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Gaišums no pūpoliem spīd – 
glāsmains un sudrabains gaišums. 
Liegi tas piepilda dienu –  
itin kā apmīļodams, 
viegli un maigi, – kā jausma. 

Lielās Piektdienas bēdas 
iet dusēt zem jaunajiem asniem, 
zem mirdzošo pūpolu saknēm, 
zem krokusiem, hiacintēm. 

 
 

Lielās Piektdienas bēdas 
izzied narcisēs baltās 
un mūžīgās dzīvības ilgās 
smaržā uz debesīm ceļas. 

Kamene zeltaini brūna, 
piesaules atmodināta, 
aplipusi ar medu, 
saldi dūc Lieldienu dziesmu, 
šūpojoties uz trausla 
baltas narcises zieda. 
 



Draudzes dzīve martā 

Svētdien, 4. martā, plkst. 11:00 – Pulkveža Oskara Kalpaka piemiņas un draudzes darbinieku 
ievešanas amatā dievkalpojums ar Svēto vakarēdienu. Sekos sadraudzība, stāstījums 
par Jelgavu un Visvara Ģigas 80 gadu jubilejas atzīmēšana.   

Svētdien, 11. martā, plkst. 11:00 – Gavēņa laika ceturtā svētdiena. DIEVKALPOJUMS. Sekos 
sadraudzība un plkst. 12:30 Latviešu kredītsabiedrības sapulce. Lūdzu ievērot, ka 
pulkstens „jāpagriež” stundu uz priekšu sakarā ar „Daylight savings time” sākumu. 

Ceturtdien, 15. martā, plkst. 11:00 – Rīta Bībeles stunda, tiek dziļāk pētīts Marka evaņģēlijs. 

Svētdien, 18. martā, plkst. 11:00 – Gavēņa laika piektā svētdiena. DIEVKALPOJUMS. Sekos 
sadraudzība. 

Ceturtdien, 22. martā, plkst. 17:30 – Ciešanu laika Celsmes vakars ar vakariņām, prezentācija par 
apustuli Pāvilu un svētbrīdis (skat. reklāmu). 

Svētdien, 25. martā, plkst. 11:00 – Pūpolu svētdienas DIEVKALPOJUMS ar Svēto vakarēdienu. 
Šajā svētdienā būs bērnu uzruna un Svētdienas skola. Dievkalpojumu kuplinās 
draudzes koris. Sekos sadraudzība.  

Otrdien, 27. martā, plkst. 19:00 – Vakara Bībeles stunda, tiek dziļāk pētīts Jāņa evaņģēlijs. Bībeles 
stundu noturēs draudzes bibliotēkas telpās. 

Ceturtdien, 29. martā, plkst. 18:00 – Zaļās ceturtdienas DIEVKALPOJUMS ar Svēto vakarēdienu. 

Piektdien, 30. martā, plkst. 18:00 – Lielās piektdienas DIEVKALPOJUMS ar Svēto vakarēdienu. 

Svētdien, 1. aprīlī, plkst. 8:00 – Kristus Augšāmcelšanās svētku DIEVKALPOJUMS ar Svēto 
vakarēdienu – Lieldienas. Dievkalpojumu kuplinās draudzes koris. Sprediķis būs angļu 
valodā. Pēc dievkalpojuma draudzes jauno vīru sarūpētas Lieldienu brokastis – visi mīļi 
aicināti! 

Svētdien, 8. aprīlī, plkst. 10:00 – Baltā svētdiena. DIEVKALPOJUMS. Šajā svētdienā būs bērnu 
uzruna un Svētdienas skola. Sekos sadraudzība. Lūdzu ievērot, ka ar pirmo svētdienu 
pēc Lieldienām līdz pirmajam Adventam dievkalpojumi sākas plkst. 10:00. 

 

 

 
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). 

 
 

Pērminderu kalpošana 

Svētdien, 4. mar. – A. Roethler, V. Konters. 
Svētdien, 11. mar. – A. Vīksniņš, G. Luss. 
Svētdien, 18. mar. – L. Dingley, V. Sviķis. 
Svētdien, 25. mar. – S. Straumane, G. Luss, 
A. Švalbe. 
 



Jo no Kunga es saņēmu, ko arī esmu jums nodevis tālāk – ka Kungs Jēzus tajā naktī, kad viņš tapa 
nodots, ņēma maizi, 24 pateicies lauza un sacīja: tā ir mana miesa, dota par jums, to dariet, mani 
pieminēdami. 25 Tāpat viņš ņēma arī biķeri pēc mielasta, sacīdams: šis biķeris ir jaunā derība manās 
asinīs, to dariet, cikkārt jūs to dzerat, mani pieminēdami! 26 Cikkārt jūs no šīs maizes ēdat un no šā 
biķera dzerat, jūs pasludināt Kunga nāvi, tiekams viņš nāk.      1. vēstule korintiešiem 11:23-26 

Mācītāja Dāga Demandta sprediķis Zaļā ceturtdienā 
Mūsu rokas stāsta mūsu stāstus 

Man patīk mans darbs būt mācītājam. Tas ir aicinājums, darbs un privilēģija. Viens no iemesliem, 
kāpēc man patīk mans darbs – man patīk izdalīt Svēto vakarēdienu. Es jūtos svētīts, pagodināts, ka 
varu teikt Svētā vakarēdiena iestādīšanas vārdus pie altāra, laužot maizi un sakot, ka tā ir Kristus 
miesa un asinis. Es jūtos pazemīgs, ka varu baudīt Svēto vakarēdienu kopā ar jums. Viena 
apbrīnojama lieta, ko esmu ievērojis, kad dalu Svēto vakarēdienu te, mūsu baznīcā, vai vienalga, 
kurā baznīcā, ir dažādība cilvēku rokās. Cilvēku rokas tik ļoti atšķiras, kad tās redzu izstieptas, lai 
saņemtu sakramentu. Es redzu tik dažādas rokas cilvēkiem, kurus es mīlu, kuri mani izaicina un arī 
kurus es pirmo reizi redzu. Es redzu rokas ar rētām, gludas rokas, raupjas rokas, rokas ar tinti no 
rakstīšanas, rokas, kurām ir artrīts. Šīs rokas ir ar rotām, bez rotām, prātīgas un jūtīgas. Rokas stāsta 
mūsu stāstus. Par dārzu, ko esat iesējuši, par bērniem, ko esat paēdinājuši. Par darbu, ko dzīvē 
veicat un kā izmantojat jūsu laiku. Un vēl ir neskaitāmi stāsti, ko jūsu rokas neatklāj no sāpēm, 
noslaucītām asarām, sadzijušām brūcēm, par to, ko esat uzcēluši un to, ko esat saplēsuši. Un man ir 
tas gods dot jums rokās gabalu no Kristus salauztās miesas, no Kristus, kura rokas arī sadzija, turēja, 
uztraucās, rūpējās un strādāja. 

Un tādā veidā mēs turpinām kristietības stāstu, mēs esam kristietība. Iedomājaties rokas evaņģēlijā. 
Marijas rokas, cieši turēdamas mazo zīdaini Jēzu, bēgot uz Ēģipti. Zvejnieku rokas, kuras izmeta jūrā 
tīklus. Sievietes rokas, kura mazgāja Jēzus kājas ar saviem matiem. Tur bija tās rokas, kas skārās 
pie Jēzus drēbēm cerībā, ka notiks dziedināšana. Tur bija rokas, kas Viņu nodeva. Tur bija Pilāta 
vainīgās rokas, kuras tika nomazgātas no atbildības. Rokas, kuras turēja palmu zarus, rokas, kuras 
turēja pātagas. Rokas, kuras viņu pienagloja pie krusta, un rokas, kuras mierīgi Viņu nocēla no 
krusta, nomazgāja un apglabāja. Un kamēr stāsts turpinās, šīs rokas paliek par mūsu rokām. Mūsu 
augšup vērstajās rokās, nometušies uz ceļiem, mēs saņemam Kristus miesu. Un kamēr mēs sēžam 
un esam nometušies uz ceļiem… Mūsu rokas, unikālas un atklātas, kuras atklāj mūsu dzīves, paliek 
vienādas.  

Visi vienādi izstiepj savas rokas. Visi saņem to, kas viņiem ir vajadzīgs, nevienam nav vairāk vai 
mazāk. Kristus miesa, debešķīga maize. Dievgalds tika iestādīts tad, kad Jēzus dalīja maizi tiem, kas 
viņu mīlēja un sēdēja ap galdu ar Viņu. “Ņem un ēd, tā ir mūsu Kunga Jēzus Kristus miesa, kas par 
tevi nodota nāvē.” Jēzus rokas būs caurdurtas ar naglām. Uz Viņa rokām vienmēr būs rētas. Tās 
stāstīs stāstu par to, kā Viņa ķermenis tika salauzts mūsu dēļ. Pēdējo vakariņu stāstā mums arī tiek 
atgādināts par draugu rokām, kuras nodod, kļūdās, par cilvēku jūtām katru reizi, kad mēs 
nometamies ceļos. Mēs atceramies šo stāstu katru reizi, kad atveram mūsu rokas, lai saņemtu 
Kristus miesu, salauztu priekš mums. Mūsu rokas iztēlo šo stāstu katru reizi, kad mēs kopīgi svinam 
mielastu, kamēr mūsu prāti un sirdis steidzas, lai to visu saprastu un lai tas mums piederētu. Ar mūsu 
rokām un balsīm mēs atceramies mūsu kristiešu stāstu, daļas, par kurām lepojamies un arī daļas, 
kas ir bijušas grūtas. Mēs saredzam sevi citos kristiešos, kuri ir izdzīvojuši šo stāstu, mēs 



identificējamies ar viņiem. Tomēr, šeit mēs esam šodien, mēģinām saprast mūsu realitāti un to, kas 
notika pagātnē. Tā kā mūsu senči, kuri sēdēja ap galdu ar Kristu, mēs tuvojamies šim galdam, 
mazliet apjukuši, nobažījušies, mazliet vainīgi, mazliet augstprātīgi, mazliet pilnvaroti, mazliet 
paštaisni. Tajā brīdī, kad mēs nometamies ceļos, atveram mūsu rokas uz augšu, lai saņemtu maizi, 
kura baros mūsu ķermeni un dvēseli, šajā brīdī mēs kopīgi kā dievlūdzēji tiekam vienādi mīlēti. 

Mūsu rokas stāsta mūsu stāstus, mūsu rokas, kuras ir izstieptas, rāda, ka mēs sniedzamies pēc 
ticības. Tajā brīdī. Un tad mūsu rokas atgriežas mūsu sēdvietās, ikdienas darbos, skandināt atslēgas. 
Mēs atgriežamies mūsu dzīvēs un domājam, kas būs nākamais. Un tā ir atbilde tam, kas tika mums 
dots mūsu rokās. Kad mēs saņemam maizi, Kristus miesu, mūsu rokās un ķermeņos, mēs sevi 
pildām, lai izietu pasaulē. Mēs gatavojamies priekš tā darba, ko mēs kā kristieši darām, Dieva darbu. 
Mēs ceļamies kājās, skatāmies uz nākotni, vienalga, kas būs. Nākamā stāsta daļa ir mūsu! Kristus 
sevi nogādāja mūsu rokās, un tagad mums ir Viņu jāiznēsā pasaulē. Mums ir izvēle, kā mēs to 
darām. Attīstīt vai pienaglot. Vai salikt mūsu rokas lūgšanā, atvērt tās grēksūdzē, vai tās veidot tik 
aizņemtas, ka nav iespējas tām lūgt. Kad mēs Zaļā ceturtdienā atstājam baznīcu, lietojam mūsu 
rokas, atbildot Kristus evaņģēlijam, mēs nesam šīs maizes atgādinājumu, salauztu miesu pasaulei, 
kurai ir vajadzīgs augšāmcelšanās solījums. Āmen.  

 
SVĒTDIEN, 25. MARTĀ 
PLKST. 11:00 

Pūpolu svētdienas dievk. 
ar Svēto vakarēdienu. 

Dievk. kuplinās draudzes koris. 
Sekos sadraudzība. 

CETURTDIEN, 29. MARTĀ 
PLKST. 18:00 

Zaļās ceturtdienas dievk. 
ar Svēto vakarēdienu. 

PIEKTDIEN, 30. MARTĀ 
PLKST. 18:00 

Lielās piektdienas dievk. 
ar Svēto vakarēdienu. 

SVĒTDIEN, 1. APRĪLĪ, PLKST. 8:00 

Kristus Augšāmcelšanās svētku 
dievkalpojums ar Svēto 

vakarēdienu – Lieldienas. 

Dievkalpojumu kuplinās draudzes 
koris. Sprediķis būs angļu valodā. 

Pēc dievkalpojuma draudzes jauno 
vīru sarūpētas Lieldienu brokastis. 

Visi mīļi aicināti! 



16. marts – Leģionāru diena 

Tuvojas atkal diena, kad latvieši atceras savus leģionārus, kuŗi Otrā pasaules kaŗa laikā veltīgi cīnījās 
pret otrreizēju Padomju Savienības okupāciju Latvijā. Tā ir diena, par ko daudz debatēts, gan mutiski, 
gan rakstiski. Gribu ar mūsu lasītājiem dalīties ar nesen pārlasītām mācītāja Gunta Kalmes 
pārdomām par šo tematu. 

Savā grāmatā “Durvis uz mājām” mācītājs Kalme Latviešu leģiona atcerei ir veltījis vairākus 
rakstus/sprediķu tekstus un viņš iesāk tos ar apgalvojumu: “Mēs kā tauta nekad, NEKAD! neesam 
samierinājušies ar iebrucējiem. Un leģionāri ir vēl viens pierādījums tam un vēl viens posms mūsu 
tautas pretestības, izturības un varonības vēsturē.” 

Saviem 2001. un 2004. gadā teiktajiem sprediķiem viņš licis virsrakstu “Pārbaudiet garus!” un devis 
Svēto rakstu norādi “Mīļie, neticiet katram garam, bet pārbaudiet garus, vai viņi ir no Dieva.” (1. 
Jņ.4:1) Un tad viņš ķeras pie dažādu šīs dienas nozīmes aspektu apceres, vispirms par tās nozīmi 
toreiz un tagad. Rita Drone 

“Kur Leģions, tur…?”     

Kad 15. divīzija jau cīnījās Pomerānijā, t.i., aiz Latvijas robežām, tās cīņas gara uzturēšanai tika 
radīts lozungs “Kur Leģions, tur arī Latvija.” Tas nozīmēja, ka arī ārpus Latvijas robežām Leģionam ir 
līdzdaļa pie Latvijas. Arī ārpus tās divīzija cīnās pret to pašu ienaidnieku, kuŗš ir paverdzinājis 
Dzimteni, tā savos cīnītājos pārstāv un nes brīvās Latvijas ilgas. Šodien šis lozungs skan savādāk:   
kādu vietu, vērtību ierādām Leģionam un tātad tam, par ko viņi cīnījās – Latvijai pašai – mūsu vērtību 
skalā? 

Pret ko? 

Vērtēt, pārbaudīt, skatīt kritiski ir ārkārtīgi svarīgi. Ne velti minētais Dieva vārds aicina: “Pārbaudiet 
garus!” Mēs varam mesto izaicinājumu pieņemt un izvērtēt. Kas bija tas, pret ko leģionāri cīnījās? 

Nebūs pārspīlējums sacīt – pret 20. gadsimta lielāko ļaunumu – totalitāro komunismu, kas bija 
paverdzinājis Krieviju, lielu daļu Āzijas un vēlāk uz pieciem gadu desmitiem arī mūsu Dzimteni. Bet 
tas vēl nebija viss tā nodarījums. Komunisms bija ne tikai lielu pasaules teritoriju ārēja okupācija.  
Daudzkārt vairāk tas bija cilvēka dvēseles, sirds un prāta pakļaušana, cilvēka personības kā tādas 
mērķtiecīga iznīcināšana. 

Komunisma definīcija 

Politologi, sociologi un vēsturnieki vēl joprojām diskutē, kas tad īsti ir komunisms, kādēļ tam izdevās 
gūt tik plašus panākumus, un nevar nonākt pie vienota secinājuma.                 

Baznīcai, pret kuŗu vērsās viens no pirmajiem un masīvākajiem šīs ideoloģijas triecieniem, tas bija 
skaidrs jau no paša sākuma – komunisms ir cilvēka pašu zemiskāko, ļaunāko un riebīgāko dziņu 
sacelšanās pret visu, kas ir labs, cilvēcīgs un svēts. Vēl vairāk, tas ir lepošanās ar to, no kā parasti 
cilvēce kaunējusies. Komunisms ir materiālistiskas ideoloģijas līdz zvēriskumam satracināta un 
apstulbināta cilvēka dumpis pret dievišķo. Un, tā kā dievišķums ir cilvēcības pamats, tad arī pret to. 

 



Trīskāršā traģēdija 

Ja vērtējam šo mūsu tautas bruņotās cīņas iznākumu pret šo ļaunumu Vācijas-Krievijas kaŗā – kāds 
tas bija? Vienā vārdā – traģisks! Trīskārt traģisks, jo, pirmkārt, mūsu tautieši cīnījās pretējās frontes 
līnijās; otrkārt, atsevišķos frontes iecirkņos (piemēram, pie Džūkstes) bija gadījumi, kad cīņā sastapās 
brālis ar brāli un tēvs ar dēlu, un treškārt, tādēļ, ka pareizs ir mūsu vēsturnieku atzinums: “Cīņa par 
vienas armijas (PSRS vai Vācija) sakāvi nozīmēja otras armijas iekarojumu veicināšanu Latvijā. No 
Latvijas valsts un latviešu tautas viedokļa nebija uzvarētāju, bet abās armijās karojošie bija kaŗa 
upuri. 

Rietumeiropa nenodalīja PSRS cīņu pret Vāciju un Rietumeiropas cīņu pret Vāciju. Tāpēc leģionāru 
traģēdija bija tā, ka viņu cīņa pret PSRS otrreizēju okupāciju pasaulē tika uztverta kā cīņa pret visu 
antihitlerisko koalīciju. Kā ilustrācija tam kalpo gadījums ar kādu latvju leģionāru rietumu filtrācijas 
nometnē. Ģenerālis Bangerkis raksta savās atmiņās: Vienam no man pazīstamiem karavīriem 
skrīnēšanas pārrunu noslēgumā  ierēdnis rezultējoši jautājis: “Tātad jūs atzīstaties, ka paši brīvprātīgi 
esat piedalījušies cīņās un karojuši pret mūsu sabiedroto, tātad arī pret mums?”, uz ko bijušais 
karavīrs atbildējis apmēram šādi: “Es jau nu nezinu, ko jūs saprotat zem vārda “brīvprātīgi”. Manu 
tēvu un māti boļševiki deportēja 1941. gadā  uz Sibīriju, manu brāli viņi nošāva. Man pašam ar lielām 
pūlēm un dzīvības briesmām izdevās izlekt pa logu un iebēgt mežā, kur es kļuvu par partizāni un 
vēlāk par leģionāru. Ja jūs domājat, ka viss tas no manas puses noticis “brīvprātīgi”, tad es tur nekā 
nevaru darīt. Es personīgi neuzskatu savu rīcību par brīvprātīgu, bet gan par uzspiestu. Un ja 
boļševikus jūs uzskatāt par saviem draugiem, tad es esmu karojis arī pret jums. Bet viņi ir mani 
nāvīgākie ienaidnieki, un es pret viņiem esmu cīnījies un cīnīšos arī turpmāk, kad vien un kā vien 
iespējams.” 

Tas ir brīdinājums vieniem neuzņemties “lielākā brāļa” aizbildniecisko lomu, otriem – neļauties sevi 
nostādīt vienmēr pakļautā, pazemotā un vēl jo vairāk arī vainīgā stāvoklī. Un ikvienam – nevērsties 
pret patiesību un neļaut izpārdot savas garīgās un morālās vērtības par pārejošām ekonomiskām vai 
sociālām ērtībām. Tas ir arī aicinājums atcerēties, ka Latvija ir Dieva dāvana mums, kas tāpēc kā 
tāda ir jāsargā ne tikai militāros, bet arī propagandas kaŗos.  

 



 

Padomes sēde februārī 
Februāra sanāksmē runājām par draudzes atbalstu Ace in the City organizācijai. Atcerēsimies, ka 
2017. gada vasarā ziedojām mugursomas un skolas materiālus skolniekiem Powderhorn apkaimē! 
Dāmu saime šogad atkal atbalsta 7 bērnus Folwell skolā ar nedēļas nogaļu maltītēm. Kopš janvāra 
mūsu draudze ir atbildīga vienu reizi mēnesī izdalīt šīs maltītes 75 bērniem. Izdalēs ir piedalījušies 
mācītājs Dāgs, Larisa Ozola un Andrejs Lazda. Mācītājs 18. janvārī tikās ar Ace in the  City Director 
of Development, Jill Erickson, lai pārrunātu jaunas kalpošanas iespējas. No Jill izskanēja trīs 
aicinājumi. Pirmkārt, Ace in the City meklē telpas, kur rīkot vasaras nometni (2 reizes nedēļā uz 3 
nedēļām) – lasīšanas un “zinātnes” apmācības – pamatskolniekiem. Otrkārt, tikām atkārtoti aicināti 
piedalīties šīs vasaras mugursomu akcijā un uzzinājām, ka ir vajadzība, kur glabāt mugursomas 
vasarā. Treškārt, Ace in the City darbinieku algas pārsvarā nāk no ziedojumiem. Padome nolēma 
ziedot $1,000 Ace in the City darbinieku atbalstam. Lasiet vairāk par Ace in the City 
www.aceinthecity.org. 
2018. gada padomes konstruēšanas sēdi saliksim kopā ar padomes ikmēneša sēdi. Sēde notiks 
nevis mēneša otrajā otrdienā kā parasti, bet gan pirmajā otrdienā, proti, otrdien, 6. martā, pulksten 
19:00. Padomes sekretāre un draudzes darbvede Vija Treiberga kopā ar Svētrīta Zvanu redakciju 

Dāmu saimes ziņas 
Februāra mēnesī pie galdiņa kalpoja Irēne Rudzīte, Vilis Vikmanis 2x, Ausma Ģiga. Ziedus uz altāra 
lika Rita Drone, Aina Rozenberga, Benita Štelmachere, Aija Vikmane, Baiba Rudzīte. Par 
sadraudzību rūpējās Sarma Straumane, Viktors Konters ar palīgiem, dāmu saime. 
Ja varat palīdzēt sadraudzības stundā vai ziedot produktus, lūdzu sazinaties ar 
janvāra/februāra/marta mēneša darba grupas vadītāju Ilgu Dulbi: 952-884-2628. 
Ja vēlaties likt ziedus uz altāŗa, zvaniet Laimai Dingley (612-866-3235) vai Selgai Pētersonei 
(651-484-6046). 

Pateicība no dāmu saimes 
Dāmu saime vēlas izteikt sirsnīgu pateicību Viktoram, Aleksandram un Kristīnei Konteriem, kā arī 
Vilnim Štolceram par 11. februāra sadraudzības rīkošanu! Ar lielu prieku baudījām gardo savvaļas 
rīsu zupu un visus pārējos labumus. 

Lasīšanas pulciņš 

Lasīšanas pulciņš pašreiz lasa Daces Judinas romānu “Septiņi 
vakari (Ozoli. Māju un dzimtas stāsts)”, kas ir pirmā grāmata ciklā 
“Latvijas simtgades romāni”. Šo grāmatu pārrunāsim trešdien, 28. 
martā, plkst. 10:00 baznīcas lejas telpās. Visi mīļi aicināti! 
 
Katrīna un Mārtiņš ierodas nesen nopirktajās “Ozolu” mājās, kas 
noslēpušās dziļi mežā. Pārkāpjot vecā nama slieksni, viņi atrod 
vecu mājasgrāmatu un nonāk it kā citā dimensijā – pazūd laiks, 
un nākamajās septiņās dienās jaunieši piedzīvo biedējoši reālas 
atklāsmes par to, kas pēdējo divsimt gadu laikā noticis ar šo māju 
un tās saimniekiem. Septiņi “Ozolos” pavadītie vakari izmaina 
jaunā pāra dzīvi, pārbauda viņu jūtu stiprumu un atsedz kāda 
rūpīgi glabāta noslēpuma plīvuru. 

 

DRAUDZES DZĪVE 
 



Bibliotēkai pazudušas grāmatas 

Kādreiz draudzes bibliotēkas grāmatas iet no rokas rokā un neatgriežas bibliotēkā. Pašreiz mēs 
meklējam sekojošās grāmatas: 

Māra Zālīte “Pieci pirksti” 
Nora Ikstena “Mātes piens” 
Ilze Indrāne “Putnu stunda” 
Gunārs Janovskis “Uz neatgriešanos” 
Jānis Klīdzējs “Cilvēka bērns” 
Pauls Toutonghi “Red weather” 

Lūdzu, paskatieties, vai jums kāda no tām būtu mājās. Tām aizmugures vāka iekšpusē ir ielīmēta 
kabata. Ja atrodiet, lūdzam to atstāt uz klavieru ben̗k̗a baznīcas blakus telpā vai augšējā stāvā 
bibliotēkas stūrī uz skapīša. Biruta Sprūds un Anna Hobbs 

Draudzes padomes locekļi un bibliotekāre satiekas Naples, Floridā 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svētrīta Zvanu gada maksa 

$25 → $30 
Pēc vairākiem gadiem draudzes vadība ir nolēmusi 

paaugstināt Svētrīta Zvanu abonēšanas maksu uz $30 
gadā. Gada maksa sedz sagatavošanas, drukāšanas un 

izsūtīšanas izmaksas. 

Svētrīta Zvani iznāk 11 reizes gadā, tātad viens 
eksemplārs mēnesī lasītājam izmaksā $2.73. 

 

 

No kreisās Andrejs Vāpe, 
Anna Hobbs un Zīlīte Pelēce, 
baudot silto laiku Floridā. 

 

 



Papildinājums draudzes maksājumu sarakstam 2017. gadā
VĀRDS un UZVĀRDS Maksāšanas 

grupa
Draudzes 

uzturēšanai
Dažādām 

vajadzībām Non Cash Liftam Kopā $
Auleciems, Skaidrīte C 90.00 90.00
Barobs, Jānis un Jane Meyer A 160.00 160.00
Beķeris, Rūta C 407.00 190.00 170.00 767.00
Bērziņa, Biminita C 280.00 500.00 780.00
Biķeris, Artūrs C 450.00 450.00
Bikers, Ēriks A 150.00 150.00
Cers, Ilze C 565.00 565.00
Dauka, Milda C 367.00 60.00 427.00
Dingley, Laima Zoltners A 4,455.00 800.00 5,255.00
Dombrovskis, Skaidrīte C 1,755.00 285.00 2,040.00
Drone, Rita C 1,000.00 560.00 1500.00 3,060.00
Eglītis, Mirdza C 950.00 130.00 250.00 1,330.00
Erdmanis, Uldis un Inese CC 500.00 145.00 58.66 703.66
Grāvītis, Jānis un Inta CC 2,135.00 675.00 150.00 2,960.00
Grotāns, Jānis un Ilze CC 625.00 440.00 99.32 1,164.32
Ģiga, Miķelis A 3,000.00 1000.00 4,000.00
Jātnieks, Ģirts C 570.00 400.00 970.00
Kurmis, Arnis A 450.00 450.00
Kurmis, Irma CC 255.00 15.00 270.00
Lazda, Paulis un Irēne CC 4,900.00 10,500.00 15,400.00
Magons, Inta B 87.00 87.00
McLeod, Cory un Māra Pelēce AA 736.00 60.00 400.00 1,196.00
Mertz, John un Kristīne Duņēns AA 1,390.00 1,390.00
Nagobads, Visvaldis C 400.00 30.00 100.00 530.00
Ogriņš, Inesis un Skaidra CC 229.00 229.00
Ozols, Jānis un Ruta CC 600.00 250.00 850.00
Pogulis, Jānis C 250.00 60.00 10.00 320.00
Robiņš, Brigita C 2,437.00 100.00 2,537.00
Rogers, Linda Rudzitis A 172.00 172.00
Rozenbergs, Aina C 630.00 90.00 200.00 920.00
Rudzītis, Tālivaldis un Irēne CC 677.00 115.00 145.00 937.00
Skujiņš, Jānis Paulis A 250.00 50.00 300.00
Sproģis, Laimonis CC 4,100.00 1,300.00 5,400.00
Sprūds, Andris un Biruta CC 6,396.00 800.00 7,196.00
Štolcers, Ivars A 345.00 345.00
Štolcers, Māris un Skaidrīte CC 4,220.00 640.00 301.43 5,161.43
Štolcers, Vilnis A 365.00 100.00 465.00
Tūters, Uldis C 200.00 200.00
Vāpe, Andrejs C 995.00 1,510.00 19.00 3000.00 5,524.00
Vijums, Aija C 1,180.00 300.00 22.17 1,502.17
Vijums, Regīna C 735.00 500.00 1,235.00
Vikmanis, Vilis un Aija CC 3,750.00 3,370.00 7,120.00
Vīksniņš, Ansis A 4,900.00 100.00 5000.00 10,000.00

Draudzes kasieris Visvaris Ģiga un darbvede Vija Treiberga



 2017. GADA DĀMU SAIMES KASES IZPILDĪJUMS UN 2018. GADA PROJEKTS

IENĀKUMI
 2017.g. projekts 2017.g. izpildījums  2018.g. projekts

Tirdziņi, Pļaujas svētki, pusdienas $15,000.00 $21,997.34 $17,000.00
Dāmu saimes kafijas galdi $3,000.00 $2,447.00 $3,000.00
Ziedojumi $1,000.00 $1,280.00 $1,500.00
Pavārgrāmatas $300.00 $120.00 $150.00
Dažādi $500.00 $3,834.58 $1,000.00

KOPĀ $20,300.00 $29,687.65 $22,650.00
  

IZDEVUMI
2017.g. projekts 2017.g. izpildījums 2018.g. projekts

Tirdziņi, Pļaujas svētki, pusdienas $3,000.00 $2,736.85 $3,500.00
Palīdzība LV māsu dr. $2,500.00 $0.00 $1,000.00
ALA, Garezers, LELBA, OMFA, u.c. $4,500.00 $5,766.00 $4,500.00
Zied. vietējām grupām, skolai, korim u.c. $5,500.00 $3,154.15 $5,500.00
Draudzes aprūpei, saimniecībai $1,200.00 $576.15 $1,000.00
Dievkalpojumu kuplināšanai $2,000.00 $2,171.75 $2,500.00
Dažādi $1,600.00 $4,050.76 $2,000.00

KOPĀ $20,300.00 $18,455.66 $20,000.00

Ienākumi 2017.g. $29,687.65
Izdevumi 2017.g. $18,455.66
Atlikums $11,231.99

Ārpus budžeta izdevumi virtuvei  $43,424.80
Virtuves remontiem ienākumi $17,078.00
Iztrūkums $25,094.00

BILANCE UZ 2018. GADA 1. JANVĀRI

Latviešu kredītsabiedrībā $2,240.19
Dāmu saimes kontā $1,673.35
Baznīcas dāmu saimes kontā $2,073.77

$5,987.31



 

LATVISKO CIMDU IZSTĀDE 
no 10. līdz 24. martam Ingebretsen’s veikalā. Ceļojoša izstāde no Latvijas ar vietējiem paraugiem. 

••• 
MINESOTAS LATVIEŠU KREDĪTSABIEDRĪBAS GADSKĀRTĒJĀ BIEDRU SAPULCE 

svētdien, 11. martā, plkst. 12:30 latviešu draudzes nama lejasstāvā. 
Visi kredītsabiedrības locekļi laipni aicināti. Pēc sapulces siltas pusdienas. 

••• 
IMANTA-DIMANTA UN DRAUGI KONCERTS 

svētdien, 25. martā, plkst. 16:00 īru klubā “Celtic Junction”. 
Latviešu tautas un postfolk mūzika. Atspirdzinājumi. Ieeja: $20, bērniem zem 16. g. $5. 

(Skat. reklāmu.) 

Laila Robiņa drāmā “Deception” 

 

 

 

 

 

 

 
Sākot ar 11. martu, tūlīt pēc “American Idol” ABC televīzija (Minesotā #5 kanāls) rādīs drāmu 
“Deception”. Mūsu Laila Robiņa drāmā tēlo FBI aģenti. 

A superstar magician Cameron Black (Jack Cutmore-Scott) whose career is ruined by scandal has 
only one place to turn to practice his art of deception, illusion, and influence, the FBI where he'll 
become the world's first consulting illusionist, helping the government solve crimes that defy 
explanation, and trap criminals and spies by using deception. 
 

Giancarlo Guerrero conducts Tchaikovsky and Bernstein / Laila Robins, speaker 
 
Boston Symphony Orchestra 
March 15, 16, 17 at 8 pm Symphony Hall – Boston, MA 
Artist Information: Giancarlo Guerrero, conductor; Tamara Willson, sporano; 
Laila Robins, speaker; Tanglewood Festival Chorus; James Burton, 
conductor; The Choir of St. Paul's Harvard Square; John Robinson, conductor. 
Continuing this season's centennial celebration of the great Leonard 
Bernstein, Costa Rican conductor Giancarlo Guerrero returns to lead the BSO 
in Bernstein's Symphony No. 3, Kaddish, which is dedicated to the memory of John F. Kennedy. The 
Jewish “Kaddish” is the prayer chanted for the dead, a hymn of praise to God's name.  

KAS NOTIEK DVĪŅU PILSĒTĀS? 
 



Draudzīgā aicinājuma pieminēšana 

Starp sniegainām dienām sestdien, 24. februārī, Mineapoles/St. Paulas latviešu skolas saime 
atzīmēja Draudzīgo aicinājumu.  

“Nedomāsim, ka ar vārdiem vien pietiek. Simts un tūkstoškārt svarīgāks par visiem vārdiem ir 
piemērs un priekšzīme.” Šie vārdi, ko teica bijušais Latvijas valsts prezidents Kārlis Ulmanis, bija 
nozīmīgi toreiz un turpina būt nozīmīgi vēl joprojām šodien. Savā vārda dienā 28. janvārī viņš aicināja 
nevis viņam ko dāvināt, bet katram latvietim atbalstīt savu skolu, dāvinot tai grāmatas, mūzikas 
instrumentus, mākslu un citas skolai noderīgas lietas. Pirmajā gadā skolām tika uzdāvinātas vairāk 
nekā 1.7 miljoni grāmatas. Kārļa Ulmaņa aicinājums 1935. gadā Kārļos, 28. janvārī, latviešiem 
atbalstīt savas skolas ar mērķi uzlabot izglītības līmeni un līdz ar to arī vispārējo labklājības līmeni 
Latvijā tika nosaukts Draudzīgais aicinājums, 1994. gadā, atkal brīvajā Latvijā, šo tradīciju atjaunoja.  

Skolas priekšniece Indra Halvorsone ievadīja programmu, pastāstot, ka šogad skolā mācās 42 
skolnieki, strādā 16 skolotāji un 2 skolotāju palīgi. 

Mācītājs Dāgs Demands dalījās ar vairākiem Kārļa Ulmaņa teicieniem un novadīja lūgšanu. 

Bērnudārza klase: Nūra Huseinbegoviča, Kora Krāmere, Kaija Mērca, Ronans Blegens, Dainis 
Birmanis, Roberts Demandts, Lukas Grotāns, Elliass Rubenzers, Grants Štolcers nodziedāja dziesmu 
“Kāda kuram dziesma”, Dāvids Sarma pavadīja ar ģitāru.    

Sekoja skolas atmiņu grāmatas atvēršana, ko vadīja skolotāja Laila Švalbe, grāmatas veidotāja.   

Materiālu savākšana, pētīšana, grāmatas sakopošana prasīja daudz domu, laika, pacietības un darba 
spēka, kā arī daudz palīgu un darbinieku. 

Septītās klases skolnieki: Anna Donatelle, Kaija Halvorsone, Jūlija Pone-Ivaskēviča, Tamāra Ozola, 
Kaiva Pelēce un Ansis Ostmanis nolasīja absolventu atmiņu izvilkumus no grāmatas. 

“Lielākā maiņa pa šiem gadiem ir tas, ka Latvija izcīnīja un atkal ieguva savu brīvību. Tagad ir brīva 
ceļošana un izmaiņa ar Latviju. Kad es gāju skolā, vairākums bērnu nāca no ģimenēm, kur abi vecāki 
bija bēgļi no Latvijas, trimdinieki, mēs bijām pirmās paaudzes “amerikāņi”.” 

“Kad man bija 17 gadu, sāku strādāt par svētdienas skolas skolotāju. Kopā ar draudzeni mācījām 
pirmo klasi (piecgadīgos bērnus). Pirms skola sākās, visi pulcējāmies lejas stāva zālē uz rīta lūgšanu. 
Nebija bērnu uzruna dievkalpojuma laikā, kā to dara tagad. Mazās meitenes sacentās, kuŗas varēs 
turēt mūsu rokas ejot un nākot no svētbrīža.” 

“Atceros krāsainos baznīcas logus. Un ka bija jāceļas kājās, kad klasē ienāca skolotāja. Un vajadzēja 
glīti saģērbties, nedrīkstēja jebkurās ērtās džīnās nākt uz latviešu skolu. Man patika mana klase, es 
tajā jutos ērti. Domāju, ka mēs pārāk lielas galvassāpes nesagādājām skolotājiem. Vai?” 

“Stāv atmiņā, ka mēs rakstījām ar zīmuļiem, un, ja mēs kādu kļūdu ielaidām un izdzēsām, tad 
Zoltnera kundze mani apsauca un teica: “Gunāriņ, kāpēc Tev tādas cūciņas uz lapas?”” 

“Ziemassvētkos spēlējām sniega pārslas un eņģelīšus. Bija Ziemassvētku vecītis, tas katram 
skolniekam izdalīja konfekšu kulīti. Mēs, bērni, savā starpā minējām, kurš no pieaugušajiem bija 
paslēpies aiz garās bārdas.” 



“Manas atmiņas no latviešu skolas ir visvairāk atmiņas par draudzenēm un priekiem, ne mācīšanos. 
Manas vislabākās draudzenes bija latviešu skolā. Visu nedēļu plānojām ar manām latviešu 
draudzenēm, ko mēs darīsim nedēļas nogalēs, kad atkal varēsim satikties skolā.” 

“Kad mūsu klasi pārcēla uz baznīcas pašu augšējo stāvu, tad gan jutāmies, ka esam “lielie”. Kaut gan 
tāpat turpinājām pa starpbrīžiem skriet no pagrabstāva uz augšējo, gan pa galvenajām trepēm, gan 
pa “slepenajām trepēm”, kas veda aiz vidus stāva skatuves. Kas par brīnišķīgu vietu tā vecā baznīca 
bija! Bija, kur slēpties, kur ložņāt, kur izpētīt tādas brīnumainas lietas kā baznīcas zvana torni un 
slēgto balkonu ar ērģelēm.” 

“Latviešu skolā vienmēr skanēja mūzika. Spilgti atceros, kā mācījos “Seši mazi bundzinieki” un 
“bunga-di-bungā-dī”. No rotaļām mīļākā bija “Es ar savu cisu maisu dancot gāju”. Un vēl pēc stundām 
tautas dejas – Sudmaliņas, Pērkonītis un Ačkups! Pie muzikālām atmiņām arī jāpieskaita teātrus –
Sprīdīti, Zelta zirgu, Maiju un Paiju. Šie uzvedumi cēla mums priekšā veselu latvisku pasauli.” 

“Bet atgriežoties pie mūsu Mineapoles/St. Paulas Latviešu skolas, tai vienmēr būs mīļa vieta manā 
sirdī. Neaizmirsīšu ne daudzos labos skolotājus, nedz daudzos labos skolniekus – ar visiem niķiem 
un stiķiem.” 

“Man ir ļoti labas atmiņas no skolas, kur es mācījos latviešu valodu un kultūru. Es tur ieguvu labus 
draugus. Man pamata mācības gramatikā, vēsturē, literatūrā deva iespēju mācības turpināt Gaŗezera 
vasaras vidusskolā, kuŗu es absolvēju.” 

Sekoja mūzikas priekšnesums, kur skolas audzēkņi nodziedāja “Āvu, āvu baltas kājas”, visus 13 
pantus, dziedāšanu papildinot atbilstošām roku un kāju kustībām.     

Pagājušā gadā mūsu latviešu skolu absolvēja četri audzēkņi, Elizabete (Zippa) Čuriska, Katrīna 
Dinglija, Maija Sprengere-Otto un Gints Pelēcis. Pa vasaru viņi turpināja latviešu izglītību un ar mums 
dalījās ar vasaras piedzīvojumiem: Zippa un Maija piedalījās vasaras latviešu vidusskolā “Kursa”, un 
Katrīna un Gints braucienā “Sveika, Latvija!” 

Zippa un Maija sagatavoja slīdīšu raidījumu par Kursu. 

Kursa ir rietumkrasta vasaras vidusskola, kas atrodas pie Olimpiskā Nacionālā parka Vašingtonas 
štatā.  

Kursas mērķis ir, lai vidusskolas vecuma jaunieši apgūtu savu etnisko mantojumu. Mācību 
programma tiek veidota, lai audzēkņiem sniegtu vairākas iespējas iepazīties ar latviešu valodu, 
kultūru, vēsturi, ētiku un lai varētu satikties ar citiem latviešu jauniešiem, veidot jaunas draudzības.  

Katrīna Dinglija un Gints Pelēcis pastāstīja par “Sveika, Latvija!” programmu, rādīja slīdītes un dalījās 
ar saviem  iespaidiem. 

“Sveika, Latvija!” ir Amerikas Latviešu apvienības – ALAs organizētā un atbalstītā programma, kas 
veidota 90’s gados, lai latviešu skolu absolventiem sagādātu iespēju savām acīm redzēt to zemi, par 
ko viņi skolā ir mācījušies. ALAs mērķis ir turpināt izglītot un iesaistīt latviešu skolas absolventus 
latviešu sabiedrībā, nostiprināt viņos latvietību un attīstīt tēvzemes mīlestību.                



1997. gadā notika pirmais ALAs “Sveika, Latvija!” ceļojums ar 16 dalībniekiem. Līdz šim gandrīz 500 
jaunieši ir braukuši šajā izglītojošā ceļojumā pa Latviju.         

Septītās klases koklētāji nospēlēja “Zvejnieks mani aicināja” Zintas Pones vadībā. 

Vairākas latviešu organizācijas LOAM (Latviešu organizāciju apvienība Minesotā), dāmu saime, 
dievturi apsveica skolu un ziedoja naudu, atbalstot turpmāko latvisko izglītību. 

Noslēgumā kopēji nodziedājām “Daugav' abas malas”.  

Iesāku un gribu nobeigt ar Draudzīgā aicinājuma veidotāja, bijušā Latvijas prezidenta Kārļa Ulmaņa 
vārdiem: 

“Latvija lai mūžam dzīvo kā pērle jūras apskalota, saules – mīļās labās, gaišās, karstās – saules 
apstarota un sildīta, mūsu siržu mīlēta un mūsu roku, mūsu visu spēku un zināšanu celta un mūsu 
krūtīm un rokām aizstāvētā un sargātā Latvija tagad un visos laikos.” 

Pēc progammas sekoja siltas pusdienas, ko ziedoja Latviešu kredītsabiedrība, un ko gatavoja Anita 
Jurēviča ar palīgiem, varēja labi un garšīgi paēst un arī iegādāties no latvisko gardumu tirdziņa, ko 
ņemt līdzi mājās, varēja piedalīties bagātā loterijā un klusajā izsolē. Āva Bērziņa 

 

  
0.20% APR peļņas procenti ar 
ikmēneša izmaksu* 

23,000 Money Pass bankomāti ASV 
bez komisijas maksas  

Iepirkšanās Latvijā un citās valstīs bez 
valūtas konvertācijas uzcenojuma 

Internetbanka www.latviancu.com 

Čeku grāmata 

Bill Pay 

  

Jumis VISA debetkarte! 

Piesakies debetkartei šodien 
www.latviancu.com 

 T: (612) 722-5004     E: lcu@latviancu.com 

* ar elektronisko konta izrakstu (w/ e-statement)  



Draudzīgais aicinājums bildēs 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. klases skolnieki skolotājas Lailas 
Švalbes vadībā lasa dažādus 
atmiņu stāstus no jaunās 
Mineapoles/St. Paulas latviešu 
skolas atmiņu grāmatas. 
No kr.: Ansis Ostmanis, Jūlija 
Pone Ivaskeviča, Kaija Halvorsone, 
Tamāra Ozola, Kaiva Pelēce un 
Anna Donatelle. 

 

 
Gunda un Gerolds Luss, saņemot 
pateicības ziedus par ieguldījumu 

Mineapoles/St. Paulas latviešu skolas 
atmiņu grāmatas tapšanas procesā. 

 

 
Skolas skolēnu 
koris, dziedot “Āvu, 
āvu baltas kājas” 
skolotāja Benjamiņa 
Aļļes vadībā. 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. Anna Donatelle, koklējot “Zvejnieks mani aicināja”. 
2. Mineapoles draudzes dāmu saimes kasiere Skaidrīte 

Dombrovska apsveic latviešu skolu un pārzini Indru 
Halvorsoni. 3. Loterijas/izsoles rīkotājas no kr. Māra 

Pelēce, Larisa Ozola, Katie Skujiņa. 4. Saimniece Anita 
Jurēviča. 

 

Aldis Švalbe ar jauno 
Mineapoles/St. Paulas latviešu skolas 

atmiņu grāmatu. 

 



 

 

 

Latvija sveic Lietuvu simtgadē un vēl turēties kopā 

2018. gadā visas trīs Baltijas valstis svin 100 gadu pastāvēšanu. Lietuva un Igaunija svin š. g. 
februārī, bet Latvijai tas būs novembrī. Visas trīs valstis vieno kopēja vēsture, bet Latviju un Lietuvu 
arī kopēja valoda. 

Savā apsveikumā Lietuvai Latvijas prezidents Raimonds Vējonis saka: 

“Dārgā brāļu tauta! Sirsnīgi sveicu jūs Lietuvas valsts neatkarības atjaunošanas simtajā gadadienā! 
Gadsimtu griežos latviešu un lietuviešu likteņi ir cieši savijušies, un arī jaunās tūkstošgades 
izaicinājumi liek mums turēties cieši kopā. Kā vienmēr, arī šodien, ir tikpat svarīgi sajust otra plecu un 
būt gataviem to atbalstīt. Tomēr mūs saista kas vairāk. Tādēļ es šodien ar lepnumu atceros mūsu 
tautas dižā dzejnieka Raiņa vārdus: 

“Manī plūst latvju asins, 
Maisītas ar lietaviešu, 
Darot mani vienotāju, 
Dodot jaunu pienākumu.”  

Latviju un Lietuvu vieno ne tikai pagātne, bet arī kopīgs nākotnes redzējums – kopīga atbildība par 
notiekošo Baltijā, Eiropā un visā pasaulē. Mūs saista vēlme būt brīviem un veidot pašiem savas, 
brīvas un neatkarīgas valstis. Kopā mēs esam iegājuši brīvu un demokrātisku Rietumu valstu saimē, 
mūsu ekonomikas attīstās ciešā mijiedarbībā, un mūsu sadarbības iespējas ne tuvu nav izsmeltas. 
Latvija un Lietuva roku rokā iet garu un plaukstošu ceļu, un tas ir tikai sākums. 

Viena no skaistākajām pieturām šajā ceļā ir atbildība par mūsu kopīgo, abu pasaulē vienīgo baltu 
tautu kultūras mantojumu, kas ikgadēji simboliski tiek apliecināts Baltu vienības dienā. Mūsu kopējā 
jubilejas gadā notiks vēl viens zīmīgs pasākums. Šogad Rīgā pirmo reizi tiks pasniegta Baltu balva 
par ieguldījumu latviešu un lietuviešu valodas, literatūras un vēsturisko pētījumu veicināšanā, kā arī 
citās mums kopīgās jomās.” 

 



STĀSTU SEGA LATVIJAI – ārzemēs dzīvojošo latviešu veltījums Latvijas valsts simtgadei 

STĀSTU SEGAS atklāšana 8. februārī Alūksnē, Alūksnes muzejā pl. 17:00. 

Pirms diviem gadiem LaPa darbiniekiem radās ideja izveidot STĀSTU SEGU Latvijas simtgadei, 
izmantojot tekstilmozaīkas (patchwork) rokdarbu tehniku. Tekstilmozaīkas (patchwork) segas ir 
tradicionāls rokdarbu veids angliski runājošās zemēs. Izmantojot tekstilmozaīkas tehniku, dažādi, 
nelieli auduma gabaliņi tiek sašūti kopā vienā segā. Šādas segas nereti ieguva pat simbolisku nozīmi, 
un tika mantotas no paaudzes paaudzē, jo auduma gabaliņi bija ņemti no dažādos dzīves posmos 
svarīgām tekstīlijām – kāzu vai kristību kleitām, bērnu sedziņām, tautas tērpiem u. c., tādējādi 
atspoguļojot dzimtas dzīves notikumus daudzu gadu garumā. Segas sašūšanai bieži rīkoja talkas 
(quilting bees), kurās sievietes kopīgā darbā veidoja segu, vienlaikus stiprinot savstarpējās saites 
sarunās un dziesmās. 

STĀSTU SEGAS mērķis ir atklāt un veicināt ārzemēs dzīvojošo latviešu piederību Latvijai, ieguldot 
kopīgā rokdarbā gan savas domas par Latviju, gan arī darbu. Projekts devis iespēju latviešiem 
ārzemēs visās paaudzēs aktīvi līdzdarboties Latvijas simtgadē neatkarīgi no viņu dzīves vietas, 
vecuma un valodas spējām. STĀSTU SEGA ir unikāla dāvana Latvijai, kura liecinās nākotnes 
paaudzēm, ka Latvijas simtgades laikā dzīvojušajiem latviešiem pasaulē viņu Tēvzeme ir svarīga un 
mīļa! 

STĀSTU SEGAS īstenošana notika vairākos posmos. Projekta pirmajā posmā (09/2016-08/2017) 
muzeja darbinieki izsūtīja informāciju ārzemēs dzīvojošiem latviešiem – biedrībām, draudzēm, 
skolām, nometnēm, dažādām kopienām, Latvijas vēstniecībām u.c. Pēc noteiktiem parametriem 
sagatavotie tekstila darbiņi 15 x 15 cm lielumā visai drīz sāka nākt pa pastu no dažādām valstīm uz 
muzeja krātuvi Rīgā, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.   

Kopumā projekta ietvaros tika saņemti pavisam 1097 kvadrātiņi no visas pasaules!   

No tiem 840 darbiņu gatavojušas sievietes, 257 – vīrieši dažādās vecuma grupās. 

STĀSTU SEGAS gabaliņi uz Latviju atceļojuši gan no ASV – 564, gan Eiropas – 188, gan Kanādas – 
183, gan Austrālijas – 117, gan Āfrikas – 12, gan Āzijas valstīm – 8.  

Projekta otrajā posmā (09/2017-01/2018) visus atsūtītos tekstila darbiņus projekta darbinieki glīti un 
mākslinieciski noformēja vienā vērienīgā kompozīcijā.  

STĀSTU SEGAS salikšana notika Latvijas Nacionālās bibliotēkas vestibilā 2017. gada 14. oktobrī. 
LaPa muzeja darbinieki un palīgi šķiroja, kārtoja un salika vairāk kā 1000 kvadrātiņus vienkopus, 
klātesot citiem interesentiem un bibliotēkas apmeklētājiem.  

Visi STĀSTU SEGAI atsūtītie darbiņi kopā tika salikti vairākās 7 1,5 m x 3 m lielās segās! Pēc tam 
segas rūpīgi un stingri sašuva Lielvārdes uzņēmuma “Linu māja” meistares.   

Savukārt darinātāju pierakstītos stāstus un laba vēlējumus Latvijai dzimšanas dienā muzeja 
darbinieki pārrakstīja datorā. Dati tika ievadīti multimedija prezentācijā, kura būs apskatāma līdz ar 
STĀSTU SEGU. Ikviens STĀSTU SEGAS skatītājs varēs datoros palielināt bildes un labāk apskatīt 
katru STĀSTU SEGAS kvadrātiņu, kā arī iepazīt darinātāju stāstus. 



Projekta STĀSTU SEGA trešajā posmā notiks Latvijas simtgades dāvanas – STĀSTU SEGAS – 
izstādīšana vairākās vietās Latvijā.   

STĀSTU SEGAS izgatavošanas norisi var iepazīt Facebook lapā – www.facebook.com/stāstusega. 

Muzeja “Latvieši pasaulē” īstenoto projektu STĀSTU SEGA atbalstīja: Valsts kultūrkapitāla fonds, 
Latvijas nacionālā bibliotēka, ASV vēstniecība Rīgā, ALA Kultūras fonds, Latviešu fonds, Latviešu 
Nacionālās apvienības Kanādā Izglītības un kultūras fonds, Toronto latviešu kreditsabiedrība, Pēteris 
un Liene Kalniņi, Inese Liepiņa. 

Biedrība “Latvieši pasaulē – muzejs un pētniecības centrs” (LaPa) ir privāta, bezpeļņas organizācija, 
kas dibināta 2007. gadā. Biedrība uztur krātuvi, bibliotēku un biroju ar darbiniekiem Rīgā, kā arī 
aktīvu valdi un biedrus Latvijā un ārzemēs. LaPa veido ceļojošās izstādes, publikācijas, filmas un 
citus projektus par latviešu izceļotāju dzīvi, kultūru un devumu Latvijai. Laika gaitā ir plānots izveidot 
pastāvīgu muzeja ekspozīciju Rīgā vai kādā citā Latvijas pilsētā. 

Informāciju sagatavoja projekta vadītāja Aija Abens, stastu.sega2018@gmail.com, 26383060 

 

  



Mineapoles skolas atmiņu grāmata ir klāt! 
 

 

Grāmatā apkopotas bijušo absolventu, skolotāju, skolas darbinieku atmiņas, 
skolas 60 gadu jubilejas svinības un fotogrāfijas. 

Grāmatas cena: $15.00  

 

Grāmatas var iegādāties rakstot: 

lailasvalbe@gmail.com – Lailai Švalbei 

kkvk3447@msn.com – Kristīnei Konterei 



Aija
Vilmane

www.aijavilmane.com

Stikla māksliniece un grafiķe, kuras mīlestī-
ba ir jūra, koki, rudens smaržas un skaņas, un 
sīksīkas dabas detaļas, kurām tik bieži ikdienā 
paskrienam garām, savos darbos to visu ļauj 
mums skatīt notvertu un iedarinātu grafiskos 
tēlos un līnijās. Šie tēli un līnijas pārsteidzoši at-
dzīvojas uz papīra un stiklā, pulksteņos, glāzēs, 

krūzītēs, šķīvjos, karafēs... un eņģeļos.
“Mana kaislība ir grafika. Stikls ir atbilstošs ma-
teriāls, lai ar to darbotos vairākkārtēji – krāsu 
uzklāt, atspiest, ieberzēt un piededzināt, izmatēt, 
izkodināt, iegravēt – tā neskaitāmas reizes, kamēr 
esmu pietuvojusies iztēlotajam galarezultātam, 
protams, respektējot nejaušību kā neatņemamu 

kompozīcijas sastāvdaļu.”
Daba pārsteidz ar kataklizmām, laiks met kūleņus 
un dzīve sagādā izaicinājumus. Aijai Vilmanei 
(stikla māksliniecei un divu puisīšu māmiņai) ir 
sākusies cīņa ar nevēlamo, aci pret aci saskaroties 
ar audzēju. Viņa vienmēr klusi smaida, vienmēr 
labi izskatās un nevienam neko nelūdz, lai gan 
ikdiena nu jau vairāk kā gadu drīzāk atgādina mā-
jas klīniku nevis mākslinieces darbnīcu. Aicinu 
ne tikai mielot acis un sirdis ar Aijai dotā talan-
ta skaistumu, bet arī atbalstīt viņu, iegādājoties 
kādu no viņas darbiem. Darbus var pasūtīt www.

aijavilmane.com mājas lapā.
-Santa Kalnīte



Traveling exhibit of Latvian 
mittens from Latvia 

with some local additions at 
Ingebretsen’s  

March 10 - 24, 2018  
Opening March 10 at 2:00pm 

March 10th at 2:00pm, introduction and refreshments—

Ilze Kļaviņa 

Introduction to Latvian knitting designs—Ināra Porietis 

March 17th, what is Latvia and who are Latvians?—

Pēteris Kalniņš, Maija Zaeska (times will follow) 

 



  

 

 
 

MINESOTAS LATVIEŠU KREDĪTSABIEDRĪBAS GADSKĀRTĒJĀ BIEDRU SAPULCE 

2018. GADA 11. MARTĀ  

PLKST. 12:30   

LATVIEŠU BAZNĪCĀ 

3152 17TH AVE S, MINEAPOLĒ, MINESOTĀ 

PUSDIENAS IEKĻAUTAS   

Sapulces darba kārtība: 

1.  Sapulces atklāšana.  

2.  Sapulces priekšsēdētēja, sekretāra un balsu skaitītāja ievēlēšana. 

3.  2017. gada sapulces norises pārskats un tā apstiprināšana. 

4.  Vadības ziņojumi un to pieņemšana: 

• valdes prezidenta pārskats  

• izpilddirektora ziņojums 

• kasiera atskaite 

• iekšējā audita komisijas atskaite 

5.  2018. gada budžeta pārskats un tā apstiprināšana. 

6.  Amatpersonu ievēlēšana. 

7.  Sapulces noslēgums. 

 

Izņemot šo sapulces darba kārtību, valde nav saņēmusi citus priekšlikumus. 

Saskaņā ar statūtu 3. punktu, lai iesniegtu priekšlikumus 2019. gada sapulces darba kārtībai, tie jāiesniedz 

valdei līdz 2018. gada 19. decembrim. 

 

 

 

Vilnis Štolcers, sekretārs 

Mineapolē, 2018. gada 21. februārī 



 

Apustulis Pāvils 
 

Ciešanu laika Celsmes vakars 
Ceturtdien, 22. martā, plkst. 5:30 pm 

Baznīcas lejasstāvā 
 

Vakariņas grieķu stilā 
Prezentācija par apustuli Pāvilu 

Svētbrīdis 

Tādēļ iedrošiniet viens otru un stipriniet cits citu. 



 

IMANTA-DIMANTA UN DRAUGI koncerts  

Skaista mana tēvu zeme 
Svētdien, 25. martā, plkst. 16:00 īru klubā “Celtic Junction” 

836 Prior Ave N, St. Paul, MN 55104 
 

Ņemsim līdzi groziņus kopējam atspirdzinājumu galdam. Būs alus (ieskaitīts ieejas maksā). 
Ieeja: $20, studentiem $10, bērniem zem 16. g. $5. 

JAUNUMS: ģimenes biļetes - $40 (2 pieaugušie un 2 vai vairāki bērni) un 
$25 (1 pieaugušais un 2 vai vairāki bērni). 

Baudīsim mūsdienu latviešu tautas dziesmu koncertu dažādās apdarēs, kas piemērots visām paaudzēm 
un gaumēm, un vienosimies grupas pavadītajās sadziedāšanās un dejās! 

Koncertturneju rīko Amerikas latviešu apvienība (ALA), Dvīņu pilsētās koordinē un atbalsta LOAM. 



Pateicības 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

 

 
 

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! 

Sirsnīgs paldies mācītājam Dāgam Demandtam par apciemojumu svētku laikā, par Svēto 
vakarēdienu un skolas bērnu ceptajām piparkūkām. 
Uldis Tūters 
 Mīļā Skaidrīte! 

Paldies par jauko Ziemsvētku sveicienu un par Svētrīta Zvaniem. 
Marlēnai bija patīkams pārsteigums, redzot viņas rakstu (2017. g. dec. Svētrīta Zvanu izdevums), 

un ka jūs vēl atceraties mūsu ģimeni kā daļu no Mineapoles dzīves. Mums visai ģimenei ir ļoti 
patīkamas atmiņas no tiem laikiem Dvīņu pilsētās un priecājāmies jums līdz Super Bowl dienā. 

Vēlu jums skaistu 2018. gadu! 
Sirsnībā, 

Laura Ramane 
 Labdien, cien. Ilze un dāmu komitejas dalībnieces! 

Visas mūsu māmiņas no Bēbīšu mājas sūta jums lielu paldies par lielo kasti ar dāvanām. 
Bijām tur un kopā ar meitenēm priecājāmies par visām skaistajām lietiņām, kas bija kastes saturā. 
Arī mazie novērtēja dāvanas, kā arī pašu kasti! 
Dana no misijas “Pakāpieni” Latvijā 
 



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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NON-PROFIT ORGANIZATION 

U. S. POSTAGE PAID 
TWIN CITIES MN 
Permit no. 90327 

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 
$30.00 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, March 4, 11 am – Colonel Oskars Kalpaks Memorial Church Service with Holy 

Communion and men’s ensemble participating. Fellowship, presentation about the 
Latvian city of “Jelgava” and Visvaris Giga 80th Birthday Celebration. 

Sunday, March 11, 11 am – Church Service. Fellowship follows. Latvian Credit Union’s 
annual meeting at 12:30 pm. A reminder to turn your clocks 1 hr ahead beginning 
daylight savings time. 

Sunday, March 18, 11 am – Church Service followed by fellowship. 
March 10 - March  24 – Latvian Mittens Exhibit, Ingebretsen's. 
Thursday, March 22, 5:30 pm – Revival Evening, Dinner & Presentation “The Apostle Paul”. 
Sunday, March 25, 11 am – Palm Sunday Church Service with Holy Communion, Children's 

talk and Sunday school. The church choir will be participating. 
Sunday, March 25, 4 pm – Imanta Dimanta and Friends Concert, Celtic Junction, St. Paul. 
Thursday, March 29, 6 pm – Maundy Thursday Church Service with Holy Communion. 
Friday, March 30, 6 pm – Good Friday Church Service with Holy Communion. 
Sunday, April 1, 8 am – Easter Sunday Church Service with Holy Communion. Sermon will 

be in English. Church choir will be participating. Followed by an Easter Breakfast. 
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