo Niagāras ūdenskritumu, un ļaujot sinodāļiem 
dalīties ar savu draudžu mazajiem vai lielajiem sasniegumiem, kopīgo Baznīcas spēku un arī tās šā 
brīža izaicinājumiem un grūtībām.  

Sinode tika atklāta ar svinīgu dievkalpojumu, visus vienojot dziesmās un pārdomās. Sinodē mūs 
sveica vairāki ciemiņi – māc. Douglas Reble, Kanādas evaņģēliski luteriskās baznīcas Austrumu 
sinodes bīskapa asistents, kurš nodeva sveicienus no sava bīskapa un apgabala, Austrumu sinodes 
mācītājs Thomas Mertz no Sv. Jāņa luterāņu baznīcas Hamiltonā izteica pateicības vārdus par 
sadraudzību ar prāvestu emer. Dāvi Kaņepu un viņa iesaistīšanos luterāņu baznīcā Kanādā. 
Canadian Lutheran World Relief pārstāve Jennifer Arden pateicās par mūsu baznīcas atbalstu viņu 
organizācijai. Lutheran Immigration and Refugee Service (LIRS) prezidente Linda Hartke pateicās par 
iespēju būt kopā ar mums jau trešo sinodi. Viņa sniedza emocionālu runu, dodot vairākus piemērus 
par bēgļiem un viņu dzīvesstāstiem, aicinot ikvienu veidot kultūru, kura ir citu uzņemoša un 
patvērumu dodoša, un nevis naida, baiļu pilna.  

Austrumu apgabala prāveste Anita Vārsberga-Pāža pateicās Lindai Hartke, ka viņa atbalsta mūsu 
baznīcas pasākumus un tos arī apmeklē. Kā pateicība Lindai Hartke un LIRS tika dāvināta Lielvārdes 
josta.  

Bija liels prieks savā vidū uzņemt un satikt mācītāju Mārtiņu Urdzi un mācītāju Vari Bitenieku no 
Latvijas. Abi mācītāji un viņu abu draudzes – Liepājas Krusta draudze un Aizputes un Valtaiķu 
draudzes iestājās mūsu Baznīcā (LELBĀL – Latvijas evanģēliski luteriskajā baznīcā ārpus Latvijas). 
Sinodes laikā abi dalījās stāstos par grūtībām, kam viņi ir gājuši un vēl iet cauri šajā pārmaiņu laikā 
un tajā pašā laikā, cik nepagurstoša ir viņu pārliecība, ka darīta pareizā izvēle. Sinodē piedalījās arī 
LELBĀL Latvijas apgabala prāvests Kārlis Žols, kas dalījās savos ieskatos un novērotajā par plaisām 
starp LELBĀL un Latvijas evaņģēliski luterisko baznīcu Latvijā. 

Mūsu vidū bija diakons Imants Miezis no Īrijas Kristus Apvienotās draudzes. Viņš teica: “Man ir 
sajūta, ka esmu atbraucis mājās, bet patiesībā – esmu atbraucis mācīties.” Kristus Apvienotā 
draudze Īrijā izvēlējās neatkarības ceļu 2016. gada Lieldienās – toreiz 32 cilvēki parakstīja jaunas 
draudzes dibināšanas dokumentu un savu lūgumu būt uzņemtiem LELBĀL sastāvā. “Mēs īrējam 
vienīgo luterāņu baznīcu Dublinā. Viens no cilvēku piesaistīšanas veidiem ir regulāri dievkalpojumi, 
bet mēs izmantojam Facebook, draugiem.lv, Skype, lai sasniegtu latviešus Īrijā. Tāpat arī mums 
darbojas latviešu mobilā bibliotēka Īrijā, tur ir piedāvāta laicīgā un arī garīgā literatūra. Mēs arī 
rīkojam izbraukuma svētbrīžus jeb ekskursiju dievkalpojumus, kas ir labāk apmeklēti nekā parastie 
dievkalpojumi. Mēs draudzē rīkojam lūgšanu brokastis, kad aicinām kopā cilvēkus ar dažādiem 
viedokļiem un pie laba mielasta meklējam kopīgu valodu. Paldies visām draudzēm, kas par Īrijas 
draudzi ir aizlūgušas un mums palīdzējušas,” īsumā par darbu Īrijā stāsta Imants Miezis. Gada laikā 
no 32 draudzes locekļiem draudze ir augusi līdz 92 un turpina augt un darīt svētīgu darbu. 

Mūsu LELBA ir augusi, mūsu pulkā ir trīs jauni mācītāji: Ģirts Grietiņš, kas kalpo Toronto Sv. Jāņa 
draudzē, Igors Safins, kas kalpo Bostonas Trimdas daudzē un Ilmārs Zvirgzds, kas apkalpo Otavas 



un Montreālas draudzes. Tāpat, sinodes laikā Aiva Rozenberga Drummond nokārtoja ordinācijas 
eksāmenu un, saņēmusi vokāciju kalpot par Austrumu apgabala vikāri, tiks drīzumā ordinēta. 

LELBA pārvaldes vēlēšanās par LELBA priekšnieku atkārtoti ievēlēja prāvestu Gunāru Lazdiņu. Prāv. 
Gunārs Lazdiņš pateicās visiem par uzticību, sakot: “Tas nav mans darbs, tas ir mūsu kopējais 
darbs.” LELBA pārvaldē vēl tika ievēlēti: māc. Dāgs Demandts, prāv. emer. Dāvis Kaņeps, māc. Dr. 
Sarma Eglīte, kā arī laji: Andris Celcherts, Edvards Hess un Sandra Kalve. Dainu Lazdiņu ievēl par 
LELBA dāmu komitejas referenti uz nākamajiem trīs gadiem.  

Prāvestes Anita Vārsberga Pāža, Ilze Kuplēna- Ewart, Daira Cilne un Vidienes prāvesta vietas 
izpildītāja māc. Dr. Sarma Eglīte vadīja “Prāta vētru” darba grupas. Mūsu baznīcas tēls ir aprakstīts ar 
četriem vārdiem: latviešu, evaņģēliska, luteriska, baznīca/draudze. Katra grupa analizēja un 
diskutēja, kas mēs esam kā LELBA šodien un šajā vietā, šajā laikā? Kā mēs kalpojam un kam mēs 
kalpojam? Šīs “Prāta vētras” grupas laikā dzima ideja, ka mūsu LELBĀL baznīca Latvijas simtgadi 
varētu atzīmēt ar 24 stundu garu lūgšanu stafeti, sākot ar Austrālijas draudzēm un, virzoties rietumu 
virzienā, katrai draudzei dodot specifisku lūgšanu laiku saskaņā ar tās laika joslu. Šajā lūgšanas 
stafetē aicināsim piedalīties arī latviešu katoļu un baptistu draudzes ārpus Latvijas. Aicināsim katru 
draudzi savu lūgšanu brīdi nofilmēt, lai būtu iespēja visu draudžu lūgšanas apkopot vienā video, kuŗu 
ievietotu medijos. Lai viss 18. novembris pierāda, cik vienoti stāvam par savu zemi un ietveram viņu 
lūgšanā.  

Caur sinodes darba dienām cauri vijās lieliskās un spēcīgās lekcijas par luteriskās baznīcas paštēlu 
un identitāti, kuras vadīja mācītājs Indulis Paičs no Rīgas Lutera draudzes. “Baznīca nepastāv, lai 
atražotu klišejas vai dzīvotu vēl ar 16. gadsimta uzdevumu,” viņš uzsvēra. Baznīca dzimst uz sāpēm, 
lai uz tām pēc tam atbildētu, tas ir šodienas uzdevums. Viņš lika aizdomāties, kas ir šodienas sāpe, 
kura mūsu baznīcai ir jādziedina? Viņš salīdzināja, ka sabiedrība (arī baznīca) ir līdzīga ūdenim: tā 
var būt sasalusi (stingra, nemaināma kārtība un struktūra, auksta), tā var būt izkususi, plūstoša (to 
var saturēt tikai trauks un katrai draudzei, baznīcai ir jāatrod savs plūduma virziens), kā arī tā var būt 
iztvaikojusi, izžuvusi (krīzē nonākusi, ne par ko nevar vienoties utt).  

Kā jau sinodē, sekoja daudz un dažādi ziņojumi, ieteikumi, rezolūcijas, problēmjautājumi, diskusijas.  

Visi sinodāļi pateicas sinodes rīkotājiem – Hamitonas Kristus draudzei un rīcības komitejai, kurā bija 
prāv. emer. Dāvis Kaņeps, Baiba Bredovska, Jānis Grīnvalds un Biruta Kwapisinski. Viņu komandai 
piepulcējās daudzi palīgi: Astrīda Grīnvalde palīdzēja pie reģistrācijas; Niks Ozoliņš un Tims Skrins 
rūpējās par video ierakstiem; Iveta Kaņepa cepa Reformācijas 500 gadu jubilejas kliņģeri, dievgalda 
maizes, izveidoja sīrupa pudelītēm etiķetes; Elizabete Ludvika rīkoja grāmatu galdu un tirdziņu; prāv. 
Ilze Kuplēna-Ewart, māc Ģirts Grietiņš un Dāvis Kaņeps sastādīja dievkalpojumu un svētbrīžu 
kārtības. Toronto Sv. Jāņa draudzes ansamblis un vijolniece Inga Malēja-Yanoski brīnišķīgi kuplināja 
noslēguma dievkalpojumu; ērģelnieki Jānis Grīnvalds un Dāvids Šmits ar savu izcilo ērģeļspēli radīja 
dievkalpojumu īpašu gaisotni. Starpcitu, Dāvida Šmita komponēto eiharistijas liturģiju pirmo reizi 
pilnībā lietojām sinodes noslēguma dievkalpojumā! Tāpat paldies Hamiltonas vīru ansamblim par 
dziedāšanu piektdienas vakarā, paldies Ingrīdai un Jānim Zemītim, kā arī Guntai Reynolds un 
Voldemāram Innus, kas izpalīdzēja ar transportu. Paldies Gundaram Ķikaukam, kas sagatavoja ceļa 
un informācijas zīmes centra telpās, paldies Robinam Ozoliņam par fotogrāfēšanu un paldies Daniel 
Heidebrecht, kas palīdzēja ar sinodāļu somām. 



Paldies viņiem, ka mēs visi varējām justies mīļi gaidīti, Dieva kopā saturēti. Nākamā sinode notiks 
pēc trīs gadiem Filadelfijā.  
Apvienotās draudzes Kalamazū un Lansingas draudzes mācītāja Aija Graham  

 

 

 

 

 

                                                        

Augšā visi sinodāļi skaistajā Mount Carmel centrā. Bildi uzņēma Robins Ozoliņš. Lejā pa kr. 
garīdznieki, kas piedalījās XV sinodes noslēguma dievkalpojumā. Bildi uzņēma Robins Ozoliņš. 

Lejā pa labi no kr. māc. Andris Sedliņš, māc. Dāgs Demandts, Kristīne un Viktors Konteri. 
 



 

Padomes sēde oktobrī 
LELBAs (Latviešu evaņģēliski luteriskās baznīcas Amerikā) sinode ir notikusi! Mūsu draudzes 
mācītājs, priekšniece, saimnieks un viesu mācītājs devās uz Niagāras ūdenskrituma pilsētu (Niagara 
Falls), Ņujorkā un ir atgriezušies iedvesmu pilni. Abi pirmie augšā minētie cilvēki, Dāgs Demandts un 
Kristīne Kontere, dalījās savos iespaidos ar draudzes padomi 10. oktobrī. 
Svarīgs punkts par sinodi ir tas, ka tajā piedalījās ne tikai LELBAs locekļi, bet arī viens Latvijas 
evaņģēliski luteriskās baznīcas (LELB) mācītājs vārdā Indulis Paičs, kurš kalpo Rīgas Lutera draudzē 
Torņakalnā, un trīs LELBĀL Latvijas apgabala (Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas ārpus 
Latvijas) mācītāji, Varis Bitenieks, kurš ciemojās pie mums 14. oktobrī un stāstīja par savām 
autonomajām draudzēm Aizputē un Valtaiķos, Kurzemē, kuras ir daļa no LELBĀL, un par to 
juridiskajām cīņām ar LELB sakarā ar īpašumtiesībām, kā arī prāvests Kārlis Žols un māc. Mārtiņš 
Urdze. 
LELB mācītājs Indulis Paičs ir viens no 8 cilvēkiem (3 ir no Lutera draudzes), kas 2015. gada 31. 
oktobrī, Reformācijas svētkos parakstījuši dokumentu par LELB un LELBĀL sadarbošanos: 
Mēs uzskatām, ka nepieciešams steidzami atgriezties pie LELB 15. sinodes lēmumu tālākas 
īstenošanas, izveidojot darba grupu Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas vienības atjaunošanai. 
Šajā darba grupā uz līdzvērtīgiem pamatiem ir jāiekļauj LELB un LELBĀL pārstāvji. Darba grupas 
uzdevums ir līdz 2017. gada 31. oktobrim – Reformācijas 500. gadadienai – izstrādāt visus konkrētos 
soļus, kas nepieciešami Baznīcas vienības reālajai atjaunošanai. (Ņemts no “Ir” avīzes). 
Rīgas Lutera draudze esot progresīva draudze, kas vēlas mainīties un turēties laikiem līdzi. Mūsu 
draudzes mācītājs un priekšniece pievienojas I. Paiča teiktajam, cik vēlami ir draudzēm atjaunoties. 
Te jāsaka kaut kas par mūsu māsu draudzēm. Mēs pakāpeniski kļuvām par “radiniekiem” ar 
Augstkalnes-Mežmuižas, Nīcas, Salas, Slokas un Varakļānu draudzēm mācītāja Cepures laikā.  
Toties tagad, 30 gadus vēlāk, jāpadomā par to, cik nozīmīgas ir mūsu saites. Mūsu uzskati būtiski 
atšķiras. Vai nebūtu nozīmīgāk ciešāk sadarboties ar LELBĀL Latvijas draudzēm? Tās ir augstāk 
minētās 2 Kurzemes draudzes, Cīravas autonomā draudze, Liepājas Krusta draudze, Rīgas 
Evaņģēliskā draudze un Rīgas Reformātu-Brāļu draudze. Protams, kur Dievs rāda ceļu vēl 
sadarboties un atbalstīt mūsu māsu darudzes Latvijā, to arī darīsim. 
Atgriežoties pie LELBAs lietām, prāvests Gunārs Lazdiņš atkal ticis ievēlēts par LELBAs priekšnieku.  
Vidienes apgabala, kurā mēs ietilpstam, prāveste Ilze Larsen no Grandrapidiem ies 6 mēnešu atpūtā 
no prāvestes amata. Viņu pa to laiku aizstās Klīvlandes mācītāja Dr. Sarma Eglīte. 
Nākamā padomes sēde notiks šī mēneša otrajā otrdienā, 14. novembrī, pulksten 19:00. Padomes 
sēdes ir atklātas, kaut gan drīkst balsot tikai mācītājs un padomes locekļi (9).  
Padomes sekretāre un draudzes darbvede Vija Treiberga kopā ar Svētrīta Zvanu redakciju 

Dāmu saimes ziņas 
Oktobra mēnesī pie galdiņa kalpoja Rita Drone, Tamāra un Elīse Ozolas, Inta Grāvīte. Ziedus uz 
altāra lika dāmu saime 2x, Rita Drone, Aija Vikmane. Par sadraudzību rūpējās dāmu saime 
(sacepumu pusdienas), Laila Švalbe, Skaidrīte Štolcere, Larisa Ozola 2x, Aija Vijuma, Benita 
Štelmachere, Kristīne Thayer, Eva Tone, Zīlīte Pelēce. 
Ja varat palīdzēt sadraudzības stundā vai ziedot produktus, lūdzu sazinaties ar 
oktobra/novembra/decembra mēneša darba grupas vadītāju Larisu Ozolu: 612-991-1760. 
Ja vēlaties likt ziedus uz altāŗa, zvaniet Laimai Dingley (612-866-3235) vai Selgai Pētersonei 
(651-484-6046). 
 

DRAUDZES DZĪVE 
 



Lasīšanas pulciņš 

Lasīšanas pulciņš skatīsies filmu par Lāčplēsi trešdien, 29. novembrī, plkst. 10:00 baznīcas lejas 
telpās. 

Pateicība no Laimoņa Sproģa un meitām Māras, Ilzes un viņu ģimenēm 

Ar novēlošanos izsaku savu sirsnīgāko pateicību visiem, kas piedalījās manas mīļotās sievas Birutas 
bēru dievkalpojumā, atvadoties no viņas un izsakot līdzjūtību man un manu meitu ģimenēm. Tāpat 
sirsnīga pateicība par skaistajiem atvadu ziediem un līdzjūtības kartiņām, kuras saņēmām lielā skaitā. 
Paldies draudzes mācītājam Dāgam Demandtam par gādību un rūpību, kuru ieguvām grūtā brīdī ar 
Dieva vārdu. Paldies ērģelniecei Gunai Skujiņai par skaistajām ērģeļu skaņām sēru dievkalpojumā un 
māksliniekiem Jostiem, Tīnai un Dzintaram (vijole un piano), spēlējot izjustas meditācijas. 

Paldies visām saimniecēm, kas rūpējās par azaidu pēc dievkalpojuma: Baibai, Irēnei, Ausmai, Rūtai 
un visiem mīļiem cilvēkiem, kas piedalījās bēru mielastā. 

Dievs ir devis, Dievs ir ņēmis, slavēts, lai ir tas Kungs un Dievs. Āmen. 

Kam dāmu saime palīdz? 

Jau otro gadu pēc kārtas ziedojam vietējai labdarības organizācijai “The Sheridan Story – Fighting 
Child Hunger”. Caur šo organizāciju tiek paēdināti skolas bērni, kuriem pietrūkst pārtikas nedēļas 
nogalēs. Skolas dienās bērni paēd skolā. Dvīņu pilsētās tādi bērni ir apmēram 100,000. Šajā skolas 
gadā mūsu draudzes dāmu saime noziedoja $704.15 septiņu bērnu pabalstam. Saņēmām sirsnīgu 
pateicību par šo atbalstu (zemāk). 
Skaidrīte Dombrovska 

Pateicība no The Sheridan Story Executive Director Rob Williams 

Thank you for your financial contribution of $704.15 on September 30, 2017 to The Sheridan Story. 
Your partnership will enable The Sheridan Story to continue to make a positive impact in the fight 
against child hunger. 
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! I truly appreciate your support. 

 

 

  

Ziņas par baznīcas virtuves remontdarbiem 

Varbūt kāds no jums ir jautājis, kā iet ar mūsu 
baznīcas virtuves darbiem? Ar prieku varam ziņot, ka 
virtuve kopš oktobra beigām jau ir darba kārtībā: 
jaunās izlietnes (traukiem, rokām un ēdienam) ir 
lietojamas, jaunā grīda ir ielikta un jaunā trauku 
mazgāšanas mašīna darbojas, tā nomazgās traukus 
3 minūšu laikā. Vēl atliek ievietot jaunas letes un 
plauktus virs trauku mazgātāja. Šis remonts ir bijis 
diezgan pamatīgs, kur bija iesaistīti daudz un dažādi 
amatnieki. Darbs arī brīžiem aizkavējās, sastapāmies 
ar grūtībām šo visu koordinēt. Esam sapratuši, ka 
būtu bijis labāk iesaistīt kādu “General contractor”, lai 
visu pārraudzītu. Tomēr gala rezultāts ir atjaunota 
virtuve, kura kalpos visai mūsu sabiedrībai! 

 
Svecīšu vakars Crystal Lake kapos 21. oktobrī.  

 



Mācītājs Varis Bitenieks ciemojās Mineapolē 

Aizputes, Valtaiķu un Snēpeles draudžu mācītājs Varis Bitenieks dažas dienas oktobra vidū ciemojās 
pie mums šeit, Mineapolē. Māc. Varis apmetās pie Demandtu ģimenes, mazliet apskatījām skaistās 
Dvīņu pilsētas, māc. Vari uzrunāja katedrāle, State Capitol, bazilika un “Fly Over America” atrakcija 
Mall of America. 14. oktobrī, uzrunājot latviešu skolas bērnus rīta pusē un piedaloties dažās klasītēs, 
māc. Varis iepazinās ar skolas saimi. Pēcpusdienā viņš novadīja svētbrīdi mūsu draudzes locekļiem, 
kā arī sniedza interesantu lekciju par savu draudžu vēsturi un dzīvi, kā arī iepazīstināja mūs ar cīņu 
par patiesību Aizputē un Valtaiķos. Interesantais ir, ka Aizputes un Valtaiķu draudzes nolēma 
iestāties mūsu Latvijas evaņģēliski luteriskajā baznīcā ārpus Latvijas (LELBĀL). Kad šīs divas 
draudzes sāka procesu ierakstīt savus īpašumus zemesgrāmatā, Latvijas evaņģēliski luteriskā 
baznīca (LELB) iesūdzēja viņus tiesā ar prasību atņemt viņiem zemes īpašumus. Pēc pirms kara 
luteriskās baznīcas satversmes, īpašumi piederēja draudzei, tā diemžēl nav LELB prakse un uzskats 
šodien. Tie ar varu vēlas kontrolēt un nospiest jebkādu draudu savai varai. Pašlaik Aizputes draudzes 
īpašumi ir ierakstīti zemesgrāmatā draudzes vārdā. Cīņā par Valtaiķu dievnamu gala lēmumu par 
īpašumu lems Eiropas augstākajā tiesā Strasburgā. Esam lūgšanās, lai patiesība un taisnīgums 
uzvar, un lai visu varenais, miera pilnais Dievs vada šīs drošsirdīgās draudzes un viņu ganu. 

 

Augšā pa kr. māc. Varis ar latviešu skolas bērniem, spēlējot 
spēli par Aizputes novadu. Augšā pa labi māc. Varis un māc. 

Dāgs lidostā. Lejā pa kr. māc. Varis dzied kopā ar latviešu 
skolas bērnu kori. Lejā pa labi māc. Varis ar Robertu 

braucienā ar 1921. gada Model T Ford gar Misisipi upi. 



Reformācijas 500 gadu jubileja mūsu draudzē 

Varētu teikt, ka Reformācijas 500 gadu jubileju 
atzīmējām veselas trīs dienas. Sākot ar piektdienu, 
27. oktobri, mācītājs Dāgs un Māra Pelēce piedalījās 
“Reformation festival” Luther Seminary, kur bija ļoti 
interesanta lekcija par “Virtual Body of Christ: 
Learning from Luther in the Digital Age” un divas 
ievirzes, pirmā par Lutera saprašanu par Kristu 
(Christology) un otrā par Lutera svētceļojumu uz 
Romu. Vakarā daži draudzes locekļi piedalījās 
Nacionālā luterāņu kora  koncertā “Holy Spirit Mass” 
Svētās Marijas bazilikā. Sestdien, Reformācijas 
svinības turpinājās Central Lutheran baznīcā ar 
īpašu svētku dievkalpojumu, kur sprediķoja ELCA bīskape Elizabeth Eaton, dievlūdzējos arī bija 
mūsu draudzes locekļi. 

Svētdien, 29. oktobrī, notika Reformācijas 500 
g. jubilejas svētku dievkalpojums mūsu 
baznīcā, kur bija sapulcējušies apmēram 100 
dievlūdzēji. Mācītājs sprediķoja par Lutera 
aicinājumu, ka baznīcai vienmēr jāreformējas 
“Ecclesia semper reformanda”. Draudzes koris 
kuplināja dievkalpojumu ar divām dziesmām 
“The ground” un “Senlaikos dibināta”, šajā 
dziesmā draudze piebiedrojās, dziedot līdzi 
korim. Ērģeles spēlēja un kori diriģēja mūsu 
Guna Kalmīte Skujiņa, kori pavadīja Biruta 
Sprūds (ērģeles) un Zinta Pone (klavieres). 
Dievkalpojumā bija arī bērnu uzruna un 
Svētdienas skola, ko vadīja Māra Pelēce. 

Māra bija sagatavojusi izcilu programmu bērniem ar mazām ludziņām par piedošanu/žēlastību, kā arī 
bērniem bija jāzīmē ainas no Reformācijas. Bērni tika iepriecināti, saņemot playmobil Mārtiņa Lutera 
figūru. 

 
 

 

 

 

 

 



Sekoja īpašs Reformācijas “Oktoberfest” mielasts vācu gaumē. Nākot lejā pēc dievkalpojuma, 
cilvēkus sagaidīja Zinta Pone, spēlējot vācu “umpapā” mūziku ar akordeonu. Fonā stāvēja arī pats 
Luters, pie kura varēja bildēties. Svētku galdi bija īpaši izdekorēti ar “Lutera rozes” tēmu un 
lukturīšiem, ko sagādāja Indra Halvorsone. Pie letes ļaudis sagaidīja krodzinieks vācu Lederhosen 
tērpā, Arnolds Ozols (kuram arī bija dzimšanas diena), piedāvājot 7 veidu vācu alu izvēli. Saimnieces 
Larisa Ozola, Eva Tone un Kristīne Girbe mūs cienāja ar vācu desiņām un skābiem kāpostiem. 
Baudījām arī Aijas Vijumas ceptos ūdenskliņģerus, Gundas Luss gatavotu svētku kliņģeri un Melnā 
meža “Black forest” torti no La Patisserie St. Paulā. Sagaidījām arī īsto Mārtiņu Luteru (māc. Andri 
Sedliņu), kurš cirkulēja ap galdiņiem, un cilvēki varēja viņam uzdot savus dzīves un ticības 
jautājumus! Savā laika Dr. Mārtiņš Luters ar studentiem krogos pārrunāja teoloģiju, uzdzerot labu 
vācu alutiņu. Reformācijas tirdziņu vadīja Sarma Straumane, kur bija pārdodamas visjaunākās 
garīgās grāmatas no Latvijas un Reformācijas alus kausi. Paldies visiem, kuri kalpoja Reformācijas 
jubilejā, bija patiešām jaukas svinības! Gaidām atzīmēt Reformācijai 501! Māc. Dāgs 

 

 

  



 

 

L O T E R I J A 
• Mājās daudz nopirktu un nekad nedāvinātu vai aizmirstu mantu – jaunu vai mazlietotu? Jums patīk 
nopirkt kādas jaukas lietas veikalu izpārdošanās “katram gadījumam”? Vēlaties atbalstīt mūsu 
latviešu skolu? 

• Jūs varat apvienot šīs divas lietas – ZIEDOJIET mantas 
latviešu skolas loterijai Ziemsvētku tirdziņa laikā 2. decembrī! 

• Atnestās mantas lieciet kastē ar uzrakstu “LOTERIJAI”, kas atradīsies blakus galdiņam pie ieejas 
baznīcas zālē 2. stāvā (līdz 29. novembrim). 

• Priecāsimies par spēlēm bērniem un jauniešiem, puzlēm, mazām Matchbox automašīnām, zobu 
birstēm, šokolādēm, mīkstām rotaļlietām, lietām mājas dekorēšanai, svecēm un 

svečturiem, ziepēm, skaistām krūzītēm utt. pieaugušajiem. 
Varat ziedot arī dāvanu kartes (mazas summas, piem., 5 vai 10 dolāri 

Starbucks vai Caribou kafejnīcās u.c.) 

• Liels paldies par jūsu atbalstu! Skolas saime 

 

 

 
 

Mārtiņi Latviešu skolā 

Sestdien, 11. novembrī, plkst. 11:00 latviešu draudzes nama lejas telpās būs Latviešu skolas Mārtiņu 
svinības. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Vai jums patīk opera kinoteātrī? 

Metropolitana opera 2017./2018. gada sezonā pārraidīs sekojošās operas kinoteātros: 
• 18. novembrī 11:55 THE EXTERMINATING ANGEL T. Ades 
• 27. janvārī 11:55 TOSCA Puccini 
• 10. februārī 11:00 L’ELISIR D’AMORE Donizetti 
• 24. februārī 11:30 LA BOHEME Puccini 
• 10. martā 11:55 SEMIRAMIDE Rossini 
• 31. martā 11:55 COSSI FAN TUTTE Mozart 
• 14. aprīlī 11:30 LUISA MILLER Verdi 
• 28. aprīlī 11:55 CENDRILLON Massenet 

KAS NOTIEK DVĪŅU PILSĒTĀS? 
 



Pēc aizņemtās vasaras 2017./18. mācību gada sākumā mūsu skolā mācības ir uzsākuši 44 skolēni, 
tos māca 13 skolotāji un 4 palīgskolotāji. Skola un latviskā izglītība turpinās! 

Priecājamies, ka nākušas klāt vairākas jaunas ģimenes un vairāki jauni skolotāji/priekšmetu skolotāji. 
Eva Tone, Zane Kramere un Edija Banka-Demandta darbojas ar kuplo bērnudārza klasīti – 10 skolēni, 
janvārī nāks klāt vēl 2! Sagatavošanas klasi vada Jānis Pēteris Skujiņš ar Imanta Pones un Kiras 
Birmanes palīdzību. Kaspars Kalnītis liek lietā savas tautas deju prasmes, kopā ar Ingrīdu Erdmani 
mācot tautas dejas, Zinta Pone māca kokli, māc. Dāgs blakus ticības/ ētikas stundai māca arī vēsturi 
vecākai klasei, bet Benjamiņš Aļļe bez dziedāšanas māca arī ģeogrāfiju 5. klasei. Esam pateicīgi 
pārējiem skolotājiem, kas turpinat nesavtīgi strādāt skolā: Lailai Švalbei, Intai Lāčplēsei, Kristīnei 
Girbei, Dāvidam Sarmam un Vanesai Putniņai. Sestdienās satiekas arī latviešu valodas iesācējiem 
pieaugušo mācību grupa, ko vada Pēteris Kalniņš.  

Skolas darbība var turpināties, pateicoties visiem labvēļiem un atbalstītājiem, to skaitā draudzei, 
LOAM, kā arī Latvijas Republikas valdībai. Pavasarī skola pieteicās konkursam un saņēma 1100.00 
EUR no Latviešu valodas aģentūras un PBLA administrētā finansējuma, kas tiek saņemts no Izglītības 
un zinātnes ministrijas budžeta programmas “Valsts valodas politika un pārvalde skolu finansiālajam 
atbalstam. Vasarā mūsu skolas 2 skolotājas piedalījās arī Latviešu valodas aģentūras rīkotajos trīs 
dienu kursos Latvijā. Esam ļoti pateicīgi par Latvijas valsts un tās institūciju sniegto atbalstu latviskās 
izglītības saglabāšanai un attīstībai ārpus Latvijas. Skolas pārzine Indra Halvorsone 

 Latviešu skolā iesācies 67. mācību gads! 
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Latviešu studentu klubs (LSK) 1952-1967 

Mineapolē, Minesotas pavalstī, 2017. gada 17. septembrī notika Latvijas universitātes 98. gada 
svētku akts Korporāciju kopas Minesotā (K!K!M!) izkārtojumā. Šogad svētku akts atšķīrās no 
iepriekšējiem gadiem, jo nebija akadēmiskās runas, ne muzikālās daļas. Akts bija veltīts Minesotas 
universitātes Latviešu studentu kluba (LSK) atcerei. 

Pēc māc. Dāga Demandta svētbrīža ievadvārdus teica K!K!M! seniors Elmārs Priedītis. Laimonis 
Sproģis (LSK 1956. g. priekšnieks) sniedza LSK vēsturisku atskatu un atmiņas, ieskaitot LSK 
dibināšanu, prof. John D. Akermaņa (LSK padomnieka) un Ilgvara Nagobada (LSK pirmā 
priekšnieka) godināšanu (abi jau ir aizsaulē). 

Atmiņās kavējās arī Juris Plēsums un Ģirts Jātnieks (LSK 1965. g. priekšnieks). 1965. g. LSK 
sastāvēja 11 studenti un 21 studente, bet 1956. gadā kopējais latviešu studentu skaits universitātē 
bija 54. Ģirts Jātnieks arī nolasīja rakstiskus sveicienus un atmiņas, ko bija atsūtījuši agrākie 
priekšnieki Guntis Plēsums un Gunārs Zvaners. Atmiņas par LSK bija atsūtījis arī profesors Jānis 
Peniķis, kas tai laikā darbojās kā Minesotas universitātes mācību spēks. Ģ. Jātnieks turpināja nolasīt 
LSK amatpersonu vārdus no 1952. līdz 1967. gadam, ko agrākais LSK priekšnieks Jānis Skujiņš bija 
savācis no universitātes archīviem. LSK amatus bez atalgojuma bija pildījuši 33 studenti. 

Visvaris Ģiga akta dalībniekus iepazīstināja ar tiem, kas pēdējā gadā pabeiguši studijas un ieguvuši 
akadēmisko grādu. Prof. Pauls Lazda iepazīstināja Latvijas studējošos no Viskonsīnas universitātes 
(Eau Claire). 

Akta dziesmas vadīja Uldis Erdmanis Zintas Pones klavieru pavadījumā. Akta programma turpinājās 
lejas telpās pie atspirdzinājumiem un uzkodām, Zintas Pones akordeona pavadītām LSK laika 
dziesmām un papildus atmiņu stāstiem. Spēcīgi un sirsnīgi tika dziedātas vairāk kā 15 tā laika 
dziesmas. Ģirts Jātnieks 

Redakcijas piezīme 

Pēc studiju beigšanas liela daļa LSK locekļu palika dzīvot Dvīņu pilsētās, sameklēja sev darba vietas, 
veidoja ģimenes un kļuva par vietējās latviešu sabiedrības locekļiem, iesaistoties kā draudzēs, tā arī 
sekulārās organizācijās. Pirmajai ieceļotāju paaudzei aizejot mūžībā, viņi pamazām pārņēma 
sabiedriskās dzīves vadību, kalpojot dažādos amatos, kamēr, gadu skaitam pieaugot, viņus pašus ir 
atvietojusi pašreizējā vadītāju paaudze. Tāpat kā iepriekšējā, arī šī LSK paaudze ziedoja  
neskaitāmas bezmaksas stundas no savas dzīves, lai attīstītu un uzturētu latvisko mantojumu Dvīņu 
pilsētās. Izteiksim pateicību un cieņu Minesotas universitātes latviešu studentu kluba locekļiem par 
uzticību Latvijai visa mūža gaŗumā, par viņu centību un labo darbu veikšanu, kas nesuši svētību visai 
mūsu sabiedrībai! Laimonis Sproģis 

Tautieši pasaulē arvien turpina ziedot un atbalstīt Latviju 

Diasporā ir ļoti attīstīta ziedošanas kultūra, un, kopš Latvija atguvusi neatkarību, ar ārzemju latviešu 
finansiālu atbalstu šeit paveikts daudz. 

Nodibinājumā “Vītolu fonds”, kas nodarbojas ar talantīgu, taču mazturīgu jauniešu izglītības 
atbalstīšanu, kopš fonda dibināšanas 2002. gadā līdz šā gada 30. septembrim no citām valstīm (ASV, 
Austrālijas, Kanādas, Lielbritānijas, Vācijas, Dānijas, Zviedrijas, Venecuēlas, Ēģiptes, Izraēlas un 



Spānijas) saņēmis ziedojumus, kuru kopējā summa ir 11 194 020 eiro. Ar ziedoto līdzekļu atbalstu 
stipendiju ir saņēmuši 1749 jaunieši. 

Nodibinājums “Latvijas Universitātes fonds” darbojas kopš 2004. gada. Tā pārstāve Brigita Zutere 
vēsta, ka fonds ir respektabla filantropijas organizācija, kas rūpējas par izciliem, centīgiem 
studentiem, maģistrantiem, doktorantiem, pedagogiem, zinātniekiem, kā arī atbalsta izcilus izglītības, 
zinātnes, sporta un kultūras darbiniekus un projektus sadarbībā ar izglītību atbalstošiem mecenātiem 
un partneriem: “LU fondu atbalsta mecenāti visā pasaulē, tādējādi saglabājot un stiprinot saiti gan ar 
Latviju, gan Latvijas Universitāti. Īpaši jāuzsver dāsnākie atbalstītāji no ASV, Austrālijas un Vācijas. 
Tā, piemēram, no organizācijas “Friends of the University of Latvia”, kas apvieno ASV dzīvojošus 
Latvijas izcelsmes pilsoņus, pērn saņemts dāsns 53 000 USD ziedojums. Organizācijas prezidents 
LU Goda biedrs un Latvijas goda konsuls Ilinoisas pavalstī, ASV, Roberts Blumbergs jau piekto gadu 
atbalsta talantīgākos LU Sociālo zinātņu fakultātes diplomātijas studentus. 

Ar ASV dzīvojošā LU zelta mecenāta Roberta Rūša ģimenes gādību stipendijas ir piešķirtas 69 
studentu un studenšu korporāciju jauniešiem no dažādām Latvijas augstskolām. 

LU Goda biedrs, Latvijas Goda konsuls Filadelfijā, ASV, Džons Medveckis ir iedvesmojis savus 
bērnus un draugus ziedot LU Biznesa ideju fonda izveidei Latvijas Universitātē. 

Nozīmīgu atbalstu LU sniedzis Dr. Alfreda Raistera 2016. gada testamentārais novēlējums 223 000 
USD apjomā mecenāta piemiņas stipendijas izveidei. 

Latviešu izcelsmes Ņujorkas latviešu draudzes mācītāja un izcilas personības Richarda A. O. Zariņa 
(1913-2006) piemiņas fonda dibinātāji ir Antra, Bertrams un Kristaps Zariņi. 

Austrālijā dzīvojošais LU zelta mecenāts Dr. Jānis Priedkalns ir novēlējis LU 142 400 eiro, kas 
izmantojams kā neaizskaramais kapitāls Jāņa Priedkalna Medicīnas zinātņu pētniecības fondam. 

Tāpat zelta mecenātu saimei (ziedojums virs 140 000 eiro) pieder Austrālijā dzīvojošais Eigits Dāvis 
Timermanis. 

Savukārt Kurta Hāgena 2,4 miljonu novēlējums paredzēts, lai Latvijas studentiem pavērtos iespējas 
studēt Vācijā. 

Latvijas Bērnu fonds kopš 1994. gada sadarbojas ar Amerikas latviešu apvienību, kas 23 sadarbības 
gados Latvijas ģimenēm un studentiem ir piešķīrusi vairāk kā 2,5 miljonus USD. 

Okupācijas muzejam kopš tā izveides no tautiešiem ārzemēs pavisam ziedoti 9,5 miljoni dolāru, no 
tiem pieci miljoni ir nākuši no ASV un 3,5 miljoni – no Austrālijas. 

2016. gadā ziedotāji, kas dzīvo ārpus Latvijas, muzejam ir ziedojuši 262 972 eiro. 

Kokneses fondam, kas veido Likteņdārzu, no ārzemju latviešiem vislielāko ziedojumu – 60 000 eiro – 
ir devis Vācijā dzīvojošais Gaidis Graudiņš. Ir cilvēki un grupas, kas pastāvīgi katru gadu ziedo 
Likteņdārzam, piemēram, Saginavas latvieši (ASV), Šternu ģimene Austrālijā, “Daugavas Vanagu” 
Pertas nodaļa Austrālijā, Dagmāra Ernstsons (ASV), Rita un Dainis Martinsoni (ASV), Jānis 
Skābardis (ASV), Juris Rīmanis (Austrālija) u. c. 

Raksta autore: Dace Kokareviča 



Šovasar Lubānā 

Man bija izdevība šovasar atkal pavadīt kādu mēnesi Latvijā, un es gribētu ar jums dalīties ar saviem 
iespaidiem par kādu īpašu notikumu, kas mani ļoti iepriecināja. Īsi pēc manas ierašanās Rīgā man 
piezvanīja pianists Ventis Zilberts – labs paziņa no “pirms neatkarības laikiem” – un aicināja 26. 
augustā piedalīties viņam paredzētā izbraucienā uz Ļaudonu. Lieki teikt, ka šo aicinājumu ar prieku 
pieņēmu. Tā kā Rīgā dienas parasti pilnas notikumu, pēc ieraksta kalendārā par šo braucienu vairāk 
arī daudz nedomāju. Kad 26. augusta rītā ierausos Zilberta mašīnā, atradu tur priekšā jau divas 
līdzbraucējas – vijolnieci Rasmu Lielmani un flautisti Ilonu Kudiņu – abas arī senas paziņas no viņu 
koncertturnejām ASV. Tātad – mākslinieku sabiedrība. Vēl mums pa ceļam bija jāsameklē šīs dienas 
dziedātāja Evita Pehlaka, jo izrādījās, ka braucam uz sarīkojumu Lubānā (ne Ļaudonā), kur koncertā 
daudzinās novadniekus – Andreju Eglīti un Broņislavu Martuževu – un kur spēlēs un dziedās mani 
līdzbraucēji. Sarīkojumu izkārtojusi un vadīs Anna Egliena, par mūzikālo daļu rūpēsies Ventis Zilberts 
un visu to organizē grupa Trīs Zvaigžņu ordeņa kavalieŗi, kuŗi grib pieminēt savējos – Andrejam 
Eglītim šogad piepildītos 105 gadi,  un šodien ir Broņislavas – tātad Martuževai vārda diena! Jutos ļoti 
pagodināta būt tādā sabiedrībā. 

Domāju, ka man nav lasītājiem jāpaskaidro, kādēļ daudzina Andreju Eglīti, viņu mēs visi vairāk vai 
mazāk pazīstam, bet Broņislavas Martuževas vārds trimdas latviešiem mazāk zināms. Latvijā viņu 
pazīst kā dzejnieci, bet īpaši kā Pretestības kustības dalībnieci, kuŗu par to savā laikā apcietināja un 
izsūtīja uz Sibīriju. Viņas pūrā ir deviņi dzejoļu krājumi, divi pirmie publicēti zem Evas Martužas vārda 
(Eva arī dzejniece, ko “drīkstēja” izdot padomju laikā). Tā kā abi šie novadnieki apbalvoti ar Trīs 
Zvaigžņu ordeni, tad Ordeņa brālības biedri (vesels speciāli organizēts autobuss no Rīgas) vispirms  
pieminēja Andreju Eglīti ar svētbrīdi Ļaudonas kapos, tad Broņislavu viņas atdusas vietā Jaunajos 
Lubānas kapos un vēlāk devās uz sarīkojumu Lubānas kultūras namā Dzejas diena Broņislavās “Es 
vienmēr esmu gribējis būt mājās...”, veltījums A. Eglītim, 26. 8.2017. 

Bet pēcpusdienā pirms Dzejas dienas.. Broņislavas Martuževas fonds RAKSTĪTĀJA (BMFR) aicināja  
klātesošos uz Martuževas pēdējo dzīves vietu Lubānas Dārziņos, kur BMFR kopā ar vietējo 
pašvaldību (Lubānas pašvaldības priekšnieks šim projektam lūdzis un saņēmis arī grantu no Eiropas 
lauksaimniecības fonda lauku attīstībai) cer iedzīvināt projektu “Broņislavas Martuževas dzejas klēts” 
– atjaunojot Dārziņos bijušo klētiņu, lai tā  kļūtu par Martuževas piemiņas vietu, kas savukārt dotu 
iespēju vietējai sabiedrībai un plašākai publikai kopt un attīstīt Broņislavas iesākto radošo darbību.     
Te nu es kļuvu lieciniece dzīvai vēsturei: tā Latvijā rodas tur tik iecienītās ievērojamo cilvēku piemiņas 
vietas! 

Manuprāt,  šis notikums svarīgs vairāku iemeslu dēļ: (1) tas palīdzēs uzturēt un attīstīt Martuževas 
atstāto garīgo mantojumu (2) tas veidos vēl vienu tikšanās vietu pašvaldībā un dos plašākas iespējas 
vietējai sabiedrībai organizēt lokālus kulturālus pasākumus un (3) tas noteikti pacels vietējo 
pašapziņu, jo viņi lepojas ar Martuževu kā “savējo”. Tādēļ es personiski uzskatu, ka šis ir apsveicams 
un atbalstāms projekts un aicinu ieinteresētus cilvēkus tam noziedot arī viņu artavu.*   

Kā piemiņu šai dienai BMFR dalībnieki iestādīja Dārziņu pagalmā sermūkslīti (tas bijis Broņislavai 
mīļš koks). Un tad mums bija jāsteidzas atpakaļ uz pilsētu, lai mākslinieki varētu apskatīt Lubānas 
kultūras centra telpas un izmēģināt balsis un instrumentus. 

 



Dzejas diena Broņislavās... bija vairāk nekā koncerts, tas bija gan Andreja Eglīša, gan Broņislavas 
Martuževas dzīves un darbu daudzinājums. Galvenā vadītāja Anna Egliena teica ievadvārdus un 
vadīja vakara norisi, Ventis Zilberts pieteica un raksturoja dziesmas ar Eglīša un Martuževas vārdiem.  
Tās dziedāja Evita Pehlaka Zilberta pavadījumā. Egils Melbārdis ļoti izjusti lasīja daudz no Andreja 
Eglīša dzejas. Rādīja arī fragmentus no filmas Gaismas lāse (veltīta B. Martuževai) un video Andrejs 
Eglītis Ļaudonā, l993. gadā, kas ļāva klātesošiem iemest acis daudzināto dzīvēs. Vakaru noslēdza ar 
Eglīša dzejoli “Es vienmēr esmu gribējis būt mājās.” Skatītāji klusējot atstāja sarīkojuma zāli. 

Ļaudis, ko es publikā nejauši satiku,  visi bija ļoti sajūsmināti un pateicīgi par lielisko sniegumu un arī 
par faktu, ka no viņu vidus nākuši šie divi izcilie latvieši. Man tas vēlreiz apliecināja, cik svarīgi ir 
dziedāt, spēlēt vai tēlot provincē, ko, cik es tā lasu un dzirdu, piekopj diezgan daudzi no mūsu 
māksliniekiem. Paldies viņiem par to!   

Pēc sarīkojuma māksliniekus (un mani līdz ar viņiem) aicināja vēlreiz uz Dārziņiem atvadām, un tā 
atpakaļ Rīgā mēs nonācām tā ap 2 no rīta.   

Pa ceļam uz Lubānu ar baudu vēroju skaistās Latvijas lauku ainavas, kas man arvien sildījušas sirdi.  
Nu jau gadiem priecājos par to, cik daudz sakoptākas izskatās saimniecības, kā saulē viļņojas plaši 
lauki un piebriedušas labības druvas (šogad bijusi stipri laba raža), un cik reti tagad redzamas atmatā 
aizlaistās un krūmiem aizaugušās zemes, kas deviņdesmitos gados Latvijas laukos rēgojās gandrīz 
visur. Manuprāt, tas tikai apstiprina uzskatu, ka privātīpašumam ir liela nozīme saimniecībā. Cik lasu 
un dzirdu, lauksaimnieki tagad pielāgojušies Eiropas Savienības prasībām,  mēģina paplašināt savus 
laukus, lai varētu piedalīties ārzemju tirgos gan ar kvalitāti, gan kvantitāti. Pēc oficiālās statistikas 
pēdējos gados stipri augusi sējumu platība, kopraža un vidējā ražība (“2015. gadā pirmo reizi Latvijas 
vēsturē graudu kopraža sasniegusi 3  miljonus tonnu” vēsta Centrālās statistikas pārvaldes mājas 
lapa), ievērojami palielinājies arī graudaugu eksports (30%+). Pie tam mūsējie pamanījušies 
ielauzties tādos agrāk nedzirdētos tirgos kā Dienvidāfrika un tagad arī Ķīna. Laikā, kad tik daudz 
negatīva dzirdam par dzīvi Latvijā, par korupciju, netīro politiku, milzīgo emigrācijas vilni uz citām 
valstīm, ir ļoti patīkami piedzīvot tādas jaukas dienas, kāda mums izvērtās Lubānā, un satikt tik 
uzņēmīgus un mērķtiecīgus cilvēkus, kādu vidū todien bijām. Ap mums, protams, bija arī visas 
pieminētās nelaimes, bet šķiet, ka šie cilvēki raudzījās uz tām kā uz izaicinājumiem, kas tiem 
jāpārvar, ne kā uz viņiem nolemtu 
nākotni. Bija tik jauki būt viņu vidū.  
Rita Drone 

*Broņislavas Martuževas fonds 
RAKSTĪTĀJA, nodibinājums, Reģ. num. 
40008249144, anna.egliena@gmail.com 

Konts: AS SEB banka, 
LV90UNLA0050023971811, Dārziņi 1, 
Indrānu pagasts, Lubānas novads, LV-
4830, Latvija 

   

 

Bildē no kr. Ilona Kudiņa, 
Rita Drone, Ventis Zilberts, Evita 

Pehlaka un Rasma Lielmane. 
 



♥ Mineapoles – St. Paulas latviešu ev. lut. draudzes 
(3152  17th Ave S, Minneapolis) 

dāmu saime 
sirsnīgi aicina jūs uz  

ZIEMSVĒTKU TIRDZIŅU 
sestdien, 2. decembrī, 2017 

11 am – 3 pm 

♥ 

Tautisko ēdienu galds 
ēšanai uz vietas no 12 līdz 2 pm. 

Līdzņemšanai uz mājām, 
sākot no 12 pm. Numurus izdalīs 11 am. 

 
 

 Latvian Ev. Luth. Church of Minneapolis – St. Paul 
(3152  17th Ave S, Minneapolis)  

Ladies Aid 
invites you to their 

CHRISTMAS BAZAAR 
on Saturday, December 2, 2017 

11 am – 3 pm 

♥ 
Latvian food for your dining pleasure  

from 12 to 2 pm. 
Bake Sale starting at 12 pm. 
Numbers given out at 11 am. 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Iesim atkal uz basketspēli! 
Timberwolves pret New York Knicks, 

kur spēlē 
KRISTAPS PORZIŅĢIS 

 

Piektdien  •  12. janvārī   
plkst. 19:00 (7pm) 

Target Center – $55 biļete 
Ļoti labas vietas, Sec 136 (lejā) 

 

 

Biļetē ieskaitīts: 
bērniem vieta pirms spēles tunelī,  
kur varēs dot “High five” katram 
spēlētājam Ņujorkas komandā. 

Mēģinām atkal organizēt tikšanos ar 
Kristapu pēc spēles. 

 
Lūdzu pieteikties līdz 11. decembrim, 
pašlaik mums ir 40 biļetes rezervētas! 

 
Rīko Mineapoles – St. Paulas latviešu 

ev. lut. draudze 
 

Pieteikšanās pie māc. Dāga 
dagdemandt@hotmail.com 

612-280-9333 

 
We would like to invite you all to a 

Basketball game! Timberwolves 
against the NY Knicks, with 

KRISTAPS PORZIŅĢIS 

 

Friday  •  January 12, 7 pm 
Target Center – $55 per Ticket 

Excellent seats:  
Sec 136 (lower level) 

 

 

 
Price includes the High Five tunnel for 

children. We are also once again 
trying to organize a photo with 

Kristaps after the game. 
 

Please let me know if you are 
interested by Dec 11.  

We have reserved 40 tickets! 
 

Organized by the Latvian 
Evangelical Lutheran Church of 

Minneapolis - St Paul 
 

Please contact Pastor Dag: 
dagdemandt@hotmail.com 

612-280-9333 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Nekustamo īpašumu aģente 

 Larisa (Štolcere) Ozola 
Mobīlais 612.991.1760 
larisaozols@gmail.com 

 
Vai domājat par nākamo soli dzīvē – pārdot savu māju, meklēt nākamo sapņu māju vai dzīvokli – 

kārtoju (visas Jūsu) nekustamo īpašumu vajadzības! 
Ar savu darba pieredzi projektu vadībā un tirgū, technoloģijā un sabiedrisko mediju jomā, sadarbojos 

ar klientiem, lai palīdzētu risināt Jūsu nākamos dzīves soļus. 
Esmu sertificēta māklere Minesotā, kā daļa no “Lakes Area Realtors”. Mēs strādājam pa visu 

Mineapoli un St. Paulu, ieskaitot priekšpilsētas. 
Lūdzu sazinaties ar mani ar Jūsu jautājumiem par nekustamo īpašumu tirgu, vai tas būtu Jūsu 

nākamais solis drīzumā, vai arī, ja tikai sākat par to domāt. 
Labprāt Jums palīdzētu! 



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, November 5, 10 am – Church Service followed by fellowship. Remember to turn 

your clocks back one hour as daylight savings time ends. 
Sunday, November 12, 10 am – Church Service with Holy Communion followed by 

fellowship. 
Thursday, November 16, 11 am – Morning Bible study. 
Saturday, November 18, 5 pm – Anniversary of Latvia celebrations, Town and Country Club. 
Sunday, November 19, 10 am – Church Service Commemorating the Anniversary of Latvia 

followed by fellowship. 
Sunday, November 26, 10 am – Memorial Day Church Service with Holy Communion 

followed by fellowship. 
Sunday, November 26, 12:30 pm – Service at Lakewood Cemetery Mausoleum Chapel. 
Tuesday, November 28, 7 pm – Evening Bible study. 
Saturday, December 2, 12 pm-3 pm – Christmas Bazaar (see add). 
Sunday, December 3, 11 am – First Advent Church Service followed by fellowship. 
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