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MĪĻAI DRAUDZEI, KAD SIRDS PĀRPLŪST PATEICĪBĀ, MĪLESTĪBĀ UN ATMIŅĀS 

 

     Tā bija Baltā svētdiena, 28. aprīlī, kad pēdējo reiz vadīju dievkalpojumu kā jūsu mācītāja.  Zinu, ka vēl 
šobrīd nespēju vārdos izteikt visu, ko sirds juta un vēl jūt, tomēr nespēju nepateikties par to, kā todien jūs 
mani pārsteidzāt, ne tikai ar skaistiem ziediem un bērnu mīlestību, draudzes priekšnieces Sandras Kalves 
brīnišķīgo izkārtoto brīdi dievnamā, bet ar izmaiņu dievkalpojuma kārtībā.  Dziesmu lapiņā kā pēdējo dziesmu 
es biju ielikusi korāli “Dievs, pateicos”.  Tā vietā Sandra aicināja visiem dziedāt “Ved mani, Dievs”.  Paldies 
par to!  
     Dziedot “Ved mani, Dievs’  sapratu, cik spēcīgi korāļa vārdi, kas lūdz, lai Dievs visus tālāk vada un dod 
mērķus, kuŗi citiem neliek ciest.   Dziesmā lūdzam, lai Dievs liek strādāt tā, lai mūsu dzīves uzdevums nestu 
svētību citiem, te un Latvijā.  Tik bieži šo korāli dziedam kāda dzīves posma sākumā - iesvētībās, laulībās, 
dievkalpojumos atzīmējot 18. novembri, skolas izlaidumā, ordinācijās.  Dziedātās lūgšanas vārdi raugās 
nākotnē.  Kaut tā lai vienmēr būtu visu mūsu kopējā lūgšana, tālāk dodoties draudzes dzīves nākamajā posmā 
kopā ar māc. Jāni Ginteru.  No visas sirds novēlu viņam Dieva svētību un kalpošanas prieku.    
     Mīļā draudze, atskatīties mūsu kopā nostaigātos gandrīz vai 34 gados, atmiņu ir tik daudz.  Pa šiem gadiem 
181 ir kristīti, 91 iesvētīts, 106 laulāti un 614 izvadīti.  Tie dus mūžībā, kas savas pēdas dziļi ierakstījuši mūsu 
visu sirdīs.  Paldies Dievam par katru un par to, cik daudz viņu kalpošana ietekmējusi tos, kas nākuši viņu 
vietās un tagad svētī mūsu draudzi!  Dievs lai dod  visiem kopā augt ticībā un arvien Kristus mīlestībā.  Lūdzu, 
lai jūsu kalpošana dāvinātu ticības stiprinājumu, cerību un Kristus žēlastības apliecinājumu draudzei, Baznīcai, 
mūsu tautai un plašai pasaulei. 
      Atskatoties, no visas sirds jums saku paldies. Man ir bijis tas gods kalpot ar jums draudzē, ko vadījuši tik 
ārkārtīgi patiesi, pašaizliedzīgi, ticīgi, mīļi, gudri, atjautīgi, godīgi,  labi cilvēki!  Kas par svētību jūs katrs un 
katra esat!  Jūsu ticība un mīlestība ir neizmērojami svētījusi mani un visu manu ģimeni!  Nekad nebeigšu 
pateikties par katru no jums un par katru mirkli, kad esmu bijusi jūsu mācītāja Lauma. Cik liela svētība bija 
sākuma gados kopā kalpot ar māc. Visvaldi Rumpēteri un visus šos gadus ar Hildu.  Visus šos gadus jūs esat 
atļāvuši būt klāt jūsu dzīves visskaistākos un visgrūtākos mirkļos.  Tā ir bijusi ārkārtīgi liela privilēģija.  Grūti 



vārdos izteikt, ko nozīmējis kopā ar jums lūgt priekos, bēdās, sāpēs un mirkļos, kad klusumā dalījāmies ticības 
spēkā. 
     Paldies par visām tām stundām, ko esat ziedojuši, kopā kalpojot un Dievu pielūdzot, cits citu stiprinot!  
No visas sirds pateicos Dievam par manu mīļo ģimeni, un sevišķi paldies saku Ivaram par neizmērojamo 
atbalstu, mīlestību, pacietību un tik daudz darbu veikšanu!   Kad domāju par to, kā raksturot mūsu draudzi, 
tad zinu, ka jāsaka paldies par jūsu atvērtām sirdīm un gatavību dažādībā saskatīt svētību.  No sirds lūdzu 
piedošanu, ja kādu esmu sāpinājusi vai ievainojusi.  Atvainojos, arī  par nepiepildītiem apsolījumiem  vai 
darbiem.  Paldies par visām tām reizēm, kad esat man piedevuši.  Pateicos par jūsu pacietību, kopā.  Jūsu 
kalpošana pārvērta visu manu un manas ģimenes dzīves ceļu.  Bez  jūsu lūgšanām un atbalsta, es nekad nebūtu 
varējusi būt ne prāveste, ne tagad archibīskape. Dievam tā pateicos par jums!  Jo sevišķi paldies Tijai Abulai, 
manai tik ilggadējai, apbrīnojamai asistentei gan LELBA, gan LELBāL. 
     No sirds paldies mūsu tik ārkārtīgi gādīgai un mīļai priekšniecei Sandrai Kalvei, kas man kļuvusi par 
neatvietojamu atbalstu LELBāL Prezidijā.  Tik daudz esmu mācījusies no viņas un baudījusi viņas draudzību.  
Nekad arī neaizmirsīšu kopā nokalpotos gadus ar iepriekšējiem, tik labiem priekšniekiem Miķeli Abulu, 
Artūru Mundeciemu+ un bijušās Sv. Jāņa draudzes priekšnieci Māru Rīteri.  Dievam pateicos arī par 
Viskonsīnas Rapīdu kopas priekšnieci Veltu Kukaini, Fondulakas kopas priekšnieku Imantu Strautmani un 
senāk aktīvās Madisonas kopas priekšnieci Dr. Ievu Reich.  Kaut izkaistīti pa visu Viskonsīnu, mēs tiešām 
visi izveidojām vienu draudzi un tik sirsnīgas draudzības! Paldies. 
     Paldies arī visiem, kas kalpojuši mūsu draudzes padomē vai dāmu komitejā!  Jūs esat kalpojuši par svētību 
visai draudzei, priekšzīmīgi strādājot un iepriecinot mūsu draudzi!  Klāt vēl domās nonāku pie tik daudziem, 
kam saku paldies!  Vēstu redaktoriem, finanšu komitejai!  Visiem ērģelniekiem - kurš var aizmirst Gunāru 
Blaumani? Nevaru aizmirst, ka vairākus gadus, kā es te esmu bijusi, kalpojusi ērģelniece Ildze Rudzīte.  Paldies 
un arī  Dr. Astrīdai Kaugarai un  Ernestam Brusubārdam III un viņa tēvam, ģimenei un korim!  Kad balsis 
paceļas dziesmās, tad acis uz augšu ceļas un redz vienmēr tik skaisti izgreznoto altāri.  Paldies arī no sirds 
Ainai Ventai un visām viņas priekštecēm!  Tādas dāvanas tiek dalītas uz visām pusēm!  Paldies maniem tik 
uzticīgiem, pacietīgiem perminderiem, jūs tik daudzās svētdienās mani esat stiprinājuši dievkalpošanai. Paldies 
Žēlsirdīgo samariešu kopai par jūsu patieso kalpošanu. Un skolas saimei, bērniņiem, kas mums tik daudz 
atklājuši par Dievu. Paldies Talciniekiem par lielo, grūto darbu, kas svētījis neskaitāmus Latvijā!  Un šuvējām 
par sedziņām, kas silda citus!  Un jauniešiem par prieku un līdzdalību vecāko draudzes locekļu  iepriecināšanā!  
Un saimniekam esošajam Pēterim Kainašam, kam palīgā vienmēr gatavs doties Armīns Muižnieks.  Paldies 
viņiem un bijušiem, neaizmirstamiem Edvīnam Ritsikam, Jānim Ciekurzim un Voldemāram Rudmanim! Kas 
gan par bagātām atmiņām!  Paldies mūsu vienmēr gatavam fotogrāfam Edvīnam Erkmanim, kas ‘iemūžinājis’ 
tik daudzus draudzes dzīves mirkļus!  Dievam pateicos par tik labu sadarbību ar visām Milvoku organizācijām 
un Folk Fair prieku radītājiem! 
      Paldies absolūti katrai un  katram, kuŗi visus gadus esat ziedojuši un ar savu finansiālo atbalstu uzturējuši 
mūsu draudzi!  Pāri visam pateicos Dievam, ka kopā esam bijuši dievkalpojumos, pielūdzot mūsu Kungu, 
mīlot Jēzu, saņemot sakramentus, apliecinot mūsu ticību.  Viens no brīnišķīgākajiem mirkļiem man vienmēr 
bijis moments pirms  izeju pie altāŗa, kad dzirdu jūsu balsis jau dziedot un zinu - jūs esat klāt. 
     Dievs lai vienmēr jums ir klāt un jūs svētī!  Mēs esam un būsim vienas kristīgas ģimenes locekļi, kas seko 
Kristum un cits citam dala mīlestību, jo ticam, ka  “Dievs ir mīlestība, un, kas paliek mīlestībā, tas paliek 
Dievā un Dievs viņā.”  (I Jņ. 4:16) Viņam vien lai ir gods un slava mūžīgi!  Trīsvienīgam Dievam Tēvam, 
Dēlam un Svētajam Garam, kas dzīvu dara un aicina dziedāt:  Dievs pateicos, Tev, pateicos! 
 
Mīlestībā,  + Lauma 

 
 

  



THANKING GOD FOR SO MANY BLESSINGS, SO MANY SACRED MEMORIES 
 

     Looking back over the past 34 years of a shared ministry with you, I so thank God that He blessed my 
life and that of my family through this amazing congregation.  As I said on April 28th when you surprised me 
at the end of the worship service, I have been honored to serve with you.  It truly has been an honor and a 
privilege to have been allowed to share in your lives both in moments of joy and sadness.  I thank you for 
inviting me into your lives and ask your forgiveness for any times I have not been able to be with you, or 
have caused you any injury.  I thank God for the moments Christ filled with His grace, peace, healing and 
love.  You will always remain in my prayers. My entire family has been so blessed by you and the way you 
shared your faith and love with all of us! 
     As we welcome Pastor Janis Ginters, I pray God blesses him so that he might experience the way our 
congregation shares God’s work and love with one another.  May God truly bless his ministry and life here 
as you continue to live as one family in Christ, each member so unique, so able to contribute to the fulfillment 
of God’s call to share Christ’s gospel of salvation, love, grace, and hope with all!  May the Holy Spirit continue 
to inspire him and each of you through his work! 
     There are so many for whom I give thanks as I look back and memories flood my heart.  I thank God for 
all those who abide in heaven.  They served here with such faithfulness, love, and determination and God 
really blessed my life and others through each of them.  They taught me so much as they continued to build 
upon our congregation’s strong foundation in Christ. So many of them truly were ‘ahead to their time’ as 
they sought and found ways to keep our congregation vibrant and faithful through so many changes.  I thank 
Pastor Visvaldis Rumpeteris for the years of shared ministry, as well as his wife, Hilda.  Then there are those 
with whom we worshipped for so long in Wisconsin Rapids, Fond du Lac, and Madison. What a wonderful 
ministry we have shared!  Thank you. 
     It has been such an honor and joy to work with our ‘padome’ and the President of our Church Board, 
Sandra Kalve.  She is not only our faithful leader, but Christ’s servant as well.  She has enriched my life and 
continues to do so  in her leadership role in the Latvian Ev. Luth. Church Abroad. Thank you!   I have also 
been blessed to serve with the amazing people who preceded her: Mike Abuls, Arturs Mundeciems, and Mara 
Riteris.  Thank you all for every kindness, all your patience and guidance. Deep gratitude  also goes out to 
our ‘dāmu komiteja’ as well as its leaders, both Kaija Petrovskis now with her helpers Monika, Dave, and so 
many others!  Thank you for all the meals, the caring and sharing and reaching out to those in need!  Thank 
you for enhancing my life with your ministry!  Thanks to our unforgettable custodians in the past Edvins 
Ritsiks and Voldemars Rudmanis, as well as Peteris Kainass, who now serves with help from Armins 
Muiznieks.   
      I look back and keep thanking more and more for shared moments of grace.  Our deacons, our organists, 
those who work behind the scenes, i.e. our custodian and helpers. Our flower lady Aina Venta!  And those 
who went before her, all of our deacons and the way they quietly and so  faithfully strengthened me as they  
served Our organists, our behind the scenes custodian and all who help to keep this building working.  Add 
to them those who work in our financial committee, our Bible study group, this newsletter’s editors and 
helpers! Tia Abuls, our email writer who keeps us informed, and has blessed and made possible my work as 
Prāveste and now Archibīskape.  Thanks to our tireless “Talcinieki”, our ‘Stitch by Stitch’ artists, our Latvian 
school members both young and not so young, our ‘secret’ helpers in the garden.  I also thank each of you 
who have financially contributed to the work of our congregation!  What an amazing affirmation of our 
conviction that our lives our blessed as we live to be blessings for others!   
     Thank you for all the times you have forgiven me as you have been patient with me.  Thank you for the 
way you supported my ministry so that I might serve outside of our congregation.  I promise I will try to 
work very hard as your Archbishop.  I ask for your prayers that I might better serve with others so the Latvian 
Ev. Luth. Church Abroad might continue to bring blessings as God reveals to us His will.  I thank God for 



my wonderful family and Ivars especially for his never ending support, love, patience,  and the way he 
continues to serve our congregation as he takes care of countless little jobs!   
     Above all, I thank God for all the times we have been together in Church, worshiping God and growing 
in faith as we continue to serve and  love Jesus Christ, our Lord and Savior, receive His gifts and share His 
grace.  
     I will continue to pray for you that Christ’s love might always richly dwell in your hearts and His blessings 
multiply in the everyday moments of your lives that create the time spent here with one another.  As the time 
spent as your Pastor Lauma concludes, a new beginning arrives!  The One who walks with us is that same!  
Our Good Shepherd Jesus will guide us always!   The Word of God our hope secures! 

God is love. Those who live in love live in God, and God lives in them.   (I Jņ. 4:16) 
Love never ends. (I Cor. 13:8a) 

 
In His love and mine,   + Lauma 
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Divas pagātnes, viena vēsture, viens Dievs! 

 
Kad domāju, kas būtu piemērota tēma manam rakstam,  domāju, ka varbūt atspoguļot notikušo 
Lieldienu dievkalpojumā (tas Archibīskapei ir tas mīļākais) vai kādām emocijām pilns bija viņas 
pēdējais dievkalpojums, vai arī par jauko veidu, kā mēs sagaidījām mūsu jauno mācītāju Jāni, bet pēc 
ilgākām pārdomām nolēmu, ka, tā kā šobrīd daudz domāju un piedalos pārrunās par mūsu Baznīcas 
nākotni Latvijā, tad varbūt vislabākais būtu dalīties ar iespaidiem, kurus guvu esot kā viena no 
LELBĀL pārstāvēm klāt LELB un LELBĀL parunāt Dublinā, Īrijā   
 
Vai mums ir kopējs ceļš ejams ar esošo Baznīcu Latvijā - LELB? Varbūt sadarbība? Tas taču nebūtu 
nemaz tik daudz prasīts? Pašai man protams tā gribētos, ka vienu dienu tā Baznīca (LELBĀL), kura 
man palīdzēja atrast Dievu, ka mana Baznīca ne tikai tiktu pieņemta Latvijā, bet arī tiktu respektēta kā 
vienlīdzīga luterāņu baznīca un nevis kā ‘pamāsa’.  
 
Daudz tieši šādu domu vai pārdomu nāca tieši pēc tam, kad pabiju Dublinā, Īrijā, kur kopā ar 
Archibīskapi Laumu, LELBA priekšnieku Gunāru Lazdiņu, mācītāju Vari Bitenieku, mācītāju Daci 
Balodi, mācītāju Tāli Rēdmani un LELBĀL Latvijas iecirkņa prāvestu Kārli Žolu devāmies pārrunās ar 
sešiem LELB Archibīskapa Jāņa Vanaga vadītiem mācītājiem un lajiem. Pārrunas bija mūsu ieteiktas, 
jo no Latvijas nāca runas, ka mēs aktīvi ietekmējam dažus Latvijas valsts vadības pārstāvjus, lai kaut kā 
iegrieztu LELB. Ieteicām neitrālu vietu, tā arī radās ideja par Īriju. 
 
Gribu dalīties tikai ar savu viedokli, jo ne tikai mums katram kā indivīdiem tas ir savs, bet arī es 
domāju, ka, kaut gan pārsvarā klāt esošie bija dzimuši Latvijā, ieskaitot mani, ceļš pie Dieva un Jēzus 
mīlestības katram ir savs. Man tas jau iesakās pie manas ticības pilnās Latgales vecmāmiņas, tomēr 
vislielāko ‘pieaugšanu’ tieši jutu šeit Archibīskapes Laumas vadītajā Milvoku draudzē. 
 
Domāju, ka tas bija liktenīgi, ka Dievs saveda manu un Valda dzīves kopā mīlestībā, kuras dēļ biju 
gatava doties garā ceļā pāri okeānam, lai veidotu jaunu dzīvi. Domāju, ka tas bija liktenīgi, ka uzzinot, 
ka Milvokos ir luterāņu draudze, mani iesvētīja kā luterāni pats mācītājs Sproģis, kurš ilgus kalpoja 
Aizputes draudzē. Tieši šī draudze ir viena no tām, kura Latvijā pieder tagad plašākai LELBĀL. 



Domāju, ka tas bija liktenīgi, ka vispirms griezāmies pie toreizējā Saldus draudzes mācītāja Jāņa 
Vanaga, tagadējā Archibīskapa. Viņš atteica, jo nepiekrita, ka to var izdarīt tik īsā laikā.  
 
Te nu mēs esam! Runājot par Īrijas sanāksmi, gribu teikt, ka tas, ka pēc divu dienu garās sanāksmes, 
kurā tika daudz kas tika pacelts (galvenokārt tas, kas traucētu mūsu sadarbībai, tā saucamie “ziloņi”), 
esam izveidojuši darba grupas, kuras turpinās sarunas un darbu, ko iesākām Dublinā, ir ļoti pozitīvi. 
Domāju, ka vislielākais ‘zilonis’, kurš mums būs ‘jāpārvar’, ir neuzticēšanās. Esam mēģinājuši 
uzticēties tam, ko LELB saka, runā vai vēsta, bet esam gandrīz vienmēr vīlušies, ka kaut kā viņi tomēr 
grib mūs izslēgt, būt vienīgā oficiālā luterāņu Baznīca un dara to Latvijas valsts līmenī iejaucot pašu 
valdību nākotnes lēmumos. Tas iet pret visiem pamatlikumiem, ka valsts neiejaucas Baznīcas iekšējās 
lietās. Protams viens no ‘ziloņiem’ ir tas, ka LELB pavisam nesen nolēma, ka vairs neordinēs sievietes 
mācītājas darbam. Tādēļ domāju, ka mums nekad nebūs iespēja apvienoties, jo ne jau tikai tas, ka mūsu 
Baznīcu vada Archibīskape un tajā darbojas spēcīgas un spējīgas mācītājas. Mūsu Baznīcas darbs, 
mērķi un žēlastība mazliet atšķiras un vislielākā atšķirība, ka katram draudzes loceklim ir iespēja lemt 
par savas draudzes un baznīcas nākotni. 
 
To, ko esmu piedzīvojusi šeit un sevī, to tā gribētu, lai tāda iespēja būtu arī maniem brāļiem un māsām 
Kristū Latvijā. Esmu dzirdējusi, ka daži, izsakot savas domas par ārzemēs dzīvojošiem latviešiem, saka, 
ka pašā sākumā un citreiz vēl šobrīd esot domājuši, ka mūsu ticība ir pakārtota latviešu kultūrai, ka 
nākam kopā, lai uzturētu tās vidi. Nedomāju, ka kādam ir tiesības spriest par jebkura ticību, ja pats 
neesi dzīvojis otra ‘kurpēs’ un izjutis ilgas pēc mājām, dzimtenes, tuviniekiem un atradis dziļu mieru 
ticībā. Dievam visi Viņa bērni ir mīļi un tie netiek cilvēka sodīti, bet gan Jēzus mīlestības vadīti. Tas 
taču nenozīmē visatļautību un nerēķināšanos ar otru vai nesekošanu Baušļiem. Tas nozīmē, ka kopā ar 
savu Dieva izveidoto ģimeni, draudzi, mēs kalpojam. Kur likties, ja cīnies pats ar savu vērtību, kuram 
atklāt sirdi? Cerams, ka esam izveidojuši draudzi, ka kādam no tās loceklim vari viennozīmīgi 
uzticēties. Mīlestība un pieņemšana vada Dieva darbu. Tā gribētu, ka ļaudīm arī Latvijā būtu iespēja to 
izjust. Protams, nebūt nesaku, ka mēs ar savu pieeju esam kaut kādi īpašie. Ticu un ceru, ka draudzes 
Latvijā dara svētīgu darbu, bet esmu redzējusi piemērus, kur pastorālais darbs tomēr tiek pamests 
novārtā. 
 
Mūsu tautai caur gadu gadiem ir tik daudz pāri darīts. Esam līkuši zem svešinieku pātagām un 
vienīgais, kurš ir bijis ar mums, ir Dievs. Viņš ir sargājis tautu - vai tā bijusi Latvijā, vai Sibīrijā, 
Londonā, Austrālijā vai te Amerikā. Nevienam nevajadzētu ‘pieradīt’, kurš mīl Dievu vairāk vai izprot 
Bībeles tekstu dziļāk. Mūsu patiesā mīlestība ir tikai Viņam zināma. 
 
Ko es ceru un par ko es lūdzu ir, ka, neskatoties uz to, ka kaut mums ir bijušas tik dažādākas pagātnes, 
mūsu vēsture ir viena un to nedrīkst ne ignorēt, ne slēpt. Uz tās pamata jāmācās vienam otru respektēt, 
ne baidīties, bet respektēt, lai tad varam līdzvērtīgi kalpot Latvijā. Mūsu vienai, Dieva mīlētai tautai!  
 
Turēties pie zelta stara, Ceļa cerīga un gara,  
Turēties un nelaist vaļā, Kaut sauc citi balsī skaļā! 
 
Vilinoši, aicinoši, Sākumā šķiet ļoti droši, 
Tikai vēlāk izrādās, Tie nav ceļi - paštaisnība... 
 
 



Ceļš ir tikai viens uz sauli, Kas tā Kunga rokas sargāts,  
Pārejie ir tikai prauli, Kuri izšķīst dienās bargās. 
 
Tāpēc jāturas pie starā, Kuru Dievs mums visiem devis, 
Ticībā un mīlestībā Dodot daļiņu no sevis. 

(Ingūna Lipska) 
 
 
Pateicībā Dievam par jums visiem, 
Sandra Kalve  
Milvoku draudzes priekšniece 
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Mans, mūsu un Baznīcas ceļojums 
 

Ar ko gan katram no mums saistās šis gada laiks? Vasaras un brīvdienu tuvošanās? Sporta spēles? 
Ciemošanās vai brauciens uz kādu skaistu vietu? Man šis laiks nozīmēja pārcelšanos no kalpošanas 
vienā draudzē uz citu, darba vietu un dzīves vietas maiņu, kā arī visai tālu ceļojumu. Bet mēs arī 
lūkojamies Bībelē un Baznīcas kalendārā, un šis laiks nozīmē arī kādas lielas izmaiņas, jo tuvojās 
Debesbraukšanas un Vasarsvētku diena, kas Jēzus mācekļiem bija pavisam tāls ceļojums. Tāls 
ceļojums gan ne burtiskā nozīmē, bet izmaiņu ziņā viņu dzīvē un viņu dzīves uzdevumos. Mums, kas 
arī ar savu dzīvi sekojam Jēzum un viņa apustuļiem, šis laiks nozīmē ne tikai ceļojumus, piemēram, uz 
brīvdienu vietām, vai arī kā man, tālu ceļojumu no vienas darba un 
kalpošanas vietas uz otru, bet arī ceļojumu no Lieldienām uz 
Vasarsvētkiem.  
 
Bet vispirms nedaudz pastāstīšu par manu ceļojumu, kalpojot Baznīcā 
Latvijā.  Arī tur draudzes varētu salīdzināt ar pieturām, kurās bija 
jāapstājās. Vēl pirms kalpoju mācītāja amatā mans ceļojums Latvijas 
draudzēs bija kalpošanā ar mūziku. Jau mācoties vidusskolā spēlēju 
dievkalpojumos ērģeles, trompeti. No tā laika atmiņā īpaši palikusi 
mana ērģelnieka kalpošana Kuldīgas Sv.Annas draudzē kopā ar māc. 

Modri Plāti, Liepājas Lutera draudzē ar 
mācītāju Juri Rubeni, Vaiņodes draudzē ar 
māc. Aivaru Beimani un īsu brīdi 
Vecauces draudzē.  Astoņdesmito un 
deviņdesmito gadu mijā kalpoju kā 
kordiriģents Saldus Sv.Jāņa un pēc tam Rīgas Lutera draudzēs. 
 
Pirms trīsdesmit gadiem pirmo reizi ceļojums aizveda arī uz ASV un 
Kanādu, kur Sidrabenē bērniem mācīju mūziku un uz ērģelēm pavadīju 
vairākus dievkalpojumus Toronto Sv. Andreja draudzē.   
No tā laika ir saglabājusies kāda mīļa fotogrāfija, kur Sidrabenē esmu 
nofotogrāfēts kopā ar pazīstamo latviešu komponistu Jāni Norvili.   
 
Studējot Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātē, jau otrā studiju gada 
sākumā pēkšņi uzzināju, ka esmu nosūtīts kalpot Cēsu Sv.Jāņa draudzē, 
kas kļuva par pirmo staciju manā mācītāja kalpošanā. Tas laiks bija īpašs, 



draudze auga, notika iesvētes kursi, parasti tajos bija no 40 līdz 90 dalībnieku. Baznīcai nomainījām 
jumtu, strādājām, lai atgūtu draudzes īpašumus.  
No Cēsu draudzes mans ceļojums veda darbā Baznīcas Konsistorijā, un pēc tam otra stacija manā 
kalpošanā bija Rīgas Jaunajā Sv.Ģertrūdes baznīcā. 
Pēc 14 Jaunajā Ģertrūdes baznīcā nokalpotajiem gadiem par trešo manu kalpošanas vieta kļuva 
viena no mazākajām Latvijas pilsētām Auce, kur Vecauces draudzē pavadīti vairāk kā septiņi gadi. 
Šajā laikā strādāju arī kapelāna darbā Jelgavas cietumā un skolotāja darbā Jelgavas mūzikas 
vidusskolā.  
 

Tagad manā dzīves un kalpošanas ceļā esmu šeit Milvoku 
Sv.Trīsvienības latviešu draudzē. Iebraucu ar prieku, jo jutos gaidīts. Un 
šobrīd esmu kopā ar draudzi ceļā. Ceļā uz kurieni? Rakstot šīs rindas 
pretī Debesbraukšanas dienai un Vasarsvētkiem. Un sekojošajā vasarā 
Vasarsvētku laika ceļojumā. Šajā laikā ir arī savas stacijas. Kādas precīzi 
tās būs, mēs nevaram zināt, tomēr tās plānojam, piebilstot “Ja Tas Kungs 
tā gribēs” (Jēk.4:15).  
 
 
 

Draudzes plānoto notikumu kalendārs ir stacijas, kur apstāties, bet 
ne tikai. Mūsu Kunga un apustuļu ceļš pēc Kunga augšāmcelšanās 
arī ir stacijas, kurās daži mēdz personīgo rūpju steigā aiztraukties 
garām. Apstāsimies dienā, kad Kungs no zemes aizgāja debesīs 
un pajautāsim, ko tas nozīmē mums. Apstāsimies dienā, kad 
Svētais Gars nāca par pirmo draudzi un lūgsim, lai Dievs sūta un 
uztur ar savu Garu Baznīcu un mūsu draudzi! Apstāsimies laikā 
pēc Vasarsvētkiem, jo Kungs liek plaukt ne tikai zālei, kokiem un 
puķēm, bet arī audzē savu Vārda sēklu mūsu vidū! 
 
Mācītājs Jānis Ginters 
 

 
A Journey: Mine, Ours and the Church’s 

 
What experiences do you anticipate this time of year? The approaching 
summer and vacation time? Camping or sports? Perhaps going on a 
journey to travel to a beautiful place? For me it was a long journey to 
move to a new country to serve a new church. Meanwhile according to 
the Church Calendar and Bible we see that this time signifies major 
changes because Ascension Day and Pentecost are approaching, which 
was a very long journey for the Apostles. They didn't go on a long journey 
in a literal sense, but in the sense of life changes and purpose. For all of 
us who also follow Jesus and his Apostles, this time signifies not only trips 
and journeys to, for example, vacation spots or my journey  from one 
place of service to another but also a journey from Easter to Pentecost. 
 
First I will tell you a little more about my journey serving the Church in Latvia. I can compare the 
churches there as parking spots where I needed to stop on this journey. Before I served as a pastor, I 
served the Church through music. In High school I played the organ and trumpet during church 
services. From this time I vividly remember serving as an organist in the St.Anne church in Kuldīga 



together with Pastor Modris Plāte, in Liepājas Luther church with Pastor Juris Rubenis, Vaiņodes 
church with Pastor Aivars Beimanis and briefly in Vecauces church. Meanwhile in the 80s and 90s I 
served as the choir director in Saldus St.John church and Rigas Luther Church after that. 30 years ago 
my journey took me to the US and Canada for the first time where in Sidrabene I taught music to 
children and played the organ at Toronto's St. Andrews church. From this time I have saved a dear 
photo that was taken of me with the well known Latvian composer Jānis Norvilis in Sidrabene. 
 

While still in my second year of studies at the faculty of theology at Latvia 
University I was suddenly informed that I have been sent to serve in 
St.John’s church in Cēsis. Cēsis became my first call as a pastor. It was 
a very special time. The church was growing and confirmation classes 
consisted of 40 to 90 people. We changed the roof of the church and 
worked hard to reclaim the churches properties. 
 
From Cēsis my journey took me to work in the church Consistory and 
then my second station of call was in Rigas New St. Gertrudes Church. 
After 14 years serving in New Gertrudes my third call was in one of the 
smallest towns in Latvia where I spent more than 7 years at Vecauces 
church. During this time I also worked as a chaplain in Jelgavas prison 
and a teacher at Jelgavas Highschool of Music. 
 
Now on my journey of life and service I am here in the Milwaukee Latvian 
Ev. Luth. Holy Trinity Church. I was happy and excited to arrive because 

I felt wanted here. And now I am together with the church on a journey. A journey to where? As a write 
this - a journey towards Ascension Day and Pentecost. This journey will have its own stations/stops 
and we cannot know what they will be exactly but we plan this journey with the words “If it is the Lord’s 
will” (James.4:15). The events a church plans are stations where to stop but also more than that. The 
journey of Christ and his Apostles after the Lord's Ascension also has stations and stops which we 
may not notice. Let’s stop at the day when the Holy Spirit came to the First Church and pray that God 
may send and keep His Holy Spirit within us and our church! Let’s stop in the time after Pentecost for 
the Lord fosters the growth of not only plants, trees and flowers, but also the seed of his Word among 
us. 
 
Pastor Janis Ginters 
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ALA 68. Kongress Denverā 

 
     Šogad no 3.-5. maijam ALA’s 68. Kongresā piedalījās sekojoši organizāciju pārstāvji no 
Milvokiem:  Sandra Mednis, Milvoku DV apvienība;  Kaija Petrovska, ALA Valdes locekle;  un Vilnis 
Strēlnieks, Milvoku Ev. Lut. Sv. Trīsvienības draudze.  Kā atsevišķu biedru delegāti piedalījās Ēriks 
Krūmiņš, bijušais ilggadīgais ALA Valdes loceklis un Maija Strēlnieks.  Ginta Ose piedalījās kā ASV 
pārstāve no biedrības “Enǧeļu Sirds” Latvijā.   
     Kongresa norise bija saistoša un vispusīga, tajā piedaloties vairākiem pārstāvjiem no Latvijas.  
Uzrunās un diskusijās dzirdējām daudz jaunu informāciju un vairākas perspektīvas.  Uzrunu tēmati bija 
plaši, ieskaitot “Pārdomas par 13. Saeimas vēlēšanu rezultātiem un valdības veidošanu Latvijā”, 
”Latvijas un diasporas zinātnieku sadarbības iespējas, un “Par latviešu biznesa iespējām ASV, 



ekonomisko sadarbību un latviešu izcelsmes uzņēmēju tīkla veidošanu ASV”.  Tāpat, diskusiju paneļu 
tēmati bija saistoši:  “Par Latvijas ekonomikas attīstības vīziju”, “Vecā trimda, jaunā diaspora – kā mēs 
viens otru sadzirdam?, un “Partnerība sarežǧītos laikos:  kā attīstīt ASV un Latvijas sadarbību?”  Pēdējā 
minētā diskusijā, kurā moderātors bija žurnālists Pauls Raudseps, piedalījās Latvijas vēstnieks ASV 
Andris Teikmanis, politiķe, publiciste, Eiropas Parlamenta deputāte Sandra Kalniete, un ALA 
priekšsēdis Pēteris Blumbergs.  Mēs dzirdējām dažādus uzskatus par šodienas politisko stāvokli ASV, 
Eiropā, un notikumiem Eiropas Parlamentā. 
 
 

 
Dalībnieki ALA 68. Kongresā Denverā, Kolorado, no kreisās: Vilnis Strēlnieks, Maija Strēlnieks, Kaija 
Petrovska, Sandra Mednis, Ginta Ose, un Ēriks Krūmiņš.  (Foto: V. Strēlnieks) 
      
     Tikām arī iepazīstināti ar projektiem, ko ALA atbalsta šobrīd.  Viens no tiem bija “Call to Action”, 
par kuru Dzintars Dzilna deva informāciju, kā veicināt latviešu, igauņu un lietuviešu sadarbību 
politiskos pasākumos, lai nodrošinātu šo trīs valstu brīvību.  Tika arī izdalīta informācija, ar ko dalīties 
tālāk. 
     Pārrunājot informāciju, kura tika iegūta šinī ALA Kongresā, Ēriks Krūmiņš nāca ar priekšlikumu, 
vai būtu vēlams pēc kāda dievkalpojuma sarīkot sanāksmi, kur Kongresa dalībnieki no Milvokiem 
dalītos ar pārskatu un atbildētu jautājumus par šo ALA Kongresa darbību un par vispārējo ALA 
darbību.  Ja kāds būtu ieinteresēts šādā sanāksmē, lūdzu zvaniet Maijai Strēlnieks (414-247-5623).  
    Kongresa laikā ALA izdalīja jaunu grāmatu “ALA 50 līdz LV100”  par ALA darbību pēdējos 50 
gados.  Ja kāds vēlās apskatīt šo grāmatu, lūdzu sazināties ar Vilni Strēlnieku. 
 

Maija un Vilnis Strēlnieks 
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I E S V Ē T Ī B A S 

 
     Šī gada 26. maija dievkalpojumā tika iesvētīti seši mūsu draudzes locekļi!  No sirds apsveicam viņus un viņu ģimenes 
locekļus, kā arī visu mūsu draudzi!  Mēs varam patiešām Dievam pateikties, ka jauniešu sirdīs sētās ticības sēklas bija 
ģimenes un draudzes rūpīgi audzinātas un tagad nes augļus, kas svētī mūs visus!  Novēlam Dieva svētību, gudrību un 
vadību! Apliecinot gatavību uzņemties pilntiesīgo draudzes locekļu atbildības, lai Dieva Svētais Gars arvien dāvina 
ticību un drosmi sekot Kristum; cerību un prieku kalpot draudzei un Baznīcā;  mīlestību, kas svētī pašu dzīves, viņu 
ģimenes, latvju tautu un šo valsti. Dievs lai svētī, pasargā un vienmēr iedvesmo! Tika iesvētīti: 

 

 
(no kreisās): Kairis Briedis, Markus Briedis, Lūkas Kākulis,  māc. Jānis Ginters, arch. Lauma Zušēvica, 

Sigurds Kākulis, Aleksandrs Šlesers, Larisa Šlesera 
 

     May the Lord bless all six of our young people who confirmed their faith in Christ on Confirmation Sunday, May 
26th.  We congratulate them, their family members, and our own congregation!  What a joy to know these young people 
chose to commit their lives to Christ as they promised to serve Him and others in His love and grace.  We are so proud 
of them and thank God for each who nurtured their faith.   

 
„Jēzus teica: „Ne jūs mani esat izredzējuši, bet es jūs esmu izredzējis un jūs nolicis, ka jūs ejat un nesat augļus un 

jūsu augļi paliek, jo visu, ko jūs Tēvam lūgsit manā vārdā,  
Viņš jums dos.  Tā ir mana pavēle: Lai jūs cits citu mīlētu! „ (Jāņa ev. 15: 16 - 17) 

 

“He has shown you, O man, what is good, and what the Lords requires of you:  
To act justly, love mercy and to walk humbly with you God.”  (Micah 6:8) 
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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 
(visu regulārie dievkalpojumi sākas 10:00 no rīta, katrs dievkalpojums ar Dievgaldu) 

19. maijā 
30.maijā  Debesbraukšanas dienas dievkalpojums angļu valodā plkst. 7.00 vakarā 
2.jūnijā  dievkalpojums  
9.jūnijā  dievkalpojums. Vasarsvētki. 
14.jūnijā Aizvesto piemiņas svētbrīdis pie pieminekļa plkst 7.00 vakarā 
15.jūnijā 11.00 no rīta 
  Māc. Jāņa Gintera amatā ievešanas dievkalpojums.  

Piedalās LELBA vadība un archib. Lauma Zušēvica 
16.jūnijā Trīsvienības svētki. Dievkalpojums angļu valodā  
23.jūnijā  dievkalpojums 
30.jūnijā dievkalpojums 
7.jūlijā   dievkalpojums 
14.jūlijā  dievkalpojums 
21.jūlijā  dievkalpojums angļu valodā 
28.jūlijā  dievkalpojums  
4.augustā dievkalpojums 
11.augustā dievkalpojums 
18.augustā dievkalpojums 
25.augustā plkst.11.00 no rīta  
  Kapusvētki Viskonsīnas piemiņas kapsētas kapličā 
Visi aicināti pieteikties mācītājam, ja vēlaties, lai viņš iesvētītu jūsu piederīgo kapa plāksni 

 
No 29.augusta līdz 2.septembrim Ņujorkas draudzes „Katskiļu nometnes” īpašumā notiks ATELPA 

 
1.septembī dievkalpojums Milvokos nenotiks 
 
5.septembrī  Pensionāru apvienības saiets plkst. 11.00 
8.septembrī  dievkalpojums ar plkv. O.Kalpaka skolu. 
 

TO HELP YOU PLAN! 
 

Please join us for our English worship service on June 16th and July 21st with holy communion.   
 

On Friday,  June 14th at 7:00 pm the Latvian service will be in remembrance of the Latvian holocaust. 

15,424 citizens of Latvia were deported to GULAG on June 14, 1941 under the Soviet occupation. Service 
will be held in the the church garden by the memorial stone. 

 

 On Saturday, June 15th at 11:00 am pastor Jānis Ginters will be inducted into his new post as our new 
pastor.  Service will be in Latvian. 

 
On August 21st at 11:00 at Wisconsin Memorial Park will be our Latvian church service honoring those 

that have passed before us.  If you wish to have a loved ones place of rest blessed please contact māc. 
Ginters. 

 

There will be no service on September 1st. 
 

Latvian school will begin on September 8th. 



Visiem Milvoku draudzes locekļiem! 
 
Vēlamies sagatavot draudzes locekļu vārdu un adrešu sarakstu, kam klāt būtu katra jūsu 
fotogrāfija, jo tā labāk māc. Ginters ātrāk varētu mūs katru atpazīt.  Es uzturu draudzes 
datubāzi ar vāŗdiem un adresēm, kur arī varu ievietot fotogrāfijas.  Ja vēlaties, lūdzu atsūtiet 
vai iedodiet man vai uzprasiet man, lai uzņemu jūsu bildi!  Elektroniska fotogrāfija būtu 
vēlama.  Ja fotogrāfijā ir citi cilvēki, arī labi. Varēšu "izņemt" pa vienam.  
 
Gaidīšu fotogrāfijas līdz 16. jūnijam elektroniski sūtot : tabuls@att.net vai pa pastu :  
 
Tia Abuls 
2910 Pomona Ct 
Brookfield, WI. 53005. 
 
Ja nevēlaties savu fotogrāfiju ievietot sarakstā, lūdzu man to paziņojiet. 
 
Paldies, 
Tija Abula 
draudzes biedrzine 
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Mācītāja Jāņa Gintera adrese: 
 

9743 W National Ave # 1 

West Allis, WI 53227 

 

Tel. (260) 797 5695 

 

E-pasts: janis.ginters@gmail.com 
 

mailto:tabuls@att.net


Milvoku Pulkveža O. Kalpaka skola 
APSVEIC ŠĪ GADA ABSOLVENTUS! 

 
Lūkas Kākulis, Amālija Junge, Markus Briedis 

 
 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 2019. gada 8. septembrī 

Milvoku Sv. Trīsvienības draudzes baznīcā, 1853. N. 75th, Milwaukee 
 
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 8, 2019 for our first day of school! 
Milwaukee Latvian Church, 1853. N. 75th Street, Wauwatosa 
We are on Facebook:  www.facebook.com/milvokuskola  

 
 

 

 

 

http://www.facebook.com/milvokuskola


Daugavas Vanagu ziņas 
 
DV ASV 2019. g. delegātu sapulce notika Ročesterā (Rochester, NY), 5. - 7. aprīlī. Milvoku apvienību 
kā delegāti pārstāvēja Lauris Rožkalns un Kaija Petrovska, kura arī pārstāvēja apvienību Vanadžu 
salidojumā. Kā zemes valdes locekļi piedalījās Milvoku DV apvienības biedri Andris Kursietis, Ildze 
Rudzīte, Ivars Zušēvics un mācītājs Dāgs Demandts. 
 
Sapulces rezolūcijas un lēmumi seko. 
 
69. DELEGĀTU SAPULCES PATEICĪBAS 
DV ASV 69. delegātu sapulces delegāti: 

I. Pateicas Latvijas vēstniecības vadītāja vietniekam Jurim Pēkalim par līdzdalību delegātu sapulcē un 
labu sadarbību. 

II. Pateicas ALAs pārstāvei Kaijai Petrovskai par līdzdalību delegātu sapulcē un arī par sniegto informāciju 
no PBLA. 

III. Pateicas projekta Ziedosim 100 vadītājam Dāgam Demandtam par sekmīgu projekta izpildīšanu. 
IV. Pateicas DV ASV kasierim Ivaram Zušēvicam par apzinīgu amata pildīšanu. 
V. Pateicas 69. delegātu sapulces Rīcības komitejai, īpaši, tās priekšsēdei Veltai Huck par priekšzīmīgi 

organizētu delegātu sapulci. 
VI. Pateicas saimniecēm Irēnei Doktor un Karlsonu dzimtai par pašaizliedzīgo lielo darbu, gādājot par mūsu 

labklājību.  
 

69. DELEGĀTU SAPULCES REZOLŪCIAS 

DV ASV 69. delegātu sapulces delegāti: 
 

I. Atbalsta izsūtīt pateicības kartiņas projekta Ziedosim 100 ziedotājiem  
II. Atbalsta izsūtīt pateicības vēstules  projekta Ziedosim 100 komandas locekļiem no DV ASV priekšnieka 

III. Turpināt atbalstīt zāļu piegādi leģionāriem  
IV. Atbalsta atjaunot 16. martu kā leģionāru piemiņas dienu Latvijā  

 
69. DELEGĀTU SAPULCES LĒMUMI: 

I. Varoņu gadā vidusskolās Kursā un Garezerā  rīkot patriotisku domrakstu rakstīšanas konkursu. 
 

II. Pieņem 2019. gada budžeta projektu 
 

III. Ierosina mainīt statūtu 41.a punktu  
Delegātu sapulcē piedalās apvienību un kopu delegāti, kurus uz vienu gadu ievēl apvienību un kopu biedru 
sapulce:  vienu delegātu neatkarīgi no biedru skaita un vēl vienu delegātu no katra pilna biedru skaita 50…  
uz  
...vienu delegātu neatkarīgi no biedru skaita un vēl vienu delegātu no katra pilna biedru skaita 25…  
 

IV. Sākot ar 2020. g. delegātu sapulcē ievēlēs ASV vanadžu priekšnieci. 
 

********** 
Daugavas Vanagi, sasauksimies! 
 
Andris Kursietis 
DV Milvoku apvienības priekšnieks 

 



DEŽURANTI UN PĒRMINDERI 
 

2. jūnijā  Dainis Sīka, Miķelis Abuls  Kārlis Rudzītis 
9. jūnijā Ēriks Krūmiņš, Laura Beldava Valdis Kaugars 
14. jūnijā (7:00 vakarā) Maija Strēlniece, Vilnis Strēlnieks Pēteris Burğelis 
15. jūnijā (11:00) Ginta Ose, Zīle Rudzīte Kārlis Rudzītis 
16. jūnijā  Māra Rītere, Monika Veldre   Dave Steingart  
23. jūnijā  Dainis Sīka, Miķelis Abuls   Valdis Kaugars 
30. jūnijā  Ivars Zušēvics, Andrejs Junge             Pēteris Burğelis     
7. jūlijā  Edvīns Erkmanis, Gunārs Vilciņš Kārlis Rudzītis 
14. jūlijā  Vitauts Beldavs, Laura Beldava  Valdis Kaugars 
21. jūlijā Māra Rītere, Monika Veldre Dave Steingart  
28. jūlijā Aina Venta, Ivars Zušēvics Pēteris Burğelis 
4. augustā  Ginta Ose, Ēriks Krūmiņš    Kārlis Rudzītis  
11. augustā Maija Strēlniece, Vilnis Strēlnieks  Valdis Kaugars 
18. augustā Edvīns Erkmanis, Gunārs Vilciņš  Pēteris Burğelis 
25. augustā (11:00) Zīle Rudzīte, Vitauts Beldavs Kārlis Rudzītis 
1. septembrī  Dievkalpojums nenotiks/No service 
8. septembrī  Aina Venta, Andrejs Junge             Valdis Kaugars 
  

«»»««»»««»»««»««»»««»»««»»««»»««»»««»»««»»««»»««»»««» 
 

Annual Meeting Notice 
 
You are invited to attend the Latvian House of Milwaukee shareholders meeting on Sunday June 16, 
2019 at 11:30am at 1853 N 75th Street, Wauwatosa, WI 53213.  
 

Agenda 
1. Election of annual meeting officers 
2. Approval of previous meeting minutes 
3. Board officer reports 
4. 2018 financials 
5. 2019 budget proposal and approval (Attachment 1) 
6. Audit committee report 
7. Proposed governing document changes (Attachment 2) 
8. Board member and Audit committee elections 

a. Board member terms end for P. Burgelis, S. Kalve, Ģ. Ose, O. Repins, V. Strelnieks. 
b. Substitute board members approved by the board but awaiting member confirmation: Andrejs 

Junge, Liva Kalve, Sasha Kinens. 
9. New business 

 
-Peter Burgelis, treasurer 

 
 
 
 



 
Attachment 1:  

2019 LHM board 
approved budget 

 

Income  
Donations 1.00 
Revenue Spring event 500.00 
Revenue Fall event 500.00 
Revenue Winter event 2,500.00 
Rental 2,800.00 
Interest 250.00 
Misc income 0.00 

total 6,551.00 

  
Expenses  
Administrative -250.00 
Expense Spring event -3,000.00 
Expense Fall event -3,000.00 
Expense Winter event -6,000.00 
Taxes and License -250.00 
Grants and Awards -2250.00 

total -14,750.00 

  
Net revenue -8,199.00 

  
Escrow 18,000.00 

 
 
 
Attachment 2: 
 
The following proposals from the 2019-2 Latvian House of Milwaukee Inc meeting on 19 March 2019 
were unanimously approved by the board (by mail): 
 

Proposal #1 to amend the Latvian House of Milwaukee Inc governing documents as 
follows: 
Article 1. The name of the corporation shall be Latvian House of Milwaukee Inc 
Wisconsin Latvian Cultural Foundation Inc. [including name changes as appropriate 
throughout governing documents] 
 
Proposal #2 to amend the Latvian House of Milwaukee Inc governing documents as 
follows: 
Article 3: The purposes shall be to promote and encourage acquire and manage property 
for the purpose of promoting and encouraging cultural, social, welfare, and sports 
activities of people and organizations interested in the Latvian heritage and for 
supporting like activities of people and organizations of the community.  
 
 



Proposal #3 to amend the Latvian House of Milwaukee Inc governing documents as 
follows: 
Bylaws #13: The board of directors consisting of 15 members consisting of 9 members 
shall be elected for the term of three years, 1/3 (five directors) to be reelected each year. 
The board elects from their midst a president, a vice president, a secretary, and a 
treasurer. The president who is so elected shall also serve as chairman of the board. 
 
Proposal #4 to amend the Latvian House of Milwaukee Inc governing documents as 
follows: 
Bylaws #14: The board is authorized to rule if it is represented by the chairman of the 
board, or vice president, and not less than 7 members of the board not less than 5 
members of the board. The board accepts resolutions by a majority vote. If the vote is 
split, the deciding vote is cast by the chairman of the board. 
 

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

 

 
 

 

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

 

Lūdzu man atsūtīt nākošajām Draudzes Vēstīm domātos rakstus un fotogrāfijas 
“copy/paste” gatavībā līdz 2019. gada 10. augustam uz e-pastu 

inta.veldre@gmail.com. 

mailto:inta.veldre@gmail.com
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