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Astrīde Ivaska
VĒL VIENS RUDENS DZEJOLIS
Vasara tveŗas vēl zaru galos,
paegļa ogām pārvelkas blāvums zils.
Ik sauciens kļūst spalgāks,
un pāri siliem
pret rudeni paceļas tilts.
Paliks neteikti vasaras vārdi,
ko tik pirms lietavām sacīt drīkst.
Salnā izplēnēs sērmūkšu sārti,
bet pirms sniedziņš sijāsies sīks,
lieksies vasaras šūpuļa līksts.
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Draudzes dzīve septembrī
Piektdien, 23. augustā, plkst. 18:00 – Baltijas ceļa 30 g. jubilejas atcere ar cilvēku ķēdi pie mūsu
baznīcas ar igauņu un lietuviešu līdzdalību. Sekos vakariņas.
Svētdien, 25. augustā, plkst. 10:30 – Kapu svētki Crystal Lake kapsētā, 3816 Penn Ave N,
Minneapolis, MN 55412.
Svētdien, 1. septembrī – DIEVKALPOJUMA NEBŪS. Aicinām piedalīties draudžu dienās Katskiļos
no 28. augusta līdz 1. septembrim vai apmeklēt vietējo draudzi.
Svētdien, 8. septembrī, plkst. 11:15 – Draudzes izbraukums pie Pētera un Colleen Norām.
Izbraukšana no baznīcas plkst. 10:30. Sekos sadraudzība un pusdienas. Skat. reklāmu.
Svētdien, 15. septembrī, plkst. 10:30 – Četrpadsmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem.
DIEVKALPOJUMS ar Svēto vakarēdienu. Sekos sadraudzība.
Ceturtdien, 19. septembrī, plkst. 11:00 – Rīta Bībeles stunda.
Svētdien, 22. septembrī, plkst. 10:30 – Piecpadsmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem.
DIEVKALPOJUMS. Sekos sadraudzība un plkst. 12:00 LU gadasvētku akts.
Otrdien, 24. septembrī, plkst. 19:00 – Vakara Bībeles stunda, tiek dziļāk pētīts Jāņa evaņģēlijs.
Bībeles stundu noturēs draudzes bibliotēkas telpās.
Svētdien, 29. septembrī, plkst. 10:30 – Sešpadsmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem.
DIEVKALPOJUMS. Sekos sadraudzība un plkst. 12:00 Knuta Lesiņa laureātu koncerts.
Svētdien, 6. oktobrī, plkst. 10:30 – Pļaujas svētku DIEVKALPOJUMS ar Svēto vakarēdienu,
piedalīsies draudzes koris, būs bērnu uzruna un Svētdienas skola, sekos mielasts.

Svētrīta Zvanu redaktorei
jauns e-pasts:
edija.banka.demandta@gmail.com
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).

Pērminderu kalpošana
Svētdien, 25. aug., kapu svētki – V. Konters.
Svētdien, 1. sep. – Dievk. nebūs.
Svētdien, 8. sep. – A. Vīksniņš, L. Dingley.
Svētdien, 15. sep. – V. Konters, A. Roethler.
Svētdien, 22. sep. – L. Dingley.
Svētdien, 29. sep. – V. Konters.

Pat mēs, kas esam dzimuši jūdi, nevis pagānu grēcinieki, zinādami, ka neviens
cilvēks nekļūst attaisnots ar bauslības darbiem, bet vienīgi ticībā Jēzum
Kristum, esam sākuši ticēt uz Jēzu Kristu, lai kļūtu attaisnoti Kristus ticībā,
nevis pēc bauslības darbiem, jo pēc bauslības darbiem neviens cilvēks
nekļūst attaisnots. Ja mēs, kas meklējam attaisnošanu Kristū, paši nu
izrādāmies grēcinieki – vai tad Kristus kalpo grēkam? Nē, taču! Ja es no
jauna uzceļu to, ko nojaucu, tad es pats sevi padaru par pārkāpēju. Bet
caur bauslību es bauslībai esmu nomiris, lai dzīvotu Dievam. Līdz ar Kristu
esmu pienaglots krustā, tādēļ nevis es dzīvoju, bet manī dzīvo Kristus. Un
mana dzīve miesā tagad ir ticībā uz Dieva Dēlu, kas mani ir mīlējis un
atdevis sevi par mani. Es neatstumju Dieva žēlastību; jo Kristus veltīgi būtu
miris, ja Dieva taisnība nāktu caur bauslību. Pāvila vēstule galatiešiem 2:15-21

GARĪGĀ
MAIZE

Mācītāja Dāga Demandta sprediķis 2019. gada 28. jūlijā
Nāve un atdzimšana
1986. gada 26. aprīlī plkst. 1:23 no rīta notika neticamais
– Černobiļas atomelektrostacijas 4. reaktors eksplodēja.
2 cilvēki nomira tūlīt. Nākamajās 2 nedēļās nomira vēl 30
cilvēki. Novērtējums ir, ka starp 10,000 līdz 250,000
cilvēku ir cietuši šī notikuma dēļ. Kā šis varēja notikt? HBO
televīzijas programma, kura tika raidīta šī gada pavasarī
5 sērijās, ļoti labi šo briesmīgo notikumu dokumentēja.
Tiek minēti dažādi iemesli, kāpēc 4. reaktors eksplodēja,
galvenie divi: cilvēku kļūdas dēļ un reaktora defekta dēļ.
Pirmais iemesls ir, ka 4. reaktors tika gatavots pārbaudei,
lai redzētu, kā tas uz vienu minūti reaģētu bez elektrības
(viena minūte ir laiks, lai ģeneratori elektrības zaudējuma
gadījumā ieslēgtos). Reaktors tika gatavots šai pārbaudei,
tad pienāca ziņa no Kijevas, ka pārbaude jāpārliek uz citu
dienu. Anatolijs Djatlovs, tā vakara atbildīgais inženieris,
Viktors Bryukhanovs, Černobiļas direktors un Černobiļas
galvenais inženieris Nikolais Fomins tomēr nolēma
turpināt ar pārbaudi pēc pusnakts. Reaktors jau bija
novārdzināts, gatavojoties pārbaudei, un tagad atradās
bīstamā temperatūrā. Nakts maiņas darbiniekiem, kuriem
tagad “iekrita” šī pārbaude, par to pat nebija brīdināti, tur
strādāja neparedzēti darbinieki. Kāpēc šī steiga? Šie 3 vīri
gribēja noturēt pārbaudi, jo viņiem visiem bija solīti
paaugstinājumi no Maskavas gadījumā, ja būs sekmīga
pārbaude. Šajā pārbaudē viens bīstams solis sekoja
nākamajam, tika ņemti riski, temperatūra reaktorā bīstami
kritās un kāpa.
Otrs iemesls saistās ar to, ka inženieri paļāvās, ka tur bija viens veids, kā noslēgt reaktoru, ja radās
bīstama situācija, tā būtu viena poga, kas varētu noslēgt reaktoru. Tā bija AZ-5 poga, tad, kad to
ieslēdza 26. aprīļa agrā rītā, tā nestrādāja un izraisīja eksploziju. To, ka AZ-5 pogai bija defekts,
Padomju valdība zināja apmēram 10 gadus pirms šīs traģēdijas. Šeit ir vainojama cilvēku mantkārība
un sistēmas defekts.
Zināmā veidā vēl briesmīgāki par visu šo ir tie meli, kuri sekoja. 30 stundas pēc traģēdijas Padomju
vara pat neatzina vai negribēja atzīt, ka reaktors ir eksplodējis, viņi teica, ka viens ūdens tanks ir
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eksplodējis. Ugunsdzēsēji, kuri cīnījās ar ugunsgrēku, nebija brīdināti par bīstama līmeņa radiāciju.
Zviedri bija pirmie, kuri atklāja patiesību, kad viņi uztvēra augstus radiācijas līmeņus. Pripyat pilsēta,
kurā dzīvoja 50,000, tika evakuēta tikai 36 stundas pēc eksplozijas.
Šādi vārdi, kuri tika izteikti Pripyat pilsētas padomes ārkārtas sēdē, liecina par Padomju varu: “We seal
off the city. No one leaves. And cut the phone lines. Contain the spread of misinformation. That is how
we keep the people from undermining the fruits of their own labor. Yes, comrades... we will all be
rewarded for what we do here tonight. This is our moment to shine.”
Šie 3 vīri, kurus minēju agrāk, meloja, Maskava meloja, visi meloja un slēpa šo negadījumu. Kāpēc?
Jo Padomju sistēma bija celta uz meliem. Valērijs Legasovs, eksperts, kurš vadīja komisiju, kura pētīja
eksplozijas iemeslus, teica: “Every lie we tell incurs a debt to the truth. Sooner or later that debt is paid.”
Pirms mēneša Černobiļā pabeidza jauno sarkofāgu, kurš apsedz 4. reaktoru. Radiācija samazinājās,
tagad cilvēki atgriežas un tūristi pilnā sparā vēlas apciemot Černobiļu, īpaši pēc HBO seriāla.
Jaunievēlētais Ukrainas prezidents ir teicis, ka notiek atdzimšana. Man šķiet, ka tā gluži nav
atdzimšana. Tomēr bija nāve un atdzimšana. Mihails Gorbačovs teica, ka viens no galvenajiem
iemesliem, kāpēc Padomju savienība sabruka, ir Černobiļas nelaime. Tauta saprata, ka Padomju
sistēma sastāv no meliem. Un tad atdzimšana, notikumi kā Baltijas ceļš 3 gadus vēlāk. Un tad Latvijas
neatkarības atjaunošana, kaut kam bija jāmirst, lai šis notiktu.
Vēlos jums dot 2 piemērus, kur kaut kas nomirst, un tad notiek atdzimšana. Šajā vasarā man bija
iespēja kalpot un mācīt Garezera vasaras vidusskolā. Latvijas vakarā, kura tēma bija latvietība, jaunieši
deva liecības par savu latvietību, dzirdēju, kā jaunieši stāstīja, ka bija reizes, kad latvietība bija klusa
viņu dzīvēs vai nebija svarīga, un tagad ir atdzimusi Garezera vasaras vidusskolā.
Kristietim arī ir nāve un atdzimšana. Mēs dzimstam. Pirmā atdzimšana vai svarīgākais notikums
kristiešu dzīve ir… kristības. Kristībās Dievs pieņem savā ģimenē kā savus bērnus, kur Dieva Vārds
tiek apvienots ar ūdeni. Mēs saņemam visas Dieva dāvanas, piedošanu, mīlestību, žēlastību. Šis
turpinās līdz šai dienai, līdz nāvei, līdz debesīm. Ikdienā… Mums ir vajadzīga šāda atdzimšana no
bēdām, grūtībām, domstarpībām, konfliktiem, grēka, nepareiza ceļa uz jaunu ceļu…
Pāvils raksta: “Līdz ar Kristu esmu pienaglots krustā, tādēļ nevis es dzīvoju, bet manī dzīvo Kristus. Un
mana dzīve miesā tagad ir ticībā uz Dieva Dēlu, kas mani ir mīlējis un atdevis sevi par mani.”
Nāve un atdzimšana. Ir iespēja šo piedzīvot arī šodien, pie šī galda, pie mūsu Kunga galda. Nāve un
atdzimšana. Āmen.

Māc. Dāgs ar šī gada iesvētāmajiem jauniešiem,
Katrīnu Dingley un Gintu Pelēci, 17. augustā
kopā pavadīja jauku pēcpusdienu un nakti
Dunrovin Christian Brothers atpūtas centrā, kur
tika pārrunāti svarīgi jautājumi kristiešu dzīvē.
Viņi arī kopā vakariņoja un noskatījās filmu
“God’s Not Dead”. Katrīna un Gints sagatavoja
draudzes lūgšanu nākamās dienas
dievkalpojumam. Bildē jaunieši ar mācītāju pie
sava namiņa. Iesvētības mūsu draudzē plānotas
Reformācijas svētdienā, 3. novembrī.

Draudzes padomes sēde jūlijā
Sākām sēdi ar skumju ziņu par Kalamazū baznīcas nodegšanu. Lūdzām
par latviešu Apvienoto draudzi Kalamazū un tās mācītāju Aiju Graham.
Draudzes mācītājs ziņoja par vīzas kārtošanu teoloģijas studentei Ilzei
Reiterei. Viņa ir latviete, kas dzīvo un studē Vācijā. Gaidām viņu
ierodamies uz četru mēnešu prakses darbu, sākot ar septembri.

DRAUDZES
DZĪVE

Laipnā padomes locekle un pērmindere Andra Roethler izteicās par
iespējamu draudzes izbraukumu septembrī uz Big Marine ezeru pie Pētera
un Colleen Norām.
Ansis Vīksniņš, atgriezies no XV Latviešu Dziesmu un deju svētkiem Kanādā, nodeva archibīskapes
Laumas Zušēvicas ieteikumu Mineapoles – St. Paulas Dziesmu svētku rīkotājiem 2022. gadā
ekumēnisko dievkalpojumu noturēt drīzāk viesnīcā nekā mūsu draudzes namā. Salīdzinoši maz
cilvēku no aptuveni 4000 svētku apmeklētājiem devās uz dievkalpojumu svētdienas rītā, kas notika
Toronto Sv. Jāņa baznīcā.
Padomes sekretāre un draudzes darbvede kopā ar Svētrīta Zvanu redakciju
Dāmu saimes ziņas
Jūlija un augusta mēnesī pie galdiņa kalpoja Rūta Beķere, Baiba Rudzīte, Tīna un Dzintars Josti,
Egons Duņēns, Guna un Kristīne Konteres. Ziedus uz altāra lika dāmu saime, Selga Pētersone. Par
sadraudzību rūpējās Irēne Rudzīte, Tīna un Dzintars Josti, Sue Duņēna, Baiba Olingere, Anita
Jurēviča.
Ja vēlaties likt ziedus uz altāŗa, zvaniet Laimai Dingley (952-240-1711) vai Selgai Pētersonei (651484-6046).
Lasīšanas pulciņš
Lasīšanas pulciņš pašreiz lasa Māras Celles grāmatu “Mežaparka meitene uzaug Amerikā”. Šo
grāmatu pārrunāsim trešdien, 25. septembrī plkst. 10:00 baznīcas lejas telpās. Visi mīļi aicināti!
Mugursomas
Šogad mūsu draudze jau trešo gadu piedalījās Ace in the City rīkotajā mugursomu akcijā, lai
palīdzētu sagādāt mugursomas mūsu baznīcas rajona trūcīgajiem bērniem jaunajam skolas gadam.
Bija aicinājums iekšā mugursomās likt $20 mācību materiālu iegādei. Kopumā mūsu draudzē tika
savāktas 30 mugursomas un $780. Paldies visiem ziedotājiem! Mugursomas tiks izdalītas bērniem
Powderhorn parkā 24. augustā.
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Skaidrīte Štolcere
AUG 19, 1938 • JŪL 13, 2019

Tālumā aiziedama,
Tu atstāj mums savu tuvumu.
Svētrīta Zvanu redaktore
Edija Banka-Demandta
Šī gada 17. jūlijā Mineapoles – St. Paulas latviešu baznīcā ar smagām sirdīm atvadījāmies no mūsu
māsas Skaidrītes Štolceres, kura 13. jūlijā negaidīti aizgāja Dieva mierā pēc ļoti īsas cīņas ar leikēmijas
slimību – vēzi. Visīpašākā daļa Skaidrītes bēru dievkalpojumā man, personīgi, bija dziesmas, ko varens
pulks klātesošo kopā dziedājām. “Augšā aiz zvaigznēm” un “Tuvāk pie Dieva kļūt”. Vārdi, ko izdziedam,
dziedāšanas brīdī mani ļoti uzrunā. Brīžiem tā, ka aizlūzt balss. Dziedot vārdus:
Augšā aiz zvaigznēm, tur tiksies reiz mīļi.
Tie, kas šeit pasaulē šķīrušies būs:
Dvēsele skatīsies dvēselē dziļi,
Mūžīgā skaidrībā mieru tie gūs,
Mūžīgā skaidrībā mieru tie gūs!
Domāju par Skaidrītes vīru Māri un cerēju, ka kaut nedaudz šie vārdi spēj mierināt. Skaidrīte mūsu
draudzē un plašākā latviešu sabiedrībā darīja un pārzināja ļoti daudz. Īpaši vēlos izcelt Skaidrītes
devumu mūsu draudzes ikmēneša laikrakstam “Svētrīta Zvani”! Skaidrīte bija “Svētrīta Zvanu” sirds un
dvēsele. Redkolēģijas (grupiņa cilvēku, kas satiekas vienreiz mēnesī, lai plānotu nākamo izdevumu)
vadītāja, satura gudrotāja, lielākā un dedzīgāka “Svētrīta Zvanu” lasītāja, atbalstītāja un reklamētāja.
Likās, ja kāds nevarēja sagaidīt nākamā mēneša izdevumu, tad tā bija Skaidrīte. Pie mēģinājumiem
darīt kaut ko jaunu, vienmēr zināju un jutu, ka Skaidrīte atbalstīs. Mēs bijām uz viena viļņa. Pēdējā laikā
viņa īpaši jūsmoja par intervijām, kad tuvāk iepazīstamies ar kādu cilvēku vai pāri, kuri mazāk pazīstami
vai nesen pievienojušies mūsu draudzei. Tagad prātā turu visus tos, kurus viņa vēlējās, lai intervējam,
bet tā arī līdz šim neizdarījām. Nu zinu, ka Skaidrītes piemiņai to centīšos izvest līdz galam! Likās ļoti
piemēroti šajā “Svētrīta Zvanu” izdevumā pieminēt Skaidrīti un visu labo, ko viņa šai’ saulē mums
devusi. Sirsnīgā pateicībā Skaidrītei par devumu “Svētrīta Zvaniem”, par sapratni, par labiem
padomiem, par būšanu kopā uz viena viļņa, par manu abu dēlu pirmo dzimšanas dienu kliņģeru kopā
cepšanu!
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Skaidrīte Dombrovska
Svētrīta Zvanu redakcijas
vārdā
Atvadoties no Skaidrītes Štolceres, šodien (16. augusta redakcijas sēdes laikā) iededzām svecīti,
pieminot Skaidrītes līdzdalību Svētrīta Zvanu redakcijas sēdēs. Māc. Dāgs Demandts novadīja lūgšanu
un pacienāja mūs ar Skaidrītes mīļākajām smalkmaizītēm – apple fritters no Heights Bakery. Mums
pietrūks Skaidrītes klātbūtne un vadība. Viņa mūs un arī citus mudināja aprakstīt draudzes un citus
sarīkojumus, kuros dalīties ar Svētrīta Zvanu lasītājiem. Mums arī pietrūks viņas mīļais smaids, viņas
dziļā mīlestība savai dzimtenei, viņas nenogurstošais atbalsts Garezeram un, saprotams, viņas lielā
darbība mūsu draudzē. Mēs mēģināsim sekot viņas pēdās, lai gan tas nebūs viegli.
Mācītāja Dāga Demandta
sprediķis Skaidrītes bēru
dievkalpojumā
Skaidrīte aktīvi piedalījās draudzes Bībeles grupā, kura satikās mēneša trešā ceturtdienā baznīcas
lejas stāvā. Mums pagāja 5 gadi, kamēr izgājām cauri Marka evaņģēlijam, mēs to darījām lēnā tempā.
Šie slavenie Jēzus vārdi no Marka evaņģēlija, kurus, man šķiet, jūs visi esat dzirdējuši: “Nāciet, sekojiet
man, es jūs darīšu par cilvēku zvejniekiem!”, ir centrā šajā lasījumā un kristiešu aicinājumā. Kad lasījām
šos vārdus pirms vairākiem gadiem, jautāju Bībeles grupai, ko šie vārdi jums nozīmē? Skaidrīte pilnā
nopietnībā man atbildēja: “Mēs to darām, mēs tieši to darām.” Es nebiju sagaidījis šādu atbildi, kā saka,
“I was caught off guard”. Zināt ko, Skaidrītei bija patiesība. Viņa atbildēja šim Jēzus aicinājumam
simtprocentīgi! Skaidrīte sekoja savam Kungam, viņa bija cilvēku zvejnieks. Māris ķēra zivis, Skaidrīte
cilvēkus. 😊😊 Viņa bija milzīga svētība mūsu draudzei un sabiedrībai. Kalpoja dāmu saimē, Svētrīta
Zvanu redakcijas kolēģijā, Bībeles grupā, lasītāju pulciņā, kandidātu izraudzīšanas komitejā, latviešu
skolā. Viņa visur pielika savu roku. Man personīgi kā draudzes mācītājam viņa bija milzīgs atbalsts.
Man viņas ļoti pietrūks. Viņa bieži pienāca pie manis vai piezvanīja ar kādu ideju, kā kuplināt kādu
pasākumu vai piesaistīt kādu cilvēku kalpošanā. Skaidrītei bija viens mērķis: celt šo draudzi un mūsu
latviešu sabiedrību! Viņa šo nedarīja, lai lepotos, lai kaut ko iegūtu, Viņai bija aicinājums. “Nāciet,
sekojiet man.” Ir interesanti, šis nav ielūgums no Jēzus, tas ir vairāk kā īpašs aicinājums vai pavēle.
Skaidrītei bija īpaša spēja/dāvana, viņa ielūdza cilvēkus uz pasākumiem un cilvēkus uzrunāja, lai tie
uzņemtos kādu kalpošanas lomu vai tas būtu dāmu saimē vai padomē, vai vienkārši kaut kur palīdzēt
vai kaut ko uzcept. Un reizēm, līdzīgi kā Jēzus, viņa teica: “Tev noteikti jānāk, tev ir jāiesaistās.” Un
cilvēki atbildēja: “Jā.” To tikai Skaidrīte spēja. “Nāciet, sekojiet man.” Jēzus arī saka: “Patiesi, patiesi
es jums saku: kas tic man, tas darīs tos darbus, ko es daru, un vēl lielākus par šiem darīs.” Skaidrīte
darīja lielus darbus. Lielus, svētīgus darbus. Viņa bija mīlestības pilna. Rūpējās par citiem. Viņa bieži
pienāca kādam klāt un pateica pozitīvus vārdus, iedrošināja. Viņa ļoti mīlēja savu ģimeni, vīru, bērnus,
mazbērnus. Mēs tomēr ilgojamies pēc viņas. Un Jēzus saka: Jūsu alga būs liela debesīs. Šis ir Dieva
solījums. Kad apciemoju viņu pagājušo ceturtdien slimnīcā, viņa man teica: “Mana dzīve ir bijusi tik ļoti
svētīta, ģimene, draugi, draudze, sabiedrība.” Pirms apmēram nedēļas uzzināja, ka viņai ir leikēmija
nopietnā stadijā un tad sestdienas rītā viņa aizgāja Dieva mierā. Viņa saņēma Dieva solījumu, viņa ir
pie miera jaunās mājās, debesīs. Un, ziniet, viņa vienmēr būs šeit, šajā baznīcas sirdī. Katrā telpā
mums ir atmiņas, lejas stāvā Bībeles stundās, augšas stāvā Svētrīta Zvanu sēdēs, kur viņa mūs cienāja
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ar Heights beķerejas Apple Fritters. Blakus zālē pasākumos un te, šajā dievnamā, kur viņa bija gandrīz
katru svētdienu. Skaidrīte kalpoja ar sirdi un dvēseli. Viņa ir piemērs mums visiem. Un Jēzus saka:
“Nāciet, sekojiet man.” Skaidrīte to patiesi darīja. Āmen.
Laimoņa Sproģa
sagatavotais Skaidrītes
dzīvesstāsts, lasīts bērēs
Skaidrīte Štolcere (Štolcers) – mirusi 2019. gada 13. jūlijā, izvadīšana 2019. gada 17. jūlijā.
Mūsu mīļais Debesu Tēvs, reizēm Tu mūs pārsteidz un aizsauc pie sevis cilvēkus, par kuriem nemaz
nevaram iedomāties, ka viņi ir gatavi no mums šķirties, un tā šoreiz, man šķiet, ir arī ar Skaidrīti. Tikai
vēl pagājušā sestdienas rītā, kad Māris man paziņoja, ka Skaidrīte ir aizgājusi Dieva ceļos, es negribēju
tam ticēt, ne pieļaut, ka tas ir iespējams, es viņu tikai nesen vedu uz Svētrīta Zvanu redakcijas sēdi un
atpakaļ, un viņas vairāk nav un nebūs mūsu vidū, galīgi aplam, neticami. Tomēr fakts ir viens, Dievs
izvēlas un aicina savus čaklos darbiniekus, kad ir viņu laiks. Mēs taču lūdzam, baznīcā un mājās –
Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Un notika, tagad Skaidrīte ir pie Viņa.
Skaidrītes ģimene lūdza man, lai es jums nolasu dažus datus par viņas dzīvi. Skaidrīte ir dzimusi
Latvijā, Džūkstes pagastā (lauku mājas – saimniecība). Tēvs, Egons Rūvalds, māte Aleksandra. Tēvs
ir bijis miertiesnesis (prokurors) Latvijas tiesu sistēmā. Ģimenē bez Skaidrītes ir jaunāks brālis, Jānis,
kurš tagad dzīvo Virdžīnijā. Otrā pasaules kara rezultātā ģimene kļūst par bēgļiem, atstāj savu dzimto
zemi Latviju, bēg no Sarkanās armijas un komunisma, beigās nokļūst lielajā latviešu bēgļu nometnē
Eslingenā, kur Skaidrīte iesāk savas skolas gaitas, bet vidusskolu viņa jau beidz Des Moines, Aijovas
pavalstī. 1953. gadā viņas tēvs mirst, un māte paliek ar diviem bērniem. Skaidrīte daudz nevēlējās
runāt par šo laiku, kas nebija viegls. Ar Dieva palīdzību grūtumi tiek pārvarēti, turpat Des Moines pilsētā
Skaidrīte beidz Drake University ar grādu pedagoģijā. Dzīves dzirnavas Dieva gādībā maļ lēni, bet labi.
1968. gada janvārī Skaidrīte iepazīstas ar Māri un gadu vēlāk, 1969. gada 23. augustā, turpat Des
Moines pilsētā, māc. Edgars Ķiploks salaulā Skaidrīti ar Māri.
Par šīm laulībām mēs varam pateikties Dievam, arī Skaidrītei un Mārim, jo šīs laulības ir bijušas it
sevišķi svētīgas mūsu draudzes augšanai. 1970. gadā piedzima Larisa, 1974. gadā Ivars, 1977. gadā
Vilnis. Jaunai ģimenei iesākums
nebija viegls, labu laiku viņi dzīvo
mazā dzīvoklītī latviešu namā ar
noteikumu rūpēties par to. Varētu
pat teikt, tas ir cits stāsts, bagāts
notikumiem, lai rakstītu grāmatu.

Bildē no kr. Skaidrīte ar znotu
Arnoldu Ozolu, mazmeitām Elīsi
un Tamāru, meitu Larisu un vīru
Māri šī gada maijā.
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Iesākumā Skaidrīte ar Māri pieder pie Mineapoles latviešu Jēzus draudzes (māc. E. Ķiploka draudzes),
kad pēdējā pievienojās mūsu draudzei. Skaidrīte kļūst par aktīvu draudzes locekli. Strādā, māca bērnus
latviešu skolā, piedalās dāmu saimes darbā (kādu laiku bija dāmu saimes priekšniece tad, kad es biju
draudzes priekšnieks – viņa ļoti veiksmīgi sazinājās ar citu draudžu dāmām). 2001. gadā Vidienes
apgabala LELBA konference tika rīkota šeit, ar Dieva palīgu izdevās labi, saņēmām daudz uzslavas un
cildinājumus no mācītājiem un citu draudžu darbiniekiem. Skaidrīte bija fantastiska plānotāja un
organizētāja. Vēlāk viņa vadīja lasīšanas pulciņu, bija Svētrīta Zvanu redakcijas kollēģijā, regulāri
apmeklēja Bībeles stundas, un viss, ko viņa darīja, viņai veicās. Es bieži jautāju sev – kā un kur viņai
atlika laika braukt uz Garezeru, strādāt tur virtuvē, lidot uz Latviju, lai apciemotu radus gandrīz katru
gadu, piedalīties Dziesmu svētkos vai nu Kanādā, Amerikā vai Latvijā, braukt uz draudžu dienām, kuras
bieži notiek tālās vietās. Ticu, ka Dievs viņai dāvāja enerģiju un stiprinājumu visu to veikt. Protams,
Māris viņai ir bijis vienmēr neaprakstāms klusais palīgs.
Vislielākais prieks un mīlestība viņai bija par saviem
mazbērniem, nosaukšu visus. Meitas Larisas bērni Tamāra
(2004. nov.), Elīse (2007. apr.), dēla Ivara Kārlis (2004. dec.).
Dēla Vilņa dēls Grants (2013. marts), Eva (2015. jūl.) un Markus
(2016. nov.)
Bildē Skaidrīte ar mazdēlu Grantu un dēlu Vilni 2018. gada
februārī.
Zaudējot kādu vienreizēju, dārgu un mīļu cilvēku, es pateicos
Dievam par to, ka man bija iespēja viņu iepazīt, ko es saņēmu
kā dāvanu no Dieva, ar ko es kļuvu daudz bagātāks.
Šorīt mēs atvadāmies no izcila draudzes locekļa, kas savai
draudzei deva un ziedoja neskaitāmas stundas sava laika,
neprasot nekādu atalgojumu, tikai, lai uzturētu dzīvu un rosīgu
draudzes dzīvi, kur sakoptās telpās mēs varētu uzturēties un Dievu lūgt valodā, kuru esam mantojuši
no saviem vecākiem. Drīz vien mēs mācīsimies izjust Skaidrītes trūkumu, viņa mums pietrūks, bet viņas
piemiņa ir neizdzēšama, tā paliks ar mīlestību mūsu sirdīs. Mēs izsakām visdziļāko līdzjūtību Skaidrītes
dzīvesbiedram Mārim, meitai Larisai, dēliem Ivaram un Vilnim, un mazbērniem, un lūdzam, lai Dieva
žēlastība mazina jūsu sēras, mierina jūsu sirdis. Ja nu tiešām apustulis Pēteris stāv pie Dieva valstības
vārtiem, Skaidrīte droši skatīsies Pēterī un teiks: Es visu mūžu strādāju Tā Kunga vīna kalnā, lūdzu,
ielaist, un tā notiks. Paldies par jūsu uzmanību.

Lai Dieva žēlastība mazina sēras
un mierina sirdis.
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Laila Švalbe
2019. gada 13. jūlijā
Skaidrīte Štolcere. Jauka, sirsnīga, atvērta, izpalīdzīga, darbīga, zinoša, atklāta un laba padomdevēja.
Mūsu ģimene iepazinās ar Skaidrīti pirms 18 gadiem. Skaidrītes mudināta, sāku strādāt latviešu skolā
par skolotāju. Skaidrīte bija mana vecākā dēla Elmāra skolotāja un klases audzinātāja. Skaidrīte mūs
iepazīstināja ar Gaŗezeru, un mīlestība uz to kvēl vēl šodien. Skaidrīte mani iepazīstināja ar draudzes
dāmu saimes meitenēm un sākās mūsu kopīgā sadarbība. Skaidrīte vienmēr bija daļa no mūsu
ģimenes, arī tad, kad mums neklājās pārāk labi. Aldis bija darba meklējumos. Skaidrīte man meklēja
kundes pīrāgiem, dzeltenmaizei un kliņģeriem. Skaidrītes iedrošināta un mudināta, cepu savu pirmo
kāzu torti – 80 personām. Ņemot vērā, ka līdz šim nekad to nebiju darījusi – lielas avantūristes. Skaidrīte
tik turpināja iedrošināt. Tā man pavērās ceļi uz citām kundēm, pasūtījumiem. Mūsu ģimenes kopā
pavadīja vairākus svētkus gan ezermalā, gan pie mums vai Štolceru mājā. Māris vienmēr bija galvenais
gaļas cepējs, lašu kūpinātājs, bet Skaidrīte gatavoja gardus salātus, kartupelīšus, kūciņas, siekalas
saskrien mutē, par to visu domājot. Skaidrīte prata visu, viss viņai padevās, visu, ko uzsāka, to paveica.
Skaidrīte iemācīja nebaidīties un paļauties uz labu iznākumu. Kad strādāju skolā par pārzini, Skaidrītes
palīdzīgo roku izjutu ļoti bieži: viņa aizvietoja stundās, kad bija vajadzība, aizvietoja mani, kad biju prom,
man vienmēr deva ieteikumus. Skaidrīte mani atbalstīja un palīdzēja, rīkojot skolas 60 gadu jubileju,
ALA skolotāju konferenci un ALA izglītojošos kursus. Skaidrīte daudz palīdzēja, veidojot skolas atmiņu
grāmatu, ievāca atmiņas no saviem bijušajiem audzēkņiem, pārziņiem un skolas darbiniekiem.
Skaidrīte vienmēr visu noorganizēja, sarunāja, un viss bija konkrēti un skaidri. Skaidrīte man bija kā
mamma un nekad neliedza savu mīlestību man un manai ģimenei. Viņa vienmēr palīdzēja un atbalstīja
manus dēlus, Elmāru un Paulu. Pēdējo lielāko atbalstu mūsu ģimenei saņēmām, kad Skaidrīte kopā ar
Māri, draugiem un pārējo ģimenei rīkoja mednieku un makšķernieku pusdienas, un naudu ziedoja
manam Aldim. Gaidīju, kad Aldis būs spēcīgāks, bez sāpēm taisījāmies aizbraukt pie Skaidrītes un
Māra, bet Skaidrīte jau tika aizsaukta. Paldies, Skaidrīt, par visu, tu mums visiem ļoti, ļoti pietrūksi. Ar
sirdi esam kopā ar mīļo Māri, Larisu, Vilni, Ivaru un visu pārējo ģimeni.

Lai sāpe norimst,
un mīlestība paliek...!
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Ilze Reitere, praktikante mūsu draudzē, sākot ar 16. septembri
Šogad, sākot ar septembra vidu, mūsu draudze plāno
uzņemt praksē teoloģijas studenti Ilzi Reiteri no Vācijas.
Ilze palīdzēs māc. Dāgam vadīt dievkalpojumus, Bībeles
stundas, Svētdienas skolu, kā arī veiks apciemojumus.
Ilzei ir īpaša interese diakonijas (labdarības) darbā un
kalpošanā mūsu baznīcas rajonā. Šis būs kaut kas jauns
un svētīgs mūsu draudzes dzīvei! Iepazīsimies ar Ilzi,
lasot viņas rakstu zemāk. Māc. Dāgs

Mans vārds ir Ilze Reitere. Esmu dzimusi Latvijā,
Jūrmalā, kur apmeklēju gan vispārizglītojošo skolu, gan
Emīla Dārziņa, vēlāk Jāzepa Mediņa mūzikas skolas.
Tūlīt pēc vidusskolas absolvēšanas man radās uzaicinājums studēt Roberta Šūmaņa mūzikas
augstskolā Diseldorfas pilsētā, Vācijā. Šo iespēju izmantoju un pabeidzu šo augstskolu ar
specialitātēm klavierēs un flautā kā mūzikas pedagogs.
Pēc 15 Vācijā pavadītiem gadiem, strādājot mūzikas skolās un spēlējot ērģeles draudzēs, mans
dzīves ceļš atkal aizveda uz Latviju. Latvijā strādāju kā vācu valodas pasniedzēja Gētes institūtā un
sākumskolā, kur ļoti daudz izmantoju mūziku vācu valodas mācīšanā.
Latvijā manas garīgās mājas ir ev. luteriskā baznīca Slokā, kurā
es spēlēju arī ērģeles
dievkalpojumos. Tā kā Slokas draudzes viena no māsu draudzēm ir Vācijā, aktīvi tulkoju gan mutiski,
gan rakstiski sprediķus (vācu – latviešu, latviešu – vācu valodās).
Jau vidusskolas laikos izjutu aicinājumu studēt teoloģiju, bet man nepavērās tāda iespēja.
2016. gada augustā māsu draudze Vācijā uzaicināja mani uz partnerdraudžu konferenci, kuras
ietvaros es iepazinu Interkulturālās teoloģijas augstskolu Vācijā. Šajā vietā izjutu lielu sirds
aicinājumu studēt jau sen loloto sapni, vēlmi studēt teoloģiju. Manas programmas nosaukums ir
Interkulturālā teoloģija/Diakonija globāli. Šajā augstskolā studē cilvēki no apm. 80 nācijām. Un mēs
ne tikai studējam, bet arī dzīvojam augstskolas teritorijā, gatavojam dažādus ēdienus un svinam
dažādus svētkus kopā. Esmu ļoti pateicīga, ka varu gūt šādu pieredzi studēt un būt kopā ar dažādiem
cilvēkiem no dažādām valstīm un kultūrām. Šāda pieredze, manuprāt, ļauj man augt arī kā
personībai.
Kopumā manas studijas ilgst 6 semestrus un 5. semestra laikā mums ir jāveic obligātā prakse, kura ir
saistīta ar mūsu studiju virzieniem. Esmu priecīga, ka mācītājs Dāgs Demandts ar draudzi ir gatavs
mani uzņemt praksē. Arī šī ir unikāla iespēja gūt pieredzi ev. luteriskajā draudzē ārpus Latvijas, ārpus
Eiropas. Paldies par doto iespēju un uz drīzu tikšanos!
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Dr. Visvaldis Nagobads Parīzē
Vasaras mēnešos mūsu draudzes locekļus var satikt visos zemes stūros, kā piemēram, Dr. Visvaldis
Nagobads no 7. līdz 18. jūnijam viesojās Parīzē, lai svinētu savas māsas Ainas Nagobads-Ābols 99.
dzimšanas dienu. Latvijas valsts pēc savas neatkarības atgūšanas iecēla Ainu par Latvijas sūtni
Francijā, vēlāk viņa kļuva arī par sūtni Portugālē.
Dzimšanas dienas svinības notika Vasarsvētku svētdienā, 9. jūnijā ģimenes vidū, bet piektdien, 14.
jūnija pēcpusdienā Latvijas vēstnieks Francijā, Imants Lieģis kopā ar 11 sūtniecības darbiniekiem
ieradās pie Ainas, lai viņu sveiktu 99 gadu jubilejā ar glāzi šampanieša, kafiju un kūkām pateicībā par
milzu darbu, ko Aina Nagobads-Ābols ir veikusi Latvijas valsts labā.
Draudzes locekļu zināšanai, Visvaldim un Ainai māte, Emma Nagobads bija mūsu draudzes pirmās
dāmu komitejas valdes locekle – biedrzine. (Izziņa no 50 gadu jubilejas grāmatas).

Mums tik labi pazīstamais
Dr. Visvaldis ar gaviļnieci, māsu Ainu.

Aina ar Imantu Lieģi,
Latvijas vēstnieku Francijā.

Bērnu svētki un pirmā latviešu skolas diena
Šogad skola savu mācību sezonu uzsāks ar

BĒRNU SVĒTKIEM/PIKNIKU SESTDIENĀ, 7. septembrī plkst. 10:30
Indian Mounds Regional parkā St. Paulā:
10 Mounds Blvd.
Saint Paul, MN 55106
Satikšanās lielākajā piknika paviljonā.
10:30 – Atkalredzēšanās, rotaļas un spēles
Ap 12:00 – Pikniks (desiņas + pašu nesti groziņi)

DVĪŅU
PILSĒTĀS UN
PASAULĒ

VISI mīļi aicināti – arī ģimenes, kuras neapmeklē skolu!

PIRMĀ LATVIEŠU SKOLAS DIENA
SESTDIENĀ, 14. septembrī plkst. 9:00
latviešu baznīcas telpās (3152 17th Ave S, Minneapolis).
Vairāk informācijas var iegūt pie skolas pārzines
Indras Halvorsones: ikulite@yahoo.com vai 612-382-3910.
Koris
Draudzes koris atsāks mēģinājumus
trešdien, 11. septembrī plkst. 6:30 vakarā draudzes nama lielajā zālē.
Mēģinājumi notiek trešdienu vakaros, plkst. 6:30. Visi būs mīļi gaidīti –
pašreizējie, bijušie un jauni dziedātāji!
Guna Kalmīte Skujiņa, kora diriģente (612-340-0589)
Inta Grāvīte, kora priekšniece (763-559-1795)
Rokdarbu pulciņš
Vai tev mājās stāv pusadīts cimdu pāris vai nepabeigta sedziņa, vai pat pusizšūts tautiskais spilvens?
Atnāc uz latviešu baznīcu, lai, kopīgi darbojoties, varētu viena otrai izpalīdzēt, tos beidzot pabeigt un
varbūt pat uzsākt kaut ko jaunu. Satiksimies baznīcā lejas telpās 18. septembrī plkst. 10:00.
Visi mīļi gaidīti! Ināra Poriete, 612-824-0809
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3x3 nometne Gaŗezerā
Latviešu skolas bērni vasarā piedalījās daudzās latviskās nodarbēs un aktivitātēs – mūsējie bija gan
Gaŗezera bērnu nometnē, sagatavošanas skolā, vidusskolā, Kursas vidusskolā un “Mežotnes”
nometnē, “Sveika, Latvija!” braucienā, ciemojās Latvijā, piedalījās kokļu nometnē Latvijā. Skolas
ģimenes piedalījās arī 3x3 nometnēs gan Latvijā, gan Gaŗezerā, kuras dod jauku iespēju latviski
pavadīt laiku visai ģimenei. Bija prieks, ka Gaŗezera 3x3 nometnē MN dalībnieki skaita ziņā bija 2.
vietā – 27, tikai par 2 atpaliekot no Čikāgas/IL pārstāvjiem. Brauciet nākamgad arī – un varbūt būsim
pirmā vietā? Indra Halvorsone

Kā šovasar Latvijā skoloja skolotājas!
Esmu mācījusi mūsu Mineapoles – St. Paulas latviešu skolā vairāk par desmit gadiem, un zinu, cik
noderīgi ir jauni avoti, no kuŗiem smelties iedvesmu. To šovasar ieguvu, piedaloties Latvijas valsts
atbalstītos, Latviešu valodas aģentūras (LVA) rīkotos diasporas skolotāju kursos “Kurzemes
rezidencē”, viesu namā netālu no Talsiem. Ik vasaru uz trim dienām kursos sabrauc skolotāji no visas
pasaules, no visādām latviešu skolām un skoliņām. Šogad piedalījās skolotāji no ASV, Austrālijas,
Krievijas, Sibīrijas un daudzām Eiropas valstīm.
Programmā bija gan izglītojošas uzrunas (piem., par lībiešiem Latvijā, latviešu folkloru), gan ļoti
praktiskas nodarbības un piemēri, kā dažādi var palīdzēt bērniem apgūt latviešu valodu, kad tā nav
dzimtā vai apkārtējās vides valoda. Te varu pieminēt vienu lektoru, kas ir teātŗa režisors un māca arī
drāmu kādā Rīgas vidusskolā. Viņš uzsvēra, kā ar drāmu jeb teātri var stiprināt bērnu saprašanu par
izlasīto literatūru; tā arī veicina izrunu un runāšanas spējas, tai pašā laikā arī iemāca sadarboties ar
klasesbiedriem, attīstot sociālas attiecības. Visnotaļ, ka tas viss notiek kustoties, nevis sēžot pie
galdiņa klašu telpā. Kopā ar lekoru piedalījāmies dažādās izklaidējošās nodarbībās, kuŗas neatklāšu,
jo domājam tās šogad arī izmantot latviešu skolā!
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Semināra programma bija ļoti blīva, lekcijas un nodarbības ilga no rīta līdz vakaram! Ārpus tām, bija
arī laiks ēdienreizēs un vakaros parunāties ar citiem skolotājiem. Ir pārsteidzoši, cik ļoti dažādas ir
latviešu skoliņas! Dažas ir pavisam maziņas, pieci vai seši skolēni, ar dažām ģimenēm. Arī mērķi un
“mācības” ļoti atšķiŗas. Daudzām skolām nav akadēmiska uzsvara, bet drīzāk tāda kopā sanākšana
un kopīga nodarbošanās vai kādu latvisku gadskārtu svinēšana. Te gan jāsaka, ka, salīdzinot ar
citām pasaules zemēm, ASV latviešu skolas uzskata par ļoti nopietnām mācību ziņā. Tas ir lielā mērā
pateicoties trimdas laiku ieliktajiem pamatiem un ALAs Izglītības nozarei, kas ir izveidojusi visiem
vecumiem mācībvielu un vadlīnijas, pēc kuŗām var orientēties.
Arī Latviešu valodas ağentūrai jāpasakās par lielo atbalstu, ko tā sniedz skolām ārpus Latvijas. Gan
sagatavojot šos skolotāju kursus, gan atbalstot pašas skolas ar naudu un skolas materiāliem. Kursus
atbalsta Latvijas valsts, tāpēc par piedalīšanos seminārā nav jāmaksā un var saņemt arī ceļa naudas
atbalstu.
Kursi bija ļoti vērtīgi, jo tur iemācījos par jauniem paņēmieniem, piem., kā pārtaisīt parastu diktātu par
“skrienošu diktātu”. Paskaidrojums: diktāta teksts pielikts pie tālākas sienas un komandas dalībnieki
pēc kārtas skrien izlasīt pa daļām, iegaumē un atkal aizskrien nodiktēt savam “pierakstītājam” – tātad
paši izlasa, atceras, diktē un pieraksta. Pirmā komanda, kas pieraksta bez kļūdām, uzvar! Kursos
uzrādīja, kur atrast internetā dažādus uzdevumus, izglītojošas programmas un nodarbības
skolēniem. Pieredzes apmaiņa ar citiem skolotājiem bija ļoti noderīga un veda uz pārdomām. Jaunās
zināšanas un atklājumus nodošu tālāk arī mūsu pārējiem Mineapoles latviešu skolas skolotājiem, kad
atsākam jauno mācību gadu septembrī! Ingrīda Erdmane

Skolotāju kursu dalībnieku
kopbilde. Ingrīda atrodas
pirmajā rindā (tup) no labās
puses trešā.

Ingrīda ar saviem bērniem Aiju un
Ansi šovasar arī piedalījās 3x3
nometnē Piebalgā, Latvijā.
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Pacilātā gaisotnē noslēgušies Latviešu Dziesmu un deju svētki Kanādā
Intervija ņemta no lsm.lv, 2019. gada 8. jūlijs, autore: Andra Ceriņa (LTV Kultūras ziņu producente)
Ar kopkora koncertu un tautas deju lieluzvedumu Toronto noslēgušies XV Latviešu Dziesmu un deju
svētki Kanādā. Svētki izskanēja pacilātā gaisotnē, ko nespēja sabojāt pat force majeure situācija, kad
kopkora koncerta laikā hallē pazuda gaisma.
Kādas ir šīs četras dienas skaitļos? 2200 dalībnieku, 140 brīvprātīgo un četri tūkstoši skatītāju.
Viskuplāk bija apmeklēts tautas deju lieluzvedums “Latvietība. Draudzība. Dejas prieks”. Dejotājiem
svētku laikā bija vēl viens svarīgs notikums – jaundeju skate.
Jaundeju skate kļuvusi par Latviešu Dziesmu un deju svētku Kanādā neatņemamu sastāvdaļu. Šogad
tajā piedalījās 26 horeogrāfi ar 27 dejām, kuras koncertā izdejoja apmēram 300 dejotāju no 16 deju
kopām. Gan lieli, gan mazi no Kanādas, ASV, Īrijas un Latvijas. Dejotāju noskaņojumā bija jūtams
sacensības gars, jo skate būtībā ir deju konkurss – jaunās dejas sešās kategorijās vērtēja paši
horeogrāfi un dejotāji. Savu favorītu izvēlējās arī skatītāji, aizpildot kopā ar programmiņām saņemtās
balsošanas anketas.
“Ir tik daudz cilvēku, tik daudz skatītāju, ir ļoti liela atsaucība, es esmu ļoti priecīga,” saka XV Latviešu
Dziesmu un deju svētku Kanādā jaundeju skates rīkotāja Tija Freimute.
Jaundeju skates laureāti, kā arī skatītāju simpātijas balvas ieguvējs kļuva zināms Dziesmu un deju
svētku pēdējā dienā, kad Maple Leaf Gardens arēnā notika tautas deju lieluzvedums. Skatītāji savas
simpātijas atdeva dejai “Svētku sēta”, ko dejoja Daugavas Vanagu Toronto deju kopa “Daugaviņa”.
Skatītāju pārpildītajā zālē svētku viesu – apvienības “Raxtu Raxti” – pavadījumā dejoja vairāk nekā
tūkstoš dejotāju no deviņām valstīm, vairāk nekā 40 deju kopām.
“Visas šīs dienas Toronto, ko mēs
pavadām, ir tāda latviskuma vai latvietības
svinēšana caur dziesmu, caur deju, un arī
satiekot paziņas,” sajūsmu pauž horeogrāfs
Jānis Purviņš.
“Es personīgi šodien visvairāk novērtēju
deju.. lēkāja, turi mani cieši ciet, lai mums
labi iet,” – tā XV Latviešu Dziesmu un deju
svētku Kanādā priekšsēdis Juris Ķeniņš.

Marita un Gints Pelēči saņem Dziesmu svētku karogu no
Toronto pārstāvjiem. 2022. gada XV Vispārējie latviešu
Dziesmu & deju svētki ASV notiks St. Paulā, Minesotā.

“Sajust latvietību, atgādināt sev un citiem,
saviem bērniem, kam mēs piederam,
izdziedāt, izdejot savu latvietību – tā ir tā
galvenā nozīme šim visam,” uzsver
diriģents Māris Sirmais.
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Vaira Vīķe-Freiberga intervijā BBC (British Broadcasting Corporation):
Mani vecāki nekad neļāva man aizmirst, ka esmu latviete
Intervija ņemta no apollo.lv mājas lapas, 2019. gada 5. augusts
Maza meitene, kura ar ģimeni aizbēga no kara plosītās Latvijas, trimdā pavadīja vairāk nekā 50 gadus
– bet drīz pēc atgriešanās viņa kļuva par Valsts prezidenti. Intervija ar bijušo Latvijas prezidenti Vairu
Vīķi-Freibergu aizsākusi BBC 4. radiostacijas pārraides “Her Story Made History” otro sezonu.
Sarunā aptverts plašs tēmu loks, sākot ar Vīķes-Freibergas emigrāciju no Latvijas un beidzot ar
prezidentūru, kuras laikā Latvija kļuva par Eiropas Savienības (ES) un NATO dalībvalsti.
“Mani vecāki nekad neļāva man aizmirst, ka esmu latviete,” viņa stāstīja BBC.
Eksprezidentei ir spilgtas atmiņas par haotisko kara laiku, īpaši par 1944. gadu, kad krievu karaspēks
– komunistiskā Sarkanā armija – devās atpakaļ uz Latviju.
“Man vienmēr šķitis, ka jādzīvo arī citu vietā.” Vaira Vīķe-Freiberga dalās personīgās pārdomās par
sievietes spēku.
“Mani fascinēja sarkanie karodziņi un augsti paceltās dūres kareivjiem. Tāpēc vienā brīdī, kad viens no
viņiem soļoja, es pacēlu gaisā dūri un iekliedzos “urā!”,” eksprezidente norāda.
“Tajā brīdī mana māte noliecās pie manis, ar asarām plūstot pa vaigiem, un teica man – lūdzu, bērns,
nedari to, šī ir ļoti skumja diena Latvijai.”
Ģimene septiņus gadus veco Vairu vispirms aizveda uz nopostīto Vāciju. Pēc tam viņi pārcēlās uz
Franciju, visbeidzot – uz Kanādu.
Viņa neatgriezās Latvijā līdz 1998. gadam, kad 60 gadu vecumā astoņu mēnešu laikā kļuva par Latvijas
prezidenti.
Vaira atceras, kā viņas tēvs klausījās radio 1944. gadā, izmisīgi cenšoties nojaust, kur virzās karš.
Vēlāk tajā pašā gadā viņas vecāki pieņēma mokošu lēmumu pamest Latviju.
“Mēs iekāpām kuģī 1945. gada Jaungada naktī. Tas bija transporta kuģis ar karaspēku un bruņojumu,
ja tas tiktu torpēts, mēs visi uzsprāgtu. Bet viņi paņēma zināmu skaitu civiliedzīvotāju, kuri arī vēlas par
katru cenu bēgt no komunisma. Latvieši sapulcējās uz klāja un nodziedāja Latvijas himnu.”
Ģimene nokļuva bēgļu nometnēs, kuras tika izveidotas visā Vācijā. Apstākļi bija ļoti bargi, Vairas mazā
māsa saslima ar pneimoniju un nomira, būdama tikai 10 mēnešus veca.
Gada laikā Vairas māte atkal dzemdēja bērniņu, bet Vaira piedzīvoja vēl vienu nežēlīgu dzīves mācību.
“18 gadīga meitene gulēja vienā istabā ar manu māti. Viņa bija dzemdējusi mazu meiteni, kuru
negribēja paturēt, jo jaundzimušais bija krievu karavīru grupas izvarošanas rezultāts,” atceras Vaira.
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“Katru reizi, kad medmāsas atnesa sievietei šo nelaimīgo bērnu, viņa pagrieza seju pret sienu un
raudāja, atteikdamies pieņemt savu meitiņu. Medmāsas meitenei deva vārdu – Māra, kas bija manas
māsas vārds.”
“Un es domāju, ka tas tiešām ir par daudz, jo šeit bija piedzimusi Māra, kura izdzīvoja un kuru absolūti
negribēja šajā pasaulē. Un mūsu Māra, kuru mēs tik ļoti mīlējām, tika atņemta no mums. Es sapratu,
ka dzīve tiešām ir ļoti dīvaina un noteikti ļoti negodīga,” savās bērnības atmiņās dalās Vaira.
11 gadu vecumā Vairai atkal bija jāpārceļas uz dzīvi Kasablankā Francijas Marokā.
“Mūs izmeta no kravas automašīnas nakts vidū nelielā pagaidu ciematiņā. Tā bija miniatūra pasaule,”
viņa saka. “Tur bija franči, tur bija visādi ārzemnieki, spāņi no pilsoņu kara laika, itāļi un vecās krievu
emigrācijas no Eiropas kvartāla Šanhajā.”
Viens no viņas tēva arābu kolēģiem sacīja, ka viņš ir gatavs precēt Vairu, kaut arī viņa bija tikai bērns.
“Tētis nāks mājās, un viņš saka, ka arābs man iedeva 15 000 frankus pūram, vispirms piedāvāja divus
ēzeļus un liellopus, un tad vēlāk viņš turpināja cenu paaugstināt, uz ko es atbildēju, ka viņa ir tikai
bērns, un viņai jāiet vēl skolā.”
Viņas vecāki par iemīlējušos arābu tikai smējušies, kamēr Vaira bija satraukta.
Drīz tomēr ģimene pārcēlās uz Kanādu.
Vaira ieguva darbu bankā, 16 gadu vecumā, un devās uz skolu pa vakariem. Viņa iestājās Toronto
Universitātē. Un tur Vaira satika kādu vīrieti, ar kuru pēc tam apprecējās, Imantu Freibergu, citu latviešu
trimdnieku.
Viņa studēja psiholoģiju, kā arī ieguva doktora grādu 1965. gadā. Bet Vaira atklāj, ka viņas izvēlētā
tēma bija “likteņa pirksts”.
“Reģistratūrā bija priekšmetu saraksts, un es paskatījos uz to otrādi un ieraudzīju garu vārdu, kas sākas
ar P un beidzas ar Y, un es tam pielieku pirkstu un sacīju – Kungs, tas ir tas, ko es gribu mācīties!”
Eksprezidente ātri saprata, ka sievietes universitātē tiek vienkārši uzņemtas, nevis gaidītas.
“Mūsu dārgais profesors vienā semināra teica – labi, ka mums šajā doktorantūras programmā ir trīs
precētas sievietes, tas ir tik izšķērdīgi, jo viņām kaut kad drīz būs bērni, un viņas faktiski aizņem mācību
vietas, kuras varēja ieņemt puiši, kuri arī nākotnē kļūtu par zinātniekiem.”
“Un mēs visas, meitenes, kas bijām tajā seminārā, mēs to atceramies visu savu mūžu.”
Vaira saka, ka viņa ar savām studiju biedrenēm nolēma parādīt savam seksistiskajam profesoram, ka
“mēs, sievietes, varam gūt panākumus pat labāk nekā viņa mīļie zēni”.
Vaira 33 gadus pavadīja Monreālas universitātē. Viņa brīvi pārvalda piecas valodas un uzrakstīja 10
grāmatas.
1998. gadā 60 gadu vecumā viņa tika ievēlēta par emeritēto profesoru un nolēma aiziet pensijā.
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Bet kādu vakaru viņa saņēma telefona zvanu no Latvijas premjerministra, kuš viņai piedāvāja vadīt
jaunu Latvijas institūtu.
Vaira atceras, ka tolaik valdība vēlējās, lai “kāds no diasporas būtu daudzvalodīgs, saprot Rietumu
mentalitāti, bet arī ar labu izpratni par latviešu kultūru”.
Īsi pēc atgriešanās, viņa nonāca Latvijas prezidentūras kandidātu sarakstā.
Vaira atteicās no Kanādas pases, lai kandidētu vēlēšanās, un tikai astoņus mēnešus pēc atgriešanās
viņa kļuva par Latvijas pirmo prezidenti – sievieti.
“Es biju kāds, kurš nebija ieinteresēts nopelnīt naudu vai kaut ko tamlīdzīgu, bet vienkārši pildīt savus
pienākumus.”
Vairai Vīķei-Freibergai bija liela loma Latvijā, iestājoties gan NATO, gan Eiropas Savienībā 2004. gadā.
“Būt sievietei bija priekšrocība. Es atceros, ka Stambulas NATO samitā prezidents [Džordžs W] Bušs
mani paņēma aiz elkoņa, jo man bija augsti papēži.”
“Es darīju visu iespējamo, lai pateiktu viņam, cik svarīgi ir paplašināt NATO, un lai pārliecinātos, ka
Latvija ir iekļauta un cik lielu progresu mēs esam panākuši un cik esam bijuši labas gribas pilni,” atceras
eksprezidente.
“Mēs staigājām lēnām un izbaudījām laiku, un es darīju visu iespējamo, lai viņam ausī “ielietu” pēc
iespējas vairāk latviešu propagandas. Es nedomāju, ka tas sāpēja,” viņa saka.
Vairas otrais sasaukums beidzās 2007. gadā, dažus mēnešus pirms viņas 70. dzimšanas dienas. Viņa
līdzdibināja “Club de Madrid” – bijušo vadītāju organizāciju ar pilnvarām veicināt demokrātisku vadību
un pārvaldību.
Eksprezidente arī īpašu uzmanību pievērš sieviešu tiesību palielināšanai. Joprojām viņu vajājot
atmiņas par profesoru Kanādā un viņa saprot, ka cīņa vēl nav uzvarēta.

Vaira Vīķe-Freiberga 5 gadu vecumā Rīgā.
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MŪSU DIŽKOKI
OUR NOBLE TREES
Liec auss pie zemes,
jo zemē ir saknes – un saknēs ir stiprums!
Place your ear to the ground,
because in the ground there are roots –
and in the roots, there is strength!
www.ournobletrees.org
Māra Pelēce aicina piedalīties jaunā projektā

“Our Noble Trees” ir projekts, kur tiek sakopota informācija par kokiem, kas mums personīgi vērtīgi – lieli
vai mazi, mūsu dārzā vai pilsētas parkā. Lūgums ir atsūtīt fotogrāfiju (ar stāstu vai arī vienkārši attēlu) uz
ournobletrees@gmail.com, paskaidrojums sīkāk seko tīmekļa vietnē www.ournobletrees.org.
Lūgums sazināties ar Māru Pelēci, ja ir kādi jautājumi: marapele@mac.com, marapele.com.
Open Call to Participate!
From the forest to a nearby park, or in our backyard, we live among trees. Our Noble Trees is an Open
Call: tell us about a tree that you care about, take care of, or simply admire. Take a photo, share a story,
and if you'd like, share the location (for our map). Photos and stories will be shared online. We also look
forward to organizing an exhibition. Please send to: ournobletrees@gmail.com. Feel free to contact us with
any questions! * Please note: all submissions will be considered willingly submitted licensed: Creative
Commons with Attribution, or CC BY. More information can be found at CreativeCommons.org and
Wikipedia.
Inspiration!
When visiting family in Latvia for the first time in 1987, Latvia was under Soviet rule. During this time,
Latvian traditions were not recognized, and many dižkoki perished. The morning of our final farewells at
the Soviet Intourist hotel, an elderly gentleman – whom we had never met – approached us and quietly
said:
Liec auss pie zemes, jo zemē ir saknes – un saknēs ir stiprums!
Place your ear to the ground, because in the ground there are roots – and in the roots, there is strength!

BALTIJAS CEĻAM 30
Sadosimies rokās, lai atzīmētu šo ļoti nozīmīgo
notikumu Baltijas valstu vēsturē.
Nāciet ar karogiem, latviskos kreklos vai
tautas tērpos!
Piektdien, 23. augustā plkst. 6 pm
Pie latviešu baznīcas
3152 17th Ave S, Minneapolis, 55407
Sekos vakariņas

BALTIC WAY 30
Join us as we join hands in a human chain for a
reenactment of this unique historical event.
Bring a flag, come in a patriotic t-shirt or if you wish
come wearing a national costume!
Friday, August 23 at 6 pm
Latvian Lutheran Church
3152 17th Ave S, Minneapolis, 55407
Community Meal after reenactment
The Baltic way was a peaceful and unique demonstration for the freedom of the
Baltic nations. On August 23, 1989, about 2 million people from Estonia, Latvia and
Lithuania (one-fourth of the populations) joined hands over a distance of 370 miles.
The human chain, linking the Three Baltic capitals of Tallinn, Riga and Vilnius, was
to protest the Soviet occupation on the 50th anniversary of the Molotov–Ribbentrop
Pact, the secret agreement between the Soviet Union and Nazi Germany. The pact
divided Europe and forcibly kept the Baltic countries behind the iron curtain. The
Baltic countries first having established their modern statehood in 1918, regained
their independence in 1990-91, and the Baltic Way was a major milestone on their
road to regained freedom.
Organized by the Estonian, Latvian and Lithuanian communities of Minnesota
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Laikmetīgā deja no Rīgas uz Mineapoli!
Sveiki, latvieši! Ar lielu prieku paziņoju, ka Link Vostok, dejas mākslas apmaiņas organizācija, ir
uzaicinājusi divas laikmetīgās dejas profesionālas mākslinieces rezidencē no Latvijas! Divu nedēļu
laikā notiks mācības vietējiem dejotājiem, laikmetīgās dejas izrāde un sarunu pēcpusdiena ar dejas
kritiķiem. Lūdzu, nāciet uz šiem diviem pasākumiem publikai!
Uz redzēšanos! Anita Demante, Link Vostok valdes sekretāre

Laikmetīgās DEJAS izrāde
Ceturtdien, 29. augustā plkst. 7:30 vakarā
Phoenix teātrī: 2605 Hennepin Ave, Mineapolē
Ieeja par ziedojumiem, sākot ar $10

Horeogrāfe izrādei ar vietējiem dejas māksliniekiem būs Olga Žitluhina. Olga Žitluhina ir Latvijas
vispazīstamākā horeogrāfe un dejotāja, un ir uzskatīta par laikmetīgās dejas mākslas aizsācēju
Latvijā. Olga dibināja, tagad vada un ir profesore laikmetīgās horeogrāfijas departamentā Latvijas
Kultūras akadēmijā. Olga vada arī savu profesionālo dejas kompāniju un starptautisko dejas festivālu
“Laiks dejot”. Viņa māca deju ASV, Ķīnā un visā Eiropā. Šī gada aprīlī Olga tika apbalvota par
vislielāko ieguldījumu dejas mākslā Latvijā!

Dejas kritiķe Inta Balode vadīs sarunas
par deju ar vietējiem deju kritiķiem
Sestdien, 31. augustā no plkst. 4 līdz 5 pēcpusdienā
Walker bibliotēkā:
2880 Hennepin Ave, Mineapolē, Bde Maka Ska room
Ieeja bez maksas
Inta Balode ir talantīga rakstniece, dejas kritiķe, kuratore, dramaturģe, organizētāja ceļojošajam
festivālam-semināram “Jauna deja jaunā vietā”, redaktore “Dance.lv Žurnāls” un Latvijas Dejas
informācijas centra valdes locekle.

Svētdien, 8. septembrī plkst. 11:15

Draudzes izbraukums
pie Pētera un Colleen Norām
Izbraukšana no baznīcas plkst. 10:30
Sekos sadraudzība un pusdienas
Lūdzam iepriekš pieteikties pie
Andras Roethler, ja brauksiet un arī, ja ir
vajadzīgs transports: 612-916-0321 vai
mail2andra@yahoo.com

Sestdien, 16. novembrī plkst. 5 vakarā
Draudzes nama lielajā zālē

Valsts svētku akts ar
vakariņām
Saimniece: Anita Jurēviča
Vairāk informācijas
nākamajos Svētrīta Zvanos

LATVIJAS UNIVERSITĀTES
100 GADU SVĒTKU AKTS
Svētdien
2019. gada 22. septembrī, plkst. 12:00
Latviešu draudzes namā
3152 17th Ave S, Mineapolē

Akadēmiskā runa – Indra Halvorsone
Mineapoles – St. Paulas latviešu skolas pārzine
“AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS IEGŪŠANA LATVIJĀ MŪSDIENU APSTĀKĻOS”

•

Studiju beigušo godināšana

•

Stipendiju pasniegšana

•

DZIESMAS
Bijušā Minesotas universitātes latviešu studentu kluba stilā

•

Kafijas galds ar kliņģeri

Ieejas ziedojums, sākot ar $10.00 no personas, studentiem bez maksas
Rīko un visus laipni ielūdz K!K!M! (Korporāciju kopa Minesotā)

PATRĪCIJA CIEMESE KLAVIERES
VIKTORIJA MARTIŅUKA KLAVIERES
AIGARS RAUMANIS ALTA SAKSOFONS
KNUTA LESIŅA JAUNO MŪZIĶU BALVAS LAUREĀTU KONCERTS

SVĒTDIEN, 2019. GADA 29. SEPTEMBRĪ PLKST. 12:00
LATVIEŠU BAZNĪCAS DIEVNAMĀ

ABONENTIEM PIRMAIS SEZONAS 1. KUPONS
$23 PIEAUGUŠAJIEM
$5 STUDENTIEM
BĒRNIEM LĪDZ 16 GADIEM BEZ MAKSAS

RĪKO MINESOTAS LATVIEŠU KONCERTAPVIENĪBA UN LOAM

KNUTA LESIŅA JAUNO MŪZIĶU BALVAS LAUREĀTU KONCERTS
MINEAPOLES LATVIEŠU DIEVNAMĀ 29. SEPTEMBRĪ, 2019 PLKST. 12:00
Trīs dinamiski un izcili
jaunie mūziķi no Latvijas
svētdien, 29. septembrī
iepriecinās Mineapoles
klausītājus ar krāšņu
latviešu, franču un
amerikāņu komponistu
mūziku – alta
saksofonam, solo
klavierēm, klavierēm
četrrocīgi – no klasikas
līdz impresionismam un
mūsdienām.
Patrīcija Ciemese un
Aigars Raumanis.
PATRĪCIJA CIEMESE (klavieres)
Pianiste Patrīcija Ciemese savas radošās pianisma gaitas aizsāka 2004. gadā, iestājoties Liepājas
mūzikas skolā pie skolotājām O. Kaupass un I. Vaitkus. 2013. gadā Patrīcija iestājās Emīla Dārziņa
mūzikas vidusskolā pie klavierskolotājas S. Jalaņeckas, savukārt 2017. gadā Patrīcija izlēma turpināt
savas profesionālas studijas Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijā pie profesora A. Zandmaņa
un vēlāk – prof. S. Osokina. Savas radošās darbības laikā Patrīcija ir piedalījusies vairākos valsts
konkursos, kā arī festivālos un meistarklasēs. 2018. gada starptautiskajos meistarkursos Siguldā
Patrīcija kļuva par vienu no trim laureātiem Knuta Lesiņa balvai, kas sniedz iespēju sniegt vairākus
koncertus Amerikā.
VIKTORIJA MARTIŅUKA (klavieres)
Pianiste Viktorija Martiņuka klavierspēli sākusi mācīties Ķekavas mūzikas skolā pie skolotājas Ineses
Glūdiņas. Vēlāk mācījusies pie skolotājas Diānas Zandbergas. 2010. gadā uzsāka mācības Emīla
Dārziņa mūzikas vidusskolā pie skolotājas Anitas Pāžes. Vēlāk apguva klavierspēli pie Ivetas
Pinkules. Šobrīd mācās Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijā 2. kursā (rudenī būs 3. kurss),
apguva klavierspēli pie profesora Arņa Zandmaņa, tagad pie Andreja Osokina.
Piedalījusies dažādos valsts mēroga un starptautiskajos konkursos, kā arī meistarkursos. Diplomante
2. starptautiskajā konkursā “Olimpo musicale” Lietuvā (2008) un starptautiskajā konkursā “Baltijos
Gintareliai” Klaipēdā (2009), 1. vieta Rīgas Starptautiskajā Jauno pianistu konkursā (2013). 2015.
gadā muzicējusi ar Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolas simfonisko orķestri EDMV 70 gadu jubilejas
koncertā. 2016. gadā piedalījusies 12. Starptautiskajos Latviešu Jauno mūziķu meistarkursos

“Krustceles mūzikā”, kā arī 2018. gadā 13. Starptautiskajos Latviešu Jauno mūziķu meistarkursos
“Baltijas mūzikas ceļš”. Vēl piedalījās meistarklasēs pie Dmitrija Baškirova.
AIGARS RAUMANIS (alta saksofons)
Saksofonists Aigars Raumanis ar izcilību absolvējis Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolu
Oskara Petrauska klasē un turpina mācības Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijā pie profesora
Arta Sīmaņa. Guvis panākumus daudzos konkursos, nozīmīgākie no tiem: Grand Prix konkursā
“European Saxophone Forum 2018” (Polija), 1. vieta “International Online Music Competition eMuse
2018” (Grieķija), 3. vieta Piektajā Starptautiskajā Saksofonistu konkursā Rumānijā (2018), 1. vieta
konkursā Saxophonia (2017), 1. vieta republikas konkursā Putēju orķestru diriģentiem (2016), 1. vieta
Ineses Galantes talantu konkursā (2015). Plašākai publikai kļuvis
pazīstams pēc dalības LTV1 šovā “Radīti mūzikai”. Saņēmis Knuta
Lesiņa balvu (2018), Oļģerta Zīversa balvu (2018), kā arī kļuvis par
JVLMA un LMT Gada balvas jaunajam mūziķim 2018 ieguvēju. Kā
solists uzstājies ar kamerorķestri Sinfonietta Rīga, Lietuvas Nacionālo
Filharmonijas kamerorķestri, NBS putēju orķestri, aktīvi koncertē ar
saksofonu kvartetu Atomos un Trio Tresensus. Uzstājies visos Latvijas
novados, visās Latvijas kaimiņvalstīs, kā arī Nīderlandē, Vācijā,
Horvātijā, Polijā, Čehijā, Šveicē, Grieķijā, Rumānijā. Paralēli saksofona
spēlei velta laiku kompozīcijai; Aigara Raumaņa darbi atskaņoti Lielajā
Ģildē, koncertzālē Ave Sol, Rīgas Domā, Latvijas Radio 1. studijā, LU
Aulā, Liepājas Svētās trīsvienības katedrālē, Sv. Jāņa baznīcā, Sv.
Ģertrūdes baznīcā, Sv. Pētera baznīcā un citās koncertzālēs.

Viktorija Martiņuka un
Aigars Raumanis.

Viktorija Martiņuka.
Kā izveidojās Knuta Lesiņa balva jauniem mūziķiem?
Knuta Lesiņa balva tika nodibināta 2010. gadā sakarā ar Knuta Lesiņa simtgadi, ko Latvijā studentu
korporācija „Talavija” atzīmēja marta mēnesī. Agrākais Latvijas Nacionālās Operas dramaturgs Knuts
Lesiņš Minesotā bija pavadījis visu trimdas laiku, būdams rakstnieks, komponists, pianists un
galvenais mūzikas skolotājs. Tādēļ arī Latviešu organizāciju apvienība Minesotā (LOAM) ierosināja
balvas izveidošanu, iesaistot vairākas citas organizācijas šī mērķa īstenošanā. Jānis Robiņš

SVĒTRĪTA ZVANI 2019 SEPTEMBRIS • DVĪŅU PILSĒTĀS UN PASAULĒ
Godātie tautieši, mūzikas cienītāji, koncertapvienības abonenti!
MINESOTAS LATVIEŠU KONCERTAPVIENĪBAS (MLKA) valde sirsnīgi pateicas visiem koncertu
apmeklētājiem, abonentiem un MLKA atbalstītājiem. Pateicoties jūsu atsaucībai, iegādājoties
abonentu kartes un ziedojot darba atbalstam, koncertapvienība var sākt jau trīsdesmit sesto darba
gadu.
Lūdzam jūs arī šogad atjaunot savu abonementu vai kļūt par jauniem abonentiem, jo abonentu
maksas garantē mums finansiālo bāzi, plānojot jaunus koncertus.

2019./2020. gada sezonā atkal rīkosim 2 koncertus:
1. Knuta Lesiņa balvas laureāti:
PATRĪCIJA CIEMESE (klavieres), VIKTORIJA MARTIN̗UKA (klavieres)
un AIGARS RAUMANIS (alta saksofons)
Svētdien, 29. septembrī plkst. 12:00 latviešu baznīcā
2. Otrajam koncertam sarunas vēl turpinās; izzin̗osim vēlāk.

Sezonas kartes maksa paliek līdzšinējā – $40. Atsevišķa biļete $23. Studentiem $5. Bērniem līdz 16
g.v., vecāku pavadībā, ieeja brīva. Lūdzam pasūtīt sezonas kartes, izlietojot pievienoto pasūtījuma
zīmi un nosūtot to līdz 20. septembrim ar samaksu MLKA kasierei Birutai Sprūds, 210 Windsor Ct.,
New Brighton, MN 55112. Čeki rakstāmi uz LATVIAN CONCERT ASSOCIATION vārda.

Piesaku/atjaunoju savu Minesotas latviešu koncertapvienības abonementu
2019./2020. gada sezonai (diviem koncertiem)
Vārds, uzvārds ......................................................................................................................
Adrese ...................................................................................................................................
Telefons ........................................
Lūdzu atsūtīt man ......................... abonementa kartes ($40 katra)
Pievienoju samaksu $ ....................
Ziedoju MLKA darba atbalstam $ ....................
Kopā $ ....................
Datums ............................

Svētdien, 6. oktobrī plkst. 10:30

Pļaujas svētku dievkalpojums
ar Svēto vakarēdienu.
Piedalīsies draudzes koris, būs bērnu uzruna un Svētdienas skola.
Dāmu saime sirsnīgi ielūdz uz svētku mielastu.
Būsim sadraudzībā visi kopā!

2019

Pateicība
Cienītā Anna Hobbs,
Vēlos pateikt sirsnīgu paldies vēstniecības vārdā par to, ka atsūtījāt vēstniecībai četras vērtīgas
grāmatas, kuras mēs šodien ieliksim vēstniecības “Little Free Library”, lai tās var mums palīdzēt
popularizēt latviešu literatūru amerikāņu lasītājiem. Liels, liels paldies!
Kampaņu #iamintrovert veidojam sadarbībā par literatūras eksporta platformu “Latvian Literature”,
Amerikas Latviešu apvienību un Latvijas Nacionālo bibliotēku.
Cieņā, Artūrs Saburovs
Trešais sekretārs (Komunikācija un publiskā diplomātija)
Latvijas Republikas vēstniecība Amerikas Savienotajās Valstīs

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

Vai domājat par nākamo soli dzīvē – pārdot savu māju, meklēt nākamo sapņu māju vai dzīvokli –
kārtoju (visas Jūsu) nekustamo īpašumu vajadzības!
Ar savu darba pieredzi projektu vadībā un tirgū, technoloģijā un sabiedrisko mediju jomā, sadarbojos
ar klientiem, lai palīdzētu risināt Jūsu nākamos dzīves soļus.
Esmu sertificēta māklere Minesotā, kā daļa no “Lakes Area Realtors”. Mēs strādājam pa visu
Mineapoli un St. Paulu, ieskaitot priekšpilsētas.
Lūdzu sazinaties ar mani ar Jūsu jautājumiem par nekustamo īpašumu tirgu, vai tas būtu Jūsu
nākamais solis drīzumā, vai arī, ja tikai sākat par to domāt.
Labprāt Jums palīdzētu!

Sludinājumi
IZKĀRTOJU MĀJAS IZPĀRDOŠANU
Vai jūs pārceļaties? Vai jums ir jālikvidē mājas iekārta?
Jāatbrīvo māja no mēbelēm, traukiem, sīkumiem utt.?
Es varu jums palīdzēt.
- Izšķiroju mantas (sazinoties ar jums) – ko paturēt
ģimenē, ko pārdot, ko izmest.
- Sakārtoju mantas pārdošanai.
- Nocenoju pārdodamās mantas un izsludinu.
- Vadu pārdošanu/Estate Sale.
- Aizvedu palikušās mantas uz labdarības organizācijām.
Maija Zaeska
952-454-4172 (mobīlais), 763-972-2521 (mājās)
zaeska@frontiernet.net
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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Change Service Requested

Church Services and Calendar of Events
Friday, August 23, 6 pm – Baltic Way 30. Join us as we join hands in a human chain for a
reenactment of this unique historical event at the Latvian Church.
Sunday, August 25, 10:30 am – Service at Crystal Lake Cemetery, 3816 Penn Ave N,
Minneapolis, MN 55412.
Sunday, September 1 – No Church Service.
Sunday, September 8, 11:15 am – Church Service at Peter and Colleen Nora’s in Marine on
St. Croix.
Saturday, September 14, 9 am – Latvian school begins.
Sunday, September 15, 10:30 am – Church Service with Holy Communion followed by
fellowship.
Sunday, September 22, 10:30 am – Church Service followed by fellowship and at 12:00
University of Latvia 100th Anniversary celebration.
Sunday, September 29, 10:30 am – Church Service followed by fellowship and at 12:00 Knut
Lesins Laureate concert featuring 3 young musicians from Latvia.
Sunday, October 6, 10:30 am – Fall Harvest Church Service with Holy Communion including
children’s talk, Sunday school and participation by the church choir. A luncheon
organized by the Ladies Aid will follow.
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, L. Sproģis, B. Sprūds, 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 21. 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.

