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Edvarts Tūters  SVĒTĀS PUSNAKTS SPOŽĀ ZVAIGZNE 
(1893-1984) 

Zaļa egle. Balta svece. 
Ilgas tālu, tālu iet … 
Iet, un apstājās tai vietā 
Brīnišķa kur zvaigzne zied. 

Apstājas pie maza šūpļa 
Bērna skats kur mirdz tik košs. 
Tas ir Viņš, kas atkal nācis 
Zemes bērnu mājokļos. 

Izdziest svece eglē zaļā, 
Bet vēl ilgi zvaigzne mirdz; 
Svētās pusnakts zvaigzne spoža 
Māju rod, kur dzīva sirds. 

Kristus bērns šo zvaigzni sūta 
Tumsas varu mazināt; 
Spēku dot, kam dzīve grūta – 
Stiprākus mūs darināt. 



Draudzes dzīve janvārī un februārī 

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

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

Svētdien, 17. janvārī, plkst. 10:30 – Epifānijas laika otrā svētdiena. 
DIEVKALPOJUMS. 

Svētdien, 24. janvārī, plkst. 10:30 – Epifānijas laika trešā svētdiena. 
DIEVKALPOJUMS. 

Svētdien, 31. janvārī, plkst. 10:30 – Epifānijas laika ceturtā svētdiena. 
DIEVKALPOJUMS. 

LOAM gada sapulce plkst. 12:00. Visiem latviešu organizāciju pārstāvjiem un 
klausītājiem (Zoom vidē, paziņosim informāciju vēlāk). 

Svētdien, 7. februārī, plkst. 10:30 – Epifānijas laika piektā svētdiena. 
DIEVKALPOJUMS. 

Svētdien, 14. februārī, plkst. 10:30 – Epifānijas laika pēdējā svētdiena. 
DIEVKALPOJUMS. 

Svētdien, 21. februārī, plkst. 10:30 – Gavēņa laika svētdiena. DIEVKALPOJUMS 

GADĀ 

Esiet visi vienprātīgi, pilni līdzjūtības, brāļu mīlestības, 
sirds iejūtības, pazemības, neatmaksājiet ļaunu ar 
ļaunu, lamas ar lamām, bet – tieši otrādi – dodiet 
svētību, jo jūs esat aicināti, lai iemantotu svētību!  
(1Pēt 3:8-9)  

 
mndraudze.org 

Draudzes biroja stundas 

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

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

Ja baznīcas durvis darba laikā ir slēgtas, lūdzu 
piezvaniet durvju zvanu (durvju labajā pusē 

augšējais zvans augšējam stāvam, apakšējais 
zvans lejasstāvam). 

2021 



ZIEMSVĒTKU NAKTS MIRDZ GAISMĀ BRĪNIŠĶĀ – ARĪ ŠOGAD 

Archibīskape Lauma Zušēvica 

Šai svētā naktī pašas debesis atveras, un virs zemes nāk Dieva 
Dēls, kas mīl šo pasauli.  Tās nemierā Viņš ir svēts klusums, kuŗā 
saklausīt Viņa balsi.  Svētā nakts bija klusa nakts, kad gani 
sadzirdēja eņģeli vēstam: “Nebīstieties, redziet, es jums  pasludinu 
lielu prieku, kas būs visiem ļaudīm, jo jums šodien Dāvida pilsētā ir 
dzimis Pestītājs, kas ir Kristus, tas Kungs!”  Un jauna zvaigzne atspīdēja, 
tā Viņa gaisma, kas neziņā vada un palīdz atrast ceļu. Arī šogad.  Kad cenšamies 
saprast, kurp doties un kurp ne. 

No sniegā atstātām pēdām grūti saprast, vai ceļotājs bija devies pretim gaismai, vai no 
tās nācis.  Sniegā pēdas sajauktas – kā šogad ierastā dzīve.  Mūsu ģimeņu un draudžu 
senu tradiciju iestaigātas takas izjauktas dēļ pandēmijas un daudziem aizliegumiem.  
Vai drīkstam, nedrīkstam doties uz dievnamiem, kopā piedzīvot brīnišķīgos, dievišķās 
gaismas apmirdzētos Kristus piedzimšanas svētkus.  Bet vai tie tādi bija Marijai, 
Jāzepam, ganiem? Vai arī viņiem šī nakts neizjauca ierastās dzīves ceļu?  Viņiem šis 
brīnums neilga tikai vienu dienu, tas pārvērta visu pasauli uz visiem laikiem.  

Svētais Augustīns mācīja:  “Mēs tuvojamies Dievam, ne ejot, bet mīlot.”  Un - “Šī ir tā 
mīlestība, nevis, ka mēs esam mīlējuši Dievu, bet, ka viņš mūs mīlējis un sūtījis savu 
Dēlu mūsu grēku izpirkšanai.  Mīļie, ja Dievs mūs tā ir mīlējis, tad arī mums pienākas 
citam citu mīlēt.”  (I Jņ vēst. 4: 10-11).   Un pēkšņi katrs mēs kļūstam Kristus essential 
līdzstrādnieki. Kā gani, ko iepriekš neviens neievēroja, vai nenovērtēja, kā jaunava 
Marija, kuŗai daudz bija jāpārdzīvo, lai ar viņu notiktu pēc Dieva vārda. Kā neskaitāmi 
citi, kam viegli paiet gaŗām, kamēr tie mums ir nepieciešami.  

Kā pārgurusī slimnīcas māsiņa. Reportieris viņai prasīja, kā viņa spēj strādāt dienu pēc 
dienas ar tik slimiem vīrusa pacientiem, tik daudzus pat pavadot Mūžībā. Atspiedusies 
pie sienas, viņa teica - “Ir reizes, kad uznāk bailes, kad jācīnās, lai neskrietu prom. Bet, 
ir jāpaliek.  Kādreiz esmu vienīgā, kuŗa acis viņi redz. Tad lūdzu, lai tiešām viņi  manās 
acīs nesaredzētu bailes, bet tikai cerību, mieru – pāri visam - mīlestību.”   

Kad jebkad tik daudziem esat skatījušies acīs kā tagad, kad pandēmijas laikā 
technoloģija mūs vieno, kad nedrīkstam būt kopā. Lai paldies visiem, kas tā vieno 
ģimenes, draudzes, latviešu organizācijas! Arī tagad daudz tiek darīts, lai pandēmija 
nenozagtu Ziemsvētku prieku vai izbrīnu par to, ka  Vārds tapa miesa un mājoja mūsu 
vidū!  Tas Vārds, kas ir Dievs! Un Viņa Dēls Kristus solījis palikt ar mums – vienalga, 
kur atrodamies, vai kādos laikos dzīvojam. 

Arī šogad būs Ziemsvētki! Un lai tie jums ir Kristus gaismas apmirdzēti, skaisti, priecīgi! 
Kad katra acīs saredzama būtu tikai mīlestība, varbūt arī pateicība par visiem, kas 
nesuši svētību mūsu dzīvēm!  Caur Zoom, vai citādi! 

Lai 2021. gads nes  tikai labas ziņas - vai dzīvojam Latvijā, vai tik daudzās valstīs 
izkaisīti!  Dievs lai  svētī un pasargā mūs, Viņš lai visiem dāvina veselību, žēlastību, 
drošību, mieru, taisnību, cerību –  gaismu – pāri visam, mīlestību!  

GARĪGĀ 
MAIZE 



Draudze un mācītājs 
 
Šie divi vārdi dievticīgu cilvēku 
sabiedrībā nozīmē attiecības un 
saistības vienam ar otru. Par to 
neskaitamu mācītāju liecības ir dotas un 
aprakstītas vēstījumos, draudžu 
sadzīves aprakstos un grāmatās. Katram 
draudzes loceklim, iespējams, ir cits 
skatījums kā viņš, vai viņa izprot savas 
saistības ar draudzi un mācītāju, bet 
kopējais faktors ir pie kādas draudzes 
mēs piederam un tikai tad kas ir mans 
mācītājs. 
 
Rakstot šīs rindas man ir grūti akceptēt, 
ka mūsu draudze ir jau 69 gadus veca. 
Maz ir palikuši tie ļaudis, kuri bija 
draudzes dibinātāji. Tāpat daudz 
mācītāji, kuri kalpoja šai draudzei, ir 
aizgājuši Dieva mierā, vai arī pārcēlušies 
uz citu baznīcu, kalpojot citai draudzei un 
beiguši savas dzīves gaitas tur. Ar 2021. 
gadu mūsu iemīļotais draudzes mācītājs 
vairs nekalpos mūsu draudzē, bet ar visu 
ģimeni pārceļas uz dzīvi un kalpošanu 
Kristus mācības sludināšanai latviešu 
baznīcā Kanādā. Mums viņš pietrūks. 
 
Kā katrs ģimenes loceklis ir Dieva 
dāvana ģimenei tā katra ģimene ir Dieva 
dāvana draudzei, bet mācītājs, kas tiek 
iemīlēts no visas draudzes ir visdārgākā 
Dieva dāvana draudzei. Ar lielu nožēlu 
jāsaka šī dāvana nepieder tikai mums, 
bet gan visai plašai pasaulei, kas tic 
Kristus mācībai un pēc tās vēlas arī 
dzīvot. Esmu pārliecināts, ka arī 
draudzes locekļi no mūsu vidus zinās 
netikai latviešu, bet arī amerikāņu 
draudzes, kas pat šodien loti nožēlo savu 
bijušo mācītāju aiziešanu, viņu 
zaudēšanu. 
 
Jau mūsu vēstnesī, Svētrīta Zvanos, 
septembra mēneša izdevumā mācītājs 
Dāgs mums paziņo, ka abi ar savu 
dzīvesbiedreni, Ediju, pēc ilgām 
pārdomām un lūgšanām ir nolēmuši, ka 
Dievs rāda ceļu doties uz Kanādu, zemi 
kur viņš ir uzaudzis, lai būtu tuvāk  

ģimenei un tuvinie-
kiem. Mācītājs balsta 
savu kalpošanas  
aicinājumu uz Jēzus 
un mācekļu dzīvi, 
kuri arī devās tālāk, 
tur, kur Dievs viņus 
vadīja. 
 

 
(Draudzes atvadu dāvana māc. Dāgam) 

 
Atvadoties no mūsu draudzes, mācītājs 
Dāgs pats Dieva mīlestībā  izsakās: 
"Astoņi pavadīti gadi, kalpojot 
Mineapoles - St.Paulas ev. lut. draudzei, 
ir bijuši svētību pilni. Tik daudz mīlestības 
no jums esam saņēmuši! Jūs esat mana 
pirmā pilna-laika draudze; esmu ieguvis 
milzīgu pieredzi. Būšu vienmēr pateicīgs 
jums visiem." 
 
Varam jautāt paši sev, ko esam 
saņēmuši, pēc mūsu domām, astoņos 
gados no mūsu mācītāja? Droši, no katra 
draudzes locekļa varētu būt vairākas 
atbildes, bet dažas pārliecinoši būs tās 
pašas. Viņš mācīja mums Dievu mīlēt; 
mīlēt, cienīt un respektēt viens otru. 

 

DRAUDZES 
DZĪVE 

 



Iepazīt Dieva žēlastību un pieņemt to, 
pieņemt un pateikties par visu ko Dievs ir 
mums bagātīgi piešķīris un nekad 
neaizmirst ka Jēzus Kristus mūs ir dārgi 
izpircis no mūsu grēku nastas. To visu 
viņš mums mācīja šos astoņus gadus par 
ko mēs viņam dziļā cieņā no širds 
pateicamies. 

Decembra mēneša Svētrīta Zvanos 
mācītājs Dāgs labi apraksta draudzes 
projektus un plānus, kurus draudzes 
locekļi vai mācītājs pats ierosināja. Tie 
tika iesākti, mācītājam pašam 
līdzdaloties, nobeigti, un šodien darbojās 
sekmīgi ar panākumiem. Lasiet 
decembra Svētrīta Zvanus. 

Nobeidzot šo rakstu vēlos draudzes 
vārdā pateikties mācītājam, Edijai, kas 
pacēla draudzes vēstneša kvalitāti ar 
labām fotogrāfijām un piemērotiem 
komentiem, kā arī labu lapaspušu 
sakārtojumu. Mums pietrūks mācītāja un 
Edijas brīnišķīgā ģimene un draudzes 
kopskaits samazināsies par 5, bet mēs 
vēlam šai ģimenei Dieva svētību, Kristus 
mīlestību, un mūsu visu labākos 
vēlējumus visās jomās. Dieva žēlastība, 
lai pavada mūsu bijušo mācītāju viņa 
jaunajā draudzē Kanādā. 

Redakcijas vārdā uz redzēšanos! 
 Laimonis Sproģis 

Atvadas pie Demandtu mājas 

Arnolds Demandts 

Roberts un Harijs Demandti 
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Pateicības 

Sirnīgs paldies Mineapoles un St. Paulas latviešu draudzei un mācītājam Dāgam 
Demandtam par apsveikumu manā dzimšanas dienā. 

Visvaldis Nagobads. 

Rev. David J. Folkerts is an ordained pastor of the ELCA.  He was 
raised in Nebraska and earned his undergraduate degree from 
Nebraska Wesleyan University in 1976.  He received his MDiv from 
Luther Seminary in 1981.  He retired from full time ministry in January 
of 2020 after 40 years of service to congregations in Missouri, 
Colorado, Nebraska, and Minnesota.  His last congregation was First  

 

IEPAZĪSIMIES! Viesu mācītājs Rev. David Folkerts vadīs 
dievkalpojumus divas reizes mēnesī. 

Lutheran Church of Crystal (Brooklyn Park).  He is married to Bonnie, an artist and interior 
designer.  They live on an acre of gardens and woods in Apple Valley.  They have two 
grown children who live in the greater metropolitan area, and seven grandchildren.  Pastor 
Dave is delighted to be in service to the Latvian Lutheran congregation as we seek a new 
pastor.     
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Pateicības

Mīļie koristi! 

Gribu izteikt sirsnīgu pateicību visiem kuri gan mutiski, gan rakstiski ar skaistām kartēm, 
ir vēlējuši labu atpūtu aizejot no kora. Koris man ļoti pietrūks, jo koros dziedu jau no 15 
gadu vecuma (sākot ar 2. soprānu un beidzot ar 1. tenoru). Daudz ir piedzīvots. Kā 
sevišķu notikumu uzskatu dziedāt Jāzepa Vītola bērēs. Bet nu ir pienācis laiks kārt 
manu kokli vītolu zaros. Paldies par laba vēlējumiem. 

Sirsnībā, 

Mirdza Eglīte 

To our friends at Latvian Lutheran Church – 

In this Christmas season, as we celebrate light breaking into darkness and hope in the 
midst of hardship, we celebrate the ways we have experienced light and hope through 
your partnership. We were blown away by your support of our annual Christmas gift 
drive. This year 68 kids will receive gifts purchased from our Christmas store, made 
possible by your generosity. We couldn’t have done this without you, and this is a great 
reminder that we are truly better together! 

With gratitude, 
The Ace Team 

Mūsu baznīcas darba rūķi Andris un Biruta 
Sprūdi izpušķo draudzes eglīti.   

Kļūdas labojums 

Svētrīta Zvanu decembŗa numura izdevumā 
ieviesusies drukas kļūda (Rūta Margareta 
Beķere), pareizi jabūt – Rūta Margarete Beķere 
- Triju Zvaigžņu ordeņa kavaliere.

Redakcija atvainojas par ieviesušos kļūdu
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Atmiņas par Skaidrīti Dombrovsku  

Skaidrite Dombrovska ir dzimusi 1942 g. 4. decembrī, 
Rīgā un aizgāja mūžībā 2020. g. 9. novembrī, 
Mineapolē. Ceļš no Vācijas uz Minesotu 
Dombrovsku ģimeni veda caur Dienviddakotu. 
Skaidrīte bija korporācijas Selgas locekle un 
absolvēja Minesotas universitāti ar mikrobioloģijas 
grādu. Viņa strādāja Minesotas universitātē ar Dr. 
Najarian “organ transplant anti-rejection drugs” 
pētniecībā.  Baznīca Skaidrītei bija tuva, un Bībeles 
grupā viņa sāka piedalīties jau sen. Vēlāk kalpoja 
kā Dāmu saimes kasiere un darbojās Svētrīta 
Zvanu redakcijā. 

Skaidrītes māsica, Astrīda Rider, sagatavoja šīs atmiņas Skaidrītes aizlūgumam: 

My mother left Latvia at the end of World War 2 with Skaidrite and her family on the last 
train before the Russians reentered Latvia. They left with the clothes on their backs and 
a few belongings that they were able to carry with them. A long journey to Germany was 
before them. My mother lived with Skai and her family in a displaced persons camp in 
Germany. Hard times were ahead since food was scarce and Skaidrite, Dzintra, and Arvid 
were small children at the time. 

My first memory of Skaidrite and her family was from March 15, 1957, when my parents 
and I arrived in Minneapolis from Germany. By that time Skaidrite was 15 years old and I 
was 7. Skai and her sister and brother would spend time with me. I even saw my first 
movie with Skai. Skai would go ice skating with me and my father at Lake of the Isles, 
and play tennis with me at Powderhorn Park. A special memory is going to the Rose 
Garden where the love of flowers was Skai's joy. I have a picture of Skai, Dzintra and 
myself, 8 years old, sitting by the fountain, thinking, isn't this a beautiful, summer day 
sitting with my 2 cousins. 

Many years passed, I was living in Anchorage, Alaska, with my husband Pat and son 
Patrick.  I wanted to see Skai and her family again. I wrote to them, and we were invited 
to lunch.  Her parents, Katrīna and Andrejs, Skai with her brother and sister greeted us 
warmly. Katrīna was so gracious as to make her delicious rupjmaize, pīragi, along with 
appetizers of cucumber sandwiches and dzeltenmaize. Spending time with Skai and her 
family was unforgettable.  We went to the zoo, Rose Garden, and enjoyed being together. 
Later Skai lost her dad and brother, and now our times together meant so much more. 
Dzintra, Skai, and I would go to the Oak Grill Room at Dayton's. Katrīna had worked at 
Dayton's as a seamstress for many years and had taken the family there. 
After Dzintra’s passing the Oak Grill Room became a place to spend time with Skai and 
to reminisce about the times we had spent together. The Riders often invited Skai and 
Raul to family gatherings and holidays. 
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Now that Skai is reunited with her family, I will often think about the long journey she has 
been on from Latvia, to Germany, to Minneapolis, working in San Francisco, and then 
back to Minneapolis. Then, taking care of her mom who reached the age of 100 and being 
with Dzintra when she passed. 
 
Skai attended the Latvian Church all the years she lived in Minneapolis. A Bible verse 
that reflects Skai's life is Ecclesiastes Chapter 3 verse 1 through 8. I am using the Bible 
that her mom, Katrina, gave me when I was 10 years old: 
 
To every thing there is a season, and a time to every purpose under the heaven: 
A time to be born, and a time to die; a time to plant, and a time to pluck up that which is 
planted; 
 A time to kill, and a time to heal; a time to break down, and a time to build up; 
 A time to weep, and a time to laugh; a time to mourn, and a time to dance; 
A time to cast away stones, and a time to gather stones together; a time to embrace, and 
a time to refrain from embracing; 
A time to get, and a time to lose; a time to keep and a time to cast away; 
A time to rend, and a time to sew; a time to keep silence, and a time to speak; 
A time to love, and a time to hate; a time of war, and a time of peace. 

 

********************************************************************** 
Aicinājums ziedot draudzei!            

Draudzes vadība vēlas no sirds pateikties visiem ziedotājiem, kuri ir atbalstījuši draudzes 
darbību. Jūs patiesi esat atbildējuši aicinājumam kalpot mūsu Kungam ar pateicību! 
 

Ziedot var trīs veidos: 

1) Sūtot čeku pa pastu uz draudzes adresi. 

2) Ziedojot elektroniski: mndraudze.org/ziedo 

3) Ja jums ir latviešu kredītsabiedrības konts, varat sazināties ar LCU un viņi pārskaitīs 
ziedojumu uz draudzes kontu. 

 

  

 

 

 

 

 

  

    

Mineapoles – St. Paulas latviešu ev. lut. draudze 
3152 17th Ave S, Minneapolis, MN 55407 

Uzvārds, vārds_______________________________________ 
Datums_____________________________________________ 

Draudzes uzturēšanai ............................................. $________  
Baznīcas remontiem ............................................... $________ 
Svētrīta Zvaniem .................................................... $________  
Dāmu saimei ........................................................... $________  
Latviešu ev. lut. baznīcai Amerikā (LELBAi) ........... $________ 
Palīdzība baznīcai Latvijā ....................................... $________  
Latviešu skolai ........................................................ $________  
 ............................................................................... $________ 
 ............................................................................... $________ 
KOPĀ ..................................................................... $________ 
 



 Latviešu skolas netradicionālie Ziemassvētki.   

Kristīne Girbe 

Šis gads ir bijis ļoti neparasts, tajā skaitā arī Latviešu skolai. Ja 
citus gadus bijām pieraduši pulcēties baznīcā uz skolas bērnu 
Eglīti, tad šogad pavisam netradicionālā veidā mēs pulcējāmies 
virtuālajā telpā.  Bet šķiet mums izdevās tik pat jauki un labi, kā 
citus gadus, jo saskaitījām gandrīz 60 lodziņus, kuros pulcējās ne 
tikai vietējās ģimenes, bet arī ciemiņi no Latvijas un Zviedrijas, un arī 
Sala vecis bija pieslēdzies no paša Ziemeļpola.  

                                            

 

Eglīte iesākās ar skolas pārzines Indras uzrunu, kam sekoja mācītāja Dāga lūgšana. 
Tālākajā programmā sekoja bērnu jaukie priekšnesumi. Bērnudārza klase mūs 
iepriecināja ar Ziemassvētku dzejoli, bet 4. klase pārbaudīja, cik asi ir mūsu prāti 
uzdodot atjautīgas Ziemassvētku mīklas. 5. klases skolēni mums skaitīja 
tautasdziesmas, bet 7. klase stāstīja ticējumus par Ziemassvētkiem. Kā izrādās 
Ziemassvētku naktī labāk uz kūti neiet, citādāk pārvērtīsies par kādu mājlopu. 
Programmas noslēgumā vecākā klase bija sagatavojusi interviju ar Ziemassvētku vecīti, 
rūķiem, ziemeļbriežiem, ragavu inženieri, un briežu treneri, lai noskaidrotu kā viņiem ir 
gājis šajā laikā, un ko mēs varam sagaidīt uz Ziemassvētkiem. Saņēmām labas ziņas, 
ka svētki nav atcelti, un dāvanas būšot, kā arī rūķi atzinās, ka bija iesūtījuši spiegus 
Amazon, lai tie paspēlētos ar dažām iekārtām. Pēc programmas sekoja pateicības vārdi 
mācītājam Dāgam ar ģimeni par ieguldījumu latviešu skolā un sabiedrībā, un visa laba  

DVĪŅU 
PILSĒTĀS UN 

PASAULĒ 
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vēlējumi jaunajā mājvietā Kanādā. Kā arī pateicības vārdi Indrai par viņas milzīgo 
darbu, lai mums būtu tik jauka virtuālā Eglīte!  

Paldies visiem skolotājiem, bērniem un vecākiem, mums izdevās ļoti jauki svētki!  

          

 Latviešu skolas tikšanās ar Ziemassvētku vecīti – Como Parkā     
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Mineapoles – St. Paulas 
Latviešu skolai – 70! 

Kad būs beigusies pandēmija, svinēsim 
visi kopā ar balli, bet pašreiz visi mīļi 
aicināti uz virtuālu DRAUDZĪGĀ 
AICINĀJUMA pasākumu  

sestdien, 30. janvārī, plkst. 12:00 

Programmā: 

 Viens no iemīļotākajiem mūsdienu 
latviešu dzejniekiem Kārlis Vērdiņš ar 
dzejas programmu “Joki mazi” 

 Skolas bērnu priekšnesumi 

 
Priecāsimies jūs redzēt Zoom “lodziņos”! 

Latviešu skolas saime 
 

(Olgas Jakovļevas foto) 
 

Kā pieslēgties: 

Ejiet uz zoom.us, izvēlieties – join a meeting, ievadiet info: 
 
Meeting ID: 825 5193 7675      Passcode: 2021   Tel. (tikai skaņa):  +19292056099 
 
Tiešā Zoom pieslēgšanās saite: 
https://us02web.zoom.us/j/82551937675?pwd=TkhER1dNcmhlVnFtS2NLUEJZM3Izdz09 
 

  Īsi par dzejnieku Kārli Vērdiņu (no literatura.lv):   
 
Viens no nozīmīgākajiem un pazīstamākajiem savas paaudzes dzejniekiem. Dzejai 
raksturīgs ironisks skatījums uz sociālām konvencijām, kultūras un literatūras tradīcijām; 
tautas psiholoģijas portretēšana, groteska, kā arī labsirdīgs humors, erotisms un 
cilvēkmīlestība. Raksta dzeju gan pieaugušajiem, gan bērniem. 
 
Vairāku nozīmīgu literāru apbalvojumu laureāts, tostarp – trīskārtējs Latvijas Literatūras 
gada balvas saņēmējs. Patlaban – pētnieks LU Literatūras, folkloras un mākslas 
institūtā. Dzeja tulkota vairākās pasaules valodās. Sadarbojies ar dažādiem latviešu 
komponistiem un mūziķiem, rakstot libretus un dziesmu tekstus. Atdzejojis modernisma 
autoru dzeju, tulkojis arī Latvijas krievu autoru darbus. Kopš 2016. gada studē 
salīdzināmās literatūras programmā Vašingtona Universitātē Sentluisā.  
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 Vai jums mājās ir mīļa glezna, ko patiktu redzēt arī citiem?  

Kāpēc jums šis gleznotājs patīk? 
Vai jums ir interesants stāsts par to, kā jūs šo gleznu iegādājāties? 

Vai glezna jums kaut ko atgādina vai rada kādas īpašas izjūtas? 

Dalīsimies ar šiem stāstiem un šīm gleznām! 

Sapulcēsimies ar Zoom saiti 
9. JANVĀRĪ 4OS PĒCPUSDIENĀ 

un parādīsim viens otram gleznas, kuras ir mūsmājās! 

Baudīsim jauku pēcpusdienu kopā ar skaistām gleznām un interesantiem stāstiem! 

GLEZNU IZSTĀDE 

PIRMS 9. JANVĀRA TIKŠANĀS: 
• Izvēlieties gleznu/gleznas 
• Piesakieties šim vakaram, rakstot Indrai Halvorsonei(ikulite@yahoo.com) 
• Nosūtiet gleznas bildi Indrai vai izdomājiet, kā varat uzlikt datoru tā, lai varētu 
parādīt gleznu/gleznas tikšanās reizē 
• Sagatavojiet īsu stāstu, apmēram 3 minūšu garumā 

9. JANVĀRĪ: 
• Pievienojieties Zoom saitē, kura tiks izsūtīta tanī dienā un 
arī publicēta Latvieši Minesotā FB lapā 

I. Halvorsone 612-382-3910 
B. Olingere  651-340-4236 



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 
Datoru termini 

tīmeklis,  web 
tīmekļa vietne,  website 
mājaslapa,  home page 
saite,  link  (piem. skolas mājaslapā 
atrodas saites uz citu skolu 
mājaslapām) 
tiešsaiste,  online  (piem. virsraksts 
Koronavīruss: mācību resursi 
tiešsaistē) 
sociālie tīkli,  social network 
klēpjdators,  laptop computer 
planšetdators,  tablet computer 
viedtālrunis,  smartphone 
zibatmiņa,  flash drive 



 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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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, January 10, 10:30 am – Church Service. 

Sunday, January 17, 10:30 am – Church Service. 

Sunday, January 24, 10:30 am – Church Service. 

Sunday, January 31, 10:30 am – Church Service.   

LOAM (Latvian Organizations in Minnesota) annual general meeting at 12:00. Zoom meeting. 

Sunday, February 7, 10:30 am – Church Service. 

Sunday, February 14, 10:30 am – Church Service. 

Sunday, February 21, 10:30 am – Church Service. 
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