
Ogres un Suntažu Ev. lut. draudžu 

ZIŅOJUMI   Oktobris, 2022 

Mēneša lozungs: Lieli un apbrīnojami ir 
Tavi darbi Kungs Dievs, Visuvaldītāj, 
taisni un patiesi ir Tavi ceļi. Tu esi 
Ķēniņš pār tautām. (Atkl. 15:3) 
Dievs ir Kungs. Viena no Dieva īpašībām ir  

tā, ka Dievs, būdams visa Radītājs, ir arī 

ārkārtīgi bagāts un dāsns. Ar ko tad Dievs ir 

bagāts? Vispirms Dievs ir bagāts savā 

Žēlastībā un savā Mīlestībā. To visu Debesu 

Tēvs vēlas mums dāvāt caur sava Dēla Jēzus 

Kristus kalpošanu. Un šī kalpošana arvien 

notiek Baznīcas un draudzes kopībā. Tieši 

te, savā Baznīcā un draudzē, mūsu Kungs ir 

sapulcinājis brāļus un māsas no visām 

tautām, lai dotu tām Dzīvību. Lai vadītu tās 

pa patiesības, mīlestības un glābšanas Ceļu, 

kas ir Kristus pats. Tāpēc arī mēs esam 

aicināti tiekties būt viņam līdzīgi, parādot 

žēlastību un mīlestību savam tuvākajam.  
Māc. Mārtiņš Kalējs  

OKTOBRA KALENDĀRS 

2.oktobris, Svētdiena 

10:00 Slavēšanas Ģimeņu Dievkalpojums Ogrē 

Sadraudzība. Pļaujas svētki. 

4.10., otrdiena 19:30 – 20:30 Bībeles stunda;  

5.10., trešdiena 10:00 – 12:00 Lūgšanu grupa. 

6.10., ceturtdiena 19:00 Dievkalpojums;   

20:00 Vīru vakars Baznīcā. 

 

9. oktobris, Svētdiena 

10:00 Dievkalpojums Ogrē.  

Svētdienas skolas gada iesākums. 

14:00 Muzikālais Dievkalpojums Suntažos 

Glika ozolu stādīšana  

11.10.,otrdiena 19:30 – 20:30 Bībeles stunda 

12.10., trešdiena 10:00 – Lūgšanu grupa. 

13.10., ceturtdiena 19:00 Dievkalpojums. 

 

16.oktobris, Svētdiena 

10:00 Dievkalpojums Ogrē. Sadraudzība. 

18.10., otrdiena 19:30 Bībeles stunda. 

19.10., trešdiena 10:00 Lūgšanu grupa. 

20.10., ceturtdiena 11:00  Dievkalpojums 

pansionātā; 19:00 Dievkalpojums Baznīcā;   

20:00  Vīru vakars.  

21.10., piektdiena 12:00 Senioru pēcpusdiena  

 

23.oktobris. Svētdiena. 

10:00 Dievkalpojums Ogrē. 

14:00 Dievkalpojums Suntažos.  

25.10., otrdiena 19:30 Bībeles stunda 

26.10, trešdiena 10:00 Lūgšanu grupa. 

27.10., ceturtdiena 19:00 Dievkalpojums. 

 

30.oktobris. Svētdiena. 

10:00 Dievkalpojums Ogrē.  

14:00 Dievkalpojums Suntažos.  

 

Dievkalpojumi: Ogrē – svētdien plkst. 10:00 un 
ceturtdien plkst.19:00; Suntažos 2.,4.,5. svētdien 
plkst. 14:00  
Lūgšanu Stunda: Trešdien plkst. 10:00 – 12:00 
Vecākās paaudzes pēcpusdiena: katra mēneša 
trešajā piektdienā Ogrē plkst. 12:00 – 16:00  
Svētdienas skola Ogrē: notiek katru svētdienu,  
Dievkalpojuma laikā, izņemot mēneša pirmo 
svētdienu. 
Draudzes kora mēģinājumi: svētdienās plkst. 9:00 
Vīru grupa: tiekas katru otro ceturtdienu pēc 
Dievkalpojuma 20:00 
Mācītāja pieņemšanas laiki Ogrē - Trešdienās 
17:00 – 19:00 Baznīcā. Suntažos- vienojoties.  
Mājapmeklējumus lūdzam pieteikt mācītājam pa 
tālr: 29250181.  
Pārvalde: Ogrē Padomes un valdes sēdes turpmāk 
notiks 1x mēnesī. Suntažos - reizi ceturksnī.  
 



Aicinām kalpotājus Ogres Ev. lut. draudzē dažādās nozarēs.  

Iespējams Tu labprāt piedalītos draudzes kalpošanas darbā, taču nezini kā. Ir 
vairākas nozares, kuras meklē kalpotājus: 

 Alfa meklē kalpošanas koordinatoru un kalpotājus. Pieteikšanās pie mācītāja.   

 Viesmīlības grupa meklē sadraudzības organizatorus pirmajā un trešajā 
mēneša svētdienā, kalpošana intensitāte vienu reiz mēnesī, vai reizi divos 
mēnešos. Pieteikšanās pie Ilzes Kaņepes.  

 Koris – aicina dziedātājus visās balsu grupās, pieteikšanās pie Alvja Bērziņa. 

 Diakonijas darbs – pieteikšanās pie Ilmas Andersones. 

 Bērnu iesvētes mācība – pieteikšanās pie mācītāja.   

9. novembrī Ogres Ev. lut. draudzē  sāksies jaunais Alfa kurss: 
Šoruden, tā kā dalībai Alfa kursā jau pieteikušies vairāki interesenti, plānojam 

atjaunot klātienes Alfas kursa nodarbības, kuru norise mūsu draudzē nebija 

iespējama COVID ierobežojumu dēļ, tādēļ 

tās notika attālināti LELB Zoom platformā. 

Alfa kurss, tāpat kā iepriekš,  mūsu 

draudzē notiks trešdienās no 19:00 – 

21:00. Ievada nodarbība notiks šā gada 9. 

novembrī, savukārt viss kurss ilgs līdz 18. 

februārim. Kursa mērķauditorija ir ikviens, 

kurš vēlas iepazīties ar kristīgās ticības 

pamatiem. Saprast, ko māca kristietība, uz kādām vērtībām tā balstīta un kurp 

aicina.  

Pēc Alfa kursa beigām, tiem, kuri vēlēsies iesvētīties mūsu draudzē, sāksies 7 

konfesionālo nodarbību cikls. Nodarbības noslēgsies pirms Klusās nedēļas. 

Kristības un Iesvētības paredzētas Lieldienu nakts Dievkalpojumā, kas ir divtūkstoš 

gadu sena kristīga tradīcija. Alfa kursā  aicināti piedalīties visi, kuriem ir interese 

par kristietību, dažādi jautājumi, šaubas, vai vēlme vienkārši padomāt un padziļināt 

savas zināšanas. Aicināti arī tie, kuri pēcāk vēlas tikt kristīti, iesvētīti un laulāti. Alfa 

kursa iknedēļas nodarbība notiek divās daļās, pirmajā mācītājs vai kāds no 

draudzes kalpotājiem nolasa lekciju, pēc tam bez lektora klātbūtnes ir iespējams 

diskutēt par sev svarīgiem, tēmai atbilstošiem jautājumiem. Alfa kurss ir 

starpkonfesionāls un tajā tiek mācītas kristietības pamatatziņas, koncentrējoties uz 

kopīgo un nevis atšķirīgo. Kā jau iepriekš norādīts, draudze meklē Alfas kalpošanas 

vadītāju un kalpotājus, kuri aicināti pieteikties pie mācītāja personīgi, rakstot uz e-

pastu: martins.kalejs.ogre@gmail.com vai zvanot: 29250181. 



Projektēšanas darbu uzsākšana Dievnama atjaunošanai Suntažos  
Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde Suntažu Ev. lut. baznīcas atjaunošanas 
projektam piešķīrusi 25 000 eiro. Par projekta izstrādi noslēgts līgums ar SIA “AiG”, 
kuri sevi veiksmīgi pierādījuši valsts nozīmes arhitektūras pieminekļu atjaunošanas 
projektos Rīgas Domā un Cēsu Sv. Jāņa luterāņu baznīcā, kuru vasarā apmeklējām 
mūsu draudzes ekskursijas ietvaros. SIA “AIG” par šo projektu saņēmusi Latvijas 
arhitektūras balvu. Suntažu Ev. lut. baznīcas atjaunošanas projekta sagatavošana 
noslēgsies 2023. gada 1.ceturksnī. Izstrādātais projekts dos draudzei iespēju 
pretendēt uz dalību nacionālos un vietējos projektu konkursos, lai realizētu 
Dievnama atjaunošanu. Draudzi pretendentu atlasē konsultēja LELB SIA “Doma 
pārvalde” speciālisti, kam ir ilggadēja pieredze dievnamu atjaunošanā. 
Projektēšanas līguma noslēgšana bija iespējama pateicoties Ogres novada domes 
lēmumam, noteikt Suntažu Ev. lut. baznīcas atjaunošanu  kā novadam prioritāru. 
Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes un domes atbildīgo personu veiktā 
Dievnama apsekošana atklāja, ka remonta darbi Suntažu baznīcā atzīstami par 
neatliekamiem un steidzamiem, citādi arī Suntažos būs savs Pizas tornis. 

Muzikālais Dievkalpojums 9. oktobrī Suntažu baznīcā.  
Muzikālais Dievkalpojums plkst. 14:00 ievadīs no Glika ozola (kuru stādījis Bībeles 
tulkotājs latviešu valodā E. Gliks) zīlēm  izaudzēto stādu dēstīšanu Suntažos, līdzās 
represēto piemiņas vietai. Dievnamā plkst. 16:00 koncertēs ērģelniece Ilze Sprance 
un vijolnieks Raimonda Melderis. Koncertā saziedotā nauda tiks izlietota Dievnama 
atjaunošanas darbiem. Visi laipni aicināti! 
Saimniecības darbi Ogres draudzē:   
Baznīcā ir pabeigts sakristejas ieejas kāpņu remonts, kuras bija avārijas stāvoklī. 
Remonts veikts pateicoties Ogres novada domes konkursa kārtībā piešķirtajiem 
līdzekļiem 3000 EUR vērtībā. Uzliktas jaunas margas, kā arī pretslīdes virsma.  
Draudzes padome 27. septembra sēdē 11 draudzes padomes locekļiem balsojot 
par un 1 atturoties nobalsoja par draudzes jumta nomaiņas projekta pasūtīšanu. 
Projektu izstrādās SIA “Mārtiņmāja” arhitekts Mārtiņš Strazds, kurš ir piedalījies 
Rūjienas draudzes jumta nomaiņas projekta izstrādē. Projektu plānots izstrādāt un 
saskaņot iespējami ātrā laikā, lai varētu piedalīties nākošā gada Eiropas Savienības, 
Latvijas valsts un pašvaldību izsludinātajos konkursos par pieminekļu saglabāšanu 
un atjaunošanu. Projektēšanas izmaksas sastāda 3600 EUR, ieskaitot PVN, kas ir 
vismaz piecas reizes mazāk nekā izmaksājuši citi līdzīgi projektēšanas darbi. Tāpēc 
lūdzu Jūs atbalstīt projektu ar saviem ziedojumiem ar norādi “Jumta projektam”. 
Pateicos Jums ikvienam par Jūsu lūgšanām, ieguldīto darbu un ziedotiem 
līdzekļiem.  

Svētību vēlot, draudzes priekšnieks, Jānis Draulis.  

 



Šomēnes lūgsim:  
VESELĪBU – Paulam, Laurim, Ilgai, Veltai, Velgai, Mārai, Andai, Rutai, Veltai, Lolitai 

un tiem, kuri savas dienas pavada Ogres, Rembates, Madlienas pansionātos un 

slimnīcās. Īpaši lūdzam par abām Veltām, Liliju, Zaigu, Imantu, Vēsmu, Lauri.  

APSARDZĪBU UN VADĪBU – Edgaram, Līgai, Jānim un Kristiānai, Ingunai, Gunai, 

Oskaram, Zintim, Valtam, Vikai, Robertam, Ipolitam, Vilnim, Intai, Jurim, Andrai, 

Danielam, Elizabetei, Līvai Esterei, Ivaram, Aijai, Gunai, Gunita, Ilmai, Rutai, 

Lienītei, Egilam, Sandrim, Rūtai Annai, Jēkabam.  

PAR LAULĀTAJIEM – par salaulātajiem Artūru un Karīnu, kā arī par tiem, kuri 

gatavojas laulībām: par Edgaru un Lindu. 

PAR ĢIMENĒM: par Striku, Drauļu, Zaķīšu, Rubīnu, Znotiņu, Vemperu, Kramēnu, 

Lapu, Priedīšu, Lazdu, Tolpežņikovu, Ločmeļu, Stoku, Zēnu, Blicavu, Kalvišu, 

Naumovu, Šmitu, Laugaļu, Vanagu, Godiņu, Ķiršu, Spranču, Melderu, Strazdu un 

visām pārējām ģimenēm mūsu draudzē.   

PAR AGRIEŠANOS: par Edgara, Ērika, Ināras, Andra, Roberta, Jāņa, Andra, Dainas, 

Marutas, Jāņa, Edmunda, Margaritas, Viļņa, Sandras, Kristapa, Nameja Martina, 

Gustava, kā arī visu mūsu neticīgo radinieku, tuvinieku un kaimiņu atgriešanos.  

PAR MŪŽĪBĀ SAUKTAJIEM: par Vilni Kudriņicki, Jāni Helmani, Gintu un Felicitu 

Rapšiem.   

PAR KALPOŠANAS NOZARU ATJAUNOŠANU un PIEAUGŠANU DRAUDZĒ: lūdzam 

par kalpošanas nozarēm, īpaši par Alfas kursu, Svētdienas skolu, Bībeles stundām, 

Vīru grupu, lūgšanas stundām, pāru vakariem, sadraudzības kalpošanu, diakoniju, 

muzikālo kalpošanu, mazajām grupām, laulāto kursu, kori un citiem.  

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

Mācītāja pieņemšanas laiki Suntažos: Vienojoties par abpusēji izdevīgu laiku un vietu. 

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

Kancelejas darba laiki: Sazinoties ar draudzes priekšnieku un svētdienās pēc Dievkalpojuma 

Ziņojumi:  lūgumi, ierosinājumi, informācija saistībā ar ziņojumiem. Lūdzu sazināties ar Līgu Kalēju, 

mob. tālr. 26554437, liga.kaleja@inbox.lv 

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

Suntažu 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   Suntažu Evaņģēliski lut. draudze  

Adrese: Brīvības iela 51, Ogre, LV-5001;  Suntaži Ogres nov. 90001035102 

Nr: 90000243763; Banka: SEB banka UNLALV2X;  lolitavillere@inbox.lv ; 22494975 

Konts: LV78UNLA0033300700801   Banka: SEB banka UNLALV2X 

www.ogresdraudze.lv    @OgresLutDraudze   IBAN: LV02UNLA0050000103053 

  


