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Ceļš mājās, Dievam kalpojot...  visiem, kuri jūt Viņa aicinājumu! 

 
Jāņu laikā Latvijā ir jo īpaši skaisti! Neskatoties uz lietaino laiku, kas mūs sagaidīja, varēja just to, ko 
vienmēr esam jutuši šinī gada laikā, kad dienas ir visgarākās un naktis it kā aiz bailēm 'parāda' degunu un 
iet atpakaļ uz guļu. Saulītei un gaismai daudz darba, palīdzot auglīgai zemei nest ražu. 
Tā arī mēs, LELBĀL, plenārsēdes dalībnieki, iesākām mūsu sēdi tūlīt, jau 25.jūnijā ar gaišu un darbam 
aicinošu dievkalpojumu Rīgas Anglikāņu Sv. Pestītāja baznīcā. Zīmīgi, ka tieši šajā dienā daļa no mūsu 
dievkalpojuma bija amata krusta uzlikšana mācītājam Zigmāram Ziemanim. Apzinoties, ka šis bija 
iesākums mūsu darbam uz nākošajām piecām dienām, zīmīgi bija izmeklētie Dieva vārda lasījumi no 
Pāvila vēstules Kolosiešiem: "Dieva mīļotie, apvelciet dziļu līdzjūtību, labestību, pazemību, lēnprātību, 
iecietību citam pret citu, esiet pacietīgi un piedodiet cits citam, ja kādam ir pret kādu kas pārmetams-kā 
kungs jūs ir apžēlojis, tāpat arī dariet jūs..." Daudzreiz par šo tekstu domāju, kad tikām un tiekam sūtīti 
kalpot. Dievkalpojumu paplašināja burvīgā ērģeļu pavadītāja ērģelniece Baiba Rēdmane un dziesmas solo 
izpildīja tenors Juris Vizbulis. 
 
Dienas kārtība bija pieblīvēta, daudz par ko runāt un daudz par ko lemt. Sēde neiesākās kā parasti ar 
atskaitēm. Tās mums bija jānodod, pirms sēde pat sākās. Katram bija jāatbild uz jautājumu, uz ko tad mēs 
ceram, nākošajos gados strādājot LELBĀL, tieši atbalstot jaunāko apgabalu Latvijā? Otrs jautājums bija 
- kur un vai mēs esam vīlušies?  Kur mēs kā Baznīca esam, "stāvam", kādas ir mūsu ieceres un ko līdz 
šim esam panākuši? Protams, viedokļi, rūpes, cerības bija daždažādas, tomēr pēc izteiktā varēja spriest, 
ka rūpes daudziem ir samērā vienādas - pārāk daudz laiks ir pavadīts, aizstāvoties gan par draudžu 
esamiem īpašumiem, gan par mūsu LELBĀL pēctecību. Jo sevišķi pēdējais izraisa patiesu izbrīnu?!! Kā 
īstenībā var apšaubīt LELBĀL pēctecību, ja tāpat kā daudzi latvieši muka no komunisma benžu rokām, 



tā arī  Baznīcas vadība muka, lai glābtu savas dzīvības un arī lai noturētu un nosargātu LELB un vēlāk 
LELBĀL esamību. Visi tomēr cerēja, ka tad, kad karš beigsies un lietas nomierināsies, varēs atgriezties 
un atkal kalpot Dievam un Latvijai. Mēs, protams, zinām, ka daudzu latviešu cerības atgriezties Latvijā 
palika arvien neiespējamākas, gadiem ejot uz priekšu un komunistu režīmam nostiprinoties Latvijā uz 
nākošajiem vairāk nekā 50 gadiem! Daudz tika pārrunāts, laiks pagāja nemanot. Tomēr bija pirmā diena 
jānoslēdz, lai turpinātu nākošo dienu jau pavisam agri. 
 
Mīļš paldies jāsaka daudziem, bet jo sevišķi divām 
organizācijām un cilvēkiem. Tas ir Latvijas 
Universitātes (LU) Teoloģijas Fakultātei un tās 
dekānei Dacei Balodei, un Rīgas Anglikāņu Sv. 
Pestītāja draudzei un tās mācītājai Bīskapei emer. Jānai 
Jērumai-Grīnbergai. Abās vietās varējām gan kalpot 
Dievam, gan Viņu lūgt, bez bailēm un aizspriedumiem. 
Jāsaka, ka šajā spraigajā ritmā, kad darbus beidzām ap 
22.00 vakarā, ļoti palīdzēja atgūt spēkus tas, ka 
desmitos vakarā ārā vēl spīdēja saulīte un ļāva mums 
ievilkt dienas elpu, pirms dodamies pie miera. 
 
Tāpat kā visas dienas, arī 26.jūnijs bija darba un pārrunu pilns un jo sevišķi tik ļoti gaidīts, jo notika   
tikšanās ar LELB virsvaldi, kura tieši šajā dienā bija paredzēta. Diena iesākās ar finanšu pārskatiem un 
budžeta plānošanu. Tikāmies arī ar Vācijas Luterisko Baznīcu Latvijā, pārrunājot ar viņiem Sv. Pētera 
baznīcas īpašumu atgriešanās tiesību procesu un kā mēs, abas baznīcas, redzam mūsu nākotnes sadarbību. 
Jāsaka gan, ka visos šajos procesos bija, ir un būs iejaukts daudz no politiskās spēles. 
 
Esam kā Baznīca veidota no tik daudz un dažādiem dievlūdzējiem un ne jau tikai tāpēc, ka mēs kā indivīdi 
esam tik atšķirīgi, bet gan arī tas, ka esam no dažādām vietām, valstīm, pat kontinentiem, kuri piedod tik 
unikālu skatījumu mums ikkatram. Šī mūsu izkoptā pēctecība ir radījusi mūs kā domājošu,  otra viedokļa 
respektējošu Baznīcu. Bija labi noklausīties, kā latviešu draudzes darbojas gan Eiropā, Amerikā, Kanādā 
un Austrālijā. Šī spēja ieklausīties otra viedoklī bija ļoti noderīga mūsu abu, LELB un LELBĀL, 
sanāksmē, kurā piedalījās abu Baznīcu virsvaldes. Žēl gan, ka no LELB puses tomēr nevarēja piedalīties 
+ Jānis Vanags. Sarunas vedās raiti, un no abām pusēm izpaudās cieņa. Likās, ka izjutām, ka varbūt šoreiz 
šīs sadarbības sākums patiesi ir iespējams. Visu, ko lūdzām, lai saprot, ka mēs esam uz palikšanu un ka 
viss, ko mēs lūdzam, ir, lai mums dod iespēju kalpot un vēstīt prieka vēsti - evaņģēliju māsām un brāļiem 
Kristū. + Lauma Zušēvica apliecināja, ka visus šos gadus mēs esam atbalstījuši LELB. Ar savas dzīves 
aicinājumu kalpot Dievam esam veltījuši tieši latviešu Baznīcā, neskatoties uz citām iespējām, tādā veidā 
atbalstot Latvijas Baznīcu. Tas viss tika darīts mīlestības vārdā.  Nobeidzām šo sēdi ar kopēji lūgto 
Tēvreizi un, kad es uz mirkli pacēlu acis, jutu, ka pēc manas rokas jau sniedzās kāda otra, lai, kopā turot 
rokas, mēs varētu lūgt, kā pats Dieva Dēls Jēzus mums ir mācījis. Pēc tam Bīskaps Brūvers atsaucās uz 
aicinājumu novadīt lūgšanu. Tajā varēju just mūsu visu vēlēšanos kalpot vienam Dievam un vienai latvju 
tautai. Visu nobeidzot, tika uzņemta kopēja bilde un tā arī ar cieņu un laba vēlējumiem mēs devāmies 
atpakaļ uz mūsu plenārsēdes darbu un sanāksmēm. Pēcpusdienā daudz runājām, kā labāk par sevi 'vēstīt' 
un stāstīt?  Kā labāk izmantot sociālo mediju tīklus? Bija tik labi redzēt, ka šajos centienos ļoti daudz 
piestrādā jo sevišķi mūsu jaunākie mācītāji Rinalds Gulbis un Tālis Rēdmanis jau iesāktajā ‘Andreja’ 
projektā. Pateicāmies Dievam un izlūdzāmies žēlastību un mieru naktij, lai spēki tiktu atjaunoti nākamajai 
dienai. 



 
Nākamās divas dienas pavadījām, braucot un apciemojot gan mūsu draudzes, gan viņu dievnamus. 
Vispirms devāmies uz Aizputes dievnamu, kur kopā ar Liepājas Krusta draudzi mūs sagaidīja uz īsu 
svētbrīdi un tad kopīgi ļāvāmies pārrunām, jautājumiem un gaidītām atbildēm. Sarunas un jautājumi nebūt 
nebija tik viegli un ne vienmēr varēja piekrist atbildēm, bet tas arī ir pieņemams, jo mēs, mūsu Baznīcā, 
varam izteikt domas, nebaidoties par jautājuma sekām. Bija daudz ko pārdomāt! Viena doma gan, 
manuprāt, burtiski 'neatstāja' un tā bija, ka kaut mēs visi esam latvieši, tomēr esam tik atšķirīgi viens no 
otra, citreiz pat valodas izpratnē. Neapšaubāmi mūs vieno mīlestība Dievam caur Jēzu, un tas mums dod 
cerību visas citas lietas pārvarēt Viņa mīlestībā, kalpot un izjust Viņa 
saucienu, vēstīt neskatoties uz dzimumu.  
 
Kas gan var uzlabot jebkuru dienu, ja ne kopīgi paēsta maltīte. Laukā 
pie baznīcas mūs sagaidīja smaidīga, patiesi priecīga mūs redzēt 
saimniece, kura mūs cienāja ar uz ugunskura uguns vārītu soļanku un 
speķa putru. Visi ēdot, sasēdāmies kur nu kurais, un sarunas starp 
mums un Aizputes, Liepājas Krusta un Valtaiķu draudzes locekļiem 
vedās raiti un par visdažādākajiem tematiem.  
 

Kā saka, paēduši un padzēruši, devāmies tālāk uz Cīravu, kur mūs jau gaidīja gan 
draudzes priekšniece, gan bērni un ģimenes, kuras dzīvo nesen atjaunotajā mājā. 
Vienā mašīnā bija sasēdušies un varbūt mazliet no mums sabijušies, vietējie bērni 
Jānis, Markus, Gabriēls, Sabīne, Elina, Niks un Alita. Drīz vien apmulsums un 
kautrēšanās bija pārvarēta un mēs varējām klausīties viņu stāstos, kā arī skatīties, kā 
viņi rāpoja pa sienām un laidās lejā no slidkalniņa nesen uzstādītajā spēļu laukumā. 
Viesošanās brīdis īss, toties atmiņā paliekošs.  
 
 

 
Laiks bija doties uz pašu Cīravas dievnamu. Tajā ieejot, pāris lietas 
'iekrita' acīs. Skaistums vienkāršībā, manāmā akustika, gaisotne, 
ērģeļu stabules. Esot šinī dievnamā, likās ka ikkatra klātesošā dvēsele 
paceļas. Baiba, mūsu ērģelniece, kopā ar vīru Tāli izdomāja, ka šis 
dievnams ir jāieskandina. Tā nu arī Tālis spieda uz flīģeļa pedāļiem 
un Baibas ērģeļu pavadījumā mēs dziedājām 'Ved mani Dievs'. Ne 
dziesmu grāmatas bija vajadzīgas, ne notis. Dziedājām vienā balsī. 
Tas man bija tas moments, kurā īsti sapratu, kāpēc mēs šeit nākam, 
kas mēs esam un ko varam dot kā Baznīca mūsu latviešu tautai. 
  
Ceļā uz Rīgu arī piestājamies pie mācītāju kapiem Valtaiķos. Archibīskape Lauma tajos jau ir pabijusi un 
vēlējās, lai arī mums rastos tāda iespēja. Iespēja būt it kā aizmirstā, attālākā vietā, kur guļ mācītāji un viņu 
ģimenes. Paldies mūsu mācītājam Varim Biteniekam, kurš zināja arī stastīt ne tikai par šo vietu, bet arī 
vēstīt par vēsturi visā apkārtnē.  
 
Līdzīgi iepriekšējai dienai, arī nākošā iesakās autobusā, tikai šoreiz brauciens bija uz Cēsu pusi, uz 
Zvanniekiem. Tie mums daudziem mīļi, jo dara svētīgu darbu un rūpējās par ģimenēm un to veidošanu. 
Viņi ir pieņēmuši bērnus, izaudzinājuši un nu jau tie nāk atpakaļ kā uz mājām. Ja ne šeit, tad nu nezinu 



kur citur varētu izjust Svētā Gara darbību?! Tas bija jūtams gan 
mūsu svētbrīdī, gan bērnu vēlēšanās mūs visus visur pavadīt un 
rādīt. Mīlestība bija jūtama visur. Tā atspīdēja mammas Sandras 
bezgala mīlestības pilnajās acīs! To varēja just bērnu rokās, 
kuras nepārtraukti stiepās kādam pretīm cerībā, ka kāds no 
mums to paņems savējās. Pēc rīta posma sēdēm kopā ar visiem 
ēdām pie viena galda pusdienas un varbūt tas, ka ēdām kopā, 
varbūt tas, ka jutām, ka mājnieki mūs tiešām gaidīja un gribēja 
mūs redzēt, padarīja šo maltīti tik daudz gardāku. Bija grūti teikt 
'atā', kaut arī zinājām, ka patiesi sakam tikai 'uz redzēšanos'! 
 
Vakarā visi pulcējāmies, lai kopā ar viesiem no Latvijas Universitātes, kā arī Vācijas Luterāņu Baznīcas 
varētu saviesīgā vakarā pateikties virsvaldei par darbu, visiem rīkotājiem par rūpēm un pavadīt laiku 
kopīgā sadraudzībā. Archibīskape Lauma vakara gaitā pateicās Prāv. Ievai Graufeldei par ilggadīgo 
kalpošanu, par padomiem, par atdevi kalpojot gan Zviedrijas apgabalā, gan pašā LELBĀL darbā.  
Tai pašā laikā +Lauma deva iespēju vakara lūgšanu novadīt LU Teoloģijas fakultātes Dekānei Dacei 
Balodei, kuru nākošajā dienā Plenārsēdes noslēguma dievkalpojumā jau ordinēja kā LELBĀL mācītāju. 

Tad nu pie noslēguma dienas, ja kādam teiktu, ka jau esam 
piecas dienas strādājuši, kalpojuši, domājuši, droši vairākums 
no mums brīnītos, cik laiks tomēr ātri ir pagājis. Zinu, ka 
fiziski, protams, bijām noguruši, kaut laika maiņai neļāvām 
sevi nokausēt. Bija manāms garīgs pacēlums!! Pēc rīta posma 
sanāksmes un fotografēšanās sesijām visi devāmies atpakaļ uz 
Rīgas Anglikāņu Sv. Pestītāja baznīcu, kur tad arī noslēdzām 
mūsu Plenārsēdi ar dievkalpojumu, kurā arī notika mācītājas 
Daces Balodes  ordinēšana. Bija prieks redzēt tik daudz 
cilvēku un amata brāļu un māsu (arī no LELB) un priecājāmies 
viņus redzēt nākam un dodam savu svētību nu jau ordinētajai 

mācītājai Dacei Balodei. Dieva vārdi, dziesmas, liecības, viss tas kopā nenoliedzami deva vienotības 
sajūtu, ticību un Svētā Gara klātbutni. Šī sajūta nepameta ilgu laiku, godīgi sakot, līdz nākošās dienas 
vakaram, kur bijām kopā tai pašā dievnamā ar visiem LELBĀL virsvaldes locekļiem, garīdzniekiem, 
koriem no Stokholmas, Londonas un Latvijas Izdevniecību jauktais koris “Burtnieks” un, protams, visiem 
dievlūdzējiem. Dievkalpojums patiešām bija izveidots, ka pārpildītajā dievnamā likās, ka esam visi kopā 
kā viens lūgšanā. Dievkalpojuma iesākumu vadīja prāv. Anita Vārsberga-Pāže. Ieklausoties viņā, es arī 
domāju par Anitas tēvu prāv. Vili Vārsbergu, kurš nu jau aizgājis Dieva mierā. Nenoliedzami, viņš būtu 
bijis lepns par to, ka Anita tieši tad, tieši tur turpināja viņa iesākto darbu, kalpojot Dievam un Latvijai. 
Roku uzlikšana svētīšanai man bija jauks atgādinājums un atsauca atmiņas, kad konsekrēja archibīskapi 
Laumu un mēs visi viņu svētījām viens caur otru, caur latviski austām jostām. Domāju, ka mūsu 
dziesmotais dievkalpojums bija burvīga dāvana Latvijai tās 100 gadu dibināšanas jubilejā, kā arī mums 
pašiem apliecinājums, ka mēs piederam Latvijai, mēs esam Latvijas Baznīca, mums rūp latviešu luterāņi 
visā plašajā pasaulē un tagad arī šeit dzimtenē, Latvijā, kuru tik ļoti mīlēja un šo dienu gaidīja tāds Dieva 
vīrs kā arch. Grīnbergs, kurš, bēgot no drošas nāves, nokļuvis ārpus Latvijas, uzturēja Latvijas luterisko 
Baznīcu, lai mēs varētu atgriezties nu jau arch. Laumas Zušēvicas vadīti. Lai Dievs mums dod spēku, rāda 
ceļu un iespēju ikkatram kalpot, ja Dievs aicina!  
 
Ar Dievpalīgu!                     Sandra Kalve, LELBĀL Virsvaldes locekle 
 



Mēs no sirds un ar lielu prieku apsveicam mūsu priekšnieci, kas LELBāL Virsvaldes plenārsēdes 
laikā tika ievēlēta Prezidijā par archibīskapes Laumas laicīgo viceprezidenti!  Lai Dievs svētī un 

turpina iedvesmot! Raidījums par mūsu plenārsēdi, kuŗā atskan Sandras rakstītais teksts, atrodās: 
www.youtube.com/watch?v=VexHKEtZ9EE 
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“Lai nav nedz uzvarētāja, nedz zaudētāja”. 
Kā motivēt jauniešus reliģiskām jūtām. 

(Intervija  publicēta Latvijas Avīzē, šī gada 19. augustā) 
Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas ārpus Latvijas (LELBĀL) arhibīskape Lauma Zušēvica šovasar 
viesojās Latvijā, kur notika gan LELBĀL Virsvaldes plenārsēde, gan tikšanās ar LELB arhibīskapu Jāni 
Vanagu un LELB Virsvaldi un tika lemts par abu luterisko baznīcu Sadarbības padomes atjaunošanu. 
Sarunā ar arhibīskapi – gan par to, gan kā motivēt jauniešus reliģiskām jūtām. 
 

“Sarkanās līnijas ir droši vien pārkāptas no abām pusēm,” 
intervijā par abu luterisko baznīcu attiecībām man pavasarī 
sacīja LELB pārstāvis Kaspars Upītis. Bet daļā sabiedrības 
neizpratni LELB likumprojekta sakarā raisīja LELB 
pretenzijas būt vienīgajai pirmskara laika Latvijas 
luteriskās baznīcas pēctecei. Pēc protestiem LELB 
arhibīskaps Jānis Vanags sacīja, ka LELB vairs neuzstāj uz 
to, ka LELB tiktu atzīta kā vienīgā pirmskara laika 
evaņģēliski luteriskās baznīcas pēctece.  

L. Zušēvica: Virsvaldes sēdēs daudz laika aizņēma jautājums par mūsu vēsturisko pēctecību un 
gatavību aizstāvēt to, kas mēs esam, gadījumā, ja tas tiktu apdraudēts ar LELB likumprojektu. Kad kopā 
izrunājām šos jautājumus ar LELB Virsvaldi, varējām katrs dalīties savās sāpēs. Tās ir abpusējas. LELB 
ļoti sāpēja tas, ka tā nosaukta par Padomju Savienības baznīcu, bet mēs oficiāli atkārtoti apliecinājām, ka 
tas ir pārpratums. Neviens nesaka, ka tā LELB, kas ir tagad, būtu tā pati, kas 1948. gadā. 

Taču mūsu sāpe ir tā, ka LELB deklarēja likumprojekta preambulā, ka tā ir vienīgā pēctece tai 
luteriskajai baznīcai, kas Latvijā darbojās pirms Otrā pasaules kara. Un ne ar vārdu nepieminēja mūsu 
baznīcas darbu un arī ārzemju latviešu milzīgos centienus – nepārtraukti ne tikai lūgt par Latviju, bet 
mēģināt palīdzēt visdažādākajos veidos ļaudīm un tautai, kuru mēs mīlējām un mīlam un kurai 
turpinājām kalpot. 

Es būtu naiva, ja domātu, ka pēc abu baznīcu tikšanās un lietu izrunāšanas tās automātiski mainīsies un 
Sadarbības padome veikli visu atrisinās. Mēs nolēmām atjaunot Sadarbības padomes darbību, bet, kādā 
formā tas notiks, vēl nezinām. Jo daudz kas ir mainījies kopš tā laika, kad Sadarbības padome pārtrauca 
satikties. Notika tā, ka LELB sāka darboties Īrijā, kas bija ārpus LELB teritorijas. Mēs pēc tam ienācām 
Latvijā un vēlējāmies izveidot savu iecirkni un darboties paralēli LELB, zinot, ka mums ir atšķirīgas 
teoloģijas izpratnes. 

http://www.youtube.com/watch?v=VexHKEtZ9EE


Notiek arī tiesvedības par īpašumiem. Katrai draudzei vajadzīga vieta, kur pulcēties, un tās draudzes, kas 
iestājušas LELBĀL, cīnās, lai paturētu savu dievnamu un tās telpas, kur kalpojušas līdz šim. Tie ir grūti 
jautājumi. 

Es cerētu, ka turpmāk, sniedzoties viens otram pretī, mēs rastu risinājumus, kur mēs nerunātu nedz par 
uzvarētājiem, nedz zaudētājiem. Jo uzvara pieder tikai Kristum. Mums kā baznīcām pat nevajadzētu 
domāt tādās kategorijās, kurš kuru uzvarēs. Jo Kristus augstākais bauslis māca mīlēt Dievu pār visām 
lietām un savu tuvāko kā sevi pašu. Jautājums, kā to praktiski īstenot starp divām baznīcām… 

Jurists Egils Levits atzinumā Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas darba grupai 
pauda, ka par abu baznīcu pēctecību var teikt “viena stumbra divas lapotnes”. 

Esmu to lasījusi ar lielu pateicību.  No LELB puses ir izteikts, ka LELBĀL, darbojoties Latvijā, ar 
nolūku mēģinātu kādu draudzi “atkabināt” no LELB. Mēs to neesam darījuši un nedarīsim. Liepājas 
Krusta draudzes mācītājs Mārtiņš Urdze LELB Sinodē bija pateicis, ja Sinode nobalsos par noteikumu, 
ka sievietes neordinē, tad viņš izstāsies. Toreiz, 2016. gadā, šis mācītājs, kuru mēs jau pazinām kā 
savulaik Vācijā strādājušu, arī izstājās no LELB un lūdza mums viņu uzņemt. Draudze nobalsoja – 
viņam līdzi doties – un arī lūdza mūs viņus uzņemt. 

Amerikā ir vesela rinda luterāņu baznīcu, kas katra darbojas neatkarīgi no citām. Bet mums tā situācija ir 
sarežģītāka, jo abas esam latviešu evaņģēliski luteriskās baznīcas, piederīgas vienai tautai, un mums ir 
mīļa šī zeme. Es piedzimu Amerikā. Taču, ja par mūsu vecvecākiem un vecākiem kāds šeit saka: “Viņi 
izvēlējās pamest Latviju,” – tā nav taisnība. Viņi bija Otrā pasaules kara bēgļi un bēga no komunistiem, 
glābjot dzīvības, lai pašus un bērnus vai nu nenošautu, vai neizsūtītu uz Sibīriju. 

Tagad diasporā ir daudz Latvijas latviešu, un viņi nāk pie mums. Neprasām, lai izstājas no draudzēm 
Latvijā. Viņi nesaprot šo strīdu starp baznīcām: viņi labi jutās Latvijā un labi jūtas pie mums. Ārpus 
Latvijas ir cilvēki, kas svētdienās klausās dievkalpojumu pārraides no Latvijas, un Latvijā pazīstu 
cilvēkus, kas klausās dažu mūsu mācītāju sprediķus, jo globālajā virtuālajā pasaulē to viegli izdarīt. 

Mēs esam ceļā uz to, lai redzētu, ko sadarbībā iespējams atjaunot. 

Vai LELBĀL draudzes tagad pieaug? 

Valstīs, uz kurām nesen devušies daudzi latvieši no Latvijas, kā, piemēram, Vāciju, Īriju, Lielbritāniju, 
dažas draudzes patiešām aug. Citās valstīs, kā, piemēram, ASV, ir draudzes, kas neaug, bet pat beidz 
savu darbību, jo Dieva mierā aizgājuši gandrīz visi locekļi. 

Esam pārrunājuši, kuros virzienos jāpiestrādā. Viens no tiem – uzlabot komunikāciju medijos, virtuālajā 
vidē. Zinām, ka bērni un jaunieši daudz lieto mobilos telefonus. Ceram izveidot svētdienas skolas 
programmu, kas būtu skatāma mobilajā telefonā. Pamats ir tas pats – Bībele un tās vērtības, bet 
pasniegšanas veids atbilstu tam, kas bērniem tuvs. Diaspora 70 gados ir pieredzējusi, ko nozīmē cīņa 
ģimenē mācīt bērniem runāt latviski. To tagad piedzīvo arī tie, kas izbraukuši no Latvijas nesen un kam 
sākumā šķita – “kamdēļ mītnes zemē vajadzīgas latviešu nedēļas nogales skolas, mani bērni taču runā 
latviski!” Nepagāja pat pusgads, kad bērni sāka atbildēt saviem vecākiem angliski, vāciski vai 
zviedriski. Tāpēc vecāki dibina nedēļas nogales skolas un nāk pie mums, dibina svētdienas skolas. Te 



mēs varam dalīties pieredzē, kas palīdz saglabāt latvisko un kas ne. Mūsu pieredze ir bijusi tik pozitīva, 
jo kristīgā sirsnībā un mīlestībā cilvēki spēj sadarboties par svētību cits citam. Ja arī tie, kas izbraukuši 
no Latvijas, tur atgriežas, viņi bieži ir uzturējuši attiecības arī ar mums un savās LELB draudzēs ir 
pozitīvi liecinājuši par pieredzi mūsu draudzēs. 

Pārdomājot LELBĀL misiju, rūp vēl plašāki jautājumi. Globālajā pasaulē daudz runā par cilvēka 
bailēm, neziņu, identitāti. Aptaujas Anglijā, Vācijā, arī Amerikā parāda, ka uz jautājumu: kurai 
konfesijai, baznīcai piederat? – visstraujāk augošā daļa trīsdesmitgadnieku un jaunāku cilvēku vidū ir tā, 
kura atbild “nevienai”. 

Tas arī ir mūsu darba lauks – kā jauniešiem viņu valodā palīdzēt saprast Dieva valodu. 

Kas jauniešus motivētu reliģiskām jūtām? 

Tā ir sadraudzība, piederības izjūta. Jauns cilvēks jūt, ka draudze viņam arī ir kā ģimene, kas silti 
uzņem, pamana, ja nav bijis dievkalpojumā, piezvana, apvaicājas, kā klājas. Vecāki redz, ka draudzē mīl 
viņu bērnus. Tagad vecākiem pārsvarā abiem jāstrādā. Viņi ir ļoti aizņemti, trūkst laika pašiem sev. Ir 
draudzes, kurās pirmsziemassvētku laikā draudzes jaunieši pieteicās par velti paauklēt bērnus, lai vecāki 
var pagūt sagādāt visu Ziemassvētkiem nepieciešamo. 

Parasti cilvēki vēlas palīdzēt citiem. Un, ja ir projekts, kurā iesaistīties, un vide, kur to darīt, tad ir 
brīnišķīgs iznākums. Tas arī jauniešiem patīk – ka viņus nemāca ar vārdiem, bet caur kopā veiktiem 
darbiem, palīdzot augt kristīgā mīlestībā. 

Interesanti un svētīgi Īrijas draudzē strādā diakons Imants Miezis. Pie viņa cilvēki vēršas arī pēc padoma 
praktiskos jautājumos, piemēram, ja vajadzīga palīdzība izpildīt dokumentus vai ieteikums, kur labāk 
īrēt dzīvokli. 

Ārpus Latvijas baznīca, manuprāt, vairāk nekā LELB uzsvērusi aspektu – ko mēs labu darām 
savai tautai un tēvzemei. 

Latvijā, protams, nav bijis sevi jāpierāda kā latvietim, jārūpējas par savas piederības saglabāšanu. Bet 
citur šim mērķim ir jāziedo laiks, līdzekļi, jāpiedalās pašam. Mēs arvien noturam dievkalpojumus 
latviešu valodā, dievnamos redzami tautiski svečturi, latviešu mākslinieku darbi. Bet kāpēc lai no tiem 
būtu jāvairās, ja izprotam, ka ne jau bez nozīmes Dievs lēmis, ka esam dzimuši latvieši. Bībeles pēdējā 
grāmatā Jānis apraksta mirkli, ka debesīs dzīvības koka lapas būs tautām par dziedināšanu. Kristus lai 
dod, ka mūsu abu baznīcu darbs jau te virs zemes kļūtu par svētību. Uz jautājumu: kāpēc mēs jūtam tādu 
atbildību par savu tautu? – nerodu citu atbildi kā: tā ir Dieva griba. 

D I E V K A L P O J U M I   UN   C I T I   N O T I K U M I 
(visi regulārie dievkalpojumi sākas 10:00 no rīta) 

 

2. septembrī dievkalpojums ar dievgaldu. Vada māc. Jānis Ginters. 
4. septembrī 7:00 draudzes padomes sēde. 
6. septembrī 11:00 pensionāru biedrības saiets un pusdienas 
9. septembrī dievkalpojums ar  uzrunu bērniem un Plkv. Oskara Kalpaka skolas gada sākums.  
16. septembrī  dievkalpojums angļu valodā ar uzrunu bērniem un dievgaldu. 



23. septembrī  dievkalpojums.  Seko Bībeles stunda Ralph Story vadībā.  Visi mīļi aicināti.  
30. septembrī  dievkalpojums ar uzrunu bērniem.   
2. oktobrī  7:00 draudzes padomes sēde. 
4.  oktobrī  11:00 pensionāru biedrības rudens saiets. 
7. oktobrī  Pļaujas svētku dievkalpojums ar uzrunu bērniem un dievgaldu. Vada    
   viesu mācītājs/a.  
14. oktobrī Laju vadīts dievkalpojums. Seko Rudens sarīkojums ar tirdziņu un pusdienām 

Baznīcas lejas telpās.  
21. oktobrī  dievkalpojums angļu valodā ar uzrunu bērniem un dievgaldu.   
   Bībeles stunda angļu valodā Ralph Story vadībā.    
28. oktobrī Reformācijas dienas dievkalpojums ar viesu mācītāju, dievgaldu un uzrunu bērniem. 
1. novembrī  11:00 pensionāru biedrības saiets. 

4. novembrī dievkalpojums ar uzrunu bērniem. Seko draudzes saiets un Gaŗezera panelis.   
6. novembrī  7:00 draudzes padomes sēde. 
11. novembrī  **dievkalpojums angļu valodā ar dievgaldu un uzrunu bērniem,  Seko  
   Bībeles stunda Ralph Story vadībā.   

No 16. līdz 18. novembrim notiks “Tautību svētki!”  Lai Dievs svētī! 
Pateicamies lielajam un mazajam “Metieniņam” un visiem, kas mūs tik skaisti pārstāv! 

18. novembrī Latvijas simtgade!  Diena Latvijai!  Īpašs svētku dievkalpojums 10:00. Lūdzu 
skatīt atsevišķās ziņas.  Būsim VISAS paaudzes kopā Dievam pateikties un kopā 
priecāties par Viņa žēlastību un mūsu Latviju!  

25. novembrī Mirušo piemiņas dienas dievkalpojums ar dievgaldu.   

 

TO HELP YOU PLAN.   

OUR CALENDAR OF EVENTS.  
(All worship services begin at 10 o’clock a.m. unless otherwise indicated.) 

 
September 16 10:00 am Worship service in English.  We will celebrate the Lord’s Supper and there 

will be a homily for our children.  
September 23 Bible study led by Ralph Story after the Latvian worship service. 
October 14 Following the church service will be our congregation’s Annual Fall Festival - 

Church lower level. 
October 21 10:00 English service.  We will celebrate the Lord’s Supper and there will be a homily 

for children.  The Bible study in English with Ralph Story will follow.  
November 11 10:00 English service. 
 

**Since the third Sunday in November falls on the day we will celebrate Latvia’s Birthday, 
we will spend the entire day worshiping, participating in the Folk Fair and celebrating.  

Latvia’s Ambassador to the United States, His Excellency Andris Teikmanis, will 
participate.  Please see the separate advertisement.  

Let us thank our Lord for the blessings He has bestowed! 
  



K R I S T Ī B A S   *   B A P T I S M S 
 

2018. gada 12. augustā mūsu dievnamā tika kristīta 
 

Dahlia Elza Erkmanis 
 

No sirds apsveicam Dahlia’s vecākus Andrea un Edvīnu, kā arī brālīti Tomas 
un māsiņu Mīlu! 

Tāpat arī krustvecākus Andru Rozentālu un Robertu Blumbergu, vecvecākus un 
visus abās 

ģimenēs. Dievs lai svētī un pasargā!    
 
 

May the Lord continue to bless Dahlia with 
and through 

His love as she continues to grow and bring 
her own gifts and blessings to her entire family. 

Congratulations! May your joy increase with 
every year of her life! 
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Congratulations go out to all who gathered in our 
church on August 19th when 

 

Laila Irēne Vilciņš 
 

was baptized!   We rejoice with her parents Meaghan 
and Gunars and pray for their joy to be sustained as 
they continue to watch Laila grow.  May God also guide 
Laila’s godparents Erika Root and James Carranza, as 
well as her great-grandmother Valija Lauzums, her 
grandparents, family members and friends.  May our 
Lord watch over Laila and bless her as she grows ever 
more joyful and strong, surrounded by His love and 
that of all family! 
Dievs lai svētī un pasargā!  

 
 
 

Edvīns  R. Erkmanis, Andrea Erkmanis, 
Dahlia Elza Erkmanis, + Lauma Zušēvica, 
Andra Rozentāls un Roberts Blūmbergs 

Ērika Root, Laila Irēne Vilciņa, Gunārs Vilciņš, 
Meaghan Vilciņa,+ Lauma Zušēvica un Jim Carranza 



L A U L Ī B A S   *   M A R R I A G E S 
 

 
 

2018. gada  25. augustā kristīgās laulības ceļu uzsāka 
 

Maija Kukainis un John Baer 
 

Archibīskape Lauma viņus salaulāja dievnamā, kuŗā parasti pulcējās mūsu Viskonsīnas Rapīdu kopas locekļi 
uz saviem dievkalpojumiem.  Abiem jaunlaulātajiem no sirds novēlam Dieva mīlestības garā dzīvot un nest 
svētību arī citiem! Mēs no sirds apsveicam Maijas mīļos vecākus Vari un Lindu, kā arī viņas mīļo  
vecmāmmiņu Veltu Kukaini.   

Kas mīlestībā rokas saliek 
Un sapņodami ceļu sāk, 

Lai paradīzes gaišums paliek 
Tiem patvērums -  Tēvs, esi klāt! 

/ E.Ķezbere/ 
 

Maija Kukainis  and John Baer were united in marriage on August 25th in  
Wisconsin Rapids.  We sincerely congratulate both of them and all of their 

family members.  We rejoice with them and pray the Lord continue to bless their marriage and 
strengthen them throughout their lives.   

 

“Dear friends, let us love one another, for love comes from God…. 
God is love. Whoever lives in love lives in God, and God in them.” 

I John 4: 7a and 16b 
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S Ē R U   Z I Ņ A S    
 

 “Tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens,  
kas Viņam tic, nepazustu, bet iemantotu mūžīgo dzīvību.”  (Jāņa 3: 16) 

“Ja mēs ar Kristu esam miruši, tad mēs – tāda ir mūsu ticība –  
Arī dzīvosim ar Viņu!”  (Rom. 6:8) 



Vilma Didrichsons-Dzintars 
dzimusi Rusmanis 

 

dzimusi 1920. g. 20. septembrī 
Latvijā 

mirusi 2018. gada 9. jūnijā 
Milvokos, Viskonsīnā 

 

Sēro Dzintara Bond, viņas māsa un brālis, kā arī viņas ģimenes locekļi, draugi. 
Sēro arī studenšu korporācijas  “Imeria” locekles un mūsu draudzes locekļi.  

Vilma ļoti aktīvi visu mūžu piedalījās mūsu latviešu sabiedrībā, un pateicamies, ka viņa 
 jo sevišķi devīgi atbalstīja latviešu namu un arī draudzi.  

 

Vīst rozes kapu kalnā klusi,  
Drūp pieminekļi, krusti lūzt. 
Sirds atminēt nav piekususi  
No vaiga as’ras nenožūst. 

Viens dārgums sirdī apslēpts dus: 
Dievs bija, ir un mūžam būs! 

 

Krišs Pujāts 
 

dzimis 1916. gada 21. martā 
Kuldīgas apr. “Pūcēs”, Latvijā 

miris 2018. gada 18. jūlijā 
un ir apglabāts Keller, Teksasā 

 
Dziļi sēro ģimene Teksasā, kur Krišs pārcēlās pēc Viskonsīnas Rapīdos daudziem nodzīvotiem gadiem.  Tur 

sēro  draugi  un Milvokos draugi Tomševiču ģimenē. Viņš bija dziļi ticīgs un mēs Dievam pateicamies, ka 
viņš ilgus gadus citus stiprināja un pats nodzīvoja garu, svētīgu mūžu. 

 

Ilga Inveiss 
dzimusi Lazdiņš  

 

dzimusi 1931. gada 2. oktobrī 
Kauguru pagasta Sapas Dzirnavās, Latvijā 

mirusi 2018. gada 12. augustā 
Vokešā, Viskonsīnā 

Viņas piemiņas brīdis mūsu dievnamā paredzēts 8. septembrī 
 

Dziļās sērās un mīlestībā sēro vīrs Roberts Jānis, dēls Ojārs ar sievu Elizabeth, meita Anita ar 
vīru Pēteri Siltumēnu, dēls Roberts ar sievu Terēzu.  Savu omīti mīlestībā piemin visi septiņi 

mazbērni: Tija, Larisa, Lūkas, Aldis, Lija, Maija un Anna.  Lai Dievs arī svētī mazmazbērnus, kas par savu 
Omīti mācījās ģimenes atmiņu lokā.  Aizgājēja kopā ar savu māti, Zentu Lazdiņu, ilgus gadus kalpoja mūsu 

draudzes dāmu komitējā.  Ilgas izdaiļotās tortes bija labi pazīstamas un šo mākslu viņa arī tālāk iemācīja 
meitai.  Ilgas veselība pamazām kļuva sliktāka, līdztekus arī dzīves drauga apņēmība un gatavība darīt visu, lai 

viņa būtu vienreizēji labi aprūpēta savā mājā.  Tagad Ilga mājo tur, kur Jēzus viņai vietu bija sagatavojis. 
Lai Kristus miers stiprina visus sērotājus. 



TALCINIEKI  LATVIJAI 
 

     Mums šovasar bija iespēja aizbraukt uz Cīravu un satikties ar Cīravas draudzes priekšnieci Līgu 
Grīnvaldes kundzi, ar kuru Talcinieki Latvijai sadarbojas, un apciemot baznīcu, kā arī draudzes māju, 
kurā dzīvo vairākas daudzbērnu ǧimenes, kuras mūsu draudze atbalsta.  Cīravas baznīca, kura tur jau 
stāv vairāk kā divi simtu gadus, ir bagāta ar stāstiem, par individuālu cilvēku upuriem un darbu, lai 
baznīcu savestu tādā kārtībā, kā viņa kādreiz bija.  Nevar ieiet šādās baznīcās Latvijā un neizjust 
Latvijas smago pagātni un ticības nozīmi cilvēku dzīvēs.   
     Mums arī bija iespēja ieiet vienā ǧimenes istabā draudzes mājā un redzēt, ka tagad šinī mājā ir tekošs 
ūdens.   
     Pavadījām dažas stundas ar Grīnvaldes kundzi, un mums bija daudz ko pārrunāt.  Peļņu iespējas 
strādājot uz laukiem ir svārstošas, un izdzīvošana nav viegla. 
     Nākošais paku sūtījums uz Cīravu (kā arī uz citām vietām) būs septembra sākumā.  Sūtījumam 
noderētu siltas ziemas drēbes un apavi bērniem, pusaudžiem, un pieaugušajiem. 
 

Maija Strēlnieks 
 
Fotogrāfijas:  Cīravas baznīcā, kopbilde ar Cīravas draudzes priekšnieci Līgu Grīnvaldi (labā pusē). 
                      Cīravas draudzes baznīca. 
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Mīļā Archibīskape Lauma, mīļā draudze! 
 
Manā, Līvas, Valda un visas ģimenes vārdā izsaku vislielāko pateicību 
jums visiem, kuri izteicāt mums līdzjūtību, manai mammītei  mūžībā 
aizejot.  Neviens un nekas nevar sagatavot tam, ko nozīmē zaudēt 
miesīgu mammīti, tādēļ jo sevišķi novērtēju jūsu visu mīlestību šajā 
grūtajā laikā.  

 

Pateicībā Dievam par jums, 
Sandra, Valdis un Līva 

 



 



 
Daugavas Vanagu ziņas 

 
 
Tūlīt pēc Dziesmu svētkiem Rīgā, 9. – 11. jūlijā tika noturēta gadskārtējā Daugavas Vanagu Centrālās 
Valdes sēde.  DV ASV pārstāvji bija Līga Nutere (DV ASV Vanadžu priekšniece) un Ivars Zušēvics, 
DV ASV zemes valdes kasieris. 
 
Sēdes lēmumi un rezolūcija seko: 
 
Lēmumi 
Daugavas Vanagu Centrālā Valde, sēdē 2018. gada 10. jūlijā, lemj: 
 
1. Daugavas Vanagu zemēm, līdz 2018. gada 1. novembrim, jāsagatavo un jāiesniedz vai 
jāpapildina materiālus par DV darbību no 1993. sākuma līdz 2002. gada beigām. 
2. Uzdod DV ASV valdei pārsūtīt no DV CV līdzekļiem, kas turēti DVCV kontā ASV, naudu par 2017. 
un 2018. dotācijām uz DV CV Pārstāvniecības kontu Latvijā līdz 2018. gada augusta beigām. 
3. Lūdz DV CV pārstāvniecības un prezidija revidentiem pārbaudīt jauniesniegtos vai pārstrādātos 
finansiālos pārskatus, kas tiks sagatavoti, un pārrakstīt revīzijas ziņojumu līdz 15. augustam. 
4. Sākot ar 2018. gadu, visas zemju dotācijas iemaksājamas DV CV Pārstāvniecības kontā. 
5. Ka, Pārstāvniecības kontos esošā nauda, kas domāta Okupācijas Muzeja Nākotnes namam 
auditorijas iekārtai, pārskaitāma uz Okupācijas Muzeju līdz jūlija beigām un lūdz, lai DV zemes 
apzina, cik nauda līdz šim saziedota vai solīta, to izdarot līdz augusta beigām. 
6. Izdot izlabotās un papildinātās vēlēšanu instrukcijas, lai skaidrāk aprakstītu DV priekšnieka un 
vanadžu priekšnieces vēlēšanu norisi un kārtību. 
7. Rīkot 2019. gada DVCV sēdi Kanādā, no 9.-11. jūlijam, Sv. Andrejas draudzes lauku īpašumā 
"Sidrabene". 
8. Izsaka sirsnīgu pateicību DVL un DV CV prezidijam par sēdes rīkošanu, kā arī DVF un viesnīcas 
“Radi un Draugi” vadībai un kolektīvam par laipno uzņemšanu. 
 
Rezolūcija 
Daugavas Vanagu Centrālā Valde, sēdē 2018. gada 10. jūlijā, 
 
1. Izsaka pateicību zemēm un nodaļām, kas sūta rakstus DVM. Iesaka DV zemju valdēm un 
nodaļām aktīvāk sūtīt regulāru informāciju DVM, kā arī veicināt abonentu skaitu. 
 

************ 
 

Atzīmējiet datumu! Svētdien, 21. oktobrī, paredzētais angļu valodas dievkalpojums tiks veltīts 
Daugavas Vanagu akcijai “Ziedosim 100”. Pēc dievkalpojuma sekos pusdienas baznīcas lejas telpās. 
Tuvākas detaļas par pasākumu sekos. 
 
 
 
 
 



 

 
Akcija “Ziedosim 100”  

ziedosim $100 uz Valsts 100 gadiem 100 bērnu vajadzībām 
 

Daugavas Vanagi ASV aicina Jūs ziedot 

Latvijas bāreņu namiem, audžubērnu ģimenēm 

un trūcīgām skolām. 
 

Lūdzu sūtiet čekus (par jebkuru summu) uz: 
Daugavas Vanagi ASV 

c/o Ivars Zusevics  
5438 Wild Rose Circle., Greendale, WI 53129 

 

DV ir 501 (c)(3) organizācija – ziedojumiem ir nodokļu atlaides 
 

 
Daugavas Vanagi, sasauksimies! 
 
Andris Kursietis 
DV Milvoku apvienības priekšnieks 

 
LATVIJAS  REPUBLIKAS  SAEIMAS  VĒLĒŠANAS 

 
Sestdien, 2018. g. 6. oktobrī, Milvoku Latviešu baznīcā 

No 7:00 rītā līdz 8:00 vakarā 
  
     Latvijas sūtnis A.S.V. Andris Teikmanis viesojās Garezera 3x3 Nometnē, un sirsnīgi aicināja, lai visi 
balstiesīgie Latvijas pilsoņi, kuri dzīvo ASV, piedalās Latvijas Republikas Saeimas vēlēšanās šo rudeni, 
6. oktobrī.   
     Ja mēs visi piedalīsimies vēlēšanās, mūsu balsis var iespaidot vēlēšanu iznākumu.  Ārpus Latvijas 
balsis tiek ieskaitītas Rīgas rajonā. 
     Šoreiz ALA ir noorganizējusi vairāk vēlēšanu iecirkņus kā vēl nekad (21 iecirknis), tā kā ir ļoti 
svarīgi mums atbalstīt ALA’s lielo darbu. 
      
Kafijas galds, siltas pusdienas 12:00 – 2:00 
 
Tuvāka informācija:  Kaija Petrovskis,  
                                  Vēlēšanu iecirkņa vadītāja, 262-366-4424, kaijavp@aol.com 
  

http://latvia100usa.org/


Milvoku Pulkveža O. Kalpaka skola AICINA! 

 Meklējam skolēnus no 5-13 g.v. kas vēlas: 
 mācīties latviešu valodu 

 zināt par latviešu tautas kultūru un vēsturi 

 saprast svarīgos notikumus Latvijā un latviešos citur 

 iesaistīties latviešu sabiedrībā, dziedāt un dejot! 

 
Nākamais skolas gads sāksies 2018. gada 9. septembrī - 9:00 no rīta 
Milvoku Sv. Trīsvienības draudzes baznīcā, 1853. N. 75th, Milwaukee 

 
Lūdzu piesakaties pie skolas pārziņa pirms skolas pirmās dienas, lai 

varam izsūtīt jaunāko informāciju par topošo skolas gadu! 
erik@kakulis.com vai (414) 852-6284 

 
Milwaukee’s Latvian School is looking for students! 

We are looking for new students from kindergarten through 8th grade 
who want to learn about Latvian culture, history, and language! 

Classes held in both Latvian and English! 
 

School is held on Sundays - September to May 
English language classes are held every other week 

 
Join us on Sunday, September 9, 2018 for our first day of school! 

Milwaukee Latvian Church, 1853. N. 75th Street, Wauwatosa 
To register or for more information call (414) 852-6284 - email erik@kakulis.com 

We are on Facebook:  www.facebook.com/milvokuskola  

 
 

Ziedojumi / Donations 
 

DRAUDZES VAJADZĪBĀM: Pēteris Burģelis (caur United Way)  $230.79; Inese Radziņa ar ģimeni $500 
 
BIRUTAS KREIŠMANES PIEMIŅAI: Ron & Anna (Klaustiņš) Powers $100 
 
ELZAS BLATS PIEMIŅAI: Māra & Vitauts Beldavs; Māra Blats; Gerald & Deborah Jarosek; Anda Junge; Vita 
Kākulis; Christine Lisiak; Jānis & Aija Ozoliņš; Martin & Jacqueline Rosenfeldt; Visvaldis & Hilda Rumpēteris; 
Russell & Kathleen Schultz; Allan & Kristine Wulz; Māra Zeps; dažādi  KOPĀ $1,530 
 
GAIDAS AULIS PIEMIŅAI: Mary Ann & Daniel Campbell; Gromax Precision Die & Mfg, Inc; John & Bethany 
Hallerud; Jeffery & Martha Kinzel; Sharon Kristjanson; Damaris Miles; Donna & Greg Russell; W.B.Olson 
company KOPĀ $675 
 
GOTHARDA KRŪMIŅA PIEMIŅAI: Egīls Burģelis  $100 

mailto:erik@kakulis.com
mailto:erik@kakulis.com
http://www.facebook.com/milvokuskola


 
MAIJAS RADZIŅAS PIEMIŅAI (Talciniekiem): Ērika Blija; Burģeļu ģimeni; Silvija Hunt; Ēriks & Ināra Krūmiņš; 
Sandra Mednis; Velta Pelcis; Ruta, Inese & Daina Radziņas ar ģimeni; Vija & Glenn Sommers; Vilnis & Maija 
Strēlnieks; Līga Strykowski; Normunds & Ināra Upīte; Melissa Stewart & Bradley Whitehouse; Māra Zeps KOPĀ 
$1,125 
 
Čekus lūdzu rakstīt / please make donation checks out to: „Latvian Holy Trinity Church”. 
 
Mīļš paldies! Thank you! 
Draudzes vārdā, 
Sandra Mednis 
Kasiere / Treasurer 
 
 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>|||<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 
 

DEŽURANTI UN PĒRMINDERI 
 

2. septembrī Ginta Ose, Ēriks Krūmiņš Kārlis Rudzītis 
9. septembrī Edvīns Erkmanis, Zīle Rudzīte Valdis Kaugars 
16. septembrī Andrejs Junge, Monika Veldre Dave Steingart 
23. septembrī  Dainis Sīka, Miķelis Abuls Pēteris Burğelis 
30. septembrī  Māra Rītere, Ivars Zušēvics                        Kārlis Rudzītis  
7. oktobrī  Vitauts Beldavs, Laura Beldava  Valdis Kaugars 
14. oktobrī  Maija Strēlniece, Vilnis Strēlnieks Pēteris Burğelis 
21. oktobrī   Aina Venta, Māra Rītere Dave Steingart  
28. oktobrī  Ginta Ose, Ēriks Krūmiņš Kārlis Rudzītis 
4. novembrī   Edvīns Erkmanis, Zīle Rudzīte Valdis Kaugars  
11. novembrī  Andrejs Junge, Monika Veldre Dave Steingart   
18. novembrī   Dainis Sīka, Miķelis Abuls Pēteris Burğelis 
25. novembrī  Kaija Zušēvica, Ivars Zušēvics                       Kārlis Rudzītis   
  

«»»««»»««»»««»««»»««»»««»»««»»««»»««»»««»»««»»««»»««» 
 
 
 
 
Māc. Jāņa Gintera satikšanās ar Padomes locekļiem un 
ģimenēm pie Edvīna un Dzintras Erkmaņiem. 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>|||<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 
 

Lūdzu man atsūtīt nākošajām Draudzes Vēstīm domātos rakstus un fotogrāfijas, 
“copy/paste” gatavībā līdz 2018. gada 1. novembrim uz e-pastu 

inta.veldre@gmail.com. 

mailto:inta.veldre@gmail.com
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