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            Kad jūs nostājaties, lai Dievu lūgtu, piedodiet, ja jums ir kaut kas pret kādu, lai arī jūsu Tēvs, kas ir debesīs, jums 
piedotu jūsu pārkāpumus. (Mk 11:25)LELB februāra mēneša lozungs 

Par 2015. budžeta gadu 
Dārgie brāļi un māsas Jēzū Kristū mūsu Kungā! Uzrunāju Jūs ar pateicīgu sirdi, un patiesi Jums visiem paldies 

sakot! Pateicoties Jums, Jūsu ziedojumiem esam 2015 draudzes budžeta gadu noslēguši bez neviena parāda! Esam 
veikuši visas draudzes iemaksas LELB vispārējām vajadzībām, nomaksājuši visus komunālos maksājumus, garīdzniekam 
laicīgi esam maksājuši paredzēto algas daļu. Īpašs paldies tiem kuri ziedojumos pienesuši savu gada ienākumu desmito 
tiesu! To darījuši paši ar savu iniciatīvu! Paldies visiem tiem draudzes padomes locekļiem, kuri godprātīgi pildījuši 
draudzes padomes lēmumu un veikuši iemaksas mērķziedojumos, kopā par 2015. gadu padomes mērķziedojumos ir 
ziedoti 1200 eiro. Paldies uzņēmējiem, kuri no saviem ienākumiem ir dalījušies mūsu vajadzībās! 

Vēlos uzsvērt mums visiem zināmu patiesību: draudze laicīgā pasaulē spēj pastāvēt tikai pateicoties ziedojumiem, 
cita ienākuma draudzei nav! 

Nedaudz par to, ko izdevies izdarīt no tiem līdzekļiem, kuri palikuši pēc obligāto maksājumu veikšanas: Ir sākti 
darbi pie laukuma bruģēšanas Dievnama priekšā, lielums jau ir padarīts! Draudzes mājā ir nomainītas ieejas durvis 
draudzes telpā, svētdienas skolā un draudzes kancelejā. Saremontēta signalizācija draudzes telpā, draudzes kancelejā un 
svētdienas skolā. Dievnamā pārbaudīti un uzpildīti visi ugunsdzēšamie aparāti. Ir savesta kārtībā apkures sistēma kapitula 
zālē (mazā zāle Dievnamā). Dievnamā uzstādīta mākslinieka izgatavota ziedojumu vākšanas kaste. Dievnamā pie ieejas 
esam iegādājušies jaunus kājslauķus. 

Vēlreiz Jums visiem paldies! Kopīgiem spēkiem un paļaujoties uz Dievpalīgu mums izdosies paveikt iecerēto un 
nepazaudēt, un pienācīgā kārtībā uzturēt esošo! 

'' Dievs var jums bagātīgi dot visādu žēlastību, ka jums arvienu ir pilnīga iztikšana un vēl pietiekoši paliek pāri 
labiem darbiem''  (Pāvila 2. korintiešiem 9.nod, 8.pants)                                                                                        Andrejs Rudāns 

Daugavpils Mārtiņā Lutera draudzes ieņēmumu - izdevumu atskaite par 2015.gadu. 
Ieņēmumi pavisam kopā: 18740,56 

Ziedojumi vispārējai lietošanai 

Gada ziedojumi Juridiskas pers kolektes 

3524,52 500,00 9196,77 

Ziedojumi noteiktam mērķim 

Fiziskas Juridiskas pers anonīmi 

179,99 1150,00 670,90 

Dzīvokļu īrnieku komunālie maksājumi 

3518,38 
  Izdevumi: 13766,73 

Reliģ. 
darbībai 

Svētd. 
skolai 

Admini- 
stratīvie 

Saimn izd.īres 
ēkai 

Nozaru 
aktivitātēm 

6835,24 109,72 474,77 5817,88 529,12 
 

Padomes sēde 

            Notika kārtējā Draudzes padomes sēde, kurā kā galvenais tika izskatīts jautājums par draudzes nama renovāciju. 
Draudzes priekšnieks Andrejs Rudāns darīja zināmu LELB Virsvaldes prezidija sēdes lēmumu -rekomendēt GAW (Gustava 
Ādolfa fonda) 2017. gada projektu katalogam Daugavpils evaņģēliski luteriskās draudzes projektu "Draudzes mājas 
renovācija". GAW finansējums ir paredzēts EUR 20 000 apmērā. 
          Tāpēc šis gads paies saspringtā darbā veicot projektēšanas darbus un izstrādājot tehnisko dokumentāciju, lai 
saņemot finansējumu tūlīt varētu arī ķerties pie darba. Protams, fonda līdzekļu būs par maz, tāpēc projekta tāme paredz 
piesaistīt finansējumu arī no citiem avotiem, ieskaitot, draudzes darbinieku darbu un personīgo ieguldījumu. 

Mūsu viesi 
Februārī mūsu Katedrāli apmeklēja viesu grupa no Amerikas, kuri mērojuši tālo ceļu pāri 
okeānam, lai iepazītos un izzinātu slāvisko dzīvesveidu, tādā daudznacionālā pilsētā kā 
Daugavpils. Viesus interesēja luterānisma ienākšanas vēsture mūsu pilsētā, draudzes dzīve 
šodien kā arī reālā iespēja uzturēt ekumēnismu dažādo konfesiju starpā. Šāda viesošanās 
tapa iespējama programmas „Learn Russian in the EU” ietvaros. 



Jaunā ziedojumu kaste 
Ikviens lai dara, kā tas savā sirdī apņēmies, ne smagu sirdi vai piespiests; jo priecīgu devēju Dievs mīl (2. Kor. 9,7) 

     Draudzes locekļi jau ir pamanījuši mūsu Dievnamā jaunu atribūtu - jauno ziedojuma kasti. 
Metālā veidota tā saturīgi, iekļaujas visā kopējā Dievnama interjerā. Ziedojuma kastes autors ir 
pazīstamais metālmākslinieks Edgars Vronskis. Līdz ar to mūsu baznīcā noslēdzas dažādo ziedojuma 
kastīšu un groziņu ēra. Beidzot arī mūsu baznīcā ir vienots elements, kura funkcionālā nozīme ir 
saprotama ne tikai, mūsu draudzes locekļiem, bet arī tiem daudzajiem tūristiem, kas vasaras 
sezonas laikā apmeklē mūsu dievnamu. 
      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 

Radošie plāni 2016.gada vasarai 
Mārtiņš Luters ir teicis: "Viena no skaistākajām, brīnumainākajam Dieva dāvanām ir mūzika, ar kuru aizdzen kārdinājumu 
un ļaunas domas". Nevar nepiekrist šī izcilā cilvēka izteikumiem, jo ir pierasts, ka mūsu Katedrālē blakus tradicionālajiem 
Dievkalpojumiem vasaras sezonas laikā norit arī aktīva koncertdzīve. Pa šiem gadiem mūsu baznīcas lielisko akustiku ir 
novērtējusi un iecienījusi daudzi jo daudzi gan pašmāju, gan ārvalstu mākslinieki un kolektīvi. Arī šis gads nebūs 
izņēmums un pakāpeniski sāk iezīmēties šīs vasaras lielo pasākumu kalendārs. Jau tradicionāli mūsu Katedrāles durvis 
tiks atvērtas 21. maijā „Muzeju naktī” ar plašu muzikālo priekšnesumu klāstu. Šī gada muzeju nakts tēma ir "Durvis" tā, 
ka iemesls radošās fantāzijas lidojumam ir bezgalīgs. Pirmo reizi 10.jūnijā ar savu pārdomāto sniegumu vērsim durvis 
„Baznīcu naktī”. Jūlija pirmajā nedēļā sadarbībā ar Latgales plānošanas reģionu notiks vēl pilsētas vēsturē nebijis 
notikums - Latvijas kokļu saieta koncerts. Patlaban notiek saspringts darbs Katedrāles muzeja atklāšanai. Protams, tas ir 
tikai sākums, jo trīs stendos ietilpināt visu vēsturi nav iespējams, taču ceram, ka izremontējot telpas pagrabstāvā, 
muzejs, iegūs arī jaunas iespējas savas ekspozīcijas paplašināšanai. Bet šobrīd sadarbībā ar Daugavpils Novadpētniecības 
un mākslas muzeju top neliela vēsturiska ekspozīcija. Šīs ekspozīcijas kuratore ir muzeja direktores vietniece zinātniskajā 
darbā Ludmila Žilvinska. Ekspozīcijas atklāšana ir paredzēta jūnija pirmajā nedēļā Daugavpils pilsētas svētku laikā. Blakus 
šiem notikumiem vēl ir paredzēti daudz un dažādi muzikāli pasākumi. Atliek tikai sekot afišai. 
P.S. Vasarā (maijs – septembris) tradicionāli vērsim Katedrāles durvis arī visas nedēļas garumā gan pašmāju 
apmeklētājiem, gan pilsētas viesiem. Tāpēc lūgums draudzes locekļiem jau savlaicīgi izbrīvēt laiku dežūrām baznīcā un 
rezervēt sev izdevīgo dienu pierakstoties dežūras burtnīcā. Dežūras burtnīca var atrast, ieejot baznīcā uz lielā galda. Jau 
iepriekš pateicamies par Jūsu atsaucību.  

LELB 27.Sinode notiks 2016. gada 3.un 4. jūnijā Rīgas Domā. Aicinām katru iesaistīties, lai Sinode ir draudžu un mācītāju 
vienojošs pasākums, kas kalpo mūsu Baznīcas izaugsmei un sadraudzībai. 
Pirms sinodes Daugavpils diecēzes iecirkņa sapulce notiks: 12.martā - Aizkrauklē. 
No sirds vēlam, lai katra draudze un katrs draudzes loceklis sevi apzinās kā svarīgu daļu Latvijas ev. lut. Baznīcā. Lai mēs 
kļūtu par vienotu veselumu, kā teikts, vēstulē Efeziešiem, ka Baznīca ir Kristus miesa un miesas galva ir Kristus. Būsim šīs, 
miesas vienoti locekļi! Aicinām katru draudzi savās lūgšanās un dievkalpojumos aizlūgt par pirms sinodes darbu un 
Sinodes norisi, mūsu Baznīcu un kopīgu kalpošanu!                                        LELB Virsvaldes sekretārs Romāns Ganiņš 

Dievkalpojumi Lieldienu nedēļā: 
pirmdien, otrdien, trešdien, 18:00 
Zaļajā Ceturtdienā, 10:00 (bīskaps un diecēzes mācītāji) 
                                   18.00 
Lielajā Piektdienā, 15:00 (bīskaps) 
Lieldienu Nakts vigilija Klusajā Sestdienā, 23:00 
Lieldienās, 10:00(bīskaps) un 12.00 (krievu valodā) 
II Lieldienās, 10:00 

Martā apaļas jubilejas svin: 
1. Sandra Strode   7.martā - 55 
2. Mirdza Mihņonoka   8.martā - 80 
3. Sandra Meškova   9.martā - 50 
4. Lidija Trubača 16.martā - 90 
5. Alma Beķere 28.martā - 85 
6. Roberts Mihņonoks 29.martā - 80 

 

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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