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Tērces rūkdamas akmeņus maļ. 
Steidzīgi sūnā lien sniegs. 
Dienas ledū jau plaisas kaļ. 
Pavasars, pārnākdams atpakaļ, 
Šurp mani aicina liegs. 

Zeme saulgožos gurdeni tvan, 
Smaržo kā vaivaru miests. 
Egles sakne te – sēdeklis man. 
Klausos, kā bērzu stabules skan. 
Klausos – kā pumpuri briest. 

 
 

Ledum čauganam izurbies, 
Brīnumus pareģo strauts, 
Lazdās zeltu sakāris Dievs. 
Drīz te zaļus jumtus Viņš slies. –  
Medņi jau vasaru sauc. 

 
 



Draudzes dzīve aprīlī 

Ceturtdien, 29. martā, plkst. 18:00 – Zaļās ceturtdienas DIEVKALPOJUMS ar Svēto vakarēdienu. 

Piektdien, 30. martā, plkst. 18:00 – Lielās piektdienas DIEVKALPOJUMS ar Svēto vakarēdienu. 

Svētdien, 1. aprīlī, plkst. 8:00 – Kristus Augšāmcelšanās svētku DIEVKALPOJUMS ar Svēto 
vakarēdienu – Lieldienas. Dievkalpojumu kuplinās draudzes koris un Mineapoles 
Dvēsele. Sprediķis būs angļu valodā. Pēc dievkalpojuma Lieldienu brokastis. 

Svētdien, 8. aprīlī, plkst. 10:00 – Baltā svētdiena. DIEVKALPOJUMS. Sekos sadraudzība. Lūdzu 
ievērot, ka ar pirmo svētdienu pēc Lieldienām līdz pirmajam Adventam dievkalpojumi 
sākas plkst. 10:00. 

Svētdien, 15. aprīlī, plkst. 10:00 – Kopējs DIEVKALPOJUMS ar Mineapoles – St. Paulas latviešu 
katoļu draudzi. Dievkalpojumā dziedās Suitu sievas. Šajā svētdienā būs bērnu uzruna 
un Svētdienas skola. Sekos sadraudzība un plkst. 11:30 tikšanās ar Suitu sievām. 

Ceturtdien, 19. aprīlī, plkst. 11:00 – Rīta Bībeles stunda, tiek dziļāk pētīts Marka evaņģēlijs. 

Svētdien, 22. aprīlī, plkst. 10:00 – Lieldienu laika ceturtā svētdiena. DIEVKALPOJUMS ar Svēto 
vakarēdienu. Dievkalpojumu vadīs māc. Andris Sedliņš. Sekos sadraudzība.  

Sestdien, 28. aprīlī, no plkst. 11:00 līdz 15:00 – Pavasara tirdziņš.  

Svētdien, 29. aprīlī, plkst. 10:00 – Lieldienu laika piektā svētdiena. DIEVKALPOJUMS. Sekos 
sadraudzība.  

Otrdien, 1. maijā, plkst. 19:00 – Vakara Bībeles stunda, tiek dziļāk pētīts Jāņa evaņģēlijs. Bībeles 
stundu noturēs draudzes bibliotēkas telpās. 

Svētdien, 6. maijā, plkst. 10:00 – Lieldienu laika sestā svētdiena. DIEVKALPOJUMS. Sekos 
sadraudzība. 

Svētdien, 13. maijā, plkst. 10:00 – Ģimenes dienas DIEVKALPOJUMS ar Svēto vakarēdienu. Šajā 
svētdienā būs bērnu uzruna un Svētdienas skola. Sekos sadraudzība.  

 

 
 

  
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). 

Svētrīta Zvanu marta izdevumā ieviesusies kļūda: Kristus Augšāmcelšanās svētku 

dievkalpojums būs svētdien, 1. aprīlī, PLKST. 8:00 nevis 11:00. 



 
 

Kristus augšāmcelšanās un dziedinošas zāles, smaržas, bēru mielasti. . . 
 
     Mācītājs noskatījās, kā sanāca mīļie draudzes locekļi. Vēl vienas bēres, vēl viens 
ceļojums uz kapsētu. Gandrīz vai katram mašīnā bija kaut kas, ar ko dalīties, jo 
pusdienas bija paredzētas sērotāju ģimenes mājā. Iepriekšējā dienā visu bija jāsagatavo. 
Mācītājs rakstīja: “Domāju, cik līdzīgi viņi sievietēm, kas pirmā Lieldienu agrā rītā devās 
uz mirušā Jēzus kapa vietu, nesdamas smaržīgās zāles, ko bija sagatavojušas. (Lk. 24:1)  
Ne jau starp ēdieniem, kas tika gatavoti bēru mielastam, būtu bijušas smaržīgās zāles, 
un tomēr,” mācītājs sev prasīja: “Vai arī klājot galdu ar saceptiem labumiem, viņi 
necentās ‘izdzēst’ nāves brutālās īstenības smaržas?” 
     Nāve ir ienaidnieks, kas savās pēdās atstāj daudz sāpju, postu, vientulības un tomēr.  
Tie, kas sanāk bērēs un pēc tam gādā, lai, kopā ēdot, cits citu varētu stiprināt? Viņi 
saprot, varbūt vēl tikai cer, ka tas arī pašiem palīdzēs. Mēs ticam, ka nāve ir aprīta 
uzvarā, jo Kristus ir augšāmcēlies, un jau šīs dzīves ceļā varam piedalīties nāves 
uzvarēšanā, sagatavojot “smaržīgas zāles”, ne jau vairs, lai mirušo apkoptu, bet cits citu, 
un tā arī sevi pašu. 
     Pāvila spēcīgie vārdi bieži, kad atskan Lieldienu rītā, liecinot: “Pēdējais ienaidnieks, 
kas tiks iznīcināts, būs nāve… Kad iznīcīgais ietērpsies neiznīcīgajā un mirstīgais 
ietērpsies nemirstīgajā, tad piepildīsies rakstītais vārds: nāve ir aprīta uzvarā. Kur, nāve, 
tava uzvara? Kur, nāve, tavs dzelonis?” Nāves dzelonis ir grēks un grēka spēks ir bauslība, 
bet, paldies Dievam, kas mums dod uzvaru caur mūsu Kungu Jēzu Kristu.” (I Kor. 15:26 un 
54-57) Šie Pāvila vārdi bija rakstīti ļoti agri, pirms pat rakstiski parādījās evaņģēliji.  
Pāvils citē Vecās Derības tekstus, lai atklātu, ka Kristus augšāmcelšanās piepildījās 
senie Dieva apsolījumi. Pāvils labi pazina pravieša Jesajas grāmatas vārdus: “Uz mūžu 
mūžiem viņš izpostīs nāvi, Kungs Dievs noslaucīs asaras no visu vaigiem.” (25:8), kā arī 
Hozeja rakstītos: “No šeola es atgūšu viņu, no nāves es viņu izpirkšu – kur gan tavs spēks, 
nāve? Kur gan tava sērga, šeol?”(13:14) Gan pravietis Jesajs, gan Hozejs darbojās 
apmēram gados no 734. līdz 722. pirms Kristus. Ilgi gaidīja pasaule saņemt to, kas 
mums dāvināts Kristus augšāmcelšanās notikumā. 



      Bet, ja kāds pat skaistā Lieldienu rītā dodas uz dievkalpojumu vēl dziļās sērās un 
lūgšanās atklāj,  ka jūtas kā “miruši”, jo tik grūti tālāk dzīvot? Kad jūt, ka nāve patiesi ir 
uzvarētāja, jo nozagusi to, kas mūžam piešķīra dzīvot jēgu! Ko tad? Padomāsim paši, cik 
reizes jūs paši no mašīnas neesat aiznesuši skaisti sagatavotas maizītes, salātus, 
pīrāgus, varbūt sagrieztus Aleksandra kūkas gabaliņus kopējiem draudzes sadraudzības 
brīžiem? Telpas, draudzes ‘māja’ pildās smaržām, kas dalītā mīlestībā pārtop par 
dziedinošām zālēm. Arī tā mēs esam mācījušies no Kristus, kas mums klāj galdu, jo zina, 
cik vajadzīgs mums šis kopējais žēlastībā dāvinātais mielasts un arī tas, ko baudām pēc 
dievkalpojumiem. Vai varbūt arī tādos brīžos slēpjas atbilde sērās nonākušajam? Kad 
kristīgās mīlestības spēks top par pretspēku nāvei? 
     Apustulis Jānis savās vēstulēs daudz rakstīja par Dieva mīlestību un mūsējo. Vienā 
pantā viņš pat vēsta: “Mēs zinām, ka esam no nāves pārgājuši dzīvībā, jo mēs mīlam 
brāļus un māsas (sic), kas nemīl, paliek nāvē.” (I Jņ. 3:14) Mēs zinām. Tik pārliecināts šis 
apustulis, varbūt, jo ir redzējis, kā tas notiek? Kad, mīlot cits citus, ‘nāve ir aprīta 
uzvarā’? Viņš ir pārliecināts, ka, mīlot cits citu, mēs jau šīs dzīves laikā atņemam nāvei 
tās milzīgo spēku mūs turēt savā varā! Un Jāņa evaņģēlijā lasām Kristus apsolījumu, kas 
to apstiprina: “Patiesi, patiesi, es jums saku: Kas tic, tam ir mūžīga dzīvība. Es esmu 
dzīvības maize.” (Jņ. 6:47-48). Ne tam reiz būs, bet tam ir. Tas maina visu, vai nē? Mēs 
zinām, ne jau uzreiz izgaisīs sēras, varbūt būs vēl cīņas ar nāves bailēm, bet mums ir 
pretspēks tām, kad cits citam atgādinām Jēzus vārdus: “Jūsu sirdis lai neizbīstas! Ticiet 
Dievam un ticiet man!” (Jņ. 14:1) 
     Kristietības pašos pirmajos gados kristieši bieži sanāca cits citu mājās uz 
dievkalpojumiem.  Mājas kārtībā atskanēja lūgšanas, dziesmas, Dieva Vārdi. Varbūt, ka  
tika nolasīta kāda apustuļu vēstule, varbūt, ka dalījās pārrunās un mācībās. Sekoja 
mielasts, ko ievadīja Svētais Vakarēdiens. To viņi darīja, Viņu pieminēdami. Pie Viņa 
galda paēdināti, tie tālāk dalīja saņemto svētību – kopā paēdot, cits citā ieklausoties, vai 
vienkārši kādam paspiežot roku, vai savējo uz tā plecu uzliekot. Un arī tā nāve top 
uzvarēta, jo atņemts tās spēks atstāt cilvēku tukšu, bez cerības vai mīlestības, bez 
ticības, kas dzīvu dara! Kā apustulis Jānis teica: “Mēs zinām, ka esam pārgājuši no nāves 
dzīvībā, jo mēs mīlam…”  
    Tik bieži esam piedzīvojuši brīžus, kad pēc sēru mielastiem vai draudzes 
sadraudzības brīžiem pamazām prom dodas draugi, piederīgie, draudzes locekļi, 
gandrīz vai katrs iznesot kādu tukšu paplāti. Vai esam paši manījuši, ka sirdis nav 
tukšas? No tukšā kapa pirmajā Lieldienu rītā sievietes devās prom, atbrīvotas no sērām, 
ar jaunu dzīves uzdevumu: “Steidzieties un sakiet viņa mācekļiem, ka viņš ir 
augšāmcēlies no mirušajiem …tad tās steigšus devās prom no kapa, baiļu un liela prieka 
pārņemtas, tās skrēja pasludināt šo vēsti viņa mācekļiem.” (Mt. 28:7a un 8) Tukšā kapā 
palika smaržīgās svaidamās zāles.  
     Tukšā kapā lai paliek tas, kas aizkavētu mūsu prieku pasludināt Kristus 
augšāmcelšanās vēsti! Caur vissarežģītākiem laikiem un cīņām, tuvumā un tālumā, 
turpināsim lūgt un Viņam un cits citam kalpot mīlestības spēkā, jo, kas nemīl, paliek 
nāvē. Mēs paliekam Viņā, kam ir mūžīgās dzīvības vārdi un spēks! No sirds novēlu jums 
katram, tuvumā un tālumā, skaistus, dziedinošus, priecīgus Kristus Augšāmcelšanās 
svētkus! Archibīskape + Lauma 



Lielā piektdiena un Kristus augšāmcelšanās svētki… 
Kā to salikt kopā? Man bieži uzdod jautājumus – kāpēc Jēzum bija jācieš? Vai 

Dievs tā gribēja? Jautājumi, kas sākas ar kāpēc, reizēm ir grūti atbildami. Atbildes 
parasti ir subjektīvas, izņemot, ja tās pamatojas eksaktās zinātnēs. 

Man šī gavēņa laikā ausīs skan Aleksandŗa Veinberga dziesmas Tavās pēdās iet 
pēdējais pants: Krusta svētību, Lielais Cietēj, Tu, 

Māci mums šai laikā saprast. 
Sirdī debess mieru atrast: 
Ceļš uz Lieldienu Ved caur Golgātu. 

…Ceļš uz Lieldienu ved caur Golgātu. Vai tas nozīmē, ka Dievs mums sūta ciešanas, 
sāpes vai bēdas? Skaidrs, ka nē! Dievs radīja pasauli ar gaismu un tumsu, ar priekiem 
un bēdām, ar labu un ļaunu – UN dod mums spējas izvēlēties, kur likt savu enerģiju. 
Vai vēlamies vairot gaismu vai tumsu, priekus vai bēdas, labo vai ļauno? Nepiedzī- 
vojot tumsu, nespējam izprast gaismu; nepiedzīvojot bēdas, nepratīsim novērtēt 
priekus; nepiedzīvojot ļaunu, grūtāk izprast labo. Ķīnieši runā par ying un yang. 

Lielajā piektdienā Kristus mirst šausmu un moku pilnā nāvē. Bija tie, kas tā baidījās 
no viņa mācības, kas tik ļoti pretojās jebkam jaunam, ka nolēma, ka no viņa jātiek vaļā. 
Un to veica visiem redzot par atgādinājumu, ka tautas amatpersonu autoritāti vai varu 
nedrīkst apšaubīt, vai runāt tai pretī. Jēzus sludināja par Dieva valstību un Dieva prātu, 
kas pāri stāv visam. Jēzus mācīja, ka esam pilsoņi Dieva valstībā, kur valda taisnība, 
patiess miers un mīlestība – kur visiem vietas, kur visi laipni aicināti piedalīties. Un 

Jēzu sita krustā… 
Labi zinām, ka 

Dieva stāsts un 
nodoms ar to 
nebeidzas. Sekoja 
Lieldienas rīts kā 
liecība, ka augšām- 
celšanās spēks ir 
spēcīgāks pat par 
krusta nāvi! 

Lieldienas 
atgādina, ka runa 
nav vienīgi par dzīvi 

šeit. Piedzimstot 
nākam no 
Dieva un 

mirstot atgriežamies pie Dieva, viņa valstībā. Laiks pa vidam ir mūsu dzīve šai saulē, 
kur mācāmies staigāt Dieva ceļus – Tavās pēdās iet. Mācāmies izprast krusta svētību 
un tiecamies pēc debess miera. Lieldienas dāvā dzīvības spēku un spēju dzīvot pilnīgu 
un svētīgu mūžu Dieva paspārnē. 
Svētīgus Kristus augšāmcelšanās svētkus Tev un Tavējiem vēl, 
Sarma Eglīte, Vidienes apgabala garīgās vadītājas vietas izpildītāja 



Un, kad sabata diena bija pagājusi, tad Marija Magdalēna un Marija, Jēkaba māte, un Salome pirka 
dārgas svaidāmās zāles, lai ietu un Jēzu svaidītu. Un pirmajā nedēļas dienā ļoti agri, saulei lecot, tās 
gāja uz kapu un runāja savā starpā: “Kas mums novels akmeni no kapa durvīm?” Un paskatīdamās 
tās redzēja, ka akmens bija novelts; tas bija ļoti liels. Un, kapā iegājušas, tās redzēja kādu jaunekli pa 
labo roku sēžam, apģērbtu garās baltās drēbēs. Un tās izbijās. Viņš tām sacīja: “Nebīstieties! Jūs 
meklējat Jēzu no Nacaretes, kas bija krustā sists; Viņš ir augšāmcēlies, Viņa nav šeit: redziet še to 
vietu, kur Viņu nolika; bet noeita un sakait to Viņa mācekļiem un Pēterim, ka Viņš jums pa priekšu 
noies uz Galileju, tur jūs Viņu redzēsit, kā Viņš jums ir sacījis.” Un tās izgāja ārā un bēga no kapa, jo 
drebēšana un bailes tās bija pārņēmušas, tās nesacīja nevienam nenieka, jo tās bijās.                         
Marka evaņģēlijs 16:1-8 

Mācītāja Dāga Demandta sprediķis 2013. g. Lieldienās 
Saprotat? Saprotam! Super! 

Kristus ir augšāmcēlies! Man vajadzēs jūsu palīdzību šorīt! Lieldienu sprediķis laikam ir viens no 
vissvarīgākajiem sprediķiem gadā, kas jāsprediķo. Man šķiet, tas dažiem ir vienīgais sprediķis, ko viņi 
dzird visu gadu. Vissvarīgākā Lieldienu sprediķa doma vai vēsts saistās ar kristietības centru, ar labo 
vēsti par Jēzus augšāmcelšanos, jauno dzīvību. Šī ir vēsts, kas ikkatram ir jādzird! Viena problēma, 
kas var parādīties sprediķa laikā, ir tas, ka klausītāji sprediķa domu var nesaprast. Lieldienu sprediķis 
ir tik ļoti svarīgs, bet man ir grūti zināt, vai jūs visu esat sapratuši. Es zinu, ka daži cilvēki nav 
sapratuši labās vēsts jēgu par to, ka Jēzus ir augšāmcēlies. To, man šķiet, var pateikt, ja cilvēki 
atstās baznīcu šodien neizmainīti.  

Es esmu izdomājis kaut ko interesantu, ko mēs pamēģināsim šorīt, lai palīdzētu man saprast, vai jūs 
saprotat, par ko iet runa. Man šķiet, tas palīdzēs mums pamosties, jo es zinu, ka ir agrs. Tātad, es 
vēlos, lai jūs man sakāt, ja jūs saprotat, ko es saku. Sprediķa svarīgajās daļās es jums jautāšu: 
Saprotat? Ja jūs saprotat manu domu, jūs atbildat: Saprotam! Un, ja jūs nesaprotat, tad vienkārši 
skataties uz mani, un es sapratīšu, ka jūs nesaprotat. Balstoties uz to, cik stipri jūs man atbildat 
“Saprotam”, ja es jutīšu, ka jūs saprotat, es teikšu: Super! Tas ir teiciens, ko lieto Latvijā. Tātad, kad 
es saku: Saprotat? Ja jūs saprotat, jūs atbildat: Saprotam! Ja jūs nesaprotat, neko neatbildat. Ja jūs 
saprotat, es atbildēšu: Super! 

Saprotat? Saprotam! Super! Jēzus bija krustā sists. Bija vēls piektdienas pēcpusdienā, kad Viņš 
nomira un Viņu noņēma no krusta. Bija tik vēls, ka viņiem bija ātri jādabuj Jēzus ķermenis kapā pirms 
sabats sākās, kad saule noriet. Nebija laiks, lai pienācīgi sagatavotu Jēzus ķermeni apbedīšanai. 
Tātad agri svētdienas rītā 2 Marijas un Salome aizgāja uz Jēzus kapu, lai pabeigtu sagatavot Viņa 
ķermeni priekš apbedīšanas. Viņas bija ļoti pārsteigtas, jo kaps bija tukšs! Atceraties, viņas sagaidīja, 
ka viņas redzēs Jēzus ķermeni, bet viņas atrada tukšu alu. Jā, Jēzus kaps bija tukšs, un akmens bija 
novelts! Un viens vīrietis baltā, eņģelis, tur stāvēja. Viņš tām teica: Nebīstieties! Jūs meklējat Jēzu no 
Nacaretes, kas bija krustā sists; Viņš ir augšāmcēlies, Viņa nav šeit. Viņš ir dzīvs, tā ir Lieldienu labā 
vēsts! Jēzus nomira pie krusta, bet tagad Viņš atkal dzīvo! Viņa sirds pumpēja asinis, Viņa plaušas 
elpoja gaisu, Viņš saprata, kur Viņš atradās. Pāri par 515 aculiecinieku Viņu redzēja. Varbūt Viņš 
mazliet asiņoja no ievainojumiem, kas viņu nogalināja. Jēzus mira pie krusta, bet Viņš augšāmcēlās, 
Viņš staigāja un runāja. Saprotat? Saprotam! Super! 

Abas Marijas un Salome nesaprata, viņas aizskrēja bailēs. Viņām bija tādas bailes, ko Bībele mums 
stāsta, ka viņas nevienam nestāstīja, ko viņas bija redzējušas. Varbūt Viņas saprata, kas notika. Kaut 



kas vairāk kā vienkārši Jēzus ķermeņa augšāmcelšanās notika. Piemērs, ka kāds tuvs nomirst. Viņš 
te nav, viņš ir dzīvs! Jūs redzat, Lieldienas ir par vairāk nekā vienu cilvēku, kas augšāmcēlās. Tās ir 
par visiem, kas tic Jēzum, kas iemantos mūžīgo dzīvību. Bībele saka, ka Jēzus ir augšāmcelšanās 
pirmais auglis. Lieldienu labā vēsts ir, ka visi, kas tic Jēzum, iemantos mūžīgo dzīvību. Saprotat? 
Saprotam! Super! Bet, ir vairāk! Iedomājaties, ka jūs esat ļoti slimi. Jūs mirstat. Tad jūs esat atšķirti 
no šīs pasaules. Iedomājaties, ka tad tur ir kāda gaisma. Kāds vīrietis stāv jums priekšā, tas nav 
ārsts. Viņš saka: „Nebaidieties!” Pirms minūtes jūs mirāt, bet tagad jūs esat dzīvi! Bībele saka, ka 
mēs esam beigti dēļ mūsu grēkiem, bet mēs esam dzīvi kopā ar Kristu dēļ mūsu ticības. Mēs bijām 
beigti, bet tie no mums, kas tic Jēzum, esam garīgi dzīvi. Tie, kas netic Jēzum, ir garīgi beigti. 
Lieldienu labā vēsts nav tikai, ka Jēzus augšāmcēlās. Tā ir labā vēsts par mūsu augšāmcelšanos. 
Lieldienas nav tikai par Jēzus jauno dzīvi, bet arī par mūsu jauno dzīvi! 

Saprotat? Saprotam! Super! Ja jūs patiešām saprotat, tad jūs atstāsat šo baznīcu ar jaunu vai 
atjaunotu ticību. Lieldienu labā vēstī ir īpaša nozīme. Un, kad saprot šo nozīmi, tā maina cilvēku 
dzīvi.... Ja jūs neesat droši, ja jūs saprotat, tad pajautājat kādam kristīgam brālim vai māsai. Tie var 
ar tevi lūgt un palīdzēt tev saprast. Lieldienas nav tikai par Jēzus augšāmcelšanos. Tās ir par mūsu 
augšāmcelšanos. Ja jūs patiešām saprotat, tad sākat to dzīvot. Dzīvojat šo jauno dzīvi Kristū. 
Nebīstieties, bet ejiet un stāstiet citiem! Nestāsti tikai, ka Jēzus ir dzīvs, bet, ka dēļ Viņa tu arī esi 
dzīvs. Saprotat? Saprotam! Super! Āmen. 

CETURTDIEN, 29. MARTĀ 
PLKST. 18:00 

Zaļās ceturtdienas dievk. 
ar Svēto vakarēdienu. 

PIEKTDIEN, 30. MARTĀ 
PLKST. 18:00 

Lielās piektdienas dievk. 
ar Svēto vakarēdienu. 

SVĒTDIEN, 1. APRĪLĪ, PLKST. 8:00 

Kristus Augšāmcelšanās svētku 
dievkalpojums ar Svēto 

vakarēdienu – Lieldienas. 

Dievkalpojumu kuplinās draudzes 
koris un “Mineapoles Dvēsele”. 
Sprediķis būs angļu valodā. Pēc 

dievkalpojuma Lieldienu brokastis. 
Visi mīļi aicināti! 



 

Padomes sēde martā 
2018. gada padomes konstruēšanas sēde notika marta padomes sēdes sākumā. Padomes locekļi 
paliek līdzšinējos amatos un ar prieku uzņemam jaunos padomes locekļus – Andru Roethler un 
Arnoldu Ozolu. Andra kalpos garīgā lietu grupā un Arnolds finanšu lietu grupā, kā arī Arnolds 
uzņemsies skolas sakarnieka lomu. 
Marta sanāksmē padome ar balsu vairākumu nolēma ļaut Ace in the City organizācijai lietot mūsu 
baznīcas lejas telpas dienas nometnei (vasaras skolai) pamatskolniekiem no Powderhorn rajona. 
Vasaras nometne notiks divreiz nedēļā – pirmdienās un ceturtdienās. Vienā sesijā skolnieki stiprinās 
savas angļu valodas lasīšanas spējas. Otrā sesijā dalībnieki attīstīs domātspējas zinātnes apjomā. 
Vasaras nometnē mācības notiks minētajās dienās no 10:00 līdz 12:00. Vasaras nometne ilgs trīs 
nedēļas – no 25. jūnija līdz 12. jūlijam, tātad 3 nedēļas jeb 6 reizes. Ace in the City meklē brīvprātīgus 
darbiniekus nometnei. Lūdzam sazināties ar mācītāju Dāgu par kalpošanu nometnē. 
Svētrīta Zvanu redakcija ir nolēmusi pieņemt rakstus, fotogrāfijas un ziņojumus līdz mēneša 21. 
dienai. Lūdzam ievērot šo datumu, lai varam laicīgi sagatavot Svētrīta Zvanus drukāšanai. 
Nākošā padomes sēde notiks mēneša otrajā otrdienā, 10. aprīlī, plkst. 19:00. 
Draudzes darbvede un Svētrīta Zvanu redakcija 

Dāmu saimes ziņas 
Marta mēnesī pie galdiņa kalpoja Inta Grāvīte 2x, Skaidrīte Štolcere, Ilga Dulbe, Ausma Ģiga, Baiba 
Rudzīte. Ziedus uz altāra lika K!K!M!, dāmu saime (pūpoli). Par sadraudzību rūpējās dāmu saime 2x, 
Aija un Vilis Vikmaņi, Anita Jurēviča. 
Ja varat palīdzēt sadraudzības stundā vai ziedot produktus, lūdzu sazinaties ar aprīļa/maija/jūnija 
mēneša darba grupas vadītāju Ilzi Grotāni: 612-781-9883.  
Ja vēlaties likt ziedus uz altāŗa, zvaniet Laimai Dingley (612-866-3235) vai Selgai Pētersonei 
(651-484-6046). 

Lasīšanas pulciņš 

Lasīšanas pulciņš otro reizi pārrunās grāmatu “Meža meitas” trešdien, 25. aprīlī, plkst. 10:00. 

Pateicība no Mildas Daukas 

Mīļš paldies draudzes mācītājam Dāgam Demandtam par apmeklējumiem slimnīcā un izjustajām 
lūgšanām. Iepriecināja ikviena laba vēlējuma kartiņa, kā arī telefoniskās sarunas. Priecīgu 
pārsteigumu sagādāja dievkalpojuma un Bībeles stundas dalībnieku parakstītās kartiņas. Jūsu 
lūgšanas, aizlūgšanas gan dievkalpojumos, gan klusās sirds lūgšanas Dievs uzklausījis. Esmu ceļā 
uz atveseļošanos, ja tas būs Tā Kunga prāts. Pateicībā, diakone emeritus Milda Dauka 
 

 

 
 
 

 

 

DRAUDZES DZĪVE 
 

SVĒTĪGUS KRISTUS AUGŠĀMCELŠANĀS SVĒTKUS IKKATRAM NOVĒL 
DRAUDZES VADĪBA UN MĀC. DĀGS 



Draudzes dzīve bildēs 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. marta dievkalpojumā 
pieminējām pulkvedi Oskaru 
Kalpaku ar K!K!M! (Korporāciju 
kopa Minesotā) līdzdalību. 
No kr.: Miķelis Ģiga, Visvaris 
Ģiga, Uldis Erdmanis, māc. 
Dāgs, Māris Bergmanis, Pēteris 
Grotāns, Dāvids Sarma, Mārtiņš 
Nora, Elmārs Priedītis, Viktors 
Rozenbergs, Andris Sprūds un 
Ģirts Jātnieks. 

 
Šajā dievkalpojumā arī notika draudzes darbinieku 

ievešana amatā, kur sveicām Andru Roethler un Arnoldu 
Ozolu ar pievienošanos draudzes darbinieku pulkam. 

Andra padomē un pērminderos, Arnolds padomē. 

 

Sadraudzībā svinējām draudzes 
kasiera Visvara Ģigas 80 gadu jubileju. 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Baudot maltīti. 
No kr.: Ilze Grotāne, Aina Rozenberga, Biruta Sprūds, Rita Drone, 

Vija Vijums un Skaidrīte Dombrovska. 

 

Ceturtdienas, 22. marta vakarā sanācām kopā, lai caur māc. Dāga sniegto prezentāciju tuvāk 
iepazītos ar apustuli Pāvilu. Pēc prezentācijas sekoja vakara svētbrīdis. 

Celsmes vakara sākumā visi baudījām gardo grieķu ēdienu no Christos restorāna. 
No kr.: draudzes priekšniece Kristīne Kontere, māc. Dāgs, 

Inta Grāvīte, Baiba Rudzīte un Rūta Beķere. 
 



 
 

 
Atzīmējot Latvijas simtgadi, skatīsimies 
jaunākās latviešu filmas! 

Svētdien, 8. aprīlī, plkst. 1:00 
pēcpusdienā Heights teātrī 
Adrese: 3951 Central Ave NE, Columbia 
Heights, MN 55421 

Filma visai ģimenei – latviešu valodā ar 
angļu subtitriem! 

VECTĒVS, KAS BĪSTAMĀKS 
PAR DATORU 
 

 
Režisors: Varis Brasla 

Lomās: Mārtiņš Vilsons, Markuss Jānis Eglītis, 
Akvelīna Līvmane, Eva Ozola, Mārtiņš Meiers, 
Uldis Dumpis, Lauris Dzelzītis, Alise 
Polačenko, Inese Pudža, Vizma Kalme 

Studija F.O.R.M.A. 

Filmas garums: 94 min. 

Ieejas maksa: $10, $5 bērniem līdz 18 gadiem 

Vasaras brīvlaikā OSKARA (8) vecāki datora vietā 
dēlam “iemaina” vectēvu – lai izsargātu bērnu no 
tīmekļa bīstamās ietekmes. Oskara ciemošanās 
pie vectēva sākas bezcerīgi – vecais KODE (65) 

liek strādāt vīriešu darbus un nepērk kārotās botas 
(sporta kurpes). Oskara vasaras brīvdienas lauku 

mājās sākas kā nebeidzams cīniņš ar vectēvu, bet 
pārvēršas par abu vīru draudzību, kas spēj izpestīt 

vecmāmiņu no viņas skolnieka iecerētas 
avantūras. 

 

 

  

KAS NOTIEK DVĪŅU PILSĒTĀS? 
 



Latviešu kredītsabiedrības gadskārtējā biedru sapulce 11. martā 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kredītsabiedrībā maiņas: 
Uldis Krēsliņš (augšējā bildē vidū) pēc 8+ gadiem pieņem jaunu dzīves izaicinājumu jaunā darba laukā. 
Kredītsabiedrību turpmāk vadīs Santa Kalnīte (augšā pa kr.), līdzdarbosies Zinta Pone (augšā pa labi).  

Apakšējā bildē redzama 2018. g. kredītsabiedrības valde. 

 



Žurnāls AKADĒMISKĀ DZĪVE NR. 53 ir iznācis un ir klāt 

Šis ir vienīgais žurnāls latviešu valodā, kas veltīts sabiedrībai un akadēmiskai saimei par nozīmīgiem 
zinātnes, kultūras un sabiedriskiem jautājumiem. Tas iznāk kopš 1958. gada. Līdz 2005. gadam 
iznāca ASV, bet kopš 2006. gada to izdod kopā ar Latvijas Universitātes oficiālo izdevumu. 

Žurnālu (192 lpp.) var iegādāties, pasūtot caur adresi: 2330 Innsbruck Parkway, Minneapolis, MN, 
554210-2068, USA, cena – sākot ar ziedojumu no $20.00 – čeku laipni lūdzu rakstīt šādi – 
“Akadēmiskā Dzīve” un tas nosūtāms uz augšā minēto adresi. Pateicos par tā atbalstu. Pateicos arī 
par atbalstu un pretī nākšanu visai mūsu latviešu presei ārzemēs, sevišķi “Laikam”, jo “Laiks” esam 
mēs paši. Tas sniedz ziņas par notikumiem un norisēm latviešu sabiedrībā ārzemēs un Latvijā. 
Padarot mūs visus zinošus un informētus par sevi. Turpināsim arī rakstīt presei, kā vienmēr, jo tas 
bagātina mūs visus.  

Jānis J. Dimants, Jr., M.D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latvisko cimdu izstāde bija 
apskatāma no 10. līdz 24. 

martam Ingebretsen’s veikalā. 
 

Šī ir ceļojoša izstāde no 
Latvijas ar vietējiem 

paraugiem. 

Bildes uzņēma Līvija Carlson. 



It began with a Mitten – From the blog of Rachel Russ, March 19, 2018 

A Healing Journey of an Unexpected Kind. I am a daughter of an immigrant. My mother was born in a 
DP camp in Germany. Right after the occupation and the war. My Vecmamina (Latvian for Grandma) 
took care of me as a young child. We had a special bond. I have memories of my grandfather's tailor 
shop in NE Minneapolis. It was filled with cloth and sewing machines and wonderful jars of buttons. 
My grandpa was a jovial man, with a loud booming laugh that people remembered. 

My family always talked about Latvia, but as a young girl it was a far away place filled with birch trees, 
ladies dressed in pretty folk costumes that sang and ate Latvian bacon rolls all day. My grandma knit. 
She made all of us grandchildren mittens and socks. It was magical. Ingebretsen's shop in 
Minneapolis hosted a Latvian Ethnographic Mitten Exhibition and Latvian History talk this week-end.  
Some planning brought my Aunt Zinta into town so we could attend this event together. I knew there 
would be beautiful mittens there... what I wasn't prepared for was the soul work that would happen 
this week-end. 

As we both entered the shop and settled at the table after admiring these beautiful mittens we 
marveled at the community turn out for this event. Ingebretsen's shop welcomed us cheerfully and 
provided coffee while Latvian ladies passed around a plate of cinnamon/poppy seed treats. A dear 
elderly knitting friend showed up as we settled in for a history lesson of the how the Latvians came to 
Minneapolis.  

Now I have to inform my readers, my grandparents didn't share a lot about their journey here to the 
United States. DP camps, long journeys with a sick child (my mother as a baby) and time spent in 
Ohio under an immigrant family sponsorship through Lutheran Social Services, wasn't a topic they 
really thought was important. The family farm they lived on in Ohio housed many immigrants starting 
out in the USA over the years. It was stated as fact, but not in detail. As a child, it didn't matter much 
to me as it did later in my life. My Aunt Zinta was able to reconnect with our Latvian family last 
summer with her visit to Riga. She found many questions were answered as to family origins and 
even found a relative we didn't know existed. An ocean cannot separate the love you feel when you 
find your family roots!  

My grandma had a Kurzeme folk costume she made in textile school I learned how to knit as an adult. 
I was enamored with Latvian mittens, and thought I could just pick up the craft with a mitten book and 
make my own pair of Latvian mittens. They are NOT EASY. Little needles, tiny but pretty string that 
get tangled easily. Loose stitches that fall off the needles. I made a lot of mistakes! 

Over the years, I've been able to connect with a few Latvian knitters to show me bits and pieces of 
techniques that I had to master FIRST in order to make these mittens look right. It was a lot of trial 
and error though... and teaching myself has taken a lot of perseverance. In the knitting journey I 
started to question more about our family origins, about my grandparents and their journey to the 
United States and some startling facts began to emerge. 

So many lost their lives, their homes and their identification with their countries of origin. Many lost 
more than their livelihoods. It's complicated and painful. Somehow, the Latvian people preserved their 
culture. Their creative expressions were not squashed with the re-location to another foreign land. 
They were hard workers and they did adapt to their new homes, their new countries. But their 
homeland always sings to them. It's a heart song felt by those that remember. 



As our speaker started with Latvian history and their traditions, the memories from childhood came 
flooding back. Many of the older women in our circle were nodding from time to time and you could 
see the looks of reflection flicker across their faces too. Friendship and kinship were emotions 
palpable in the room. A few somber moments, but not in a depressing way. More in an honoring way. 
Latvian history. The speaker was very passionate as she covered not only history but also foods, of 
language nuances particular to the Baltic States. The differences between Latvian, Lithuanian and 
Estonian languages.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sitting in this circle of women, we weren't all Latvians as I discovered towards the last 1/2 of our hour 
together. Many came to see the mittens and were curious about the culture. Many had questions I 
hadn't even thought of which were answered as I had "aha!" moments alongside them.  The 
friendship circle completed, we now were all chatting and sharing experiences that only ladies can do 
when we become fast friends through common interests. Young, and old alike!  The speaker, Maija, 
also brought a personal collection of amber jewelry that we were allowed to hold and examine. The 
differences in amber and their significant meaning in the culture reminded me of my own amber in my 
jewelry box from my grandparents.  I will forever look at them differently now. Some amber pieces are 
fragile or more soft than a true stone, yet warm, soothing. Some amber felt more lightweight and were 
colorful beyond the orange/brown glow they emitted. Some pieces were clear and see-through. Some 
solid and variegated. There was something healing about looking at the amber pieces and 
remembering how they were formed so long ago. It reminded me of the Latvian people, themselves.  

Our next stop on this Latvian adventure was visit to our family's old church. This was where my 
grandfather Edgar sang in the men's choir. He also made folk costumes (as he was a tailor) and 
where I have memories of a child visiting and eating Latvian food there. It's a very historic church-but 
so welcoming and warm. Pussy willows were on display by the front entrance, and I was instantly 
transported back to my grandparents house on University Avenue. There's a memory there 



somewhere that even I can't identify or put my finger on. The Latvians loved the harbingers of Spring. 
Flowers, nature and trees and just being outside. Mushroom hunting with a basket or pail. 

Zinta and I met the minister upon entering, a wonderful friendly man, Pastor Dag, who assured us 
that while the service was primarily in the Latvian language, some English would be spoken here and 
there too. I appreciated that. They do have English services periodically, as many have relatives that 
visit the church don't speak fluent Latvian. I did not feel like an outsider. And my aunt's language 
came back to her easily. Tapestries, woven and colorful, peeked out here and there inside the 
church. Symbolic oak leaves were in woven into the architecture in front and an overheard lighted 
chandelier (probably not the right word) was very ornate styled with its design and amber pendants. I 
was given a gentle reminder through the message, that as a Christian, as a follower of the Lord, it 
didn't matter if I am Latvian, American or otherwise. I too identified with the “shock value” of being 
Christian that the pastor spoke of. The struggle is real to all of us. Sometimes, we just have to say we 
are sorry for our actions, for our reputation, for our careless words in history recent, and of history 
past. Being a Light is not easy, nor is it to be hidden. This world, this place we live in together in 
community, is a daily struggle. Stigma, pre-conceived or not, is universal. We all experience it in one 
way or another. 

How lovingly this message was given. How kindness in the spoken words translated over through 
tone, voice, and face. Much was read into the foreign yet familiar words of my grandparent's language 
and I absorbed them as Zinta whispered bits and pieces here and there to me in English through-out. 
Pastor Dag re-counted the message in English for us all briefly, and I let it wash over me and settle. 
Our world needs hope. And it begins with each one of us. In our own messages. It begins with me. 

How wonderful to be introduced to the congregation as we were welcomed as old family friends 
towards the end of the service! It was unexpected, but not uncomfortable. It also invited older 
members there that remembered my grandparents to come and share stories. Another newer Latvian 
friend that I had met at a store in Forest Lake was there with her uncle. We hugged and embraced as 
old friends. A connection made! “Coffee” afterward, in traditional Latvian flavor, included FOOD. Now 
the memories were complete for me. The way to the Latvian heart is through good food and coffee. 
And the Latvian fare is always welcomed to this girl. YUM!! The stories shared, the visiting with these 
kindred people filled holes in our souls we didn't even know were there. 

Everyone wants to belong somewhere. Everyone wants identity. I think we choose that identity in 
different ways. A few of us are called to it. Many never really find their identity in comfort or joy. That 
saddens me. I am grateful for this journey. Grateful for my identity with the Latvians, now made real 
and tangible. As a Latvian, it is more than just a country, a place on the map, a colorful square on our 
globe. A gift for my fridge from a gentle lady from church For this Latvian, my identity is found in this 
people of strength, quiet, yet persevering and TRUE. For this Latvian, it is found in coming home to 
where you belong, joyfully. It all started with a mitten... truly just a mitten. A Latvian mitten. My 
grandmother's mitten. Olga's handiwork. To so many of the Latvian friends that I met this week-end, if 
you are reading this; PALDIES! from my heart!  



 

SUITU 
SIEVAS 

-Kur tik skanīgas jums balsis?- 
Prasu suitu dziedātājām. 
-Noslēpumu izpaust varam- 
Mēs pie jūras dziedāt gājām. 
Un ar viļņiem un ar vēju 
Sacentāmies agri rītos, 
Kad no zvejas vīri brauca, 
Lai tie miglā nemaldītos. 
 
Dzejnieka Arnolda Auziņa veltījums “Suitu sievām” 
un visām suitu dziedātājām 

Svētdien, 15. aprīlī, plkst. 10:00 latviešu baznīcā 
desmit Suitu sievas no Alsungas dziedās  

kopējā Mineapoles latviešu luterāņu un katoļu draudžu dievkalpojumā. 
 

Plkst. 11:30  visi ir aicināti pavadīt jauku laiku, iepazīstoties ar viņām. 
Uzzināsim vairāk par Suitu novadu Latvijā un kopā padziedāsim. 

 
Būs kafijas galds (arī sklandu rauši). 



DV Apvienība 
Milvokos aicina! 

DV ASV 68. 
DELEGĀTU 

SAPULCE 
64. VANADŽU
SALIDOJUMS

MILVOKOS 
2018. gadā no 20. līdz 22. aprīlim 

Piektdien, 20. aprīlī 
10:00 līdz 16:00 Reģistrācija Baznīcā 
10:00 līdz 20:00 Mākslinieku tirdziņš Baznīcas lejas telpā 
13:00 Vanadžu salidojums Baznīcā 
18:00 Dievkalpojums un atklāšana Baznīcā 

(uzkodas, kafija, vīns – atspirdzinājumi) - $25 viesiem 

Sestdien, 21. aprīlī 
8:30 Reģistrācija Baznīcā 
9:00 līdz 17:00 Mākslinieku tirdziņš Baznīcas lejas telpā 
9:15 Delegātu sapulce Baznīcā
18:00 Vakariņas/Priekšnesums/Balle Latviešu Namā

$30 viesiem 

Svētdien, 22. aprīlī 
8:30 Delegātu sapulce Baznīcā 
12:00 Atvadu pikniks Baznīcā 

Viesnīca: 
Holiday Inn Express 
11111 West North Ave 
Wauwatosa, WI 53226 

Baznīca: 
Latvian Ev. Luth. Holy Trinity Church 
1853 N. 75th Street 
Milwaukee WI 53213 

Latviešu Nams : 
8845 W Lynx Ave 
Milwaukee, WI 53225 

Pieteikšanās kārtot pie apvienības kasiera: Tuvākai informācijai: 
Lauris Rožkalns Andris Kursietis 

312 N. Main Street, Port Byron, IL 61275 a.r.kursietis@gmail.com
 lrozkalns@gmail.com 



Minesotas latviešu koncertapvienība 
 

 
laipni aicina uz koncertu 

 
 

 “No Baltijas uz Atlantiju” 
 

dziedātāja Katrīna Gupalo un pianists Andrejs Osokins 
 

 
 
 

svētdien, 22. aprīlī, plkst.16:00 
 

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

 
Ieeja: Atsevišķā biļete  $23.00,  studentiem $5.00,  

bērniem līdz 16 g. ieeja brīva. 
 
 

„Latvijas simtgadei par godu, izcilie jaunie mākslinieki, viena no neordinārākajām latviešu 
mūziķēm Katrīna Gupalo un pasaules nozīmīgāko pianistu konkursu laureāts Andrejs 
Osokins ir izveidojuši speciālu vokālās un klaviermūzikas programmu savai pirmajai ASV 
koncertu tūrei.  Skanēs spilgti latviešu mūzikas – J. Vītola, E. Dārziņa, V. Dārziņa, A. 
Maskata, P. Vaska, u.c. autoru skaņdarbi no klasikas līdz mūsdienai, kā arī vairākas 
amerikāņu mūzikas - Dž. Geršvina un K. Portera pērles." 
 

Katrīnas Gupalo un Andreja Osokina koncertu tūri ASV rīko Latviešu Kultūras biedrība TILTS  
ar atbalstu no Amerikas latviešu apvienības, Latvijas vēstniecības ASV, latviešu 
organizācijām ASV un sadarbībā ar Aira Laiviņa Artists. 
Informācija:  www.latvia100usa.org,	  www.tilts.org,	  www.airalaivinaartists.com,	  
www.andrejsosokins.com,	  	  www.katrinagupalo.com	  

	  



 

 
Sirsnīgi aicinām apmeklēt 

Mineapoles – St. Paulas latviešu ev. lut. draudzes 

P A V A S A R A    T I R D Z I Ņ U 
Sestdien, 2018. gada 28. aprīlī 
No plkst. 11:00 līdz 3:00 
Latviešu baznīcā (3152 17th Ave S, Mineapolē) 

Tirdziņā bagātīgā izvēlē 
rotas, keramika, grāmatas, apsveikuma kartiņas, audumi 

un citi daiļamatniecības izstrādājumi 

Plašs tautisko ēdienu galds ar latviskiem gardumiem 
patērēšanai turpat no 12:00 līdz 2:00, 

līdzņemšanai uz mājām, sākot no 12:00 
(numurus sāks izdot plkst. 11:00) 

Aiciniet visus uz tirdziņu, lai radu, draugu un paziņu vidū 
varam pavadīt patīkamas stundas! 

Uz redzēšanos tirdziņā! 

Dāmu saime 
 

28. 
aprīlis 



 

 
You are cordially invited to attend 

our congregation’s 

S P R I N G    B A Z A A R 
Saturday, April 28, 2018, 11 am – 3 pm 
At the Latvian Ev. Luth. Church of Minneapolis and St. Paul 
(3152 17th Ave S, Minneapolis) 

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

woven goods and many other craft items 
Sales starting at 11:00 am 

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

Baked goods sale starting at 12 pm 
(Baked goods numbers available starting at 11:00 am) 

Bring your friends and relatives! 

Everyone is welcome! 

Ladies aid 
 

April 
28 



Pateicība no latviešu skolas 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

 

 
 

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 skolas saime saka sirsnīgu paldies visiem dāsnajiem skolas darba 
atbalstītājiem un visai Dvīņu pilsētu latviešu sabiedrībai! 
 
Īpašs paldies latviešu kredītsabiedrībai par finansiālo atbalstu Draudzīgā aicinājuma pusdienām 
un Anitai Jurēvičai un Baibai Rudzītei par pusdienu gatavošanu, kā arī dāmu saimei, LOAM un 
folkloras kopai “Teiksma” par dāvināto naudu! 
 
Latviešu skola turpinās! 
 

PALDIES 
 



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

Church Services and Calendar of Events 
Thursday, March 29, 6 pm – Maundy Thursday Church Service with Holy Communion. 
Friday, March 30, 6 pm – Good Friday Church Service with Holy Communion. 
Sunday, April 1, 8 am – Easter Sunday Church Service with Holy Communion. Sermon will 

be in English. Church choir will be participating. Followed by an Easter Breakfast. 
Sunday, April 8, 10 am – Church Service followed by fellowship. 
Sunday, April 15, 10 am – Joint Latvian Lutheran and Catholic Church Service with 

participation by “The Suitu Women Singers”, Children's talk and Sunday School 
followed by fellowship and at 11:30 an opportunity to meet with the “Suitu Women” 
over refreshments and song. 

Sunday, April, 22, 10 am – Church Service with Holy Communion led by Pastor Andris 
Sedliņš. Followed by fellowship. 

Sunday, April 22, 4 pm – Andrejs Osokins (piano), Katrīna Gupalo (soprano) Concert.  
Saturday, April 28, 11-3 pm – Spring Bazaar. Food will be sold starting at 12 pm until 2 pm. 
Sunday, April, 29, 10 am  – Church Service followed by fellowship.  
May 4 - May 6 – Festival of Nations at St. Paul RiverCentre. 
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