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Līst mēness mūzika 
uz smalkām zaru stīgām, 
Līdz milzu vijole 
kļūst piesnigušais mežs. 
Un skanēt liek 
pat pārslu bezdelīgām, 
Kad dienai pāri 
tumsa spārnus pleš. 
Plīv sveču liesmiņas, 
nakts iet uz pirkstu galiem, 
Sirds tic kā bērnībā, 
ka brīnums ciemos nāks, 
Kad pusnakts stundā 
Jaunais gads pār zemi, 
Pilns cerību un 
sapņu gaitu sāks. 
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Draudzes dzīve janvārī 

Svētdien, 6. janvārī, plkst. 10:30 – Zvaigznes dienas DIEVKALPOJUMS. Sekos sadraudzība. 

Svētdien, 13. janvārī, plkst. 10:30 – Epifānijas laika pirmā svētdiena. DIEVKALPOJUMS. Sekos 
sadraudzība.  

Ceturtdien, 17. janvārī, plkst. 11:00 – Rīta Bībeles stunda, tiek dziļāk pētīts Lūkas evaņģēlijs. 

Svētdien, 20. janvārī, plkst. 10:30 – Epifānijas laika otrā svētdiena. DIEVKALPOJUMS ar Svēto 
vakarēdienu, bērnu uzrunu un Svētdienas skolu. Sekos Kazdangas desmit gadu 
jubilejas zupu pusdienas un projekta “Ziedosim 100” prezentācija, kurā piedalīsies 
Vanesa Putniņa, Laima Zoltnere-Dingley un māc. Dāgs. 

Otrdien, 22. janvārī, plkst. 19:00 – Vakara Bībeles stunda, tiek dziļāk pētīts Jāņa evaņģēlijs. Bībeles 
stundu noturēs draudzes bibliotēkas telpās. 

Svētdien, 27. janvārī, plkst. 10:30 – Epifānijas laika trešā svētdiena. DIEVKALPOJUMS. Sekos 
sadraudzība un plkst. 12:00 LOAM gada sapulce. 

Svētdien, 3. februārī, plkst. 10:30 – Epifānijas laika ceturtā svētdiena. DIEVKALPOJUMS. 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). 

No kreisās šī gada draudzes iesvētāmie 
jaunieši Katrīna Dingley un Gints Pelēcis 

ar māc. Dāgu 22. decembrī pie 
East Lake Street pārtikas veikala “Cub”, 

vācot ziedojumus Pestīšanas armijas 
Ziemassvētku akcijai. 

 

mndraudze.org 
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Iesākumā bija Vārds, un Vārds bija pie Dieva, un Vārds bija Dievs. Viņš bija iesākumā pie Dieva. Viss 
ir radies caur viņu, un nekas, kas ir radies, nav radīts bez viņa. Viņā bija dzīvība, un dzīvība bija cilvēku 
gaisma. Gaisma spīd tumsā, un tumsa to nespēja satvert. Nāca cilvēks, Dieva sūtīts, vārdā Jānis. Viņš 
nāca liecības dēļ, lai liecinātu par gaismu, lai visi caur viņu ticētu. Viņš pats nebija gaisma, bet viņš 
nāca, lai liecinātu par gaismu. Viņš bija patiesā gaisma, kas nāca pasaulē un spīd visiem cilvēkiem. 
Viņš, gaisma, bija pasaulē, un pasaule caur viņu radās, bet pasaule viņu nepazina. Viņš nāca pie 
savējiem, bet tie viņu neuzņēma. Tiem, kuri viņu uzņēma, kas ticēja viņa vārdā, viņš ļāva kļūt par Dieva 
bērniem, kas nav no asinīm, nedz no miesas iegribas, nedz pēc cilvēka iegribas, bet ir dzimuši no 
Dieva. Un Vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū, un mēs skatījām viņa godību, tādu godību kā Tēva 
vienpiedzimušajam Dēlam, pilnu žēlastības un patiesības. Jānis liecina par viņu, saukdams: “Viņš bija 
tas, par kuru es sacīju: tas, kas nāk aiz manis, tagad iet man pa priekšu, jo viņš bija pirmāk nekā es!” 
Mēs visi esam guvuši no viņa pilnības – žēlastību un vēl žēlastību, jo bauslība ir dota caur Mozu, bet 
žēlastība un patiesība nākusi caur Jēzu Kristu. Dievu neviens nekad nav redzējis. Vienpiedzimušais 
Dievs, kas ir pie Tēva krūts, viņu ir atklājis.                                                           Jāņa evaņģēlijs 1:1-18 

Mācītāja Dāga Demandta sprediķis 2018. gada Vecgada vakarā 
Telts mūsu vidū 

Lasījumā Jāņa evaņģēlijā mēs dzirdam šos skaistos vārdus: “Un Vārds tapa miesa un mājoja mūsu 
vidū.” Dziļi vārdi. Lai mēs labāk saprastu šī teksta nozīmi, es teiktu tā: “Un Vārds tapa miesa un uzcēla 
telti cilvēces vidū.” Vai šis teikums jums palīdz saprast, ka Dievs ir pie mums klātesošs, mums blakus? 
“Telts” tēls tiek vairākkārt lietots Bībelē, Dievs mājo pie cilvēkiem. Pēdējos mēnešos jūs droši vien 
ievērojāt telšu pilsētiņu, kura izveidojās blakus 55. šosejai. Tur bija simtiem cilvēku, tostarp daudz 
bērnu, kuri bija saspiesti mazā platībā, tikai dažas āras tualetes, mēs varam tikai iedomāties, ka 
higiēnas apstākļi nebija ļoti labi. Labdarības organizācijas ziedoja lielu daļu telšu bezpajumtniekiem ar 
domu atvērt cilvēku acis uz šo bezpajumtnieku problēmu. Tagad aukstā ziemā teltis ir noņemtas un 
cilvēki dzīvo pagaidu mītnēs. Tomēr bezpajumtnieku problēma vēl ir ļoti aktuāla. Iedomājaties Dievu, 
kurš uzceļ telti un mājo pie šiem cilvēkiem. Vasarā arī lasīju vienu rakstu par vienu koncertu, līdzīgu kā 
Woodstock Amerikas dienvidos, kur tūkstošiem cilvēku koncerta laikā dzīvoja teltīs. Tur it kā nebija 
vietas, kur pakustēties, viena telts pie otras un skaļa mūzika 24 stundas diennaktī. Iedomājaties Dievu, 
kurš uzceļ telti un mājo pie šiem cilvēkiem. Tagad iedomājaties, ja Jēzus ierastos un uzceltu telti jūsu 
pagalmos un aicinātu tevi uzcelt telti Viņam blakus. Kāpēc mēs negribīgi dodamies nometņot ar Jēzu? 
Padomājat, iet “teltot” nozīmē, ka mēs tiekam atklāti citiem, nav privātuma “teltojot”. Visi var dzirdēt, ko 
viens otram saka, tur arī ir neērtības. Naktī var pat redzēt siluetus uz telšu sienām. Teltis arī nav 
vistīrākās vietas. Te uzvalks, labas drēbes nav vajadzīgas, lai satiktu Jēzu. Lielākais iemesls, kāpēc 
mēs baidāmies iet “teltot” ar Jēzu ir, jo mums ir bailes atklāties un iepazīties ar Viņu personiskā līmenī. 
Dietrich Bonhoeffer raksta “Genuine intimacy means that we’ll be exposed”. Visas mūsu vājības, 
trūkumi, dusmas, atkarības, viss. Mēs it kā varam tikt galā ar šīm lietām vai daži meklē profesionālu 
palīdzību. Dievs, Dieva dēls vēlas būt ar mums, palīdzēt mums. Dieva žēlastība ir mums solīta, Viņš 
vēlas būt ar mums, uzcelt telti pie mums pat, ja mēs nevēlamies Viņam atklāties. Lielākā dāvana ir, ka 
Dievs sūtīja savu dēlu pie mums. Mūsu aicinājums Ziemassvētkos un Jaunā gadā ir pieņemt šo dāvanu.  
Šī dāvana: Dievs ar mums. Ziemassvētki ir par Jēzu, kurš uzceļ telti pie mums. Bonhoeffer turpina: 
“Christmas, is about Jesus pitching his tent in the messiness of the human condition, coming to 
understand our struggle, our messiness, our our sin, our truth, and then redeeming it all by assuring us 
that we are worthy of being Jesus’ brother, or sister, of being adopted children of God.” Dievs ar mums. 
Pilns žēlastības un patiesības. Āmen. 



 

Draudzes padomes sēde decembrī 
Padomes sēde 2018. gada pēdējā mēnesī noritēja Ziemsvētku gaidās gan priecīgā gaisotnē, gan 
skumjā. 
Sadraudzības garā draudzes padome – 11 ievēlēti draudzes locekļi – kopā ar mācītāju, kasieri un 
archivāru baudīja Dāga Demandta sagādāto “Eggnog” dzērienu un uzkožamos, to starpā miniatūras 
cīsiņu rulādes. 
Klātesošie izteica tencinājumu padomniekam Ansim Vīksniņam, kurš tajā vakarā slimoja un tādēļ 
nepiedalījās sēdē, par Latvijas simtgades pasākuma vadīšanu. Ap galdu sēdošie arī noklausījās 
Andra Kursieša, Daugavas Vanagu Amerikas Savienoto Valstu nodaļas priekšnieka, pateicības 
vēstuli mūsu draudzei par tās “pacietību un gatavību iztikt bez sava mācītāja, kamēr māc. Dāgs 
devās ceļā uz Latviju izpildīt DV ASV projektu Ziedosim 100”. 
Draudzes priekšniece uzsvēra, ka gleznas, kas tiek nodotas draudzei vai nu izstādīšanai vai 
“consignment” nolūkos, paliek nogādātāja, nevis draudzes (saņēmēja) īpašums. 
Lūdzām par padomes locekli (arī pērminderi), mūsu ticības brāli Aldi Švalbi, lai Dievs dziedina un 
vada visu viņa ģimeni.                                                  Draudzes darbvede un Svētrīta Zvanu redakcija 

Dāmu saimes ziņas 
Decembra mēnesī pie galdiņa kalpoja Skaidrīte Štolcere, Ilze Grotāne, Anna Grotāne, Māra Zoltnere. 
Ziedus – eglītes – uz altāra lika dāmu saime Laimas Dingley izkārtojumā. Par sadraudzību rūpējās 
dāmu saime, Laila Švalbe, Astrīda un Māris Bergmaņi, latviešu skolas siltas pusdienas, Štolceru 
ģimene. 
Ja vēlaties likt ziedus uz altāŗa, zvaniet Laimai Dingley (612-866-3235) vai Selgai Pētersonei 
(651-484-6046). 

Lasīšanas pulciņš 
Lasīšanas pulciņš pārrunās Noras Ikstenas grāmatu “Mātes piens” un salīdzinās to ar tulkoto grāmatu 
angļu valodā “Soviet Milk” trešdien, 30. janvārī, plkst. 10:00 baznīcas lejas telpās. Visi mīļi aicināti! 

Jaunas cepures, cimdi un šalles Mineapoles trūcīgiem bērniem 
Kā esam to veiksmīgi darījuši nu jau 
četrus gadus, tā arī šogad draudzes nama 
skatuves zālē bagātīgi rotāsim eglīti ar 
jaunām cepurēm un cimdiem Mineapoles 
trūcīgiem bērniem. Šis ir kopējs draudzes un latviešu skolas projekts. Ir iespēja arī izrakstīt čekus 
Hats & Mittens organizācijai. Paldies Ritai Pelēcei par šīs kalpošanas turpināšanu mūsu draudzē arī 
šogad! Ziedotās cepures, cimdi un šalles tiks nodotas vietējai labdarības organizācijai Hats & Mittens, 
kura tālāk tos izdalīs trūcīgiem bērniem. 

Pateicība mūsu draudzes locekļiem no Andra Kursieša, Daugavas Vanagu ASV priekšnieka 
2018. gada 6. novembrī 

Cienījamie tautieši, Mineapoles – St. Paulas latviešu ev. lut. draudzes locekļi! Daugavas Vanagu ASV 
zemes valdes vārdā vēlos sirsnīgi pateikties jums par jūsu pacietību iztikt bez jūsu mācītāja Latvijas 
valsts svētku laikā, kamēr Dāgs dodas ceļā uz Latviju izpildīt DV ASV projektu “Ziedosim 100”. Es 
varu iedomāties, ka viņa prombūtne radīs trūkumu jūsu sabiedrībā, bet esam pateicīgi Dāgam par šo 
svētīgo darbu, kas palīdzēs tik daudz bērniem Latvijā. Liels paldies arī draudzei par jūsu finansiālo 
atbalstu mūsu projektam! Daugavas Vanagi, sasauksimies! 

DRAUDZES DZĪVE 
 



Kazdangas atbalstam 10 gadi 
Pateicības vēstule no Māteru Jura Kazdangas 

pamatskolas saimes 

 
Mūsu skola (bildē) dibināta 1876. gadā. 1938. gada 
29. maijā tā tika nosaukta novadnieka Māteru Jura 
vārdā, kurš ir arī viens no pirmo latviešu romānu 
autoriem Latvijā (viņa romāns “Sadzīves viļņos” iznāk gandrīz vienlaicīgi ar visiem zināmo brāļu 
Kaudzīšu romānu “Mērnieku laiki”). Pēc tam ilgu laiku skola bija bez Māteru Jura vārda. 2002. gadā 
novadnieka vārds tika atjaunots skolas oficiālajā nosaukumā. Skolas devīzi “Darbs ir gods” veido 
Māteru Jura vārdi. Joprojām esam viena no lielākajām pamatskolām tuvākajā apkārtnē, kaut arī 
skolēnu skaits ar katru gadu turpina sarukt. Šobrīd skolā zināšanas apgūst 114 skolēnu, kuri uz skolu 
ierodas gan no tuvējām mājām, gan mēro ceļu stundas garumā pa maziem lauku celiņiem ar skolas 
autobusu. 

Šogad aprit 10 gadu, kopš, pateicoties mūsu skolas absolventei Anitai Jurēvičai un latviešu evaņģēliski 
luteriskajai draudzei Mineapolē, mūsu skolēni saņem atbalstu visdažādākajos veidos: atbalsts 
ēdināšanai, apavi, zeķes, skolas mugursomas, ziemas virsjakas, cepures, šalles, cimdi. Tas ir 
nenovērtējams atbalsts, jo daudz skolēnu nāk no daudzbērnu ģimenēm, maznodrošinātām ģimenēm, 
nereti aprūpētājs ir tikai viens no vecākiem vai vecvecākiem. Jebkurš vecāks, kura bērns ir saņēmis 
kādu no dāvanām vai regulāri saņem launagu, ir bezgala pateicīgs par to, ko Jūs darāt. 

Atceroties sākumu sadarbībai, skolotāja Dzintra Kļaviņa, kura tolaik bija kontaktpersona, saka tā: 
“Pirms desmit gadiem eņģeļi nolaidās pār Māteru Jura Kazdangas pamatskolu… 

Bijusī skolniece Anita Jurēviča uzrunāja mani, lai pastāstītu par savu ideju – savā latviešu evaņģēliski 
luteriskajā draudzē organizēt labdarības akciju ar mērķi savākt līdzekļus mūsu skolas skolēniem. Anita 
un viņas atbalstītāji vēlējās, lai ar daļu no saziedotās naudiņas tiktu apmaksāts launags skolas bērniem, 
par pārējo tiktu iegādāts apģērbs, apavi, skolas somas un citi skolēniem nepieciešami skolas 
piederumi. 

Tajā laikā strādāju Kazdangas skolā un bāriņtiesā, tāpēc ļoti labi pārzināju situāciju vietējās ģimenēs. 
Tā bija liela laime mūsu bērniem un milzīgs atbalsts viņu ģimenēm. 

Par iespēju bērniem sagādāt launagu priecājāmies visvairāk. Kazdangas pagasts ir liels un daudziem 
skolēniem jau pusseptiņos no rīta jādodas uz skolas autobusu. Pusdienas skolā ir laikā no 11:20 līdz 
12:40. Plkst. 16:00 skolas autobuss sāk savu maršrutu no skolas, lai nogādātu bērnus uz mājām. Tas 
nozīmē, ka dažs bērns mājās nonāk tikai pēc pieciem pēcpusdienā. Vai visi bērni paēd brokastis pirms 
došanās uz skolu? Vai visus sagaida ar siltām vakariņām? Noteikti nē. Ar vienām pusdienām bērniem 
noteikti ir par maz! Visi vecāki nevar iedot saviem bērniem līdzi uz skolu našķus starpbrīžiem. Tāpēc 
ļoti priecājāmies, ka skolēni pirms došanās uz mājām varēja paēst un padzert siltu tēju.  

Arī par iespēju bērniem uzdāvināt jaunas somas, cepures, šalles, cimdiņus, zeķes, kurpes vai 
zābaciņus visi priecājāmies, jo ikdienā redzams, cik trūcīgas ir daudzas ģimenes, īpaši tās, kurās bērnu 
pulciņš lielāks. 

Tādēļ ar prieku uzsākām sadarbību, jā, tieši sadarbību, jo mums, pedagogiem, radās iespēja uz pilnīgi 
reāla pamata mācīt skolēniem būt pateicīgiem, mācīt novērtēt svešu cilvēku centienus un vēlmi 
palīdzēt. Un tā katru mēnesi sāka ienākt naudiņa skolas ziedojumu kontā, par kuru tika pirkta pārtika 
launagam, un divreiz gadā saņēmām lielas pakas ar dāvanām. Bet mūsu skolēni zīmēja, veidoja, 
krāsoja un rakstīja, kā rezultātā tapa skaisti apsveikumi Ziemassvētkos un Lieldienās, kā arī pateicības 



vēstules, kurās skolēni pastāstīja, cik laimīgi viņi jūtas, ēdot launagu un saņemot dāvanas un cik tas 
viņiem svarīgi.” 

2014. gada jūnijā skolā viesojās mācītājs Dāgs Demandts un jaunieši no Amerikas, Kanādas un 
Austrālijas projekta “Priecīgas pēdas” ietvaros, izdalot apavus, zeķes un dāvanu kartes apavu veikalos 
Euroskor ziemas apavu iegādei un dāvanu kartes grāmatnīcā Zvaigzne ABC skolas preču iegādei. Tā 
bija pirmā reize, kad vienā reizē tik daudz skolēnu ieguva tik vērtīgas dāvanas – kvalitatīvus apavus, 
kuri ir ērti, izturīgi un arī vizuāli skaisti. Bija fantastiska sajūta, redzot neviltotu prieku bērnu sejās 
saņemšanas reizē un arī to, cik rūpīgi tika valkāti apavi skolas laikā.  

Pagājušajā gadā liela daļa skolēnu tika pie jaunām, siltām, ļoti kvalitatīvām ziemas virsjakām. Īpaši 
priecīgi par to bija skolēni, kuriem jāgaida skolas autobuss, kas mēdz arī kavēties, jo lauku ceļi vēlajā 
rudenī un ziemā ir grūti izbraucami. Bērni un vecāki ir pateicīgi, jo arī šogad virsjakas tiek lietotas un 
tās nav zaudējušas savu siltumu. 

Runājot ar skolēniem, kuri nesen beiguši pamatskolu, viņi uzsver, cik tas ir bijis būtiski saņemt tiešām 
kvalitatīvas lietas, jo viņu ģimenes nekad nav spējušas ko tādu atļauties. Viņi atzīst, ka tas viņiem licis 
paraudzīties uz dzīvi citādāk un censties mainīties, lai arī viņi, pieaugot un pelnot naudu, spētu 
nodrošināt ne tikai savu ģimeni, bet arī palīdzēt vēl kādam. Pieredze, kas nākusi, saņemot dāvanas, 
veidojusi viņus par labākiem cilvēkiem. 

No nesen skolu beigušās Jolantas Krūmiņas saņēmu šādu ziņu: “Atceros, kad mācījos vēl pamatskolā, 
man un manam brālim tika sniegts atbalsts saistībā ar launagu, apģērbu un somām. 

Jau tai laikā māmiņa mums bija iemācījusi novērtēt citu cilvēku sniegto atbalstu un mēs vienmēr 
rakstījām pateicības un zīmējām Ziemassvētku kartiņas. 

Tā kā šogad aprit 10 gadi, kopš Anita rīko šos ziedojumus, vēlos vēlreiz pateikt PALDIES! 

Visvairāk atbalsts noderēja, kad saņēmām apavus, jo tos bija grūti dabūt, kā arī mugursomas, kuras 
bieži mēdza plīst, un tas palīdzēja mammai ietaupīt naudu. Pēdējā soma, kuru saņēmu 8. vai 9. klasē, 
vēl joprojām ir darbības stāvoklī ar mani Anglijā. Paldies!”  (Dzīvojot Latvijā, par Jolantu un brāli rūpējās 
tikai mamma, tētis dzīvoja savu dzīvi un neiesaistījās. Kad meitene pabeidza skolu, tēvs uzņēmās 
rūpes par viņu un, dodoties strādāt uz Angliju, paņēma sev līdzi.) 

Par saņemto paldies saka skolēni, vecāki un klašu audzinātāji. 

Mīļu paldies par jaukajām dāvanām saka 5. klase un klases audzinātāja. Mūsu klasē mācās 11 zēni un 
3 meitenes. Šogad īpaši priecājāmies par ērtajiem un skaistajiem sporta apaviem, kurus bērni izmanto 
ikdienā kā maiņas apavus skolā vai sporta apavus stundās. Tā patiešām ir tik ļoti svarīga dāvana, jo 
tiek izmantota katru dienu, lai bērni skolā varētu justies ērti. Mūsu klasē šogad apavus saņēma 4 zēni 
un 1 meitene. Gan klases stundā, gan vecāku sapulcē esam pārrunājuši, cik ļoti novērtējam Jūsu 
gādātās dāvanas mūsu skolai, bērniem un arī vecākiem. Neizsakāms ir bērnu prieks viņu sejās par 
negaidītu, bet ļoti vajadzīgu apavu pāri, apģērbu vai citu dāvanu. 5. klase Jums vēlas novēlēt mieru, 
veselību un laiku, ko pavadīt kopā ar ģimeni. 

Arī bērnu vecāki vēlējās uzrakstīt pateicības vārdus: “Sveiki, mīļie draugi no Amerikas! Gribam uzrakstīt 
mīļu pateicības vēstulīti par skaistajiem apaviem, ko mana meita Madara ir saņēmusi. Bija ļoti mīļi 
saņemt bērniem siltus ziemas zābaciņus, kuri arī Madarai ļoti patīk. Mēs bijām ļoti priecīgi, ka Madarai 
ir jauni apavi, kurus vilkt aukstajā laikā. Mums prieks, ka ir cilvēki, kas var sniegt lielu atbalstu ģimenēm 
un arī mūsu ģimenei. Madarai tagad nebūs jāuztraucas, ka būs slapjas kājas. Jo zābaciņi ir ļoti, ļoti silti 
un izturīgi. Pagājušajā gadā lielais brālis saņēma arī ziemas virsjaku, kura ir silta un der arī šogad. Ar 
cieņu – Madaras ģimene.”  



“Liels paldies par sporta apaviem, jo Kristianam apavi jāmaina divas reizes gadā. Aug kā traks! Tāpēc 
šogad dāvana nāca tieši laikā. Sūtām mīļus sveicienus un mīļu paldies,” Kristiana vecāki. 

2. klases skolēnu ģimenes saka lielu paldies par sniegto finansiālo atbalstu ģimenēm un sagādāto 
emocionālo prieku bērniem. Ārkārtīgi patīkami, ka šīs dāvanas tika sniegtas arī bērniem, kuru ģimenes 
nav pieradušas pie bezmaksas dāvanām. Bērniem tas bija liels notikums, jauks piedzīvojums. 

1. klases skolēnu vecāki: Ļoti liels paldies par sagādāto prieku, bērnam sākot skolas gaitas! (Alises 
mamma) Paldies par siltumu, ko dāvājāt ar cimdiņiem un cepurīti. Siltus un gaišus svētkus! (Alises 
mamma) Liels paldies par silto cepuri un cimdiem, kas derēja jaunākai meitai un botēm otrai meitai, kā 
arī liels paldies par botītēm ar gaismiņām, puika ļoti laimīgs! (Kristas mamma) Paldies, labie cilvēki! 
Liels paldies par siltajiem cimdiem un cepuri, ko dāvinājāt. Mana meita Dana ir ļoti priecīga par 
skaistajiem un siltajiem cimdiem. Cepure arī ir ļoti noderīga. Tā kā šogad mums ir atnākusi auksta 
ziema, cepure un cimdi ir ļoti noderīgi. Lai Jums pietiek spēka darīt labus darbus. Labais vairo labo. 
Paldies Jums! (Danas mamma) Paldies par sarūpētajiem apaviem! Emīlam tie ļoti patīk un noder 
spēlējot florbolu. Siltus un gaišus svētkus! (Emīla mamma) 

9. klases skolēni: Esam Māteru Jura Kazdangas pamatskolas 9. klases skolēni. Esam no Jums 
saņēmuši dažādas dāvanas vairāku gadu garumā – apavus, somas, pufaikas, arī šalles, cepures un 
cimdus. Klasē kopā esam 11 skolēni, turklāt tikai divu mūsu klases skolēnu ģimenēs ir mazāk par trim 
bērniem. Saņemtās dāvanas ir kvalitatīvas, tās nav ātri saplīsušas, kā reizēm mēdz gadīties ar, 
piemēram, šeit pirktajām lētajām skolas somām. Saņemtās dāvanas ir palīdzējušas ieekonomēt mūsu 
ģimeņu budžetu, līdz ar to ir iespējams iegādāties citas nepieciešamas preces. Pateicamies par Jūsu 
ieguldīto darbu un lielo atbalstu mūsu ģimenēm. Novēlam Jums Jaunajā gadā piedzīvot daudz 
patīkamu mirkļu, labus panākumus un piepildīt kādu sen lolotu sapni! 

“Laukos ģimenes ir ļoti dažādas – vieniem pietiek naudiņa, lai apgādātu visu ģimeni, citiem naudiņa 
pietiek tikai ikdienā nepieciešamajam. Arī Latvijā nesamērīgi dārgās apģērbu un apavu cenas 
daudziem vecākiem liedz iespēju tos iegādāties, nemaz nerunājot par jaunām precēm. Jūsu dāvinājumi 
ir kā dāsna palīdzības roka ikvienam bērniņam. Pateicoties Jums, arī šogad mūsu skolas skolēni 
saņēma tik nepieciešamos apavus. Saņemot apavus, bērnu acīs bija redzams neviltos prieks! Paldies, 
ka ik gadu atceraties mūsu mazo skoliņu un radāt prieku katra bērna  sirsniņā!” tā saka 6. klases vecāki. 

Lauras mamma, kuras meita mācās šogad 7. klasē un 
pirmoreiz saņēma kaut ko no atsūtītā, ir ļoti pateicīga: 
“Mēs ģimenē esam pieraduši paši rūpēties par saviem 
bērniem, negaidot dāvanas, neskaitāmies ne trūcīga, ne 
mazturīga ģimene. Paši cenšamies nodrošināt savus 
bērnus ar visu skolai nepieciešamo, sagādājam apģērbu 
un apavus. Taču šoreiz, kad meita pārnāca no skolas 
mājās ar baltām, stilīgām kediņām, viņas acis mirdzēja: 
„Man (!) arī uzdāvināja! Mamm, es par tām ļoti rūpēšos, 
es nenosmērēšu. Man arī tagad būs baltas kediņas.” 
Šādi mirkļi ļoti aizkustina, un pateicības vārdi nāk no 
sirds. Paldies!” 

Sirsnīgs paldies no Ērikas, kura mācās 8. klasē, ģimenes. Viņa ir mūsu skolas īpašais bērns, kura, 
neskatoties uz kustību traucējumiem (cerebriālā trieka), ir ļoti centīga un apzinīga mācībās. Pirms 
dažiem gadiem Ērikai, pateicoties sniegtajam atbalstam, bija iespēja iegādāties dārgu, ergonomisku 
mugursomu, kas pavadīja viņu skolas gaitās divu gadu garumā. Šogad Ērika saņēma apavus. Vecāki 



Es ticu, ka ir debesis, 
Kur laimes bērni mīt, 
Kur saulīte daudz spožāk(i) 
Un mīlīgāk(i) spīd. 

Es ticu, ka ir brīnumi, 
Kas necerēti nāk 
Un daiļu sapņu pasauli 
Ap sevi radīt sāk. 

Es ticu, ka ir laimība, 
Kas svētās liesmās mirdz; 
Un, ja tā visa nebūtu, 
Vai justu mums tad sirds? 

saka lielu paldies par atbalstu, par vēlēšanos palīdzēt. Novēl visiem priecīgus un saticīgus svētkus, 
veltot Valdas Moras dzejoli: 

Visskaistākais ir tas, kas nepamanāms. 
Šis brīnums tūkstošgadīgais! 
Šīs atbalsis no kāda zvana, 

Šo seno dziesmu dzidrā skanēšana, 
Šis siltums un smaržu pilnais gaiss… 

Sirsnīgs paldies visiem, kas ziedojot atbalsta mūsu skolas skolēnus! Tā ir neatsverama palīdzība tiem, 
kam tā tiešām ir nepieciešama. Paldies! 

Rakstu sagatavoja skolotāja Agrita Zundovska 

Ziedojumi nodrošina 1.-4. klašu pagarinātās dienas grupas skolēniem launagu visa mācību gada 
garumā. To atzinīgi novērtē gan skolēni, gan vecāki. No ziedotās naudas tiek finansēta arī daļa skolēnu 
pusdienu maksājumi. Tas ir liels finansiāls atbalsts ģimenēm, kurām nav atvieglojumi no pašvaldības. 

Ar Anitas Jurēvičas draudzes atbalstu skolēni tikuši pie jauniem apaviem, dāvanu kartēm no apgāda 
“Zvaigzne ABC”, cepurēm, cimdiem un citām dāvanām. Sadarbojoties klašu audzinātājām, absolventes 
saorganizētās dāvanas tiek bērniem, kuriem tās ir visvairāk nepieciešamas. Saņemot dāvanas, skolēnu 
acīs ir patiess prieks. 

Svētku laikā skolēni ir saņēmuši īpašas dāvanas. Anita par saviem līdzekļiem bērniem ir sagādājusi 
jaunas mugursomas, galda spēles, maiņas apavus, kancelejas preces un apģērbu.  

Gada nogalē cenšamies apstāties, ieklausīties sevī, izvērtēt pagājušo, apdomāt turpmākos 
uzdevumus, taču vislaimīgākie jūtamies, kad spējam sagādāt prieku citiem. 

Mēs, Māteru Jura Kazdangas pamatskolas kolektīvs, augstu novērtējam Anitas Jurēvičas sirds siltumu 
un izpratni, atbalstot kazdandznieku ģimenes. 

Direktore Aija Dreimane Jānis Poruks 
“Ticība” 

Pateicība visiem 
Kazdangas bērniem par 
īpaši radošiem 
apsveikumiem nupat 
aizvadītajos svētkos! 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

KAS NOTIEK DVĪŅU PILSĒTĀS? 
 

LAILA ROBIŅA 
Lucy Kirkwood lugā 
“The Children” 

Jungle Theater 
2951 Lyndale Ave S 
Minneapolis, MN 55408 

 

THREE PEOPLE. ONE PLANET. 
On the lonely British coast, two retired nuclear scientists reside in a 

quiet cabin while the outside world erupts in utter chaos. An old friend 
arrives, revealing a frightening request. Winner of Best Play by The 

U.K. Writers’ Guild Awards, The Children is a “thought-provoking and 
haunting drama” (The New York Times). Playwright Lucy Kirkwood 

challenges ideas on morality and generational obligation in a critically 
acclaimed work just ending its successful Broadway run. 

NEW YORK TIMES CRITIC’S PICK 
UK WRITER’S GUILD BEST PLAY 2018 

 

 
Pateicība no Visvalža 

Nagobada 

Sirsnīgs paldies 
mācītājam Dāgam 

Demandtam un 
Mineapoles latviešu 

draudzei par 
apsveikumu manā 
dzimšanas dienā. 

 

Diena iesākās auksta, saulīte bija ar zobiem. Tas mums atgādināja vienas 
dziesmas vārdus “While the weather outside is frightful”, bet, kad iegājām 
Landmark centrā, izjutām siltumu Latvijas jubilejā. Visi dalībnieki bija tautas 
tērpos un kopskats bija ļoti skaists. Domās aizgāju uz Latviju, kur svinēšana 
bija pilnā sparā. Gandrīz neticami, ka mūsu mazā zeme ir tik neiedomājami 
bagāta visādos kultūras veidos. 

The rich heritage of your country was evident with each venue from the art 
exhibit to the live folk dancing beautifully-traditionally choreographed for 
adult dance group “Lielais Perkonītis” and children's dance group “Mazais 
Perkonītis”, the musical brass ensemble and the artisan displays. The folk 
ensembe “Teiksma”, the former ensemble “Cantus”, and the international 
folk dance group “Veselica” from St. Olaf College were delightful. One of our 
favorites of course was our church choir under the expert direction of Guna 
Kalmīte Skujiņa. Skaidrīte Dombrovska un Raul S. 
 

Kā tev patika Latvijas diena Landmark centrā? 



INTERVIEW: Laila Robins On The Children And Returning To The Twin Cities 
By Basil Considine – December 7, 2018 

Twin Cities Arts Reader mājas lapā 

Laila Robins (center) in the hit television 
series Homeland.  
Photo by Ilze Kitshoff/Showtime. 

On January 12, the Jungle Theater kicks off 
the year with a nuclear disaster. No, not a 
nuclear family disaster around the holidays – 
that’s between you and your family – but the 
aftermath of a disaster at a nuclear power 
plant in Lucy Kirkwood’s The Children. 

A nuclear disaster might sound like high 
stakes to start with, but in The Children it’s 

both the historical backdrop and, audiences come to realize, a key aspect of the plot. This tightly 
constructed drama, which premiered in London in 2016 and premiered on Broadway last year, is laced 
with menace. Casey Stangl directs the play’s regional premiere at the Jungle, which is brought to life 
by three actors well-known to local audiences: Stephen Yoakam, Linda Kelsey, and Laila Robins. 

Laila Robins? Laila Robins from Homeland and Handmaid’s Tale? The queen in the Guthrie’s 
production of The Lion in Winter? Yes, that Laila Robins. Robins, a St. Paul native, returns to the Twin 
Cities for another taste of winter and to bring to life this Tony Award-nominated play. Robins spoke with 
the Arts Reader’s Basil Considine about her diverse acting career. 

You’ve done a lot of stage, film, and TV work over the years. Do you find acting for the stage 
intrinsically different than acting for the camera? How similar or different is your preparation 
process for each? 

Yes, over the last 5 years my TV work has picked up a bit with Homeland, Murder in the First, and 
Deception. I recently had a guest spot on the very popular Handmaid’s Tale. With film and TV, much 
of your preparation is done alone; there is very little rehearsal. You may have about 20 minutes to 
discuss, block, and work out the scene. You have to go in having made strong choices, whereas in the 
theatre you have the luxury of playing around a bit and trying different things every day in rehearsal 
and into the run of the show. 

A performance in the theatre can keep growing and be quite different by the end of a run. I also find 
that how much you externalize a thought or feeling depends on the size of the lens the camera is using. 
If it is an extreme close up, you can do very little and still project your thought. Just having the thought 
is often enough. 

You’re a St. Paul native and did a number of shows at the Guthrie back in the early 2000s. Have 
you spent much time in the Twin Cities in the intervening years? 

Yes, I have had the pleasure of working at the Guthrie many times, most recently in The Lion In Winter, 
and have always enjoyed my time there. It is the theatre I grew up on, and it will always have a very 



special place in my heart. I still have family here and have returned to visit them about 4 times a year, 
and I always see a play when I do. 

Where is home base for you these days? 

My home base is New York. I have lived here since I finished my Masters at Yale. I did spend about a 
year and half in 1990-91 doing my first series regular role on Gabriel’s Fire with James Earl Jones, but 
came back because I love the theater so much. I also spent about three months in LA doing Murder in 
the First a few years back. Always happy to go to LA, but NY is my home. 

Lucy Kirkwood is something of a household name in the UK, but less known on this side of the 
Atlantic before The Children headed to Broadway. How did you first encounter Kirkwood’s 
work?  

I was not aware of Lucy Kirkwood before this play. She is a young woman in her early thirties and I 
found it quite extraordinary that she could write roles for more mature actors so accurately and 
sensitively. I was very impressed with that. I look forward to her next endeavor. 

What was the process that brought you back (or brings you back) to the Twin Cities to perform 
at the Jungle? Are there certain regions that you target in auditions or ask your agent to look 
out for opportunities in? 

I saw The Children on Broadway last year and took note that it might be a play I would like to do in the 
future. I found it very compelling. 

I had met and worked with the director Casey Stangl at the Ojai Playwrights Conference two years ago 
and she mentioned that she was directing the play at the Jungle Theater in Minneapolis. I have always 
enjoyed seeing plays at the Jungle when I’ve been in town, and at one point had the opportunity to 
meet Sarah Rasmussen and float the idea of working there someday. I find their choice of plays very 
interesting and I love the physical space, the intimacy, and even the quirky and colorful lobby. 

Because of family ties, I tend to look for theatre work here. I am focused on film and TV at the moment, 
but if I find an opportunity to be with my family and do a great play, nothing could be better. I also really 
love the Minnesota audiences. I find them curious and willing and enthusiastic. 

What’s a recent play or musical that you’ve seen and particularly enjoyed? Why? 

I so enjoyed Edward Albee’s Three Tall Women with Glenda Jackson recently and look forward to her 
Lear this year. She is a goddess. Her talent and stamina are remarkable. That is the beauty of this 
profession. One can continue to work well after retirement age if one wishes to.  

Do you have anything local (e.g., activities, restaurants, etc.) that you’re looking forward to 
doing in the Twin Cities? 

My time in the Twin Cities will be filled with rehearsal and the gym and family. Perhaps I’ll find myself 
at one of the fine restaurants here. There is always something new popping up. It is the holiday season, 
so I’d love to attend a concert of sacred music and a visit to the Walker Art Museum would be nice as 
well. I also hope to take in some of the other theatre going on about town. It is always such fun to see 
old friends. But mostly I’ll be learning lines!!! 



What goes into your travel kit when you do a show out of town, especially in the winter? Do you 
travel with a humidifier or similar paraphernalia?  

When I travel, I always take my yoga mat and some meditation CDs. Also: ear plugs and a good frying 
pan. 

What’s next for you after The Children? 

I just finished an episode of The Handmaid’s Tale and would be delighted if the role became a recurring 
one. The show is written and acted and shot so beautifully. I am very honored to be a part of it. 

[After that,] we shall see what happens; often, an actor has no idea what is coming next. We spend 
much of our time looking for and pursuing work, but I have been very fortunate. 

The Children runs about 110 minutes with no intermission. It also has something of slow-burn 
plot (something for which Kirkwood is justly famous for) before things start erupting. Skipping 
intermission and plowing straight through from start to end have become more popular in 
recent years, especially in shows like The Band’s Visit. What are some of the opportunities and 
challenges of this uninterrupted engagement with the audience? 

I love the intermission-less play. I enjoy engaging the audience and taking them for the ride in an 
uninterrupted fashion. With Shakespeare, it is always nice to have a bit of a break as the plays are long 
– but with many new plays, building to the climax with no respite for the actor is great and can be quite 
powerful for the audience. And then, of course, afterwards, there is time for dinner and conversation 
about the play! 

— 

The Children plays at the Jungle Theater in Minneapolis, MN from January 12-February 10, 2019. 

 

 

 

 

 

Laila Robins (Eleanor of Aquitaine) and Kevyn Morrow (Henry II). Photo by Heidi Bohnenkamp. 
The Lion in Winter, Guthrie Theater, November 19 – December 31, 2016. 



Kā tev patika Latvijas diena Landmark centrā? 
Latvijas valsts simtgades svinības 18. novembrī, 2018 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Man patika 2017. gada 18. novembra balle, jo es 
varēju būt kopā ar draugiem. Daži bija atbraukuši 
no Čikāgas. 
Tamāra Ozola (14) 
 

Man patika muzikālie priekšnesumi un dejotāji. 
Pēdējā dziesma, ko spēlēja Compass Rose 
Brass Ensemble – Gaismas pils. 
Sarma Straumane 

Man patika dziedāšana korī. No pārējiem 
simtgades pasākumiem man patika balle, 
dziedāšana alus dārzā, foto izstāde. 
Anna Hobbs 
 

No pārējiem simtgades pasākumiem man patika zolītes spēle ar 
Artūru un Zintu, burvīgais dievkalpojums Landmark centrā un 
Compass Rose Brass Ensemble ar Benjamiņa Aļļes 
paskaidrojumu par Gaismas pili. 
Skaidrīte Štolcere 
 

Man patika dziedāšana korī. 
Jim Hobbs 
 

Man ļoti patika mūsējo dziedāšanas un dejošanas 
priekšnesumi! Man šad tad nobira pa asarai. Bija ļoti 
aizkustinoši! 
Zane Kramere 
 

No pārējiem simtgades pasākumiem man 
patika tikšanās ar rakstnieci Noru Ikstenu. 
Inta Lāčplēse 
 

Man it sevišķi patika skaistie muzikālie 
uzvedumi, dziedāšana, tautas dejas un arī 
dažādie instrumenti. Mūzika vienmēr ir 
bijusi svarīga mūsu latviešu tautai. 
Sandra Plifka 
 

Mani uzrunāja attieksme no 
klātesošajiem – likās, ka visi (pat 
“garāmgājēji”) apzinājās 
simtgades dienas nozīmi un 
svarīgumu.  
Edija Banka-Demandta 
 

Mammai un man visvairāk pie sirds gāja dziesmu un deju 
koncerts, kur varēja dziedāt līdzi un uz kādu brīdi mēs jutāmies 
kā Latvijā. Manu vīru Kenu un viņa vecākus vairāk piesaistīja 
ekspozīcijas par vēsturi un Latvijas kultūru. Viņi krietnu laiku 
pavadīja pie stendiem, padziļinot savas zināšanas. Bērniem 
mīļākās nodarbes bija rotu darbnīcas, kurās varēja pastrādāt ar 
āmuru un dažādiem citiem darbarīkiem. 
Lilita Egle-Rubenzere 
 

Man patika 2017. gada balle. Man 
patika būt ar ģimeni, draugiem un dejot. 
Elīse Ozola (11 gadi) 
 

Pirmais, kas nāk prātā, ka bija tik liela atsauksme un pilna zāle ar 
visādiem cilvēkiem, kuriem bija patiesa interese uzzināt vairāk 
par Latviju. Es satiku gan latviešus, gan amerikāņus, tādus, kurus 
sen nebiju redzējusi. Pat divas sievietes, ar kurām kopā pabeidzu 
vidusskolu. Redzēju tūristus no Īrijas, kuri ar saviem Minesotas 
draugiem vienkārši ienāca no ielas un teica: “Tik labs un bagātīgs 
pasākums! Nevar pat visu “ieņemt”. Mēs gaidīsim atkal nākamo 
gadu!” 
Rita Pelēce 
 



Daugavas Vanagu projekta “Ziedosim 100” izdalē Latvijā no 19. līdz 23. nov., 2018, uzdots jautājums:  
BŪDAMS LATVIETIS/LATVIETE, PAR/AR KO TU LEPOJIES? 

 

 

 Lietas, kuras izskanēja: 
֍ Lielas latviešu ģimenes 
֍ Brīvība, neatkarība 
֍ Lielvārdes josta 
֍ Leģionāri 
֍ Ēdieni 
֍ Daba: ezeri, meži 
֍ Folklora, kultūra 
֍ Latviešu zīmes un raksti 
֍ Svētki: Jāņi, Dziesmu svētki, Ziemassvētki 
֍ Dziesmas un dejas 
֍ Stipra Latvija 
֍ Latviešu draugi un latviešu cilvēki 
֍ Sportisti 
֍ Kristaps Porziņģis 
֍ Bērni un nākotne 
֍ Dzimu, augu un paliku šeit 
֍ Zeme, Latvija 
֍ Vēlme nepiesārņot Latviju 
֍ Valoda 
֍ Lai Latvijā nekad nebūtu kari 
֍ Miers 
֍ Stipras latviešu mammas 
֍ Bibliotēka “Gaismas pils” 
֍ Brīvības piemineklis 
֍ 1935. g. Sapņu komanda 
֍ Trimdas latvieši, kuri uztur valodu un 
kultūru ārpus Latvijas 
֍ Ģimenes palīdz viena otrai 
֍ Latvieši ir ļoti sirsnīgi 
֍ Himna 

Manas mājas ir Latvija – 
ar zaļiem mežiem, ar ziedošām pļavām, 

ar rudzu druvām un bišu dravām. 
 

Nekur medus tik salds, piens tik balts, 
un maize tik garda kā Latvijā. 

Nekur nav tik skanīgu dziesmu, 
tik gaišu ugunskuru liesmu, 

kā manā Latvijā. 
 

Rudenī Latvija uzvelk krāšņu lapu apmetni, 
un, raugoties tālumā, pavada dzērvju kāšus, 

kuri lido uz svešām zemēm, 
lai pavasarī atkal atgrieztos mājās – Latvijā. 

 
Ziemu Latviju silda baltā, pūkainā sniega kažokā. 
Klusu, klusītiņām pienāk ziemas saulgriežu laiks 

ar piparkūku smaržu un sveču gaismām egļu zaros. 
 

Ziemassvētkos gribas apkampt un samīļot visus savus 
mīļos, tuvos cilvēkus, lai kurā Latvijas malā tie atrastos – 

samīļot visu Latviju. 
 

Pavasaris modina Latviju ar cīruļu treļļiem, 
strautu čalām un uzartas zemes smaržu. 

Pār plaukstošu koku galotnēm, pār siliem, pār gravām 
vējš nes klusu dziesmu – nekur nav tik labi kā mājās, 

nekur mani negaida tā kā manā Latvijā. 
 

Iveta Viesītē 
Nov 18, 2018 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

KAUJA ZIEMSVĒTKU NAKTĪ 
EDVARTS TŪTERS 
No krājuma “Pēdas sniegā” 
Latviešu strēlniekiem veltīts 
 
Kauc vēji viņassaules balsīm. 
Pēc nikna sala mazliet snieg. 
Mēs sačukstamies klusā balsī, 
Jo nav, kas šajā naktī mieg. 
 
Tik asas domas iet caur galvu, 
Un krūtīs sirds kā kalvis kaļ… 
Šī nakts var dot, var prasīt balvu, – 
Kas zin, ko Likteņdzirnas maļ? –  
 
Jau baltie tērpi izdalīti, 
Lai neredzams tiek stāvs ikviens, 
Kam agrā stundā – pirms svīst rīti – 
Lemts pārsteiguma kaujā iet. 
 
Sēd vīri klusi – sevī skatās –  
Vai sapņiem pāri pāraugs kaps? 
Ars nāve vagas atkal platas 
Un ziedošs stāvs par pīšļiem taps?  
 

Šurp ziņnesis ar vēsti steidzas. 
Ik strēlnieks šauteni tver ass… 
Un sapņi, domas – viss nu beidzas, 
Un durkļu mežs spožs paceļas. 
 
Un balti tēli ieiet naktī, 
Un sajaucas ar sniegu viss; 
Strinkšķ stiepļu griezieni kā taktī, 
Un tālumā rej ložberis. 
 
Drīz drebēt zeme sāk un gaisi. 
Līdz zvaigznēm raķešliesmas skrien! 
Bet vīru stāvi, liesmās baisi, 
Pret naidnieku jau durkļus slien. 
 
Plaukst jauna diena jaunā slavā. 
Kāpj saule augstāk debešos. 
Redz asinis un līķus pļavā 
Un vīrus, kas iet atriebt tos. 
 
To nakti atceros – tās stundas, 
Kad vīrs ikviens bij’ sapņu jozts; 
Kaut daudzus sveica zvaigžņu junda, –  
Bij’ salauzts gadusimtu slogs! 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mineapoles – St. Paulas latviešu ev. lut. draudze un 
saimniece Anita Jurēviča ar palīdzēm ielūdz ikvienu uz 10 gadu jubilejas 

 

ZUPU PUSDIENĀM 
K a z d a n g a s     s k o l a s     a t b a l s t a m 

 
 

Svētdien, 20. janvārī plkst. 11:30 
Mineapoles latviešu draudzes namā 

 

Pusdienu laikā Daugavas Vanagu projekta “Ziedosim 100” prezentācija, 
kurā piedalīsies Vanesa Putniņa, Laima Dingley un māc. Dāgs. 
Pirms pusdienām plkst. 10:30 būsim kopā dievkalpojumā ar 

Svēto vakarēdienu, bērnu uzrunu un Svētdienas skolu. 
 
 

Zupas būs pieejamas līdzņemšanai uz mājām. 
Atbalstīsim Latvijas bērnus! 

10 GADI 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Latvian Evangelical Lutheran Church of Minneapolis - St Paul and 
Chef Anita Jurevica invite you to the 10th annual 

 

LATVIAN SOUP LUNCH 
All proceeds will go to feed the needy school children  

of Kazdanga in Latvia 
 
 

Sunday, January 20, 11:30 am 
Latvian Lutheran Church, 3152 17th Ave S, Minneapolis 

 

During lunch there will be a presentation about the aid project “Ziedosim 100” 
that supported 200 needy children in Latvia this past November. 
10:30 am Church Service with Children's talk and Sunday school. 

 

You will also be able to purchase soups to take home. 
Come support the children of Latvia! 

10 YEARS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Mineapoles/St. Paulas latviešu skolas saime aicina kopā ar mums noskatīties vienu 
no Latvijas 100-gades jaunajām piedzīvojumu filmām lieliem un maziem 

 

Pilnmetrāžas animācijas filma 
“SAULE BRAUCA DEBESĪS” 

Sestdien, 9. februārī plkst. 11:45 
Draudzes nama 2. stāva zālē 

Ieejas maksa: $10 
Skolas saimei (arī bērniem un studentiem) ieeja brīva 

Filmai ir subtitri angļu valodā. Apraksts: 
Latvijas animācijas filmu klasiķes Rozes Stiebras 
vizuāla poēma par Latviju kā Saules meitu, kura 
piedzimst tumsā, tiek nozagta, bet vēlāk atbrīvota, lai 
uzplauktu kā skaists zieds mūžībā. 
Saulei un Mēnesim piedzimst bērniņš, kuru sveikt 
ierodas ķekatnieki. Vispārējā līksmībā neviens 
nepamana, ka Saules meita pazūd, līdz visi attopas pie 
tukša šūpulīša. Lai cik stipri arī būtu gan Saules māte, 
gan tēvs Mēness, vieniem viņiem neizdodas bērnu ne 
atrast, ne mājās pārvest. Izrādās, vajadzīgs cilvēks! No 
ķekatniekiem palīgos piesakās Nabašnieks, kāda 
meitene un viņas mazais brālītis un visi dodas pasaulē, 
lai atrastu un pārvestu mājās Saules meitu. Palīgiem 
dotas tikai trīs dienas – ja šajā laikā Saules meita 
netiks atrasta, viņa zaudēs savu spēku un kļūs par 
parastu meiteni. Seko piedzīvojumiem un 
pārdzīvojumiem pilns ceļojums, kura laikā ikvienam 
jāpierāda gan drosme un attapība, gan izturība un 
izpalīdzība. 

Draudzīgā aicinājuma 
Muzikāli poētisks sarīkojums 

“SAULE META SUDRABIŅU” 

Svētdien, 24. februārī plkst. 11:45 
Draudzes nama zālē 
Vairāk info nākamajos Svētrīta Zvanos 
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Nekustamo īpašumu aģente 

 Larisa (Štolcere) Ozola 
Mobīlais 612.991.1760 
larisaozols@gmail.com 

 
Vai domājat par nākamo soli dzīvē – pārdot savu māju, meklēt nākamo sapņu māju vai dzīvokli – 

kārtoju (visas Jūsu) nekustamo īpašumu vajadzības! 
Ar savu darba pieredzi projektu vadībā un tirgū, technoloģijā un sabiedrisko mediju jomā, sadarbojos 

ar klientiem, lai palīdzētu risināt Jūsu nākamos dzīves soļus. 
Esmu sertificēta māklere Minesotā, kā daļa no “Lakes Area Realtors”. Mēs strādājam pa visu 

Mineapoli un St. Paulu, ieskaitot priekšpilsētas. 
Lūdzu sazinaties ar mani ar Jūsu jautājumiem par nekustamo īpašumu tirgu, vai tas būtu Jūsu 

nākamais solis drīzumā, vai arī, ja tikai sākat par to domāt. 
Labprāt Jums palīdzētu! 

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 
 



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

Church Services and Calendar of Events 
Sunday, January 6, 10:30 am – Epiphany Day Service followed by fellowship. 
Sunday, January 13, 10:30 am – Church Service followed by fellowship. 
Thursday, January 17, 11 am – Morning Bible study. 
Sunday, January 20, 10:30 am – Church Service followed with Holy Communion, Children's 

talk and Sunday school. Followed by Kazdanga school Soup lunch (11:30 am). All 
proceeds will go to feed the needy school children of Kazdanga in Latvia. 

Tuesday, January 22, 7 pm – Evening Bible study. 
Sunday, January 27, 10:30 am – Church Service followed by fellowship and LOAM (Latvian 

Organizations in Minnesota) annual general meeting at 12:00. 
Sunday, February 3, 10:30 am – Church Service followed by fellowship. 
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