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Mūsu kalpošanas spēju aptveršana ir saistīta ar mūsu 
domāšanu par kalpošanu, kuru mēs varētu darīt.  
Rom. 12:3 oriģināltekstā 4 reizes lietota viena un tā paša 
vārda sakne, kas nozīmē domāt (“nedomājiet augstāk kā 
vajadzīgs domāt, bet domājiet saprātīgi”), bet šī 
domāšana jādara “katram tā, kā Dievs ir iedevis ticības 
mēru”.

Tas nozīmē, ka, pirmkārt, kalpošana sākas ar mūsu 
domāšanu – ar prāta iesaistīšanu. Otrkārt, ir jādomā pēc 
mums Dieva dotā “ticības mēra”, kas ir Dieva dots spēks 
kristietim viņa kalpošanas aptveršanai, tas ir katram 
atšķirīgs ticības mērs, tomēr pastāv kopībā.

Cik daudz tu esi iesaistījis prātu kalpošanā Dievam? Ir 
laiks to darīt! Jēzus bija Dieva sūtīts Glābējs, bet 
interesanti ir tas, ka savas dzīves laikā uz zemes Viņš bija 
mācītājs. Viņš mācīja un lika mācīt jaunos mācekļus  
(Mt. 28:20), ko arī apustuļi darīja (Ap. d. 2:42).  

LBDS piedāvātās izglītības programmas kļūst arvien 
plašākas, tā nākot draudzēm palīgā izaicināt un stimulēt 
mūsu prātu un iesaistīt mūsu domāšanu.

Aicinu ikvienu draudzes locekli iesaistīt savu prātu aktīvā 
kalpošanā Dievam. Varbūt kādus no jums Dievs aicina 
īpašā mācību ceļojumā pie cilvēkiem, kas paši jau ir 
mācījušies un tagad ir gatavi savu pieredzi un zināšanas 
celt “priekšā uzticīgiem cilvēkiem, kas būs noderīgi mācīt 
atkal citus”. (2. Tim. 2:2.)

Vēlu Dieva palīdzību, izdarot svarīgās izvēles sava prāta 
nodarbināšanai, lai tas dotu labu atbalstu mūsu 
kalpošanai un liecināšanai par Jēzu.

Mārtiņš Balodis
Liepājas Pāvila draudzes mācītājs
LBDS padomes loceklis

LATVIJAS BAPTISTU DRAUDŽU SAVIENĪBA

Pašizmaksa 0.30 Ls



Ir noslēdzies pirmais Baltijas Pastorālā institūta (BPI) 
darbības semestris, kuru gribētos salīdzināt ar maratona 
pirmo posmu: tik garu un izaicinošu un reizē – tikai pašu 
sākumu. BPI mērķis ir mācīt, stiprināt un nodrošināt ar 
resursiem rūpīgi izvēlētus jaunus mācītājus un vadītājus, lai 
viņi pasludinātu Evaņģēliju, dibinātu un vadītu ietekmīgas, 
misiones apziņā sakņotas draudzes stratēģiski svarīgās 
vietās Latvijā, Baltijas reģionā un aiz tā robežām. 

Pirmajos sešos mēnešos studenti ir intensīvi strādājuši 12 
ārvalstu un 11 vietējo pasniedzēju vadībā. Studenti ir 
padziļinājuši savu izpratni par Bībeli, teoloģiju, vēsturi un 
pastorālo kalpošanu. Viņi ir apguvuši virkni prasmju un 
iemaņu, piemēram, tādās praktiskās kalpošanas jomās kā 
Dieva Vārda skaidrošana un sludināšana, finanšu pārvalde, 
pārmaiņu ieviešana draudzē, laika plānošana, specializētu 
kalpošanu vadīšana u. c. Vairāki vieslektori ir aicinājuši 
studentus domāt par to, kā kristieši var būt “gaisma” un 
“sāls” mūsdienu sabiedrībā jaunos un reizēm pat radikālos 
veidos. Arī  vadītāja īpašības un raksturs ir jomas, kurās 
studenti pastāvīgi tika mudināti augt Kristus vadībā. 

Vasara BPI studentu dzīvē ienes zināmu pārtraukumu (nav 
nodarbību, nav jābrauc uz Rīgu katru nedēļu), taču katrs 
vīrs aktīvi iesaistīsies vairākos vasaras kalpošanas projektos 
vietējās draudzēs un ārpus tām. Mēs ceram, ka arī šis 
praktiskais mācību posms būs noderīgs katram studentam 
rakstura veidošanai, jaunu atziņu un prasmju gūšanai, kā arī 
jaunu jautājumu uzdošanai – atbildes uz tiem tiks meklētas 
rudenī, atkal kopīgi pulcējoties uz nodarbībām Rīgā.

BPI pašlaik mācās šādi studenti: Jānis Akmens (Kauguri), 
Mārtiņš Baštiks (Rīga), Andris Bite (Madona), Edgars 
Deksnis (Liepāja), Māris Dembovskis (Gulbene), Jānis 
Jūrmalis (Kuldīga), Deivids Kingdons (Tilža), Valters Mitāns 
(Mazsalaca), Dainis Pandars (Ogre), Andrejs Priedītis 
(Rīga), Pēteris Tervits (Priekule), Miroslavs Tumanovskis 
(Rīga) un Andrejs Zumbergs (Dundaga).

Paldies par jūsu lūgšanām par Baltijas Pastorālo institūtu. 
Turpināsim lūgt, lai Dievs savā lielajā žēlastībā stiprina, 
māca un veido studentus par vīriem pēc sava prāta. Lūgsim 
par studentu ģimenēm un kalpošanu dažādās Latvijas 
draudzēs un pilsētās. Lai Dieva Valstība Latvijā turpina 
izplatīties caur šiem vīriem, kas atsaukušies Dieva 
aicinājumiem! 

Uzņemšana studijām BPI 2009. gada grupā: Sekojiet 
informācijai “Baptistu Vēstnesī”. Ievadkursi potenciālajiem 
BPI studentiem notiks vienu reizi mēnesī, sākot no 2008. 
gada septembra. Mācību sākums: 2009. gada janvārī. 

Līva Fokrote
Baltijas Pastorālā institūta 
Studiju daļas vadītāja

Pastorālās 
apmācības 
programma

Dainis Pandars: BPI es esmu ieguvis daudz jaunu zināšanu, kas 
noder un noderēs turpmāk kalpošanā Dievam. Tāpat tā ir bijusi 
lieliska iespēja mācīties no pasniedzējiem, kuriem ir bijusi vērā 
ņemama kalpošanas pieredze. Esmu bagātīgi papildinājis savas 
zināšanas, kultūras izpratni, kā arī esmu uzlabojis prasmīgumu. BPI 
mācību intensitāte ir atstājusi ietekmi uz manu raksturu. No katra 
mācītāja esmu kaut ko mācījies – no citiem vairāk zināšanas, no 
citiem vairāk rakstura īpašības. Es vēlētos kādu dienu praktiski kalpot 
kopā ar dažiem no mūsu pasniedzējiem.

Miroslavs Tumanovskis: Esmu iemācījies sākt pielietot prasmes un 
zināšanas. BPI ir stimulējis mani daudz efektīvāk plānot savu laiku – 
es tagad varu vairāk paveikt. Esmu iemācījies novērtēt citus, ticēt 
citiem un ticēt arī saviem spēkiem!

Māris Dembovskis: No pasniedzējiem kā personībām vislielāko 
ietekmi uz mani ir atstājis mācītājs Kīts Poters (ASV), kuru vērojot 
sapratu, ka mēs varam dot citiem tikai to, kas mums ir. Kenu Pitčeru 
(Čehija) savukārt iepazinu kā cilvēku, kas saprot un cenšas nospraust 
veselīgas robežas savā dzīvē, pat ja tas nav ērti un vienkārši. Mācītājs 
Džims Amanduss (ASV) mani mudināja domāt par to, ko es gribu, lai 
cilvēks paņem sev līdzi no dievkalpojuma.

Andrejs Zumbergs: Visvērtīgākais man ir bijis vienotais kolektīvs un 
pasniedzēju briedums, atvērtība un atklātība visos jautājumos. Svarīgi 
man arī bija runāt par aktuālām tēmām un stiprināt citus rīta 
svētbrīžos.

Jānis Jūrmalis: Šajos mēnešos mums bija iespēja mācīties no 
labiem un pieredzējušiem pasniedzējiem. Divi no viņiem mani 
ietekmēja visvairāk: Kīts Poters, kas uzsvēra nepieciešamību pēc visu 
paaudžu cilvēkiem draudzē un prasmi veidot attiecības ar viņiem un 
iesaistīt viņus kalpošanā, un Džims Amanduss, sludināšanas 
pasniedzējs, kas mācīja būtiskus jautājumus ļoti praktiskā veidā.

Andrejs Priedītis: Ko es ne par ko nemainītu šajā BPI semestrī? 
Nekad nemainītu sadraudzību un brāļu aizlūgšanas. Lekcijās iegūtās 
zināšanas. Pasniedzēju raksturu, ko varēju novērot lekcijās un 
kopīgās pusdienās. Mani īpaši ietekmēja mācītājs Kīts Poters (viņa 
personība pat vairāk nekā viņa lekcijas) kā pazemīgs un vienkāršs 
vadītājs.

B a l t i j a s  P a s t o r ā l ā  i n s t i t ū t a



Jānis Akmens: Mācības BPI ir ietekmējušas mani un manu 
kalpošanu. Dievs ir mainījis manu raksturu, un, mainoties 
raksturam, savā ziņā ir mainījusies mana kalpošana draudzē.  Es 
esmu saņēmis atbildes uz dažiem jautājumiem, esmu izmantojis 
BPI iegūtās zināšanas un prasmes, gatavojot svētrunas. Man ir 
īpaši palīdzējuši tie pasniedzēji, kas paši ir ilgstoši kalpojuši 
draudzē (Als Džeksons, Bils Zips, Edgars Mažis), jo ir devuši 
praktiskus padomus.

Mārtiņš Baštiks: BPI es esmu ieguvis jaunas Bībeles un teoloģijas 
zināšanas. Svarīgi man ir arī jaunie draugi, no kuriem esmu varējis 
daudz mācīties. Šajā laikā man ir bijis iespējams praktizēt iegūtās 
zināšanas, kas ir liels pluss manai kalpošanai. Man ir arī kļuvis 
skaidrāks, ko es vēlos darīt kalpošanā nākamā gada laikā.

Valters Mitāns: Ko man ir devis BPI? Pirmkārt, jaunus draugus – 
brāļus. Otrkārt, pieredzi no pieredzējušiem mācītājiem, kādu nekur 
citur man nav bijis iespējams iegūt. Treškārt, spēcīgu stiprinājumu 
savās personīgajās attiecībās ar Dievu. Vēl arī lielāku skaidrību par 
savu dzīvi, Dieva mērķi tai un kalpošanas nozīmi.

Deivs Kingdons: Viens no svarīgākajiem aspektiem man ir bijis 
piedzīvot sadraudzību ar tik foršiem puišiem. Mums kopā ir bijis 
jautri, bet es arī esmu mācījies no viņiem daudz jauna par Latvijas 
kultūru. Vēl man ir bijis nozīmīgi tas, ka esmu mācījies vārdus, kas 
izsaka manus sapņus par to, kāda varētu izskatīties Kristus līgava 
Latvijā, un ka man ir kļuvis skaidrāks, kā to īstenot. Bet vissvarīgāk 
man ir bijis turpināt tiekties iepazīt Dievu, kurš, jo vairāk mēs Viņu 
iepazīstam, jo vairāk atklājas lielāks, svētāks, varenāks un arī 
noslēpumaināks nekā iepriekš.

Pēteris Tervits: Mans lielākais ieguvums? Vienmēr grūti atbildēt uz 
jautājumu, ja tajā iekļauts vārds “lielākais”. Saprotams, pareizā  un 

arī patiesā atbilde 
ir – Dievs. Tomēr 
viens no mūsu 
pasniedzējiem 
mūsu atbildes, 
kuras veidoja 
viens, lai arī 
dažkārt ļoti svarīgs 
vārds, nepieņēma, 
sakot – paskaidro! 
Tad jāsaka, ka 
lielākais ieguvums 
šajā semestrī bija 
cilvēki – kursa 

biedri (jauki, ka var mācīties mācību iestādē, kur kursa biedri ir 
cilvēki, no kuriem daudz ko var iegūt), pasniedzēji (lieliski ir 
mācīties mācību iestādē, kur pasniedzēji ir cilvēki, no kuru dotajām 
zināšanām un pieredzes ir grūti daudz neiegūt), BPI vadība un 
darbinieki, atbalstītāji (cilvēki, kuri izdara ļoti daudz, lai iegūšanas 
process būtu viegls un patīkams).

Edgars Deksnis: Šis semestris BPI man ir bijis liels 
izaicinājums. Ne tikai tāpēc, ka paralēli bija jāpabeidz 
(veiksmīgi) mācības Rīgas Stradiņa universitātē, bet arī tā lielā 
informācijas apjoma dēļ, kuru ieguvu mācību laikā. Es esmu 
iepazinis savus kolēģus, un daži ir kļuvuši man par labiem 
draugiem. Noteikti, ka liels ieguvums ir dažādas zināšanas 
Bībeles jomā, jo mana lielākā vēlēšanās bija tieši labāk izprast 
Bībeli, lai labāk varētu to skaidrot cilvēkiem.

Andris Bite: Nākot uz BPI, domāju, ka šeit iegūšu pamatīgas 
akadēmiskas zināšanas. Taču, uzsākot mācības, biju izbrīnīts 
– ne grieķu valodas, ne retorikas! Tikai tagad esmu sapratis, 
ka BPI gan māca, gan iedvesmo, gan audzina. Un manai 
zināšanu bagāžai, nākot mācīties, nav nekādas nozīmes. 
Nozīme ir tam, vai es esmu sadzirdējis aicinājumu no Dieva, – 
tad nāk viss pārējais. Pēdējos mēnešos Dievs mani 
galvenokārt ir mainījis raksturā. Tiekšanās uz svētāku dzīvi, 
dziļāka kalpošana Dievam, baptistu atziņas kopšana – tas 
man ir svarīgi. Ar nepacietību gaidu rudeni!

Lai esošās draudzes tiktu vadītas un lai jaunas draudzes 
varētu tikt dibinātas, šodien, tāpat kā Kristus laikā, ir 
nepieciešami vīri, kuri sadzird kalpošanas aicinājumu un 
uzdrīkstas tam paklausīt. Tas attiecas ne tikai uz puišiem, kuri 
tikai nesen pabeiguši vai gatavojas beigt vidusskolu, tas 
attiecas arī uz vīriem, kam jau ir lielāka vai mazāka darba 
pieredze, sekmīgi izveidota karjera vai nostabilizējies bizness. 
Kristus, izvēloties 12 apustuļus, aicināja dažādu profesiju un 
atšķirīgu raksturu cilvēkus. Tie bija cilvēki, kam aicinājums 
maksāja to, kas viņiem bija –  ērtu un stabilu dzīvi, laivas, 
tīklus, darbu muitā. Arī šodien Kristus aicina!

Latvijas Baptistu draudžu savienība aicina brāļus pieteikties 
pastorālo studiju ievadkursiem, kas palīdzēs izprast mācītāja 
kalpošanas būtību. Tā būs iespēja noskaidrot savu 
aicinājumu un pārliecināties, vai Tu vēlies uzsākt pilna laika 
studijas Baltijas Pastorālajā institūtā. Jaunais kurss studijas 
uzsāks 2009. gada janvārī.

Kas man jādara, lai pieteiktos ievadkursiem?

Tev ir jāaizpilda pieteikuma lapa, kuru Tu vari lejupielādēt no 
www.lbds.lv vai saņemt pa e-pastu, rakstot uz bpi@lbds.lv , 
vai pastu, rakstot uz: Baltijas Pastorālais institūts, Lāčplēša 
iela 37, Rīga, LV-1011.

Ko darīt, ja nav iespējams apmeklēt visus ievadkursus?

Šie ievadkursi tiks veidoti kā atsevišķi semināri reizi mēnesī 
no septembra līdz decembrim. Tajos tiks aplūkoti dažādi 
kalpošanas aspekti, tāpēc ir iespējams kādu semināru izlaist 
vai sākt tajos piedalīties vēlāk. Taču mēs ceram, ka ikvienam 
no jums būs iespējams piedalīties visos semināros.

Informācija par semināru datumiem un lektoriem, rakstot uz 
e-pastu bpi@lbds.lv



Izglītība visos laikos ir bijusi augsti vērtēta, un mūsu sabiedrība 
nav izņēmums. Laba izglītība nekad nav tikusi noniecināta arī 
kristīgajā Baznīcā. Tieši Baznīcas paspārnē radās pirmās skolas 
Latvijā, tāpēc atdalīt izglītību no kristietības ietekmes nav 
iespējams. Tomēr režīmu un varu maiņas Latvijā ir veicinājušas, 
ka vienā brīdī izglītība ir tikusi atdalīta no Baznīcas ietekmes, un 
rezultāti nav iepriecinoši. Šodien sabiedrība, ieskaitot mūsu 
izglītības sistēmu, ir izveidojusi cilvēkus, kuriem ir zināšanas, bet 
nav dievbijības, kuri ir prasmīgi, bet kuru ētikas pamats nav Dieva 
baušļi. Tieši tāpēc kristietībā bāzēta izglītība šodien ir vajadzīga 
vairāk kā jebkad agrāk. Kristus ir sacījis, ka Viņa sekotāji ir zemes 
sāls. Laikā, kad kristiešu iespaids Latvijā nebūt nav tik nozīmīgs 
un stiprs, mēs domājam par to, kā attīstīt un veidot izglītības 
iestādi, kas būtu balstīta Bībeles mācībā un praksē. Patiesībā 
nekas jauns jau nav jāizgudro. Kopš 1922. gada mūsu draudžu 
locekļiem ir bijusi iespēja mācīties baptistu seminārā, kurš gan 
padomju gados bija slēgts. 1991. gadā atjaunotais Teoloģiskais 
seminārs deva iespēju sagatavot mācītājus un draudžu 
darbiniekus. Kopš 2005. gada mums ir Kristīgās vadības koledža, 
kurā ikviens var mācīties gan teoloģiju, gan praktisko kalpošanu. 
Šajā rudenī KVK dzīvē ienāks pārmaiņas. Par tām esmu aicinājis 
pastāstīt Jāni Grāvīti, Edgaru Maži un Oļegu Jermolājevu.

Pastāstiet par sevi

Jānis Grāvītis: “Esmu 34 gadus vecs 
uzņēmējs ar 16 gadu pieredzi 
uzņēmējdarbībā.   
Pašreiz mūsu holdingā Excelsio 
ietilpst 50 uzņēmumi 8 valstīs 
ar apgrozījumu 100 miljoni EUR 
gadā. Man ir ģimene, trīs bērni. 
Strādāju arī vidusskolā par skolotāju.”

Edgars Mažis: “Esmu 43 gadus vecs 
mācītājs ar 20 gadu pieredzi. Šobrīd 
vadu Rīgas Āgenskalna baptistu 
draudzi un esmu pasniedzējs KVK, 
Lutera Akadēmijā. 18 gadus esmu 
ģimenes cilvēks, mums ar Kristīni ir 3 
bērni. Esmu studējis matemātiku un 
ieguvis divas maģistra izglītības 
teoloģijā.”

Oļegs Jermolājevs: “Man ir 30 gadu. 
Kalpoju Cēsu baptistu draudzē un no 
1999. gada esmu iesaistīts izglītības 
darbā gan Teoloģiskajā seminārā, 
gan Kristīgās vadības koledžā. 
Domājot par kalpošanu un darbu 
koledžā, esmu pateicīgs savai sievai, 
kuras atbalsts ļauj darīt to, kas ir 

mans aicinājums. Ģimenē audzinām divus dēlus.”

Kāpēc jums ir svarīga izglītība?

J.G. Viena lieta ir darboties savā aicinājumā, otra – tie ir tavi sapņi. 
Es  vienmēr esmu sapņojis par veselīgu jauniešu sabiedrību, jo 
caur to mēs vēlāk redzēsim arī veselīgu sabiedrību kopumā.

E.M. Zināšanas, kuras esam iemācījušies, mums neviens nevar 
atņemt. Protams, tās ir jālieto, tikai tad tās nezaudē savu asumu 
un spēku. Man nav bijis jāšaubās par izglītošanās 
nepieciešamību, jo katrs mācību posms manā dzīvē ir palīdzējis 
kalpot un iegūt jaunas zināšanas, lai varētu veiksmīgāk kalpot 
sabiedrībā.

O.J. Izglītība ir sava veida “instrumentu krātuve”, kuru mēs esam 
aicināti vienmēr papildināt. Pie tam paturot prātā, ka izglītība nav 
pašmērķis, bet sava veida misija, lai labāk piepildītu gan Dieva 
doto aicinājumu, gan izvēlēto profesiju. Jo plašāks ir mūsu 
darbarīku klāsts, jo vieglāk ir piepildīt uzdevumus, kurus 
nepieciešams paveikt mērķa sasniegšanai. Tādēļ arī manā dzīvē 
izglītībai ir nozīmīga loma. Teoloģiskā semināra ilggadējais 
direktors Dr. Ilmārs Hiršs ir sacījis, ka Dievam un draudzēm ir 
nepieciešami vienlaicīgi teoloģiski un dziļi dievbijīgi cilvēki. 
Izglītība savienojumā ar patiesu dievbijību palīdz Kristus nesto 
gaismu nepadarīt par tumsu mūsu līdzcilvēku acīs, tā palīdz 
redzēt plašāk, apjaust vēl tālāk sasniedzamos mērķus un būt 
kustībā uz priekšu.

Kā jūs vērtējat izglītības sistēmu Latvijā?

J.G. Mūsu izglītības sistēma ir tāda pati kā lielākā daļa šo 
sistēmu pasaulē. Dod ļoti daudz zināšanu, maz iemaņu un 
pieredzes. Pedagogus, kuri atnāk ar pozitīvām un atvērtām 
domām, pārvērš par sistēmas vergiem, jo vieglāk ar skolniekiem ir 
komunicēt nevis uz vienlīdzīgiem principiem, bet gan uz kunga un 
kalpa attiecībām balstītiem… Skolu produkts – lielākā daļa 
skolnieku nevis runā par savu aicinājumu, bet gan par labu māju, 
auto un citām materiālām lietām. Tas viss mums tiks dots arī tad, 
ja mēs runāsim par aicinājumu. Kāpēc gan mēs skolā nevarētu 
runāt par mērķiem un sapņiem? Lai sasniegtu gudrību, mums ir 
nepieciešama pareiza attieksme pret garīgo vertikāli, zināšanas 
un pieredze. Mūsu sabiedrībā skola dod ļoti daudz zināšanu, bet 
gandrīz neko pieredzei (jo tā rodas caur darīšanu). Tā mēs 
gudrību varam palaist garām.

E.M. Pievienojos Jānim. Izglītības sistēma Latvijā tā arī nav 
nostabilizējusies. Nemitīgie centieni kaut ko mainīt ir padarījuši 
skolotāju par birokrātu, kuram ne tikai jālabo mājas darbi, bet 
jāraksta atskaites. Nereti rodas izjūta, ka kādam ir izdevīgi 
novājināt mūsu skolotājus un padarīt mūsu jauniešus nenoturīgus 
reālai dzīvei… Bet ir tik svarīgi, lai klases priekšā nestāvētu 
noguris un samocīts pedagogs, bet gan skolotājs, kurš pats tic, 
ka dzīvē ir iespējamas izmaiņas, un kurš pāri visam atzīst, ka visas 
gudrības iesākums ir dievbijība.

Jānis Grāvītis ar ģimeni.

Edgars Mažis ar ģimeni.

Jauns redzējums 
un izaicinājumi

K r i s t ī g ā s  v a d ī B a s  K o l e d ž a



O.J. Izvērtējot savu mācību laiku vispārizglītojošajās skolās, bieži 
nākas tikai šodien atklāt daudzu zināšanu aktualitāti un 
nepieciešamību ikdienas dzīvē. Ja skolu pedagogi prasmīgāk 
mācītu, kā apvienot teorētiskās zināšanas ar praktisko 
pielietojamību, mums nenāktos tik lielā mērā uztraukties par 
motivācijas trūkumu skolēnu vidū. Es teiktu, ka lielāku uzsvaru 
vajadzētu veltīt tam, lai ne tikai mācītu par lietām un jautājumiem, 
bet iemācītu, kā lietot un kur pielietot iegūtās zināšanas. To pašu ir 
svarīgi atcerēties, kad domājam par teoloģisko izglītību. 

Kāpēc tieši KVK?

J.G. Pirmkārt tāpēc, ka kristīgās vērtības ir manas vērtības. Otrkārt, 
tieši kristīgās draudzes bija vieta, no kurienes ir attīstījusies skolu 
sistēma (arī mūsu skola ir dibināta 1922. gadā). Treškārt, sabiedrībā 
ir jūtama vērtību devalvācija, un, manuprāt, tieši kristietība ir 
atbildīga par vērtību nostiprināšanu. Un tieši uz vērtībām balstīta 
izglītība, arī profesionāla, ir ietekmīgāka un ilgdzīvojoša. Ceturtkārt, 
mēs nepietiekami izmantojam kristietības vārdu tirgus iekarošanā. 

E.M. KVK jau ir laba pieredze un bāze, lai tālāk attīstītu jaunas 
programmas. KVK turpinās jau iesāktās programmas. Turpināsim 
dot pamatzināšanas teoloģijā, draudzes administrācijā. Sociālā 
darba organizēšanas programma dos iespēju arī turpmāk sagatavot 
cilvēkus, kuru kalpošana Latvijas sabiedrībai ir absolūti 
nepieciešama.

O.J. Mana interese ir saistīta ar mūsu draudžu vēsturi. Interesanta 
lapaspuse tajā ir Garīgā semināra darbs, kurš tika uzsākts 1922. 

gadā. Aizraujošas ir 
daudzas liecības gan 
par pasniedzējiem, 
gan par 
semināristiem – kā 
viņi sevi dēvēja. 
Koledža šodien 
turpina šo brīnišķīgo 
darbu, un tas, kas 
mani motivē strādāt, 
ir sava veida 
atbildība visu to 
cilvēku priekšā, kuru 
dzīves un mīlestība ir 
piederējusi 
semināram un visam 
mūsu izglītības 
darbam. Koledža ir 
vērtība, kuru, 
pienācīgi novērtējot, 
ir jāattīsta tālāk, lai 
priekš daudziem tā 
varētu kļūt par vietu, 
kur sagatavoties 
kalpošanai un 

pilnveidot savu kristīgās pasaules redzējumu. 

Ar ko KVK atšķirsies no citām skolām?

J.G. Svarīgākais ir, lai tā būtu koledža, kur sūtīt savus bērnus 
mācīties. Ir pieņemts teikt – jums ir jauka skola, lai jums izdodas –, 
bet savus bērnus sūtīt uz citām skolām. Mūsu skola būs labākā 
koledža Latvijā. Mācīsim gan akadēmiskās zināšanas, gan pieredzi, 
gan iemaņas. Mēs vēlētos, lai mūsu studenti paralēli strādā un 
uzreiz izmanto zināšanas un iemaņas, ko ieguvuši. Mūsu pasniedzēji 
būs pieprasīti biznesa lektori – tie būs biznesa apmācību līdera 
Nordic Training International pasniedzēji, autoritātes  kristietībā; viņi 
būs no Latvijas, ASV, Ukrainas un citām valstīm. Mūsu pasniedzēji 
būs praktiķi gan kristīgajā ētikā, gan uzņēmējdarbībā un sociālajā 
darbā.

E.M. Aizvadītajos 18 gados Latvijas Baptistu draudžu savienības 
mērķis ir bijis sagatavot izglītotus pasniedzējus, kuri var kvalitatīvi 
mācīt kristīgos priekšmetus. Tādi pasniedzēji kā Dr. Ilmārs Hiršs, 
Oļegs Jermolājevs, Edgars Mažis, Mārtiņš Balodis, Līksma Puķīna, 
Jānis Krūze kopā ar citiem jau esošiem un jauniem pasniedzējiem 

dos stabilas zināšanas un praktiskās iemaņas kristīgajos 
priekšmetos.

O.J. Kristietības priekšmetos man svarīgi ir, lai tas, ko man māca 
un uz ko aicina, būtu mana pasniedzēja ikdienas pieredze. Ir 
svarīgi, lai ikviens klausītājs var arī redzēt kristietību dzīvē. Ar to 
arī mums būtu jāatšķiras. Citiem vārdiem sakot – ir svarīgs ne 
tikai saturs, kuru nododam studentam, bet arī pats trauks vai 
kanāls. Par kristīgu nepadara nosaukums, bet gan Kristus vēsts 
izdzīvošana ikdienas dzīvē. Tāpēc, lai kādās studiju programmās 
studenti mācītos, ir svarīgi paturēt šo prātā un īstenot dzīvē. 
Kamēr tā būs, mēs būsim kristīga koledža.

Kādi ir jūsu nākotnes plāni?

J.G. Protams, mēs savā skolā izveidosim veiksmes stāstus – 
jauniešus, kuri sasniegs vairāk kā mēs. Un jau tuvākajā laikā 
mēs skolu akreditēsim, lai absolventi varētu iegūt bakalaura 
grādu. Esam sākuši pārrunas ar sadarbības partneriem, lai mūsu 
studenti varētu turpināt izglītību kādā ASV skolā.

E.M. Padarīt KVK par skolu, kurā ir kristietībā bāzēta izglītība, 
kas sagatavotu ne tikai draudžu mācītājus un darbiniekus, bet 
kristiešus, kuri ir spējīgi nest izmaiņas sabiedrībā.

O.J. Būtu svarīgi attīstīt studiju programmas dažādās disciplīnās, 
lai radītu bāzi tālākam mērķim kļūt par kristīgu augstskolu. 
Koledžas attīstībai ir svarīga sadarbība ar citām augstākās 
izglītības institūcijām Latvijā un ārzemēs. Kopš 2002. gada mūsu 
izglītības iestādē var mācīties neatkarīgi no konfesionālās 
piederības. Tāpēc, attīstot izglītības darbu tālāk, ir svarīgi gan 
piepildīt mūsu draudžu izglītības vajadzības, gan arī sekmēt to, 
ka ikviens kristietis vai tai simpatizējošs cilvēks var izvēlēties 
koledžu par savu skolu. Koledžai ir jākļūst par logu uz mūsu 
sabiedrību, aiznesot kristietību atpakaļ ikdienā caur koledžas 
absolventiem. Un tā jau ir misija!

Jūsu aicinājums jauniešiem.

O.J. Lielas uzvaras sākas ar grūtu un neatlaidīgu darbu. Gribu 
aicināt ikvienu jaunieti, pārvarot ikdienas pretestību, tiekties uz 
šīm nopietnajām uzvarām. Koledža ir vieta, kur šodien sākt 
kaldināt rītdienas uzvaras gan ikdienas darbam, gan Kristus 
godam. Kāpēc gan to nesākt ar šo mācību gadu?! 

E.M. Aicinu ne tikai jauniešus, bet arī tos, kuriem jau ir pirmā 
izglītība, nākt un papildināt savas zināšanas. Bībele iedrošina 
krāt gudrību un to lietot. Izmantosim šo reto iespēju, kas šobrīd 
ir Latvijā!

J.G. Nestāviet malā, darbojieties un esiet atbildīgi, veidojot 
nākotnes sabiedrību!

Nāciet uz mūsu koledžu – mēs varam jums dot visu, kas tam 
nepieciešams. Un par skolu.

Nākot pie mums, jūs kļūsiet par ātri augošiem uzņēmējiem un 
profesionāliem vadītājiem – gan biznesā, gan sociālajā darbā, 
gan valsts pārvaldē.

Mācības sāksim 1. oktobrī.

Mācīsimies divus gadus katru otro ceturtdienu, piektdienu, 
sestdienu.

Skolas mācību apmaksā ieguldīto naudu iemācīsim atpelnīt jau 
pirmajā pusgadā.

Mēs esam gatavi runāt ar katru individuāli, lai saskaņotu vēlmes 
un vajadzības un sīkāk izskaidrotu visu par mūsu skolu. Visvairāk 
gaidām mācīties gribētājus no baptistu draudzēm, jo skolas 
pirmsākumi meklējami tieši tur. 

Zvaniet Ievai 26012040 vai Oļegam 26335811  
vai rakstiet ieva.personalvadiba@excelsio.lv; kvk@kvk.lv , 
vai nāciet uz mūsu www.kvk.lv un aizpildiet pieteikuma anketas.

Oļegs Jermolājevs ar ģimeni.



No 30.06.-6.07.

Pateiksimies un lūgsim par:

draudzēm, kurās šomēnes notiek • 
nometnes, Vasaras Bībeles skola un 
kristības;

Pāvilostas draudzi un mācītāju Denisu • 
Doroņinu ar ģimeni;

Gruzijas Evaņģēlisko baptistu • 
savienību ar 75 draudzēm un 5085 
locekļiem;

Piltenes draudzi un mācītāju Miervaldi • 
Lindmani ar ģimeni;

LBDS vadību – bīskapu Pēteri Sproģi • 
ar ģimeni un bīskapa vietnieku Pēteri 
Eisānu ar ģimeni.

No 7.07.-13.07.

Pateiksimies un lūgsim par:

jaunu draudžu veidošanu un • 
esošām misijas vietām;

Garīdznieku brālību, mācītāju • 
Andreju Šternu un visiem 
Latvijas mācītājiem;

Beļģijas Baptistu savienību ar • 
31 draudzi un 1100 locekļiem;

kapelānu kalpošanu armijā, • 
slimnīcās, cietumos, par 
paliatīvās aprūpes kalpošanu;

Baltijas Pastorālā institūta • 
brāļiem vasaras ceļos;

mūsu ļaudīm, kas saistīti ar • 
lauku darbiem, lai nepietrūktu 
Dieva svētība un izturība.

No 14.07.-20.07.

Pateiksimies un lūgsim par:

vajātiem kristiešiem islāma • 
zemēs;

Pitraga draudzi, mācītāju Edgaru • 
Freivaldu ar ģimeni;

Norvēģijas Baptistu savienību ar • 
77 draudzēm un 5000 locekļiem, 
kam šonedēļ notiek vasaras 
kopīgā nometne;

Pļaviņu draudzi, sludinātāju • 
Linardu Kaptānu ar ģimeni;

Kristīgo resursu centru un • 
vadītāju Andreju Priedīti; 

Svētdienskolu apvienību, par • 
semināru Liepājā. 

No 21.07.-27.07.

Pateiksimies un lūgsim par:

bērnu evaņģelizāciju Latvijā;• 

Priekules draudzi, sludinātāju • 
Pēteri Tervitu ar ģimeni;

Dānijas Baptistu savienību ar 50 • 
draudzēm un 5101 locekļiem;

Rēzeknes draudzi, sludinātāju • 
Aleksandru Vaļiuļinu;

muzikālo kalpošanu, vadītāju • 
Jāni Jūrmali.

No 28.07.-3.08.

Pateiksimies un lūgsim par: 

Māsu apvienību un padomi, par • 
nometni, kas notiek Mālpilī;

Āgenskalna draudzi un • 
mācītājiem Edgaru Maži un Jāni 
Balodi ar ģimenēm, par bērnu un 
draudzes nometnēm;

 draudzēm, kurām nav mācītāja – • 
Ģipka, Mālpils, Mazsalaca, 
Tempļa draudze, Saldus, 
Jēkabpils;

jauniešu vadītājiem un jauniešu • 
kalpošanu draudzēs ;

Betānijas draudzi, sludinātāju • 
Vitāliju Šeļembu ar ģimeni.

No 4.08.-10.08.

Pateiksimies un lūgsim par:

misijas brauciena svētīgu norisi • 
un aizsardzību Baškīrijā; 

Bēteles draudzi un sludinātāju • 
Nikolaju Vdovu;

Albānijas Baptistu savienību ar 8 • 
draudzēm un 250 locekļiem;

Rīgas Evaņģēlija draudzi un • 
sludinātāju Jervanu Grbčjanu;

Garīdznieku brālību, mācītāju • 
Andreju Šternu, par mācītājiem 
un viņu ģimenēm;

jaunu vadītāju audzināšanu.• 

No 11.08.-17.08.

Pateiksimies un lūgsim par:

Golgātas draudzi un mācītājiem • 
Andreju Šternu un Aivaru Atvaru, 
viņu ģimenēm;

Ukrainas neatkarīgo baptistu • 
draudžu brālību ar 129 draudzēm 
un 10 000 locekļiem;

Atmodas draudzi un sludinātāju • 
Borisu Posikaļuku ar ģimeni;

Kristīgo resursu centru un • 
vadītāju Andreju Priedīti;

Amerikas Latviešu baptistu • 
apvienību, priekšsēdi Uldi 
Ukstiņu.

No 18.08.-24.08.

Pateiksimies un lūgsim par:

Rīgas Internacionālo draudzi, par • 
draudzes padomi;

Kosovas Baptistu draudžu • 
sadraudzību ar 3 draudzēm un 
105 locekļiem;

Svētdienskolu apvienību, • 
bērniem vasaras nometnēs;

LBDS vadību – bīskapu Pēteri • 
Sproģi un bīskapa vietnieku 
Pēteri Eisānu ar ģimenēm;

vajātiem kristiešiem.• 

No 25.08.-31.08.

Pateiksimies un lūgsim par:

svētīgu Vasaras Bībeles skolu • 
norisi pirms mācību gada 
iesākuma;

Mateja draudzi, mācītājiem Pēteri • 
Sproģi, Pēteri Eisānu, Ainaru 
Baštiku, Kasparu Šternu ar 
ģimenēm;

Zviedrijas Baptistu savienību ar • 
222 draudzēm un17 054 
locekļiem;

Eiropas Māsu apvienības • 
komitejas pirmo sēdi Prāgā;

Baltijas Pastorālo institūtu; • 

Kristīgās vadības koledžu;• 

gatavošanos jaunajam mācību • 
gadam.

a i Z l ū g š a n U  K a l e n d ā r s

jūlijam /augustam
“Nesiet cits cita nastas, 

tā jūs piepildīsiet Kristus likumu!” 
(Galatiešiem 6:2)
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1. Apustuļu darbi 2:32-40; 2. Mozus 20:1-21
2. Apustuļu darbi 16:23-34; 2. Mozus 24:1-18
3. Mateja 18:1-6; 2. Mozus 25:1-22
4. Jāņa 19:31-37; 2. Mozus 32:1-14
5. Atklāsmes 3:1-4; 2. Mozus 32:15-35
6. Jāņa 6:1-15; Apustuļu darbi 2:41a-47; Psalms 139

7. 2. Laiku 30:13-22; 2. Mozus 33:1-23
8. Mateja 22:1-14; 2. Mozus 34:1-16
9. Caharijas 8:9-17; 2. Mozus 34:17-28

10. 1. Korintiešiem 10:16-17; 2. Mozus 34:29-35
11. Lūkas 22:14-20; 2. Mozus 40:1-17
12. Atklāsmes 19:4-9; 2. Mozus 40:34-38
13. Mateja 5:13-16; Efeziešiem 5:8b-14; Psalms 124

14. Jēkaba 2:14-26; Marka 3:7-19
15. 2. Korintiešiem 6:11-18; Marka 3:20-30
16. Jēkaba 3:13-18; Marka 3:31-35
17. Lūkas 11:33-36; Marka 4:1-9
18. Jāņa 18:19-24; Marka 4:10-20
19. Filipiešiem 2:12-18; Marka 4:21-25
20. Mateja 25:14-30; Filipiešiem 3:7-11; Psalms 119:25-32

21. 1. Ķēniņu 3:16-18; Marka 4:26-29
22. Ecehiēla 3:16-21; Marka 4:30-34
23. Mateja 19:8-12; Marka 4:35-41
24. Efeziešiem 5:15-20; Marka 5:1-20
25. Jāņa 19:9-16a; Marka 5:21-34
26. Lūkas 12:42-48; Marka 5:35-43
27. Lūkas 19:41-48; Romiešiem 9:1-8, 14-16; Psalms 119:33-40

28. Romiešiem 11:1-12; Marka 6:1-6
29. Lūkas 21:5-6, 20-24; Marka 6:7-13
30. Jāņa 4:19-26; Marka 6:14-29
31. Romiešiem 11:13-24; Marka 6:30-44

1. Lūkas 23:27-31; Marka 6:45-46
2. 5. Mozus 4:27-35; Marka 7:1-23
3. Lūkas 18:9-14; Efeziešiem 2:4-10; Psalms 119:41-48

4. Ecehiēla 17:1-6, 22-24; Marka 7:24-30
5. 1. Mozus 19:15-26; Marka 7:31-37
6. Marka 7:24-30; Marka 8:1-9
7. 1. Pētera 5:1-5; Marka 8:10-21
8. Lūkas 22:54-62; Marka 8:22-26
9. Jesajas 26:1-6; Marka 8:27-33

10. Marka 7:31-37; Apustuļu darbi 9:1-9; Psalms 147

11. Mateja 9:27-34; Marka 8:34-9:1
12. 4. Mozus 12:1-15; Marka 9:2-13
13. Mateja 17:14-20; Marka 9:14-29
14. Jēkaba 5:13-16; Marka 9:30-37
15. Lūkas 23:6-12; Marka 9:38-41
16. Jesajas 57:15-19; Marka 9:42-50
17. Lūkas 10:25-37; 1. Jāņa 4:7-12; Psalms 120

18. 5. Mozus 15:1-11; Marka 10:1-12
19. Amosa 5:4-15; Marka 10:13-16
20. 5. Mozus 24:17-22; Marka 10:17-27
21. Apustuļu darbi 4:32-37; Marka 10:28-31
22. Mateja 26:47-50; Marka 10:32-45
23. Jūdas 1,2,20-25; Marka 10:46-52
24. Lūkas 17:11-19; Romiešiem 8:14-17; Psalms 146

25. 2. Timotejam 1:1-6; Jeremijas 1:1-10
26. Jāņa 9:24-38; Jeremijas 1:11-19
27. Filemonam 1-16, Jeremijas 2:1-13
28. 1. Laiku 29:9-18; Jeremijas 3:1-10
29. Jāņa 13:31-35; Jeremijas 3:19-4:4
30. 2. Tesaloniķiešiem 2:13-17; Jeremijas 6:9-23
31. Mateja 6:25-34; 1. Pētera 5:5-11; Psalms 127

Mēneša lozungs:  
“Tu esi ap mani no visām pusēm. Tu turi Savu roku pār mani.”

(Psalms 139:5)

Mēneša lozungs:  
“Lūk, bērni ir tā Kunga dāvana,  

un bērnu svētība mums ir Viņa atlīdzība.”
(Psalms 127:3)

M ā c ī t ā j u 
P .  Š e r Š ņ o v u  P i e M i n o t

Sestdien, 14. jūnijā mūs sasniedza 
sēru ziņa, ka Dievs mūžībā saucis 
mācītāju Porfīriju Šeršņovu. LBDS 
bīskapa, padomes un Garīdznieku 
brālības vārdā izsakām dziļu 
līdzjūtību dzīvesbiedrei Diānai un 
pārējiem ģimenes locekļiem sakarā 
ar vīra, tēva un vectēva aiziešanu 
mūžībā. Līdzjūtība arī Ilaiķu baptistu 
draudzei, kurā māc. P. Šeršņovs 
uzticīgi kalpoja 23 gadus. Mācītājs P. Šeršņovs ir arī kalpojis 
Auces, Kuldīgas un Liepājas Pāvila draudzēs.

Uz P. Šeršņovu pilnībā varam attiecināt vārdus no 2. Tim. 4:7 – 8: 
“Labo cīņu esmu izcīnījis, skrējienu esmu pabeidzis, ticību esmu 
turējis. Atliek man tikai saņemt taisnības vainagu, ko mans Kungs, 
taisnais tiesnesis, dos man viņā dienā, un ne tikvien man, bet arī 
visiem, kas ir iemīlējuši Viņa parādīšanos.” Māc. P. Šeršņovs bija 
viens no cīnītājiem par evaņģēlija ticību. Pēdējā laikā tā bija cīņa ar 
grūtu slimību. Arī šajā cīņā viņš drosmīgi izturēja. Mums jāturpina 
šī cīņa un citi tajā vēl jāaicina, lai šķiroties ticībā varam sacīt: “Uz 
redzēšanos mūžībā!” 

Māc. A.Šterns    

S v e i c A M  j u B i L e j ā !

7. jūlijā – Elijam Miķelsonam 35 gadi (Krimuldas draudze).  
22. jūlijā – Jurim Grigam 45 gadi (Viesītes draudze). 
18. augustā – Laimnesim Pauliņam 30 gadi (Tukuma draudze).
19. augustā – Andrim Akmenim 40 gadi (Valmieras draudze).  
22. augustā – Pēterim Tervitam 40 gadi (Priekules draudze).

S v e i c A M ,  S t u d i j A S  B e i d z o t !

Sirsnīgi sveicam mācītāju Edgaru Maži ar Starptautiskā Teoloģijas 
semināra Prāgā pabeigšanu, iegūstot otru Teoloģijas maģistra grādu!

Sirsnīgi sveicam KVK direktoru Oļegu Jermolajevu ar Starptautiskā 
Teoloģijas semināra Prāgā pabeigšanu, iegūstot Teoloģijas maģistra 
grādu!

S v e i c A M !

Sveicam bīskapu Pēteri Sproģi un Martu Sproģi ar otra bērniņa 
IZABELLAS HILDEGARDES piedzimšanu 28. maijā!

Sirsnīgi sveicam Denisu Doroņinu!
Š.g. 8. jūnijā bīskaps Pēteris Sproģis ordinēja Pāvilostas 
draudzes sludinātāju Denisu Doroņinu par mācītāju. 
  
Sirsnīgi sveicam mācītāju Pāvilu Pallo un Mirdzu Pallo zelta kāzu 
jubilejā, kas apritēja 28. jūnijā!



Šovasar no 5. līdz 12. jūlijam XXIV Vispārējie latviešu Dziesmu 
un XIV deju svētki pulcēs ap 38 500 dalībniekus. Viņu vidū – arī 
mūsu draudžu pārstāvji, par kuriem, esot žūrijas komisijas 
sastāvā un skatēs vērtējot korus, es nebeidzu priecāties, jo viņi 
kopā ar savu pagasta, pilsētas vai skolas kori kopj un veido 
Latvijas tautas kultūras mantojumu. 

Lūk, dažu dalībnieku domas par šiem svētkiem:

Ansis Ēcis, Rīgas Āgenskalna draudze, Rīgas jaunais vīru koris: 
Manuprāt, Dziesmu svētki ir iespēja izjust tautas vienotību, 
pateikties Dievam par Latvijas brīvību.

Dace Strause, Rīgas Semināra draudze, jauktais koris Laudate: 
Šie svētki man ir tuvi, jo jau kopš bērnības dziedu un esmu 
piedalījusies vairākos Dziesmu svētkos.

Ieva Peterlevica, Liepājas Ciānas draudze, jauktais koris Laiks: 
Dziesmu svētki ir skaista tautas tradīcija. Tie atgādina dzimšanas 
dienas svinības, kad, esot kopā un pāršķirstot foto albumus, 
atceramies, ko tautai nācies pārdzīvot. Man tas šķiet ļoti skaisti, 
ka varam šīs atmiņas izdziedāt dziesmās, kas atspoguļo mūsu 
tautas vēsturi. 

Ilze Amola, Rīgas Vīlandes draudze, Mākslas akadēmijas 
jauktais koris Senais Kalns: 
Piedalos tās neaprakstāmās sajūtas dēļ, kad tie daudzie tūkstoši 
vienojas dziesmā, domā. Tad mani pārņem tāds patriotisms, 
kopības sajūta kā nekur citur! Manuprāt, šie svētki ir katras 
piecgades nozīmīgākais Latvijas kultūras dzīves notikums.

Uļjana Tervite, Priekules draudze, jauktais koris Laiks: 
Būt kopā ar savu tautu tik grandiozā pasākumā – tā ir iespēja ar 
savu klātbūtni liecināt par Dievu.

Lība Ēce, Rīgas Āgenskalna draudze, jauktais koris Mūžīgais 
strauts: 
Es nezinu vēl, ko man šie svētki nozīmē, jo neesmu tajos nekad 
piedalījusies. Bet domāju, kopības sajūta varētu būt kas 
fantastisks, jo šī ir mana valsts. Lepojos, ka esmu latviete, un 
Dziesmu svētki ir ļoti nozīmīga vērtība mūsu tautai!

Liene Peterlevica, Liepājas Ciānas draudze, jauktais koris Laiks: 
Grūti salīdzināt, jo šie Dziesmu svētki vēl tikai būs, bet domāju, 
ka baptistu Dziesmu svētki man būs nozīmīgāki.

Rudīte Tālberga, Ventspils draudze, sieviešu koris Venda: 
Dziesmu svētki man vienmēr atgādinās par kamerkora Matejs 
piedzimšanu, jo tas tika nodibināts, lai pārstāvētu baptistu 
konfesiju XXIII Vispārējo latviešu Dziesmu svētku Garīgās mūzikas 
koncertā Rīgas Domā. Šie svētki man ir tautas identitātes 
apzināšanās un arī pieredze, kas noder, domājot par baptistu 
Dziesmu svētku organizēšanu.

Atis Deksnis, Liepājas Pāvila draudze, jauktais koris Laiks: 
Dziesmu svētki – kopā būšanas prieks kā korim, kā daudz 
koriem, kā tautai.

Aivars Vadonis, Grobiņas draudze, Liepājas Simfoniskais 
orķestris: 
Godīgi sakot, masu pasākumi nav mana stihija, taču jāatzīst, 
klātbūtnei ir savs efekts.

Kristaps Cukurs, Liepājas Ciānas draudze, jauktais koris Laiks:  
Par visu, ko Dievs devis – sauli, lietu, tautas brīvību, – varam 
pienest Viņam slavu, dziedot ne tikai kristīgas dziesmas, bet arī 
klasiku. 

Sarmīte Skuja, Liepājas Ciānas draudze, jauktais koris Laiks: 
Šie būs mani pirmie Dziesmu svētki. Jau tagad priecājos par 
lielisko iespēju piedalīties tik jaukā muzikālā piedzīvojumā, par to, 
ka būšu kopā ar savu tautu un varēšu izjust to īpašo vienotību, 
dziesmas spēku un pārliecību, kas mums kā latviešiem liek darīt 
lielas lietas. Domāju, ne velti Dievs ļāvis man piedzimt Latvijā, 
tam noteikti ir nozīme, un esmu Viņam par to pateicīga.

Baiba Jūrmale, Kuldīgas draudze, Liepājas Simfoniskais 
orķestris: 
Esmu pārliecināta, ka koru dziedāšana nav kādā laika posmā 
attīstījusies maznozīmīga nodarbe. Tā ir liela Dieva dāvana tautai!

Līga Andersone, Rīgas Mateja draudze, Hansabankas jauktais 
koris: 
Es nevaru pastāvēt kā ticīgs cilvēks, neapzinoties savas saknes – 
to, kas ir mana tauta un kas ir manī ierakstīts. Es nevaru pastāvēt 
kā latviete, neapzinoties to, ka manas tautas pastāvēšanas 
pamatā ir Dievs – Viņa mīlestība.

Mārtiņš Balodis, Liepājas Pāvila draudze, jauktais koris Laiks: 
Jēzus nāca savā kultūrā un tautā. Tā arī man ir normāli būt savā 
kultūrā un tautā. Kā lai citādi liecinu, ja ne tur, kur ir cilvēki, 
kuriem ir vajadzīga mana liecība? Un visvairāk šo cilvēku ir ārpus 
baznīcas. Tā ir iespēja ticību Jēzum rādīt kā dzīvesveidu un ne kā 
hobiju vai kādas institūcijas apmeklēšanu vienu reizi nedēļā, 
gadā.

Andre Perez Kavals Farias de Souza, Rīgas Vīlandes draudze, 
jauktais koris Anima: 
Manuprāt, Dziesmu svētki ir valsts svētki, kuriem nav negatīvas 
vērtības, negatīvu efektu vai negatīvu rezultātu.

Pēteris Dravnieks, Rīgas Mateja draudze, pūtēju orķestris 
Auseklītis: 
Dziesmai šodien liela diena – tas domāts visiem latviešiem!

Nedaudz atskatoties pagātnē, Latvijas baptistu vēsturē (autors 
Jānis Tervits) lasām: Par Latvijas baptistu jaukto koru pirmo 
reprezentēšanos ārpus baptistu draudžu vides varētu uzlūkot 
piedalīšanos Latvijas V Vispārējo Dziesmu svētku Garīgajā 
koncertā 1910. gadā. Tajā piedalījās Āgenskalna draudzes koris 
un diriģents Kārlis Līdaks un Mateja draudzes koris un diriģents 
Vilis Krūms. Savukārt, 2003. gada 29. jūnijā XXIII Vispārējo 
latviešu Dziesmu svētku Garīgās mūzikas koncertā Rīgas Domā 
izskanēja Ērika Ešenvalda dziesma Mūžības mirdzums 
(Veronikas Lācekles vārdi) Rīgas Mateja baptistu draudzes 
kamerkora Matejs un diriģentes Rudītes Tālbergas izpildījumā.

Latvietis, kristietis, baptists 
un Dziesmu svētki



Es domāju, ka arī šā gada Vispārējie Dziesmu svētki Latvijas 
baptistu saimei būs ļoti nozīmīgi. Liepājas jauktais koris Laiks, 
kurā dzied baptisti, metodisti, luterāņi, starp viņiem mūsu 
draudžu darbinieki Mārtiņš Balodis un Pēteris Tervits, un kura 
diriģente ir Liepājas baptistu Pāvila draudzes locekle Ilze Balode, 
Latvijas 250 jaukto koru konkurencē kā astotais labākais koris ir 
izvirzīts piedalīties koru konkursa finālā Latvijas Universitātes 
Lielajā aulā 8. jūlijā. Koru karos piedalīsies arī Ventspils 
pilsētas domes Kultūras centra sieviešu koris Venda, kurš starp 
70 sieviešu koriem ierindojies devītajā vietā un kura diriģentes ir 
Anitra Niedre un Rudīte Tālberga no Ventspils baptistu draudzes. 
Tās ir priecīgas ziņas un Latvijas baptistu vēstures lappusēs 
ierakstāms notikums!

Mācītājs Edgars Mažis raksta:

Cilvēkam Dievs ir devis unikālu dāvanu – uzrunāt citus un tapt 
uzrunātam ar dziesmu, mūziku. Dziesmu un deju svētki, kurus 
svinēsim jūlijā, ļaus apzināties, ka esam dziedoša tauta un ka arī 
tautība ir Dieva dāvana.

Vai kristietim ir vieta svētkos, ja ne visas dziesmas teic par Dievu? 
Vai kristietim ir jāpiedalās deju ansamblī? Šie jautājumi varētu 
šķist aktuāli, domājot par baptistu tradīcijām Latvijā. 

Sākotnēji baptisti bija ļoti rezervēti pret kultūru, uzskatot to par 
grēcīgu, ļaunu. Tādējādi pavisam dabīgi veidojās izolētība, kura 
daļai baptistu ir pieņemama vēl šodien. Bet neviena tradīcija nav 
akmenī cirsta. Ja arī nespējam pieņemt atsevišķu dziesmu un 
deju saturu, tam nevajadzētu mūs atturēt no piedalīšanās šajā 
skaistajā pasākumā. Dalība Dziesmu un deju svētkos ir nevis 
ļaušanās grēkam, bet gan apzināšanās, ka esam daļa no tautas 
un ka ar savu pazemību, kārtību un pienākuma apziņu varam būt 
laba sāls šajos svētkos. Tā ir liecība, ka kristiešu svētku priekam 
nav vajadzīgs alkohola stimuls. Tā ir izdevība dot godu Dievam ne 
tikai ar balsi, bet arī ar savu ķermeni, kuru Radītājs mums devis, 
ne lai mēs par to kaunētos, bet gan apliecinātu, ka esam gara un 
miesas vienotībā. Un tā ir unikāla iespēja runāt par Kristu un par 
to, kā mūsu dzīve ir mainījusies, kopš sākām ticēt.

Dārgie brāļi un māsas mūsu draudzēs, priecāsimies par saviem 
dalībniekiem šajos svētkos, iedrošināsim un atbalstīsim viņus ar 
lūgšanām, labiem vārdiem un ieinteresētību!

Un, kad vērosim svētku koncertus un gājienu, tad zināsim – tur ir 
mūsējie! Un ar patriotiskām domām un sirds priekā slīgstošām 
lūgšanām izdzīvosim kopā ar viņiem šos skaistos Latvijas 
svētkus!

Ēriks Ešenvalds

Viens par visiem  
un visi par vienu

22. - 24. jūnijs, Užava. Pēc deviņu 
gadu pārtraukuma atkal notiek 
kopīgie baptistu draudžu Jāņi. 
Vietā, kas netālu no Užavas upes, 
kur 1861. gadā nelielā pulkā notika 
pirmās baptistu kristības Latvijā, 
šogad no visām Latvijas malām 
ierodas vairāk nekā 700 dalībnieku 
no 41 draudzes. Kopīgās dienas 
piepilda dziesmas, lūgšanas, 
sarunas, soļi, smiekli, nopietnas 
pārdomas, sporta spēļu atbalstītāju 
saucieni, ugunskura sprakšķi un 
laimīga čāpstināšana, ēdot 
pusdienu zupu. Vecākajam 
nometnes dalībniekam ir 80 gadi, 

jaunākajam – dažas nedēļas. 
Dažādās paaudzes, bagātīgā 
programma un jūnijam raksturīgie 
laika apstākļi palīdz ne tikai 
pārdomāt, bet arī izdzīvot 
nometnes devīzi “Viens par visiem 
un visi par vienu”. 
 
22. jūnijs. Es un Kristus. Kristus 
par mani un Kristus par visiem. 
Īstenu musketieru, lēdiju un ļoti 
īstu zirgu pavadībā tiek pacelts 
nometnes karogs.  
Pielūgsmes vakarā “Laiks Pielūgt” 
pielūgsmē vada gan jau zināmi 
mūziķi, gan arī nesen atklāti talanti 
no dažādām Latvijas malām.  
Nakts pārgājiens izvēršas par īstu 
piedzīvojumu – dalībniekus 
sagaida sienā iemūrētas princeses, 
orientēšanās mežā, nopietni un 
asprātīgi pārbaudījumi un, 
galvenais, komandas darba 
pilnveidošana. 

23. jūnijs. Kristus draudze – viens 
par visiem un visi par vienu! 
Rīts sākas ar stipru lietu, bet lielā 
saieta telts sargā rīta rosmes un 
rīta svētbrīža laikā, un ļauj gūt 

j e B  g a n d r ī Z  t i e š ā  r e P o r t ā ž a  
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vērtīgas atziņas Tālivalža Tālberga vadītājā diskusijā 
par naudu un tās pārvaldīšanas principiem. Spītējot 
lietum, sākās stafetes. Un rau, debesis skaidrojas,  
sāk spīdēt saule. 
Tikmēr turpat simts cilvēkus pulcē Jāņu celmlaužu 
pasākums nometnes kafejnīcā. Viņi, kuri reiz aizsāka 
un turpināja Jāņu svinēšanas tradīciju, dalās atmiņās, 
dzied, pēta plakātus ar visu līdz šim notikušo kopīgo 
Jāņu aprakstiem un citām liecībām. 
Dienas vidus ir atvēlēts interešu darbnīcām, tāpēc 
dienas vidū, staigājot pa saules pielieto “Bišķu” māju 
apkārtni, var redzēt gan to, kā top gleznas, gan kā 
teju simts cilvēki tver zināšanas par fotografēšanas 
mākslu, gan vērot pulku mazu, brašu kareivju, kas Kafejnīca.

Sports.



bruņojušies ar papīrā 
veidotiem Dieva Vārda 
zobeniem, ticības vairogiem 
un glābšanas 
bruņucepurēm. Lielu 
atsaucību gūst arī Viljama 
Šulca vadītā liecību 
darbnīca par to, kā 
saprotami, skaidri un 
pārliecinoši liecināt 
cilvēkiem par Dieva darbiem 
savā dzīvē. Paralēli notiek 
arī tradicionāli spraigas 
cīņas par labākās komandas 
titulu futbolā un volejbolā.  
Emocijām bagāts ir draudžu 
priekšnesumu vakars – tas 
ļauj priecāties par draudžu 
brīnišķo dažādību. Vēl ir 
desiņu ēšana un 

sadziedāšanās pie ugunskura, un tad jau dienas veikumu rāda drāmas 
grupas, izspēlējot kā versijas par filmu “Limuzīns Jāņu nakts krāsā”, tā 
nopietnus skečus, piemēram, par salauztām sirdīm. Ugunskurs 
neizdziest līdz pat rītam.. 
 
24. jūnijs. Es – Kristus kareivis. 
Varenais vējš otrdienas rītā liek pieņemt lēmumu dievkalpojumu pārcelt 
uz Užavas skolas sporta zāli. Plecs cieši pie pleca, liela kopības sajūta. 
Piedalās skanīgs kopkoris, skan liecības. Mācītājs un kapelāns Elmārs 
Pļaviņš salīdzina Latvijas armiju un Dieva armiju. Tāpat kā laicīgā armijā 
iestājas brīvprātīgi un tā cilvēku pārveido, pilnībā nodrošina ar visu 
vajadzīgo, apmāca un sūta pildīt kādus uzdevumus, tāpat arī Dievs dod 
visu, kas nepieciešams tiem, kuri izdara izvēli atsaukties Kristum, un 
būšana par Kristus kareivi prasa paklausību, disciplīnu un pastāvīgu 
pilnveidošanos.  
Jāņi LBDS 2008 Užavā atstāj arī redzamas pēdas – Užavas baptistu 
baznīca kā dāvanu saņem krustu, lai jau no attāluma nebūtu šaubu,  
ka šajā ēkā nāk kopā Kristus, krustā sistā, vārdā.  
Vēl tikai zupa un kliņģeris, un LBDS Jāņi 2008 ir noslēgušies.

Ir 2008. gada 25. jūnijs. Palicis tikai gads līdz LBDS Jāņiem 2009 –  
ja dalībnieki gribēs, ja Dievs dos un ja būs draudzes, kas līdzīgi 
liepājniekiem, priekulniekiem un vaiņodniekiem būs gatavas apvienot 
spēkus un uzņemt māsas un brāļus.

Atsauksmes un foto no nometnes drīzumā varēsiet skatīt arī  
www.lbds.lv. Dalībnieki ir aicināti arī sūtīt savas atsauksmes, 
ierosinājumus un fotogrāfijas uz jani@lbds.lv!

Paldies Dievam un cilvēku kalpojošajām un atsaucīgajām sirdīm,  
ka kopīgie LBDS Jāņi šogad bija iespējami. Būsim viens par visiem 
draudzē un visi par vienīgo Kristu arī ikdienā!

Anda Vaiče 
Foto – Sarmīte Putekle, Līvija Lāme

Pasākumu telts.

Virtuve.

Jāņu celmlaužu koris.

Mazie Kristus kareivji.

Liecību darbnīca.

Radošā darbnīca.



v A L M i e r A S  d r A u d z e
6. jūlijā plkst. 7.00 kristības Gaujā.
13. jūlijā plkst. 11.00 draudzes gadasvētki.  
Viesi: māc. Pēteris Samoiličs, Vidzemes apvienotais koris.

v A i ņ o d e S  d r A u d z e
20. jūlijā plkst. 11.00 draudzes gadasvētki.
Viesi: Kuldīgas draudzes mācītājs Gints Pallo un dziedātāji.

A u c e S  d r A u d z e
20. jūlijā plkst. 11.00 draudzes gadasvētki.
Viesi: Sludinātājs Andris Jūrmalis un Jelgavas draudzes koris.

n ā r i ņ c i e M A  d r A u d z e
17. augustā plkst.15.00 draudzes kora gadasvētki.

G A r ī d z n i e K u  B r ā L ī B A
19. jūlijā plkst. 10.00 – Zemgales reģiona garīdznieki, draudžu 
priekšnieki un diakoni kopā ar dzīvesbiedrēm un bērniem aicināti 
uz dienas nometni Platones kristiešu centrā. 
Pieteikšanās un sīkāka informācija pie slud. Andra Jūrmaļa 
(tel. 26878742 ).

25.-26. jūlijā – Vidzemes garīdznieku ģimeņu nometne “Ērgļu 
spārni.” Sākums 25. jūlijā plkst. 18.00. Dalības maksa – 10.00 Ls 
ģimenei, vienai personai – 5.00 Ls. Pieteikties līdz 20. jūlijam pie 
sekretāres Santas (tel. 29135515) vai  sludinātāja D. Pītersena 
(tel. 26495213).

r i B i
No 8.-12. septembrim, vakaros plkst. 18.00 – 21.00 mācību 
kurss sludinātājiem RIBI, Mārupes ielā 16a, Rīgā. 
Temati: 
1. Dieva Vārda lasīšana ar atbildību un gatavību paklausīt. 
2. Bībeles fragmenta atpazīšana un atklāsme, ko Dievs runā 
personīgi un visai draudzei. 
3. Piemērotas Dieva Vārda sludināšanas formas meklējumi – 
struktūra un svētrunas uzbūve. 
4. Kā atdzīvināt izlasīto tekstu un piemērot to konkrētai situācijai. 
5. Līdzības elementu izmantošana svētrunā.
Lektors – Deivids Dejs (David Day), Anglija.
Tiks nodrošināts tulkojums uz latviešu un krievu valodu.
Interesentiem iepriekš pieteikties, sūtot e-pastu: veriga28@
gmail.com  
Informācija: RIBI direktors Viktors Petrenko (tel. 27036638),  
māc. A. Šterns (tel. 29129107).

S v Ē t d i e n S K o L u  A P v i e n ī B A
No 18.-19. jūlijam Liepājā, Pāvila dievnamā notiks mācību 
seminārs svētdienskolotājiem ar Kids At Heart International ( ASV) 
lektoru piedalīšanos.

Pieteikšanās pie Pāvila draudzes svētdienskolas vadītājas Ilzes 
Straumes.

No 24.-26. jūlijam Mazsalacā notiks trīs dienu vasaras mācību 
seminārs-nometne svētdienskolotājiem. KidZ At Heart International 
lektores lasīs lekcijas un vadīs nodarbības par šādām tēmām: 

- disciplīna svētdienskolā;
- kā bērniem saprotami pastāstīt Bībeles stāstus;
- 8 veidi, kā bērni mācās vislabāk;
- bērnu garīgā izaugsme;
- vadības principi svētdienskolā.

Pieteikšanās līdz 10. jūlijam ar avansa iemaksu Ls 5,- 
Svētdienskolu apvienībā

sa@lbds.lv ; mob. 627224448, Elza Roze.

draudzēmZ i ņ a s

M ā S u  A P v i e n ī B A

17. maijā Dalfsenā, Nīderlandē, Eiropas māsu konferencē Māsu 
apvienības vadītāja Līvija Lāme tika ievēlēta par Eiropas Māsu 
vadītāju. Lūdzu, pievienojieties mums lūgšanās, aizlūdzot par 
Eiropas māsu darba attīstību un par Latvijas Māsu apvienības 
jaunu vadību nākotnē. Sirsnīgs paldies visiem, kas jau lūdzat!

“Redzēt ar jaunu skatu – Dievs rūpējas”
No 1. - 3. augustam Mālpilī, tehnikuma telpās notiks nometne.

Piektdien, 1. augustā no14.00 reģistrācija
16.00 nometnes atklāšana
19.30 Visi vienā laivā – mācītājs Andris Akmens un Valmieras jaunieši.

Sestdien, 2. augustā
9.30 Paaudžu saprašanās – Jelgavas draudzes sludinātājs Andris 
Jūrmalis 
Ja jūties viens – teoloģijas maģistre Dace Balode.
Pēcpusdienā – Bībeles ģimenes: kā lauzt pagātnes rakstu? – 
Kristīne un Edgars Maži.

Svētdien, 3. augustā dievkalpojums ar Svēto vakarēdienu. 
Dziesmas un liecības. Noslēgums 14.00. 

Dalības maksa: 25,- lati; bērniem (5-14 gadi) 15 lati.
Pieteikšanās un informācija: tel.67227195 (Māsu apvienība), 29393316 
(Lidija Saulīte), 26141293 (Gunta Rožkalne). Aicināti visi interesenti!

A i c i n ā j u M S !

Restaurēsim svētu, skaistu un traģisku mirkli latviešu  
tautas vēsturē – Lūcijas Garūtas un Andreja Eglīša  
kantātes “Dievs, Tava zeme deg!” atskaņojumu Rīgas  
Vecajā Sv. Ģertrūdes baznīcā 1944. gadā.
Ģērbsimies kā 1944. gada augustā, ņemsim kādu tā laika 
somu vai pauniņu, nāksim kopā un klausīsimies 1944. gada 
kantātes ierakstu. Ar mums (aktieru atveidojumā) būs Lūcija 
Garūta, Andrejs Eglītis, Mariss Vētra, Ādolfs Kaktiņš, Teodors 
Reiters un viņa koris, kā arī vēl citi tā laika personāži. 
Nāksim visi kopā! Būsim aktieri filmā “Vai Andrejs Eglītis?” 
(“Dievs, Tava zeme deg!”) pēc Māra Druvas tāda paša nosau-
kuma grāmatas. Dokumentāla filma ar spēlfilmas elementiem. 
Šis tautas skats filmā būs centrālais un vadošais. Iemūžināsim 
tautas sāpju mirkli. Saglabāsim to. Domās par savas tautas 
nākotni. Latvijas 90. dzimšanas dienā. 
Tautas skatu filmēšana notiks 2008. gada 24. augustā 
plkst. 16.00 Rīgas Vecajā Sv. Ģertrūdes baznīcā un pie 
baznīcas, kur piestās aizbraucēju rati un pajūgi. Būtu vēlams 
kopā sanākt vismaz 1500 tautas skatu dalībniekiem, no zīdai-
nīša līdz sirmgalvim, nākušiem no visas pasaules. Pēc kantā-
tes klausīšanās baznīcā dosimies uz ostu, kur pulcēsimies 
18.00, lai teiktu atvadu vārdus dzimtajam krastam un dziedātu 
dziesmas, ar plaukstu lai pieskartos savai zemei. Atvadoties.
Lūdzam atbalstīt Notikumu ar savu klātbūtni un izsāpēt 
seno, traģisko mirkli.
Lūdzam iepriekš reģistrēties baznīcās vai e-pastā  
ekantate@inbox.lv, pierakstot savu vārdu, uzvārdu, dzimšanas 
gadu un vietu, no kuras nākat, tā apliecinot savu ierašanos 
1944. gada augusta apģērbā uz filmēšanos. Īpaši atzīmējiet,  
ja esat 1944. gada kantātes atskaņojuma aculiecinieks.  
Visi, visi vārdi kā pateicība par atbalstu tiks publicēti DVD 
filmas pielikumā – grāmatā.

Informācija – 28849204 (Māris Druva)

“Aicinājumu” ar saviem parakstiem atbalstījuši:
Kora “Ave Sol”diriģents – Uldis Kokars
Diriģents – Imants Kokars
Režisors un rakstnieks,  
kantātes pirmatskaņojuma aculiecinieks – Kārlis Pamše
Projekta “Vai Andrejs Eglītis?” autors – Māris Druva
Latvijas Brīvo arodbiedrību priekšsēdētājs – Pēteris Krīgers
Māksliniece – Džemma Skulme
Arhibīskaps – Jānis Vanags
Kardināls – Jānis Pujāts
Bīskaps – Pēteris Sproģis
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Saruna ar Mārtiņu Baštiku.

Pastāsti īsumā par sevi. 

Mani sauc Mārtiņš, esmu 19 gadus vecs. Esmu uzaudzis 
kristīgā ģimenē kopā ar savu brāli un trīs māsām. Pirms gada 
pabeidzu Rīgas Kristīgo vidusskolu. Esmu ieguvis daudz labu 
draugu savā dzīvē, par ko man arī ir lielākais prieks un 
pateicība Dievam.

Kā tu nokļuvi BPI?

Man pirms kāda laba laiciņa tāda doma ienāca prātā, bet tad 
tikpat ātri arī pazuda. Bet tā kārtīgi to apdomāt man piedāvāja 
bīskaps P. Sproģis. 

Vai mācības izrādījās grūtākas, nekā sakumā biji domājis?

Jā, pavisam noteikti. Bet tās daudzās zināšanas, kuras var 
iegūt lekcijās ir ļoti vērtīgas un noderīgas.

Kādas ir vērtīgākās atziņas, kuras esi ieguvis BPI pirmajā 
semestrī?

Nemācies, lai sagatavotu sprediķi, bet mācies, lai izmainītu 
savu un apkārtējo dzīvi.

Labs vadītājs vienmēr mācās. Viņš ir gatavs klausīties un 
laboties, kā arī uzklausīt kritiku.

Kādas ir tavas kalpošanas ieceres nākotnē?

Iesaistīties pusaudžu kalpošanā KAS-TE. Aizsniegt jauniešus, 
kuri dzīvo draudzes apkārtnē.

Kādi, tavuprāt, ir lielākie izaicinājumi jaunam vadītājam, 
mācītājam?

Iemācīties uzklausīt kritiku. Neaizmirst savu galveno mērķi, 
kura dēļ kalpošana tika iesākta.

Ko, tavuprāt, katra 
draudze varētu darīt,  
lai aizsniegtu līdz šim 
neaizsniegtos?

Sākt ar tiem cilvēkiem, 
kuri dzīvo draudzes 
apkārtnē. 

Kāds būtu vēlējums 
taviem vienaudžiem,  
kuri domā par iespēju 
studēt BPI?

Mācības BPI uzreiz 
nenozīmē, ka tu būsi 
mācītājs. Bet iegūtās 
zināšanas tavai 
kalpošanai un dzīvei būs 
neaizvietojamas. 

Kā lai par tevi labāk aizlūdz?

Lai realizētos viss, kas ir iecerēts pusaudžu kalpošanas 
darbā, kā arī jo īpaši par mērķi aizsniegt rajona pusaudžus.

No žēlastības

SARUNAS AR  
BALTIJAS PASTORĀLĀ INSTITūTA  
STUDENTIEM


