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PĻAUJAS SVĒTKI 
Visu acis raugās uz tevi, un tu dod tiem barību īstajā laikā 

(Ps.145:15) 
 
 
 



 
 
PLŪDI UN PĻAUJAS SVĒTKU PĀRDOMAS 
 
Ir lietains rīts. Pēc orkāniem un vētrām, kas savās pēdās atstāj 
postu, plūdus un cilvēkus bez mājām, lietus daudziem izraisa rūpes, 
ja ne bailes. Milvokos zeme vēl pietiekami izslāpusi, ka spēj uzkrāt 
lietu. Dažādi apstākļi to visu spēj mainīt, un to vislabāk zina 
zemnieki - tie, kas kopsolī ar Dievu strādā un dara visu, lai zeme 
nestu augļus, kas paēdina pasauli. Burtiski. Ceru, ka pārdomājot 
Pļaujas svētku dziļo nozīmi latvju zemniekiem, paši pakavēsimies 
pārdomās par zemi un tās augļu svētību, vai arī vietām apdraudēto 
stāvokli.  
 
Lasu 1900. gadā Jelgavā izdoto Agendu - garīdznieku rokasgrāmatu. 
Ieraksts liecina, ka tā veltīta tiem, kas kalpoja evaņģēliskām Lutera 
draudzēm krievu laikā. Kāda bija viņu kalpošana draudzēs tik sen 

atpakaļ? Domāju, cik daudz, bet arī, cik maz ir mainījies. Ir skaidrs, ka tie, kas to rakstīja, bija labi 
skolotāji. Garīdznieki saņem ļoti pilnīgus norādījumus Dievkalpošanai un svētdarbībām. Ir arī skaidrs, ka 
Agendas autori pazina savu draudžu locekļu dzīves un vajadzības.  
 
Piemēram, Pļaujas svētkos paredzētam dievkalpojumam garīdznieks, atkarīgi no tā gada apstākļiem, 
varēja izvēlēties starp trīs introitiem un trīs kolektes lūgšanām.  

 Bagātā gada introits vēsta: “Baudat un redziet, ka tas Kungs ir labs! Alleluja! Svētīgs, kas uz viņu 
paļaujas. Alleluja!” Tā tai gadā zemnieks priecājās par necerēti labo kartupeļu ražu. 

 Plānā gada introits liecina: “Tas Kungs ir tuvu visiem, kas viņu no sirds piesauc. Alleluja! Viņš 
paklausa viņu saukšanu un palīdz tiem. Alleluja!” 

 Tukšā gada introits mierina: “Mums ir Dievs, kas pilnīgi izpestī. Alleluja! Un pēc tā Kunga ir 
izvešana no nāves. Alleluja!” Un tomēr atskan Alleluja, jo vēl varbūt ko var lauki dot. 

Līdzīgi introitiem, trīs kolektes lūgšanas atklāj tik daudz par mūsu tautas vēsturi un saikni ar zemi, kas 
reizēm svētī, reizēm atstāj tukšā. Daudz vēl no tām varam smelties gudrību, kad mūsu darbs nes daudz 
augļu, kā arī tad, kad pēc visām pūlēm paliekam ar tukšām rokām.  

 Bagāta gada kolekte aicina pateikties un lūdz, lai Dievs pats atgādina dāvanas “pareizi, pēc Viņa 
prāta lietot, lai pēc nāves topam sakrāti tavos debesu šķūņos caur Jēzu Kristu”.  

 Plānā gadā kolekte atklāj vajadzību paļauties, ka Dievs izdala savas dāvanas pēc Viņa mūžīgās 
gudrības. Pazemībā draudzes locekļi dzirdēja vārdus Dievam: “Kam viegla lieta, palīdzēt tiklab ar 
daudz, tā ar maz, svētī to mazumu, ko esam pļāvuši. Dod mums to saņemt un baudīt ar pateicību 
un vienumēr ticībā uz tevi, un mīlestībā savā starpā staigāt tavos ceļos...” 

 Visdziļāk dievlūdzējs, šķiet, pārdzīvo kolekti tukšā gadā. Piedzīvotais trūkums tiek uzskatīts par 
pelnītu sodu. “Svētais, taisnais Dievs, mēs apliecinajam tavā priekšā, ka ar saviem grēkiem gan 
esam pelnījuši, ka tu mūs piemeklē ar grūtiem, sāpīgiem laikiem un mums piešķir lielas skumjas 
un bēdas, bet mēs nākam ar atgriezīgu sirdi un tevi lūdzam, apžēlojies par mums, novērs badu, 
tas mūs bēdina, un dod mums žēlīgi ar savu visuspēcīgo roku mūsu dienišķo maizi, liec mums 
vienumēr stipri paļauties uz tavu palīdzību un atrast žēlastību, Jēzus Kristus, tava Dēla - mūsu 
Pestītāja dēļ.”  

 
Kaut mēs droši vien neteiktu, ka tas ir Dieva sods, ja lauki izkaltuši un nav pat ko pļaut, zinām, cik grūti 
pašiem izjust Dieva žēlastības apsolījumu patiesīgumu, ja piedzīvojām smagas neveiksmes, par spīti tik 
pat smagam mūsu darbam um visiem centieniem. Tukšā gada kolektes lūgšana ir tik patiesa, jo 
dievlūdzējs tomēr nezaudē cerību atrast žēlastību ne sevis, bet Jēzus Kristus dēļ.  

 
 
 



Ir tuvu Pļaujas svētki. Kāds bijis pagājušais gads, kad mūža laukos esi sējis darba stundas, lūgšanas? Vai 
esi sagaidījis iecerēto pļaujas svētību, vai arī to ir bijis jāpārdefinē? Vai bijis jācīnās, lai arvien ticībā 
apliecinātu, ka gan bagātos, gan plānos, gan tukšos laikos Dievs ir un būs klāt? Rakstot, ziņās klausos kā 
stāsta par plūdu apdraudētām pilsētām un domāju, kā varu palīdzēt. Citur jau lietus pārstājies, bet ne tur, 
kur tas patiešām nes postu... 
 
Ko darīt? Iedomājos - laiks vērsties pie jums! Reiz un vēl šodien Dievs latvju zemi svētījis ar gudriem. 
smagi strādājošiem zemniekiem. Reiz, un vēl vairāk šodien Viņš mūs ir svētījis ar izciliem zinātniekiem, 
inženieriem, tehnoloģijas speciālistiem, tas ir - ar jums, kas tik daudzi strādājat profesijās, kuru darba 
sekas arvien vairāk ietekmēs to, cik veselīga būs šī pasaule. Pasakiet mums, ko vēl varam darīt? Stāstiet, 
brīdiniet, māciet mūs! Strādāsim un lūgsim kopā, katrs lai ko labu varētu darīt, jo ir tikai viena pasaule 
mums visiem, un uz tās zemes augļiem cer arvien augošs Dieva bērnu skaits. 
 
Caur plūdiem, sausiem laikiem, bīstamām vētrām, darbs Dieva druvā nekad nebeidzas. Tu esi daļa no tā. 
Lūgsim, lai katra mūsu rīcība un izvēle nestu svētību, lai šie Pļaujas svētki jums kļūtu dziļi nozīmīgs brīdis 
pateikties Dievam un iespēja apmierināt dvēseles izsalkumu vai garīgās slāpes Jēzū! Atvērsim no jauna 
savas sirdis Dāvida vārdiem, kas cildinot Dievu dalījās patiesībā: “Visu acis raugās uz tevi, un tu dod tiem 
barību īstajā laikā, tu atdari savu roku un gādā ik dzīvajam, ko tas kāro.” (Ps 145:15-16) Kas par Pļaujas 
svētku dāvanu! 
 
Priecīgus, svētīgus Pļaujas svētkus!  
Jūsu 

+ Lauma 
 

Svētdienas skolas ziņojums 
 
Tas ir mans bauslis, lai jūs cits citu mīlēt kā es jūs esmu mīlējs. 
   Jāņu ev. 15:12 
 

Svētdienas skola ir atsākusi savu darbību šo rudeni. Būtu laiks mums satikties baznīcā. 
Mūsu pirmā satikšanās būs 7.oktobrī.                  Pa Dievkalpojuma esam nolēmusi sagatavot 
mīkstas segas, ko dāvāsim Wheeler Mission viņi atbalsta bezpajumtniekus mūsu pilsētā. Lūdzam 
visas ģimenes piedalīties šinī cēlā projektā. Palīdzēsim tiem kam palīdzība ir vajadzīga. 

Pēc Dievkalpojums un kafijas galda Indianapoles latviešu skolas bērniem mēs rīkojam 
bērnu svētkus. Lūdzū, plānojiet piedalīties sarīkojumā. 
Mūsu gada Ziemassvētku kurpju kastes sarīkojuma, šinī ziedojumu vākšanas akcijā jūs varēsiet 
saņemt tukšās kurpju kastes baznīcā 7. oktobrī pļaujas svētku laikā un mēs lūdzam jūs tas 
piepildīt ar dāvanām meitenēm un zēniem gadu gājumā (2-4), (5-9), (10-14). Ieteikumi būs 
saņemami. Pēdējā  diena kad tās, saņēmt atpakaļ ir svētdiena 11. novembrī.  Paldies Selgai Irbei 
par kastīšu sagādāšanu. 

 Svētdienas skola arī būs 11. novembrī. 
 
Ja jums ir jautājumi lūdzu stājaties sakaros ar Ināra Linda Grendze 317 418 1283 vai 

inaravee@comcast.net  

 
 
My command is this: Love each other as I have loved you.  
    John 15:12 
 



School is back in session and it is time to meet here at church! 
We will first meet as a community on October 7th during serivce. We will be making fleece 
blankets to give to the Wheeler Mission. The Wheeler Mission is a mission that cares for the 
homeless in downtown Indianapolis. All families are welcome to take part in this simple, yet 
welcomed, activity to help those in need. After the service and meal , the Indianapolis Latvian 
School will have its Children’s Festival at the church. Please plan to spend the day having fun.  

Our annual Operation Christmas Child shoebox drive is under way! We will have empty 
shoeboxes available at church starting October 7th / Plaujasvetki. Pick up a box, purchase items 
for a boy or girl in the age groups of(2-4,)( 5-9) or (10-14), and fill one up! Instructions and 
suggestions will be available. Final collection date of filled shoeboxes will be Sunday November 
11th.  Thanks to Selga Irbe for the shoeboxes!  
If you are not able to fill a shoebox, please consider donating $9 to help with shipping of the box 
and other project costs of Operation Christmas Child. 

The Sunday school will meet on November 11th also.  
 
Any questions? Call Inara Linda Grendze  317-418-1283 
      inaravee@comcast.net 

HOW TO PACK YOUR SHOEBOX! 

1. SHOEBOX 

Get a standard size shoebox or plastic tub/box of similar size to pack for a boy or 

girl. 

2. “WOW” toy 

Start with a quality “WOW” toy such as a doll, soccer ball with a pump or a 

stuffed animal. 

3. Other gifts 

Fill with other fun toys, hygiene items and school supplies.  

4. PRAY!  

Most importantly, pray for the child who will receive your gift. Include a personal 

note and even a photo, if you’d like.  

      

DO NOT INCLUDE these items: 

 Candy, toothpaste, used or damaged items; seeds; chocolate or food; liquids or 

lotions; medications; vitamins breakable/glass items; aerosol cans; war related items 

such as toy knives, guns or military figures.  

 
 
Dāmu komiteja ziņojums 
 
 Tad nu, kamēr mums ir laiks, darīsim labu visiem, bet sevišķi ticības biedriem. 
    Pāvila vēstule Galatiešiem 6:10 
 

mailto:inaravee@comcast.net


Rudens ir atnācis un vēl daudz ko darīt!  Pļaujas svētkiem būs 7. oktobrī. Pļaujas svētku 
Dievkalpojums sāksies 11:30. Pēc Dievkalpojuma ieinteresētie varēs baudīt siltas pusdienas, 
šoreiz bez maksas. Pavadīsim šo skaisto dienu kopā, jaunu un veco draugu vidū. Būs arī loterija 
un bērniem rotaļās.   

Dāmu komitēja lūdz jūs visus palīgā! 
1. Palīdzība mums ir vajadzīga piparkūku cepšanā, Ziemassvētku Bazāra rīkošanai, 
vīriešus, sievietes un jauniešus. Lūdzu visi nāciet palīgā. Sestdien  10. novembrī 
baznīcas telpās sākot no 9:00 no rīta līdz darbs būs pabeigts. Palīgiem būs Picu un 
salātu pusdienas.  
2.Pleasant View rudens festivāls sākās 27.oktobrī no  4:00 līdz 6:00. Festivāls ir 

ļoti nozīmīgs ģimenēm, kas dzīvo baznīcas tuvumā. Mums ir vajadzīgas trīs personas, kas 
varētu darboties  sarīkojumā, kā arī palīdzēt ar bērnu rotaļām. 

3. Adventa un Ziemassvētku bazāram mums vienmēr ir vajadzīgi palīgi, loterijai, 
piparkūku cepējus, galda   dekorētājus un bērnu nodarbībām.  
4. Pēdējos gados 23. decembrī baudījām picu pirms Ziemassvētku dziesmu 

dziedātāji devās apmeklēt draudzes locekļus mājās. To vada viena persona kās pārrauga, 
lai pēc tam trauki nomazgāti un virtuve atstāta labā kārtībā. Tā persona nepiedalās 
dziedātājiem.  Meklējam personu kas būtu ar mieru šo darbu darīt.  Stājaties sakaros ar 
Ināru Grendzi ziedojot no sava laika dažas stundas no sava laika.  

          4.novembrī ļoti īsa dāmu komitejas sēde pēc Dievkalpojuma, kuŗā ir jālemj par novembra 
un decembra dāmu komitejas darbību.  

Kafijas galds atsāks savu darbību 7. oktobrī. Sanāksim kopā, satiksimies mēs jūs gaidīsim. 
 

Kafijas galda brīvprātīgie  
                      
       7. oktobrī  ( Pūtelis )                 4. novembrī (Grendze ) 
      14. oktobrī   (Kancs)                  11. novembrī ( Pūtelis)  
      21. oktobrī   (Indriksons)         18 novembrī  palīgo vajadzīgi   
     29 . oktobrī    (Beard)      25. Novembrī (Kancs) 
 

So then , as we have opportunity, let us do good to everyone, and especially to those 
who are of the household of faith.      Galatians 6:10 

 
The fall season is here and so much to do! Plaujasvetki/Harvest Festival is October 7th. 

Please join us for service at 11:30am and then a warm (free!) meal afterwards.  This will be a 
fantastic day with raffle, fellowship, children’s activities and the opportunity to meet with old 
and new friends.  

Damu komiteja/Women’s Auxiliary is still looking for volunteers to help with the 
following events/activities: 

 1. Cookie baking for the Christmas Bazaar- Men, women, children! All are 
welcome to come help in some way on Saturday, November 10th. We start at 9am and go until 
we are done. The more strong arms, the better and the sooner we are done! Pizza and salad 
lunch provided.  

 2. Pleasant View Fall Festival on Saturday, October 27th , 4-6pm.  PVLC has started 
a wonderful afternoon outreach for families in the neighborhood. There is a need for one to 
three people to come help with a trunk or treat stand for children.  

 3.Advent Christmas Bazaar- We always need volunteers to help with the raffles, 
make baked goods, help with the bake sale table, sell crafts, decorate tables. Also donations for 
the adult and children’s raffle are needed! 



 4. Pizza “maestro” for December 23rd- the last several years we have served pizza 
on the day that our carolers go out to visit and sing to congregants. This “ maestro” (person in 
charge) would order the pizza, wait for it to arrive , help set up and clean up. This should be 
someone who will not go caroling that afternoon.  

Anyone and everyone who is interested in helping with any of the above volunteer 
opportunities, PLEASE call, text or email Inara Linda Grendze. Everyone is welcome! Please 
consider giving a few hours to give to others!  

 
There will be a short Women’s Auxiliary meeting on November 4th after service. We will 

talk about getting ready for November and December activities as well as other business.  
 
Lastly, coffee groups officially start October 7th.  Fellowship time after service is such a 

wonderful time for everyone to meet, chat and connect.   We will be expecting you! 
 

October 7 (Putelis)  November 4  (Grendze) 
October 14 ( Kancs)  November 11 ( Putelis) 
October 21 ( Indriksons)  November 18 Dessert table- volunteers  
      needed  
October 28 ( Beard)  November 25 ( Kancs) 

  
Ināra Linda Grendze, 317-418-1283,   inaravee@comcast.net  
Sandra Kuhn, 317-652-2634,   sdkuhn77@yahoo.com  

 

 
AICINĀJUMS ZIEDOT FLORENCES CIETUŠAJIEM 
Mīļās māsas un brāļi! Lietus ūdens turpina celties dienvidu un ziemeļu Karolīnās, kur plosās orkāns 
Florence. Diemžēl vairāk nekā 30 cilvēki ir miruši šīs nopietnās vētras dēļ un tūkstošiem cilvēki ir atstāti 
bez elektrības vai pajumtes. Vajadzība pēc palīdzības ir liela!   
LELBA aicina ziedot un atbalstīt mūsu māsas un brāļus Karolīnās šajā grūtā laikā! Visus ziedojumus LELBA 
tālāk nosūtīs “Lutheran Disaster Response” kā kopīgu ziedojumu. Ziedojumus var sūtīt tieši uz LELBA, 
memo: “Florence” 1385 Andrews Ave, Lakewood, OH 44107  
 
Žēlo mani, Dievs, žēlo mani – mana dvēsele tveras pie tevis, un tavu spārnu ēnā es patveršos, kamēr 
posts paiet. Es saucu visaugstajam Dievam, Dievam, kas visu man piepilda! Psalms 57:1-2.  
 
Lai Dievs vada un pasargā!  
 
LELBA pārvaldes priekšnieks  
Prāvests Gunārs Lazdiņš  
 
LELBA Informācijas nozares vadītājs  
Mācītājs Dāgs Demandts  

mailto:inaravee@comcast.net
mailto:sdkuhn77@yahoo.com
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Latviešu Ev. Lut. Draudze Indianapolē 

801 W. 73
rd

 St. Indianapolis, IN 46260 

Telefons 317-253-0872 

Draudzes Priekšnieks: Andrejs Kancs(317)414-4535 

Dāmu Kom.: Ināra Linda Grendze 418-1283 

Prāv. Gunārs Lazdiņš 

146 Springs Ct. 

Carmel, IN 46033 

Telefons 317-844-8608 

E-Pasts: glazdins@indy.rr.com 

 

SVĒTDIENA         VALDES DEŽŪRES 
7.oktobris                            A.Kanc 414-4535 

14.oktobris                        G.Kancs 844—8750 

21.oktobris         .               U.Brikmanis 255-0489 

28.oktobris                            M.Pūtelis 844-0892 

 

http://www.rockstonepizzapub.com/nora/index.html
http://www.rockstonepizzapub.com/nora/index.html
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MIRUŠO PIEMIŅAS 

-kafijas galds- 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Latv.skola 

6:00 pm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               
 
 
 
 

      

Prāv. Gunārs Lazdiņš 

146 Springs Ct. 

Carmel, IN 46033 

Telefons 317-844-8608 

E-Pasts: glazdins@indy.rr.com 

 

Latviešu Ev. Lut. Draudze Indianapolē 

801 W. 73
rd

 St. Indianapolis, IN 46260 

Telefons 317-253-0872 

Draudzes Priekšnieks: Andrejs Kancs(317)414-4535 

Dāmu Kom.: Inara Linda Grendze 418-1283 

SVĒTDIENA            VALDES DEŽŪRES 
4.novembris                        P.Pūtelis 308-0804 

11.novembris                       M.Kancs 414-2950 

18.novembris                        A.Kanc 414-4535 

25.novembris                      A. Brugman 259-7490 

LATVIEŠU VALSTS 
SVĒTKU AKTS, LSC 

mailto:glazdins@indy.rr.com


 
Indianapoles latviešu skola rīko 

Bērnu svētkus 
2018. g. 7. oktobrī plkst. 1:30 

pēc Pļaujas svētku mielasta 

Pleasant View Lutheran Chuch telpās 

 
Bērniem būs iespēja piedalīties stendu nodarbībās,  

baudīt latviešu skolas sagādāto cienastu 

 un izklaidēties spēlēs un rotaļās! 

 
Visus laipni ielūdz Indianapoles latviešu skolas saime 

 
 

  

 



 
 

 

DRAUDZE PULCEJĀS KAPU SVĒTKU DIEKALPOJUMĀ 

Floral Park Cementery  

 

 

AINA S. SALMIŅŠ 
Dzimusi,1924.gada 16.martā, Krimuldā, Latvijā 
Mirusi 2018.gada,6.jūlijā,Noblesville, Indianā 

*** 
”Bet pie Tevis espalieku vienumēr, Tu mani turi pie manas labās rokas, 

Tu mani vadi pēc Sava prāta un beidzot mani uzņemsi godībā. 
Kad Tu esi mans, tad man nevajag ne debess, ne zemes! 

Jebšu man arī pamirtu miesa un sirds, taču Tu, Dievs, esi mans 
patvērums un mana daļa mūžīgi! 

Ps.73:23-26 

 



 
 

Š.g.7. oktobrī plkst.11:30 dienā 
PĻAUJAS SVĒTKU 
Dievkalpojums  

Pēc dievkalpojuma dāmu komiteja piedāvās garšīgi 
gatavotas  

SILTAS PUSDIENAS 

Kam sekos draudzes valdes rīkotā 
MANTU IZLOZE: 

Naudas kartiņu vērtības $100 $50 
„Un Viņš stāstīja tiem līdzību, sacīdams: Kādam bagātniekam viņa lauki bija nesuši papilnam 
augļus.  Un viņš sāka pie sevis spriest: Ko es darīšu, jo man nav, kur savus augļus likt. Un viņš 
turpināja: es noplēsīšu šķūņus un uzcelšu lielākus un tur savākšu labību un mantu. Un sacīšu 

savai dvēselei: dvēsele, tev ir lieli krājumi uz ilgiem gadiem, atpūties, ēd, dzer un līksmojies. Bet 
Dievs uz viņu sacīja: Tu bezprātīgais, šinī naktī no tevis atprasīs tavu dvēseli. Kam tad piederēs 

tas, ko u esi sakrājis?  Tā iet tam, kas sev mantas krāj un nav bagāts Dievā.” 
Lukas ev.12:16-21 



 
KRISTĪBAS 

ABIGAIL AINA BUTLER 
Kristīta 29.septembrī 2018. gadā, Indianapolis 

Vecaki Rob un Mandi Butler, krustvecāki Pete un Jenni Needler 

 

…..He will give His angels charge concerning you, To guard you in all your ways. 

They will bear you up in their hands, That you do not strike your foot against a stone.. 

(Ps.91:11-12) 

 

Draudzes Ziņas ir vienmēr atrodams mājas lapā: www.indylv.com 
DIEVNAMS: 

 
801 West 73rd Street, Indianapolis, IN 46260 .................................................................................................................. 253-0872 

 

DRAUDZES VALDE: 

 

Priekšnieks: Andrejs Kancs(dreday517@aol.com).................................................................................(317)414-4535 

Priekšnieka vietnieki: Aija Brugman(BrugBunch@aol.com)................................................................(317)496-7045 

                                      Mārtiņš Pūtelis (Marty.Putelis@cornerstoncontrols.com)........................          (317)844-0892 

Sekretārs: Kārlis Rūsa(sarkalusir@att.net)..................................................................................           (317)783-2848 

Kasieris: Māris Kancs (mkancs@gmail.com) ................................................................................................................. 414-2950 

Draudzes Ziņas redaktors: prāv.G.Lazdiņš (glazdins@indy.rr.com) .......................................................................... 844-8608 Saimnieciskās nozares vadītājs: Gunārs Kancs (gkrunch@aol.com)  844-8750 

Speciāli uzdevumi: Pēteris Pūtelis .................................................................................................................................. 308-0804 

                                 Uldis Brikmanis................................................................................................................255-0489 

Nākotnes Fonda pārzinis: Martiņš Grendze................................................................................................................... 297-1972 

Sarikojumu nodaļas vadītājs: G.Kancs......................................................................................................................  844--8750 

 

Dāmu kom. Priekšnieces: 
Inara Linda Grendze (inaravee@comcast.net)...........................................................................................418-1283 

Sandra Kuhn(sdkuhn77@yahoo.com) 

 

DRAUDZES GARĪGĀ APRŪPE: 

 

Draudzes mācītājs:  prāv.Gunārs Lazdiņš (glazdins@indy.rr.com) ............................................................................... 844-8608 Māc. Georgs Silavs (Gsilavs@aol.com)  908-3570 

Diak.Jautra Ķelpis (auseklis@earthlink.net)  ................................................................................................................... 898-6163 

 

PERMINDERI: 

 

Uldis Brikmanis.................................................................................................................... ........................255-0489 

LELBA MĀJAS LAPA:  www.LELBA.org LELBAL MĀJAS LAPA: www.LELBAL.org 
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