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Apkārtraksts Nr. 82

“...Mans taisnais no ticības dzīvos…” Ebr.10:38
Vēlēšanās
Ir pagājis pirmais mēnesis, janvāris, kopš esmu jūsu vidū. Ir pasperts viens, pavisam mazs, solītis
mūsu kopīgās kalpošanas ceļā. Šis mēnesis man ir apliecinājis un pierādījis, ka Dievs visu laiku
jūsu vidū ir darbojies bagātīgi, saucot jūs kopā, aicinot, vadot, svētījot, mācot, veidojot, un tagad
es ar jums kopā varu to iesākto ceļu turpināt. Joprojām turpinu sajūsmināties, cik jūsu dziedātās
dziesmas dievkalpojumu laikā skan spēcīgi un droši. Priecājos par jūsu ilgām saprast, piedzīvot
un izdzīvot Dieva vārdu, izrādot interesi par pirmajām Bībeles stundām janvārī. Priecājos par
visām tām atvērtajām sirdīm, kas mani jau ir uzņēmušas savās mājās vai veselības iestādēs.
Pateicos, ka katru svētdienu, pateicoties Dāmu komitejas dāmām, mēs varam turpināt savu
sadraudzību sarunās pie siltas kafijas krūzes un našķiem. Priecājos, ka jūsos ir ticības liesma, un
ceru, ka varēšu kopā ar jums to sargāt un stiprināt.
Vai nebūtu svētīgi, ja pēc laika mēs varētu teikt: „Katrs, kam slāpst, šajā, mūsu draudzē, var
atrast malku no Dieva dotā dzīvības ūdens? Katrs, kas meklē, var atrast stiprinājumu un
iedrošinājumu? Katrs, kas skumst, tiek sadzirdēts un mierināts? Katrs, kas lūdz, tiek uzklausīts?
Katrs, kas dod, tiek novērtēts? Katrs, kas meklē, tiek atbalstīts un iedrošināts?” Vai jūs teiksiet –
tā ir utopija? Es teikšu – tā būtu patiesas draudzes patiesa dzīvošana Kristū. Laikam jau tā ir
mana lielākā vēlēšanās, lai mēs visi kopā augam ticībā, lai arī mēs varam teikt vārdus „mans
taisnais no ticības dzīvos” vai pārfrazējot: „mūsu draudze no ticības dzīvos”.
Lai tad mēs, draudzē, no ticības vien dzīvojam. Lai tāda ir mūsu visu kopīgā vēlēšanās. Lai
dzīvojam no ticības Dieva mīlestībai, spēkam un piedošanai. Lai viss pārējais ir tai pakļauts. Lai
dzīvojam no ticības savstarpējai labestībai, patiesumam, citādā pieņemšanai un respektēšanai.
Lai dzīvojam no ticības mūsu draudzes atvērtībai, uzticībai, laipnībai. Jo ar šādu ticību tad var
citiem neiespējamu smagumu un grūtumu paveikt. Ar šādu ticību tad nespēcīgais un vārgais var
izdarīt darbu, par kuru spēcīgais brīnīsies. Ar šādu ticību tad aklais redz un spēj vairāk, nekā tas,
kas uzskata sevi par redzīgu. Ar šādu ticību tad viens indivīds un viena draudze var palīdzēt
atbrīvot citus, iestrēgušos. Tad ar šādu ticību var jaunu iekšējo sirds pavasari sagaidīt pat
februāra sniegos un aukstumos. „Jo taisnais no ticības dzīvo”. Lai mūsu draudze no ticības
dzīvo!
Jūsu māc. Aija Graham
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-

Ziņojumi
Esmu paredzējusi atsākt angļu valodas dievkalpojumus, tie būs ik pa diviem mēnešiem.
Redzēsim, vai tiem būs atsaucība. Pirmais angļu valodas dievkalpojums: 15. februārī, tad 19.
aprīlī, 21.jūnijā. Mīļi aiciniet ikvienu, kas vēlētos piedzīvot Dieva slavēšanu un teikšanu
mūsu dievnamā angļu valodā. (I have planned to resume regular services in English, they
will be held every other month. We will see if there is interest and attendance. The first
English language worship service will be held on February 15, April 19th and June 21st.
Please invite and take with you anyone who would like to experience God's worship and
prayers in English at our church).

-

Esam atsākuši Bībeles stundas – vienreiz mēnesī tā būs Gaŗezera Ciemā un otrreiz –
mūsu draudzē. Gaŗezerā plānotās Bībeles stundas datumi: 18. februārī pulksten 12.00, 18.
martā pulksten 12.00, 15. aprīlī pulksten 12.00, 20. maijā pulksten 12.00. Mūsu baznīcā
Bībeles stundas: 25.februārī pulksten 10.30, 25.martā pulksten 10.30, 22. aprīlī pulksten
10.30 un 27. maijā pulksten 10.30. (We have resumed Bible studies – once per month, and
they will be held both at Garezers as well as at our church. The planned dates for Garezers
Bible studies are: February 18th at 12.00 p.m.; March 18th at 12.p.m.; April 15th at 12.00
p.m., May 20th at 12. p.m. Bible studies at our church will be held on: February 25th at
10.30 am; March 25th at 10.30; April 22nd at 10.30 am; May 27th at 10.30 a.m. )

-

Ar februāri uzsāksim Lūgšanu un garīgās dzīves padziļināšanas grupu. Piedāvāšu
jums „Lectio Divina” –lūgšana ar Sv .Rakstiem, kas ved dziļākās pārdomās par savām
attiecībām ar Dievu un Dieva piedzīvošanu klusumā. Lūgšanu grupa paredzēta: 13.
februārī, piektdienā, pulksten 11.00; 13. martā pulksten 11.00; 10. aprīlī pulksten 11.00, 8.
maijā pulksten 11.00. (In February we will start a prayer and spiritual life deepening
group. I will offer "Lectio Divina" – the prayer with Scriptures which leads in deeper
thoughts about our relationships with God and allows us to experience God in silence.
Prayer group will be held on: February 13th, Friday, at 11:00; March 13th at 11:00; April
10th at 11:00, May 8th at 11:00.)

-

Katru nedēļu dodos apmeklējumos. Priecāšos, ja jūs mani informēsiet par draudzes
locekļiem, kas nonākuši slimnīcā, grūtībās, slimībā, vajadzībā. Mans tālrunis: 517-614-4853.
(Every week I go to visit our parrish members. I will be thankful if you can inform me about
any parrishioners who are in hospital or at other health system institutions, also let me know
about those who are in need, in hardship or in sickness. My phone number is 517-614-4853.)

-

Ja jūs vēlaties divatā, privāti ar mani sarunāties, dalīties ar savām izjūtām, problēmām,
lūdzu, rakstiet epastu: aija_graham@comcast.net vai zvaniet man un mēs sarunāsim labāko
laiku un vietu mūsu pārrunām. (If you would like to have a private conversation with me, to
share with your emotions, feelings, problems, please – write me an email :
aija_graham@comcast.net or call me 517-614-4853 and we will arrange the best time and
place for our conversation. )
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-

Turpinām Iesvētāmo jauniešu sagatavošanu. Šogad tiks iesvētīti četri jaunieši: Dāvis
Kārkliņš, Solvita Kārkliņa, Bens Keizers un Markus Grīviņš. Iesvētības būs 7. jūnijā
pulksten 10.00. (We are continuing our Confirmation group. This year we will confirm four
members: Davis Karklins, Solvita Karklins, Ben Keizer and Markus Grivins. The
Confirmation service will be held on June 7th at 10.00. am.)

-

20. un 21.martā mūsu draudzē notiks Vidienes apgabala garīdznieku konference. Paldies
dāmām, kas ir uzņēmušās rūpes par konferences dalībnieku ēdināšanu. (On March 20th and
21st we will hold a Midwest district pastor conference. I want to thank all ladies who have
shown their willingness and support to host our pastors. )
Kas ir aiz noveltā akmens?

“Pirmajā nedēļas dienā agri no rīta, kad vēl bija tumsa, Marija Magdalēna nāk pie kapa un redz
akmeni no kapa noveltu...” Jāņa ev. 20:1
Lieldienu rīts sākas ar tumsu. Lieldienu rīts sākas ar Marijas Magdalēnas ceļu uz kapu, ar viņas
nospiesto sirdi un skumjām, ar viņas izmisumu un sērām. Tiešām, tumšs un grūts ir šīs sievietes
ceļš.
Tā arī līdzīgi mūsu dzīvēs ir daudz tumsas. Mums ir daudz nastu, smagu un grūtu. Mums ir
daudz vientulības, daudz sāpju. Mums ir zaudējumi, sēras un neziņa. Mēs par savām izjūtām
gana bieži varētu teikt: „Akmens spiež sirdi”. Mums ir viss, kas bija Marijai Magdalēnai
Lieldienu rītā, ejot vēl ceļā uz kapu. Mēs gan visbiežāk savās tumsās mēdzam griezties atpakaļ,
skatīties atpakaļ, sūrojoties un sāpot par to, kā vairs nav. Mēs dzīvojam atmiņās, smeldzē un
pagātnē. Un domājam, ja vien varētu laiku atgriezt atpakaļ un notikušo padarīt par nebijušu, cik
labi tad būtu. Gana bieži mēs dzīvojam savos iedomu kapos. Garīgā ziņā mēs daudz ko
apglabājam un norokam savos domu kapos un virsū uzveļam lielāko akmeni, lai neviens nemana,
kas ir aiz tā. Tā iet laiks, bet uz sirds virsū ir aizbīdīts smags akmens.
Tomēr pirmajās Lieldienās notiek kāds liels pagrieziena punkts. Tas notiek tad, kad Marija
pieredz, ka Dievs noveļ smagākos akmeņus! Dievs noveļ akmeni, kas slēdza Jēzus kapu un
Dievs noveļ smagos sirds akmeņus! Vai tu esi kādreiz aizdomājies, kas bija tas, ko Marija
redzēja aiz noveltā akmens? Tajā tukšumā? Kas ir tas, kas viņas tumsu pārvērta gaismā? Kas ir
tas, ko Dievs mums katram grib parādīt aiz noveltā akmens?
Aiz noveltā akmens ir cerība. Aiz noveltā akmens ir dzīvība. Aiz noveltā akmens ir apsolījuma
piepildījums. Aiz noveltā akmens ir jauns sākums, jauns spēks, pilnīgi jauns ceļa gājums. Un
galvenais – aiz akmens ir dzīva mīlestība, kas nav ar nāvi iznīcināma. Vai nav brīnums, cik
daudz piedzīvo cilvēks, ieraudzījis no kapa noveltu akmeni?
Lai jums arī visiem izdodas šajās Lieldienās piedzīvot, kā tumsa pārvēršas gaismā un kā akmens
tiek novelts un dāvina to, ko tu visu laiku esi meklējis un ilgojies!
Svētīgus jums visiem Kristus Augšāmcelšanās svētkus!
Kristus ir dzīvs un lai mēs Viņā iemantojam dzīvību!
Draudzes mācītāja Aija Graham
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Pieminam mūžībā aizsauktos draudzes locekļus

†
ROBERTS ZUIKA

miris 2015. g. 4. februārī 102 gadu vecumā

***

Draudzes priekšnieka ziņojums

Ir jau pāris mēneši pagājuši kopš draudzes jaunais garīgais gans, māc. Aija Graham, iesāka
savu kalpošanu mūsu draudzē. Ļoti ceru, ka vai dievkalpojumos, sadraudzības stundā, bībeles
stundā, gadskārtējā pilnsapulcē, vai kādā citā iespējā, mēs ikkatris esam varējuši ar māc. Aiju tuvāk
iepazīties. Zinu cik sirsnīgi viņa vēlas ar mums visiem iepazīties, arī jau apmeklējot tos kuri
dažādu iemeslu dēļ nevar būt klāt draudzes aktivitātēs. Mēs esam uzticējušies mūsu draudzes
nākotni māc. Aijas garīgai vadībai, bet neaizmirsīsim, ka māc. Aija arī ir savu nākotni uzticējusies
mūsu draudzei. Mācītāja un draudze - ja abi sadarbojamies ar atklātību , uzticību un mīlestību,
mūsu draudze, ar Dieva palīgu, turpinās būt ne tikai stabīla, bet arī augoša, kā praktiski, un vēl
svarīgāk – garīgi !
It has now been a couple of months since our new spiritual leader, pastor Aija Graham began
serving our congregation. I hope that each of us, either at church services, fellowship hour, bible
study, annual meeting, or other occasion, has had the opportunity to get acquinted with pastor Aija.
I know that she sincerely wants to get to know each and every one of us, and has already visited
many of those, who for one reason or another are not able to attend the church functions. We have
entrusted our congregation’s future to her spiritual leadership, but let’s not forget, that pastor Aija
has also entrusted her future in our congregation. Pastor and congregation – if we both work
together in an atmosphere of openness, trust and love, our congregation, with God’s help, will
continue to be not only stable, but stronger, both practically, but more importantly – spiritually !
- Ar prieku varam ziņot, ka jūnija mēnesī četri mūsu jaunieši tiks iesvētīti.
- We are pleased to inform , that in June of this year, four of our youths will be confirmed.
- 25. janvāra pilnsapulce :
- Māc. Aija mūs iepazīstināja ar dažiem no viņas plāniem un cerībām draudzes kalpošanas
darbā. Abas pirmās bībeles stundas, kā ciemā pie Garezera, tā mūsu dievnamā, bija labi
apmeklētas.
- Valdes uzstādītais 2015 g. budžets tika apstiprināts. Valde atgādina locekļiem, kaut 2014.
g. budžets izpildījās ar atlikumu, tas galvenokārt bija tāpēc ka, bez pilna laika mācītāja, izdevumi
bija ievērojami mazāk. Lai nebūtu jālieto rezerves līdzekļi, lūdzam ikkatram, ja vien iespējams,
papildināt savu draudzes ziedojumu.
Satversmes komiteja ziņoja par ierosinātām satversmes maiņām. Tā kā sapulcē nebija
nepieciešams kvorums satversmes balsošanai, un locekļiem bija vēl citi ieteikumi, komisija un
valde izstrādās papildinātu propozīciju, izziņos draudzei, un sasauks ārkārtes sapulci šī punkta
balsošanai. - Sapulce nobalsoja pieņemt ierosinājumu draudzei atbalstīt Garezera 50 gadu
jubileju ar $5,000 ziedojumu Garezera G50 Fondam. Sapulce arī nobalsoja pieņemt
ierosinājumu draudzei atbalstīt LELBALar archibīskapa fondu ar $5,000 ziedojumu. Arvien
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pastāv aicinājums katram kas vēlas, individuāli atbalstīt šo fondu.
-Jan.25thannualmeeting:
- Pastor Aija informed us about some of her hopes and plans in
serving our congregation. Both initial bible studies, at “ciems” near Garezers and then at
church were well attended.
- The board’s proposed budget for 2015 was approved. The board reminds everyone, that the
budget surplus for 2014 was primariy due to significantly reduced expenses due to being without
full time minister. So as to minimize use of funds from our reserve funds, we ask that everyone, if
capable, increase their annual donations.
- The by-laws (satversme) committee discussed the board’s proposed modifications and
updates to our by-laws. Since the necessary quorum for voting was not present, and the
attendees had additional inputs and suggestions, the board will evaluate the new proposals,
inform the congregation and schedule a special meeting to vote on the changes.
- The attendees voted to approve the proposal to support Garezers 50th anniversary with a
donation of $5,000- to the G50 fund. Attendees also voted to approve our support of LELBAL’s
“archbishop fund”, with a donation of $5,000.-. Individual donations to support this fund
continue to be invited and requested.
- Sadarbojoties ar vidienes apgabala vadītāja amata izpildītāju māc. Ilzi Larsen, esam uzņēmušies
rīkot mūsu apgabala garīdznieku konferenci. Tā notiks 20. un 21. martā mūsu dievnamā. Ņemot
vērā ka konferencē piedalīsies vairāki māc. Aijas amata māsas un brāļi, ieskaitot LELBAs
priekšnieks prāv. Gunārs Lazdiņš un mūsu jaunievēlētā archibīskape Lauma Zušēvica, konferences
slēgšanas dievkalpojumā arī notiks māc. Aijas Graham amatā ievešanas ceremonija. Šis svinīgais
un speciālais dievkalpojums notiks sestdien, 21 martā, plkst. 11:00 ! Dievkalpojumam sekos
pusdienas kopā ar konferences dalībniekiem. Draudze aicināta piedalīties. Svētdien, 22. martā
dievkalpojums nenotiks.
- In conjunction with pastor Ilze Larsen (midwest region leader), we have agreed to host the
midwest region ministers conference, which will be held in our church on March 20 and 21. With
the attendance of so many of pastor Aijas colleagues, including LELBA president Gunars Lazdins
and newly elected archbiship Lauma Zusevics, pastor Aija Graham’s formal induction as our
congregation’s spiritual leader will occur during the conference’s closing church service. This
special service will be held on Saturday, March 21, at 11:00 ! A fellowship luncheon, together
with conference attendees, will be held following the service. Congregation is invited to attend.
There will not be church service on Sunday, March 22 !
- Archibiskapes elektas Laumas Zušēvicas konsekrācijas dievkalpojums notiks 19. aprīlī,
Milvokos. LELBAL aicina ik katru, kas vēlās, piedalīties šajā vēsturiskā un svinīgā notikumā.
Dievkalpojums notiks Mount Zion Lutheran Church telpās, netālu no latviešu dievnama.
Dievkalpojums sāksies plkst. 2:00, un tam sekos kristīgās sadraudzības stunda ar atspirdzinājumiem.
Ir pacelta doma, ka, ja ir pietiekami interese no Kalamazu, Grand Rapidu, Detroitas, un Lansingas
ļaudīm, varbūt būtu labi painteresēties par iespēju noīrēt autobusu , un visi varētu kopīgi braukt uz šo
vienreizējo dievkalpojumu. Tiem kam būtu interese šādai domai, lūdzu darīt man zināmi. Lūdzu arī
izlasiet apkārtrakstā ievietoto rakstu no arch. Elmāra Rozīša, sakarā ar šo vēsturisko notikumu, un
lūgums tā rīkošanu atbalstīt ar mūsu ziedojumiem.
- Archbishop elect Lauma Zusevics’s consecration service will occur on April 19 in Milwaukee.
LELBAL invites us all to attend this historical, significant and ceremonial service. The service will
be held in Mount Zion Lutheran Church parish, not far from the latvian church location. The
service will begin at 2:00 and will be followed by fellowship hour with refreshments. The thought
has been raised, that, if there is sufficient interest from Kalamazoo, Grand Rapids, Detroit and
Lansing people, perhaps it would be worthwhile to evaluate the possibililty of leasing a bus, and
travel together to attend this event. Those that may have interest, please let me know.
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- Slīdošā krēsla projekts ir sarunāts. Ir cerība, ka tas varētu būt iekārtots un lietojams līdz 20.
marta garīdznieku konferences datumam. Šī projekta izmaksa būs ap $10,000.-, bet dos to iespēju ik
katram, kuram ir grūtības vai pat neiespējams lietot trepes, tomēr tikt dievnama lejas telpā un
piedalīties sarīkojumos.
Lūdzam un ceram , ka varam sagaidīt arī finansiālu atbalstu ar
ziedojumiem šim projektam.
- The sliding chair project has been initiated. It is hopeful that installation could be complete in
time for the ministers’ conference date of March 20. This project will cost approx. $10,000.- , but
will provide those who have difficulty, or are incapable, of navigating stairs, the opportunity to
attend activities in the lower level activity room. We ask, and hope, that we can expect financial
support for this project from individual donations.
- Angļu valodas dievkalpojumi notiks trešā svētdienā, katru otro mēnesi. Vai, un cik ilgi
turpināsim tiks nolemts kad varēsim novērtēt atsaucību un pārrunas ar tiem kuriem nav latviešu
valodas saprašana.
- English language church services will be held every third Sunday of every other month.
Whether, and how long this will continue wil be decided based on evaluation of attendance and
discussions with our non-latvian speaking folks.
Cenšamies informēt visus par draudzes darbību, bet saprotam, ka ne vienmēr Jūsu domas un
jautājumi ir adresēti pēc ik katra domām. Sirsnīgi lūdzu, nākiet pie mācītājas un/vai atbildīgā
amata personas ar Jūsu konstruktīviem ieteikumiem vai kritiku, un ne tik starp mazām grupām.
Mūsu nākotne ir Dieva rokās, un mēs visi kalpojam tam Kungam. Darīsim to ar sirsnību, respektu
un saprašanu. Dievs ir labs, Viņš ir mūsu draudzi sargājis un svētījis. Tagad , mūsu rīcība parādīs
vai esam to nopelnījuši.
We attempt to inform everyone about congregation activites, but understand, that not always are
your thoughts and questions addressed to everyone’s satisfaction. I sincerely ask that everyone
addresses their constructive suggestions and criticism with either the pastor or responsible board
member, rather than isolated groups. Our future is in God’s hands, and we all serve the Lord. Let’s
serve with sincerity, respect and understanding. God is good, He has protected and blessed our
congregation. Now ,our action will determine whether we have earned it !
Uģis Grīnbergs

Lieldienu ziedojumu akcija. Jau vairākus gadus Lieldienu laikā aicinām draudzes locekļus ar
sevišķu velti atbalstīt mūsu pašu draudzes darbu, un šogad šo tradiciju turpinām. Apkārtraksta
beigās ir pievienota ziedojumu veidlapa, kuŗu lūdzam nogriezt un nosūtīt pievienotajā aploksnē.

Easter fund raiser. For many years around Easter time we ask our congregation members to
support with donations our own congregation’s work and this year we are continuing this
tradition. At the end of this newsletter is a fund raiser sheet which we ask you to cut off and
return with your donation in the enclosed envelope.
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Kasiera ziņojums / Treasurer’s Report
Pilnsapulce apstiprināja 2015. gada budžetu ar $25,600 piemaksu no draudzes rezervēm. Ja
ziedotāju atsaucība arī šogad atkārtosies, tad ir iespējams, ka tikai daļu no paredzētās piemaksas no
rezervēm vajadzēs lietot.
Uz šo dienu 43% draudzes locekļi ir atsaukušies ar saviem solījumiem
For the next year, a budget a deficit of $25,600 is projected. If the donations equal or exceed
last years levels, then the need for this deficit spending may be reduced.
As of today, 43% of members have returned their pledge commitments.

Operatīvais 2015. gada budžets
IENĀKUMI

2014. g. 2015. g.
izpilde Budžets

Draudzes locekļu pašaplikšanās ziedojumi
Dievkalpojumu kolektes
Piemiņas ziedojumi un citi neparedzēti ieņēmumi
Noguldījumu augļi.
LELBA akcijas palīdzībai draudzēm Latvijā.
Ienākumi par telpu lietošanu.
No draudzes rezervēm

Kopā ienākumi

%no
Tot

54,620
8,928
10,013
488
1,840

55,000
9,000
10,000
600
1,000

54%

880

1,000

1%

0

25,600

25%

76,769

102,200

30,007
11,779
4,865
2,995
2,700

67,180
16,000
4,320
2,000
2,700

66%

0
0
52,347

5,000
5,000
102,200

5%

9%
10%
0%
1%

IZDEVUMI
Izdevumi par algotiem darbiniekiem
Draudzes nekustamā īpašuma uzturēšanas izdevumi
Draudzes vadības/darbības izdevumi
Draudzes Labdarības projektu izdevumi
Draudzes maksājumi LELBAi
Draudzes ziedojums Garezera 50.g. jubilejā
Draudzes ziedojums Archibīkapa fondam

Kopā izdevumi.

Kapitālremontu 2015. gada budžets

Kapitālremontiem - Baznīcas un Mācītājmājas
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1,097

5,000

16%
4%
2%
2%

5%

Ziedojumi/Donations
Draudzes vajadzībām / General church needs - $ 875
Paul & Viktorija Gilbert; Vera Fielding; Jānis Richters; Ilze Antons; Liene Kukainis;
LELBA ziedojumu akcija / LELBA donations - $ 1,795
Lalita Muižniece; Rūdolfs & Spodra Gendrikovs; Gunta Turks; Vilma Bolšteins; Roberts & Shelly
Ķeņģis; Dzintars & Biruta Abuls; Aldonis & Rūta Mežsēts; Rev. Robert & Edīte Franklin; Velta
Straume; Vidvuds Medenis; Gundars & Astrīda Strautnieks; Miervaldis Malcenieks; Dzintars
Gendrikovs; Karmene Smith; Jānis & Aija Kukainis; Maiga Kildišs; Juris & Mary Kāps; Uģis &
Mārīte Grīnbergs; Dace Copeland; Skaidrīte Hatfield; Sandra Bayer;
Vilis Miķelsons piemiņai / In memory of - $ 135
Sandra Turner; Gundars & Astrīda Strautnieks; Māc. Leons & Aina Vīksne; Velta Straume;
Marija Doks piemiņai / In memory of - $ 25
Anne S. Zagerin
Ēdienu gatavošanas grupa / Cooking class donation - $ 120
Eduard Hartmann; Karina Eniņa
Paldies visiem ziedotājiem!/ Thanks to all contributors!
Dzintars Abuls

Dāmu komitejas ziņojums

Ziņojums Draudzes 2015. g. februāŗa apkārtrakstam

Kopš pēdējā apkārtraksta notika viena Dāmu komitejas valdes sēde (18. janvārī) un Dāmu
komitejas pilnsapulce (15. februārī).
1.

2.
3.
4.

Pateicības saņemtas no Lalitas Muižnieces, Aijas Ķeņģes , Veronikas Butneres
($150), Roberta Zuikas ($10), Zeltītes Bērziņas, Otīlijas Miķelsones (Rīgas Misiones
draudzes vārdā), Leona Vīksnes, Nikolaja un Mirdzas Semeroviem, Annas Vaseres
($20), Jāņa Pones un Airas Lielzuikas, Astrīdas Strautnieces ($50), Rūda Kalnmaļa,
Harija un Mirdzas Zeimeļiem un Intas Reines ($20).
9. novembrī notika Zupas pusdienas Astrīdas Strautnieces vadībā. Paldies Astrīdai
un visām zupas vārītājām un zupas ēdājiem.

29. novembrī notika pīrāgu cepšanas talka Vilmas Bolšteinas vadībā. Paldies Vilmai
un visiem, kas piedalījās talkā.
Paldies Ligitai Samsonei, Uldim Šmidchenam, Ilzei Šīmanei un Sallijai Šmitei, kas
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5.

6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.

izgreznoja pagraba lejas telpas uz Ziemassvētkiem

Ziemassvētku tirdziņš notika 6. decembrī. Dāmu komiteja piedalījās ar pašceptiem
labumiem. Paldies Vilmai Bolšteinai un Diānai Ponei un viņu palīdzēm, kas
nostrādāja pie labumu galda visu dienu. LIELS paldies visiem, kas kaut ko gatavoja
mūsu galdam. Ienākums no tirdziņa bija $3,174.28 pēc izdevumiem. Lielais
ienākums ir tikai tāpēc, ka draudzes dāmas ziedo produktus un savu laiku, lai
pagatavotu labumus, ko tirdziņa apmeklētāji vēlas iegādāties. Šogad samaksājām
Latviešu biedrībai $300 par piedalīšanos.

Senioru pusdienas notika 9. decembrī. Paldies Diānai Kārkliņai, kas šogad uzņēmās
atbildību par sarīkojuma rīkošanu. Viņa ar saviem palīgiem un diviem iesvētāmiem
jauniešiem sagatavoja jauku programmu, dāvanas senioriem un skaistu dekoru uz
galdiem. Apsveicām arī māc. Vīksni viņa dzimšanas dienā.
21. decembrī notika īpašs svētku sadziedāšanās sarīkojums dievnamā, ko vadīja
Roberts Ķeņģis un Ilze Šīmane. Mārīte Strautiņa sagādāja desiņas, kāpostus un
rupjmaizi, ar ko pacienāt visus pēc sarīkojuma. Citi piedalījās ar groziņiem, un
iznāca visiem skaista pakavēšanās.

Sekmīgi tika novadīta Eņģeļu koka akcija Lauras Šmidchenas vadībā. Pateicība
visiem, kas piedalījās un tādā veidā iepriecināja bērnus no trūcīgām ģimenēm. Caur
Lauru saņemtas pateicības no ģimenēm, kas arī tika izsūtītas draudzes locekļiem pa
ē-pastu.
Esam saņēmuši pateicību no „Loaves and Fishes” par $400 ziedojumu un par
noziedoto pārtiku: novembrī 23 mārciņas, decembrī 36 mārciņas un janvārīt 55
mārciņas. Paldies arī Kalamazū latviešu skolas bērniem, kas regulāri nes pārtiku
katra mēneša trešā svētdienā.

11. janvārī bija mūsu jaunās mācītājas, Aijas Graham, pirmais dievkalpojums kā
mūsu pilna laika draudzes mācītājai. Sakristejā nolikām puķi, šokolādes un kartīti
sveicot mācītāju viņas jaunā amatā. Pēc dievkalpojuma pacienājām visus klātesošos
(pāri par 90) ar zupu un saldo. Paldies zupas vārītājiem: Shelley Ķeņģei, Ilzei
Antonai, Diānai Ponei, Ilzei Šīmanei, Aijai Ķeņģei, Astrīdai Strautniecei un Mārītei
Grīnbergai. Paldies Ilzei Bērziņai ar palīdzēm par labumiem saldam galdam. Paldies
Emīliai Antonai par servēšanu un trauku mazgāšanu un pārējām dāmām, kas
palīdzēja ar visa kā novākšanu.
18. janvārī notika draudzes pilnsapulce un Lienas Kaugaras vadībā notika čilī
pusdienas. Viss ienākums par labu Zvannieku bērnu namam. Ieņēmām $378. Dāmu
komiteja no savas kases pielika $122, lai skaitli noapaļotu uz $500. Paldies visiem
čilī vārītājiem un ēdājiem!
Pateicība Ilzei Šīmanei, Guntai Turkai un Vilmai Bolšteinai, kas ir darbojušās Dāmu
komitejas valdē ilgus gadus, un, kas nekandidēja kādiem no Dāmu komitejas
amatiem 2015. gadā.
15. februārī notika Dāmu komitejas pilnsapulce. Pilnsapulcē piedalījās mazs dāmu
skaits. Tas atkārtoti norādīja uz to faktu, ka arvien samazinās skaits dāmu, kas spēj
9

14.
15.
16.

vai grib aktīvi piedalīties, veicot dažnedažādos Dāmu komitejas darbus. Tādā
sakarībā, Dāmu komitejas priekšsēde D. Copeland ierosināja, ka mainām Dāmu
komitejas darbības noteikumus. Ierosinātās maiņas bija jau izsūtītas Dāmu
komitejas dalībniecēm, un tās pilnsapulces dalībnieki pieņēma. Vēl draudzes valdei
šīs maiņas jāapstiprina. Galvenā maiņa ir tā, ka vairs nedarbosies Dāmu komitejas
valde. Trīs posteņi paliek, lai sekmētu Dāmu komitejas administratīvo darbu:
priekšsēde, sekretāre un kasiere. Pilnsapulces dalībnieki ievēlēja Daci Copeland
(priekšsēde), Ilzi Bērziņu (sekretāre) un Mārīti Grīnbergu (kasiere). Paldies arī
Dainai Melbārdei, kuŗas līdzšinējais postenis valdē atkrīt sakarā ar darbības
noteikumu maiņām.

2014. gada budžets izpildījās ar $2,725.58 atlikumu. Uz 2014. g. 31. decembri Dāmu
komitejas kasē ir $36,372.69.
Pilnsapulce pieņēma 2015. gada budžetu $6,350 apmērā.

Dāmu komitejas darbu sadali varēs apskatīt pie Dāmu komitejas ziņojuma dēļa, kas
atradīsies tūlīt pa kreisi no virtuves durvīm. Lielākā maiņa darbu sadalē ir tāda, ka
māc. Aija Graham uzņēmās galveno atbildību par aprūpes darbu. Paliek līdzšinējais
sastādītais saraksts ar aprūpētājiem, kuŗā parādās visi draudzes locekļi, kam pāri
par 80 gadiem. Māc. Aija lūdz ikkatram draudzes loceklim ziņot viņai, ja ir zināms,
kāds draudzes loceklis, kam ir nepieciešama palīdzība/aprūpe.
Pilnsapulce nolēma uzsākt Palīdzības fondu pie Dāmu komitejas kases tādiem
gadījumiem, kad kādam draudzes loceklim jeb citam latvietim mūsu apkārtnē
nepieciešama palīdzība. Visi, kas vēlas ziedot šim īpašam nolūkam ir laipni aicināti
to darīt.

Nākotnes darbība:
• 20. martā Vidienes apgabala mācītāju konference (maltītes gatavo Ilze Bērziņa ar
palīdzēm)
• 21. martā māc. Aijas Grahamas ievešanas amatā dievkalpojums plkst. 11os. Pēc tam
siltas pusdienas, ko gatavos Liene Rava, bet par saldo ēdienu galdu gādā Ilze Bērziņa
ar palīdzēm
• 5. aprīlī Lieldienu brokastis groziņu veidā, Mārītes Grīnbergas vadībā, ar palīdzēm
Ilzi Bērziņu, Shelley Ķeņģi un Mētru Krautmani.
• 10. maijā Pavasaŗa svētki ar draudzes vīru ceptām desām un hamburgeriem

Paldies visiem, visiem, kas pielikuši roku 2014. gadā, lai Dāmu komiteja varētu sekmīgi
turpināt savu darbu!
Dace Copeland
Dāmu komitejas valdes priekšsēde

I apologize that there is no English language translation available of the Women’s Auxiliary
News for this newsletter.
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DIEVKALPOJUMI
Svētdien, 1. martā, Ciešanu laika dievkalpojums plkst. 10:00.
Dežūrē: pērmd. Arnis Ķeņģis, dr. loc. Uldis Šmidchens un Ligita Samsons.
Dež. kasieris: Mētra Krautmanis

Kafija

Svētdien, 8. martā, Ciešanu laika dievkalpojums ar dievgaldu plkst. 10:00.
Dežūrē: pērmd. Roberts Ķeņģis, dr. loc. Rūta Mežsēts.
Dež. kasieris: Dzintars Gendrikovs

Kafija

Svētdien, 15. martā, Ciešanu laika dievkalpojums plkst. 10:00.
Dežūrē: pērmd. Artūrs Ziemelis, dr. loc. Daina Melbārdis.
Ziedot pārtiku
Dež. kasieris: Daina Melbārdis
Draudzīgā aicinājuma sarīkojums centrā plkst. 11:30
Sestdien, 21. martā, māc. Aijas amatā ievešanas dievkalpojums ar dievgaldu plkst. 11:00.
Piedalās vidienes apgabala mācītāji.
Dežūrē: pērmd. Mētra Krautmanis, dr. loc. Shelley Ķeņģis.
Dež. kasieris: Mētra Krautmanis
Svētdien, 22. martā dievkalpojums nenotiek.
Svētdien, 29. martā, Pūpolsvētdienas dievkalpojums plkst. 10:00.
Dežūrē: pērmd. Edvīns Melbārdis, dr. loc. Gaida Veidemanis.
Dež. kasieris: Dzintars Gendrikovs

Kafija

Piektdien, 3. aprīlī, Lielās Piektdienas dievkalpojums ar dievgaldu plkst. 18:00 jeb 6:00.
Dežūrē: pērmd. Arnis Ķeņģis, dr. loc. Imants Minka.
Dež. kasieris: Daina Melbārdis
Svētdien, 5. aprīlī, Lieldienu dievkalpojums ar dievgaldu plkst. 10:00.
Dežūrē: pērmd. Roberts Ķeņģis, dr. loc. Andris Kārkliņš.
Lieldienu brokastis - Groziņi
Dež. kasieris: Mētra Krautmanis
Svētdien, 12. aprīlī, Baltās svētdienas dievkalpojums plkst. 10:00.
Dežūrē: pērmd. Artūrs Ziemelis, dr. loc. Ģirts un Liena Kaugars.
Dež. kasieris: Dzintars Gendrikovs

Kafija
Ziedot pārtiku

Svētdien, 19. aprīlī, dievkalpojums angļu valodā plkst. 10:00.
SERVICE IN ENGLISH 10:00 am.
Dežūrē: pērmd. Mētra Krautmanis, dr. loc. Zigfrīds Jirgens.
Dež. kasieris: Dzintars Abuls

Kafija

Svētdien, 26. aprīlī, dievkalpojums ar dievgaldu plkst. 10:00.
Dežūrē: pērmd. Edvīns Melbārdis, dr. loc. Gunta Turks.
Dež. kasieris: Dzintars Abuls

Kafija
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Svētdien, 3. maijā, dievkalpojums plkst. 10:00.
Dežūrē: pērmd. Arnis Ķeņģis, dr. loc. Jānis Pone.
Dež. kasieris: Dzintars Abuls

Kafija

Svētdien, 10. maijā, Ģimenes dienas dievkalpojums ar dievgaldu plkst. 10:00.
Dežūrē: pērmd. Roberts Ķeņģis, dr. loc. Uldis Šmidchens un Ligita Samsons.
Dež. kasieris: Mētra Krautmanis

Kafija

Svētdien, 17. maijā, dievkalpojums plkst. 10:00.
Dežūrē: pērmd. Artūrs Ziemelis, dr. loc. Rūta Mežsēts.
Dež. kasieris: Dzintars Gendrikovs

Kafija

Ziedot pārtiku

Svētdien, 24. maijā dievkalpojums nenotiek.
Svētdien, 31. maijā, Trīsvienības svētku dievkalpojums plkst. 10:00. Laju vadībā.
Dežūrē: pērmd. Mētra Krautmanis, dr. loc. Daina Melbārdis.
Dež. kasieris: Daina Melbārdis
--______________________________________________________________________________
Piezīme: Ja attiecīgā svētdienā paredzētam draudzes loceklim/ei vai pērminderim nebūtu
iespējams dežūrēt, lūdzam parūpēties par aizstājēju.
______________________________________________________________________________
Lūgšanu grupa Kalamazū baznīcā plkst. 11:00:
13. martā
10. aprīlī
8. maijā

Bībeles stundas ciemā „Latvija” plkst. 12:00
18. martā
15. aprīlī
20. maijā

Bībeles stundas Kalamazū baznīcā plkst. 10:30:
25. martā
22. aprīlī
27. maijā

Mācītāja Aija Graham...517-614-4853; E-pasts...aija_graham@comcast.net
Priekšnieks, Uģis Grīnbergs (269) 244-5691; mobīlais (269) 548-7355;
...................................................................................ugiathome@aol.com
Kasieris, Dzintars Abuls……... .(269) 685-4104
Īpašumu pārzinis, Arnis Ķeņģis..(269) 349-3602; arniskazoo@aol.com
Dāmu kom. priekš. Dace Copeland..(269) 345-3304:dace.copeland@wmich.edu
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--------------------------------------------------------Lūdzu atceraties atnest ZIEDUS, ar ko
izgreznot altāru kādu svētdienu! Atzīmējat
kādu datumu kalendāri jau šodien! Ziedus varat
nodot dežūrējošam pērminderim pusstundu pirms
dievkalpojuma.
----------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------Please remember that we depend on our
congregation members to bring FLOWERS to
decorate the altar for each Sunday service. Please
mark a date on your calendar today that you will be
bringing flowers! Flowers should be given to the elder on
duty no later than a half hour before service starts.

----------------------------------------------------------

lūdzu nogriezt
Mans/mūsu ziedojums Lieldienu akcijai 2015. g. aprīlī ir::
My/our donation to the Easter fund drive for April 2015 is: $_____________.
______________________________
Uzvārds, vārds
Last name, first name
______________________________
adrese/address
13

Izgreznosim dievnamu Lieldienās ar lilijām.
Lūdzu atnesiet lilijas uz dievnamu 5. aprīlī
pirms dievkalpojuma un nododiet dežūrējošam
pērminderim. Vai atnesiet Lielās Piektdienas
vakara dievkalpojumā.

***
Let’s decorate the church at Easter with lilies.
Please bring a plant on Easter Sunday, April 5,
and give it to the church elder on duty that
morning. Or you may bring it on Good Friday’s
evening service.
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Latvijas Evaņģēliski Luteriskā Baznīca ārpus
Latvijas
Kārlis Irbe
Rozītis

-

Teodors Grīnbergs

-

Kārlis Kundziņš

-

Arnolds Lūsis

-

Elmārs Ernsts

Baznīcas Virsvalde
2015. gada 1. februārī,
domājot par šī gada aprīli

“... ikviens, ko sirds skubināja un kam bija labs prāts,
nāca un atnesa savu upura dāvanu saiešanas telts celšanai,
kalpošanas vajadzībām un svētajām drēbēm.”
(II Mozus 35:21)

Mīļie Kristus darba darītāji!
Ar steigu tuvojās 19. aprīlis, kad no tuvienes un tālienes ar labu prātu un prieku Milvokos
pulcēsimies,lai piedalītos jaunās LELBĀL archibīskapes Laumas Zušēvicas konsekrācijas
dievkalpojumā. Šis ir tik nozīmīgs notikums visai mūsu Baznīcai! Aicinām jūs piedalīties šajā
vēsturiskā notikumā, to atbalstīt ar savām lūgšanām, ar savu klātbūtni, ja ir iespējams, - un arī ar
īpašiem ziedojumiem.
Izdevumu segšana mūsu Baznīcas vadības norisēm ir Baznīcas Virsvaldes atbildībā, - kā
archibīskapes konsekrācijas tā ar to saistītās Virsvaldes plenārsēdes izdevumi. Tomēr, uz
konsekrācijas dievkalpojumu un apsveikšanu ieradīsies daudzi viesi, ne tikai no LELBA draudzēm
Amerikā un Kanādā, ne tikai mūsu Virsvaldes locekļi no dažādām attiecīgām valstīm, bet arī
pārstāvji no Baznīcām Amerikā un Eiropā. Gribam būt labi namturi, reizē lūdzam jūsu līdzdalību.
Lielā cerībā par jūsu gatavību darīt tā, kā toreiz Mozus laikā, un atsaukties garīgās kalpošanas ārējām
vajadzībām, esam paredzējuši atsevišķā lapiņā uzrādīt visu ziedotāju vai sponsoru vārdus. Tā katrai
draudzei un draudzes loceklim ir iespēja “būt klāt” un sniegt savu atbalstu.
Līdz ar šo aicinājumu tieši atbalstīt konsekrācijas dievkalpojuma izdevumu segšanu un viesu
uzņemšanu, dalāmies ar archibīskapes elect Laumas cerību, ka būs atlikums, kuru varēsim ievietot jaunā
LELBĀL Misijas Fondā. Viņa ierosinājusi pārrunāt tāda Fonda rašanu, mērķus un nozīmi plenārsēdes
laikā. Ticām, ka šādā veidā visi jūsu ziedojumi nesīs svētību, gan tam, kas notiks 19. aprīlī, gan darbam
ko kopā turpināsim veikt Dieva vadīti un iedrošināti.
Visus ziedojumus lūdzam rakstīt uz LELBĀL vārdu un nosūtīt kasierim Ivaram Petrovskim:
5239 E. Woodmeade Ct., SE, Ada, MI 49301.
Būsim atsaucīgi, būsim visi klāt – domās un lūgšanās, atbalstot to, lai godam uzsāktais nestu svētību!
Jūsu

Elmārs Ernsts Rozītis

Ivars Petrovskis
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Esat mīļi gaidīti
Kalamazū latviešu skolas

Draudzīgā aicinājuma sarīkojumā!
svētdien, 15. martā, plkst. 11:30
KLB centrā, 100 Cherry Hill St.
Ieeja $12.00

Skolēniem un studentiem no 15-22 g.v. $8.00
Programma sastāv no kopīgām pusdienām un teātra izrādes.
Mairas Bundžas vadībā skolas bērni uzvedīs izvilkumus no

Annas Brigaderes „Sprīdītis“
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Archibīskapes	
  elektas	
  Laumas	
  Zušēvicas	
  konsekrācijas	
  diena	
  
2014.	
  gada	
  19.	
  aprīlī,	
  Milvokos,	
  Viskonsinā,	
  ASV	
  
	
  
No	
  9:00am	
  –	
  11:00am	
  paredzam	
  laiku	
  klusām	
  lūgšanām	
  mūzikas	
  pavadījumā.	
  	
  Katra	
  brīva	
  
izvēle,	
  kad	
  iegriesties	
  dievnamā	
  un,	
  cik	
  ilgi	
  palikt	
  domās	
  un	
  lūgšanās.	
  	
  Vienīgi	
  lūdzam	
  ievērot	
  
klusumu.	
  	
  
Milvoku	
  latviešu	
  Ev.	
  Lut.	
  Sv.	
  Trīsvienības	
  draudzes	
  dievnamā	
  
1853	
  N.	
  75th	
  St	
  
Wauwatosa,	
  WI	
  	
  53213	
  
	
  

2:00pm	
  konsekrācijas	
  dievkalpojums	
  
Mount	
  Zion	
  Lutheran	
  Church	
  
12012	
  West	
  North	
  Ave,	
  Wauwatosa,	
  WI	
  53226	
  
	
  

Pēc	
  dievkalpojuma	
  visi	
  mīļi	
  aicināti	
  Mount	
  Zion	
  dievnama	
  lejas	
  telpā	
  uz	
  atspirdzinājumiem	
  un	
  
kristīgās	
  sadraudzības	
  stundu.	
  
	
  

Papildus	
  informācija	
  

Hotelis	
  
Istabas	
   bloks	
   sarunāts	
   Radisson	
   Hotel	
   Milwaukee	
   West,	
   kas	
   atrodas	
   vienu	
   jūdzi	
   uz	
   austrumiem	
   no	
   Mount	
  
Zion	
   dievnama.	
   	
   Hotelī	
   ir	
   restaurāns	
   un	
   bārs	
   pieejams;	
   apkārtnē	
   atrodās	
   vairāki	
   viegli	
   sasniedzami	
   restaurāni.	
  	
  
Hotelim	
   ir	
   brīvs	
   busiņš,	
   kas	
   viesus	
   vedīs	
   prom	
   un	
   atpakaļ	
   uz	
   Mount	
   Zion	
   dievnamu.	
   Busiņš	
   nav	
   priekšlaicīgi	
  
jāsarunā;	
  hotelī	
  izliksim	
  zīmes	
  cikos	
  atties	
  busiņš	
  tiem,	
  kam	
  nebūs	
  savas	
  mašīnas.	
  	
  Hotelim	
  NAV	
  “shuttle”	
  no	
  
lidlauka.	
   	
   Pašiem	
   jāsazinās	
   ar	
   hoteli	
   rezervāciju	
   sarunāt.	
   	
   *Baznīcas	
   Virsvaldes	
   locekļiem	
   rezervācijas	
   jau	
  
sarunātas.	
  

Radisson	
  Hotel	
  Milwaukee	
  West	
  
Hoteļa	
  adrese:	
  2303	
  N.	
  Mayfair	
  Rd,	
  Milwaukee,	
  WI	
  53226.	
  
Rezervācijas:	
  Piezvanot	
  414-‐257-‐3400	
  un	
  pieprasot	
  Latvian	
  Ev.	
  Lutheran	
  Church	
  group	
  
Grupas	
  cena:	
  	
  2	
  Dubultgultu	
  istaba	
  $115	
  +	
  tax	
  diennaktī.	
  	
  Check	
  in	
  4:00,	
  check	
  out	
  11:00.	
  
Cena	
  garantēta	
  ar	
  rezervāciju	
  līdz	
  27.	
  martam.	
  

	
  
Otra	
  hoteļa	
  iespējamība	
  (te	
  nav	
  bloks	
  sarunāts)	
  ir	
  Holiday	
  Inn	
  Express	
  kam	
  ir	
  ieskaitītas	
  vieglas	
  brokastis,	
  bet	
  
nav	
  restaurāns,	
  bārs,	
  vai	
  busiņš.	
  NAV	
  “shuttle”	
  no	
  lidlauka.	
  	
  	
  
Hoteļa	
  adrese:	
  11111	
  W.North	
  Ave,	
  Wauwatosa,	
  WI	
  53226	
  (arī	
  viena	
  jūdze	
  no	
  Mount	
  Zion	
  dievnama).	
  	
  	
  
Hoteļa	
  rezervācijas	
  mājas	
  lapa:	
  www.holidayinnexpress.com.	
  
Hoteļa	
  rezervācijas	
  telefons:	
  1-‐800-‐345-‐8082.	
  

	
  
Mašīnas	
  novietošana	
  pie	
  latviešu	
  baznīcas	
  

Mašīnas	
  drīkst	
  abās	
  ielas	
  pusēs	
  (Hillcrest	
  Ave)	
  novietot	
  (pat	
  ja	
  zīmes	
  to	
  aizliedz).	
  	
  Dievnamam	
  nav	
  mašīnas	
  
novietošanas	
  laukums.	
  

	
  
Mašīnas	
  novietošana	
  konsekrācijas	
  dievkalpojumam	
  

Mašīnas	
  varēs	
  viegli	
  novietot	
  Mount	
  Zion	
  baznīcas	
  mašīnas	
  novietošanas	
  laukumā	
  AIZ	
  dievnama	
  vai	
  arī	
  ielas	
  
otrā	
  pusē	
  pie	
  “Wauwatosa	
  School	
  District”	
  ēkas.	
  
	
  
Jautājumi?	
  Lūdzam	
  kontaktēt	
  Tiju	
  Abulu	
  tabuls@att.net	
  vai	
  262-‐938-‐9741.	
  

PAVADI VASARU LATVIJĀ!

Kā vēl labāk uzlabot savas latviešu valodas
zināšanas un iepazīt savu senču dzimteni un kultūru,
ja ne pavadot laiku Latvijā?
Kā vēl vairāk stiprināt savas profesionālās iemaņas
un kļūt konkurētspējīgākam darba tirgū, ja ne
uzkrājot vērtīgu pieredzi darbā?

Amerikas latviešu apvienība (ALA) Kultūras un Izglītības nozares sadarbībā ar Latvijas
Republikas Kultūras ministriju piedāvā stipendijas vasaras praktikantu darbiem 12
Latvijas kultūras iestādēs!

AMERIKAS LATVIEŠU APVIENĪBAS PRAKSES PROGRAMMA IR VIENREIZĒJA IESPĒJA
JAUNIEŠIEM PAVADĪT VASARU LATVIJĀ UN IESAISTĪTIES LIETDERĪGĀ, MĒRĶTIECĪGĀ
DARBĀ, KAS VĒLĀK NODERĒS AKADĒMISKĀ UN PROFESIONĀLĀ DZĪVĒ
Nacionālajā bibliotēkā
Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā
Latvijas Okupācijas muzejā
Nacionālajā kino centrā
Turaidas muzejrezervātā
Latvijas Kultūras akadēmijā

Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā
Rakstniecības un mūzikas muzejā
Mazsalacas kultūras centrā
Rundāles pils muzējā
Latvijas Nacionālajā arhīvā
Latvieši Pasaulē (LaPa) muzejā

Pavadot vasaru Latvijā, Tev ir iespēja sakombinēt praksi ar līdzdalību citos nozīmīgos notikumos
Latvijas kultūras dzīvē:
 No 6. līdz 12. jūlijam Rīgā norisināsies Latvijas Skolu Jaunatnes dziesmu svētki;
 8. jūlijā Rīgā plānots Junior-PLEIF (Pasaules latviešu ekonomikas un inovāciju forums
jauniešiem);
 No 9. līdz 17. jūlijam - Latvijā notiks 2x2 nometne;
 No 17. līdz 19. jūlijam Salacgrīvā notiks Positivus festivāls - lielākais mūzikas un mākslas
festivāls Baltijā.

Informāciju meklēt:
http://www.alausa.org/lv/alas-nozares/kulturas-nozare/

