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Jūs esat izredzēta cilts, ķēnišķa priesteru saime, svēta tauta, tā īpašums, kas jūs no tumsas ir aicinājis savā brīnumainajā gaismā, lai 
jūs sludinātu Viņa izcilos darbus. (1Pēt 2:9) LELB aprīļa mēneša lozungs 

Lielā pavasara talka 
Tikai Latvijā gadalaikus var izjust vislabāk - vasaru ar zaļo zāli, siltajām naktīm un 

zvaigžņotajām debesīm, rudeni ar koku dzeltenajām lapām un spirgto gaisu, ziemu kaut ar 
nedaudz sniegu, bet tomēr baltajiem Ziemassvētkiem, bet pavasari ar puķu smaržu un putnu 
čivināšanu.  

Taču ir vēl viena īpatnība ar ko sākas pavasaris mūsu valstī. Tā ir lielā pavasara talka, kad 
lielie un mazie talcinieki visā Latvijā vāc atkritumus, rok, grābj, cērt, zāģē un vēl veic daudz citus 
darbus, lai visi kopā padarītu Latviju zaļu. Arī mūsu draudzes nelielā talcinieku grupiņa tajā dienā 
iekļāvās to 190 tūkstošu talcinieku saimē, un ar lielu rūpību talkoja Luterāņu kapos. Lai gan 
iepriekšējā vakara lielās lietusgāzes lika ar bažām sagaidīt talkas rītu, taču saulīte sestdienas rītā 
ātri vien deva optimismu ražīgam darbam.  

Priekšā stāvēja liels darbu apjoms, jo jau vairākus gadus laukums ap Lielo kapu krustu 
nebija tā īsti kopts. Tāpēc jau pēc īsa darba cēliena lapu kaudzes krājās rinda viena pie otras. 

         
Savdabīgu pārbaudījumu uzsūtīja krusas mākonis, kad dažu minūšu laikā zeme pārklājās ar baltu krusas graudu segu. 

Tāpēc Ivetas mašīnas durvis šajā laikā deva talciniekiem iespēju ne tikai paglābties no asajiem krusas graudiem, 
bet arī iestiprināties noslēdzošajam darba etapam. 

           
Laukums ar katru aiznesto lapu kaudzi kļuva tīrāks, toties savāktās lapas konteinerā jau sniedzās līdz pašam 

konteinera bortam. 
Un lūk arī pēdējie maisi ar lapām ir piepildīti, un mēs varam ar gandarījumu teikt, ka dotais uzdevums ir godam 

veikts un arī mūsu devums kopējā Latvijas sakārtošanā ir devis savu rezultātu. 
Paldies visiem, kas atsaucās draudzes padomes aicinājumam un piedalījās kapu sakopšanas talkā. Īpašs paldies 

pašam jaunākajam talkas dalībniekam, Viesturam (4 gadi), kas kopā ar pieaugušajiem gan grāba, gan bēra maisos visu 
talkas laiku. Paldies visiem, kas jau bija sakārtojuši savu piederīgo atdusas vietas un paldies tiem, kas to darīs vēlāk. 

              
P.S. Nākošās talkas Luterāņu kapos notiks pirms Kapu svētkiem vasarā un pirms Svecīšu vakara rudenī. Par 

konkrētiem datumiem tiks paziņots atsevišķi. 
       



 
MUZEJU NAKTS - 2016  

 

D U R V I S  
Durvis ir kā simbols, kas simbolizē ieeju un izeju  

 
Programma: 
Durvis no šodienas uz pagātni 
plkst. 18.00 Daugavpils akordeonistu orķestra koncerts, diriģente Tatjana Saratova 
Katedrāles muzeja atklāšana 
 
Durvis no pagātnes uz tagadni 
plkst.19.00 Ekskursija pa Katedrāli (latviešu un krievu valodā) 
Pulcēšanās pie Katedrāles ieejas 
 
Durvis uz dzejas un mūzikas pasauli 
plkst. 19.40 Mūzikas un dzejas valodā runā,spēlē un dzied 
dzejniece Faina Osina un Maija Kalniņa (vokāls,čels) 
 
Durvis no pagātnes uz tagadni 
plkst.20. 20 Ekskursija pa Katedrāli 
Pulcēšanās pie Katedrāles ieejas 
 
Durvis uz kaimiņiem 
plkst. 21. 00 Baltkrievu kultūras centra ansamblis „Kupalinka” 
 
Durvis uz Sauli 
plkst. 22.00 mūzika baznīcas tornī 

 

Atgādinām draudzes locekļiem, ka ikgadējais draudzes locekļu ziedojums 2016. gadā ir 30 EUR. Liels paldies 
visiem, kas ir veikuši draudzes locekļa ikgadējo ziedojumu par 2015.gadu un tos daudzos draudzes locekļus, kas veikuši 
maksājumus arī par šo gadu! Bez jūsu ikgadējiem ziedojumiem draudzes padome un valde nespētu nodrošināt 
pilnvērtīgu draudzes dzīvi, uzturēt dievnamu un draudzes namu, kā arī draudzes aktivitātes. Lūgums ikgadējo ziedojumu 
neatlikt uz gada beigām! 
Kā ziedot?  Draudzes ikgadējo ziedojumu ir iespēja veikt draudzes kancelejā Daugavpilī, M.Dārza ielā 1-2. Ja Jums nav 
iespēja ierasties personīgi, varam Jūs apmeklēt mājās. Šajā gadījumā lūgums zvanīt pa mob. tālr.29492588 
Ikgadējo maksājumu var veikt arī ar interneta bankas starpniecību. Veicot draudzes ikgadējo ziedojumu ar bankas 
starpniecību, lūdzu, norādiet ziedojuma mērķi. Ja vēlaties dod īpašu mērķziedojumu, lūdzu to norādiet maksājumā! Ja 
ziedojat par vairākiem ģimenes locekļiem vienlaicīgi, nepieciešams norādīt katra ģimenes locekļa vārdu un uzvārdu. 
Draudzes rekvizīti: 
Daugavpils M.Lutera evaņģēliski luteriskā draudze 
Reģ. nr. 90000237536, norēķinu.konta nr. LV08UNLA0005000701704 
 

Maijā apaļu jubileju svin: Oskars Salenieks – 22.maijā - 80 
Pavasara talka baznīcā  (iekštelpās) notiks 14.maijā plkst. 10.00. 

LELB jauno Dziesmu grāmatu  var iegādāties Draudzes kancelejā vai pirms Dievkalpojuma pie Katedrāles 

dežuranta. Cena 11 EUR. 

Draudzes Padomes un Revīzijas komisijas atskaite par 2015.gadu notiks 15.maijā pēc Dievkalpojuma. 
Atgādinām, draudzes locekļiem zināmu, ka mūsu draudzes avīzi “Vēstis no Katedrāles” var lasīt arī elektroniskajā versijā:  
http://www.lcb.lv/baznickalns/?lv/daugavpils-martina-lutera-katedrale 

Dievkalpojumi notiek svētdienās plkst. 10.00 
Mācītājs Andis Lenšs, tālr. 26315707 
Draudzes priekšnieks Andrejs Rudāns,tālr. 29492588 

 
Atbildīgais par izdevumu:  
Daugavpils evaņģēliski – luteriskā draudze un  Ilga Brodova, tālr.29628369, ilgabrodova@inbox.lv 
Foto no I.Brodovas personīgā arhīva. Tekstu autors – Miervaldis Brodovs 
Elektroniski: http://www.lcb.lv/baznickalns/?lv/daugavpils-martina-lutera-katedrale 
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