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VASARA LATVIJĀ 

Caur zaļo mežu plūda zeltains vakarvējš 

Un iešūpoja skaņās putnu kokles – 

Pār druvām skrēja vārpu klīdums spējš 

Un žogmalēs gar ābeļdārziem izkaisījās – 

Tur šķīda pelēks sudrabs, brūngans vaŗš, 

Un kokaļi un rudzu puķes, magonītes izdzirkstījās. 

Dievs! Aizmirsts ļaužu ļaunums, kaŗš – 

Ar tavu svētību no jauna zeme pildās, 

Un mājas, dārzos nogrimdamas, saulē sildās, 

Ap viņām kaisās vārpu sudrabs, vaŗš. 

 

 

 

Kārlis Ieviņš 

(1988 – 1977) 



Draudzes dzīve jūlijā / augustā 

~Dievkalpojumi notiek klātienē~ 

Svētdien, 4. jūlijā – Sestā svētdiena pēc Vasarsvētkiem. 

ASV Neatkarības diena. 

Svētdien, 11. jūlijā, plkst. 10:30 – Septītā svētdiena pēc Vasarsvētkiem.  

 DIEVKALPOJUMS. Vadīs mācītājs Dave Folkerts.  

Svētdien, 18. jūlijā – Astotā svētdiena pēc Vasarsvētkiem  

Tiešraide ar citu draudzi. 

Svētdien, 25. jūlijā, plkst. 10:30 – Devītā svētdiena pēc Vasarsvētkiem. 

DIEVKALPOJUMS. Vadīs mācītājs Dave Folkerts. 

Svētdien, 1. augustā – Desmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem. 

Tiešraide ar citu draudzi. 

Svētdien, 8. augustā, plkst. 10:30 – Vienpadsmitā  svētdiena pēc Vasarsvētkiem.  

DIEVKALPOJUMS. Vadīs mācītājs Dave Folkerts. 

Svētdien, 15. augustā, plkst.10:30 – Divpadsmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem. 

DIEVKALPOJUMS. Vadīs mācītāja Ilze Larsen. 

Dievkalpojumi tiek raidīti tiešraidē internetā: facebook.com/151677648181316/live/ 

 
Draudzes biroja stundas 

TREŠDIENĀS no 10:00 līdz 14:00, 

grāmatvedis Indulis Valters un darbvede 

Laila Švalbe.  

Darbvede nebūs birojā no 14. - 28. jūlijam. 

 

Ja baznīcas durvis darba laikā ir slēgtas, 

lūdzu piezvaniet durvju zvanu. 

Ja ir kādi jautājumi vai neskaidrības, lūdzu 

sazināties ar draudzes priekšnieci  

Kristīni Konteri. 

Pērminderu kalpošana 

L. Dingley, E. Duņēns, V. Konters, 

N. Neiberga, A. Roethler, A. Vīksniņš,  

S. Straumane. 

Pateicamies! 

Dāmu Saime  

Ja vēlaties likt ziedus uz altāra, zvaniet 

Laimai Dingley (651-271-3337) vai  

Selgai Pētersonei (651-484-6046) 

Dzīves piemiņas dievkalpojums / Celebration of Life  

ELMĀRAM PRIEDĪTIM  

notiks mūsu baznīcā sestdien, 17. jūlijā, plkst. 10:30. (Iepriekšēja pulcēšanās 9:30.) 

Dievkalpojumu vadīs mācītāja Ilze Larsen. 

Pēc dievkalpojuma visi ir aicināti palikt uz maltīti (lunch) dievnama lejas telpās, kur būs 

iespēja pāŗrunāt atmiņas un brīžus kopā pavadītus ar Elmāru. 

K!K!M! locekļi lūgti ierasties tumšos uzvalkos un korporāciju krāsās plkst.10:00 augšstāva 

bibliotēkas telpā. 

  

 



Mācītājas Ilzes Larsen sprediķis 27. jūnija 
dievkalpojumam Mineapolē 

“Vārds, kas Jeremijam nāca no Kunga Jūdas ķēniņa Cedekijas 

desmitajā gadā, tas bija astoņpadsmitais Nebūkadnecara 

valdīšanas gads. Tolaik Bābeles ķēniņa karaspēks bija aplencis 

Jeruzālemi, bet pravietis Jeremija bija ieslodzīts Jūdas ķēniņa nama 

cietuma pagalmā. Viņu ieslodzīja Jūdas ķēniņš Cedekija. - Jeremija 

teica: “Pār mani nāca Kunga vārds: redzi, Hanamēls, Šallūma dēls, tavs tēvocis, nāk pie 

tevis un saka: pērc manu lauku, kas Anātotā, jo tev ir pirmpirkuma tiesības.” Kā Kungs 

bija teicis, pie manis uz cietuma pagalmu atnāca mana tēvoča dēls Hanamēls un teica: 

“Pērc jel manu lauku, kas Anātotā, Benjāmina zemē, jo tev ir mantošanas un 

pirmpirkuma tiesības, pērc to sev!” Un es zināju, ka tas ir Kunga vārds. Un es nopirku 

no Hanamēla, mana tēvoča dēla, lauku, kas Anātotā, un iesvēru viņam sudrabu – 

septiņpadsmit šekeļus sudraba. Par darījumu es uzrakstīju līgumu, apzīmogoju, 

apliecināju ar lieciniekiem un uz svariem nosvēru sudrabu. Un es paņēmu apzīmogoto 

līgumu ar nosacījumiem un noteikumiem, un pirkšanas apliecības norakstu. Un es 

iedevu pirkšanas līgumu Bārūham, Nērijas dēlam, Mahsēja dēlam, mana tēvoča 

Hanamēla un liecinieku klātbūtnē, un tie parakstījās pirkšanas līgumā visu to jūdu 

klātbūtnē, kuri sēdēja cietuma pagalmā. Viņu klātbūtnē es pavēlēju Bārūham: “Tā saka 

Pulku Kungs, Israēla Dievs: ņemiet šo apzīmogoto pirkšanas līgumu un šo pirkšanas 

apliecību un lieciet tos māla traukā, lai tie var glabāties daudzas dienas. 

” Tā saka Pulku Kungs, Israēla Dievs: “Šajā zemē atkal pirks namus, laukus un 

vīnadārzus!”” 

(Jeremija 32:1-3a, 6-15) 

Šodienas Vecās Derības lasījumā mēs satiekamies ar pravieti Jeremiju, kurš “bija 

ieslodzīts Jūdas ķēniņa nama cietuma pagalmā”. Viņš ir sadusmojis ķēniņu Cedekiju un 

pravietis tādēļ saņem sodu un tiek iemests cietumā. Vēlāk, nākošās pāris nodaļās 

varam uzzināt viņa ieslodzījuma detaļas, bet garu stāstu saīsinot var teikt, ka Jeremija 

turpināja stāstīt par Dievu arīesot nebrīvē. 

Mēs izlasam vairākus teikumus, kas diezgan garlaicīgi atstāsta mazas detaļas, līdz 

kamēr pamanam darījumu ar nekustamo īpašumu.  

Kamēr Jeremija atrodas cietumā, Dievs viņu “apciemo” un pabrīdina, ka brālēns 

Hanamēls nāk Jeremiju satikt, lai pārdotu Jeremijam ģimenes īpašumu. Pēdējo reizi, 

kad mēs uzzinam kaut ko par Jeremijas ģimeni ir vairākas nodaļas atpakaļ - 11. un 12. 

grāmatas nodaļā. Jeremija tur uzzin, ka viņa paša ģimene plāno viņu novākt no 

“skatuves” jeb nogalināt. Viņiem jaunais cilvēks liekas neērts, neciešams un bīstams 

ģimenes labklājībai. (Šī būtu laba tēma priekš detektīva romāna vai TV sērijām NCIS , 

“Father Brown” vai citām  ) Hanamēls nenāk pie brālēna līdzjūtības vadīts.  

Situācija ap Jeruzālemi ir baiļu pilna. Babilonieši tūlīt ieņems pilsētu – Jeruzālemi, 

to nopostīs, sagraus, nokaus sievietes, bērnus un visu, kas viņiem pagadās ceļā. 

GARĪGĀ 

MAIZE 
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Vēsture liecina, ka Babilonijas armija ir apmācīta un apbruņota ar vismodernāko kaujas 

tehniku. Un lūk, tajās dienās Hanamēls, kurš savu radinieku Jeremiju necieš, nāk pārējo 

radu sūtīts uz cietumu, lai kā saka, “make a buck and run.” 

 Otrkārt, Babiloniešu kara nometne atrodas uz zemes, ko radinieks piedāvā 

pravietim pirkt un iegādāties. Ģimenes īpašumā spieto agresīvi un bruņoti vīri, kas 

gūsta un nogalina jūdas iedzīvotājus. 

  Treškārt, jūdu tauta tūlīt tiks izsūtīta no savas zemes (tās ir pirmās deportācijas 

pasaules vēsturē) uz Babilonijas trimdu, un zemes gabals, ko Jeremija pērk, 

septiņdesimt gadus būs pilnīgi pamests un izpostīts.  

Visbeidzot, Jeremija atrodas ieslodzījumā, vēlāk viņš tiks aizvests uz Ēģipti, kur 

traģiski ies bojā, un viņš nekad neredzēs nedz īpašumu, nedz savu dzimteni. Vienīgie, 

kas redzēs un varēs lietot Jeremijas zemes gabalu 

būs nākamās paaudzes pēc viņa. 

 Ņemot to visu vērā , - ko Jeremija dara?!  

“Un es nopirku no Hanamēla, mana tēvoča dēla, 

lauku, kas Anātotā, un iesvēru viņam sudrabu –

septiņpadsmit šekeļus sudraba” (9. pants). 

 
Šis ir vissliktākais nekustamā īpašuma darījums 

ne vien Vecās Derības vēsturē, bet varbūt pat visas 

pasaules vēsturē. Turklāt, darījums, atbilstoši tam 

laikam, tiek slēgts ar visām nepieciešamām 

juridiskajām darbībām. Kad tas ir izdarīts, Jeremija 

dod dokumentus Barūham, lai viņš tos noglabā “safety depost box” – māla podos.  

Kādēļ šis jaunais cilvēks ļāvās darījumam, kas katram loģiski domājošam 

cilvēkam liktos pilnīgi bezjēdzīgs? Atbilde ir vārdos: “Tā saka Pulku Kungs, Israēla 

Dievs: “Šajā zemē atkal pirks namus, laukus un vīnadārzus!” (15. pants).  

Šeit ir maza anekdote no dzīves. 

 Kādam pārim, kas meklēja pirkt īpašumu gāja mazliet labāk nekā Jeremijam: 

A realtor suggested that his clients check out an open house that he thought would 

be a good fit for them, according to Realtor Magazine. The couple loved the house and 

were particularly impressed with the catering and the elegantly dressed buyers. As they 

were piling caviar onto their plates and sipping champagne, a woman approached them; 

they assumed she was the listing agent. “This is a lovely home,” they gushed. “Please 

tell the seller we are very impressed.” Her response: “Um, who are you?” After they 

Grandrapidu draudzes 
dievnama loga vitrāža 

 (Ilzes Larsen foto) 
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explained that they were there for the open house, she replied, “This is indeed an open 

house…for my friends and family. I am the new owner.” Awkward, but at least they got a 

nice meal out of it! 

Jeremija nemaz nevarēja domāt par iespēju kaut ko darīt un iesākt ar nopirkto 

īpašumu.Viņš bija cietumā, viņa zeme tūlīt tiks iekarota un tauta aizvesta trimdā.  

Tā dziedās 137. psalmu: 

 “Pie Bābeles upēm sēdējām raudādami un atcerējāmies Ciānu! Turienes vītolos 

pakārām savas cītaras. Ak, tur mūsu gūstītāji lika mums dziedāt un mūsu tirdītāji 

priecāties: uzdziediet mums Ciānas dziesmu! – Kā lai dziedam Kunga dziesmu svešā 

zemē?” (Ps. 137: 1-4) 

Šos traģiskos notikumus attēlojis Džuzepe Verdi operā “Nabucco”, pielāgojot to 

sava laika politskajiem un vēsturiskajiem notikumiem Itālijā. “Va, pensiero” jeb “Ebreju 

vergu koris” ir viena no klasiskās operas visskaistākajām melodjām. To bieži atskaņo 

divas reizes operas izrādē. Verdi rakstīja operu, radot paralēli starp ebreju Babilonijas 

okupāciju un Austrijas itāļu okupāciju 19. gadsimta vidū.  

Ir arī lustīga dziesma no manas jaunības dienām, kurā izmantots 137. psalms – 

BoneyM grupas dziesma “At the Rivertown Babilon, where we sat down…”  

Jeremijam nebija skaistā Džuzepes Verdi melodija ko dziedāt un neviens viņam 

neaplaudēja un nesauca: “Bravo!” pēc tam, kad viņš nopērk zemes gabalu. Jeremijas 

lēmums pirkt zemi kara laikā jebkuram liktos kā pilnīgs ārprāts. Skaidrs, ka nopirktajā 

īpašumā Jeremijam nebūs nekāds investīciju potenciāls.  

Bet - Jeremijas rīcība ir ticības vadīta. Jeremija uzticās Dieva apsolījumam par to, 

ka uz šīs zemes viņa tauta atkal cels namus un audzēs vīna dārzus. Jeremija tic, ka 

Dievs ir tik stiprs, ka Dievs piepildīs savu vārdu par spīti babiloniešu armijas spēkam. 

Šis darījums ir pilnīgi neloģisks, nederīgs, absolūti nepārdomāts jebkurā veidā, ja 

vien……. ja vien tu uzticies Dievam.  

Ja uzticamies Dievam, mūsu dzīves rīcība, darbi – svarīgi un nesvarīgi – atspoguļo 

mūsu cerību par to, ka Dievs darīs to, ko Dievs ir teicis un solījis (E.Peterson).  

Jeremijas rīcība nebija priekš viņa paša. Viņš neko nevarēja iesākt ar nopirkto 

īpašumu, bet tā ir vēsts tiem tautas brāļiem un māsām, kas bija ieslodzīti kopā ar viņu 

(jo viņi ir liecinieki šim darījumam – 12. pants).  

Tā ir vēsts nākošajām paaudzēm, kas kādreiz dzīvos uz zemes gabala, ko viņš 

nopirka, un arī mums, kas mācās, ko nozīmē dzīvot savu dzīvi, cerot uz Dieva 

apsolījumu piepildīšanos. 

Ko tu darītu Jeremijas vietā? – Āmen. 

Mācītāja Ilze Larsen 
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Ingrīdas Cāzeres pārdomas  

>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<< 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vai Dievs dzird manas lūgšanas? 
 

Tas ir būtisks jautājums. Es esmu sev to prasījusi, un varbūt Jūs arī. 

Ir vēl citi jautājumi:Kāpēc Dievs atbild uz dažām manām lūgšanām, bet citas lūgšanas it 

kā paliek neuzklausītas? Kāpēc uz dažām lūgšanām nesaņemu gaidīto atbildi, gadu 

pēc gada? 

Vēlos dalīties ar savām pārdomām un piedzīvojumiem. 

 

Dažreiz nelūdzam saskaņā ar Dieva gribu, jo lūdzam tādas lietas, kas Dievam nav 

patīkamas.  

Šeit minēšu gadījumu, par ko nesen stāstīja mūsu amerikāņu mācītājs Stīvens Melde. 

Viņš teica, ka ir uzaudzis lielā ģimenē, kur bija 11 vai 12 bērnu, bet viņš bijis pastarītis – 

pats jaunākais. Viņš jutās brāļu un māsu apspiests. Un viņš pavisam jauns būdams 

lūdza Dievu, lai brāļu un māsu nebūtu – lai viņš būtu vienīgais bērns ģimenē!  

Vai Dievs šo lūgumu izpildīja? Protams, nē. Tā bija pavisam savtīga lūgšana, pretrunā 

ar Dieva gribu. 

Kā varam lūgt pēc Dieva gribas?  

 Šķiet, ka viss sākas ar to, ka dzīvojam pēc Dievas gribas – mīlam Dievu, mīlam 

citus cilvēkus, un mīlam sevi pašu. Tad arī mūsu lūgšanas drīzāk būs saskaņā ar Dieva 

vēlmēm un nesīs rezultātus.  

Kā rakstīts Jaunajā Derībā, Jāņa 1. vēstulē: 

 “Un šī paļāvība mums ir uz viņu, ka viņš klausa mūs, ja lūdzam pēc viņa prāta.” 

Dažreiz Dievs uz mūsu lūgšanām atbild, bet mēs to nenojaužam.  

 Kādā sprediķī mūsu amerikāņu palīgmācītājs Stīvens Braunsons stāstīja par  
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gadījumu, kad uznāca lieli plūdi un kāds mājas īpašnieks bija spiests glābties, uzkāpjot 

uz mājas jumta. Tur viņš lūdza, lai Dievs viņam palīdz.  

 Bet kad parādījās helikopters, lai cilvēku glābtu, viņš atteicās, sacīdams, ka 

“gaida uz Dievu”. Un kad parādījās laiva, lai cilvēku glābtu, viņš atkal atteicās, 

sacīdams, ka “gaida uz Dievu”. Šis cilvēks nesaprata, ka Dievs viņam cenšas palīdzēt 

vistiešākā veidā. Un dažreiz arī mēs nenojaužam, ka Dieva palīdzība ir tepat mums 

blakus. 

 Man pašai bija gadījums, kad strādāju pie viena projekta mūsu mājokļu 

asociācijā (homeowners association). Man bija četri palīgi. Kādu dienu viena no 

palīdzēm teica, ka viņa pārvāksies citur dzīvot un viņai būs jāatsakās no saviem 

pienākumiem. Biju norūpējusies. Izliku sludinājumus tuvākā apkaimē, cerībā, ka kāds 

pieteiksies par brīvprātīgu palīgu. Bet nekā. Lūdzu Dievu, lai piesakās kāds izpalīdzīgs 

cilvēks. Bet nekā. 

 Kādu rītu gāju pastaigāties ar vīru un viņam stāstīju par savu problēmu. Viņš 

uzreiz teica: “Kāpēc Tu man agrāk neprasīji? Es to darbu darīšu.” Lūk, tā! Dažreiz mūsu 

ticība ir pārāk maza un neredzam, ka palīdzība ir tepat blakus. Atvērsim acis, lai to 

redzētu! 

Dažreiz Dievs neatbild uz mūsu lūgšanām tā, kā mēs gribam, jo Viņam padomā ir 

kaut kas daudz labāks.  

 Te man atkal jāpiemin piemērs no savas dzīves. Savā laikā studēju žurnālistiku 

Minesotas Universitātē. Man bija izdevība strādāt savā nozarē, vispirms avīzēs un vēlāk 

radiostacijā Radio Brīvā Eiropa, kas tolaik atradās Vācijā. Bet pienāca 1995. gads, kad 

Radio Brīvā Eiropa slēdza savu filiāli Vācijā, lai atvērtu jaunu filiāli Čechijā. Man Čechija 

likās pārāk tāla un sveša, un tādēļ nepieņēmu darba piedāvājumu tur. Nācās meklēt citu 

darbu. Lūdzu Dievu šajā sakarā. Sūtīju daudzus darba pieteikumus uz dažādām Vācijas 

pilsētām, meklējot jaunas iespējas žurnālistikas jomā. Bet nekā.   

 Dabūju darbu citā nozarē, bet es tam darbam nebiju piemērota un nācās aiziet 

pēc 6 mēnešiem. Ko nu darīt? Dzīvoju viena pati. Bezdarbnieces pabalsts bija niecīgs. 

Nezināju, ko turpmāk darīšu un kā maksāšu savus rēķinus. Tad avīzē ieraudzīju 

sludinājumu no kādas vācu informātikas firmas, kas meklēja technisku rakstnieci 

(technical writer), lai rakstītu tekstus Amerikas angļu valodā. Es pieteicos. Kad mani 

aicināja uz darba interviju, paskaidroju, ka neesmu nekad tajā nozarē strādājusi un 

nezinu daudz par datoriem, bet esmu gatava mācīties, ja firma ir gatava mani apmācīt. 

Un tas arī notika. Viņi mani pieņēma darbā un apmācīja jaunajā profesijā. To apguvu, 

un šajā nozarē esmu strādājusi pēdējos 25 gadus. 

  Šis bija gadījums, kad Dievs mani pārsteidza. Tas bija pēkšns, negaidīts 

pagrieziens manā dzīvē. Un šī pārmaiņa bija laba. Dievs bija daudz tālredzīgāks nekā 

es. 

Dažreiz Dievs mums ļauj ilgi gaidīt atbildes, lai mācāmies pacietību un paļāvību. 

  Kad dzīvoju Vācijā, reiz dzirdēju stāstu par kristīgu sievieti, kura bija 

apprecējusies ar neticīgu cilvēku. Gadu gadiem sieva cerēja, ka vīrs pieņems kristīgo 

ticību, un viņa šajā sakarā lūdza Dievu. Vai ziniet, cik ilgi viņa to lūdza? 
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 Trīsdesmitpiecus gadus! Jā, pēc 35 gadiem viņas cerības piepildījās, un vīrs 

kļuva par kristieti. Kāpēc sievai tik ilgi bija jāgaida? Šķiet, ka Dievs vēlas, lai mēs Viņam 

uzticāmies, kā bērns uzticas savam tēvam vai mātei. Bērns tic, ka vecāki sarūpēs visu 

kas ir vajadzīgs, pareizā brīdī. Kamēr dzīvojam šai pasaulē, nekad nesapratīsim līdz 

galam, kāpēc Dievs dara to, ko dara, un kādēļ mums dažkārt ir ilgi jāgaida.  

 Nāk prātā latviešu teiciens: “Kas lēni nāk, tas labi nāk.” Un arī teiciens: “Tā 

Kunga ceļi ir neizdibināmi.” 

Dažreiz Dievs vēlas, lai mēs citus iesaistām mūsu problēmu risināšanā. 

  Ir viegli iedomāties, ka šeit esmu es un tur ir Dievs, un kopā mēs varam visas 

problēmas atrisināt. It kā loģiski....bet! 

Dievs var visu, bet dažreiz Viņš vēlas, lai mēs iesaistām citus cilvēkus mūsu problēmu 

risināšanā. Jā tā padomā, tam ir labs pamats, jo visi esam Dieva bērni, brāļi un māsas. 

Un tādēļ mums jāmācās viens otram palīdzēt. Un Dievs priecājas, kad mēs to darām. 

Šajā sakarā dzirdēju par interesantu gadījumu, ko stastīja tas pats palīgmācītājs, 

Stīvens Braunsons. Viņš kā jauns cilvēks pirms daudziem gadu desmitiem bija 

iemācījies smēķēt. Pirmie pieci gadi bija labi. Viņš dzīvoja, kā saka, “cepuri kuldams” un 

smēķēja uz nebēdu. Bet tad viņš atskārta, ka šis ieradums ir neveselīgs. Viņš vēlējās to 

atmest. Būdams kristietis, viņš lūdza Dieva palīdzību smēķēšanas atmešanai. Bet, pēc 

lūgšanas, viņš paņēma kārtējo cigareti, to aizdedzināja, un smēķēja. Tik stiprs bija šis 

ieradums. Un tā viņš cīnījās 30 gadus! Beigās Stīvens saprata, ka cita stratēģija ir 

vajadzīga. Ir jāiesaista citi cilvēki. Un tā viņš pierakstījās uz kursu, lai izbeigtu 

smēķēšanu. Tā bija 6 vai 12 nedēļu programma. Pēc programmas noslēguma viņš 

aizmeta projām savas cigaretes un nav smēķējis kopš tās dienas. Brīnums, vai ne? Ar 

citu cilvēku palīdzību viņš guva uzvaru. 

 Arī no savas pieredzes zinu, cik svarīgi ir iesaistīt otru cilvēku savas problēmas 

risināšanā. Mans stāsts sākās 1998. gadā, kad vēl dzīvoju Vācijā. Kādu dienu man 

sāka galva sāpēt. Galva turpināja sāpēt katru dienu. Gāju pie ārsta, bet viņš nespēja 

man palīdzēt. Sāpes kļuva spēcīgākas, un sāku dzert aspirīnu. Dažkārt 6 tabletes, 

dažkārt 8 tabletes dienā.  

 Sapratu, ka tas nav labi, un devos pie cita ārsta. Viņš teica, ka lieta ir nopietna, 

un mani nosūtīja uz slimnīcu. Slimnīcā man izdarīja mugurkaula punkciju (spinal tap) un 

uz tā pamata sāka mani ārstēt. Bet ārstēšana nelīdzēja un galva sāpēja arvien vairāk, 

gan dienā, gan naktī. Prasīju ārstiem, vai es kādreiz izveseļošos, bet viņi neatbildēja!  

 Tā kā man bija atļauja iziet no slimnīcas, es kādu svētdienu nolēmu aizbraukt uz 

baznīcu. Pēc dievkalpojuma satiku savu draudzeni no Latvijas, Ilzi, un mēs lūdzām 

Dievu kopā, lai es izveseļotos. Un tad man uznāca dīvaina sajūta, it kā seja būtu 

nogurusi. Man bija grūti smaidīt. Kad atgriezos slimnīcā un ieraudzīju sevi spogulī, bija 

liels pārsteigums. Labās mutes kaktiņš bija nokāries! Izsaucu ārstus. Viņi apspriedās un 

teica: “Tagad zinām, kas Jums ir par kaiti. Jums kaut kad ērce ir iekodusi. Jums ir Laima 

slimība.” Tā ir nopietna slimība, kura var izraisīt muskuļu vājumu un daudzas citas 

sekas.  

 Tad man atausa gaisma. Atcerējos, kā pirms vairākiem menešiem biju braukusi 

ceļojumā ar auto un biju apstājusies brīvā dabā, lai ieturētu pusdienas. Apsēdos zemē, 
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zaļā zālē, paēdu, un braucu tālāk. Kad nonācu ceļa galā, viesnīcā, ieraudzīju melnu 

bumbuli uz ādas, bet nedomāju, ka tas ir kas nopietns. Nometu bumbuli nost. Kas bija 

šis bumbulis? Tā bija bijusi ērce, piesūkusies ar asinīm. No tās dienas ārsti man 

izrakstīja citus medikamentus, un divu nedēļu laikā biju vesela! Domāju, ka tikšanās ar 

draudzeni un mūsu kopīgā lūgšana man palīdzēja. Tas bija pagrieziena punkts, pec 

kura pilnīgi izveseļojos. Šinī reizē izjutu, cik lūgšanā ir liels spēks. 

Ko no tā visa var secināt? 

  Man šķiet, ka mums pirmām kārtām ir jācenšas dzīvot pēc Dieva gribas: mīlēt 

Dievu, mīlēt citus, un mīlēt sevi. Un tad arī mūsu lūgšanas nebūs savtīgas, bet būs 

saskaņā ar Dieva gribu un būs Dievam patīkamas.  

 Otrkārt, jālūdz ar paļāvību, ka Dievs zina labāk nekā mēs, kas mums ir tiešām 

vajadzīgs.  

 Trēškārt, kad jāpārvar problēmas, nesēdēsim ar rokām klēpī, bet lūgsim Dieva 

palīdzību, rīkosimies paši, un, ja vajadzīgs, iesaistīsim citus cilvēkus.  

 Ceturtkārt, nesīsim visas lietas, arī smagas problēmas, Dieva priekšā ar 

pateicību un ar pārliecību, ka Viņš dzird. Viņš, galu galā, ir mūsu debesu tēvs!  

 

 Kā rakstīja apustulis Pāvils savā vēstulē filipiešiem: “Nezūdaities nemaz, bet jūsu 

lūgumi lai nāk zināmi Dieva priekšā ar pateicību ikvienā pielūgšanā un lūgšanā. Un 

Dieva miers, kas ir augstāks par visu saprašanu, pasargās jūsu sirdis un jūsu domas 

Kristū Jēzū.” 

 Dievs dzird lūgšanas. Turpināsim ticēt, cerēt, un lūgt! 

Ingrīda Cāzere 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

Apsveicam! 

  

Pēc 29 gadu kalpošanas 2021. gada 27. jūnijā Indianapoles 

latviešu luterāņu draudze godināja un atvadījās no prāvesta 

Gunāra Lazdiņa,  viņam aizejot pensijā.  

 Prāvests daudzus gadus kalpoja arī Gaŗezera vasaras 

vidusskolā un nometnē. Pateicamies par darbu un lai Dievs 

svētī jaunus ceļus un pelnīto atpūtu!  

 

 

Prāvesta Gunāra Lazdiņa 

pēdējais dievkalpojums 

Indianapoles draudzes amatā 
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“Today at the Latvian Community Center we 

had the honor to celebrate and congratulate 

our Pastor Gunars Lazdins retirement after 29 

years of service to our Latvian Lutheran 

Congregation of Indianapolis.  His 

contributionns to our congregation and the 

Latvian Community in Indianapolis cannot be 

measured and we will always be grateful for 

such a wonderful Pastor and friend.  His 

contributions to the Latvian community 

however go much further as he touched the 

lives of countless generations of students at 

the Garezers Latvian High School and Camp 

in Three Rivers, Michigan.  We wish him all the 

best in his future adventures and God's 

blessings!” 

 

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

 
 
 
 
 
 

LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ BAZNĪCA PASAULĒ 
 IZSLUDINA  

BĪSKAPA VĒLĒŠANAS 2021. GADĀ 
 

 LELBP Darbības noteikumi paredz, ka Baznīcas bīskaps/e tiek ievēlēts/a uz 
septiņiem gadiem.  Baznīcas Virsvalde (BV) viņam/ai tad var piešķirt amata 
apzīmējumu archibīskaps/e.    

 Nākošajām vēlēšanām jānotiek 2021. gadā, lai pēcnieka/ces ievešana amatā 
varētu notikt līdz 2022. g. 1. maijam.  

  LELBP Virsvalde ir izraudzījusi Vēlēšanu komisiju, kura sastāv no ASV Sietlas 
latviešu ev. lut. draudzes locekļiem – Jāņa Šulca (priekšsēdis), Dāvida Dzenīša, Kairas 
Dzenītes un Lisas Pružinskas. 

 Vēlēšanu komisija pielietos elektronisko balsošanas metodi līdzīgi kā pēdējā 
vispārējā LELBP balsojumā par Baznīcas vārda maiņu.  

 Vēlēšanu komisija uzskata, ka pandēmijas laikā elektroniskā sazināšanās un 
balsošana būs visdrošākā un laika ietaupīgākā metode visiem darbības jautājumiem.  

Prāvests Gunārs Lazdiņš un 

Andris Bērziņš - Goda konsuls 

Indianapolē 

(Goda konsula Andra Bērziņa ieraksts 

Facebook  2021. gada 27. jūnijā) 
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 Publicējam oficiālo vēlēšanu e-pasta adresi visiem jautājumiem un 
korespondencēm:  LELBP.balso.2021@gmail.com.  

 Vēlēšanu process sāksies 2021. g. jūnijā ar balsstiesīgo sarakstu sastādīšanu un 
beigsies  (vismaz pirmais gājiens) oktobrī ar balsu tabulēšanu.  

  Ja gadījumā ir jānotiek otram balsošanas gājienam, Vēlēšanu komisija ir droša, 
ka varēs laicīgi izkārtot balsošanu pirms 2022. gada janvāra. LELBP draudzes darbojas 
15 dažādās valstīs, tādēļ ir paredzams, ka balsošanas laika ietvaros būs jautājumi un 
sarežģījumi.  

 
Vēlēšanu kalendārs 2021. gadam 

Līdz 2021. gada 15. jūnijam  jāizsūta aicinājums apgabalu un zemju prāvestiem iesūtīt 

Vēlēšanu komisijai balsstiesīgo sarakstu. 

 

Līdz  15. jūlijam  komisijai jāiesūta balsstiesīgo saraksti.  Komisijas sastādīto sarakstu 
nosūta BV prezidijam apstiprināšanai. 
 
Līdz 15. jūlijam  jāizsūta aicinājums nominēt kandidātus. 

Līdz 15. augustam  jāiesūta nominācijas. 
 
Līdz 30. augustam  kandidātiem jāiesūta sava piekrišana vai nepiekrišana 
kandidatūrai. 
 
Līdz 15. septembrim  jāizsūta balstiesīgiem vēlēšanu procesa norādījumi ar kandidātu 
CV un pavada vēstuli. 
 
15. oktobrī jāatklāj balsošanas portāls. Balsstiesīgie tiek mudināti piedalīties. 
 
30. oktobrī balsošanas portālu slēdz. 
 
1. novembrī Vēlēšanu komisija paziņo BV vēlēšanu rezultātus, kurus BV apstiprina un 

izsludina. 

 

 
 
Instrukcija LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS PASAULĒ Bīskapa 
vēlēšanām 
Visur šajā Instrukcijā minētie amatu pildītāji var būt sieviešu vai vīriešu kārtas. 

 

1. BV izsludina Bīskapa vēlēšanas visiem LELBP apgabaliem un zemēm, publicējot 

informāciju ar Baznīcu saistītajos mēdijos (drukātajos un elektroniskajos). 

2. Kandidātus Bīskapa amatam var nominēt BV prezidents, BV locekļi, LELBP un 

zemju pārvalžu priekšnieki un locekļi, mācītāji un diakoni, kas ir LELBP aktuālā 

aktīvo un emeritēto sarakstā, un LELBP draudžu pilnvarotie, izpildot  savas 

draudzes pilnsapulces, padomes vai valdes lēmumu.  Katrs individuāls balsotājs 

vai viena draudze var nominēt tikai vienu kandidātu.   

mailto:LELBP.balso.2021@gmail.com
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3. Vēlēšanu  komisija saņem no nominētajiem kandidātiem elektronisku piekrišanu 

kandidēt.  Ja kandidāts pieder arī pie kādas citas sinodes vai Baznīcas, kura nav 

pakļauta LELBP, kandidātam rakstiski  jāapsola,  ja ievēlēts Bīskapa amatā, 

sekos LELBP  darbības noteikumiem un BV lēmumiem. 

4. Bīskapa amatam var kandidēt ikviens augstāko teoloģijas mācības iestādi 

beigušais LELBP mācītājs, kas nokalpojis latviešu draudžu darbā vismaz 10 

gadus kopš ordinācijas. 

5. Katram kandidātam jāiesniedz Vēlēšanu komisijai ziņas par viņa vecumu, 

izglītību un darba gaitām LELBP,  līdz ar pašreizējo adresi un e-pasta 

informāciju.  Vēlēšanu komisijai ir tiesības formulēt jautājumus kandidātiem, 

pieprasīt video ierakstu, dodot iespēju atbildes un video publicēt kopā ar 

vēlēšanu materiāliem. 

6. Vēlēšanu komisija piesūta nominēto kandidātu sarakstu līdz ar 5. punktā 

minētiem datiem BV apstiprināšanai. 

7. Balsstiesīgie ir tie, kas uzskaitīti šīs instrukcijas 2. punktā. 

a. Katras draudzes balsu skaits vēlēšanās ir definēts LELBP darbības 

noteikumos:  viena balss no katriem pilniem vai nepilniem 200 (divi simti) 

locekļiem.  Minimālais draudzes locekļu skaits vienas balss iegūšanai ir 20 

(divdesmit).   Mazākas vienības var, ar vietējā prāvesta ziņu,  skaitu apvienot. 

b. Draudzes balsu skaitu nosaka pēc iepriekšējā gada reģistrēto pilntiesīgo 

locekļu skaita. 

8. Līdz vēlēšanu kalendārā paredzētajam datumam apgabalu un zemju prāvestiem  

jāiesūta Vēlēšanu komisijai ziņojums par 7. punktā minētajiem balsotājiem līdz ar 

individuālo balsotāju  

e-pasta adresēm, kā arī draudžu un balsotāju vienību priekšnieku vārdiem un 
adresēm. 

9. Uz piesūtīto ziņu pamata Vēlēšanu komisija sastāda balsstiesīgo sarakstu un 

nosūta to BV Prezidijam apstiprināšanai. 

10. Pēc BV Prezidija apstiprinājuma saņemšanas, Vēlēšanu komisija elektroniski 

nosūta vēlētājiem  visus vēlēšanu materiālus. 

11. Balsot var tikai par vienu kandidātu.  

12. Elektroniskās balsošanas laikā ar kļūdu labojumiem vai jautājumiem 2. punktā 

norādītie balsstiesīgie var griezties pie Vēlēšanu komisijas – 

LELBP.balso.2021@gmail.com.   

Jautājumi pēc balsošanas portāla slēgšanas netiks atbildēti. 
13. Ievēlēts ir kandidāts,  kas ieguvis visu balsstiesīgo vēlētāju absolūto balsu 

vairākumu. 

14. Ja neviens kandidāts nav ieguvis vajadzīgo balsu skaitu, otrā gājienā  balso tikai 

par diviem kandidātiem, kas pirmajā gājienā saņēmuši lielāko balsu skaitu.  

Vēlēšanu gaita ir tāda pati kā   pirmajā gājienā. Ievēlēts ir kandidāts, kas ieguvis 

lielāko balsu skaitu. 

15. Vēlēšanas apstiprina BV.  Pārsūdzības par vēlēšanu komisijas rīcību vēlētāji un 

kandidāti var iesniegt BV viena mēneša laikā, skaitot no vēlēšanu rezultātu 

izsludināšanas. Izsludināšanas  veids – atbilstoši šīs instrukcijas 1. punktā 

noteiktajam.  

mailto:LELBP.balso.2021@gmail.com


Mācītājas Ilzes Larsen ciemošanās  Mineapolē 

Mācītāja Ilze Larsen ieradās Mineapolē 23. jūnija pēcpusdienā, lai 
piedalītos un satiktos ar draudzes līgotājiem. Mācītājai bija iespēja 
iepazīties ar daudziem jāņabērniem, jo pasākums bija apmeklēts 
kuplā skaitā.  

 

 

Mācītājas mērķis bija atrast, aizrunāt 
mājvietu jaunam dzīves posmam kopā ar mums 
Mineapolē.  

Draudzes pērminderis Ansis Vīksniņš izvadāja 
mācītāju uz vairākām māju aplūkošanas vietām. 

 

 

 

 

Piektdienas vakarpusē izdevās 
jauks brauciens pa „Prior Lake” 
ezeru kopā ar Kristīni un Viktoru 
Konteriem ,un jaukas vakariņas 
pie laivotāju iecienītā restorāna 
„Charlie’s”, jo var piebraukt klāt 
ar laivu un ēdiens ir ļoti garšīgs. 

 
Mācītāja Ilze apskatīja arī dažus 
Mineapoles tūrisma objektus: 

„Stone Arch Bridge”, „ Guthrie Theater”, 
„Kramarczuk”, pabija arī uz lielo tirgu un 
varēja iepazīt latviešiem tik nepieciešamo 
„Paradise Market”.  
 Pāris dienas paskrēja ātri, bija mazliet 
satrauktas, jo bija jāapskata daudzas īres 
vietas. 
27. jūnijā mācītāja novadīja dievkalpojumu 
un pēc dāmu saimes sarūpētās 
sadraudzības noslēdzās ciemošanās 
Mineapolē.  

Mācītāja Ilze bija apmierināta par jauko 
braucienu, iespēju iepazīties ar lielu daļu no 
sirsnīgās draudzes un vēl vairāk iemīlēt 
Mineapoli.  

Gaidīsim mācītāju Ilzi atpakaļ uz palikšanu 
augustā.                                   

           Laila Švalbe 

DRAUDZES 

DZĪVE 
 

Dr. Jāņa Robiņa meitas: Daina 

un Baiba kopā ar mācītāju 

 Ilzi Larsen   
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Aicinājums ziedot draudzei! 

 

Draudzes vadība vēlas no sirds pateikties visiem ziedotājiem, kuri ir atbalstījuši 
draudzes darbību un turpina atbalstīt. Jūs patiesi esat atbildējuši aicinājumam kalpot 
mūsu Kungam ar pateicību un prieku! 

 

„Tad nu, redzi: kas skopi sēj, skopi arī pļaus, un, kas bagātīgi sēj, bagātīgi arī pļaus; 
katrs lai dod tā, kā iesaka sirds, nevis ar sarūgtinājumu vai piespiedu kārtā: priecīgu 
devēju Dievs mīl. Dievs spēj jums dot pārpilnībā visādu žēlastību, lai jums visa būtu 
diezgan vienmēr un visur un jūs būtu pārplūstoši dedzībā uz ikkatru labu darbu.”  

    (Pāvila 2. vēstule korintiešiem 9:6-8) 

 

Aicinām turpināt rūpēties par draudzes nākotnes darbību ar ziedojumiem.  

Sirsnīgs paldies! 

Ziedot var trīs veidos 

  

1) Sūtot čeku pa pastu uz draudzes adresi. 

2) Ziedojot elektroniski: mndraudze.org/ziedo 

3) Ja jums ir latviešu kredītsabiedrības konts, varat 
sazināties ar LCU un viņi pārskaitīs ziedojumu uz 
draudzes kontu. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

  

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

Uzvārds, vārds_______________________________________ 

Datums_____________________________________________ 

Draudzes uzturēšanai ............................................ $________  

Baznīcas remontiem .............................................. $________ 

Svētrīta Zvaniem .................................................... $________  

Dāmu saimei .......................................................... $________  

Latviešu ev. lut. baznīcai Amerikā (LELBAi)........... $________ 

Palīdzība baznīcai Latvijā ...................................... $________  

Latviešu skolai ........................................................ $________  

 ............................................................................... $________ 

 ............................................................................... $________ 

KOPĀ ..................................................................... $________ 
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Mineapoles St. Paulas Latviešu 

draudzes koris aicina! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NĀC, DZIEDĀSIM, DANCOSIM, 

BALLĒSIM, SVINĒSIM, PRIECĀSIMIES 

KOPĀ 2022. GADA DZIESMU UN DEJU 

SVĒTKOS ST. PAULĀ 

Lai saņemtu informāciju par mēģinājumu laikiem un kora mūzikas 

notīm, lūdzam sazināties ar kora diriģenti, 

Gunu Kalmīti Skujiņu 

(gmskujina@yahoo.com), 

vai diriģentes palīdzi,  

Zintu Poni (zintapone@yahoo.com). 

mailto:gmskujina@yahoo.com
mailto:zintapone@yahoo.com


Jāņi pilsētā 

Pēc iepriekšējā gada, kad mums visiem bija “savāda vasara” un 

nevarējām tikties, Dvīņu pilsētu ļaudis šogad atkal sanāca kopā un 
nosvinēja Jānus pilsētā!   

Šoreiz to darījam Central parkā Rozvillē 23. jūnijā no 18:00-22:00.  

Sanāca apmēram 100 cilvēku skaistā vasaras vakarā, lai kopā līgotu 
un 
priecātos, 
ka varam atkal būt 
klātienē ar saviem 
draugiem. 
Vakars sākās ar vaiņagu 
pīšanu.   
 

Cilvēki sanesa groziņus, 
ieskaitot Jāņu sieru un 
pīrāgus.   

 
 
 
Koris dziedāja vairākas līgo dziesmas 
Zintas Pones un Guntas Herrones 
pavadījumā.  
 
 
 

DVĪŅU 

PILSĒTĀS UN 

PASAULĒ 
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Koncerta daļu nobeidza ar rotaļām, kur bērni un pieaugušie piedalījās ar sajūsmu.  

 
 
Mūzika turpinājās visu vakaru 

kamēr uzlēca pilns mēness.   
 

 

Un pirmo reizi šajās Jāņu svinībās pilsētā bija arī 

ugunskurs!   
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Raksta autore - Baiba 

Olingere 
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(Fotogrāfijas Indra Halvorsone un Glad Olinger) 
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Dziesmu svētku ziņas 

  

 Iesildīsim Dziesmu svētkus ar Zaļumballi St. Paulā uz Harriet Island, Misisipi 

upes krastmalā, ceturtdien, 30. jūnijā, 2022. g.!  

 Minesotā ir daudz skaistu ezeru un upju, un tā radās ideja rīkot jauku satikšanās 

vakaru brīvā dabā.   

 Zaļumballe būs neformāls pikniks ar “cūku bērēm”, mūziku un dancošanu.   

 Būs iespēja iedzert Minesotā brūvētu alu, ieēst rasolu un citus gardumus, 

satikties ar seniem un jauniem draugiem. 

 Autobusi brauks no galvenās viesnīcas uz Harriet Island, lai visi var ērti tikt uz 

balli un atpakaļ.  Uz vietas ir arī skaists vēsturisks “Wigington” paviljons ar skatu uz 

Misisipi upi.  

 Dejošana notiks gan paviljonā, gan blakus pagalmā. Vakars ir domāts visām 

paaudzēm.  

 

https://saintpaulhistorical.com/items/show/126
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Mūziku spēlēs divas grupas - Stokholmas Spēlmaņi no Zviedrijas un Lini no Minesotas.  

 

Stokholmas Spēlmaņi raksta: [Zaļumballe] tiešām izklausās pasakaini!  

Zinot, ka Minesotā savulaik nonākuši daudz zviedru ieceļotāju, mums noteikti būs 

interesanti saskatīt arī zviedru kultūras mantojumu.  

Stokholmas Spēlmaņi spēlē uz publiku! Ir gadījies dzirdēt aizrādījumus, ka neesam 

“etnogrāfiski pareizi” - spēlējam arī no leišiem, igauņiem un pat īriem aizgūtus dančus ar 

moderniem instrumentiem, nesmādējam pielikt arī kādu džezīgāku harmoniju vai ritmu.. 

Spēlējot tradicionālo danču mūziku, mēs nevairāmies izmantot visu savu muzikālo 

pieredzi, lai radītu dejotprieku. Lielāka mērķa un prieka mums nav un nevar būt! 

 Noteikti celsim priekšā gan labi pazīstamus un iemīļotus dančus, gan kaut ko 

neparastāku. Mums ir nerakstīta tradīcija sākt dančus ar Goda soli un beigt - ar 

Pankūkām. Danču programmu mēdzam arī pielāgot uz vietas - ja daudz bērnu, 

neizpaliks Putniņš, vidējai paaudzei par patikšanu spēlēsim Lambetvoku un valšus, bet 

jauniešus nokausēsim ar Jokšu polku. Noteikti spēlēsim deju, ko latvieši aizguvuši no 

skandināviem - Rīgas šotis.  

 Lini raksta:  Mūsu grupa iesākās 1994. gadā, Mineapolē.  Pirmais ieraksts 

iznāca 1996. gadā un pāris gadus vēlāk, otrs. 2009. gadā iznāca ieraksts Lini un draugi 

dzied pazīstamas latviešu tautas dziesmas.  

Grupas sastāvā ir Ingrīda Erdmane, Gunta Herron, Zinta Pone, un Amanda Zaeska.  

Šie nebūs pirmie Dziesmu svētki kuros Lini ir piedalījušies.  

Spēlējām pavadījumu tautas deju lieluzvedumam Čikāgas dziesmu svētkos kopā ar 

Jūrmalniekiem no Denveras.  

Lini ir sajūsmināti ka varēs piedalīties tik skaistā vietā savas pilsētas Dziesmu svētkos.  

Zaļumballes vienmēr ir foršas un ļoti priecājamies šādā veidā iesildīt Dziesmu svētkus, 

kā arī iepazīties un saspēlēties ar Stokholmas Spēlmaņiem! Spēlējam ne tikai tautas 

dziesmas un dančus. Mums repertuārā ir arī balles mūzika: valši, polkas, fokstroti, 

tango, un pa kādam pārsteigumam. Šai reizei pieaicināsim klāt arī pāris draugus 

muzikantus, kas kuplinās skaņu. Turiet īkšķus lai būtu silts, maģisks vakars! 

Zaļumballes biļetes, kā arī biļetes pārējiem Dziesmu svētku sarīkojumiem, varēs 

iegādāties šī gada rudenī.  

 Informācija par svētkiem atrodama: latviansongfest2022.org, e-pasta adrese: 

latviansongfest2022@gmail.com, sociālos medijos: Facebook un Instagram 

@latviansongfest2022, Twitter @2022Latvian #LatvianSongfest 2022. 

Lini: https://lini.bandcamp.com 

Stokholmas Spēlmani: https://youtu.be/dlH39NzNcu8   

  

https://youtu.be/dlH39NzNcu8
https://lini.bandcamp.com/
https://youtu.be/dlH39NzNcu8
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Latviešu skolas pēdējā skolas diena 22. maijā Como parkā 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pa kreisi bildē: sagatavošanās klase atceras Zoom 

lodziņu  

Ko dara  2. – 3. klase – spēlē leļlu teātri 

 

Valodas klase kopā sk. Pēteri 

5. klase iztēlo V. Plūdoņa dzejoli 

Topošie absolventi kārto pārbaudījumus 
Kovids -  skaists, bet labāk pa 

gabalu 
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Skolotājas Ingrīdas Erdmanes un 7. klases skolnieku kopīgi sacerētais stāsts (izrāde) 

pēdējai latviešu skolas dienai! 

 
 
 

7. klasē mācās: 
Silvija Birmane,  
Zaiga Herrona,  
Madara Kalnīte,  
Sofija Kramere,  
Aija Ostmane,  

Kristaps Pelēcis 

 
 
 

 
Panda Ēmija un viņas draugi 

 
Šis ir stāsts par mīļu panda lācīti vārdā Ēmija.  
Jeb, kā mēs viņu saucam: Pand-Ēmija. Pand-Ēmijai ļoti patīk ceļot pa pasauli un taisīt 
maskas. Viņa šogad ir apceļojusi visu pasauli (uzvaras mājiens) un dala savas maskas. 
Pand-Ēmijai ir vairāki draugi. Viens tāds draugs ir arī lācītis - vārdā Izō.  
Mēs saucam viņu: ‘Izo-lācītis’.  
 

Izo-lācītis: Es esmu tik bēdīgs! 
Citi dzied: Lācītis ir bēdīgs, kas viņam kaiš?  

Mīļo Izo, kas Tev kaiš – nāc ar mani dancot! 
 Izo-lācītis: Nedrīkst! 
 

Jā - daudz ko šajos laikos nedrīkst un tāpēc Izo-lācītim ir mazliet depresija. Viņš turas 
prom no citiem, neiziet no mājām, un pa datoru nepārtraukti sev pasūta Amazona 
mantiņas un pārtikas piegādi, lai sevi iepriecinātu... 

(atved paciņu) Izo-lācītis: Labais! Vēl medus! 
Jā. Lācītīs pēdējā laikā ēd daudz medu.... 
 
Zūmere Zaiga – tā tikai visu laiku zūmē. (Zoom) 

Zaiga: Milija gaida mani spēlē! 
Zaiga zūmē uz spēlēm, sapulcēm, un tikties ar draugiem – visur zūm, zūm, zūm. 
Kādreiz gan internets nogurst un pilnīgi sasalst ................ bet drīz atkal atdzīvojas. 

Zaiga: Ak vai, skola! Kas bija kods?! 
 
Šogad arī skola notikusi pa Zoom. 
 
 Skolotāja Sofija strādā no mājām, bet, kā redzat, ģērbjas ļoti profesionāli. [Tikai augša 
ir redzama pa datoru – skolotājai glīta žakete mugurā.] 
 

Sofija: Skolniece Zaiga! Kāpēc esi vēlu uz stundu? 
Zaiga: Atvaino - man internets aizķērās un aizmirsu istabas kodu!  
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Sofija: Labi, tagad sāksim ar pirmo stundu, algebru. 
Kur palika manas piezīmes?....  
 
[Skolotāja pieceļas un ir redzams, ka skolotājai apakšā 
ir pidžama bikses ar krāsainu saldmaizīšu rakstu un 
vecas sporta botes kājās... (!!!) Viņa iekliedzas un aiz 
kauna aizbēg.] 
 
 

...Kaut kā šogad, kad ģerbjamies, no augšas viss veicas labi, 
bet ne vienmēr atrodas laiks saģērbt apakšu.  

Tāds ir pandēmijas 
stils! 
 
Pēdejie Pand-Ēmijas draugi ir Pozitīvais un 
Negatīvais.  
Pozitīvais visu laiku testē pozitīvs. [Tas velk 
ķiveri ar korona vīrusa sarkanajiem plankumiem]. 
Pozitīvais ir ļoti aktīvs un mīlīgs, grib visus 
apmīļot un lipt visiem klāt! 
Toties, Negatīvais ir ļoti piesardzīgs un atturīgs. 
Neparko nevēlas tikties ar Pozitīvo. Viņš velk 
caurspīdīgo vizieri (sejas segu), cimdiņus, un tur 
6 pēdu gaŗuma nūdeles rokās, lai nodrošināt 

attālumu no citiem. [Pozitīvais nāk apmīļot] - Negatīvais: Turies prom!”     
Viņiem ir sarežģītas attiecības.... 
 
Daudz kas ir bijis sarežģīts šogad - bet esam izturējuši!  

(uzvaras mājieni un saucieni!)   

 

 
Prieks par kopā būšanu un mūsu izturību! 

Fotogrāfs Uldis Erdmanis 
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Latviešu skolas izlaidums 2021. gada 5. jūnijā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šī gada 5. jūnijā, izlaidumu svinēja deviņi braši Mineapoles/St. Paulas latviešu skolas 

skolēni, kas neskatoties uz karsto laiku bija ģērbušies tautas tērpos.  

Pēc ilgāka laika, šī bija viena no lielākajām skolas klasēm, kurā mācījās : Oto - Emīls 

Babrāns, Kārlis Barobs, Tālis Birmanis, Anna Čuriskis, Aleksa Dulbe, Andrejs Grotāns, Elīse 
Ozols, Evija Sarma, un Matīss Sarma. Lai gan izlaidums pandēmijas dēļ tika svinēts mazākā 
cilvēku lokā, tas tik un tā bija jauks un neaizmirstams pasākums 
absolventiem un viņu ģimenēm.  

Pasākums norisinājās Como parkā, kas iesākās ar karoga 

ienešanu un himnas dziedāšanu, kam sekoja skolas pārzines Indras 
Halvorsones un klases audzinātājas Kristīnes Girbes uzrunas.  

Pēc tam tika izniegtas skolēnu apliecības un LOAM sagādātās 

sudraba koklīšu piespraudes un kuloniņi. Dāvājot ziedus, 
absolventu klase pateicās saviem vecākiem par viņu pacietību, 
palīdzību un izturību visus šos gadus, kā arī ieaudzināto mīlestību 
uz Latviju! Vēlāk sekoja pateicības vārdi un dāvanu pasniegšana skolotājiem, kuri caur 
gadiem bija mācījuši absolventu klasi. Sveicēju pulkam arī pievienojās vairākas vietējās 
organizācijas, nododot sveicienus un dāvanas absolventiem. 

Svinības noslēdzās ar karoga un solījuma nodošanu nākošajai absolventu klasei. Pēc 

svinīgas daļas varēja baudīt absolventu vecāku sagādātās uzkodas, un pat saldējumu ar 
visdažādākajām garšām, kas ļāva veldzēties no karstuma!  

Apsveicam absolventus un novēlam veiksmīgas turpmākās nākotnes gaitas! Lai jūsu 

mīlestība uz Latviju un latviešu valodu turpina augt un attīstīties! Apsveicam mūsu 

absolventu ģimenes šajā skaistajā dzīves notikumā! 

Kristīne Girbe – izlaiduma klases audzinātāja 

No kr. p. klases audzinātāja Kristīne Girbe, Elise Ozols, Kārlis Barobs,  

Matīss Sarma, Oto - Emīls Babrāns, Aleksa Dulbe,  Andrejs Grotāns,  

Evija Sarma, Tālis Birmanis, Anna Čuriskis, skolas pārzine Indra Halvorsone 
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Absolventi koklē, no kreisās p. sk. Zinta 

Pone 

Daudzi pielika roku, lai 

izlaidums izdotos 

Karstajā laikā labi noderēja saldējuma 

ātrās palīdzības mašīna 

Nākamā 

absolventu 

klase 

Indras Halvorsones un 

Māras Pelēces 

fotogrāfijas 
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Nekustamo īpašumu aģente 

Larisa (Štolcere) Ozola 
Mobīlais 612-991-1760 
larisaozols@gmail.com 

 
 

Vai domājat par nākamo soli dzīvē – pārdot savu māju, meklēt nākamo sapņu māju vai 

dzīvokli – kārtoju (visas Jūsu) nekustamo īpašumu vajadzības! 

Ar savu darba pieredzi projektu vadībā un tirgū, technoloģijā un sabiedrisko mediju 

jomā, 

sadarbojos ar klientiem, lai palīdzētu risināt Jūsu nākamos dzīves soļus. 

Esmu sertificēta māklere Minesotā, kā daļa no “Lakes Area Realtors”. 

Mēs strādājam pa visu Mineapoli un St. Paulu, ieskaitot priekšpilsētas. 

Lūdzu sazinaties ar mani ar Jūsu jautājumiem par nekustamo īpašumu tirgu, 
vai tas būtu Jūsu nākamais solis drīzumā, vai arī, ja tikai sākat par to domāt. 

 
Labprāt Jums palīdzētu! 

ideju laboratorija, think tank 

(arī domātava) 

apaļais galds, roundtable  

(piem. apaļā galda diskusijas) 

zīmols, brand, trade mark 

logotips, logo (virsraksts: 

Logotips kā zīmola vizuālās 

identitātes daļa) 

akcīze, excise (virsraksts: 

Akcīzes preces no Krievijas 

ieved Latvijā caur Igauniju) 

akcīzes nodoklis, excise tax 

(virsraksts: Rosina pakāpeniski 

paaugstināt akcīzes nodokli 

tabakas izstrādājumiem)  

 

 
  

 
 
 

VALODAS STŪRĪTIS 

mailto:larisaozols@gmail.com
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IZKĀRTOJU MĀJAS IZPĀRDOŠANU 
 

Vai jūs pārceļaties? Vai jums ir jālikvidē mājas iekārta?  
Jāatbrīvo māja no mēbelēm, traukiem, sīkumiem utt.?  

Es varu jums palīdzēt. 
- Izšķiroju mantas (sazinoties ar jums) – ko paturēt 

ģimenē, ko pārdot, ko izmest. 
- Sakārtoju mantas pārdošanai. 

- Nocenoju pārdodamās mantas un izsludinu. 
- Vadu pārdošanu/Estate Sale. 

- Aizvedu palikušās mantas uz labdarības organizācijām. 
 

Maija Zaeska 

952-454-4172 (mobīlais), 763-972-2521 (mājās)  

mzaeska@gmail.com 

 SIDRS 
 

Gaumes mainās laikiem līdzi. Tā arī, ko dzeram un 
ēdam. Sidrs, vājš alkoholisks dzēriens, kas iegūts no 
ābolu sulas, jau sācis palikt par iecienītu dzērienu pie 
uzkodām, sevišķi picas, kas cepta ar malku kurinātā 

ķieģeļu krāsnī-ceplī. 
 

NUMBER TWELVE CIDER (taproom) 
614 North 5th St, Minneapolis, MN 55401 

Pirmdien-ceturtdien no 3pm līdz 11pm 
Piektdien-sestdien no 11am līdz 12am 

Svētdien no 11am līdz 8pm 
 

Īpašnieki Colin Post ar sievu Halinu (Dimants) un 
Steve Hance ar partneriem 

612-568-6171, www.number12cider.com  
 
 

 

VISI DZER TĒJU 
 

La Société du Thé tējas veikals pastāv jau 25 gadus – 
piedāvā tējas no visas pasaules. Veikalā var iegādāties 

vairāk nekā 200 tējas šķirnes – baltās un zaļās, un 
daudzas citas. Tur ir galdiņi, kur baudīt šīs tējas uz vietas, 
kā arī var iegādāties piederumus tējas pagatavošanai un 

dāvanām. 
Veikals atvērts pirmdienās-piektdienās no 12pm līdz 6pm, 

sestdienās no 10am līdz 5pm, svētdienās slēgts. Savā 
veikalā laipni ielūdz īpašnieki Tony Ruggiero un Božena 
Dimants. Viņi sniegs izsmeļošu informāciju par visu, kas 

saistās ar tējām. 
 

2708 Lyndale Ave S, Minneapolis, MN 55408 

612-871-5148, www.teashop.us 

 



LATVIAN EV. LUTH. CHURCH 
of Minneapolis and St.Paul  
3152 17th Avenue South 
Minneapolis, Minnesota 55407 
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CIENĪJAMIE LASĪTĀJI!  
Lūdzu paziņojiet ADRESES MAIŅU draudzes birojā.  
Svētrīta Zvanus pasts nepārsūta. 

Church Services and Calendar of Events 

Church services are in-person 

 

Sunday, July 4  – United States Independence Day! 

Sunday, July 11, 10:30am – Church Service, pastor Dave Folkerts. 

Sunday, July 18 – Virtual Church Service with another Latvian congregation. 

Sunday, July 25, 10:30am – Church Service, pastor Dave Folkerts 

Sunday, August 1 – Virtual Church Service with another Latvian congregation. 

Sunday, August 8, 10:30am – Church Service, pastor Dave Folkerts.  

Sunday, August 15, 10:30am – Church Service, pastor Ilze Larsen. 

 

All services are live streamed via Facebook Live: facebook.com/151677648181316/live/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


