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Vareni VĒJI, valgani vēji 

Mirušā mežā dun, san, dim. 

Mežs nokrata nāvi; stiepjas stingušie stāvi 

Pēc SAULES, pēc saules pie debesīm. 

Kāds MIRDZUMS! Kāda tāle! No ZIEDOŅA čalām 

Zeme pilna līdz pašām debesīm. 

Sals, ziema pagalam! SIRDS pielīst līdz malām 

Ar sauli, ar sauli no DEBESĪM. 

Mācītāja ILZE LARSEN 

952-449-1092 

revilze@hotmail.com 

Draudzes priekšnieks  

ANSIS VĪKSNIŅŠ 

651-260-5571 

avviksnins@gmail.com 

3152 17th Ave S 

MINNEAPOLIS, MN 55407 

612-722-4622 

mndraudze@gmail.com 

www.mndraudze.org 

Vilis Plūdonis 

(1874-1940) 

Pavasara vējos 
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Draudzes dzīve martā 

Svētdien, 5. martā, plkst. 10:30 – Gavēņa laika otrā svētdiena. Oskara Kalpaka 
 piemiņas dievkalpojums. Dziedās vīru ansamblis. Sekos Latviešu skolas 
 Draudzīgais aicinājums. 

Svētdien, 12. martā, plkst. 10:30 – Gavēņa laika trešā svētdiena. Dievkalpojums ar 
Dievgaldu. Vada prāvests emeritus Gunārs Lazdiņš. Sekos kafija un sadraudzība. 
Sadraudzības stundā, sarunas par situāciju Venecuēlā, kas  reiz bija Gunāra Lazdiņa 
mītnes zeme un par to, kā LELBA  Ārmisijas projekts „Dzīvības Maize” ir palīdzējis 
cietušajiem Venecuēlas valstiskajā krīzē. 

Piektdien, 17. martā, plkst. 11:00 – Bībeles stunda, baznīcā. 

Svētdien, 19. martā, plkst. 10:30 – Gavēņa laika ceturtā svētdiena.
 Dievkalpojums. Sekos kafija un sadraudzība.  
  
Svētdien, 26. martā, plkst. 10:30 – Gavēņa laika piektā svētdiena. Dievkalpojums. 
 Sekos kafija un sadraudzība. 

Svētdien, 2. aprīlī, plkst. 10:30 – Pūpolu  svētdiena. Dievkalpojums ar Dievgaldu, 
 bērnu uzrunu un svētdienas skolu. Sekos kafija un sadraudzība.  

Ceturtdien, 6. aprīlī, plkst. 17:00 – Zaļā ceturtdiena. Dievkalpojums ar Dievgaldu.  

Piektdien, 7. aprīlī, plkst. 17:00 – Lielās piektdienas Dievkalpojums.  

 

 

 

Svētdien, 9. aprīlī, plkst. 8:00 – Kristus Augšāmcelšanās svētki - Lieldienas. 
 Dievkalpojums. Dievkalpojumu kuplinās draudzes koris. Pēc dievkalpojuma 
 Lieldienu brokastis.  

Svētdien, 16. aprīlī, plkst. 10:30 – Baltā svētdiena. Dievkalpojums. Sekos kafija un 
 sadraudzība. 

Piektdien, 21. aprīlī, plkst. 11:00 – Bībeles stunda, baznīcā. 

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

 

 

 

 

 

 

Draudzes biroja stundas 

TREŠDIENĀS no 10:00 līdz 14:00, 

 

mācītāja Ilze Larsen  

un darbvede Laila Švalbe.  

 

Baznīcas durvis darba laikā ir 

slēgtas, lūdzu piezvaniet durvju 

zvanu. 

 

Pērminderu kalpošana 
L. Dingley, E. Duņēns, V. Konters, 

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

S. Straumane, V. Sviķis. 

Pateicamies! 

Dāmu Saime  

Ja vēlaties likt ziedus uz altāra, zvaniet 

Laimai Dingley (651) 271-3337 vai  

Selgai Pētersonei (651) 484-6046 

SVĒTĪGUS  
KRISTUS AUGŠĀMCELŠANĀS 

SVĒTKUS! 
 



“Ko vēl tev varu, tēvzeme 

Par sirdi vairāk dot.” - A. Eglītis 
 

 Šie Anšlava Eglīša dzejoļa vārdi ir iekalti pulkveža Kalpaka 
piemineklī Rīgā.  
Oskara Kalpaka dzīve bija jauna. Viņš nebija ar sirmu galvu un 
nenēsāja daudz neatkarīgās Latvijas ordeņu piespraustus pie krūts. 
Oskars Kalpaks mira jauns 1919. gada 6. martā, gandrīz tikpat vecs cik 
Jēzus bija, kad izbeidza šīs pasaules gaitas.  
Ir vēl kāds jauns cilvēks, kurš cīnās par to, ko viņš saprot ar sirdi un dvēseli. Ukrainas 
prezidents Zeļenskis visas pasaules acīs nedēļas laikā ir kļuvis par brīvības, 
demokrātijas, tautas varoni. Varonis tik daudzu cilvēku acīs visā pasaulē.  
 

 Šodien ir pirmā svētdiena Gavēņa laikā jeb Ciešanu laikā. Šis laiks mūs aizvedīs 

līdz Lieldienu rītam, kad neizbēgami zinām - gaisma, labais un Dieva mīlestība uzvar. 
Diemžēl ne bez upura un ne bez sāpēm. Diez vai mēs par Jēzu varam teikt, ka dzīve 
viņu pārsteidza. Raksti mums liecina par to, ka Jēzus nojauta, zināja kāds ceļš ejams 
līdz pilnīgai uzvarai. Bet viņa tuvākie cilvēki, māte Marija, brāļi un māsas, mācekļi - 
viņus dzīve pārsteidza vairāk nekā viņi to spēja saklausīt Jēzus vārdos, saredzēt viņa 
darbos. Dzīve viņus pārsteidza, kad Jēzus sāka iet Ciešanu ceļu.  
 

 Dzīves pagriezieni, pārsteigumi - tie, kas sāpina un, kas pārbauda mūsu sirdi, 

kas liek sacīt: “Te es stāvu un citādi nevaru,”(M. Luters) - tie ir pazīstami katram. Tev un 
man. Mums katram ir stāsts, kas liek sirdij sažņaugties vai raudāt. Kas paliek unikāls ir: 
ko katrs mēs darām ar šādiem dzīves notikumiem un stāstiem. Kā mēs reaģējam un 
atbildam.  
 

 Pasaule šodien ir kā jautājums, kas meklē atbildi. Kā „open- ended question.” 

Pēc kristībām Jardānas upē, Jēzus Svētā Gara vadīts dodas uz tuksnesi. Vienā brīdī 
balss no debess atskan: “Tu esi mans mīļais dēls.” To dzirdējām arī pagājušās 
svētdienas evaņģēlija lasījumā: “Šis ir mans mīļais dēls, klausiet viņu.” Un nākošā brīdī 
tuksnesī nelabais kārdina Jēzu pamest Dieva ceļu un mēģina pārliecināt, ka Dievs taču 
glābs viņu tik un tā, ja Jēzus mēģinātu darīt, ko nelabais saka.  
 

 Dzīve katram mums piedāvā līdzīgus scenārijus. Katrs nonāk dzīves tuksnesī, 

kur paļauti izdzīvošanas 
likumam kā dabā, mums 
jāizdara izvēle. Un nevis viena 
izvēle, bet katru brīdi. Izvēle, 
kas vai nu dzīvību glābj vai to 
pazudina, iznīcina.  
Kas notiek ar Jēzu varbūt 
nemaz nav tik unikāls?  
Šādas izvēles bija jāizdara gan 
Oskaram Kalpakam, gan 
šodien Ukrainas prezidentam 
Zeļenskim, gan Krievijas 
prezidentam (kuram ir visas 
iespējas pārtraukt, ko viņš ir 
iesācis), gan visiem tiem 

cilvēkiem, kuri pēdējā nedēļā izgājuši ielās vai sociālos medijos paust savu nostāju.  
 

GARĪGĀ 

MAIZE 
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 Nākotne ierodas pie mums neparedzama. Vakarā tauta aiziet gulēt miera 

apstākļos un rītā tiek pamodināta ar bumbu sprādzieniem. Karš ir sācies. Vienā vakarā 
Jēzus ēd mielastu ar saviem mācekļiem, rīta agrumā viņš jau atrodas tiesas priekšā. 
Vienā dienā ģimenes tautā iet ikdienas gaitu un otrā dienā viņi atrod sevi bēgļu gaitās 
kā lūdzēji pēc miera un maizes šķēles saviem bērniem.  

“Tu esi mans labais dēls, ” - tuksneša kailumā Jēzum arī jātiek galā ar sevi, ar spēku, 

ko Dievs viņam uzticējis.  

 Nākotne vienmēr nāk ar apsolījumiem un ar risku (M. Marsch).  

Šeit nav runa par apsolījumiem, kuru piepildīšanos ir viegli paredzēt. Šeit ir runa par 
tiem apsolījumiem, kas nāk pie mums kā “open-ended questions.” Apsolījums paredz, 
ka kaut kas notiks, bet tieši kas - to mēs vēl nezinam.  
 

 Šāds apsolījums prasa no mums reakciju un atbildi. Nesen pilnīgi citā kontekstā 

man teica, ka viss ko cilvēka dvēsele dzīvē meklē un vēlās ir mīlestība. Kas notiek, ja 
mēs metamies lejā no augstā torņa - to mēs šobrīd redzam notiekam Ukrainā? Un visur 
citur pasaulē, kas notiek, kad cilvēks, kura rokās ielikta liela atbildība un varas iespējas 
- ja cilvēks izvēlas varu pāri par to, lai dzīvotu saskaņā ar Dieva gribu visai radībai - 
dzīvot mierā, cieņā, ar atbildību uz cilvēci un visu Dieva radību?  
 

 Jēzus izvēlējas darīt labu, par spīti ļaunumam, varaskārei visapkārt. Liekas, 

viņam bija visas iespējas kļūt par vadoni spožās bruņās, un pūļi viņu pielūgtu. Bet Jēzus 
izvēlējās dot dzīvību nevis to ņemt, dziedinot un paēdinot ļaužu pūļus. Jēzus izvēlējās 
redzēt sievietes pie akas sirdi un Romas karavīra sirdi, abiem dodot dzīves spēku un 
jēgu. Jēzus varēja kāpt augstākā torņa galā un paņemt visu, cik vien tālu viņš spēja 
redzēt. Bet Jēzus izvēlējās staigāt pa dzimtās zemes ceļiem, tās pilsētās un ciemos, būt 
ar cilvēkiem, kas ilgojās pēc miera dvēselē un savā apkārtnē. To Jēzus mums māca 
šodienas lasījumā. 
  

 Pulkvedis Kalpaks, izdarīja savu izvēli - riskējot ar savu militāro karjeru, kamēr 

Latvija vēl bija tik jauna valsts, dodot savu sirdi apsolījumiem, kuri vēl nebija pilnīgi 
piepildījušies.  
Šajās dienās prezidents Zeļenskis cīnās pirmajās rindās, ticot apsolījumiem, kas vēl ir 
kā nepabeigta atbilde ar lielu jautājuma zīmi.  
Gribu ticēt, ka neviens nav tik nolādēts, lai nevarētu saņemt Dieva piedošanu par ļauna 
darīšanu. Tāpēc par to, kurš karu sācis un iznīcinājis vienā nedēļa tik daudz, radījis tik 
daudz sāpes - lūgsim arī par viņu.  
 

 “Nevienam nav lielākas mīlestības par to, ja kāds savu dzīvību atdod par saviem 

draugiem” (Jņ. 15:13). Labā vēsts šai dienai un nākošai nedēļai ir tā, ka pēc visiem 
kārdinājumiem, kurus evaņģēlija stāstā velns izklāja Jēzus priekšā - viņam bija jāapklust 
un jāaiziet. Dievs un mūsu Pestītājs mīl mūs vairāk nekā visas šīs pasaules bagātības 
(ar kurām arī mēs tiekam kārdināti tādā pašā veidā). To tik daudzi svētie mums ir 
mācījuši un rādījuši pasaules vēstures gaitā. Tas atklājas šodien mūsu acīm - ka 
varonis nav tas, kurš/kura izkar savus medāļus vai kara bruņas, lai žilbinātu visu 
pasauli.  

“ aunais kaut ir slavas apvīts, Patiesībai lielāks spēks;  
Un kaut krusts ir viņas daļa, Kamēr tronī valda grēks.  
  mē    us s  is sa  i ina  asauli   s  ama  s.  
 ie s,  as  isu  ed  un  ina,  a s i   l     s li  e  s.”  
(J R. Lowell, tulk. Viktors Baštiks, 355)     Āmen.  

Mācītāja Ilze 



 Dāmu saime satikās 12. februārī, lai noturētu gadskārtejo 

pilnsapulci.  Diena bija auksta, takas un ceļi ledaini, bet dāmu rosīgums 
bija tik pat silts, kā vasaras dienā.   
 17 dāmas baudīja uzkodas no Costco, ko papildināja desu/sieru 
maizītes, vīnogas un šokolādes.  Vai dāmu sārti vaigi un plūstošā 
čalošana cēlās no sirsniņu dienas tuvuma vai piedāvāto vīna vai sulas 
glāzi?  Varam tikai minēt. 

  
 
 
 
 
 
Tika apskatīta pagājušā gada darbība, kas atsākās daudz vai maz tādā līmenī, kas bija 
pirms pandēmijas. Dāmas ziedoja sekojošiem mērķiem: Māc. Ilzei ugunsgrēka 
palīdzībai, skolai Draudzīgā aicinājumā, palīdzība Ukrainai, Gaŗezeram, pabalstu 
Kapseļielas nama bērnam un naudas dāvanu Ziemassvētkos 7 draudzes darbiniekiem.  
Dāmas arī sedza $7,000 no izdevumiem, lai atjaunotu elektrību dievnamā.  Piekritām 
ziedot tik pat dāsni 2023. gadā.   
 Tika diskutēts par pavasara tirdziņu; bija trīs izvēles – darīt to pašu ko vecos 
laikos, kautko jaunu, vai kautko pavisam nenormālu. Piekritām, ka ir laiks atmest vecos 
gājienus.  Kura no otrām divām izvēlēm tika pieņemta?  Atbilde būs nākamos Svētrīta 
Zvanos! 
 Par sapulces laiku, četri vientuļi vīrieši uzturējās blakus telpā un izmainīja nez 

kādas gudrības.  Šiem nepiedāvāja vīnu un viņiem bija jāsamierinās ar kafiju. 

Sarma Straumane 

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

DRAUDZES 

DZĪVE 
 

No kr. p. pirmā rindā: Aija Vijuma, Sarma Straumane, māc. Ilze Larsen, Laima Dingley, Ilze 

Grotāne, Līga Lāce. No kr. p. otrā rindā: Astrīda Bergmane, Gunda Luss, Irēne Rudzīte, Baiba 

Rudzīte, Astrīda Puķīte, Ilga Dulbe, Rūta Beķere, Aija Vikmane, Inta Grāvīte, dr. priekšniece 

Kristīne Kontere, Vija Pelēce. 

Vaira Sviķa fotogrāfija. 
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PALDIES! PALDIES! PALDIES! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ansis Vīksniņš no draudzes padomes pasniedza rozes Kristīnei Konterei kā pateicību, 
noslēdzot draudzes priekšnieces gaitas.  

Pateicamies par ieguldīto laiku, enerģiju vadot un stiprinot draudzi.  
 

>>>>>>>>>><<<<<<<<<< 
APSVEICAM! 

 

Mineapoles – St. Paulas draudzei jauns priekšnieks, Ansis Vīksniņš. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Draudzes priekšnieki. 

 

No kr. p. Ansis Vīksniņš, 

Kristīne Kontere, 

Laimonis Sproģis, 

Gerolds Luss. 

Ilzes Larsen fotogrāfijas. 
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Draudzes priekšnieks Ansis Vīksniņš pasniedza 

ziedus no draudzes Visvarim Ģigam, jo  

1. martā tiks svinēta 85. dzimšanas diena!  

Ilgus gadus Visvaris Ģiga kalpoja draudzei pildot 

grāmatveža un kasiera  pienākumus. 

APSVEICAM! 

Ģigas ģimene: 

 no kr. puses  

meita – Kristīne, 

gaviļnieks Visvaris, 

sieviņa – Ausma un 

dēls – Miķelis. 

Mācītāja Ilze sadraudzības 

stundā kopā ar Visvari un 

Ausmu Ģigām. 

Kristīnes Konteres fotogrāfijas.  



Kārļu dienas danču un spēļu vakara piezīmes 

Cik galda spēļu Tu zini? Kādas kāršu  spēles  proti spēlēt? Vai esi 

pamēģinājis latviešu biljardu novusu?  Vai vari nosaukt vismaz 10 tautas 

rotaļas un dančus un izdancot tos? Labi, sākam skaitīt …”Sudmaliņas”, 

“Plaukstiņpolka”, “Tūdaliņ, tāgadiņ”, “Mugurdancis” - tās mēs zinām no 

galvas. “Šurp, Kārļa bērni!”  

 

 Kā atskan pirmie mūzikas akordi, tā skolas bērni kā zirņi izbirst deju zālē (ēdamzālē). Katrs  

rāda savu dejas prasmi, kad ir solo izgājiens. 

Pa vienam vien piebiedrojas mammas, skolotājas un vecmammas, arī pa tētim.  

 

 

 

 

Skatītājos palikušie 

piebalso labākajai kapelai  

Guntas, Zintas, Dāvida 

un viesbundzinieka Bena 

izpildījumā. 

 

 

DVĪŅU 

PILSĒTĀS UN 

PASAULĒ 
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Starp atnestajiem “groziņiem” dažādi cienasti - citi par citu gardāki. 

 

 

Un tad deju zālē skan “Trakais īrs”, 

“Cūkas griķos”, ”Pankūkas”, 

“Ragana”, “Saimenieka dēli”,  

lēnais “Tūdaliņ”, “Oira”... 

Vai tikām līdz 10?  

 

 

 

Ticiet man, esmu bijusi daudzās 

skolās Latvijā, bet neviens nevar 

sacensties ar mineapoliešiem danču 

un jautrības ziņā. 
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Tikmēr deju zāles 

priekštelpā notiek nopietnas 

novusa spēļu un šaha 

sacīkstes, un vienkārši 

jauka tērzēšana! 

 

Smieklu, kopā būšanas 

prieks un trīs stundas bez 

telefoniem un spēlītēm tajos (tas attiecas gan uz 

bērniem, gan pieaugušajiem!)!  

Beigās vēl izskan pāris kopīgas dziesmas, ko aizsāk 

atnākušie jaunieši - prieks, ka dziesmas latviešu 

valodā turpina skanēt!  

Lūk, kur izcila laika pavadīšana, kad muguras 

slapjas, acis krīt ciet (mazajiem), bet negribas  iet  

mājās. 

Ārā auksta ziemas nakts -18C...apskāvieni, bučas 

un sajūta, ka viss būs labi. 

Priecīgu Kārļa dienas vakaru visiem un 

mīļš paldies par uzaicinājumu būt klāt. 

 

 

 

Sarīkojumu rīkoja Mineapoles - St. 

Paulas Latviešu skola ar LOAM 

financiālu atbalstu - liels paldies! 

  

 

Daļa no ziedojumiem par ieeju 

sarīkojumā tika ziedoti, lai palīdzētu 

iegādāties ģeneratorus Ukrainas cilvēkiem 

- paldies visiem! 

 

    Jūsu Inta L. 

 

>>>>>>>>>><<<<<<<<<< Indras Halvorsones un māc. Ilzes fotogrāfijas. 
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>>>>>>>>>><<<<<<<<<< 
LOAM GADA SAPULCE 

 

 Gadskārtējā Latviešu organizāciju apvienības Minesotā (LOAM) sapulce notika 22. 

janvārī. Bija sanākuši vairāk kā 30 dalībnieki - 24 pārstāvēja 10 organizācjas Minesotā. Maija 

Zaeska, LOAM priekšniece, pilnsapulci atklāja precīzi plkst. 12:00, un sapulces vadību pārņēma 

Ansis Vīksniņš. Par sapulces sekretāri vienbalsīgi ievēlēja Sarmu Straumani. Jau otro gadu 

iztikām bez balsu skaitītājiem, jo vadījāmies pēc apstākļiem. Viss process notika ātri, lietiški un 

raiti jo visi sapulces priekšdarbi bija jau veikti.  

 Sapulces norise ritēja gludi. lepriekšējā gada pilnsapulces protokolu pieņēma vienbalsīgi. 

M. Zaeska norādīja, ka COVID stipri apgrūtināja darbību 2022. gada pirmajā pusē: ar ZOOM 

platformas palīdzību noritēja pilnsapulces LOAM, draudzei un Kredītsabiedrībai. Nekāds 

brīnums, ka dziesmu svētki vasarā izdevās labi jo mums bija spēcīga, gudra, izveicīga un 

izglītota, spējīga rīcības komiteja sekojošā sastāvā: Ansis Vīksniņš - priekšnieks, Indra 

Halvorsone - sekretāre, Zinta Pone - kasiere, Benjamiņš Aļļe, Diāna Atvare, Jānis Barobs, Anna 

Lindemane Hobbs, Andrejs Lazda, Baiba Olinger, Larisa Ozola, Māra Pelēce, Andris 

Valdmanis, Krisīte Skare, ex officio, mūzikas nozares vadītāja, Astrīda Liziņa, ex officio, tautas 

deju lieluzveduma vadītāja. Jāuzsver, ka puse no LOAM valdes locekļiem darbojās dziesmu 

svētku rīcības komitejā.  

 Oktobrī notika Saeimas vēlēšanas Minesotā kur LOAM sedza visus izdevumus kas 

saistījās ar vēlēšanām; visu vēlēšanu norisi vadīja Indra Halvorsone. Novembrī Latvijas valsts 

neatkarības svētkos ar dziesmu svētku atskati, piedalījās Pērkonītis, Teiksma un draudzes koris. 

Neizpalika arī draudzes gadskārtējais Ziemassvētku tirdziņš. Sarīkojumu gludākai norisei notika 

visu organizāciju un draudžu vadītāju sanāksme. 

 Kasiera pārskatu sniedza  Zinta Pone uzsverot, ka LOAM finansiālais stāvoklis ir stabils, 

bāze stipra un, ka Vilnis Štolcers uznēmās uz priekšu kasiera amatu. Revīziju ar palīgiem veica 

Uldis Erdmanis un apstiprināja, ka kases grāmatas ir vislabākā kārtībā. Atlikums no Dziesmu 

svētkiem bija $87,000.00 un tiks nodots 2026. gada Dziesmu un deju svētku fondam. Visus 

revīzijas komisijas locekļus, Uldi Erdmani, Jāni Pauli Skujiņu un Evu Toni, ievēlēja vēlreiz 

vienbalsīgi uz gadu. LOAM valdē arī uz gadu ievēlēja vienbalsīgi sekojošos kandidātus: Jāni 

Dēliņu, Egonu Duņēnu, Indru Halvorsoni, Līgu Lāci, Baibu Olinger, Māru Pelēci, Elgu Poni, 

Sarmu Straumani, Vilni Štolceri, Ansi Vīksniņu un Maiju Zaesku. Jānis Dimants nekandidēja 

pēc vairāk kā divdesmit gadu darbošanās valdē. Pilnsapulce pateicās viņam par lielo darbu visu 

gadu garumā ar skaļiem aplausiem. J. Dimants pateicās visai LOAM valdei, bet jo seviški 

latviešu sabiedrībai Minesotā par daudzajiem palīdzības un pretīmnākšanas veidiem. Ar sajūsmu, 

A. Vīksniņš izteicās par dziesmu svētkiem Minesotā, ka "tie izdevās lieliski", neskatoties uz to, 

ka bijām apdraudēti COVID vīrusa ēnā. Priecājāmies, ka draudzes korim un Pērkonītim gada 

sākumā piebiedrojās jauni dziedātāji un dejotāji lai varētu piedalīties dziesmu svētkos. Ceram, ka 

viss tas būs iedvesmojis daudzus jo daudzus aktīvi iesaistīties sabiedriskā dzīvē. Kopā piedalījās 

vairāk kā 500 dziedātāji un 600 dejotāji. 

 Pārskatu par Latviešu ev. lut. draudzi deva mācītāja Ilze Larsen un draudzes priekšniece 

Kristīne Kontere, uzsverot lielo nozīmi dievkalpojumiem. Draudze rīkoja dievkalpojumu 

dziesmu svētkos, piedalījās Ukrainas palīdzības pasākumos (Protez fondā), rīkoja Ziemassvētku 

tirdziņu, arī kapu svētkus un svecīšu vakaru. Draudze pateicās LOAM par 2022. gada ziedojumu 

$25,000.00 apmērā baznīcas ēkas labojumiem un teica paldies Latviešu skolai par bērnu 

Ziemassvētku uzvedumu. Māc. Ilzes kontrakts ir atjaunots uz trim gadiem.  

 Latviešu skola, kas lielā mērā rada vietējās sabiedrības nākotni, atkal bija ļoti aktīva. 

Skolā piedalījās 26 skolēni, 10 vietējie skolotāji un viens palīgskolotājs (2022. gada absolvents). 
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Skola atbalstīja Ukrainu piedaloties vairākās demonstrācijās, sagatavoja nozīmītes par kuriem 

ienākumi tika ziedoti ukraiņu organizācijai Minesotā un Draudzīgam aicinājumam, kas bija 

veltīts Ukrainas un Latvijas brīvības cīņām. Pavasarī skolnieki rakstīja vēstules vecākajiem 

draudzes locekļiem, krāsoja Lieldienu olas kuras Pūpolu svētdienā tika izdalītas draudzes 

locekļiem, palīdzēja un cepa piparkūkas, zīmēja apsveikuma kartītes, uzveda ludziņu Adventes 

dievkalpojumā, piedalījās skolas izlaidumā - absolvēja 6 audzēkņi. 11 skolas absolventi 

piedalījās braucienā, "Sveika, Latvija," kā arī Kursas un Gaŗezera vasaras vidusskolās, un dažas 

ģimenes piedalijās 3x3 nometnē Gaŗezerā. Tika izdota skolas avīze. Skolas deju grupa, Mazais 

Pērkonītis, kā arī 18 koklētāju grupa ar dažiem dziedātājiem piedalījās dziesmu svētkos un arī 

18. nov. dziesmu svētku atskaņas koncertā. Skolas skolotāji noorganizēja bērnu nodarbības un 

bērnu balli dziesmu svētku laikā; tur arī varēja skatīt radošo darbu rezultātus kur piedalījās 6 

skolas audzēkņi. Skolas saime 2022. gada rudenī uzsāka "kultūras dienas" ar aicinājumu tām 

ģimenēm kuras vēl neapmeklē latviešu skolu apmeklēt atsevišķos skolas sarīkojumus kā 

piemēram bērnu svētkus, Ziemassvētku sarīkojumus, u.t.t. Skola pateicās Latvijas valdībai par 

saņemto atbalstu - īres maksai, mācību materiāliem. Sanākot kopā nostiprinās draudzības un 

rodas jauni draugi, tas jo seviški attiecās uz jaunajām paaudzēm.  

 Lielo Pērkonīti ar 35 dejotājiem vada Kira Birmane un Kristīne Duņēna-Mertz, un Mazo 

Pērkonīti ar 21 dejotājiem, Ingrīda Erdmane, bet 2023. gadā vadīšanu pārņems Jūlēns Pone. Abi 

Pērkonīši uzstājās tautas deju lieluzvedumā, kā arī LĀZAS 75. gadu darbības atceres jubilejas 

pusdienās un 18. nov. svinībās. Lai uzturētu dejošanas prieku, noorganizēja "sadancošanos" ar 

vietējo lietuviešu deju grupu, kā arī ar Milvoku latviešu deju kopu. Piparkūku kopējā cepšana 

neizpalika, iepriecinot ar piparkūkām vecākos draudzes locekļus. Apsveica Indru Ekmani ar dēlu 

Oti, piedzima 2023. gada 5. janvārī , novēlēja veselību un Dieva svētību. 

 Zinta Pone ziņoja par Latviešu kredītsabiedrības darbību. Tā ir lietišķa un stabila, 

kopkapitāls noturīgs un tagad tiek piedāvāta mobīlā telefona aplikācija (mobile banking). 

 Miķelis Ģiga, no Sporta kopas, norādīja, ka 2022. gada meistarsacīkstes tika atceltas un 

cerība ir, ka tās 2023. gadā notiks Klīvlandē. 

 Latviešu Koncertapvienība nebija pārstāvēta pilnsapulcē. 

 Egons Duņēns norādīja, ka KKM piedalījās O.Kalpaka dievkalpojumā.  

 Līga Lāce atgādināja par lielo rosību draudzes korī 2022. gadā dziedot 6 dievkalpojumos, 

Jāņos pilsētā, dziesmu svētkos atklāšanas un kopkoru koncertos un 20. novembrī Latvijas valsts 

svētkos. Guna Kalmīte Skujiņa bija viena no virsdiriģentēm abos dziesmu svētku koncertos. 

Korim sagatavošanās darbi dziesmu svētkiem notika 39 mēģinājumos gan ar ZOOM gan 

klātienē, un 11. jūnijā notika stundām gara "kora nometne" lai cītīgi samācītos visas kopkora 

dziesmas. Jāuzsver, ka Guna ir galvenā kora diriģente, Zinta Pone un Biruta Sprūde pavadītājas, 

bet kuplināja māc. Ilze ar čellu un Viktors Konters ar ģitāri. 

 J. Dimants atgādināja, ka St. Paulas latviešu katoļu draudze pastāv, un draudzes locekļi 

piedalās sabiedriskajā dzīvē. Kopējais skaits svārstās ap 55. Locekļi pieder pie vietējām 

amerikāņu draudzēm un ļoti izjūt Sv. Mises trūkumu latviešu valodā, kas ir nozīmīga visiem.  

 Teiksma iedziedāja savu 56. pastāvēšanas gadu un piedalījās dziesmu svētku atklāšanā ar 

3 dziesmām un vairākām dziesmām tautas dziesmu sētā, kā arī 18. nov. sarīkojumā.  

 Korporāciju “Selga” pārstāvēja Gunda Luss un stāstija, ka Selgas no visām pasaules 

malām satikās uz pusdienas maltīti dziesmu svētku laikā. 

 Andra Roethler lūdza finansiālu atbalstu uzturēt baznīcas ēku, jo ir nepieciešami vairāki 

remonti. Sapulce ar aklamāciju atbalstija ziedot draudzei $ 50,000.00. A. Vīksniņš ziņoja, ka 

2023. gadā atsāksies vietējā informāla grupiņa, kas darbosies ar "business" ideju apmaiņu (ASV 

mērogā ir jau "Latvian Chamber of Commerce" organizācija", kas darbojās jau vairākus gadus).  

 K. Birmane lūdz palīdzību "Pērkonītim" rīkot 18. novembra atzīmēšanu "Town and 

Country Club" telpās. Sapulce vienojās, ka Latvijas Universitātes gada svētki būtu jānotur 

svētdienā pēc dievkalpojuma.       

Jānis J. Dimants, Jr., M.D. 

>>>>>>>>>><<<<<<<<<< 
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Mūsu   

sabiedrības 

jaunieši 

piedalās  

šajā 

programmā! 

 
 

Nāciet 

un 

 izbaudiet 

izrādi. 
 

 

 

Aleks Konters 

Marita Pelēce 

Jūlēns Pone 

Pauls Švalbe 
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Dokumentālās filmas “Valiant” izrāde  
Feature Documentary “Valiant!” 

 

 

 

 

Sestdien, 25. martā 

plkst. 14:00 (2:00 pm) – durvis atveras 
14:00, filmas izrāde sākas 14:30  

JAUNA VIETA: Kinoteātrī “Trylon” 

Minneapoles Dienvidos 

Adrese: 2820 E 33rd St.,  
Minneapolis, MN 55406 

 Pie kinoteātra ir neliela stāvvieta, bet ir 
viegli arī atrast vietu ielas malā kinoteātra 
apkārtnē (uz Minnehaha Ave. mašīnas var 

atstāt abās ielas pusēs)  

Ieeja pret ziedojumiem 

Saturday, March 25th 

Door opens at 2 pm, screening starts at 
2:30 pm 

 NEW LOCATION: Movie Theater “Trylon” 

South Minneapolis 

Address: 2820 E 33rd St.,  
Minneapolis, MN 55406  

There is a small parking lot by the movie 
theater, but plenty of street parking 

available on nearby streets. You can park 
on both sides of Minnehaha Ave.  

Admission by donation 

Aukstā kara noslēguma fāzē 20. gs. 80. gados Ziemeļamerikas latviešu jauniešu politiskās 
demonstrācijas piesaistīja preses uzmanību Baltijas valstu okupācijas jautājumam. Tas bija laiks, 
kad tikai retais amerikānis prata atrast Latvijas vārdu uz pasaules kartes. Filma ir stāsts par 
trimdas latviešu jauniešu izdomu, trakulīgumu, drosmi un nacionālpatriotisko stāju, kas tiek 
atklāts, izmantojot vienas ļoti īpašas automašīnas dzīvesstāstu – tas ir Juŗa Bļodnieka vecais 
"Chrysler Valiant Slant Six” auto, kas, apzīmēts ar pretpadomju lozungiem, ir glabājies zem 
brezenta jau 25 gadus. 
  
Šo dokumentālo filmu kopīgi izveidojušas Amerikas latviete, Minesotas latviešiem pazīstamā 
Māra Pelēce no Mineapoles (dokumentālās filmas “Starp Latvijām”, “Satiksimies Gaŗezerā!”, 
“Trimda dimd” cikls), un “Latvieši pasaulē” (LaPa) muzeja un pētniecības centra kuratore, filmas 
producente, Austrālijas latviete Marianna Auliciems. 
  
Filma latviešu valodā ar angļu valodas subtitriem 
Organizē Latviešu Organizāciju Apvienība Minesotā (LOAM) 
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The feature documentary “Valiant!” centers on the 
activities of the 1980s’ North American Latvian youth 
protesting Soviet occupation of Latvia and the Baltic 
States during the last years of the Cold War. From 
chaining themselves to the Russian Embassy, to 
organizing the “Freedom” cruise along the maritime 
border of the Soviet Baltic states – they were focused 
on maintaining the plight of the Baltic States in the 
world’s eye.  The main hero is Juris Bļodnieks’ old 
Chrysler Valiant “Slant Six” automobile – painted with 
anti-Soviet slogans and stored under a tarp for the 
last 25 years. A generation of U.S. Latvians 
remembers the car appearing in demonstrations 
across North America.  

This documentary is directed by Latvian American 
Māra Pelēcis of Minneapolis, who for more than 20 
years has worked as a documentary film director, creating documentaries about Latvians in 
exile:  “Between Latvias”, “Let’s Meet in Gaŗezers!”, and the series of short films “Trimda 
Dimd”. Latvian-Australian Marianna Auliciems is the producer for the documentary and is the 
head curator of the “Latvians Abroad – Museum and Research Centre”.  

In Latvian with English subtitles. 

 >>>>>>>>>><<<<<<<<<< 
Informācija no Latviešu Fonda par Bostonas Baltijas filmu festivālu (BBFF) un 

piedāvātajām filmām 
 
Virtuālajā piedāvājumā no 6.-19. martam iespējams noskatīties divas LF atbalstītās 
filmas:  "The Story of the Baltic University" un "Māsas" (Sisters), kas nesen saņēmusi 
vairākus starptautiskus apbalvojumus.  
 
Pievienota  saite uz virtuālā festivāla piedāvājumu.  
 
Iesaku arī Matīsa Kažas jaunāko filmu "Neona pavasaris".  
 
Matīss saka: "Es vēlējos pastāstīt godīgu stāstu par tām emocijām un pārdzīvojumiem, ko 
piedzīvo mūsdienu jaunieši, mani laikabiedri. Garo kadru piesātinātajam kameras darbam 
uzdevums bija panākt dokumentālu ticamības un klātesamības sajūtu, arī aktieriem bija 
uzdevums spēlēt hiperrēalistiski." 
 

Aicinu jūs nepaiet garām arī igauņu un lietuviešu filmām, jo vienmēr ir interesanti ieraudzīt 
mūs vienojošo un atšķirīgo. 
          
 

 
      Patīkamu skatīšanos! 
Renate Kenney 
Priekšsēde 
Latviešu Fonds 
www.latviesufonds.org 

https://bostonbalticfilm.festivee.com/
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Paldies! Paldies! Paldies! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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! 

 

 

Sirsnīgs paldies draudzes mācītājai Ilzei par 

dzimšanas dienas apsveikumu. 

 

Tāpat pateicība draudzei par baznīcas gada 

grāmatu. 

 

Paldies arī Pērkonītim un skolas bērniem par 

piparkūkām un sīkajiem gardumiem. Labi garšoja. 

 

 

Pateicībā, Mirdza Eglītis 

 

 

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 un draudze spiesta maksāt soda naudu. 

Church Services and Calendar of Events 

Sunday, March 5, 10:30am – Church Service followed by Latvian School Draudzīgais 
Aicinājums.  

Sunday, March 12, 10:30am – Church Service with Holy Communion followed by 
fellowship. Pastor emeritus Gunārs Lazdiņš. 

Sunday, March 19, 10:30am – Church Service followed by fellowship.  

Sunday, March 26, 10:30am – Church Service followed by fellowship.  

Sunday, April 2, 10:30am – Palm Sunday Church Service with Holy Communion, 
children’s sermon and Sunday school followed by fellowship. 

Thursday, April 6, 5:00pm – Holy Thursday Church Service with Holy Communion.  

Friday, April 7, 5:00pm – Good Friday Church Service.  

Sunday, April 9, 8:00am – Easter Sunday Church Service followed by an Easter 
breakfast.  

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

 

 

 

 

 

 

 

 


