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Melburnas Latviešu Evaņģeliski Luteriskā draudze 
 

DRAUDZES  VĒSTIS 

 
Draudzes Vēstis Nr. 4       2014. g. Augusts, septembris, oktobris, 

novembris, decembris 

“Māci mums skaitīt mūsu dienas, ka dabūjam gudru 
sirdi!“(Ps.90:12) 

Jēzū Kristū mīļotā draudze! 

Viss šajā Dieva radītajā un dotajā pasaulē ir ar vienu konkrētu mērķi – 
lai katrs cilvēks ar ticības acīm un pateicīgu sirdi ieraudzītu Mūžīgo 
Dievu un dzīvotu kopā ar Viņu vienmēr, -  laicīgi un mūžīgi! Tas ir mūsu 
dzīves lielais uzdevums,- lai mēs meklētu Viņu, - Mūžīgo Dievu, Kurš 
nevienam no mums nav tālu. To nevar ar prātu, pasaules gudrību un 
acīm vien ieraudzīt. 

Dievs ļoti vēlas un mums arī palīdz,  lai mēs katrs varētu ieraudzīt un 
apzināties, ka katra diena ir vislielākā dāvana, ko Viņš mums brīnišķi 
dāvā! 

Katra diena ir mācību stunda, kurā Dievs mums tik daudz atklāj un dod, 
žēlo un svētī,  lai mēs ticībā un patiesā mīlestībā dabūtu gudru sirdi! 
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Ne vienmēr viss mums patīk un ir ar sajūsmu pieņemams vai 
saprotams. 

Tomēr Dievs mūs mīlot māca arvien vairāk uzticēties Viņam. 

Atskatoties uz  aizvadīto laiku un savu dzīvi kopumā, mums katram  ir  
tik daudz par ko pateikties Dievam par Viņa vadību un lielo žēlastību! 

Tiešām, mums pieder tik daudz, ko nevaram uzskaitīt un saskaitīt. 

 Mums katram atsevišķi un ļoti konkrēti ir par ko būt pateicīgiem Dievam, 
bet, mums ir par ko visiem kopā bagātīgi pateikties Tam Kungam!  

Daudzām latviešu draudzēm ārpus Latvijas (un arī Latvijā) nav sava 
dievnama, bet mēs varam pateikties, ka mums ir sava baznīca. 

 Tieši pirms gada (2013.gada 14.jūlijā) mēs ar pateicību un prieku 
svinējām vienas un vienotas Melburnas Latviešu evaņģēliski luteriskās 
draudzes pirmo dievkalpojumu mūsu skaistajā dievnamā. 

Būsim pateicīgi Dievam, un mēģināsim katru dienu skaitīt Viņa svētības! 

Dievs ir bijis ar tevi – atceries!  Dievs ir ar tevi – pateicies! Dievs 
būs ar tevi - uzticies!      

                                                          Sirsnībā Jūsu mācītājs Dainis Markovskis 

============================== 

PĀRMAIŅAS DRAUDZES DZĪVĒ 

Kristīts /2014.gada 1.jūnijā Svētā Krusta baznīcā   Joshua Youseff  Sale  

Vecāki: Martin Victor Sale un Gina Marie Sale     

Izvadīti 

Emilija Austra Špilbergs  22/08/1919 – 25/04/2014 

 Austra Ramiņš                 10/12/1909 – 20/05/2014 

 Velta Skaidrīte Graudiņš  22/09/1934 – 30/05/2014 
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 Melburnas Latviešu Evaņģeliski Luteriskā draudze! 

Pirms dažiem gadiem Melburnas 1. Evaņģēliski Luteriskā draudze 
zaudēja savu ganu, mācītāju Māru Saulīti. Draudzes darbs 
apstājās...pagāja laiks, nekas nemainījās, bet bija tik bezgala grūti 
pieņemt, ka tālāka ceļa nav. Ja nu vienīgi abas Melburnas draudzes 
varētu apvienoties? 
 
Pēc garām pārrunām, sēdēm, sapulcēm, pilnaspulce pieņēma liktenīgo 
lēmumu par Melburnas latviešu luterāņu draudžu apvienošanos. 
 
Abām draudzēm uzausa jauna cerība. Darba roku skaits palielināsies un 
tie, kas čakli līdz šim strādājuši, varēs doties pelnītā atpūtā! 
 
Draudzes biedru un stipru uzskatu skaits strauji palielinājās, tomēr darba 
roku skaits turpināja sarukt. 
 
Dievkalpojumi, referāti, kafijas galdi, līdzekļu vākšana, altāra pušķošana, 
apkārtnes un baznīcas uzkopšana/atjaunošana, loterijas, zupu 
pēcpusdienas, darbu sadale, kapu lietas, archīvi, raksti, ziņojumi, 
draudzes vēstu sagatavošana... un maza saujiņa ļaužu,kas to mēģina 
paveikt. 
 
Reliģija. Tradicionālā baznīca strauji zaudē savus piekritējus, turpretīm 
aizvien vairāk ļaudis pievēršas modernai kristietībai, austrumu reliģijām 
un vispārīgiem dvēseles meklējumiem. 
 
Latvietība ārpus Latvijas. Tradicionālā latvietība. To tautiešu un viņu 
pēcteču, kas astāja Latviju bēgot no komunisma strauji sarūk. Gadi, 
neizbēgama asimilācija, Latvijas neatkarības atjaunošana un 
globalizācija ir izsijājusi latviešus arī Melburnā. Mūsu sabiedrības 
atbildībā ir četri cēli nami – Latviešu Nams, Daugavas Vanagu Nams, 
Latviešu ciems un Sv.Krusta baznīca – mūsu dievnams. Visi pieminētie 
nami ir cienījama vecuma, joprojām turpina aktīvu darbību un prasa lielu 
darbu un uzmanību.  
 
Namu un darbu ir daudz, bet darbinieki ir vieni un tie paši… šodienas 
tradicionālās latvietības īstenība. 
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Mūsu draudzē šobrīd ir 558 locekļu, vairāk kā 90% no tiem ir pasīvi, 
proti, neapmeklē ne dievkalpojumus, ne citus ar baznīcu saistītus 
sarīkojumus. Uz iknedēļas dievkalpojumiem caurmērā ierodas 20 
baznīcēnu. Draudzes valdes locekļi ir aktīvi darbinieki gandrīz visās, līdz 
šim vēl pastāvošās organizācijās. Mūsu ir maz un darba daudz. Laiki, 
kad valdē bija 20 tautiešu, dāmu komitejā 40 dāmas ir sen pagājuši. 
Tāpat arī laiks, kad baznīcas rīcībā bija lielas naudas summas un 
ikkgadu tas krietni pieauguma arī ir sen beidzies. Mūsu draudze jau kuro 
gadu darbojas ar $45,000 iztrūkumu! Kad esmu šos faktus minējusi 
vairākiem baznīcēniem, atbilde ir bijusi viennozīmīga: “Kādiem 10 
gadiem jau nauda vēl pietiks un pēc tam jau mēs šeit vair nebūsim” 
  
Neviena sabiedrība nevar veiksmīgi turpināties, ja ik viens, kas ir šīs 
sabiedrības sastāvā nepiedalās kopīgā darbā. Baznīca un draudze gadu 
gadiem ir bijusi mūsu garīgās un latviskās indentitātes pamatakmens. 
Sākot ar kristībām, iesvētībām, laulībām un beidzot ar izvedīšanu 
pēdējā gaitā.  
 
Mūsu draudzes kasiere Gunta, ir visiem labi pazīstama un aktīva 
Melburnas latviešu sabiedrības darbiniece. Gunta neskaitāmo 
sabiedrības pienākumu dēļ vairs neturpinās darbu draudzes valdē. 
Mūsu enerģijas pilnā Dāmu kopas vadītāja Dzintra ir atkāpusies no 
pienākumiem veselības apstākļu dēļ. Dzintra rūpējās par dāmu kopu, 
koncertiem, kafijas galdiem un neskaitāmiem sarīkojumiem, bet viens 
cilvēks nespēj ar visu tikt gala. 
 
Pagājušajā gadā pieņēmu lūgumu būt par draudzes priekšnieci uz vienu 
gadu. Gads ir apritējis un mans solījums ir piepildīts. Esmu sazinājusies 
ar daudziem tautiešiem, lūdzot pārņemt draudzes vadību. Diemžēl 
neviens nav izteicis vēlēšanos ne vien darbu pārņemt, bet pat darboties 
valdes darbā, atbildot, ka nav nedz laika, nedz intereses… 
 
Viena lieta ir skaidra, ka turpināt kā līdz šim vairs nevaram. Vai 
samazināsim dievkalpojumu skaitu? Kafijas galdu klāsim tikai vienu reizi 
mēnesī? Palielināsim draudzes nodevu? Vai darbosiemies ar domu, ka 
vēl tikai priekšā 10 gadi un tad ir vienalga kas notiek? 
 
Neviļus rodas jautājums, vai Sv. Krusta baznīca tika celta ar nodomu 
izbeigt draudzes darbību 2024. gadā? 
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Mūsu priekšā stāv liels jautājums, proti, kā darboties tālāk. Vai vispār 
spējam darboties tālāk? 
 
Lūdzu visus, kam vien iespējams, ierasties uz ikgadējo pilsapulci. 
Tā kā esam nopietnu krustceļu priekšā, tad lūgums ierasties ar 
konkrētiem priekšlikumiem, ieskaitot personīgi būt gataviem piedalīties 
draudzes darbā. 
 
Kristīne Saulīte 
Draudzes priekšniece  
 

============================== 

MELBURNAS LATVIEŠU SABIEDRĪBAS DIEVNAMS  
 
Skolas nams, Latviešu nams, Veco ļaužu atpūtas nams un Baznīca ir 
mūsu sabiedrības stūrakmeņi. Visi šie nami ir sabiebrības īpašumi, kas 
kopš 1947. gada tika iegādāti vai būvēti ar sabiedrības saziedotiem 
līdzekļiem un testamenta novēlējumiem. Skatoties no mūsu sabiedrības 
sadzīves viedokļa zaudēt kaut vai vienu no šiem stūrakmeņiem būs 
prāvs trieciens sabiedrības turpmākai darbībai. Tomēr šāds zaudējums 
var drīz notikt.  Mūsu Dievnams, Svētā Krusta baznīca atrodas kritiskā 
stāvoklī. Valde ir veikusi baznīcas īpašumu auditu „Asset Audit” un 
atrada, ka ir daudz darbu kas veicami nākamos divos plus gados. Pēc 
40. gadu kalpošanas laiks pienācis nākošos divos gados valdei gādāt 
par neatliekamiem remontu darbiem un par nepieciešamiem papildus 
būvdarbiem kas kopā var izmaksāt ap $100,000. Daži darbi būs veicami 
talku veidā, tomēr vairākums ir tādi kas jāizdod amatniekiem par 
sarunātu cenu. Šodienas amatnieku pakalpojumu izmaksas ir stingri 
kāpušās un apgrūtinās draudzes budžetu nākošajos divos gados. Tāpēc 
griežamies pie sabiedrības ar aicinājumu, nāciet palīgā ar ziedojumu, 
jeb ar daļēju testamenta novēlējumu, lai atvieglinātu draudzes budžetus 
nākamiem diviem gadiem.  
Ziedojumu Melbourne Latvian Evangelical Lutheran Congregation, 
neatliekamiem baznīcas remonta darbiem sūtiet, pievienojot savu vārdu 
un uzvārdu, Latvian Aust. Credit Co-op Soc. Ltd.  PO Box 39 Mitcham 
Vic 3132, lacc@latviancredit.com.au  ph. 03 9873 3044 
Šogad Draudzes pilnsapulces darba kārta,14. septembrī, tiks papildināta 
ar darba punktu – Kāda ir Svētā Krusta baznīcas un kapsētas nākotne.     
Melburnas Latviešu evaņģēliski luteriskās draudzes valde 

mailto:lacc@latviancredit.com.au
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============================== 
 

Archibīskaps E. E. Rozītis Melburnā 
 

Lielās Piektdienas rītā baznīcā maz tukšu vietu. Dievlūdzēji pilda solus 
laikus, lai būtu klāt šinī ievērojamā gadījumā, jo archibīskapam reti 
izdodas apciemot savas draudzes, kas izkaisītas gandrīz pa visu 
pasauli. 
 
Liturģiju vada mūsu mācītājs Dainis Markovskis, Rozītim piekrīt 
svētruna, viņš arī palīdz  izdalīt svēto Vakarēdienu. 
 
Archibīskaps savas svētrunas pamatam izvēlējies 1. nodaļas pirmos 
piecus pantus no apustuļa Pāvila vēstules Efeziešiem: 

1. Pāvils, pēc Dieva prāta Jēzus Kristus apustulis, svētajiem un Jēzū 
Kristū ticīgajiem (kas ir Efezā). 

2. Žēlastība jums un miers no Dieva, mūsu Tēva, un Kunga Jēzus 
Kristus. (Sveiciens un svētīšana, ko Pāvils atkārto vēl divās 
vēstulēs korintiešiem. Ar šiem vārdiem tagad mācītājs  vienmēr 
svētī draudzi pirms svētrunas E. S.) 

3. Lai slavēts mūsu Kunga Jēzus Kristus Dievs un Tēvs, kas mūs 
Kristū ir svētījis ar visāda veida garīgu svētību debesīs. 

4. Viņš, kas mūs pirms pasaules radīšanas izredzējis, lai mēs būtu 
svēti un nevainojami Viņa priekšā. 

5. Pēc savas gribas labā nodoma Viņš mīlestībā jau iepriekš nolēmis, 
ka mums būs Viņa bērniem būt caur Jēzu Kristu. 

 
Brīdi pakavējies pie augstāk minētiem tematiem, kas visi satek pie 
Jēzus Kristus, archibīskaps no kanceles mums rāda lapu ar zirga lokam 
līdzīgu zīmējumu un paskaidro,  ka tādu mēs varam iedomāties cilvēka  
dzīvi: viņš  piedzimst, tiek kristīts, no kusla bērniņa pieaug, cenšoties 
dzīvot pēc  Dieva likumiem, pamazām sasniedz garīgo un fizisko pilnību, 
kādu to mums katram dievišķais prāts ir lēmis. Saskaņā ar Dieva 
nolikumu, dzīves loka virsotne kādu brīdi turpina savu gaitu horizontāli, 
tuvojas vecums un loka līkne sāk slīdēt uz leju. Cilvēkam atstājot šīs 
zemes dzīvi mēs lūdzam Jēzu Kristu, ,,lai mēs būtu svēti un nevainojami 
Viņa priekšā“, ieejot jaunā saulē. Tad archibīskaps rāda to pašu 
zīmējumu, tikai šoreiz loka līkne iet uz leju: iepriekš rādītā loka virsotne 
tagad pretējā pusē, apakšā. Te domāts cilvēks, kas rūpējas tikai par 
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sevi, rauš laicīgo mantu, ko ,,kodes un rūsa maitā“ un uzskata paša 
labklājību par dzīves augstāko mērķi. 
 
Svētruna, varbūt mazliet neparasti pasniegta, rosināja pārdomas. 

                                                                                               E.S. 
 

============================== 
     

ARCHIBĪSKAPA APCIEMOJUMS MELBURNĀ 
 
 Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas ārpus Latvijas (LELBĀL) 
archibīskaps Elmārs Ernsts Rozītis un kundze Vera aprīlī apciemoja 
Austrālijas draudzes. Viņu ceļojuma plānos bija arī atlicināts laiks Melburnā 
satikties  ar tautiešiem laicīgā vidē. Sarīkojums notika ceturtdien, 17. aprīlī, 
Latviešu ciema lielajā zālē. Bija ieradušies klausītāji no visas plašās 
Melburnas, bet arī Latviešu ciema iemītniekiem bija iespēja piedalīties un 
iepazīties ar cienījamo viesi.  
 
 Savā uzrunā archibīskaps īsumā ziņoja kas patreiz notiek LELBĀL 
draudžu dzīvē, ko visi klausījās ar lielu interesi. Viņš pastāstīja arī par 
archibīskapa zizli, ko 1932. gadā iesvētīja un pasniedza tā laika 
archibīskapam Teodoram Grīnbergam. Kad 1944. gadā arch. Grīnbergs 
atstāja Latviju, viņš zizli ņēma līdz un bēgļu draudzēm Vācijā tas deva 
identitātes apziņu un stiprināja morālo atbalstu. Pēc tam zizlis kalpoja 
nākošajiem archibīskapiem: K. Kundziņam, A. Lūsim un tagadējam – E. E. 
Rozītim.       
 
 Nobeidzot uzrunu archibīskaps apsveica Melburnas latviešu luterāņu 
saimi, kas tagad ir apvienojusies vienā draudzē. Atzīmējot šī svarīgā posma 
sekmīgo noslēgumu archibīskaps pasniedza LELBĀL Virsvaldes Atzinības 
rakstus abiem bijušo draudžu priekšniekiem – Eduardam Lēmanim un 
Aivaram Saulītim. 
 
 Sekoja kafija ar garšīgām piedevām, kas deva iespēju tuvāk iepazīties 
ar tālajiem viesiem.  

  
Aivars Saulītis 
2014.g.aprīlī 
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Ģimenes dienas dievkalpojums Melburnas Sv. Krusta baznīcā 

Austrālijā ģimenes dienu svin kā mātes dienu. Mēs, kā Latvijā, to 
pieminam kā ģimenes dienu. Bez mātes nevar būt ģimene, tāpat kā bez 
bērniem un ģimenes nevar būt māte. 
 
Tā svētdien 11. maijā Melburnas latviešu ev.lut.draudzes kupli 
apmeklētā dievkalpojumā redzēja ģimenes pat no trīs paaudzēm. 
 
Dievkalpojumu ievadīja draudzes mācītājs Dainis Markovskis. Svētos 
rakstus lasīja draudzes jaunieši – Toms Gross, Daina Jefimova un Elīna 
Ziedare. 
 
Bērnu dāvana dievlūdzējiem bija trīs jauno mūziķu sniegums:  Karmena 
Drēziņa – flautas solo, Magnuss Lainis – trompetes solo un Klāra 
Petersone – vokāls sniegums. 
 
Svētrunu sniedza šīs dienas viesis ALELBA virsgans prāvests Jānis 
Priedkalns pamatojot to uz apustuļa Pāvila 1. vēstules korintiešiem 13. 
nodaļas. Prāvests izcēla domu par savstarpējo mīlestību starp 
cilvēkiem, kur, pāri stāv Kristus mīlestība. Svētrunai sekoja prāvesta 
vadīta draudzes lūgšana. Svēto vakarēdienu dievgaldniekiem dalīja 
prāvests kopā ar draudzes mācītāju. 
 
Pēc dievkalpojuma apmeklētāji pulcējās baznīcas zālē, lai baudītu 
draudzes dāmu sarūpētās pusdienas:  gardu Silvias Miglis gādāto zupu, 
kā arī saldo ēdienu. 
 
Pēc pusdienām prāvests Priedkalns deva paskaidrojumus par pagājušā 
gada domstarpībām draudžu starpā. Ar Dieva palīgu, cerams, šīs 
domstarpības būs novērstas. 
 
Tad prāvests pieminēja patreizējo nemiera stāvokli starp Krieviju un 
Ukrainu un kā tas varētu attiekties uz Latviju. Pēc uzrunas dāmu kopas 
vadītāja pasniedza prāvestam velti. 
 
Šīs dienas nobeigumā notika bērnu dārzam Daina veltīta izloze jaunu 
bērnu grāmatu iegādei. 
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Pateicība mūsu viesim prāvestam Priedkalnam, jauniešiem, bērniem un 
dāmu kopai par jauki ievadīto ģimenes dienu. 
 
Zigrīda Ādamsone 
2014.g.12. maijā 

 
============================== 

DIEVKALPOJUMU DEŽŪRAS 

Datums Draudzes 
vecākie kalpo 

Apsveicēji Pie skaņu 
pastiprinātāja 

Altāri pušķo Virtuvē 

Augusts 

 

03. D. Stils Zigrīda Ādamsona J.Kārkliņš Anna Būmane Anna Būmane 

03. Latviešu ciemā ****** ****** ****** ****** 

10. M. Biršs Aina Kučere J.Kārkliņš Ērika Pētersone Zupa – Linda 
Drēziņa 

17. D. Stils M. un J. Ozols J.Ozols E. Latiša Ilze Laurie 

17. Latviešu ciemā ****** ****** ****** ****** 

24. M. Biršs Imanta Branta E. Ārītis Ināra Ārīte Ināra Ārīte 

31. D. Stils D. Stils J.Kārkliņš Biruta Lēmane Zeltīte Kasparsona 

Septembris 

 

07. M. Biršs Zigrīda Ādamsona T.Pindard Roksija Reitere Ģinta Pindard 

07. Latviešu ciemā ****** ****** ****** ****** 

14. D. Stils D. Stils J.Kārkliņš Ilze Šterna Ilze Šterna 

21. M. Biršs M. un J. Ozols J.Ozols Nora Žubecka Aina Kučere 
Nora Žubecka 

21. Latviešu ciemā ****** ****** ****** ****** 

28. D. Stils Imanta Branta M. Biršs Edīte Atvara Edīte Atvara 

Oktobris 

 

05. M. Biršs Zigrīda Ādamsona D. Stils Māra Kūlniece Ināra Žubecka 

05. Latviešu ciemā ****** ****** ****** ****** 

12. D. Stils Ausma Rozīte  
Ilga Junge 

T.Pindard Ausma Rozīte  
Ilga Junge 

Ģinta Pindard 

19. M. Biršs Ināra Ārīte E. Ārītis Dace Daliņa Ilze Laurie 

19. Latviešu ciemā ****** ****** ****** ****** 

26. D. Stils M. un J. Ozols J.Ozols Melita Ozola Koidula Nemiro 
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Novembris 

 

02. M. Biršs Zigrīda Ādamsona T.Pindard Ilga Kurle Ģinta Pindard 

02. Latviešu ciemā ****** ****** ****** ****** 
09. D. Stils Ināra Ārīte E. Ārītis Silvia Blāķe Rasma Meldere 

16. M. Biršs M. un J. Ozols J.Ozols Ināra Žubecka Māra Kūlniece 

16. Latviešu ciemā ****** ****** ****** ****** 

18. D. Stils D. Stils J.Kārkliņš Brigita Muške Aina Kučere 
Nora Žubecka 

23. M. Biršs KAPU  SVĒTKI 

30. D. Stils Imanta Branta T.Pindard Ģinta Pindard Ģinta Pindard 

 
DIEVKALPOJUMU KALENDĀRS – 2014.g.augustam, septembrim, oktobrim, novembrim 
 

AUGUSTĀ 
 

17. augustā plkst 10:00 dievkalpojums 
17. augustā plkst 14:00 dievkalpojums latviešu ciemā 

 

24. augustā plkst 10:00 dievkalpojums 
 

31. augustā plkst 10:00 dievkalpojums 
 

SEPTEMBRĪ 

7. septembrī plkst 10:00 dievkalpojums 
Plkst. 11:00 DRAUDZES PILNSAPULCE 

7. septembrī plkst 14:00 dievkalpojums latviešu ciemā 
 

14. septembrī plkst 10:00 dievkalpojums 
 

21. septembrī plkst 10:00 dievkalpojums 
21. septembrī plkst 14:00 dievkalpojums latviešu ciemā 

 

28. septembrī plkst 10:00 dievkalpojums 
 

OKTOBRĪ 
 

5. oktobrī plkst. 10:00 Pļaujas svētku dievkalpojums 
5. oktobrī plkst. 14:00 Pļaujas svētku dievkalpojums latviešu ciemā 

 

12. oktobrī plkst 10:00 dievkalpojums 
 

19. oktobrī plkst. 10:00 dievkalpojums 
19. oktobrī plkst. 14:00 dievkalpojums latviešu ciemā 

 

26. oktobrī plkst 10:00 dievkalpojums 
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NOVEMBRĪ 

2. novembrī plkst 10:00 dievkalpojums 
2. novembrī plkst 14:00 dievkalpojums latviešu ciemā 

 

9. novembrī plkst 10:00 dievkalpojums 
 

16. novembrī plkst 10:00 dievkalpojums 
16. novembrī plkst 14:00 dievkalpojums latviešu ciemā 

 

18. novembrī plkst 19:00 

LATVIJAS VALSTS SVĒTKU DIEVKALPOJUMS 
 

23. novembrī plkst 10:00 

KAPU SVĒTKI FOKNERA KAPSĒTĀ 
 

30. novembrī plkst 10:00 
1. Adventa svētdienas dievkalpojums 

 
 
============================== 

Informācija 

Mācītāja kancelejas stundas Sv. Krusta baznīcā 
trešdienās no plkst. 12:00 - 14:00 
kā arī vienojoties ar mācītāju, citā laikā! 
Māc. Dainim Markovskim 
Jauns mobilais telefonu numurs 
0438 887 625 
 
Katra mēneša pēdējā svētdienā plkst. 12:00 baznīcas zālē 
Bībeles studijas: „Pāvila vēstule Galatiešiem”. 
 
Iesvētes mācības notiek katra mēneša 1. un 3. svētdienā pēc 
dievkalpojuma plkst. 11:30, 
kā arī vienojoties ar mācītāju individuāli citā laikā 
 
Katra mēneša 1. un 3. svētdienā plkst. 14:00 
dievkalpojums latviešu ciemā 
 
Katra mēneša otrajā ceturtdienā plkst. 14:00 
Bībeles stundas latviešu ciemā 
DRAUDZES VALDE UN KONTAKTI 

Draudzes baznīca 40 Warrigal Rd, Surrey Hills, VIC 3127 
Draudzes mācītājs – Dainis Markovskis    
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7B Chester St, Surrey Hills, 3127 Tālr. 9890 5797, Mob. 0438 887 625, 
dainis.marko@gmail.com 
Priekšniece - Kristīne Saulīte 
PO Box 390, Canterbury,  3126 Tālr. 9830 0101 ksaulitis@hotmail.com 
Priekšsēdes vietnieks - Kārlis Kasparsons 
8 Melaleuca Ave, Lower Templestowe, 3107, Tālr. 9850 1248    
Draudzes vecākie - Dagmāra Stils un Mārtiņš Biršs 
Draudzes mājas lapa www.svetakrustadraudze.org.au 
 
 
 
DRAUDZES NODEVAS 
 
Lūdzam visiem tiem, kas to vēl nav izdarījuši, samaksāt gadskārtējās draudzes 
nodevas  
To var izdarīt 
Pirms vai pēc dievkalpojuma, vai arī 
Sūtot čekus Melb Ev Lut Congregation, C/GPO Box 304, Melbourne, VIC, 3001 
Iemaksāt baznīcas kontā : Latviešu kredītkooperatīvā, BSB704 723 ACC725803 
 
Pilnā samaksa         $150.00 
Pensionāriem un studentiem       $90.00 
 
Par sīkāku informāciju lūdzu sazināties draudzes biedrzini Pēteri Saulīti 
e-pasts psaulitis@hotmail.com, tālr. 03 9830 0101  
 
DRAUDZES ZIŅAS 
 
Raksti nākamajām Draudzes Vēstīm iesūtāmi līdz 2014. 1.decembrim 
Norai Žubeckis 
e-pasts zubarno@hotmail.com 
5/178 Main Road, 
Lower Plenty, 
VIC 3093 
 
 
 
============================== 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.svetakrustadraudze.org.au/
mailto:psaulitis@hotmail.com
mailto:zubarno@hotmail.com
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MELBURNAS LATVIEŠU EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ DRAUDZE 
PIRMĀ PILNSAPULCE 
2013. gada 29. septembrī 
Pilnsapulces protokols 001 
Pilnsapulces darba kārta. 

1. Lūgšana 
2. Kvorums un atklāšana 
3. Sapulces vadītāja vēlēšana 
4. Sekretāru un balsu skaitītāju vēlēšana 
5. Iepriekšējās pilnsapulces protokola pieņemšana 
6. Mācītāja ziņojums 
7. Priekšnieka ziņojums 
8. Dāmu komitejas priekkšnieces ziņojums 
9. Administratora ziņojums 
10. Citi ziņojumi 
11. Kasiera ziņojums 
12. Revizijas komitejas ziņojums 
13. Nodevas 2013. gadam 
14. Draudzes priekšnieka vēlēšana 
15. Valdes vēlēšana 
16. Revizijas komitejas vēlēšana 
17. Nākotnes veidošana 
18. Attiecības ar LELBAL un ar ALELDA 
19. Citi jautājumi un pārrunas 

 
Draudze atvadījās no trijiem ilgadīgiem valdes locekļiem,  E. Lēmaņa, M. 
Baloža un A. Ziedara  un pateicās viņiem par padarīto darbu, katram 
pasniedzot mazu piemiņu. 
 
1.  Lūgšana. 
 E. Lēmanis lūdz draudzes mācītāju novadīt lūgšanu. 
2. Kvorums; atklāšana. 
 E. Lēmanis atklāj pilnsapulci 11.15 un ziņo ka uz pilnsapulci atnākuši 93 
pilntiesīgi draudzes  locekļi un ka, kvorums ir sasniegts. 
3.  Sapulces vadītāja vēlēšana. 
 Sapulce ievēlē A. Gāršu par sapulces vadītāju. 
4. Sekretāru, balsu skaitītāju  vēlēšana 
 Sapulce ievēl K. Kasparsonu par sekretāru, K. Jaunalksni un ???  par balsu 
skaitītājiem 
5. Iepriekšējās pilnsapulces protokola pieņemšana. 
 Sapulces vadītājs ziņo, ka jāpieņem divus protokolus 
 1. Melburnas latviešu ev. lut. Svētā Krusta draudzes pilnsapulces 2012. gada 
23.  septembra protokolu; un 
 2. Melburnas latviešu  ev. lut. Svētā Krusta draudzes Ārkārtas pilnsapulces 
2013. gada 23. jūnija protokolu. 
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 K. Kasparsons nolasa Melburnas latviešu ev. lut. Svētā Krusta draudzes 
pilnsapulces 2012. gada 23. septembra protokolu. Protokolu pieņem bez 
grozījumiem    
 Pilnsapulces vadītājs proponē un pilnsapulce piekrīt, ka Ārkārtas protokolu 
nenolasīt, bet to ievietot nākošās Draudes Vēstīs un protokola pieņemšanu atlikt uz 
nākošo pilnsapulci. 
6. Mācītāja ziņojums 
 Mācītāja ziņojums pilnībā pievienots protokolam. Pilnsapulce pieņem 
mācītāja ziņojumu. 
 Uzstādītie jautājumi: 
 E. Brenners – Kad pēdējo reizi baznīcā notika iesvētības. Mācītājs sniedz 
atbildi 
 A. Bērziņa – Vai mācītājam būtu zināms jaunietis/jauniete kam interesētu kļūt 
par draudzes mācītāju.  Mācītājs atbild uz jautājumu un piemin, ka ir jaunieši mūsu 
sabiedrībā kas vēlas ticību mācīties.  
 B. Bruna – Kad draudze atsāks bērniem ticības mācību svētdienās. A. 
Gāršas uzskats ir, ka tas būtu draudzes pienākums. A. Bērziņas uzskats ir, ka tas 
būtu Mācītāja pienākums  
 Z. Ādamsone ierosina ievietot ziņojumu par bērnu ticibas mācību svēdienās 
nākošās vēstīs. 
 A. Gārša pateicas mācītājam par  ziņojumu. Pilnsapulce pieņem Mācītāja 
paskaidrojumus. 
7. Priekšnieku ziņojumi 
 E. Lēmaņa ziņojums ir atrodams jaunās Draudžu Vēstīs nr.1 un ziņojumu 
papildinājumu pilnsapulcē pievienos protokolam. 
 A. Saulītis paskaidro, ka viņa ziņojums jau ievietots jaunās Draudzes Vēstīs 
nr.1 
 A.Gārša pateicās priekšniekiem par ziņojumiem. Pilnsapulce pieņem abu  
priekšnieku ziņojumus 
 8.  Dāmu komitejas priekšnieces ziņojums. 
  Nelaiķes, Irēnes Ziedares ziņojums nav. 
9. Administratora ziņojums 
 K. Kasparsons ziņo, ka ir pabeigti divi lieli projekti.  
 1. Baznīcā un baznīcas zālē uzstāditi installed 4 Samsung 9KW reverse cycle 
air-conditioners. 
 2. Modernizēta baznīcas zāles virtuve ar komerciālu trauku mazgājamo 
mašīnu, ar nerūsējušā tērauda iekārtu un ar jauniem trauku novietnes skapīšiem. 
 Pilnsapulce ziņojumu pieņem 
10. Citi ziņojumi. 
 Pēteris Saulitis ziņo, ka viņš dodas kursos uz ASV:- Neordinēto Draudžu 
Darbinieku/Laju Kursi ko rīko LELBA teoloģijas nozares vadībā, Washington, D.C. 
no 24ā. līdz 27ā. oktobra. 
11.  Kasiera ziņojums 
 E. Lēmanis ziņo, ka A. Ziedars ģimenes apstākļu dēl nevara ierasties uz 
pilsapulci. E. Lēmanis ziņo, ka saņēmis no A. Ziedara „Profit and Loss Statement”  
un budžeta projektu uz 2013-2014 gadu un dod paskaidrojumus. 
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 E. Brennere jautā – cik līdz šim ir izdots par mācītāja pieprasījmi. M. Balodis 
paskaidro, ka šadu personīgu jautājumu ir jāuzstāda valdei. 
 A. Gārša proponē ka, budžeta projektu pievienot nākošām Draudes Vēstīm  
 Pilnsapulce apstiprina A.Gārša propozīciju 
12. Revizijas komisijas ziņojums 
 Ziņojums nav saņemts. A. Gārša proponē, ka Revizijas komisijas ziņojumu 
pievienot nākošām Draudzes Vēstīm 
 Pilnsapulce apstiprina A.Gārša propozīciju  
13. Nodevas 
 Jaunā valde vispirms iepazīsies ar kasiera, A. Ziedara, sastādīto budžeta 
projektu 2013-2014  gadam un tad proponēs draudžu nodevu uz 2013-2014 gadu.  
 A. Gārša proponē, ka jaunās valdes proponēto 2013-2014 gada nodevu 
ievietot nākošās Draudes Vēstīs. Pilsapulce propozīciju apstiprina. 
14. Draudzes priekšnieka vēlēšana 
 Sapulcē uzstādija tikai vienu kandidātu, Kristīni Saulīti. A. Gārša proponē 
pilnsapulcei apstiprināt Kristīni Saulīti par Draudzes priekšnieci. Pilnsapulce 
apstiprina propozīciju  
15. Valdes vēlēšana. 
 A. Gārša ziņo, ka jauna valdē jāievēl vēl 7. kandidātus. Sapulce uzstāda  
sekojošos 7.  kandidātus:-  
 Pēteri Saulīti, Dāvidu Dārziņu, Jāni Kārkliņu, Guntu Vagari, Noru Žubecki, 
Dzintru Samuli un Kārli Kasparsonu. Citu kandidātu nav. A. Gārša proponē, ka visi 
septiņi tiek ievēlēti jaunajā valdē. Pilnsapulce apstiprina A. Gāršas propoziciju 
 Vēl pie valdes darbosies – mācītājs, Dainis Markovskis, dāmu komitejas 
priekšniece, Inese Bērziņa, un Draudzes vecākais, Mārtiņs Biršs. 
16. Revizijas komisijas vēlēšana 
 Revizijas komisijā jāievēl 3. Kandidātus. Pilsapulce uzstāda sekojošos 
kandidātus:-  
 Anitu Vējiņu, Guntu Delveri un Skaidrīti Zaķis. Citu kandidātu nav. A. Gārša 
proponē, ka visi tris kandidāti tiek ievēlēti. Pilnsapulce apstiprina A. Gārša 
propoziciju 
17. Nākotnes veidošana 
 K. Kasparsons ziņo, ka draudzes nākotnes veidošana atkarāsies no draudzes 
locekļu aktīvo dalību draudžu sadzīvē. Ja draudzes locekļi, jaunie un ari tie kas jau 
gados nenāks palīgā pildīt darbus un nepalīdzēs jaunaijai valdei sastādīt nākotnes 
plānus, tad mūsu draudzes nākotne būs pavisam nedroša un drīz vien izputēsim.  
 Draudzes tagadējais darba plans uz 2013-2014 gadu ir sagatavots un  
atrodams jaunās draudzes vēstīs nr.I, no 5. līdz 9. Lpp. K.Kasparsons ari aicināja 
pilnsapulces dalībniekus ņemt aktīvu dalību draudzes dzīvē pievienojoties vismaz 
vienā no 21 darba nozarēm (skati pielikumu)   
18. Attiecības ar LELBĀL un ALELDA 
 Pēc debatēm un dažadiem ieteikumiem un jautājumiem draudzes pilnsapulce 
pieņēm lēmumu, ka draudze vēlas un nolemj palikt par aktīvu biedru ALELDA un 
LELBAL, kas ir ārpus Latvijas Evaņģēliski Luteriskās baznīcas esošās struktūrās 
19. Citi jautājumi; pārrunas 
 Ārija Merits jautā – Kāpēc atvienota baznīcas telefona līnaja? 
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 Benita Bruns atgādina ka, kapu uzpošanu vajadzētu uzlabot kā ari salabot 
kapu kopiņas 
 Dagmāra Stils jautā – Cik stundas nedeļā darznieks pavada uzkopjot kapus? 
 Gunārs Rozītis atbild – vienu dienu nedeļā. 
 
 
Aivars Saulītis pasakas  A. Gāršam par sekmīgi novadītu pilnsapulci. 
Pilnsapulci slēdz pulksten 13.45 
 
Aleksandrs Gārša        Kārlis Kasparsons 
(vada pilnsapulci)       (protokolē) 
 
 
MELBURNAS LATVIEŠU EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ DRAUDZE 
Pilnsapulces darba kārta, 2014.gada 7.septembrī 

1. Lūgšana 
2. Pilnsapulces atklāšana 
3. Sapulces vadītāja vēlēšana 
4. Sekretāru (2) un balsu skaitītāju (2) vēlēšana 
5. Iepriekšējās pilnsapulces protokola pieņemšana 
6. Mācītāja ziņojums 
7. Priekšnieka ziņojums 
8. Dāmu komitejas ziņojums 
9. Kasiera ziņojums 
10. Citi ziņojumi 
11. Revizijas komitejas ziņojums 
12. Nodevas 2015. gadam 
13. Draudzes priekšnieka vēlēšana 
14. Valdes vēlēšana 
15. Revizijas komitejas vēlēšana 
16. Nākotnes darbība 
17. Dažādi jautājumi un pārrunas 

 
 
Mācītāja ziņojums draudzes pilnsapulcei  2014.gada 7.septembrī 
(laika posmā no 2013.gada 30.septembra līdz 2014.gada 30 jūnijam) 
Dievkalpojumi                                                  (kopā - 67 ) 
 Svētā Krusta baznīcā                                       44 (2 angļu val.) 
 Latviešu ciemā                                                 20 
 Futskrejā(Sv.Mateja baznīcā)                             2 
 Kapu svētki                                                         1 
Draudzes locekļu apmeklējumi mājās                         76   
Draudzes locekļu apmeklējumi Latviešu ciemā         114 
Draudzes locekļu apmeklējumi slimnīcās                    23 
Draudzes locekļu apmeklējumi aprūpes namos          32 
Garīgā audzināšana 
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 Daugavas latviešu skolā -  8 dienas 
 Bērnu vasaras nometnē “Tērvete“ no 06/01/14 – 11/01/14 
Bībeles studijas                                                             12 
Bēres                                                                               8 
Kristības                                                                           1 
Referāti un priekšlasījumi                                                 8 
Garīgās kalpošanas un svētbrīži latviešu sabiedrībā       8 
Lielākie notikumi Melburnas Sv.Krusta baznīcā: 
ALELDAS ārkārtas sinode 2013.gada 29.-30.novembrī  
Mācītāja Dāga Demandta viesošanās 2014.gada 17.-19.janvārī 
Arhibīskapa E.E.Rozīša (un kundzes) vizīte 2014.gada 16.-18.aprīlī 
 
 
DRAUDZES DIEVNAMS – ZIŅOJUMS PILNSAPULCEI   
Mūsu Dievnams, Svētā Krusta baznīca, atrodas kritiskā stāvoklī. Valde veikusi 
baznīcas īpašumu auditu „Asset Audit” un atklājusi, ka ir daudz darbu kas veicami 
nākamos divos plus gados. Pēc 40. gadu kalpošanas laiks pienācis gādāt par 
neatliekamiem remontu darbiem un par nepieciešamiem papildus būvdarbiem kas 
kopā var izmaksāt ap $100,000. Daži darbi būs veicami talku veidā, tomēr 
vairākums ir tādi kas jāizdod amatniekiem par sarunātu cenu. Šodienas amatnieku 
pakalpojumu izmaksas ir stingri kāpušās un apgrūtina draudzes budžetus. Tāpēc 
griežamies pie katra Draudzes locekļa ar aicinājumu, nāciet palīgā ar ziedojumu, jeb 
ar daļēju testamenta novēlējumu, lai atvieglinātu draudzes budžetus uz nākamiem 
diviem gadiem. Savu ziedojumu Melbourne Latvian Evangelical Lutheran 
Congregation, neatliekamiem baznīcas remonta darbiem sūtiet, pievienojot savu 
vārdu un uzvārdu, Latvian Aust. Credit Co-op Soc. Ltd.  PO Box 39 Mitcham Vic 
3132, lacc@latviancredit.com.au  ph. 03 9873 3044 
Šogad Draudzes pilnsapulces darba kārta, 14. septembrī, tiks papildināta ar darba 
punktu – Kāda ir Svētā Krusta baznīcas un kapsētas nākotne.     
Neatliekamie baznīcas remontu darbi uz nākamiem plus gadiem. 
Restaurēt baznīcas krustu, salabot galvenās ieejas durvis, salabot un nokrāsot logus 
un durvis no ārpuses, auto novietnē salāpīt darvas segumu, likvidēt eikaliptus kokus, 
kas vētras gadījumā, apdraud baznīcu un auto novietni („car park”), labot baznīcas 
betonu bojājumus („concrete cancer”),  likums pieprasa valdei gādāt par invalidu 
atejam („disabled toilets”), atjaunot baznīcā un foajē paklājus, izkrāsot jauno virtuvi, 
atjaunot izrūsējušo ūdens piegādes vadu, salabot baznīcas zālē parketa grīdas 
bojājumu, nomainīt baznīcas plakāti ar draudzes jauno vārdu.    
Draudzes valde 
 

mailto:lacc@latviancredit.com.au

