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Vasara ir laiks, kad vairums cilvēku grib baudīt atvaļinājumu un 

atpūsties no visiem ikdienas darbiem. Taču tautas gudrība 

māca, ka ragavas jātaisa vasarā, bet ratus ziemā. Bērnībā lasīju 

pasaku par sienāzi, kas vasarā vijoli vien čīgāja, bet rudenī bija 

bez pajumtes. Ko tu dari šodien, lai pēc 6 mēnešiem vai gada 

būtu rezultāts? Ko tu un tava draudze darīsiet Ziemassvētkos?

Mateja ev. 15. nodaļā lasām par četru tūkstošu paēdināšanu. 

Vai tiešām Kristus, kas ir Visuma Radītājs, nebūtu varējis radīt 

maizi ļaužu paēdināšanai pilnīgi no nekā? Protams, ka varētu, 

bet Viņš izvēlās svētīt un vairot septiņas maizes, kas ir mācekļu 

sarūpētas un tālredzīgi paņemtas līdzi. Viņš lieto mazumu, lai to 

vairotu. Kad Viņš to vairo, tad cilvēki tiek pabaroti un 

atspirdzināti. Pienes Viņam kaut mazumu un piedzīvo brīnumu, 

bet nenāc tukšām rokām pie Viņa. 

Ko tu esi plānojis Kristus valstības labā darīt šī gada laikā? Ko ir 

plānojusi tava ģimene? Ko darīs tava draudze? Kas būs tas, ko 

jūs rudenī darīsiet, un lūgsiet Visuma Kungu svētīt un vairot? 

Varbūt tu sāksi mazo grupu savā pilsētas rajonā? Varbūt 

draudzē rīkosiet Alfa kursu vai evaņģelizācijas kursu “Dzīve pa 

īstam”? Varbūt sāksiet labdarības virtuvi trūcīgajiem bērniem? 

Lai kas tas arī nebūtu, darbs pie tā sākas jau tagad. Ragavas 

jāsāk taisīt jau vasarā!

Siltumu un Dieva klātbūtni vasaras kalpošanai vēlot,

Pēteris Eisāns

Bīskapa vietnieks

LATVIJAS BAPTISTU DRAUDŽU SAVIENĪBA



Sākot ar šo numuru, “Baptistu Vēstnesis” regulāri 
informēs par mūsu Savienības krievu draudžu dzīvi. 

Vēlamies jūs iepazīstināt ar bīskapa palīgu krievu 
draudzēs, Jelgavas krievu baptistu draudžu mācītāju 
Viktoru ABRAMOVU.

Miers jums un jūsu namam, brāļi un māsas Kristū! Man ir 
patiess prieks sveikt mūsu Savienības locekļus. Es ticu, 
ka iespēja informēt “Baptistu Vēstneša” lasītājus par 
krievu draudžu dzīvi būs par celsmi mūsu kopīgajā 
kalpošanā Tam Kungam.

Krievu baptistu draudzes Latvijā LBDS sastāvā jau 
vairākus gadu desmitus darbojas kā autonomas 
draudzes, kuras apvieno Padome. Šāds stāvoklis 
vērojams visās bijušajās padomju republikās, tagad 
neatkarīgās valstīs. Galvenā šāda sadalījuma problēma 
ir savstarpējo attiecību amplitūda, kas svārstās no 
aukstas vienaldzības līdz pilnīgam noliegumam. Skumji, 
ka šāda liga piemeklējusi ne tikai draudžu darbiniekus, 
bet arī daudzus tūkstošus kristiešu, kuri mīl To Kungu.

Mana garīgā jaunpiedzimšana un attīstība notika 
autonomajā Krusta baznīcā Rīgā (mācītājs Josifs 
Bondarenko), kur nožēloju grēkus, pieņēmu Jēzu Kristu 
par savu Kungu un Pestītāju, kur 1991. gadā kopā ar 
sievu Tamāru tikām kristīti un kur Dieva žēlastības 
pieskārienu piedzīvoja desmitiem mūsu radinieku, 
draugu, kaimiņu un darba biedru. Mums ir divi dēli, trīs 
meitas un pieci mazbērni. Atskatoties uz nodzīvotajiem 
gadiem, visā redzu Tā Kunga žēlastības pilno roku. Lai 
slavēts ir Viņa Vārds!

Emigrācija uz Rietumiem “aizvedusi” sev līdzi daudzus 
pieredzējušus sludinātājus, muzikālās un citu kalpošanu 
vadītājus. Jaunajiem garīgajiem censoņiem 
nepieciešama pieredze un zināšanas.

Šogad Jervans Grbčjans absolvēja Rīgas Starptautisko 
Bībeles institūtu, Oskars Ābeltiņš ieguva maģistra grādu 
seminārā ASV. Jaunatnei pavērusies iespēja studēt 
pastorālajā institūtā. LBDS ir vienojusies par sadarbību 
ar Kijevas kristīgās mūzikas akadēmiju (KKMA). Ir iecere 
Latvijā atvērt šīs augstskolas filiāli, kur audzēkņus 
sagatavos muzikālajai kalpošanai. Mūsu kaimiņiem 
igauņiem šāda KKMA studiju programma jau ir pieejama 
Tallinā un Narvā.

J a u n i e š u  v a d ī t ā J u  s k o l a
Arī šajā gadā esam sākuši plānot apmācību jauniešu vadītājiem. 
Četras nedēļas nogales sadraudzībā ar citiem, bet pats 
galvenais – sadraudzībā ar Kristu, kas mūs vieno un no kura mēs 
mācāmies. Aicinām jau tagad par šo iespēju domāt un lūgt 
jauniešu vadītājus, kuri ir saņēmuši aicinājumu un kuri vēlas 
veidot savu kalpošanu veselīgu, dzīvu, mērķtiecīgu, par paraugu 
ņemot Jēzu Kristu! Skolas mērķis ir intensīvi apmācīt nelielu 
jauniešu vadītāju grupu, kā veidot jauniešu kalpošanu, kas 
efektīvi veic Lielo Uzdevumu – evaņģelizē, rūpējas par kristiešu 
garīgo izaugsmi un sagatavo jauniešus kalpošanai. 

Programmas pamatu ir izveidojusi organizācija Sonlife Ministries, 
kas apmāca dažādu konfesiju jauniešu vadītājus ASV un vairāk 

nekā desmit Austrumeiropas valstīs. Šo organizāciju Latvijā 
pārstāv un apmācību vadīs organizācija JVLV Jauniešu Vadītāju 
Apmācība. Programma balstās uz intensīvu Kristus dzīves 
pētīšanu, kā arī Viņa dzīves principu iedzīvināšanu mūsdienu 
jauniešu kalpošanā.
Programmas pārskats

Jauniešu vadītāju skola sagatavo jauniešu darba vadītājus šādās 
galvenajās efektīvas kalpošanas jomās: kalpošanas filozofija, 
prasmes un iemaņas, saskarsme un personiskā izaugsme 
jeb pamatu likšana, sagatavošanās kalpošanai, 
evaņģelizācija un jaunu vadītāju sagatavošana.

Sīkāku informāciju varat iegūt, rakstot uz jaunatne@lbds.lv vai 
zvanot pa tālr. 29396181 (Toms), kā arī www.synergos.lv

J a u n a t n e s  a u t o m a r a t o n s  2 0 0 7 :

l a b o  v ē s t i  l a t v i J a s  p i l s ē t ā m !

E v a ņ ģ E l i z ā c i j a s  m ē r ķ i s :

uzmundrināt, iedvesmot un izsūtīt evaņģelizācijas druvā krievvalodīgo 
baptistu draudžu brāļus un māsas, lai sešās Latvijas pilsētās organizētu 
evaņģelizācijas kalpošanu un uzrunātu Latvijas jaunatni, aicinot nožēlot 
grēkus un atgriezties. Mēs ceram, ka šīs evaņģelizācijas rezultātā 
Latvijas pilsētās un laukos varētu sākties misijas kustība – liecināt par 
Kristu.

s E š a s  l a t v i j a s  p i l s ē t a s

• Liepāja    05. – 06.08.2007

• Ventspils   07.08.2007

• Jelgava   08.08.2007

a u t o m a r a t o n s  “ l a b ā  v ē s t s ” !

• Programmas sākums: dalībnieku pulcēšanās svētdien, 2007. gada 
5. augustā, Liepājā.

• Programmas noslēgums: svētdien, 2007. gada 12. augustā 
plkst. 15.00, Daugavpilī.

• Katrai draudzei, kas vēlas piedalīties automaratonā, jāizraugās 
atbildīgais pārstāvis, kurš informē par savas draudzes dalībnieku un 
automašīnu skaitu, kā arī par automašīnu marku.

• Transporta izdevumus sedz paši dalībnieki vai draudze, kas viņus 
deleģējusi piedalīties automaratonā.

• Ēdināšanas, uzturēšanās un telpu īres izmaksas sedz draudze, kas 
uzņem viesus.

Papildinformāciju var iegūt, zvanot pa tālruni 29212174 – Viktoram 
Abramovam vai 29781183 – Vjačeslavam Istratijam.

Liepāja

Ventspils

Jelgava
Jēkabpils

Rēzekne

Daugavpils

Jaunums!

• Jēkabpils   09.08.2007

• Rēzekne   10.08.2007

• Daugavpils   11. – 12.08.2007



k r i s t ī g ā s
v a d ī b a s
k o l e d ž a

Kristīgās vadības koledža joprojām ir vieta, kur sagatavoties kalpo
šanai. Mūsu darbs ir gājis plašumā, un iespējams, ka daudziem no 
jums ir grūtāk nekā līdz šim sekot līdzi studiju piedāvājumam. Tādēļ 
arī vēlamies plašāk pastāstīt par mūsu darbu cerībā jau rudenī ar 
dau dziem no jums satikties mācību klasēs, semināros un kopīgā 
sadraudzībā.

Par studiju piedāvājumu varat arī interesēties savās draudzēs, jo 
koledža uz katru draudzi izsūtīs vēstuli ar informāciju par studiju 
iespējām.

Koledžas mājas lapā www.kvk.lv varat noskatīties video par mūsu 
Savienības īstenoto izglītības darbu, kā arī par studiju iespējām.

Pirms turpinu jūs informēt par mūsu studiju piedāvājumu, vēlos 
sacīt, ka koledža ir piemērota vieta ikvienam, kurš vēlas papildināt 
savas zināšanas, lai labāk varētu kalpot draudzē. Mēs nestrādājam 
tikai atsevišķiem cilvēkiem, bet gan mums visiem, saprotot, ka laiks 
un apstākļi, kuros dzīvojam, prasa būt sagatavotiem šodienas 
izaicinājumiem. Tātad arī Tev ir iespēja sagatavoties kalpošanai, 
izmantojot kādu no šeit aprakstītajiem studiju piedāvājumiem.

Pastorālie sagatavošanās kursi. Viena no LBDS darba prioritātēm ir 
izveidot Baltijas Pastorālo institūtu, kur mūsu draudžu brāļi varēs 
sagatavoties mācītāja kalpošanai. KVK ir priecīga, ka var piedalīties 
šajā darbā ar savu ieguldījumu. Tāpēc arī ar visu nopietnību aici
nām brāļus pieteikties uz Pastorālajiem sagatavošanās kursiem, 
kuri tāpat kā iepriekšējo gadu notiks reizi mēnesī sestdienās. 
Aizvadītais gads sniedza lielisku pieredzi, un turpmāk šādi kursi ir 
iecerēti katru gadu, galveno uzmanību pievēršot mācītāja kalpo
šanai, draudzes darbam un Evaņģēlija izplatīšanai. Savukārt tos 
brāļus, kuri piedalījās šajos kursos 2007./2008. mācību gadā, 
aicinām pieteikties uz tālākām studijām Pastorālajā studiju pro
gram mā, kura pēc LBDS iecerēm no 2008. gada janvāra tiks īste
nota gan klātienē, gan neklātienē. Klātienes grupa ir iecerēta kā 

viena gada mācības uz vietas institūtā, kam sekos divu gadu mācības 
neklātienē. Savukārt neklātienes grupā mācības ilgs no trim līdz 
četriem gadiem.

Koledža aicina pieteikties arī uz pirmā līmeņa profesionālās augstākās 
izglītības studiju programmu sociālās palīdzības organizēšana. Tā ir 
lieliska iespēja ikvienam, kas ir saņēmis aicinājumu un pamudinājumu 
kalpot sociālo pakalpojumu jomā sabiedrībā vai pilnveidot draudzes 
sociālās kalpošanas darbu. Studijas notiks neklātienes grupā, un līdz 
ar to tās iespējams apvienot ar darbu vai citām studijām.

Jau otro gadu piedāvājam teoloģijas studiju pamatkursu. Šī ir iespēja 
iegūt pamatzināšanas par Bībeli, kristietību un prasmi saistoši 
izskaidrot Bībeli līdzcilvēkiem. Ikviens, kas savā draudzē kalpo, 
iesaistoties Bībeles studijās, mazajās grupās, svētdienskolā vai citā 
kalpošanā, šajā kursā iegūs daudzas vērtīgas zināšanas kalpošanas 
darbam. Minētā studiju programma tiek īstenota neklātienes grupā un 
ilgst divus semestrus.

Draudze nav tikai organisms, bet ir arī organizācija ar savu noteiktu 
pārvaldi, kārtību, darba organizāciju, attiecībām ar valsti, tādēļ esam 
izveidojuši studiju programmu draudzes administrācijā. Tā ir 
galvenokārt paredzēta draudzes praktiskās dzīves vadītājiem un 
darbiniekiem.

Ar 2008. gada janvāri tiks uzsākta misijas programma, kas tiks 
īstenota viena semestra garumā bez maksas tiem mūsu draudžu 
cilvēkiem, kuri būs iecerējuši 2008. gadā doties īstermiņa misijas 
braucienā uz Krieviju vai NVS valstīm.

Esam priecīgi arī paziņot, ka draudzēm, kurās vēl nav mācītāja, piedā
vājam vienam cilvēkam no draudzes bez maksas mācīties kādā no 
koledžas programmām, kuras tiek īstenotas divu semestru garumā. 
Šajā gadījumā ir nepieciešama draudzes padomes rekomendācija.

Jaunais 2007./2008. akadēmiskais gads sāksies 1. septembrī, un mēs 
ceram daudzus no jums redzēt kādā no piedāvātajām studiju 
programmām. Pieteikšanās studijām sāksies 9. jūlijā un turpināsies 
līdz 31. jūlijam.

Mūsu darbs ir būt par noderīgu resursu jūsu kalpošanas darbā, tāpēc 
Kristīgās vadības koledža ir tava iespēja sagatavoties kalpošanas 
darbam!

Oļegs Jermolājevs
KVK direktora p.i.

i n f o r m ā c i J a  n o  l b d s  v a d ī b a s 

Ar 1. augustu darbu sāks jauna izpilddirektore Žanna Drūnese. Līdzšinējai izpilddirektorei Ingai 
ZiņģeiPupiņai gaidāms ģimenes pieaugums, un viņa dodas dekrēta atvaļinājumā. Pateicamies par 
Ingas nesavtīgo darbu un daudzām lietām, ko viņa ir sakārtojusi un veikusi LBDS finanšu darbībā. 
Lūgsim Dieva svētību Ingai un viņas ģimenei šajā īpašajā laikā!

Inga Ziņģe-Pupiņa:

Esmu Dievam pateicīga, ka LBDS komanda papildināsies ar vēl vienu profesionāli. Žannu pazīstu jau 
vairākus gadus. Esam kopā strādājušas vienā kompānijā un vadījušas kopīgus projektus. Labi pazīstu 
Žannas ģimeni, jo visi esam no Mateja draudzes. Žannu raksturotu kā ļoti mērķtiecīgu, ar asu un 
analītisku prātu un lielām darbaspējam. Šīs dāvanas noteikti varēs būt par svētību mūsu kopējam 
darbam Latvijā. Ceru, ka visām draudzēm un LBDS nozarēm izveidosies laba sadarbība ar jauno 
izpilddirektori! 
Paldies jums visiem par atbalstu un sapratni spraigajā darba laikā, ko nostrādāju LBDS! 

Pēteris Sproģis:

Cenšos savā komandā izvēlēties cilvēkus, kuri neattaisnojas, kāpēc kaut ko nevarētu izdarīt, bet, 
pieliekot vismaz divreiz vairāk pūļu, darbu paveic tā, ka rezultāts pārsniedz gaidīto. No Ingas pavisam reti, ja vispār, nācās uzklausīt 
attaisnojumus.

No sirds esmu pateicīgs Ingai par lieliski paveikto darbu!

Ticu, ka Žanna Drūnese būs laba darba turpinātāja. Augsti novērtēju Žannas izvēli atstāt labāk apmaksātu darbu, lai strādātu svarīgāku, 
lai gan mazāk apmaksātu darbu LBDS. Ceru, ka šim piemēram sekos arī topošie brāļi-mācītāji. Izturēsimies ar cieņu pret 
izpilddirektores Žannas Drūneses darbu un atvieglosim to ar aktīvu iesaistīšanos mūsu kopdarbā.

Žanna Drūnese



10. jūnijā Āgenskalna draudzē svētki – LBDS bīskaps Pēteris Sproģis 
pasniedza sludinātāja licenci Jānim Balodim. Jau 10 gadus Jānis 
Balodis ir Āgenskalna draudzes loceklis, kalpojis svētdienskolā, darbā 
ar jauniešiem, korī, ir draudzes priekšnieks un nu sludinātājs! Lēnām, 
bet pamatīgi Jānis Balodis piepildījis Dieva aicinājumu savā dzīvē – kļūt 
par garīdznieku. Āgenskalna draudze ir pateicīga Dievam par 
sludinātāju Jāni Balodi un viņa kalpošanu draudzē. Draudzes mācītājs 
Edgars Mažis uzskata, ka Jānis ir ne tikai labs pedagogs, bet arī labs 
gans, iedrošinot un stiprinot draudzes locekļus. Kopā ar dzīvesbiedri 
Daci viņi ir labs paraugs tam, ka draudzes izglītības jomā var vienlīdz 
labi darboties gan vīrs, gan sieva.

Jaunā draudzes sludinātāja skolas un mācību gadi:

Rīgas 2. Pedagoģijas skola (19911993);1) 

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija (19931997);2) 

LU Teoloģijas fakultāte, reliģijas un ētikas skolotāju 3) 
programma (19961999);

LBDS Teoloģijas semināra neklātienes nodaļa (19972001);4) 

Bernes (Šveicē) universitātes Teoloģijas fakultāte (20012003);5) 

Liepājas Pedagoģijas akadēmija (20032005).6) 

p a r  s E v i  u n  a i c i n ā j u m u  
s t ā s t a  j ā n i s  b a l o d i s

Manai ģimenei nebija ar baznīcu nekādu saistību, tomēr atceros, ka jau 
bērnībā spēlēdamies no klučiem uzcēlu baznīcu. Bija tāda īpaša sajūta. 
Mēģināju pēc tam vairākas reizes tādu uzcelt, bet nekad vairs 
nesanāca. Pēc 9. klases, domājot par to, ko es gribētu tālāk darīt, 
mana mamma uz maniem spriedelējumiem teica: „Nu tad tev jākļūst 
par mācītāju!” Toreiz pasmējāmies, un tā tas palika. 

Nopietni pirmo reizi izjutu aicinājumu 1993. gadā – brīdī, kad man 
dievkalpojumā bija jāsaka lūgšana, ko man bija palūdzis draudzes 
mācītājs un kuras laikā izjutu īpašu piepildījumu. Gatavojot un vadot 
draudzē Bībeles stundas, likās, ka man atveras jauna pasaule, gribējās 
to, ko esmu sapratis no Bībeles, dot tālāk. 

Kad nonācu Āgenskalna draudzē, man tika uzticēti nedēļas lūgšanu 
dievkalpojumi. Tas bija labs treniņš, un tajā laikā man šie dievkalpojumi 
pašam bija ļoti vajadzīgi kā laiks, kurā Dievs pie manis strādā – 
dziedina un veido. 

Jānis Balodis
m ā c ī t ā J u  p u l k a m 
p i e v i e n o J i e s  v ē l  v i e n s

Biju jau kādu laiku atpakaļ izjutis vēlēšanos mācīties 
Teoloģiskajā seminārā. 1997. gadā iestājos un pēc 
četriem gadiem pabeidzu studijas, tomēr uzreiz pēc tam 
nesāku strādāt kādā draudzē. Iepazinos ar savu sievu, 
apprecējos, un abi aizbraucām mācīties uz Šveici. Tas bija 
laiks, kad vēl un vēlreiz pārdomāju, vai esmu aicināts 
strādāt kā mācītājs. Tad pagājušajā gadā no Āgenskalna 
draudzes projām devās mācītāja un misionāre Džeina 
Hovita. Tas bija laiks, kad šaubas pierimās un manī 
parādījās pārliecība, ka izvēlētais ceļš uz sludinātāja 
amatu ir jāturpina. Tā varu teikt, ka šajā  ceļā nav bijis 
krasu pagriezienu, bet soli pa solim ir kļuvis skaidrs, ka 
esmu šobrīd tur, kur bija jābūt.

b ū t  p E d a g o g a m  –  a i c i n ā j u m s  u n 
i z a i c i n ā j u m s

Par skolotāju sākumā negribēju kļūt. Man gribējās 
mācīties psiholoģiju. Tajā gadā, kad beidzu skolu, bija ļoti 
liels konkurss psihologiem uz vienu vietu bija 12 
pretendentu. Man mazliet pietrūka. Kad uzzināju 
rezultātus, tad tajā pašā dienā iesniedzu dokumentu 
Rīgas 2. Pedagoģiskajā skolā, tagad Rīgas Pedagoģijas 
un Vadības augstskola) uz sporta skolotājiem. Loģisks 
turpinājums bija LSPA. Izvēlējos tādēļ, ka aktīvi sportoju, 
un sports arī bija sirdslieta. Tagad nenožēloju, jo skolotājs 
ir cieši saistīts arī ar psiholoģijas zināšanām.

Šobrīd skolās strādā pārsvarā sievietes, tomēr uzskatu, ka 
nevajadzētu izveidot no tā stereotipu. Lūkojoties pagātnē, 
var redzēt, ka skolotāja darbs kādreiz ir bijusi izteikta 
vīriešu profesija. Tomēr ne jau skolotāja dzimums svarīgs, 
bet vai tu to vari, vai nevari darīt. Īpaši mūsdienās, kad 
skolotājs nav prestiža profesija ir vajadzīgs, lai tu justu, ka 
esi savā vietā. Mūsdienas būt par skolotāju ir aicinājums 
un izaicinājums.  



s k o l o t ā j s  u n  m ā c ī t ā j s 
v i E n l a i c ī g i

Skolotājs un mācītājs patiesībā ir viens un 
tas pats. Grieķu valodā šiem vārdiem nav 
atšķirības. Kad jau mācījos LSPA, gribēju 
mācīties arī teoloģiju un kad radās šī iespēja, 
tad to izmantoju.

Jau tad, kad mācījos Sporta akadēmijā, 
sapratu, ka skolotāja darbs man būs maizes 
darbs. Apvienot abas lietas nav viegli un 
tomēr cenšos to darīt. Skola man dod 
iespēju būt starp cilvēkiem, kas nav kristieši, 
nesaraut saikni ar apkārtējo pasauli, kas 
varbūt varētu notikt, ja es darbotos tikai 
baznīcas vidē. Pagaidām izdodas diezgan 
labi abas lietas sabalansēt. Vispār skolotāja 
un mācītāja amati ir ļoti tuvu viens otram. Abi 
divi ir saistīti ar „mācīšanu” un abos divos ir 
arī daudz jāklausās, jārunā ar cilvēkiem, 
jāmēģina viņus saprast.

i z g l ī t ī b a  p a p l a š i n a  a t z i ņ u  r E d z E s l o k u

Protams, mērķis nav kolekcionēt diplomus un augstskolas. Domāju, 
ka cilvēkam ir svarīgi mācīties, sevi pilnveidot, iepazīt apkārt radīto 
Dieva pasauli, cilvēkus, kultūras. Tas ir interesanti. Īpaši tagad, kad 
praksē nākas saskarties ar dažādiem cilvēkiem, problēmām, 
uzskatiem. Ir vieglāk saprast apkārt notiekošās lietas, ja pašam ir 

k u r  k r i s t i e š i  p a v a d a 
s a v u  l a i k u ? 
Baznīcā (pāris stundas nedēļā), ģimenē, mācībās un kādas 40 
līdz 60 stundas nedēļā – darbā. Kā ienest ticību darba ikdienā? 
Lai kristietis nebūtu tikai svētdienas kristietis, bet savu pārliecību 
spētu apliecināt arī ikdienā. Kalpošanas resursu centrs, pateico
ties organizācijai CBMC (Christian Business Man Committees – 
Kristiešu uzņēmēju un profesionāļu apvienība), piedāvā vairākas 
iespējas, kā stiprināt savu ticību darba ikdienā. CBMCLatvija 
apvieno uzņēmējus un dažādu jomu profesionāļus ar mērķi 
integrēt ticību Jēzum Kristum savā profesionālajā darbībā. Tā ir 
kalpošana, kas domāta cilvēkiem, kuri vēlas savu darba ikdienu 
dzīvot un veidot Dievam tīkamā veidā – savus darba mērķus un 
darba veidu pakārtot Dieva vadībai, tā ikdienas darba gaitās per
sonīgi piedzīvojot Dieva klātbūtni, un ar šo prieku dalīties arī ar 
apkārtējiem, tādā veidā esot par liecību saviem darbabiedriem. 
Šobrīd CBMC kalpošana ir plaši pārstāvēta vairāk nekā 85 
pa saules valstīs. Latvijā tā darbojas kopš 1995. gada, organizējot 
dažādus kristīgus seminārus, kā arī mazās grupas uzņēmējiem 
un profesionāļiem.

Piedāvājam vairākas iespējas, ko esat aicināti izmantot.

“Pirmdienas manna” – tas ir neliels materiāls, kas interesentiem 
tiek izsūtīts katru nedēļu, ar Bībeles rakstuvietās balstītām pār
domām par kādu darba ikdienai aktuālu tēmu, kā, piemēram, 
attiecības ar kolēģiem, darbavietas izvēle, ko Dievs domā par 
naudu, darba laika plānošana, kur darba ikdienā varam sastapt 
Jēzu. Materiāla beigās ir vairāki jautājumi, kurus var izmantot 
mazajā grupā vai arī pārdomāt pats. Materiāls ir domāts un ir 
noderīgs ikvienam, kas dzīvi pavada darba un profesionālajās 
gaitās. Pieteikties, lai saņemtu šo materiālu savā epasta kastītē, 
var, rakstot uz adresi manna@cbmc.lv, līdz šim latviešu valodā 
publicētās mannas var apskatīt arī Latvijas Evaņģēliskās alianses 
(LEA) mājas lapā zem sadaļas www.lea.lv/dgrupas/uznemeju_dg/

Uzņēmēju tikšanās mazajās grupās – tā ir vide, kur ar līdzīgi 
domājošiem un pieredzējušiem kristiešiem pārrunāt aktuālus 
darba jautājumus, īpaši par tēmām, kas skar uzņēmuma un 
personāla vadību, sadarbību ar partneriem, darbinieku pieņem–
šanu/atlaišanu, finanšu plānošanu u. tml. Bieži vien uzņēmējiem 
un vadītājiem īpaši savā darba kolektīvā nav iespējams atklāti 
runāt par saviem izaicinājumiem, kā arī līdzdalīt savas kā kristieša 
pārdomas. Diskusijām tiek izmantoti arī speciāli uzņēmējiem un 
vadītājiem sagatavoti materiāli, kur savu ticības dzīves pieredzi 
līdzdalījuši ticības brāļi un māsas no citām valstīm Eiropā un 
pasaulē. 

Sīkāku informāciju par to var saņemt pa epastu info@cbmc.lv, 
kā arī LEA mājas lapas uzņēmēju darba grupas sadaļā.

Semināri. 2 – 3 reizes gadā CBMCLatvija sadarbībā ar Latvijas 
Evaņģēliskās alianses uzņēmēju darba grupu rīko arī seminārus 
par dažādām profesionālās un uzņēmējdarbības tēmām, kas 
galvenokārt risina jautājumus, kā mums pilnvērtīgāk un labāk 
izdzīvot savu ticības dzīvi savā darba ikdienā. Informācija par 
šiem semināriem atrodama mājas lapā www.cbmc.lv vai www.
lea.lv .

Ja vēlaties tuvāku informāciju savā draudzē, iespējams 
noorganizēt informējošus seminārus ar organizācijas CBMC 
pārstāvju līdzdalību.

 Sīkāka informācija info@cbmc.lv vai pa telefonu 29207993 
(Andris Ozolinš) vai pie Kalpošanas Resursu centra vadītāja 
Andreja Priedīša (tel: 26177539 vai epasts: krc@lbds.lv)

plašāks atziņu horizonts. 
Pavadītais laiks Šveicē 
pavisam noteikti ļāva 
paplašināt manu 
redzesloku dažādā ziņā. 
Bija iespēja paraudzīties 
uz dzīvi Latvijā no malas, 
bija iespēja klausīties 
lekcijas pie ievērojamiem 
profesoriem Bernes 
Universitātē, bija iespēja 
satikt daudz jauku un 
interesantu cilvēku un 
redzēt, kā viņi dzīvo. Bija 
jauki arī tur sastapt 
māsas un brāļus, ar 
kuriem varēju justies 
vienots ticībā par spīti 
dažādajām valodām, 
kurās mēs katrs lūdzam 
Dievu.

t i c ī b ā  k r i s t u m  v i E n o t a  d r a u d z E

Ļoti gribas redzēt draudzi vienotu un dedzīgu ticībā Kristum, 
kalpot gribošu, bet arī gudru un atvērtu, nevis šauri 
domājošu. Mans mērķis ir kalpot tā, lai atbalstītu tādas 
draudzes izaugsmi.



No 01.07. – 07.07.

Pateiksimies un lūgsim par:

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

• Pāvilostas draudzi un sludinātāju Denisu 
Doroņinu un viņa ģimeni;

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

• Piltenes draudzi un mācītāju Miervaldi 
Lindmani un viņa ģimeni;

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

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

• Svētdienskolu apvienību, par nometni 
Skrundā un evaņģelizācijas pasākumu 
sestdienas vakarā Skrundā.

No 8. 07. – 14.07.

Pateiksimies un lūgsim par:

• jaunu draudžu veidošanu un esošajām 
misijas vietām;

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

• Beļģijas baptistu savienību ar 31 draudzi 
un 1100 locekļiem;

• par kapelānu kalpošanu armijā, 
slimnīcās, cietumos, par paliatīvās 
aprūpes kalpošanu un jaunu kalpošanas 
vietu veidošanos;

• Kristīgās vadības koledžu;

• Baltijas Pastorālā institūta veidošanos;

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

No 15.07. – 21.07.

Pateiksimies un lūgsim par:

• vajātiem kristiešiem islāma zemēs;

• Pitraga draudzi, mācītāju Edgaru 
Freivaldu un viņa ģimeni;

• Norvēģijas baptistu savienību ar 72 
draudzēm un 4800 locekļiem, kam 
šonedēļ notiek vasaras kopīgā nometne;

• Jaunatnes apvienību, tās vadītāju Tomu 
Ašnevicu, par Trauksmi trešdienas 
vakarā;

• Pļaviņu draudzi, sludinātāju Linardu 
Kaptānu  un viņa ģimeni;

• LBDS izpilddirektori Ingu ZiņģiPupiņu;

• Kristīgo resursu centru, vadītāju Andreju 
Priedīti.

No 22.07. – 28. 07.

Pateiksimies un lūgsim par:

• bērnu evaņģelizāciju Latvijā;

• Priekules draudzi, sludinātāju Pēteri 
Tervitu un viņa ģimeni;

• Dānijas baptistu savienību ar 50 
draudzēm un 5100 locekļiem;

• misijas braucienu uz Arhangeļsku, kas 
notiek šajā nedēļā;

• Rēzeknes draudzi, tās sludinātāju 
Aleksandru Vaļiuļinu;

• muzikālo kalpošanu, vadītāju Jāni 
Jūrmali;

• gatavošanos misijas braucienam uz 
Baškīriju.

No 29. 07. – 4.08.

Pateiksimies un lūgsim par:

• Āgenskalna draudzi un mācītājiem 
Edgaru Maži un Jāni Balodi un viņu 
ģimenēm;

• draudzēm, kurām nav mācītāja,– par 
Gulbenes, Ģipkas, Mālpils, Mazsalacas, 
Kauguru, Tempļa un Semināra 
draudzēm;

• jauniešu vadītājiem un jauniešu 
kalpošanu draudzēs; 

• jauno LBDS izpilddirektori Žannu 
Drūnesi;

• Betānijas draudzi, sludinātāju Vitāliju 
Šeļembu  un viņa ģimeni;

• kapelānu darbu Latvijā;

• misijas brauciena svētīgu norisi un 
aizsardzību Baškīrijā. 

No 5.08. – 11.08.

Pateiksimies un lūgsim par:

• draudzēm Baškīrijā;

• Bēteles draudzi un sludinātāju Nikolaju 
Vdovu;

• Albānijas baptistu savienību ar 5 
draudzēm un 250 locekļiem;

• Rīgas Evaņģēlija draudzi un sludinātāju 
Jervanu Grbčjanu;

• draudzēm, kurās nav pastāvīga 
mācītāja;

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

• jaunu vadītāju audzināšanu.

No 12.08. – 18.08.

Pateiksimies un lūgsim par:

• jaunu draudžu dibināšanu;

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

• Ukrainas neatkarīgo baptistu draudžu 
brālību ar 129 draudzēm un 10000 
locekļiem;

• Atmodas draudzi un sludinātāju Borisu 
Posikaļuku un viņa ģimeni;

• Jaunatnes apvienību, Tomu Ašnevicu, 
par lūgšanu Trauksmi;

• Kristīgo resursu centru, vadītāju Andreju 
Priedīti;

• Pļaviņu un Mērsraga draudzēm, kas svin 
100 gadu jubileju;

• Amerikas Latviešu baptistu apvienību, 
tās priekšsēdi Uldi Ukstiņu.

No 19.08. – 25.08.

Pateiksimies un lūgsim par:

• Rīgas Internacionālo draudzi, mācītāju 
Marku Sandbergu un viņa ģimeni;

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

• Svētdienskolu apvienību, par bērniem 
vasaras nometnēs;

• māsu kalpošanu draudzēs un ārpus 
tām;

• Muzikālo apvienību un koru festivālu 
Priekulē, par Priekules draudzi; 

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

• vajātiem kritiešiem.

No 26.08 – 31.08.

Pateiksimies un lūgsim par:

• svētīgu Vasaras Bībeles skolu norisi 
pirms jaunā mācību gada;

• Mateja draudzi, mācītājiem Pēteri 
Sproģi, Ainaru Baštiku, Kasparu Šternu 
un viņu ģimenēm;

• Zviedrijas baptistu savienību ar 226 
draudzēm un 17300 locekļiem;

• evaņģelizāciju un misiones darbu 
draudzēs;

• 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



b ī b e l e s  l a s ī J u m i  
J ū l i J a m

1. Lūkas 6:36-42; Romiešiem 14:10-13;  
Psalms 107:23-43

2. Lūkas 5:1726; 1. Mozus 47:112
3. Nehemijas 9:13, 2936; 1. Mozus 47:2731
4. Marka 11:2226; 1. Mozus 48:122
5. 1. Korintiešiem 12:1926; 1. Mozus 49:128
6. Lūkas 23:1726; 1. Mozus 49:2950, 14
7. 2. Korintiešiem 13:1013; 1. Mozus 50:1526
8. Lūkas 5:1-11; 1. Korintiešiem 1:18-25; 

Psalms 114

9. Lūkas 6:1219; Mateja 4:1822
10. 1. Mozus 35:15a, 915; Mateja 4:2325
11. Ecēhiēla 2:38a; Mateja 5:112
12. Apustuļu darbi 15:412; Mateja 5:1320
13. Lūkas 22:3134; Mateja 5:2126
14. Filipiešiem 3:1216; Mateja 5:2732
15. Mateja 28:16-20; Romiešiem 6:3-8, 

Psalms 119:1-8

16. 2. Mozus 14:1522; Mateja 5:3337
17. Apustuļu darbi 2:3240; Mateja 5:3848
18. Apustuļu darbi 16:2334; Mateja 6:14
19. Mateja 18:16; Mateja 6:515
20. Jāņa 19:3137; Mateja 6:1618
21. Atklāsmes 3:16; Mateja 6:1923
22. Jāņa 6:1-15; Apustuļu darbi 2:41a, 42-47; 

Psalms 119:9-16

23. 2. Laiku 30:1322; Mateja 6:2434
24. Mateja 22:114; Mateja 7:16
25. Caharijas 8:917; Mateja 7:711
26. 1. Korintiešiem 10:1617; Mateja 7:1223
27. Lūkas 22:1420; Mateja 7:2429
28. Atklāsmes 19:49; Mateja 8:14
29. Mateja 5:13-16; Efeziešiem 5:8b-14; 

Psalms 119:17-24

30. Jēkaba 2:1426; Mateja 8:513
31. 2. Korintiešiem 6:1118; Mateja 8:1417

draudzēm
Z i ņ a s

Mēneša lozungs:  
“Jēzus saka: Lai jūsu gaisma spīd ļaužu 

priekšā, ka tie ierauga jūsu labos darbus un 
godā jūsu Tēvu, kas ir debesīs.”

(Mateja 5:16)

v a i ņ o d E s  d r a u d z E
15. jūlijā plkst. 11.00 draudzes gadasvētki.
Viesi: Ciānas draudzes māc. Ilmārs Arājs 
un vīru koris. 

a u c E s  d r a u d z E

15. jūlijā plkst. 11.00 draudzes 78 
gadasvētku un mācītāja Aivara Rudzīša  
70 dzīves un 15 darba gadu Auces draudzē 
jubilejas dievkalpojums. 
Viesi: māc. Ģirts Ašnevics un Vīlandes 
draudzes mūziķi un dziedātāji.

v a l m i E r a s  d r a u d z E
22. jūlijā plkst. 11.00 kora svētki.
Viesi: māc. Pēteris Eisāns un Jelgavas 
draudzes mūziķi.

p Ļ a v i ņ u  d r a u d z E
No 12. – 19. augustam draudzes 100 gadu 
jubilejas svinības.
12. un 19. augustā plkst. 12.00 svētku 
dievkalpojumi ar viesu piedalīšanos. 
Darbdienās plkst. 18.00 svētīšanās rakstura 
dievkalpojumi. Informācija pa tālr.: 
29672069, 67536080 Linards Kaptāns.

m ē r s r a g a  d r a u d z E
19. augustā plkst. 10.00 draudzes 100 
gadu jubileja.
Viesi: Talsu draudzes mācītājs Aivars 
Šķuburs un dziedātāji.
Visi mīļi aicināti!

n ā r i ņ c i E m a  d r a u d z E
19. augustā plkst. 15.00 kora svētki.
Visi mīļi aicināti!

j ē k a b p i l s  d r a u d z E
12. augustā plkst. 10.00 draudzes 
gadasvētki

b ī b e l e s  l a s ī J u m i  
a u g u s t a m

1. Jēkaba 3:1318; Mateja 8:1822
2. Lūkas 11:3336; Mateja 8:2327
3. Jāņa 18:1924; Mateja 8:2834
4. Filipiešiem 2:1218; Mateja 9:18
5. Mateja 25:14-30; Filipiešiem 3:7-11; 

Psalms 40

6. 1. Ķēniņu 3:1628; Mateja 9:913
7. Ecēhiēla 3:1621; Mateja 9:1417
8. Mateja 19:812, Mateja 9:1826
9. Efeziešiem 5:1520; Mateja 9:2734

10. Jāņa 19:916a; Mateja 9:3510:4
11. Lūkas 12:4248; Mateja 10:515
12. Lūkas 19:41-48; Romiešiem 9:1-8, 

14-16; Psalms 64

13. Romiešiem 11:112; Mateja 10:1626a
14. Lūkas 21:56, 2024; Mateja 10:26b33
15. Jāņa 4:1926; Mateja 10:3439
16. Romiešiem 11:1324; Mateja 10:4042
17. Lūkas 23:2731; Mateja 11:119
18. 5. Mozus 4:2735; Mateja 11:2024
19. Lūkas 18:9-14; Efeziešiem 2:4-10; 

Psalms 113

20. Ecēhiēla 17:16, 2224; Mateja 11:2530
21. 1. Mozus 19:1526; Mateja 12:114
22. Marka 7:2430; Mateja 12:1521
23. 1. Pētera 5:15; Mateja 12:2237
24. Lūkas 22:5462; Mateja 12:3845
25. Jesajas 26:16; Mateja 12:4650
26. Marka 7:31-37; Apustuļu darbi 9:1-9; 

Psalms 16

27. Mateja 9:2734; Mateja 13:19, 1823
28. 4. Mozus 12:115; Mateja 13:1017
29. Mateja 17:1420; Mateja 13:2430, 3643
30. Jēkaba 5:1316; Mateja 13:3135
31. Lūkas 23:612; Mateja 13:4446

Mēneša lozungs:  
“No saules lēkta līdz tās rietam  
slavēts lai ir Tā Kunga vārds!”

(Psalms 113:3)

s v E i c a m  j u b i l E j ā !

6. jūlijā mācītājam Modrim Mūrniekam (Dobeles draudze) 65 gadi! 

22. jūlijā sludinātājam Andrim Gerdenam (Skrundas draudze) 30 gadi!

23. jūlijā mācītājam Aivaram Rudzītim (Auces draudze) 70 gadi!

14. augustā Lidijai Tervitei (Ciānas draudze) 70 gadi!  

26. augustā sludinātājam Raimondam Locam (Jelgavas draudze) 40 gadi! 

r o t a Ļ l i E t a s  b a š k ī r i j a s  b ē r n i E m
Aicinām draudzes savākt rotaļlietas, krāsainos zīmuļus, flomāsterus vai krītiņus, lai kopā 
ar komandu no Latvijas aizsūtītu tos uz Baškīriju. Lūdzam šīs dāvanas savākt savās  
drau dzēs, un tad tās nodot Baškīrijas komandas vadītājiem, nogādājot tās LBDS namā 
Lāčplēša ielā 37. Kontaktinformācija: Jānis Kalējs epasts kalejs@viva.lv; 29196031; 
4022242.

m i s i j a  “ d z ī v ī b a s  v ē r t ī b a ”
Misija (Lāčplēša ielā 37, Rīgā) sākot no septembra organizē datoru apmācības un angļu 
valodas kursus, kā arī pēcaborta traumu palīdzības kursus. Informācija pa tālr. 7223052.

a p d r o š i n i E t  v E s E l ī b u !
Visi, kuri vēlas iegādāties vai atjaunot veselības apdrošināšanas polisi caur LBDS, 
aicināti līdz 6. augustam pieteikties pie apdrošināšanas kompānijas BALTA aģentes 
Āgenskalna baptistu draudzes locekles Aijas Lindes pa tālr.: 7298571; mob.: 
26540508. Ja draudzē ir vairāki interesenti, tad vēlams izvirzīt vienu atbildīgo, kurš 
kontaktētos ar Aiju Lindi.

SVEICAM Krimuldas draudzes sludinātāju 
Eliju Miķelsonu un Solveigu Lāmi, 
LBDS kancelejas vadītāju, 
18. augustā kopīgu dzīves ceļu uzsākot!

SVEICAM Kalpošanas resursu centra 
vadītāju Andreju Priedīti un Noru Vegneri,
21. jūlijā kopīgu dzīves ceļu uzsākot!



Lāčplēša iela 37, Rīga, LV1011, tālrunis: +371 7227195, +371 7223379,  epasts: vestnesis@lbds.lv
Izdevumu sagatavoja: bīskaps Pēteris Sproģis, bīskapa vietnieks Pēteris Eisāns, Solveiga Lāme,
Līvija Lāme, korektori Aigars Baštiks un Ilze Reveliņa, maketētājs Filips Tālbergs
Foto: Andris Sproģis

www.lbds.lv     http://91.142.1.139/baptist/

LBDS Padomes informatīvs izdevums

2007. gada 24., 25. un 26. augusts ir laiks, kas būs 
piepildīts ar dažādām iespējām: gan dzirdēt vienam 
otru, gan kopīgi dziedāt svētdienas dievkalpojumā, gan 
pavadīt laiku atpūšoties, sportojot un esot sadraudzībā! 

Piektdien, 24. augustā:

· Kopkora mēģinājums plkst. 18.0020.00;

· Jauniešu mūzikas koncerts plkst. 21.30.

Sestdien, 25. augustā:

· Koru festivāla koncerts plkst. 11.00.

· Kopkora mēģinājums plkst. 16.3018.30;

· Novadnieku koncerts plkst. 19.0020.00.

· Dalībnieku sadraudzības ugunskurs plkst. 22.00. 

· Muzicē ikviens, kas vēlas!

· Visu dienu iespēja kopīgi sportot.

Svētdien, 26. augustā:

· Kopkora mēģinājums plkst. 9.3011.30.

· Dievkalpojums plkst. 12:00.

PIETEIKŠANĀS

Līdz 2007. gada 1. augustam jāpiesaka kori, kuri 
piedalīsies Koru festivālā.

Līdz 2007. gada 15. augustam jāpiesaka dalībnieku 
skaits un nepieciešamās naktsmājas un ēdināšana.

Pieteikšanās pa epastu dziedasim@inbox.lv vai 
personīgi Jānim Jūrmalim (tālr. 29246170) vai Pēterim 
Tervitam (tālr. 26173774).

Līdz 2007. gada 20. augustam ir jāveic maksājumi 
par dalībnieku ēdināšanu.

Maksājumus iespējams veikt:

· LBDS kancelejā,

· personīgi Ingai Titovai, Jānim Jūrmalim  
vai Pēterim Tervitam,

· ar pārskaitījumu:  
Latvijas Baptistu draudžu savienība 
Reģ. Nr. 90000085765 
(Lāčplēša iela 37, Rīga) 
SEB Latvijas Unibanka, kods UNLALV2X 
konta nr. LV03 UNLA 0002000 701314 
Ar norādi: Muzikālās kalpošanas apvienībai, Koru 
festivāls

k o r u  f e s t i v ā l s

Priekule 2007
Mīliet cits citu!  
mācību, sadraudzības un 
evaņģelizācijas nometne

Skrundas arodvidusskolā  
no 6. - 8. jūlijam

Piektdien, 6. jūlijā 

Atklāšana  plkst. 12.00. 

Lekcijas plkst. 15.00.

“Komunikācija mīlestībā” – Inese Drēska, Jelgavas draudze;

“Kā saprasties ar bērnu” – Zanda Lūse, Ventspils draudze.

Vakara programma plkst. 19.00, piedalās LBDS bīskaps 
Pēteris Sproģis

Sestdien, 7. jūlijā

Lekcija plkst. 10.00  “Mīlestības aspekti Bībeles gaismā.” – 
Dr.Theol. Ilmārs Hiršs.    

Pēcpusdienā interešu grupas :
• Pamani atkarības briesmas! – Līga Lagzdiņa, sociālais 

pedagogs.
• Paliatīvā aprūpe – Aina Briede, kapelāne. 
• Mīlestība grūtībās – Pīdžeja Elkinsa, misijas “Dzīvības 

vērtība” vadītāja.
• Mūsu gadsimta mēris – Jānis Rožkalns, Latvijas Ordeņa 

brālības valdes priekšsēdis.
• Rokdarbi; sports.

Vakara pasākums Skrundas kultūras namā  plkst.  19.30.

      Piedalās: 
      mācītājs Jānis Lūsis,
      Ventspils dr. koris Rudītes Tālbergas vadībā, 
      Mateja drāmas grupa.

Svētdien, 8.  jūlijā

Dievkalpojums (skolā) plkst. 11.00 vada Skrundas dr. 
sludinātājs Andris Gerdens,
Svētruna – māc. Andris Akmens, 
Kopkoris – dir. Skaidrīte Starka,
Golgātas dr. ansamblis – vad. Rasa Šterna.
Noslēgums  14.00 – 15.00.

Norises vieta

Skrundas arodvidusskola – 3 km pirms Skrundas (braucot 
no Rīgas) pa kreisi ir pagrieziens uz Ezeri, pa šo ceļu vēl 3 
km. No Rīgas 6. jūl. pl. 9.00 aties organizēts autobuss, kas 
svētdien arī brauks uz Rīgu. Uz autobusu jāpiesakās pa tālr. 
29393316, Lidija Saulīte.

Organizē: Māsu un Svētdienskolu apvienības.

Informācija un pieteikšanās pa tālr.: 7227195, 28661979, 
7223379 marta@lbds.lv, 26272244 sa@lbds.lv 

Visi mīļi aicināti! 

Lūdzu pieteikties, ja arī  braucat  uz vienu dienu!


