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GĀJIENS NAKTĪ
Ieviņš, Kārlis
(1888-1977)

Ilgu pilnu un maigu
Vasaras naktī caur briestošām druvām
Dvēseli nesu . . . Mirdzošu vaigu
Pacēla mēness pār vārpotām druvām.
Dārzi, āboliem piebrieduši,
Smaržoja saldi ap klusām mājām –
Trijatā mēs tālāk gājām
Sapņu runās nogrimuši.
Satikām Dievu . . . Viņam pie kājām
Mēness mirdams nolieca vaigu.
Es un dvēsele mājup gājām,
Stiprināti dzīvei un mokām.

3152 17th Ave S
MINNEAPOLIS, MN 55407
612-722-4622
mndraudze@gmail.com
www.mndraudze.org

Mācītāja ILZE LARSEN
952-449-1092
revilze@hotmail.com

Draudzes priekšniece
KRISTĪNE KONTERE
952-412-4591
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Draudzes dzīve septembrī
Svētdien, 4. septembrī, plkst. 10:30 – Trīspadsmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem.
Dievkalpojums. Sekos kafija un sadraudzība.
Svētdien, 11. septembrī, plkst.10:00 – Četrpadsmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem.
DRAUDZES IZBRAUKUMS UN BĒRNU SVĒTKI. SVĒTBRĪDIS plkst. 11:00.
West Bush Lake,
Bush Lake Shelter # 2
9401 W Bush Lake Rd, Bloomington, MN, 55438
Piektdien, 16. septembrī, plkst 11:00 – Bībeles stunda, baznīcā un virtuāli caur
ZOOM.
Svētdien, 18. septembrī, plkst 10:30 – Piecpadsmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem.
Dievkalpojums ar Dievgaldu. Sekos kafija un sadraudzība.
Pārrunas par Latvijas Republikas 14. Saeimas vēlēšanām plkst. 12:00.
Svētdien, 25. septembrī, plkst. 10:30 – Sešpadsmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem.
Dievkalpojums. Sekos kafija un sadraudzība.
Svētdien, 2. oktobrī, plkst.10:30 – Septiņpadsmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem.
Pļaujas svētku Dievkalpojums ar Dievgaldu un uzrunu bērniem.
Sekos Dāmu saimes rīkotās PĻAUJAS SVĒTKU PUSDIENAS.
Svētdien, 9. oktobrī, plkst.10:30 – Astoņpadsmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem.
Dievkalpojums. Sekos kafija un sadraudzība.
Dievkalpojumi tiek raidīti tiešraidē internetā: facebook.com/151677648181316/live/

Ja vēlaties saņemt Svēto Vakarēdienu savā dzīvesvietā, lūdzu sazinieties ar mani,
zvanot (952) 449-1092.
Priecāšos aizbraukt pie jums un to pasniegt.
Mācītāja Ilze
Draudzes biroja stundas

Pērminderu kalpošana

TREŠDIENĀS no 10:00 līdz 14:00,

L. Dingley, E. Duņēns, V. Konters,
N. Neiberga, A. Roethler, A. Vīksniņš,
S. Straumane, V. Sviķis.

mācītāja Ilze Larsen,
grāmatvedis Indulis Valters un
darbvede Laila Švalbe.

Pateicamies!
Dāmu Saime

Baznīcas durvis darba laikā ir
slēgtas, lūdzu piezvaniet durvju
zvanu.

Ja vēlaties likt ziedus uz altāra, zvaniet
Laimai Dingley (651) 271-3337 vai
Selgai Pētersonei (651) 484-6046

Kapu svētkos

GARĪGĀ
MAIZE

“Jēzus kādā sabatā iegāja ievērojama farizeja namā maizi ēst, un tie
viņu novēroja. Tad viņš, ievērojis, ka mielastā saaicinātie cenšas sev
izraudzīties labākās vietas pie galda, stāstīja tiem līdzību: “Kad tevi
aicina kāzās, nesēdies goda vietā. Var gadīties, ka ir aicināts kāds
cienījamāks par tevi un ka, viņam atnākot, tas, kurš aicinājis jūs abus,
tev sacīs: dod vietu viņam. Un tad tev ar kaunu būs jāieņem pēdējā
vieta. Bet, kad tevi aicina, ej un apsēdies pēdējā vietā, lai tas, kas tevi
aicinājis, pienācis tev sacītu: draugs, kāp augstāk. Tad tu būsi pagodināts visu viesu
priekšā. Jo katrs, kas sevi paaugstina, tiks pazemināts un, kas sevi pazemina, tas tiks
paaugstināts.” Viņš sacīja arī tam, kas viņu bija aicinājis: “Kad tu rīko pusdienas vai
vakariņas, neaicini nedz savus draugus, nedz brāļus, nedz radus, nedz bagātus
kaimiņus, ka arī viņi tevi neaicinātu un nenotiktu savstarpēja atlīdzināšana. Bet, kad tu
rīko mielastu, aicini nabagus, tizlus, kroplus, aklus. Un tu būsi laimīgs, jo viņiem nav ar
ko tev atlīdzināt. Tev tiks atlīdzināts pie taisno augšāmcelšanās.” (Lūkas 14:1,7-14)

Reiz, kad šīs draudzes bijušais mācītājs Abakuks devās mūžībā, kā atstāstīja
emeritus archibīskaps Elmārs Rozītis, viņš prasījis, ko mācītājs domā, kas viņu sagaida
pēc nāves debesīs? Māc. Abakuks atbildējis, ka viņš īsti nezinot, bet pavisam noteikti
tas būšot liels pārsteigums. Tiem, kas atdusas šajā Crystal Lake kapsētā un citās, tie
Dieva mīlestības lielumu jau ir iepazinuši. Mums tas vēl stāv priekšā. Cik bieži esi sev
jautājis – kā es atstāšu šo dzīvi un kā notiks pāreja uz nākošo? Kāda būs mana nāve,
mana pēdējā stunda šajā dzīvē? Pieminot aizgājušos, kas ir sēdušies pie Dieva mūžīgā
mielasta galda, mēs pieklustam un kļūstam pazemīgāki kā citās dienas. Kapu svētki
atgādina par svētumu, kurā aizgājēji atrodas un, uz ko mēs tikai vēl ceram.
Šodien mēs lūdzam, sūtam labas domas un atmiņas aizgājēju virzienā. Šodien
domājam arī par sevi. Kur būs mūsu vieta pie Dieva mūžības mielasta?
Šodienas evaņģēlijā notiek
daudz skatīšanās un vērošana
lielajā kāzu mielastā,
prominentās farizeju aprindās.
Jēzus tur ir aicināts kā goda
viesis. Mielasta laikā farizeji
vēro Jēzu, Jēzus vēro
farizejus. Daudz, kas tiek
pamanīts un daudz pateikts
par viesmīlību, par pazemību.
Tos, kurus šodien pieminam,
Dievs jau ir aicinājis sēsties pie
viņa garajiem galdiem. Tur
katram ir vieta. Mūs, kamēr vēl
esam svētceļotāji šajā
pasaulē, Dievs aicina
sagatavoties pārsteigumam,
sagatavot sevi jau tagad un
šeit.
Daļa no aicinājuma ir
sākt redzēt dzīvi, nāvi, mūžību,
cilvēkus un apkārtni ar citādu
redzējumu. Dieva valstība mūs
aicina nākt pie Viņa. Dievs
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aicina atvērt savas rokas, pacelt mūsu tukšās plaukstas un ļaut Dievam tās piepildīt ar
viņa dotām dāvanām. Un mēs sākam dzīvi un visu redzēt it kā ar jaunu skatu, kur mēs
esam šī Dieva mielasta aicinātie goda viesi, dalībnieki.
Godu nevar iegūt ar pieprasīšanu, tas nāk kā pārsteigums – kā Dieva dāvana.
Sākam novērtēt, ka viss ir Dieva dāvana, viss ir Dieva žēlastība. Tas ir Dievs, kas dod
ar prieku. Pirmie būs pēdējie un pēdējie būs pirmie. Vairs nav vajadzības steigties,
sacensties, grūstīties un cīnīties par vietu pie mielasta galda. Visi ir aicināti piedalīties
un visiem ir dota goda vieta Dieva valstībā – debesīs, bet arī jau šeit virs zemes, kamēr
vēl esam svētceļnieki.
Viljams Templs, Kenterberijas archibīskaps par nokļūšanu debesīs pēc nāves,
reiz esot teicis šādi:
“When I get to heaven, if I do, I imagine I shall be surprised at three things. First, I’ll be
surprised that I’m there. Second, I shall be surprised at many of the other people who
are there. Third, and most astonishing, will be their surprise that I’m there at all.”
Ja vieta pie Dieva garajiem galdiem mums ir dota kā sirsnīga un mīļa dāvana,
mēs patiešām varam atklāt, ka dzīve pēc nāves un debesis tiešām mūs patīkami
pārsteigs, kad tur nonāksim. Tomēr mums ir dots darīt šo dzīvi, šo pasauli un apkārtni
par tik pat vienreizēju
pārsteigumu! Saredzēt otru un
apkārtni kā Dievs un mūsu
Pestītājs to redz, ir atkarīgs no
mums –veltīt sevi tādai dzīvei,
tādam svētceļojumam līdz pat
pēdējam elpas vilcienam.
Saredzēt otru ne kā nastu, ne kā
grūtības vai statistiku – bet kā
Dieva bērnu, ka visi esam Dieva
lielā ģimene iegremdēta
mīlestībā. Mīlestībā, kādu
neiespējams aprakstīt vai
iztēloties. Šī mīlestība aicina
sēsties goda vietā tevi, mani,
mūs visus.
Lūkas evaņģēlijā Jēzus
vēro gan nama saimniekus, gan
saaicinātos viesus un tā runā, lai
atkal atklātu mums kāds ir Dievs.
Šis ir Dievs, kas aicina mūs pie
svētku galda. Šis ir Dievs, kas arī
pieceļas no mielasta un ir gatavs
mazgāt mūsu putekļainās un
dzīves brikšņos nogurušās kājas.
Šis ir Dievs, kurš kalpo mums, apkalpo mūs pie galda un vēl vairāk. Caur savu dzīvi
Jēzus mums to ir atklājis.

Sekosim Viņam līdz pat mūžības slieksnim.
Jūs zināt, ka valdnieki tautas apspiež un viņu varenie ir varmācīgi pret tām. Bet
tā lai nav starp jums. Kas no jums grib būt liels, tas lai ir jūsu kalps. Un, kas jūsu vidū
grib būt pirmais, tas lai ir jūsu vergs. Jo tāpat arī Cilvēka Dēls nav nācis, lai viņam
kalpotu, bet lai viņš pats kalpotu un atdotu savu dzīvību kā izpirkšanas
maksu par daudziem (Mt. 20:25-27).– Āmen.
Mācītāja Ilze

APSVEICAM MĀCĪTĀJU ILZI AR PIRMO
NOSTRĀDĀTO GADU MŪSU DRAUDZĒ!

DRAUDZES
DZĪVE

„DVĒSELE, KAS BAGĀTĪGI SVĒTĪ CITUS, TAPS STIPRINĀTA, UN, KAS BAGĀTĪGI
VELDZĒ CITUS, ARĪ PATS KĻŪS VELDZĒTS.”
(Salamana pamācības 11:25)

>>>>>>>>>><<<<<<<<<<
Bībeles stundas ar mācītaju Ilzi
Piektdien, 16. septembrī, plkst. 11:00 – baznīcas lejas telpās un ar ZOOM.
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>>>>>>>>>><<<<<<<<<<
Augusta padomes sēdē tika nolemts publicēt tekošos remontus un izmaksas mūsu baznīcai, lai
būtu laba pārskatamība par vajadzībām un padarīto.

Mēs no sirds pateicamies visiem, kas ziedo un, kuri strādā, lai draudzes īpašums būtu labā
kārtībā.
"Pēteris jautāja: “Kungs, vai tu šo līdzību stāsti tikai mums vai visiem?” Un Kungs teica: “Kurš
tad ir tas uzticamais un saprātīgais namturis, ko kungs iecels pār saviem kalpotājiem, lai tas
laikus izdalītu tiem pienākošos barību? Laimīgs ir tas kalps, kuru kungs atnācis atradīs tā
darām. Patiesi es jums saku: viņš to iecels pārvaldīt visu savu īpašumu." (Lūkas 12:41-44)
Šis ir, kur mēs atrodamies šobrīd:
Iemaksāts "Sela" kompānijai ir $23,500 par jumtu un verandu.
Sela solija uzlikt jauno "shingle" jumtu augustā un īres mājas verandu pārtaisīs septembrī vai
oktobrī.
Par 3 lielo logu pārtaisīšanu ir saņemtas divas tāmes, kas ir stipri augstākas nekā paredzējām:
Cathedral Crafts -- $53,000 (2022. g. aprilī)
Willet Hauser -- $46,000 (2021. g. oktobrī)
Abi ir Winona, MN, uzņēmumi. No Beisel tāmes nedabūjām.
Līdz šim, logu akcijai ir saziedots $19,000; vēl vajadzētu $34,000.
Remontu komiteja iesaka turpināt akciju.
Remontu fonda stāvoklis patreiz:
$126,000
- 49,000 jumtam
- 23,000 verandai
__________
$ 53,500
- 34,000 rezervēts gaisa vēsinātājam
__________
$ 19,500
Draudzes remontu komitejas vārdā,
Andris Sprūds

>>>>>>>>>><<<<<<<<<<
Draudzes Ziedojumu AKCIJA!
„LOGS KĀ DIEVA DARBA RĪKS”
Atjaunosim baznīcas logus!
Turpināsim atbalstīt! Ziedosim!
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Svētdien, 2.oktobrī plkst.10:30

Pļaujas svētku dievkalpojums
ar dievgaldu un uzrunu bērniem.

Dāmu saime ielūdz uz siltām pusdienām.

>>>>>>>>>><<<<<<<<<<
Mineapoles – St. Paulas draudze un LOAM - Latviešu
Organizāciju Apvienība Minesotā meklē grāmatvedi.
The Latvian Lutheran Church and LOAM have a paid position
available for a Bookkeeper.
Role description:














Work with church secretary to receive pledge information for input into
QuickBooks accounting system.
Ensure that pledge information reconciles with accounting system.
Keep all contribution information confidential.
Make pledge deposits.
Enter all information related and pay invoices.
Keep accurate records of how funds are spent.
Perform monthly reconciliations and balance all financial accounts.
Prepare monthly reports for the Church Board – current month, year to date,
budget variance, balance statement.
Ensure that payroll is processed.
Work with Treasurer to prepare a yearly budget draft for review and adoption by
the church board and congregation.
Manage accounting system (backups, access, etc).
Prepare for and participate in annual audit of financial records.
Other duties as assigned.

Required skills:




Previous experience with Quickbooks.
Previous bookkeeping, accounting and or/treasurer experience.
Latvian language proficiency preferred but not required.

If you are interested or have questions, please contact Andra Roethler
mail2andra@yahoo.com
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>>>>>>>>>><<<<<<<<<<
Draudzes pikniks un Bērnu svētki 11. septembrī
West Bush Lake parkā
Mineapoles-St. Paulas latviešu skola un draudze laipni lūdz
visus piedalīties
2022. g. Bērnu svētkos un draudzes piknikā!
Ir aicināti bērni visos vecumos, arī paši mazākie, gan latviski runājošie, gan
nerunājošie.
10:00 - Bērnu svētki ar nodarbību stendiem (Latvijas ģeogrāfija, dziesmas, zinātne,
valodas spēles, dabas šķēršļu gājiens).
11:00 - Svētbrīdis ar draudzi
11:30 - Pikniks ar skolas gādātām desiņām. Visi aicināti ņemt līdzi groziņu.
Pēc pusdienām Bērnu svētku noslēgumā sekos fiziskās aktivitātes un sacensības
bērniem un arī vecākiem. Ģēŗbieties atbilstoši laika apstākļiem un āra nodarbībām!

Adrese: West Bush Lake,
Bush Lake Shelter # 2
9401 W Bush Lake Rd, Bloomington, MN, 55438

Join the congregation and Latvian school children’s festival for fun
outdoors at Bush Lake Park Shelter #2 Sunday, September 11th, 2022.
All ages and generations are welcome to meet other Latvians and celebrate their
Latvian culture. Events will be in both Latvian and English.
Events kick off at 10:00 with kid-friendly Latvian activities.
11:00 Outdoor Church Service
11:30 Picnic Lunch - Grilled hot dogs and sausages provided. Bring a dish to share.
Kids’ events continue after lunch until 1pm.
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Learn your name’s day, Latvian words, geography, and symbols. Compete in fun
games. Meet new people.
Wear comfortable clothing and shoes for being outside!

>>>>>>>>>><<<<<<<<<<
Pirmā latviešu skolas diena būs sestdien, 25. septembrī, plkst. 9:30 latviešu baznīcas
telpās. Vienmēr ar prieku gaidām jaunas ģimenes!

Jaunums - šogad Latviešu skola aicina latviešu izcelsmes ģimenes, kuras ikdienā
nerunā latviski, piedalīties Skolas rīkotās Kultūras dienās vienu reizi mēnesī.
Kultūras dienās varēs iepazīties ar citām latviešu izcelsmes ģimenēm un mācīties par
latviešu parašām un svētkiem (piem. Mārtiņi, Lieldienas, Ziemassvētki utt.).
Tuvāka informācija sekos.
Ja vēlaties uzzināt vairāk par šo programmu, rakstiet uz mnlatviesuskola@gmail.com
vai zvaniet tel. 612.803.0454.
This year the Latvian school is inviting those families of Latvian heritage, who might not
speak Latvian, to participate in school organized cultural days once a month.
At these cultural days participating families will be able to meet up with other families to
learn about Latvian traditions and holidays(for example Mārtiņi, Easter and Christmas
traditions).
More detailed information will follow. If you want to learn more about this program
please contact the Latvian school - email - mnlatviesuskola@gmail.com, or call
612.803.0454.

Dziesmu svētku ziņas

DVĪŅU
PILSĒTĀS UN
PASAULĒ

Dz. Svētku reklāma aizbrauca "Bangai" līdzi uz Dienviddakotas "Badlands", pirms viņi
devās atpakaļ uz Latviju

Bildē no kreisās: Ilga, Laima Jātniece, Jānis Jātnieks, Kristaps.

>>>>>>>>>><<<<<<<<<<
JAUNDEJU SKATE DZIESMU SVĒTKOS
Ņemts no Kaijas Petrovskas, jaundeju skates vadītājas, raksta Laikā,
2022. g. 6.–12. aug.

11 choreogrāfi sacentās ar 15 dejām 10 tautas deju kopu izpildījumā. Vēl viena
deja tika nodejota par prieku skatītājiem – tā īsti neiederējās tautas deju sacensību
vadlīnijās.

Vērtēšanu veica choreogrāfi, dejotāji, kas piedalījās skatē, vērtēšanas komisija
un, protams, paši skatītāji. Šogad choreogrāfi un dejas kopas uz svētkiem ieradās no
Latvijas un ASV. Vērtētāju uzdevums bija analizēt jaundejas – latvisko deju elementus,
kustību, gājienu izpausmi un mūzikas piemērotību.

Pirmo vērtēšanu veica, noskatoties videoierakstu un lasot deju aprakstus. To
veica choreogrāfi, deju kopas un vērtēšanas komisija. Otro vērtēšanu veica vērtēšanas
komisija jaundeju skatē svētkos, un vismīļāko deju izvēlējās paši skatītāji. Kopējais
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vērtējums noteica, kuras jaundejas ieņēmušas godalgu katrā deju grupā – noteiktu pāru
skaitu dejas, neierobežotu pāru dejas meiteņu vai zēnu dejas, bērnu dejas un skatuves
dejas.

Balvas saņēma:
Noteiktu pāru skaitu dejas:
1. vieta – “Aizalaida sauleite,” Elīna Kovaļevska, chor., Rīgas Zelta sietiņš.
2. vieta – “Uzlūdz dāmas,” Ilze Mažāne, chor., Rīgas videjās paaudzes deju kolektīvs
Greizie rati.
Neierobežotu pāru dejas:
“Guļu, guļu miegs nenāk,” Ilze Freiersone, chor., Ņujorkas Jumalīte.
Skatuves dejas:
1. vieta – “Skalojos(i) velējos(i),” Elīna Kovaļevska, chor., Rīgas Zelta sietiņš.
2. “Skaista mana jaunība,” Juris Gogulis, chor., Latvijas Universitātes Pērle.

Raksta autore Kaija Petrovska pasniedz ziedus.
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Bērnu dejas:
“Sasasitu plaukstiņām,” Līga Indriksone, chor., Rīgas Dzintariņš [redakcijas piezīme:
dibināts 1953. g., Dzintariņs ir viens no senākajiem bērnu tautas deju ansambļiem
Latvijā].
Daugavas Vanagu balva: tam choreogrāfam/ei kura deja ieņēma visaugstāko punktu
skaitu pār visām dejām: “Skalojos(i) velējos(i), Elīnas Kovaļevskas choreogrāfija;
izpildija Zelta sietiņš.
Skatītāju mīļākās dejas:
1. vietā – “Skaista mana jaunība,” Juris Gogulis, chor., Latvijas Universitātes Pērle.
2. vietā – “Jājat tautas,” Inta Huber, chor., Milvoku Daugavas Vanagu deju kopa
Metieniņš.
3. vietā – “Svētku diena,” Diāna Zaķis, chor., Losandželosas Pērkonītis.
Sirsnīgs paldies visiem, kas palīdzēja skates rīkošanā! Paldies Diānai Kārkliņai,
aizkulišu palīgiem Arnoldam un Larisai Ozoliem, Eduardam Petrovskim, Vilnim
Štolcerim, ekrānu rakstu veidotājai Diānai Atvarei un techniskai palīdzei Aijai Paeglei!
Liels paldies jaundeju skates vērtēšanas komisijai: Selgai Apsei no Toronto, Markam
Baginskim no Čikāgas un Dīnai Kancs no Indianapoles!

>>>>>>>>>><<<<<<<<<<
Nelaidīsim šo izdevību garām ...
Dzīvē daudz ko neizmantojam, lai gan izdevības ir deguna galā. Esam cīnījušies
ilgi, neatlaidīgi par kopēju mērķi. Kopā ar Pasaules brīvo latviešu apvienību (PBLA),
Latvijas brīvības fondu (LBF), Daugavas vanagu organizāciju un daudzām citām
organizācijām, savā laikā neatlaidīgi uzstājāmies un pieprasījām savu vietu pasaulē pēc
Otrā pasaules kara. Nepārtraukti griezāmies pie politiķiem, pie visiem ārzemēs
dzīvojošiem tautiešiem, atbalstīt mūsu kopējos mērķus, brīvu un neatkarīgu Latviju.
Tautieši saslēdzās kopā un izmantoja visā pilnībā mums dotās priekšrocības piedalīties savas valsts iekārtas noteikšanā un veidošanā, virzienā uz demokrātisku
valsti.
Atkal ir pienācis laiks visu to apliecināt ar piedalīšanos 14. Saeimas vēlēšanās –
balsošanu š.g. 1. oktobrī. Diasporā dzīvojošie Latvijas pilsoņi varēs
balsot pa pastu, kā arī personīgi caur Latvijas sūtniecībām ārzemēs. Pasteigsimies visu
to veikt jau tagad. Neatliksim visu uz pēdējo dienu.
Svarīgi ir, ka mēs visi piedalāmies velēšanās. Tas rada un rāda kopību, saliedē
vienā visumā, ka neaizmirstam savas saknes no kurienes esam nākuši. To darām
apzinīgi un nedrīkstam būt negatīvi. Tas viss atstās labu priekšzīmi un iespaidu, sevišķi
mūsu jaunākai paaudzei. Nedrīkstam teikt, ko nu es viens tur varu darīt, lai tie citi to
dara. Bet, gribot negribot, tie citi esam visi, mēs paši.
Tagad mudinu, aicinu, skubinu un lūdzu visus, visus piedalīties vēlēšanās.
Apliecināsim sevi tā radot un uzturot apziņu par sevi, savu
dzimteni.
15. augustā, 2022. gadā
Mineapolē, Minesotā ASV
Jānis J. Dimants, Jr., M.D
Latvijas brīvības fonda (LBF) dibinātājs
Triju Zvaigžņu ordeņa (TZO) saņēmējs
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Latvijas Republikas 14. Saeimas vēlēšanas
Kārtējās 14. Latvijas Republikas Saeimas vēlēšanas norisināsies šā gada 1. oktobrī,
sestdienā. Tajās tiesības piedalīties būs Latvijas pilsoņiem no 18 gadu vecuma, lai
uz nākamajiem četriem gadiem ievēlētu 100 parlamenta deputātus.
Kā balsot?
1. Klātienē ar derīgu LV pasi vai Latvijas identifikācijas (ID) karti
KAD?

2022. gada 1. oktobrī 7:00 – 20:00 (8 pm CT)

KUR?

Mineapoles vēlēšanu iecirknī Mineapoles – St. Paulas Latviešu Ev.
Luteriskās baznīcas 2. stāvā

ADRESE: 3152 17th Ave. S, Minneapolis, MN 55407
2. PA PASTU – ja iepriekš esiet pieteicies balsojumam pa pastu, līdz 9.

septembrim nosūtot PARAKSTĪTU iesniegumu Latvijas Republikas
vēstniecībai ASV:
a. No 10. Līdz 16. septembrim Centrālā vēlēšanu komisija Jums uz
pieteikumā norādīto epasta adresi nosūtīs tīmekļvietnes adresi, kur
būs pieejami balsošanas materiāli un instrukcijas;
b. Balsojums jānosūta nekavējoties, lai tas sasniedz Latvijas Republikas
vēstniecību ASV NE VĒLĀK KĀ 1. OKTOBRĪ
Kur atrast informāciju par Saeimas vēlēšanām un norisi, kā arī par partiju
programmām?
1. PBLA (Pasaules Brīvo latviešu apvienības) izveidotajā tīmekļa vietā –
jābalso.lv, ieskaitot SADERĪBAS TESTU ar politiskajām partijām, kas
piedalās 14. Saeimas vēlēšanās, atbildot uz 13 jautājumiem.
2. Svētdien, 18. septembrī, plkst. 12:00 latviešu baznīcas lejas telpās tiks
sniegts īss pārskats par partiju izvirzītajiem mērķiem un prioritātēm.
Mums katram zināms, kas jādara. Ejam balsot! Šī ir mūsu iespēja aktīvi piedalīties
Latvijas Republikas nākotnes izaugsmē.
Ja ir jautājumi, lūdzu rakstiet ikulite@yahoo.com vai zvaniet 612.382.3910
Indra Halvorsone, Mineapoles vēlēšanu iecirknis
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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!
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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)
mzaeska@gmail.com
SIDRS
Gaumes mainās laikiem līdzi. Tā arī, ko dzeram un
ēdam. Sidrs, vājš alkoholisks dzēriens, kas iegūts no
ābolu sulas, jau sācis palikt par iecienītu dzērienu pie
uzkodām, sevišķi picas, kas cepta ar malku kurinātā
ķieģeļu krāsnī-ceplī.
NUMBER TWELVE CIDER (taproom)
614 North 5th St, Minneapolis, MN 55401
Pirmdien-ceturtdien no 3pm līdz 11pm
Piektdien-sestdien no 11am līdz 12am
Svētdien no 11am līdz 8pm
Īpašnieki Colin Post ar sievu Halinu (Dimants) un
Steve Hance ar partneriem
612-568-6171, www.number12cider.com
VISI DZER TĒJU
La Société du Thé tējas veikals pastāv jau 25 gadus –
piedāvā tējas no visas pasaules. Veikalā var iegādāties
vairāk nekā 200 tējas šķirnes – baltās un zaļās, un
daudzas citas. Tur ir galdiņi, kur baudīt šīs tējas uz vietas,
kā arī var iegādāties piederumus tējas pagatavošanai un
dāvanām.
Veikals atvērts pirmdienās-piektdienās no 12pm līdz 6pm,
sestdienās no 10am līdz 5pm, svētdienās slēgts. Savā
veikalā laipni ielūdz īpašnieki Tony Ruggiero un Božena
Dimants. Viņi sniegs izsmeļošu informāciju par visu, kas
saistās ar tējām.
2708 Lyndale Ave S, Minneapolis, MN 55408
612-871-5148, www.teashop.us
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Change Service Requested

Church Services and Calendar of Events
Church services are in-person
Sunday, September 4, 10:30am – Church Service followed by fellowship.
Sunday, September 11, 10:00am – Church Picnic and children’s activities.
West Bush Lake,
Bush Lake Shelter # 2
9401 W Bush Lake Rd, Bloomington, MN, 55438
Sunday, September 18, 10:30am – Church Service with Holy Communion followed by
fellowship and a presentation about the 14th Saeima election, parties
participating in the elections, their platforms, and candidates.
Sunday, September 25, 10:30am – Church Service followed by fellowship.
Sunday, October 2, 10:30am – Harvest Day Church Service with Holy Communion
followed by a meal.
Sunday, October 9, 10:30am – Church Service followed by fellowship.
All services are live streamed via Facebook Live: facebook.com/151677648181316/live/
SVĒTRĪTA ZVANUS izdod Mineapoles – St. Paulas latviešu ev. lut. draudze.
Redakcijas kollēģijā: māc. Ilze Larsen, M. Eglīte, A. Hobbs, L. Sproģis,
B. Sprūde, redaktore Laila Švalbe.
Redakcija patur tiesības iesūtītos rakstus rediģēt un zināmos gadījumos noraidīt.
Manuskriptus lūdzam iesūtīt parakstītus. Ja lietots segvārds, jāmin arī īstais vārds.
Manuskriptus lūdzam iesūtīt elektroniski (tas neattiecas uz īsiem ziņojumiem un
pateicībām).
Rakstus lūdzam iesūtīt līdz mēneša 26. datumam, rakstītus Word programmā.
Redakcija lūdz $30.00 ziedojumu gadā, Svētrīta Zvanu technisko izdevumu segšanai.
CIENĪJAMIE LASĪTĀJI!
Lūdzu paziņojiet ADRESES MAIŅU draudzes birojā.
Svētrīta Zvanus pasts nepārsūta un draudze spiesta maksāt soda naudu.

