
 

ZIEMEĻANGLIJAS EV. LUTERISKĀS LATVIEŠU 

DRAUDZES  

 
Draudžu mācītāja: Gita Putce 

 4 Lancastre Grove  LEEDS  LS5 3DY 
 tel.: 0113 217 68 79           ē-pasts: gputce@gmail.com   

2012. gadā  
 

Mīļie draudzes locekļi! 

   Rakstu Jums apkārtrakstu, bet ir jauns sakārtojums. Līdz šim rakstīju katrai savai 
draudzei atsevišķi.  Šoreiz visas ziņas ir ieņemtas vienā rakstā. Līdz ar to saturs ir mazliet 
izmainījies. 
 

   Jums visiem vēlos teikt, ka draudžu aprūpi mēģinu veikt kā līdz šim. Ja vien iespējams 
apciemoju slimos draudzes locekļus mājās, slimnīcās vai mītnēs. Lūdzu paziņojiet, kur ir 
kāds apciemojums vēlams, un arī, ja ir vēlēšanās saņemt dievgaldu mājās. 
 

   Domājot par tālākiem gadiem Baznīcas Pārvalde aicina draudzes rūpīgi pārdomāt, kā 
draudžu darbība varēs turpināties pēc dažiem gadiem. Līdzekļi sarūk. Līdz šim Pārvalde 
piemaksāja mācītāju algas izlīdzinājumu, jo draudžu devums nesedz garīgo aprūpi, bet arī 
Pārvaldes līdzekļi manāmi samazinās.  

Ko draudzes varētu darīt lietas labā?  Ko ieteiksiet? Pārdomājiet! 
 
. 
 

 

   Lieldienas ir pagājušas, ejam pretī vasarai. 
Lai Jūsu ceļa gājumu pavada šie senie īru svētības vārdi:   
 
        Lai lielceļš steidzas tev pretī,  
     Lai vējš tev vienmēr pūš no muguras. 

                      Lai saule jo mīlīgi apspīd tavu seju. 
                      Lai lietutiņš maigi apslacina tavus laukus . 
                   Kamēr mēs atkal tiekamies - 
                       Lai Dievs tevi droši pasargā  savā siltajā plaukstā. 

 
 
  Draudžu valdes un mācītāja 
 

 
 
. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Latvijas ev. lut. Baznīcas Pārvalde Lielbritānijā 

visus mīļi aicina uz 
 

DRAUDŽU DIENU 
Svētdien, 13. maijā, Straumēnos 

      Draudžu dienas programma: 
       Plkst. 11.30   Dievkalpojums ar dievgaldu 

           Plkst. 13       Pusdienas 
           Plkst. 14.30: Referāts -”Par savējiem un svešajiem”  

    Berlīnes draudzes māc. Tālis Redmanis 
           Plkst. 15.30: Koncerts –  

       Mansfīldas latviešu kamerkoris “Novadi” 
Pēc koncerta – Sadraudzības pēcpusdiena 

 

Mūsu  draudzes nodoklis ir tagad �10 gadā. 
Esiet atsaucīgi ar kolektēm un ziedojumiem. 



. 
 

       
BRADFORDAS DRAUDZE 

Draudzes priekšnieks: Ēriks Novadnieks, 44 Brantwood Road, Bradford BD9 6QA,  
tel.: 01274 82 16 61 

 
Kristīti:  
24.  4.  Daniela Jaujeniece     
18.  9.  Andželika Strujeva   
  3. 12.  Roberts Embutnieks      
23. 12. Zane Devjatova       
23. 12. Katrīna Grūbe             
 
 
 
Laulības iesvēte: 12. augustā salaulāti Arnis Buklovskis un Pamela Sheldon  

 

*  *  * 
    Mūsu draudzē šogad ir 85 locekļi. Dievkalpojumos redzam jaunas sejas. Mēs priecājamies, jo 
draudzes darbībai tas nāk par svētību. 
   Pagājušā gadā ir noturēti 12 dievkalpojumi, 6 no tiem ar dievgaldu, Kapu svētku dievkalpojumā 
pulcējāmies Nabvudas kapličā, sprediķi teica māc. Mārtiņš Urdze. DVF nodaļas namā notika 
kārtējais draudzes rudens bazārs un 8 draudzes pēcpusdienas par garīgām tēmām.   
 
  Liels paldies dāmām par bazāra bagātīgo kafijas galdu un visiem, kas saziedoja  lielo mantu klāstu 
loterijas galdam. 
    
  Draudzes atbalstu saņem Liepājas Krusta draudzes diakonijas centrs, Vērgales pagastā un 
apkārtnē dzīvojošie pensionāri, lai radītu tikšanās iespēju, un laikraksts “Brīvā Latvija”.   
    
    No draudzes darbības finanšu pārskata izriet, ka draudzes locekļi ir bijuši atsaucīgi Pļaujas 
svētku aicinājumam: Locekļu ziedojums bija £ 745. Ziedotāju sarakstu, kā arī visu budžeta lapu  
var ieskatīt pie draudzes kasiera un priekšnieka,  
   Draudzes ienākumi vairs nesedz izdevumus un ir jāņem līdzekļi no ietaupījumiem, 2011. gadā  
no rezerves konta izņēma £ 3558,49.  
 
    Draudzes valde pateicas tiem draudzes locekļiem, kas regulāri kārto savus maksājumus draudzei.  
Jūsu devums palīdz draudzei aktīvi darboties.  
 

Draudzes maksājumus pieņem kasieris:  

jauna adrese:    

   un 

Andris Tamsons                             
98 Raikes Road 
Skipton North Yorkshire 
BD23 1LU 
tel.: 01756 79 79 88 

               
 

 
    
 

     
 
 

Mūžībā aizsauktie draudzes locekļi 
Līna Aivars     + 24.  4. 
Jānis Gulbis   + 13.  7., Latvijā 
Jānis Špalte    + 13.  9. 
Spodra Zariņa + 13. 10.  
 
Dieva mierā ir izvadīta: 
Herta Dzeriņs + 14.  8.  

Maksājot ar čeku lūdzu rakstīt Latvian Ev. Luth. Church 
. 

Aina un Ēriks Novadnieks 
44 Brantwood Rd. 
Bradford BD9 6QA 
Tel. 01274 82 16 61 

Rudenī mācītāja atsāks iesvētes apmācību.  
Lūdzu septembrī paziņot, kas vēlas piedalīties. 



 
 
 

LĪDSAS DRAUDZES ZIŅAS 
Draudzes priekšnieks un kasieris:  

Tālivaldis Vīgants, 14 Clifford Street, SILSDEN Nr. Keighley 
tel.: 01535 65 38 19 

     
2011. gadā  

 

Kristīti: 

 3.  4.  Edvard Lamakins     
 3.  4.  Liene Lamakina                       
12. 6.  Oliver Mikuts          
18. 9.  Klāvs Finogējevs   
18. 9.  Olivers Ķirsis            

             

 
     

*   *   * 
 

   Šogad draudzē ir reģistrēti 71 loceklis.  
Draudzē ir noturēti 14 dievkalpojumi, 7 no tiem bija ar dievgaldu. Kapu svētkus svinējām 
Halifaksā un Līdsā. Valsts svētku sarīkojumā Donkasteras mazā saimīte pulcējās Ukraiņu  klubā un 
mācītāja svinības ievadīja ar dievkalpojumu un dievgaldu. Ar svētbrīdi ir ievadīti 4 dažādi 
sarīkojumi Halifaksā un Līdsā.  
   Līdsā  dievlūdzēju skaits ir izmainījies. Dievkalpojumos ir maz no pašas Līdsas, bet uz 
dievkalpojumiem atbrauc no Gūlas (Goole), Rozerhamas (Rotherham) un Weikfīldas (Wakefield). 
Ziemsvētku vakara dievkalpojumā pat bija ļaudis no Hullas (Hull) un Grimsbijas (Grimsby). 
   Lasot šīs rindiņas un ja Jūs dzīvojat Līdsā, Halifaksā, Donkasterā vai šajā apkārtnē, lūdzu aiciniet 
arī savas paziņas uz mūsu kārtējiem dievkalpojumiem.  Visi mīļi gaidīti! 
   Nu jau trešo gadu svinējām Ziemsvētku eglīti Līdsā poļu klubā Līdsas DVF vanagu izkārtojumā. 
Dāmas bija ļoti piestrādājušas, kafijas galds bija gards, viss skaisti dekorēts; ne tikai Ziemsvētku 
arī tautas dziesmas labi skanēja. Loterijas ienākumi nāca par labu Līdsas draudzei. Arvien vēl 
iekārots vinnests ir Halifaksā šūdināts spilvens. Ziemsvētku eglīte ir domāta gan lieliem gan 
maziem, būsim arī šogad tur kopā. 
 
    Draudzes finansiālais stāvoklis:  
Ieņēmumos ierakstīts £ 3382.89, bet izdevumi lielāki: £ 4262.49. Pateicoties DVF  Donkasteras, 
Halifaksas un Līdsas nodaļu bagātam atbalstam draudzes darbs var turpināties. Pļaujas svētku 
akcijā draudze ir saņēmusi £ 605.  
   Tomēr ne visi draudzes locekļi ir bijuši apzinīgi savu maksājumu kārtotāji. Bet sirsnīgs paldies 
tiem locekļiem, kas saprot, ka savu draudzi nedrīkst aizmirst un to atbalsta ar ziedojumiem un 
ņemot dalību draudzes notikumos. 
 
        Draudze atbalsta ģimeni Liepājā. Viņas vēlējums:   

         Lai Lieldienu saule mums vienmēr atspīdētu! 
 
     
 
 
 
           
   

 
 

 
 

Dieva mierā aizsaukti draudzes locekļi: 

Andris Pētersons       + 8.  2.  Weikfīldā 
Jānis Kalvāns.           + 9.  2.   Donkasterā 
Eberhards Koškins    + 8. 10.  Šefīldā 
 
Dieva mierā ir arī aizsaukti: 
Uldis Upmalis             + 25. 3.  Līdsā 
Jēkabs Askevics + 27. 9. Līdsā 

 
 Draudzes maksājumus lūdzu sūtīt kasierim, T. Vīgantam, adrese augšā: 

vai nodot kādam citam valdes loceklim.  
 

 Maksājot ar čeku, lūdzu rakstīt kā saņēmēju: Latvian Ev. Luth. Parish of Leeds 

 
Rudenī mācītāja atsāks iesvētes apmācību.  

Lūdzu septembrī paziņot, kas vēlas piedalīties. 



 
 
 
 

MANČESTERAS DRAUDZE 

Draudzes priekšnieks: Emīls Eglītis,  
6 Dale Road, Marple, Stockport SK6 6MA 

tel.: 0161 427 86 
 

   Mančesteras draudze bija līdz šim izkaisīta draudze, uz dievkalpojumiem pulcējās 
dievlūdzēji no dažādām priekšpilsētām, daudzus gadus Boltona bija dievkalpojumu vieta, 
tagad tā ir Mančesteras pilsētas daļa Stretforda, vieta vācu baznīca Martin-Luther-Kirche.  
 
   Kopš 2011. gada vasaras draudzei ir pievienojusies jauna kopa: tā ir V0ringtonā, un 
mācītāja tagad turp dodas reiz mēnesī uz vakara dievkalpojumiem pilsētas anglikāņu  
baznīcā Market Gate. Draudzes locekļi ir uzņēmīgi un vēlas Dievu slavēt vēl biežāk, kā 
tikai reiz mēnesī, kad mācītāja atbrauc. Uz Dieva slavēšanu viņi aicina ik svētdienas 
vakaru plkst. 20, šajā baznīcā. 
   Līdz ar jaunās kopas pienākšanu kristību un iesvētību skaits ir bijis negaidīti liels, un 
Mančesteras draudzes locekļu skaits ir pieaudzis. 
 
    Atskatoties uz pagājušo gadu jāpiemin Melānijas Bachmanes lielā jubileja. 1. septembrī 
viņa atzīmēja savu 100. dzimšanas dienu. Sveicēju starpā bija DVF Boltonas nodaļas un 
draudzes pārstāvji. Jubilāre bija priecīga un pateicīga. Bet mēnesi vēlāk dzīves pavediens 
pārtrūka.   
 

  Prieki un skumjas 2011. gadā 
Kristīti              Iesvētīti: 
Artis Aleksandrs Daniella Kleina    
Laura Aleksandra Olafs Kleins 
Sandis Anzenovs Sergejs Sofronovs 
Česlavs Kleins Sabrina Stepane  
 

  
Mūžībā ir aizsaukti:  
  4. februārī     Otomārs Preiss Boltonā 
30. augustā    Kārlis Mūrnieks Blackburn ā 
10. oktobrī     Melānija Bachmanis Boltonā 
 

“Šis ir tas apsolījums, ko Kristus mums ir apsolījis - mūžīgā dzīvība.”  1. Jāņa: 25 
 
Ziņojumi: 
   Ir noturēti 3 dievkalpojumi Mančesterā, 5 V0ringtonā un 1 svētbrīdis  kapsētā Boltonā.  
35 locekļi ir reģistrēti, bet daudzi no Voringtonas kopas dievlūdzējiem nav vēl draudzē 
pierakstījušies. 
 

  Draudzes finansiālais stāvoklis: Ienākumi nesedz izdevumus, ir jālieto rezerves konts. 
 

 

 

 

    Šogad tikāmies Lieldienu atsvētes dievkalpojumā, 19. aprīlī. Bijām neliels pulciņš, 
vairāki  
 

 
 
 

   Santa Anzenova    Dagnija Stepāne 
   Māris Gindra    Sandra Stepāne 
   Ruslans Ignats    Gita Znotiņa 
   Danija Kleina    Karina Znotiņa 
   Sintija Kleina    Saida Pelce 

Draudzes nodevas un ziedojumus lūdzam kārtot ar: 
 

Mrs. Z. Birznieks, 1 Westmorland Walk, Royton, OLDHAM 0L2 6YN 
Mr. E. Eglītis, 6 Dale Road, Marple, STOCKPORT SK6 6MA 
 

Maksājot ar čeku lūdzu rakstīt: Latvian Ev. Luth. Parish 
 

 
Par vēlamām kristībām un iesvētībām lūdzu sazināties ar mācītāju 


