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Koki izkrāso debesis, 
Greznojot septembra rītu, 
Projām ejošos gājputnus 
Skaistāk lai pavadītu. 
Lapu trejdekšņi vizuļo, 
Skandējot atvadu vārdus, 
Rītu tos rudens diriģēs, 
Atvēris vēja vārtus. 
 



Draudzes dzīve septembrī 

Svētdien, 13. septembrī plkst. 10:30 – Piecpadsmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem. 
DIEVKALPOJUMS Crystal Lake kapsētā. 

Ceturtdien, 17. septembrī plkst. 11:00 – Neklātienes Bībeles stunda, izmantojot Zoom programmu. 

Svētdien, 20. septembrī plkst. 10:30 – Sešpadsmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem. 
DIEVKALPOJUMS Crystal Lake kapsētā. 

Svētdien, 27. septembrī plkst. 10:30 – Septiņpadsmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem. 
DIEVKALPOJUMS Crystal Lake kapsētā. 

Svētdien, 4. oktobrī plkst. 10:30 – Pļaujas svētku DIEVKALPOJUMS baznīcā. Lūdzu izlasiet 
drošības norādījumus šajā Svētrīta Zvanu izdevumā. 

 
No mācītāja Dāga 

Mīļās māsas un brāļi! 

Pēc ilgām domām un lūgšanām es ar Ediju esam nolēmuši, ka Dievs mums rāda ceļu doties uz Kanādu, 
zemi, kur es uzaugu. Galvenais iemesls šim lēmumam ir tas, ka mēs vēlamies būt tuvāk ģimenei un 
tuviniekiem Kanādā. Arī balstu savu kalpošanas aicinājumu uz mācekļu un Jēzus dzīvēm, kuri devās 
tālāk, tur, kur Dievs vadīja. Manai ģimenei šis nozīmē uz Kanādu. 

Esmu bijis sarunās ar Sv. Andreja draudzi Toronto, Kanādā, kura meklē jaunu mācītāju, un tagad 
mācītāja meklēšanas komiteja un draudzes padome ir nobalsojuši, ka viņi apstiprina manu kandidatūru. 
Sv. Andreja draudzei vēl ir jābalso par manu kandidatūru. Agrākais, kad es sāktu kalpot Toronto, ir 
2021. gada janvārī, turpināšu kalpot Mineapolē līdz gada beigām.  

Astoņi pavadītie gadi, kalpojot Mineapoles – St. Paulas latviešu ev. lut. draudzei, ir bijuši svētību pilni. 
Tik daudz mīlestības no jums esam saņēmuši! Jūs esat mana pirmā pilna-laika draudze; esmu ieguvis 
milzīgu pieredzi. Būšu vienmēr pateicīgs jums visiem! 

Dieva mīlestībā, 

Mācītājs Dāgs 
 

 

 

 

 

 

  



Dažādi sējēji un Dieva svētītā raža. “Redzi, sējējs izgāja sēt.” (Mt. 13:2) 
Archibīskapes Laumas Zušēvicas raksts 2020. gada Pļaujas svētkos 

1945. gada 9. septembrī divi sējēji iegāja Kemptenes ev. lut. baznīcā. 
Iedomājos, ka viņi ieradās pirms jauniešiem, kuŗiem todien bija paredzētas 
iesvētības. Noteikti abi Dieva kalpi, māc. Osvalds Gulbis un māc. Augusts 
Kalnājs, iesvētāmo sirdīs bija sējuši Dieva vārda sēklas. Skaidrs, ka 
lūgšanās atskanēja pateicība Dievam, jo tieši pirms nedēļas, 2. septembrī, 
Japāna padevās un II Pasaules karš beidzās, kaut tā sekas ilgi vēl 
ietekmēja neskaitāmas dzīves. 

Kurus tekstus Dieva vārda sējēji todien izvēlējās? Vēl nebija beigušās rūpes 
par nākotni, par Latviju, par to, vai pietiks, ko ēst, kur strādāt, kur iegūt augstāko 
izglītību latvju tautas bēgļiem. Iedomājos, ka abi aicināja paļauties Dievam, 
uzticēties Viņa žēlastībai, gādāt par cietējiem, neaizmirst savu piederību Kristum un savai tautai. Viņi 
uzticējās, ka jauniešu sirdīs sētās sēklas nesīs gara augļus, un tā bija. Gandrīz visur, kur latviešu bēgļi 
nonāca, vispirms tika dibinātas draudzes, kas pulcējās dievkalpojumos.   

Varētu būt, ka šogad daudzās vietās Pļaujas svētki nenotiks kā parasti. Ļaudis ir ļoti norūpējušies par 
vīrusa sekām, kā arī par to, ka jāsargā sava un līdzcilvēka veselība, atturoties no ierastās dzīves 
paražām. Arvien noteiktāk tiek pieprasīti dažādo problēmu risinājumi un sabiedrības drošības 
nodrošināšana. Laikā, kad daudzi kļūst pesimistiski par nākotni, iedomājos, ko mums varētu pateikt tie 
jaunieši, kas dzīvoja 1945. gadā, tādā nedrošībā un tik haotiskā laikā? Ka bija tik svētīgi draudzes 
priekšā Dievam solīt “būt uzticīgiem līdz nāvei”, kalpot Kristum un Viņa Baznīcai! Šādi viņos auga sētās 
ticības sēklas. Tās auga līdzcilvēku lūgšanu pavadītas, tās Dieva Gars pasargāja, audzināja, tajā Dieva 
patiesība dīga, plauka un nesa ticības, cerības un mīlestības augļus. Un tiešām tā tas bija! To apliecina 
mūsu Baznīcas vēsture! 

Pļaujas svētkos pateiksimies Dievam par visiem, kuri visdažādākajos apstākļos – turpināja sēt. Līdzīgi, 
kā toreiz, kad māc. Osvalds Gulbis un māc. Augusts Kalnājs, kuri nonāca ASV Ņujorkā un Milvokos, 
un tur kalpoja draudzēs, kurās arī es kalpoju un ar pateicību manīju viņu abu kalpošanas augļus. 
Noteikti arī viņi gadu gaitā sprediķoja par šo Kristus līdzību, atgādinot, lai mūsu sirdis taptu par labu 
zemi, kuŗā varētu augt ticības sēklas. Pestītājs caur šo līdzību mudina, lai neļaujam pasaules rūpēm 
un bēdām mūsu sirdis nocietināt un dzīves kārdinājumiem mūs aizvilināt prom no Dieva. 

Varbūt kāds no lasītājiem todien bija klāt Kemptenē un varētu dalīties? Rakstiet man! 
pastorlauma@gmail.com. Gribētos dzirdēt jūsu atmiņas, varbūt, kā dziedājāt skaistās lūgšanas vārdus:   

“Kungs, palīdz brīdī svētā, Kad sirds man kvēl, Lai ticība še gūtā Ir rota vēl, Kad dzīve bargos vējos 
Sāks vērtēt, svērt, Tad ļauj man brīžos tādos Tik Tevi tvert.” 

Nav zināms, kas ir šo vārdu autors, bet zinu, ka māc. Osvaldam Gulbim Dievs bija dāvinājis dzejnieka 
spējas. Viņam tobrīd bija 35 gadi, māc. Kalnājam 37! Abus vēl sagaidīja gan bargi vēji, gan grūti 
pārbaudījumi. Abi turpināja sēt līdz mūža beigām – katrs savā pilsētā, tomēr vienoti Viņā, kas ir šo 
sēklu Devējs. Iedomājos, varbūt, ka viņu draudzēs ASV bija klāt arī kāds no tiem, kas todien Kemptenē 
iesvētīti? 

Mums ir tik daudz, par ko pateikties šajos Pļaujas svētkos – vai to darām savā mājā, dievnama kopībā 
vai tiekoties virtuālā pasaulē. Dievs mūs  nav atstājis, bet turpinājis gādāt par mums! Arī caur citiem, 
kam paldies sakām! Viņu darba un gādības dēļ mums netrūkst ēdiena. Strādāsim arī mēs, lai nevienam 
nebūtu jācieš ne no fiziskā izsalkuma, ne no garīgā. Gadu simteņiem Dieva Vārdu sēklas ‘izšķērdīgi’ 
sētas, bet to skaits nav samazinājies! Vēl sējējiem ir ko sēt! Un tā ir Kristus žēlastības un Dieva 
mīlestības dāvana! Sēsim, lūgsim, uzticēsimies, pateiksimies Viņam, kas arvien dod kā sēklas, tā 
augļus! Viņš lai svētī, pasargā un iedrošina! 

GARĪGĀ 
MAIZE 

 

mailto:pastorlauma@gmail.com
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Nē, es neesmu Robots! 
Archibīskapes Laumas Zušēvicas raksts 

Pasūtot preces vai pārbaudot informāciju internetā, arvien biežāk jāapstiprina, ka neesi robots. Nē, es 
neesmu robots, bet cilvēks, kas arī negrib būt robots, automātiski veic citu ieprogrammētos uzdevumus.  

Pandēmijas laiks daudziem izjauca dzīves ierasto ritmu un licis pārbaudīt ieradumus, kurus automātiski 
esam atkārtojuši jau gadiem ilgi. Roboti funkcionē pēc citu iestādīta plāna, robotiem vienalga, cik reizes 
tu saņem ‘robocall’, kas tev mēģina ko pārdot. Ar laiku mēs atpazīstam ‘robo zvana’ numuru un to vai 
nu ignorējam, vai nobloķējam. Bet, ja ‘robo zvana’ uzstādītājs no visas sirds deg par ‘savu lietu’? Agrāk 
vai vēlāk, tas mūs atkal atradīs.  

Mateja ev. 15:21-28 stāsta, ka Jēzus nonāca Tiras un Sidonas apvidū, tātad, ārpus Israēlas. Viņu 
atrada kanaāniešu sieviete, slima bērniņa māte. Atkal un atkal viņa kliedza un lūdza, lai Jēzus apžēlotos 
par viņu un slimo meitiņu. Sievietes sirds dega mātes mīlestībā. Kaut nebūdama israēliete, viņa 
nepieļāva iespēju no lūguma atkāpties. Pat mācekļiem, šķiet, kļūst viņas žēl un lūdz Jēzum tai palīdzēt. 
Vai mums liekas, ka Viņš pārāk automātiski atbild? Ka Viņš “vienīgi sūtīts pie Israēla tautas 
pazudušajām avīm,” tā atkārtojot tautā pieņemto Pestītāja darbības plānu? Vienādi vai otrādi, šī atbilde 
arvien nepārliecināja neatlaidīgo māti, kas vēl dedzīgāk lūdza: “Kungs, palīdzi man!”  

Viņa atbilde skan tik skarba: “Nav labi bērniem domāto maizi nomest sunīšiem.” Un tomēr māte 
neklusē, bet, kāda spēka iedrošināta, atjautīgi turpina sarunu: “Jā, Kungs, bet sunīši ēd druskas, kas 
nobirst no viņu kungu galda.” Dažādi rakstīts par šo sarunu, kādēļ Jēzus tik pazemojoši un sev 
neraksturīgi uzrunāja māti. Lasiet atkal un atkal! Iedomājieties iespēju, ka Jēzus balss skanēja 
apgrūtināta, ka Viņa acis mirdzēja žēlsirdībā, ka, dzirdot mātes atbildi, Jēzus pat izbrīnā dziļāk ievilka 
elpu un atbrīvoti, varbūt pat ar smaidu, vēstīja: “Ak, sieviete, tava ticība ir liela! Lai notiek, kā tu vēlies.” 
Un tajā brīdī viņas meita kļuva vesela. Un ne tikai viņa, bet drīz vien arī neskaitāmi citi! Jo Jēzus, paldies 
Dievam, arī nebija robots, bet Dievs un cilvēks ar sirdi, kura pārplūda žēlsirdībā, taisnprātībā un 
mīlestībā. 

Pēc šīs sarunas Jēzus devās uz Galileju. Labās ziņas par Viņu bija paskrējušas Viņam pa priekšu.  Pie 
Viņa kājām tika nogādāti neskaitāmi dažādu tautību slimnieki, un Viņš tos visus dziedināja. Un ļaudis 
izbrīnā “slavēja Israēla Dievu.” (Mt 15:31b) Vai starp tiem bija kanaāniešu māte? Varam tikai minēt un 
viņai pateikties par viņas ticību, par viņas pārliecību, ka, galu galā, žēlsirdība uzvarēs! Arī mūsu dzīvēs! 
Lai nāk kas nākdams, turpināsim lūgt ticībā, ka Dievs darīs veselu šo pasauli, ko arī Viņš mīl! Pats 
Jēzus mācīja: “Lūdziet, tad jums taps dots!” Un kaut arī īsti negribam kļūt par ‘robo’ zvanītājiem, 
kanaāniešu mātes piedzīvojums liecina, ka kādreiz arī tā patiesi ir labi! Un jo sevišķi tad, kad Jēzus 
uzreiz neatbild tā, kā paši iedomājāmies, labi būtu. Varbūt pārbaudīs mūs, mudinās mūs no jauna 
izvērtēt, kas sevī būtu ‘jāpārprogrammē’, lai arī mūsu dzīvēs žēlsirdība uzvarētu. Visās attiecībās! Gan 
ar Dievu, gan vienam ar otru!  

Jāskrien. Zvana telefons. Iespējams, ‘robo zvans’. Varbūt šoreiz atbildēšu. :) Kristus mīlestībā, lūdzot 
līdz ar jums, neatlaidīgi. 
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Būdami Dieva mīļotie bērni, dariet tāpat kā viņš un dzīvojiet mīlestībā, kā Kristus mūs ir mīlējis un mūsu 
labā sevi atdevis Dievam par upurdāvanu un jauki smaržojošu ziedojumu. 

Jo jūs reiz bijāt tumsa, bet tagad esat gaisma Kungā; dzīvojiet kā gaismas bērni! Gaismas auglis ir visā, 
kas krietns, taisnīgs un patiess. Pārliecinieties, kas ir patīkams Kungam! Nepiedalieties neauglīgos 
tumsības darbos, bet gan atmaskojiet tos! Ko nepaklausīgie slepenībā dara, par to ir kauns pat runāt, 
bet viss atmaskotais gaismā top redzams, jo viss, kas gaismā redzams, ir gaisma. Tādēļ ir sacīts: 
guļošais, mosties! Celies augšā no mirušajiem, un tev atmirdzēs Kristus! 
Vēstule efeziešiem 8:1-2, 8-14 

Atmoda 
Māc. Dāga Demandta sprediķis 23. augustā, Baltijas ceļa 31. gadadienā 

Pirms 33 gadiem 1987. gada 23. augustā tūkstoši Latvijas patriotu nenobijās un par spīti čekistiem un 
miličiem izgāja ielās, lai satricinātu komunistu režīma varu. Notika pretpadomju demonstrācija Rīgā pie 
Brīvības pieminekļa. Toreiz tā bija patiesi drosmīga uzdrīkstēšanās. 

Baltijas ceļš notika pirms 31 gada 1989. gada 23. augustā plkst. 19:00, kad apmēram 2 miljoni cilvēku, 
sadevušies rokās, vismaz 15 minūtes veidoja 600 km garu dzīvo ķēdi, kas savienoja Baltijas valstu 
galvaspilsētas. Šī demonstrācija tika sarīkota, lai pievērstu pasaules uzmanību vēsturiskajiem faktiem, 
no kuriem cietušas Baltijas valstis. Baltijas ceļš notika tieši 50 gadus pēc Molotova–Ribentropa pakta 
parakstīšanas, kas notika 1939. gada 23. augustā, kad Padomju savienība un Vācija sadalīja 
austrumeiropu. 

Šajos piemēros, ko jums nupat nolasīju, mēs dzirdam par laikiem un notikumiem mūsu tautas vēsturē, 
kā mēs tos varam raksturot? Atmodas. Jautājums, cik latviešu tautas atmodas ir bijušas? 3. Pirmā 
atmoda – jaunlatviešu vadīta kustība no 1850. līdz 1880. gadam, kas vainagojās ar pirmajiem 
vispārīgajiem latviešu Dziesmu svētkiem Rīgā 1873. gadā. Latvijas „pirmās atmodas” galvenie ideologi 
bija jaunlatvieši – Krišjānis Valdemārs, Kronvaldu Atis, Krišjānis Barons, Juris Alunāns u.c. Jaunlatviešu 
galvenās idejas bija latviešu nacionālās kultūras izveidošana un kopšana, latviešu sabiedrības 
nostiprināšana, kā arī izveidot latviešu biedrības un savienības. 

Pirmās atmodas pirmsākumu mēs varam atrast vienā gandrīz aizmirstā reliģiskā kustībā, kura 18. 
gadsimtā iekaroja vidzemnieku prātus un sirdis. Brāļu draudžu nozīmi latviešu tautas saliedēšanā un 
attīstībā nedrīkst novērtēt par zemu. Pēc pirmās kristiešu draudzes parauga viņi saucās par brāļiem un 
māsām. Tie bija dievbijīgi ļaudis, kas karsti vēlējās, lai ļaudis – augsti un zemi, bagāti un nabagi, 
muižnieki un zemnieki – mīlētu cits citu kā brāļi un māsas, un dzīvotu krietnu un godīgu dzīvi. Brāļu 
draudze spēja padarīt ticību saprotamu un pieejamu arī vienkāršam cilvēkam. Latvijas Brāļu draudzes 
sadraudzības kustības kļuva par pamatu tam, ko šodien saucam par latvisko identitāti. Pirmo reizi 
latvieši pulcējās kopā no tik plašiem apgabaliem. Pamazām guva priekšstatu par Latviju kā visiem 
kopīgu zemi. Brāļu draudze iedvesmoja atmodu tautā.  

Sekojam ar otro atmodu – sabiedriska kustība, kura, kā mēs zinām, noveda pie Latvijas neatkarības 
iegūšanas 1918. gadā.    

Trešā atmoda – arī sabiedriska kustība, kas noveda pie Latvijas neatkarības atjaunošanas 1991. gadā. 
Man nāk prātā vārdi no Ievas Akurāteres dziesmas “Manai tautai”, šie vārdi skanēja trešā atmodā: 
Palīdzi, Dievs, palīdzi, Dievs, visai latviešu tautai, Saved to mājās pie Daugavas krastiem, saved to 
mājās. Šai atmodai arī bija garīgs elements: Latvijas luterāņu mācītāju grupas “Atdzimšana un 
atjaunošanās” kustība. Kodolā bija mācītāji Modris Plāte, Māris Ludviks, Erberts Bikše, Andrejs 
Kavacis, Juris Rubenis, Atis Vaickovskis un Jēkabs Dzeguze.   
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Šie mācītāji riskēja tik ļoti daudz, lai atjaunotu baznīcu, sludinātu Dieva Vārdu un aizstāvētu Latvijas 
brīvību. 

Bijušās atmodās bija garīgi elementi, mūsu tautas atmodas bija balstītas uz kristīgām vērtībām, 
patiesību, taisnīgumu un brīvību.  

Latvija ir brīva, viens no mūsu kaimiņiem, par kuru daudz nedomājam, nav brīvs. Latvijai ir 173 km gara 
robeža ar mūsu kaimiņu valsti Baltkrieviju. Mēs esam TIEŠOS kaimiņos! Baltkrievijā jau 26 gadus valda 
diktators Alexander Lukašenko. Kā zinat, tur nupat notika vēlēšanas, kuras nebija demokrātiskas. 
Sekoja milzīgi protesti, tūkstošiem cilvēku tika apcietināti un arī mocīti. Mums ir aicinājums kā 
Baltkrievijas kaimiņiem lūgt par viņiem, neklusēt un atbalstīt viņu brīvības centienus. 

Noslēgsim ar dažiem vārdiem par garīgu atmodu. Jāņa evaņģēlijā ir stāsts par vienu aklu vīru, kurš 
piedzīvo garīgu atmodu. Šis vīrs saprot, kas ir Jēzus, ka Jēzus ir Dieva dēls, Pestītājs. Viņš saņem 
garīgo redzi un pēc tam fizisko. Aklais teica šos vārdus: “Es biju akls un tagad redzu.” Redzēt, ticēt, 
sekot… ceļš uz garīgu atmodu.  

Mazliet par šo ceļu… Sākums, protams, katram kristietim ir kristībās, kur tas saņem Dieva žēlastību un 
bezrobežu mīlestību. Grēksūdze, kaut kas, kas ir tik ļoti vajadzīgs šajā pasaulē. Lūgšana: Palīdzi, 
Dievs, palīdzi, Dievs, mūsu latviešu tautai! Šajā ceļā mēs tiekam svētīti un sūtīti kalpot. Pabarot 
izsalkušos, palīdzēt nabagiem, rādīt mīlestību, sludināt taisnīgumu, godīgumu un patiesību! Ceļosim 
kā gaismas bērni uz garīgu atmodu. Psalmos mēs lasām: “Jo pie Tevis ir dzīvības avots, un Tavā 
gaismā mēs redzam gaismu.” Āmen. 

Ievas Akurāteres dziesmā “Manai tautai” mēs dzirdam spēcīgus vārdus, būsim pārdomās un, lasot 
vārdus, padomājat, vai redzat līdzības ar trešo atmodu un šodienu? 

Manas domas, tās naktīs skrien visādus ceļus. Uz priekšu, uz sāniem, nereti riņķos. Manas saknes, es 
jūtu, tās neaug kā nākas, Pat auglīgā zemē tās liecas un nīkst.  

Mana tauta, tā nīkst visās pasaules malās. Bez zemes savas tā cīnās un dalās. Mana tauta, tā nīkst 
visās pasaules malās, Pat savā zemē tā neaug kā nākas. 

Palīdzi, Dievs, palīdzi, Dievs, Visai latviešu tautai, Saved to mājās pie Daugavas krastiem, Saved to 
mājās. Palīdzi, Dievs, palīdzi, Dievs, Mūsu latviešu tautai Dzīt saknes drīz brīvas Latvijas zemē! Dzīt 
saknes drīz brīvas Latvijas zemē! 

Katra diena, tā sāp visai latviešu tautai, Dalītai, šķirtai tik skumji skan dziesma. Katra diena, tā sāp visai 
latviešu tautai, Dalītai, šķirtai dziest lēnām mums liesma.  

Palīdzi, Dievs, palīdzi, Dievs, Visai latviešu tautai, Saved to mājās pie Daugavas krastiem, Saved to 
mājās. Palīdzi, Dievs, palīdzi, Dievs, Mūsu latviešu tautai Dzīt saknes drīz brīvas Latvijas zemē! Dzīt 
saknes drīz brīvas Latvijas zemē! 
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The Latvian Evangelical Lutheran Church in America Response to Racist Violence 

 

How long, O Lord? 
Psalm 13:1a 

 

The Latvian Evangelical Lutheran Church in America is horrified and heartbroken by the recent 
deaths of Black Americans. We acknowledge and regret the existence of racist violence, 
individual and systemic racism and racial injustice present in our world. As Christians, we must 
not be silent and we will call out and combat these evils and fight for justice and peace! 

The Latvian people have experienced many more years of oppression than freedom. Though our 
histories are different, we will work together to achieve the same unalienable and equal rights 
for all. We acknowledge that with the Emancipation Proclamation and the Thirteenth 
Amendment slavery was abolished, but sadly Black people were only beginning their journey to 
freedom. 

After the recent horrific acts, we cry out together with our Black brothers and sisters “How long, 
O Lord?”. As we pray for God’s help and guidance, we are committed to the following Action 
points: 

● Develop deeper relations with diverse communities of faith. 
● Partner and support the work of organizations that combat racial injustice.  
● Support elected officials working towards social and racial justice. 
● Develop and implement a Bible Study focusing on anti-racism and loving our neighbors 

unconditionally.  
● Learn and engage beyond our comfort zone, understand our privilege on the road to 

reconciliation. 

We believe that all humans are created in the image of God . Therefore, we pray we are granted 
the understanding and strength to actively fight racism, to help our neighbors to transform our 
communities from those devastated by fear, misunderstanding, and violence into peaceful and 
vibrant communities. We as a church recognize that this work will be ongoing and are committed 
to this journey until justice prevails.  

 The above statement was prepared by Archbishop Lauma Zusevics, Dean Gunars Lazdins, pastor 
Dace Skudina and pastor Dag Demandt. The statement was endorsed by the Latvian Evangelical 
Lutheran Church in America Board and endorsed by 25 pastors and deacons. 



Par draudzes darbību un dievkalpojumiem šajā neparastajā laikā 
Mācītājs Dāgs 

26. jūlijā noturējām DRIVE-THRU brokastis pie baznīcas, kur cilvēkiem 
bija iespēja sasveicināties ar mācītāju Dāgu un draudzes priekšnieci 
Kristīni, un saņemt continental brokastis. Pasākums izdevās lieliski, kur 
pie baznīca piestājās 45 cilvēki. 
9. augustā notika maza augšāmcelšanās draudzē, pēc 5 mēnešu 
pārtraukuma noturējām mūsu pirmo klātienes dievkalpojumu, svētīgi, ka to 
noturējām kapsētā, vietā, kur pieminām tuviniekus un tiekam atgādināti par 
augšāmcelšanās cerību un mūžīgās dzīvības solījumu. Dievkalpojumā 
piedalījās 35 dievlūdzēji un dievkalpojumu kuplināja Guna Kalmīte Skujiņa ar klavierēm, korāļus 
pavadīja Kristīne Duņēna Mertz un Zinta Pone. Mūsu baznīcas saimnieks Viktors Konters bija 
nodrošinājis visu tehnisko un atvedis ģeneratoru, lai būtu elektrība. 30. augustā noturējām kapu 
svētkus, kur dziedāja draudzes koris. Kapu svētki tika arī raidīti tiešraidē Facebook programmā. 13., 
20. un 27. septembrī arī noturēsim klātienes dievkalpojumus Crystal Lake kapsētā plkst. 10:30. 
Pateicamies kapsētai par pretī nākšanu un palīdzību.  

Ziņas no draudzes dievkalpojumu atsākšanas komitejas 
3. septembrī notika draudzes Preparedness dievkalpojumu atsākšanas komitejas sēde. Sēdē 
nolēmām sekojošo: 

 Septembrī turpināt klātienes dievkalpojumus Crystal Lake kapsētā. 
 Komiteja ir sagatavojusi detalizētu baznīcas klātienes dievkalpojumu atsākšanas plānu vai 

Preparedness plānu angliski. Mūsu dievlūdzēju veselība ir prioritāte. 
 Atsākt klātienes dievkalpojumus baznīcā 4. oktobrī Pļaujas svētkos.  
 Visi klātienes dievkalpojumi tiks arī raidīti tiešraidē internetā. 
 Grupas ar apmēram 10 vai mazāk cilvēkiem var atsākt tikties baznīcā. Ir iepriekš jāpiesakās 

un jāseko visiem veselības norādījumiem. 
 Komiteja atkal tiksies 22. septembrī. 

Svarīga informācija par klātienes dievkalpojumiem mūsu baznīcā 
Sekojošie norādījumi nāk no MN Department of Health 

 Ja jūs jūtaties slimi (temperatūra, klepus, kakla sāpes utt.), lūdzu, paliekat mājās. 
 Sejas maskas ir obligātas visu laiku, kamēr esat baznīcā. Iesakām tās uzvilkt jau ārpus 

baznīcas. 
 Baznīcas durvis tiks atvērtas 10:20 am. 
 Visiem būs jālieto hand sanitizer, ienākot baznīcā (būs pieejams pie durvīm). 
 Pērminderi jums ierādīs vietas un turēs sarakstu no visiem dievlūdzējiem. 
 Visiem būs jāievēro social distancing (6 pēdu attālums vienam no otra). 
 Ģimenes/cilvēki, kuri dzīvo zem viena jumta, drīkstēs sēdēt kopā. 
 Lapiņas būs jau iepriekš noliktas sēdvietās. 
 Nevarēs dziedāt. Varēsim klausīties mūziku (ērģeles, dziedātāju, instrumentus). 
 Ziedojumus varēs ielikt šķīvī pie dievnama ieejas. 
 Pirmos klātienes dievkalpojumos nebūs Svētais vakarēdiens un sadraudzība. 
 Tualetes būs pieejamas (2 cilvēku max capacity). 
 Telpas pirms un pēc dievkalpojuma tiks dezinficētas. 
 Dievnama kapacitāte ir 300 cilvēki. Pašlaik ir atļauts 50% kapacitāte (150 cilvēki). 

DRAUDZES 
DZĪVE 
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Baltijas ceļam 31 – Baltkrievijai 
Māc. Dāgs Demandts 

Šogad 23. augustā atzīmējām Baltijas ceļa 31. gadadienu ar mērķi atbalstīt Baltkrieviju virtuāli Zoom 
programmā. Pasākumu sākām organizēt tikai dažas dienas pirms to realizējām. Sarunā starp māc. 
Dāgu un lietuviešu biedrību Minesotā jutām aicinājumu kaut kā atzīmēt Baltijas ceļu un tieši, kā to 
daudzi citi plānoja darīt pasaulē, atbalstīt Baltkrieviju. Gan Latvijai, gan Lietuvai ir robeža ar Baltkrieviju, 
kaut gan mēs maz zinām par mūsu kaimiņu, ir laiks palīdzēt Baltkrievijai savā brīvības ceļā uz 
demokrātiskām vēlēšanām. Pašreizējais Baltkrievijas prezidents ir drīzāk diktators, kurš valda jau 26 
gadus un izmanto armiju un vardarbību, lai paliktu pie varas. Kopumā virtuālā pasākumā piedalījās 65 
dalībnieki no Minesotas baltiešu un baltkrievu sabiedrībām. Mūs uzrunāja māc. Dāgs no mūsu 
sabiedrības, Zivile Norvaisaite Petersen no lietuviešiem un māc. Nelli Vahter no igauņiem. No 
baltkrievu sabiedrības Minesotā mūs uzrunāja Pavels Sakruts, kurš emocionāli un informatīvi stāstīja 
par jaunākiem notikumiem Baltkrievijā. Mūsu ērģelniece Guna Kalmīte Skujiņa nospēlēja visas trīs 
Baltijas himnas. Tika arī nospēlēta jauna baltkrievu dziesma, kura aicina uz brīvību. Tauta nevēlas 
dziedāt pašreizējo himnu, kura līdzinās ar padomju savienības himnu. Cik svētīgi, ka varējām sanākt 
kopā, pieminēt, dod atbalstu un izveidot jaunas attiecības.  

 

Bildes no draudzes Drive-Thru brokastīm 26. jūlijā. Reizēm 
bija gara rinda ar mašīnām, un domājām, vai visiem pietiks 
brokastis, tomēr visiem pietika.  
Bildē pa labi redzama Guna Kontere savā dzeltenā 
Mustang, saņemot brokastis no māc. Dāga. 
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Ceļš uz mājām 
Laila Švalbe 

Alda pēdējais ceļojums uz mājām iesākās ar lielu neziņu. Visiem zināmais Kovida vīruss ar savu lielo 
ķetnu nav atkāpies un vēl arvien klaiņo tuvumā un tālumā, iespaidojot ceļošanu un bēŗu rīkošanu. 

Dienu pirms izlidošanas uz Latviju likās, ka beidzot varam mierīgi uzelpot – viss padarīts, nokārtots. 
Bet tavu izbrīnu!, atverot pēcpusdienā datoru, izrādās, ka lidojums no Amsterdamas uz Rīgu atcelts. 
Liela neziņa, satraukumi, vai šis ceļojums vispār notiks! Aldis un viņa vecāki taču ir pelnījuši noslēgumu, 
dzīves atceri, atmiņas, draugus, tuviniekus. Mēs tikai ticējām, ka viss nokārtosies un gatavojāmies 
ceļam. Pāris minūtes pirms pusnakts ar ceļojumu aģenta palīdzību jaunās biļetes bija nokārtotas.  

Visās lidostās darbinieki bija uzmanīgi, iejūtīgi un pieklājīgi. Ceļojums līdz Rīgai pagāja bez 
starpgadījumiem, viss noritēja gludi un mierīgi. Air Baltic firmai tagad ir lielākas lidmašīnas – gaisa busi, 
daudz vietas, ērtas un gaišas.  

Jāsaka, ka šajos laikos ceļot ir daudz drošāk, jo viss lidostā un lidmašīnās tiek dezinficēts, katram 
izsniedza individuālās dezinficējošās salvetes, lai var noslaucīt krēsla rokturus un ēdiena galdiņu. 
Lidojumā uz Rīgu un atpakaļ visas lidmašīnas bija samērā tukšas, visi ievēroja noteikumus un vilka 
maskas. Viss individuāli sasaiņots, viss pārdomāts un uzmanīts. Gaiss lidmašīnā bija svaigs un tīrs. 
Jutāmies droši un ērti. 

Pirms ielidošanas Latvijā bija jāaizpilda informācija: no kuras valsts ielidojam, kur uzturēsimies, un ka 
apsolam būt 14 dienas karantīnā. No lidostas braucām ar taksīti, taksīša šoferis bija nesaprašanā, ka 
neņēmām nost maskas, jo šeit viss ir kārtībā. Atteicu, ka tas viņa drošībai. 

Mūsu divu nedēļu mājoklis bija dzīvoklis Elizabetes ielā, tuvu pie diviem parkiem. Pirmo nedēļu godīgi 
dzīvojām uz vietas, bet izlēmām, ka vakarā vajag izmukt uz kādu pastaigu Kronvalda parkā. Vēlu 
vakarā varēja vēl satikt vasaras gaisa baudītājus, bet parka ceļi plaši un var viegli staigāt, netraucējot 
citus. Satikām arī parka iemītniekus ezīšus, varējām vērot strūklakas. Kad manas māsas sarūpētie 
produkti izsīka, bija jādodas uz veikalu. Ha – mēs bijām vienīgie ar maskām. Veikalā neviens neievēroja 
divu metru attālumu, arī uz ielām nē, restorāni pieejami, alus dārzi pilni. Latvijā neviens mūs 
nepārbaudīja, neskatījās, vai ievērojam noteikumus. Bēdīgi bija, ka uz ielām dzirdējām pārsvarā krievu 
valodu, šur tur lietuviešu un mazliet latviešu. 

Otrā pašizolācijas nedēļa paskrēja ātri. Pa to laiku bija jānokārto pēdējās lietas ar bēru mielastu, 
pēdējās detaļas ar mācītāju un jautājumi ar Alda vecākiem. Mācītājs izvadīšanā gribēja iekļaut mums 
ar Aldi mīļu dziesmu. Rakstīju mūsu ērģelniecei Gunai Kalmītei-Skujiņai, un īsā laikā viņa pārsūtīja 
dziesmas vārdus un notis. Paldies, Guna! 

22. augusta rītā Dubultu draudzes priekšnieks ar kundzi jau mūs sagaidīja baznīcā un izrādīja, kur viss 
atrodas. Pauls savienoja datoru ar projektoru, lai vēlāk varētu rādīt Alda fotogrāfiju filmiņu. Salikām 
atsevišķu galdiņu ar Alda dzīves fotoalbumiem un izlikām līdzņemšanai fotokopijas ar Alda dzīves 
stāstu. Latvijā tā nav pierasts, viesiem un ģimenei ļoti patika iespēja paņemt Alda dzīves stāstu uz 
mājām un mierīgākā brīdī to pārlasīt.  Ar māsu un Paulu sakārtojām telpas, lai pēc bērēm varam uzņemt 
viesus. Dubultu baznīca ir skaista un plaša, viss tika sakārtots ar mīlestību un gādīgām rokām.  

Alda izvadīšanu vadīja Bulduru draudzes mācītājs Leons Novicāns, ļoti mierīgs, gaišs, strādīgs un 
pozitīvs. Mācītājs Leons pazina Aldi no viņa jaunības, ticības sākuma gadiem. Abi bija draugi, daudz 
kopā runājuši, prātojuši, dziedājuši. Tā bija Alda pirmā draudze un ir viņa vecāku draudze vēl šodien. 
Mācītājs Leons izcēla Alda dzīves gājumu, tā vienkārši, gaiši, mīļi un ļoti sirsnīgi. Ērģeļu pavadībā visi 
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nodziedāja trīs dziesmas, skanēja Ave Maria un, Paulam nesot tēta urniņu, devāmies uz draudzes 
kapiem.  

Dzimtas kapi atrodas Asaros uz Mellužu robežas, pāris soļus no jūras, ko Aldis tik ļoti mīlēja. Kapos 
pūtēju orķestra pavadībā pēc lūgšanas un Dieva vārda ar Paula palīdzību guldīja Alda urniņu jūrmalas 
smilšainajā zemes klēpī. 

Kopā bija sanākusi laba grupiņa radu no abām pusēm, paziņas, draugi, kas vai nu pazina Alda vecākus, 
vai mūsu ģimeni, vai atminējās Aldi kā jaunekli savas draudzes ikdienā. Daudzi, kas netika uz bērēm, 
sūtīja mīļas domas un pēdējos sveicienus. 

Aldītis atdusas savas vecmammas, vecvecāku un citu radu tuvumā. Alda vecākiem būs vieta, kur aiziet 
parunāties ar dēlu, atsēsties uz jaunā soliņa pie kapiņa un atcerēties laikus, kad Aldis ar savu balto 
matu cekulu skraidīja pa takām, vērojot lielo pasauli. 

Saldus sapņus tev, mīļais Aldi, atpakaļ mājās. 

 

 

  

 

 

 

  

Dubultu baznīcā 

 
 

Asaru kapos 
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Sakarā ar Covid-19 globālās pandēmijas ieviestajiem pasākumu ierobežojumiem, Latviešu 

kredītsabiedrības biedru sapulce notiks attālināti. Kaut arī šoreiz netiksimies klātienē, būsim 

priecīgi jūs visus redzēt un dzirdēt Zoom platformā. 

 

Sapulces laiks: 

Svētdien, 2020. gada 20. septembrī 

Plkst. 12.00 

 

Sapulces norise: 

Attālināti 
 

 

Biedriem būs iespēja iezvanīties pa telefonu vai pievienoties Zoom sanāksmei izmantojot 

mobilās iekārtas (kompjūteru, mobilo telefonu vai kabatas datoru). 

 

* Lūdzam iepriekš reģistrēties, piezvanot kredītsabiedrības birojam (612)722-5004 

vai nosūtot e-pastu uz lcu@latviancu.com. 

 

Zoom sapulces pievienošanās norādījumi tiks paziņoti piektdien,18. septembrī. 

 

 

Sanāksmes darba kārtība: 

 

2019. gada sapulces norises pārskats un tā apstiprināšana, vadības ziņojumi un to pieņemšana, 

valdes prezidenta un izpilddirektora ziņojumi, 2020. gada budžeta pārskats un tā apstiprināšana. 

Sanāksmē vadīsimies pēc gada sākumā izziņotās sapulces kārtības. 

 

 

Ja jums rodas kādi jautājumi vai būs nepieciešama palīdzība iezvanīties Zoom sanāksmē, lūdzu 

sazinieties ar kredītsabiedrības pārstāvjiem (612)722-5004. 

 

Ceram jūs visus redzēt attālinātajā sapulcē! 

 

 

Latviešu kredītsabiedrības valdes sekretārs. 
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The Annual Meeting, which has been rescheduled from March 15th to September 20th, 2020, will 

now be held virtually. We are disappointed not to be gathering in person, however, the safety of 

our members and staff remain our top priority. 

 

Members will have the opportunity to join the meeting via video on their personal device 

(computer, tablet or mobile phone) or by dialing into a conference line by phone. 

 

 

When: Sunday, September 20th, 2020 

Time: 12:00 PM - 1:00 PM 

Where: Virtual - Meeting will be held via video conference or dial in by phone 

Registration* - Registration is required to attend the event! 

 

 

*RSVP by phone (612)722-5004 or e-mail lcu@latviancu.com.  

A meeting link will be sent to you two days prior to the event. 

 

 

Agenda: We will review the financial state of the Credit Union, approve the budget, hear from 

our CEO, Board of Directors and Supervisory Committee. We will follow the full agenda as was 

announced in the beginning of the year. 

 

 

If you have any questions, please email or call Latvian Credit Union staff. 

 

Thank you for your continued support and membership. 

 

 

Secretary, Board of Directors 

mailto:lcu@latviancu.com


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

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 
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lūdzam iesūtīt parakstītus. Ja lietots segvārds, jāmin arī īstais vārds. Rakstus lūdzam iesūtīt 
elektroniski (tas neattiecas uz īsiem ziņojumiem un pateicībām). 

 
Rakstus lūdzam iesūtīt līdz mēneša 21. datumam. Redakcija lūdz $30.00 ziedojumu gadā, 
Svētrīta Zvanu technisko izdevumu segšanai. 

 
CIENĪJAMIE LASĪTĀJI! Lūdzu paziņojiet ADRESES MAIŅU draudzes birojā. Svētrīta Zvanus 
pasts nepārsūta. 

Church Services  
Sunday, September 13, 10:30 am – Church Service in Crystal Lake Cemetery. 
Sunday, September 20, 10:30 am – Church Service in Crystal Lake Cemetery. 
Sunday, September 27, 10:30 am – Church Service in Crystal Lake Cemetery. 
Sunday, October 4, 10:30 am – Fall Harvest Church Service in the Latvian Lutheran Church. 
Protocols for people entering our church building for Worship services: 

• Doors will open 10 minutes prior to the start of the Service. 
• Worshippers will be escorted by volunteers directly to the worship space. 
• We will keep a record of all attendees at each service to track the spread of any 

potential outbreaks. 
• We will ask everyone upon arrival to sanitize their hands (sanitizer bottles and tissues 

will be provided at the church entrance). 
• Everyone will be required to wear a mask throughout the Service. 
• Everyone will be required to practice social distancing. 
• Worship bulletins will be previously distributed and placed at clearly marked seating 

spots (in pews) in the sanctuary. 
• If a household wants to attend together, they must be all from the same household. 
• Music will be limited, beginning with instrumental music only. There will be no choir and 

no assembly singing. 
• At first Holy Communion will not be given during worship. Holy Communion will only 

resume at a later announced date. There will also be no fellowship at first. 
• Bathrooms will be available if needed. Max of 2 people occupancy. 
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