
 

Klusi sniega pārslas slīd 
Viegliem, baltiem lokiem, 
Ziemassvētkus sagaidīt 
Vakars nāk caur kokiem. 

Nāk kā maigs un gaišots gars – 
Veras loga rūtīs, 
Redz: uz galda egles zars, 
Kas bur teiksmu krūtīs. 

Meži sniegā balti zied, 
Zied kā pavasarā; 
Putnu vietā klusums dzied 
Katrā koka zarā... 
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Zils un blāzmains gaisos viz, 
Sidraboti smaida... 
Vai tas spārnots eņģelis, 
Kas mūs glābs no naida? 

Gaišais, labais – visiem tu 
Atver savas mājas, 
Stāsti miera pasaku, 
Lai mums labi klājas! 
 



Pērminderu kalpošana 
 
Svētdien, 8. dec. – V. Konters, A. Vīksniņš. 
Svētdien, 15. dec. – S. Straumane, A. Roethler, 
V. Sviķis.  
Svētdien, 22. dec. – L. Dingley, V. Konters. 
Otrdien, 24. dec. – L. Dingley, S. Straumane, 
A. Vīksniņš. 
Otrdien, 31. dec. – S. Straumane, A. Roethler. 
 

Draudzes dzīve decembrī 

Sestdien, 7. decembrī, no plkst. 11:00 līdz 15:00 – Ziemsvētku tirdziņš. (Skat. reklāmu.) Ēdienu 
pārdos no plkst. 12:00 līdz 14:00. 

Svētdien, 8. decembrī, plkst. 10:30 – Adventa otrā svētdiena. DIEVKALPOJUMS ar Svēto 
vakarēdienu. Šajā svētdienā būs bērnu uzruna un svētdienas skola. Dievkalpojumu 
kuplinās klavieru duo, Mary Kay Burns un Guna Skujiņa. Sekos sadraudzība. 

Svētdien, 15. decembrī, plkst. 10:30 – Adventa trešā svētdiena. Dziesmotais DIEVKALPOJUMS ar 
kora līdzdalību. Pēc dievkalpojuma sekos latviešu skolas Ziemassvētku programma 
plkst. 11:30 un skolas saimes gādātas siltas pusdienas, visi sirsnīgi aicināti! 

Ceturtdien, 19. decembrī, plkst. 11:00 – Rīta Bībeles stunda. 

Svētdien, 22. decembrī, plkst. 10:30 – Adventa ceturtā svētdiena. DIEVKALPOJUMS. 
Dievkalpojumu kuplinās Silverwood Duo, Molly Wilbur Cohen, čells un Anne Benson, 
dulcimer. Sekos sadraudzība. 

Otrdien, 24. decembrī, plkst. 17:00 (5 pm) – Ziemsvētku vakara DIEVKALPOJUMS. Sprediķis būs 
angļu valodā. Piedalīsies draudzes koris un Mineapoles Dvēsele. 

Trešdien, 25. decembrī, plkst. 10:30 – Ziemsvētku dienas DIEVKALPOJUMS ar Svēto vakarēdienu. 
Dievkalpojumu kuplinās Ilze Reitere ar flautas spēli. 

Svētdien, 29. decembrī, DIEVKALPOJUMA NEBŪS. Aicinām apmeklēt vietējo draudzi. 

Otrdien, 31. decembrī, plkst. 16:00 – Vecgada vakara DIEVKALPOJUMS ar Svēto vakarēdienu. 

Svētdien, 5. janvārī, plkst. 10:30 – Zvaigznes dienas DIEVKALPOJUMS. Sekos sadraudzība. 
 
 
 
 

mndraudze.org 

 
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). 

ES TICU! 
PALĪDZI MAN MANĀ NETICĪBĀ! 

MARKA EV. 9:24 • 2020. GADA LOZUNGS 

Mineapoles draudzes vadība un māc. Dāgs 
šajos Ziemsvētkos un jaunajā 2020. gadā tev 
novēl pārvarēt šķietami nepārvaramo 
Dieva vadībā! 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjo_uyn953dAhUDiIMKHVRGBGgQjRx6BAgBEAU&url=https://en.wikipedia.org/wiki/File:Facebook_logo_(square).png&psig=AOvVaw3CQnm679ZPmLnGHNaBCxpS&ust=1536032642731739


Archibīskapes Laumas Zušēvicas Ziemsvētku sveiciens 
Ak, nāci, nāci, Emmanuēl, ak, nāci, nāci, Dievs pie mums 

Skaistais Adventa laiks šogad iesākas tieši 1. decembrī. Vārds ‘decembris’ 
burtiski nozīmē: desmitais mēnesis. Tā tas parādījās senajā romiešu 
kalendārā, kas tika izveidots 750 gadus pirms Kristus, jo toreizējais 
valdnieks Romulus tā vēlējās. Nāca cits valdnieks un 45. gadā pirms Kristus 
tapa cits kalendārs, jo toreizējais valdnieks Cēzars Jūlijs tā vēlējās! Vai ‘laiks’ 
patiesi mainās, nomainoties šīs pasaules valdniekiem? Nē, to dara tie cilvēku 
bērni, kas cenšas laika iedalījumu tā grozīt, lai viņus neaizmirstu vēstures 
straumē. Dievs ir tas, kā rokās stāv visi mūsu laiki! Viņš no mūžības uz mūžību 
bija, ir un būs: “Brīnišķais Padomdevējs, Varonis Dievs, Mūžīgais tēvs, Miera 
princis.” (Jes. 9:5) Diemžēl pasaulē vēl neatradīsim valsti, kur valda šis Miera princis.  

Ziņas liecina, cik pasaulē aug nemiers. Vienā valstī pēc otras saceļas ļaudis, saucot pēc brīvības, 
cīnoties par taisnību, par iespēju izdzīvot un gādāt par savām ģimenēm. Daudzviet pret viņiem saceļas 
varas kāri, nežēlīgi valdnieki, kam nerūp, ja aug tautas ciešanas. Aug arī nemiers cilvēku sirdīs, aug 
bailes par nākotni, par to, kā aizsargāt dabu, kā gādāt par tik daudziem bēgļiem, kā pieklājīgi pārrunāt 
domstarpības, lai augtu savstarpēja saprašanās. 

Kur tomēr valda Miera princis? Kur žēlastība un patiesība nav tikai vārdi, bet kur tā definē kā dzīvi sekot 
Tam, kas nāca pie mums Jēzū Kristū, Dieva noteiktā laikā, kad 

“Un Vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū, un mēs skatījām Viņa godību, tādu godību kā Tēva 
vienpiedzimušā Dēla, pilnu žēlastības un patiesības.” (Jāņa ev. 1:14) 

Tur valda Viņš, kur cits citam pauž šīs absolūti transformējošās labās ziņās par Dieva iemiesošanas 
brīnumu Jēzū un par Viņa žēlastību! Tur cits citu apdāvina, dalās ticības un cerības spēkā – kā mūsu 
draudzēs, ģimenēs un tur, kur kalpojam, vēstot Kristus evaņģēliju. Ārpus kāda dievnama lasīju: Jesus 
is the reason for the season? Jesus is the gift. You are the reason. Šis atgādinājums izraisa ilgas ar to 
dalīties un vēl dziļāk mīlēt To, kas mūs vispirms mīlējis un tos, kurus Viņš arvien mīl! 

Kur sākt? Varbūt jau ar 1. decembri savu pateicību pārvērst īstenībā, dāvinot citiem to, kas nestu 
cerību, mieru un laipnību, jo tik daudzi alkst pēc mīlestības un mūsu labestības. Kāda ārsta birojā lasīju: 
In a world where you can be anything, be kind! Visvarenais Dievs, 
iemiesojoties Jēzū, varēja būt ‘jebkas’ – Valdnieks cēls, varā 
spēcīgs! Viņš nāca kā Bērns un kalpoja kā cilvēks, kā cilvēces 
Glābējs! Viņš izvēlējās būt laipnīgs un žēlīgs. Ieejot 2020. gadā, 
lūgsim, lai Jēzus Kristus dzīve arvien pilnīgāk palīdz mums būt 
laipniem – pārpildītos veikalos, steigā, domstarpībās, nepacietīgā 
pasaulē – internetā, lai augtu miers virs zemes. 

Dievs lai dāvina visu, kas katram īsti vajadzīgs Ziemsvētkos! Viņš 
lai mājo jūsu vidū un dāvina Gara spēku īstenot mērķus, kas 
saskan ar Kristus žēlastību, patiesību, laipnību un kalpošanas 
prieku! LELBĀL Virsvaldes un savā vārdā no sirds novēlu jums 
skaistus, Dieva miera un cilvēku laipnības svētītus, priecīgus 
Ziemsvētkus un laimīgu 2020. gadu! Dievam pateicos par katru no 
jums, kas kopā esat mūsu Baznīca un Kristū augat un kalpojat, lai 
arvien celtos Viņa valstība, kur Miera princis, mūsu Pestītājs Jēzus 
valda – Dievs no mūžības uz mūžību! 

Kristus mīlestībā, + Lauma Zušēvica 

GARĪGĀ 
MAIZE 

 

Autore Helēna Marnauzs 2013. gadā 



A d v e n t s  
 

Adventa laiks pie durvīm un līdz ar to jauns 
Baznīcas gads. 1. adventa svētdiena iekrīt 4. 
svētdienā pirms Ziemsvētkiem. Sākotnēji, cilvēki 
gatavojušies Kristus atnākšanai gavējot. Baznīca 
uzskata, ka Adventa laikā gatavojamies Kristus trīs 
"nākšanām": Viņa piedzimšana Betlēmē, Viņa 
ienākšana mūsu sirdīs un Kristus atkalnākšanai 
godībā (pastara dienā). Advents = nākšana. 

Mūsdienu sabiedrība vēlas steigties pie 
Ziemsvētku svinēšanas, pārlecot Adventa laikam. 
Labākā gadījumā svetkos piemin Kristus 
iemiesošanas brīnumu, bet sliktākā - domā vienīgi 
par dāvanām un Ziemsvētku vecīti. 

Daudzās mājās Svētku eglītes uzstādītas pirms 
Pateicības diena nosvinēta! Lai gan savs skaistums 
no skaistājām dekorācijām, sanāk, ka pārlecam uz 

svinībām, izlaižot svētku priekšdarbus: sagatavot sevi Kristus ienākšanai pasaulē, mūsu 
sirdīs un Viņa atkalnākšanai. Izlaižam Ziemsvētku svinēšanu - 12 dienas līdz Zvaigznes 
dienai - laiks kad pieminam Dieva miesā 
tapšanas brīnumu. 

Interesanti novērot kā 
komerciālā pasaule pārņēmusi 
Adventa kalendāra tradiciju, 
ko uzsākuši vācu protestanti 
19. gadsimta nogalē, lai 
skaitītu dienas līdz Kristus 
piedzimšanai. 24. decembŗa 
lodziņā atradās jaundzimušā 
Kristus bērniņa attēls vai Bībeles 

pants par 
to.  

Aizvadītās nedēļas rīta ziņas ziņoja par 20 labākiem 
Adventa kalendāriem, to starpā bija kalendāri ar tēmām par 
Star Wars, Hello Kitty, Harry Potter, Playmobil, končām, 
saldējumu, ēdieniem, kosmētiku, vīnu - ar visu, izņemot 
kaut ko ar garīgu saturu. (ieapaļā bildē attēls no rīta ziņām.)  

Advents - laiks pārdomām. Laiks sagatavoties Dieva mīlestības dāvanai. Laiks 
lūgšanai: Nāc, Kungs Jēzu. Nāc manā sirdī, manās mājās, manā ikdienā, mūsu pasaulē, 
mūsu domās. Nāc, un vadi mūs. Palīdzi mums sekot Tev. - Lai Dievs svētī mums šo 
sagatavošanās laiku, kā arī gaidāmos svētkus! 

 
Sarma Eglīte, Vidienes apgabala prāveste 
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Un, kad Jānis cietumā par Kristus darbiem dzirdēja, viņš sūtīja divi no saviem mācekļiem un lika Viņam 
sacīt: “Vai Tu esi Tas, kam jānāk, jeb vai mums citu gaidīt?” Un Jēzus atbildēja un tiem sacīja: “Noeita 
un atsakait Jānim, ko jūs dzirdat un redzat: akli redz, tizli iet, spitālīgi top šķīsti, kurli dzird, miroņi ceļas 
augšām un nabagiem tiek sludināta prieka vēsts. Un svētīgs ir, kas pie Manis neapgrēcinājas.” Kad tie 
aizgāja, Jēzus iesāka runāt uz ļaudīm par Jāni: “Ko jūs esat izgājuši tuksnesī skatīt? Vai kādu niedri, 
ko vējš šurpu turpu šauba? Jeb ko jūs esat izgājuši redzēt? Vai kādu cilvēku mīkstās drēbēs? Redzi, 
kas mīkstas drēbes valkā, tie ir ķēniņu namos. Jeb ko jūs esat izgājuši redzēt? Vai kādu pravieti? 
Tiešām, Es jums saku, tas ir augstāks nekā pravietis. Šis ir tas, par ko rakstīts: redzi, Es sūtu Savu 
eņģeli Tavā priekšā, kam būs Tev ceļu sataisīt.                                                          Mateja ev. 11:2-10 

Māc. Aleksandra Veinberga sprediķis Adventa laikam no krājuma “Mēs dzīvojam ticībā”, 1972  
Eņģelis cietumā un viņa jautājumi 

Atkal jau ir klāt Advents, un gaisos ieskanas “tā jausma savādā, kas neiederas vairs dienās parastās, 
kas gausi iet.” Mēs jaušam liela notikuma tuvumu. Pat ja zinām, kas tas ir, tas vienmēr liekas kā 
noslēpums, kā mistērija, priecīgs pārsteigums mums visiem. 

Kas īsti ir Advents? Citam dāvanu pirkumu drudzis. Ir labi, ka ir, par ko rūpēties un spējam rūpēties. 
Citam viesu gaidīšana un mājas pošana, tāli ciemi vai tāli ciemiņi. 

Kaut kas jauks, romantisks, mīļš, gaišs kā sveču mirdzums eglītē – tas ir mums visiem Adventa laiks. 

Tā tas tomēr nebija lielākajam Adventa cilvēkam, Kristus atnākšanas gaidītājam, kāds jebkad pasaulē  
dzīvojis. Par viņu stāsta Svētie raksti un šodien liecina Mateja evaņģēlijs. Vairāk kā jebkurš cits, Jānis 
Kristītājs personificē Adventu – Kristus gaidīšanu. 

1 

“Eņģelis”, saka par Jāni Kristītāju Jēzus. Tas nozīmē – labas vēsts sludinātājs. Viņš nācis ceļu sataisīt 
Dieva vislielākajam brīnumam. 

Bet šis eņģelis ir cietumā. Viņš ir cietējs eņģelis. Vai mums nav jāgroza domas par eņģeļiem? Vai 
eņģelis nav vienmēr cietējs eņģelis, tiklīdz tas nāk saskarē ar cilvēkiem? Poruks reiz dzejoja par eņģeli, 
ko Kristus sūtījis aplaimot cilvēku bērnus, bet kas atgriežas “Tik novārdzis un izdēdējis, un skrandās 
ar' kā vienreiz Es.” Skalbes pasakā Ziemsvētku eņģelītim dusmīga sieva salauž spārniņu, tādēļ ka nav 
pratusi pareizo laimi izvēlēties. 

Vēlreiz Jēzus raksturo Jāni Kristītāju. Lasiet septīto un tālākos pantus: Niedre? Cilvēks mīkstās 
drēbēs? Pravietis? “Tiešām Es jums saku, tas ir augstāks nekā pravietis”. Cilvēks, kas visu atdevis 
Dieva valstībai. Askēts, kas pats sev neatstāj nekā. “Atgriezieties no grēkiem, jo debesu valstība ir tuvu 
klāt!” Lai debesu valstībai līdzinātu ceļu, ir karā jāiet pret visu, kas to kavē. Jānim Kristītājam ir jācieš 
tāpēc, ka viņš ir ienaidnieks visam, kas ir grēks: varmācība, netaisnība, paštaisnība, grēcīga iekāre, 
elku kalpība, varbūt arī vienaldzība – lielākais mūsu laiku un mūsu tautas grēks ticības lietās. 

Īsi: Dieva kalps, bet skarbais eņģelis, kas mūs neglāsta. Katrs, kas mums saka, ka ne viss, ko darām, 
domājam, plānojam ir tikai labs, kas mums rāda mūs pašus citādā gaismā nekā mēs sevi redzam vai 
gribam, lai mūs redz, kļūst mūsu nedraugs. Mūsu ausis mīl labo vēsti, bet mazliet citādi – ka esam labi, 
vismaz cenšamies; ka mums pateicas, mūs paslavē, pat mīl. 

It kā no kādas dramaturģijas rokasgrāmatas ņemti ir šie divi Bībeles pretspēlētāji: Jānis Kristītājs un 
ķēniņš Herods. Ķēniņš vārda pēc, daudz lielāks savā “es” nekā valdnieka varā vai rakstura cēlumā. 
Ikviens, kas ir līdzi dzīvojis Strausa operas “Salome” varenajiem skaņu pērkoņiem, būs nojautis, kādu 
pateicīgu vielu Bībele atkal reiz ir devusi mākslai, attēlojot nebeidzamo cīņu starp grēku un pestīšanu, 
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ticību un bezdievību. Augšā pilī Heroda dzīres un Salomes slavenā deja. Dziļi apakšā – Jānis Kristītājs. 
Lasiet Mateja 14. nodaļu. Īsie panti tur, kas vēstī par Jāņa Kristītāja nāvi, nav mazāk dramatiski. 
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Centrā mūsu šīs dienas rakstu vietā tomēr nav Jēzus atzinīgais Jāņa raksturojums, nedz Kristītāja 
mūža traģiskais noslēgums, dramatiskāks nekā viņa dzīve un lielais sauciens “Saucēja balss tuksnesī: 
Atgriezieties no saviem grēkiem!” 

Centrā ir Jāņa lielais jautājums: vai tu esi tas, kam jānāk, jeb vai mums citu gaidīt? Dieva kalpa lielās 
šaubas. 

Dieva visuzticamākie līdz mūsu dienām nav atbrīvoti no šaubām. Garā virknē cietuma vientulībā caur 
Dieva kalpa prātu iet jautājumi, kas moka. Kādēļ esmu kritis? Kādēļ man tā jācieš? Kur palikuši sekotāju 
pulki, kas bijīgi klausījās un bija gatavi tiešām “atgriezties”, apgrieza dzīvi pretējā virzienā, to apliecinot 
ar kristību Jordānas upē? Tās nebija priecīgas dienas, bet tā bija priecīga, godpilna, jēgpilna kalpošana. 

Tagad? Slapji, auksti cietuma mūri. Važas. Pilnīga atstātība. Slāpes. 

Ne Jēzus, ne Jānis varēja, ne mēs šodien varam aizmirst divu lielo Dieva kalpu sastapšanos. Visi četri 
evaņģēliji to skaisti apraksta sākuma nodaļās. “Man vajadzētu tapt Tevis kristītam, un Tu nāc pie 
manis!” Bet Jēzus tā gribēja: pirms kļuva Lielais Mācītājs, Viņš saņēma it kā amata ordināciju no 
mazāka gara, taču lielākā, kāds līdz tam brīdim bija Virs zemes nācis. 

Tagad? Jēzus ārā saulītē. “Vai kāzu ļaudis var bēdāties, kamēr līgavainis pie viņiem”, ir Viņa motīvs. It 
kā cilvēkiem pasaulē būtu par maz īsta prieka, un ticības uzdevums būtu šo prieku vairot un stiprināt. 

Jāņa Kristītāja dzīve bija Jēzum veltīta. Un ja nu tas viss būtu bijis velti? Cilvēki cilvēkus pieviļ 
daudzkārt. Vai tas nevar notikt arī manā mūžā? Ar cilvēku, kam es visvairāk kalpojis, kam pieķēries, 
kam ticējis, kuru mīlējis? 

Ak, cik ļoti arī mēs pazīstam šaubas. Ticēt? Uzticēties? Taisnais Dievs? Žēlīgais Dievs? Pasaule un 
dzīve liekas liecinām citu. 

Zemēs, kur bezdievība valda oficiāli, par Kristus kalpu, sevišķi patiesu Kristus kalpu nomelnošanu un 
nonicināšanu nebūtu jābrīnās. Tie tur ir “gaisa grābekļi”. Komunisms un kapitālisms, kas teorētiski 
daudzināti par vislielākiem ienaidniekiem, kopš spēkā nācis skanīgais koeksistences sauklis, vai kopš 
nemaldīgās partijas ģenerālsekretārs draudzīgam Klīvlandes miljonāram dāvināja trijjūgu; it kā 
nevarētu vairs ienaidnieki būt. 

Palicis ir viens karsts naids. To labi parādījis Pasternaks savā romānā, kas rakstnieka dzimtenē 
aizliegts. Komunisma nāvīgākais ienaidnieks, ar kuru tas nekad nevarēšot samierināties, esot reliģija. 
Savādā kārtā dzīve un pasaule ir tā iekārtotas, ka ļaunais, glumais, veiklais tiek cauri un viņam pat 
aplaudē par viņa esošiem vai iedomātiem nopelniem. Dziļie ūdeņi mēdz būt klusi. Tos neredz, no tiem 
pat drusku baidās. Cilvēki bieži nevar panest par sevi labākus, tīrākus, savā tuvumā. 

Ir gadījies arī draudzēs un baznīcās, ir gadījies zemos un augstos līmeņos, ka lietas, kā viņas risinās, 
daudzreiz gan neliekas pēc Dieva prāta risināmies. Ne tikai kaut kur naidīgā pasaulē, bet arī pie mums, 
draugu un ticības brāļu starpā, ne viss ir tik tīrs un skaidrs, kā tam vajadzētu būt un kā mēs to pasaulei 
cenšamies rādīt. 

Tādas apmēram ir Jāņa Kristītāja šaubas, vai Dieva taisnība tiešām realizējas zemes virsū, un vai ir 
vērts? Vai ir vērts? 
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IN A WORLD WHERE YOU CAN BE ANYTHING, 

BE KIND! 
 

Jāņa jautājums, vai tu esi tas, jeb mums citu gaidīt, ir nācis no sirds dziļumiem. Kādu “citu” cilvēki ir 
arvien meklējuši, un nu jau gaida miljoni. Visvairāk daudzinātais sauklis ir brīvība. Tai būtu jābūt tādai 
brīvībai, kas atbrīvo no visa, visvairāk no cilvēka “ego” grožiem un sakām: es daru, kas man patīk! 
Mērķis attaisno līdzekļus. 

3 

Atbrīvošana arī kristiešiem ir visai pazīstams jēdziens, tikai kristieši to sauc par atpestīšanu. Tā ir 
vislielākā un visgrūtākā atbrīvošana – no sevis paša un savu iedomu Heroda pils, kur ieslodzīts smok 
mūsu brīvais gars, mūsu sirdsapziņa, “Dieva balss cilvēka krūtīs”. 

Atbilde šaubām ir Kristus. Kur cilvēki ticībā atveras Viņam, tur “akli redz, tizli iet, spitālīgi top šķīsti, kurli 
dzird, mirušie ceļas augšām, un nabagiem tiek sludināta prieka vēsts.” Viņš ir dzīves pārveidotājs, 
nāves uzvarētājs, grēka vienīgais īstais pretspēks. 

Kristus neatpestīja Jāni no cietuma mūriem. Velti lauzīsim galvu – kādēļ? Visos laikos “Sentēvu dzīvā 
ticība cietuma važās nedzisa!” 

Dievs gan zina – kādēļ. Tādēļ jau arī Kristus nenokāpa no krusta. 

Kad komisija strādāja pie mūsu latviešu draudžu Dziesmu grāmatas jaunākās emendācijas, bija mazas 
debates par A. Vītola Ziemsvētku dziesmu “Ārā vakars, ziemas lauks.” Trešais un ceturtais pants tanī 
jautā: “Ko Tev, Bērniņ, zeme dos, Ko te svētais iemantos? Kokus krustam audzinām. Ērkšķus pinam 
vainagam.” Tas esot pārāk drūms tonis gaišajos svētkos, teica daži. 

Drūms tonis? Dzejnieks ir zinājis, ko viņš saka. Tikpat drūms tonis ir Jāņa Kristītāja jautājumā. Dieva 
vārds nekad negrib aizsiet nevienam acis pret dzīves realitātēm. Šo “drūmo toņu” dēļ mums Pestītājs 
ir jo mīļāks, un jo sirsnīgāk mēs Viņu gaidām. Tas nenozīmē visu netaisni notiesāto atbrīvošanu no 
cietuma važām, ne aizspriedumu, vājību, likumu vai nelikumības važu noņemšanu, bet gara 
suverenitāti pār visu miesīgo, tātad arī nepilnīgo, un atraisīšanos tai brīvībā, kas tikai īstam Dieva 
bērnam ir dota ar Dieva brīnišķīgo iejaukšanos pasaules likteņos. 

Mēs esam Adventā.  Dievs pats nāk pasaulē. Nāc, Kungs Jēzu! Tiešām, nāc, Kungs Jēzu! (Atkl. 22:20)  



Draudzes padomes sēde novembrī 

Novembra sēdē draudzes kasieris/grāmatvedis izteica vēlmi drīz atstāt 
darbu citam, kas strādātu viņa vietā. Arī runājām par remontiem sakarā ar 
gaismām virs āra durvīm un par jauniem krēsliem. 

Raksta autore secina, ka latviski pastāv viens un tas pats jēdziens 
angliskajiem vārdiem accountant un bookkeeper – grāmatvedis. Šo 
darbu neatlaidīgi, dedzīgi un čakli ir darījis Visvaris Ģiga. Viņš visus šos 
gadus arī ir bijis draudzes padomes kasieris (treasurer). Draudzes 
priekšniece Kristīne Kontere ar palīgiem pārdomās, kā aizpildīsim robu, 
Ģigas kungam ejot nopelnītajā pensijā. 

Baznīcas saimnieks Viktors Konters kopā ar kontraktoru apmainīs gaismas, kas apgaismo durvis 17. 
avēnijas pusē. Mums vajag drošākas gaismas virs galvenās ieejas/izejas un virs durvīm, kas atrodas 
celtnes dienvidaustrumu stūrī. Otrās durvis, tuvāk baznīcas pagalmam, kādreiz bija galvenās durvis, 
kad celtne tika uzcelta 1901. gadā. 

Padome pieņēma priekšlikumu nopirkt vēl dažus polsterētus krēslus ar rokturiem.  

Draudzes darbvede un padomes sekretāre kopā ar Svētrīta Zvanu redakciju 

Dāmu saimes ziņas 
Novembra mēnesī un decembra sākumā pie galdiņa kalpoja Rita Drone, Baiba Rudzīte, Egons 
Duņēns, Aija Vijums. Ziedus uz altāra lika Pelēču un Dingley ģimenes, dāmu saime un Aija Vijums. 
Par sadraudzību rūpējās Aija Vijums ar Astrīdu Bergmani, Sue Duņēns ar Aiju Vijums un Skaidrīte 
Dombrovska ar palīgiem. Vienu svētdienu baudījām iesvētes mielastu, par ko gādāja Pelēču un 
Dingley ģimenes, un vēl vienā reizē baudījām pāri palikušo ēdienu no ļoti bagātīgā 18. novembra 
atceres mielasta, par ko bija gādājusi Anita Jurēviča. Ikviens ir mīļi aicināts piedalīties vienā jeb 
vairākos iepriekš minētajos veidos. Ja ir tāda vēlme, lūdzam pierakstīties uz lapas pie galdiņa. 
Ja vēlaties likt ziedus uz altāŗa, zvaniet Laimai Dingley (952-240-1711) vai Selgai Pētersonei (651-
484-6046). 
Pašlaik cītīgi gatavojamies Ziemsvētku tirdziņam 7. decembrī. Visi ir mīļi aicināti! 

Pateicība no Vilhelmines Vanags 
Mīļš paldies draudzes dāmu komitejai un māc. Dāgam par apsveikumiem Visvalža dzimšanas dienā. 

Lasīšanas pulciņš 
Lasīšanas pulciņš decembra mēnesī nenotiks. Lasītāji aicināti tikties trešdien, 2020. gada 29. janvārī 
plkst. 10:30 baznīcas lejas telpās. Visi mīļi aicināti! 

Rokdarbu pulciņš 
Rokdarbu pulciņš decembra mēnesī nenotiks. Nākamā 
tikšanās trešdien, 2020. gada 15. janvārī plkst. 10:00 
draudzes nama lejas telpās. Katra mīļi gaidīta! 
Ināra Poriete, 612-824-0809 

 

DRAUDZES 
DZĪVE 

 



   
 
 
Šoruden latviešu kopiena Dvīņu pilsētās 26. oktobrī pulcējās Ķeltu 
krustojuma mākslas centrā (Celtic Junction), lai kopīgi pakavētos atmiņās 
un kopīgi domātu par lielu notikumu nākotnē. 

Atskatījāmies uz Mineapoles tautas deju kolektīva piedalīšanos XV 
Latviešu Dziesmu un deju svētkos Kanādā, kur “Pērkonītis’’ pārstāvēja 
Minesotas latviešus lielajā tautas deju koncertā Toronto. Gan lielie, gan 
mazie “Pērkonīša” dejotāji pievienojās 1100 citiem dejotājiem no 
Ziemeļamerikas un Eiropas (ieskaitot Latviju) ar dejām, iepriecinot skatītājus, kuri  
bija atbraukuši no visām pasaules malām. Tiem, kuri netika uz Toronto, bija iespēja ieskatīties 
“Pērkonīša” veikumā 26. oktobra pasākumā, kad tika dejotas iemīļotas horeogrāfijas, ieskaitot “Es 
mācēju danci vest”, “Sešdancis”, “Ačkups” un “Makaidū”. Arī mazie “Pērkonīša” dejotāji dalījās ar viņu 
spējām, ar lielu degsmi nodejojot deju “Čību čābu” un “Eglītes deju”. 

Mineapoles – St. Paulas draudzes koris deva iespēja atcerēties vai piedzīvot Toronto dzirdēto – bet 
šoreiz bez gaismas zaudējuma! (Toronto Mattamy Athletic Center kopkora koncertā “Lec, saulīte” 
dziesmas vidū izslēdzās elektrība – tomēr koncerts turpinājās!). Koris diriģentes Gunas Kalmītes 
Skujiņas vadībā šajā vakarā dziedāja divas dziesmas no Toronto Dziesmu svētku programmas –
tautas dziesmu “Padziedāju, palīksmoju” Jāņa Beloglāzova apdarē ar enerģisku Zintas Pones bungu 
pavadījumu un Jēkaba Jančevska dziesmu “Manai Latvijai” (pavadījumu spēlēja Biruta Sprūds). It 
īpaši pēdējā dziesma deva auditorijai patriotisko sajūtu. Īsu video ieskatu Toronto Dziesmu svētkos 
(ne tikai 2019. gadā, bet – par lielu pārsteigumu – arī 1961. gadā) bija sagatavojusi Māra Pelēce. 

Pasākums bija ne vien iespēja atskatīties, bet arī iespēja gatavoties! Nākamā iespēja pulcēties kopā 
ar latviešiem no visas pasaules būs 2022. gada vasarā Dziesmu un deju svētkos mūsu štata 
galvaspilsētā St. Paulā! Svētku organizācijas rīcības komitejas vadītājs Ansis Vīksniņš klātesošajiem 
ieskicēja lielā notikuma plānus, un Korijs McLeod runāja par svētku estētiku un saukli – “Ar skaņu 
balsi, raitu soli – maz bišķiņ skaļāk!” Svinīgi zālē tika ienests Dziesmu un deju svētku karogs, kuru 
saņēmām no Toronto svētku organizētājiem. Visi ir aicināti jau tagad domāt par iespēju piedalīties 

svētkos – it sevišķi piebiedroties kora dziedātājiem vai 
“Pērkonīša” dejotājiem. Arī tiem, kuri neprot latviešu valodu, ir 
iespēja piedalīties! Svētku rīkotāji arī aicina pieteikties 
interesentus, kuri gribētu palīdzēt pie svētku organizēšanas. 

Pēc oficiālās programmas katrs varēja baudīt kopējo galdu – un 
dancot tautas mūzikas grupas “Lini” pavadījumā (grupā spēlēja 
Zinta Pone, Ingrīda Erdmane, Gunta Hērona un Stefans 
Ivaskēvičs). 

Oktobra pasākumam finansiālo atbalstu sniedza Latvijas 
Republikas Ārlietu ministrija, Latvijas vēstniecība ASV un 
Latviešu organizāciju apvienība Minesotā. Galvenā organizatore 
– Indra Halvorsone; pasākumu skaisti un prasmīgi vadīja – 
Sanita Kalnīte. Lielā “Pērkonīša” vadītāji – Kira Birmanis, 
Kristīne Mertz, gatavojoties Toronto svētkiem piebiedrojās arī 
Kaspars Kalnītis un Indra Ekmane. Mazā “Pērkonīša” vadītāji – 
Ingrīda Erdmane, Kaspars Kalnītis, Toronto svētkiem dejotājus 
sagatavoja Marita Pelēce. Dr. Indra Ekmanis 

DVĪŅU 
PILSĒTĀS UN 

PASAULĒ 
 

Toronto Dziesmu un deju svētku atskaņas vakars Dvīņu pilsētās 
ceļā uz 2022. gada svētkiem St. Paulā 

Dejotāji – Mikus Pelēcis un Šella Simms. 
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Toronto Dziesmu un deju svētku atskaņas vakars Dvīņu pilsētās 
ceļā uz 2022. gada svētkiem St. Paulā 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Gunas Kalmītes Skujiņas vadībā dzied koris. 

Kaija Mertz un Roberts Demandts lielā 
sajūsmā par iespēju dejot “Čību čābu” deju! 

Tautu meita Madara Kalnīte. 

Mazais “Pērkonītis”. 
Bildē apakšā lielais “Pērkonītis”. 

Visas bildes uzņēma 
Anja Čuriskis. 
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Rudens laiks latviešu skolā 

Latviešu skolas bērni izmēģināja roku kāpostu skābēšanā Jāņa Pauļa Skujiņa vadībā, sagatavoja 
maskas Mārtiņdienai Māras Pelēces vadībā un svinēja Mārtiņus 9. novembrī. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

9. novembrī arī notika Rūtas un Valda Muktupāvelu 
koncerts “Mani balti bāleliņi”. 

Bildē Valdis Muktupāvels ar dzimšanas 
dienas kliņģeri. 

Kāpostu skābētāji ar Jāni Pauli Skujiņu. 
Skaistās 

maskas tapa 
ar Māras 
Pelēces 

palīdzību. 

Laimes lācis Kaspars. 
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Latvijas valsts svētki Dvīņu pilsētās šogad 

Valsts svētku svinības Dvīņu pilsētās varonīgi atzīmēja 16. novembrī draudzes nama lielajā zālē. 
Ienākot skaisti izdekorētā zālē, cilvēki varēja nodot savus mēteļus garderobē un izmeklēt sēdvietas. 
Vakars sākās ar aktu, kuru vadīja draudzes mācītājs Dāgs Demandts. Ievadā tika nolasīti ministru 
prezidenta Kārļa Ulmaņa vārdi no 1918. gada 18. novembra: “Mūsu vienīgā vēlēšanās: lai Latvijai 
saules mūžs! Lai dzīvo brīva, neatkarīga un stipra Latvija!” Lūgšanu teica draudzes praktikante Ilze 
Reitere. Nodziedājām Amerikas un Latvijas himnas. Mūs uzrunāja Latvijas Republikas goda konsuls 
Minesotā – Jānis Freivalds. Konsuls nolasīja Minesotas gubernatora Tim Walz proklamāciju, ka 18. 
novembris tiek atzīmēts kā Latvijas neatkarības diena Minesotā. Sekoja Latvijas Republikas prezidenta 
Egila Levita video sveiciens. Tad galvenās runas vietā bija liecības par latvietību, mūs uzrunāja 3 
runātāji no 3 dažādām paaudzēm: Aija Ostmane, Benjamiņš Aļļe un Rita Drone. Tad klausījāmies Ilzes 
Reiteres flautas spēli. Miķelis Ģiga pasniedza Amerikas latviešu apvienības apbalvojumus Ingrīdai 
Erdmanei un Indrai Ekmanei. Draudzes koris skaisti dziedāja “Manā sirdī” un “Manai Latvijai”. Akts 
noslēdzās, visiem kopīgi nodziedot “Nevis slinkojot un pūstot”. Pēdējā pantā cēlāmies kājās un ar 
degsmi dziedājām: Augsim lieli, augsim stipri, Būsim sveiki, veseli. Uzdziedāsim, uzdziedāsim Augstu 
laimi Latvijai! 

Pēc akta baudījām svētku mielastu, ekskluzīvu auksto un saldo galdu, kuru bija gatavojusi saimniece 
Anita Jurēviča ar palīdzēm Baibu Rudzīti un Inesi Dulbi. Ēdienu galds bija tiešām bagātīgs un gaumīgs. 
Pacēlām glāzi vīna jauniegādātajās vīna glāzēs Latvijas 101. dzimšanas dienai. Saimnieces bija arī ļoti 
skaisti un patriotiski izdekorējušas zāli. Pēc vakariņām sekoja saviesīgs vakars un dejošana, mūziku 
bija sagatavojis Jānis Barobs. Pēdējie dejotāji atstāja dejošanas grīdu (pie zāles logiem) plkst. 11 
vakarā. Paldies visiem, kuri palīdzēja organizēt un īstenot šo vakaru! 

Viss vakars noritēja atjaunotā draudzes lielā nama zālē, kur nesen tika atjaunota 1925. gada kļavas 
koka grīda un iegādāti 80 jauni polsterēti krēsli. Kopumā vakarā piedalījās 132 cilvēki, un vietas zālē 
nemaz nepietrūka. Šis vakars mums rādīja, ka varam rīkot un darīt jaunas lietas mūsu draudzes nama 
lielā zālē, kura kalpo visai mūsu latviešu sabiedrībai! Dievs, svētī Latviju! Māc. Dāgs Demandts 
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Aija Ostmane, jaunākās latviešu paaudzes Dvīņu 
pilsētās pārstāve, stāsta, par ko viņa lepojas, būdama 
latviete. Liecības deva arī Benjamiņš Aļļe un Rita Drone. 

Koris dzied Gunas Kalmītes Skujiņas vadībā. 

Dejas un sadraudzība. 

Bagātīgā un glaunā aukstā galda saimniece 
Anita Jurēviča (no kr.) ar lielajiem palīgiem – 
Baibu Rudzīti un Inesi Dulbi. 

Galds bija ļoti 
iespaidīgs! 
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Miris mūziķis, Tobago latviešu saietu organizētājs, Venecuēlas latvietis Guntars Gedulis 

Latvijas neatkarības dienas priekšvakarā mūžībā devies komponists, diriģents, dziedātājs, skolotājs 
un aktīvs latviešu sabiedriskais darbinieks, Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieks Guntars Gedulis. Viņš bija 
aktīvs trimdas latviešu darbinieks – viens no Venecuēlas latviešu apvienības dibinātājiem, ikgadējā 
latviešu saieta senajā Kurzemes hercogistes kolonijā Tobago organizētājs. 

Guntars Gedulis dzimis 1952. gada 27. augustā Ņujorkā, ASV. Pirmos muzikālos iespaidus Guntars 
guva no tēva, dziedātāja Visvalda Geduļa. Kopš mazotnes viņš iemācījās spēlēt klavieres, vēlāk 
klarneti. Papildus ierastajai izglītībai, viņš mācījās Ņujorkas Bronksas latviešu luteriskajā pamatskolā 
un vidusskolā. Vienlaicīgi viņš studēja kompozīcijas teoriju mūzikas un mākslas vidusskolā 
Manhetenā, vēlāk turpinot studijas Ņujorkas Pilsētas koledžā, kur apguva diriģēšanu un 
kompozīciju.1974. gadā viņš ieguva bakalaura grādu mākslā un arhitektūrā, Facebook raksta bijusī 
Karakasas (Venecuēla) Augšāmcelšanās latviešu luteriskās draudzes mācītāja Sandra Rozenberga-
Saavedra. 

No 1971. līdz 1975. gadam Guntars Gedulis Ņujorkas latviešu skolā mācīja mūziku, latviešu valodu, 
ģeogrāfiju un citus priekšmetus, bet 1974. un 1976. gada vasarā Rietummičiganas universitātē 
pasniedza latviešu valodu. Viņš nodibināja un vadīja Ņujorkas latviešu jaunatnes kori, kā arī darbojās 
Amerikas latviešu jaunatnes asociācijas valdē. 

1975. gadā viņš pārcēlās uz Karakasu, Venecuēlā, kur reorganizēja Karakasas latviešu skolu, 
izveidojot pamatskolu un vidusskolu, strādājot par skolotāju un direktoru, bija viens no Venecuēlas 
latviešu apvienības un Dienvidamerikas latviešu jaunatnes asociācijas dibinātājiem. 

Guntars Gedulis aktīvi iesaistījās arī Venecuēlas kultūras dzīvē: no 1979. līdz 1982. gadam viņš bija 
Karakasas studentu kora Coral Capella diriģents, nodibināja un vadīja Venecuēlas Plānošanas 
ministrijas kori Mindur, organizēja ikgadējo starptautisko koru festivālu Canticum Novum un 
līdzdarbojās citos Venecuēlas muzikālajos projektos un teātros. 

Arī pats Guntars Gedulis ir komponējis darbus kora un solo balsij ar pavadījumu, a cappella 
dziesmām, kā arī kamermūziku un elektronisko mūziku, ir aranžējis 150 latviešu tautas dziesmas 
korim un ansambļiem. 

Guntars Gedulis bija Pasaules Brīvo latviešu apvienības izglītības padomes loceklis un PBLA 
Kultūras fonda viceprezidents. 1992. gadā pēc Latvijas valdības uzdevuma viņš izplatīja Latvijas 
pilsonības reģistrācijas materiālus latviešiem Brazīlijā, Argentīnā un Venecuēlā, ik gadu organizēja 
pasaules latviešu salidojumu Trinidadā un Tobago. 

Guntars Gedulis ir saņēmis pateicības rakstu no Pasaules 
Brīvo latviešu apvienības kultūras fonda par latviešu mūzikas 
izplatīšanu starptautiskā līmenī un 2005. gadā saņēmis IV 
šķiras Triju Zvaigžņu ordeni par savu sabiedrisko un kultūras 
darbu. 

“Kultūras dzīve ne Latvijā, ne Venecuēlā nebūtu iedomājama 
bez Guntara līdzdarbošanās, viņa pozitīvisma un mīlestības 
pret savu darbu. Daudz darbiņi padarīti, daudz solīši iztecēti, lai 
nu mīļi zemes māte pārklāj savu seģenīti. Gaisma, kas cilvēkā 
dzīvo, un siltums, ko izstaro sirds, tas nezūd. Tas paliek,” 
raksta Rozenberga-Saavedra. (Elmārs Barkāns, jauns.lv) 

Mūžībā devies izcils mūziķis un trimdas latviešu sabiedriskais 
darbinieks Guntars Gedulis. (Foto: liepajniekiem.lv) 
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RTU sāk pētījumus, lai klimatam kaitīgo oglekļa dioksīdu pārvērstu degvielā 

Rīgas Tehniskajā universitātē (RTU) izveidota jauna laboratorija, kurā zinātnieki pētīs un izstrādās 
katalizatorus, kas palīdzēs klimatam kaitīgo oglekļa dioksīdu (CO2) pārvērst vērtīgos produktos, 
piemēram, degvielas izejvielās un ķimikālijās. Jaunajā laboratorijā sākti arī ogļūdeņražu jeb 
sintētiskās naftas ieguves pētījumi degvielas ražošanai. 

Lai cīnītos ar klimata pārmaiņām, Eiropas Savienība (ES) definējusi mērķus siltumnīcefekta gāzu 
izmešu samazināšanai, vēloties sasniegt oglekļa neitralitāti. Zinātnieku uzmanība visā pasaulē 
pievērsta tehnoloģijām, kas ļautu ne vien efektīvāk izmantot resursus un radīt mazākas CO2 emisijas, 
bet arī atgūt oglekļa dioksīdu un izmantot to kā izejvielu. 

RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes Lietišķās ķīmijas institūtā ar ES fondu atbalstu 
izveidota jauna laboratorija oglekļa oksīdu reakciju pētīšanai. Tā dod iespēju veikt pētījumus par 
oglekļa dioksīda konversiju lietojamos produktos. Zinātnieki vēlas radīt katalizatorus, kas palīdzēs 
CO2 konvertēt metanolā, skaidro profesors Valdis Kampars, Lietišķās ķīmijas institūta direktors. Par 
sevišķiem nopelniem Latvijas valsts labā Kamparam šogad piešķirts Triju Zvaigžņu ordenis, un viņš 
iecelts par ordeņa virsnieku. Augstāko valsts apbalvojumu Kamparam pasniegs Valsts prezidents 
Egils Levits svinīgajā ceremonijā, kas 18. novembrī norisināsies Rīgas pilī, informē RTU. 

Kampars skaidro, ka metanols, kas ir izmantojams kā degviela vai degvielas piedeva, var būt 
ķīmiskās rūpniecības izejviela. No tā var ražot arī dimetilēteri, kas arī tiek uzskatīts par vienu no 
nākotnes degvielām. “Tā būtu oglekļa dioksīda negatīva emisija, kas varētu labi ietekmēt kopējo CO2 
bilanci,” viņš skaidro. 

Eksperimentāli pētījumi laboratorijā tiks veikti, izmantojot tīras gāzes CO, CO2 un ūdeņradi. 
Pētījumiem attīstoties, plānots sākt CO2 uztveršanu tā emisijas vietās, sadarbojoties ar 
uzņēmumiem, piemēram, spirta ražotājiem vai termoelektrocentrālēm. RTU uzskata, ka jāattīsta 
pētījumi par oglekļa dioksīda izmantošanu enerģētikā, jo liels apjoms emisiju rodas pārvadājumu un 
siltumapgādes nozarē. CO2 var konvertēt arī citos produktos, piemēram, etanolā, metānā, skudru 
skābes atvasinājumos, to var iekļaut pat polimēros. 

Pētnieku grupa, kurā ir arī studenti, jaunajā laboratorijā veikuši pirmos eksperimentus, sintezējot 
ogļūdeņražus pašu gatavota katalizatora klātbūtnē. Jau pirmajā testēšanas reakcijā tika iegūts neliels 
daudzums ogļūdeņražu. Attīstot šo pētījumu virzienu, pastāv iespēja radīt degvielā izmantojamus 
produktus, kas būtu savietojami ar esošo degvielas piegādes sistēmu bez milzu investīcijām 
infrastruktūras pārveidē. (diena.lv) 
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♥ Mineapoles – St. Paulas latviešu ev. lut. draudzes 
(3152  17th Ave S, Minneapolis) 

dāmu saime 
sirsnīgi aicina jūs uz  

ZIEMSVĒTKU TIRDZIŅU 
sestdien, 7. decembrī, 2019 

11 am – 3 pm 

♥ 

Tautisko ēdienu galds 
ēšanai uz vietas no 12 līdz 2 pm. 

Līdzņemšanai uz mājām, 
sākot no 12 pm. Numurus izdalīs 11 am. 

 
 

 Latvian Ev. Luth. Church of Minneapolis – St. Paul 
(3152  17th Ave S, Minneapolis)  

Ladies Aid 
invites you to their 

CHRISTMAS BAZAAR 
on Saturday, December 7, 2019 

11 am – 3 pm 

♥ 
Latvian food for your dining pleasure  

from 12 to 2 pm. 
Bake Sale starting at 12 pm. 
Numbers given out at 11 am. 

 
 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

skolas saime ielūdz uz 

ZIEMASSVĒTKU SVINĪBĀM 
svētdien, 15. decembrī 

plkst. 11:30 pēc dievkalpojuma 
draudzes nama lielajā zālē 

 

programmā: 

NORAS VALTERES LUGA 
“ZIEMASSVĒTKU ZAĶIS” 
ziemassvētku vecīša viesošanās 

siltas pusdienas 
 

visi mīļi aicināti! 

mineapoles – st. paulas latviešu 
ev. lut. draudzes 

3. ADVENTA DZIESMOTAIS 
DIEVKALPOJUMS 

svētdien, 15. decembrī plkst. 10:30 
ar draudzes kora līdzdalību un citiem 

mūzikāliem papildinājumiem 
 

dziedāsim slavēdami! 

 
 

 

 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

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! 

MINEAPOLES - ST. PAULAS LATVIEŠU 
EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ DRAUDZE 

MEKLĒ KASIERI 

 

 

 
 

Ilggadējais kasieris Visvaris Ģiga ar jauno 
2020. gadu dosies pelnītā atpūtā 

 
Pozīcija būs atalgota 

Vairāk info pie draudzes priekšnieces 
Kristīnes Konteres: 

kkvk3447@msn.com vai 952-412-4591 

 
 

 

 
 



 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 

 SIDRS 
 

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

picas, kas cepta ar malku kurinātā ķieģeļu krāsnī-ceplī. 
 

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

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

Svētdien no 11am līdz 8pm 
 

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

612-568-6171, www.number12cider.com  
 
 

 

VISI DZER TĒJU 
 

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

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

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

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

saistās ar tējām. 
 

2708 Lyndale Ave S, Minneapolis, MN 55408 
612-871-5148, www.teashop.us 

 



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

Church Services and Calendar of Events 
Saturday, December 7, 11 am-3 pm – Christmas Bazaar. 
Sunday, December 8, 10:30 am – Second Advent Church Service with piano duo Mary Kay 

Burns un Guna Kalmīte Skujiņa performing followed by fellowship. 
Sunday, December 15, 10:30 am – Third Advent Musical Church Service with choir 

participating followed by Latvian School Christmas program at 11:30 am. 
Thursday, December 19, 11 am – Morning Bible study. 
Sunday, December 22, 10:30 am – Fourth Advent Church Service with the “Silverwood Duo”, 

Molly Wilbur Cohen, cello and Anne Benson, dulcimer performing followed by 
fellowship. 

Tuesday, December 24, 5 pm – Christmas Eve Church Service. Sermon will be in English. 
The church choir and “The Soul of Minneapolis” praise band will be participating. 

Wednesday, December 25, 10:30 am – Christmas Day Church Service with Holy Communion. 
Sunday, December 30 – No Church Service. 
Tuesday, December 31, 4 pm – New Year’s Eve Church Service with Holy Communion. 
Sunday, January 5, 10:30 am – Epiphany Day Service followed by fellowship. 
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