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Pētot Lieldienu nosaukuma izcel-
šanos, angļu zinātnieks Sv.  
Bede nonācis pie uzskata, ka šis 
vārds cēlies no skandinā-
vu Ostra un ģermāņu Ostern vai 
Eastre.  

Šie vārdi apzīmējuši mitoloģis-
kās pavasara un auglības  
dievības, kurām veltītos  
svētkus pagāni savulaik  
svinējuši laikā, kad mēs  
svinam Lieldienas. 

Kristietībā Lieldienas ievada 
Klusā nedēļa – 40 dienas ilgušā 
Lielā Gavēņa  
kulminācijas brīdis, kurā tiek 
pieminētas Kristus ciešanas un 
nāve.  

Lieldienu datums 

Sākotnēji pat Romas  
kristīgajai baznīcai nebija vienota 
viedokļa par laiku, kad jāsvin 
Lieldienas. 325. gadā Nikejas 
koncilā nolēma, ka Lieldienas 
svinamas svētdienā pēc pavasa-
ra pirmās pilnās mēness fāzes, 
pieņemot, ka  
pavasaris iestājas 21. martā.  
Viduslaiku Eiropā Lieldienu laikā 
tika rīkotas krāšņas reliģiska 
satura izrādes –  
mistērijas, kurās 
aktieri atainoja Jēzus 
Kristus dzīves gāju-
mu, upuri un aug-
šāmcelšanos. 

Pašas Lieldienas 
tiek ievadītas ar  
Lielās Ceturtdienas 
dievkalpojumiem, 
kas notiek par piemi-
ņu Pēdējam Vakar-
ēdienam, kura laikā 
Kristus iedibināja un 
dalīja apustuļiem 
Vissvētāko Sakramentu. 

Lielā Piektdiena ir Kristus nāves 
diena un reizē arī  
cilvēces grēku izpirkšanas die-
na. Baznīcās šajā dienā lasa 
Evaņģēliju par Kristus notiesā-
šanu un lūdzas par visiem – 
ticīgajiem un neticīgajiem.  

Lieldienu simboli 

Lieldienu simboli ola un zaķis, 
ko pazīstam mūsdienās, ir nāku-
ši no pagāniskajām  
tradīcijām – ola kā saules un arī  
jaunas dzīvības, bet zaķis – 
auglības un bagātības simbols. 
Pēc kristīgajām tradīcijām laiks 
pirms Lieldienām ir lielais gavē-
nis, kura laikā olu ēšana ir strikti 

noliegta. Tieši tādēļ 
Lieldienās ola ir 
viens no iecienītāka-
jiem produktiem uz 
svētku galda. 

Lieldienu ola 

Lieldienu olas ir sais-
tītas ar seniem pava-
sara kultiem, un tās 
lieto, lai veicinātu 
veselību cilvēkiem 
un lopiem,  pasargā-
tu no dažādām nelai-
mēm.  

Kristietībā ola nozīmē Kristus 
augšāmcelšanos, pārvarot visus  

šķēršļus (noveļot akmeni no 
kapa), līdzīgi kā cālis izšķilša-
nās brīdī pārvar olas  
čaumalas pretestību.  
Arī olu krāsošanai ir gadsimtu 
ilga vēsture. Sākotnēji tās krā-
soja sarkanas, ar šo spilgto 
krāsu simbolizējot Lieldienu 
prieku. Pamats tam meklējams 
ne tikai Romas katoļu, bet arī 
Austrumu baznīcā.  

Pesaha svētki 

Jēzus mira Pesaha svētku  
laikā. Pesahs ir ebreju svētki, 
kuros tiek svinēta viņu  
aiziešana no Ēģiptes  
verdzības. Svētki pēc ebreju 
kalendāra tiek svinēti no 15. līdz 
21. nisanam (martā vai aprīlī 
pēc Gregora  
kalendāra). Latviski tie pazīsta-
mi arī kā "Ebreju Lieldienas". 

Pesahs veltīts ebreju nācijas 
dzimšanai un fiziskajai  
brīvībai no verdzības, kā arī 
garīgajai brīvībai. 

Svētkos tiek svinēta brīvība no 
Ēģiptes verdzības; tas ir naci-
onālās vienotības festivāls; tie ir 
ģimenes kopības svētki; arī 
pavasara atnākšanas svētki, 
kas simbolizē jaunu sākumu; 
taču galvenokārt tie ir  
brīvības svētki. 

Pareizāk, ja mēs Lieldienas 
sauktu par Brīvības un Dzīvības 
svētkiem, jo kopš  
Jēzus mira krusta nāvē par 
mums, t.i. jau vairāk kā 2000 
gadus atpakaļ, gandrīz visas 
pasaules ļaudis katru pavasari 
svin Lieldienas. 

Kāpēc mēs svinam  

svētkus? 

Kas to izdomājis, ka cilvēkam 

vajadzīgi svētki? Dievs, kas 
mūs radījis zina mūsu dvēseli, 
ka mūsu emocijām vajag iz-
pausties un, ka mēs ātri aizmir-
stam mums pašiem  
svarīgas lietas. Tas, kas ir vitāli 
svarīgs cilvēka dzīvei– bieži 
paliek arī caur svētkiem kā tra-
dīcija no paaudzes uz paaudzi. 

Kas tad ir tik svarīgs Jēzus 

krusta nāves notikumā? 

Citi saka – kāds šausmu stāsts! 
Labāk ripināsim olas, stāstīsim 
bērniem mazos meliņus – ka 
zaķi dēj olas... Tie varbūt ir vieni 
no pirmajiem meliem, ko sava 
bērna tīrajā sirsniņā kā nezāli 
iesēj māmiņa, jo tā nav patiesī-
ba, un vēlāk bērns arī melo  
vecākiem. Bērns dara savā 
dzīvē to, ko redz tēvu un mam-
mu darām – ari tad, ja nesaprot 
darbības jēgu. 

EKB “Jaunā paaudze” Ventspils draudze 

aicina uz  
 

Lieldienu dievkalpojumu 

31. martā plkst. 11:00 

 

Loču ielā 8 

(pie t/n “Jūras vārti”) 
 

Lieldienu koncertu  

“Īstais iemesls svinībām” 

30. martā plkst. 17:00 

sveic ar Lieldienu tuvošanos un ielūdz visu ģimeni uz  

Biedrība IC “Atvērtās durvis”  

Loču ielā 8 

(pie t/n “Jūras vārti”) 

http://lv.wikipedia.org/wiki/Ebreji
http://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%92%C4%A3iptes_verdz%C4%ABba&action=edit&redlink=1
http://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%92%C4%A3iptes_verdz%C4%ABba&action=edit&redlink=1
http://lv.wikipedia.org/wiki/Ebreju_kalend%C4%81rs
http://lv.wikipedia.org/wiki/Gregora_kalend%C4%81rs
http://lv.wikipedia.org/wiki/Gregora_kalend%C4%81rs
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Turpinājums.  Kāpēc svinam Lieldienas? 

2. lpp. 

Kāpēc iepriekšminētais cilvēks 
teica, ka varam piedzimt  
2 reizes un tad mirsim tikai 1 
reizi? Kurš gan gribētu mirt 2 
reizes, ja mums jau no vienas 
reizes ir neizsakāmi bail...  
Kad Ādams ar Ievu nepaklausīja 
Dieva teiktajam – viņus atstāja 
Dieva dzīvais Gars un cilvēks, 
kas bija radīts kā  miesa, gars 
un dvēsele, tagad palika tikai 
miesa. Dvēseles un gara vieta 
palika tukša. Bet gars ir tas 
spēks, kurš visu dara dzīvu. 
Tātad nav, kas tagad 
dvēseli un miesu dara 
dzīvus. Tāpēc mēs bieži 
jūtamies tukši un  
vientuļi un šo tukšumu  
cenšamies aizpildīt ar 
citām lietām, kas to nav 
spējīgas aizpildīt. 

Jēzus mirstot atstāja Sa-
vu Garu šeit uz zemes un 
tagad katrs, kurš ar sidri 
tic un ar muti apliecina, ka Jē-
zus ir Dieva Dēls, ka Viņš ir 
dzimis, dzīvojis un ciešanās 
miris par katru cilvēku – tas sa-
ņem savā sirdī Dieva Garu. Tad 
cilvēks ir spējīgs atkal pieņemt 
savā dvēselē Dieva Vārdu jeb  
dzīvības likumu, t.i. pieņemt 
lēmumus, kas balstīti uz Dieva 
Vārdu un arī darīt to, kas atnes 
dzīvību, ne nāvi.  

“Būt vai nebūt?” – klasisks  

jautājums.... 

Dvēsele ir emocijas, prāts un 
griba, tā ir mūsu lēmējvara, kura 
pieņem lēmumus uz saņemtās 
informācijas pamata. Tāpēc 
lasot Dieva Vārdu, kas ir īstā 

patiesība par to, kas ir labs 
mūsu dzīvei, mēs 
„pabarojam‖  
savu dvēseli un da-
rām to dzīvu. Dvēse-
le pieņem lēmumus 
vai nu ieklausoties 
mūsu miesa, vai nu 
ieklausoties garā. 
Miesa  
pretojas garam, jo tā 
saistīta ar šo baiļu 
pilno pasauli, bet 
gars saistīts ar Die-
vu, kurš dod drosmi 
iet cauri pat  
nāves slieksnim un kurš 
apsola, ka tie, kuri saglabās 
ticību – mirstot kļūs dzīvi 
tāpat kā Jēzus... 

Dzīvojot mirt vai mirstot 

sākt dzīvot? 

Kāda ticīga māte ilgi lūdza 
Dievu pēc palīdzības par savu 

Bērnu brīvā laika pavadīšanas klubs “Pētnieki” 

Klubs darbojas Ventspilī un Kuldīgā  jau vairākus gadus  projekta 
“Vislielākā dāvana” ietvaros. 
“Pētnieku” kluba mērķis ir iepazīstināt bērnus vecumā no 5 līdz 14 
gadiem ar kristīgo pasaules skatījumu tiem interesantā un saprota-
mā veidā, izmantojot krāsainus mācību līdzekļus, dziedot  dzies-
mas, dejojot un spēlējot spēles. 
Nodarbību ilgums 1-1,5 stundas. 

KULDĪGĀ 

Nodarbības notiek  katru otro 
sestdienu, pl. 11:30 , 

 Liepājas ielā 14 , 2. stāvā (virs 
veikala Eiroskor).  

Sīkāka informācija 29914923. 

VENTSPILĪ 

Nodarbības notiek  katru otro 
svētdienu, pl. 10:30 , 

 Loču ielā 8 (bijušajā zivju 
kombināta klubā). 

Sīkāka informācija 29673164. 

Kāpēc būtu vērts saviem bēr-
niem pastāstīt patiesību par 
Lieldienām? 

Vislielākais 
noslēpums, ko 
mums grūti 
pašiem iz-
prast, kur nu 
vēl citiem pa-
skaidrot, ir 
nāve. Mo-
ments, kad  
cilvēka vairāk 
nav. Jo bērns 
negrib nevienu 
pazaudēt, tas viņā sēj apjumumu 
un neizpratni. Stāsts par Jēzus 
nāvi krustā, dod iespēju  mums 
visiem vēlreiz ieiet  
cerības drosmē par to, ka mūsu 
dzīves mērķi nebeidzas šeit uz 
zemes, ka mums nav lemts vie-
nu reizi piedzimt, vienu reizi dzī-
vot un mirt, lai no mums paliktu 
tikai atmiņas pāris radinieku prā-
tos... Nē, caur Jēzus nāvi mēs 
varam visi satikties – tie, kuri jau 
miruši un tie, kas vēl dzīvos. 
Katram, kurš tic, ka Jēzus bū-
dams Dieva Dēls mira šausmīga 
nāvē, esot bez vainas, un 
3.dienā augšām cēlās ir iespēja 
dzīvot mūžīgi. 

Jēzus ciešanās caur ticību ikkat-
ram no mums ir dota iespēja 
nomirstot ieiet dzīvībā, kura ne-
beigsies un būt kopā ar saviem 
mīļajiem radiniekiem, draugiem 
un paziņām mūžīgi.  

Divas reizes piedzimt – lai tikai 

vienu reizi mirtu 

Kāds cilvēks teicis, ka tas, kurš 
savas zemes dzīves  

laikā ir divreiz 
piedzimis, tas 
mirs tikai 
vienu reizi, 
bet, kurš uz  
zemes piedzi-
mis tikai vie-
nu reizi – 
mirs divas 
reizes. Lielā-
kais, ko mēs 
varam atstāt 
saviem  
bērniem, ir 

ticība Lieldienu  
notikumam nevis meli par zaķa 
olām... Ticība palīdzēs bērniem 
iziet cauri zemes dzīvei, ar cieņu 
sagaidīt savas zemes dzīves 
pēdējo stundu, zinot, ka viss tikai 
sāksies tur, kur ―asaru nav un 
sāpju nav‖, kur satiksimies visi 
un cits citu nesāpināsim. Nāve 
mūsos vienmēr iesēj  
bailes, bet baiļu un neizpratnes 
dēļ mēs pieņemam nepareizus 
lēmumus, sāpinām un  
pazemojam viens otru utt.  

Dzīvības tilts 

Mums ir dota iespēja uz zemes 
dzīvojot dzirdēt šo labo vesti, ka 
Dievs mūs tā ir mīlējis, ka sūtījis 
savu vienīgo dēlu, lai Viņš ar 
savu nāvi izveidotu mums tiltu 
atpakaļ uz mūžību pie sava  
Radītāja uz debesīm. Tās  
vienmēr mūs vilina, jo katrs uz 
zemes sajūtam, ka  mēs esam, 
kaut kas vairāk un ka nevaram tā 
vienkārši vairāk nebūt un viss.  

dēlu, jo dēls, lai gan nebija pret 
mātes ticību, bet pats dzīvoja 
pilnīgi ignorējot ticību Jēzum. 
Faktiski, viņa dzīve bija radikāli 
pretēja Dieva Vārdam. Māte 
centās  
dažādos veidos pasniegt dēlam 
šo svarīgo vēsti, bet viņš  
vienmēr atrunājās. Tad kādu 
dienu māte ļoti raudāja un dēls 
satraucies jautāja: ―Kas ir noticis, 
kāpēc tu raudi? Vai kāds miris?‖ 
Māte atbildēja: ‖Jā, tu esi kā 
miris un es par to raudu‖. ―Es 

taču esmu dzīvs!‖, atbildēja dēls. 
„Kā, lai es nomirstu, skaidri  
zinot, ka mēs nekad vairs  
netiksimies, jo tu neizmanto tev 
doto iespēju, un atsakies būt 
kopā ar mani? Es katru dienu 
par to domāju un raudu....‖, atbil-
dēja māte. 

Pašreiz šis cilvēks ir lielas  
draudžu apvienības bīskaps un 
viņa paša bērni kalpo kopā ar 
viņu un mamma arī vēl ir dzīva. 
Viņi visi gatavojas būt kopā arī 
debesīs un vēl paņemt daudzus 
līdzi. Viņi dzīvo, lai arī daudzi citi 
dzīvotu mūžīgi. 

Mīļie vecāki, izmantojiet šos 
svētkus , lai dotu saviem  
bērniem drosmi dzīvot un  
cerību, ka mēs satiksimies pat 

tad, ja kādu dienu mēs vairs 
neelposim... Galvenais, lai 
mūsu bērni atceras vienu – 
dzīves laikā iegūt un  
nepazaudēt ticību Jēzum! 
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3. lpp. 

 

Cena (Ls)  

uzrādot trūcīgā, maznodrošinātā 

izziņu, studenta, pensionāra,  

invalīda apliecību 

   

UzziņasUzziņasUzziņas   
Cena (Ls) 

Cikls līdz 5 kg* Cikls 5 līdz 7 kg* Veļas mazgātuves pakalpojumi Cikls līdz 5 kg* Cikls 5 līdz 7 kg* 

1,00 1,40 Mazgāšana 1,50 2,10 

1,50 2,10 Mazgāšana+žāvēšana 2,00 2,80 

2,50 3,50 Mazgāšāna+žāvēšana+gludināšana 3,00 4,20 

* Segām, paklājiem u.c. šāda veida izstrādājumiem cena var atšķirties! 

Pieaugušajiem Bērniem (3-18 g.) Pieaugušajiem Bērniem (3-18 g.) Duša 

(30 min.)  0,80 0,30 1,00 0,50 

26717841 

Darba laiks Darba laiks Darba laiks    

Pirmdienās 

Ceturtdienās 

Sestdienās  
12:00 - 13:00 

Higiēnas punkts Ostgals, Loču iela 8, Ventspils 

19:00 - 20:00 Trešdienās    

Zupas virtuve Ostgalā, 

Loču ielā 8, ventspils 

500 ml biezzupas uz vie-

tas vai līdzņemšanai 

Ls 0.50 vai Ls 0.30*  

*trūcīgiem, maznodrošinā-

tiem, pensionāriem, 

 studentiem, invalīdiem ar  

EKB “Jaunā paaudze” 

Ventspils draudzes  

finansiālo atbalstu 

Vislatvijas starpkonfesionāls projekts “Lūgšanu nakts” 

Starpkonfesionālais projekts 
„Lūgšanu nakts‖ jau vairākus 
gadus pulcina Latvijā visu konfe-
siju un draudžu kristiešus uz 
kopējo lūgšanu nakti. Arī šogad 
projekts dod iespēju  būt vieno-
tiem, jo vienotībā ir spēks, par ko 
runā Dieva Vārds. 
Lūgšanu nakts mērķis ir vienota, 
vienlaicīga lūgšana starp drau-
dzēm un atsevišķiem kristie-
šiem visā Latvijas zemē. 
Projekta realizētāji ir biedrība 
“Tautas Lūgšana”, Latvijas Kristī-
gā radio prezidents  Tālivalds 
Tālbergs, Rīgas Ev. Vasarsvētku 
draudze „Cerība‖ mācītājs - Jānis 
Sadovskis (proj. vadītājs). 
Lūgšanu naktij atbalstu izteikuši 
šādu konfesiju un draudžu apvie-
nību vadītāji: 

 Latvijas Vasarsvētku draudžu 

apvienības bīskaps - 
J.Ozolinkevičs, 

 Latvijas Vasarsvētku draudžu 

centra bīskaps - N.Gribs, 

 Latvijas evaņģēliski luteriskās 

Baznīcas arhibīskaps - 
J.Vanags,  

 Latvijas Baptistu draudžu sa-

vienības bīskaps P.Sproģis,  

 Romas Katoļu Baznīcas kardi-

nāls - J.Pujats,  

 Evaņģēlisko kristiešu baznīcas 

"Jaunā Paaudze" bīskaps - 
A.Ļedjajevs,  

 Apvienotās evaņģēliskās ticī-

bas kristiešu draudzes " At-
klāsme" bīskaps - V.Altuhovs,  

 Latvijas Septītās dienas Ad-

ventistu draudžu bīskaps - 
V.Reķis,  

 Latvijas Kristīgā radio prezi-

dents T.Tālbergs, kā arī citu 
draudžu un apvienību 
mācītāji. 

Latvijas Kristīgais radio rīko īpa-
šas Lūgšanu Nakts programmas 
un tiešo ēteri (klausieties inter-
netā ww.lkr.lv, Kuldīgā 98.5 FM, 
Ventspilī 90.8 FM 
Kā redzams, projektam 
„Lūgšanu nakts” atbalstu iz-
teikuši gandrīz visu Latvijas 
konfesiju un draudžu apvienī-
bu vadītāji, tāpēc aicinām vie-
tējās Ventspils kristiešu drau-
dzes rast iespēju piedalīties 
Latvijas nakts lūgšanā un ap-
zināti celt garīgo vienotību 
Latvijā, kas dos stiprumu mū-
su tautai šajā grūtajā laikā. 
EKB „ Jaunā paaudze‖ Ventspils 

draudze piedalās šajā projektā 
no tā realizācijas sākuma un 
katru reizi dod iespēju Ventspilī 
jebkuras konfesijas pārstāvim 
pievienoties lūgšanām vai dalī-
ties ar stiprinošu Vārdu. Neņe-
mot vērā tos garīgos rezultātus, 
kurus mēs nevaram uzskaitīt, t.i. 
Latvijas dažādu konfesiju drau-
džu vienotības spēka izpausmes 
mūsu tautā un zemē, mums ir 
daudz liecību par atbildētām 
lūgšanām, jo tas ir īpašs laiks ar 
īpašu Dieva Gara tuvumu. 
Ziedosim savu miegu, lai tiktos 
ar Kungu un Glābēju, ka saņe-
mam to mīlestību ar ko spējam 
cits citu mīlēt arī tad, ja nesapro-

tam otru!  
Celsim vienotību kopīgā lūgšanā 
un radīsim pasaulei praksē to, 
ka Kristus miesa ir daudzu dažā-
du Viņa sekotāju 
kopums - ne mazāk 
sarežģīts organisms 
kā mūsējais, kur 
katram loceklim ir 
savs darbības mēr-
ķis un savas funkci-
jas, lai gan tie viens 
no atšķiras 
(piemēram, aknas 
un acis..), tomēr 
kopumā tie nodroši-
na organisma piln-
vērtīgu funkcionēša-
nu. 
Tāpat daudzi lūdzēji 
šajās naktīs nes aiz-

lūgumus 
par saviem draugiem, 
paziņām un radinie-
kiem, citi, pamatojoties 
uz zinātnieku atklāju-

miem par ūdens struktūras iz-
maiņām lūgšanu un slavēšanas 
dziesmu laikā, ņem līdzi trau-
kus ar ūdeni (pat PSIA “Ūdeka” 
rakstam portālā 
www.ventasbalss.lv atzinusi: 

“Ūdens iegaumē energoinfor-
mācijas līmenī notikumus, do-
mas, vārdus”). 
Kas meklē - tas joprojām atrod, 
un kas klauvē - tam Viņš jopro-
jām atver un dāsni apdāvina.  
Būsim vienkārši kā bērni savā 
ticībā un atdalīsim laiku, lai lūgtu 
par savām ģimenēm, tautu un 
valsti.  
Dievam un arī projekta neatlaidī-
gajiem realizētājiem ļoti lielu 

EKB “Jaunā paaudze” piedalīsies Lūgša-

nu naktī , 29. martā no plkst. 19:00 Loču 

ielā 8 (pie t/n “Jūras vārti”)  

paldies izsaka Daiga un Anatolijs 
Gorbačovi.  
Viņi vairākus gadus gaidīja ģime-
nes pieaugumu, bet nekā... Kad 
viņi sāka piedalīties nakts lūgša-

nās, Anatolijs nebija 
noskaņots visai lab-
vēlīgi, jo likās – kā-
pēc Dievs neklausa 
dienas laikā izteiktās 
lūgšanas, kāpēc tieši 
naktī, kad tik ļoti nāk 
miegs? 
Dievs atbild! Daigas 
liecība (27 gadi)- 
“Dievs dziedina no 
neauglības”  
Es un mans vīrs bi-
jām neauglīgi. Mūsu 
sirdis bija sāpju un 
izmisuma pilnas ,jo 
nekādi nevarējām 

ieņemt bērniņu. 
Tad mūs uzaicināja uz nakts 
lūgšanām. Es un mans vīriņš 
nolēmām atnākt. Mēs slavējām 
Dievu. Tad pienesām īpašu nau-
das upuri Dievam, lai parādītu cik 
ļoti uzticamies Viņam. Mēs nokri-
tām ceļos, izmisuma un sirds 
sāpju pilni un šo neauglības pro-
blēmu nolikām Dieva priekšā un 
lūdzām, lai DIEVS SVĒTĪ MŪS 
AR BĒRNIŅU. Pāris mēnešus 
vēlāk varējām paziņot priecīgas 
ziņas, ka Dievs ir mūs svētījis, jo 
biju stāvoklī! Pēc 9 mēnešiem 
piedzima brīnišķīga Dieva dāva-
na – meitene Marija. 
Šī Dieva dāvana dienu no dienas 
mums atgādina, ka Dievs ir uzti-
cams, vienmēr ir līdzās un, ka 
nekas VIŅAM NAV NEIESPĒ-
JAMS! 
 
 

Daiga un Anatolijs  

Gorbačovi ar meitiņu 

Mariju Emīliju (2012) 



Biedrība Integrācijas centrs “Atvērtās durvis” 

 

Sastāvs: 

1 gl. auzu pārslas 
2 ēdk.cukurs 
2 ēdk. sviests 
1 liels burkāns 
200 gr. biezpiens 
Svaigas vai saldētas ogas, vai 

augļu gabaliņi, vai augļu un ogu 

biezenis. 

Saldais kārtojums 

4. lpp. 

Konts ziedojumiem: 
 

AS Swedbank  
LV92HABA0551010690865 

 
AS DNB  

LV73RIKO0002013098088 

 

Internetā  

atvertasdurvis@gmail.com 

www.atvertasdurvis.ucoz.lv 

 

 

Tel. 26717841 

Adrese 

Ventspils, Loču iela 8,  

filiāle Kuldīgā—Liepājas iela 14, 

2.stāvā, virs veikala ―Eiroskor‖ 

VENTSPILĪ un KULDĪGĀ 

rīko pārtikas paku izdales pasākumus grūtībās nonākušajām ģimenēm ar bērniem 

Biedrība Integrācijas centrs “Atvērtās durvis”  

sadarbībā ar  Nodibinājumu ―Kraukļa fonds‖  un  EKB ―Jaunā paaudze‖ Ventspils draudzi 

Aizpildot anketu 

www.atvertasdurvis.ucoz.lv  

(sadaļā Kraukļa fonds) 

Zvanot 26345209 (Ventspilī); 

29682802 (Kuldīgā) 

Personīgi aizpildot anketu: 

 Ventspilī, Loču ielā 8,  

pirmdien līdz sestdien. 

 no pl. 12:00 – 13:00; 

 Kuldīgā, Liepājas ielā 14, 

 otrdienās un trešdienās 

 no pl. 18:30—19:00. 

Pasākuma programma 

 Taloniņu izsniegšana paku 

 saņemšanai 

 Svētbrīdis 

 Paku izdale 

Pasākuma laikā bērni un  

pusaudži tiek  

nodarbināti “Pētnieku klubā” un rotaļu istabā 

Kāpēc to darām? 

 “jo cilvēks nedzīvo no maizes 

vien‖ (Mat.ev.4:4) 

 jo bērni ir mūsu tautas  nākotne  

Pasākumi notiek 

Katru otro svētdienu (nepāra nedēļas), 

 pl. 11:00– 13:00 

VENTSPILĪ, Loču ielā 8.  

(bijušajā zivju kombināta klubā) 

 

KULDĪGĀ, Liepājas ielā 14.  

(2.stāvā, virs veikala ―Euroskor‖) 

 
Vairāk informācijas 

www.atvertasdurvis.ucoz.lv 

Pakas var saņemt  

iepriekš piesakoties: 

Tās nav “Eiropakas”!  

Pārtiku ziedo uzņēmēji. 

Nav nepieciešams trūcīgā,  

maznodrošinātā  

vai cits statuss! 

Pagatavošana: 

1. Sakarsētā pannā maisot apgrauzdē auzu pārslas pievienojot tām 
cukuru un sviestu. 

2. Burkānu sarīvē sīkās skaidiņās. 

3. Platā glāzē pamīšus liek biezpienu, grauzdētas auzu pārslas, rīvē-
tu burkānu un augļu ogas vai biezeni. 

4. Ja gribas saldāku var pievienot arī medu vai cukuru. 

 

Vislatvijas starpkonfesionālais projekts  

“Lūgšanu nakts” 

29. martā, Ventspilī, Loču ielā 8, 

EKB “Jaunā paaudze” Ventspils draudzē 

no plkst. 19:00 

"Ko jūs guļat? Celieties un lūdziet Dievu,  

ka nekrītat kārdināšanā!" /Lūkas 22:46/  

www.lugsanunakts.lv 

Aizlūgumus var anonīmi : 

 iesūtīt www.jp.ucoz.lv (sadaļa Aizlūgumi); 

 iemest aizlūgumu kastē Loču ielā 8 darbdienās 

 no 12:00-13:00 (pie zupas virtuves lodziņa). 

Nāc un lūdz par sevi, savu ģimeni un par savu zemi! 

Vairāk lasi 3 lpp. 


