
 

JANVĀRIS 2020. g. Nr. 1 

Kaut reizi dzīvē lai tavs sapnis 
Kļūst par īstenību! 
Kaut reizi dzīvē lai tava viskvēlākā 
Vēlēšanās piepildās! 
Kaut reizi dzīvē lai tu patiešām 
Būtu tā pa īstam laimīgs! 
Un tomēr ir kas tāds, kam jāpavada 
Tevi visu tavu dzīvi... 
Tā ir ticība! 
Ticība sev un saviem spēkiem... 
Tā ir cerība! 
Cerība, ka viss izdosies... 
Tas ir spēks! 
Spēks, kas uzveic it visu... 
Bet pāri visam tā ir mīlestība! 
Mīlestība, kas nekad nezudīs... 
 



 
Pērminderu kalpošana 

 
Svētdien, 12. janv. – A. Roethler, G. Luss. 
Svētdien, 19. janv – V. Konters, S. Straumane. 
Svētdien, 26. janv. – L. Dingley, A. Vīksniņš. 
Svētdien, 2. feb. – G. Luss. 
Svētdien, 9. feb. – A. Roethler. 
Svētdien, 16. feb. – L. Dingley, V. Konters. 
Svētdien, 23. feb. – A. Vīksniņš. 
 
 

SVĒTDIEN • 19. JANVĀRĪ • PLKST. 10:30 
TAIZÉ DIEVKALPOJUMS 
SAVU PĒDĒJO PRAKSES DIEVKALPOJUMU 
MŪSU DRAUDZĒ VADĪS ILZE REITERE 
SEKOS SADRAUDZĪBA 
 
 

Draudzes dzīve janvārī 

Svētdien, 12. janvārī, plkst. 10:30 – Epifānijas laika pirmā svētdiena. DIEVKALPOJUMS ar Svēto 
vakarēdienu, bērnu uzrunu un Svētdienas skolu. Sekos sadraudzība.  

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

Svētdien, 19. janvārī, plkst. 10:30 – Epifānijas laika otrā svētdiena. Taizé DIEVKALPOJUMS ar 
klusām lūgšanām un dziesmām. Dievkalpojumu vadīs Ilze Reitere, šis būs Ilzes 
pēdējais dievkalpojums mūsu draudzē. Sekos sadraudzība. 

Ceturtdien, 23. janvārī, plkst. 19:00 – Vakara Bībeles stunda, tiek dziļāk pētīts Jāņa evaņģēlijs. 
Bībeles stundu noturēs draudzes bibliotēkas telpās. 

Svētdien, 26. janvārī, plkst. 10:30 – Epifānijas laika trešā svētdiena. Laju vadīts DIEVKALPOJUMS. 
Sekos sadraudzība un plkst. 12:00 LOAM gada sapulce. 

Svētdien, 2. februārī, plkst. 10:30 – Epifānijas laika ceturtā svētdiena. DIEVKALPOJUMS. Sekos 
sadraudzība. 

Svētdien, 9. februārī, plkst. 10:30 – Epifānijas laika piektā svētdiena. DIEVKALPOJUMS ar Svēto 
vakarēdienu, bērnu uzrunu un Svētdienas skolu. Sekos Kazdangas zupu pusdienas. 
 
 
 
 

mndraudze.org 

 
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). 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjo_uyn953dAhUDiIMKHVRGBGgQjRx6BAgBEAU&url=https://en.wikipedia.org/wiki/File:Facebook_logo_(square).png&psig=AOvVaw3CQnm679ZPmLnGHNaBCxpS&ust=1536032642731739


Kad Cilvēka Dēls nāks savā godībā un visi eņģeļi līdz ar viņu, tad viņš sēdēs savā 
godības tronī  un visas tautas tiks savestas viņa priekšā. Viņš tās šķirs, kā gans 
nošķir avis no āžiem, un nostādīs avis sev pa labo roku, bet āžus pa kreiso. 
Tad Ķēniņš sacīs tiem, kas pa labi: jūs, mana Tēva svētītie, nāciet, 
iemantojiet Valstību, kas jums sagatavota kopš pasaules radīšanas! Jo es 
biju izsalcis, un jūs devāt man ēst; es biju izslāpis, un jūs devāt man dzert; 
es biju svešinieks, un jūs mani uzņēmāt.  Es biju kails, un jūs mani apģērbāt, 
es biju slims, un jūs mani apraudzījāt, es biju cietumā, un jūs nācāt pie manis. 
Tad taisnie viņam jautās: Kungs, kad mēs esam tevi redzējuši izsalkušu un 
esam devuši ēst? Vai izslāpušu un esam devuši dzert? Kad mēs esam tevi 
redzējuši kā svešinieku un uzņēmuši? Vai kailu un esam apģērbuši? Kad mēs 
esam tevi redzējuši slimu vai cietumā un esam nākuši pie tevis? Un Ķēniņš tiem 
atbildēs: patiesi es jums saku: visu, ko jūs esat darījuši vienam no šiem maniem vismazākajiem brāļiem, 
jūs esat man darījuši. Tad viņš sacīs arī tiem, kas pa kreisi: ejiet prom no manis, jūs nolādētie, mūžīgā 
ugunī, kas sagatavota velnam un viņa eņģeļiem! Jo es biju izsalcis, un jūs nedevāt man ēst, es biju 
izslāpis, un jūs nedevāt man dzert. Es biju svešinieks, un jūs mani neuzņēmāt. Es biju kails, un jūs 
mani neapģērbāt; es biju slims un cietumā, bet jūs mani neapraudzījāt. Tad arī tie viņam jautās: Kungs, 
kad mēs tevi esam redzējuši izsalkušu vai izslāpušu, vai kā svešinieku, vai kailu, vai slimu, vai cietumā 
un neesam tev kalpojuši? Viņš tiem atbildēs: patiesi es jums saku: ko jūs neesat darījuši vienam no 
šiem vismazākajiem, to jūs neesat man darījuši, un tie ieies mūžīgā sodībā, bet taisnie mūžīgā dzīvībā. 
Mateja evaņģēlijs 25:31-46 

Māc. Dāga sprediķis 2019. g. Vecgada vakarā – 5 veidi, kā tuvoties Dievam Jaunajā gadā  

Vai jums ir plāns jūsu garīgai izaugsmei 2020. gadā? Mēs vēlamies kļūt tuvāki Dievam, stiprināt mūsu 
attiecības ar Viņu un labāk izprast Dieva plānu mūsu dzīvēm. Ir iespējams neievērot garīgo izaugsmi 
mūsu dzīvēs no viena gada uz otru, bet, ja tas turpinās ilgāku laiku, tad var būt negatīvas sekas. Vēlos 
jums piedāvāt nevis Jaungada rezolūcijas, bet 5 ieteikumus, kā tuvoties Dievam Jaunajā gadā. Šie 
ieteikumi palīdzēs jums stiprināt jūsu attiecības ar Dievu un jūsu garīgo dzīvi.  

1. Pirmā lieta, ko darīt no rīta – satikties ar Dievu. Kā to darīt? Vienkārši, lūgšanā. Jā, mēs daudz 
lūdzam vakarā pirms gulētiešanas, ļoti svētīga prakse. Cik svētīgi arī būtu sākt dienu ar lūgšanu. 
Te ir Mārtiņa Lutera rīta lūgšana: “Es tev pateicos, Debesu Tēvs, caur Jēzu Kristu, Tavu mīļo Dēlu, 
ka Tu mani šajā naktī esi pasargājis no nelaimes un visām briesmām, un lūdzu Tevi: pasargā mani 
šodien no grēkiem un no visa ļauna, lai visa mana dzīve un darbs būtu Tev pa prātam. Tavās rokās 
es lieku visu sevi, savu miesu un dvēseli. Tavas svētais eņģelis lai stāv man klāt, lai ļaunajam 
ienaidniekam nav varas pār mani. Āmen!” 

2. Iedziļināties Dieva vārdā katru dienu. Palasiet Bībeli katru dienu. Apskatiet dažādus tulkojumus: 
veco/jauno latviešu vai kādu angļu valodas Bībeli. Kā Dieva vārds aicina mūs mainīties, pārdomāt 
mūsu rakstura īpašības? Piemēram, izlasiet Mateja ev. 25. nodaļu un pārdomājiet, kā Dievs aicina 
kalpot ar izsalkušiem, vientuļiem, slimiem un svešiniekiem? Vēl viena brīnišķīga prakse ir 
iedziļināties gara augļos Galatiešu vēstulē: Bet Gara auglis ir: mīlestība, prieks, miers, pacietība, 
laipnība, labprātība, uzticamība, lēnprātība, atturība. 

3. Piedalīties Bībeles stundā. Draudzei ir divas Bībeles stundas, vecā paaudze satiekas mēneša 
trešās ceturtdienas rītā un jaunākā satiekas mēneša ceturtās ceturtdienas vakarā. Tur lasa Bībeli, 
to pārrunā un redz, kā un cik aktuāls ir Dieva vārds mūsu ikdienas dzīvēs. 

4. Pierakstīt svētības un atbildētās lūgšanas, kas piedzīvotas jūsu dzīvēs. Darot šo, mums atklāsies, 
cik aktīvs Dievs ir mūsu dzīvēs. Tad vienīgi atliek pateikties. “Par visu pateicieties Dievam – tieši to 
Dievs grib no jums Kristū Jēzū.” Pāvila 1. vēstule tesaloniķiešiem 5:8. 

5. Sekot šī gada brāļu draudzes Bībeles lozungam “Es ticu! Palīdzi man manā neticībā!” Marka 
evaņģēlijs 9:24. Iemācaties to no galvas, lai šis Dieva vārds jūs vada un stiprina! 

Vēlos beigt ar jautājumu – kā jūs augsat ticībā un tuvosaties Dievam šajā 2020. gadā? Āmen. 

GARĪGĀ 
MAIZE 
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Tā bija patiešām nozīmīga diena Marijai un Jāzepam. Bērns, kam no Marijas jāpiedzimst, būs Dieva 
Dēls, un viņa vārds būs Jēzus, jo “Viņš atpestīs savu tautu no viņas grēkiem”. Mateja ev. 1:21 

LELBA priekšnieka, prāvesta Gunāra Lazdiņa Ziemsvētku sveiciens 2019 

Tajā pirmajā Ziemassvētku naktī apsolītais Bērns ienāca pasaulē pazemīgas kūtiņas apstākļos, un 
Viņa pirmā gultiņa bija lopu silīte. Bet pāri Betlēmes pakalniem GODĪBA piepildīja debesis un eņģeļi 
pavēstīja ganiem Jēzus piedzimšanu. Gani steidzās skatīt un pielūgt savu Pestītāju, un stāstīja tālāk 
par brīnumainām lietām, kas viņiem bija vēstītas par šo Bērnu. 

Un tā tas ir šodien. Vai šo pirmo Ziemassvētku patiesības dzirdam no bērnu lūpām, no mācītāja kancelē 
vai no mūsu Svēto Rakstu lasīšanas, šeit ir atrodams Ziemassvētku patiesais prieks! Svētajam Garam 
atverot mūsu sirdis, mēs ticam un dārgi glabājam visu, ko Svētie Raksti mums stāsta par šo Bērnu. 

Šīs patiesības ir dziļi jāpārdomā. Tās ne tikai dara mūsu Ziemassvētkus nozīmīgākus, bet arī tās mums 
nes mūžīgās dzīvības dāvanu! 

Mēs vēlamies, lai Ziemassvētku prieks būtu kas vairāk par seklu jautrību kādās viesībās. Mēs gribam, 
lai mūsu piederīgie, draugi un paziņas iepazītu to garīgo prieku, kuru Gars iedarbina sirdī, kad līdz ar 
Mariju mēs kopīgi iedziļināmies mistērijā – Dieva Dēls, no sievietes dzimis. 

Ziemassvētki atzīmē mūsu Pestītāja, Kunga Kristus dzimšanu. Lai šī patiesība piepilda jūsu sirdis un 
domas tā, ka šie Ziemassvētki jums un jūsējiem top svētīgi un līksmi!  

Lai Dievs tas Kungs šajos Ziemassvētkos palīdz mums saskatīt to pārpilnību, kuru Viņš ielicis katra 
rokās.  

Noslēdzot 2019. gadu un ieejot 2020. gadā, LELBA raugās uz visu to, ko Kungs ir uzdevis mūsu 
kalpošanai, mūsu vadītājiem un draudzēm darīt mūsu baznīcā, apkārtnē un pasaulē. Ir daudz darāmā.  
Mana lūgšana ir, lai mēs visi atsauktos, kad dzirdam jautājumu: “Ko lai sūtu?” Atbilde ir: “Es šeit esmu, 
Kungs, sūti mani.” 

Sveicinu visus LELBA locekļus, amata brāļus un māsas, darbiniekus un Dieva lūdzējus, un novēlu 
Dieva svētību jaunajā 2020. gadā. 

 

 



Draudzes padomes sēde decembrī 

Beidzamajā sēdē vecajā gadā decembra mēnesī priecājāmies par dižo 
ienākumu dāmu saimes vadītajā Ziemsvētku tirdziņā. Nopelnījām vairāk 
par $10,000! 

Tirdziņa laikā vecās, lielās dzeramā ūdens pudeles vietā stāvēja jaunā, 
spīdošā strūklaka. Tā ir pievienota pie ūdens caurules. Pie strūklakas 
iespējams piepildīt savu personīgo, līdzi paņemto ūdens pudeli. 

Organizācija Ace in the City, kas darbojas Powderhorn rajonā, lūdz lietot 
mūsu lejas stāva telpas sakarā ar lasīšanas grupu jauniem pamatskolas 
skolniekiem. Grupa tiksies pirmdienas un trešdienas vakaros no marta līdz jūnija vidus. Nolūks ir 
stiprināt angļu valodas lasītprasmi. Halovīnā mēs jau atvērām durvis šai organizācijai un rajona 
bērniem, un padome šoreiz atkal atbalsta lūgumu. 

Izskanēja lūgums praktikantei vadīt vēl vienu Taizé vakaru pirms došanās atpakaļ uz Vāciju. 

Draudzes darbvede un padomes sekretāre kopā ar Svētrīta Zvanu redakciju 

Dāmu saimes ziņas 
Decembra mēnesī pie galdiņa kalpoja Kristīne Kontere, Egons Duņēns, latviešu skolas bērni, Baiba 
Rudzīte, Anna Grotāne. Ziedus uz altāra lika dāmu saime un Astrīda Bergmane. Par sadraudzību 
rūpējās Skaidrīte Dombrovska, Eva Tone ar Kristīni Girbi, latviešu skolas vecāki, kuri bija sagādājuši 
garšīgas un siltas pusdienas pēc labi sagatavotas bērnu izrādes, draudzes jaunieši. Ikviens ir mīļi 
aicināts piedalīties vienā jeb vairākos iepriekš minētajos veidos. Ja ir tāda vēlme, lūdzam pierakstīties 
uz lapas pie galdiņa. 
Ja vēlaties likt ziedus uz altāŗa, zvaniet Laimai Dingley (952-240-1711) vai Selgai Pētersonei (651-
484-6046). 
Ziemsvētku tirdziņš bija labi apmeklēts skaistā ziemas dienā. To atspoguļo ienākumi, jo kopsummā 
ieņēmām $10,953.30. Šogad labs ienākums bija tautiskajam galdam otrā stāvā, pārsniedzot $2,000. 
Mums ir prieks, ka pēc lieliem gatavošanās darbiem mums bija tik labas sekmes, pateicoties visiem 
apmeklētājiem. Mīļš paldies visiem! Uz redzēšanos nākošajā tirdziņā! Turpināsim šo skaisto tradīciju, 
jo kur citur varam baudīt īstus latviskus ēdienus un rokdarbus? Skaidrīte Dombrovska 

Pateicība no Ginta Pelēča 
Mineapoles – St. Paulas latviešu ev. lut. draudze, paldies par atbalstu visus gadus, man apmeklējot 
latviešu baznīcu. Kamēr dzīvošu tuvu, centīšos uzturēt draudzes dzīvi. Pasakos par elektronisko 
Bībeli. 

Pateicība no Visvalža Nagobada 
Izsaku lielu paldies Mineapoles – St. Paulas latviešu draudzei un māc. Dāgam Demandtam par 
apsveikumu manā dzimšanas dienā. 

Rokdarbu pulciņš 
Rokdarbu pulciņa nākamā tikšanās trešdien, 2020. gada 15. janvārī plkst. 10:00 draudzes nama lejas 
telpās. Katra mīļi gaidīta! Ināra Poriete, 612-824-0809 

Lasīšanas pulciņš 
Lasītāji aicināti tikties trešdien, 2020. gada 29. janvārī plkst. 10:30 baznīcas lejas telpās. Visi mīļi 
aicināti! 

DRAUDZES 
DZĪVE 
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Mineapoles – St. Paulas latviešu ev. lut. draudzes 

GADSKĀRTĒJĀ DRAUDZES SAPULCE 
 

SVĒTDIEN, 23. FEBRUĀRĪ, 2020 
PLKST. 12:00 

Pēc sadraudzības draudzes nama lejas telpās 

Darba gaita: 

1. Ievada lūgšana. 
2. Sapulces amatpersonu vēlēšanas. 
3. Draudzes 2019. g. 17. feb. gadskārtējās sapulces protokola nolasīšana un pieņemšana. 
4. Draudzes vadības ziņojumi. 
5. Budžeta izpildījuma pieņemšana par 2019. gadu. 
6. Revīzijas komisijas ziņojums. 
7. Budžeta projekta pieņemšana 2020. gadam. 
8. Draudzes amatpersonu vēlēšanas. 
9. Remontu komitejas ziņojums – nākotnes remonti. 
10. Dažādi jautājumi un ierosinājumi. 
11. Noslēguma lūgšana. 

Mineapoles – St. Paulas latviešu ev. lut. draudzes 

DĀMU SAIMES GADSKĀRTĒJĀ SAPULCE 
 

SVĒTDIEN, 16. FEBRUĀRĪ, 2020 
PLKST. 12:00 

Pēc sadraudzības draudzes nama lejas telpās 

Darba gaita: 

1. Ievada lūgšana. 
2. Sapulces amatpersonu vēlēšanas. 
3. Iepriekšējās sapulces protokola nolasīšana un pieņemšana. 
4. Valdes un amatpersonu ziņojumi. 
5. 2019. g. budžeta izpildījums un 2020. g. budžeta projekta pieņemšana. 
6. Amatpersonu un valdes locekļu vēlēšanas. 
7. Dažādi jautājumi, ziņojumi un ierosinājumi. 
8. Noslēguma lūgšana. 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
  

M A Z I E 
b    ē    r    n    i 
dievkalpojumā 

 

Piedaloties dievkalpojumā Gloria Dei luterāņu baznīcā 
St. Paulā, māc. Dāgs baznīcas solos pamanīja dzeltenu kartīti 
ar krāsainām lentītēm. Ieinteresēts viņš sāka lasīt. Kartītē bija 
aprakstīta Gloria Dei draudzes nostāja par bērniem 
dievkalpojumā. Pašiem esot vecākiem un zinot, ko tas nozīmē 
būt baznīcā ar maziem bērniem, gribējām publicēt Gloria Dei 
draudzes nostāju šajā jautājumā kā vielu pārdomām, kā labu 
atgādinājumu un varbūt arī, savā veidā, priekšzīmi mums, 
dievkalpojot svētdienās mūsu draudzē. Man pašai šī 
informācija dod iedrošinājumu, ceru, ka arī kādai citai mammai 
vai tētim būs tāpat. Edija Banka-Demandta 

 WHY WE WELCOME LITTLE CHILDREN TO WORSHIP 
At the time of baptism, parents, sponsors and the whole congregation promise to bring children to worship. 
To not do so would be like sitting down to the family evening meal but excluding the kids. Sure, their 
manners might be far from elegant, but we welcome them because they are part of the family. Being with 
family is how we learn to be family. Worship is no different. 

Young people giggle, they poke, they ask questions and they swing their legs because they are young 
children. Children learn about worship and how to participate by experience, by how they are welcomed into 
the community, by what they see big people are doing. 

 HOW DO YOUNG CHILDREN LEARN TO WORSHIP? 
+ By being taught they have a place in the community of the church. 
+ By seeing, hearing, feeling, even smelling the sanctuary as a place of welcome and worship. 
+ By being around other children in the worship space. 
+ By watching how their significant adults sing and pray and make prayers and offerings. 

Bringing a child to church can be frustrating. Their behavior can make it hard for parents and others to 
worship. Then again, many facets of parenting can be challenging. It’s the rewards which make it all 
worthwhile. While we do not want our children to be disruptive or hamper the worship for others, all of us 
together need to be reminded that children are not the church of the future. Children are the church of 
the present and are to be treasured as such. 

 SUGGESTIONS FOR ADULTS WITH CHILDREN 
+ When possible, arrive in time to find a good place to sit. Let them sit next to the aisle or in the front pews. 
Even let them stand on the pew next to you so that they can see. 
+ Take advantage of a children’s worship bag and ask the usher for a children’s bulletin or a cup of animal 
crackers. 
+ Worship with your child, guiding her or him through the service so they can feel what it is like to worship. 
+ Worship at home through saying Table Grace together or Bedtime Prayers or even “God bless you.” 
+ Remember that sometimes children just plain need to run around and play. That’s why we provide a safe 
and sunny Nursery for your young child at any time during worship. Gather them back with you for the 
Eucharist so they can experience God’s blessing. 

 SUGGESTIONS FOR ADULTS WITHOUT CHILDREN 
+ Be helpful to parents of small children by not making them feel awkward or unwanted. 
+ Acknowledge children in worship by smiling or nodding in their direction to show your appreciation of them. 
+ In fact, make a child’s presence a part of your worship by inviting their family to sit next to you, learning 
their name, praying for them, taking an interest in them. 
+ Make a special point of sharing the Peace of the Lord with them when everyone else is greeting. 
+ Find a young child before or after the service, make eye contact, introduce yourself, tell them you are glad 
to see them and will be looking for them next week. You might just be the reason that family returns. 
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2019. gadā mūžībā aizgājušos pieminot 

Biruta Treiberga  
1924. g. 19. februāris - 2019. g. 21. janvāris 

Meta Maneks  
1922. g. 13. janvāris - 2019. g. 23. janvāris 

Leopolds Lisovskis  
1947. g. 19. marts - 2019. g. 11. februāris 

Aivars Zakovics  
1937. g. 10. maijs - 2019. g. 6. maijs 

Māris Līdaka  
1957. g. 20. decembris - 2019. g. 23. maijs 

Rita Spārniņš Childs 
1954. g. 12. maijs - 2019. g. 11. jūnijs 

Velta Larka  
1926. g. 30. septembris - 2019. g. 16. jūnijs 

Skaidrīte Štolcere 
1938. g. 19. augusts - 2019. g. 13. jūlijs 

Inesis Ogriņš  
1938. g. 24. aprīlis - 2019. g. 18. augusts 

Maigonis Otto 
1928. g. 28. jūlijs - 2019. g. 29. augusts 

Pēteris Ozoliņš  
1955. g. 14. septembris - 2019. g. 2. oktobris 

Ingrīda Otto 
1929. g. 22. jūlijs - 2019. g. 7. decembris 

Diakone Milda Dauka 
1923. g. 17. aprīlis - 2019. g. 24. decembris 

Uldis Tūters 
1923. g. 10. jūlijs - 2019. g. 31. decembris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Psalms 23 

Tas Kungs ir mans gans, man netrūks nenieka. 
Viņš man liek ganīties zāļainās ganībās. Viņš mani vada pie skaidra ūdens. 

Viņš atspirdzina manu dvēseli un ved mani pa taisnības ceļiem Sava Vārda dēļ. 
Jebšu es arī staigāju tumšā ielejā, taču ļaunuma nebīstos, jo Tu esi pie manis, Tava gana vēzda un 
Tavs gana zizlis mani iepriecina. Tu klāj man galdu, maniem ienaidniekiem redzot, Tu svaidi ar eļļu 

manu galvu, mans kauss ir piepildīts pilns līdz malai. Tiešām, labums un žēlastība mani pavadīs visu 
manu mūžu, un es palikšu Tā Kunga namā vienumēr. 

Āmen. 
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We are filled with sorrow by Milda’s passing but we can also agree what a gift it was that Milda passed 
away on Christmas Eve, the night on which our Savior was born.  

I would like to read the Christmas story from the Gospel of Luke: “In those days a decree went out from 
Emperor Augustus that all the world should be registered. This was the first registration and was taken 
while Quirinius was governor of Syria. All went to their own towns to be registered. Joseph also went 
from the town of Nazareth in Galilee to Judea, to the city of David called Bethlehem, because he was 
descended from the house and family of David. He went to be registered with Mary, to whom he was 
engaged and who was expecting a child. While they were there, the time came for her to deliver her 
child. And she gave birth to her firstborn son and wrapped him in bands of cloth, and laid him in a 
manger, because there was no place for them in the inn. In that region there were shepherds living in 
the fields, keeping watch over their flock by night. Then an angel of the Lord stood before them, and 
the glory of the Lord shone around them, and they were terrified. But the angel said to them, ‘Do not 
be afraid; for see – I am bringing you good news of great joy for all the people: to you is born this day 
in the city of David a Saviour, who is the Messiah, the Lord. This will be a sign for you: you will find a 
child wrapped in bands of cloth and lying in a manger.’ And suddenly there was with the angel a 
multitude of the heavenly host, praising God and saying, ‘Glory to God in the highest heaven, and on 
earth peace among those whom he favours!” Āmen. 

I would like to share with you a little about Mildas life. Milda was born on April 17 in 1923, she lived a 
full life of 96 years. She was born in the coastal city of Ventspils in Latvia. Her parents being Amālija 
and Pēteris. Her youth would be spent in Latvia. She had a childhood friend Alma, they would be friends 
almost 90 years. World War II would make Milda and her family leave their beloved Latvia as they fled 
the invading Red Army. Her father sadly died in a bombing raid. Milda and her mother made their way 
to Germany and were living in displaced persons camps. And then making their way to their new home 
the United States of America in 1949. First arriving in New York, then South Dakota and finally 
Minneapolis. Milda would marry the love of her life Olģerts in 1953. They would buy a house together 
in 1954 on James Ave near Lake Calhoun. Son Osvalds was born in 1955 and Rita in 1958. Sadly 
Osvalds would pass away in 1976. 

Diakone 
Milda Dauka 

APR 17, 1923 • DEC 24, 2019 

Mācītāja Dāga Demandta 
sagatavotais Mildas 
dzīvesstāsts, lasīts bērēs 
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Mildas degree and calling was in medicine, to help and care for people. She worked for 15 years at the 
Mount Sinai hospital here in South Minneapolis as the head nurse. Then she worked for 20 years at 
Fairview Southdale heading the 4 floor medical surgical unit. 

She also very much loved the outdoors and nature. The family had a cabin near Ely, Minnesota, only 
accessible by boat, Milda loved it there, she would take walks in the forest, she had a passion 
mushroom picking. Milda also loved dogs, especially German Sheppard’s, and also cats. She also liked 
to entertain guests and was an excellent host.  

Milda was also a very proud and active Latvian, active in the Minneapolis Latvian community. She was 
at the founding of this congregation. She was the first secretary of the congregation. She lead the ladies 
aid for some 15 years, lead renovations, visited the elderly. Milda also taught in the Latvian School and 
was active in the Latvian welfare organization Daugavas Vanagi. As I mentioned Milda had been a 
nurse, head nurse, a calling, her calling than developed to become a Deacon. She attended Seminary 
courses in Toronto offered by the Latvian Evangelical Lutheran Church Abroad. She was ordained a 
Deacon on October 12 in 1986. She would serve a small Latvian Lutheran congregation in Sioux Falls, 
travelling there to minister to them. She would be ministering to members here in Minneapolis until her 
last days. Calling and praying with people every day. 

She spent the last months of her life at Sunrise assisted living. She was cared for there by the staff and 
also her family and friends who visited her. And on Christmas Eve Milda passed away some time 
around the time we heard the Christmas story and mentioned Milda in the prayers during the service in 
this church. By Mildas side was her dear friend Dr. Nemer when she passed away. 

In the Christmas story and in the Advent texts we hear about the parents of Jesus Mary and Joseph. 
Joseph’s story is a story of traditional values and also progressive thinking, learning to see the world 
with new eyes. After all, the old rules were utterly clear about what happened next when you found that 
the young girl was already with child. In the Hebrew Scriptures declared that death was the appropriate 
punishment. In Jesus time you would be at least shunned. But Joseph as we know stayed with Mary 
and took her home as his wife. They consummated their marriage after Mary gave birth to a son. And 
Joseph gave him the name Jesus. Joseph was both traditional and progressive. Thinking about Milda 
these passed days I would say that Milda was also traditional and progressive. She had strong faith, a 
strong character, a formidable woman. She decided to follow God’s calling and become a Deacon at 
age 63. She served her Lord and this church unconditionally. She was a leader in our church leading 
many projects to renew our church. You may have noticed our beautiful restored wood floor in the next 
Hall. Milda shared with me that under her leadership that floor was covered with a carpet to cover 
damages and that carpets were in style at that time. I told her we have an idea to restore the old floor, 
she told me that carpet is 40 years old, it’s time for a change, something beautiful, classic.  

Milda was also well read Ecumenical, with a strong interest in the Jewish tradition. She was also one 
of my closest mentors, gave me a lot of good advice. Milda supported my family and I when we arrived 
here in Minnesota 7 years ago and throughout my ministry. 

Her specific instructions to me for her funeral was that clergy wear white robes, not the traditional black 
Luther robe… wow! That is progressive! 
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Many of you I am sure would agree that Milda was very direct. She admitted this to me and said: “By 
God’s grace and guidance I have changed.” She also was able to reconcile relationships. She once 
told me this in Latvian: Mūsu ticībai ir jābūt stiprai, iesakņotai Kristū, bet arī augošai, tā attīstās un tā 
pat var mainīties. Our faith has to be strong, rooted in Christ but also grow and evolve and even change. 
She was Traditional and progressive. Rooted in Christ. She told me this verse from Job as I left my last 
visit with her: I know that my redeemer lives. Āmen! 

 

 

 

Izsaku pateicību mācītājam par apmeklējumiem un Dievgaldu, draudzei un ikvienam, kas mani 
atcerējušies ar svētku sveicieniem un Dievpalīga vēlējumiem. Paldies Pērkonītim un latviešu skolai par 
piparkūkām. Kristus mīlestībā, diakone emeritus Milda Dauka 

 

Mūžībā aizsaukts latviešu draugs Johanness Baumans 

Šī gada 19. novembrī mūžībā aizsaukts latviešu draugs Johanness 
Baumans (Johannes Baumann, 3. marts, 1925 - 19. novembris, 
2019), par kuru, atskatoties uz viņa dzīvi, varam droši un ar 
pateicīgām sirdīm teikt: viņš dziedāja un spēlēja Dieva godībai un 
aicināja klausītājus, mūs, darīt tāpat. 

Dzimis Latvijā, kristīts Rīgas Vecajā Sv. Ģertrūdē, 1939. gadā 
izbraucis uz Vāciju. Karu pārcietis, kā viņš pats minēja, Gērnsijas 
salā, nevienu šāvienu nedzirdējis. Vācijā atgriežoties 1948. gadā, 
uzsāka mūzikas studijas Hannoverē. Seko garš un svētīts baznīcas 
mūziķa kalpošanas laiks. Latviešiem neaizmirstams paliks viņa 
raidījumu cikls par Baha kantātēm Latvijas radio un ērģeļu spēle 
Vecajā Sv. Ģertrūdē, tikpat cik vāciešiem muzikālie rīta svētbrīži 
Ziemeļvācijas radio raidījumos. 1988. gadā, pensijā aizejot, viņam 

atvērās jauns darba lauks Latvijā, LELB izdevuma “Svētdienas Rīts” tulkošana vācu valodā 30 gadu 
garumā. Neaizmirstams paliks arī viņa humanitārais palīdzības darbs dažādām latviešu biedrībām, 
baznīcas mācītājiem un instancēm. 

Viņš bija arī LELBĀL Vācijas apgabala pārvaldes draugs un mīļi gaidīts ciemiņš gadskārtējās mācītāju 
konferencēs. Viņš mēģināja būt par starpnieku abu latviešu, uzskatu nesakritību dēļ šķirto, evaņģēliski 
luterisko baznīcu starpā. Paldies arī par šo! 

Dziedāsim tam Kungam jaunu, pateicības dziesmu, par mūsu aizgājušo latviešu draugu! 
Mūžīgi mieru, Dievs, dod… 
Prāvests Klāvs Bērziņš 

Pateicība no Mildas, 
nodiktēta 23. dec., dienu 
pirms aiziešanas mūžībā 

Baumaņu ģimenes fotogrāfija 
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LOAM gada sapulce šogad notiks 
SVĒTDIEN, 26. JANVĀRĪ PLKST. 12:00 
latviešu draudzes nama lejas telpās 

SVĒTRĪTA ZVANU MARTA MĒNEŠA IZDEVUMS 
tiks apvienots ar aprīļa mēneša izdevumu sakarā ar vēstneša redaktores 

Edijas Bankas-Demandtas gaidāmo ģimenes pieaugumu marta vidū 
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Par Ziemsvētkiem 
Svētrīta Zvanu ikgadējā tradīcija bijusi – pievienot tiem kādu svētku stāstu no latviešu klasiķu 
darbiem. Šogad, pāršķirstot Kārļa Skalbes rakstu sējumus, ievēroju kādu nelasītu tēlojumu... Ceru, ka 
tas iepriecinās arī mūsu lasītāju saimi. Rita Drone 

Pēc svētkiem 
Pa svētkiem biju iemūrēts. Kur? Nu saprotams, peperkoku sienās. Acis vairs neredzēja sauli. Tāpēc 
man bija liels prieks, kad krita šie pīrāgu mūri un desu sētas, un darbā es satiku atkal savu vecu 
draugu. 
“Ko tu darīji pa svētkiem?” Es viņam jautāju. 
“Es ceļoju.” 
“Vai tu izbrauci uz laukiem?” 
“Nē, šis ceļojums man par gausu. Tur ir jābrauc pa dzelzceļu. Kamēr izbrauc no Rīgas vien, jau paiet 
vesela stunda. Klabi nu veselu nakti, kamēr nonāc savā lauku stacijā un kulies tad vēl, kažokā 
satinies kā maiss, vērstis divdesmit pa zemes ceļu caur nakti un sniegu... Un kad tu beidzot esi tur 
aizbraucis, tad atrodi pats sevi tur priekšā...” 
“Nu varbūt tu klejoji pa ielām, teātriem un kafejnīcām?” 
“Ielas, teātrus un kafejnīcas man aizmūrēja ļaužu drūzmas.” 
“Bet skats uz augšu tak tev bija svabads. Varbūt tu staigāji pa nomaļām ielām, kā es to kādreiz daru, 
un ar acīm slīdēji pakaļ mirdzošai zvaigžņu straumei?” 
“Skats uz augšu mūs gan paceļ un atsvabina, bet spožā zvaigžņu bezgalība mūs ātri apmulsina.” 
“Nu varbūt tu lidoji ar aeroplānu?” Es smējos. 
“Nē, arī šis satiksmes līdzeklis man par lēnu. Un arī par dārgu. Vai tad es ar viņu pa trim svētku 
dienām būtu varējis izceļot divas pasaules daļas, Ameriku un Austrāliju? Un ko tas man nemaksātu?” 
“Nē, nu es vairs nesaprotu...” 
“Atmini manu mīklu: Kas skrien ātrāk kā vējš?” 
“Domas, nu ja! Kas to būtu domājis, ka tu man liksi atminēt tik pazīstamu mīklu. Kā tad tu to darīji?” 
“Gluži vienkārši: es atlaidos uz dīvāna, atšķīru “Kapteiņa Granta bērnus”, un šīs lapas puses mani 
nesa pāri okeānam, pāri Kordiljeriem, kur kāds kalnu ērglis mani pacēla augstu gaisā un atkal nolaida 
zemē ziedošā pakalnē. Cauri Argentīnas stepēm, pāri jūrām un neredzētām salām, cauri Austrālijas 
zāļainiem klajiem, kur aug brīnišķīgas puķes, kuras jo jaukākas man likās tādēļ, ka viņas atvērās un 
uzziedēja manā fantāzijā. Es redzēju melnus gulbjus un nakts klusumā dzirdēju putnus, kuri tikšķ kā 
pulkstenis. Un tad es atšķīru dzejnieka Plūdoņa “Zemi un zvaigznes”, un viņš mani ieveda rīta 
agrumā savā dzimtenes pilsētiņā, kur 
“Tāpat kā senāk 
Dzied man ausīs 
Tava dzirnavdambja 
Mīkstā, vienmuļīgā šalkoņa; 
Un tu pati  
Mierīga, rāma 
Stāvi kā stāvējusi 
Tur lēzenajā nolejā, 
Pār kuru vēl viegla, sena rīta migla 
Kā sidrabplīvurs saules mirdzā dus.” 
Tā izklejojoties pa tālām pasaules malām, es atgriežos atkal mīļā dzimtenē. Ja tu gribi ceļot, tad 
iegādājies labāko rakstnieku darbus. Ne dārdošais vilciens, ne dūcošais aeroplāns, nekas nenes tik 
viegli un ātri, kā dzejnieka spārnotas domas. Pie tam te nemaz nav jāmaina sava vieta. Šis ir arī 
vislētākais ceļojums, jo nekas nav tik lēts kā latviešu grāmata.” 
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Ir atrisinājums, ir griba...  
Palielināt algas visam medicīnas personālam profesionālā 
līmenī uzreiz, bez sadrumstalošanas. Tā jau tas 
paaugstinājums ir ticis drupināts un mazināts visus šos gadus 
– plotiskās gribas un pārliecības trūkuma dēļ – Saeimā un 
valdībā. Jā, trūkst noteikta rīcības virziena, bez novirzēm. 
Notiek mūžīgā gaušanās par “naudas trūkumu”, bet vai tā 
tiešām ir? Būsim atklāti un godīgi pret sevi. Nemānīsim sevi un 
sabiedrību. Visam, izrādās, var pietikt naudas, bet ne veselībai 
un arī ne izglītībai valstī. Un tā tas ir gājis gadu no gada vairāk 
kā 25 gadus, un izskatās, ka daudz nekas nemainīsies. Sāk 
zust uzticība, jo tā ir iedragāta un ievainota, un ticība Saeimai 
un valdībai – un tā tas met šo šaubu ēnu uz mums visiem. 

Šāda pozitīva rīcība sāks apturēt, vismaz palēnināt veselības profesionāļu noplūšanu ārā no Latvijas. 
Mēs zaudējam tik ļoti grūti sarūpēto dzīvā spēka potenciālu – loloto, tik spējīgo, zinīgo profesionāļu 
grupu. Zaudējam jaunos ārstus un medmāsas, kā arī pārējos ārstniecības darbiniekus un personālu. 
Ar kompromisiem neuzlabosim samilzušo problēmu par profesionāla apmēra atalgojumu visam 
medicīnas personālam. Un to laiks ir pierādījis. Jākoncentrējas uz vienu lielu mērķi, bet ne daudzu 
mazu mērķu apmierināšanu, kur rodas spēku un līdzekļu noplūde. 
Neesam mācījušies no kaimiņu valstīm, lai gan tās vienmēr pieminām, bet labo piemēru 
nepiesavināmies. Kas mūs aptur? Arī braucam tālu un tuvu visādos komandējumos, pieredzes 
apmaiņās, bet ko esam mācījušies no visiem šiem daudzajiem ceļojumiem? 
Tie, kuri saka, ka ārsti pelna daudz – jājautā, kāpēc tad viņi, ārsti, medmāsas un citi medicīnas 
darbinieki, izbrauc no Latvijas, ne jau lielo algu dēļ. Vai te neparādās apslēpta skaudība? Izņēmumi jau 
vienmēr ir un būs. Kauns un negods, ka vispārīgi kāds min un piemin, un runā par “aplokšņu algām”. 
Tas ir tiešs apvainojums visam ārstniecības personālam. 
Vienmēr esmu teicis, jo sarežģītāka situācija, jo vienkāršāks atrisinājums vai risinājums. Prioritāte 
tagad ir veselības aprūpe Latvijā. Visu nevaram uzreiz apmierināt, bet risinājums ir divkāršs vai 
trīskāršs algu palielinājums visam medicīnas personālam, nenovirzoties no mērķa un neapmaldoties 
“sīkumos”. Algu palielinājums profesionālā līmenī ir tā burvju atslēga, tad diez’ vai kāds brauks projām 
no valsts profesionāla atalgojuma dēļ, ko saņem. 
Sāp un sažņaudzas sirds, un nav gudri ņirgāties tik bieži par mediķiem, kā to dara Saeima un valdība. 
Jānis J. Dimants, M.D. 

Sāk zust ticība 
2019. gada 12. novembris, Latvijas Avīze 

Mēs sākam zaudēt uzticību valdībai un Saeimai. Sirds sažņaudzas, un kļūst 
kauns, redzot, ka profesionāli cilvēki atalgojuma jautājumā tiek nostādīti 
zema līmeņa birokrāta statusā. Tas tā notiek jau vairāk nekā 25 gadus. 
Runa ir par medicīnas personāla atalgojumu atbilstoši profesionālajam 
līmenim. Tas ir galvenais iemesls, kāpēc ārsti, ieskaitot rezidentus, 
medmāsas un citu ārstniecības personālu, atstāj Latviju. Zemais atalgojums 
ir apkaunojošs. Lai noturētu šos profesionāļus Latvijā, bez vilcināšanās un 
pārgudras aizbildināšanās jāpaaugstina algas visam medicīnas 
personālam. Citādi zaudēsim jau tā trauslo uzticību politiķiem. Kurš vienu 
reizi ir bijis pievilts, otro reizi neielaidīsies nekādās nopietnās sarunās vai 
darījumos bez lielām vai pamatotām aizdomām. Jānis J. Dimants, M.D. 
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Why the ‘loser’ in SNL’s NATO spoof is important 
Indra Ekmanis, December 18, 2019 

 
 
 
Jimmy Fallon’s Justin Trudeau swaggered into the NATO cafeteria with Paul Rudd’s Emmanuel Macron 
with the same pomp as any high school heartthrobs in Saturday Night Live’s cold open December 7. 
The NBC sketch show picked up on some undeniable comedic fodder provided by world leaders in a 
hot mic incident at the NATO summit in London, where actual Canadian Prime Minister Justin Trudeau 
was caught poking fun at US President Donald Trump, along with French leader Macron and the UK’s 
Boris Johnson (who joins the SNL sketch via James Corden).  
Bringing the childish gossip into the school-like cafeteria is a clever spoof. But where there are popular 
kids, there are bound to be the social outcasts – and at SNL it was NATO’s new members who fell 
victim to the bullying “bad boys.” 
Romania (Mikey Day) is told to “scram,” and Alec Baldwin’s Trump is told to go sit at the “losers” table 
with Latvia – Alex Moffat portraying President Egils Levits as a socially-awkward, foolish “dweeb.” 
All countries – and their leaders – must be prepared to take some sort of ribbing in the media. (Indeed, 
who knows that better than the US itself?) But while Kate McKinnon can portray Angela Merkel as a 
Barack Obama fangirl without erasing widespread knowledge that the real Merkel is a formidable 
politician leading a European powerhouse, the same is not often true for leaders east of the Danube.   
The exposure that Americans have to countries beyond “old Europe” is often limited to cameo 
appearances in popular media outlets. Far too often, those depictions are of corrupt thugs, backwards 
country folk or – case in point – Borat-like buffoons. (Melania Trump’s essentialized appearance on 
SNL also worth a note, though at least this skit included a relevant reference to her “Be Best” campaign.) 
But these portrayals are more harmful than a grin-and-bear-it hit to national pride. 
Particularly in the case of a NATO spoof, they can have trickle-down security implications. Latvia sits 
on the direct edge of NATO, right along the border with the alliance’s major adversary – Russia, who 
is not afraid of testing borders in the Baltic. 
Turkey – whose relationship with Russia grows ever tighter – tried to block the Baltic defense plan at 
the NATO summit. NATO’s Article V, the key clause that says an attack on one member will elicit a 
response from all, continually comes under scrutiny. Will the West really risk nuclear war for Eastern 
Europe? And what kind of US domestic support can US allies expect if the only popular knowledge of 
these countries is depictions of lazy stereotypes? 
Had SNL taken into account any tidbits of information about Levits or Latvia in the parody, the caricature 
might have at least been poignant. But while the skit riffs on Johnson’s unruly hair or Trump’s love of 
fast food, there is nothing to distinguish Levits portrayal beyond that of “generic post-Soviet man with 
random pickled meat.” 
In fact, Levits – who was a judge at the European Court of Human Rights and European Court of Justice 
– speaks five languages: English, French, German, and Russian in addition to Latvian. He could talk 
to the entire “cool kids” table in their respective native tongues – a feat not reciprocated. 
Also notable: Latvia joined NATO and the EU in 2004, able to meet the standards for membership in 
these beacons of Western democracy after 50 years of Soviet occupation that systematically destroyed 
democratic institutions and repressed the population. 
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svarīgākais ir tas, 

cik daudz ticības 
tev ir ielejā 

 

Alec Baldwin’s Trump is told to go sit at the “losers” table with Latvia – Alex Moffat portraying 
President Egils Levits. Photo: balticword.eu. 

un cik daudz       

pazemības 
virsotnē 

 

And per alliance recommendations, Romania and Latvia contribute at least 2% of their GDP towards 
defense spending. Who doesn’t? Well, most NATO members, including those popular kids: Germany, 
France, and Canada. 
To be sure, Latvia is not perfect by any means – the government struggles with real challenges, from 
corruption to health care and social services. 
But this isn’t unique. In France, Macron is facing yet another set of strikes, Germany faces the rise of 
the far-right AfD, Johnson has thus far failed to pass Brexit, Trudeau is battered by a series of personal 
scandals, and of course, the US president is up against articles of impeachment for attempting to bribe 
a (different) Eastern European country facing adversarial Russia. 
SNL has long pointed out the absurdities and the failures of politics and political leaders. That plays an 
important role in democracy, but only when it is done smartly. Falling back on uninformed stereotypes 
about Central and Eastern Europe isn’t smart – it’s lazy. And sometimes, it’s more troubling than that.  
Indra Ekmanis is a Baltic Sea Fellow in the Eurasia Program at the Foreign Policy Research Institute 
and Associate Editor for Global Nation at PRI's The World. 
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Kultūras misionārs. Miris aktieris un režisors Laimonis Siliņš 
2019. gada 22. oktobris, Undīne Adamaite, raksts ņemts no diena.lv 

Laimonis Siliņš – aktieris un režisors, kuram visu radošo mūžu ir pietrūcis paša galvenā – savas 
dzimtenes Latvijas teātra skatuves. Un šodien, sveicot Laimoni ar dižo balvu, mēs, viņa seni draugi, no 
sirds priecājamies, ka Latvijas Dailes teātra skatuve ir tā vieta, kur viņš tiks sumināts. Vīrs, kurš 
nesavtīgi kalpojis savai tautai un teātrim, – tā 2013. gadā, saņemot Latvijas teātra balvu Spēlmaņu 
nakts par mūža ieguldījumu Latvijas teātra mākslā, cunftes brāli sveica Daina un Uldis Dumpji. 
“Mums Latvijā, iespējams, pat grūti novērtēt, cik spēka, enerģijas un patiesas teātra mīlestības 
Laimonim Siliņam nācies ieguldīt, lai daudzu gadu garumā koptu un uzturētu latviešu teātra mākslu 
svešatnē. Viņa lolojums – Sanfrancisko Mazais teātris – kļuva par jauna ceļa gājēju ne vien savā 
radošajā darbībā, bet arī attiecībās ar Latvijas teātra pasauli. Par to viņam vēl un vēlreiz paldies!” – 
apsveica Nacionālā teātra režisors Edmunds Freibergs. 
Septiņdesmitajos un astoņdesmitajos gados, kā arī jau neatkarību atguvušajā Latvijā Sanfrancisko 
mazā teātra vadošajam aktierim, režisoram un joprojām Amerikas latviešu diasporā ilgdzīvojušā teātra 
izveidotājam Laimonim Siliņam ir bijusi nozīmīga loma kultūras un personīgo sakaru veicināšanā starp 
trimdas un Latvijas latviešiem. Viņš uzturēja ar Latvijas profesionālā teātra ļaudīm dzīvus un cilvēciskus 
sakarus, kas bieži vien tika pārprasti. Tā reiz, piemēram, uzņemot savās mājās Astrīdu Kairišu, viņa 
garāžas durvis bijušas nokrāsotas sarkanā krāsā – sak, ko tu tur pinies ar tiem “komunistiem”. 
2006. gada 10. augustā Siliņš atzīmēja 80. dzimšanas dienu un 1966. gadā dibinātā Sanfrancisko mazā 
teātra 30 gadu pastāvēšanu. To Siliņš kopā ar aktieru trupu nosvinēja Rīgā ar Augusta Strindberga 
lugas “Tēvs” iestudējumu. Uzkāpt uz Nacionālā teātra skatuves viņš bija sapņojis jau no jaunības 
dienām. Sapni viņš realizēja 1978. gadā, uz Rīgu atvedot Harija Gulbja lugas “Kamīnā klusi dzied vējš” 
iestudējumu. Laimoņa un Brigitas Siliņu nopelni latvietības kopšanā un trimdas teātra dzīvo tradīciju 
uzturēšanā un attīstībā, kā arī okupācijas gados tik irreālajā kultūras sakaru veicināšanā ir novērtēta 
ar augstāko Latvijas valsts atzinību – Triju Zvaigžņu ordeņiem. 
“Kad Rīgā spēlē Brigita un Laimonis Siliņi, Sanfrancisko Mazā teātra dibinātāji un dzīvā gara uzturētāji, 
skatītāju netrūkst. Un tas skaidrojams ne tikai ar profesionālu interesi par aizokeāna tautiešu teātra 
aktivitātēm. Siliņu pāris tiek cienīts un godāts kā kultūras misionāri, kas nenogurstoši daudzu desmitu 
gadu garumā gādājuši par dzimtenes teatrāļu viesizrādēm Amerikas kontinentā. Uzņēmuši, 
izmitinājuši, barojuši, guldījuši, aptekājuši visus, kuru maršrutā ietilpa Rietumkrasta latviešu centri,” 
Teātra Vēstnesī (2004., nr. 2.), recenzējot Siliņu iestudēto Māras Zālītes lugu “Zemes nodoklis”, rakstīja 

Gundega Saulīte. Kritiķe secināja, ka “cilvēciska siltuma 
un savstarpējas pievilkšanās spēka piepildītā izrāde” pēc 
žanra drīzāk tuvojas “skumjai, romantiskai pasakai, 
neizsmeļot autores iezīmēto vēzienu no traģiskā līdz 
komiskajam”. Varbūt tāpēc, ka traģiskā Laimoņa Siliņa 
biogrāfijā ir pieticis? Intervējot kultūras misionāru 2013. 

gada rudenī Rīgā, 
radās priekšstats, 
ka viņa dzīves 
kredo ir – 
pieklājīgs cilvēks ir 
jautrs cilvēks.  
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76 gadu vecumā miris izcilais diriģents Mariss Jansons 
2019. gada 1. decembrī, raksts ņemts no jauns.lv 

30. novembrī Sanktpēterburgā mūžībā aizgājis 
izcilais diriģents Mariss Jansons, apstiprināja 
muzikoloģe Gunda Vaivode, atsaucoties uz 
Jansona meitas sniegto informāciju. 
Jansons ilgstoši sirdzis ar sirds slimību, tādēļ 
pēdējā laikā atcēla vairākus koncertus, taču 
oktobra beigās pēc sešu mēnešu pārtraukuma 
Jansons stājās pie diriģenta pults kopā ar savu 
Bavārijas Radio simfonisko orķestri. 
Krievijas medijos kā Jansona nāves cēlonis 
minēta akūta sirds mazspēja. 
Līdzjūtību Jansona tuviniekiem un viņa talanta 

cienītājiem paudušas Latvijas valsts augstākās amatpersonas. “Mariss Jansons aiziet Ziemassvētku 
pārdomu laikā. Lai Jums gaišs, Maestro, mūžības ceļš, Jūsu talants vienmēr paliks Latvijas un pasaules 
mūzikas zvaigznājā un mūsu sirdīs,” raksta Valsts prezidents Egils Levits. 
“Mūžībā devies diriģents Mariss Jansons – pasaules un Latvijas kultūras virsotne. Mūziķis no Dieva – 
absolūta muzikalitāte un atdeve līdz pēdējam koncertam, silta sirds un cilvēkmīlestība. Viņa klātbūtnē 
atvērās ik mūziķa un ik klausītāja sirdis. Milzīgs un neaptverams zaudējums... Izsaku visdziļāko 
līdzjūtību tuviniekiem, draugiem un talanta cienītājiem,” savukārt ierakstījis kultūras ministrs Nauris 
Puntulis (VL-TB/LNNK). 
Jansons dzimis 1943. gada 10. janvārī Rīgā latviešu diriģenta Arvīda Jansona un dziedātājas Iraīdas 
Jansones ģimenē. 
1946. gadā viņa tēvs Arvīds Jansons tika uzaicināts strādāt par Jevgeņija Mravinska asistentu 
Ļeņingradas Filharmonijā, un 1956. gadā arī ģimene pārcēlās pie tēva uz Ļeņingradu, kur tēvs bija 
diriģents Ļeņingradas Filharmonijā. 
Jansons studēja vijoļspēli, klavierspēli un diriģēšanu Ļeņingradas konservatorijā, papildinājās pie 
Hansa Svarovska Vīnes Mūzikas augstskolā (1969) un pie Herberta fon Karajana Zalcburgā. 
No 1973. gada Jansons vadīja daudzus slavenus simfoniskos orķestrus Eiropā un ASV, tostarp bijis 
Ļeņingradas Filharmonijas diriģenta asistents, kā arī vadījis Oslo Filharmonijas orķestri, Pitsburgas 
Simfonisko orķestri, Bavārijas Radio simfonisko orķestri un Amsterdamas Karalisko Concertgebouw 
orķestri. 
2006. gadā, 2012. gadā un 2016. gadā Jansons vadījis Vīnes filharmonijas Jaunā Gada koncertus. 
Pasaulē slavenais diriģents saņēmis daudzas nozīmīgas balvas. 1999.gadā viņš kļuva par Britu 
Karaliskās Mūzikas akadēmijas goda locekli, savukārt 2001. gadā – par Vīnes Gesellschaft der 
Musikfreunde goda locekli. 2000. gadā viņam piešķirts Norvēģijas Karaliskais Nopelnu krusts. 2006. 
gadā viņš saņēma Latvijas valsts augstāko apbalvojumu II šķiras Triju Zvaigžņu ordeni. 
2006. gadā Jansons saņēma Grammy balvu kategorijā “Labākais orķestra sniegums” kopā ar Sergeju 
Aleksaškinu un Bavārijas radio simfonisko orķestri un kori par Šostakoviča 13. simfonijas izpildījumu. 
1996. gadā operas La Bohčme diriģēšanas laikā Oslo Jansons pārcieta smagu sirdlēkmi. 
Marisam ir meita Ilona no pirmās laulības. Otrā sieva Irina vienmēr bijusi diriģentam līdzās, raksta 
Slippedisc.  
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Mineapoles – St. Paulas latviešu ev. lut. draudze un 
saimniece Anita Jurēviča ar palīdzēm ielūdz ikvienu uz 

 

ZUPU PUSDIENĀM 
K a z d a n g a s     s k o l a s     a t b a l s t a m 

 
 

Svētdien, 9. februārī plkst. 11:30 
Mineapoles latviešu draudzes namā 

 

Pirms pusdienām plkst. 10:30 būsim kopā dievkalpojumā ar 
Svēto vakarēdienu, bērnu uzrunu un svētdienas skolu 

 
 

Zupas būs pieejamas līdzņemšanai uz mājām. 
Atbalstīsim Latvijas bērnus! 

11 GADI 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Latvian Evangelical Lutheran Church of Minneapolis – St. Paul and 
Chef Anita Jurevica invite you to the annual 

 

LATVIAN SOUP LUNCH  

All proceeds will go to feed the needy school children  
of Kazdanga in Latvia 

 
 

Sunday, February 9, 11:30 am 
Latvian Lutheran Church, 3152 17th Ave S, Minneapolis 

 

10:30 am Church Service with Children's talk and Sunday school 
 

 
You will also be able to purchase soups to take home. 

Come support the children of Latvia! 

11 YEARS 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

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! 

MINEAPOLES - ST. PAULAS LATVIEŠU 
EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ DRAUDZE 

MEKLĒ KASIERI 

 

 

 
 

Ilggadējais kasieris Visvaris Ģiga ar jauno 
2020. gadu dosies pelnītā atpūtā 

 
Pozīcija būs atalgota 

Vairāk info pie draudzes priekšnieces 
Kristīnes Konteres: 

kkvk3447@msn.com vai 952-412-4591 

 
 

 

 
 



 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 

 SIDRS 
 

Gaumes mainās laikiem līdzi. Tā arī, ko dzeram un ēdam. 
Sidrs, vājš alkoholisks dzēriens, kas iegūts no ābolu sulas, 
jau sācis palikt par iecienītu dzērienu pie uzkodām, sevišķi 

picas, kas cepta ar malku kurinātā ķieģeļu krāsnī-ceplī. 
 

NUMBER TWELVE CIDER (taproom) 
614 North 5th St, Minneapolis, MN 55401 

Pirmdien-ceturtdien no 3pm līdz 11pm 
Piektdien-sestdien no 11am līdz 12am 

Svētdien no 11am līdz 8pm 
 

Īpašnieki Colin Post ar sievu Halinu (Dimants) un 
Steve Hance ar partneriem 

612-568-6171, www.number12cider.com  
 
 

 

VISI DZER TĒJU 
 

La Société du Thé tējas veikals pastāv jau 25 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 12pm līdz 6pm, 

sestdienās no 10am līdz 5pm, svētdienās slēgts. Savā 
veikalā laipni ielūdz īpašnieki Tony Ruggiero un Božena 
Dimants. Viņi sniegs izsmeļošu informāciju par visu, kas 

saistās ar tējām. 
 

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

 



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

Church Services and Calendar of Events 
Sunday, January 12, 10:30 am – Church Service with Holy Communion, Children's talk and 

Sunday school. Fellowship follows. 
Thursday, January 16, 11 am – Morning Bible study. 
Friday, January 17, 9 am – Sing, Dance, & Play musical performance at Risen Christ Catholic 

School. Organized by Theology Student Ilze Reitere. See advertisement.  
Sunday, January 19, 10:30 am – Taizé Worship Church Service followed by fellowship. 
Thursday, January 23, 7 pm – Evening Bible study. 
Sunday, January 26, 10:30 am – Church Service with Holy Communion followed by fellowship 

and LOAM (Latvian Organizations in Minnesota) annual general meeting at 12:00. 
Sunday, February 2, 10:30 am – Church Service followed by fellowship. 
Sunday, February 9, 10:30 am – Church Service with Holy Communion, Children's talk and 

Sunday school. Followed by Kazdanga school Soup lunch (all proceeds will go to 
feed the needy school children of Kazdanga in Latvia.) 
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