
    
 Kristus saka:  
 	“Nāciet šurp pie manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi, es jūs gribu   
	atvieglināt.”  (Mateja ev. 11:28) 

    Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas Lielbritānijā 
	  Austrumanglijas un Vidusanglijas draudžu 

      A P K Ā R T R A K S T S 
      2018.GADA 2.POSMAM  

*** 

Ak, Dievs, visas sirdis ir atvērtas Tev. 
Tu uzklausi manu lūgšanu. 

Nekas Tev nepaliek apslēpts. 
Šķīstī manas sirds domas  

as savu Gara dāvanu, 
lai spēju Tevi mīlēt pilnībā 
 un pienācīgi slavēt. Āmen.  

N E Z I Ņ A S    M Ā K O N I S 

“Neziņas mākonis” ir viens no izcilākajiem kristīgās mistikas darbiem, kristīgās mistikas literatūras pērle. To 
sacerējis anonīms autors ap 1375.gadu Anglijā. Grāmata pirmo reizi publicēta 1912.gadā. “Neziņas 
mākoņa” autors atsaucas uz četru pakāpju “garīgajām kāpnēm”, garīgo ceļu, kuru 12.gs. definējis kartūzietis 
Gigo (Guigo II): Pirmā pakāpe - lasīšana, tā sauktā lectio divina, dievišķā lasīšana ir lēna darbošanās ar tekstu, 
vairāk klausīšanās, rezonēšana ar to. Otrā pakāpe - apcere, apdomāšana, “garīga atgremošana”. Trešā 
pakāpe - lūgšana, personiska vēršanās pie Dieva. Ceturtā pakāpe - kontemplācija, klusējoša vērošana, tīra 
esība Dieva priekšā. Kontemplācija jeb bezpriekšmetiskā meditācija tika uzskatīta kā šo “garīgo kāpņu”, kas 
sākušās uz zemes, augstāko kulminācijas stadiju, kas ietiecas Debesīs. 
Ieskatam dažas “Neziņas mākoņa” atziņas: 

Pievērs uzmanību tam, kā tu izmanto savu laiku. Tev nav nekā vērtīgāka par laiku. Tāpat kā Dievs radīja 
laiku, tāpat arī Dievs vērtē, kā mēs laiku izmantojam. 

* 
Lepns, spriedelējošs un ar to pārbagātu iztēli apveltīts prāts rada reliģiozu liekulību. 

* 
Izsaki savu vēlmi tiekties pretī Dievam ar vienu vienkāršu vārdu! “Dievs” un “mīlestība” ir teicami piemēri 
šādiem vārdiem. Tiklīdz esi izvēlējies vārdu, kuram dod priekšroku, uz visiem laikiem ieslēdz šo vārdu savā 

sirdī. Šis vārds kļūs par tavu vairogu un šķēpu cīņā un miera stāvoklī. 
* 

Patiesi pazemīgajiem nekad netrūks materiālo vai garīgo iztikas līdzekļu, jo viņiem ir Dievs, un Dievs ir viss. 
Viņiem nekas cits nav vajadzīgs. 

* 

Ļauj lai kontemplācija kļūst par ieradumu, nemitīgi to praktizējot.  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Sinode Bradfordā 
Šogad, 19. un 20.maijā Bradfordā, Daugavas 
Vanagu namā notika Latvijas evaņģēliski luteriskās 
Baznīcas Lielbritānijā (LELBL) 69.Sinode. Tajā kā 

viesi piedalījās arī Kristus Apvienotās evaņģēliski 
luteriskās latviešu draudzes Īrijā pārstāvji – diakons 
I.Miezis un draudzes priekšniece I.Mieze. 
Sinodes sākumā dalībniekus un viesus uzrunāja 
Latvijas vēstniece Lielbritānijā Baiba Braže, 
Latviešu Nacionālās padomes Lielbritānijā 
priekšsēde Lilija Zobens un Daugavas Vangu fonda 
valdes priekšsēdētājs Aivars Sinka. 
Sestdien Sinodē tika uzklausīti un apspriesti 
prāvesta, kasiera un draudžu priekšnieku ziņojumi 
par garīgo un finansiālo situāciju draudzēs, par 
paveikto aizvadītā gada laikā, kā arī ziņojums par 
situāciju saistībā ar baznīcas īpašumā esošās 
Rofantas muižas pārdošanu. 
Tika apspriesti dažādi jautājumi, tostarp, 
nepieciešamība samazināt finansiālos izdevumus, 
jaunu cilvēku piesaistīšana draudzēm un latviešu 
kapu Lielbritānijā saraksta veidošana un 
apzināšana, kapa vietu sakopšana. 

Dienas noslēgumā sinodāļiem un viesiem bija 
iespēja tuvāk iepazīties vakarēšanā – sarunājoties 

sirsnīgi neformālā gaisotnē, uzklausot dažādus 
stāstus un viedokļus. 
Svētdien Sinodes dalībnieki un draudžu locekļi 
pu l cē jā s Brad fo rda s Vācu bazn īcā , l a i 
dievkalpojumā svinētu Vasarsvētkus – Svētā Gara 
s vē t ku s . Svē t ku d i evka lpo jumā k a lpo ja 
Lielbritānijas apgabala prāvests Andris Abakuks, 
mācītāji Viesturs Vāvere, Daira Vāvere un Elīza 
Zikmane, kā arī Kristus Apvienotās evaņģēliski 

luteriskās latviešu draudzes Īrijā diakons Imants 
Miezis. 
Tika nolemts, ka nākamajā gadā Latvijas 
evaņģēliski luteriskās Baznīcas Lielbritānijā kārtējā 
Sinode notiks Londonā. 

Inguna Mieze 

No draudžu priekšnieku ziņojumiem 69.Sinodei,  
2018.gada 19.maijā, Bradfordā 

AUSTRUMANGLIJAS DRAUDZE 
Šoreiz ar lielu prieku varu iesākt ziņojumu, ka 
Diemžēl, draudzes dzīves pārskats, šoreiz jāiesāk  ar 
personīgu vēsti. Proti, abiem ar Zentu, neveselība 
un gadi  mūsu gaitu ir iedragājuši. Bet pateicībā, 
vismaz Notinghamā, kopas locekļi to ir jutuši un 
pēdējās vēlēšanās mūs atbrīvoja no kopas vadības 

pienākumiem. Tagad kopas priekšniece ir Astrīda 
Ligers. Būtu svētīgi, ka ar pilnvaru notecēšanu šā 
gada rudenī, arī draudzes priekšnieka amatu 
uzņemtos kāda cita persona. 
Daudz patīkamāk ir ziņot ka divas aktīvas locekles 
Gita Alksne un Mārīte Seņkova no Pīterborovas un 
Agnese un Rolands Kromaņi no Notinghamas  
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kopas šogad piedalīsies Sinodes sēdē un labāk varēs 
izprast kā mēs darbojamies un kādas ir nākotnes 
raizes un cerības. 
Austrumanglijas draudze vēl aizvien sastāv no 
četrām aktīvām kopām. Jācildina Derbijas kopa. 
Mazā baznīciņa uzņem 40 līdz 50 dievlūdzējus 
kārtējos ikmēneša dievkalpojumos. Svētku reizēs 
nepietiek sēdvietu, bet neviens netiek atstumts. 
Pēdējā gadā tika kristīti 9 un iesvētīti arī 9. Pavadīta 
mūžībā, visu mūžu kopas garīgi gādīgā, Daila 
Līcietis. Draudzes darbā Daila un Gunārs būs ļoti 
grūti aizvietojami. Mēs apbrīnojam ko viņi spēja no 
savas dzīves ziedot baznīcai – kamēr audzināja 
divus dēlus un trīs meitas. Aira, dzīvodama tālu no 
dzimtās Derbijas, vēl tagad sekmīgi pilda draudzes 
kasieres pienākumus. 
Notinghamā nevaram lepot ies ar daudz 
klātpienācējiem, nebija kristības nedz iesvētības. 
Bet kopas locekle Agnese Kromane ierosināja 
draudžu locekļu pārgājienu un aicināja visus 
piedalīties. Pārgājiens notika 2017. G. 17. Jūlijā 
Derbišīras augstienē ar 19 dalībniekiem no 
dažādām kopām, galvenokārt no Austrumanglijas 
draudzes. Pēc oktobra dievkalpojuma māc. Daira 
Vāvere stāstīja par Mārtiņa Lutera rožu emblēmu, 
kas uzgleznota kādā viņa mājas telpā, un par 
attēlotās rozes simboliku. Pēdējā gadā 3 aizsaukti 
mūžībā: Dzintars Svenne, Kārlis Bankevics un 
Ernests Dīriķis. Notinghamas kopas sarakstā ir 47 
loocekļi, bet diemžēl, tikai apmēram 15 ir aktīvi. 
Mansfildā, vēl aizvien, nevaram atrast vietējus 
pārstāvjus, kuri uzņemtos kopas vadītāju amatus. 

Draudzes valde ir ļoti pateicīga māc. Dairai 
Vāverei un māc. Viesturam Vāverem par 
dievkalpojumu izkārtošanu un kolektes saskaiti un 
telpu nomaksām. Mansfildā kristīti 6, iesvētīti 4. 
Dievkalpojumu apmeklētāju skaits – lielākais: 28, 
mazākais: 7, vidēji: 12 – 15. Uz dievkalpojumiem 
regulāri brauc cilvēki arī no Donkasteras. 
Pīterborovā, pēc satraucošu personu iejaukšanās 
kopas vadībā, draudzes valde ir gandarīta ka Gita 
Alksne - ticīga persona, zinoša un gatava darboties 
ir stājusies kopas vadībā. Vidēji dievkalpojumos 
piedalās 10 līdz 15 cilvēki. 12. Maijā baznīcu 
apmeklēja 24 cilvēki, kad notika kristības, mazai 
meitiņai Kornē l i jai Amē l i jai Djumā jevai! 
P r i e c ā j a m i e s , j o p i e t e i c ā s u z n ā k a m o 
dievkalpojumu jauna ģimene, un arī vēlas kristīt 
savu dēlu Edvardu. Pīterborovā kristīti 5 un iesvētīti 
2. Kopējais locekļu skaits ir 40. Kopa ir ieguvusi 
savu mūzikas klavieru spēlētāju Olīviju Jēgeri, kas 
padarīs dievkalpojumus jaukākus, dziedot baznīcas 
dziesmas.  
Ir svētīgi dzirdēt ka māc Daira Vāvere ir 
uzņēmusies garīgi apkalpot draudzes Anglijas 
ziemeļos, bet tas saistās ar viņu darba slodzes un 
ce ļojumu lielu pieaugšanu un izlūgsimies 
Dievpalīgu to sekmīgai veikšanai. Priecājamies, ka 
tik ilgus gadus, vēl aizvien varam dalīties garīgās 
aprūpes izdevumu segšanā ar Vidusanglijas 
draudzi. Mūsu draudzes pastāvēs tik ilgi kamēr būs 
locekļi un līdzekļu rezerves garīgās aprūpes sagādei!  

Reinhards Vītols,  
draudzes priekšnieks 

VIDUSANGLIJAS DRAUDZE 

Vi d u s a n g l i j a s d r a u d z i v e i d o 4 k o p a s : 
B i r minghamas, Koventr i ja s Les teres un 
„Straumēnu”. 
Dievkalpojumi notiek 3 vietās: Birminghamā - Visu 
svēto baznīcā, Lesterē Sv. Ursulas kapelā un 
“Straumēnos” Zaļajā zālē un Dārza mājā. 
Draudzē, pārskata periodā, ir notikuši 25 
dievkalpojumi. Birminghamā - 4; Lesterē - 10 un 
“Straumēnos” - 11. Kristīti 2 bērni Lesterē un 
iesvētīti 2 pieaugušie Lesterē. 
Koventrijas kopas locekļi, kuri apmeklēja 
dievkalpojumus “Mūsmajās” ir aicināti pievienoties 
“Straumēnu” kopai. Protams, ne visiem tas ir 
iespējams, jo gadu nasta ir liela, lai mērotu tālāku 
ceļu līdz “Straumēniem”. “Straumēnos” papildus 
noturējām Ziemsvētku dievkalpojumu Dārza mājā, 

kur dzīvo vecākā gadagājuma aprūpējamie 
iedzīvotāji. 
Pagājušajā gadā Mūžībā ir aizsaukti “Straumēnu” 
un Birminghamas kopu uzticamie un ilggadīgie 
kopu vecākie - Ilona Birzgalis un Arvīds Piķelis. 
Līdz ar viņu aiziešanu ir arī mazliet pieklususi 
draudzes padomes darbība. Tā, pagājušajā gadā, 
klātienē, vairs nenotika draudze padomes sēde, bet 
kopīgos lēmumus pieņēmām un turpinām pieņemt, 
sazinoties elektroniski. Kopu vecāko pienākumus ir 
uzņēmušies - “Straumēnos”: Rūta Bonner un 
Birminghamā: Andrejs Dunkers. 
Sākot ar pagājušā gada septembri vislielākas pūles 
draudzes valdei ir sagādajis draudzes mājas 
pārdošanas process. Jākārto ļoti daudz dokumentu, 
jāaizpilda dažādas anketas, jātiekas ar aģentiem utt. 
Vislielāko darbu šeit veic Andrejs Dunkers. 
Sirsnīgi pateicos kopu vacākajiem un viņu palīgiem, 
jo viņu neavtīgā kalpošana nodrošina draudzes 
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pastāvēšanu. Paldies: Rūtai un John Bonneriem 
“Straumēnos”, Zigrīdai Piķelis un Andrejam 
Dunkeram Birminghamā, Ivetai Ročānei un 
Atsrīdai Balodei Lesterē, Skaidrītei Rencis par 
sakaru uzturēšanu Koventrijas kopā. Paldies 
draudzes ē rģe ln iek iem: Inā ra i Ābol iņa i 
“Straumēnos”, Dulcie Ozoliņai Lesterē un Mārim 
Pulkstenim Birminghamā. 
Par draudzes finansiālo situāciju. Draudzes 2017. 
gada budžets noslēdzās ar £3971 iztrūkumu, kas 
tika segts no draudzes rezervēm, līdz ar to draudzes 
rezerves un kapitāls dilst. Budžeta deficītu varējam 
samzinat pateicoties £3000 testamentārajam 
ziedojumam, kuru novēlēja draudzei Arvīds Piķelis. 
Pagājušajā gadā būtiski ir samazinājušies 

ienākumu, kurus veido kolektes un gada nodevas, jo 
reģistrētie draudzes locekļi noveco un aiziet 
Mūžībā. Draudzes budžetu arī pagājušajā gadā 
palielinājām ar ieņēmumiem no Ziemsvētku akcijas 
un “Gift Aid” nodokļu atmaksas. 
Draudzes vajadzībām izlietojām 15 Gadagrāmatas 
– 10 pārdevām un 4 uzdāvinājām. Draudzes 
kasieris Andrejs Dunkers ļoti rūpīgi ved draudzes 
grāmatas, kārto Gift Aid nodokļu atmaksas un veic 
visus maksājumus. Tas ir ļoti nozīmīgs, atbildīgs un 
nesavtīgs darbs, par ko liels paldies Andrejam. 
Paldies mācītājam Viesturam Vāverem, kurš mūsu 
draudzē sekmīgi kalpo jau desmito gadu. 

Daira Vāvere,  
draudzes priekšniece 

*** 
DRAUDZES MAKSĀJUMI 

Draudzes maksājumus - nodevas jeb nodokļus un ziedojumus tagad ir iespējams samaksāt pie kopu kasieriem 
vai kopu vecākajiem pirms vai pēc dievkalpojuma. Maksājumus ir iespējams veikt arī tieši draudzes bankas 
kontā. Draudzes nodokļa ieteicamā minimālā summa ir £10. 
Vidusanglijas draudzes bankas konta detaļas: 
Banka: Barclays; Sort code: 20 49 11; Konta numurs: 70564311 
Austrumanglijas draudzes bankas konta detaļas: 
Banka: Lloyds; Sort code: 30 92 26; Konta numurs: 00116221 
Var arī nosūtīt čekus draudžu kasieriem. 
Vidusanglijas draudzes kasieris: 
Mr Andrejs Dunkers, Cherry Tree Farm; Rowney Green Lane, Rowney Green, Alvechurch, Birmingham, 
B48 7QS. Čekus izrakstīt uz (make cheques payable to): Latvian Evangelical Lutheran Church in the 
Midlands. 
Austrumanglijas draudzes kasiere: 
Mrs Aira Smith, “Bonhams”, Forest Lane, Wickham, PO17 5DW. Čekus izrakstīt uz (make cheques payable 
to): Latvian Evangelical Lutheran Parish of  East Anglia. 
Paldies visiem draudžu locekļiem par ikkatru atbalstu, kas turpina nodrošināt draudžu 
darbību! 

*** 
KRISTĪTI:  
Derbijas kopā - Pīterboro kopā - Sofija Bistrova, Gabriēla Ramma, Jānis Markovs,  Amelia Karolina 
Pankova, Mansfīldas kopā - Evelīna Džeina Tija Pavlova, Roberta Lība Kalniņa, Emīlija Rūta Kalniņa 

KRISTĪTI UN IESVĒTĪTI:  
Derbijas kopā - Juris Georgs Lapiņš, Siandra Bullenreitere, Pīterboro kopā - Jānis Markovs, 
Mansfīldas kopā - Sanita Kalniņa, Gatis Kalniņš, Iveta Pavlova, Jevgeņijs Pavlovs, 

IESVĒTĪTI:  
Derbijas kopā - Santa Stepanova, Pīterboro kopā - Gundars Ramma 

IZVADĪTI MŪŽĪBĀ:  
Ēriks Rudzītis (Birminghamā), Pēteris Vītiņš (“Straumēnos”),  
Jānis Liepiņš (Leamington Spa), Alma Antonija Dzenītis (Korbja), Mirdza Michailovs (Notinghama),  
Daila Irēne Līcietis dzim.Danzbergs (Derbijā), Edīte Nagel (“Straumēnos”), Ēvalds Frišvalds (Notinghamā) 

/4



D I E V K A L P O J U M I  
2018.GADA 2.POSMAM 

AUSTRUMANGLIJAS DRAUDZĒ  

DERBIJĀ 
dievkalpojumi notiek Chapel of  St.Mary on the Bridge, Derby, DE1 3AT 
Svētdien, 2.septembrī, plkst.12.00	 	 Dievkalpojums 
Svētdien, 7.oktobrī, plkst.12.00	 	 	 Pļaujas svētku dievkalpojums 
Svētdien, 4.novembrī, plkst.12.00	 	 Dievkalpojums 
Svētdien, 2.decembrī, plkst.12.00	 	 Adventa dievkalpojums 
Ziemsvētku eglītes sarīkojuma laiks tiks izziņots 

NOTINGHAMĀ 
dievkalpojumi notiek Trinity Lutheran Church, Homefield Road, Aspley,  
Nottingham, NG8 5GH 
Svētdien, 2.septembrī, plkst.15.00	 	 Dievkalpojums 
Svētdien, 7.oktobrī, plkst.15.00	 	 	 Pļaujas svētku dievkalpojums 
Svētdien, 4.novembrī, plkst.15.00	 	 Dievkalpojums 
Ziemsvētku dievkalpojuma un ziemsvētku eglītes sarīkojuma laiks tiks izziņots 

MANSFĪLDĀ 
dievkalpojumi notiek St.Peter’s and St.Paul’s Church, Church Side,  
Mansfield, NG18 1AP 
Sestdien, 6.oktobrī, plkst.11.00	 	 	 Pļaujas svētku dievkalpojums 
Sestdien, 1.decembrī, plkst.11.00	 	 Adventa dievkalpojums 

PĪTERBORO 
dievkalpojumi notiek St.Mark’s Church Centre, Peterborough, PE1 2SN 
Sestdien, 8.septembrī, plkst.16.00	 	 Dievkalpojums 
Sestdien, 13.oktobrī, plkst.16.00		 	 Pļaujas svētku dievkalpojums 
Sestdien, 10.novembrī, plkst.16.00	 	 Dievkalpojums 
Sestdien, 8.decembrī, plkst.16.00	 	 Adventa dievkalpojums 

KORBIJAS KOPA 
Mācītājs veiks kopas locekļu mājapmeklējumus par to iepriekš vienojoties 
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D I E V K A L P O J U M I  
2018.GADA 2.POSMAM 

VIDUSANGLIJAS DRAUDZĒ  

BIRMINGHAMĀ 
dievkalpojumi notiek All Saints baznīcā, Kings Heath, B14 7RA 
Svētdien, 9.septembrī, plkst.14.30	 	 Dievkalpojums 
Svētdien, 11.novembrī, plkst.14.30	 	 Dievkalpojums 
Kopas locekļi mīļi aicināti pievienoties dievkalpojumiem “Straumēnos” 

LESTERĀ 
dievkalpojumi notiek St.Ursula’s Chapel, Wyggestons, 160 Hinckley Road,  
Leicester, LE3 0UX 
Sestdien, 1.septembrī, plkst.14.00	 	 Dievkalpojums 
Sestdien, 6.oktobrī, plkst.14.00	 	 	 Pļaujas svētku dievkalpojums 
Sestdien, 3.novembrī, plkst.14.00	 	 Dievkalpojums 
Sestdien, 1.decembrī, plkst.14.00	 	 Adventa dievkalpojums 
Svētdien, 24.decembrī, plkst.16.00	 	 Ziemsvētku vakara dievkalpojums 

“STRAUMĒNOS” 
dievkalpojumi notiek Kafejnīcas “Rīga” jeb Zaļajā zālē, Catthorpe Manor, Lilbourne Road, 
Catthorpe, Lutterworth, Leicestershire, LE17 6DF 
Svētdien, 23.septembrī, plkst.10.00	 	 Pļaujas svētku dievkalpojums 
Svētdien, 28.oktobrī, plkst.10.00	 	 Dievkalpojums 
Svētdien, 25.novembrī, plkst.10.00	 	 Mirušo piemiņas dienas dievkalpojums 
Svētdien, 23.decembrī, plkst.10.00	 	 Adventa/Ziemsvētku dievkalpojums 

KOVENTRIJAS KOPA 
Kopas locekļi mīļi aicināti pievienoties dievkalpojumiem “Straumēnos” 
Mācītājs veiks kopas locekļu mājapmeklējumus par to iepriekš vienojoties 

*** 
KONTAKTINFORMĀCIJA 

Draudžu mācītājs:   
Viesturs Vāvere, tālr.: 01788 860001, e-pasts: viesturs01@btinternet.com 

Austrumanglijas draudzes priekšnieks:  
Prof.emer. Reinhards Vītols, tālr./fakss: 01159 374630, e-pasts: rvitols@talktalk.net 

Vidusanglijas draudzes priekšniece:  
Daira Vāvere, tālr.: 01788 860001, e-pasts: viesturs01@btinternet.com  

Plaša un noderīga informācija par Latvijas evaņģēliski luterisko Baznīcu Lielbritānijā,  
tajā skaitā arī par mūsu draudzēm, atrodama: www.draudze.org.uk
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