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lasiet: 
 

Ziemassvētki bez ie-
mesla jeb svinības bez 

jubilāra 
 

“… negribu atstāt nezi-
ņā par šo noslēpumu, 

lai jūs nekļūtu  
pašgudri…” 

 

Pārtikas paku izdales 
projekts ģimenēm ar  
bērniem Ventspilī un 

Kuldīgā 
 

Gardumiņš.  
Eko... kotletītes 

Kristus, saulgrieži vai  

komercija? 

Ziemassvētki ir brīnišķīgs svētku 
laiks, un tam par godu mēs esam 
nolēmuši vērsties pie jums, godā-
jamie lasītāji, lai atgādinātu šo 
svētku patieso jēgu. Interesanti, 
ka vārds ‖svētki‖ ir radies no vār-
da ―svēts‖, bet savukārt, tā nozī-
me ir – atdalīts priekš Dieva. Tā-
tad -  šis ir svēts, īpašs, neatkār-
tojams laiks  visiem, kuri atdala 
šo laiku Dievam - Jēzum Kristum, 
kurš dzimis, lai katram uz šīs 
zemes dzīvojošam cilvēkam būtu 
iespēja iegūt mūžīgo dzīvību un 
brīvību no baiļu važām un  
nemiera. 
Angliski ir teiciens „Reason of the 
seasson?”... Vēl kādu laiku atpa-
kaļ bija divi galvenie varianti 
„Jeasus reason for the seas-
son”( Jēzus kā iemesls svētkiem) 
vai „Axial Tilti s reason for the 
seasson” (Zemes ass ir svētku 
iemesls- saulgrieži). Mūsdienās 
gan ir parādījies vēl kāds iemesls 
– komercija! 

Eiropa 

Palēnām Ziemassvētki kā kristīgi 
svētki pazūd no eiropiešu dzī-
vēm. No kādreiz kristīgu pilsētu 
ielām kā Stokholma, Brisele, Ko-
penhāgena u.c. Ar katru gadu 
paliek aizvien mazāk Ziemas-
svētku simbolu, kas rada kopēju 
prieka sajūtu. Palēnām zūd tradī-
cijas izvietot laukumos Ziemas-

svētku eglītes un izmantot kristī-
gu simboliku sabiedriskās vietās, 
valsts iestādēs. Tas vairs ne tikai 
nav obligāti, bet pat skaitās no-
vecojusi tradīcija, kas neatbilst 
mūsdienu Eiropas multikulturāla-
jai sabiedrībai 
(Frontpagemag.com). Tādējādi  
lēnām izdzēšot Ziemassvētku 
svinēšanas tradīciju no sabiedrī-
bas apziņas. 
Šogad Briselē tradicionālā gal-
venā egle, kas tika izvietota tir-
gus laukumā Grote Markt ir pa-
zudusi. Šāds lēmums esot pie-
ņemts, jo Ziemassvētku eglītei 

zaļa egle esot „visiem apnikusi 
un morāli novecojusi‖. 

Tās vietā izveidota 25 m augsts 
metāla, audekla un gaismas di-
ožu konstrukcija un tās forma 
atgādina egli. Vakaros egle pār-
vēršas par gaismas un mūzikas 
šovu. Šāds veidojums pēc orga-
nizatoru domām vairāk atbilst 
laikmeta garam un iedzīvotāju 
vajadzībām. Skaidri redzams, ka 

Briseles egle 2012 

šai skulptūrai nav nekāds sa-
kars ar kristīgiem Ziemassvēt-
kiem ne pēc formas, ne satura. 
Ziemassvētki tik tiešām tiek 
pārvērsti par ziemas-svētkiem, 
brīvdienām, ko var svinēt visi. 
Zūd ne tikai kristīgā simboli-
ka, bet arī pati jēga šiem svēt-
kiem. Kristus svētki bez Kris-
tus ir kā dzimšanas dienas 
svinēšana bez jubilāra.... 

Amerika 

Šogad Ziemassvētkos Obamam 
Baltajā namā būs nevis Zie-
massvētku eglīte, bet gan 
Brīvdienu eglīte. Tāpat nebūs 
atļauti arī ornamenti ar kristīgu 
raksturu. 

„Priecīgas brīvdie-
nas” (“Happy Holiday” ir anti-
kristīgs paziņojums. Tie, kas 
atbalsta šo paziņojumu apgal-
vo, ka kristieši nav toleranti, bet 
vēlas padarīt kristietību svarīgā-
ku par citām reliģijām. Intere-
santi, ka tas notiek valstī, kur 
uz naudas rakstīts "In God we 

Trust´”. 

Latvija 

SIA „Laima‖ savā lapā 
portālā www.draugiem.lv  
ir izveidojusi aptauju ar 
nosaukumu „Ko tev nozī-
mē Ziemassvētki?‖  Kopā 
aptaujā piedalījās 1596 
respondenti, no kuriem 
lielākais vairums šos 
svētkus uzskata par ģi-
menes svētkiem (50%), 
Ziemassvētkus tikai kā 
Kristus piedzimšanu svin 
10,5%, 6,3% - svētki 
asociējas ar dāvanu lai-
ku, bet 4,1% ar atpūtu ar 
draugiem. Kā redzams, 
tad galvenokārt Latvijā 
Ziemassvētki tiek uz-
skatīti par ģimenes 

svētkiem. Ziemassvētki 
kā visu variantu apvieno-

Biedrība Integrācijas centrs “Atvērtās durvis” sadarbībā ar  

biznesa konsultanti Inesi Grigoruku  

rīko akciju  piedāvājot ģimenēm ar bērniem seminārus. 

Semināru tēmas: 

 Kā uzsākt komercdarbību (1 x 6 stundas) 

 Ģimenes budžeta plānošana (1 x 6 stundas) 

 Komercdarbības pamati, t.sk. biznesa plāna izveide (4 x 6 stundas) 

 Projekta izstrāde (3x 6 stundas) 
 

Viena semināra reize 3 Ls.  
Piesakoties uzrādot šo sludinājumu maksa par vienu semināru 1 Ls. 

 

Semināri notiks decembrī, janvārī, februārī  
(kad tiks nokomplektēta mācību grupa). 

Semināri notiks:  

 Ventspilī, Andreja ielā 7 (―Andrejnama‖ 3. stāvā); 

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

Pieteikties zvanot 26717841. 

jums, ieskaitot Jēzus dzimšanas 
dienu svin 1/3 aptaujāto.  

Mūsdienu sabiedrībā ir zudusi 
jēga arī dzīvei un dzīvībai.  Dau-
dzi pērk adventes vainadziņus, 
bet savā sirdī nicina kristīgās 
vērtības, jo nezin adventes vai-
naga jēgu, uzskatot to tikai par 
”svētku  dekoru” .  Bet „ Advents”  
tulkojumā no latīņu valodas nozī-
mē ―atnākšana‖. Tātad adventes 
vainags uz galda atgādina cilvē-
kam, ka jāsagatavo sava sirds 
Kristum un Viņa otrajai atnākša-
nai. Šajos svētkos cilvēkiem jāiet  
pagodināt Kristu uz Dieva namu, 
lai kā austrumu gudrie- atnestu 
Kristus ģimenei upura dāvanu, 
lai pienestu savu lūpu upuri – 
dziesmas un lūgšanas, lai ieklau-
sītos savā sirdī. 

Tomēr, priecē, ka mūsu mazā  
Latvija cenšas saglabāt šo svēto 
svētku jēgu, turpinot popularizēt 
Kristus atnākšanas nozīmi un 
atgādinot , ka mums ne tikai savi 
nami jāiztīra un jāuzpoš, bet no-
pietni jāpārskata sava sirds, jāat-
tīra, jāpiepilda ar mīlestību un 
jādāvā daļa no sevis citiem. 

Jēzus Kristus dzimšanas svētki  
ir  beznosacījuma Mīlestības 
dzimšanas diena. Gatavojoties 
šiem svētkiem vajadzētu izvērtēt 
savu dzīvi, ieklausīties savā 
sirdsapziņā, censties iepriecēt ar 
savu klātbūtni vai dāvanu kādu 
sirdi, pie kuras Dievs sūta mūs 
tāpat kā Viņš sūtīja pie cilvēkiem 
savu vienīgo Dēlu.... Ieklausīsi-
mies šajā svētku laikā Dieva 
balsī, kura joprojām Savus dēlus 

http://www.draugiem.lv
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“… negribu atstāt neziņā par šo noslēpumu, lai jūs nekļūtu pašgudri…” 

2. lpp. 

„Ko jūs domājat par 
21.decembri? 
Vai tas ir liktenīgs datums? 
Vai dzirdējāt par spīdekļu sa-
dursmi ? Un kā ar „maiju” ka-

lendāru?„ 

Kuram no mums neinteresē nā-
kotne? Attieksme pret šo tēmu 
var būt dažāda. Kāds šausmi-
nās, bet kādam šī tēma ir pilnīgi 
vienaldzīga. Kāds nomocījies 
gaidot nākamās nelaimes, bet 
kāds smejas par tām. 

Kad mācekļi interesējās par pē-
dējo laiku notikumiem, Jēzus 
teica: „Lūk, es jau iepriekš esmu 
teicis jums, tāpēc sargaties, lai 
kāds jūs nepieviļ.” 

Brīdināts – nozīmē – apbruņots. 
Katrs pravietis saviem sekotā-
jiem atklāj nākotni pa savam. 
Nepretendēju uz absolūto gudrī-
bu, bet gribu pateikt, ka progno-
zes par pēdējiem laikiem, saistī-
tas tikai ar dabu, kosmosu, sti-
hiskām nelaimēm, neņemot vērā 
svarīgus vēsturiskus faktus, kuri 
minēti Evaņģēlijā – ir pilnīgas 
muļķības. Kārtējā muļķošana. 
Spēlēšana uz nerviem un emoci-
jām. 

Dažādi pravieši – dažādas pro-
gnozes, kurās mūsu uzmanību 
mēģina pievērst kaut kādiem 
otršķirīgiem sīkumiem un de-
taļām.  Bet mēs taču zinām, ka 
prognozes ir  pašas autoritatīvā-
kās Tam, kas izrunājis pašu uzti-
camāko pravietisko Vārdu. Tam 
arī gribu pievērt uzmanību: šajā  
Vārdā  pirmajā vietā  - Dieva 
vēsturisko plānu piepildījums 
un tikai pēc tam, kā fons – 
dabas katastrofas. Kādu reizi 
mācekļi jautāja Jēzum: "Saki 
mums, kad šīs lietas notiks un 
kāda būs Tavas atnākšanas un 
pastarā laika zīme?". Gribu uz-
svērt – nevis „pasaules gala zī-
me‖, bet gan „pastarā laika zī-
mes”. Mēs lietojam citu termino-
loģiju, nemaz nerunājot par pro-
gnozēm. „..kāda būs Tavas at-
nākšanas un pastarā laika zī-
me?”- tas ir saprātīgs izglītotu 
cilvēku jautājums.  Pasaules 
radīšana bija saistīta ar Viņu un 
arī beigas būs vistiešākajā veidā 
atkarīgas no Viņa. Mācekļiem 
bija atklāsme, ka Jēzus ir Alfa un 
Omega, Sākums un Gals. No 
Viņa viss ir sācies un ar Viņu 
viss beigsies. To viņi zināja, vie-
nīgi, viņus interesēja – kas pirms 
tam notiks.  

Lūk, kāpēc šī notikuma galve-
nās asociācijas Jēzus sekotāji 

saistīja ar Viņa Otro atnākša-
nu, bet nevis ar planētu parādi 
vai zemes garozas lūzumu. Vēs-
tures attīstību 
nosaka nevis 
gadījuma klima-
tiskās anomāli-
jas un katastro-
fas, bet gan 
Viņa pravietiskā 
Vārda secīga 
īstenošanās 
dzīvē.  

Kāds tur 
21.decembris, ja 
Sālamana tem-
plis vēl nav at-
jaunots? ―Debess un zeme zu-
dīs, bet Mani vārdi nezudīs.” – 
lūk, ko teica mūsu Pravietis. 
Pasaules galu. pirmkārt, noteiks 
notikumi Izraēlā, bet nevis pa-
saules okeāns, Antarktīdas kūs-
tošie ledāji vai sadursme ar de-
bess ķermeņiem Izraēlas valsts 
un Draudzes liktenis – lūk, uz ko 
Dievs liek likmes pēdējos laikos, 
bet viss pārējais – tikai blakus 
izpausmes. Visu, ko Dievs iesā-
cis, Viņš arī pabeigs. Un to neiz-
traucēs ne globālā sasilšana, ne 
atdzišana, ne pāreja uz eiro…. 

Romiešiem 11:25 teikts “Es jūs, 
brāļi, negribu atstāt neziņā par 
šo noslēpumu, lai jūs nekļūtu 
pašgudri, proti, ka vienai Israēla 
daļai sirds tikusi nocietināta, 
līdz kamēr pasaules tautas visā 
pilnībā būs iegājušas.” 

Lūk, galvenais pēdējo laiku noti-
kumu epicentrs: ―Un šis Valstī-
bas evaņģēlijs tiks sludināts visā 
pasaulē par liecību visām tau-
tām, un tad nāks 
gals.” (Mat.24:14) 

Ne ātrāk un ne vēlāk. Kamēr 
neieies pilns skaits pagānu, 
pateicoties globālai Evaņģē-
lija sludināšanai. Tad nāks 
gals. Mūsu uzdevums – fo-
kusēt savu uzmanību uz 
galveno - Dieva Draudzes un 
antikrista pēdējo cīņu uz 
dzīvību un nāvi:  

“Tie karos ar Jēru, bet Jērs 
tos uzvarēs, jo Viņš ir kungu 
Kungs un ķēniņu Ķēniņš, un 
Viņa aicinātie, izredzētie un 
uzticīgie, kas ir līdz ar Viņu." 

Tie ir tikai daži nākotnes 
notikumu okeāna orientieri, 
par kuriem mums pastāstīja 
mūsu Pravietis. Kāds sakars 
te ar Vangu, Nostardamusu 
vai ―maiju‖ kalendāru? Ka-
mēr mūsu Dievs nav pabei-
dzis savas programmas saistī-

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. 

bā ar Izraēlu un Draudzi, jebku-
ras prognozes ar konkrētu datu-
mu ir neveiklas un bezjēdzīgas. 

Lai gan kāds ir 
teicis – var pie-
nākt pasaules 
gals, ja atslēgs 
internetu. Tad 
gan sāksies īsts 
apokaliptisks 
sajukums. Ko 
var zināt, ko var 
zināt? 

Apustulis Pēte-
ris dod padomu: 
“Tad nu topiet 
sapratīgi un 

modri Dievu lūgt.” 

Ja Pēteris kļūdās – tu neko ne-
zaudē, bet, ja viņa padoms ir 
vērā ņemams, bet mēs to neņe-
mam vērā – tad varam visu zau-
dēt.  

Katram cilvēkam pienāk gals 
attiecībā pret šo pasauli un tas 
nav mazāks notikums par mēdi-
jos aprakstīto „pasaules galu‖. 
Faktiski, šī liktenīgā  diena būs 
konkrētā cilvēka. „ pasaules 
gals‖.  Vai nav vienalga, mirstam 
katrs savā stundā vai vienā die-
nā (pasaules gala dienā) visi 
kopā? Galvenais, vai esam šai 
dienai un stundai gatavi...  

Īstenībā tas ir svarīgākais mūsu 
zemes dzīves moments, jo tajā 
brīdī cilvēks var mirdams nomirt 
vai arī – mirdams dzīvot. Dievs 
kā gādīgs Tēvs cenšas mūs 
pasargāt no lielām briesmām - 

pazust uz visiem laikiem. Mēs 
Tēva palīdzību visbiežāk nepieņe-
mam vai vismaz – ne uzreiz...  

Ir teiciens – ka nekas nav tik īsts, 
patiess un neatvairāms kā nāve. 
Jā, šim slieksnim būs jāpārkāpj 
pāri ikvienam – gudram vai dum-
jam, nabagam vai bagātam... No-
slēpums par to, ka Dievs cilvēkam 
paredzējis mūžīgo dzīvību ir at-
klāts tiem, kuri to meklē un vēlas 
sadzirdēt. “Jo tik ļoti Dievs pasauli 
mīlējis, ka Viņš devis Savu vien-
piedzimušo Dēlu, lai neviens, kas 
Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu 
mūžīgo dzīvību” .(Jāņa 3:16) 

Mēs ik gadu svinam– Ziemassvēt-
kus, lai neaizmirstu  Jēzus Kristus 
1.atnākšanas laiku, bet diemžēl tik 
maz ir to cilvēku, kuri meklē izzi-
nāt savas dzīves noslēpumu vai 
kuri nopietni gatavojas ieiet mūžī-
gajā dzīvībā.  

Katru gadu no jauna Kristus dzim-
šanas svētki atgādina cilvēkiem, 
ka Viņš ir ļoti nozīmīga personība 
– Mīlestības, Pilnības un Uzticības 
etalons, ka katram cilvēkam Jēzus 
ir vajadzīgs! Ikvienam ir dota brīvī-
ba mirstot ieiet dzīvībā. Bet, kas 
jādara, lai tā notiktu? 

Tev jāpiepilda sekojošais – zemes 
dzīves laikā jāsastopas ar Jēzu, 
jākristās Viņā, jāglābj sava dvēse-
le caur Dieva Vārda dzirdēšanu un  
studēšanu, jāmīl savs tuvākais 
kalpojot un panesot, kā arī jāsa-
glabā ticība līdz savas miesīgās 
miršanas stundai, lai mirstot ieietu 
dzīvībā, kurā nav sāpju un asaru 
un kura nebeidzas! 
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3. lpp. 

Zupas virtuve Ostgalā, 

Loču ielā 8, ventspils 

500 ml biezzupas uz 

vietas vai līdzņemšanai 

Ls 0.50 vai Ls 0.30*  

*trūcīgiem, maznodroši-

nātiem, pensionāriem, 

 studentiem, invalīdiem 

 

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    

atjaunojās, uzlabojās attiecības 
ar otru pusīti, arī viņš sāka nākt 
uz  pasākumiem, ieklausīties 
sludinātajos vārdos un mainīties. 

Arī parādu jūgs soli pa solim īsā 
laikā sāka pazust, kaut arī alga 
bija un palika tā pati minimālā.‖  

Inese (35 gadi, Ventspils) 

Uz pārtikas izdales pasākumu 
mani uzaicināja iet līdzi paziņa. 
Piekritu, jo mani vilināja mantkā-
rība- paciņas tika dotas par velti. 
Turpmāk pasākumus sāku ap-
meklēt regulāri. 

Es biju sieviete ar ļoti zemu paš-
vērtējumu, ko cēlu dzerot alko-
holu. Arī smēķēju. Es dzīvoju ar 
domu, ka esmu mamma un māj-
saimniece, bet par to, kas pati 
esmu kā personība nemaz ne-
domāju. Pirmais pasākums uz 
mani atstāja lielu iespaidu, jo 
pateicoties šīm paciņām, es 
saskāros ar kaut ko man pilnīgi 
neierastu. Es palēnām sāku 
ieraudzīt pasauli citām acīm. Es 
sapratu, ka iepriekš esmu dzīvo-

ģimene bija izjukusi. Biju palikusi 
viena ar 2 bērniem un lielu parā-
du nastu uz pleciem. Biju ieslē-
gusies sevī, nekur negāju, negri-
bēju ne ar vienu kontaktēties. 
Sev apkārt redzēju vien tukšu-
mu, nākotnē – bezcerību. 

Uzaicinājumu nākt uz pasāku-
miem pieņemu vajadzības spies-

ta. Tas bija 
pirms 2,5 
gadiem. Pir-
mais ko ie-
raudzīju kad 
atnācu, biji 
smaidīgi sir-
snīgi cilvēki. 
Jutos gaidīta 
un vajadzīga.  

Dieva Vārds 
man palīdzē-
ja mainīties, 
izmainīt manu 

skatienu uz dzīvi un attieksmi 
pret cilvēkiem. Sapratu, ka paci-
ņa nav tas noteicošais, ka man 
bija vajadzīgs Dievs. Drīz vien 
nožēloju grēkus un pieņemu 
Jēzu Kristu par savu Kungu un 
Pestītāju. Tad arī sākās manas 
pārmaiņas. Mainījos es un arī 
viss ap mani. Pat mans ārējais 
izskats. Likās ka kļuvu gaišāka 
un jaunāka, jo iepriekš valkāju 
melnu apģērbu. Tas, kas kādreiz 
šķita neiespējams, nu tāds bija. 
Vairs nejutos vientuļa un maz-
vērtīga. Kādreizējais tukšums 
manī un ap mani piepildījās ar 
neaprakstāmu mieru. Ar laiku 
atgriezās arī dzīvesprieks un 
parādījās cerība Izjukusī ģimene 

jusi kā ―ezītis miglā‖. 

Palēnām sāku ņemt līdz arī savus 
3 bērnus. Jaunākajam dēliņam 
(2,5 gadi) tā bija iespēja iemācī-
ties uzvesties sabiedrība, jo ie-
priekš mēs īsti nekur negājām. 
Meitai un vecākajam dēlam gribē-
ju parādīt citu sabiedrību, kas 
dzīvo ar citādām vērtībām. Viņi 
pasākumu laikā darbojās 
„Pētnieku klubiņā”, iepazīstot kris-
tīgās vērtības, kas ir pretstatā 
tam, ko piedāvā pasaule – ļaunu-
mu, negatīvo. Mani bērni bija ko-
pā ar mani un „neloderēja‖ pa 
ielām, Viņi bija pārsteigti, ka bērni 
viņu vecumā zina tik daudz par 
Dievu un, ka tas ir normāli. 

Dievs mainīja manu skatienu uz 
dzīvi. Tā ir Dieva svētība, atras-
ties Viņa tuvumā, mācīties pareizi 
veidot attiecības, saprast, kas ir 
īsta mīlestība. Dieva stiprināta es 
nolēmu pabeigt vidusskolu māco-
ties kopā ar jauniešiem dienas 
grupā, izgāju „Bērnu emocionālās 
audzināšanas apmācības kursus‖ 
un praktiski varēju strādāt ar grūtī-

bās nonākušajām ģime-
nēm, kurās ir bērni. 
Dievs radīja manī vēlmi 
mācīties, iegūt zināša-
nas, tiekties pēc kaut kā 
vairāk. Man radās ie-
spēja izmantot savus 
kulinārijas talantu un 
klāt galdus pasāku-
miem. 

Tās ir Dieva rūpes par 
mani, jo bez Viņa žēlas-
tības tas nebūtu iespē-
jams. 

Pārtikas paku izdales projekts ģimenēm ar  bērniem Ventspilī un Kuldīgā 

Biedrība Integrācijas centrs 
“Atvērtās durvis” (ICAD)
sadarbībā ar nodibinājumu 
“Kraukļa fonds” un Evaņģēlisko 
kristiešu baznīcas ―Jaunā paau-
dze‖ Ventspils draudzi kopš 
2010. gada Ventspilī un Kuldīgā, 
Talsos kopš 2012. gada rīko 
labdarības projektu, kura mērķis 
ir palīdzēt ekonomiskās grūtībās 
nonākuša-
jām ģime-
nēm ar bēr-
niem un 
nepilnām 
ģimenēm, 
sniedzot 
morālu un 
garīgu at-
balstu, kā 
arī regulāri 
apgādājot 
ģimenes ar 
pārtikas pa-
kām un mazlietotiem apģērbiem.  

Kāpēc ICAD iesaistījās projek-

tā? 

ICAD iesaistījās šajā projektā, jo 
šajos laikos cilvēkiem ir nepie-
ciešams ne tikai materiālais, bet 
arī garīgais atbalsts, lai cilvēkam 
rokās censtos iedot ―nevis zivi, 
bet makšķeri‖. 

Citi atsakās, jo iebilst pret to, ka 
tiek pieminēts Dievs, bet citi šo 
“makšķeri” satver un dzīves reāli 
mainās.  

Inga (43 gadi, Kuldīga)  

Pirms sāku apmeklēt pasāku-
mus biju dzīves sagrauta, mana 

Pārtikas izdales pasākums Ventspilī 

Pārtikas izdales pasākums Kuldīgā 



Biedrība Integrācijas centrs “Atvērtās durvis” 

 

Sastāvs: 

500 g Bauskas kotlešu masa ar 

garšvielām; 

1/2 gl miltu; 

1 gl maltas auzu vai četrgraudu 

pārslas; 

1 gl rīvēti kartupeļi; 

Sāls, pipari, sīpoli pēc garšas 

4 ēdk eļļa; 

3 ēdk ūdens 

Eko...kotletītes 

 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,  

pirmddien 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  

VENTSPILĪ 

Katru otro svētdienu, pl. 10:00– 12:00 

Loču ielā 8.  
(bijušajā zivju kombināta klubā) 

Pakas var saņemt  

iepriekš piesakoties: 

KULDĪGĀ 

Katru otro sestdienu, pl. 11:00– 13:00 

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

Tās nav “Eiropakas”!  

Pārtiku ziedo uzņēmēji. 

Nav nepieciešams trūcīgā,  

maznodrošinātā  

vai cits statuss! 

Pagatavošana: 

Visas sastāvdaļas sajauc kopā veidojot viendabīgu masu.  
Ļauj masai ievilkties 30 min. 

Kotletes liek uz ietaukotas cepašpannas. Var likt uzreiz ar karoti.  

Cep cepaškrāsnī līdz kotletes kļūst zeltaini brūnas. 

Biedrība Integrācijas centrs “Atvērtās durvis” rīko 

Bērnus gaida īpaši pārsteigumi, tādēļ bērnu skaitu lūgums  

iepriekš pieteikt līdz 27. decembrim zvanot  Ventspilī 26345209 vai 26717841, Kuldīgā 29682802 

29. decembrī, plkst. 11:00, Kuldīgā, Liepājas ielā 14. 

30. decembrī, plkst. 11:00, Ventspilī, Loču ielā 8 


