
 

We are not people of fear: 
we are people of courage. 

We are not people who protect our own safety: 
we are people who protect our neighbors’ 

safety. 

We are not people of greed: 
we are people of generosity. 

We are your people God, giving and loving, 
wherever we are, whatever it costs. 

For as long as it takes 
wherever you call us. 
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Barbara Glasson 

WE ARE PEOPLE OF COURAGE – A PRAYER IN A TIME OF COVID-19 

 

 
 
 
 

 
 

Mēs neesam cilvēki, kuri dzīvo bailēs: 
mēs esam drosmīgi cilvēki. 

Mēs neesam cilvēki, kuri sargā savu drošību: 
mēs esam cilvēki, kuri sargā savu kaimiņu 
drošību. 

Mēs neesam mantkārīgi cilvēki: 
mēs esam devīgi cilvēki. 

Mēs esam Tavi cilvēki, Dievs, devīgi un 
mīlestības pilni vienalga, kur esam, vienalga, 
ko tas prasa. 

Vienalga, cik ilgu laiku tas prasa, 
vienalga, kur tu mūs aicini. 

 

 
 



Mīļie Svētrīta Zvanu lasītāji, ceru, ka jūs turieties droši šajā neparastajā laikā! Šajā Svētrīta Zvanu 
izdevumā nebūs laikrāža, to diemžēl vēl nevaram izveidot. Ir iespēja, ka draudzes/cilvēku grupas virs 
zināma skaita Minesotā vēl nevarēs sanākt kopā, ja Stay-At-Home Order atceļ paredzētajā 18. maijā, 
tātad vēl nezinām, kad varēsim atsākt dievkalpošanu mūsu baznīcā. Draudzes vadība sekos 
gubernatora norādījumiem un turpinās jūs informēt par jaunumiem. Turpināsim sagatavot video 
svētbrīžus un tos izsūtīsim e-pastā. Atgādinu, ka, ja kādam ir nepieciešama kāda palīdzība, kā 
piemēram, vajadzība pēc pārtikas produktiem, zvaniet mācītājam vai draudzes priekšniecei. Lai Dievs 
jūs visus svētī un pasargā! Jūsu mācītājs Dāgs 

Tuksnesī “Kas es esmu un kāpēc esmu radīts?” 
Mācītāja Dāga Demandta sprediķis 2020. gada 26. aprīlī 

Bet Jēzus, Svētā Gara pilns, devās prom no Jordānas. Gars viņu veda tuksnesī,  
kur četrdesmit dienas velns viņu kārdināja. Āmen. Lūkas evaņģēlijs 4:1-2 

Šis teorētiskais jēdziens Wilderness vai “tuksnesis”, “savvaļa”, kā angliski 
saka, has really now hit home. Mēs to izjūtam. Daudzi plāni un ilgi gaidītas 
svinības ir atceltas. Visas sporta spēles/nodarbības tiek izdzēstas no 
kalendāriem. Baznīcas, skolas, organizācijas ir aiztaisījušas savas durvis, lai 
sargātu cilvēku dzīvības. Šajā laikā mēs, visi, tiekam ietekmēti ārkārtas 
situācijas dēļ. Mēs atrodamies tuksnesī, vietā, kurā mēs nekad neesam 
iepriekš bijuši. Mēs jautājam: cik ilgi? Neviens īsti nezina šo atbildi. Mēs 
skatāmies ziņas, internetu, lai uzzinātu jaunākos updates, tā laiks aiziet. Tomēr 
mēs jūtam šo nepatīkamo realitāti. Ko lai darām? 

Atskatāmies pagātnē. Kā Jēzus sekotāji, mēs atrodam cerību cilvēku stāstos Bībelē. Viņiem nebija 
vieglas dzīves, tās bija ar milzīgiem izaicinājumiem. Viņu neveiksmēs un panākumos mēs redzam 
Dievu darbojamies, nesot cerību, gaismu un pestīšanu pasaulē. Lasot, dzirdot viņu stāstus, tas mums 
dod atvieglojumu un cerību. Satiekot Dievu tuksnesī. 

Sāksim ar Hagāru. Viņa bija svešinieks, vergs un stāvoklī. Viņa aizmuka uz tuksnesi. Viņa meklēja 
palīdzību. Dievs parādījās viņai. Hagāra bija apspiesta, vergs, pilna ar naidu, interesanti, ka viņa ir 
vienīgā visā Bībelē, kura iedod Dievam vārdu. Viņa iedod Dievam šo vārdu: El Roi (tas, kurš mani 
redz). Tā viņa arī sauca Dievu turpmāk. 

Turpinām ar Mozu. Mozus devās uz tuksnesi, atstājot visu, kas viņam bija, Ēģiptē. Viņš atstāja varu, 
pozīciju un naudu. Dievs uzrunāja Mozu, lai izvestu savu tautu no verdzības. Mozum nebija viegli, tauta 
neklausīja viņu. Mozum bija jāatrod sevi, savas prioritātes, savu īsto identitāti. Šo visu viņš atrada 
tuksnesī, tur viņš arī satika Dievu. Tur viņš atklāja Dieva nolūku savai dzīvei. Tur viņš sagatavojās 
nākamajam dzīves solim. 

Mēs tagad nonākam pie Jēzus. Jēzus, Dieva dēls, arī bija ievests tuksnesī. Bībelē tuksnesis atspoguļo 
sagatavošanas vietu. Vietu, kur mēs iemācāmies uzticēties Dievam un būt Viņa žēlastībā. Jēzus dodas 
uz tuksnesi pēc tam, kad Viņš tika kristīts. Viņš pavada 40 dienas tuksnesī bez ēdiena, gaidīdams, kas 
stāv priekšā: trīs kalpošanas gadi. Svētais Gars ieveda Jēzu tuksnesī un teica: “Un Svētais Gars kā 
balodis nolaidās uz viņu, un balss no debesīm atskanēja: “Tu esi mans mīļotais Dēls, uz ko man labs 
prāts.” Kas notika Jēzum tuksnesī? Dievs apliecināja savu mīlestību savam dēlam. 

Visas šīs Bībeles personības piedzīvoja spēcīgu sastapšanos ar Dievu izolācijas laikā… Laikā, kad bija 
daudz bailes, jautājumi un šaubas. Iznākot no tuksneša, viņi bija auguši ticībā, atraduši savu identitāti 
un Dievu, sapratuši, ka Dievs viņus mīl. Mūsu stāstos Hagāra un Mozus jautāja: “Kas es esmu un kāpēc 
esmu radīts?” Mēs to arī jautājam. Viņi šo jautāja tuksnesī.  

Mēs arī tagad atrodamies tuksnesī, tuksneša laikā. Šis ir laiks jautāt jautājumus un saredzēt svētības. 

GARĪGĀ 
MAIZE 
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Par ko varam pateikties? Mēs, iespējams, domājam, ka mums nav par ko pateikties. Mums ir. Jautājat 
šos jautājumus par sevi un par tiem, kurus jūs mīlat. 

1. Ko tu vēlies atklāt par to, kas ir Dievs un kas tu 
esi? 
2. Kas tu vēlies būt pēc tam, kad mēs iznāksim no 
šī COVID-19 murga? 
3. Vai tu saproti, ka Dievs nekad tevi neatstās vai 
nepametīs? 

Lai šis laiks tuksnesī palīdz mums gan kā 
indivīdiem, gan kā kopienai saprast, kas mēs esam 
un kāpēc mēs te esam. Dosim Dievam mūsu 
jautājumus, bailes un rūpes. Ieklausīsimies Dievā 
šajā tuksnesī prom no visiem trokšņiem, lai mēs 
dzirdam, ko Viņš mums saka. Āmen. 

26. aprīļa lūgšana 

Lūgsim! Mīļais Dievs, mēs nākam pie Tevis šajā neziņu laikā. Palīdzi mums tuvoties Tev! Mēs lūdzam 
pēc Tava stiprinājuma un miera. Mēs lūdzam, vadi ārstus un pētniekus, kuri mēģina apkarot šo vīrusu. 
Mēs lūdzam par valdībām šeit, ASV, Latvijā un visā pasaulē, dāvini viņiem gudrību. Vadi visus slimnīcu, 
veselības iestāžu darbiniekus, pārtikas veikalu darbiniekus, visus, kuri riskē un kalpo. Mēs lūdzam par 
mūsu māsām un brāļiem, kuri ir izolācijā, kurus nevar apciemot, dod stiprinājumu, Kungs, esi klāt 
visiem, kam ir kāda fiziska vai garīga grūtība, vai izaicinājums. Lūdzam par mūsu ģimenēm, bērniem 
un mazbērniem, lai viņi izjūt mieru, ticību, cerību, pāri visam – mīlestību! Šo visu mēs lūdzam Tavā 
vārdā! Āmen. 

Lieldienas krīzes laikā 
Archibīskape Lauma Zušēvica 

Šogad Kristus Ciešanu laiks bijis tāds, kādu nekad neesam piedzīvojuši. 
Stundām sēžam pie datoriem, televizoru ekrāniem, telefoniem… Negribam 
to darīt, tomēr nevaram neskatīties, neizsekot ziņām. Ilgojamies dzirdēt kaut 
vienu labu ziņu, statistiku, kas liecinātu, ka briesmīgais Covid-19 spēks 
samazinājies. Miljoniem cilvēku visā pasaulē mēģina atbildēt uz jautājumu 
– kam ticēt, kam nē. Miljoniem cilvēku visā pasaulē mēģina nezaudēt cerību, 
pacietību un līdzjūtību. Gribas pārvarēt bailes par to, kāda būs nākotne. 

Paldies Dievam, mūsu Baznīcas garīdznieki un draudžu vadības dāvina 
jums iespējas turēties kopā! Virtuālā pasaulē topam arvien tuvāki un cits citu 
iedrošinām, ka būs atkal labi, jo mums ir cerība. Šī krīze pāries. Būsim no 
tās mācījušies, kaut daudzi, pārāk daudzi par to būs samaksājuši 
visaugstāko cenu. 

Pirmās Lieldienās? Mācekļi cits citu tā nespēja iedrošināt. Viņiem Jēzus nāve bija beigas pilnīgi visām 
cerībām, dzīves plāniem, visam, pēc kā viņi bija ilgojušies. Arī mūsu draudzēm šogad nav atļauts 
pulcēties kopā, pat sērās nē, bet, paldies Dievam, mācekļiem nebija liegts sanākt kopā un skumt. Par 
ko viņi runāja pēc Lielās piektdienas? Vai dalījās atmiņās par Jēzu? Vai šausmās par notikušo? Vai 
bailēs domāja – varbūt mūs meklē, varbūt arī mums būs ciest un mirt? Viens bija skaidrs – Jēzus bija 
miris. Visas cerības zudušas. Dievam bija cits plāns. 

Ziemeļu Minesotas wilderness, Vermilion ezers. 
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Vai viņi cits citam atkārtoja Jēzus vārdus, kā varbūt Viņš būtu cerējis? Viņš bija centies viņus sagatavot, 
sīkumos izstāstīt, kas notiks. Kādas sarunas beigās Viņš žēlastībā tik skaidri saka: “To es jums esmu 
pateicis tagad, pirms tas notiek, lai jūs ticētu tad, kad tas notiks.” (Jņ. 14:29). Vai vieglāk pārdzīvot 
iepriekš neiedomājamo, ja par to mūs brīdina? Šajā laikā par to jālūdz un jādomā daudz. 

Skaistajā, brīnišķīgajā, gaismas un dzīvības uzvaras augšāmcelšanās rītā, kā visu atstāsta Lūka sava 
evaņģēlija 24. nodaļā, sievietes pie Jēzus tukšā kapa sastop divus vīrus spoži mirdzošās drānās! Tie 
viņām vēsta: “Ko jūs meklējat dzīvo pie mirušajiem? Šeit viņa nav, viņš ir augšāmcēlies. Atcerieties, ko 
viņš jums sacīja, vēl būdams Galilejā. Cilvēka Dēlam jātiek nodotam grēcīgu cilvēku rokās un krustā 
sistam, un trešajā dienā jāceļas no mirušajiem.” Un tās atcerējās viņa vārdus! Skriešus tās dodas pie 
sērotājiem: “Taču mācekļiem viņu stāstītais tiem šķita kā blēņas, un tie viņām neticēja.” Pēteris gan 
aizskrēja un kapā ielūkojās, bet viņš redzēja tikai noliktu linu autu, un “viņš aizgāja, brīnīdamies par to, 
kas noticis.” 

Ir tik labi uz mirkli apstāties un pateikties Dievam, ka arī tad, kad mēs esam sekojuši Jēzum, klausījušies 
Viņa vārdos, apliecinājuši, ka ticam Viņa augšāmcelšanās brīnumam un nāves uzvarai, Dievs saprot, 
kad briesmās nonākuši, daudz aizmirstam. Lieldienu rītā no visas sirds kopā ar savu mīļo ģimeni un 
draudzi dziedāt “nāve ir mākta”, domāju ir vieglāk, nekā mājās pie ekrāna mēģināt baudīt Svētkus bez 
tiem, par kuŗiem dziļās rūpēs lūdzam, kā arī par sevi, lai nesaslimtu, izturētu. Pat nepieļaujot drūmāko 
scenāriju – nāvi. Tā ir pārbaude, ko labprātāk nepiedzīvotu. Bet tieši tādas krīzes laikā atskan brīnumu 
svētītā augšāmcelšanās vēsts! Ja kāds jūtat, ka esat kā tie mācekļi, kam bija tik grūti noticēt vai 
atcerēties to, ko Jēzus teicis, atcerieties un pateicieties vēlreiz par to, cik liela ir Dieva žēlastība un cik 
neatlaidīgs ir nāves uzvarētājs Jēzus! Viņam nebija viegli pārliecināt pat savus vistuvākos, ka viņus 
gaida gaiša nākotne, bet Jēzus neapstājas to darīt! 

Viņš ir blakus sērotājiem, kas dodas prom no skumju aptumšotās Jeruzālemes. Viņi nepazīst, ka Jēzus 
ir Tas, kas viņiem blakus, viņi saka: “…Mēs cerējām, ka viņš ir tas, kas izglābs Israēlu; un nu jau ir 
trešā diena, kopš tas viss noticis.” Nopūties par viņu nespēju ticēt Dieva Vārdiem, kas visu to jau 
vēstījuši, kas noticis, Viņš tik staigā ar viņiem un pacietīgi atgādina viņiem to, ko viņi jau zināja, bet bija 
piemirsuši. Un ja nu nepietika ar to? Gaŗās dienas beigās, pieņēmis aicinājumu palikt kopā ar viņiem, 
“Jēzus apsēdās ar tiem pie galda, viņš ņēma maizi, to svētīja un pārlauzis deva tiem. Tad viņu acis 
atvērās un tie viņu pazina; bet viņš tiem kļuva neredzams. Un viņi sacīja viens otram: “Vai mūsu sirds 
nedega, kad viņš ar mums runāja, Rakstus izskaidrodams?” Pēkšņi tie steidzas atpakaļ uz vietu, kur 
pamazām izzūd nakts. Mācekļi vēl ir kopā. Vai tie guļ? Vai tic, ka tie viņiem vēsta: Tas Kungs patiesi ir 
augšāmcēlies! 

Nepietiek ar citu vārdiem. Viņu vidū nāk Jēzus un saka: “Miers ar jums.” Viņi dzird un redz viņu un 
tomēr netic? Bet šoreiz tik skaisti teikts: “Ka viņi no prieka vēl neticēja un brīnījās!” (Lūkas ev. 24:36-
41). Ne vairs aiz bailēm, izmisuma, šaubām, bet no prieka viņi vēl neticēja… un tas tomēr ir kas cits! 
Piedzīvot tādu laimi, ka izbrīnā cits citam sakām: “Kā! Kā tas var būt! Bet ir! Tāda laime ir mūsu! Un tas 
viss Viņa nopelns un žēlastība!” Arī krīzes laikā šī augšāmcelšanās dāvinātā cerība apliecina, ka 
gaisma ir spēcīgāka par tumsu, un Jēzū dāvinātā grēku piedošana un mūžīgā dzīvība ir spēcīgāka par 
nāvi! 

Šis krīzes laiks licis mums daudz pārdomāt dzīvības un nāves jautājumus. Vairāk esam dzīvojuši līdzi 
tiem, kas cieš, pateikušies par tiem, kas pašaizliedzīgi riskē ar savām dzīvībām, lai glābtu citus, un 
tomēr slimība paņēmusi tūkstošiem cilvēku dzīvību. Mēs varam palīdzēt arī tad, kā reiz Jēzus ar 
ceļiniekiem – esot kopā ar sērotājiem, caur Viņa vārdiem, esot blakus arī tad, kad tas nav iespējams 
klātienē, tikai virtuālajā pasaulē. 

Mēs varam apliecināt, ka ticam Tam, kas sevi atdeva par mums visiem un savedīs mūs reiz kopā 
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mūžīgās dzīvībās valstībā! Vairs nebūs jāturas sešu pēdu attālumā vienam no otra, nebūs jābaidās, ka 
nekad atkal neredzēsim tos, ko tik ļoti mīlam. Lai Dievs dod spēku, mieru, veselību. Lai Dievs dod ātrāk 
beigties šai krīzei, kuŗas ēnā tomēr būs neskaitāmi, kuŗiem arī mēs varam palīdzēt atjaunot ticību. 
Atgādinot, ka pat bēdās un tumsā spīd Kristus gaisma un cerība, kā Viņš mums vēstīja: “Jo Dievs tā 
pasauli mīlēja, ka deva savu vienpiedzimušo Dēlu, lai ikviens, kas viņam tic, nepazustu, bet tam būtu 
mūžīgā dzīvība!” (Jņ. 3:16). Allelūja! Kristus ir cēlies! No visas sirds novēlu jums skaistas, ticības spēka 
un miera svētītas Lieldienas! Lai Dievs svētī un pasargā! Fotogrāfija: māc. Biruta Puiķe-Wilson 

Kaps ir tukšs! Kristus dzīvo! 
Prāvests Gunārs Lazdiņš 

“Nebīstieties, jo es zinu, ka jūs meklējat Jēzu, krustā sisto. Viņš nav šeitan, ir augšāmcēlies, kā Viņš 
sacījis.” (Mateja ev. 28:5-6) 

Sarežģītajā un nedrošības laikā esiet sveicināti mūsu augšāmceltā Kunga un pestītāja Jēzus Kristus 
vārdā! 

Šinī saulē dzīvojot, mums ir tik daudz, par ko domāt, rūpēties, panākt un satvert, ka esam aizmirsuši, 
ka Dievs savā mīlestībā izvēlas mūs nesodīt, bet sūta savu Dēlu izpirkt mūsu grēkus, sniedzot mums 
mūžīgās dzīvības dāvanu. Arī, ja mēs redzam un piedzīvojam īslaicīgi nāves uzvaru, augšāmcelšanās 
ir Dieva liecība, ka mums nav jābīstas pārbaudījumu laikā, jo šodien durvis atveras mūžībai. 

Lūgsim Dievu: Mīļais Pestītāj! Augšāmcēlies no mirušiem. No kapa tumsas, rīta agrumā, saulei lecot, 
Tu esi atnācis pie saviem mācekļiem un savu mieru tiem esi devis. Mēs Tevi lūdzam: Nāc arī pie mums, 
kad esam satraukušies, nemierā pilni, nedrošībā un apmulsumā. Mēs lūdzam redzēt Tavu uzvaru pār 
grēka un nāves varu, lai, kopā ar Tevi staigājot, mēs pastāvētu mūžīgās dzīvības cerībā un ieietu Tavā 
godībā, kur Tu līdz ar Tēvu un Svēto Garu dzīvo un valdi mūžībā. ĀMEN. 

Lai augšāmceltais Kristus, visas vēstures un dzīvības Kungs, svētī jūs visus šajā Lieldienu laikā! 
Sargāsim sevi un citus, un lūgsim, lai mūs svētī un pasargā Kungs visuspēcīgais – Tēvs, Dēls un 
Svētais Gars! Mīlestībā, labestībā un daudz veselībā. 
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Easter Morning Reflection 
Pastor Dag Demandt 

I greet you this Easter morning in 4 languages with this Easter greeting of the Early Church! 

Kristus ir augšāmcēlies, patiesi augšāmcēlies! (Latvian) 
Christ is Risen! Indeed, He is Risen! (English) 
Christos Anesti! Alithos Anesti! (Orginal Greek of the New Testament) 
Le Christ est ressuscité! Vraiment il est ressuscité! (French) 

We gather this morning in the same way as the Early church did 2,000 years ago, we gather in our 
homes. We do so as we are called to slow down the spread of the coronavirus and to save lives. I am 
actually recording this reflection from my bedroom closet as my sons Robert and Harry are sleeping 
and wife Edija is feeding our three week year old baby son Arnold downstairs and I do not want to wake 
or disturb them and you would not want to hear a screaming baby in the background.  

The early church was a persecuted church. The early Christians had to meet in homes in secret. They 
would be arrested, even put to death if they publicly practiced their faith. Their homes often being 
marked by the sign of the fish so fellow Christians could find one another. Their worship was similar to 
ours: hymns, prayers, confession, readings, communion, a blessing. Easter was very special in the 
Early church, very interestingly baptisms were performed on this day in people’s homes. How fitting a 
baptism on the day Christ rose from the dead. The day a new Christian starts a new journey, immersed 
in the waters of baptism. They did this all at home, with great risk. God stood by these early Christians 
as He has always done and continues to do. 

He offers hope in challenging times. There have been other periods of History were Christian’s have 
had to worship in secret at home. 

One such time was during the Soviet Occupation of Latvia. Christian’s could not publicly practice their 
faith, if they did, they would often lose their jobs or worse. There was also an active campaign of 
disinformation against the Christian church by the communist government. Pastors would be 
interrogated and arrested. Church buildings were ceased, turned into everything from planetariums to 
movie theatres to fertilizer manure sheds. So, in Latvia and in other communist countries people 
worshiped at home. 

God stood by these Christians. As he offered the Early Christians hope, so He did to those Christians 
living in fear behind the Iron Curtain. They overcame.  

In the Easter Gospel from Luke we read: An angel said to the 3 Marys, “Do not be afraid, for I know 
that you are looking for Jesus, who was crucified. He is not here; he has risen, just as he said. Come 
and see the place where he lay. Then go quickly and tell his disciples: ‘He has risen from the dead and 
is going ahead of you into Galilee.’” 

He has risen! This is the hope and promise that the early church and Christians in Latvia shared. They 
overcame, so shall we. The resurrected Christ offers us hope. Just as Christians before us, we today, 
worshipping at home in the year 2020 say “Christ is risen!” This is the promise we cling to today. Amen. 



SVĒTRĪTA ZVANI 2020 MAIJS • GARĪGĀ MAIZE 
   

Earth Day 2020  
Pastor Dag Demandt’s Video Message on April 22 

Happy Earth Day!  From the shores of the Mississippi river. Today we are invited to think about nature, 
environmental awareness/protection, climate change and the wellbeing of our planet. 

Let us start with a small Trivia Game about the environment! I will ask you to stand up! I am going to 
ask you 5 questions. If you believe the answer to be True, reach out your hand and put your thumb up! 
If you believe the answer to be False, reach out your hand and put your thumb down! 
If you reply incorrectly, you have to sit down. Let’s Play! 

1. True or False. June, 2019 was the hottest June ever recorded in history. TRUE. 

2. True or False. In 2018 America recycled 36% of its garbage. FALSE (26%). 

3. True or False. Forests make up 52% of Latvia’s territory. TRUE. 

4. True or False. It takes 2,000 years for one plastic bottle to decompose. FALSE (4,000 years). 

5. True or False. The average American uses 100 gallons (378 liters) of water a day. TRUE. 

How did you do? I think there is allot more we can learn about environmental protection. 

Greta Thunberg, the Swedish teen climate activist numerous times has said that she wants quick, 
immediate action by governments and all people to combat climate change and protect the 
environment. Interestingly due to COVID-19 her wish has become true! 

With so many humans staying at home to combat the coronavirus, the air is cleaner, the water is clearer 
and animals are growing bold. 

• The water in the canals of Venice, which have a reputation for being dirty and stinky at times, is 
currently clear with plenty of fish – and even jellyfish – swimming and swans hanging around 
enjoying the unusual urban peace and quiet. 

• Major US cities that suffer from air pollution have seen reductions of pollution by up to 60% from 
the previous year, during just a three-week lockdown period. 

• The Himalayas are visible from parts of India, and clear skies over Chinese cities for the first 
time in decades. 

• Animals like kangaroos and goats have more freedom to roam, and life everywhere just seems 
to be breathing easier.  

But also, negative consequences. Latex gloves and face masks are being found in larger numbers on 
streets and parking lots both posing a risk to public health and the environment. We are called to and 
MUST DO more to protect the environment! There are so many opportunities! 

The Latvian Evangelical Lutheran Church in America Youth Branch this past year has launched the 
environmental awareness project “Give to the Earth”/“Dosim dabai!” The goal being to raise awareness 
and carry out activities that help leave a positive impact on Latvia’s natural environment. In the summer 
of 2021, a youth team will Clean rivers, collect garbage and promote recycling, plant trees and create 
habitat for bees. Each of us has a part to play in protecting the environment!  

The first story in the Hebrew Bible or Old Testament talks about the creation of the Earth and the call 
to look after this Earth that God has gifted to us. The Lord God took the human and put him in the 
garden of Eden to work it and take care of it. Genesis 2:15. Let us take care of and protect the Earth! 
Happy Earth Day 2020! 
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Dvēseles likumi, kas palīdz atveseļoties 
Skaidrīte Dombrovskis 

Kad esam spiesti palikt uz vietas mūsu un citu veselības dēļ, ir laiks pārdomāt, kas mums ir 
nepieciešams uzturēt garīgo un fizisko labklājību. Atradu kādus padomus citējumos no grāmatas Rays 
of the Dawn by Thurman Fleet. Droši vien atradīsiet līdzību kristiešu pamācībā. 

• Baiļu vietā ticība 
• Rūpju vietā cerība 
• Patmīlības vietā augstsirdība 
• Iedomības vietā cenšanās palīdzēt  
• Dusmu vietā iecietība 
• Kritikas vietā iejušanās situācijā 

Varam tikai censties piekopt visus ieteiktos padomus. Vismaz varam tos pārdomāt un, ja iespējams, 
sliktu situāciju vērst par labāku. Mans lūgums – turēsimies kopā kaut vai šķirti. Piezīme: Lūdzu Ritas 
Drones palīdzību pārtulkot no angļu uz latviešu valodu. 

Ravējot 
Archibīskape Lauma Zušēvica 

Šajā Covid-19 laikā liels ģimeņu skaits pirmoreiz iekopj dārzus un vairāk dodas dabā staigāt. Dvēselē 
norimst nemiers, dabā strādājot. Domas kļūst cerīgākas, un nāk atskārsme, ka visās grūtībās Dievs 
turpina gādāt, un mums arvien ir daudz, par ko pateikties. Arī es dodos ravēt, lai zemi sagatavotu 
stādiem. Pateicos, ka mammiņa iemācīja man pazīt vismaz ‘parastās’ nezāles un saprast, ka arī tā 
Dievs iesaista savā darbā. Dārzā labi ravēt, bet ne tik labi nezāles meklēt cilvēku vidū.   

Jēzus līdzībā Mateja ev. 13:24-30 Dieva valstība tiek salīdzināta ar cilvēku, kura tīrumā ienaidnieks 
slepeni iesējis nezāles starp kviešiem. Kalpi ir gatavi pat vainot saimnieku: “Vai tad tu tīrumu neapsēji 
ar labu sēklu? No kurienes gan tur nezāles?” Saimnieks atbild: “Tas ir ienaidnieka darbs.” Skaidrs – 
kalpiem gatavs atrisinājums: “Vai tu gribi, lai ejam tās izravēt?” “Nē, ka, nezāles ravēdami, jūs neizraujat 
līdzi arī kviešus. Ļaujiet abiem augt kopā līdz pļaujai.” Kalpi taču atšķirtu nezāles no kviešiem, vai ne?  
Izlemt, kurš cilvēks derīgs Dieva valstībai, kurš nē – tas vienīgi Dieva darbs. Vai tā mēs žēlastībā 
netiekam pasargāti no neatgriezeniskām kļūdām, bet tiekam aicināti rast iespējas, kā blakus otram 
‘augot’, sadzīvosim šodien, rīt un pēc krīzes, lai arī dēļ mūsu darba vairotos Dieva svētība. 

Arī tagad, kad daudzi kļūst nepacietīgāki, jo sajukumā aug bailes par nākotni, un ir jau tik cilvēcīgi 
pamazām meklēt, ko vainot! Atskan pašpārliecinātas balsis, kas pārmet tam vai tai, kas kā ‘nezāles’ 
izpostījuši viņu ar lielām pūlēm un darbu iekoptos ‘dzīves dārzus’! Tie sējuši tikai vislabākās sēklas 
pārliecībā, ka tās ilgi nesīs augļus. Izmisumā atskan vārdi: “Mēs neesam šo pelnījuši!” Izjūtot bezspēku, 
ka nevaram kontrolēt to, kas notiek, kaut mēs nemeklētu, ko vainot, bet katrs turpinātu lūgt pēc miera 
un gudrības izlemt, kā reaģēt un ko darīt tālāk, lai veidotos arvien tuvākas attiecības ar Dievu un ar 
citiem, kam blakus jādzīvo.  

Aizvakar lija un nevarēju iet ravēt, tomēr izbrīnā vēroju, kā ārā atspirgst daba krāsu eksplozijā. Istabā 
ziņas vēstīja par ļaunā vīrusa augošām sekām. Lūdzu par savu un citu ģimenēm, par varoņiem un 
varonēm! Īpaši šodien, starptautiskajā Māsu dienā, lai lielākais paldies medmāsiņām, kas kā 
dziedinātājas turpina dāvināt cerību. Daudzi ir atveseļojušies un, pavisam negaidīti, līdzi ar viņiem 
atspirgusi arī daba – kā gaiss, tā arī ūdeņi kļuvuši tīrāki! Lai šī cerības zīme dāvina gaismu tumšākiem 
brīžiem! Lai Dievs turpina dziedināt dabu un mūs caur tās dāvanām! Viņš lai svētī mūs ticībā, cerībā 
un mīlestībā! 

• Skaudības vietā atturēšanās no vērtēšanas 
• Alkatības vietā devība 
• Liekulības vietā drosme būt patiesam 
• Aizspriedumainības vietā sapratne, iejūtība 
• Greizsirdības vietā pienākums 
• Naida vietā mīlestība 
 



Par draudzes darbību COVID-19 vīrusa laikā 
Mācītājs Dāgs 

Šis ir izaicinājumu laiks mūsu draudzei, kad nevaram dzīvē tikties mūsu 
baznīcā. Mēs tiešām izjūtam, cik ļoti mums pietrūkst šīs mūsu garīgās un 
sabiedriskās mājas, kur esam kopā sadraudzībā un mīlestībā. Tomēr 
Dievs rāda ceļu un vada. Mēs arī piedzīvojam svētības šajā grūtā laikā! 
Mēs saprotam, ka draudze/baznīca ir arī kaut kas vairāk nekā tikai ēka. 
Baznīca ir tur, kur kristieši, māsas un brāļi tuvojas un kalpo Dievam, šajā 
laikā tas ir tā, kā tas bija agrā baznīcā pirms 2,000 gadiem – mājās. 

Draudzes garīgā dzīve turpinās, mēs sazvanāmies, mēs uzturam sakarus viens ar otru. Draudzes 
padome tiekas telekonferencēs. Dievkalpojumi, svētbrīži un Bībeles stundas tiek sagatavoti video 
formātā, tad izsūtīti e-pastā un ievietoti draudzes YouTube kanālā (internetā). Kopumā ir sagatavoti 
15 video, kur liels skaits cilvēku tos skatās. 3. un 10. maija dievkalpojumus katru skatījās vairāk nekā 
150 cilvēki. Tas ir vairāk nekā 2 reizes dievlūdzēju skaits svētdienā. Ar tehnoloģijas palīdzību Dieva 
Vārds skan cilvēku mājās, un evaņģelizācija notiek! Video svētbrīži/dievkalpojumi tiek kuplināti ar 
muzikāliem priekšnesumiem. Mūs ir iepriecinājuši Benjamiņš Aļļe, Viktors Konters, Kristīne Duņēna 
Mertz, Jūlijs Pone-Ivaskēvičs, Milija un Indra Halvorsones, Tīna un Dzintars Josti, un kora ansamblis! 
Paldies visiem, kuri ir bagātinājuši draudzes garīgo dzīvi!  

Lieldienu laika video dievkalpojumi bija īpaši sagatavoti! Šo dievkalpojumu tapšanā piedalījās visi 4 
LELBA apgabali. Dievkalpojumi tika izsūtīti visām LELBA draudzēm. Tur varēja dzirdēt un redzēt 
daudzus mūsus plašās latviešu baznīcas mācītājus un arī muzikālus priekšnesumus. Paldies LELBAi! 
Vīrusa laikā mūsu archibīskape ir apstiprinājusi iespēju cilvēkiem saņemt dievgaldu mājās. Aicināju 
draudzei mājās sagatavot maizi un vīnu, vai sulu, dievkalpojumos, kur bija Svētais vakarēdiens. 
Aicinu arī ikvienu, kas vēlētos sagatavot kādu muzikālu video priekšnesumu nākamiem 
dievkalpojumiem, pieteikties pie manis. Lai Dievs jūs svētī un pasargā! 

Visus draudzes video svētbrīžus/dievkalpojumus var redzēt draudzes YouTube kanālā: 
Latvian Ev. Luth. Church of Minneapolis - St. Paul 

 

DRAUDZES 
DZĪVE 
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Aicinājums ziedot draudzei! 
Draudzes vadība vēlas no sirds pateikties visiem ziedotājiem, kuri ir atbalstījuši draudzes darbību. Jūs 
patiesi esat atbildējuši aicinājumam kalpot mūsu Kungam ar pateicību un prieku! 
Tad nu, redzi: kas skopi sēj, skopi arī pļaus, un, kas bagātīgi sēj, bagātīgi arī pļaus; katrs lai dod tā, kā 
iesaka sirds, nevis ar sarūgtinājumu vai piespiedu kārtā: priecīgu devēju Dievs mīl. Dievs spēj jums dot 
pārpilnībā visādu žēlastību, lai jums visa būtu diezgan vienmēr un visur un jūs būtu pārplūstoši dedzībā 
uz ikkatru labu darbu. Pāvila 2. vēstule korintiešiem 9:6-8 
Draudzes dzīve, kalpošanas, vajadzības un pienākumi šajā laikā, kad nevaram tikties baznīcā, 
neapstājas, tāpēc aicinām paļauties uz Dievu un turpināt rūpēties par draudzes darbību ar 
ziedojumiem. Sirsnīgs paldies! 
Ziedot var trīs veidos: 
1) Sūtot čeku pa pastu uz draudzes adresi. 
2) Ziedojot elektroniski: mndraudze.org/ziedo 
3) Ja jums ir latviešu kredītsabiedrības konts, varat sazināties ar LCU un viņi pārskaitīs ziedojumu uz 
draudzes kontu. 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 

 

Mineapoles – St. Paulas latviešu ev. lut. draudze 
3152 17th Ave S, Minneapolis, MN 55407 

Uzvārds, vārds_______________________________________ 
Datums_____________________________________________ 

Draudzes uzturēšanai .............................................$________  
Baznīcas remontiem ...............................................$________ 
Svētrīta Zvaniem .....................................................$________  
Dāmu saimei ...........................................................$________  
Latviešu ev. lut. baznīcai Amerikā (LELBAi) ...........$________ 
Palīdzība baznīcai Latvijā .......................................$________  
Latviešu skolai ........................................................$________  
 ................................................................................$________ 
 ................................................................................$________ 
KOPĀ ......................................................................$________ 
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Vic Vikmanis, budget guru for University of Minnesota, state agencies, dies at 81 
By Joel Rippel Star Tribune April 9, 2020 

Vikmanis, who retired from the university in 1998, died of 
complications from lymphoma on March 22.  
During his 35-year career in state government and at the 
University of Minnesota, Vilis “Vic” Vikmanis was the go-to 
person for budget questions. 
“He was sought after by high-level people on the basis of his 
accomplishments,” said David Berg, a retired University of 
Minnesota health systems administrator. 
The positions Vikmanis held over the course of his career 
included budget analyst for the Minnesota Department of 
Administration and for the state’s legislative staff; coordinator in 
the governor’s office; cost containment consultant at the 
university, and assistant vice president for the U’s Health 
Services. 
“Vic would have projects going all through the colleges and 
University Hospital,” Berg said. “He was never much for focus 
groups or formal meetings. Rather, he’d more likely be walking 
around, meeting others, a bit like a doctor on rounds.” 
Vikmanis, of Edina, who retired from the university in 1998, died 
of complications from lymphoma on March 22. He was 81. 
“I do know that the merit of [his career] is that the work of the university 
went along well and good all through his much-appreciated presence,” Berg said. 
Vikmanis was born Dec. 3, 1938, in Riga, Latvia. During the last six months of World War II, with the 
Russian Army approaching, his family was relocated to a small town in Germany. From the fall of 1945 
until 1950, the family lived in a displaced persons camp near Frankfurt, Germany. 
In 1950, the family immigrated to the United States, landing in New York and traveling immediately to 
St. Paul, where the family’s sponsor lived. 
Vikmanis graduated from the University of Minnesota in 1961 with a degree in political science. After 
one year of graduate studies, he first interned and then went to work full time in 1963 in the Minnesota 
Department of Civil Service. 
In 1966, he joined the state’s Department of Administration’s Budget Division. And in 1969, he joined 
the staff of the House Appropriations Committee as a fiscal analyst. 
In that position, he reviewed the budgets of the three postsecondary education systems in the state — 
vocational, community college and state college/University of Minnesota. During that time he also was 
a budget liaison between the Legislature and the university. One of the highlights of his career came 
during that period. 
In 1971, in his role as liaison, he was instrumental in development of the U’s Rural Physician Associate 
Program. The Legislature was persuaded to allocate $455,000 for the pioneering program, which 
places third- and fourth-year medical students with physicians in rural Minnesota. The nine-month 
program has more than 1,500 alumni. 
“That was his most important project,” Berg said. 

Vilis with wife Aija, July 1, 2018. 
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In 1980, Vikmanis became the coordinator of executive affairs for Gov. Al Quie. In January 1983, at the 
end of Quie’s term, he became a full-time consultant to the university’s cost containment task force. 
The next year, he was named an assistant vice president in the Health Sciences Department. He also 
joined the university hospital’s Board of Governors. He held both of those positions until he retired. 
 
“He was very smart and always fair,” Berg said. “He usually appeared to have things well thought out 
before times of meeting people to make decisions.” 
Vikmanis is survived by his wife, Aija; two daughters, Valda and Velta; a brother, Val, and two 
grandchildren. 
A celebration of his life will be held at a later date. 

Dzimis Arnolds Demandts 
Šī gada 25. martā plkst. 4:23 no rīta pasaulē nāca mācītāja Dāga Demandta trešais dēls Arnolds 
Demandts. Svars: 8 lbs 9 oz (3,883 kg). Garums: 19,5 inches (49,5 cm). Arnolds gandrīz jau sasniedzis 
2 mēnešu vecumu. Puika aug dūšīgi, labi ēd un arī labi guļ pa naktīm. Brāļiem Robertam (5) un Harijam 
(3) šī ir liela maiņa, pie kuras jāpierod. Viņiem ir liels prieks palīdzēt un pavadīt laiku ar Arnoldu. 
Pateicība Dievam! 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
  
 

 

Mūs ļoti uzrunāja Pētera Grustāna apsveikums, 
Arnoldiņam piedzimstot: 
Apsveicam! Three sons! 

It reminds me of this verse in Scripture: 
Ecclesiastes 4:12 

And if one prevail against him [alone], two shall withstand him; 
AND A THREEFOLD CORD IS NOT QUICKLY BROKEN. 

 
Salamans mācītājs 4:12 

Un, ja kāds var vienu pārvarēt, tad divi taču var tam pretī stāties, 
UN TRĪSKĀRTĒJU AUKLU NEVAR TIK DRĪZ PĀRRAUT. 

 



Latviešu skolas skolniece Sofija Kramere –  
viena no uzvarētājām radošo darbu konkursā Latvijā 

Skolas pārzine Indra Halvorsone 

Februāra sākumā latviešu skola saņēma jauku ziņu no Latviešu valodas 
aģentūras – 6. klases skolnieces Sofijas Krameres vārds bija starp radošo 
darbu konkursa “Izstāsti man savu sapni” uzvarētāju vārdiem 5.-9. klašu 
grupā starp 394 iesniegtajiem literārajiem darbiem (kopumā šogad tika 
iesniegti 1234 radošie darbi no visas pasaules). 

Darbi tika iesūtīti no Latvijas skolām, kā arī no citām latviešu skolām ārzemēs, 
piem., Losandželosas latviešu skolas, latviešu skolas Somijā, Briseles 2. Eiropas skolas, Vašingtonas 
ev. lut. draudzes latviešu pamatskolas un Ņujorkas ev. lut. draudzes Ņūdžersijas latviešu pamatskolas 
u.c. 

Darbus izvērtēja prominenta žūrija, kurā piedalījās Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras 
centra vadītāja Silvija Tretjakova, UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas ģenerālsekretāre Baiba 
Moļņika, rakstnieks Valdis Rūmnieks, māksliniece, grāmatu sērijas “Koko un Roko” zīmējumu autore 
Linda Lošina, Latviešu valodas aģentūras projektu vadītāja Velga Līcīte-Meldere. 

No mūsu skolas tika iesūtīti vairāku skolēnu darbi. Latviešu valodas aģentūra izteica pateicību 
skolotājām Ingrīdai Erdmanei, Kristīnei Girbei un Lailai Švalbei par skolēnu veiksmīgu sagatavošanu.  

Interesantākie darbi tiks izdoti grāmatā. Skolēnu radošo darbu sērijā jau iznākušas 13 grāmatas – 
vairākās no tām ir mūsu skolas skolēnu darbi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mans sapnis – Sofijas darbs 

Mans sapnis ir kļūt par komiķi. Man gribas būt komiķei, jo es domāju, ka esmu ļoti smieklīga un gudra. 
Man ļoti patīk gudrot jokus un man patīk, ka cilvēki smejas par tiem jokiem. Mans sapnis ir satikt manu 
vismīļāko komiķi Džimu Gatifanu, jo viņš mani iedvesmo. Es gribu būt slavena, bet ne ļoti slavena, lai 
es varētu dzīvot normālu dzīvi. Man ir daudzi draugi, kas domā, ka es esmu ļoti smieklīga. Es piedalos 
talantu konkursos skolā. Es jokus izdomāju pati un arī ar tēta palīdzību. Es kādreiz ceru uzstāties 
Ņujorkā. 

DVĪŅU 
PILSĒTĀS UN 

PASAULĒ 
 



SVĒTRĪTA ZVANI 2020 MAIJS • DVĪŅU PILSĒTĀS UN PASAULĒ 
 

Latviešu skola saņem finansiālu atbalstu no Latvijas 
Skolas administrācija un vecāki 

Līdzīgi kā citus gadus, latviešu skola pieteicās Pasaules brīvo latviešu apvienības (PBLA) un Latviešu 
valodas aģentūras (LVA) izsludinātajā diasporas skolu atbalsta konkursā. Konkursa komisija nolēma 
un LVA pārstāvji apstiprināja piešķirt mūsu latviešu skolai EUR 2880.00. Šo naudu izmantosim īres 
maksai un divu mācību kokļu iegādei. 
 
Liels paldies Latvijas valstij, Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijai, Latviešu valodas 
aģentūrai, PBLA un ALAs Izglītības nozarei par atbalstu!  
 
 

 
 
 

Atskatoties uz latviešu skolas Draudzīgo aicinājumu 1. martā 
Indra Halvorsone 

Skolas Draudzīgais aicinājums 1. martā bija gandrīz pēdējais pasākums, kurā latviešu sabiedrība 
varēja sanākt kopā, pirms sākās COVID vīrusa noteiktie kopā sanākšanas ierobežojumi – liekas, ka 
tas notika pirms gada, nevis pirms 8 nedēļām!  
Atskatoties liekas, ka Draudzīgais aicinājums 
izdevās labi, tas sniedza prieku un gandarījumu kā 
skolas saimei, tā apmeklētājiem: skolēni skolotāju 
vadībā bija labi sagatavojuši savus priekšnesumus, 
Indra Ekmane, PhD, redaktore un pētniece, Kursas 
vasaras vidusskolas direktore sarunā ar pārzini 
interesanti stāstīja par savu pieredzi un sniedza 
ieteikumus latvietības turpināšanai jauniešiem, 
vēlāk visi varējām mieloties ar vecāku padomes 
gatavotām pusdienām, nopirkt garšīgas lietas 
gardumu tirdziņā, kā arī piedalīties vairāk solīšanā 
un loterijā, kur īpaši veicās mūsu ciemiņam no 
Ņujorkas – aktrisei Lailai Robiņai, kuras vārdu 
loterijā izvilka trīs reizes!  

Skolas saime saka lielu paldies dāmu 
saimei par ziedojumu, paldies visiem, kas 
atcerējās skolu Draudzīgajā aicinājumā un 
dāsni ziedoja skolas turpmākai darbībai – 
nākošā gadā būs skolas 70 gadu jubileja! 
Turpināsim tālāk! 

Bērnudārza klase stāsta par 
savām mīļākajām grāmatām. 

Augšā bildē: Apvienotie 
vidusskolas un 7. klases koklētāji. 
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Latviešu skola notiek arī pandēmijas laikā… 
Indra Halvorsone 

…bet attālināti/virtuāli!  
Pateicoties klašu skolotāju uzņēmībai apgūt jaunās tehnoloģijas, katras klases skolēni, ieskaitot 
bērnudārza bērnus, turpina sestdienās satikties tiešsaistē. Paldies skolotājām Ingrīdai Erdmanei, Kirai 
Birmanei, Lailai Švalbei un Zanei Kramerei par lielo ieguldīto laiku, plānojot un novadot stundas – tas 
nav viegli! Gandrīz visi bērni pieslēdzas stundai, jo latviešu skolai nav citu “konkurentu” ���� – sportu, 
citu nodarbību. Mācītājs Dāgs sūta ģimenēm nodarbības ticības mācībā/ ētikā.  
Vairākas reizes esam sanākuši kopā arī visas skolas virtuālā rīta uzrunā, dalījušies ar Lieldienu 
fotogrāfijām, pārrunājuši Latvijas 2. dzimšanas dienu – Latvijas Neatkarības atgūšanas dienu 4. maijā 
un dziedājuši Latvijas himnu un “Bēdu, manu lielu bēdu” Zintas Pones vadībā katrs savā ekrāna pusē, 
bet tomēr kopā, gatavojuši mākslas darbus – apsveikumus māmiņām Māras Pelēces vadībā un pat 
dedzīgi dejojuši tautas dejas, pēc soļu atkārtošanas un iesildīšanās Kalnīšu ģimenes vadībā. Vairākas 
reizes esam arī spēlējuši prāta asināšanas spēles tiešsaistē! 
Attālināti turpina mācīties arī skolas vidusskolas grupiņa ar skolotājām Ingrīdu Erdmani (mēģina 
saprast visas vēstures peripetijas Pirmā pasaules kara beigās un Latvijas neatkarības iegūšanas laikā!) 
un Indru Halvorsoni. 
Beigsim skolas gadu maija beigās! 

Visas skolas virtuālā rīta uzruna Zoom programmā, 
atzīmējot 4. maija Latvijas neatkarības atgūšanas dienu. 
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Dažas epidēmijas un pandēmijas pagātnē 
Biruta Sprūde 

Senākā zināmā epidēmija parādījās pirms 5,000 gadiem Ziemel̗rietumk̗īnā. Arheologi 2015. gadā 
pazin̗oja pasaulei, ka atraduši divus ciemus, kuros mirušie iedzīvotāji bija steidzamības kārtā aprakti 
visi kopā. Dažādas pazīmes lika vin̗iem secināt, ka iemesls bija kāda epidēmija.  
PLAGUE OF ATHENS, 430 p.m.ē. (pirms mūsu ēras; angl. B.C.) To aprakstīja senais griek̗u 
vēsturnieks Thucydides. Pētnieki tagad atraduši, ka slimība bija tīfs. Šī epidēmija novājināja Atēnu 
armiju un l̗āva Spartai uzvarēt. Ar to beidzās Atēnu dominējošais stāvoklis senā pasaulē. 
ANTONINE PLAGUE, 165-180 m.ē. (mūsu ēra; angl. A.D.) Pētnieki, secinot no griek̗u ārsta Galen 
(129-216 m.ē.), apraksta par slimību, domā, ka tā laikam bija bakas.To pārnēsāja karavīri, kas atgriezās 
Romas impērijā no cīn̗ām Tuvajos Austrumos. Daži vēsturnieki šeit saskata iesākumu Romas 
lejupslīdei. 
PLAGUE OF CYPRIAN, 250-270 m.ē. Sv. Kipriāns, Kartāgas (Carthage) bīskaps, kā aculiecinieks 
aprakstīja slimību. Bubon̗u mēris un dažas citas slimības nesaskanēja ar to. Drīzāk tā bija meningīts 
ar dizentēriju, vai kāds viral hemorrhagic fever, kā ebola. Kaulu analīzes nav bijušas iespējamas, jo 
upuru kapos Ēģiptē klimats iznīcināja DNA. Rēk̗ina, ka Romā līdz pat 5,000 cilvēkiem dienā nomira. 
Tā laika kristieši aprūpēja slimniekus un palīdzēja apbedīšanā. Vin̗u darbi un ticības izpausme šinī 
krīzes laikā veicināja kristietības izplatīšanu. 
PLAGUE OF JUSTINAN, 541-750. Bizantijas vēsturnieks, Procopius, 6. gs. to aprakstīja, un tā izlikās 
kā bubon̗u mēris. Kapos atrasto kaulu DNA analīzes to apstiprināja. Slimība iesākās Indijā un 
Ziemel̗rietumk̗īnā. Pa tirdzniecības cel̗iem tā tika uz Ēg̓ipti, kur iesākās pandēmija. Graudi Romas 
impērijai galvenokārt nāca no Ziemel̗āfrikas. Žurkas, ar inficētām blusām, atrada daudz barību lielās 
graudu noliktavās Ēg̓iptē. Paslēpušās graudu kuģos, tās nonāca Konstantinopolē. Tur nomira līdz pat 
5,000 cilvēku dienā. No turienes slimība izplatījās uz citām Bizantijas impērijas provincēm. Kopumā 
25% no iedzīvotājiem gāja bojā. Šī sērga ekonomiski un politiski novājināja Bizantijas impēriju. 
MELNĀ NĀVE, 1346-1353. Pēc 800 gadiem, bubon̗u mēris atgriezās Eiropā. Šī bija pirmā no mēra 
epidēmijām, kas turpinājās līdz 18. gs. Slimība izcēlās Centrāl vai Austrumāzijā, kur pa Zīda ceļu tā 
nonāca līdz Krimai. Žurkas Dženovas kuģos to pārveda uz Vidusjūras rajonu. No turienes tas izplatījās 
uz pārējo Eiropu. 30-60% Eiropas iedzīvotāju aizgāja bojā. Livonijā slimība izplatījās 1352.-1353. g. un 
visvairāk skāra igaun̗u apdzīvoto teritoriju. Smagi cieta klosteri, jo slimie tur meklēja palīdzību. 
Rezultātā apmira lielākā dal̗a kristiešu garīdznieku. Garīdzniecību atjaunoja ar jauniem, 
nepieredzējušiem mācītājiem, kuriem trūka pārliecības par to, ko vin̗i dara. Melnā nāve noveda pie 
neticības baznīcas amatpersonām, kas bija solījušas izdziedēt slimos un padzīt slimību. Cilvēku 
domāšana sāka vērsties uz humānistisku pasaules uzskatu. 
LIELAIS MĒRIS LATVIJĀ, 1709-1711. No Osman̗u impērijas epidēmija cel̗oja caur Poliju un Prūsiju 
Lielā Ziemel̗u kara laikā. Rīgā nomira gandrīz visi mācītāji, notāri un muitas ierēdn̗i. Vidzemes rietumu 
dal̗as draudzes novados, ieskaitot Rīgas, iedzīvotāju skaits saruka par 85-94%. Daudzos Kurzemes 
draudzes novados vairs nebija neviena iedzīvotāja. Liepājas vācu draudzē nomira 900 cilvēku, bet 
latviešu draudzēs mirušo skaits pārsniedza 5,000. Nomira arī lielākā dal̗a no Kurzemes līviem. 
HOLERA LATVIJĀ, 19. gs. Pēdējos 200 gados notikušas 7 holeras pandēmijas un daudz atsevišk̗i 
uzliesmojumi. Pirmā pandēmija iesākās 1817. g. Indijā un izplatījās caur tirdzniecību pa visiem 
kontinentiem. Latviju smagi skāra trešā. 1848. g. rudenī Kurzemes gubern̗ā saslima ap 5,000, bet 
nomira ap 2,300 personu. 1853. g. tur saslima 5,000 un nomira ap 2,000. Tā arī atstāja dzil̗u iespaidu 
uz iedzīvotāju demogrāfisko stāvokli. 
SPĀŅU GRIPA, 1918-1920. Liekas, ka slimība izcēlās Ziemel̗amerikā. Tā parādījās militārā bāzē 
Kanzasā. No tās karavīri tika sūtīti cīn̗ās Eiropā. Masveidīga karaspēku pārvietošanās un dzīvošana 
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tuvu vienam pie otra veicināja vīrusa mutācijas un tas palika nāvējošs. Vīruss izplatījās pa visu pasauli; 
vismaz 50 miljoni cilvēku nomira. ASV nomira ap 675,000. Latvijā gripa sāka parādīties 1918. g. 
septembrī, kulmināciju sasniedzot decembrī. Dažu mēnešu laikā Rīgā tika reģistrēti vairāk nekā 3,000 
saslimušo, bet Liepājā mēneša laikā mira 82. Starp mirušajiem no gripas bija rakstnieks Fricis Bārda 
un mākslinieks Jāzeps Grosvalds. 
JAUNĀKĀS PANDĒMIJAS: 
1957-1958: Asian flu (H2N2 vīruss). Vīruss radās Austrumāzijā.  
Miruši: 116,000 ASV; 1,1 miljoni visā pasaulē. 
1968-1969: Hong Kong flu (H3N2 vīruss). Pirmās zin̗as par to nāca no Honkongas.                             
Miruši: 100,000 ASV; 1 miljons visā pasaulē. 
2003: SARS (SARS-CoV vīruss). Pirmās zin̗as par to nāca no Āzijas. Tas izplatījās 29 valstīs. Visā 
pasaulē ar to saslima 8,422 un 11% nomira. ASV saslima 27, bet neviens nenomira. 
2009: Swine flu (H1N1 vīruss). Jauns vīruss, kas cēlies no cūkām. Meksikā tas parādījās visagrāk. 
Miruši: 12,469 ASV; 151,700-575,400 visā pasaulē. 
SEZONĀLĀ GRIPA ASV 
2016-2017: Saslimuši ap 29,000,000; miruši ap 38,000 
2017-2018: Saslimuši ap 45,000,000; miruši ap 61,000 
2018-2019: Saslimuši ap 35,520,883; miruši ap 34,157 
(Avoti: latviešu un angl̗u Vikipēdijas; tīmekl̗a vietnes: Ancient History Encyclopedia, Center for 
Disease Control, LiveScience; Juris Paiders “Globālās pandēmijas un Latvijas pieredze”, nra.lv, 2020. 
g. 28. jan.)  

COVID-19 vīruss Latvijā 
Rita Drone 

Rakstīt par COVID-19 sērgas izplatību Latvijā šobrīd nav viegli, jo visi zināmie dati var mainīties dienas, 
pat stundu laikā, kā jau visur pasaulē. Pēc pēdējām internetā pieejamām ziņām, Latvijas iedzīvotāji līdz 
šim stipri veiksmīgi pasargāti no šīs nelaimes, jo 15. aprīļa ziņas sākās ar LETAs paziņojumu: “Latvija 
ierindojusies 39. vietā drošo Eiropas valstu vidū.” 
Tas gan nenozīmē, ka tur sērga nav konstatēta, vai ka nav tās upuru: pirmais COVID-19 gadījums 
Latvijā piereģistrēts š.g. 2. martā, 12. martā valdība izsludināja ārkārtas situāciju valstī ar attiecīgajiem 
kustības brīvības ierobežojumiem, ko 7. aprīlī pagarināja līdz 12. maijam un pašreiz pagarina līdz 9. 
jūnijam; bet pulcēties ļaus līdz 25 cilvēkiem. 11. maijā Latvijā no sērgas ir inficēti 946 cilvēki un miruši 
18 cilvēki.  
Tāpat kā visur pasaulē, arī Latvijas ekonomika ļoti cieš šīs krīzes laikā, un ir jau apstiprināti vairāki 
glābšanas pasākumi, un valdība strādā vēl pie nākamiem aizdevumu un grantu projektiem, lai 
atvieglinātu izdzīvošanu kā atsevišķām personām, tā arī uzņēmumiem. Laimīgā kārtā pāris iepriekšējos 
gados Latvijas valsts budžets ir uzrādījis pozitīvu gada bilanci, tā kā pašreiz šie milzīgie izdevumi vēl 
lielas rūpes neraisa, bet tas drīz mainīsies, ja stāvoklis neuzlabosies. 
Arī Latvijā “mājās sēdētāji” garlaikojas un bieži nezin, ko ar sevi iesākt, kamēr citi priecājas par 
piespiedu iespēju būt mājās un pavadīt laiku ar savējiem (kam tādi ir). Arī tur saziņa starp vecākiem 
cilvēkiem un viņu piederīgajiem stipri apgrūtināta, jo īpaši, ja viņi dzīvo kādā aprūpes iestādē. Visgrūtāk, 
saprotams, ir tiem, kam piederīgo nav. Tomēr ziņo arī par medicīnisko un sociālo aprūpes dienestu un 
viņu pašaizliedzīgo darbību grūtajos apstākļos. 



SVĒTRĪTA ZVANI 2020 MAIJS • DVĪŅU PILSĒTĀS UN PASAULĒ 
 
Lai padarītu dzīvi panesamāku, Latvijas TV un Latvijas Radio, kā arī Latvijas Opera un Balets piedāvā 
programmas ēterī. Tās var klausīties, pieslēdzoties viņu kontam. Diezgan daudz kas dabūjams 
YouTube formātā, ko var sasniegt arī šejienieši. 
Ir, zināms, arī tādi Latvijā, kas izsludinātos saziņas noteikumus apzinīgi neievēro, atļaudamies patvarīgi 
iziet no dzīvokļa tiem noteiktās 14 dienu karantīnas laikā. Tā nesen ziņās parādījās raksts par vienu 
40-gadīgu vīrieti, kam piespriests augstākais sods 2,000 Euro par atkārtotu likuma neievērošanu. 
Skolas mācības Latvijā notiek ar inteneta palīdzību, par šī gada beidzēju klases likteņiem raizējas ne 
viens vien skolotājs un vecāks. Arī universitāšu līmenī visa saziņa “pa gaisu”. Taču visā visumā, Latvija 
tiek ar situāciju galā un dzīve rit tālāk.  

Par COVID-19 vīrusu Latvijā, 9. maijs 
Jānis Veidemanis, Annas Hobbs brālēns, bijušais Jelgavas pilsētas galva 

Ar koronavīrusa epidēmiju iet uz labo pusi. Nākamnedēļ valdība plāno mīkstināt ārkārtas stāvokļa 
nosacījumus. Pie mums jau tā nebija pārāk stingri ierobežojumi. Protams, aizliegts pulcēties vairāk par 
divi, jāievēro divu metru distance starp cilvēkiem, veikalos jādezinficē rokas utt., bet var brīvi staigāt, 
strādā visi veikali, brauc sabiedriskais transports, cilvēki strādā no mājām. Masveida kultūras un sporta 
pasākumi, protams, nenotiek. 
Apmēram 30 procentos apdzīvoto vietu Latvijā nemaz nav reģistrēta saslimšana ar vīrusu. Šajās vietās 
ir vieglāki noteikumi, strādā pat kafejnīcas, protams, galdiņi izvietoti retāk, jāievēro distance, jāmazgā 
un jādezinficē rokas. 
Visstingrākie noteikumi ir Rīgā. Tur ir slēgti lielveikali, strādā tikai pārtikas veikali un mazie nepārtikas  
preču veikali. Īpaša piekrišana šajā laikā ir celtniecības un būvmateriālu preču veikaliem. Daudzi cilvēki 
ir piespiedu atvaļinājumā un izmanto šo laiku mājokļu remontam un darbam piemājas dārziņos. 
Ir jau zināms, ka no nākamās nedēļas Rīgā sabiedriskajā transportā būs jāvalkā maskas, jo cilvēku ir 
daudz un nevar nodrošināt distanci. Jelgavā autobusos ir atzīmētas vietas, kurās pasažieri nedrīkst 
sēdēt, jo jānodrošina atbilstoša distance. 
Piespiedu dīkstāvē esošajiem un cilvēkiem, kas vīrusa dēļ zaudējuši darbu, valsts maksā pabalstus, 
kā arī palīdz izdzīvot grūtībās nonākušiem uzņēmumiem. 
Ir arī pozitīvi momenti. Par cik robežas ir ciet (starp Baltijas valstīm robežas taisās atvērt 15. maijā), 
ieved mazāk importa pārtikas preču, tādēļ vietējiem zemniekiem un pārtikas ražotājiem ir iespēja labi 
nopelnīt. 
 
 
 
 

  



              ATRODIET VĀRDUS!

M Ī L E S T Ī B P D A PUTNI KAĶIS
L B A L O D I S U E A ZIEDI DIEVS
T Ē V A Z I I E T B Š BĒRZS PELDĒT
B R U P I E N E N E V TAURENIS DĀRZS
Ē N A A E V L T I S S LAPA BITE
R S C Ū D S O A D S E SAULE PUĶES
Z A L S I L T U M S L DEBESS PIENENE
S U L A S A I R T A O LIETUS SULAS
V I P U Ķ E S E E L P BALODIS SILTUMS
Š P E L D Ē T N T O Ū ŠŪPOLES DŪC
B I T E K A Ķ I S U Š OLAS PŪPOLI
U S P D Ā R Z S Ē K S BĒRNS PAVASARIS
P Ū P O L I S I Ķ A Z ZAĶIS
S S I R A S A V A P !

Ierakstiet pārpalikušos burtus šeit tādā secībā, kā viņi atrodās:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ ,

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ ,

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ 



MINI MANU MĪKLU: 

1. Kas lido, tikko kā dzimst; guļ, kad dzīvo; izzūd, kad nomirst?

2. Atskrēja putns, atsēdās uz koka, izlaida spārnus - viss sāka zaļot.

3. Tas katru dienu ir mums priekšā, bet neredzams?

4. Ko var viegli pacelt no zemes, bet grūti aizmest tālumā?

5. Zelta kamols ceļas pār kalnu.

6. Uz galda balts, nokrīt zemē - dzeltens.

7. Četri brāļi iet pa ceļu, cits citu nepanāk.

8. Unkuls kunkuls krīt no krēsla, neviens ārsts nevar glābt.

9. Mazs mazs vīriņš, ass ass cirvītis.

10.  Maza maza mājiņa, simtiem lodziņu; kas iet iekšā, ārā netiek.

1.    Sniegs
2.    Pavasaris
3.    Nākotne
4.    Lapa
5.    Saullēkts
6.    Ola
7.    Gada laiki
8.    Ola
9.    Bite
10.Zirnekļu tīkls



Vertikāli
1. Organisma vismazākā dzīvā daļiņa
2. Plata iela, kas abās pusēs apstādīta kokiem
4. Neliels adatains kukaiņēdājs
6. ,,Dievs, svētī Latviju” - mūzikas un teksta autors
8. Latvijas valsts prezidents no 2007.g. līdz 2011.g.
11. Auksti
12. Šeit notiek fotosintēze
13. Edvarta Virzas slavena dzejoļa nosaukums
15. Cik deputātu Saeimā?
17. Latvijas lielākais ezers
18. Latvijas Republikas parlaments
20. Plēsīga saldūdens zivs

Horizontāli
3. Zemei tuvākā zvaigzne
5. Māc. Zušēvicas tituls
7. Platākais ūdenskritums
9. Pašreizejais LV prezidents
10. ,,Sprīdīša” autore
14. Zemes dabiskais pavadonis
15. Gaisa svārstības, ko cilvēks uztver ar dzirdi
16. Valsts prezidenta rezidence
19. Kas, kā, kam, ko…..
21. Latvijas augstākais kalns
22. Vilciens ... no stacijas.
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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! 

 

 
 

Krustvārdu mīklu, “Mini manu mīklu” un 
vārdu meklēšanu sagatavoja Kira 
Birmane ar bērniem. Paldies viņiem! 
Krustvārdu mīklas atbildes: 
 
Horizontāli: 
3.   SAULE  
5.   ARHIBĪSKAPE 
7.   VENTASRUMBA 
9.   EGILSLEVITS 
10. BRIGADERE 
14. MĒNESS 
15. SKAŅA 
16. RĪGAS PILS 
19. GRAMATIKA 
21. GAIZIŅŠ 
22. ATIET 
 
 
 

Vertikāli: 
1.   ŠŪNA 
2.   BULVĀRIS 
4.   EZIS 
6.   KĀRLISBAUMANIS 
8.   ZATLERS 
11. VĒSI 
12. LAPĀS 
13. KAROGS 
15. SIMTS 
17. LUBĀNAS 
18. SAEIMA 
20. LĪDAKA 
 
 
 



 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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