
    
 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 
      2019.GADA 2.POSMAM 

 
P Ļ A V A S   L I L I J A 

(Meditācija no garīgo vingrinājumu grāmatas “Aicinājums”) 

Mācieties no lilijām pļavā, kā tās aug – ne tās nopūlas, ne 
vērpj, bet es jums saku: pat Sālamans visā savā godībā 

nebija tā tērpies kā viena no tām. Ja nu Dievs pļavas zāli, 
kas šodien ir, bet rīt tiek iemesta krāsnī, tā ģērbj, cik gan 

daudz vairāk jūs, jūs mazticīgie?! Tādēļ nezūdieties, 
sacīdami: ko ēdīsim? ko dzersim? ko vilksim mugurā? … 

jūsu debesu Tēvs zina, ka jums visa tā vajag. Meklējiet 
vispirms Dieva valstību un viņa taisnību, tad jums viss 

pārējais tiks iedots. (Mateja ev. 6:28-33) 

Lilija neizvēlas vietu, kur augt. Tā dīgst un aug tur, kur nokrīt 
sēkla: cietā, mālainā zemē vai arī irdenā. Es tāpat esmu pļavā - 

dzīvoju 21.gadsimtā, Lielbritanijā, Latvijā vai kur citur, pilsētā vai 
ciematā, utt. 

Lilija nenosaka to, kas aug tai apkārt. Varbūt tai būs jācīnās ar 
ērkšķiem, to var nomākt saulespuķu galvas. Es piederu sabiedrībai, 

piedalos tās dzīvē. Man vajag pelnīt iztiku, uzveikt slimības, 
pārvarēt grūtības. 

No lauka lilijas nav atkarīga laika apstākļu maiņa, tai jāpacieš lietus un sausums. Es tāpat nevaru samierināt 
karojošās valstis, apstādināt atmosfēras piesārņojumu. 

Lilija uzauga, ieguva krāsu un formu. Tās skaistums un nākotne ir ļoti atkarīga no tā, kas notiek pļavā. Arī es 
kļuvu par to, kas esmu. Mana veselība, fiziskās spējas tāpat ir atkarīgas no apkārtnes ietekmes. Līdz šim viss, 

kas vien radīts, man ļāva dzīvot, lai gan daudz kas mani apdraudēja. 

Pat Salamans nebija tā  tērpies kā lauka lilija. Lai gan mani ietekmē daudzi dzīves notikumi, tomēr es esmu 
dārgs/-a Dieva acīs, t.i., Dievs mani mīl tādu, kads/-a es esmu. 

Cik daudz es radu savu pasauli? Cik lielā mērā to rada Dievs? 
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No draudžu priekšnieku ziņojumiem 70.Sinodei,  
2019.gada 11.maijā, Londonā 

AUSTRUMANGLIJAS DRAUDZE 
Negribas ticēt  ka pagājuši jau 36 gadi kopš 
turīgākā kaimiņu draudze, draudzes mājas īpašnieki 
un mācītājs, pieņēma mūs pušelnieku lomā. Bez 
karošanas esam veikuši izkārtot, mācītāja tālo 
ceļošanu uz daudzajām kopu pilsētām. Šoruden, 
kad prāv. Jurģa dzīves biedre atstāja draudzes māju, 
mums piebiedrojās arī Ziemeļanglijas draudze un 
aizdevām  £20,000  mājas kapitālremontam. 
Tagad māja ir labā kārtībā un mācītāju, Dairas un 
Viestura ģimene, jūtas tajā - kā savā mājā.  
Austrumanglijas un Vidusanglijas draudzēs vēl 
aizvien darbojas kopu sistēma un māc. Dairas 
slodze ir saistīta ar Ziemeļanglijas un daļēji ar 
Mančestras draudzēm. Tagad mums būs visiem 
kopīgi jāizkārto dievkalpojumu saraksts lai, iespēju 
robežās, spētu apmierināt visu vietu vēlmes. Bet 
kopīgi sadarbojoties varēsim arī dalīties mācītāju 
satiksmes un biroja izdevumos. 
Austrumanglijas draudzes lielākā kopa ir Derbijā, 
kur dievkalpojumus apmeklē apmēram 45 līdz 50 
dievlūdzēju. 2018. gadā kopai pievienojās 5 locekļi, 
bet notikušas bija vairākas kristības un iesvētības. 
Derbijā ir liela saime luterticīgo čigānu – kuri 
sastāda veselīgo kopas lielumu un darbīgumu. Lai 
gan, kopas vecākā jūt ka ne visi iesvētītie kļūst par 
draudzes locekļiem un viņas vērtējumā   kopējais 
locekļu skaits mazliet samazinās. 
Mansfildas kopa ir draudzes valdei īsta “sirdssāpe”! 
Pastāv ļoti sirsnīga pretimnākšana no Mansfildas 
Sv.Pētera un Sv.Pāvila anglikāņu baznīcas kas atļauj 
mūsu māc ī tā jam noturē t dievkalpojumus 
vēsturiskajā Britu leģiona kapelā. Nav bijis 

iespējams piesaistīt kopas vecāko, kasieri nedz 
ērģelnieku. Draudzes valde ir bezgala pateicīgi ka 
māc. Daira Vāvere sazinās ar anglikāņu mācītāju 
un nokārto saistības – mūsu draudzes valde 
negribētu zaudēt garīgo aprūpi Mansfildā, jo 
dievlūdzēji tur pulcējas. 2018. gadā ir notikuši 7 
dievkalpojumi. Kristīti un iesvētīti 4 jauni draudzes 
locekļi. Kristīti 4 bērniņi. Dievkalpojumus apmeklē 
vidēji 5-10 cilvēki. Apmeklētāji katru reizi mainās. 
Interesanta iezīme ir, ka katru reizi ir kāds cilvēks 
vai cilvēki kas atnāk pirmo reizi. 
Kopš Mansfildas kopa pastāv, sākot ar 2014.gadu, 
tajā ir kristīts un iesvētīts 31 draudzes loceklis un 
kristīti 23 bērniņi. Vēl bez tam ir reģistrēti 9 
draudzes locekļi. Kopā nav izdevies ieviest regulāru 
nodevu iekasēšanu, bet cilvēki labprāt ziedo 
kolektēs. Māc. Daira pārskaita brīvos līdzekļus uz 
draudzes kasi. 
Notinghamas kopas sarakstā ir 30 locekļi, 
vairākums no vecās trimdas saimes, bet diemžēl, 
tikai caurmērā 12 ir aktīvi. 2018. gadā trīs locekļi 
tika aizsaukti mūžībā un šogad vēl viena mūža 
locekle ir aizsaukta mūža mierā. Pēc maija 
dievkalpojuma sēdāmies pie balti klāta kafijas galda 
atzīmējot  “Baltā galdauta svētkus”, par godu 
Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanai 1990. 
g. 4. maijā. Kopas vecākā nolasīja paskaidrojumu 
par 4. maija nozīmi un svētku atzīmēšanas 
tradīcijām. 
3 kopas locekļi piedalījās sinodē 2018. g. 20. maijā, 
Bradfordā. Novembrī kopas vadība tikās ar 
Notinghamas vācu draudzes Trinity baznīcas (kuras 
telpas mēs lietojam) valdes locekļiem, lai iepazītos 
ar viņu draudzes jaunajiem valdes locekļiem. 
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Kopa saņēma ziedojumu no DVF Notinghamas 
nodaļas £2,000.00 kopas vajadzībām. Decembrī, 
kā parasti, dievkalpojums bija ar Ziemsvētku eglīti 
un pēc tam kafijas galds un Ziemsvētku vecīša 
ciemošanos. Diemžēl, kopā neviena bērna nav, bet 
šoreiz dievkalpojumā viesojās ģimene ar mazu 
meitenīti no Linkolnas. Ziemsvētku vecītis izdalīja 
dāvaniņas viņai, kā arī citiem, kas bija pelnījuši 
īpašu atzinību. Kafijas laikā kopas vecākā, Astrīda 
Ligers, kura bija pelnījusi vislielāko (nesaņemto) 
dāvanu pastāstīja par adventes vainaga simboliku 
un dziedājām Ziemsvētku dziesmas mūsu 
ērģelnieces, Dzintras, pavadījumā. 
Austrumanglijas draudzes valde ir ļoti gandarīta, ka 
Gita Alksne, īsti ticīga un rūpīga persona ir 
uzņēmusies Peterborovas kopas vecākā s 

pienākumus. Mēs visi zinām, ka Peterborovas 
apkaimē ir apmetušies ļoti daudzi mūsu tautieši un 
redzami darbojas dažādās sabiedriskās un 
kulturālās jomās. Liekas pārsteidzoši , ka tikai 30 ir 
sadzirdējuši Dieva vārdu un dievkalpojumā 
piedalās  kādi 10 locekļi. Ļoti priecājos dzirdēt, ka 
Gita un Mārīte piedalīsies 70. Sinodē, kur varēsim 
dalīties garīgās aprūpes stiprināšanā ar sinodāļiem 
un Pārvaldi! 
Esmu bezgala pateicīgs visiem kopu darbiniekiem, 
bet visvairāk mūsu mācītājiem, Viesturam un 
Dairai. Lai viņu ģimene justos draudzes mājā – kā 
savā idillē. Mēs visi centīsimies izveidot nākotnes 
garīgās kalpošanas  noteikumus mūsu visu garīgam 
mieram! 

Reinhards Vītols,  
draudzes priekšnieks 

VIDUSANGLIJAS DRAUDZE 

Vidusanglijas draudzi veido 4 kopas: Birminghamas, 
Koventrijas, Lesteres un „Straumēnu”. 
Dievkalpojumi notiek 3 vietās: Birminghamā - Visu 
svēto baznīcā, 4 reizes gadā, Lesterē Sv. Ursulas kapelā, 
reizi mēnesī un “Straumēnos” Zaļajā zālē un Dārza 
mājā, reizi mēnesī. Koventrijas kopas locekļi savu 
iespē ju robežās pievienojas dievkalpojumiem 
“Straumēnos”. 
Iesvētīti 2 jauni draudzes locekļi Lesterē un kristīti - 3 
bērniņi Lesterē un 2 bērniņi “Straumēnos”. 
Lesterē, kopš esam sākuši dievkalpojumus noturēt 
Sv.Ursulas kapelā, ir palielinājies dievkalpojumu 
apmeklētāju skaits. Lesteres kopa ir ieguvusi arī jaunu 
ērģelnieku - John Seymour. Viņš ir pensionējies 
anglikāņu mācītājs un dzīvo veco ļaužu mītnē, kuras 
kapelā notiek mūsu dievkalpojumi. Iepriekšējā un 
ilggadējā kopas ērģelniece Dulcie Ozoliņa un Andrejs 
Ozoliņš tagad atrodas aprūpes mājā. Astrīda Balode 
kārto dievkalpojumu izziņošanu Face Book. Kopas 
vecākās pienākumus apzinīgi turpina pildīt Iveta 
Ročāne. Ir izveidojsies laba sadarbība ar aprūpes mājas 
anglikāņu mācītāju un mūsu mācītājs ir pat uzaicināts 
uz īpašu aprūpes mājas dibinātāju svētku dievkalpojumu 
š.g. 20.jūnijā. 
Birminghamā, palielinot dievklapojumu skaitu, arī ir 
vērojama dievkalpojumu apmeklē ta ju skai ta 
palielināšanās. Kopas vecākais Andrejs Dunkers ir 
nokārtojis, ka informācija par dievkalpojumiem regulāri 
parādās Face Book. Kā erģelnieks Birminghamā turpina 
kalpot Māris Pulkstenis. 
Arī “Straumēnos” turpina notikt dievkalpojumi ierastajā 
ritmā, kaut ir ļoti skumīgi, ka tik daudzi  vecie 
straumēnieši aiziet Mūžībā. Kopas vecākā Rūta Bonner 
un ērģelniece Ināra Āboliņa reizēm ir neapmierinātas  

ar to, ka telpas nav sakārtotas un satīrītas pēc 
“Straumēnu” skoliņas nodarbībām. 
Mūsu draudzes māja Lesterē atkal ir kļuvusi par 
mācītāja dzīves vietu. Nesekmējoties mājas pārdošanai 
par draudzei izdevīgu cenu un nosacījumiem, nolēmām 
pārdošanas procesu izbeigt un 2018.gada novembrī 
sākām mājas kapitālremontu. Remonts ir sekmīgi 
pabeigts, pateicoties financiālam atbalstam no 
Austrumanglijas un Ziemeļanglijas draudzēm. To 
noformējām kā abu draudžu aizdevumu £10000 
apmērā no katras draudzes. Sākot ar 2019.gada 1.martu 
mācītaja ģimene ir pārcēlusies  no “Straumēniem” uz 
draudzes māju Lesterē. Šeit tagad ir telpas arī draudzes 
dažāda veida kopā sanākšanām un ofisam. 
Kā draudzes priekšniece un arī kā Ziemeļanglijas 
draudzes mācītāja esmu gandarīta par triju draudžu 
sekmīgās sadrabības sākumu līdz ar mājas remontiem 
un turpinājumu, vienojoties par savstarpēju sadarbību 
draudžu un mācītaju izdevumu segšanā. Šāda 
vienošanās tika panākta Vidusanglijas draudzes 
paplašinātajā valdes sēdē, kas notika 27.aprīlī, draudzes 
majā un, kurā piedalījās Austrumanglijas draudzes 
priekšnieks prof. emer. Dr. Reinhards Vītols un 
Ziemeļanglijas draudzes priekšniece Anita Burkevica. 
Tas, ka triju draudžu mācītaji - Viesturs un Daira 
Vāveres var dzīvot draudzes majā, nemaksājot par to 
augstu īres maksu, nenoliedzami atvieglo finaciālo 
situāciju ilgtermiņā.  
Tāpat šī 3 draudžu sadarbība noņem lielo financialo 
slogu no mūsu - Vidusanglijas draudzes - pleciem. 
Par draudzes finansiālo situāciju. Draudzes 2018. gada 
budžets noslēdzās ar £30000 iztrūkumu, kas  ir saistīts 
ar draudzes mājas remontu un tika segts no draudzes 
rezervēm, līdz ar to draudzes rezerves un kapitāls ir 
būtiski nodilis. Lai nosegtu mājas kapitālos remontus 
saņēmām aizdevumus  no Austrumanglijas un 
Ziemeļanglijas draudzēm, no katras £10000 apmērā. 

+3



Budžeta deficītu palielina arī tas, ka vairs nesaņemam 
ienākumus par draudzes mājas īri.  
Pagājušajā gada ir palielinājies kolekšu un nodevu 
ienākums. Tapat draudzes budžeta ienākumus 
papildināja “Gift Aid” nodokļu atmaksas un Draudzes 
tradicionālā Ziemsvētku akcija. Draudzes vajadzībām 
izlietojām 10 Gadagrāmatas – 9 pārdevām un 1 
uzdāvinājām. Draudzes kasieris Andrejs Dunkers ļoti 
rūpīgi ved draudzes grāmatas, kārto Gift Aid nodokļu 
atmaksas un veic visus maksājumus. Viņš arī vadīja 

draudzes mājas pārdošanas komplicēto procesu un vēl 
joprojām uztur saraksti un saziņu ar advokātiem.  Tas ir 
ļoti nozīmīgs, atbildīgs un nesavtīgs darbs, par ko liels 
paldies Andrejam.  
Paldies mācītājam Viesturam Vāverem, kurš mūsu 
draudzē sekmīgi kalpo jau vienpadsmito 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 - Ralfs Olivers Nāgelis, Victoria Putrasevica, Lesteras kopā - Alekss Henriks Cukmans, 
Birminghamas kopā - Kristela Daniela Apine 

KRISTĪTI UN IESVĒTĪTI:  
Derbijas kopā - Lauris Meiers, Māris Meiers, Mansfīldas kopā - Mārtiņš Bilders 
Lesteras kopā - Gints Ūdris, Notinghamas kopā - Elīna Šeptere 
Birminghamas kopā - Annija Millere-Bokse, Elvijs Milleris-Boksis 

IESVĒTĪTA:  
Lesteras kopā - Evita Daņiļēviča 

IZVADĪTI MŪŽĪBĀ:  
Raimonds Vilnis Stutiņš (Koventrijā), Janīna Meijers (Notinghamā), Ričards Felds (Mansfīldā), 
Tālivaldis Iskalns (“Straumēnos”), Jānis Voldemārs Ezis (Notinghamā), Elmārs Sestulis (Wolverhampton) 
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D I E V K A L P O J U M I  
2019.GADA 2.POSMAM 

AUSTRUMANGLIJAS DRAUDZĒ  

DERBIJĀ 
dievkalpojumi notiek Chapel of  St.Mary on the Bridge, Derby, DE1 3AT 

Svētdien, 1.septembrī, plkst.12.00	 	 Dievkalpojums 
Svētdien, 6.oktobrī, plkst.12.00	 	 	 Pļaujas svētku dievkalpojums 
Svētdien, 3.novembrī, plkst.12.00	 	 Dievkalpojums 
Svētdien, 1.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, 1.septembrī, plkst.15.00	 	 Dievkalpojums 
Svētdien, 6.oktobrī, plkst.15.00	 	 	 Pļaujas svētku dievkalpojums 
Svētdien, 3.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, 5.oktobrī, plkst.11.00	 	 	 Pļaujas svētku dievkalpojums 
Sestdien, 7.decembrī, plkst.11.00	 	 Adventa dievkalpojums 

PĪTERBORO 
dievkalpojumi notiek St.Mark’s Church Centre, Peterborough, PE1 2SN 

Sestdien, 12.oktobrī, plkst.16.00		 	 Pļaujas svētku dievkalpojums 
Sestdien, 14.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  
2019.GADA 2.POSMAM 

VIDUSANGLIJAS DRAUDZĒ  

BIRMINGHAMĀ 
dievkalpojumi notiek All Saints baznīcā, Kings Heath, B14 7RA 
Svētdien, 8.septembrī, plkst.14.30	 	 Dievkalpojums 
Svētdien, 10.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, 7.septembrī, plkst.14.00	 	 Dievkalpojums 
Sestdien, 5.oktobrī, plkst.14.00	 	 	 Pļaujas svētku dievkalpojums 
Sestdien, 2.novembrī, plkst.14.00	 	 Dievkalpojums 
Sestdien, 7.decembrī, plkst.14.00	 	 Adventa dievkalpojums 
Ziemsvētku dievkalpojuma laiks tiks izziņots 

“STRAUMĒNOS” 
dievkalpojumi notiek Kafejnīcas “Rīga” jeb Zaļajā zālē, Catthorpe Manor, Lilbourne Road, 
Catthorpe, Lutterworth, Leicestershire, LE17 6DF 
Svētdien, 22.septembrī, plkst.10.00	 	 Pļaujas svētku dievkalpojums 
Svētdien, 24.novembrī, plkst.10.00	 	 Mirušo piemiņas dienas dievkalpojums 
Svētdien, 22.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.: 0116 2707471, 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.:  0116 2707471, 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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