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„..pazemībā vērtējiet cits citu augstāk par sevi..” (Flp 2:3)

Nu jau aizvadītajā maija mēnesī divas 
svētdienas pēc kārtas ir bijušas īpaši 
nozīmīgas. Vienā no tām mēs svinējām 
Mātes dienu, bet nākamajā – Ģimenes 
dienu. 

Mūsu ģimenei maijs nu ir un arī turp-
māk būs īpaša prieka piepildīts laiks, kad 
ar dziļu pateicību svinam jaunu sākumu: 
ilgi gaidītās dzīvības – mūsu dēla – ienāk-
šanu mūsu dzīvē. Arī mēs tagad, līdzīgi 
kā pārējie tēti un mammas, kuri no sirds 
mīl savus bērnus, ik dienu lūdzam, lai 
Dievs par viņu gādā, lai mēs paši varam 
būt labi vecāki, lai dēls aug stiprs, gudrs, 
vesels un lai dzīvo Dievam par godu un 
cilvēkiem par svētību.

Mēdz sacīt: katrs pats par sevi mēs 
esam tikai piemineklis sev pašam, par 
ko drīz vien aizmirsīs, kad mūsu vairs 
nebūs. Tādēļ piepildījumu cilvēka dzīvei 
pirmām kārtām dod mūsu attiecības ar 
Dievu, kuras vienlaikus neizdzēšami ie-
raksta cilvēka dzīvi mūžībā. Un, protams, 
arī mūsu attiecības citam ar citu – rū-
pēs, radīšanā, centienos iet plašumā un 
pieaugt kvalitātē saskaņā ar to patiesās 
cilvēcības mēru, ko ieraugām Kristū. Un 
pamats jeb vieta, kur mēs šajās attiecī-

bās augam, veidojamies un nobriestam, 
ir mūsu ģimene.

Nesen dzirdēju kādu stāstu par divām 
kaimiņu ģimenēm. Vienā no tām valdīju-
si saticība un mīlestība, otrā – nemitīgi 
strīdi un nesaskaņas. 

Kādu dienu vīrs no ķildu pārņemtās 
ģimenes nolēma izdibināt otras ģimenes 
saticības noslēpumu. Nemanīts, viņš 
aizlavījās līdz kaimiņu mājai, lai caur logu 
viņus novērotu. Viņš ieraudzīja, kā istabā 
ienāk vīrs un noliek uz galda skaistu, dār-
gu porcelāna vāzi. Vēl pēc brīža istabā 
ienāca sieva un, uzkopdama istabu, vāzi 
nejauši aizķēra. Tā nokrita uz grīdas un 
saplīsa. „Nu tik ies vaļā tracis!” nodo-
māja kaimiņš, redzot pa logu vīru, kurš, 
sadzirdējis troksni, iesteidzās istabā. Bet 
sieva vīram teica: „Mīļais, piedod! Es biju 
tik neuzmanīga un neveikla.” Un vīrs at-
bildēja: „Piedod tu man! Tā ir nevis tava, 
bet mana vaina. Es biju nolicis vāzi pārāk 
tuvu galda malai.” Kaimiņš, to redzējis, 
devās atpakaļ uz savu māju un sievai sa-
cīja: „Tagad es zinu, kāpēc ir tā, kā ir. Tur, 
pie viņiem, visi par visu jūtas vainīgi un 
atbildīgi, bet pie mums visiem vienmēr 
ir taisnība.” Lūk, viena no saskanīgas 

ģimenes dzīves noslēpuma atslēgām: 
nevis uzlūkot savu taisnību un sevi pašu 
augstāk par otru, bet pazemībā, kā mūs 
uz to mudina apustulis Pāvils, vērtēt otru 
augstāk par sevi.

Tas arī ir mūsu dzīvais piemineklis – 
mūsu ģimene. Un tikai tādi pieminekļi ir 
tiešām jēdzīgi. Uz tiem nav jāliek ziedi, 
kas, kā teicis Ē. M. Remarks, „aizsedz 
visu”, jo tie paši ir kā ziedi,  kurus tikai jā-
laista, un tad tie ziedēs jo sevišķi skaisti.

Tikai tādās ģimenēs, kurās cits par 
citu patiesi rūpējas, var izaugt cilvēki, kas 
rūpēsies par šo pasauli, tā rādīdami sa-
viem bērniem piemēru, lai arī viņi darītu 
tāpat. Tikai tādas ģimenes, kuras pazīst 
un godā Dievu, var iemācīt bērniem 
atšķirt labo no ļaunā un Dieva gribu, kā 
arī cieņu pret Dieva radību un dzīvības 
svētumu vērtēt augstāk par aklām pavē-
lēm vai nekritisku pakļaušanos dažādām 
varām. Tikai ģimenē var ielikt to pamatu, 
kas mums katram ļauj būvēt labāku val-
sti un pasauli, kurā mīlam nevis izdomā-
tus pieminekļus, bet cits citu.

Kristū
mācītājs Intars



Manas
attiecības
ar Dievu Ģimene

M azs ieskats Dekantu ģime-
nes attiecībās ar Dievu. 

Kā jau katrā kristīgā 
ģimenē, Dievs ir visa centrā. Tiek runāts 
par Viņu un ar Viņu. Mums katram ir 
savas attiecības ar Dievu, bet ģimenei ir 
arī kopīgas attiecības ar Dievu. Kopīgās 
lūgšanās un sarunās par Viņu mēs visi 
trīs cenšamies pagodināt Dievu savā 
ikdienā.

Tētis kalpo baznīcā kā pērminderis, 
stāsta dēliņam par Dieva darbiem, kā 
arī pastāv lūgšanās. Mammas attiecī-
bās ar Dievu ir dziesmas, kalpošana un 
lūgšanas. Īpaši vakara lūgšanās kopā ar 
bērnu mēs runājam par Dieva mīlestību 
un labo prātu un par Bībeli. Bībele Al-
bertam ir ļoti mīļa jau no zīdaiņa vecu-
ma. Tā ir viņa pirmā un mīļākā grāmata. 
Dažkārt stāsti tiek pārlasīti atkal un at-
kal, atkārtojot no galvas katru vārdu.

Mums ir ļoti svarīgi, lai bērns pazītu 
Dievu, un, paldies Dievam, Alberts Viņu 
pazīst. „Es ticu Dievam! Dievs mani sar-
gā! Dievs ir labs! Dievs mani radīja!” Ar 
patiesu prieku dzirdam, kā mūsu dēls 
ar pārliecību, mieru un ticību sirdī skaļi 
saka šos vārdus saviem draugiem.

Dod Dievs, ka mēs savās lūgšanās 
visu dzīvi nenogurstot varam nest sa-
vus bērnus Tavā priekšā, lūdzot Tavu 
apsardzību, svētību un mīlestību! Pie-
pildi mūsu sirdis ar paļāvību un mieru, 
stiprini mūs ticībā uz Tevi! Ļauj mūsu 
bērniem pazīt Tevi un svētī viņu dzīves 
gaitas pēc Tava labā prāta, ak, Kungs!

Ilna Dekante

„Jo, kur divi vai trīs 
ir sapulcējušies 

Manā Vārdā, tur Es 
esmu viņu vidū.” 

(Mt 18:20)
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K atru gadu mēs ar lielu prieku 
sagaidām Ģimenes un mā-
tes dienu. Šajā dienā ir īpaši 

saskatāma Dieva svētība, jo visi satieka-
mies un dodamies piedzīvojumos. Tā kā 
Baronu ģimenē ir astoņi bērni un deviņi 
mazbērni, kopā sanākšana ir īpaša gan 
lielajiem, gan pavisam mazajiem.

Šogad mēs domājam par to, kas ir ģi-
mene, kāda katram tajā ir loma un kāda 
ir ģimenes vieta un vērtība draudzē. Ta-
gad, kad mūsu bērni ir izauguši, varam 
atskatīties uz piepildītajiem 40 laulības 
gadiem un piedzīvotajām svētībām.

Ir bijis daudz ļoti labu un priecīgu 
brīžu, bet jāatzīst, ka ir bijuši arī pārbau-
dījumu laiki, kuros īpaši esam izjutuši 
Dieva vadību. Atskatoties varam droši 

apgalvot, ka grūtības mūs ir satuvināju-
šas un esam sapratuši, kāda loma kat-
ram ir jāieņem, lai tās vieglāk pārvarētu.

Līdzīgi kā Jēzus ir Vīrs draudzei un 
Tēvs katram tās loceklim, arī mūsu 
ģimenē Ilmārs ar Dieva palīdzību un 
gudrību ir vadījis, mīlējis un rūpējies 
par mums visiem, būdams gatavs veltīt 
savu laiku un rīkoties tā, lai visiem būtu 
pēc iespējas labāk. Kā vecāki esam cen-
tušies dzīvot ticībā un paļāvībā uz Dievu 
un pildīt Viņa mācības pēc labākās 
sirdsapziņas. Tas mūsu ģimenē ir radī-
jis saticību un mieru, kā arī palīdzējis 
ieaudzināt bērnos tādas vērtības, kas 
saskan ar Dieva prātu.

Liela loma mūsu dzīvē ir bijusi drau-
dzei un baznīcai, kuru apmeklējām, 

pirms vēl 
bijām sa-
laulājušies. 
Draudzē mēs 
esam saņēmuši 
atbalstu un padomu 
no citiem brāļiem un 
māsām. Kalpojot diakonijā, 
lielu svētību piedzīvojam mirkļos, kad 
esam pie draudzes senioriem. Viņi dalās 
ar mums pārdomās par Dieva vārdu un 
Dieva žēlastību, ko saņem ik dienu.

Svētdienās, esot draudzē, mūsu 
garīgajā ģimenē, ir prieks būt kopā ar 
brāļiem un māsām Kristū. Redzot, kā 
draudzes jaunieši jau veido savas ģi-
menes, pateicamies Dievam par to, kā 
mūsu Jēzus draudze ir izaugusi.

Ilmārs un Anda Baroni

Ģ imene ir Dieva dāvana. Kat-
ram tā ir sava. Mēs nevaram 
to izvēlēties paši. Dievs 

mums to dod bez nopelniem uz bez 
prasīšanas. Ģimene ir iespēja uzaugt ar 
cilvēkiem, ar kuriem kopā varu pavadīt 
daudz laika. Ģimene ir iespēja redzēt, 
piedzīvot un praktizēt mīlestību. 

Nesen tika atzīmēta Ģimenes un 
mātes diena. Kāpēc to svinam? Kāpēc ir 
šāda atsevišķa svētku diena? Cik reižu 
gadā vajadzētu svinēt to, ka mums ir 
ģimene? Vai par šo dāvanu mums neva-
jadzētu pateikties Dievam katru dienu? 
Es aicinu: negaidīsim īpašu svētku die-
nu, lai priecātos un pateiktos par to, ko 
Dievs dod!

Esmu Ieva, pirmdzimtā meita astoņu 
bērnu ģimenē. Kad manam tētim kāds 
jautāja, cik bērnu viņš vēlas, viņš ar 
pārliecību atbildēja: „Septiņus dēlus un 
vienu meitu.” Tad nu Dievs uzklausīja 
šo tēta vēlmi – deva astoņus bērnus, to-
mēr meitas ir divas. Ir svarīgi apzināties 
savas vēlmes un tās izteikt Dievam, jo 
ziniet – tās tiešām piepildās!

Mēs ļoti daudz laika pavadām kopā 
ar ģimeni. Mums nav jāgaida kāda īpaša 
diena, lai satiktos. Lai gan visi esam jau 

lieli, tomēr mēs, neprecētie bērni, ar 
vecākiem dzīvojam vienuviet un bieži 
satiekamies, kad esam atnākuši uz vir-
tuvi paēst. Tad pavadām daudz laika sa-
runās. Es priecājos, ka mani vecāki velta 
mums daudz laika. Tas palīdz saprast, 
ka arī Debesu Tēvs vienmēr ir līdzās.

Tēvam ģimenē ir svarīga loma – mā-
cīt kristīgās vērtības –, savukārt māte ir 
tā, kas atspoguļo Dieva beznosacījuma 
mīlestību. Mans tētis ir bijis paraugs 
uzticīgā kalpošanā Mazirbes draudzē, 
neatlaidīgi veltot sevi kalpošanai. Bērnī-
bā bija interesanti doties izbraucienos 
uz Mazirbi, bija vērtīgi kopā ar vecākiem 
doties uz mājām pie draudzes ļaudīm 
un klausīties pieaugušo cilvēku garīgās 
sarunas. Mana mamma ir piemērs tam, 
kā visu sevi veltīt bērniem. Viņa vien-
mēr interesējas par to, kā katram bēr-
nam iet. Viņa vienmēr ir līdzās, ir gatava 
atbalstīt. Mamma rūpējas un gādā kā 
neviens cits. Mana ģimene ir kā mājas 
grupiņa. Tur es varu līdzdalīt savas vēl-
mes, atklāsmes un grūtības. Ģimene ir 
lieliska vide, kur varu uzklausīt sev sva-
rīgu cilvēku viedokļus un domas.

Tomēr nav jau vienmēr tā, ka ģimene 
ir skaista un saticīga, tāpēc vēlos jūs 

iedrošināt, mīļie! Kas ir zināms par Jēzus 
ģimeni? Vai viņi vienmēr bija saticīgi? 
Vai viņi vienmēr cits citu pieņēma? Vai 
atbalstīja kalpošanā? Ko darīja un teica 
Jēzus ģimene, kad Jēzus ap sevi bija sa-
pulcējis visādus ļaudis, tos nešķirojot? 
Ko par Jēzu teica Rakstu mācītāji, kad 
viņš izdzina dēmonus? Vai Jēzus bija 
bez prāta? Vai Jēzus bija ļauno garu ap-
sēsts? Kāpēc Jēzus nepakļāvās tā laika 
reliģiska jai varai? Pat Rakstu mācītāji 
domāja, ka Jēzus darbojas sātana vār-
dā. Vai mēs varam piederēt pie Jēzus 
ģimenes? „Uzlūkojis ap sevi sēdošos, 
viņš [ Jēzus] sacīja: „Redzi, mana māte 
un mani brāļi. Kas dara Dieva gribu, 
tas ir mans brālis un māsa, un māte.”” 
(Mk 3:34–35).

Jēzus nebaidījās no tā, ka Viņa ģime-
ne varētu Viņu atstumt. Viņš nebaidījās 
no augstāk stāvošiem, ka tie Viņu va-
rētu sodīt. Jēzum bija tikai viena auto-
ritāte – pats Dievs –, un to Viņš saviem 
līdzcilvēkiem apliecināja ar vārdiem un 
darbiem.

Mīļie, lūkosim, lai vispirms mēs būtu 
piederīgi pie Jēzus Kristus ģimenes!

Sirsnībā
Baronu Ieva



Kāda ir tava formula, lai izveidotu 
laimīgu ģimeni?

Lai veidotu attiecības, būtu emocio-
nāla saikne un saprastu apkārtējos, ir 
jāiegulda laiks. Tāpēc jau pirms pāris 
gadiem izvirzīju sev principu: darbdienu 
vakari man būs brīvi no darba un citām 
aktivitātēm un es tos veltīšu ģimenei. 
Nedēļas nogalēs mēs cenšamies kopā 
doties dabā, vienreiz gadā aizbraukt 
kopīgā ceļojumā tieši ar bērniem, un arī 
viņi piedalās lēmuma pieņemšanā, kurp 
doties. Mums ģimenē ir četri bērni, un 
reizēm ir grūti visiem kvalitatīvi veltīt lai-
ku, tāpēc aptuveni pirms gada nolēmām 
katra mēneša pirmajā sestdienā taisīt „Jā 
dienu”. Tik traki kā filmā ar tādu pašu no-
saukumu mēs, protams, neļaujam bēr-
niem rīkoties, bet tā ir iespēja katram no 
dēliem pa kārtai pavadīt laiku ar mani vai 
Ēšu [Markus sievu Esteri Rožkalni - aut.]. 
Tā ir iespēja izrunāties un uzdot jautāju-
mus, kam ikdienā neatliek laika.

Kā laiks tev kļuva par tik lielu vēr-
tību?

Tas izauga no personīgās krīzes ap-
tuveni pirms pieciem gadiem. Man ir 
savs bizness, un tolaik manā pakļautībā 
strādāja desmit cilvēki. Es sludināju 
draudzē, un ģimenē tolaik bija trīs bērni. 
Es strādāju pa 20 stundām dienā, lai visu 
izdarītu, bet gada beigās secināju, ka no 
biznesa pašam uz rokas nekas nepaliek 
un vairāk uzturu komandu. Reiz viens no 
dēliem bija slims un vajadzēja nopirkt 
zāles, bet man tām nepietika naudas. Tas 
bija ļoti smags brīdis, pēc kura man bija 
cīņa ar Dievu. Es Viņam pat pārmetu: Tu 

mani esi aicinājis par sludinātāju, esi de-
vis lielu ģimeni, bet kāpēc man nepietiek 
naudas un laika?

Kā notika tava cīņa ar Dievu?
Vienu rītu aizvedu bērnus uz skolu, 

aizbraucu ar riteni pie Daugavas un ap-
sēdos promenādē. Biju pilnīgi viens un 
raudādams kliedzu uz Dievu, ka nevaru 
tā turpināt, ka netieku ar visu galā. Te 
pēkšņi manā priekšā nolaidās balodis 
un skatījās uz mani. Neviena cita baloža 
tuvumā nebija. Jautāju: „Dievs, vai gribi 
man kaut ko pateikt?” Tas balodis savā 
jocīgajā gaitā apgāja man apkārt un atkal 
nostājās tieši acu priekšā. Pēc brīža viņš 
aizlidoja. Es aizdomājos: Dievs balodi 
Bībelē ir lietojis divos ļoti būtiskos brī-
žos – pirmais bija Noas šķirsta gadījumā 
un otrais, kad Svētais Gars baloža izskatā 
nolaidās pie Jēzus. Sāku domāt: ja Dievs 
tādu samērā neveiklu un mazu radībiņu 
kā balodi ir lietojis tik lielos un zīmīgos 
notikumos, cik daudz vairāk Viņš var lie-
tot cilvēku. Ko es atbildēšu tiesas dienā, 
kad Dievs prasīs, kāpēc esmu izdarījis ti-
kai tik maz, cik esmu izdarījis? Es taču ne-
varēšu pateikt: „Oi, man bija pārāk daudz 
darba…” Tad teicu Dievam: „Ja Tu man 
ļausi pārstāt dzīties pēc naudas, es sa-
mazināšu darbalaiku, lai man būtu laiks 
gatavoties svētrunām, nevis darīšu to 
vakarā un naktī.” Tajā brīdī dzima doma, 
ka vakari ir ģimenei. Es atlaidu gandrīz 
visu komandu, un tad viss aizgāja kalnā. 
Mēs uzcēlām māju bez kredīta, varēju 
strādāt mazāk un īstenot tos projektus, 
kuri man patīk. Droši vien šo formulu ne-
var izmantot visi, bet galvenais, ko gribu 

uzsvērt: runājiet ar Dievu!
Kāpēc ģimene cilvēkam vispār ir 

nepieciešama?
Kristietībā Dievs ir ļoti ģimenisks. Ci-

tas reliģijas Dievu paceļ tālu un augstu 
kā statuju, kuras priekšā jāklanās. Kris-
tietībā Dievs saka: sauc mani par Tēvu! 
Viņš sadala lomas – Dievs Tēvs un Dievs 
Dēls. Tā gan nav bioloģiska radniecība, 
bet modelis, ko Dievs vēlas parādīt. Arī 
laulība kā institūcija ir Dieva izveidota, 
nevis radusies dabiski. Mūsdienu sabied-
rībā redzam, ka dabiskais ceļš ir vēlme 
dzīvot kopā bez laulības, nemainīt uz-
vārdu, nedot solījumus. Vai esi domājis 
par nedēļu? Dienu, mēnesi un gadu var 
izskaidrot astronomiski, bet nedēļa ir 
Dieva iedibināta. Tieši tāpat ir ar laulību, 
un mums tā ir jāsargā kā Dievā sakņots 
veidojums, nevis tāpēc, ka laulība ir 
vienkārši „labāk”. 

Ir taču tik daudzi cilvēki, kuri uz 
baznīcu nāk, lai kāzās būtu smukākas 
bildes…

Laulība ir Dieva izveidota, bet, pro-
tams, ir cilvēki, kuri to tā neuztver. Laulī-
bas funkcija nav darīt mūs laimīgus. Pie-
mēram, 2019. gadā puse Latvijā noslēgto 
laulību tika šķirtas. Kāpēc tā notiek? Gal-
venokārt tāpēc, ka cilvēki, arī draudzēs, 
nav sapratuši laulības nozīmi. Uzsvēršu 
vēlreiz: laulības jēga nav padarīt cilvēku 
laimīgu. Tad jau arī viss notiek: brīdī, kad 
jūties slikti – nesaprasts un nesadzir-
dēts –, tu mierīgi aizej no laulības prom, 
taču laulība ir radīta primāri divu citu 
iemeslu dēļ. Pirmais: lai būtu kā simbols 
Dieva derībai ar cilvēku. Jēzus ir līgavai-

Tiesas dienā es 
nevarēšu pateikt –

man bija pārāk  
daudz jāstrādā…

Ģimene, attiecības, robežas. Cik svarīga loma cilvēka dzī-
vē ir bioloģiskajai un garīgajai ģimenei? Kura ir jāklausa 
vairāk? Vai varētu būt tā, ka ikvienā laulībā ir iebūvētas 
mazas durtiņas, pa kurām grūtā brīdī aizbēgt? Par šiem 
lielajiem jautājumiem uz sarunu aicinājām Rīgas baptistu 
Vīlandes draudzes sludinātāju MARKU ROŽKALNU. 

Edgars Gertners
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nis, un mēs, draudze, esam līgava. Dievs 
savu solījumu nelauž. Otrais: laulība ir 
domāta svēttapšanai. Laulība cilvēku 
maina, lauž, liek piekāpties, liek saprast, 
ko nozīmē beznosacījuma mīlestība.

Tava praktiskā pieredze – ko darīt 
ar konfliktu laulībā?

Ģimenē ar puikām pieturamies pie 
principa, ka ir svarīgi būt taisnīgam ties-
nesim, tāpēc strīda gadījumā vienmēr 
tiek uzklausītas abas puses un skatījumi. 
Tā jau ir puse no konflikta risinājuma. 
Ja atšķiras viedokļi ar sievu, tad vienam 
ir jāsper solis otram pretī. Bībelē teikts, 
ka vīrs ir ģimenes galva. Mūsdienās tas 
ir nepopulāri, jo – ko tad tu gribi teikt, 
ka vīrietis ir labāks?! Nē, ģimenes galvas 
statuss ir ne tik daudz privilēģija, kā 
atbildība. Ja vīrietis ir ģimenes galva, 
viņam pirmajam būtu jāsper solis pretī 
sievai un konflikta risinājumam. Mēs ar 
Ēšu pirms deviņiem gadiem aizgājām no 
Jēzus draudzes, un tas bija grūts laiks. Es 
Vācijā biju izdzīvojies pa kādām piecām 
draudzēm, bet Ēšai Jēzus draudze bija 
vienīgā, tur gāja visa viņas ģimene un 
radi. Tolaik daudz konfliktējām par šo 
tēmu. Reizēm es pat vienatnē raudāju un 
prasīju Dievam: „Kāpēc Tu man esi devis 
tieši šo sievu, kas kalpošanā mani tā 
bremzē?” Ar laiku es sapratu, ka šie strīdi 
un sarunas man bija ļoti vajadzīgi, lai es 
kļūtu par tādu vīru, kas konfliktos pir-
mais sper soli pretī sievai. Kopš tā laika 
esam iegājuši mierīgos ūdeņos un varam 
attiecības izbaudīt. 

Vai konfliktēt ir labi vai slikti?
Šodienas kontekstā pasaule teiktu, 

ka konflikti ir slikti, taču tie bērni, kas 
uzauguši daudzbērnu ģimenēs, ar kon-
fliktiem tiek galā daudz labāk, jo ir jau 
iemācījušies tos risināt. Konflikts laulībā 
ir kā nenoslīpēts dimants – ieguldi darbu 
un laiku, esi gudrs, piekāpīgs un paze-
mīgs, un būsi daudz labākā pozīcijā nekā 
tad, ja vienkārši mēģināsi no konfliktiem 
izbēgt. Katrai laulībai ir iespēja parādīt: 
jā, mamma un tētis strīdējās, bet viņi ar 
saviem konfliktiem tika galā. 

Pirms kāda laika man piezvanīja sens 
paziņa, kurš sūdzējās, ka dzīvē viss ir 
slikti un laulība izirusi. Naktī braucu un 
ar viņu runāju. Tā vīra mērķis bija izstās-
tīt, cik situācija ir slikta, un dabūt atļauju 
šķirties. Es viņam teicu: Bībelē Dievs ne-
ļauj šķirties. Laulība ir kā simbols Dieva 
derībai ar mums, un Viņš savu derību 
nekad nelauž. Ja šķirsies, tu būsi laulības 

pārkāpējs. Ja pēc tam atkal apprecēsi 
kādu citu, tu arī viņu padarīsi par laulī-
bas pārkāpēju. Savukārt, ja paliksi cīņā 
un kaut vai tu nebūsi tas, kurš iesniedz 
šķiršanās prasību, tu par savu laulību 
turpināsi cīnīties. Tad tas vīrs uz kādu 
laiku nozuda, bet pēc kāda pusgada uzzi-
nāju, ka viņš atkal dzīvo kopā ar sievu, no 
kuras gribēja šķirties. Tēlaini izsakoties, 
mēs, cilvēki, savā laulības dārzā vēlamies 
ierīkot mazas durtiņas kā glābšanas riņ-
ķi, ka vienmēr jau varēs izšķirties. Bībele 
saka: tādas durtiņas nedrīkst būt, jo agri 
vai vēlu tās izmantosi. 

Cits stāsts: bija kāds vīrs, kurš pat bija 
draudzes vadībā, bet pēkšņi izšķīrās. Vēl 
vairāk biju pārsteigts, kad pēc divām ne-
dēļām redzēju, ka šis vīrietis dievkalpo-
jumā sēž ar citu sievieti. Un draudzei bija 
pilnīgi vienalga. Mēs kā baznīca bieži vien 
pasaulei sakām – tas nav labi un tas nav 
labi, bet, kad jautājums aiziet līdz laulī-
bas pārkāpšanai vai šķiršanai, tad pēkšņi 
viss ir normāli. Pasaulē arī cīnās ar laulī-
bas pārkāpšanu, taču tā nedrīkst ienākt 
draudzē. Mums, kristiešiem, nevajadzētu 
rādīt grēcīgu piemēru pasaulei. 

Cik tālu draudze var iejaukties cil-
vēka personiskajā dzīvē?

Tas ir jautājums katram no mums: kas 
stāv augstāk – bioloģiskā vai garīgā ģime-
ne? Jēzus reiz sludināja pārpildītā namā, 
un Viņam teica – Tavi brāļi un māte ir at-
nākuši. Viņš atbildēja: „Kas ir mani brāļi 
un mana māte?” – un parādīja uz cilvē-
kiem, kas stāvēja apkārt, jo katrs, kurš 
dara Dieva gribu, ir Viņa brālis vai māsa. 
Tas nemazina bioloģiskās  ģimenes būtī-
bu, bet parāda, ka Dieva ģimenē bioloģis-
ko kritēriju nav. Debesīs mēs nebūsim 
 vīrietis un sieviete, bet visi būsim viens, 
tāpēc savā ziņā garīgais aspekts ir svarī-
gāks par bioloģisko. 

Tajā pašā laikā daudzi cilvēki aizraujas 
ar kalpošanu un bioloģiskajai ģimenei 
laiku neatrod. Arī tur jābūt līdzsvaram. 
Tāpēc mana ģimene visa iet uz dievkal-
pojumiem un reizi nedēļā mums ir Bībe-
les studija – viens pret vienu. Es puikām 
mācu lasīt Bībeli, lai viņi vēlāk varētu 
to darīt patstāvīgi un spētu atbildēt uz 
jautājumiem „kas tur ir rakstīts?”, „ko tas 
nozīmē?” un „kā tas attiecas uz mani?”.

Latvijas sabiedrībā saujiņa cilvēku 
vēlas panākt, lai šeit laulāties varētu 
arī viena dzimuma pārstāvji. Kādi 
būtu ieguvumi vai zaudējumi?

Redzu, ka tā ir kā Pandoras lāde – ne-

vis finišs, bet drīzāk tikai starts, ja šādas 
izmaiņas tiktu pieļautas. Jau citās valstīs 
redzam, ka tiek nojaukts vērtību pamats 
un jebkāda iespēja pateikt „stop”. Pie-
mēram, ja viens vīrietis var precēt otru 
vīrieti, tad kāpēc viens vīrietis nevarētu 
precēt divus vīriešus? Ja var precēties 
viens vīrietis un viena sieviete, tad jau var 
arī precēt vairākas sievietes. Ar to gribu 
pateikt: ir vai nu viens modelis, vai visi. 
Mums, kristiešiem, ir jādara viss, lai līdz 
tam nenonāktu. Bet draudzēm arī 
vajadzētu rādīt piemēru, ko 
nozīmē veselīga ģimene 
un beznosacījuma mīles-
tība laulībā. Pašreizējā 
laulības definīcija ir svarī-
ga arī valstij. Cilvēki, kam 
ir savi bioloģiskie bērni, ir 
vairāk motivēti par viņiem 
rūpēties. Bērni, kam ir 
bioloģiskie vecāki, ir vairāk 
motivēti rūpēties par vi-
ņiem. Tas nozīmē, ka valstij 
nav tik daudz jādomā, kā palīdzēt veciem 
cilvēkiem, jo to smagumu iznes ģimene. 
Ja paskatāmies kaut vai uz to pašu šķir-
šanos: kad cilvēki šķiras, viņi visbiežāk 
viens otru ienīst, taču cīnās par saviem 
bērniem, jo viņos plūst pašu asinis. 

Pieņemot, ka agri vai vēlu valsts 
dokumenti un definīcijas nostāsies 
pret Dieva vārdu, ko tad darīt mums, 
kristiešiem?

Ir jāsludina patiesība, kā tas noticis 
līdz šim. Latvijas Radio ir raidījums „Do-
kumentārijs”, kurā stāstīja par dažu ho-
moseksuālu cilvēku pieredzi draudzēs. 
Stāsts bija par cilvēkiem, kuri jūtas kā 
homoseksuāļi vai biseksuāļi un sevi sauc 
par kristiešiem. Vienā no epizodēm pēk-
šņi dzirdu izvilkumu no savas svētrunas 
un kritiku par to, cik neiecietīgi sludinot 
mūsu draudzē. Ko tad es tādu pateicu? 
Tikai citēju Pirmo Laiku grāmatu, ka 
vīriešu piegulēšana ir preteklība un par 
to draud nāvessods. Savā ziņā ir forši, 
ka radio to izdarīja, jo viņi citēja Dieva 
vārdu, kas ir dzīvs un spēcīgs. No otras 
puses, viņi parādīja, ka Bībeli vajadzētu 
cenzēt. Tas atklāj šīs kustības liekulī-
bu, ja sauc sevi par kristieti, bet cenzē 
Bībeli. Vienīgais, kas var darīt brīvu, ir 
patiesība, un patiesība ir spēcīgāka par 
sajūtām, uz kurām balstās visas šīs ho-
moseksuālās kustības. Dieva vārds dara 
brīvu, un, ja tas maksā kādu cenu, tad tā 
vienkārši ir. 
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..Dievs bija nācis pie Ābrahāma un 
apsolījis izpirkt pasauli caur viņa dzimtu 
un pēcnācējiem .. līdz dienai, kad viens 
no Ābrahāma pēcnācējiem būtu pats 
Mesija.

Ābrahāms bija tēvs Īzākam. Daudzus 
gadus vēlāk Īzāka sieva Rebeka kļuva 
grūta ar dvīņiem un Dievs ar pravietoju-
ma palīdzību pavēstīja: „..vecākais kal-
pos jaunākajam.” (1Moz 25:23) Tas nozī-
mē, ka dvīnis, kas nāca pasaulē otrais, ir 
bijis izraudzīts, lai turpinātu mesiānisko 
dzimtu. [..] Tā kā Īzāks deva priekšroku 
Ēsavam, viņš izauga lepns, izlutināts, 
paštaisns un impulsīvs, bet Jēkabs bija 
cinisks un sarūgtināts. [..]

Pretēji Dieva pravietojumam 
Īzāks bija nodomājis dot svētību 
Ēsavam. Taču Jēkabs pārģērbās par 
savu vecāko brāli, aizgāja pie gandrīz 
aklā tēva un saņēma svētību no Īzāka, 
kurš neko nenojauta. [..] Lai glābtu savu 
dzīvību, Jēkabam nācās bēgt uz tuksnesi.

Jēkaba dzīve bija sagrauta. Viņš bija 
zaudējis savu ģimeni un mantojumu. 
Viņš vairs nekad neredzēs savu tēvu un 
māti dzīvus. [..] Jēkabs aizbēga pie savas 
mātes ģimenes, un tā viņu pieņēma. Viņa 
tēvocis Lābans .. atklāja, ka Jēkabam ir 
dotības darba organizēšanā, un tad viņš 
tam piedāvāja arī šādu darbu. „Ko lai tev 
samaksāju par savu ganāmpulku pārrau-
dzīšanu?” viņš vaicāja. Jēkabs atbildēja 
vienā vārdā: Rahēli.

Jēkaba iekšējais tukšums bija padarījis 
viņu neaizsargātu no romantiskās mīles-
tības izraisītās elkdievības. Kad viņš pie-
dāvāja strādāt septiņus gadus Rahēles 
dēļ, kas bija gandrīz četras reizes vairāk 
nekā pieņemtā maksa par līgavu, .. viņš 
[Lābans – red.] nolēma viņa stāvokli 
izmantot savā labā. Kad Jēkabs lūdza Ra-
hēles roku, Lābana atbilde apzināti bija 
izvairīga. [..] 

Pagāja septiņi gadi, un Jēkabs atgrie-
zās pie Lābana ar vārdiem: „Dod man 
tagad manu sievu.” [..] Dienas gaismā 

Jēkabs redzēja, ka sieviete, ar kuru viņš 
salaulājies, bija Lea, Rahēles vecākā un 
nepievilcīgā māsa. [..] Ja Jēkabs būtu ga-
tavs strādāt vēl septiņus gadus, Lābans 
piemetināja, tad viņš ar prieku kā daļu 
no darījuma atdotu viņam arī Rahēli. 
Piekrāpts un iedzīts stūrī, Jēkabs piekrita 
strādāt vēl septiņus gadus, lai līdzās Leai 
varētu precēt arī Rahēli. 

Mēs varam brīnīties, kā Jēkabs varēja 
būt tik lētticīgs, taču Jēkabs rīkojās kā 
atkarīgais. 

Rahēle nebija tikai viņa sieva, bet 
gan „glābēja”. [..] Tieši tādēļ Lābanam 
viņu bija tik viegli piekrāpt. Vēlāk Jēkaba 
attieksme pret Rahēli kā elku vairākus 

gadu desmitus radīja nelaimes viņa ģi-
menē. Viņš mīlēja un deva priekšroku 
Rahēles, nevis Leas dēliem, nodarot pāri 
un sarūgtinot visus viņa bērnus, kā arī 
saindējot visas ģimenes attiecības. 

Tādējādi tukšums Leas sirdī nebūt 
nebija mazāks par tukšumu Jēkaba sirdī. 
Un tagad viņa uz to reaģēja gluži tāpat 
kā Jēkabs. Viņa darīja to pašu, ko Jēkabs 
bija darījis Rahēles dēļ un Īzāks – Ēsava. 
Viņa savā sirdī cerēja iegūt Jēkaba mī-
lestību. Pēdējie vārdi nākamajos pantos 
pauž vislielākās skumjas visā Bībelē 
(1Moz 29:31–35).

Visas Leas cerības un sapņi bija saistīti 
ar viņas vīru. „Ja vien man būtu bērni un 
dēli, tad mans vīrs sāktu mani mīlēt, 
un tad visbeidzot mana nelaimīgā dzīve 
mainītos uz labu,” viņa domāja. Taču 
cerētā vietā katras nākamās dzemdības 
veda viņu dziļāk vientulības ellē.

Minētajā skumjajā stāstā Lea ir cil-
vēks, kas panāk zināmu garīgu progresu, 
lai arī tas notiek tikai pašā stāsta noslē-
gumā. ..Ebreju teksta pētnieki ir pama-
nījuši, ka visos Leas izteikumos viņa pie-
sauc Kungu. 1Moz 29:32 viņa saka: „Tas 
Kungs [ Jahve] ir uzlūkojis manas bēdas.” 

[..] Tātad, lai arī paliekot iekšējās cīņās un 
apjukumā, Lea vērsās pie Dieva kā per-
sonas, kas spēj dāvāt žēlastību. [..]

Kad piedzima Leas pēdējais dēls Jūda, 
viņa teica: „Tagad es slavēšu To Kungu.” 
Jēkabs un Lābans bija atņēmuši Leai 
pilnvērtīgu dzīvi, bet, kad viņa visbeidzot 
ar savu sirdi pievērsās Dievam, viņa savu 
dzīvi atguva. [..] 1Moz 49. nodaļā ir teikts, 
ka caur Jūdu reiz nāks patiesais Ķēniņš 
un Mesija. ..Dievs vēlējās teikt: „Es esmu 
patiesais līgavainis. Es esmu vīrs tām, 
kurām nav vīru. Es esmu tēvs tiem, kam 
nav tēva.” 

Te varam smelties spēku pārvarēt 
mūsu elkdievības. Pasaulē ir daudz cil-
vēku, kuri nav atraduši partneri roman-
tiskām attiecībām, un viņiem ir jādzird 
Kunga vārdi: „Es esmu īstenais līgavainis. 
Ir tikai vienas rokas, kurās piepildīsies 
tavas sirds vēlmes un kuras sagaidīs tevi 
laiku beigās, ja vien tu pievērsīsies Man 
un zināsi, ka Es tagad tevi mīlu.” 

Kad Dievs nāca virs zemes Jēzū Kristū, 
Viņš tik tiešām bija Leas dēls. Viņš kļuva 
par vīru, kuru neviens nevēlējās. Viņš 
piedzima silītē. Viņam nebija nekāda 
skaistuma, lai cilvēki Viņu vēlētos uz-
lūkot ( Jes 53:2). Viņš nāca pie savējiem, 
bet tie Viņu neuzņēma (Jņ 1:11). Un  beigās 
visi Viņu pameta. Pat savam Tēvam Jēzus 
sauca: „Kāpēc Tu Mani esi atstājis?” 
(Mt 27:36)

Kādēļ Viņš bija kļuvis par Leas dēlu? 
Kādēļ Viņš bija kļuvis par vīru, kuru ne-
viens nevēlējās? To Viņš darīja jūsu un 
manis dēļ. Viņš uzņēmās uz Sevi mūsu 
grēkus un nomira mūsu vietā. Ja mūs 
dziļi aizkustina Viņa parādītā mīlestība 
pret mums, tad tā atbrīvo mūsu sirdis no 
citiem iespējamiem glābējiem. Mēs pār-
traucam mēģinājumus atbrīvot paši sevi 
ar savu centienu un attiecību palīdzību, 
jo mēs jau esam atpirkti. Mēs vairs ne-
cenšamies citus darīt par pestītājiem, jo 
mums jau ir Pestītājs. 

Vēstulē kolosiešiem lasām  Pāvila 
 vārdus: „..jūsu dzīve līdz ar Kristu ap-
slēpta Dievā. Kad nu atspīdēs Kristus, 
jūsu dzīvība, tad arī jūs atspīdēsit līdz ar 
Viņu.” (Kol 3:3–4) 

Timotijs Kellers „Viltus dievi”
Naudas, seksa un varas tukšie solījumi,  

un vienīgā cerība, kurai ir nozīme 
Luterisma mantojuma fonds, Rīga, 2016, 

30.–48. lpp.

Visu attiecību
pamatā – Jēzus
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18.07. –22.07.

VASARAS NOMETNE

Rīgas Jēzus ev. lut. draudzes
VASARAS NOMETNE 2022
„Rezidencē Kurzeme” Talsu novadā

Aicināts ir ikviens, kas vēlas piedzīvot sadraudzību ar citiem 
draudzes locekļiem un piedalīties kopīgās aktivitātēs.

Nometnes programmā:
 ● lekcijas un diskusiju grupas par katras dienas tēmu;
 ● radošas interešu grupas – kopīga zupas vārīšana, iespēja 

mācīties spēlēt ukuleli, dažādu rokdarbu gatavošana,  
sarunu grupas par aktuālām tēmām, piedalīšanās muzikāla 
uzveduma tapšanā;

 ● rīta rosme un sportiskas aktivitātes dienas gaitā;
 ● interesanti vakara pasākumi;
 ● brīvais laiks, kad varēs baudīt ūdens priekus, spēles,  

cits cita sabiedrību vai pabūt vienatnē un kopībā ar Dievu 
lūgšanu kapelā vai citur nometnes teritorijā un tās apkārtnē;

 ● ciemošanās tuvējā luterāņu draudzē;
 ● kopīgi nometnes nobeiguma svētki ar pārsteigumu.

 
Pieteikšanās nometnei:
elektroniski (https://ej.uz/jdnometne2022)
vai
pie draudzes lietvedes (Elijas ielā 18, kancelejā).

SVARĪGI!
 ● Lai piedalītos nometnē, ir jāaizpilda anketa.
 ● Lai piedalītos nometnē, ir jāsamaksā nometnes dalības maksa.
 ● Dalībniekiem, kas būs pieteikušies, bet nebūs samaksājuši, 

vieta istabiņās netiks rezervēta.
 ● No 1. jūlija maksa par nometni būs par 10 % lielāka.
 ● Pieteikšanās – līdz 10. jūlijam (vēlāk pieteikumi dalībai netiks 

pieņemti).

Sīkāka informācija – pie nometnes vadītājas Zanes  
(t. 28363516, e-pasts: zanebikse1@gmail.com).

Ko draudzes locekļi par nometni 
saka un kāpēc to gaida?

„Es braukšu uz nometni, jo tā vienmēr ir bi-
jusi interesanta. Šogad gaidu to vēl vairāk, 
jo nometne sen nav notikusi un motivācija 
braukt ir vēl lielāka. Nometne man ir svarīga, 
jo tur es pavadu laiku ne tikai ar saviem mīļa-
jiem, bet arī ar Dievu.”

Beatrise Prāmniece

„Man patīk saņemt ticības stiprinājumu, esot 
kopā ar brāļiem un māsām Kristū. Gribu 
foršo nometnes kopības sajūtu. Nometne 
man ir svarīga, jo tā ir īpaša garīgās atpūtas 
nedēļa kopā ar draudzi, ko nevaru piedzīvot 
citādāk.”

Jānis Upītis

„Nometne ir brīnišķīga atkāpe no ikdienas 
skrējiena. Tur var ne tikai satikt un samīļot 
ikdienā garām skrienošos, bet arī dot savai 
miesai un dvēselei iespēju ieelpot garīgi. Un 
ir tik labi, ka bērni var nedēļu būt kopā ar 
kristīgiem draugiem, iepazīstot cits citu tuvāk 
un veidojot noturīgas attiecības, kam būs lie-
la vērtība nākotnē.”

Evija Godiņa

„Es došos uz nometni, lai iepazītu jaunus 
cilvēkus, satiktu draugus un labi pavadītu 
laiku.”

Emīls Jirgensens
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Draudzes namā, Dzirnavu ielā 118 
Ārstu konsultācijas (tālr. 67210185)  
pirmdienās no plkst. 13.00 līdz 16.00 
otrdienās no plkst. 10.00 līdz 13.00 
ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 17.00  
Acu ārsts pieņem pēc pieraksta. 
Pierakstīties pa tālr. 67210185, 29372676 
Diakonija (tālr. 67220084) 
otrdienās, trešdienās, ceturtdienās,  
piektdienās no plkst. 10.00 līdz 16.00
Drēbju istaba 
otrdienās, ceturtdienās no plkst. 10.00 līdz 14.00 
ceturtdienās – informācija par iespēju saņemt 
pārtikas produktus
Veco ļaužu aprūpe (tālr. 67220084) 
Katru piektdienu pansionātā ir svētbrīdis, katra 
mēneša ceturtajā piektdienā – dievkalpojums.
Privātā pirmsskolas izglītības iestāde „JĒRIŅŠ”  
(tālr. 67222698)

Rīgas Jēzus ev. lut. draudze 
Reģ. Nr. 90000084191 
Baznīcas adrese: Elijas iela 18, Rīga, LV-1050 
Tālr. 67224123, e-pasts: info@jezusdraudze.lv
Konts ziedojumiem: LV94RIKO0002013007985, 
Luminor Bank, RIKOLV2X

2022. GADA MARTA UN APRĪĻA  
IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS

Ieņēmumi, EUR:
Mērķziedojumi  
(reliģiskajai darbībai, Diakonijai, remontam u. c.) 9905
Kolektes 5325
Latvijas fizisko personu ziedojumi 5075
Ieņēmumi no zemes nomas par 2021. g. 4. ceturksni 1595
Misijas darbam no bērnudārza „Jēriņš” 1445
Latvijas un ārvalstu juridisko personu ziedojumi 550
Kazuālijas 270
Ieņēmumi no grāmatu galda 10
KOPĀ 24175

Izdevumi, EUR:
Algas par februāri un martu (9 darbinieki) 10050
Nodokļi  5845
Maksājums LELB  1825
Biroja, video, audio tehnikas iegāde, apkope 1110
Izdevumi par nozaru darbu  
(Svētdienas skola, koris, jaunieši) 790
Citi izdevumi 675
Grāmatvedības pakalpojumi (februāris, marts) 580
Grāmatu iegāde 285
Izdevuma „Jēzus Draudzes Dzīve” druka 270
Elektrība 255
Saimniecības un kancelejas preces 175
Ziedi altāra un telpu dekorēšanai 130
Degviela, transporta izdevumi 100
„Rīgas ūdens” 85
Pasta izdevumi 75
„Rīgas Siltums” 75
Izdevumi par reliģiskajām darbībām 70
Reprezentācijas izdevumi 55
Atkritumu izvešana 50
Bankas komisijas maksa 40
„Venden” ūdens 25
Sakaru pakalpojumi (telefoni) 20
Apsardzes firmas pakalpojumi 20
Drukas darbi 10
KOPĀ 22615

Dievkalpojumi 
svētdienās plkst. 10.00 
ceturtdienās plkst. 18.00
Mācītāju pieņemšanas laiki  
(iepriekš lūgums sazināties ar mācītājiem  
pa telefonu vai rakstiski)
Reinis Bikše
trešdienās no plkst. 10.00 līdz 13.00
tālr. 26899309, e-pasts: bikse.reinis@gmail.com
Intars Jonītis
trešdienās no plkst. 15.00 līdz 18.00
tālr. 29440025, e-pasts: intars.jonitis@gmail.com
Mācītājus var satikt arī pirms un pēc 
 dievkalpojumiem.
Draudzes kanceleja atvērta 
otrdienās no plkst. 12.00 līdz 18.00  
trešdienās no plkst. 10.00 līdz 18.00 
ceturtdienās no plkst. 12.00 līdz 18.00 
svētdienās – pirms un pēc dievkalpojuma  
tālr. 67224123
Kora mēģinājumi 
pirmdienās plkst. 18.30 
piektdienās plkst. 19.00
Bibliotēka atvērta  
svētdienās pēc dievkalpojuma 
Ingūna Stranga, tālr. 25986384

Aicinām būt uzmanīgiem un pieskatīt 
savas mantas dievkalpojumu un draudzes 
pasākumu laikā.

SVEICAM MAIJĀ

Roberts Pudže
Ināra Rita Norkus
Ingrīda Mazroce
Ināra Balode
Ārija Volmane
Aina Ansone
Brigita Krasta
Ausma Langina
Laima Lāce
Vilnis Strazdovskis
Mārīte Broka
Inga Jurgensone
Didzis Ziemelis
Jānis Tiļčiks
Santa Cileviča
Edgars Valdemārs
Ieva Neija
Andris Šarko

SVEICAM JŪNIJĀ

Ausma Ilona Vecvagare
Benita Ziediņa 
Fanija Svilpe
Ārija Šāvēja
Laima Stepanoviča
Ženija Kļaviņa
Ārija Ināra Tiesniece
Viestarts Krasts
Skaidrīte Kumpiņa
Lilita Īrisa Kalnāre
Pauls Caune
Inta Gaišā
Ojārs Knospe
Tabita Ligere
Baiba Misiņa
Erberts Bikše
Kristīne Lakina
Arne Ūdris
Ilze Lūse
Sandra Jalaņecka
Ingus Bērziņš
Mārtiņš Lācis
Ineta Dulmane
Bruno Sterģis

KRISTĪTI

Kadrija Šlitere
Sāra Saleniece

LAULĀTI

Zigmārs Brīvmanis un  
Gija Kurmele

MŪŽĪBĀ 

Ludmila Sommere

© „Jēzus Draudzes Dzīve” ir LELB Rīgas Jēzus ev. lut. draudzes izdevums. Iespiests SIA „Dardedze hologrāfija”. Tirāža 300 eks.
Redaktore: Kristīne Plostniece Korektore: Inguna Puķīte Maketētāja: Gundega Krūtmane
Izdevuma sagatavošanā piedalījās: Intars Jonītis, Ilna Dekante, Anda Barone, Ieva Barone, Edgars Gertners, Milda Klampe, Zane Bikše, Laima Roze
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