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Pirmajā svētdienā Priekules baptistu draudzē notiek dievkalpojums veltīts rūpēm par bāreņiem un viņu
aizstāvībai. Aizlūdzam par novada audžu ģimenēm un bāreņiem. BĀREŅU SVĒTDIENA ir ekumēniska iniciatīva, kura
Latvijā šogad notiek otro gadu. Pasaulē un tagad arī Latvijā katru pirmo novembra svētdienu atzīmē kā Bāreņu
svētdienu. Latvijas kristīgo konfesiju vadītāji ir pievienojušies šai iniciatīvai, aicinot arī savas draudzes novembra
pirmajā svētdienā draudzēs atcerēties par bez vecāku gādības palikušajiem.

DRAUDZE, KO JŪS VARAT DARĪT?
•
•
•
•
•
•
•
•

Lūdziet par bāreņiem, bērniem, kuri atrodas bērnu namos vai krīzes centros;
Lūdziet par tiem, kuri apsver iespēju uzņemt savā ģimenē bāreņus vai jau to ir uzsākuši darīt;
Organizējiet savā draudzē tematiskas Bībeles studijas par bāreņu tēmu Dieva Vārdā;
Organizējiet bērnu namos nometnes, tematiskos vakarus, sporta spēļu turnīrus, utt.;
Atbalstiet un iedrošiniet draudzes locekļus, kuri uzņēmušies rūpes par bāreņiem;
Kā draudze “adoptējiet” kādu no bērnu namiem (lūdziet par to, aiciniet ciemos, atbalstiet materiāli …);
Informējiet draudzi par iespējām iesaistīties un kalpot šiem bērniem;
Dievkalpojumā atvēliet laiku liecībām par kalpošanu bāreņiem.

STATISTIKA
Tiek lēsts, ka pasaulē ir starp 143 un 210 miljoni bāreņu (tā vēsta UNICEF ziņojums). UNICEF statistika neiekļauj
pamestos bērnus, kuru ir miljoniem, kā arī neiekļauj cilvēku tirdzniecībā cietušos un pārdotos bērnus.
Saskaņā ar 2003. gada ziņojumu, apmēram astoņi miljoni zēnu un meiteņu dzīvo sociālās aprūpes iestādēs.
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Ik dienu 5760 bērni kļūst par bāreņiem
Ik gadu tiek adoptēti apmēram 250 000 bērnu, bet…
Katru gadu 14 505 000 bērni uzaug kā bāreņi
Katru dienu 38 493 pārsniedz adoptējama bērna vecumu
Katras 2.2 sekundes kāds bārenis sasniedz vecumu, kad ģimenes viņu vairs nevar adoptēt. Šiem bērniem vairs
nav vietas, ko saukt par mājām.
Pētījumi rāda, ka 10% – 15% šo bērnu izdara pašnāvību, nesasnieguši 18 gadu vecumu.
Pētījumi rāda, ka 60% valsts aprūpes iestādēs uzaugušas meitenes kļūst par prostitūtām un 70% zēnu par
rūdītiem noziedzniekiem
Cits pētījums rāda, ka no katriem 15 000 bērniem, kuri sasniedz vecumu, kad vairs nevar uzturēties bērnu
namā, 10% izdara pašnāvību, 5000 ir bezdarbnieki, 6000 ir bezpajumtnieki un 3000 nonāca cietumā trīs gadu
laikā….
Tiek lēsts, ka ik gadu 1,2 miljoni bērnu kļūst par cilvēku tirdzniecības upuriem (THE STATE OF THE WORLD’S
CHILDREN 2005)
2 miljoni bērnu, pārsvarā meitenes, tiek seksuāli izmantotas seksa industrijā (THE STATE OF THE WORLD’S
CHILDREN 2005)
Avots: Orphan Hope International statistika
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Jēzus mīlestības vēstule TEV, Mīļais bērns
Rakstu tev šo vēstuli. Tā gribas zināt, kā tev iet, kādi ir tavi sapņi, kādas ir tavas bēdas...
Vakar vēroju, kā tu staigāji ar saviem draugiem. Gaidīju visu dienu, cerēdams, ka tu atradīsi laiku pastaigāties un
parunāties arī ar Mani... Vakarā tev uzdāvināju ar krāsām bagātu saulrietu; sūtītā vēsmiņa tevi pat atspirdzināja.
Un es gaidīju, bet tu pie Manis neatnāci... Man sāp, bet Es tevi tomēr mīlu. Es esmu tavs Draugs.
Naktī tevi vēroju un sargāju. Noglāstīju tavu vaigu ar mēness gaismu... Vai manīji Manu pieskārienu? Tā gribēju ar
tevi runāt! Gaidīju. Bet klusums valdīja tavā istabā. Man tev vēl ir tik daudzas dāvanas, ko dot. Kā lai Es tev tās
nododu? Es esmu tavs Dievs.
Šorīt tu uzmodies ar nokavēšanos.Tu steidzies. Manas asaras bira lietus lāsēs. Šodien tu izskatījies noskumis
un vientuļš... Mana sirds sāp, jo Es saprotu. Arī Mani draugi mani sāpināja; un tomēr Es viņus mīlēju. Tāpat mīlu
tevi... Mēģinu to tev vēstīt baltā sniega spožumā, zaļās zāles krāšņumā. Tev to čukstu lapu un meža šalkoņā. Savu
mīlestību ieelpoju ziedu smaržās un krāsās. Dziedot to apliecinu putnu balsīs, upju straumes čalās, bērnu smieklos.
Tevi Es apģērbju siltos saules staros un ietinu svaiga gaisa segā. Mana mīlestība ir dziļāka par jūras dziļumiem un
lielāka kā jebkurš trūkums vai vajadzība, kas tev varētu būt. DEBESU PAGALMOS MĒS KOPĀ PAVADĪSIM MŪŽĪBU...
Es zinu, cik grūti ir dzīvot virs zemes. Es tur biju. Es varu palīdzēt. Es gribu palīdzēt. Es TEVI MĪLU!
Piesauc mani! Parunājies ar mani! Neietērp Mani klusumā, tukšumā. Izvēle ir tava. Es te esmu. Es gaidīšu arvien. Es
tevi mīlu....
Tavs Draugs, JĒZUS KRISTUS ...vakar un šodien tas pats un mūžīgi!

"Es esmu durvis. Ja kāds caur mani ieiet, tas tiks izglābts; Viņš ieies un izies un atradīs ganības. Es esmu labais
gans. Labais gans atdod dzīvību par savām avīm."
/Jņ. 10:9,117/
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Pirms pirmās adventes sestdien, 28.novembrī, no pulksten 10.00 līdz 15.00, Priekules kultūras namā notiks
labdarības tirdziņš un radošās darbnīcas "Ziemassvētkus gaidot". Tirdziņā varēs iegādāties Adventa vainagus,
dāvanu maisiņus u.c. noderīgas lietas. Darbosies labdarības kafejnīca, kā arī būs dažādas bezmaksas radošās
darbnīcas, sacensības naglu sišanā, seju apgleznošana un citas aktivitātes lieliem un maziem. Organizē Priekules
baptistu draudze.
Par saziedotajiem līdzekļiem, sadarbībā ar novada sociālo dienestu, atbalstīsim Priekules novada bērnus ar kustību
traucējumiem, dalībai nometnē vai cita veida rehabilitācijai.
Nelielies ar to, no kā tu esi atteicies Dieva dēļ, bet ar to,
no kā Dievs ir atteicies tevis dēļ.
/G.Laurie/
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8.novembrī kristību dievkalpojums! Sveicam Gunitu, Oskaru un Didzi!
Sestdien, 7. novembrī Rīgā, Savienības namā, Lāčplēša ielā 37 notiek Sieviešu kalpošanas apvienības
kongress.
Kongresa tēma: Lūdz un staro!
Svinēsim arī Pasaules baptistu sieviešu Lūgšanu dienu, kas ir 2. novembrī.
Aicinām piedalīties ikvienu, kurai interesē kalpošana sievietēm draudzē un sabiedrībā. Mēs būtu priecīgi redzēt
pārstāvjus no katras draudzes, neatkarīgi no tā, vai draudzē ir organizēts Sieviešu kalpošanas darbs, vai nē.
Daudzās draudzēs ir sākušās jaunāku sieviešu grupu tikšanās. Būs prieks satikt arī kādus pārstāvjus no šīm
grupām. Svinēsim kopīgi Lūgšanu dienu! Esmu ieinteresēta uzklausīt jūsu ieteikumus un piedāvājumus kalpošanas
aktivizēšanai.
Esiet mīļi aicinātas piedalīties kongresā!
(Līvija Godiņa un Sarmīte Biķe)
CELIES UN SPĪDI!
Baptistu draudžu sievietes visā pasaulē atkal pulcējas kopā, lai svinētu pasaules baptistu
sieviešu Lūgšanu dienu. Šajā dienā, kas vienmēr ir bijusi ļoti īpaša, mēs sanākam kopā, lai
lūgtu un dotu, taču tā ir arī iespēja pārdomāt un uzzināt, kā dažādās pasaules vietās dzīvo
sievietes, kas ceļas, lai kalpotu tam Kungam. Lai kur viņas būtu, caur viņu kalpošanu atspīd
Dieva klātbūtne. Pasaules baptistu sieviešu Lūgšanas dienā mēs sanākam kopā, lai spīdētu,
atbalstot viņas ar mūsu aizlūgšanām un ziedojumiem.
Tas Kungs ir mūs aicinājis celties un spīdēt Viņa kalpošanā. Tā būs mūsu tēma turpmākos
piecus gadus. Neatkarīgi no sava fiziskā stāvokļa, apstākļiem vai tā, kur mēs pašlaik
atrodamies savā garīgajā ceļojumā, mēs visas varam celties tieši tur, kur esam, lai paveiktu
vēl vairāk Dieva uzticētajā kalpošanā.
Jēzus teica, ka Viņš ir pasaules gaisma. Viņam ir jābūt tai gaismai, kas spīd caur mums, kad mēs, kalpodamas
citiem, kalpojam Viņam. Gaisma, kas ir mūsos mītošais Kristus, ļauj mums spīdēt, jo Kristus piebilda: „Jūs esat
pasaules gaisma.”
Kā tas sākās? Pirmā baptistu sieviešu Lūgšanu diena notika pēc Otrā pasaules kara 1948. gadā, kad 19 baptistu
sievietes satikās Londonā un kopā lūdza tā Kunga lūgšanu. Pēc trim dienām viņas bija nodibinājušas Eiropas
Baptistu sieviešu apvienību. 1950. gadā sievietes no 13 valstīm sapulcējās Pasaules baptistu kongresā un uzzināja
par Eiropas sieviešu pieredzi un svētībām, ko bija nesušas viņu tikšanās un kopīgās lūgšanas. Tika nolemts, ka,
sakot ar 1950. gada 1. decembri, decembra pirmajā piektdienā notiks Lūgšanu diena. Nebija daudz iespēju viegli un
ātri izplatīt šo informāciju, tāpēc dalībnieču skaits bija ierobežots. Tomēr, gadiem ejot, aizvien vairāk sieviešu
uzzināja par Lūgšanu dienu. Mani pārņem godbijība, dzirdot par sievietēm, kas vairākas stundas brauc ar autobusu
vai pat vairākas dienas iet kājām, lai varētu piedalīties Lūgšanu dienas pasākumā. Nekas nevar līdzināties laikam,
kas pavadīts lūgšanās un sadraudzībā ar citiem ticīgajiem. Mūsdienu tehnoloģijas paver vēl plašākas iespējas iegūt
informāciju un iesaistīties Lūgšanu dienas aktivitātēs. Facebook un citi sociālie mediji tiek dažādi izmantoti, lai
informētu un savienotu sekotājus ar Lūgšanu dienas norisēm visā pasaulē.
Vēl viens svarīgs Lūgšanu dienas aspekts ir iespēja ieguldīt Dieva Valstībā, dodot ziedojumus. Puse no saziedotās
naudas tiek nodota Kontinentālajai apvienībai, bet otra puse – Sieviešu nodaļai.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
13. un 14. novembrī Rīgā notiks Global Leadership Summit (GLS) konference, kas visdažādāko jomu vadītājiem
- bet jo īpaši draudžu vadītājiem - piedāvā lielisku iespēju mācīties no pasaules izcilākajiem līderiem, iegūstot jaunu
motivāciju savam darbam un kalpošanai.

GLS konference Latvijā notiek jau piekto gadu - un katru gadu no jauna tās dalībnieki apliecina, cik nozīmīgs
viņu dzīvēs ir bijis konferencē dzirdētais. Draudžu vadītāji kļūst mērķtiecīgāki savā kalpošanā, mācītāji iegūst jaunu
motivāciju sludināšanai, uzņēmumu un organizāciju vadītāji arvien vairāk apzinās savu atbildību gan Dieva, gan
apkārtējās sabiedrības priekšā. Atsauksmes pat liecina, ka daudziem konference ir palīdzējusi uzņemties atbildību
gan par savu ģimeni, gan par savu personisko izaugsmi.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Jau trešo gadu notiek svētdienskolotāju mācību - atpūtas nometne. Šogad arī man bija iespēja tajā
piedalīties. Nometne notika Rāmavas muižā no 23.-25.oktobrim. Nometnes nosaukums šoreiz bija "Patiesības
dārzs".
Trīs dienu garumā mums bija iespēja
ielūkoties, izvērtēt sevi, savu paša patiesības dārzu,
saprast kas tad ir tas mūsu patiesības dārzs, un,
protams, arī brīnišķīga atpūta skaistā vietā. Pastaigā
pa šo dārzu gājām kopā ar mācītāju Mārtiņu Balodi,
kurš bija sagatavojis lekciju par Gara augli, un kas tad
ir šis ‘’Patiesības dārzs’’- Tas ir Dieva vārds – Bībele,
kurā staigājot notiek gara augļa briedināšana mūsos.
Mācītājs aicināja mums kā svēdienskolotājiem
izvērtēt, kāds tad ir tas mūsu gara auglis, pēc sava
darba ar bērniem svētdienskolā.
„Pastaigā’’ draudzējāmies arī mazajās
grupiņās, kurās dalījāmies ar savu pieredzi Bībeles
lasīšanā. Bija ļoti jaukas sarunas.

Katrs varēja nometnes laikā apmeklēt divas
no četrām interešu grupām (Patiesības dārza labas
ražas priekšnosacījumi - Gara darbs, raksturs vai
audzināšana?, Mans Patiesības dārza stāsts - liecība
svētdienskolas nodarbībā, Patiesības dārza veidošana
- rokdarbu idejas, Patiesības dārza pārraudzība svētdienskolas vadības pamatprincipi.)
Ar Kristinu Bardill, psiholoģi, kristīgo
padomdevēju, centāmies kopā saskatīt patiesību par
sevi. Par to, cik Dievam esam dārgi, svarīgi pat
vismazākajos sīkumos un kas to varētu apdraudēt.
Tas bija svētīgs laiks gan pārdomām, gan
atpūtai, kā arī svaigu ideju iegūšanai ar ko dalījās citi
svētdienskolotāji.
Mārīte Sisene.
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Četri draugi un tu:
Reiz dzīvoja četri draugi, viņu vārdi bija KATRS, KĀDS,
NEVIENS un JEBKURŠ.
Katrreiz, kad kāds svarīgs darbs bija jādara, KATRS bija
pārliecināts, ka KĀDS to izdarīs. JEBKURŠ varētu to izdarīt, bet
NEVIENS to nedarīja.
Kad NEVIENS to nedarīja, KATRS sadusmojās, jo tas bija KĀDA
darbs. KATRS domāja, ka JEBKURŠ to izdarīs, bet NEVIENS
nevarēja iedomāties, ka KĀDS to nedarīs.
Tāpēc KATRS vainoja KĀDU, kad NEVIENS nebija izdarījis to, ko varētu būt izdarījis JEBKURŠ.
Kā ir ar tevi?
Vai tu draugam arī kaut ko soli, bet nepildi?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Bībeles lasīšanas plāns novembrī
1. 2. Ķēn. 1; Jēk. 4:11-5:12
2. 2. Ķēn. 2; Jēk. 5:13-20
3. 2. Ķēn. 3; Jņ. 1:1-18 4. 2. Ķēn.
1. 2. Ķēn. 1; Jēk. 4:11-5:12
2. 2. Ķēn. 2; Jēk. 5:13-20
3. 2. Ķēn. 3; Jņ. 1:1-18
4. 2. Ķēn. 4; Jņ. 1:19-51
5. 2. Ķēn. 5; Jņ. 2
6. 2. Ķēn. 6:1-23; Jņ. 3:1-21
7. 2. Ķēn. 6:24-7:20; Jņ. 3:22-36
8. 2. Ķēn. 8; Jņ. 4:1-42
9. 2. Ķēn. 9; Jņ. 4:43-5:18
10. 2. Ķēn. 10; Jņ. 5:19-47
11. 2. Ķēn. 11; Jņ. 6:1-21
12. 2. Ķēn. 12; Jņ. 6:22-71
13. 2. Ķēn. 13; Jņ. 7
14. 2. Ķēn. 14:1-22; Jņ. 8

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

2. Ķēn. 14:23-15:38; Jņ. 9
2. Ķēn. 16; Jņ. 10:1-18
2. Ķēn. 17:1-23; Jņ. 10:19-42
2. Ķēn. 17:24-41; Jņ. 11:1-54
2. Ķēn. 18; Jņ. 11:55-12:19
2. Ķēn. 19; Jņ. 12:20-50
2. Ķēn. 20; Jņ. 13
2. Ķēn. 21; Jņ. 14
2. Ķēn. 22; Jņ. 15:1-17
2. Ķēn. 23:1-30; Jņ. 15:18-16:15
2. Ķēn. 23:31-24:17; Jņ. 16:16-33
2. Ķēn. 24:18-25:21; Jņ. 17
2. Ķēn. 25:22-30; Jņ. 18:1-27
Ījaba 1; Jņ. 18:28-19:16
Ījaba 2; Jņ. 19:17-42
Ījaba 3; Jņ. 20
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Mākslas darbs
Vienu nakti es sapņoju kā stāvu es ar Jēzu
pie viena muzeja - debesīs.
„Ejam iekšā!” Jēzus teica. Es tev gribu kaut
ko parādīt.
Pie sienām bija mākslas šedevri.
Un Jēzus teica, ka katrs mākslas šedevrs ir
kā liecība par viena cilvēka dzīvi. Gleznas bija par
mīlestību, laipnību, un mieru. Es tiku pārpildīts ar
prieku, kad vēroju katru gleznu. Tas viss mani
dziļi aizkustināja un es sāku apzināties, kas
iztrūkst manā dzīvē.
Es jautāju Jēzum: Kas varēja uzgleznot tik
neaprakstāmi skaistas gleznas? Vai Tu ar saviem
eņģeļiem? Noteikti mirstīgais cilvēks kaut ko tādu
nevar dabūt gatavu”.
Jēzus smaidīja: „Tie visi ir Dieva bērnu
radītie mākslas darbi!”
“Bet kā? Tas ir neiespējami!!!” Es teicu.
„Ar Dievu visas lietas ir iespējamas!”,
sacīja Jēzus.
„Ikviens cilvēks, kas grib pie manis nākt un
atdot savu sirdi, pa īstam atdot savu sirdi man,
var tikt pie tik skaista dzīves šedevra.
Lepnība, egoisms, bažas, mantkārība,
šaubas, un neticība var izbojāt mākslas darbu.
Bet tas, kas mīl Mani ar visu savu garu, prātu un
ķermeni var izstādīt savu dzīves mākslas darbu
cienīgi”.
Mēs staigājām visapkārt pa galeriju
aplūkodami mākslas darbus.
Pēc neilga laika Jēzus teica, ka esot vēl
mākslas darbi, kas nav izstādīti.
Viņš aizveda mani no muzeja otras puses,
kur bija kāda noliktava, kur visapkārt pa grīdu
kaudzēs stāvēja miljoniem gleznotās paletes. Es
paskatījos uz dažām no tām un tās man lika
vilties. Tās bija tik nožēlojamas. Dažas bija
saplīsušas, dažas mēģinātas salāpīt, un daudzas
iesāktas, bet nepabeigtas.
„Kas tas ir, Kungs?” es jautāju. Izskatās,
ka tās nepieder šai vietai.
„Nē, mans bērns, pieder gan,” Jēzus teica.
Jo katrā attēlots vērtīgs dzīves notikums.
„Bet tie ir tik nožēlojami, tik necienīgi
mākslas darbi. Tik cienījamam muzejam kā šis!”,
es argumentēju.
„Jā tu saki pareizi, tie ir necienīgi.”
skaidroja Jēzus. „Bet mans Tēvs ir ļoti pacietīgs,
katra cilvēka dzīvei ir iespēja tapt par šedevru.
Tik ilgi, kamēr šie cilvēki dzīvo viņiem ir dota
iespēja vēl aizvien izstādīt savu gleznu debesu
mākslas galerijā.”

„Kā tas var būt?” es biju neizpratnē.
„Protams, ne ar pašu sasniegumiem…” Viņš
turpināja. „nē, viņi nekad to nevarēs izdarīt vieni
paši. Viņiem atliek tikai pajautāt, un es
palīdzēšu!” atbildēja Jēzus.
Es nedroši jautāju: „Kas notiks, ja viņi
nekad nepajautās?”
Mēs gājām uz pašas noliktavas beigām, kur
Jēzus atvēra durvis. No attāluma es redzēju
masveida kaudzes ar degošiem mākslas darbiem.
Es pagriezos pret Jēzu – pār Viņa vaigiem
bira asaras.
„Visi šie mēģināja izstādīties pašu spēkiem.
Aktieri un atlēti, biznesmeņi un miesnieki,
izpildītāji un pedagogi, sludinātāji un politiķi,
māmiņas un tēti, bagāti un nabagi, dumjie un
gudrie- viņi visi ir šeit.
Tik ilgi, kamēr ļaudis mēģinās pašu
spēkiem izstādīt savu mākslas darbu tie nekad
nebūs pietiekami labi. Un viņu audekli tiks
iemesti ugunī- un nekad netiks apbrīnoti.”
Nopūtās Jēzus.
Es raudāju ar Viņu. Cik, drausmīga vieta!
Jēzus aiztaisīja ciet durvis un mēs gājām
atpakaļ noliktavā.
Es prasīju, “Kungs, vai ir kāda cerība
man?”
Jēzus smaidīja, “jā! Seko man..”
Mēs iegājām mazā pilnīgi tukšā istabā,
kurā stāvēja linaudekls, uzlikts uz molberta.
„Kas tas ir?” es jautāju.
„Šis linaudekls attēlo tavu dzīvi pēc tam,
kad tas ir bijis mazgāts ar manām asinīm,” teica
Jēzus.
„Es izbrīnījos, cik skaists tas bija.!! Uz
mana linaudekla nebija neviena traipa, defekta
vai nepilnība. Jēzus pasniedza man otu un krāsu.
„Glezno, ko vien tu vēlies!” Viņš teica.
Es tur stāvēju vairākas minūtes,
iedomājoties visādas lietas, kuras es varētu
gleznot.
Drīz vien es aptvēru, ka jebkas, ko es
uzzīmēšu nebūs pietiekami labs- debesu
mākslas galerijai.
„Kungs, es tik ļoti gribu radīt cienīgu
mākslas darbu, bet es vienkārši nemāku..?”
Vīlies, es sniedzu otu atpakaļ Jēzum, bet
Viņš mani apturēja.
Aplicis savu roku ap mani un aptvēris savu
roku ap manējo, kurā bija ota, Viņš teica:
„Veidosim šo mākslas darbu kopā!”
E.Godiņa

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Sveicam dzimšanas dienā!
4.11. – Zenta Sisene
5.11. – Alma Gūža
14.11. – Inese Dombrovska
21.11. – Zelma Kuka
25.11. – Liene (Freiberga) Dewey
28.11. – Inese Malūka
30.11. – Ingrīda Šeflere

Šodien pasaulē ir tik daudz bēdu, un es domāju, ka liela daļa no tām
nāk no mājām. Pasaule cieš tik ļoti tāpēc, ka nav miera. Un miera nav
tāpēc, ka miera nav ģimenēs. Mums ir tūkstošu tūkstošiem izpostītu
pavardu. Mums ir jāpadara savas mājas par līdzjūtības centriem,
jāiemācās piedot līdz galam, tādējādi nesot mieru.
Māte Terēze

Paldies visiem, kas piedalījās avīzes tapšanā zentasvara50@inbox.lv

