
Ogres ev. lut. draudzes 

ZIŅOJUMI    Jūnijs, 2019 
Mēneša lozungs: 
KĀ MEDUS KĀRES IR JAUKI VĀRDI – SALDUMS DVĒSELEI 

UN DZIEDINĀJUMS KAULIEM. (SAK.16:24) 

Klausīsimies Kristus Evaņģēlija vārdos, tajos mums 

ir dota drošība un Dieva apsolījumi, lai tie stiprina 

mūsu ticību un iedrošina mūsu sirdis. Kristus mūs ir 

atpircis, Jēzus mūs ir izglābis, Tēvs mūs mīl, Svētais 

Gars mūs aicina! Mūsu nepilnība un grēki nevar 

nošķirt mūs no Dieva Žēlastības, ja vien paliekam 

ticībā un paļāvībā uz mūsu Pestītāju un Glābēju. 

Vienmēr atcerēsimies, ka ticībā uz Kristu mēs esam 

attaisnoti! Priecāsimies par to, ko Kristus ir izdarījis 

mūsu labā un ne mēs paši! Teiksim to Kungu, 

slavēsim Viņu, pateiksimies Viņam, pielūgsim Viņu, 

balstīsimies Viņā! 

Sauksim pēc Svētā Gara, pakļausim Viņam savu 

gribu! Visa mūsu kristīgā atziņa ir sakņota Ticībā, 

Cerībā un Mīlestībā! Ticībā mēs esam attaisnoti, 

Kristus ir mūsu Cerība, un Viņa Mīlestībā mēs topam 

spējīgi mīlēt Dievu un Savu tuvāko! Tāpēc 

nepagurdami pateiksimies Dievam par visu!  

JŪNIJA KALENDĀRS 

2.jūnijs, svētdiena 

10:00 Dievkalpojums 1.kārtība 

Pēc dievkalpojuma – Kalpotāju tikšanās 

3.jūnijs, pirmdiena 

18:00 Ekumēnisks svētbrīdis ar aizlūgšanām 

kopā  ar Marie Licciardo  

6.jūnijs, ceturtdiena 

19:00   Dievkalpojums 1.kārtība 

7.jūnijs, piektdiena 

17:50   Baznīcu nakts 

9.jūnijs, svētdiena 

10:00 Vasarsvētki - Ģimeņu slavēšanas 

Dievkalpojums 

13.jūnijs, ceturtdiena 

19:00 Dievkalpojums 1.kārtība 

16.jūnijs, svētdiena 

10:00 Svētdienas Dievkalpojums – Alfas kursa 

iesvētību dievkalpojums  

18.jūnijs, otrdiena 

18:00  Margaritas studija 

20.jūnijs, ceturtdiena 

19:00 Ceturtdienas Dievkalpojums. 

23.jūnijs, svētdiena 

10:00 Svētdienas Dievkalpojums 

27.jūnijs ceturtdiena 

11:00 Dievkalpojums Ogres pansionātā  

19:00 Dievkalpojums 1.kārtība 

28.jūnijs, piektdiena 

12:00 Senioru Dievkalpojums. C kārtība. 

14:00 Senioru pēcpusdiena 

30.jūnijs, svētdiena 

10:00 Svētdienas Dievkalpojums, 2.kārt. 
 

 

Sakarā ar remonta darbiem baznīcā no 17.jūnija līdz 

19.jūlijam, Dievkalpojumi notiks draudzes namā. 

Lūdzu ņemt  vērā, ka arī daļa no kalpošanām 

vasaras sezonā nenotiks un atsāks savu kalpošanu 

septembrī.  

 Visi Dievkalpojumi Ogres Ev. Luteriskajā draudzē 

notiek ar Sv. Vakarēdienu, pie kura aicināti visi 

kristīti un iesvētīti luterāņi, kas uz to 

sagatavojušies.  

 

Dievkalpojumi 
Svētdienās plkst.10:00 un Ceturtdienās plkst.19:00 
Mēneša 1.ned. – Ģimeņu slavēšanas Dievkalpojums 
Bībeles stunda: atsākies ar 2019.g.septembri.  
Lūgšanu Stunda: katru trešdienu plkst. 11:00 
Vecākās paaudzes pēcpusdiena: katra mēneša 
ceturtajā piektdienā plkst. 12:00 – 16:00  
Margaritas studija: katra mēneša trešajā otrdienā 
18:00, draudzes namā 
Mazuļu un vecāku skoliņa: katru otrdienu plkst. 10:00 
draudzes nama otrajā stāvā līdz 12.jūnijam. 
Pāru vakari: kalpošana atsāksies ar 2019.g.septembri 
vienu reizi mēnesī piektdienās 19:00 
Svētdienas skola: nodarbības sāksies ar 
2019.g.septembri 
Draudzes kora mēģinājumi: svētdienās plkst. 9:00 
Alfa kurss  - atsāks darbu no rudens sezonas.  
Klusā lūgšana notiek Ikšķiles baznīcā sestdienās 19:00 
Mājapmeklējumus lūdzam pieteikt pa tel: 29250181 
Mācītājs būs atvaļinājumā no 18. jūnija līdz 23.jūlijam 
jautājumu gadījumā zvanīt prāvestam Dzintaram 
Laugalim 26 533 041 



Baznīcu nakts – 7.jūnijā .  
Jau piekto gadu Baznīcu nakts pasākumā piedalīsies arī mūsu baznīca. Lai pasākums būtu 
patīkams gan pašiem, gan mūsu viesiem, joprojām ir dažas aktualitātes, kur katrs no 
jums var kā palīdzēt.  
Aicinām līdz 6.jūnija vakaram 19:00 atnest:  
1) ziedus un zaļos augus, kas būs nepieciešami baznīcas dekorēšanai, kā arī Zaļajai krāsu 

darbnīcai, kur īpaši noderēs atraitnīšu ziedi; 
2) dzijas kamoliņus, mulinē diegus, striķīšus ZAĻĀ krāsā, kas noderēs zaļajai krāsu 
darbnīcai; 
3) piektdien nest pašgatavotus našķus kafejnīcai; 
4) ziedot baltus vecus audumus - galdautus, palagus u.tml.  kafejnīcas iekārtošanai 
Ziedojumus var atstāt draudzes kamīntelpā pirms/pēc dievkalpojuma vai kancelejas 
darba laikā, vai arī 7.jūnijā, kā arī atsevišķi vienojoties. Līga: 26554437 un Inguna, tel. 
26516335. 
 Bet pats svarīgākais - apmeklēsim Baznīcu nakti kuplā skaitā, aicinot līdz savus draugus, 
kolēģus un ģimenes.  
 

Draudzes nometne.  
Visi laipni aicināti piedalīties draudzes nometnē, kas notiks no 10.-11.augustam, jau 
mums visiem zināmā vietā Taurupē, "Bēvuļēnos".  Kā jau katru gadu, būs iespēja iziet 
lūgšanu taku, iepazīsim vairāk jaunās svētdienskolas Godly Play metodiku – būs iespēja 
piedalīties nodarbībās gan lieliem, gan maziem. Priecāsimies būt kopā sadraudzībā un 
slavēšanā. Pieteikties var, aizpildot anketu draudzes mājaslapā vai piesakoties pie 
Ingunas (tel.26516335, e-pasts: inguna.rubina@gmail.com).   

Svētdienskola  

Septembrī uzsāks savu darbību draudzes svētdienskola un uz to ir aicināti bērni no 4 līdz 

12 gadu vecumam. Svētdienas skolā izmantosim Godly Play metodi, kas tulkojumā 

nozīmē  - Dievs ienāk rotaļā jeb dievišķā rotaļa. Rotaļājoties Dieva valodā un ar Dieva 

cilvēkiem. Šeit bērni iepazīs svētos stāstus, līdzības, liturģiskās darbības un klusumu.  

Sākot ar septembri, nodarbības notiks katru svētdienu. plkst. 10.00 (izņemot katra 

mēneša pirmo svētdienu, kad gaidām bērnus kopā ar vecākiem Ģimeņu dievkalpojumā). 

Pirmā iepazīšanas nodarbība un Godly Play klases atvēršana notiks š.g. 1.septembrī pēc 

Ģimeņu dievkalpojuma. 

Lai pieteiktu bērnu Svētdienas skolai, lūdzam aizpildīt pieteikuma anketu draudzes mājas 
lapā sadaļā: Draudze piedāvā – Svētdienas skola – pieteikuma anketa . 
Ja jums rodas kādi jautājumi, lūdzam sazināties ar Ilzi Znotiņu 29466413; e-pasts: 
znotina.ilze@gmail.com 

 

 

mailto:inguna.rubina@gmail.com


 

Margaritas studija  turpinās savu darbību arī vasarā, un gaidīs jūs pievienojamies 

katra mēneša trešajā otrdienā 18:00, draudzes namā.  

2019.gada nodarbību saraksts :  18.jūnijs; 16.jūlijs; 20.augusts; 17.septembris; 
15.oktobris; 19.novembris; 17.decembris. Lūdzu iepriekš pieteikties – Ramona Zēna, tel. 
26861007 –, e-pasts : ramonazena@inbox.lv 
 

Mazuļu un vecāku skoliņa savu sezonu noslēgs 11.jūnijā un gaidīs savus dalībniekus 

vecumā no 3mēn- 2,5 gadiem jau atkal septembrī. Pieteikties uz jauno sezonu var zvanot 

uz telefonu: 26554437 Līga 
 

Atskatoties uz notikumiem draudzē… 

Draudzes ekskursija. Š.g. 18.maijā mūsu draudzes cilvēki un viņu ģimenes locekļi un 

draugi 50 cilvēku grupā devāmies ekskursijā. Sākām mūsu ekskursiju ar Alsungas 

iepazīšanu. Gida vadībā apmeklējām Alsungas pili, katoļu baznīcu un tad devāmies uz 

Alsungas muzeju, kur mūs jau uz kāpnēm sagaidīja etnogrāfiskais ansamblis “ Suitu 

sievas “, kuras bija saģērbušās savos suitu krāšņajos tērpos ar šim novadam raksturīgām 

dziesmām. Muzeja telpās Suitu sievas turpināja savu dziesmu repertuāru kā arī mums 

pastāstīja un parādīja suitu tērpu sastāvdaļas – zeķes, lakatus, rotas un izstāstīja par 

Suitu parašām. Turpinājumā varējām izstaigāt muzeju, kur  bija apskatāmi Suitu tērpi un 

mājsaimniecības priekšmeti. Tad devāmies, iepriekš pieteiktajās, pusdienās pie Alsungā 

un ne tikai slavenās saimnieces Rutas. Tur papildus vēl varējām iegadāties  Suitu 

tradicionālos sklandraušus ar burkāniem un arī ar biezpienu, kā arī ļoti garšīgās 

pašceptās maizes kukulīšus. 

Tālāk mūsu ceļš veda uz Ēdoli, krāšņo Ēdoles luterāņu baznīcu, kur mūs jau sagaidīja 

Ēdoles baznīcas atslēgu glabātāja māsa Aira, kura mūs iepazīstināja ar baznīcas vēsturi 

un vēsturiskajiem priekšmetiem baznīcā. Pēc tam devāmies tālāk uz majestātisko Ēdoles 

pili, kuras pagalmā uzņemta iemīļotā filma “ Emīla nedarbi “. Gida pavadībā izstaigājām 

daudzās plašās pils telpas, apskatot izvietotās ekspozīcijas un noklausoties gides stāstīto 

par pils vēsturi un tagadējiem atjaunošanas darbiem. 

Tad jau arī bija pienācis laiks doties mājup. Gan turpceļā gan atpakaļ braucot dziedājām 

dziesmas no līdz paņemtajām vecajām dziesmu grāmatām. Ogrē autobusa šoferītis mūs 

izveda pa pilsētas autobusa maršrutu, tā visi jau sagurušie ekskursanti varēja nokļūt 

iespējami tuvu savām mājām vai stāvvietās  atstatajām automašīnām. 

Pateicība Dievam par mūsu ekskursijas veiksmīgo norisi un skaisto laiku visas dienas 

garumā. Gatavosimies jaunām ekskursijām nākotnē – esam atvērti idejām un palīgiem. 

Pateicībā, Ilma Andersone, diakonijas vadītāja. 



Saimniecības darbi draudzē.  Maija mēnesī Ogres evaņģēliski luteriskās draudzes 

baznīcai ir piešķirts sakrālā mantojuma celtņu saglabāšanas finansējums no Ogres pašvaldības 
2999,99 EUR apmērā, kas tiks izlietots baznīcas iekšējo sienu krāsošanai. Sakarā ar veicamajiem 
remontdarbiem, sākot no 17.jūnija līdz 19.jūlijam, dievkalpojumi notiks draudzes nama zālē.  
Tāpat maija mēnesī tika veikta baznīcas logu siltināšana, ievietojot blīvgumijas, kas palīdzēs 
samazināt apkures izmaksas ziemā un radīs siltāku un mājīgāku baznīcu tās apmeklētājiem.  
Logu siltināšanas izmaksas ir 1045,44 eiro. Esam pateicīgi arī atsaucīgajai logu mazgāšanas 
komandai, kas cītīgi nomazgāja baznīcas iekšējos logus - Rutei, Lienītei, Jānim, Veltai un Aivai. 
Turpinās arī darbi pie draudzes nama, un pa vakariem, čakli darbojoties draudzes vīriem – 
Sandrim, Andrim, Jānim, Zintim un Dzintaram, jau palēnām top arī pakāpiens uz otrā stāva 
telpām, kas nepieciešams, lai varētu nodot ekspluatācijā jauno draudzes piebūvi. 
Vēl jūnija mēnesī sāks arī baznīcas ieejas durvju restaurāciju, pateicoties pašvaldības 
atbalstam. Paldies par jūsu ziedojumiem un iesniegtajiem projektiem, lai darbi varētu 
turpināties. Svētību vēlot, draudzes priekšnieks, Jānis Draulis.  

Šomēnes lūgsim: 

 VESELĪBA – Inese, Lauris, Jeļena, Daina, Maruta, Dzintra, Jānis, Sarmīte, Velga, Velta, 
Normunds, Artis, Ilze, un īpaši tie, kuri savas dienas pavada Ogres pansionātā un 
slimnīcā. 

 APSARDZĪBA UN VADĪBA – visiem kas gatavojas kristībām, iesvētībām un laulībām, bet 
īpaši: Līga, Jānis un Kristiāna; Inguna, Guna, Raimonds, Taiga, Valts, Rita, Andris, Andžela, 
Atis, Roberts, Ipolits; Kristīne, arhibīskaps Jānis, prāvests Dzintars, māc. Mārtiņš, 
Evaņģēlists Pāvils, lektori Jānis un Bruno, kā arī visiem mūsu draudzes kalpotājiem un 
viņu ģimenēm. 

 ATGRIEŠANĀS – Ēriks, Ināra, Andris, Roberts, Jānis, Maruta, Aldis.  

Uzziņām:  

Mācītājs: Mārtiņš Kalējs, mob. tālr.: 29250181, e-pasts: martins.kalejs.ogre@gmail.com 

Mācītāja pieņemšanas laiki: No 1. jūnija līdz 1. augustam vienojoties personiski. 

Draudzes priekšnieks: Jānis Draulis, mob. tālr.: 26431146, e-pasts: draulisjanis@inbox.lv 

Kancelejas darba laiki: O.15:00-18:00; T. 15:00-17:00; C. 9:00-12:00; Sv. - pēc Dievkalpojuma 

Ziņojumi:  ja jums ir kādi lūgumi,  ierosinājumi vai informācija saistībā ar ziņojumiem, lūdzu 

sazināties ar Līgu Kalēju, mob. 26554437, liga.kaleja@inbox.lv 

Ziedojumi: Pateicamies katram, kurš ar saviem ziedojumiem atbalsta Ogres Ev.lut. draudzes 

darbu un kalpošanu. Īpaši priecāsimies par mērķa ziedojumiem Alfas kursam, Svētdienas 

skolai, draudzes nama pabeigšanai un granulu iegādei.   
 

Ogres Evaņģēliski luteriskā draudze 

Adrese: Brīvības iela 51, Ogre, LV-5001; 

Vien. reģ. Nr: 90000243763 

Banka: AS SEB banka 

Bankas kods: UNLALV2X 

Konts: LV78UNLA0033300700801 

www.ogresdraudze.lv    @OgresLutDraudze 
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