
Ogres Ev. lut. draudzes 

ZIŅOJUMI    Marts, 2019 
Mēneša lozungs 

Pievērsiet savas sirdis Kungam. Kalpojiet vienīgi viņam. 

(1Sam 7:3) 

Kunga sirds vienmēr ir pievērsta mums- Viņa 

bērniem. Kungs par mums rūpējas kopš pašas 

dzimšanas, ik katru dienu. Mēs esam Viņa 

Mīlestības pasargāti Kristū. Caur Viņu mums dota 

žēlastība mīlēt vienam otru. Dievs vēlas, lai Kristus 

Mīlestība vairojas mūsos. Dievs cer, ka mēs ļausim 

Viņa Mīlestībai nest augļus mūsu dzīvēs.  

Uzsākot gavēņa laiku, lūgsim Dieva žēlastību 

apstāties un pamanīt Dieva klātbūtni mūsu ikdienā. 

Pamanīt to, kur esam no Viņa novērsušies un 

aizmaldījušies, pamanīt, kur esam Viņu pazaudējuši 

un sāpinājuši. Vienlaikus, esam aicināti, pamanīt tās 

lietas, notikumus, cilvēkus, kuri netieši norāda, ka 

mēs katrs esam Dieva mīlēti, aicināti, Dievam 

ārkārtīgi svarīgi. Lai mūsu sirds var sajust, piedzīvot- 

Kungs ir Tuvu- Viņš mūs gaida. Viņš gaida, kad 

pievērsīsim savas sirdis Viņam, lai Viņš var tās 

atspirdzināt, dziedināt un piepildīt ar to būtisko un 

jēgpilno, pēc kā mēs katrs tik ļoti ilgojamies. 

MARTA KALENDĀRS 

3.marts, svētdiena 

10:00 Ģimeņu slavēšanas Dievkalpojums 

6.marts, Pelnu trešdiena. 

Gavēņa laika sākums 

18:00 Pelnu dienas Dievkalpojums 

19:00 Draudzes Padomes sēde 

7.marts, ceturtdiena 

19:00 Dievkalpojums, 1.kārt. 

10.marts, svētdiena 

10:00 Svētdienas Dievkalpojums, 2.kārt. 

14.marts, ceturtdiena 

19:00  Dievkalpojums, 1.kārt. 

15.marts, piektdiena 

12:00 Senioru Dievkalpojums, C kārt. 

17.marts,svētdiena 

10:00 Svētdienas Dievkalpojums, 2.kārt. 

19.marts, otrdiena 

18:00  Margaritas studija 

21.marts, ceturtdiena 

19:00 Dievkalpojums 1.kārt. 

22.marts, piektdiena 

19:00 Pāru vakars draudzes namā 

24.marts, svētdiena 

10:00 Svētdienas Dievkalpojums, 2.kārt. 

28.marts, ceturtdiena 

11:00 Dievkalpojums Ogres pansionātā  

19:00 Dievkalpojums 1.kārt. 

31.marts,svētdiena 

10:00 Svētdienas Dievkalpojums, 2.kārt. 

 

 Visi Dievkalpojumi Ogres Ev. luteriskajā 

draudzē notiek ar Sv. Vakarēdienu.  

 

 Pieņemšanas, privātbikts un 

mājapmeklējuma laikus, lūdzam ar 

mācītāju saskaņot personiski. 

Dievkalpojumi 
Svētdienās plkst.10:00 un Ceturtdienās plkst.19:00 
Mēneša 1.ned. – Ģimeņu slavēšanas Dievkalpojums 
Bībeles stunda: katru trešdienu plkst. 10:00  
Lūgšanu Stunda: katru trešdienu plkst. 11:00 
Vecākās paaudzes pēcpusdiena: katra mēneša 
trešajā 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 
Pāru vakari: vienu reizi mēnesī piektdienās 19:00 
Svētdienas skola: nodarbības atsāksies sākot ar 
2019.g.septembri, lai tas notiku ir vajadzīgi Jūsu 
mērķa ziedojumi darba materiālu izgatavošanai!  
Draudzes kora mēģinājumi: svētdienās plkst. 9:00 
Alfa kurss  - no 13.03: katru trešdienu plkst. 19:00.  
Draudzes bibliotēka darbojas: svētdienās pēc 
Dievkalpojuma. 
Mājapmeklējumus lūdzam pieteikt tel: 29250181 



Izmēģini Alfu! 

No šī gada 2019. gada 13. marta tiek uzsākts nākamais Alfa kurss Ogres Ev. luteriskajā 

draudzē. Alfa kurss notiks katru trešdienu, plkst. 19.00 Ogres Ev. luteriskajā draudzes mājā, 

Brīvības ielā 51, Ogrē. 

 Dzīve ir īsa. Dzīve ir piedzīvojums. 

 Ko mēs darām? Vai mēs uzņemam 

ātrumu vai to palēninām? 

 Vai mēs pametam savu darbu un 

apceļojam pasauli vai paliekam un 

kāpjam pa karjeras kāpnēm? 

 Kamēr mēs esam šeit uz zemes, 

varbūt nozīme ir tikai tam, ka mēs 

nekad neapstājamies atklāt, par ko 

ir šī dzīve? 

Alfa kurss ir interaktīvu nodarbību cikls, 

atklājot kristīgo ticību, bez spiediena, bez 

pienākumiem, bez saistībām.  

Alfa kurss ir bez maksas, bet aicinām iespēju robežās ziedot kursa izdevumu segšanai. 

Pēc desmit Alfa kursa nodarbībām 1. jūnijā notiks izlaidums, kurā ikviens dalībnieks saņems 

Alfas kursa beidzēja apliecību.  

Alfas Kursa beidzējiem, kuri to vēlēsies, pēc trīs obligāto konfesionālo nodarbību 

noklausīšanās un pārbaudes darba nokārtošanas, būs iespēja tikt kristītiem un iesvētītiem 

2019. gada 16. jūnijā, kļūstot par Ogres Ev. lut. draudzes locekļiem. 

Papildinformācija un pieteikšanās: rakstot uz e-pasta adresi alfakurssogre@gmail.com vai 

zvanot uz tālruņa numuru: 26697159  (Guna). 
 

 

Pāru vakars – 22.martā  

Šajā  lāsteku pilēšanas un sniegu kušanas  laikā  ielūdzam  jūs uz ĢIMEŅU PĀRU VAKARU, 

kas notiks piektdien, 2019. gada 22.martā  plkst.19:00 draudzes mājā.   

Īpašie viesi  būs NBS virskapelāns Elmārs Pļaviņš ar kundzi. 

Varat iedrošināt un aicināt līdzi arī savus draugus un paziņas! Pasākuma dalības ziedojums- 

7 EUR no pāra („groziņi” nav jāņem līdzi). 

Lūgums šo datumu savos plānotājos rezervēt, un līdz 19.03.2019. dot ziņu par piedalīšanos. 

Dalībai aicinām pieteikties: rakstot uz e-pastu ingrida@arings.lv vai sūtot īsziņu uz tālruņa 

numuru 29149040 (Ingrīda). 

 

Mazuļu un vecāku skoliņa gaida piesakāmies vēl jaunus dalībniekus vecumā no 3 

mēnešiem līdz 2 gadiem. Nodarbības notiek: otrdienās plkst.10:00 draudzes nama otrajā 
stāvā. Pieteikties varat, sūtot īsziņu vai zvanot uz tālruņa numuru: 26554437, Līga. 

 

mailto:alfakurssogre@gmail.com
mailto:ingrida@arings.lv


Margaritas studija 

Ja jūti vēlmi- atnāc!  Varbūt šis nav vajadzīgs Tev, bet gan Tavam līdzcilvēkam. Šis ir laiks , 
kas lūdz pēc iekšēja, sajūtīga miera, radošuma un cilvēks – cilvēka klātbūtnes. 

2019. gada 22.februārī kuplā skaitā aizritēja pirmā studijas nodarbība. Prieks par pirmo 
kopā būšanu un dalīšanos idejās, tapuši pirmie darbiņi,  pašu darināti- ar mīlestību. 
Margaritas studijas koncepcija ir pulcēt kopā dāmas, kuras vēlas darboties un dalīties ar 
idejām, ar vēlmi apgūt ko jaunu, savādāku, nebaidīties izteikt vēlmi, par lietām, ko gribētos 
iemācīties. Tieši tāpēc ar prasmēm aicinām padalīties ikvienu: kopā mācīsimies un radīsim!  

Meitenes, sievietes, kundzes un dāmas neatkarīgi no vecuma un pieredzes radošajā sfērā  
arī turpmāk tiek aicinātas uz šo nesteidzīgo kopā būšanu, kuras laikā veidosim mazas 
dāvaniņas, radošas kartiņas, rotas, telpu dekorus un citas interesantas lietas. Radītie darbiņi 
tiks izmantoti baznīcas vajadzībām, bet mājās aiznesīsiet jaunu prasmi un pieredzi. 
MARGARITAS STUDIJA turpmāk interesentus pulcēs katra mēneša trešajā otrdienā 
plkst.18.00 Ogres Ev. luterāņu baznīcas draudzes namā (jāparedz vismaz trīs mierpilnas, 
nesteidzīgas stundas). Nodarbības notiks arī vasaras periodā. Uz katru nodarbību obligāta 
savlaicīga pieteikšanās (svarīgi materiālu sagādei). Konkrētāka informācija pirms katras 
nodarbības, tāpēc sekojiet sludinājumiem baznīcā un draudzes mājā. 

2019.gada nodarbību saraksts :  19.marts ( pieteikšanās līdz 15.martam ); 16.aprīlis; 
21.maijs; 18.jūnijs; 16.jūlijs; 20.augusts; 17.septembris; 15.oktobris; 19.novembris; 
17.decembris.  

Dalībai aicinām pieteikties: rakstot uz e-pastu ramonazena@inbox.lv  vai sūtot īsziņu uz 
tālruņa numuru 26861007 (Ramona Zēna).  

Svētdienskola 

Lai gan Svētdienas skolas nodarbības bērniem vēl nenotiek, tomēr norit aktīvs 

sagatavošanās darbs, kas norisināsies vēl līdz pat septembrim. Šobrīd notiek regulāras 

Svētdienas skolas kalpotāju tikšanās, kurās kalpotāji apgūst mācību materiālu, kā arī pārrunā 

organizatoriskas lietas. Paralēli notiek arī mācību materiālu sagatavošana un iepirkšana.  

Materiālu iegādei joprojām ir nepieciešams jūsu finansiālais atbalsts, tāpēc aicinām atbalstīt 

šo kalpošanu.  

Lai varētu jau apzināt jaunos dalībnieku, lūdzam vecākus jau šomēnes pieteikt savus 

bērnus uz Svētdienas skolu, kas sāksies no 2019.gada 1.septembra. Kontaktinformācija: Ilze 

tel. 29466413 vai znotina.izle@gmail.com  

Ziedojot, lūdzu norādīt ziedojuma mērķi: svētdienskolai.   

Diakonijas pavasara loterija 

Katru gadu diakonijas darbam kā papildus finansiāls atbalsts ir rīkotās loterijas, kur 

diakonijas kalpotāji vai citi draudzes locekļi sarūpē dāvaniņas, kas tiek izlozētas apmaiņā par 

ziedojumiem. Nesen piedzīvojām loteriju ap Ziemassvētku laiku, bet tagad, tūlīt pēc 

Lieldienām, būs otra.  

Aicinām marta un aprīļa mēnesī ikvienu ziedot dāvaniņas diakonijas pavasara loterijai, kas 

notiks 28.aprīlī. Tās var būt jūsu pašu radītas vai arī pirktas. Visi loterijā iegūtie līdzekļi tiek 

izmantoti diakonijas darbam. Dāvaniņas līdz 18.aprīlim var atstāt draudzes nama 1.stāva 

kamīnzālē pēc Dievkalpojuma vai kancelejā tās darba laikā. 

Kontaktinformācija: Ilma Andersone (tālr. nr.: 26674407, e-pasts: padomsi@inbox.lv) 

mailto:ramonazena@inbox.lv
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Tu vari palīdzēt 

Katrs no draudzes locekļiem ir aicināts piedalīties kādā no draudzes kalpošanām. Vakances: 

 Dr. ekskursijas organizētāji un grāmatu galda kalpotāji: pieteikties pie dr. priekšnieka.  

 Baznīcu nakts organizēšana: pie Inguna Rubīna tālr. 26516335, inguna.rubina@gmail.com  

 Palīgi Viesmīlības nozarē: pie Guna Priedīte tālr.26697159,   gunapriedite1962@inbox.lv 

DATUMI, ko jau laicīgi vērts atzīmēt savos kalendāros: 

 30.marts – draudzes Padomes izbraukums/mācību seminārs Rīgā.  

 27.aprīlis – Alfas nedēļas nogale – aicināti gan esošie, gan bijušie Alfas kursa dalībnieki, 

kalpotāji un draudzes locekļi. 

 27.aprīlis – Lielā Talka – sakopsim arī savas Baznīcas apkārtni. 

 7.jūnijs – Baznīcu nakts.  

 8. jūnijs - Ģimeņu diena Ogrē.  

 17.jūnijs – Alfas kursa iesvētību Dievkalpojums 

 10.-11.augusts – Draudzes nometne 

 1.septembris – Svētdienas skolas atklāšanas pasākums (pēc Dievkalpojuma) 

Šomēnes lūgsim par: 

 VESELĪBU – Rutu un Jēkabu (pēc operācijām), māc. Modri, Inesi, Keitu, Lauri, Jeļenu, 
Dainu, Marutu, Dzintru, Erlenu, Jāni, Sarmīti, Velgu, Normundu.    

 APSARDZĪBU UN VADĪBU – Ilzei, Ilgai, Lolitai, Gunai, Edītei, Jogitai, Raimondam, Taigai, 
Valtam, Edītei, Andrai, kā arī arhibīskapam Jānim, prāvestam Dzintaram, māc. Mārtiņam, 
Evaņģēlistam Pāvilam, lektoriem Jānim un Bruno, kā arī visiem altāra kalpotājiem.  

 KALPOŠANAS NOZARĒM – Alfas kursu un kursa dalībniekiem, un kalpotājiem, Margaritas 
studiju, Mazuļu un vecāku skoliņu, Svētdienskolas nozari, Diakoniju, Kori, Pāru vakariem.   

INFORMĀCIJA  

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

Mācītāja pieņemšanas laiki: Trešdienās 16:30 – 18:30 vai zvanot un 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 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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