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Krišjāņa Barona piemiņai 

 

Tava drosme, spēka vārdi 

Tautas sirdi dedzināja; 

Tautu darbos mudinot, 

Pats tu darbā iededzies. 

Tautas ceļā stājās mošķi, 

Tu tos varen izšķaidīji, 

Tev kā upei cēlās krūts, 

Droši gāzies klintīm pāri. 

Celmus lauzi, druvu kopi, -- 

Rakstu sēklu kaisīdams, -- 

Līdz nu visas malu malas 

Zeļ un zaļo, kuplo, zied. 

 

Mācītāja ILZE LARSEN 

952-449-1092 

revilze@hotmail.com 

Draudzes priekšniece  

KRISTĪNE KONTERE 

952-412-4591 

 

3152 17th Ave S 

MINNEAPOLIS, MN 55407 

612-722-4622 

mndraudze@gmail.com 

www.mndraudze.org 

Jānis Rainis 

(1865 - 1929) 
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Draudzes dzīve novembrī 

 
Svētdien, 6. novembrī, plkst. 10:30 – Divdesmit otrā svētdiena pēc Vasarsvētkiem. 
 Dievkalpojums. Sekos kafija un sadraudzība. 
 
Piektdien, 11. novembrī, plkst. 11:00 – Bībeles stunda, baznīcā. 

Svētdien, 13. novembrī, plkst. 10:30 – Divdesmit trešā svētdiena pēc Vasarsvētkiem. 
 Dievkalpojums.  Sekos kafija un sadraudzība. 
 
Svētdien, 20. novembrī, plkst. 10:30 – Pēdējā svētdiena pēc Vasarsvētkiem. 
 Dievkalpojums ar Dievgaldu. Mūžības svētdiena – Mirušo piemiņas diena un 
 18. novembra atzīmēšana. 

Pēc dievkalpojuma notiek Latvijas neatkarības svētku svinīgs sarīkojums „Dziesmu 
svētku atskaņas” baznīcas otrā stāva zālē. Piedalās draudzes koris, tautas deju kopa 
„Pērkonītis”, tautas dziesmu ansamblis ”Teiksma”, latviešu skola. Sekos sadraudzība. 

JAUNĀ BAZNĪCAS GADA SĀKUMS 

Svētdien, 27. novembrī, plkst. 10:30 – Pirmās Adventes Dievkalpojums. Sekos kafija 
 un sadraudzība. 

Sestdien, 3. decembrī, plkst. 11:00-15:00 – Ziemassvētku tirdziņš. 
 
Svētdien , 4. decembrī, plkst. 10:30 –  Otrās Adventes Dievkalpojums ar uzrunu 
 bērniem. Sekos kafija un sadraudzība. 
 
Piektdien, 9. decembrī, plkst. 11:00 – Bībeles stunda, baznīcā. 

Svētdien, 11. decembrī, plkst. 10:30 – Trešās Adventes Dievkalpojums ar Dievgaldu. 
 Sekos kafija un sadraudzība. 

  

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

Draudzes biroja stundas 

TREŠDIENĀS no 10:00 līdz 14:00, 

 

mācītāja Ilze Larsen,  

grāmatvedis Indulis Valters 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 



 “Tad pienāca kādi saduķeji – tie noliedz augšāmcelšanos – un 

viņam jautāja: “Skolotāj, Mozus mums rakstīja: ja kādam nomirst 
brālis, kam ir sieva, bet nav bērnu, tad lai viņš ņem sev brāļa sievu un 
dod savam brālim pēcnācējus. – Bija septiņi brāļi, un pirmais, 
apņēmis sievu, nomira, būdams bez bērniem; arī otrais un trešais 
apprecēja viņu, tāpat pārējie līdz pat septītajam, un visi nomira, 
neatstādami bērnus. Beigās nomira arī sieva. Kuram no tiem viņa būs 
sieva augšāmcelšanā?  Viņa taču bija sieva visiem septiņiem.” Jēzus 
viņiem sacīja: “Šī laikmeta dēli precas un tiek precēti; bet tie, kas būs 
cienīgi sasniegt to laikmetu un augšāmcelšanos no mirušajiem, nedz precēsies, nedz 
tiks precēti. Tie vairs nevar nomirt, jo ir līdzīgi eņģeļiem un ir Dieva dēli, būdami 
augšāmcelšanās dēli. Bet, ka mirušie celsies augšām, to arī Mozus ir rādījis 
stāstā par ērkšķu krūmu, kur Kungu sauc par Ābrahāma Dievu, Īzaka Dievu un Jēkaba 
Dievu. Dievs nav mirušo, bet dzīvo Dievs, jo viņam visi ir dzīvi.” (Lūkas 20:27-38) 
  

 Vai esat pamanījuši, ka vārdu “dzīvs/dzīva” lietojam divos dažādos izsteiksmes 

veidos? Piemēram, kādreiz sakam: “Pagājušā gadā, kad viņš bija vēl dzīvs, notika tas 
un tas.” Vai arī: “Viņa pārcieta smagu slimību, bet vismaz ir dzīva.” Bet citā gadījumā 
sakam, piemēram: “Kad viņa ir šeit, viņa ir pilnīgi cits cilvēks – pilna ar dzīvību, viņas 
balsī var dzirdēt dzīvību!” Vai arī: “Es nezināju, ko nozīmē dzīvot, kamēr satiku tevi.” 
 

 Šodien vēlos, lai visi padomājam - vai spējam iedomāties dzīvi, kuru Dievs 

mums devis un kurai Dievs mūs aicina? Darīsim tā, jo bieži saprotam vārdu “dzīvs” kā 
to, ka neesam miruši vai beigti. Bet ja nu ir tā, ka būt dzīvam nozīme vairāk par to?! 
Mūsu LELB Pasaulē gadagrāmatā 1. novembris ir atzīmēta kā VISU SVĒTO DIENA. 
Vai to zināji? Vai esi to pamanījis? 
 

 30. oktobrī, pagājušā svētdienā mūsu draudzē bija tik skaists un daudzsološs 

notikums, kad trīs jauni cilvēki apliecināja savu ticību Dievam un apliecināja piederēt 
Kristus baznīcai. Kaiva, MJ un Tamāra ir drosmes piemērs mums visiem – laikā, kad, kā 
Archibīskape minēja sprediķī, daudzi no baznīcas vai nu aiziet vai attālinās. Nākošajā 
dienā bija 31. oktobris – baznīcai Ticības atjaunošanas jeb Reformācijas svētku diena, 
kad atceramies Mārtiņa Lutera – viena cilvēka uzņēmību, pārliecību un ticību, ka 
baznīca var mainīties, ieklausoties Dieva Vārdā no Svētajiem rakstiem. 
 

 Populārajā un patērētāju kultūrā tā ir iegadījies, ka 31. oktobris ir arī Helovīna 

vakars. Šogad biju ļoti priecīga, jo pirmo reizi pie manām durvīm arī klauvēja maskās 
saģērbušies trick-or-treaters. 
Kad agrāk dzīvoju Mičiganā, mēs dzīvojām tālāk nost no Helovīna konfekšu galvenajām 
dalīšanas vietām. Mani bērni vēl auga un gāju ar viņiem kopā kofektes lasīt, nevis dalīt. 
Man un viņiem būs vienmēr atmiņā, kā mazās South Haven pilsētas ielas piepildījas ar 
simtiem bērnu. Mums pagāja vairākas stundas izstaigāt katru māju, kur varēja prasīt 
treat! Kā jau pieņemts, pēc tradīcijas mēs gājām lasīt ķirbjus un tos vēlāk izgriezt 
Helovīnam piederošā izskatā un ielikt sveci vidū. Nezinu vai visām mammām vai tētiem 
tā liekas, bet bieži ķēmīgās un biedējošās maskas man lika sev iekšēji uzdot jautājumu: 
kāda tādām šausmīgām maskām jēga? 
 

 Īru un skotu senajai tautu tradīcijai par All Hallows Eve ir dažādi nostāsti. 

Galvenais ir par to, ka mirušo dvēseles 31. oktobra (vai vasaras beigās un rudens 
sākumā) vakarā atgriežas uz zemes. Kāpēc senie īri un skoti taisīja šausmu sejas 
dārzeņos, es nevaru atrast vienotu stāstu vai tradīciju. Bet liekas, ka viņu skatījumā 
mirušie “ciemiņi” bija jāatbaida vai no tiem jātiek vaļā.  

GARĪGĀ 

MAIZE 
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 Mūsu latviešu tautas tradīcijā veļu laikā, dzimtas mirušie nāk apciemot (nevis 

baidīt) šajā saulē dzīvojošos un apvaicāties kā klājas. Man tas liekas daudz tuvāks un 
saprotamāks, lai gan izdalīt konfektes vakar vakarā bērniem arī man bija liels prieks. 
Viens un tas pats laiks – divas dažādas tautas un dzīves uztveres par nāvi, pēcnāvi un 
dzīvi. 
 

 Un tā, kad mani bērni sāka vairāk saprast un paši domāt savas domas, arī es to 

uzņēmos darīt. Daudzus gadus Helovīnu vakarā savā ķirbī vairs negriežu briesmoņu un 
ķēmu sejas, bet griežu ēņģeļa tēlu. Ceru, ka mani bērni kādreiz to atcerēsies, kad 
pieauguši prasīs: “Mamma, kāpēc tu tā darīji, nevis kā citi?” Tāpēc, ka 1. novembrī 
pusnaktī iestājas Visu Svēto Diena, kad visas bailes un šausmas ir uzvarētas. Kad varu 
ticēt - ne vien ar vārdiem, ko saku Ticības apliecībā, bet dziļi ticēt Dievam, ka “visu 
svēto sadraudzība” nav vārdi vien. Tiem ir saturs un kodols – Dieva paša 
būtībā. Labais vienmēr uzvar. 

  
 Evaņģēlija stāstā šodien, saduķeji, kuri “noliedz augšāmcelšanos” (ievēro – šis 

notiek Jēzus dzīves laikā!) ir atnākuši pie Jēzus prasīt vai pēc nāves dzīvē ir tāda pati 
kārtība kā šajā dzīvē? Jo lūk, pirmtēvs, viņu vienīgais un galvenais teoloģijas 
pamatlicējs Mozus, reiz ir kaut ko, kaut kur teicis. Šis pirmtēvs ir vienīgais, saduķeju 
uzskatā, kurā vērts klausīties. Viņu dotais piemērs ir sarkastisks pasaules uzskats par 
septiņiem brāļiem, kuri nomirst un viena sieviete kļūst par sievu katram nākošajam. 
Nabaga sieviete – viņai neviens neprasīja, ko viņa vēlas!  
 

 Saduķeji bija glumi kā zuši un izmanto sava laika politisko, reliģisko tradīciju, 

uzrunājot Jēzu. Galvenais, ko mums paturēt prātā ir tas, ka tajā laikā vēl nav pazīstama 
ideja par dvēseles ceļu pie Dieva, atstājot ķermeni pilnīgi atsevišķi satrūdēšanai. Jēzus 
laikā un apkārtnes ļaudīm tāda teoloģija nav pazīstama. Dzīve norisinās tavā ķermenī, 
miesā. Bez ķermeņa vai miesas – dzīvība nepastāv. Ko tad Jēzus saka šiem vīriem, 
šiem saduķejiem – augstākās sabiedrības, labklājībā pieradušiem tradicionālistiem, kuri 
dzīvo kaut kur Austin, Texas, vai Beverly Hills, California – ko Jēzus viņiem atbild? 
Kāda būs dzīve pēc nāves, kāda būs augšāmcelšanās? 
 

  Atbildē, Jēzus citē Mozu pašu un Mozus Dieva atklāsmes galveno notikumu - 

degošo ērkšķu krūmu. Tajā ir klāt Ābrahāma, Īzaka un Jēkaba Dievs. Ja šie trīs, viņu 
reliģiskās tradīcījas pamatlicēji, dzīvotu mirušo valstībā, - kā var būt, ka Mozus satiek 
viņu Dievu dzīvo pasaulē? Saduķeji piekrīt, ka Jēzus viņiem labi un viņu poshmark 
prasībām pieņemami ir atbildējis, aiziet un turpmāk liek Jēzu mierā, saka evaņģēlijs. Lai 
gan vēlāk, saduķeji piedalījās konspirācijā, izbeigt Jēzus dzīvi šajā pasaulē. 
 

 Tāpat kā toreiz Jēzus laikabiedriem, arī mums ir jautājumi un ir grūti iedomāties 

augšāmcelšanās notikumu. Satiekot augšāmcelto Jēzu, mēs – Jēzus mācekļi viņu 
pazīst ar grūtībām. Augšistabā, ceļā uz Emmaus pilsētu… Miris un tomēr dzīvs, 
augšāmceltajā Jēzū kapkmens smagums veļas nost, dzīvi dodoša vēsma atslēdz 
aizslēgtas durvis, šaubīgie metas ceļos un Dieva mīlestība plūst uz visiem. Visiem! 
Tiem, kas Jēzu nodeva, kas noliedza, kas sita krustā. Visi Jēzu sāk pazīt! 
 

 Esam raduši domāt, ka dzīvot ir pretstats būt mirušam, ka būt dzīvam nevar būt 

nekādā veidā saistīts ar nāvi. Un tomēr - augšāmceltais Jēzus ir arī krustā sistais Jēzus. 
Augšāmcēlies Jēzus nāk pie mums, viņa mācekļiem, rādot rētas savās rokās un sānos. 
Dievam, krustā sistais un augšāmceltais, dzīvais Jēzus nav pretstats, bet viena esība. 
Un ja tev liekas, ka būt augšāmceltam nozīmē spēlēt zelta arfu debesīs un valkāt 
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spožas baltas drēbes – nevilcinies to turpināt! Jo neviens no mums nespēj šajā dzīvē 
dabūt 5 vai A+ atzīmi par to, kā mēs saprotam dzīvi pēc nāves. Neviens. 
 

 Kas tevi glābs, un kas vedīs tevi ceļā uz pilnu dzīvi, ir atrast, saprast, sajust, 

zināt – tu esi mīlēts ar mīlestību, kas nāvi padara bezspēcīgu. Šī mīlestība ir tik stipra, 
ka pat naglu brūces nespēj to izdzēst, bet tikai dot vēl stiprāku un lielāku gaismu cauri 
rētām! Un kad tu būsi pilnīgi apņemts ar Dieva mīlestības un dzīvības gaismu, tev vairs 
nebūs svarīgi, kurā dzīves pusē tu esi - šajā vai nākošajā dzīvē. Jo viss būs dzīvs and 
pāri plūstošs ar mīlestību, kurai beigas nav un nebūs. 

Jo Dievam pieder gods, spēks un vara mūžīgi, mūžos. – Āmen. 

 
Mācītāja Ilze 

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

LŪGŠANA IESVĒTĪBU DIEVKALPOJUMĀ 30. OKTOBRĪ 
 

 Dievs, mēs pateicamies, ka lai cik augstu mēs kāptu kā Caķejs, lai Tevi 

ieraudzītu, vai  Lai cik zemu mēs ietu tumšās dzīves ielejās – Tu mūs redzi, Tu 

pacel savu skatu uz mums un sauc mūs katru vārdā. Nav tādas vietas, kur mēs 

spētu no Tevi paslēpties. Tavas mīlestības pilnās acis mūs vienmēr atrod. Tu 

redzi mūs, jo esam Tavai sirdij tuvi. Tava mīlestība ir augstāka par visu, ko 

spējam saprast par Tevi un Tava žēlastība sniedzas līdz padebešiem.  

 

 Šodien, Tavā namā sanākuši, dod lai mēs sajūtam Tavu klātbūtni, zinam, ka esam 

pamanīti. Tavas mīlestības gaismā, lai mūsu katra dzīve un visu mūsu tuvinieku, draugu dzīves 

tiek mainītas, līdzīgi kā notika ar Caķeju.  

 

 Šodien īpaši paceļam lūgšanā trīs jaunos draudzes locekļus – Kaivu, MJ un Tamāru. Vadi 

viņas ticības ceļā, lai viņas redzētu un ieraudzītu Tevi, Jēzu. Un lai Tu ņemtu mājas vietu viņu 

sirdīs. Svētī viņu ģimenes, draugus – kas sanākuši šeit dievnamā svētku dienā. Svētī ģimenes 

tuvu un tālu.  

 Ticot uz visu svēto sadraudzi, kā nupat visi teicām ticības apliecībā, mēs paceļam 

lūgšanās tās dvēseles, kuras jau mūžībā pie Tevis, Dievs –  

Tamāras vecmāmiņu  Skaidrīti Štolceri un vecpapu Laimoni Ozolu;  

Kaivas vecotēvu Ivaru Andreju Pelēci;  

MJ vecomammu Luellu Goforth.   

Tāpat, tavs Gars lai vieno viņas ar mīļiem tuviniekiem, kuri piedalās dievkalpojumā 

virtuāli, dievkalpojuma tiešraidē – Latvijā MJ vecvecāki Dzidra un Gunārs, visi citi Kaivas 

un Tamāras ģimenes locekļi.  

 

 Svēti mūsu draudzi. Atbildi katra lūgšanas, īpaši to draudzes locekļu lūgšanas, kas 

piedzīvo dzīves grūtības, kas noguruši, kas slimi, vientuļi vai sēro. Kam piedzīvoti prieka brīži – 

lai prieks vairojas!  

 Vadi, svētī un uzturi Kristus mīlestībā visu mūsu Baznīcu tuvu un tālu. Šodien īpaši svētī 

Archibīskapi Laumu, kura ir mūsu vidū dievkalpojumā.  

Tavs Gars lai vieno, vada un sargā katru. Sauc mūs katru savā vārdā un 

lūdzam - dod Dievs, mums zināt, ka esam Tevis bezgalīgi mīlēti.  

Kristus vārdā to lūdzam – āmen.  
 

Mācītāja Ilze 



VIDIENES APGABALA DRAUDŽU KONFERENCE OKTOBRĪ 

 
 Šoruden, 8.-9. oktobrī, notika LELBA Vidienas apgabala 

draudžu konference – pirmā pēc COVID pandēmijas. Draudžu 
pārstāvjus un garīdzniekus uzņēma Kalamazū Apvienotā draudze 
savā jaunajā dievnamā. Piedalījos un pārstāvēju mūsu Mineapoles-St. 
Paulas draudzi ar lielu prieku. Ceļoju uz Mičiganu kopā ar MJ – astoņu 
stundu ceļš, kopā braucot, bija daudz “ātrāks”. 

 Konferencē sanāca un tika pārstāvētas 13 draudzes no 15. Mūsu 

vidū arī bija LELBA priekšniece prāv. Anita Vārsberga-Pāža. 
Pirmā diena iesākās ar svētbrīdi, ko vadīja mūsu Vidienes apgabala prāveste Dr. Sarma 
Eglīte. Sekoja apgabala ziņojumi, LELBA priekšnieces Vārsbergas–Pāžas pārskats, 
sveiciens no LELBPasaulē Archibīskapes Žušēvicas un viņas īss pārskats. Galvenais, 
ko konfenrece paveica bija darba grupu darbs. Šoreiz tas atjautīgi bija sadalīts piecās 
grupās.  

Katrai grupai bija bija savs temats, uz kuru jāatbild ar sešiem vārdiem: 

1. Mūsu Kopbaznīca - Ko Tev nozīmē LELBP? LELBA? 
2. Ko Tu sagaidi no LELBP, LELBA, Vidienes apgabala? 
3. Kas LELBĀ / Apgabalā maināms? 
4. Nezināmais par LELBPasaulē, LELBA un Vidienes apgabalu. 
5. LELBA draudžu locekļu migrācija 

 Vadīju ceturto grupu –“Nezināmais par LELBP, LELBA, Vidienes apgabalu”. 

Atbildes bija dažādas, tomēr pietiekoši līdzīgas, lai varētu izvilkt kopēju tēmu. Vidienes 
apgabals dalīsies ar darba grupu informāciju, kad būs apkopoti visi rezultāti. Darbs 
turpinās arī pēc tam, lai tas ko draudžu pārstāvji ierosināja, minēja, dalījās – lai tas kļūst 
par dzīvu procesu. Tas iedvesmo mūsu apgabala draudzēm būt par Kristus baznīcu 
šajā laikmetā – pēc-pandēmijas un globālo politisko izaicinājumu kontekstā.  

 Man ir patiess prieks, ka šo grupu ieguldījums nepaliks ierakstīts tikai viena 

datumā – tas turpināsies. Šorīt, 1. novembrī, apgabala garīdznieki satikās Zoom un jau 
sāka likt pamatus iespējām piepildīt to, ko draudžu pārstāvji izteica atsevišķās darba 
grupās. Ir tik svarīgi uzklausīt un sadzirdēt vienam otra vēlēšanos būt dzīvai baznīcai. 

 Otrā diena sākās ar svētbrīdi un dažām nepabeigtām lietām. Konferences 

noslēgumā draudžu pārstāvji pulcējās Kalamazū apvienotās draudzes dievnamā uz 
dievkalpojumu. Sprediķoja LELBA priekšniece prāveste Anita Vārsberga-Pāža, 
dievgaldu iestādīja Vidienes apgabala prāveste Sarma Eglīte, bērnu uzrunu un lūgšanu 
teica Kalamazū draudzes mācītāja Aija Graham. Atkal priecājos, ka varēju pienest 
muzicēt dievkalpojumā uz sava čello, slavējot Dievu un pateicoties. 

Mācītāja Ilze 

>>>>>>>>>><<<<<<<<<< 
Bībeles stundas ar mācītaju Ilzi

 
Piektdien, 11. novembrī, plkst. 11:00 – baznīcas lejas telpās. 

>>>>>>>>>><<<<<<<<<< 
PALDIES! PALDIES! PALDIES!  

Sirsnīgi pateicos Gundai Luss un Maijai Zaeskai par lielo palīdzību izkārtojot manu veco 
mājvietu, lai es varētu pārcelties uz jauno dzīves vietu. 

Sirsnībā, Ilze Bakūze   

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

DRAUDZES 

DZĪVE 
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LATVIJAS VALSTS SVĒTKU AKTS 
 
 
 

Svētdien, 2022. gada 20. novembrī plkst. 12:00 
 
 

Latviešu ev. lut. draudzes dievnama lielajā zālē 
3152 17th Ave. S, Mineapolē, MN 

 

 

 
”Dziesmu svētku atskaņas” 

 
 

Programmā piedalās: 

Draudzes koris 

Tautas dziesmu ansamblis “Teiksma” 

Deju kopa “Pērkonītis” 

Latviešu skola 

Programmas vadītājs Ansis Vīksniņš sniegs pārskatu par 
Dziesmu svētku plānošanu un izpildīšanu 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Pēc sarīkojuma visi mīļi aicināti uz Gundas Luss cepto svētku kliņģeri, 

kafiju, glāzi vīna vai sulu 
 

Visi mīļi gaidīti!        Rīko draudze  
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  Uz redzēšanos tirdziņā!  

 

Mineapoles – St. Paulas latviešu ev. lut. draudzes 

(3152  17th Ave S, Minneapolis) 

Dāmu Saime 

sirsnīgi aicina  uz 

 

ZIEMASSVĒTKU TIRDZIŅU 
 

Sestdien, 2022. gada 3. decembrī  

no 11:00 līdz 3:00 pēcpusdienā 

 

Tirdziņā bagatīgā izvēlē rotas, keramika, grāmatas, apsveikuma kartiņas,  

audumi un citi daiļamatniecības izstrādājumi 

 

Tautisko ēdienu galds ēšanai uz vietas no 12 līdz 2:00, 

līdzņemšanai uz mājām, sākot no 12:00 (numurus izdalīs 11:00) 

 

 

 

 

 
 

Mineapoles – St. Paulas latviešu ev. lut. draudzes 

(3152  17th Ave S, Minneapolis) 

Ladies Aid 

invites you to our 

 

CHRISTMAS BAZAAR  
 

Saturday, December 3, 2022 from 11:00am – 3:00pm 

 

There will be a large selection of traditional gift items including jewelry, ceramics, 

books, greeting cards, woven goods and many other craft items 

Latvian food will be available for your dining pleasure from 12:00 to 2:00pm 

Baked goods sale starting at 12pm 

(Baked goods numbers available starting at 11:00am) 
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Laima Dingley māca Tamārai un MJ kā 

cept Dievgalda maizi. 
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Iesvētību diena 2022. gada 30. oktobris 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Mācītāja Ilze, MJ, Tamāra, Kaiva, Archibīskape Lauma. 
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APSVEICAM!!! 

 

KAIVU 

 

MJ 

 

TAMĀRU 

Fotogrāfijas no iesvētībām vēl ievietosim decembra izdevumā. 



 
Latvijas Republikas 14. Saeimas vēlēšanu rezultāti Mineapolē  

Saeimas vēlēšanās 1. oktobrī Minneapoles vēlēšanu iecirknī 

nobalsoja 81 vēlētāji. Vēlētāji atdeva savas balsis par 9 dažādiem 

partiju kandidātu sarakstiem (kopā bija 19 saraksti): 

 Jaunā VIENOTĪBA – 41  

 Zaļo un Zemnieku savienība – 1 

 Politiskā partija “Stabilitāte” – 2 

 Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!” – “Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” – 6 

 Konservatīvie – 4 

 “Progresīvie” – 15 

 Attīstībai/Par! – 7 

 “APVIENOTAIS SARAKSTS – Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, 

Liepājas partija” – 3 

 Politiskā partija “Republika” 

Iepriekšējās – 13. Saeimas vēlēšanās – Mineapolē nobalsoja 141 vēlētājs. Šī gada 

vēlēšanās vairāki vēlētāji izmantoja iespēju pieteikties balsošanai pa pastu. Balsojot pa 

pastu, pēc jaunajiem noteikumiem vairs nav vajadzīga pase – ir nepieciešams tikai 

personas kods.  

Gribu pateikt lielu paldies Mineapoles vēlēšanu komisijas locekļiem Egijai Loginai 

Džonsonei,  Selgai Pētersonei, Vilim Zaeskam par teicamo un rūpīgo brīvprātīgo darbu. 

Īpašs paldies sekretārei Zintai Ponei, kura ieguldīja lielu darbu un laiku, apgūstot un 

testējot jauno vēlēšanu norises programmu, lai vēlēšanu dienā viss ritētu gludi un bez 

aizķeršanās. 

Paldies Latviešu Organizāciju Apvienībai Minnesotā (LOAM) par materiālo atbalstu 

Mineapoles vēlēšanu iecirkņa darbībai un Mineapoles – St. Paulas Latviešu Ev. 

Luteriskās baznīcas draudzei par telpām vēlēšanu norisei. 

Kopumā vēlēšanu rezultātā Latvijas Republikas Saeimā iekļuva 7 partijas:  

Jaunai VIENOTĪBAI būs 26 deputātu vietas (no 100), Zaļo un Zemnieku savienībai – 

16, “APVIENOTAIS SARAKSTS – Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, 

Liepājas partija” – saņems 15 vietas, Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!” – “Tēvzemei 

un Brīvībai/LNNK” – 13, Politiskai partijai “Stabilitāte” – 11 vietas, sarakstam 

“Progresīvie” – 10 vietas, sarakstam ‘’LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ” – 9 vietas. 

Paldies visiem, kuri piedalījās vēlēšanās! Vēlēsim jaunajai Saeimai un 

valdībai veiksmīgu un saticīgu darbu Latvijas labā! 

 

Indra Halvorsone 

1007. Mineapoles vēlēšanu iecirkņa priekšsēdētāja   

DVĪŅU 

PILSĒTĀS UN 

PASAULĒ 
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Ar karogiem rotātā  

baznīcas ieieja. 

Vēlēšanu komisija gaida vēlētājus! 
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Sekretārei Zintai Ponei visi taustiņi 

klausa – gan klavieru, gan datora! 

Pirmā vēlētāja – Silvija Kancāne. 
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Vēlētāji 

2 paaudzēs – 

Kancānu ģimene. 

Pašai pēdējai 

balsotājai 

Maritai Pelēcei 

bija īpaši 

pavadoņi! 
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Latviešu skola saka paldies! 
 
 Mineapoles – St. Paulas latviešu skola arī šogad piedalījās Pasaules brīvo latviešu 
apvienības un Latviešu valodas aģentūras izsludinātajā diasporas skolu atbalsta konkursā un 
saņēma finansiālu atbalstu no Latvijas valdības EUR 2395.00 (apmēram 2395 dolāru) apmērā.   
 
 Lielākā daļa šīs naudas ($2100) domāta skolas telpu īres apmaksai, bet par pārējo 
summu skolas ir iegādājusies mācību materiālus.  
 
 Skola saņēma arī EUR 417.00 (aptuveni 417 dolāru) kā atbalstu skolas pārstāvja dalībai 
LVA skolotāju konferencē Latvijā. Skolu šajā konferencē pārstāvēja pārzine Indra Halvorsone. 
Caur Amerikas Latviešu Apvienības Izglītības nozari, sedzot lidojuma izmaksas, atbalstu no 
Latvijas valdības saņēma arī skolotāja Kira Birmane, kura piedalījās ALAs rīkotajā ASV latviešu 
skolu skolotāju konferencē Priedainē, NJ. 
  
 Liels paldies Latvijas valdībai, Latviešu valodas aģentūrai, PBLA, ALAs Izglītības nozarei 
par atbalstu un rūpēm! 
                             Pateicībā - skolas saime 
 
 
 

 

Vēlēšanu komisija skaita plusus un mīnusus! 
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Lūgums no latviešu skolas - ziedojiet mantas tirdziņa loterijai! 

Jums patīk nopirkt kādas jaukas lietas veikalu izpārdošanās “katram gadījumam”? 
Varbūt iekrājušās jaunas vai mazlietos lietas, kurām nav īsti 
vietas jūsu mājās?  

Vēlaties atbalstīt mūsu latviešu skolu? 

Izmantojiet izdevību - ZIEDOJIET mantas latviešu skolas 
loterijai Ziemsvētku tirdziņa laikā 3. 
decembrī!  

Priecāsimies par spēlēm bērniem un jauniešiem, puzlēm, 
mazām Matchbox automašīnām, zobu birstēm, 

šokolādēm, mīkstām rotaļlietām, lietām mājas dekorēšanai, 
svecēm un svečturiem, ziepēm, skaistām krūzītēm utt. 
pieaugušajiem.  

Varat ziedot arī dāvanu kartes  
(mazas summas, piem., 5 vai 10 dolāri 
Starbucks vai Caribou kafejnīcās u.c.) 

Atnestās mantas lieciet kastē ar uzrakstu “LOTERIJAI”, kas atradīsies blakus galdiņam 
pie ieejas baznīcas zālē 2. stāvā (līdz 1. decembrim). 

Liels paldies par jūsu atbalstu!      Skolas saime 

>>>>>>>>>><<<<<<<<<< 
Latvisks paldies ... 

 
 Grūti atrast vārdus, vai tādi vispārīgi ir, kā pateikties XV Vispārējo latviešu 
dziesmu un deju svētku Minesota, ASV, rīkotājiem, vadītājiem un darba izpildītājiem, 
svētku viesiem no tuvienes un tālienes, arī Latvijas, un daudzajiem žurnālistiem un 
latviska vārda turpinātājiem un kalējiem.  
 Bet galu gala viss, slēpjas vienkāršībā , kur var atrast sirds siltumu bez 
aizspriedumiem vai aprēķiniem. 
 Darītāju bija daudz, atbalstītāju vel vairāk, bet vislielākā bija sabiedrības 
līdzdalība tik daudzos veidos. Izsmeļoši un lietišķi atreferējumi un stāstījumi bija 
atrodami mūsu presē, LAIKS avīzē, kā arī vietējo amerikāņu presē.  
 Paldies Dievam, ka nebija nekādu starpgadījumu , kas atstātu nelabu iespaidu uz 
ārieni. Arī sērga ar COVID vīrusu, it kā pieklusa, izņemot varbūt retus gadījumus. 
 Sevišķa pateicība un atzinība jāizsaka Dziesmu svētku rīcības komitejas 
vadītājam, nenogurstošajam Ansim Vīksniņam un viņa sievai Ann un visai rīcības 
komitejai sekojošā sastāvā: Baiba Olingere, Zinta Pone, Indra Halvorsone, Larisa 
Ozola, Andrejs Lazda, Andris Valdmanis, Anna Hobbs, Benjamiņš Aļļe, Māra Pelēce, 
Jānis Barobs, Krisīte Skare, Astrīda Liziņa. 
 Bet nedrīkstam nekad aizmirst katru mūsu diasporas tautieti, kas piedalījās tik 
daudzos veidos. Tas viss mūs stiprināja un priecēja. 
 
L A T V I S K S - p a I d i e s. 

 
Jānis Dimants 

( Šoreiz, tikai skatītājs) 
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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! 

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, November 6, 10:30am – Church Service followed by fellowship. 

Sunday, November 13, 10:30am – Church Service followed by fellowship . 

Sunday, November 20, 10:30am – Church Service with Holy Communion.  

 Latvia’s Independence Day celebration @12:00pm, followed by fellowship. 

Sunday, November 27, 10:30am – First Day of Advent. Church Service followed by 
fellowship. 

Saturday, December 3, 11:00am - 3:00pm – Christmas Bazaar. 

Sunday, December 4, 10:30am – Second Day of Advent. Church Service, children’s 
sermon followed by fellowship. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 


