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Mēness kā zivtiņa 
Mākonu dzijā, 
Sudrabu, sudrabu 
Ceļā man sijā. 
Sirds man kā zvejnieks, 
Kas iziet uz lomu, 
Pilna ir priecīgu, 
Cerīgu domu. 
Mēness kā zivtiņa 
Mākoņu dzijā, 
Sudrabu, sudrabu 
Ceļā man sijā. 

Kārlis Skalbe 
(1879-1945) 

 



Draudzes dzīve februārī 

*Izziņosim e-pastā, vai nākamie dievkalpojumi notiks klātienē vai neklātienē.* 

Svētdien, 7. februārī, plkst. 10:30 – Epifānijas laika piektā svētdiena. 
DIEVKALPOJUMS. Vada mācītājs Dave Folkerts 

Svētdien, 14. februārī, plkst. 10:30 – Epifānijas laika pēdējā svētdiena. 
DIEVKALPOJUMS. Vada mācītājs Dave Folkerts 

Svētdien, 21. februārī, plkst. 10:30 – Gavēņa laika pirmā svētdiena. 
DIEVKALPOJUMS ar Svēto vakarēdienu klātienē un tiešraidē internetā. 
Vada mācītāja Ilze Larsen. Seko jaunās mācītāja kandidātes intervija 
klātienē un Zoom sēdē. 

Svētdien, 28.februārī, plkst. 10:30 – Gavēņa laika otrā svētdiena. DIEVKALPOJUMS. 
Plkst. 12:00 īpašā draudzes sapulce (draudzes balsošanas rezultātu 
paziņojums par mācītāja amata kandidāti māc. Ilzi Larsen), seko pēc tam 
gadskārtējā sapulce. 

Kazdangas bērnu atbalsta zupu pusdienas līdzņemšanai ar iepriekšēju pieteikšanos. 

Svētdien, 7. martā, plkst. 10:30 – DIEVKALPOJUMS. . Vada mācītājs Dave Folkerts 

Svētdien, 14. martā, plkst. 10:30 – Pulkveža Oskara Kalpaka piemiņas 
DIEVKALPOJUMS.  

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

       
Pateicamies Aleksandram Konterim par                                          
lielo palīdzību ar techniskām lietām               
31. janvāra vadītajā laju dievkalpojumā! 
 
 

 
mndraudze.org 

Draudzes biroja stundas 

TREŠDIENĀS no 10:00 līdz 14:00 
Kasieris Indulis Valters un darbvede Laila Švalbe 

. 
Ja baznīcas durvis darba laikā ir slēgtas, lūdzu piezvaniet 

durvju zvanu (durvju labajā pusē augšējais zvans augšējam 
stāvam, apakšējais zvans lejasstāvam). 

Ja ir kādi jautājumi vai neskaidrības, lūdzu sazināties ar 
draudzes priekšnieci Kristīni Konteri. 



Mīļās māsas un brāļi Kristū! 

Dieva svētītu Jauno gadu! Lai Dievs palīdz mums kalpot Viņam un 
mūsu līdzcilvēkiem ar prieku. 

Neesmu atguvusies no vakardienas notikumiem mūsu mītnes zemes 
“Capitol” ēkā. Skaidrs, ka mūsu valsts iedzīvotāji ir sašķelti. Saprotu 
domstarpības, bet nesaprotu ideju, ka tās var risināt vardarbīgi vai ko 
postot. Ziņās dzirdējām vairāku politiķu domas; vairāki atgādināja, ka viņu 
loma ir kalpot. Tas skaisti saskan ar mūsu – Kristus sekotāju - uzdevumu: raudzīties, ka 
mērķis visam ko darām, ko sakām, ko domājam būtu palīdzēt, celt un veidot. 

Ceru, ka esam vienisprātis par šo mērķi. Vēlamies dzīvot mierā un saticībā un brīvībā un 
savstarpējā cieņā un Dieva gaismas vadībā. Vakar atzīmējām Zvaigznes dienu; skaists 
teksts tai nozīmēts ir no pravieša Jesajas grāmatas 60. nodaļas, kur viņš aicina un 
atgādina: 

Celies un staro, jo nāk tava gaisma, Kunga godība pār tevi ataususi! 
Redzi, krēsla apklāj zemi un tumsa tautas, bet pār tevi atausīs Kungs, 
un viņa godību redzēs pār tevi! Tautas nāks pie tavas gaismas un ķēniņi 
– pie tava lēkta gaismas. Lūkojies visapkārt un redzi: tie visi pulcējas, tie 
nāk pie tevis– tavi dēli no tālienes pārnāks, un tavas meitas atnesīs uz 
rokām.To ieraudzījis, tu starosi... 

Arise, shine, for your light has come, and the glory of the LORD rises 
upon you. See, darkness covers the earth and thick darkness is over the 
peoples, but the LORD rises upon you and his glory appears over you. 
Nations will come to your light, and kings to the brightness of your dawn. 
“Lift up your eyes and look about you: All assemble and come to you; 
your sons come from afar, and your daughters are carried on the hip. 
Then you will look and be radiant... (60:1-5a) 

 
Dievs aicina mums pacelt savu skatu un lūkoties visapkārt – ieraudzīt arī tos, kas 
nedomā kā mēs (es vai Tu) – lūkoties un aptvert, ka arī viņi ir Dieva bērni. Aicinājums 
neraudzīties tumsā, arvien meklējot pierādījumus cik viss ir slikts, bet pacelt skatu uz 
Dieva godību. Iespējams, ka tā godība mums šobrīd apslēpta, jo acis nav trenētas to 
meklēt. Iespējams, ka to neredzam, jo savā dzīvē esam ļāvuši tumsības spēkiem ņemt 
virsroku - tas viegli izdarāms: ar skatienu, kādu vārdu, ko ignorējot, atkārtojot 
puspatiesības vai apvainojumus. 
 
Dievs vēlas lai starojam un sola, ka mūsu gaisma nāk – ne tādēļ, ka esam īpaši labi, vai 
esam ko izcīnījuši, vai pelnījuši, bet gan tāpēc, ka Dievs vēlas, lai Viņa godība mūs 
apspīd un pār mums ataust. Dievs vēlas, lai ar šo – Viņa gaismu (labestību, mīlestību, 
žēlastību) – dalāmies. 
 
Lūgsim, lai Dieva godība mums katram top redzama un ka līdz ar to spēsim pacelt savu 
skatienu no tumsības (“mūsu” taisnības vai patiesības), lai ieraudzītu Dieva taisnību, 
patiesību, labestību, žēlastību – godību. 
 

Celsimies un starosim! 

Sarma Eglīte, Vidienes apgabala prāveste 

GARĪGĀ 
MAIZE 

GARĪGĀ 
MAIZE 



SVĒTRĪTA ZVANI 2021 FEBRUĀRIS • GARĪGĀ MAIZE 

LATVIEŠU  EVANĢELISKI  LUTERISKĀ  BAZNĪCA  AMERIKĀ 

LATVIAN EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA 

Prāv./Dean Gunars Lazdins, 

146 Springs Ct. Carmel, IN 46033.telefons (317)844-8608 e-mail:glazdins@indy.rr.com 

2021.gada 6. janvāris 

Mīļās māsas un brāļi Kristū! 

Mārtiņš Luters  raksta himnā  “DIEVS KUNGS IR MŪSU STIPRĀ PILS”,  šodien mūsu 
valsts piedzīvo satraukumu par notikumiem mūsu Valsts galvas pilsētā.   

Zvaigznes dienā  Jāņa evģ. 8:12 pantā raksta: “Es esmu pasaules gaisma, kas seko man, 
tas patiesi nestaigās tumsībā, bet tam būs dzīvības gaisma.”  Nepadosimies tumsībai, 
mūsu ceļš ir gaismas ceļš. Aicinu vienoties lūgšanas lai atgūtu mieru un pārliecību ka 
DIEVAM ir pēdējais vārds.   

Prāv.Gunārs Lazdiņš 

LELBA priekšnieks 

SVEICAM 

NANCY NEIBERGS
AR PIEVIENOŠANOS PĒRMINDERU 
KALPOŠANAS GRUPĀ! 

SVEICAM 

LAILA ŠVALBE
MŪSU JAUNĀ DRAUDZES DARBVEDE! 
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Ceļojot  2021. gadā ar labiem draugiem!   
 

     Nesen arvien dziļāk esam jutuši, cik pietrūkušas 
iespējas ceļot, satikt radus, ar draugiem radīt jaunas 
atmiņas.  Vēl, šķiet, būs jāgaida laiku, kad bez liekām 
rūpēm un bailēm varēsim doties tālumā.  Starplaikā, 
aicinu doties Dieva un cits cita tuvumā!  Nezināmā 
nākotnē dodoties, der zināt, kas Tas, kas mūs vada, 
Vissvētais un Labais Dievs tiešām zina, ko dara!  Dievs 
arī savā darbā iesaista citus, kas kā draugi līdz dodas, 
mūs  iedvesmo un aizsargā, kādreiz brīdinot izvairīties 
no tā, kas nenes svētību.  
     Cik jums draugu?  Vai katrai dienai vajag jaunus?  
Protams, ka nē, bet katrai dienai Dievs caur saviem 
vārdiem dāvina iespēju pavadīt laiku gan ar seniem 
draugiem, gan ar pavisam jauniem. Ir tie Bībeles stāsti 
vai teksti, kas ir kā seni draugi!   Vārdus zinām gandrīz 
no galvas!  Ir citi, ar kuŗiem daloties aptveram, tos nekad 
neesam lasījuši!   

     Aicinu pavadīt katru no 2021. gada 365. dienām ar kādu no Bībeles labiem draugiem!  
Tie, kā enkurs, var dāvināt drošu patvērumu, vai kā spārni, mudināt mazliet augstāku 
mērķus sev uzstādīt, mazliet vairāk uzticēties, pat sapņot, “lidot” pāri ik dienas rūpēm un 
raizēm. Šie lasījumi atklās, cik ārkārtīgi dažādos veidos un caur tik atšķirīgiem cilvēkiem 
un notikumiem Dievs runā uz mums.   
     Katrai dienai iedalīts viens teksts, kas iepazīstina ar kādu draugu no Bībeles.  
Pievienoti arī jautājumi, kas spontāni radās.  Tie lai veicina pārdomāt tekstu no citas 
perspektīvas.  Ik pa divām nedēļām tiksimies Zoom, lai pārrunātu pagājušo divu nedēļu 
lasījumus!  Manu Zoom aicinājumu uzliksim lelbpasaule.lv un Facebook lapā.  To arī 
izsūtīsim visiem garīdzniekiem un draudžu priekšniekiem/priekšniecēm.  Varat izvēlēties 
tikties piektdien,  12. un 26. februārī , 10:00 no rīta vai arī  6:30 vakarā pēc Čikāgas 
laika.  Ceru, ka šie divi laiki dotu iespēju daudziem piedalīties gan ASV, gan Eiropas, gan 
Austrālijas māsām un brāļiem. Pārrunas būs neformālas.  Kopā varēsim izlemt, vai 
jāmeklē labāki laiki, vai nē. 
     Kādreiz visdziļākās un patiesākās pārrunas rodās kopā ceļojot.  Lai tā arī notiek mums 
kopā dodoties nākamā gada ceļojumā.  Kā pavadīsim laiku gaidot iespējas atgriezties 
dzīves ritmā?  Mums dots neizsīkstošs miera, gudrības, patiesības un taisnības avots, 
visos apstākļos. 
Reiz Kristus mācekļiem prasīja, vai viņi domā prom doties no Viņa, kā citi bija  darījuši. 
 Jāņa Ērmaņa vārdi atspoguļo mācekļu atbildi:    

Pie kā mēs, Kungs, gan iesim, Kur laimi meklēsim? Vai māņiem pakaļ skriesim? 
Vai gudros jautāsim? Tik Tavi vārdi rādīs Mums spēku, dzīvību! 

Tie dzīves ceļā vadīs Un sniegs mums svētību! 
 
Dodamies!  2021. gadā lai Viņa vārdi sniedz mums svētību! 
 
Jūsu  
+ Lauma 
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Bībeles lasījumi Bībeles stāsts 
 
FEBRUĀRIS Izmantots 1965.gada Bībeles tulkojums un personvārdu transkripcija 
 
1   I Mozus 32:25-33  "Kāds" nakts viesis. Kad Tev visgrūtāk gulēt? 
2   I Mozus 33:1-11  Vēlreiz Ēzavs, bet ne vairs tas pats. Cik ilgs laiks Tev vajadzīgs, lai piedotu? 
3   I Mozus 37:1-11  Sapņi: Dieva vēstneši. Kad esi kavējies atstāstīt, ko esi sapņojis? 
4   I Mozus 37:12-28  Jāzepa brāļi. Kā tiek risināti konflikti Tavā ģimenē? 
5   I Mozus 39: 1-23  Jāzeps un Potifara sieva. Cik Tu esi ar mieru ciest, darot to, kas ir godīgi? 
6   I Mozus 40:1-23  Jāzepa cietuma ciemiņi. Kad otram esi palīdzējis, kaut pašam bijis tik pat grūti? 
7   I Mozus 41:1-36  Faraons sapņo. Jāzeps tulko. Kuŗš cilvēks Tev palīdzējis saprast kā rīkoties? 
8   I Mozus 42:1-10  Vēlreiz Jāzepa brāļi, bet ne tie paši. Vai grūtības var sagādāt laimi? 
9   I Mozus 49:1-28  Jēkaba atvada vārdi. Vai Tavi vecāki Tevi pazīst/pazina? 
10 II Mozus 2:1-10  Mozus dzimšana. Kādos apstākļos Tu piedzimi? 
11 II Mozus 2:11-15  Mozus bēgšana. Kad esi bēdzis no atbildības? 
12 II Mozus 3:1-12  Degošais krūms, svēta zeme. Kā Dievs Tevi ir atklājies? 
13 II Mozus 4:1-17  Ārons, solītais palīgs. Kas ir runājis Tavā vārdā? 
14 II Mozus 6:1-13  Dievs neaizmirst. Cik ilgi esi gaidījis kāda apsolījuma pieplidīšanos? 
15 II Mozus 12:14-17  Neraudzētās maizes svētki. Ko Tu gatavo svētkiem kad pietrūkst laika? 
16 II Mozus 13:17-22  Mākoņu un uguns stabs. Kad esi piedzīvojis Dieva aizsardzību? 
17 II Mozus 15:1-19  Dziesma. Kas ir Tava mīļākā patriotiskā dziesma? Kāpēc? 
18 II Mozus 15: 20-21  Praviete Mirjama. Vai esi kādreiz dejojis/dejojusi Dievu slavējot? 
19 II Mozus 16:1-5  Manna katrai dienai. Cik dienišķās maizes vajag, lai apmierinātu izsalkumu? 
20 II Mozus 17:1-7  Ūdens no klints. Vai sirdis, kas sūdzas dusmās, nav cietākas par klinti? Kas tādas 
var mainīt? 
21 II Mozus 18:13-27  Sievastēvs Jetrus. Kas Tev devis gudrus padomus? Vai esi tiem sekojis? 
22 II Mozus 20:1-20  Desmit baušļi. Vai Dieva likumi Tevi ierobežo vai atbrīvo? 
23 II Mozus 23:10-13  Sabata gads. Vai Tu pietiekami atpūties? 
24 II Mozus 23:20-22  Eņģelis. Dieva sūtņi darbojās Bībelē, vai arī Tavā dzīvē? 
25 II Mozus 32:1-14  Zelta teļš. Labs atgādinājums cik viegli krītam grēkā. Paldies Dievam, ka Viņš 
apžēlojas! 
26 II Mozus 35:30-35  Becaleēls un Oholiābs. Kas ir Tavs mīļākais mākslinieks? 
27 II Mozus 40:34-38  Saiešanās telts. Kuŗā brīvdabas dievkalpojumā esi vispilnīgāki izjutis Dieva 
klātbūtni? 
28 II Mozus 24:1-4  Lukturi. Kad bija pēdējā reize, kad māju (un sevi) ļāvi piepildīt svecīšu gaismai? 
29 III Mozus 27:30  Desmitā tiesa Dievam. Kā atgādinājums ziedot palīdz Tev augt ticībā? 
30 IV Mozus 6:22-27  Ārons svētība. Cik reizes Tu esi dzirdējis šos vārdus? Kuŗa reize bijusi visnozīmīgākā? 
31 IV Mozus 11:16-17  Septiņdesmit vecajie. Dievs Mozum deva 70 palīgus. Cik Viņš ir devis Tev? 
                       

 
 



Maigonis Antons 
1929.g. 5. jūnijs – 2020.g. 20. janvāris 

Jānis Skujiņš 
1940.g. 11. jūlijs – 2020.g. 30. janvāris 

Astrīda Virziņa 
1928.g. 3. augusts – 2020.g. 10. februarīs 

Juris Raimonds Krustāns 
1940.g. 3. augusts – 2020.g. 5. marts 

Vilis Vikmanis 
1938.g. 3. septembris – 2020.g. 22. marts 

Aldis Švalbe 
1969.g. 13. maijs – 2020.g. 22. aprīlis 

Rūta Prauliņa 
1928.g. 14. septembris – 2020.g. 8. maijs 

Anna Kancāns 
1923.g. 15. marts – 2020.g. 13. maijs 

Vigo Juris Dulbe 
1942.g. 11. janvāris – 2020. g. 15. jūnijs 

 

Pieminam 2020. gadā mūžībā aizgājušos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DRAUDZES 
DZĪVE 

Psalms 23 

Tas Kungs ir mans gans, man netrūks nenieka. Viņš man liek ganīties zāļainās ganībās. Viņš 
mani vada pie skaidra ūdens. Viņš atspirdzina manu dvēseli un ved mani pa taisnības ceļiem 
Sava Vārda dēļ. Jebšu es arī staigāju tumšā ielejā, taču ļaunuma nebīstos, jo Tu esi pie 
manis, Tava gana vēzda un Tavs gana zizlis mani iepriecina. Tu klāj man galdu, maniem 
ienaidniekiem redzot, Tu svaidi ar eļļu manu galvu, mans kauss ir piepildīts pilns līdz malai.  

Tiešām, labums un žēlastība mani pavadīs visu manu mūžu, un es palikšu Tā Kunga namā 
vienumēr.  Āmen. 

Elmārs Celms 
1926.g. 1. februaris – 2020.g. 1. septembris 

Andrejs Rozentāls 
1936.g 3. augusts -  2020. g. 5. oktobris 

Milija Čuriskis 
1915.g. 19. marts – 2020.g. 7. oktobris 

Nikolajs Berkholtz 
1928.g. 19. aprīlis – 2020.g. 14. oktobris 

Helga Polleitis 
1926.g. 17. marts – 2020.g. 28. oktobris 

Valda Liepiņa 
1925.g. 28. marts – 2020.g. 30. oktobris 

Skaidrīte Dombrovska 
1942.g. 4. decembris – 2020.g. 9. novembris 

Mirdza Jansons 
1922. g. 15. jūnijs – 2020. g. 10. novembris 

Valts Līdaka 
1932.g. 19. septembris – 2020.g. 13. decembris 
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Mineapoles – St. Paulas latviešu ev. lut. draudzes 

 

ĪPAŠĀ DRAUDZES SAPULCE 
 

SVĒTDIEN, 2021. GADA 28. FEBRUĀRĪ 
 

Plkst. 12:00 
baznīcas lejas telpās klātienē un ar Zoom 

 
Draudzes balsošanas rezultātu paziņojums par mācītāja amata 

kandidāti mācītāju Ilzi Larsen 
 
 

un seko pēc tam 
 

GADSKĀRTĒJĀ DRAUDZES SAPULCE  
 

 

Darba gaita: 

1. Ievada lūgšana. 
2. Sapulces amatpersonu vēlēšanas. 
3. Draudzes 2020. g. 17. feb. gadskārtējās sapulces protokola nolasīšana un 

pieņemšana. 
4. Draudzes vadības ziņojumi. 
5. Budžeta izpildījuma pieņemšana par 2020. gadu. 
6. Revīzijas komisijas ziņojums. 
7. Budžeta projekta pieņemšana 2021. gadam. 
8. Draudzes amatpersonu vēlēšanas. 
9. Dažādi jautājumi un ierosinājumi. 
10. Noslēguma lūgšana. 
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Cienījamie draudzes locekļi! 

Ar lielu prieku Mineapoles – St. Paulas Latviešu Ev. Lut. draudzes mācītāju izraudzīšanas 
komiteja un draudzes padome paziņo, ka kandidāte mācītāja amatam ir Ilze Larsen. 

 
Mācītājai  Ilzei Larsen ir 21 gadu pieredze 
mācītajas amatā Grandrapidu Evaņģēliski 
Luteriskajā Latviešu draudzē, Mičiganā. 
Mācītājas kalpošana Grandrapidu draudzē 
ir puslaiku amats.  
 
Mācītājai ir liela pieredze strādājot 
Grandrapidu draudzē, aizvietojot mācītājus 
(ELCA) draudzēs South Haven , St. 
Joseph, Grand Rapids, Mičiganā, gan 
kalpojot LELBA Vidienes apgabalā kā 
garīgai vadītājai , sekretārei un no 2015.g. - 
2017.g. kā prāvestei.  
 
Vasarā ieskaita darbu Gaŗezera 
programmās; mācot un pildot mācītājas 
pienākumus. 
 
2021. gada 21. februārī mācītāja Ilze 
Larsen vadīs dievkalpojumu mūsu draudzē 
klatienē un tam varēs sekot tiešraidē.  Pēc 
dievkalpojuma būs iespēja kandidātei uzdot 
jautājumus klātienē un caur ZOOM 
platformu.  
 
 

Lai nobalsotu par mūsu jauno kandidāti notiks diva veida vēlēšanas: elektroniski 
(SurveyMonkey) un pa pastu.  
 
Tiem, kam nav iespēja vēlēt elektroniski tiks sūtītas pa pastu vēlēšanas kartītes. 
 
BALSOT VAR TIKAI PILNTIESĪGIE DRAUDZES LOCEKĻI, KAS IR NOKĀRTOJUŠI 
SAVAS 2020. GADA DRAUDZES NODEVAS. 
 
Mācītāja izraudzīšanas komiteja ir kandidātes izraudzīšanā vadījusies pēc visiem  
noteikumiem un mūsu draudzes vajadzībām. Mācītāju izraudzīšanas komiteja un draudzes 
padome atbalsta mūsu jaunās kandidātes atbilstību mūsu draudzes nākotnes vajadzībām 
un darbības iecerēm. 
 
Lūdzam jūs iepazīties ar mācītāja kandidāti 21. februāra dievkalpojumā klātienē, vai 
tiešraidē un aicinam jūs piedalīties vēlēšanās. 
 

Kristīne Kontere 
Padomes priekšniece 
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Iepazīsimies – mācītāja Ilze Larsen 
 

Esmu dzimusi 1971. gada janvārī, 
Jūrmalā, Latvijā. Savu bērnību 
pavadīju Majoros, kur vecāki nopirka 
savu māju, kad apprecējās. Dzīvojām 
Lielupes pusē un daudzas atmiņas 
tieši saistās ar Lielupes pļavām.  
 
Savu pirmo izglītību ieguvu Jūrmalas 
4. astoņgadīgajā pamatskolā. Vienlaicīgi apmeklēju arī Jūrmalas 
bērnu mūzikas skolu, kur mācījos čello klasē pie Vijas Kaufiņas-
Ozolas. 
  
Pēc abu skolu absolvēšanas iestājos Liepājas 
Emīla Melngaiļa Mūzikas koledžā, ko 
absolvēju 1991. gadā čello skolotājas un 

orķestra mūziķes diplomu. Vēl kā studente spēlēju Liepājas 
Simfoniskajā orķestrī, divus gadus strādāju kā čello skolotāja Kuldīgas 
bērnu mūzikas skolā.  
 

Mūzika un ticība manā dzīvē ir bijušas nesaraujami saistītas, un 
tā dienu pēc vidusskolas absolvēšanas tiku kristīta un iesvētīta 
Liepājas Sv. Trīsvienības draudzē 1991. gadā. Likās, manai jaunajai 
ticībai bija nepieciešamas dziļākas zināšanas. Tādēļ, mūzikas vietā 
nolēmu turpināt studijas Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātē. 
Absolvēju fakultāti 1996. gadā kā Teoloģijas Bakalaurs. Tajā pašā gadā man bija iespēja 
būt praksē Otavas Miera draudzē, Kanādā, kuras laikā sāka nostiprināties pārliecība par 
aicinājumu būt mācītājai. Iepazinu LELBA un trimdas latviešu dzīvi Ziemeļamerikā no ļoti 
dažādām pusēm – draudzēs, „Garezerā”, draudžu dienās, Dziesmu svētkos. Studiju laikā 
vēl nezināju ko īsti darīšu ar savu universitātes izglītību, jo tajā laikā Latvijas luteriskā 
baznīca  (LELB) izvēlējās citu archibīskapu J. Vanagu, kurš noraidīja sieviešu ordināciju. 
Negribēju doties prom no Latvijas un tādēļ atteicos no studijām ASV, mācīties par kapelāni 
Barnes-Jewish Hospital, St. Louis, Misūri štatā. Tiku ievēlēta par Latvijas Luterāņu Sieviešu 
Teoloģu Apvienības prezidenti (LLSTA), domājot, ka vismaz tā varēšu būt noderīga 
dzimtenē. 
  

1997. gadā sāku strādāt Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas Reliģisko lietu 
departamentā. Tā paša gada vasarā, kā LLSTA prezidente piedalījos Pasaules Luterāņu 
Federācijas (PLF) 50. asamblejā Hong Kongā viesa statusā. Asamblejā aizstāvēju Latvijas 
teoloģes, informējot par sieviešu ordinācijas situāciju LELB. Bija svarīgi asamblejas norises 
laikā dot balsi visām māsām, kam Latvijā tā bija atņemta sakarā ar LELB vadības nostāju 
ordinācijas jautājumā. Nejutos nemaz tik droša toreiz, drīzāk gan pārbijusies par savas 
rīcības sekām, bet citādi nevarēju. Un tā arī bija, ka arch. Jāņa Vanaga tiešā ietekmē, lai 
gan departaments bija pilnīgi sekulāra darba vieta, mani piespieda vēlāk aiziet no darba 
ministrijā „uz pašas vēlēšanos”. Šī aiziešana no Reliģisko lietu departamenta izvērtās ziepju 
operas scenārija vērta. Palikšana Latvijā likās neiespējama, jo arch.  Vanags iejaucās arī 
citos manos darba meklējumos. Milzīgu atbalstu toreiz saņēmu no LELBĀL draudžu 
garīdzniekiem.  
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 1998. gadā Grandrapidu Evaņģēliski Luteriskā draudze, Mičiganā, meklēja jaunu 
mācītāju. Pēc visa, kas notika ar mani 1996.-1997. gadā, es pieteicos kandidēt. 1999. gadā 
pārcēlos uz ASV un sāku kalpot Grandrapidu draudzē. Tiku ordinēta 2000. gadā. Esmu 
papildinājusi savu izglītību šeit ASV gan apmeklējot klases Counseling Psychology maģistra 
līmenī Western Michigan University, gan studējot Family Systems Theory iekš Western 
Theological Seminary. Man ir liela interese par neiroplasticitāti (neuroplasticity) - kā darbojas 
cilvēka smadzenes saskaņā ar ķermeņa kustībām, kā palīdzēt cilvēkam – daudz no tā esmu 
mācījusies, audzinot savus bērnus.  
 

2002. gadā salaulājos ar Steven Larsen, mūsu ģimenē 
piedzima dēls Lars un meita Marija jeb MJ. Pēdējos trīs ar pusi 
gadus ar bērnu tēvu esam 
šķīrušies. Lars šogad 
gatavojas absolvēt 
vidusskolu. Marija jeb MJ 
iet 10. klasē. Abi bērni ir 
apmeklējuši Garezeru, 
sākot ar bērnu nometni. 
Daudz esmu mācījusi 
ticības mācību un citādi 
strādājusi Garezerā,  kopš 
1996. gada.  
  
 
 

Mums ir divi kaķi - Mince un Little Cream.  
Un divi 6 mēnešus veci suņi – Teodors un 
Rūzvelts. Teodors ir Goldendoodle. 
Rūzvelts ir Vācu aitusuns jeb German 
Shepherd.  
 

Brīvo laiku labprāt pavadu stādot, 
veidojot savu dārzu – mani zemnieku 
gēni atmožas katru pavasari! Square 
gardening ir vislabākais veids dārza 
priekiem!  

 
Domājot par Mineapoles-St. Paulas draudzi, ļoti ilgojos strādāt un kalpot ar dažādām 

paaudzēm no vismazākā līdz visgodājamam. Mana pieredze ir sastapusies ar dažādām 
situācijām un cilvēkiem divdesmit viena gada laikā mācītājas amatā. Priecājos, ka draudzē 
ir arī dažādas muzikālas iespējas dievkalpojumos – ērģeles, koris, “Mineapoles Dvēsele”. 
 Pēdējos gados daudz spēka un iedvesmas esmu smēlusies no Norvičas Džulianas 
rakstiem un vārdos, ko viņa sadzird no Jēzus: “Viss būs labi, viss būs labi, ar visa veida 
lietām būs labi.” (All shall be well, all shall be well, all manner of things shall be well). Atkarībā 
no situācijas tie likuši gan apstāties un pierimt, gan arī pasteigties. Nāk prātā korālis no mūsu 
Dziesmu grāmatas “Dieva mīlestības spēkā – viss labi būs!” Ar to arī gribētu noslēgt šo 
iepazīšanās rakstu.  

Gaidu jūs satikt 21. februāra dievkalpojumā Mineapolē! - 
 

Mācītāja Ilze Larsen  

Ar bērniem Latvijas simtgades svinībās 
Grandrapidos 

Divi bundzenieki pēc ‘band camp’ 
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Mācītāja Ilze Larsen 
 

RAKSTUROJUMS UN MĒRĶIS 
 

 Ordinēta mācītāja – Latviešu Evanģēliski Luteriskā Baznīca Pasaulē; pāri par 21 
gada pieredzi Latviešu Evaņēliski Luteriskajā Baznīcā Amerikā (LELBA). 
 

 Iet kopā ar cilvēkiem viņu dzīves ceļā, sekojot Kristum, un dalīties ar Dieva mīlestību 
vietējā sabiedrībā un pasaulē.  
 

PIEREDZE 
 

 21 gadu pieredze mācītājas amatā Grandrapidu Evaņģēliski Luteriskajā Latviešu 
draudzē, Mičiganā; draudze pieder LELBA un LELBPasaulē. 
 

 Kalpošana draudzē, kuras sastāvā galvenokārt ir bijusī kara bēgļu kopiena un viņu 
pēcteči, kas turpina meklēt savu identitāti šodienas apstākļos; palīdzēt draudzei 
tuvināties tās pagātnei un rast nākotnes redzējumu; attīstīt draudzes misiju un 
veicināt draudzi dzīvot veselīgās attiecībās šajā kontekstā. 
 

Tiešie pienākumi:   
 pastorālā aprūpe draudzes locekļu dzīves pārmaiņās, proti, slimībā, dzīves 
 noslēgumā un citos dzīves notikumos; 
 

 sagatavot un vadīt svētdienas dievkalpojumus latviešu un angļu valodā - 
 klātienē un, pēdējā gada laikā arī, lietojot dažādas interneta platformas – 
 Facebook, YouTube, Wondershare Filmora, Zoom, Vimeo; 
 

 sagatavot jauniešus iesvētībām un pārus laulībām; vadīt Bībeles stundas;  
 

 noturēt kazuālijas bērēs, laulībās, iesvētībās, kristībās – latviski un/vai 
 angliski; 
 

 atsaukties uz krīzes situācijām cilvēku dzīvē; vizitācijas aprūpes mājās, 
 slimnīcās un citur; 
 

 mudināt draudzi saredzēt tās aicinājumu latviešu globālās baznīcas un 
 draudzes vietējā lokācijā; 
 

 piedalīties vietējā latviešu sabiedrības dzīvē. 
 

 Kalpojot pus-laika draudzē Grandrapidos, guvu pieredzi aizvietojot mācītājus un 
vadot dievkalpojumus Evangelical Lutheran Church in America (ELCA) draudzēs 
South Haven, St. Joseph un Grand Rapids, Mičiganā; kā arī, esmu vadījusi dažus šo 
ELCA draudžu garīgās izziņas seminārus (retreats);  
 

 Pildīju LELBA Vidienes apgabala garīgās vadītājas pienākumus no 2014. gada un 
2015. gadā saņēmu apgabala uzticību, ievēlot par prāvesti. No amata atlūdzos 2017. 
gadā. Pirms tam 10 gadus biju apgabala sekretāre; 
 

 ELCA North/West Lower West Michigan sinodes The Bridgebuilders jeb Healthy 
Congregations grupas dalībniece. 
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IZGLĪTĪBA 
 

 Doctor of Ministry, Western Theological Seminary, Holland, MI, - pabeigti kursi un 
prasības tēzes rakstīšanai; izglītības fokuss: “Family systems theory and 
congregational transformation”, 2017 
 

 Clinical Pastoral Education, Bronson Methodist Hospital, Kalamazoo, MI, 1999-
2000 
 

 Teoloģijas Bakalaurs, Latvijas Universitāte, Latvija, 1996 
 

 Čello skolotājas un orķestra mūziķes diploms, Em. Melngaiļa Liepājas Mūzikas 
skola, Latvija, 1991 

 

IZGLĪTĪBAS TURPINĀŠANA 
 

 The Bridgebuilders apmācība ar Peter Steinke, Luther Seminary,  
Mineapolē, MN, 2009 

 

 “Congregational Transformation: lessons from Peter Steinke’s Systems Thinking”, 
The Alban Institute, Ričmondā, VA, 2008.  
 

 “Congregational Leadership in Anxious Times”, Peter Steinke un Larry Foster  
kopēja konference, Western Theological Seminary, Holandē, MI, 2008 

 Graduate Program in Counseling Psychology, Western Michigan University, 
Kalamazoo, MI, padziļināju padomdošanas izpratni darbam draudzē, 2000-2004 

 

 “E. Friedman’s Systems Theory - Leadership seminar”, Larry Foster vadībā, 
Holandē, MI, 2004/2005 
 

DARBA VĒSTURE 
 

 Grandrapidu Evaņģēliski Luteriskā draudze.                              1999 – patreiz 
 “Garezera” ticības mācības skolotāja un mācītāja vasarās         1996 – patreiz 
 Teoloģijas fakultāte, Latvijas Universitāte,  

Carl Braaten “Principles of Lutheran Theology”  
grāmatas tulkotāja                                                                         1997-1998 

 Reliģisko lietu departaments, Tieslietu ministrija, 
Latvijas Republika, galvenā referente                                        1997                                                                           
 

CITA PIEREDZE UN INTERESES 
 

 Divas nedēļas pavadītas Taize kopienā Francijā, garīgās paš-izziņas nolūkā, 
viena nedēļa pavadīta klusuma grupā 1993. gadā; piedalījos Taize kopienas 
organizētajās jauniešu tikšanās Parīzē, Francijā, 1994. gadā, un Prāgā, Čehijā 
1995. gadā;  
 

 Latvijas Luterāņu Sieviešu Teologu apvienības prezidente no 1995. līdz 1997. 
gadam; 
 

 Brainhighways izglītības programma bāzēta uz neuroplasticity, 2014; 
 

 The Michigan Brain Gym Consortium: “Introduction to Brain Gym & Brain Gym 
101”, 2013 

  

 Spēlēju čello Holland Symphony Orchestra, Mičiganā. 



 

Ziemassvētku sveiciens no mūsu māsu draudzes Varaklāņos  
 

Mīļie draugi Kristū, Mineapoles draudze, mācītājs ar ģimeni un 
dāmu saime! 

Baudiet šo neparasto Ziemassvētku laika mieru un klusumu. Lai tas 
top stiprinošs, celsmīgs un mierinošs.  

Pasaule kļūst arvien nemierīgaka, arvien nedrošāka, tas mūs ved pie iekšējas vēlmes, 
iekšējas lūgšanas, kļūt labākiem, kļūt verīgākiem, kļūt mīlošākiem, kļūt līdzcietīgākiem. 

Mums katram apkārt taču ir tie, kurus Dievs mums ir devis un novēlējis, tie ar kuriem 
Dievs mūs ir apdāvinājis... 

Dievs, Jaunajā gadā, esi mums visiem līdzcietīgs, tad arī iekšēji, mūsu sirdī un dzīvē šis 
gads būs Tevis svētīts un pasargāts! 

Priecīgus Ziemassvētkus un svētīgu jauno Mūsu Kunga Žēlastības 2021. gadu! 

Varakļānu luterāņu draudze un mācītājs G.A. Paeglis 
 

PALDIES!     PALDIES!     PALDIES! 
Mīļš paldies draudzes rūķīšiem kuri izcepa gardo dzeltenmaizi un mums to piegādāja. 
Tāda sirsnība un pūles, lai dalītos ar svētku sajūtu iesildīja mūsu sirdis. Paldies! 

Irēne un Paulis Lazda 

Pateicību Latviešu Sabiedrībai Minnesotā par Ziemsvētku dāvaniņu, un Kristapam par 
kartiņas zīmējumu. 

Sirsnīgs paldies, Visvaldis Nagobads 
 

Sabiedriskā dzīve turpinās –virtuāli 

Pandēmijas apstākļos 2020. gada nogalē nevarējām fiziski sanākt kopā, bet sabiedriskā 
dzīve bagātīgi turpinājās virtuālā vidē. Pateicības nedēļas nogalē Kira Birmane un Elga 
Pone dalījās ar piparkūku cepšanas pieredzi. 

 

 

 

 

 

 

DVĪŅU 
PILSĒTĀS UN 

PASAULĒ 
 

Elgas piparkūkas sakta Kira - piparkūka! 
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6. decembrī Māra Linde no Kalifornijas un Dace Veinberga no Toronto, Kanādas vadīja 
"Trimdas kokles" pasākumu, pastāstot par viņu uzsākto interesanto projektu, izpētot un 
apkopojot trimdas kokļu darināšanas vēsturi, informāciju par meistariem, kokļu koncertiem, 
pašām koklēm.  

LŪGUMS: Ja Jums mājās ir trimdā darināta kokle vai kāda ar koklēm saistīta koncerta/ 
pasākuma programma u.c., lūdzu sazinieties ar  Māru vai Daci, rakstot 
uz trimdaskokle@gmail.com. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Draudzes koris arī pandēmijas laikā turpina mēģinājumus un ieraksta dziesmas.  
19. decembrī koris diriģentes Gunas Kalmītes-Skujiņas rosināts aicināja visus uz 
Ziemassvētku dziesmu un dzejoļu vakaru.  

Iznāca brīnišķīga un daudzveidīga programma - dziedāja un spēlēja ģimenes (J. P. Skujiņš 
ar bērniem, Indra Halvorsone ar meitām, Zinta Pone ar bērniem) un atsevišķi dziedātāji 
(Jānis Zeltiņš, Māra Linde, Elga Pone, Laima Dingley, Pēteris Kalniņš), skanēja dažādi 
instrumenti (trompete, kokle, stabule, elektriskā ģitāra).  

Tika runāti dzejoļi, skanēja iemīļotas baznīcas Ziemassvētku dziesmas un latviešu tautas 
dziesmas par ziemas saulgriežiem.  

             

Zinta un Elga Pones iepazīstina ar 
savām vecmeistaru koklēm.  

 

Labajā, augšējā Zoom lodziņā  
kokļu projekta vadītāja Māra Linde 
no Kalifornijas. 
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Pasākums izskanēja, klausītājiem 
mājās dziedot līdzi Viktora Kontera 
gaiši un sirsnīgi dziedātājai 
dziesmai "Klusa nakts, svēta 
nakts". 

Cik labi, ka tehnoloģijas ļauj mums 
būt kopā - kaut vai virtuāli!  

Cerēsim, ka 2021. gadā kaut kad 
varēsim būt kopā arī fiziski!  

Indra Halvorsone 

 

 

Gleznas un stāsti - gleznu izstāde no mājām 

9. janvārī 4os pēcpusdienā Dvīņu pilsētas latvieši bija aicināti piedalīties “gleznu izstādē” no 
mājām. Apmēram 25 cilvēki satikās ar Zoom palīdzību un kopā pavadīja jauku pusotru 
stundu, apskatot gleznas un klausoties stāstus. Kā tas notika?  

Pirms pasākuma katrs dalībnieks izvēlējās gleznu, nosūtīja tās attēlu Indrai Halvorsonei, lai 
viņa varētu parādīt visiem Zoom sanāksmē, un tad sagatavoja īsu stāstu par to, kā viņš/a 
šo gleznu iegādājās, vai kāpēc šis gleznotājs ļoti patīk, vai kādas izjūtas šī glezna rada.  

 Vienpadsmit cilvēki stāstīja par savām mīļākām gleznām; kopā bija 22 “lodziņi” Zoom 
satikšanās reizē - tātad klāt bija citi klausītāji. 

 

 

Kāmēr īpašnieks mazā 

Zoom lodziņā stāstīja 

par savu gleznu, glezna 

parādījās ekrāna vidū. 
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 Mēs redzējām vairāku mākslinieku gleznas – daži no tiem bija labāk pazīstami plašai 
publikai, citi – mazāk: Marija Skutāne-Netz, Gunārs Stumbris, Maksimilians Mitrēvics, 
Egons Cēsnieks, Jānis Skujiņš, JohnLācis, Ruta Vētra-Kubits, Inese Jansone, Augusts 
Annus, J. Zuntaks, un, protams labi pazīstamais Jānis Kalmīte. Stāsti bija aizraujoši, mīļi, 
sirsnīgi, jocīgi, piemēram, dzirdējām, kā Baibai Olingerei pirms 15 gadiem nebija nevienas 
Kalmītes gleznas un tagad ir piecas, kā Paulis un Irēne Lazda nopirka pirmo gleznu savā 
precētā dzīvē, kā Ruta Vētra Kubits uzdāvināja jauku gleznu Zintai Ponei, kurā ir attēloti 
mūsu pašu “’Teiksmas” dalībnieki pie Baltijas jūras, un kā Jānis Zeltiņš izpētīja gleznotāju 
Lāci, par kuŗu viņš neko agrāk nezināja. 

 

 

(Gunārs Stumbris) 

Visiem, kuri piedalījās, ļoti patika pēcpusdiena. Bija ieteikums tādu pašu pasākumu rīkot 
vēlreiz vai pat katru mēnesi!  

Pasākuma dalībnieki arī rosināja šos stāstus pierakstīt, lai kaut kad nākotnē varam 
apvienot šos stāstus interesantā grāmatā. 

Baiba Olingere 

 

 

 

 

. 
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MINESOTAS LATVIEŠU KREDĪTSABIEDRĪBAS 
GADSKĀRTĒJĀ BIEDRU SAPULCE NOTIKS 

ATTĀLINĀTI, IZMANTOJOT ZOOM 
PLATFORMU 

 
Sakarā ar Covid -19 globālās pandēmijas ieviestajiem pasākumu ierobežojumiem, 

Latviešu kredītsabiedrības biedru sapulce notiks attālināti. Kaut arī netiksimies klātienē, 
būsim priecīgi jūs visus redzēt un dzirdēt Zoom platformā. 

 
Sapulces laiks: 

Svētdien, 2021. gada 14. martā plkst. 12.00 

Sapulces norise: 
Attālināti 

 

 

 

Biedriem būs iespēja iezvanīties pa telefonu vai pievienoties Zoom sanāksmei izmantojot 
mobilās iekārtas (kompjūteru, mobilo telefonu vai kabatas datoru). 

* Lūdzam iepriekš reģistrēties, piezvanot kredītsabiedrības birojam (612)722-5004 

vai nosūtot e-pastu uz lcu@latviancu.com. 

Zoom sapulces pievienošanās norādījumi tiks paziņoti piektdien,12. martā. 

Sanāksmes darba kārtība: 

2020. gada sapulces norises pārskats un tā apstiprināšana, vadības ziņojumi un to 
pieņemšana, valdes prezidenta un izpilddirektora ziņojumi, 2021. gada budžeta pārskats 
un tā apstiprināšana. Pilna sapulces darba kārtība tiks nosūtīta elekroniski piektdien, 12. 

martā. 

Ja jums rodas kādi jautājumi vai būs nepieciešama palīdzība iezvanīties Zoom sanāksmē, 
lūdzu sazinieties ar kredītsabiedrības pārstāvjiem (612)722-5004. 

Ceram jūs visus redzēt attālinātajā sapulcē! 

Latviešu kredītsabiedrības valdes sekretārs. 
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THE LATVIAN CREDIT UNION 
ANNUAL MEETING TO BE HELD 

VIRTUALLY 

 
 

Due to impacts of the COVID-19 global pandemic, and state and local guidelines that 
presently discourage mass gatherings, the Latvian Credit Union annual meeting will be 

held virtually. 

Members will have the opportunity to join the meeting via video on their personal device 
(computer, tablet or mobile phone) or by dialing into a conference line by phone. 

When: Sunday, March 14th, 2021 

Time: 12:00 PM - 1:00 PM 

Where: Virtual - Meeting will be held via video conference or dial in by phone 

Registration* - Registration is required to attend the event! 

 

 

 

*RSVP by phone (612)722-5004 or e-mail lcu@latviancu.com. 

A meeting link will be sent to you two days prior to the event. 

Agenda: We will review the financial state of the Credit Union, approve the budget,  

hear from our CEO, Board of Directors and Supervisory Committee.  

The complete board packet will be sent electronically prior to the meeting for your review. 

 

If you have any questions, please e-mail or call Latvian Credit Union staff. 

Thank you for your continued support and membership. 

 

Secretary, Board of Directors 
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Mineapoles – St. Paulas latviešu ev. lut. draudze un 
saimniece Anita Jurēviča ar palīdzēm ielūdz ikvienu uz 

GADSKĀRTĒJĀM 

ZUPU PUSDIENĀM  
TIKAI LĪDZŅEMŠANAI 
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, 28. februārī plkst. 11:30 

Izvēlē trīs zupas: 

 Borščs 
 Frikadeļu 
 Soļanka 
 

Trauciņš ar zupu - $10.00 

Pīrāgi (10 gb.) - $15 
Čeki rakstāmi uz draudzi; memo  Kazdangas bērni 

_____________________________________________ 

Lūdzu, piesakiet kādu zupu vēlaties un cik daudz līdz  
20. februārim 

Piesakiet savu izvēli rakstot uz www.mn.draudze@gmail.com, 
vai  

zvanot  (612) 722-4622, (651) 210-8578 
Atbalstīsim Kazdangas bērnus! 
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Latvian Ev. Luth. Church of Minneapolis – St. Paul and 
cook Anita Jurēviča, with volunteers, invite you to the  

ANNUAL 

SOUP LUNCH 
FOR TAKE-OUT ONLY 
t o    s u p p o r t    K a z d a n g a s    s c h o o l 

Sunday, February 28th at 11:30am 

Choose from three soups: 

 Borscht 
 Meatball Soup 
 Solyanka 

 
One container of soup - $10.00 

 Bacon rolls (10 pcs.) - $15 
Checks paid to Lv. Ev. Luth. Church; memo Kazdangas children 

____________________________________ 
Please make your soup order and quantity by February 20th. 

Please submit your order by emailing 
www.mn.draudze@gmail.com, or calling (612)722-4622, 

(651) 210-8578 
Latvian Lutheran Church, 3152 17th Ave S, Minneapolis 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

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! 

VALODAS STŪRĪTIS 
 
vakcīna, vakcinēt, vaccine, to vaccinate 
pote, potēt (retāk lieto),  vaccine, to 
vaccinate 
aizsargpote,  preventive inoculation 
blakne, side effect (of drug) 
blakusparādība (varāk lieto medicīnas 
laukā), side effect (of drug) 
stacionārs, stationary, fixed. Lietots bieži 
vārds “slimnīca” vietā (piem. Stacionāros 
Latvijā ārstējās 249 COVID-19 slimnieki) 
stacionāra veselības aprūpe, hospital care 
stacionārs slimnieks,  hospital patient, in-
patient 
ambulators slimnieks, out-patient 
intensīvā aprūpe,  intensive care 
veselības aprūpes darbinieks,  health 
care worker 
 



  
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 



 
LATVIAN EV. LUTH. CHURCH 
of Minneapolis and St. Paul 
3152 17th Avenue South 
Minneapolis, Minnesota 55407 
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SVĒTRĪTA ZVANUS izdod Mineapoles – St. Paulas latviešu ev. lut. draudze.  
Redakcijā: R. Drone, M. Eglīte, A. Hobbs, L. Sproģis, B. Sprūds, un pagaidu redaktores 
Laila Švalbe un Kristīne Kontere. 
 
Redakcija patur tiesības iesūtītos rakstus rediģēt un zināmos gadījumos noraidīt.  
Rakstus lūdzam iesūtīt parakstītus. Ja lietots segvārds, jāmin arī īstais vārds.  
Rakstus lūdzam iesūtīt elektroniski (tas neattiecas uz īsiem ziņojumiem un pateicībām). 
 
Rakstus lūdzam iesūtīt līdz mēneša 17. datumam.  
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 

*Emails will be sent whether services will be online or in-person* 

 

Sunday, February 7, 10:30 am – Church Service, pastor Dave Folkerts 

Sunday, February 14, 10:30 am – Church Service, pastor Dave Folkerts 

Wednesday, February 17th – Ash Wednesday 

Sunday, February 21, 10:30 am – Church Service , pastor Ilze Larsen, New pastoral 
candidate interview in-person and with Zoom 

Sunday, February 28, 10:30 am – Church Service, Congregation’s annual general meeting.  

Kazdanga’s school Soup lunch for takeout only (all proceeds will go to support school 
children in Latvia). 

Sunday, March 7, 10:30am – Church Service, pastor Dave Folkerts 

Sunday, March 14, 10:30 – Church Service 

All services will be live streamed via Facebook live: facebook.com/151677648181316/live/ 

 
NON – PROFIT ORGANIZATION 

U.S. POSTAGE PAID 
TWIN CITIES MN 
Permit no. 90327 


	1Vaks
	2Laikradis
	3Gariga maize 3
	7Draudzes dzive
	8Draudzes dive Pilnsapulce
	14Dvinu pilsetas un pasaule
	15Dvinu pilsetas un pasaule Latviesu skola
	20Zupu pusdienas reklama LV
	21Zupu pusdienas reklama ENG
	22Diana un Larisas Ozols agentes sludinajums
	23Sludinajumi
	24Pedeja lapa

