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Visas pamales garo no siena. 
Trešais pļāvums tik negribot mirst. 
Zelta bumbierī nobriest šī diena, 
pirms vēl vasaras villaine irst. 

Saules sunīši pārkrusto taku; 
ežiem līdzīgi, nemāk tie riet. 
Zeme apvelkas mākoņu jaku 
un pret rudeni palēnām iet. 

 
 
 



LELBA Vidienes apgabala konference norisināsies no 4. līdz 6. novembrim mūsu 
baznīcā. Sadraudzības vakars ar vakariņām un Sarmas Straumanes iestudētu lugu 
sestdien, 5. novembrī, plkst. 18:00. Lūdzam iepriekš pieteikties vakariņām pie 
draudzes priekšnieces Kristīnes Konteres līdz 29. oktobrim. Visi mīļi aicināti! 
 

Draudzes dzīve oktobrī 

Svētdien, 2. oktobrī, plkst. 10:00 – Pļaujas svētku DIEVKALPOJUMS ar Svēto vakarēdienu, 
piedalīsies draudzes koris un būs bērnu uzruna, svētdienas skola, sekos mielasts, 
mācītāja Dāga Demandta prezentācija par projekta “Mīlestība mammām” izdali. 

Svētdien, 9. oktobrī, plkst. 10:00 – Divdesmit pirmā svētdiena pēc Vasarsvētkiem. 
DIEVKALPOJUMS. Sekos sadraudzība un Māra Bergmaņa prezentācija par Īles 
baznīcas atjaunošanu. 

Svētdien, 16. oktobrī, plkst. 10:00 – Divdesmit otrā svētdiena pēc Vasarsvētkiem. 
DIEVKALPOJUMS. Sekos sadraudzība. 

Ceturtdien, 20. oktobrī, plkst. 11:00 – Rīta Bībeles stunda, tiek dziļāk pētīts Marka evaņģēlijs. 

Sestdien, 22. oktobrī, plkst. 18:45 – Svecīšu vakars Crystal Lake kapsētā. Sekos Jātnieku ģimenes 
gatavotas vakariņas baznīcā par labu „Pakāpieniem”. Vakariņas plkst. 19:45. 

Svētdien, 23. oktobrī, plkst. 10:00 – Divdesmit trešā svētdiena pēc Vasarsvētkiem. 
DIEVKALPOJUMS. Sekos sadraudzība. 

Otrdien, 25. oktobrī, plkst. 19:00 – Vakara Bībeles stunda, tiek dziļāk pētīts Jāņa evaņģēlijs. 
Bībeles stundu noturēs baznīcas biblotēkas telpās. 

Svētdien, 30. oktobrī, plkst. 10:00 – Reformācijas svētku DIEVKALPOJUMS ar Svēto vakarēdienu. 
Sekos sadraudzība . 

 

   

 

Svētdien, 6. novembrī, plkst. 10:00 – Divdesmit piektā svētdiena pēc Vasarsvētkiem. 
DIEVKALPOJUMS ar Svēto vakarēdienu. Sekos sadraudzība. Lūdzu ievērot, ka 
pulkstens „jāpagriež” stundu atpakaļ sakarā ar „Daylight savings time” beigām. 

 

 

  
 

 
Draudzes biroja stundas 

TREŠDIENĀS no 10:00 līdz 14:00 
mācītājs Dāgs Demandts, 

kasieris Visvaris Ģiga un darbvede Vija Treiberga. 

Ja baznīcas durvis darba laikā ir slēgtas, lūdzu 
piezvaniet durvju zvanu (durvju labajā pusē augšējais 

zvans augšējam stāvam, apakšējais zvans 
lejasstāvam). 

 
 
 

Pērminderu kalpošana 

Svētdien, 2. okt. – V. Konters, G. Luss, A. Švalbe. 
Svētdien, 9. okt. – A. Vīksniņš, L. Dingley. 
Svētdien, 16. okt. – G. Luss, S. Brūvelis. 
Svētdien, 23. okt. – A. Vīksniņš, G. Luss. 
Svētdien, 30. okt. – L. Dingley, S. Straumane. 
Svētdien, 6. nov. – A. Švalbe, V. Konters. 
 



Lieli ļaužu pūļi viņam sekoja, un, pagriezies pret tiem, viņš sacīja: “Ja kāds nāk pie manis un neienīst 
savu tēvu un māti, sievu un bērnus, brāļus un māsas un vēl arī pats savu dzīvību, tas nevar būt mans 
māceklis. Un, kas nenes savu krustu un neseko man, tas nevar būt mans māceklis. Kurš no jums, 
gribēdams celt torni, vispirms apsēdies neaprēķinās izdevumus, vai pietiks līdzekļu darba veikšanai, 
lai tad, kad viņš pamatus ieliek un nespēj pabeigt, visi, kas to redz, nesāk zoboties, sacīdami: šis 
cilvēks gan iesāka celt, bet nespēja pabeigt. Vai arī, kurš ķēniņš, gribēdams doties karot ar citu 
ķēniņu, vispirms apsēdies neapdomās, vai viņš ar desmit tūkstošiem spēs stāties pretī tam, kas nāk 
virsū ar divdesmit tūkstošiem. Bet, ja ne, viņš, kamēr tas vēl tālu, sūtīs vēstnešus, lai lūgtu mieru. 
Tāpat neviens no jums, kas neatteiksies no visa, kas tam pieder, nevar būt mans māceklis.”  
                                                                                                                        Lūkas evaņģēlijs 14:25-33                                                                                                      

Mācītāja Dāga Demandta sprediķis 2016. gada 4. septembrī 
Izrēķinot izmaksu 

Mēs visi vēlamies būt tuvu Jēzum. Dzirdēju šo stāstu par vienu mazu meiteni. Mazā meitene laizīja 
vienu, kā saka, “lolly pop” jeb cukurgailīti. Un meitene nolēma nokost lielu gabalu no šī cukurgailīša. 
Māte teica: “Uzmanies, tu varētu aizrīties un tad nebūs labi.” Meitene klusēja un skatījās uz māti… 
Viņa jautāja: “Ko nozīmē aizrīties un kas var notikt, ja es aizrijos?” Māte teica: “Tev pietrūks elpas un, 
iespējams, tu varētu nomirt.” Māte, nebūdama droša, vai meitene saprata, ko nozīmēja nomirt, 
turpināja un teica: “Lai būtu kopā ar Jēzu!” Un, pēkšņi, mazās meitenes seja sāka mirdzēt un viņa 
smaidīdama teica: “Es vēlos būt ar Jēzu!” 

Mēs visi vēlamies būt ar Jēzu. Tā mēs nākam uz šo vietu, šo baznīcu. Mēs jūtamies tuvāk Jēzum tad, 
kad mēs satiekamies ar citiem kristiešiem svētdienās. “Tur, kur divi vai trīs ir sanākuši manā vārdā, 
tur arī es esmu.” Tā ir teicis Jēzus. Mēs jūtamies tuvāk Viņam, kad mēs varam parunāt ar Viņu un 
dzirdēt Bībeles stāstus. Mēs bieži vien iedomājamies stāstu, kur bērni sēž pie Jēzus kājām. Mēs 
iedomājamies, ka mēs esam šie bērni, kas gaida Viņa bezrobežu mīlestību. Mēs vēlamies būt tuvu 
Jēzum un būt svētīti ar Viņa klātbūtni. Bet kādreiz mēs nesaprotam to izmaksu. Mēs vēlamies būt ar 
Jēzu, tomēr mēs īsti nesaprotam, ko tas no mums prasīs un cik tas maksās. Mēs kā šī meitene īsti 
nesaprotam līdz galam, ko nozīmē “būt kopā ar Jēzu”. Un cilvēki Bībelē neatšķiras no mums šodien. 
Daudzi cilvēki vēlējās būt tuvu Jēzum un saņemt Viņa svētības. Šodienas lasījumā mēs lasām: “Lieli 
ļaužu pūļi viņam sekoja”. Tik ļoti daudz cilvēku sekoja Jēzum. Cilvēki īsti līdz galam neizprata, kas 
Viņš ir, ka Viņš ir Dieva dēls. Viņi domāja, ka Viņš ir kāds pravietis, tādēļ viņi vēlējās būt Viņam tuvu. 
Ļaudis gaidīja un notika tas, ko viņi bija gaidījuši, Jēzus pagriezās pret tiem un viņus uzrunāja. 
Iespējams, viņi sagaidīja kādu stāstu vai paskaidrojumu vai svētību. Jā, Jēzus deva paskaidrojumus 
un svētīja viņus, bet nebija gluži, ko ļaudis bija sagaidījuši. Jēzus teica šos vārdus: “Ja kāds nāk pie 
manis un neienīst savu tēvu un māti, sievu un bērnus, brāļus un māsas un vēl arī pats savu dzīvību, 
tas nevar būt mans māceklis.” Un Viņš turpināja… “Un, kas nenes savu krustu un neseko man, tas 
nevar būt mans māceklis.” Manā uzskatā, Jēzus nebija labs PR cilvēks. Ko šie cilvēki domāja, kad 
Jēzus teica šo vārdus… Atceraties, viņi zināja, ko nozīmē krusta nāve, romieši šo nāves metodi bija 
jau sen izmantojuši daudziem. 

Vai būt tuvu Jēzum tiešām nozīmēja, ka cilvēkam būs jāmirst? Kāpēc Jēzus stāstīja cilvēkiem šīs 
lietas? Jo Viņš mīlēja viņus. Jēzus brīdināja savus sekotājus. Viņš brīdināja savus sekotājus, ka 
Dievs nāk pirmā vietā. Ka evaņģēlijs nāk pirmā vietā mūsu dzīvēs. Ka tas ir svarīgāks kā mūsu pašu 
dzīvības. Jēzus saka, izrēķinat izmaksu, lai man sekotu. Mēs lasām: “Kurš no jums, gribēdams celt 



torni, vispirms apsēdies neaprēķinās izdevumus, vai pietiks līdzekļu darba veikšanai, lai tad, kad viņš 
pamatus ieliek un nespēj pabeigt.” Tad, kad mums jāpērk mūsu dzīves vietai kāda dārga lieta kā 
ledusskapis, vai jāliek jauns jumts, mēs izrēķinām, vai mēs to varam atļauties. Tas ir, ko Jēzus mums 
māca, izrēķinat izmaksu. Mēs lasām 33. pantā: “Tāpat neviens no jums, kas neatteiksies no visa, kas 
tam pieder, nevar būt mans māceklis.” Lai būtu kristietis, lai saņemtu Dieva dāvanas, nav nekas 
jāmaksā, mēs kā luterāņi ticam, ka mums vienīgi ir vajadzīga ticība. Un Jēzus mums māca, ka būt 
par Viņa mācekli nebūs viegli un ir jāizrēķina izmaksa. Izmaksa bija ļoti augsta daudziem kristiešiem 
agrā baznīcā, kuri zaudēja savu dzīvību ticības dēļ. Viņi tika spīdzināti, vārīti dzīvi karstā ūdenī un 
sisti krustā. Dēļ tā, ka viņi atklāti ticēja, izmaksa bija liela. Un mēs zinām, ka ir vietas vēl šodien 
pasaulē, kur kristieši cieš dēļ savas ticības. 

Bet kas par mums? Kāda mums ir izmaksa šodien, lai sekotu Jēzum? Ir interesanti, atbilde ir tāda 
pati kā pirms 2,000 gadiem. Protams, neviens mūs nenogalēs dēļ tā, ka mēs nākam uz baznīcu 
šodien. Tomēr Jēzus mums māca: “Tāpat neviens no jums, kas neatteiksies no visa, kas tam pieder, 
nevar būt mans māceklis.” Izrēķinat izmaksu, cik maksā sekot Jēzum šodien? Tas ir tas jautājums, 
kas mums katram jāatbild. Tas var nozīmēt aizstāvēt savu ticību un aicinājumu. Tas var nozīmēt 
atteikties vai mainīt kādu pieņemtu domu, naidu vai aizspriedumu. Citiem tas var nozīmēt radikāli 
kaut ko mainīt savās dzīvēs, iespējams, lauzt kādu vecu tradīciju. Tiem, kas domā tikai par sevi vai 
savējiem, tas nozīmē likt Jēzus mīlestību pār sevis apmierinājumiem. Šajā pasaulē tas var nozīmēt 
ticēt, ka ir labāk dot nekā saņemt. Dažiem tas var nozīmēt zaudēt savu dzīvību, piedzimt no jauna. 
Mēs vēlamies būt tuvāk Jēzum. Mēs saprotam, tur ir izmaksas. Mums ir bailes. Es reiz redzēju šādu 
zīmi pie vienas baznīcas – “Warning: being a Christian may be hazardous to your health or way of 
life”. Daži domā, ka var sekot Jēzum, bet atstāt drošu attālumu. Jēzus vēlas vairāk, Viņš vēlas, lai 
mēs Viņam tuvu sekojam. Ir iespējams, ka nebūs viegli, ir iespējams, ka kāds romietis mēģinās mūs 
pagrābt. Bet ja mēs mirstam ar Kristu, mēs augšāmceļamies ar Kristu. Māsas un brāļi, peļņa ir šo 
izmaksu vērta! Āmen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Māc. Dāgs (vīrs melnā) un mūsu draudzes 
archivārs, bijušais draudzes priekšnieks 

Laimonis Sproģis (vīrs baltā). 
 



Raksts par projektu “Mīlestība mammām” no Auces Novada VĒSTĪM, 
no 2016. gada 15. septembra izdevuma 

Ar šiem vārdiem 2016. gada 17. augustā Vītiņu Tautas namā tika īstenots atbalsta projekts Zemgales 
māmiņām, kuru vadīja mācītājs Dāgs Demandts, Mineapoles – St. Paulas latviešu evaņģēliski 
luteriskās draudzes mācītājs, LELBA Jaunatnes nozares vadītājs. Mācītājs Dāgs to iesāka 2016. 
gada 28. jūlijā ar vēstuli Auces novada Sociālajam dienestam: “Sveicieni no Minesotas, ASV, rakstu, 
lai jūs aicinātu piedalīties vienā labdarības projektā, ko vada trimdas latviešu luteriskā baznīca. 
Pašreizējais projekts „Mīlestība mammām” atbalstīs Zemgales māmiņas, kas ir bērniņa gaidībās, kā 
arī mammas, kurām nesen piedzimuši mazulīši. Atbalstā ietilpst autiņi, mitrās salvetes, formula, ratiņi, 
bērnu gultiņas, vitamīni grūtniecēm, termometri, grāmatas utt… Rakstu Auces novadam ar aicinājumu 
piedalīties šajā projektā.” 

Bija saņemts norādījums, ka projektā ir doma atbalstīt trūcīgas mātes, daudzbērnu, kā arī vientuļās 
mātes, tās, kuras cīnās ar dzīves apstākļiem un nāk no Auces novada, ne vairāk kā 15 mammas 
(ģimenes). 

Auces novada Sociālajā dienestā tika savākta un apkopota informācija par ģimenēm, kuras varētu 
atbalstīt šī projekta ietvaros. Tās bija no Auces pilsētas sešas ģimenes, no Vītiņu pagasta divas 
ģimenes, no Bēnes pagasta divas ģimenes, kā arī no Ukru pagasta trīs ģimenes. 

Pasākuma dienā, pateicoties Auces novada pašvaldībai par piešķirto transportu, ģimenes tika 
atvestas uz Vītiņu Tautas namu un ar Auces novada Sociālā dienesta palīdzību tika noorganizēts 
pasākums, kur vispirms savus talantus dancošanā parādīja pirmsskolas izglītības iestādes “Pīlādzītis” 
mazie dancotāji, kā arī dziedāja Vītiņu vokālā ansambļa meitenes. 

Pēc koncerta iniciatīvu pārņēma mācītājs Dāgs ar jauniešu komandu. Stāstīja vēsturi par savām 
ģimenēm, kā viņu vecāki un vecvecāki nokļuvuši Amerikā II Pasaules kara laikā. Vēl jaunieši 
pastāstīja, ka nauda projektam tika saziedota ASV, veicot labdarības pasākumus, un kopsummā 
savākti $65,000 ASV dolāri, ar mērķi palīdzēt trūkumā nonākušām mammām/ģimenēm Latvijā, 
Zemgales reģionā, kurās ir jaundzimušie. Svinīgā daļa beidzās ar svēto lūgšanu un pateikšanos 
Dievam. 

Auces novada 13 ģimenes tika pie dāvanām – bērnu gultiņām un gultas piederumiem, ratiņiem, 
autiņbiksīšu iepakojumiem, vitamīniem, higiēnas precēm u.c. mazuļiem noderīgām lietām. Bija 
vērojams liels gandarījums no organizētāju puses un pateicība no vecākiem un ģimenēm. Pēc 
dāvanu saņemšanas Dāga kungs ar savu komandu personīgi iepazinās ar katru no šīm ģimenēm, 
kopīgi iemūžinot pasākumu fotogrāfijās. 

Esam priecīgi un pateicīgi par iespēju piedalīties šajā projektā! Sociālais dienests izsaka lielu 
pateicību mācītājam Dāgam Demandtam un jauniešiem no Ziemeļamerikas, kā arī Auces novada 
pašvaldībai par transportu, Vītiņu Tautas nama vadītājai Raisai Adamaitei, PII “Pīlādzītis” vadītājai 
Aijai Ginterei-Miknei, mūzikas skolotājai Ingai Šaulei, skolotājai Žeņai Gristiņai un visiem pārējiem, 
kuri mūs atbalstīja projektā. 

Aija Mule, sociālā darbiniece 



 

Altāra remontdarbi 
Oktobra mēnesī sāksies altāra remontdarbi, kur tiks lāpīts un uzlabots mūsu baznīcas altāris, īpaši 
plaisas, kas pa gadiem ir izveidojušās altāra paneļos. Viss altāris un sētiņa ap altāri arī tiks pilnībā 
nokrāsoti tajā pašā krāsā kā ir tagad – baltā. Protams, Jēzus glezna altārī paliks tā pati. Padome cer, 
ka darbus pabeigs līdz novembra sākumam. Pateicība Dievam, ka arī altāris iegūs jaunu un svaigu 
skatu. 

Dāmu saime aicina ziedot 
Mīļie draudzes locekļi, 
Varbūt esat ievērojuši, ka baznīcas virtuvē virs cepeškrāsnīm ir ielikta jauna ventilācijas sistēma. Tas 
bija nepieciešams sakarā ar jauniegādāto krāsni (bildē pa labi), lai sekotu pilsētas noteikumiem. 
Ventilācija ir pamatīga ar pamatīgu cenu $25,000 apmērā. Lai pārāk neiztukšotu dāmu saimes kasi, 
griežamies pie draudzes locekļiem ar lūgumu izpalīdzēt ar ziedojumiem pēc katra iespējām. Šī gada 
Pļaujas svētku pusdienu atlikums arī būs šim nolūkam. Tāpēc aicinām jūs apmeklēt un baudīt 
garšīgas pusdienas Pļaujas svētku mielastā pēc dievkalpojuma svētdien, 2. oktobrī, plkst. 10:00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dāmu saimes ziņas 
Septembra mēnesī pie galdiņa kalpoja Baiba Rudzīte 2x, Ilze Grotāne. Ziedus uz altāra lika dāmu 
saime. Par sadraudzību rūpējās Irēne Rudzīte 3x, Tīna Josta, Baiba Rudzīte. 
Ja varat palīdzēt sadraudzības stundā vai ziedot produktus, lūdzu sazinaties ar 
oktobra/novembra/decembra mēneša darba grupas vadītāju Skaidrīti Štolceri: 763-571-8680. 
Ja vēlaties likt ziedus uz altāŗa, zvaniet Laimai Dingley (612-866-3235) vai Selgai Pētersonei 
(651-484-6046). 

Lasīšanas pulciņš 

Lasīšanas pulciņš pašreiz lasa Noras Ikstenas grāmatu “Mātes piens”. Šo grāmatu pārrunāsim 
trešdien, 19. oktobrī, plkst. 10:00 no rīta baznīcas lejas telpās. Visi ir mīļi aicināti! 

DRAUDZES DZĪVE 
 



Baznīcas lifts kursē un ir iesvētīts! 

Kopš vasaras beigām lifta darbi ir pabeigti un jaunais lifts ir gatavs! Ar prieku vērojam, ka daudzi 
cilvēki jau lieto jauno liftu! Gandrīz nevar pamanīt, ka lifts nav bijis mūsu baznīcas celtnē, tas tik labi 
iederas mūsu vēsturiskajā ēkā. To mēs arī saucam par liftu, jo tas pamatā ir “Chair lift” un nevis 
“elevator”. 

Par liftu un tā lietošanu: 
No ielas var ieiet jaunā lifta priekštelpā. Jaunās āras durvis pirms lifta var automātiski atvērt, lietojot 
apaļo pogu. (Tās būs atslēgtas svētdienās un kad ir pasākumi, priekštelpas atslēga ir tā pati, kas 
atslēdz baznīcas galvenās durvis). 

1. Lai izsauktu liftu, ir jāspiež poga līdz brīdim, kad lifts ierodas un durvis atveras (visu laiku 
jāspiež poga līdz lifts ierodas un durvis atveras). 

2. Tad jāieiet liftā un jāgaida, līdz durvis aizveras. 
3. Jāizvēlas, kur vēlas braukt (pirmā poga ir lejasstāvam, otrā poga ielas līmenim, trešā – 

dievnama stāvs). 
4. Jāspiež tā poga, uz kuru stāvu vēlas braukt (visu laiku jāspiež poga līdz lifts ierodas vēlamajā 

stāvā un durvis atveras). Ja atlaiž pogu, lifts apstāsies, šis ir drošībai. Lifts var panest 750 
mārciņas (tātad vismaz 3 vai vairāk cilvēku, varbūt mazāk tad, ja labi paēd pēc sadraudzības 
stundas :). 

Pirmos mēnešus viens no pērminderiem būs klāt, lai palīdzētu. Lai svētīga braukšana! 

Pateicamies Geroldam Luss, kurš pārvaldīja visus lifta darbus, lai viss gludi iet uz priekšu! Pateicība 
arī lifta projekta arhitektei Dorothy Probst, Crown Construction un projekta vadītājam Corey Stuart! 

 

 
 
Lifta iesvētīšana 18. septembra 
dievkalpojuma sākumā. Pie lentas 
griešanas piedalās trīs cilvēki, kas bija 
iesaistīti lifta tapšanas projektā. No kreisās 
puses lifta arhitekte Dorothy Probst 
(Principal, nGc Associates, LLC), 
būvdarbus pārraudzīja Gerolds Luss, 
arhitekti izmeklēja Pēteris Valters. 

 
 



 Svētdien, 2. oktobrī, plkst. 10:00 

Pļaujas svētku dievkalpojums 
ar Svēto vakarēdienu. 

Piedalīsies draudzes koris, būs bērnu uzruna.  
Dāmu saime sirsnīgi ielūdz uz mielastu, kam sekos projekta 

"Mīlestība mammām" prezentācija ar bildēm.  
Būsim sadraudzībā visi kopā! 

 

Kamēr 
būs dienas 

virs zemes, nemitēsies 
sēšana un pļaušana, 

aukstums un karstums, 
vasara un ziema, 
diena un nakts. 
1. Mozus gr. 8:22 

 
 



2016 IHRC/A draugu vakariņas un gada sapulce 

 

Imigrācijas vēstures pētniecības centra un archīva draugu (Friends of the IHRC/A) gada sapulce ar 
vakariņām notiks sestdien, 5. novembrī, no plkst. 5:30 līdz 9:00 (vakariņas plkst. 6:30, kurām sekos 
programma un īsi gada pārskati). Vakariņu cena: $30. Vieta: St. Mary’s Orthodox Cathedral – 
Parish Center, 1701 NE Fifth St, Mineapole. Katedrāle galvenokārt ir etniskās grupas “Rusyn” 
baznīca. “Rusyni” izceļas no Karpatu kalnu rajona, kurš atrodas bijušajā Austroungārijā un tagad ir 
Polijas, Slovākijas, Ungārijas, Ukrainas un Rumānijas teritorijas. 
 
Svinēsim IHRC/A draugu grupas 40 gadu jubileju. Pirms vakariņām būs iespēja apskatīt 
katedrāli. Programmas daļā Minesotas universitātes vēsturnieces, Marilyn Chiat un Jeanne Kilde, 
kuras nesen beigušas savu pētniecību, stāstīs par Dvīņu pilsētu vecākajām baznīcām un draudzēm, 
no kurām daudzas vairs nepastāv. Notiks arī dažādas izlozes.  
 
Visi aicināti piedalīties. JĀPIESAKĀS PIRMS 26. OKTOBRA. Ja nesaņemat pieteikuma lapu pirms 
septembra beigām un vēlaties piedalīties, lūdzu piezvaniet vai nosūtiet e-pastu Birutai Sprūdei 651-
636-0473; bspruds@yahoo.com.  
 
LOAM sagaida, ka organizāciju pārstāvji piedalīsies, un vakariņu maksu LOAM segs 1 personai no 
katras organizācijas. Organizāciju pārstāvjiem lūdzu pieteikties pie Birutas Sprūdes. 
 
 

 

LASL (Latvian American Shipping Line) 

LASL savāks saiņus/pakas sūtīšanai uz Latviju ceturtdien, 27. oktobrī, plkst. 12:00 pusdienlaikā pie 
draudzes nama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Reformācijai 500 – Mārtiņa Lutera izstāde Minneapolis Institute of Arts 

The Minneapolis Institute of Art would like to invite you to attend our special 
exhibition, Martin Luther: Art and the Reformation. Five hundred years 
ago, one man took a stand that shook Europe and changed the world. Now 
you can see the story of Martin Luther and the Reformation brought to life 
through astonishing artworks and historical objects, traveling outside 
Germany for the first time ever. Luther used art and the newly invented 
printing press to challenge Europe's leaders and spread a revolution of 
religious, cultural, and societal change. This exhibition includes paintings, 
sculpture, gold, textiles, and works on paper – as well as Luther's personal 
possessions and recent archaeological finds – that shed new light on an 
explosive era and the man who ignited it. The exhibition runs from October 
30 through January 15.  

Draudzes vadība plāno organizēt grupas ekskursiju uz šo izstādi, vairāk informācijas būs nākamajos 
Svētrīta Zvanos. 

KAS NOTIEK DVĪŅU PILSĒTĀS? 
 



Bērnu svētki 2016 

Kaut arī mazliet vējains, tomēr saulains laiks pavadīja skolas saimi 11. septembra svētdienā, tai 
atzīmējot ikgadējo tradīciju – Bērnu svētkus, tādā veidā visiem sapulcējoties kopā pēc vasaras 
piedzīvojumiem un uzsākot jauno 2016./2017. mācību gadu. Bērnu svētki norisinājās Moir parkā. 
Šajā parkā tiekamies jau otro gadu pēc kārtas. Gadus pirms tam pulcējāmies Bush Lake parkā. 
Sākām ar svētbrīdi plkst. 11:00 māc. Dāga Demandta vadībā. Pēc dievkalpojuma Laimas Dingley vīrs 
John jau kuro gadu bija desiņu cepēja amatā, lai mēs visi varētu tā labi un braši sagatavoties Bērnu 
svētku aktīvākajai daļai – dažādiem uzdevumiem stacijās. Pēdējos gadus Bērnu svētku aktīvā daļa 
bija rotaļas, šogad skolas vadība kopā ar vecākiem nolēma ierasto mainīt un darīt tā, kā Latviešu 
skolas tā laika vadība darīja daudzus gadus atpakaļ – likt bērniem izkustēties, apmeklējot stacijas. 
Bērni, sadalīti pāros, devās no vienas stacijas uz otru, katrā stacijā izpildot attiecīgo uzdevumu. 
Stacijas bija sekojošas: māc. Dāga un draudzes priekšnieces Kristīnes Konteres vadītā Ticības 
mācības/ētikas stacija, kur bērni klausījās par ganiem Bībelē un ganiem mūsu dzīvēs, un spēlēja 
“Twister” spēli; Kristīnes Girbes un Vanesas Putniņas vadītajā Mākslas stacijā bērniem tika 
apgleznotas sejas; Santas Kalnītes vadītajā Lapu stacijā bērni varēja mācīties, cik dažādas kokiem ir 
lapas; pie Zintas Pones bērni varēja mācīties tautas dziesmas; Indra Halvorsone vadīja Folkloras 
staciju; pie Ingrīdas Erdmanes varēja atpazīt vecus un mācīties jaunus latviešu valodas vārdus, bet 
pie Kiras Birmanes pārbaudīt zināšanas par Latvijas dzīvniekiem. Bija arī praktisko darbu stacijas: 
Pēteris Grotāns bērniem mācīja, kā pareizi dēlī iesist naglu; Laima Dingley un Rita Pelēce vadīja 
šūšanas staciju, bet Ģirts Jātnieks demonstrēja kaut ko, ar ko viņš būs iegājis Latviešu skolas 
vēsturē, jo izrādās, ka tieši viņa stacija esot bijusi visiespaidīgākā, kas palikusi tā laika bērniem (kuri 
tagad paši jau ir vecāki) vislabāk atmiņā – tā bija elektrības un ūdens stacija, kur bērni varēja just 
elektrības sitienu, ieliekot pirkstu ūdenī. Ja vēl bija enerģija, bērni varēja lēkt maisos pie Imanta 
Pones, nest koka karotē olu pie Kaspara Kalnīša un noturēt balonu, skrienot pie Larisas un Arnolda 
Ozoliem. Bija prieks arī par dažām vecmāmiņām, kuras apmeklēja visas stacijas. Bērnu svētki 
noritēja patīkamā un daudzsološā gaisotnē, bērni bija priecīgi un jaunajam skolas gadam gatavi. 
Pirmā oficiālā skolas diena notika 17. septembrī mūsu latviešu baznīcas telpās. Arī bija prieks, ka uz 
šiem svētkiem parkā bija ieradušies pāris vecākās paaudzes draudzes locekļi. Līdz šim Bērnu 
svētkus rīkojām ar domu, ka arī draudze varētu piedalīties un tādā veidā iepazīties ar skolas bērniem. 
Tomēr apzināmies, ka, esot brīvā dabā un vecākajai paaudzei neierastā vidē, šis pasākums varētu 
izvērsties diezgan sarežģīts. Uz nākamo gadu būs jāpārdomā par Bērnu svētku mērķi, varbūt no 
sadraudzības starp draudzi un skolas bērniem tas pa gadiem ir mainījies vairāk tieši uz jauki un 
priecīgi pavadītām stundām latviešu skolas biedru vidū pēc garās vasaras. 
Edija Banka-Demandta 

 

Skolas saime 17. septembrī. 



Godātie tautieši, mūzikas cienītāji, koncertapvienības abonenti! 

MINESOTAS LATVIEŠU KONCERTAPVIENĪBAS (MLKA) valde sirsnīgi pateicas visiem koncertu 
apmeklētājiem, abonentiem un MLKA atbalstītājiem. Pateicoties Jūsu atsaucībai, iegādājoties 
abonentu kartes un ziedojot darba atbalstam, koncertapvienība var sākt jau 33. darba gadu. 

Lūdzam Jūs arī šogad atjaunot savu abonementu, vai arī kļūt par jauniem abonentiem, jo šīs maksas 
garantē mums finansiālo bāzi, plānojot jaunus koncertus. 

 
 

2016./2017. gada sezonā atkal rīkosim 2 koncertus: 

1. Pasaulslavenais latviešu komponists ĒRIKS EŠENVALDS 
Svētdien, 16. oktobrī, plkst. 4:00 pēcpusdienā 

Latviešu baznīcā 

2. Pavasara koncertam ceram dzirdēt divus vijolniekus – Krumovičus 

 
 
Sezonas maksa paliek līdzšinējā – $40. Atsevišķa biļete $23. Studentiem $5. Bērniem līdz 16 g. v., 
vecāku pavadībā, ieeja brīva. Lūdzam pasūtīt abonementa kartes, izlietojot pievienoto zīmi un 
nosūtot to līdz kasierei Birutai Sprūds, 210 Windsor Ct., New Brighton, MN 55112. Čeki rakstāmi uz 
LATVIAN CONCERT ASSOCIATION vārda. 

 

 

 

 

Piesaku/atjaunoju savu Minesotas latviešu koncertapvienības abonementu 
2016./2017. gada sezonai (diviem koncertiem) 

Vārds, uzvārds ...................................................................................................................... 

Adrese ................................................................................................................................... 

Telefons ........................................ 

Lūdzu atsūtīt man ......................... abonementa kartes ($40 katra) 

Pievienoju samaksu $ .................... 

Ziedoju MLKA darba atbalstam $ .................... 

Kopā $ .................... 

Datums ............................     Paraksts ................................ 
 



KOMPONISTS	

ĒRIKS	EŠENVALDS	
SVĒTDIEN,	16.	OKT.	

16:00	
LATVIEŠU	EV.	LUT.	BAZNĪCĀ	

3152	17TH	AVE	S,	MINNEAPOLIS,	MN	55407	

LEKCIJA	
ar	video	ierakstiem,	par	savu	multimediālo	simfoniju	Ziemeļu	gaisma	un	citiem	skaņdarbiem;		

piedalīsies	Mineapoles	jauktais	koris,	diriģentes	Gunas	Skujiņas	vadībā.	

Rīko	Minesotas	latviešu	koncertapvienība,	sadarbībā	ar	Latviešu	Kultūras	biedrību	TILTS		
un	ar	Amerikas	latviešu	apvienības	(ALA)	atbalstu.	



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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! 

Iesim atkal uz basketspēli! 
Timberwolves pret New York Knicks, 

kur spēlē 
KRISTAPS PORZIŅĢIS 

 

Trešdien  •  30. novembrī   
plkst. 19:00 (7pm) 

Target Center – $45 biļete 
 

 

Biļetē ieskaitīts: 
vieta pirms spēles tunelī, kur varēs 
dot “High five” katram spēlētājam 

Ņujorkas komandā. 
Mēģinām organizēt tikšanos ar 

Kristapu pēc spēles. 
 

Lūdzu pieteikties līdz 26. oktobrim, 
pašlaik mums ir 60 biļetes rezervētas! 

 
Rīko Mineapoles – St. Paulas latviešu 

ev. lut. draudze 
 

Pieteikšanās pie māc. Dāga 
dagdemandt@hotmail.com 

612-280-9333 

 



Pateicības 
Demandtu ģimene – māc. Dāgs, Edija un Robertiņš – no sirds vēlas pateikties visiem, kas pagodināja 
māc. Dāgu viņa 40 gadu jubilejas svinībās! Sirsnīgs paldies visiem: tiem, kas par spīti lietum un 
drēgnajam laikam 15. septembra vakarā ieradās klātienē mūsu mājā, kā arī tiem, kas sveica ar 
telefona palīdzību vai pasta/e-pasta starpniecību! Mīļš paldies rīta Bībeles stundas dalībniekiem par 
apsveikumu un draudzei par sveikšanu pēc 18. septembra dievkalpojuma! Paldies arī tiem, kas 
apsveica Ediju viņas dzimšanas dienā, kas ir tikai 2 dienas vēlāk par Dāga svētku dienu. Edijai 
apritēja veseli 26 gadi. Tā kā 40 ir apaļāks, tad šogad lielāku uzsvaru likām uz tiem 40!  

 

Dear Pastor Dag Demandt, 
Thank you and your beautiful wife for having us all over to the church this past July. We enjoyed 
meeting you and appreciated your kindness and generosity!! Thank you for the lunch and special ice 
cream cake with their names on it. The girls had fun shopping at Target with the gift cards. I used the 
money you gave me for expenses when we drove back to Chicago to send them back to Latvia. 
We enjoyed meeting all the other folks who came to meet the girls too. 
HOSTING CHANGES LIVES! Thank you for helping bless Linda, Veronika and Valerija!!! 
Thank you so very much for your generous donation and support as Andy and I hosted these three 
orphan sisters from Latvia. Our goal was to get them here and advocate for their lives, future and give 
them hope. During the 5 weeks that they were with us, they all had dental and eye care 
appointments. All the girls needed a tremendous amount of dental work and providing that for each of 
them will bless them for years to come. Your donation helped make this possible for them. YOU 
changed and touched the lives of Linda, Veronika and Valerija forever! THANK YOU!!!!! 
They arrived June 26th with the clothes on their backs and one extra set of clothes. Through all the 
support and donations from friends and family, we were able to send them each back with a large 
suitcase full of clothes, shoes, winter boots, coats, hats and mittens, personal care products and 
some special items for the children in their orphanage who were not as fortunate to be chosen to be 
hosted. 
We enjoyed blessing them with love and encouragement. Watching them experience something new 
was absolutely amazing. They enjoyed boat and pontoon rides and inner tubing on Lake Waconia. 
We also took them to Como Zoo, the Sea Life Aquarium, swimming at indoor & outdoor pools, BBQ's, 
visiting friends with beautiful gardens and seeing small animals. The outpouring of support was 
incredible. 
We have great news to share… A family that we introduced these girls to feels a special calling. They 
are planning to host them over Christmas through Project 143's Winter Hope Hosting. 
Our goal was to shine the light on orphan needs and introduce Project 143 to as many people as we 
could. Hosting changes lives! You helped make that happen. 
Thank you and God Bless!!! Andy and Ann Spurbeck 

Winter Hosting is now open. Share Project 143 with all your friends. You can go to their website and 
see all the children hoping to be chosen for Winter Hosting. www.projectonefortythree.org 

 



Sludinājumi 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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)  

zaeska@frontiernet.net 

 PALĪDZU MĀJU PIRKŠANĀ UN PĀRDOŠANĀ 
 

Apmēram 30 gadus esmu palīdzējis pircējiem un 
pārdevējiem realizēt viņu sapņus un vajadzības 40+ 
pilsētās Dvīņu pilsētu apkārtnē. Izpētu mājas vērtību, 

iesaku remontdarbus, lai paceltu vērtību, varu arī palīdzēt 
ar remontdarbiem, izskaidroju dokumentus, likumus, 

finansēšanas iespējas un nokārtoju 
vajadzīgās inspekcijas. 

Lūdzu zvaniet vai sūtiet e-pastu: 
 

Māris Kurmis – Counselor Realty 
612-558-6784 (mobīlais), mkurmis@hotmail.com 

www.mkurmis.counselorrealty.com 

 

 
VISI DZER TĒJU 

 
La Société du Thé tējas veikals pastāv jau sešpadsmit 
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 12:00 līdz 
18:00, sestdienās no 10:00 līdz 17:00, 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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SVĒTRĪTA ZVANUS izdod Mineapoles – St. Paulas latviešu ev. lut. draudze. Redakcijas 
kollēģijā: māc. D. Demandts, E. Banka-Demandta (612-280-6180), S. Dombrovska, R. 
Drone, M. Eglīte, A. Hobbs, R. Prauliņa, L. Sproģis, S. Štolcere, V. Vikmanis. 

 
Redakcija patur tiesības iesūtītos rakstus rediģēt un zināmos gadījumos noraidīt. 
Manuskriptus lūdzam iesūtīt parakstītus. Ja lietots segvārds, jāmin arī īstais vārds. 
Manuskriptus lūdzam iesūtīt DATORRAKSTĀ-PĀRRINDĀS (tas neattiecas uz īsiem 
ziņojumiem un pateicībām). 

 
Rakstus lūdzam iesūtīt līdz mēneša 17. datumam. lesūtītos manuskriptus redakcija uzglabā 
tikai līdz nākamā Svētrīta Zvanu numura iznākšanai – apm. vienu mēnesi. Redakcija lūdz 
$25.00 ziedojumu gadā, Svētrīta Zvanu technisko izdevumu segšanai. 

 
CIENĪJAMIE LASĪTĀJI! Lūdzu paziņojiet ADRESES MAIŅU draudzes birojā. Svētrīta Zvanus 
pasts nepārsūta. 

Church Services and Calendar of Events 
Sunday, October 2, 10 am – Fall Harvest Church Service with Holy Communion including 

children’s talk, Sunday school and participation by the church choir. A hot luncheon 
will follow the service in the lower level Fellowship Hall and aid project “Love for 
Mother’s” presentation. 

Sunday, October 9, 10 am – Church Service followed by fellowship. 
Sunday, October 16, 10 am – Church Service followed by fellowship. 
Sunday, October 16, 4 pm – Latvian composer Ēriks Ešenvalds lecture with video 

recordings about his multimedia symphony Ziemeļu gaisma and other works; 
featuring the Minneapolis mixed choir under the direction of conductor Guna 
Skujiņa.  

Thursday, October 20, 11 am – Morning Bible study. 
Saturday, October 22, 6:45 pm – Candlelight Service at Crystal Lake Cemetery followed by 

supper at 7:45 pm at the Latvian Church. 
Sunday, October 23, 10 am – Church Service followed by fellowship. 
Tuesday, October 25, 7 pm – Evening Bible study. 
Thursday, October 27, 12 pm – Latvian American Shipping Line. 
Sunday, October 30, 10 am – Church Service with Holy Communion followed by fellowship. 
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