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Mūsu Tēvs debesīs! Svētīts lai top Tavs Vārds. 
Mt.6.9 

   



Dārgie draugi, māsas un brāļi! 

Es nezinu kā jums, bet man laiks skrien vēja spārniem. Nupat iesākām Jauno gadu, bet re! 
– jau Gavēņa Laiks gandrīz klāt. Protams, uztraukumam nav nekāda pamata, jo mēs, tieši 
tāpat kā līdz šim, varam būt ļoti tuvu mūsu Debesu Tēvam, saņemt konkrētu Vārdu no 
Jēzus katrā dievkalpojumā un dzirdēt Svētā Gara balsi runājam katrā mūsu dzīves brīdī. 

Tomēr, vai jūs nejūtat sevī tādas kā ilgas piedzīvot vairāk, dzīvāk un patiesāk? Nav jau tā, 
ka mums nekā nav arī patreiz, bet vai nevarētu piedzīvot vēl daudz vairāk? 

Tas noteikti var būt arī Tavs piedzīvojums! 

Jēzus to mācīja saviem mācekļiem, Pats to piedzīvoja Savā dzīvē un ir atstājis piemēru 
mums. “Un pēc sešām dienām Jēzus ņēma līdzi Pēteri, Jēkabu un Jāni un tos veda 
savrup augstā kalnā. Un Viņš tapa apskaidrots viņu priekšā, un Viņa drēbes tapa spožas 
un ļoti baltas, kā neviens balinātājs virs zemes tās nevar balināt.” (Mk.9:2-3). 

Mūsu Kunga apskaidrošanas dienas dievkalpojums būs 19.februārī. Ja Tu pateiksi 
aizņemtībai un steigai NĒ, un parādīsi Dievam, cik ļoti Tev vajag vairāk par ikdienišķo, Tu 
noteikti piedzīvosi ko jaunu un svaigu! Pats galvenais, Tu piedzīvosi Jēzu! 

Gadu no gada Pelnu trešdienas (jeb Pelnu dienas) datums mainās, bet to nav sarežģīti 
noteikt. Pelnu trešdiena vienmēr ir 46 dienas pirms Lieldienām. Dažādu tradīciju kristieši 
šajā dienā dodas uz savām baznīcām. Ir pat tādi, kas šajā dienā staigā ar melnu traipu uz 
pieres. Tātad, kas un par ko ir šī diena? 

Šajā gadā Pelnu trešdiena ir 22.februārī un iezīmē īpaša laika sākumu Kristīgajā Baznīcā, 
kas pazīstams kā Gavēnis. Vēsturiski gavēnis bija laiks, kad jaunie kristieši gatavojās 
kristībām Lieldienu svētdienā. Mūsdienās gavēnis biežāk ir laiks, kad kristieši gatavojas 
Lieldienām un tiek aicināti nopietnāk un dziļāk domāt par ticību, savu draudzi un ciešāku 
saikni ar Dievu. Šī sagatavošanās notiek, liekot uzsvaru uz dažām ticības pamat-praksēm: 
pielūgsme, lūgšana, augstsirdība, pašaizliedzība un kalpošana citiem. 

Pelnu motīvs Pelnu trešdienā atgādina par mūsu mirstību. Dievs radīja cilvēku no zemes 
pīšļiem, un par pīšļiem mēs visi atkal agrāk vai vēlāk kļūstam. 

Visi iet uz to pašu vietu – visi nāk no pīšļiem un atgriežas pīšļos. (Māc.3:20) 

Mūsu laiks uz šīs zemes ir īss, tāpēc pārdomāsim – vai mēs dzīvojam tādu dzīvi, uz kādu 
Dievs mūs ir aicinājis? 

Savukārt Gavēnis ir laiks, lai pārdomātu, mainītu lietas, lai atgrieztos uz pareizā ceļa — to, 
ko mēs dažreiz saucam, baznīcas valodā runājot, par 'nožēlu'. Gavēnis ilgst 40 dienas 
(neskaitot svētdienas). Tas atgādina mums par Noas laika plūdu lietusgāzēm (1.Moz.7:17-
19), Izraēla tautas klaiņošanu tuksnesī (4.Moz.32:13) un kārdinājumiem, kuru Jēzus 
piedzīvoja tuksnesī (Mark.1:12-13). 

Vai esam gatavi sniegt atskaiti par to, kā esam pavadījuši savas dienas? 

Mums priekšā stāvošais laiks draudzes dievkalpojumos februārī un martā nav jautri svētki. 
Bet, ja mēs to uztveram nopietni, tas var būt mūsu izmainītās dzīves sākums. 

Vai esi gatavs mazliet nopietnāk paraudzīties uz savas dzīves ceļojumu? 

Vai neilgojies pēc dziļākas ticības, patiesākas draudzības mūsu draudzē un ciešākām 
attiecībām ar Dievu? 

Bagātīgas svētības vēlot, mācītājs Ivo Roderts 

 



Meklē savu prieku savā Kungā, tad Viņš tev dos, pēc kā tava sirds ilgojas!  Psalms 37:4 
 

Laimīgu Jauno Gadu!  Cerams, ka visiem bija prieka pilni Svētki!   

Paldies visiem par 2022 Tirdziņu, kas bija labi apmeklēts!  Mēs ātri pārdevām visus gārdumus!  
Loterija un pusdienas arī labi izdevās!  Liels paldies Jeanne un Andrim Indriksoniem par pavāru 
darbu! 

Sirsnīgs paldies visiem, kuri ziedoja savu laiku, spēku, naudu un talantu, lai mūsu gadskārtējais 
Tirdziņš labi izdotos!  Paldies – Gunta Beard, Egils Burģis, Nora Ceriņa, Inese Eaton, Laila Goetz, 
Linda Grendze, Andris Indriksons, Jeanne Indriksons, Michele Jansons, Andrejs Kancs, Rasma 
Kancs, Elīna Krēmere, Lija Kuhn, Sandra Kuhn, Lilija Pūtele, Irisa Roze, Māra Rozenberga, Inese 
Šteinbaha, Dzintra Tuttle, un visai Indianapoles latviešu skolas saimei!  Sevišķa pateicība 
pienākās Mariannai Bērziņai!  Marianna izcepa skaistu, garšīgu kūku, kura pārdevās izsolē!  Visi 
ienākumi mums turpina palīdzēt bērniem un jauniešiem apmeklēt Garezera vasaras programmas, 
kā arī atbalstīt mūsu Zelta paaudzi ar dāvanām! 

Decembrī, dāmu komitēja sagādāja Ziemassvētku dāvaniņas un gājām kopā ar drauzes locekļiem 
dziedāt svētku dziesmas mūsu Zelta paaudzei!  Sainīšos viņi saņēma piparkūkas, jauno baznīcas 
gada grāmatu, un ļoti skaistu ziedu sakārtojumu!  Ziedus gādāja un salika Emilīja Grīnvalde!  
Sirsnīgs paldies Emilijai par tik skaistiem Ziemassvētu ziediem! 

Mums stāv priekšā gadskārtējā draudzes pilnsapulce.  Tā notiks svētdien 26. februārī pēc 
dievkalpojuma.  Mēs turpināsim iesākto tradiciju ar zupas pusdienām!  Lūdzu visām kafijas 
grupām atvest kādu zupu, un šķīvju maizītes ko varēsim kopā baudīt! 

 
Kafijas grupas – februāris/marts 
Feb 5 – Beard       March 5 - Kancs  
Feb 12 – Pūtelis      March 12 – Pūtelis 
Feb 19 – Grendze      March 19 – Beard 
Feb 26 – all coffee groups     March 26- DV leģionāra piemiņa 
Church Board Meeting     April 2 – Palm Sunday – Indriksons  
 
Take delight in the Lord, and he will give you the desires of your heart; Psalm 37:4  
 

Happy New Year! We hope that everyone had a wonderful Christmas and New Year’s.   

Thank you to everyone for a successful Bake Sale!  We had a great turn out, our baked goods 
sold out quickly, the lunch was a success, and the lottery was also a hit.  Thank you so much to 
Jeanne and Andris Indriksons for preparing the meal!   

A huge thank you to our many volunteers that helped with our event with setting up, preparing 
baked goods, and helping to sell the goodies!  Thanks to Sandra Kuhn, Rasma Kancs, Linda 
Grendze, Jeanne Indriksons, Andris Indriksons, Irisa Roze, Lilija Pūtle, Gunta Beard, Nora Ceriņa, 
Inese Eaton, Michele Jansons, Egils Burģis, Inese Šteinbaha, Māra Rozenberga, Elīna Krēmere, 
Andrejs Kancs, Laila Goetz, Lija Kuhn and the children of the Indianapolis Latvian School!  A 
special thank you to Marianna Bērziņa for her donated cake that was sold in auction!  This was a 
big hit and helped us raise needed funds to support both our senior citizens as well as our youth!  
Paldies Marianna! 

 

 



Damu Komiteja provided Christmas gifts to our Seniors as well as the sounds of the season with 
Christmas caroling!  They received piparkukas, the 2023 annual church booklet as well as lovely 
flowers provided by Emilija Grinvalds!  Thank you Emilija, for arranging these lovely bouquets! 

Looking ahead, February 26th is our annual church board meeting.  Damu Komiteja would like to 
continue the tradition of a soup luncheon.  We are asking each coffee group to bring at least one 
pot of soup for lunch so that we may enjoy a variety of flavors! 

Below are the coffee groups for February & March: 
 
Feb 5 – Beard      March 5 - Kancs  
Feb 12 – Pūtelis     March 12 – Pūtelis 
Feb 19 – Grendze     March 19 – Beard 
Feb 26 – all coffee groups    March 26- DV leģionāra piemiņa 
Church Board Meeting    April 2 – Palm Sunday - Indriksons 

>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

Latviešu ev.‐ lut. Draudzes Indianapolē valde sasauc draudzes 
 

GADA  PILNSAPULCI 
 

2023. g. 26 februāri, pēc dievkalpojuma, plkst. 11:15 am LATVIEŠU SABIEDRISKĀ CENTRĀ. 
 

GADA SAPULCES PAREDZĒTĀ KĀRTĪBA: 
    I.‐ Sapulces vadības vēlēšanas. 
    II.‐ Amata personu ziņojumi un pārskati. 
    III.‐ Revīzijas kom. ziņojums 
    IV.‐ 2022. gada budžeta izpildījuma apstiprināšana. 
    V.‐ 2022. gada bilances apstiprināšana. 
    VI.‐ 2023. gada budžeta projekts pieņemšana. 
    VII.‐ Amata persona vēlēšanu 
    VIII.‐ Dažādi jautājumi. 
         

Draudzes satversme nosaka, ka sapulce  ir tiesīga  izlemt sapulces paredzētos darba kārtības 
punktus, ja sapulcē piedalās  vismaz 20% no visiem balsstiesīgiem draudzes locekļiem. 
Satversme  arī nosaka,  ja  sapulcē neierodas 20%   no balsstiesīgiem  locekļiem,  tad nākama 
sapulce  var  izlemt  paredzētos  dienas  kārtības  punktus  pie  katra  ieradušos  balsstiesīgo 
locekļu skaita. 
Balstoties uz augšminētiem satversmes noteikumiem,  ja neieradīsies 20% no balsstiesīgiem 
draudzes  locekļiem,  nākama  sapulce  sāksies  plkst  12:00  pm  pie  katra  sanākušo  draudzes 
locekļu skaita. 
 
DRAUDZES VALDE SIRSNĪGI LŪDZ VISUS DRAUDZES LOCEKĻUS PIEDALĪTIES GADA SAPULCĒ, 
JO VISI PAREDZĒTIE DIENAS KĀRTIBAS PUNKTI IR SVARĪGI. 
 
 



 
 
 
 

   

Pirms Revizijas

2022 Projekts 2022 Aktuāls 2023 Projekts

301 Nodevas $27,000 $35,885 $31,000

303      Visparējie Ziedojumi $200 $5,685 $2,000

303L      Lieldienas Zied. $1,000 $1,290 $1,000

303M      Mirušo Piem. Zied. $500 $2,280 $1,000

303Z      Ziemassvētku Zied.  $3,000 $3,915 $2,500

Kopā Ziedojumi $4,700 $13,170 $6,500

306 Kolekte $5,000 $5,409 $5,500

307 Noguldījumu Augļi $50 $20 $25

320 Sarikojumu Atlikums $500 ‐$138 $250

KOPĀ: $37,250 $54,346 $43,275

310 Pārrakstits no Rezervem $13,000 $13,000 $49,500

$50,250 $67,346 $92,775

501 Macītaja Atlīdzība $0 $0 $59,000

Macītaja Veselības Apdrošināšana $0 $0 $5,000

502 Viesu Macītajiem $18,000 $23,660 $2,000

503 Atlīdzība Ērģeļniekam $3,000 $3,000 $4,000

505 Dievnama Īre $10,000 $8,930 $9,000

509 Pasta Izdevumi $600 $139 $150

510 Kancelejas Izdevumi $3,000 $2,835 $2,900

511 Altāra Izdevumi  $0 $495 $500

515 Komandējumu Izdevumi $0 $1,672 $1,700

519 Vietejai Aprupei $2,500 $2,827 $2,900

520 LELBP Rītdienas Fonds $600 $1,200 $600

521 LELBA Gada Nodevas $1,155 $1,200 $1,200

522 LELBA Vidienas Apgabala Kancelejai $263 $250 $250

525 Valdes Apdrošinašana  $1,072 $712 $730

545 Dažadi Izdevumi $10,060 $2,253 $2,845

$50,250 $49,174 $92,775

$0 $18,172 $0IENĀKUMU un IZDEVUMU STARPĪBA:

Draudzes 2022.g. Budžeta Izpildījums un 2023.g. Budžeta Projekts

IENĀKUMI

KOPĀ IENĀKUMI:

IZDEVUMI

KOPĀ IZDEVUMI:



DIEVKALPOJUMI: 

Latviešu sabiedriskā centrā, plkt. 10:00os  1008 W. 64th St. Indianapolis, IN 46260 
 

DRAUDZES VALDE: 

Draudzes mācītājs māc. Ivo Roderts i.roderts@gmail.com 

Priekšnieks  Andrejs Kancs  Dreday517@aol.com  317-414-4535 

Priekšnieka vietnieks Aija Brugman  Brugbunch@aol.com  317-496-7945 

Kasieris  Mārtiņš Pūtelis putelism@gmail.com  317-440-2114 

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

Nākotnes Fonda  Martiņš Grendze mpgilv@comcast.net   317-297-1972 

Sarīkojuma nozare Māris Kancs  mkancs@gmail.com  317-414-2950 

Sarīkojuma nozare Gunārs Kancs  GKrunch06@gmail.com  317-844-8750 

Dievk. Pārzinis Uldis Brikmanis ubrik4@gmail.com   317-255-0489 

Speciāli uzdevumi Pēteris Pūtelis  ppeterix1@yahoo.com  317-308-0804 
 

DĀMU KOMITEJA: 

Priekšniece  Andra Goetz  ap@bandwagonreo.com 317-575-1934 

Kasiere  Rasma Kancs  RKancs@aol.com  317-844-8750 
 

DRAUDZES GARĪGĀ APRŪPE: 

Draudzes mācītājs māc. Ivo Roderts  i.roderts@gmail.com 

   prāv. Gunārs Lazdiņš  glazdins@indy.rr.com 317-844-8608 
 
 

ZIEDOJUMI UN NODEVAS 
Ziedojumi un nodevas var nosūtī draudzes kasierim Mārtiņam Pūtelim- 144 First Ct. Carmel, IN 46033. 
 

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

LELBA mājas lapa: www.LELBA.org 
 

Atgādinājums: Lūdzu dariet mums zināmas jūsu adrešu, telefonu un ē-pastu maiņas,  draudzes 
kasierim Mārtiņam Pūtelim 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 


