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Liesma
LIELĀ DIENA
Lielā diena, mana diena,
Ak, cik gaiši saule mirdz!
Viss ir mijies stundā vienā,
Līksmo, dziedi, mana sirds!

Jauna diena, jauni soļi,
Jauna mīlestība zeļ,
Pāri vecās zemes oļiem
Tukšais kaps kā smaga baisma,
Pretī saulei galvu ceļ.
Netīk tajā lūkoties;
Dzīvībai ir jauna gaisma,
Jauna cerība ir Dievs.

Pretī gaišai debess pusei,
Kas vairs pasaule tai šķiet?
Tukša skaņa, apreibusi,
Kurai postā jāaiziet.
Lielā diena, mana diena,
Pateicies, sirds, pateicies;
Neesi vairs tikai viena,
Te ar tevi ir Kungs Dievs.

Draudzes dzīve aprīlī
Ceturtdien, 4. aprīlī, plkst. 11:00 – Rīta Bībeles stunda, tiek dziļāk pētīts Lūkas evaņģēlijs.
Svētdien, 7. aprīlī, plkst. 10:30 – Gavēņa laika piektā svētdiena. DIEVKALPOJUMS. Sekos
sadraudzība.
Ceturtdien, 11. aprīlī, plkst. 18:00 – Ciešanu laika Celsmes vakars ar vakariņām, prezentācija par
apustuli Pēteri un svētbrīdis (skat. reklāmu).
Svētdien, 14. aprīlī, plkst. 10:30 – Pūpolu svētdienas DIEVKALPOJUMS ar Svēto vakarēdienu.
Šajā svētdienā būs bērnu uzruna un svētdienas skola. Muzicēs Tīna un Dzintars Josti.
Sekos mednieku pusdienas (skat. reklāmu).
Ceturtdien, 18. aprīlī, plkst. 18:00 – Zaļās ceturtdienas DIEVKALPOJUMS ar Svēto vakarēdienu.
Piektdien, 19. aprīlī, plkst. 18:00 – Lielās piektdienas DIEVKALPOJUMS ar Svēto vakarēdienu.
Dievkalpojumu kuplinās draudzes koris un Mineapoles Dvēsele.
Svētdien, 21. aprīlī, plkst. 8:00 – Kristus Augšāmcelšanās svētki – Lieldienas. DIEVKALPOJUMS ar
Svēto vakarēdienu. Dievkalpojumu kuplinās draudzes koris. Sprediķis būs angļu valodā.
Pēc dievkalpojuma Lieldienu brokastis.
Sestdien, 27. aprīlī, no plkst. 11:00 līdz 15:00 – Pavasara tirdziņš.
Svētdien, 28. aprīlī, plkst. 10:30 – Baltā svētdiena. DIEVKALPOJUMS. Sekos sadraudzība.
Svētdien, 5. maijā, plkst. 10:30 – Lieldienu laika trešā svētdiena. DIEVKALPOJUMS. Sekos
sadraudzība.

Akmens ir novelts! Māj plaukstošie zari.
Brīva skan dziesma, pats brīvs esi arī!

mndraudze.org

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

Draudzes biroja stundas

Pērminderu kalpošana

TREŠDIENĀS no 10:00 līdz 14:00
mācītājs Dāgs Demandts,
kasieris Visvaris Ģiga un darbvede Vija Treiberga.

Svētdien, 7. apr. – S. Straumane, G. Luss.
Svētdien, 14. apr. – A. Vīksniņš, L. Dingley.
Ceturtdien, 18. apr. – L. Dingley, G. Luss.
Piektdien, 19. apr. – A. Vīksniņš, V. Konters.
Svētdien, 21. apr. – S. Straumane, A. Roethler,
L. Dingley, V. Sviķis.
Svētdien, 28. apr. – A. Roethler, V. Konters.

Ja baznīcas durvis darba laikā ir slēgtas, lūdzu
piezvaniet durvju zvanu (durvju labajā pusē augšējais
zvans augšējam stāvam, apakšējais zvans
lejasstāvam).

Izvēles Kristus augšāmcelšanās rītā
Pirms saule pilnīgi uzaususi, vai mazliet vēlāk, kad tā mirdz visā savā greznā spožumā, Lieldienu rītā
ļaudis izvēlēsies. Vai tā būs diena, kā visas citas, vai tā patiesi pārtaps par Kristus Augšāmcelšanās
svētku dienu, kad dievnamos atgriežas Allelūja! Daži varbūt tikai pēdējā mirklī izvēlēsies iegriezties
dievnamā, kad atskan baznīcas zvani, pasauli modinot un vēstot: līdz ar Kristus augšāmcelšanos no
nāves, ir atgriezusies cerība.
Tie, kas gaida mūs pie atvērtiem dievnamiem, arī izvēlējušies. Kā izdaiļot dievnamu? Kā sagatavot
dievkalpojumu? Ko dziedās draudze, ko koris? No kura no četriem evaņģēlijiem atskanēs Kristus
augšāmcelšanās stāsts? Katram atļauts brīvi izvēlēties starp Mateja, Marka, Lūkas vai Jāņa
evaņģēlijiem, kaut ekumeniskais lasījumu saraksts Revised Common Lectionary šogad iesaka
izvēlēties vai nu Lūkas 24:1-12, vai Jāņa 20:1-18.
Bet ja nu mēs izvēlētos abus? Vai vēl skaidrāk mēs izprastu, cik liktenīgas bija cilvēku izvēles tajā
pirmajā Lieldienu rītā? Marija un citas sievietes taču redzēja Jēzus briesmīgās ciešanas un krusta nāvi.
Vai kāds viņas vainotu, ja viņas nebūtu devušās uz Viņa kapa vietu, lai līdz galam piepildītu savu
pienākumu pret Viņu? Un vēl pie tam tumsā. Izmisumā mācekļi bija izvēlējušies tomēr kopā pavadīt
laiku gaidot? Bet ko? Atbildi, ko tagad darīt, kad likās bez cerības viņu nākotne? Vai dodies pie citiem,
kad esi nonācis tādā vietā?
Jeb, vai kā Marija, citas sievietes, tu dodies tieši pretī tukšumam? Redzot no Jēzus kapa novelto
akmeni, viņas dodas kapā! Liktenīga izvēle, jo tieši tur, kur tukšais kaps izraisa šoku, izbrīnu, jautājumu
plūdu, neziņu – tiešu tur, kur kapa tumsā viņas bija paredzējušas atrast nāves upuri, parādās tie, kas
mirdzošās drēbēs viņām prasa jautājumu: „Ko jūs meklējiet dzīvo starp mirušajiem?” Un divi turpināja
palīdzēt viņām saprast, ka viss noticis tieši tā, kā Jēzus bija sludinājis, vēl Galilejā būdams. Atcerieties?
Baidāmies, kad sākam ko aizmirst.
Vai atceries? Kad pirmo reizi varbūt kāds cits izvēlējās jūsu vietā doties uz dievkalpojumu? Kādēļ toreiz
viss likās iespējams? Ka pasaule pēkšņi likās gaišāka, jo dzirdēji, ka ir Kāds spēcīgāks par ļaunumu,
par to, kas tevī ir tik lielā nemierā. Atceries, kad varbūt tikai aiz ziņkārības tu izvēlējies doties dievnamā,
varbūt tikai, lai mazliet izprastu, kādēļ tik daudzi tomēr tic šim brīnumam un paši top pārvērsti ne tādēļ,
ka viņiem tik liela ticība, bet, ka ir tik Liels Tas, Kam viņi tic.
To tikai pamazām atklāja tie, kas piedzīvoja pirmās Lieldienas! Vispirms viņiem bija bailes, tad šaubas,
tikai tad pamazām atgriezās ticība, cerība un prieks! Kad Marija un citas devās no tukšā kapa, lai
mācekļiem liecinātu, kas viņām tika teikts un sludināts, tad Lūkas ev. 24:12 skaudri liecina: „Taču viņu
stāstītais tiem šķita kā blēņas, un tie viņam neticēja.” Ahā! Varbūt, ka teiktu tie, kas meklē, kā lai attaisno

savas izvēles neticēt tādām pasakām. Ir tie, kas patiesi izvēlās tālāk nelasīt un tā arī nokavē izprast,
kā šis stāsts patiesi atspoguļo gandrīz vai katra cilvēka garīgās cīņas ar neticību.
Lasot tālāk, nākamais vārds sniedz pirmo zīmi, kā cilvēks tomēr atrod ticību. Tas vārds ir bet. „Bet
Pēteris, piecēlies aizskrēja pie kapa, un ielūkojies tajā, redzēja tikai noliktu linu autu, un viņš aizgāja,
brīnīdamies par to, kas noticis.” (Lk. 24:12) Vai, Pēteri, Tu redzēji tikai to pašu linu autu un to sviedrautu,
ko redzēja Marija, Tu redzēji „to sviedrautu, kas bija apklājis Jēzus galvu, noliktu nevis kopā ar linu
autu, bet atsevišķi satītu citā vietā.” (Jņ.20:7)
Kādēļ divos evaņģēlijos tik sīki tiek aprakstīts fakts, ka Jēzus tukšais kaps tomēr nebija pavisam tukšs!
Vai Dieva Dēls saprot, cik mūsu dabā meklēt pēc pierādījumiem jebkādai patiesībai? Lai mēs spētu
izvēlēties, ticēt vai neticēt? Ir tie, kam mazāk vajadzīgas tādas zīmes, ir citi, kam pietiek ar tukšo kapu.
Ir tie, kam pietiek ar Marijas un mācekļu liecībām! Ir tie, kurus vairāk tomēr pārliecina tas, kas acīm
saredzams, rokām sataustāms, kā pašu mācekļu un Kristus sekotāju absolūtā pārvērtība, kad beidzot
saprata visi: Tas Kungs ir augšāmcēlies! Viņš patiesi ir augšāmcēlies.
Otrs nevar otra vietā tiem ticēt, otrs var otram apliecināt tikai, kādēļ tā tic. Un piedāvāt sevi kristīgā
mīlestībā kā blakus gājēju otram, aicinot līdzi doties, jā, arī Lieldienu rītā tur, kur sanākuši tie, kam nav
visas atbildes, bet saprot, ka Jēzus dod laiku tās atrast. Viņš zina, kādreiz nemaz nav viegli izvēlēties,
kā pavadīt to laiku, kas piešķirts mums te virs zemes dzīvot. Bet Viņš atgādina, ka ir tik svarīgi izvēlēties,
kā to pavadīt. Tādēļ dod zīmes, sniedz pierādījumus savam mūžīgās patiesības spēkam. Kādreiz
vienkārši jāizvēlas tās saredzēt – uzdrīkstoties doties vietās, no kurām parasti izvairās visi. Kaps ir
tukšs. Nav tur, kur meklēt Jēzu, jo Viņš ir augšāmcēlies! Lieldienu rītā kaut Dieva Gars mums palīdzētu
izvēlēties tapt par Lieldienu ļaudīm!
No sirds novēlu ticības atjaunojošus, priecīgus Kristus Augšāmcelšanās svētkus!
Lai Dievs svētī!
+ Lauma Zušēvica
Archibīskape
Latvijas evaņģēliski luteriskā baznīca ārpus Latvijas

Arch. Lauma ar māc. Dāgu un
Vanesu Putniņu Milvokos
10. martā pēc plkv. O. Kalpaka un leģionāru
piemiņas dievk. Pēc dievk. sekoja Daugavas Vanagu
ASV projekta “Ziedosim 100” prezentācija.

Prāva par Kristu: Viņa augšāmcelšanās
Mācītāja Dāga sprediķis 2014. gada Kristus Augšāmcelšanās svētkos
Bet, ja Kristus nav augšāmcēlies, tad veltīga ir jūsu ticība. 1. vēstule korintiešiem 15:17
Mēģināsim labāk saprast, kas notika Lieldienās. Iedomāsimies, ka mēs atrodamies tiesas zālē, un jūs,
visi, esat žūrija, zvērinātie. Kā Holivudas filmās. Es būšu prokurors. Tiesnesis.
Sāksim ar ievadvārdiem.
Savos ievadvārdos es vēlos, lai jūs labāk saprotat, kas tieši notika pirmajās Lieldienās. Kā mēs zinām,
ir ļoti daudz informācijas, un liela daļa informācijas ir nederīga. Vissvarīgākais ir tas, vai Jēzus patiesi
augšāmcēlās? Visa Jēzus reputācija balstās uz to, vai Viņš augšāmcēlās. Ja augšāmcelšanās
nenotika, tad viss, ko Jēzus darīja un teica, ir zem jautājuma zīmes.
Šodien mēs nespriedīsim par vienu noziegumu, bet gan par vienu notikumu. Tas ir ļoti svarīgs un
kritisks notikums, uz kuru balstās kristietības pamatakmens vai liktenīgā vaina. Žūrijas locekļi,
jautājums ir, vai Jēzus ar uzvaru augšāmcēlās no mirušiem? Augšāmcelšanās ir lielākais brīnums
kristietībā, tas ir ticības centrā. Ja tā nenotika, tad kristietība iekrīt mitoloģijā un miljardiem cilvēku ir
bijuši maldināti. Ja augšāmcelšanās notika, tā apstiprina visu, ko Jēzus sacīja un darīja, un tiem, kas
tic, ir apsolīta mūžīga dzīvība un grēku piedošana. Ļaujiet man jums šo pateikt, kā Pāvils to teica 1.
vēstulē korintiešiem: Bet, ja Kristus nav augšāmcēlies, tad veltīga ir jūsu ticība. Vai nu augšāmcelšanās
ir vislielākā, ļaunākā mānīšana vai visfantastiskākais fakts mūsu vēsturē. Es jums pasniegšu
nepārvaramus pierādījumus, ka Jēzus izdarīja tieši to, ko Viņš pareģoja. Ka Viņš trešā dienā
augšāmcelsies no mirušiem. Apustuļu darbos 1:3 mēs lasām: Tiem Viņš arī pēc Savām ciešanām ar
daudz skaidrām zīmēm bija dzīvs parādījies. Šis ir, ko es darīšu šorīt, es jums pasniegšu 3
pārliecinošus pierādījumus, kas pierādīs, ka Jēzus augšāmcēlās no mirušiem.
Pierādījums A: Tukšais kaps
Pirmais pierādījums, ko es vēlos jums kā žūrijai sniegt, ir pierādījums A: tukšais kaps. Bībele mums
stāsta, ka pēc tam, kad profesionālas slepkavas sita Jēzu krustā un Viņš nomira, Viņa ķermenis tika
ielikts vienā akmens alā, kapā. Tad Viņa ķermenim bija uzliktas vairāk kā 50 kg garšvielas, tad tas bija
pamatīgi ietīts linu drēbēs. Tad viens liels akmens, kas varbūt svēra vairāk kā 3,000 kg (6,614
mārciņas), tika nolikts alas/kapa priekšā. Pēc tam, kad šis milzīgais akmens bija vietā, tika nozīmēti 16
zaldāti, lai sargātu kapu. Par spīti visām šīm piesardzībām, zaldātiem, akmenim, ala bija tukša Lieldienu
rītā! Pirmā lieta, ko pirmie cilvēki redzēja Jēzus kapā, bija Jēzus drēbes, bet ne Jēzu. Tukšais kaps ir
pirmais pierādījums. Šī ir liela liecība, kas liecina par augšāmcelšanos. Kritiķi nav varējuši apšaubīt
tukšo kapu, viņi vairāk ir mēģinājuši pasniegt citas iespējamības. Varbūt mācekļi nozaga Jēzus
ķermeni? Padomājat, mācekļi, kuri bieži tika aprakstīti kā bailīgi, kā viņi būtu varējuši pārvarēt bruņotus
zaldātus? Un vēl nocēluši 3,000 kg (6,614 mārciņu) akmeni? Un tad vēl paslēpt Jēzus ķermeni un
izdomāt stāstu par Jēzus augšāmcelšanos. Un vēl nodot savas dzīvības par šo stāstu? Ko domājat?
Nē! Vēl viena iespēja, ka reliģiskas autoritātes nozaga Jēzus ķermeni. Bet šis arī neizklausās loģiski.
Viss, ko viņiem būtu bijis jāizdara, būtu svinīgi jārāda Jēzus ķermenis Jeruzālemes ielās un viņi būtu
apstādinājuši kristietību jau tad pašā sākumā. Bet viņi to neizdarīja, jo nebija ķermeņa. Jēzus bija
augšāmcēlies. Ja nenotika augšāmcelšanās, tad kur ir Jēzus ķermenis? Visu pārējo pasaules reliģiju
vadoņi ir miruši un palikuši miruši. Tas nav tas, kas notika ar Jēzu, Viņš pareģoja, ka Viņš
augšāmcelsies 3. dienā, un tas arī notika. Un tas ir tieši tas, kas notika. Tukšais kaps par šo liecina.

Vai ar šo pierādījumu nepietiek? Vai jūs ticat, ka Jēzus augšāmcēlās? Padomāsim par Jēzus
mācekļiem, šis fakts varbūt nepietika, tas viņus nepārliecināja. Jēzus bija stāstījis par savu
augšāmcelšanos, bet no viņu uzvedības mēs redzam, ka tomēr mācekļi bija pārsteigti. Viņiem
vajadzēja vēl kādu pierādījumu! Kaut kas, kas atņemtu visas šaubas viņu prātos.
Pierādījums B: Vairāki liecinieki
Žūrija, es jums tagad pasniegšu nākamo pierādījumu: Vairāki liecinieki. Agrie kristieši neticēja, ka Jēzus
augšāmcēlās, jo Jēzus kaps bija tukšs, bet gan, jo viņi Viņu redzēja ar savām acīm. Kad viņi runāja ar
citiem par Jēzu, viņi neteica, mēs redzējām Jēzus tukšo kapu, viņi teica, mēs redzējām Jēzu dzīvu!
Lielākais pierādījums, ka Jēzus augšāmcēlās ir, ka vairāk kā 515 liecinieki/cilvēki redzēja Jēzu 12
atsevišķās reizēs. Apustuļu darbos mēs lasām: Tiem Viņš arī pēc Savām ciešanām ar daudz skaidrām
zīmēm bija dzīvs parādījies un, četrdesmit dienas viņu vidū redzēts, runājis par Dieva valstību. Jēzus
deva mums neapstrīdamus pierādījumus, ka Viņš bija dzīvs. Pēc augšāmcelšanās Viņš parādījās
sievietēm kapos. Vēlāk tajā dienā Viņš izstaigāja caur aizvērtām durvīm un uzrunāja savus sekotājus,
kuriem bija bailes Jeruzālemē. Tajā vakarā Viņš staigāja ar 2 vīriešiem pa ceļu. Daudzi cilvēki Viņu
redzēja vairāk kā vienu reizi, kādreiz vienu pašu, kādreiz lielās grupās. Kādreiz pa dienu, kādreiz pa
nakti. Pāvils šo ļoti labi izskaidroja, kad viņš rakstīja vienai grupai jauno kristiešu: Jo es jums vispirms
esmu mācījis, ko es pats saņēmu, ka Kristus ir miris par mūsu grēkiem pēc rakstiem un ka Viņš aprakts
un trešajā dienā augšāmcēlies pēc rakstiem, un ka Viņš ir parādījies Kēfam, pēc tam tiem divpadsmit.
Pēc tam Viņš ir parādījies vairāk kā pieci simti brāļiem vienā reizē, no kuriem daudzi ir vēl dzīvi, bet citi
jau miruši. Vairāk kā 500 cilvēki bija gatavi liecināt par Kristu, kurš bija augšāmcēlies! Pēteris, kurš bija
viens no šiem aculieciniekiem, vienu dienu sprediķoja savu pirmo sprediķi. Viņš stāstīja par Jēzus dzīvi
un kā Jēzus nomira. Šo mēs varam lasīt Bībelē: Ko Jēzus Dievs ir uzmodinājis, tam mēs visi esam
liecinieki. Pēteris šo sprediķo Jeruzālemes sirdī, pilsētā, kur Jēzus bija krustā sists un aprakts. Cilvēki
zināja, ka Jēzus kaps bija tukšs un simtiem cilvēku bija Viņu redzējuši. Pēteris uzrakstīja vēstuli Bībelē,
viņš vēlējās, lai mēs zinām, ka viņš neizdomāja augšāmcelšanos. Viņš satika Jēzu, runāja ar viņu, pat
vienu dienu grillēja zivis ar Jēzu pludmalē. “Nevis izgudrotām pasakām sekodami, mēs jums esam
sludinājuši mūsu Jēzus Kristus spēku un atnākšanu, bet kā tādi, kas esam kļuvuši Viņa varenības
aculiecinieki.” Kamēr jūs pārdomājat lietas, pārdomājat šos 2 pierādījumus: Tukšais kaps un vairāki
liecinieki. Žūrija, ir vēl viens spēcīgs augšāmcelšanās pierādījums!
Pierādījums C: Izmainītās dzīves
Tiem, kas satika Jēzu pēc augšāmcelšanās, dzīves izmainījās, radikāli izmainījās. Bībele mums stāsta,
ka mācekļi pilni ar bailēm bija ieslēgušies vienā istabā. Viņu vadonis bija nogalināts, kas notiks ar
viņiem? Jānis mums pastāsta, kas notika tajā istabā: Šinī pašā pirmajā nedēļas dienā, vakarā, kad
mācekļi, bīdamies no jūdiem, bija sapulcējušies aiz aizslēgtām durvīm, nāca Jēzus, stājās viņu vidū un
saka viņiem: “Miers ar jums!” Un, to sacījis, Viņš tiem rādīja Savas rokas un sānus. Tad mācekļi kļuva
līksmi, savu Kungu redzēdami. Jēzus nedusmojās uz mācekļiem, atceraties, viņi bija Jēzu pametuši.
Jēzus teica: Miers ar jums! Viņi vairs nejutās vainīgi. Bailes kļuva par prieku! Pēteris pārmainījās! Šī
bailīgā vīriešu grupa tika izmainīta, lai būtu spēcīgākā misionāru grupa pasaules vēsturē! Piekrītat?
Ļaujiet man jums uzdot 1 jautājumu, kas viņus motivēja, lai ietu visur un sludinātu par Jēzus
augšāmcelšanos? Vai tas bija naudas dēļ? Slavas? Viņi bija nākuši no šaubām līdz noteiktībai... no
apjukuma līdz pārliecībai… no bailēm līdz ticībai! Apskatīsimies, kā mācekļi mira un, izlemjat, vai viņi
izdomāja augšāmcelšanos. Matejs mira Etiopijā. Marks tika dragāts pa ielām līdz viņš bija beigts.

Pēteris, Sīmanis, Andrejs un Filips tika krustā sisti. Jēkabam un Pāvilam nocirta galvas! Otro Jēkabu
nometa no tempļa un apmētāja ar akmeņiem. Tomam iedūra ar šķēpu! Visi šie mācekļi varēja dzīvot,
ja viņi būtu teikuši, ka Viņš ir miris! Bet nē, Viņi teica: Viņš ir dzīvs! Jēzus ne tikai izmainīja šo mācekļu
dzīves, bet Viņš ir izmainījis un pārveidojis dzīves vairāk kā 2000 gadus! Jēzus spēj izmainīt dzīves
šodien, tā spēja ir tikpat liela, kā tā bija pirmajās Lieldienās. Tā arī ir tikpat pieejama šodien, kā tā bija
baiļu pilniem mācekļiem pirmajās Lieldienās!
Noslēdzošie vārdi. Apskatāmies pierādījumus! Pirmkārt, kā var izskaidrot tukšo kapu? Otrkārt, kā var
apstrīdēt vairākus lieciniekus? Noslēgumā, kā var apstrīdēt to, ka Jēzus izmaina cilvēku dzīves?
Pierādījumi ir spēcīgi. Kas ir jūsu spriedums par augšāmcelšanos?

Bargā ziema un sarīkojumi
2018./19. gada ziema nozīmīgi ietekmēja mūsu latviešu sabiedrības sarīkojumus. Sniega daudzums,
kas sakrita Dvīņu pilsētu ielās, paralizēja auto satiksmi tik lielā mērā, sauksim to par “Act of God”, ka
bija nepieciešams dažus sarīkojumus apvienot, tā Kalpaka dievkalpojums, draudzes darbinieku
ievešana amatā un latviešu skolas Draudzīgais aicinājums notika visi vienā svētdienā, 3. martā.
Jāsecina, ka viss izdevās teicami un mums jāpateicas sarīkojumu rīkotājiem par viņu uzņēmību neko
neatsaukt, atlikt vai pārveidot. Plkv. Oskara Kalpaka dievkalpojumā K!K!M! (Korporāciju kopa
Minesotā), tērpušies savās korporāciju krāsās ar karogiem, draudzes mācītāja Dāga Demandta vadībā
ienesa Latvijas valsts karogu un pie tā stāvēja goda sardzē visa dievkalpojuma laikā. Tūlīt aiz viņiem
sekoja draudzes darbinieki, kas stāvēja pie altāra sētiņas, lai nodotu solījumu kalpot draudzei pēc savas
labākās mākas un apziņas, to darīt ar Dieva palīgu. Draudzes darbinieki dod solījumu katru gadu, viņi
nomainās, bet kā draudze mēs lūdzam ar un par viņiem, lai Dieva svētība stiprina viņus un palīdz
viņiem darīt tiem uzticētos pienākumus.
Vīru ansamblis no mūsu kora svinīgi un ar labu dikciju dziedāja Leonīda Breikša “Lielā junda”. Ar šo
dziesmu mēs godinām tos vīrus, kas nebaidījās ziedot savu dzīvību, lai latviešu tauta pirmo reizi vēsturē
būtu brīva pati savā dzimtajā zemē. Īsi pēc Latvijas valsts dibināšanas, 18. novembra, pirmās divas
studentu korporācijas, Selonija un Talavija, pieņēma lēmumu nodot savu korporāciju biedrus Latvijas
valsts nelielās armijas rīcībā, vēlāk tām pievienojās arī citas korporācijas. Kaujas darbībai risinoties,
studentu rota cieš smagus upurus un tie ir vīri, kurus mēs šodien pieminām un godinām.
Pirms vairākiem gadiem mūsu draudze bija svētīta ar pāris veciem kalpakiešiem, kas bija aculiecinieki
brīvības cīņu kaujām, bet tagad viņi kalpo Dieva pagalmā.
Pēc dievkalpojuma blakus zālē notika Mineapoles – St. Paulas latviešu skolas Draudzīgā aicinājuma
sarīkojums, kas bija lielisks un mēs varējām redzēt un dzirdēt tik daudz burvīga talanta, bet par to, cik
man zināms, mums stāstīs Indra Halvorsone. Laimonis Sproģis

DRAUDZES DZĪVE
Draudzes padomes sēde martā
Padome nolēma ziedot $2,000 no mūsu draudzes Ārmisijas fonda, lai atbalstītu trūcīgus bērnus
Venecuēlā sakarā ar LELBAs misijas nozares projektu.
Padome arī nolēma atbalstīt LELBĀL Misijas fondu, lai atbalstītu evaņģēlizācijas darbu Latvijā, Īrijā
un zemēs, kur ir jaunas draudzes, sakarā ar $100,000 challenge grant, ko rīko Milvoku draudze.
Padome vienbalsīgi nobalsoja ziedot $5,000 no mūsu draudzes “Baznīca Latvijā” fonda šim LELBĀL
projektam. Sīkāka informācija par LELBĀL Misijas fonda aicinājumu atrodama šajos Svētrīta Zvanos.
Kristīne Kontere ziņo par ALAs kongresu, kas notiks Denverā no 3. līdz 5. maijam. Meklē delegātu,
kas pārstāvētu draudzi.
Ansis Vīksniņš ziņo, ka Latvijas Republikas goda konsula amatā ievešana notiks 28. martā, kur
jaunais konsuls Minesotā būs Jānis Freivalds. Draudzi pārstāvēs draudzes priekšniece Kristīne
Kontere.
Ansis Vīksniņš arī mudina draudzes kori piedalīties Toronto Dziesmu svētkos un draudzes locekļus
apmeklēt Dziesmu svētkus.
Dāmu saimes ziņas
Marta mēnesī pie galdiņa kalpoja Dzintra Prīlapa, Gunda Luss, dāmu saime. Ziedus uz altāra lika
dāmu saime – Oskara Kalpaka piemiņai, Gunda Luss. Par sadraudzību rūpējās latviešu skola –
Draudzīgais aicinājums, Ilga Dulbe, Inta Grāvīte, Līga Lāce, Rūta Beķere.
Ja vēlaties likt ziedus uz altāŗa, zvaniet Laimai Dingley (612-866-3235) vai Selgai Pētersonei (651484-6046).
Lasīšanas pulciņš
Lasīšanas pulciņš pašreiz lasa Māras Zālītes grāmatu “Paradīzes putni”. Šo grāmatu pārrunāsim
trešdien, 24. aprīlī plkst. 10:00 baznīcas lejas telpās.

Lasīšanas pulciņam
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Paldies Skaidrītei Štolcerei
par pulciņa vadīšanu!

Sēž no kr.: Astrīda Bergmane, Vija Straumane, pulciņa
vadītāja Skaidrīte Štolcere ar svētku kliņģeri, Benita
Štelmachere, Laimonis Sproģis, Skaidrīte Auleciems.
Aizmugurē stāv no kr.: Jānis Dimants, Ilze Kļaviņa-Mueller,
Aija Vijuma, Māris Bergmanis, Jānis Zeltiņš,
Aina Rozenberga, Inta Lāčplēse.

2019. gada 14. februārī Milvokos
Milvoku ev. lut. Sv. Trīsvienības draudze izziņo $100,000
challenge grant atbalstīt Latvijas ev. lut. Baznīcas ārpus
Latvijas (LELBĀL) Misijas fonda darbību.
Misijas fonds tika dibināts 2015. gadā, sekojot archibīskapes
Laumas Zušēvicas aicinājumam tā atzīmēt viņas konsekrāciju.
Viņa ir kalpojusi kā Milvoku draudzes mācītāja kopš 1987.
gada. Misijas fondu dibināja ar mērķi atbalstīt evaņģēlizācijas
darbu Latvijā un citās valstīs, kur tiek izveidotas un dibinātas
LELBĀL draudzes.
Milvoku draudze ziedos to pašu summu (matching funds), ko
saņems Misijas fonds no draudzēm, citām organizācijām un
indivīdiem, līdz kopsummā saziedotiem $100,000! Ziedojumu
akcija sākas šodien, 14. februārī, un noslēgsies Lieldienās,
2019. gada 21. aprīlī. Dievs lai svētī dāvanas un dāvanu
devējus! Priecāsimies par katru ziedojumu!
Archibīskape Lauma Zušēvica paskaidro: “Misijas fonds ir sedzis izdevumus garīdzniekiem un
garīdzniecēm, izveidojot jaunas draudzes un atbalstot esošās. Misijas fonds atbalsta centienus
mūsu Baznīcai nodrošināt savu vietu Latvijas valsts atzīto reliģisko organizāciju sarakstā. Ir bijis
jāaizstāv mūsu draudzes tiesvedībās. Misijas fonda cerība ir, ka Kristus evaņģēlizācijas darbs
augtu un aizsniegtu katru, kas vēl netic, nepazīst Kristu vai Dieva mīlestības spēku un to, kā
piederība draudzē pārveido dzīvi un dāvina neatvietojamu svētību!”
LELBĀL turpināja būt Latvijas Baznīcas daļa Otrā pasaules kara gados, kad komunistu briesmas
spieda bēgt un nonākt ārpus Latvijas. Vācijā nonākot, mūsu Baznīcas vadība bija klāt pie
Pasaules luterāņu federācijas dibināšanas. Pasaules luterāņu federācija palīdzēja luterāņu
bēgļiem atrast jaunas mājas citās zemēs. Starp tiem bija daudz mūsu ģimeņu locekļu. LELBĀL
turpina viņu, mūsu priekšteču uzsākto darbu un kalpo latviešu draudzēs ārpus Latvijas un
Latvijā.
Trijos gados Misijas fonda līdzekļi ir atbalstījuši astoņas jaunas draudzes un neskaitāmus
latviešu luterāņus, kā arī citas māsas un brāļus Kristū, un tos, kas ir ceļā uz ticību. Tālāku
informāciju par šo challenge grant projektu var saņemt, rakstot Tijai Abulai: tabuls@att.net
Ziedojumus lūdzam rakstīt “LELBAL MISSION FUND” un nosūtīt LELBĀL kasierei:
Baibai Rodiņai, 5820 Mountain Shadow Lane, Reno, NV 89511

KAS NOTIEK DVĪŅU
PILSĒTĀS?
\
FESTIVAL OF NATIONS – ST. PAUL RIVERCENTRE
No 3. līdz 5. maijam latvieši piedalīsies izstādē.
Sestdien, 4. maijā:
Lielais “Pērkonītis” dejos pēcpusdienā un plkst. 19:00.
Mazais “Pērkonītis” (bērni) dejos plkst. 12:00.
Folkloras kopa “Teiksma” uzstāsies pēcpusdienā pie kafejnīcām.

•••
LASL (LATVIAN AMERICAN SHIPPING LINE)
LASL savāks saiņus/pakas sūtīšanai uz Latviju piektdien, 3. maijā, plkst. 12:00 pusdienlaikā
pie draudzes nama.

•••
MINEAPOLES/ST. PAULAS LATVIEŠU SKOLAS GADA NOSLĒGUMA PROGRAMMA AR
IZLAIDUMU – 6 ABSOLVENTI
Sestdien, 18. maijā, plkst. 11:30 draudzes nama zālē.
Pēc pasākuma sekos atspirdzinājumi un aukstais galds lejas telpās. Visi mīļi aicināti!

Meklē palīdzību!
Meklēju cilvēku, kas pret samaksu pieskatītu
gados cienījamu latviešu pensionāri White
Bear Lake divas-trīs dienas nedēļā no 2
pēcpusdienā līdz pusnaktij. Par atlīdzību un
laikiem vienosimies.
Silvija Kancāns (612-454-9602)

Gunda Luss meklē 2 grāmatas
Meklēju divas grāmatas, ko sūtīt uz Latvijas valsts arhīvu Rīgā: Bertas Geistautes grāmatu “The Art
Works of My Life” un Miķeļa Geistauta grāmatu “Miķelis Geistauts” ar Knuta Lesiņa tekstu. Tos
pievienotu Geistautu dokumentiem, kurus ceru sūtīt uz Latviju ar nākošo Latvian American Shipping
Line sūtījumu maija sākumā. Gunda Luss

Uzņēmums Number Twelve Cider
Pēdējos gados vairāki mūsu tautieši Dvīņu pilsētās ir uzsākuši uzņēmējdarbību (business).
Un tā, sekojot sidra atdzimšanai, Colin Post ar sievu Halina (Dimants) un Steve Hance kopā ar
partneriem 2018. gada novembrī atvēra sidra tikšanās vietu (taproom) North Loop Mineapolē, MN. Tā
platība ir 500 kvadrātpēdas (sq.ft.), kļūstot par lielāko novietni (cider house) Minesotā. Tas tikai notika
pēc daudzu gadu nodarbošanās ar dažādām metodēm un pieejām pie ražošanas procesa. Sidrs tiek
ražots tikai no Minesotas āboliem un tiek piedāvāti 16 sidra paveidi, kā arī var redzēt visu ražošanas
gaitu turpat uz vietas. Kā uzkodu var pasūtīt picu, ceptu ķieģeļu krāsnī (ceplī), kas kurināta ar malku –
zem nosaukuma Little Tomato. Telpas ir piemērotas lielākiem sarīkojumiem un sanāksmēm. Jāsaka,
ka sidra baudīšana atkal ir atdzimusi un tagad ir ļoti iecienīta. Visi laipni lūgti iegriezties, lai baudītu
sidru un picu draudzīgā vidē! Vairāk info: www.number12cider.com
Uz redzēšanos, Jānis J. Dimants, Jr., M.D.
Adrese: Number 12 Cider, 614 North 5th Street,
Minneapolis, MN 55401
Darba stundas:
Pirmdien-ceturtdien no 3:00 pm līdz 11:00 pm
Piektdien-sestdien no 11:00 am līdz 12:00 vakarā
Svētdien no 11:00 am līdz 8:00 vakarā

Bildes no Draudzīgā aicinājuma
Skolēnu veidoto saules rakstu izstāde Vanesas Putniņas vadībā

Lego saule.

Draudzīgā aicinājuma sarīkojums
Muzikāli poētiskā programma “Saule meta sudrabiņu” latviešu skolā 3. martā
Kad izvēlējāmies Draudzīgā aicinājuma programmas nosaukumu, vai iedomājāmies, ka būs tik daudz
“sniegotā” sudrabiņa – sniega – šajā ziemā, ka nāksies atlikt pasākumu uz vēlāku datumu un meklēt
risinājumu, kur atstāt mašīnas, jo lielā sniega dēļ pilsētā ieviesta mašīnu novietošana tikai vienā ielas
pusē? Bet ar mācītāja Dāga pūlēm izdodas atrisināt pat šādas, šķietami neatrisināmas, problēmas –
mašīnas varam atstāt pie netālās vidusskolas un uz dievkalpojumu un programmu atved īpašs busiņš!
Skolas Draudzīgo aicinājumu iesāk pārzine Eva Tone, atgādinot par Draudzīgā aicinājuma vēsturi un
mērķi. Seko māc. Dāga Demandta lūgšana. Programmu vada pārzine Indra Halvorsone, sākumā
pieminot, ka ir daudz veidu, kā mums domāt par sauli.
Dažreiz tā ir kā mīkla – kā Dullajam Daukam Sudrabu Edžus stāstā, kurš meklē to vietu, kur saule
noriet. 3. klases skolēni (sk. Laila Švalbe) prot saules mīklu atminēt – viņi droši noskaita Raiņa dzejoli
“Mīkla”.
Uz skatuves nāk brašie bērnudārza bērni, kuri skolotāju Edijas Bankas-Demandtas un Zanes Krāmeres
vadībā pētījuši, kāda ir saule. Izrādās – ļoti dažāda: apaļa kā bumba, spoža – pat saulesbrilles
vajadzīgas, tāla – pat ar binokli grūti saskatīt… Skatītāji priecājas, cik droši var uzstāties tādi 3-4 gadu
veci ķipari!
Bērnu ansamblis sk. Gunas Kalmītes-Skujiņas vadībā latīņamerikāniskos ritmos nodzied Raimonda
Paula dziesmu ar Guntara Rača vārdiem par sauli, jo tā ir “sakarsēta bumba, karsta tā kā meksikāņu
rumba!” Publika, sapņojot par karstām un saulainām dienām, jūsmīgi aplaudē pēc brašā noslēguma
izsauciena “o-lē!”
Kad gandrīz klāt pavasaris, vislabāk varam izjust, ka saulīte reizēm mēdz būt ar zobiem! Bet
sagatavošanas un 1. klases skolēni (sk. Kira Birmane un Jānis Paulis Skujiņš), skaitot Māra Čaklā
dzejoli “Saulīte ar zobiem”, mūs iepriecina: “Saltie sniegi nokusīs, saulei zobi izkritīs!”
Ziemas bargumā varam iedomāties, cik ļoti svarīga senajam zemkopim Latvijā bija saule: ne velti
saules vārdam mūsu valodā dziļākās, senākās saknes un laika skaitīšana balstījās uz saules ritmu,
ceļu gada garumā, atzīmējot 8 sevišķus notikumus – gadskārtas.
5. klases skolēni (sk. Ingrīda Erdmane) bija ieskatījušies bagātajā tautas dziesmu pūrā un norunāja
dainas par sauli. 6. klases skolēni ar sk. Kristīnes Girbes palīdzību iepazīstināja mūs ar tautas
ticējumiem par sauli – iegaumēsim, ka saulei nevar ar pirkstu rādīt, tad pirksts nopūst, un ka uz sauli
nevajag skatīties, tad paliek akls (seno gudrību būtu bijis labi zināt daudziem pēdējā saules aptumsuma
laikā).
Ar sauli var reizēm saderēt – par to
dziedāja jaunāko klašu bērni
absolventu
klases
koklētāju
pavadījumā.

Koris un koklētāji

Laiks uznācienam skolas saimes
labiem draugiem – draudzes korim.
Kamēr kora dalībnieki ieņem vietas
uz skatuves, pārzine pastāsta, ka par
godu Latvijas valsts pastāvēšanas
80. gadadienai tēlnieks Vilis Titāms

izvietoja četros Latvijas vistālākajos ģeogrāfiskajos punktos simboliskas akmens zīmes – skulpturālu
grupu “Latvija saules zīmē”: zīme „Saules puķe” atrodas Latvijas tālākajā dienvidu punktā Demenes
pagastā, netālu no Daugavpils Sēlijā; akmens zīme „Zaļais stars” – Latvijas galējā rietumu punktā
Bernātos, Nīcas novadā; „Baltās naktis” – Latvijas tālākajā ziemeļu punktā Ipiķu pagastā, Rūjienas
novadā, bet Meikšānu ciemā Zilupes – Šķaunes ceļa malā atrodas zīme „Austras koks”, jo būdams
vistālāk uz valsts austrumiem, pirmais „sveic” sauli.
Latgalē saule, šķiet, spīd vairāk un karstāk, tāpēc koris nodzied 2 dziesmas latgaliešu valodā: vīri dzied
t. dz. “Malni muni kumeleņi”, bet sievas “Zīdi, zīdi rudzu vorpa”, bet visi kopā – “Pērkons veda
vedekliņu”.
Latviešu tautas ceļā uz brīvību, pašnoteikšanos, valstiskumu,
gaismai un saulei ir bijusi īpaša simboliska nozīme.
Mūsu valsts ģērbonī Latvijas nacionālo valstiskumu simbolizē
ģērboņa vairoga augšdaļā esošā uzlecošā saule, kas simbolizē
jaunas valsts dzimšanu un uzvaru pār tumsu.
Stilizētu Saules attēlu Pirmā pasaules kara laikā kā atšķirības un
nacionālās piederības zīmi sāka izmantot Krievijas impērijas armijā
iesauktie latviešu karavīri – latviešu strēlnieki.
Ģērboņa aizsākumi rodami jau 1917. gadā, kad mākslinieks Ansis
Cīrulis radīja pirmo iecerētās autonomās Latvijas vienojošo simbola metu – zeme, virs kuras uzlecošas
saules attēls ar lauzītiem stariem un centrā sakrustotiem burtiem “B” un “L”, kas simbolizē brīvu Latviju.
Jau nākamajā dienā pēc Latvijas neatkarības proklamēšanas – 1918. gada 19. novembrī – Latvijas
Tautas padomes prezidijs nolēma rīkot konkursu ar mērķi radīt jaunu Latvijas valsts nacionālo simbolu.
Konkursā piedalījās tādi mākslinieki kā A. Cīrulis, B. Dzenis, V. Tone, K. Ubāns. Par uzvarētāju kļuva
tēlnieka Burkarda Dzeņa piedāvātais variants, kuram pamatā bija jau aprakstītais saules simbols ar
burtu “L” un trīs zvaigznēm centrā. To apstiprināja jau 1918. gada 6. decembrī – tikai dažas nedēļas
pēc Latvijas republikas dibināšanas.
Tā bija pirmā Latvijas Republikas simbolika un tā kalpoja valsts ģērboņa vietā līdz 1921. gadam, kad
pēc būtiskām diskusijām apstiprināja Latvijas valsts ģērboni.
Pats autors tēlnieks Burkards Dzenis ierosmi esot guvis no tautasdziesmas rindām:
“Nebēdāi, karavīr(i),
Sidrabota saule lec.”
Teodors Zaļkalns vēlāk rakstīja, ka ar šo saucienu dzima Latvija. “Sidrabota saule vadīja mūsu
strēlnieku pulkus. Lecošā sidrabotā saule bija mūsu pirmais valsts simbols.”
Topošie absolventi - 8. klase (sk. Indra Halvorsone) Draudzīgā aicinājuma programmai iemācījušies
Ausekļa dzejoli “Gaismas pils” un to izteiksmīgi deklamēja.
Latvijas 100-gades svinību koncerts pie Brīvības pieminekļa aizsākās ar R. Valtera / A. Graumanes
dziesmu “Pacel skatu uz austošo sauli”. Ieejot Latvijas nākamā simtā, ir labi apgūt jaunas dziesmas,
radīt jaunas tradīcijas, tādēļ publika aicināta dziedāt kopā ar Dāvidu Sarmu, draudzes un skolas vecāko
klašu kori! Skan svinīgi!
Seko apsveikumi un dāvanas skolas saimei no draudzes dāmu saimes un Latviešu organizāciju
apvienības Minesotā (LOAM).

Pateicība sk. Vanesai Putniņai, kura strādājusi atsevišķi ar katru klasi, izveidojot skaistu mākslas darbu
izstādi par sauli.
Pateicība visiem skolotājiem un mūziķiem (Zinta Pone, Gunta Herona, Dāvids Sarma, Guna KalmīteSkujiņa), kas palīdzēja programmas sagatavošanā! Pateicība draudzes korim par labo sadarbību!
Seko garšīgas pusdienas, ko sarūpējušas Anita Jurēviča, Inese Dulbe, Baiba Rudzīte ar palīgiem, un
gardumu tirdziņš!
Skolas saime no sirds pateicas apsveicējiem un visai latviešu sabiedrībai, kas vienmēr dāsni un
sirsnīgi atbalstījuši skolas darbu! Mēs, pašreizējie 14 skolotāji, 2 palīgi un 43 skolēni, turpināsim
1951. gadā iesākto darbu! Indra Halvorsone
Informācijai par ģērboni materiāli izmantoti no Edītes Brikmanes raksta “Latvijas valsts ģērbonis:
vēsture un nozīme”, kas publicēts lvportāls.lv 2014. gadā.

Pasākuma skatītāji.

Skolas bērni.

Latviešu kredītsabiedrības valde pilnsapulces dienā – 17. martā

Priekšā no kr.: Zinta Pone, Vanesa Putniņa, Pēteris
Grotāns, Miķelis Ģiga, Ēriks Strēlnieks, Kristīne Girbe.
Aizmugurē no kr.: kredītsabiedrības vadītāja Santa
Kalnīte, Deb Grundmanis, Vilnis Štolcers, Arnolds Ozols.

Ciešanu laika Celsmes vakars
Ceturtdien, 11. aprīlī plkst. 18:00 (6 pm)
Baznīcas lejasstāvā
Vakariņas
Prezentācija par apustuli Pēteri
Svētbrīdis

Es tev saku: tu esi Pēteris, un uz šās klints Es gribu celt
Savu draudzi. Es tev došu Debesu valstības atslēgas. Jēzus

Apustulis Pēteris

Koncerts:
Juris Žvikovs, klavieres

Sestdien, 13. aprīlī, plkst. 16:00
Mineapoles - St. Paulas latviešu ev. lut. draudzes dievnamā
Programmā: Baha, Garūtas, Vītola, J. Mediņa, Vaska, Cowell un Rahmaņinova mūzika
Ieeja: $25 | studentiem $5 | bērniem līdz 16. g. par brīvu
Rīko Minesotas latviešu koncertapvienība sadarbībā ar kultūras organizāciju TILTS

Visi laipni lūgti uz

MEDNIEKU PUSDIENĀM
Svētdien, 14. aprīlī plkst. 11:30
Draudzes namā
Pusdienas $15.00
Ienākumi par labu Aldim Švalbem

Sirsnīgi aicinām apmeklēt
Mineapoles – St. Paulas latviešu ev. lut. draudzes

PAVASARA

TIRDZIŅU

Sestdien, 2019. gada 27. 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

27.
aprīlis

You are cordially invited to attend
our congregation’s

SPRING

BAZAAR

Saturday, April 27, 2019, 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
27

Informācija par Eiropas Parlamenta vēlēšanām ASV –
lai balsotu pa pastu, jāpiesakās līdz 13. aprīlim!
Eiropas Parlamenta vēlēšanas Latvijā notiks sestdienā, 2019. gada 25. maijā. Latvija šajās vēlēšanās
būs viens vēlēšanu apgabals, un Eiropas Parlamentā no Latvijas būs jāievēl 8 deputāti. Ir pieteikti 246
deputātu kandidāti no 16 sarakstiem.
Balsošanai Eiropas Parlamenta vēlēšanās ārvalstīs dzīvojošajiem vēlētājiem ir JĀREĢISTRĒJAS
IEPRIEKŠ! Tas jādara gan tiem, kas balsos pa pastu, gan tiem, kuri vēlēs klātienē vienā no
diviem vēlēšanu iecirkņiem ASV (vēstniecībā Vašingtonā vai Latvijas pastāvīgā pārstāvniecībā ANO
– informāciju par pieteikšanos balsošanai klātienē šajās pilsētās lasiet LR vēstniecības ASV mājas
lapā).
Minesotā dzīvojošie LV pilsoņi varēs balsot pa pastu. Paldies visiem, kuri parakstīja iesniegumu
organizēt vēlēšanu iecirkni arī Mineapolē, bet, ņemot vērā prasību piereģistrēties iepriekš vai nu
personiski vēstniecībā, Latvijā, vai izmantojot drošo e-parakstu vai vēlētāju reģistra e-pakalpojumu, ko
daudzi šejienes vēlētāji vēl nelieto, vēlēšanu komisija Mineapolē pieņēma lēmumu vēlēšanu iecirkni
neveidot.
Kādā veidā var pieteikties balsošanai pa pastu:
•

•
•

•

Līdz 13. aprīlim nosūtot pieteikumu (skatiet nākamo lapu) pa pastu Latvijas vēstniecībai ASV
(Vašingtonā, DC) vai Latvijas pārstāvniecībā ANO (Ņujorkā, NY) – ja esat Vašingtonā vai
Ņujorkā, varat iesniegt pieteikumu arī klātienē. Latvijas vēstniecības ASV adrese: 2306
Massachusetts Ave NW, Washington, DC 20008 vai
Līdz 25. aprīlim vēlēšanu iecirkņa komisijā balsošanai pa pastu Rīgā, Smilšu ielā 4, LV-1005,
iesniedzot pieteikumu klātienē vai nosūtot to pa pastu vai
Līdz 25. aprīlim ELEKTRONISKI, izmantojot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Vēlētāju
reģistra e-pakalpojumu “Reģistrācija balsošanai pa pastu vēlētājiem, kuri uzturas ārvalstīs”
(https://www.cvk.lv/lv/velesanas/eiropas-parlamentavelesanas/eiropas-parlamenta-velesanas2019) vai
Līdz 25. aprīlim, nosūtot ar drošu e-parakstu parakstītu pieteikumu uz e-pasta adresi
cvk@cvk.lv

Latvijas vēstniecība ASV (Vašingtonā, DC) un Latvijas pārstāvniecība ANO (Ņujorkā, NY) pieņems
pasta balsotāju pieteikumus un nodos tos vēlēšanu iecirkņa komisijai balsošanai pa pastu Rīgā.
Ne vēlāk kā 1. maijā vēlēšanu iecirkņa komisija balsošanai pa pastu Rīgā izsūtīs vēlētājiem vēlēšanu
materiālus ierakstītā vēstulē. Aploksni ar aizpildīto biļetenu vēlētājiem būs jānosūta pa pastu vēlēšanu
iecirkņa komisijai balsošanai pa pastu (adrese Smilšu ielā 4, Rīgā, LV-1050) tā, lai iecirknī tā pienāktu
līdz vēlēšanu dienai, 25. maijam, plkst. 20:00.
NB! Piesakoties balsošanai pa pastu, nav nepieciešams uzrādīt vai nosūtīt pasi vai ID karti
(personas apliecību).
Informāciju par Eiropas Parlamenta deputātu kandidātiem un sarakstiem var atrast Centrālās vēlēšanu
komisijas mājas lapā – cvk.lv
Indra Halvorsone, vēlēšanu komisijas vadītāja Mineapolē

_________________________________________
Pārstāvniecībai/Vēlēšanu iecirknim balsošanai pa pastu

_________________________________________
Vēlētāja vārds, uzvārds
_
Personas kods
_________________________________________________
_________________________________________________
Vēlētāja dzīvesvietas adrese, kontakttālrunis

IESNIEGUMS BALSOŠANAI PA PASTU NO ĀRVALSTĪM
Lūdzu 2019. gada 25. maija Eiropas Parlamenta vēlēšanām reģistrēt mani balsošanai pa pastu.
Mana adrese ārvalstīs balsošanas materiālu saņemšanai:

____________________________________________________
Iela, māja, dzīvoklis/abonenta kastīte

____________________________________________________
Pilsēta, ciems, reģions

____________________________________________________
Pasta indekss

__________________________________________________________________
Valsts

Piekrītu savu personas datu apstrādei.

_____________________________

_____________________________

Vieta, datums

Vēlētāja paraksts

Vēlētāju ievērībai!
Iesniegumu var iesniegt klātienē, pa pastu, elektroniski portālā Latvija.lv
vai pa e-pastu pasts@cvk.lv, parakstītu ar drošu e-parakstu.
Iesniegums jāiesniedz LV diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā līdz 2019. gada 13. aprīlim
vai vēlēšanu iecirknī balsošanai pa pastu Rīgā, Smilšu ielā 4, LV-1050 līdz 2019. gada 25. aprīlim.
Datu apstrādātājs: Centrālā vēlēšanu komisija
Datu apstrādes mērķis: personas reģistrācija balsošanai pa pastu 2019. gada 25. maija EP vēlēšanās
Iesnieguma glabāšanas termiņš: 25.06.2019.

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

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. 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. Īpašnieki Tony Ruggiero un Božena Dimants.
2708 Lyndale Ave S, Minneapolis, MN 55408 • 612-871-5148 • www.teashop.us

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!

LATVIAN EV. LUTH. CHURCH
of Minneapolis and St. Paul
3152 17th Avenue South
Minneapolis, Minnesota 55407
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Change Service Requested

Church Services and Calendar of Events
Sunday, April 7, 10:30 am – Church Service followed by fellowship.
Saturday, April 13, 4 pm – Juris Zvikovs Piano Concert.
Sunday, April 14, 10:30 am – Palm Sunday Church Service with Holy Communion followed
by fellowship and Luncheon in support of Aldis Svalbe.
Thursday, April 18, 6 pm – Maundy Thursday Church Service with Holy Communion.
Friday, April 19, 6 pm – Good Friday Church Service with Holy Communion. Church Choir will
be participating.
Sunday, April 21, 8 am – Easter Sunday Church Service with Holy Communion. Sermon will
be in English. Church choir will be participating. Followed by an Easter Breakfast.
Saturday, April 27, 11am-3 pm – Spring Bazaar. Food will be sold starting at 12 pm until 2 pm.
Sunday, April, 28, 10:30 am – Church Service followed by fellowship.
May 3-May 5 – Festival of Nations at St. Paul RiverCentre.
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, 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 21. datumam. lesūtītos manuskriptus redakcija uzglabā
tikai līdz nākamā Svētrīta Zvanu numura iznākšanai – apm. vienu mēnesi. Redakcija lūdz
$30.00 ziedojumu gadā, Svētrīta Zvanu technisko izdevumu segšanai.
CIENĪJAMIE LASĪTĀJI! Lūdzu paziņojiet ADRESES MAIŅU draudzes birojā. Svētrīta Zvanus
pasts nepārsūta.

