
Ogres Evaņģēliski luteriskās Draudzes 

ZIŅOJUMI   MARTS, 2020 
MĒNEŠA LOZUNGS: “Esiet nomodā” Mk.13-37. 
Mēs bieži dzīvodami savu ticības dzīvi 
aizmirstam par būtisku ticības patiesību- Kristus 
nāks vēlreiz! Svētie Raksti to apliecina, un gluži 
kā Jesajas dienās ļaudis neticēja Kristus pirmajai 
atnākšanai, daudzi arī šodien netic otrajai. Taču 
Kristus nāks, dienā un stundā, kuru nezina 
neviens. Kāpēc mums nav dots zināt savu nāves 
stundu? Noteikti arī tāpēc, lai mēs atcerētos par 
Kristus otro atnākšanu. Jo, domājot par Kristus 
atnākšanu, mūsu katra nāves stunda vienmēr ir 
mums tuvu!  
Kristus nāks vēlreiz! Mēs neviens nezinām, cik 
daudz laika mums katram ir atlicis uz šīs zemes. 
Varbūt vēl ilgs mūžs, varbūt vairāki gadu 
desmiti, bet varbūt gads, mēneši, nedēļas vai 
dienas un var būt tikai stundas un minūtes. Ja 
atnākšana nenotiks mūsu dzīves laikā, mēs to 
piedzīvosim savā nāves brīdī.  
Tāpēc paliksim nomodā! Izmantosim šo gavēņa 
laiku, lai atgrieztos no grēkiem un ticētu uz 
Evaņģēliju- ka Kristus ir par Tevi un mani, un 
mums visiem nomiris, lai mūs sevī darītu dzīvus. 
Gaidīsim Viņu! Ieklausīsimies Viņā!  Sekosim 
Viņam! Māc. Mārtiņš 

 MARTA KALENDĀRS 

1. marts, svētdiena. 
10:00   Ģimeņu -  slavēšanas 
Dievkalpojums. 1. kārtība 

4. marts, trešdiena. 
19:00 Alfas kurss. 2. konfesionālā. 

5. marts, ceturtdiena.  
19:00 Dievkalpojums 1.kārtība. 

6. marts, piektdiena. 
19:00 KINO KLUBS – Filma MANDARĪNI 

8.marts, svētdiena. 
10:00 Dievkalpojums 2.kārtība. 

12. marts, trešdiena.  
19:00 Alfas kurss. 3. konfesionālā. 

13. marts, ceturtdiena. 
19:00 Dievkalpojums 1. kārtība.  

15.marts, svētdiena.  
10:00 Dievkalpojums.1. kārtība. 

18. februāris, trešdiena. 
19:00 Alfas kurss. 4. konfesionālā. 

19.februāris, ceturtdiena. 
19:00 Dievkalpojums 1. kārtība. 

20. marts, piektdiena. 
12:00 Dievkalpojums 2. kārtība.  
13:30 Senioru pēcpusdiena.  

22.februāris, svētdiena. 
10:00 Dievkalpojums 2.kārtība.  
 25. februāris, trešdiena. 
19:00 Alfas kurss. 5. konfesionālā.  

26.februāris, ceturtdiena. 
19:00 Dievkalpojums 1. kārtība. 

27. februāris, piektdiena. 
18:00 Margaritas studija dr namā.  

29.februāris, svētdiena. 
10:00 Dievkalpojums 2.kārtība.  

Dievkalpojumi: Svētdienās plkst.10:00 un Ceturtdienās 
plkst.19:00. Mēneša 1.svētdiena – Ģimeņu slavēšanas 
Dk. Mēneša 3. svētdiena – augstās liturģijas svētdiena.  
Lūgšanu Stunda: katru trešdienu plkst. 11:00 
Vecākās paaudzes pēcpusdiena: katra mēneša trešajā 
piektdienā plkst. 12:00 – 16:00 
Margaritas studija: katra mēneša pēdējā piektdienā 
18:00, draudzes nama vecajā daļā. 
Mazuļu un vecāku skoliņa: piektdienās divās vecuma 
grupās, 10:00 un 12:30, draudzes nama 2.stāvā 
Svētdienas skola: katru svētdienu, Dievkalpojuma laikā, 
izņemot Ģimeņu Dievkalpojumus (mēn. 1.ned.) 
Draudzes kora mēģinājumi: svētdienās plkst. 9:00 
Klusā lūgšana notiek Ikšķiles baznīcā sestdienās 17:00 
Apmeklējumus mājās, kā arī aizlūgumus un 
grēksūdzes: lūdzam pieteikt mācītājam personīgi, pa 
tel: 29250181; epastu: martins.kalejs.ogre@gmail.com 
Kino Klubs: draudzes namā 6. martā pl. 19:00.  

mailto:martins.kalejs.ogre@gmail.com


DRAUDZES NAMS NODOTS EKSPLUATĀCIJĀ – PATEICĪBA DIEVAM! 
Ar lielu prieku informējam, ka 27.02.2020. Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas “Ogres 
novada pašvaldība” Ogres novada būvvalde ir pieņēmusi mūsu draudzes mājas piebūvi ekspluatācijā. Šis 
projekts tika iecerēts jau 2003.gadā, kad tika sagatavoti pirmie skiču projekti, taču dažādu apstākļu dēļ 
tikai 2012.gada rudenī tika saņemta būvatļauja. Līdz 2013.gada rudenim draudze bija saziedojusi pirmos 
10000 LVL projekta uzsākšanai, un tas ļāva segt projekta sagatavošanas izmaksas, nojaukt veco malkas 
šķūni, kas atradās jaunās piebūves vietā, un uzcelt jaunu. Lai arī kopīgās projekta izmaksas tobrīd šķita 
nereāls sapnis, ar Dieva svētību un draudzes ziedojumiem darbi turpinājās, atbilstoši pieejamajiem 
līdzekļiem. Kad 2014.gada rudenī pietrūka līdzekļu jumta uzlikšanai, draudze lūdza LELB Virsvaldes 
aizdevumu 9500 EUR uz 5 gadiem, kuru 2019.gadā esam pilnībā atmaksājuši. Draudze pateicas arī Ogres 
Evaņģēliskās krievu baptistu draudzes meistariem par atbalstu, izflīzējot piebūves grīdu. Šobrīd draudzes 
mājas projekta kopējās izmaksas ir 116000 EUR, un tie pilnībā segti no draudzes ziedojumiem. Slava un 
pateicība Dievam par viņa svētību un vadību, paldies ikvienam, kas atbalstījāt šī projekta realizāciju- ar 
ziedojumiem, lūgšanām, ieguldīto darbu un laiku! Lai Dievs bagātīgi svētī ikvienu priecīgu devēju! Jaunā 
telpa piebūves 1.stāvā dod iespēju uzņemt 50-70 cilvēku- draudze var svinēt sadraudzību, rīkot dažādus 
pasākumus (pāru vakarus, filmu vakarus, lekcijas, senioru pēcpusdienas u.c.), uzņemt kuplāku ciemiņu 
pulku, arī Alfa kurss un citas svarīgas draudzes kalpošanas var notikt daudz ērtākos apstākļos. Lai pilnībā 
pabeigtu projektu, joprojām ir ļoti vajadzīgs jūsu atbalsts un ziedojumi- otrā stāva izbūves darbiem 
vajadzīgi 10000 EUR. Liels paldies ikvienam ziedotājam jau iepriekš, esam pateicīgi par katra kaut 
vismazāko pienesumu. Pateicībā būvdarbu vadītājs Mārtiņš Vilnītis, Draudzes priekšnieks Jānis Draulis.  

AKTUĀLI: 23.02.2020. IEVĒLĒTA JAUNĀ DRAUDZES PADOME UN VALDE.  
Draudzes pilnsapulcē tika ievēlēta jaunā draudzes padome un valde, kura uz pirmo sēdi sanāca kopā 
27.02.2020. Par draudzes priekšnieku uz esošo termiņu līdz 2023. gadam, vienbalsīgi tika ievēlēts Jānis 
Draulis. Jānim Draulim šis būs jau 21. gads draudzes priekšnieka amatā. Valdē tika ievēlēti: juriste Agnese 
Medne, pasākumu organizatore Inguna Rubina, grāmatvede Laima Velde, mantzinis Bruno Zaķītis un 
mācītājs Mārtiņš Kalējs. Padomē darbu pirmajā sasaukumā uzsāk Anita Albertiņa (altārklāšanas 
kalpošana), Ieva Arāja (bērnu un jauniešu darbs), Pauls Rubīns (slavēšana), Arvils Kramēns (misijas darbs), 
Ilze Kaņepe (altāra ziedu kārtošana), Sinta Vempere (komunikāciju nozare). Pārējie padomes dalībnieki ir 
kalpojuši līdzšinējos sasaukumos. Sirsnīgi pateicamies visiem, kuri kalpoja līdzšinējā padomē un dažādu 
personīgu apsvērumu dēļ kalpošanu neturpinās: Ritai Strikai, Sidijai Silavai, Ingunai Rubinai (turpina 
kalpošanu valdē), Jānim Vemperam, Inesei Ņeverovskai. Draudzes vārdā pateicos, katram kurš pielika un 
pieliek savu roku kopējam darbam. Padomes svinīga ievešana amatā draudzē notiks svinīgajā 
Dievkalpojumā šā gada 15. martā. Mācītājs Mārtiņš Kalējs 

AKTUĀLI: VAJADZĪGS TAVS ATBALSTS DRAUDZES KALPOŠANAS DARBĀ!  
Lai uzsāktu jaunas un turpinātu līdzšinējās kalpošanas jomas, mums ir vajadzīgi kalpotāji visās kalpošanas 
jomās. Šobrīd aktuālākās pozīcijas ir sadraudzības koordinatori, divi vai vairāk cilvēki, kuru pārraudzībā 
būtu zupas ēšanas koordinēšana katra mēneša pirmajā svētdienā pēc Dievkalpojuma. Kā arī kalpotāji, kam 
sirds deg par misijas, jauniešu un viesmīlības kalpošanas darbu. Koris gaida dziedātājus visās balsu grupās, 
sevišķi vīru balsīs. Aicinām arī vīrus pērminderu un altāra kalpošanā, aicinām kalpotājus diakonijas darbā, 
pie apmeklējumiem mājās un palīdzības senioriem.  

KINO KLUBS: 06.03.2020. plkst.19:00 atsāksim filmu skatīšanos draudzes nama lielajā zālē - Gruzijas 

un Igaunijas 2013. gada kristīgo filmu: “MANDARĪNI”. Režisors Zaza Urušadze. Šo filmu noskatījos, 
apmācību laikā Mazirbē, un tā mani ļoti uzrunāja. Stāsta galvenais varonis ir igaunis Ivo, kurš daudzus 
gadus dzīvo Abhāzijā un kura māja atrodas gruzīnu un abhāzu kara pašā epicentrā. Visi mīļi aicināti. Filmas 
valoda- krievu. Māc. Mārtiņš Kalējs    
 

 
 



KAS IR GAVĒNIS? …kā to izdzīvot savā ticības dzīvē:  
Pirmslieldienu laika galvenā daļa ir Ciešanu jeb gavēņa - sevis pārbaudīšanas laiks, kas iesākas 

ar Pelnu trešdienu. Šī Pelnu trešdiena (trešdiena pirms sestās svētdienas pirms Lieldienām) uzsāk 
īpašu laiku Baznīcas gadā, kurā esam aicināti sekot Kristum viņa pēdējā ceļā uz Jeruzalemi, ciešanu 
ceļā, Krusta ceļā. Ciešanu laika motivācija un jēga ir tā, ka mēs spējam saredzēt Kristus ciešanas mūsu 
dēļ, kā mūsu aicinājumu būt Viņam šajās ciešanās līdzās. Saredzēt, Kristus upuri - kā Dieva atbildi uz 
mūsu grēka vainu.  

Četrdesmit dienu gavēnis nav kaut kas jauns. Tas ir atrodams Mozus un pravieša Elijas dzīvēs 
pirms atklāsmju saņemšanas un īpašas sastapšanās reizēm ar Dievu. Četrdesmit dienas gavēja Kungs 
Jēzus Kristus pirms publiskās sludināšanas un kalpošanas sākuma. Četrdesmit dienu gavēnis ir izsena 
Baznīcas dievbijības prakse, vispārēja tradīcija kopš 4. gs.  

Šajā laikā ticīgie izmeklē savs sirdis uz sūdz savus grēkus. Tas ir cīņas laiks ar miesu un dvēseles 
kaislēm. Tas ir mēms, bet praktisks miesas apliecinājums, ka vēders nav dievs, un ka Dieva griba ir 
svarīgāka par pašu gribu un fiziskajiem instinktiem. Tā ir sekošana Vecās Derības laika praviešu, paša 
Kristus gavēņa piemēram, kā arī apustuļu un daudzu ticības piemēru paraugam.  
Tas ir Kristus upura, Viņa sāpju, ciešanu un krusta nāves pagodināšanas laiks. Sevišķi laiks, kad visa 
uzmanība ārpus neatliekamām ikdienišķajām nepieciešamībām tiek veltīta svētapcerei, Kunga 
ciešanām un Krusta Nāvei. Katra gavēņa laika svētdiena un diena ir ar savu īpašu Svēto Rakstu 
vēstījumu, kas to atgādina. Tāpēc kristīgi cilvēki atsakās no izklaidēm un saviesīguma, kad gavē arī acis 
un ausis. 

Praktiski gavēni izdzīvo ejot uz grēksūdzi, labojoties un biežāk piedaloties Dievkalpojumos 
un lūgšanās, samierinoties un izlīgstot ar tuvākajiem. 
Gavēņa laiks ir personiskas atturības laiks. Cilvēks gavē no noteikta ēdiena un gavē ierobežojot tā 
daudzumu. Gavēņa laikā notiek atgriešanās pie veģetāra uztura, līdzīgi tam kāds bija iedibināts Ēdenes 
dārzā, proti augu valsts (graudaugiem, dārzeņiem, saknēm, augļiem). 
Pilnīgai atturībai gavēnī būtu jābūt no zīdītāju un putnu gaļas, olām, piena produktiem, kā arī sevišķi 
no smalka ēdiena jeb delikatesēm, kā arī alkohola. Saprotams, ka cilvēkiem, kuri nav raduši gavēt, vai 
kuri to tikai uzsāk šīs stingrības pakāpes var tikt papildinātas, piemēram, ar pieļāvumu lietot piena 
produktus un olas.  

Gavēņa laika ierobežojumi ir jāpielāgo savām spējām un spēkiem, izvairoties no 
pārspīlējumiem un nepamatotiem atvieglojumiem. Gavējam mēs visi, bet katrs atbilstoši savām 
spējām. Iesācējiem gavēņa laikā iespējams izvēlēties mērenāku atturību pastāvīgi 40 dienu garumā, 
bet lielāku atturību reizi nedēļā – piektdienā vai divreiz nedēļā – trešdienā un piektdienā. Pilnīga 
atturēšanās no ēdiena, lietojot tikai ūdeni ir Pelnu trešdienā un Lielajā Piektdienā. Gavēnis neattiecas 
uz grūtniecēm, maziem bērniem un sirdzējiem. 

Gavēnis liturģijā izpaužas kā pakāpeniska atsacīšanās no gaviļu un prieka dziedājumiem, 
piemēram, Alleluja, Gloria, Gods lai ir ... . Liturģiskā krāsa ir violeta, kas apvieno sarkano – Jēzus Kristus 
asiņu krāsu, un zilo – cerību un debesu krāsu. 
Sv. Jānis Hrizologs par gavēni māca: „Ir trīs lietas, kas vajadzīgas stiprai ticībai, patiesai dievbijībai un 
paliekošiem tikumiem, trīs: lūgšana, gavēnis un žēlsirdība. Gavēnis, lūgšana un žēlsirdība, trīs 
realitātes, kas veido vienu un dzīvina cita citu. Gavēnis patiesībā ir lūgšanas dvēsele, žēlsirdība ir 
gavēņa dzīvība. Nav iespējams tos atdalīt, tie nepazīst atšķirtību. Ja kādam ir tikai viens no tiem un 
pārējo nav, tam nav nekā. Lai tas, kurš lūdzas gavē; lai tas, kurš gavē, ir žēlsirdīgs; lai tas, kurš vēlas 
tikt uzklausīts, pats ir dzirdīgs, kad tiek jautāts viņam. Tas atver Dieva ausis, kas pats nav nedzirdīgs 
pret to, kas viņu lūdz. Lai tas, kurš gavē, saprot gavēņa nozīmi: lai viņš pamana izsalkušo, ja vēlas, ka 
Dievs pamanītu viņa izsalkumu, lai viņš ir žēlsirdīgs, ja pats vēlas saņemt žēlsirdību.” Informācija iegūta 
un apkopota no: www.lelb.lv un mācītāja Jāņa Bitāna materiāla, kas tika izdalīts konferencē "Kristīgā 
askēze - Dieva pielūgsme pasaulē, ar dvēseli un miesu". Apkopoja māc. Ivo Pavlovičs.  
 

http://www.lelb.lv/


ŠOMĒNES LŪGSIM:  
VESELĪBU – tiem, kuri cīnās ar smagām slimībām: Jeļena, Daina, Maruta, Dzintra, Pauls, Lauris, 
Leontīna, Ilga; un īpaši tie, kuri savas dienas pavada Ogres pansionātā un slimnīcā. Par tiem, kas ir 
parastā slimībā: Vestards, Jānis, Keita, Jēkabs, Velta, Ilga, Velga, Gunta.   

APSARDZĪBU UN VADĪBU – Jānis, Kārlis, Pauls, Gunta, Jānis un Kristiāna, Guna, Zintis, Valts, Roberts, 
Jēkabs, Ainārs, Inita, Arvils, Sandris, Mārtiņš, Māris, Edgars, Andris, Artūrs, Renāte, Inese, Sidija, Rita, 
Indra, Inese, Agnese, Olita, Andis, Agnese, Anna, kā arī Līviju, Andri, Aivu.  

PAR ĢIMENĒM: visām ģimenēm mūsu draudzē: īpaši par Jāņa un Kristiānas, par Vilnīšu, Rubīnu, 
Grašu, Miglu, Pandaru, Kalēju, Ginko, Kramēnu, Priedīšu, Blicavu, Kalvišu ģimenēm. 
PAR DRAUDZES KALPOTĀJIEM: priekšnieks Jānis, lektors Bruno, Aina, Inguna, Ilze, Sinta, Ilma, 

Laima, Mārtiņš, Agnese, Ilze, Ieva, Anita, Sandris, Guna, Pauls, kā arī visiem mūsu draudzes 
kalpotājiem un viņu ģimenēm, īpaši par Alfas kursa dalībniekiem. Par Evaņģēlisko krievu baptistu 
draudzi, tās priekšnieku Vladislavu un mācītāja pienākumu izpildītāju Naģeždu. Par sadarbību 
kalpošanā.  

PAR DIEVA GRIBAS PIEPILDĪŠANOS MŪSU DRAUDZĒ: lai Dievs vada mūsu katra ticības dzīvi un 
kalpošanu, ne pēc mūsu prāta, bet pēc sava Prāta, ne mūsu godam, bet savam Godam, tā kā Viņš to 
vēlas un ar līdzekļiem, ar kuriem Viņš vēlas. Īpaši lūdzam par misijas nozari tās vadītāju Arvilu, 
topošajiem misijas un jauniešu nozares kalpotājiem un Evaņģēlija pasludināšanu neticīgajiem un 

atstumtajiem, par cilvēku atgriešanos pie Kristus.   
ATGRIEŠANĀS SVĒTĪBU: Maruta, Jānis, Dzintra, Jānis, Andris, Andrejs, Lolita, Ēriks, Ināra, Andris, 

Roberts, Jānis, Līga, Regnārs, Ginta un visi mūsu neticīgie radinieki un tuvinieki.  
PAR GARĪDZNIEKIEM: evaņģēlistu Pāvelu, mācītājiem: Gunti Kalmi, Modri Īvānu, Raimondu Mežiņu, 
Daini Pandaru, Mārtiņu Kalēju, prāvestu Dzintaru Laugali, Uldi Gailīti un arhibīskapu Jāni Vanagu.  
PAR MŪSU ZEMI UN TAUTU: par mieru Latvijā un visā pasaulē, par Dieva Vārda nostiprināšanos, 
nešanu, un pasludināšanu, par garīgu atmodu mūsu zemē. Par aizbraukušo atgriešanos. Par valsts 
vadītājiem: par Valsts prezidentu Egilu, par ministru prezidentu Krišjāni, par Saeimu, valdību, 
pašvaldībām un to vadītājiem. Par Ogres novada pašvaldību un tās vadītāju Egīlu. Par taisnīgu tiesu un 
valsts pārvaldi, lai visā valstī un visos līmeņos, vairojas godīgums un Dieva bijāšana. Lai Kungs izskauž 
korupciju, melus, zagšanu, savtīgumu, un liek nostiprināties valsts un pilsoņu gribai, pāri 
personiskajām ambīcijām un interesēm.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

Mācītāja pieņemšanas laiki: Trešdienās no 16:30-18:30, vai svētdienās pēc Dievkalpojuma. 

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

Kancelejas darba laiki: O.9:00-12:00; C. 17:00-18:30; Sv. - pēc Dievkalpojuma 

Ziņojumi:  lūgumi, ierosinājumi, 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, 

Dievnama un draudzes nama remonta darbiem un granulu iegādei.   

Rekvizīti: 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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