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Baznīca baltā, 

Sveicinu tevi. 

Gribas teikt paldies 

Par visu ko devi. 

Tu mudini mani 

Pēc gaismas tiekties, 

Zem grūtuma nastas 

Nesaliekties. 

Pasargā sirdi 

No ļaunuma varas 

Ar vairogu spožu – 

Dievišķo garu. 
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Draudzes dzīve oktobrī 

Svētdien, 2. oktobrī, plkst.10:30 – Septiņpadsmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem. 
 Pļaujas svētku Dievkalpojums ar Dievgaldu un uzrunu bērniem. 
 Dievkalpojumu kuplinās draudzes koris. Sekos Dāmu saimes rīkotās 
 PĻAUJAS SVĒTKU PUSDIENAS. 
 
Svētdien, 9. oktobrī, plkst.10:30 – Astoņpadsmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem. 
 Dievkalpojums. Sekos kafija un sadraudzība. 

Svētdien, 16. oktobrī, plkst. 10:30 – Deviņpadsmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem. 
 Dievkalpojums. Sekos kafija un sadraudzība. 
 
Piektdien, 21. oktobrī, plkst 11:00 – Bībeles stunda, baznīcā un virtuāli caur 
 ZOOM. 

Sestdien, 22. oktobrī, plkst 18:00 – Svecīšu vakars Crystal Lake kapsētā.  
 
Svētdien, 23. oktobrī, plkst 10:30 – Divdesmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem. 
 Dievkalpojums. Sekos kafija un sadraudzība. 
  
Svētdien, 30. oktobrī, plkst.10:30 – Divdesmit pirmā svētdiena pēc Vasarsvētkiem. 
 Reformācijas svētku un iesvētību Dievkalpojums ar Dievgaldu. Piedalās 
 Archibīskape Lauma Zušēvica. Dievkalpojumu kuplinās „Mineapoles 
 Dvēsele”.  
Pēc dievkalpojuma iesvētāmie un ģimenes mīļi aicina uz svētku pusdienām! 
 
Svētdien, 6. novembrī, plkst.10:30 – divdesmit otrā svētdiena pēc Vasarsvētkiem. 
 Dievkalpojums. Sekos kafija un sadraudzība. 
 

Dievkalpojumi tiek raidīti tiešraidē internetā: facebook.com/151677648181316/live/ 

Draudzes biroja stundas 

TREŠDIENĀS no 10:00 līdz 14:00, 

 

mācītāja Ilze Larsen,  

grāmatvedis Indulis Valters un 

darbvede Laila Švalbe.  

 

Baznīcas durvis darba laikā ir 

slēgtas, lūdzu piezvaniet durvju 

zvanu. 

 

Pērminderu kalpošana 

L. Dingley, E. Duņēns, V. Konters, 

N. Neiberga, A. Roethler, A. Vīksniņš,  

S. Straumane, V. Sviķis. 

Pateicamies! 

Dāmu Saime  

Ja vēlaties likt ziedus uz altāra, zvaniet 

Laimai Dingley (651) 271-3337 vai  

Selgai Pētersonei (651) 484-6046 

 

Ja vēlaties saņemt Svēto Vakarēdienu savā dzīvesvietā, lūdzu sazinieties ar mani, 

zvanot (952) 449-1092.  
Priecāšos aizbraukt pie jums un to pasniegt. 

          Mācītāja Ilze 

 



“Bija kāds bagāts vīrs, kas tērpās purpurā un smalka lina drānās un 

lepni dzīroja ikdienas. Bet viņa durvju priekšā gulēja kāds ar vātīm 
klāts nabags, vārdā Lācars.Tas kāroja ēst to, kas krita no bagātnieka 
galda, bet tikai suņi nāca un laizīja viņavātis. Un notika, ka nabagais 
nomira un eņģeļi viņu aiznesa Ābrahāma klēpī. Arībagātais nomira 
un tika apglabāts. Ellē, ciezdams mocības, viņš pacēla acis un no 
tālienes redzēja Ābrahāmu un viņa klēpī Lācaru. Un viņš sauca: tēvs 
Ābrahām, apžēlojies par mani un atsūti Lācaru, lai viņš iemērc pirksta 
galu ūdenī un atvēsina manu mēli, jo es ciešu mokas šajās liesmās. Bet Ābrahāms 
sacīja: dēls, atceries, ka tu visu labo saņēmi savā dzīvē, tāpat kā Lācars visu slikto; 
tagad viņš šeit gūst iepriecinājumu, bet tu ciet mokas. Turklāt starp mums un jums ir 
nolikts liels bezdibenis, lai tie, kas gribētu pāriet no šejienes pie jums, to nevarētu, nedz 
arī no turienes pie mums. Tad tas sacīja: es tevi lūdzu, tēvs, sūti viņu uz mana tēva 
namu, jo man ir pieci brāļi; lai viņš tos brīdina, ka arī viņi nenonāk šajā mocību vietā. Bet 
Ābrahāms atbildēja: viņiem ir Mozus un pravieši – lai viņi tiem klausa. 
Tad viņš teica: nē, tēvs Ābrahām! Ja vien kāds no mirušajiem dotos pie viņiem, tie 
atgrieztos no grēkiem. Bet Ābrahāms sacīja: ja viņi neklausa Mozu un praviešus, 
viņi neticēs, pat ja kāds no mirušajiem augšāmceltos.” (Lūkas 16:19-31) 

 Reti paiet kāds mēnesis, kad ziņās nedzirdam salīdzinājumu par pieaugošu 

plaisu starpsabiedrības grupu, kam ienākumi pieaug un to, kurai jācīnās par 
izdzīvošanu. Plaisa vai atšķirība starp radikālu ienākumu grupu un tiem, kam jācīnās 
par ikdienas vajadzībām. Katram ir savi uzskati par plaisas cēloņiem, sekām un 
nevienlīdzības risinājumiem. Tomēr visi piekrīt, ka plaisa pastāv un nav noliedzama. 

 Pulitzer balvas ieguvējs H. Smith saka, ka pēdējos trīsdesmit gados Amerika ir 

kļuvusi par divām amerikām, ka ienākumu nevienlīdzība starp bagātajiem un vidus-šķiru 
ir izdemolējusi Amerikas vidus-šķiras sapņus. Tas bija nenovēršams, saka Smith, un, 
arī tas nav bezpersonisku vai neatvairāmu tirgus spēku virziena rezultāts. Tas ir 
likumdošanas un korporāciju stratēģiju rezultāts. 

 J. Stiglitz, Nobela prēmijas ieguvējs un bijušais Pasaules Bankas ekonomists, 

nāca pie līdzīga secinājuma, ka Amerikas 1% sabiedrības nopelnīja 93% papildus 
ienākumu četru gadu laikā pēc 2008. gada tirgus sabrukuma. Iemesls salīdzināšanai 
nav skaudība, bet Stiglitz drīzāk baidās, ka civilizētas sabiedrības paši pamati ir 
apdraudēti – mūsu politika, veselības aprūpe, izglītība, ceļš pie mājas pirkšanas, darbs, 
legālā sistēma, un citi. Problēmas pārējā pasaulē ir vēl lielākas. 2.5 biljoni cilvēku dzīvo 
ar iztiku katru dienu mazāku nekā man izmaksā divas manas Caribou kafijas. Tie cieš 
no katastrofiskām nabadzības sekām, kas cēlušās visdažādāko iemeslu dēļ – pieeja 
tīram ūdenim, dzīves garums, mātes un bērna dzīves garums, lasītprasme, valsts 
politika un tā tālāk. 

 Lūkas evaņģēlija stāsts ir sens un pazīstams – gan kā rakstīts, gan no dzīves. 

Evaņģēlijs apraksta ekonomisku nevienlīdzību starp bagāto cilvēku un nabagu vārdā 
Lācars.  

 Stāsts sākas ar vārdiem: “Reiz dzīvoja kāds bagāts vīrs.” Tieši tā iesākas arī 

iepriekšējā līdzība 16. nodaļā par negodīgo namturi. Jēzus nevilcinās it ne maz lietot 
naudu kā mūsu garīgās veselības atspulgu. Zinām citas līdzības no Jēzus – par 
pazudušo grasi, par atrasto pērli, ko pārdod, un mācekļu vidū taču arī bija savs 
izraudzīts kasieris jeb naudas maka turētājs kā evaņģēliji to liecina. 

 Līdzība par negodīgo namturi ir stāstīta no bagātā namtura vai, šodien teiktu, 

“bagātā menedžera” viedokļa. Līdzība par nabaga Lācaru ir stāstīta no viņa nabaga 
viedokļa.  

GARĪGĀ 

MAIZE 
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 Šajā dzīvē, pasaulē Lācars lūdza bagāto vīru palīdzēt. Aizsaulē, nākošajā dzīvē, 

tas ir bagātais vīrs, kurš lūdzas Lācaram par sevi un par saviem dzīvajiem tuviniekiem, 
bet ir par vēlu. Kas darīts, tas darīts. Kā dzīvē, tā pēc nāves aizsaulē, liela plaisa šķir 
abus cilvēkus, viņu liktenis ir apgriezts kājām gaisā.  

 Vai lasam Jēzus vārdus kā līdzību vai kā burtisku aizsaules aprakstu – vēsts ir 

tā pati! Jēzus brīdina mūs, ka dzīve ir īsa, laiks, kas mums dots, ir īss šajā dzīvē un 
pasaulē. Mūsu iespējas saredzēt un sadzirdēt nabagu saucienus un lūgumus nav 
mūžīgas. Mūsu ekonomiski balstītās izvēles veido mūsu visdziļāko “es” un vietu 
mūžības mājokļos.  

 Traģēdija būt nabagam vai trūkumā jau nav nepieciešamība, lai mēs mantotu 

debesis un nonāktu Dieva klēpī. Lai Dievs katru no tā pasargā. Šodienas vēstule 
Timotejam liecina, Pāvilam rakstot: “Mudini šā laika bagātos, lai viņi nav augstprātīgi un 
neliek cerību uz bagātību, kas ir nedroša, bet lai paļaujas uz Dievu, kas visu mums 
bagātīgi sagādā mūsu priekam. Liec viņiem darīt labu, lai viņi kļūst bagāti labos darbos, 
lai ir augstsirdīgi un devīgi, tā sakrājot sev stingru pamatu nākamībai, lai tādējādi 
dzīvotu īstu dzīvi.” (1. Tim. 6:17-19) 

 Ir pārāk ērti un pārāk viegli vainot tos, kas ieguvuši labklājību (paši strādājot vai 

mantojot - nav nozīmes). Mēs varam pateikties Dievam par bagātajām sievietēm, kuras 
atbalstīja Jēzu (Lūkas 8:2-3), par Jāzepu no Arimatejas, kurš ziedoja savu kapu Jēzus 
apbedīšanai, un visiem svētajiem, kuri dzīvo labklājībā un seko viņu piemēram. 

 Labklājība un bagātība nav pati par sevi nedz ļauna, nedz tā noved mūžīgā 

tumsā. Palīdzēt trūkumcietējiem un lūdzējiem, varbūt nozīmē atzīt, ka pestīšanā tam ir 
nozīme. Nozīmē atzīt, ka visi varam noķert vienaldzības “bacili,” kā apustulis Pāvils 
brīdina. 

 Nav vieglas atbildes uz Jēzus līdzību šodien. Kādēļ Ābrahāms – viesmīlības 

piemērs Vecajā Derībā, noraidīja bagātā vīra lūgumus? Te, es labprāt noraidu 
Ābrahāma tēlu kā Dieva metaforu. Ābrahāmam nav nekāda iemesla pagriezt muguru 
bagātajam vīram. To pašu varam teikt par bagāto vīru, kuram nebija nekādu šķēršļu 
palīdzēt Lācaram. Nebija neiespējams atvērt vārtus, iziet pie Lācara un piedāvāt, kas 
palicis pāri no bagātnieka dzīrēm. Bet šis skaidrojums mani nedara mierīgāku par 
manām mūžīgās dzīves perspektīvām. 

 Šī Jēzus līdzība ir tikusi skaidrota gan kā pilnīga super-bagāto nosodīšana, gan 

kā nepieciešamība rūpēties par nabagiem un trūkumcietējiem, gan kā Dieva lomas 
nozīme bagātību dāvināšanā, gan kā namturības piemērs tam, ka Dievs ir visas 
labklājības un bagātību devējs un tā tālāk. 

 Ja nu reiz esam dzīvē bagāti vai labi pārtikuši – Svētie Raksti aicina dalīties. 

Nevis tāpēc, ka tā jādara; nevis tāpēc, ka askētiski noraidam pasaulīgas dāvanas 
(Dievs gan aicina uz askēzes ceļu tos, kuri pievienojušies klosteru dzīvei); nevis kā 
komunisti, kas nolād jebkādu privātu īpašumu un labklājību. 

 Rūpēs par nabagiem un trūkumcietējiem, un lūdzējiem, mēs rūpējamies paši par 

savām dvēselēm, atdarinot Dieva labestību un žēlsirdību. Māte Terēze esot teikusi, ka 
tikai debesīs mēs sapratīsim, cik daudz nabagiem esam parādā, jo tieši nabagi māca 
mums mīlēt Dievu kā Dievs ir jāmīl. – Āmen. 
 

Mācītāja Ilze 
2022. gada 25. septembrī  

>>>>>>>>>><<<<<<<<<< 
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>>>>>>>>>><<<<<<<<<< 
REDZĒT CAUR AIZVĒRTĀM ACĪM 

 

 Tā tiešām notika, ka dodoties atrast pareizos vārtus lidojumam, pretim nāca tie, 

kuŗi bija sasnieguši sava ceļojuma mērķi. Visā kņadā sadzirdēju jauna vīrieša 
sajūsmināto, gandrīz vai izmisīgo apliecinājumu jaunai, skaistai sievietei: “Es varu 
redzēt caur aizvērtām acīm!” Viņas ļoti skeptiskais skats izraisīja viņa vārdus: “Tiešām, 
es varu!” Arī viņš bija izskatīgs, smaidīgs, likās - jauks cilvēks. Vai viņi nejauši bija 
sēdējuši blakus viens otram lidojumā un vīrietis negribēja pazaudēt iespēju labāk 
iepazīties, uzturēt kontaktu? Vai viņam likās liktenīgi, ka tā bija tikušies? 

 Paskrējām cits citam garām, kā tik bieži notiek, kad esam tur, kur ap mums ir 

tikai svešinieki.  

 Pagājušas vairākas dienas un vēl ausīs skan viņa vārdi: “Es varu redzēt caur 

aizvērtām acīm! Tiešām, es varu!” Domāju meklēt Bībelē, kur mums tiek apliecināts, ka 
Dievs redz to, ko mēs nespējām - kā sēkla dīgst, kā augļi briest, kā zaļš tomāts pēkšņi 
sarkans top! Bet tad es domāju – varbūt viņa vārdi atbalsojās manā sirdī, jo arī es varu 
redzēt caur aizvērtām acīm! 

 Ar atvērtām acīm sarunājos ar Dievu staigājot, braucot, traukus mazgājot. Ar 

aizvērtām acīm dodos pie Viņa un Jēzus, ja sirds pilna, rūpes lielas, domas smagas, vai 
mīlestībā gribu dalīties. Bet arī caur aizvērtām acīm es redzu! Tos, par kuŗiem lūdzu, 
par kuŗiem pateicos. 

 Caur aizvērtām acīm arvien plašāk atveras pasaule ar visām tās vajadzībām. 

Novēršot skatu no visa tā, kas parasti nodarbina, caur aizvērtām acīm skaidrāk un 
patiesāk redzu sevi. Labāk spēju klusēt, sadzirdēt Viņu un nepaskriet garam kā 
svešiniekiem.  

Vai lūdzat ar atvērtām, vai aizvērtām acīm? Vai nav brīnišķīgi, ka var 
abējādi! 
 

 

 Kā Jēzus lūdza? Ilgi meklēju, kamēr atradu 

dažus tēlus no Viņa, lūdzot ar aizvērtām acīm. 
Pretstatā – netrūkst mākslas darbu, kuŗos Jēzus ar 
atvērtām acīm, augšup raugoties, sarunājas ar To, 
Kuru, šķiet, Viņš arī saredz! Kā attēlots klasiskajā 
Heinricha Hofmaņa darbā. 
 

 Nāk prātā psalmista vārdi: “Kas drīkst kāpt tā 

Kunga kalnā, un, kas stāvēs Viņa svētajā vietā? 
Kam nenoziedzīgas rokas un skaidra sirds, kam 
prāts nenesas uz nīcīgām lietām un kas ar viltu 
nezvērē. Tāds dabūs svētību no Tā Kunga un 
taisnību no Dieva, sava pestītāja.” (Ps 24: 3-4).  
 

 Jēzus Kristus var tieši skatīties Debestēva 

acīs, lūgt un nebīties ne par ko, jo Viņš ir Dieva Dēls 
un viens būtībā ar Viņu.  
 

 Un Jēzus lūdz arī par mums, kad acis pat nespējam pacelt uz Viņu. 
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LATVIJAS 

EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ 

BAZNĪCA PASAULĒ

 

 Ir tik daudz par ko lūgt. Lai paldies Jēzum, Kas nāca, lai arī mums mācītu kā lūgt, 

un saredzēt, kā Dievs darbojas mūsu dzīvēs.  
Pat caur nejauši noklausītām sarunām atgādinot lūgt Viņu, Kurš mūs redz – caur mūžīgi 
atvērtām acīm un sirdi! 
        Archibīskape Lauma Zušēvica 
 

>>>>>>>>>><<<<<<<<<< 

Domu graudi Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas pasaulē (LELBP) 
Kopbaznīcas svētdienas dievkalpojumam, 2022. gada 18. septembrī 

 
“Viena miesa un viens Gars – tāpat kā vienai cerībai jūs savā aicinājumā esat aicināti – 
viens Kungs, viena ticība, viena kristība, viens Dievs un Tēvs visiem, kas ir pāri visiem, 
caur visiem un visos!” (Efez. 4:4-7) 
 
 Apustuļa Pāvila vārdi skaidri norāda uz to, kas mūs vieno. Kopbaznīcas 
svētdienā tie atgādina mums, ka viens uzdevums ir saglabāt vienotību, pildot mūsu 
būtisko sūtību - kalpot kā Kristus lieciniekiem līdz pat pasaules galam. (Apd 1:8) 
 Atrodamies pasaules malu malās, mūsu dzīves ietekmē dažādas kultūras, valsts 
pieredzes, teoloģiskas izglītības un intereses. Tas vienlaicīgi ir izaicinājums un svētība. 
Savā dažādībā saglabāsim kopību apziņā, ka vienotība neprasa būt vienādiem, bet 
savstarpējā cieņā būt vienlīdzīgiem. 
 Dieva priekšā visi esam Kristus apžēloti un Svētā Gara apzīmēti kristībās, pie 
viena svēta galda esam paēdināti. Pasaulē norisinās liela cīņa par varu, un ne tikai 
tautu starpā. Virsvaldes un jūsu darbs mūsu draudzēs apliecina, cik ļoti cenšamies 
ievērot Kristus vārdus: “Ja kāds grib būt pirmais, tas lai ir no visiem pēdējais un visu 
kalps.” (Mk 9:35) 
  Mēs liecinām, ka kalpot Kristum un līdzcilvēkiem ir privilēģija un prieks. 
Kopbaznīcas svētdienā apliecināsim katram, ka dodot saņemam vairāk, kā esam 
devuši! Meklējot vadību un gudrību no Dieva, Kristus mīlestībā tiekam stiprināti un 
Svētā Gara spēkā iedvesmoti. Liecināsim kā caur visām vēsturiskām pārmaiņām Dievs 
ir svētījis mūsu Baznīcu. Ticu, ka tā pastāvēs mūžīgi – cerams, ilgi virs zemes, bet 
drošs, ka svēto sadraudzībā.  
 Pateicībā pieminēsim tos, kas pirms mums bijuši un likuši pamatus, uz kuŗiem 
turpinām celt LELBP Dievam par godu! 
 Vai mēs būtu sapulcējušies Latvijā, Austrālijā, Venecuēlā, Vācijā, Lielbritānijā, 
Īrijā, Brazīlijā, Belģijā, Zviedrijā, ASV, Kanādā, vai jebkuŗā vietā, Viņā esam vienoti. Un 
jau sen esam bijusi globalizēta Baznīca! Jaunais LELBP logo to skaisti ilustrē! Paldies 
tā veidotājam, mācītājam Guntim Bukalderam! Lai vienmēr austu Kristus gaisma kā 
auseklis visur pasaulē, kur ir mūsu Baznīca! 
 Pateiksimies, ka tagad esam reģistrēta Baznīca Latvijā! Tā ir liela Dieva svētība, 
arī Latvijas valsts atzinība. Latvijā tiek aprūpētas mūsu draudzes un jaunas tiek 
veidotas! Garīdznieki Kristus mīlestības garā dodas pie slimniekiem, ieslodzītiem, pie 
tiem, kuŗi netiek uz dievkalpojumiem. Atbalstīsim viņu darbu! Ziedosim dāsni Misijas 
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fondam, jo caur to sniedzam finansiālu atbalstu mūsu darbam Latvijas apgabalā un 
citur! Kopbaznīcas svētdienā lūdzam ziedot Misijas fondam. Jau tagad, LELBP 
Virsvaldes vārdā – paldies! 
 Piedaloties dievkalpojuma attīstībā, Prāveste Anita Vārsberga - Pāža 
vēroja:“Mēs parastajās svētdienās varbūt nemaz nemanām, ka piedalāmies lielākā 
kopienā, nekā tikai savā sanākušajā draudzē. Katrā dievkalpojumā esam vienoti ar 
tiem, kas visā plašā pasaulē teic Jēzu par savu Kungu un solās Viņam sekot ticībā, 
cerībā un mīlestībā.” 
 Dievkalpojumi ir kā Baznīcas sirdspuksti. Kur veselīga draudze, tur veselīgi 
sirdspuksti. Dievkalpojumi ir kā Baznīcas sirdsapziņas spoguļi - ieskatoties redzam 
Kristus žēlastības un Dieva mīlestības gaismu. Dievkalpojumi ir būvakmeņi, kas likti uz 
stipra pamata. Cik Kristū saliedēti būvakmeņi, tik stipra Baznīca. Celsim droši tālāk! 
Kā vienas ģimenes locekļi! 
 Dievs lai svētī jūs Svētā Gara spēkā ar jaunu enerģiju un vēl dziļāku 
kalpošanas prieku, veicot to darbu, ko mums mīlestībā uzticējis Kristus. 

Arch. Lauma 

>>>>>>>>>><<<<<<<<<< 
Arch. Lauma Zušēvica mums raksta: “Mācītājs Varis Bitenieks dalījās ar šo Imanta 
Ziedoņa lūgšanu viņa vadītā “Vārds vieno!” sesijā [Arch. Laumas Bībeles stundas] 
Mēs pateicamies par to, jo tā mūs dziļi uzrunāja. Lai šī lūgšana svētī jūsu pārdomas 
Kopbaznīcas svētdienā vai citā brīdī, kad dvēsele dodas sarunā ar Dievu.” 
 

Šai lūgšanu brīdī, Dievs sapulcē visus šeit kopā zem Tava jumta: 
tās domas, ko domājam dažādās vietās par vienu un to pašu: 
kā pasargāt dvēseli sevī un tautā, 
kā laukus uzturēt Dievā, 
kā ielas uzturēt gaismā un bērnus Ticībā iecelt! 
Dievs sapulcē manus radus - kaut domās - še altāra priekšā: 
lai no mūsu mājām viņu domas sanāk šai brīdī zem Tava jumta. 
Es lūdzos. 
Cik katrs ir labs, tik atnāks un pieliks pie labā, un atstās te kopā. 
Mēs nevaram visi tikt kopā, bet domās - mēs varam. 
Kungs, dari, lai jūtu, ka viņi ir klāt savās domās šai brīdī! 
Es piesaucu savējo domās [ieliku garumzīmi] šai vietā, šai lūgšanu brīdī: 
cik vien esam labi, tik būsim šai brīdī kopā! 
Kungs, nedali mūsu labumu daļās: lai esam kopā! 
Cik es esmu stiprāks, tas tiks manam brālim, 
un viņa darbi atmirdzēs māsā un manī, es lūdzos! 
Mūsu Tēvs Debesīs, mana tēva un vectēva domas ir Tevī, 
un tās ir te klāt mūsu ģimenē - zem Tava jumta! 
Lai nāk mūsu bērni pie mums, Dievs, iedali viņiem te vietu! 
Lai viņiem ir viss, ko te sanesam; lai tiem nav jādala, lai tiem ir viss! 
Nav daudz. Dievs palīdzi augt mūsu  dzimtai vēl  lielākā gaismā 
un iet uz gaismu, un turēties tīriem! 
Es piesaucu gaismu šai brīdī no savas dzimtas un turu to Dievā. 
Kungs, palīdzi augt mums, es lūdzos! 
Vienalga, kur ir mani bērni  šai brīdī un brāļi un māsas, 
es saucu tos šurp, 
mēs izaugam lieli Tavā vārdā, šai brīdī mēs nometam tumsu. 
Dievs, palīdzi mirdzēt mums, es lūdzos!  

>>>>>>>>>><<<<<<<<<< 



 

   Svētdien, 2.oktobrī plkst.10:30 
 

 Pļaujas svētku dievkalpojums 
 ar dievgaldu un uzrunu bērniem.  

 Dievkalpojumu kuplinās draudzes koris. 

Dāmu saime ielūdz uz siltām pusdienām, cena $15. 

Plucināts cūkas cepetis, desiņas, kartupeļi, štovēti kāposti, 

ābolmaize. 

 

>>>>>>>>>><<<<<<<<<< 
Bībeles stundas ar mācītaju Ilzi

 
Piektdien, 21. oktobrī, plkst. 11:00 – baznīcas lejas telpās un ar ZOOM 

>>>>>>>>>><<<<<<<<<< 
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  

 

DRAUDZES 

DZĪVE 
 

 

mailto:mail2andra@yahoo.com
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Draudzes Ziedojumu AKCIJA! 

„LOGS KĀ DIEVA DARBA RĪKS” 

 

  Atjaunosim baznīcas logus! 

Turpināsim atbalstīt! Ziedosim! 
 
 

>>>>>>>>>><<<<<<<<<< 
Mūsu baznīcas ēkas vēsture, 3. daļa 

Braucot no manām mājām St. Louis Park uz padomes sēdi pa Lake Street, man nāk 
atmiņā, kā Bethel 100 gadu atceres grāmatā tiek aprakstītas Lake Street visagrākās 
dienas un arī Powderhorn rajons 19. g.s. beigās.  Daudz protams ir mainijies!!  Lake 
Street bija vienkārša taka kura atdalija lauksaimniecības un Powderhorn parkā ganijās 
govis!  Ceru ka jums interesēs kāda bija apkārtne kad norvēģu Bethel draudze cēla 
mūsu baznīcu. 
   
 The church is definitely an influencing factor in the life of its community and 
surroundings.  It is interesting to note that Bethel Church (now the Latvian Church) was 
originally situated in the middle of farmland.   

 Minneapolis was incorporated in 1856 with a southern boundary of Franklin 

Avenue.  The following year, the city annexed the area to 24th Street.  Minneapolis had 
grown in population from 2,564 in 1860 to 46,887 in 1880, and the population had 
reached 164,738 by 1890 because of the building of the milling district which required 
thousands of workers.  Some of the pioneers in Bethel’s congregation worked in the 
milling industry. 
 The area around Powderhorn Park, of which Bethel Church was a part, started 
booming in the 1890’s as many single and two-family houses were wedged in close to 
each other near Lake Street and other streets with streetcar lines such as Chicago, 
Bloomington and Cedar Avenues.  Also, some large multi-units were built around the 
turn of the century.  Powderhorn became a very popular park, and no one knows that 
better than the Bethel people.  The Park Board responded with a skating rink in 1891.  
Also, Powderhorn was one of the first parks in the city to host a playground in 1907.   
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 Many of the young people in the 20’s, 30’s and 40’s grew up in the park with its 
wonderful facilities for summer and winter recreation in the great outdoors.  It was 
supervised day and night, had a curfew that few ignored.  Band concerts, Community 
Sings, the Fourth of July celebration with its breath-taking fireworks display brought 
thousands of people to the park.  Bethel had outdoor worship at the park in the 40’s, 
and Sunday School teachers often took their classes to the park for picnics and fun. 
 Bethel built its new church just two blocks south of Lake Street.  This area was 
annexed by the city in 1887.  Lake Street at that time was just a dividing line between 
farmlands.  In the 1880’s it was the city’s foremost bicycle trail.  An article from the April 
21, 1947 Minneapolis Tribune said “the Lake Street cinder path was the mecca of 
cycling fans.  This cycling craze of the 1880’s made Lake Street into a four-foot-wide 
path of gravel and cinder elevated eight inches off the ground.  The bicyclists used the 
Lake Street path on their way to Minnehaha Falls or Fort Snelling, the two favorite 
cycling destinations.” 
 This article also included a story by one Minneapolitan who was around in the 
days of the bike trail.  He remembered he sat in front of his shop and watched the 
throngs of bicycle riders – men, women and young people going in all directions.  
Pedestrians had to stand on the sidewalk for 15 to 20 minutes waiting to cross.   
 When the bicycling craze fizzled out, Lake Street had a new occupant – the 
horse and buggy.  The Tribune article continues: “ Lake Street, even before the age of 
stores and business houses, was the finest boulevard in town.  Owners of smart horses 
and carriages always drove visitors out Park Avenue to Lake Street and then to Lake 
Calhoun.”  The trains came to Lake Street in 1905.  Two interurban lines operated on 
the double track of the street, the Selby-Lake running from Hennepin Avenue to 
downtown St. Paul and the Lake-36th Avenue running from Hennepin Avenue to 36th 
Avenue South in Minneapolis.   
 Lake Street was paved three years later.  But even before the interurban lines 
first ran from Minneapolis to St. Paul, the future king of Lake Street had already made 
its appearance locally.  The first car in Minneapolis appeared in April 1896.  By 1918, 
there were 60 automobile dealerships in Minneapolis, but it wasn’t until the late 20’s that 
the highest concentration of automobile dealers in the city was on Lake Street.  The last 
trolley ran on Lake Street in 1953.  Lake Street was the first major street in Minneapolis 
to be powered by fluorescent light.  By 1955 there were three miles of bright fluorescent 
lights.   

(Šis apraksts nāk no Bethel Evangelical Lutheran Church 100 Years gadu grāmatas.  
Informācija ņemta no Powderhorn Park Neighborhood Association raksta kas iznāca 
1990 gadā: Powderhorn Park – Nature, People and Community, kā arī no Minneapolis 
Journal avīzes.) 

         Andra Roethler 
 

>>>>>>>>>><<<<<<<<<< 

 

PALDIES! PALDIES! PALDIES! 

Draudze sirsnīgi pateicas LOAM (Latviešu Organizāciju Apvienībai Minesotā) par dāsno 
$25,000 ziedojumu baznīcas remontu vajadzībām! 

 
„Priecīgu devēju Dievs mīl.” (2. Kor. 9:7b) 

 

>>>>>>>>>><<<<<<<<<< 
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IELŪGUMS DRAUDZEI UZ IESVĒTĪBĀM! 
 
 

     
 

Mīļi lūdzam draudzi uz mūsu bērnu 
 

 

 
 

 
     

   Tamāras Laimas Ozolas 

 
 

 
 
 
 
 

 
Kaivas Doras Pelēces 
 
 
 
 
 
 

 
 

    MJ Larsen 
 
 
 
 
 

  

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

IESVĒTĪBĀM 

Svētdien, 30. oktobrī, plkst. 10:30 
 

 
 

 
Pēc dievkalpojuma visi mīļi aicināti uz iesvētāmo ģimeņu sarūpētām 

svētku pusdienām 
 



Foto reportāža no Bērnu svētkiem un draudzes izbraukuma  
11. septembrī 

Mācītājas Ilzes rosināta skolas saime nolēma rīkot Bērnu svētkus 
kā senāk - kopā ar draudzi izbraukumā uz West Bush Lake parkā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Liels paldies jāsaka vecāku padomes locekļiem, skolotājiem, absolventiem un 
iesvētāmajiem jauniešiem – kopā izdevās jauki un interesanti svētki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DVĪŅU 

PILSĒTĀS UN 

PASAULĒ 

 

Māc. Ilze un MJ aicina meklēt pazudušo avi vai pazudušo grasi. 

Sk. JP aicina uz jautrām stafetēm un sacensībām. 
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Rīta pusē bērni varēja nopelnīt zīmogu īpašajā svētku pasē, kura izskatījās kā īsta 
Latvijas Republikas pase un kurā tika ielīmēta arī katra dalībnieka fotogrāfija (paldies 

Keitijai un Beatriksei Skujiņām!) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Nav viegli pārvietoties ar vienu kāju maisā!  

Labi, palīdzēja vecāki! 

 

 

 

Skolas absolvente Zaiga palīdzēja visiem 

noskaidrot, kad ir viņu vārda diena. 

Par desiņām rūpējās 

Ričards Halvorsons un 

Arnolds Ozols. 
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Par pareizi uzminētu 

mīklu varēja iegūt 

latvisku tetovējuma 

uzlīmi. 

Sk. Māra palīdzēja apgūt 

pogas piešūšanas mākslu. 
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Nodarbībām sekoja svētbrīdis un gardas pusdienas, pēc kurām bērni, 
Keitijas un JP Skujiņu un Māras Pelēces mudināti un organizēti, varēja sacensties pa 

vecuma grupām, piem., lēkšanā ar kartupeļu maisiem, olu nešanā ar karotēm, 
tāllēkšanā un bumbas speršanā mērķī, bet pārējie izbraukuma un svētku dalībnieki 

kavējās jaukās sarunās un baudīja jauku kopā būšanu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Noslēgumā bērni par piedalīšanos saņēma Bērnu svētku goda lenti (ribbon)  

un cukurgailīti no Latvijas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Sk. Kiras Latvijas ģeogrāfijas stacijā par labu LV ģeogrāfijas zināšanu  

varēja saņemt godalgas! 

Sk. Kristīne pārskata šķēršļu gājiena rezultātus. 
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Bija jauki, ka uz aicinājumu piedalīties bija atsaukušās arī dažas ģimenes, kas parasti 
neapmeklē Latviešu skolu, bet ir ieinteresētas skolas jaunajā Kultūras programmā,  

kur dažas reizes skolas gada laikā aicināsim arī ģimenes, kuras ikdienā nerunā latviešu 
valodā vai parasti nenāk uz skolu, pievienoties skolas saimei mūsu svētku dienās. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaukas sarunas un garšīgs cienasts! 

Spraiga sacensība starp Aleksu un Lūkasu olu nešanā! 
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Sk. Zinta lika atcerēties latv. t. dziesmu vārdus – ar to ļoti labi veicās 

tieši vecākai vecākai paaudzei! 

 

 

 

 

Sk. JP Skujiņa zinātnes eksperimentos piedalījās ne tikai bērni! 
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Skolas saime saka paldies draudzei par uzaicinājumu  

un jauku kopā būšanu! 

Skolas pārzine Indra Halvorsone 

 

>>>>>>>>>><<<<<<<<<< 

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. 

GAIDĪSIM! 

>>>>>>>>>><<<<<<<<<< 

Priecīgi gan vecāki, gan bērni. 

 

mailto:mnlatviesuskola@gmail.com
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>>>>>>>>>><<<<<<<<<< 

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 

Saviesīgs vakars Dziesmu un deju svētku lielākajiem palīgiem 

 Minesotas Dziesmu svētki ļoti labi izdevās, pateicoties mūsu brīvprātīgajiem 
darbiniekiem!  Lai pateiktos tiem cilvēkiem, kuri bija īpaši palīdzējuši un ziedojuši 
visvairāk laika svētku sagatavošanai un norisei, Rīcības komiteja rīkoja saviesīgu 
vakaru 9. septembrī City House paviljonā St. Paulā, tieši pāri Mississipi upei pretī 
Harriet salai, kur svētku laikā priecājāmies Zaļumballē. 

 Piedalījās apmēŗam 50 cilvēku, bija uzkodas, dzērieni, sajūsmu pilnas sarunas, 
spēles un pat vienu uzcēla krēslā, sveicot dzimšanas dienā! 
  
  Visi klātesošie parakstīja lielu karogu - baneri ar trim taurētājiem un latviešu 
karogu otrā pusē. Tas bija viens no 30 karogiem, kuri rotāja St. Paulas centru. Šis 
īpašais karogs drīz tiks izkārts baznīcā, kur to aicināts parakstīt ikviens, kurš pielika 
roku, lai svētki izdotos! 
 
 Bija jauks vakars, kur varējam viens otru apsveikt ar labi padarīto darbu, rīkojot 
Minesotas pirmos Dziesmu svētkus!  
 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

Rita Pelēce bija viena no 2 laimīgajiem 

loterijas vinnētājiem, kas ieguva vienu no 

karogiem. 

mailto:mnlatviesuskola@gmail.com
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 Minnesota’s Latvian Song and Dance Festival was a huge success thanks to our 
hardworking volunteers.  As a way to thank those who donated quite a bit of their time to 
the six-day event, the Organizing Committee hosted a social evening on September 9th 
at City House on the Mississippi River, directly across from Harriet Island where we had 
our Shindig! 

 Approximately 50 people attended.  There were drinks, appetizers, enthusiastic 
conversations, games, and even a birthday celebration! 
   
 Everyone present signed one of the huge light pole banners that hung for a week 
in downtown St. Paul advertising our festival. This banner will be displayed at the 
church and all those who volunteered are encouraged to sign it. 
 
 It was a festive evening, giving all a chance to reflect on the tremendous 
accomplishment of organizing the first song festival in Minnesota! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Rīcības komitejas vāŗdā - Baiba Olingere, Ansis Vīksniņš un Indra Halvorsone 

Bija tik jauks vakars, ka negribējās šķirties. 

Lauris un Deb Grundmaņi. 
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Mazas pārdomas pēc Dziesmu svētku rīkošanas 

Redaktore, Laila Švalbe, aicināja Dziesmu svētku Rīcības komitejas locekļus atsūtīt 

savas pārdomas par svētkiem. Desmit jautājumi tika uzdoti. Visiem komitejas locekļiem 

nebija iespējams atbildēt, bet pienāca atbildes no astoņiem.  

Vārdi ar galveniem uzdevumiem un atbildībām: 

Ansis Vīksniņš  -    Rīcības komitejas priekšnieks 
Indra Halvorsone -   Rīcības komitejas sekretāre, bērnu nodarbības, bērnu balle, 
informācijas centrs, brīvprātīgie darbinieki 
Anna Hobbs -    Teātra izrādes, biļešu grupa, rakstu darba grupa 
Andrejs Lazda -     Budžets, līdzekļu vākšanas akcijas, veikals tīmeklī 
Baiba Olinger  -        Zaļumballe, svētku vakariņas, svētku balle 
Larisa Ozola -          Tautas dejas, jaundeju un lieluzvedumu vajadzības 
Zinta Pone -             Kasiere, finanšu komitejas vadītāja 
Andris Valdmanis - Darbi ar viesnīcām, finanšu komiteja, biļešu grupa 
 

1. Kur un kā radās doma, jā, rīkosim Dziesmu svētkus Minesotā? 
  Ansis: „Baltimoras Dziesmu svētki 2017. gadā iedvesmoja ideju rīkot svētkus 
Minesotā.  Mēs daži Minesotas latvieši apmeklēdami Baltimoras svētkus apjēdzām, ka 
Minesotā ir piemērotas telpas un iestādes kuras ir vajadzīgas Dziesmu svētku 
programmām, un jau zinājām, ka Minesotā toreiz darbojās spēcīga komanda kas 
plānoja Latvijas simtgades sarīkojumus.  Arī redzējām cik efektīgi Baltimoras vietējā 
komiteja iesaistīja spējīgus cilvēkus no citām ASV pilsētām svētku rīkošanā.  Mēs 
apjēdzām, ka mēs varam darīt kaut ko līdzīgu ar papildus spēkiem no citiem latviešu 
centriem Amerikā.  Arī jāpiemin, ka Dr. Jānis Robiņš bija jau pirms 2012. gada pacēlis 
ideju rīkot Dziesmu svētkus Minesotā, bet toreiz svētki tika rīkoti Milvokos.  Tātad doma 
par Dziesmu svētku rīkošanu Minesotā jau bija pacelta vairākus gadus pirms mēs 
pieteicamies rīkot 2022. gada svētkus.”  

2. Vai svētku rīkošana bija liels izaicinājums? 
 Ansis atbild, „Kad sākam plānot svētkus 2019. gada pavasarī, nevarējām 
iedomāties ka pulcēšanās būs ierobežotas un svētki apdraudēti.” Citi raksta, ka 
darbojās Covid laikā ar ticību un cerību ka viss izdosies.  

3. Pastāstiet par saviem pienākumiem Rīcības komitejas pulkā. 
 Augšā parādās katra galvenie pienākumi, bet katrs arī izpildija citus darbus, kad 
vajadzīgs. Piemēram, Zinta palīdzēja nokārtot bezpeļņas statusa dokumentus, rīkot 
ziedojumu akcijas, un pieteikties finansējumiem, gan no latviešu fondiem, gan 
amerikāņu. Anna rediģēja un tulkoja korespondenci un dokumentus sakarā ar galvenā 
aktiera vīzas pieprasijumu, kā arī rediģēja rakstus par lugu. Baiba raksta ka bija 
iesaistīta no paša sākuma spriest par saukli, par vispārējo tēmu un vīziju svētkiem, un 
priekšnesumu izvēlē. 
 Ansis: „Es vadīju Rīcības komitejas sēdes, aktīvi darbojos ar programmas 
gatavošanu, iestāžu administrācijām, viesnīcām, un finansēm.  Man arī bija prieks un 
gods darboties kā Dziesmu svētku „seja" komunikācijās ar Latvijas un Minesotas 
valdību un ar presi.”  

4. Kas jums deva spēku, lai četru gadu garumā varētu izpildīt 
uzticētos pienākumus? 
 Andri motivēja domas par jaunātni, par tautas kultūras mantojumu, par tradīciju 

turpināšanu. Indra raksta, „Iedvesmojos no mūsu lozunga Maz bišķiņ skaļāk! – mums, 

MN latviešiem, jāparāda, ka mēs varam un varam ļoti labi un interesanti!” Baibas vārdi, 

kam arī atbalss citos: „Labas darbu grupas ar cilvēkiem, kuri uzņēmās pienākumus un 
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atbildību rīkot skaistus svētkus.  Vienkārši jauki kopā sastrādāt. Mēs visi ļoti gribējām, 

ka mūsu svētki ir labākie svētki!” Larisa izsaka galveno: „Mums bija fantastisks līderis, 

Ansis, un ļoti spējīga komiteja kas labi sadarbojās!” 

5. Jūsprāt visaugstākā kulminācija svētkos? 

 Kā Ansis raksta, „faktiski notika daudz kulminācijas ...” Indru „vislielākais 

lepnums un aizkustinājums pārņēma atklāšanas koncertā – īpaši redzot mūsu 18 

jaunos koklētājus!” Baibai jau bija paaugstināta sajūta no paša pirmā vakara, 

Ešenvalda koncerta; tad redzēt cilvēku prieku zaļumballē; tad piedzīvot vienreizējo 

Anima koncertu; un kopkora koncertu ar ļoti labo dziesmu izvēli. Kopkora programmā 

Indru un Andri aizkustināja Latvijas himna, sevišķi to dzirdot Ordway zālē. Arī Annai 

kopkora koncerts bija kulminācija, kā arī daudzās pozitīvās atsauksmes un pateicības 

par svētkiem. Andrejam tā bija „latviskā gaisotne St. Paulas ielās, dzirdot latviešu 

valodu zem latviešu karogiem.” 

6. Vismīļākais notikums svētkos? 
 Vairākiem tas bija pie kā viņi paši daudz piestrādājuši -- Annai teātris, Baibai 
zaļumballe. Larisa piemin grupas Akacis koncertu:  „Viņi bieži spēlēja manā jaunībā 
ballēs un bija fantastiski atkal viņus dzirdēt!” Indrai varam just līdz: „Džeza brokastis! 
Skaista mūzika, garšīgs ēdiens, smaidīgi un priecīgi cilvēki visapkārt – un, galvenais, tā 
brīnišķīgā sajūta, kad lielais darbs ir padarīts un labi izdevies.” Andrejam bija tikšanās 
ar draugiem un ģimeni latviskā vidē. Un Ansis raksta: „Brīži kad svētku apmeklētāji 
nāca pie manis izteikt savu sajūsmu un pateicību.  Un brīdis kad es uzzināju, ka citas 
pilsētas aktīvi plāno iesniegt pieteikumus rīkot nākošos ASV Dziesmu svētkus un vēlās 
„mācīties" no Minesotas. Latviešu Dziesmu un deju svētku kustība Amerikā ir dzīva un 
aktīva, pa daļai pateicoties mūsu darbam.” 

7. Kas jums sagādāja bažas? Vai tādas bija? 
 Bažas nāca un gāja. Piemēram, Annai daudz darba prasija rekvizītu 
sameklēšana, un tad bija jācer ka aktieri būs apmierināti ar tiem. Tad nebija droša vai 
aktieris no Latvijas laikā saņems vīzu, un Indra bija norūpējusies vai pandēmijas 
apstākļos deju kopām būs iespēja sagatavoties. Visiem bija bažas par Covid, bet, kā 
Andrejs raksta, izolācija radīja vēl lielāku vēlmi visiem beidzot sanākt kopā. Ansis 
atbild: „Dziesmu svētki ir dārgs prieks ar lieliem izdevumiem. Kad mēs sākām rīkot 
svētkus, neviens nezināja kā mums izdosies ar līdzekļu vākšanu vai biļešu pārdošanu. 
Un tad sākās pandēmija un bažas vai cilvēki būs gatavi apmeklēt Dziesmu svētkus. Bet 
2021. gada beigās un 2022. gada sākumā mēs saņēmām diezgan daudz ziedojumus, 
ieskaitot dažus ļoti devīgus ziedojumus. Paldies visiem sponsoriem, atbalstītājiem, un 
ziedotājiem!  Un 2022. gada jūnijā biļešu pirkšana strauji paātrinājās. Kad svētki bija 
beigušies mēs uzzinājām, ka esam pārdevuši vairāk nekā 10,000 biļetes.  Mēs 
izpildījām budžetu ar atlikumu ko ziedosim Dziesmu svētku fondam lai palīdzētu 
nākamajiem ASV Dziesmu svētku rīkotājiem ar sēklas naudu.” 

8. Lielākais pārbaudijums? 
 Indrai un Andrim līdzīgi piedzīvojumi: pirmā dienā jāverās vaļā informācijas 
centram un biļešu galdam, un jau pirms to atvēršanām ir sastājusies gara rinda. Pie 
biļešu galda netikvien pārdeva biļetes, bet notika arī paskaidrošana, nomierināšana, 
u.t.t. Andris piemin arī ka uzstādīt un uzturēt vairākas biļešu pārdošanas sistēmas bija 
liels pārbaudijums. Anna atbild, ka kādreiz bija sarežģīti strādāt ar daudz dažādiem 
cilvēkiem. Larisas pārbaudijums bija „kā izveidot lielu arēnu [Xcel] mazākam dejas 
pasākumam lai neizskatītos, ka zāle ir tukša.” Un Ansis raksta  „Atbildēt uz visiem  
e-pastiem un īsziņām pirms svētkiem. Sanāca reizes kad es netiku pie paredzētiem 
dienas darbiem, jo pavadīju  stundas rakstot atbildes uz daudziem un dažādiem 



SVĒTRĪTA ZVANI 2022 OKTOBRIS • DVĪŅU PILSĒTĀS UN PASAULĒ 

jautājumiem un lūgumiem. Kamēr atbildēju uz veciem e-pastiem, bija jau ieradušies 
jauni!“ 

9. Vai labāk būt skatītājam vai rīkotājam? 
 Ansis noteikti gribētu būt rīkotājs, „jo redz kā savas idejas tiek īstenotas.“ Daži 
viņam pilnīgi piekrīt. Citi gribētu vairāk pārdomāt kā savienot piedalīšanos ar 
rīkošanu, un daži gribētu būt tikai skatītāji nākamos dziesmu svētkos. Anna un Andrejs 
piemin, ka zinot cik daudz darba viss prasa, nu vēl vairāk novērtē tos kuri uzņemās 
rīkošanu. 

10. Ja jums piedāvātu, vai darītu atkal? 
 Viens raksta „nezinu,“ otrs „varbūt,“ bet visi citi „NOTEIKTI” – varam pieņemt ka 
visiem prātā ko Andrejs izteica: „Ja tas būtu ar tik pat spējīgu rīcības komiteju un 
vadību, tad jā!” 

(Biruta Sprūde apkopoja iesūtītās atbildes, paldies!) 
 

>>>>>>>>>><<<<<<<<<< 

ANIMA KORA UZVEDUMS “KRASTĀ SAVIĻNOTS” 
Gunta Plostnieks 

(Saīsināts ar autores atļauju) 

 

 Tie klausītāji, kuri bija atnākuši uz Latvijas kora Anima koncertu dziesmu 

svētkos, bija pārsteigti, ja vien iepriekš nebija lasījuši par kori vai skatījušies tā 

priekšnesumus kādā video. Prieks, enerģija, atraisība – šie vārdi raksturo kora Anima 

uzvedumu. Korī dzied amatieri - dažādu profesiju un nodarbību cilvēki, kuri, varbūt mēs 

iedomātos, nevarētu iejusties šādā mūzikas strāvojumā un plūsmē. Vai kāds 

vēsturnieks, kurš parasti iegrimis savos pētījumos un grāmatās, var tik maģiski 

pārvērsties par skatuves cilvēku? Tas notiek šajā korī. 

 Šeit nav vajadzība runāt par kora skaņu, balsu bilanci, mūzikalu frazējumu vai 

citām kora priekšnesuma muzikālām nokrāsām. Anima dziedāja ar mikrofonu palīdzību, 

un balsis savijās ar mazo, bet spēcīgi krāšņo instrumentālo ansambli. Mums bija sniegts 

spraigs, dzīvs, multi-media šovs, kas vizmoja gan metaforiski, gan tīri fiziski. Jutāmies 

pārņemti no ritmiskā pulsa un spēcīgām kopskaņas vibrācijām, kuras caurstrāvoja mūsu 

ķermeni. Bija “terapeitiski” sēdēt, klausīties un just šo enerģiju.  

 Amerikā šāds daudzveidīgs priekšnesums nav nekas jauns. Bet tas bija jauns 

latviešu dziesmu svētku ietvaros. Dažs var 

teikt, ka tā nebija klasiskā kora mūzika, un tas 

ir fakts. Bet tas bija mūsu kora mūzikas 

paplašināts jēdziens. Koris bija galvenā 

zvaigzne šinī uzvedumā. Šis uzvedums ir 

unikāls ne tikai latviešiem vien. Cik Amerikas 

mūzikālā  teātra repertuārā koris ieņem 

vissvarīgāko lomu?  Gribētu šo apzīmēt kā 

rock opera korim. Koris pilda operzvaigznes,  

galvenā solista lomu. 

 Šo izrādi veidoja spējīga komanda. 

Laura Leontjeva vadīja ar nenoliedzamu 
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mūzikālu dzirksti, reizēm varbūt tik dominējoši, ka spilgti “izlēca” ārā no kopīgā 

snieguma. Laura nebija diriģente, bet gan uzveduma dejojošā vadītāja. Komponista 

Kristapa Krievkalna 13-daļīgā Dziesmu cikla mūzika ar Kārļa Kazāka tekstiem vijas 

tradicionālā ritējumā. To ir viegli klausīties, tā ir ritmiski saistoša, un tai piemīt zināms 

pievilcīgums. Īpaši lēnās liriskās dziesmās saklausījām oriģinālitātes dzirksti un 

harmoniski īpatnus meklējumus. 

 Izrādes choreografija patīkama, korim dodot vienkāršas kustības, bet tādas, kas 

veicina dziesmu interpretāciju. Vizuālais ietērps ar video dažādību deva svarīgu 

pienesumu visam sniegumam. Tērpi veidoti ar “Krastā saviļnots” simboliku, bet, 

pārnesot šo koncertu no oriģinālās jūrmalas vietas uz koncertzāli, gan tērpi, gan pats 

priekšnesums uzveduma sākumā likās nedaudz par tumšu. Bet pieradām. Un, jo 

uzvedums risinājās tālāk,  jo bijām vairāk ievilkti tā spožajā virpulī. Mūsu patika pieauga, 

un līdz beigām varējām priecāties par visu, ko bijām baudījuši. 

 Dziesmu cikls “Krastā saviļnots” liecināja par mūsu kora kultūras veidošanu, 

pārveidošanos, cenšoties meklēt jaunus ceļus. Ne visi šie ceļi būs gludi vai atbalsosies 

klausītājos, bet ir labi censties, kustēties. Vai Anima sniegums ir jaunais ceļš, pa kuru 

ies mūsu koru dziesmas kultūra? Pamazām jau tas ir noticis, gandrīz nemanot, arī 

kopkora koncertos dziesmu svētkos Latvijā. Populārās mūzikas autori bagātīgi tiek 

pārstāvēti. Mūzikas pasaule mainās, un tā ir jābūt. Tā meklē lielāku tautas atsaucību.   

 Bet nekas un nekādi jaunumi neatvietos mūsu lielmeistaru ģeniālās dziesmas. 

„Gaismas pils” un „Beverīnas dziedonis” vienmēr skanēs savā pilnībā un krāšņumā tieši 

tā, kā tās mums deva Jāzeps Vītols. 

 Bet - lai dzīvo jaunais! Viena klausītāja pēc koncerta teica –  „es gribu tādā 

korī dziedāt!” „Maz bišķiņ skaļāk”! 

>>>>>>>>>><<<<<<<<<< 
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VA  J M  PA  K  P RA K       R ? 

 
2022-2023 g. Metropolitan Opera sezona 

The Met: Live in HD izrādes Minesotā sāksies kīnoteātros pulkst. 11:55 ar trīs 
izņēmumiem, kas parādās sarakstā. Izrādes arī tiks atkārtotas trešdienā pēc uzrādītā 
dātuma (jūsu kīnoteātrim būs informācija par tām).  
Latviešu dziedātāji šīs izrādēs neparādās. 
 22. okt. Medea (Luigi Cherubini) 
 5. nov. La Traviata (Giuseppe Verdi) 
 10. dec. The Hours (Kevin Puts, amer. dz. 1972) 
 14. jan. Fedora (Umberto Giordano) 
 18. marts, 11:00, Lohengrin (Richard Wagner) 
 1. apr., 11:30, Falstaff (Giuseppe Verdi) 
 15. apr., 11:00, Der Rosenkavalier (Richard Strauss) 
 29. apr. Champion (Terence Blanchard, amer., dz. 1962) 
 20. maijs Don Giovanni (W. A. Mozart). 
 3. jūn. Die Zauberflöte (W. A. Mozart) 
 
 

>>>>>>>>>><<<<<<<<<< 
 

LASL (Latvian American Shipping Line) 

 

 

LASL savāks saiņus/pakas sūtīšanai uz Latviju ceturtdien, 13. oktobrī, 

plkst 12:00 pusdienlaikā pie draudzes nama. 

Anita Bataraga raksta: Lūdzam izziņot, lai pēc iespējas daudz cilvēku zinātu un 

palīdzētu uzpildīt smago mašīnu ar grāmatām, pakām, personīgo mantu 

sūtījumiem ( bet par tiem iepriekš ar mums sazināties!).  Mums ir kritiski nosegt 

ceļa izdevumus, kas pie šīm degvielas cenām ir nopietnas. Paldies! 

>>>>>>>>>><<<<<<<<<< 

Pateicība! 

Pateicamies par sirsnību, līdzjūtību, dāsnumu mūsu mīļajai māmiņai, 

vecmāmiņai Lilitai aizejot. 

 

 

 

 

 

Tu mīļā, mīļā māmiņa 

Es mīlu tevi, kā nevienu 

Tu esi manim dargāka. 

Par saulīti un baltu dienu... 

   (Rainis) 

         Laila, Elmārs, Pauls 
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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! 

mailto:larisaozols@gmail.com
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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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CIENĪJAMIE LASĪTĀJI!  
Lūdzu paziņojiet ADRESES MAIŅU draudzes birojā.  
Svētrīta Zvanus pasts nepārsūta un draudze spiesta maksāt soda naudu. 

Church Services and Calendar of Events 

Church services are in-person 

Saturday, October 1, 7am – 8pm – Latvian parliamentary elections at the Latvian church. 

Sunday, October 2, 10:30am – Harvest Day Church Service with Holy Communion and 
participation by the church choir followed by a meal.  

Sunday, October 9, 10:30am – Church Service followed by fellowship. 

Thursday, October 13, 12pm – (LASL) Latvian American Shipping Line. 

Sunday, October 16, 10:30am – Church Service followed by fellowship. 

Saturday, October 22, 6:00pm – Candlelight Service at Crystal Lake Cemetery. 

Sunday, October 23, 10:30am – Church Service followed by fellowship. 

Sunday, October 30, 10:30am – Reformation Day and Confirmation Church Service with 
Holy Communion followed by a meal.  

Sunday, November 6, 10:30am – Church Service followed by fellowship. 

All services are live streamed via Facebook Live: facebook.com/151677648181316/live/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


