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Bet gara auglis ir mīlestība, miers, prieks, izturība, krietnums, labestība, uzticamība, lēnprātība, savaldība. (Gal 5:22-23a) 

LELB jūnija mēneša lozungs 

                     Jaunās  padomes  iesvēte 
        „Apsolos uzticīgi un uzcītīgi pildīt man uzticētos amata pienākumus saskaņā ar 

Dieva Vārdu, Latvijas Evanģēliski luteriskās Baznīcas mācību un Satversmi. 

Apņemos kalpot draudzes mācītāja vadībā un ievērot Virsvaldes, diecēzes bīskapa un 

prāvesta norādījumus. Apņemos sekmēt un veicināt Evanģēlija vēsts izplatīšanu tautā 

un ar visu savu dzīvi vārdos un darbos dot citiem labu priekšzīmi.” – ar šādiem 

solījuma vārdiem, stāvot altāra priekšā mūsu draudzes jaunievēlētā padome stājās pie 

savu pienākumu pildīšanas. Šajā svinīgajā brīdī piedalījās Daugavpils diecēzes 

bīskaps Einārs Alpe, Dr.Rainer Stahl  no Vācijas un draudzes mācītājs, dekāns Andis Lenšs. 

Apsveikums draudzes padomei!                
Jūs esat izraudzīti un ievēlēti jaunajā draudzes padomē. Jūsu kalpošana tagad būs draudzes labā, draudzes 

tālākai attīstībai un izaugsmei. No sirds vēlu Jums katram kalpošanas prieku un kalpošanas degsmi!  Esiet uzticīgi, kā 

tas Kungs ir uzticīgs. Lai Jums ar Dievpalīgu izdodas!  Sirsnībā, bīskaps Einārs Alpe 

Draudzes dzīves hronika  
Vācu vikāru apmeklējums          

           22.maijā mūsu draudzi apmeklēja vikāru grupa no Hamburgas reģiona Vācijā. Topošajiem mācītājiem šī bija 

mācību ekskursija pirms noslēguma eksāmenu kārtošanas savā mācību iestādē. Blakus Katedrāles apmeklējumam un 

plašai ekumēniskai programmai 13 vikāriem Daugavpilī bija iespēja apmeklēt Marka Rotko centru un Krievu namu. 

Apmeklējuma pirmās dienas vakarā notika saturīga tikšanās ar mūsu draudzes pārstāvjiem. Iepazīšanos 

ar Latviju topošie mācītāji turpināja, apmeklējot luterāņu draudzes Rīgā un Aizputē. 

Dr. Rainer Stahl  vizīte 
         25.maijā mūsu draudzē vizitēja Martina Lutera fonda ģenerālsekretārs Dr.Rainer Stahl. 

Dr.Rainer Stahl piedalījās jaunās draudzes padomes zvēresta nodošanas laikā, teica sprediķi, kā arī 

sveica kristību rituāla dalībniekus. Dievkalpojuma noslēgumā Dr.Rainer Stahl , kopā ar bīskapu Eināru 

Alpi un draudzes mācītāju Andi Lenšu piedalījās izstādes „Vācieši Daugavpils apkārtnē” atklāšanā.                                                                           

Sadarbība  turpinās 
         Turpinoties sāktajai sadarbībai ar Daugavpils pilsētas Būvvaldi un tās speciālistiem draudzi apmeklēja Daugavpils 

pilsētas Būvvaldes ainavu arhitekte Ilze Janpavle. Notika pārrunas par iespējamajiem Katedrāles dārza labiekārtošanas 

darbiem. Tika uzklausītas draudzes vēlmes un izteikts speciālista vērtējums par topošā dārza iespējamo izskatu. Nākošā  

tikšanās paredzēta jau vērtējot konkrētus priekšlikumus. 

Diakonijas konference bija veltīta žēlsirdības tēmai 
         Rīgā, Lutera draudzes namā, 26.aprīlī notika konference „Diakonija- žēlsirdības darbs”, kurā tikās draudžu 

diakonijas darbinieki no visas Latvijas. No Daugavpils Mārtiņa Lutera draudzes uz Rīgu devās diakonijas darba 

vadītāja Ruta Silapētere, kā arī Sandra Strode un Linda Kilevica. 

Jāatzīmē, ka dievkalpojumā, kas ievadīja diakonijas konferenci, kalpoja arī Daugavpils diecēzes bīskaps Einārs Alpe. 

Par vienu no spilgtākajiem iespaidiem konferencē daudziem tās dalībniekiem kļuva Mežaparka un Baldones draudžu 

mācītāja Rolanda Eimaņa atraktīvā un katru personīgi uzrunājošā uzstāšanās par tēmu „Ceļš uz žēlsirdību: Žēlsirdība kā 

garīgais pienākums.” Tajā tika uzsvērts, ka tieši kristīgajā dzīvesceļā cilvēks kļūst žēlsirdīgs, jo pretējā, dabiskās atlases 

teorijā, žēlsirdība pret tuvāko nekādi neiekļaujas. Toties Jaunajā Derībā Jēzus mūs uzrunā un aicina uz žēlsirdību 

pavēles formā – ejiet, dariet, mīliet, kalpojiet utt. Diakonijas darbs ir mums dāvātā karaliskās kalpošanas iespēja. 

Plaša tēma konferencē bija žēlsirdība slimnīcā. Par to runāja Linards Rozentāls,  Rīgas Lutera draudzes mācītājs, kurš ir 

arī Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas un Vecāku mājas kapelāns. Medicīnas darbinieki orientējas uz palīdzības 

sniegšanu mazajiem slimniekiem, tāpēc Vecāku mājas uzdevums ir sniegt atbalstu viņu vecākiem, kuriem vairāk par 

visu ir vajadzīgs gan stiprinājums, gan arī praktiska palīdzība. L.Rozentāls savā lekcijā skāra arī aktuālo tēmu par 

baznīcas lomu mūsdienu sabiedrībā, uzsverot, ka baznīcai ir jābūt atvērtai un pretimnākošai, jo baznīca, kas saprot un 

orientējas tikai pati uz sevi, drīz nespēs vairs arī to.  

Par žēlsirdību mājas un ģimenē, kalpošanu vājākajiem un vajadzībās esošajiem runāja Rīgas Krusta draudzes mācītājs 

Ivars Jēkabsons. Ar diakonijas darbiniekiem tikās arī Saeimas deputāte Aija Barča. 

Konference diakonijas darbiniekiem bija jauka iespēja satikties un uzklausīt gan jaunu pieredzi, gan nozīmīgas atziņas. 

Linda Kilevica 



Muzeju nakts 2014 
         Tās devīze šogad Dzintars - Sarkanā krāsa. Un tāpēc kā gan mēs varējām palikt 

malā. Nu kaut vai tāpēc ka mūsu Katedrāle ir sarkanā ķieģeļu krāsā. Ķieģeļu, kuri 

speciāli taisīti tepat Kalkūnos. Arī vakara programmu mēs speciāli piemeklējām šim 

notikumam. Sākuma akords - Daugavpils akordeonistu orķestra solistu koncerts un 

pasaulslavenais Astors Pjacolla, kura skaņdarbus spēlēja kolektīvs. Tautā saka, ka 

dzintaram piemīt trīs nokrāsas. Arī muzikanti šīs nokrāsas piemēroja gadalaikiem - 

pavasarim, vasarai, rudenim - tā arī skanošie gadalaiku noskaņojumi deva savu, tikai 

akordeonam raksturīgo nokrāsu. Un skatītāji to prata novērtēt, stāvot kājās un 

aplaudējot māksliniekiem un viņu vadītājai un diriģentei Tatjanai Saratovai. Tad visa vakara garumā Katedrālē skanēja 

kokle, kurai vecums skaitās 180 gadu garumā. Un kur vēl dāvinātais akmens, kura vecums pieskaitāms tam laika 

posmam, kad Jēzus Kristus dzīvoja mūsu vidū. Lielu interesi skatītājos izraisīja izstāde ”Vācieši Daugavpils apkārtnē”. 

Varbūt tāpēc arī skatītāju plūsma nepārtrauktā virknē vēra Katedrāles durvis vēl tālu pēc oficiālā beigu laika. Un tā visa 

vakara garumā pāri par 1000 apmeklētājiem bija apmeklējuši mūsu Dievnamu, un pasākuma rīkotājiem tikai atlika 

novēlēt - Uz tikšanos nākamajā gadā. 

P.S. Paldies Rutai un viņas draudzenei, kā arī Egīlam par ieguldīto darbu šajā vakarā. Īpašs paldies Ilgai par uzticību 

koklei visu trīs stundu garumā 

Pasākumu apskats 
        Maija mēnesis mūsu valstī ir īpaši bagāts ar valsts svētkiem un svinamajām dienām. Varbūt arī tāpēc mūsu draudzē 

pasākumu daudzums sita sevišķi augstu vilni. Mēdz teikt, ka tikai svētku reizē mēs tā īsti varam novērtēt savas tautas 

spēju radīt kaut ko paliekošu mūzikas jomā. Īpaši to varējām sajust 4.maija koncertā, kad Latviešu kultūras centra 

jauktais koris “Daugava” un vīru koris “Forte” izpildīja gan mūsdienu latviešu komponistu garīgās mūzikas pērles, gan 

klasiskās tautasdziesmas. Diriģents Jevgenijs Ustinskovs kopā ar saviem koristiem un viņu skanīgajām balsīm uzbūra 

patiesi virtuozus skaņu rakstus. Savukārt pateicīgie skatītāju aplausi deva pārliecību par sapratni, ka mūsu tauta ir 

bagāta ar talantīgiem komponistiem un izpildītajiem. To mēs arī izjutām Mātes dienas Dievkalpojumā. Māte, māmiņa, 

māmuliņa un vēl simtiem mīļvārdiņu - lai kādā vārdā mēs saucam katrs savu māti - šajā dienā mēs godinājām Viņu - 

sievieti, kuru sauc it kā parastā, tomēr tik dziļi saturīgā vārdā- Māte. Tāpēc, jo sevišķi mīļi šie muzikālie sveicieni 

skanēja no Bērnu un jauniešu centra “Jaunība “ vokālā ansambļa ”Pavasaris” un viņu vadītājas Larisas Ugorenko 

snieguma. 

           25.maijā, klātesot viesim no Vācijas Dr.Rainer Stahl, Daugavpils diecēzes bīskapam Eināram Alpem un 

draudzes mācītājam Andim Lenšam, Katedrāles otrajā stāvā tika atklāta Daugavpils 

vācu biedrības “Erfolg” sagatavotā izstāde “Vācieši Daugavpils apkārtnē”. Izstādes 

atklāšanu vadīja biedrības “Erfolg” priekšsēdētāja Olga Jesse. Apmeklētājus 

priecēja un atbilstošu noskaņojumu radīja biedrības kora “Lorelei” soliste Lūcija 

Smane. Izstādē liela vieta ierādīta materiāliem par Vilhelmu Neimani – arhitektu, 

kas ir arī mūsu Katedrāles projektētājs. Jāpiebilst, ka minētais arhitekts ir atstājis 

paliekošu vietu Daugavpils arhitektūrā. Pēc viņa projektiem ir būvēta arī Jaunavas 

Marijas baznīca, kā arī baznīca Grīvā. Daudz materiālu ir savākts par mācītāju 

Gothardu Fridrihu Stenderu, kura 300 gadu dzimšanas dienu mēs svinēsim mūsu 

draudzē septembra mēnesī. Izstāde būs aplūkojama Katedrālē līdz vasaras beigām. 

P.S. Atsevišķis paldies par izstādes tehnisko iekārtojumu Georgam Jessem.                          
Dievkalpojumi Daugavpils M. Lutera katedrālē: 

- svētdiena, 1. jūnijs plkst. 10.00 

- ceturtdiena, 5.jūnijs plkst 18:00  

- svētdiena, 8.jūnijs plkst. 10.00 Vasarassvētku  

                   dievkalpojums ar jauniešu iesvēti 

- ceturtdiena, 12.jūnijs plkst 18:00  

- svētdiena, 15.jūnijs plkst. 10.00 

- ceturtdiena, 19.jūnijs plkst 18:00  

- svētdiena, 22.jūnijs plkst. 10.00 

- ceturtdiena, 26.jūnijs plkst 18:00 

- svētdiena, 29.jūnijs plkst. 10.00 
Svētdienas skola  darbojas katru svētdienu dievkalpojuma laikā. 

Nāciet paši un aiciniet savus tuvākos 

 

       Pateicība SIA „Labiekārtošana – D” vadībai par 

sponsorētajiem ziedu stādiem. Īpašu pateicību 

izsakām Staņislavam Baltacim un viņa meitenēm 

par rūpēm un labestību atlasot stādus un tos 

piegādājot. 

      

 

            Izsakām pateicību pašvaldības SIA  

 
     Draudzes valde pateicas visiem, kas jau paspējuši  
nomaksāt  ikgadējo draudzes nodokli. 
    
    Ja kāds jūtas būt piederīgs mūsu draudzei, tad to 
var izdarīt, griežoties draudzes kancelejā. 

Kontakti: 
Daugavpils bīskaps Einārs Alpe, tālr. 26572829; einars.alpe@gmail.lv 
Daugavpils iecirkņa prāvests, dekāns Andis Lenšs, tālr. 26315707; andis.lenss@inbox.lv 
Atbildīgais par izdevumu;  
Daugavpils evaņģēliski – luteriskā draudze un  Ilga Brodova, tālr.29628369, ilgabrodova@inbox.lv 
Gaidu Jūsu ierosinājumus un  atsauksmes 
Tekstu autors Miervaldis Brodovs 
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