
Jo jūs, brāļi, esat svabadībai aicināti. Tik ne tādai svabadībai, kas dod vaļu miesai, 
turpretim kalpojiet cits citam mīlestībā! /Gal 5:13/ Nr. 135 Maijs, 2015

Draudzes Svētdienas skolai 
svētīgu turpinājumu, kā arī visas 

draudzes aizlūgšanas un  
atbalstu vēlot,

mācītājs Erberts Bikše

Šogad svinam skaistu jubile- 
ju – mūsu draudzes Svētdienas 
skolai aprit 30 gadu.

Esmu laimīgs būt draudzē, 
kura saprot, cik svarīgi ir iepa- 
zīstināt bērnus, arī jaunos kris- 
tiešus, ar Jēzu un Viņa dibināto 
Baznīcu. Mēs patiesi nezinām, 
kā izvērtīsies to bērnu dzīve, 
kuri nāk Svētdienas skolā, pa 
kādiem ceļiem viņi ies, taču 
mēs ticam, ka Dieva vārds ir  
kā laba sēkla, kas pēc Dieva 
lēmuma īstajā laikā var uzdīgt  
un nest labus augļus. Esmu 
pateicīgs Dievam, ka pie dau- 
dziem Svētdienas skolas bēr-
niem, kuri tagad jau izauguši 
lieli, labie augļi ir redzami – 
viņi arvien vēl ir draudzē un 
nu jau paši nes citiem Labo 
Vēsti par izglābšanu ticībā 
Kristum.

Dažkārt ir dzirdēts: „Vai ir  
vērts ņemt līdzi bērnus uz diev- 
namu? Viņi vēl tik maz ko sa- 
prot. Lai paaugas, tad jau pie- 
nāks īstais laiks.” Vai tiešām 
viņi neko nesaprot? Vai tiešām 

viņi nespēj Kristus svētījošo 
klātbūtni sajust, izdzīvot? Kad 
ieklausos Jēzū, Viņa sacītais 
mani pārliecina, ka bērni ir gai- 
dīti un ielūgti būt Dieva namā 
un kristīgās draudzes kopībā. 
No Jēzus sacītā arī noprotu, ka  
bērniem ir viņu vienkāršā sirds  
ticība, kas ļauj Jēzus klātbūtni 
piedzīvot un Viņu saprast at-
bilstoši viņu ticības mēram.

Lūk, ko saka Jēzus: „Tajā 
pašā brīdī Jēzus gavilēja Svē- 
tajā Garā: „Es tevi slavēju, 
Tēvs, debess un zemes Kungs, 
ka tu šīs lietas esi apslēpis 
gudrajiem un saprātīgajiem 
un atklājis tās bērniņiem!..”” 
(Lk 10:21) Kamēr daudzi šīs 
pasaules gudrie un saprātīgie 
Kristu atraida, bērni Viņu vien- 
tiesīgā ticībā pieņem un sa- 
prot. Iespējams, iebildīsiet, ka  
te Jēzus runā par saviem mā- 
cekļiem, viņus pielīdzinot bēr- 
niem. Jā, arī tā. Taču tas neno- 
zīmē, ka bērni nespētu Jēzu 
piedzīvot un par Viņa darbiem 
priecāties.

Mateja evaņģēlijā lasām  
šādu sarunu: „Kad virspriesteri  
un rakstu mācītāji redzēja brī- 
numus, ko viņš [Jēzus] darīja,  
un dzirdēja bērnus templī sau- 
cam: Ozianna Dāvida dēlam! –  
tie apskaitās un jautāja viņam:  
„Vai tu dzirdi, ko šie runā?” 
Jēzus tiem sacīja: „Jā gan! Vai  
tad jūs nekad neesat lasījuši: 
tu esi gādājis, ka no bērniņu 
un zīdaiņu mutes tev atskan 
slava?”” (Mt 21:15, 16) Bērni 
templī – Dieva namā. Un pago- 
dina Jēzu. Ticu, ka šī ir arī  
mūsu visu pārliecība – bērni  
dievnamā, draudzē, dievkalpo- 
jumos ir gaidīti.

Arī nākotnē mēs centīsimies 
dot iespēju katram bērnam 
nākt Svētdienas skolā, lai dzir- 
dētu Labo Vēsti par Jēzu. Mēs 
ļoti nopietni uztveram vārdus, 
ko Jēzus ir sacījis kristību pa- 
vēlē: „..tādēļ ejiet un dariet 
par mācekļiem visas tautas, 
tās kristīdami Tēva, Dēla un  
Svētā Gara vārdā, tās mācīdami 
turēt visu, ko es jums esmu 

pavēlējis..” (Mt 28:19, 20)
Mēs saprotam: bērni ir ne 

tikai jākrista, viņi ir mīloši jā- 
ievada arī Dieva vārda mācībā.  
To vēlamies ar prieku darīt, jo  
zinām, ka Dieva valstības dār-
gumi, mantojums pieder ne 
tikai pieaugušajiem, bet arī 
bērniem. 

Raugoties nākotnē, no sirds  
novēlu, lai mūsu draudze ar- 
vien būtu tāda, kurā ir Svētdie- 
nas skola, kura mīl bērnus un  
rūpējas par viņu nemirstīgajām  
dvēselēm.

Bezgala liels un sirsnīgs pal- 
dies visiem Svētdienas skolas 
skolotājiem, kuri šo 30 gadu 
laikā ir kalpojuši Svētdienas 
skolā gan bērniem, gan pieau- 
gušajiem! Mīļš paldies, ka sa-
vu sirdi un laiku esat veltījuši 
šim darbam! Ticu, ka arī Jēzus  
pats spēj pateikt jums paldies  
tā, ka jūsu sirdis tiek aizkus-
tinātas un ielīksmotas.



Svētdien, 10. maijā, plkst. 10.00 – 
Mātes un ģimenes dienas dievkalpojums 
un Svētdienas skolas 30 gadu jubilejas 
svinības.

Svētdien, 24. maijā, plkst. 10.00 – 
TV dievkalpojums.

Svētdien, 31. maijā, uzreiz pēc diev- 
kalpojuma – sadraudzība. Lūdzu, paņemiet 
līdzi kādu kārumu kopējam galdam!

Informējam, ka vasarā – jūnijā, 
jūlijā un augustā – sadraudzības 
svētdienas netiks organizētas. Uz 
tikšanos atkal septembrī!
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P O T C P S Sv

Kristus mīlestībā – Edīte un Guna
Foto – Edgars Jēgers

Slava un pateicība Dievam, ka Jēzus  
draudzē Svētdienas skola darbojas jau 
30 gadus. No septembra līdz maijam 
katru otrdienu no pusseptiņiem līdz asto- 
ņiem vakarā baznīca ir piepildīta ar bērnu  
čalām, skolotāju un citu kalpotāju darbo-
šanos, vecāku un vecvecāku sarunām. 
Tiem bērniem, kam patīk dziedāt un sla- 
vēt Dievu, ir iespēja stundu pirms Svēt-
dienas skolas sākuma apmeklēt bērnu 
korīti. To vada skolotājas Anda Miķelsone 
un Alise Blūma. 

Pirms Svētdienas skolas sākuma ik-
viens, kas otrdienas vakarā ir atnācis uz 
dievnamu, var uzrakstīt savu lūgšanu vai 
pateicību un piespraust to pie lūgšanu 
koka. Svētdienas skolas nodarbība ir sa-
dalīta divās daļās – vispirms ir kopīgā 
daļa, kurā piedalās it visi atnākušie – 
gan bērni, gan pieaugušie. Kopīgās daļas 
sākumā ir vadītāju Edītes un Gunas uz-
runa, pēc tās – slavēšanas dziesmas un 
īsa ludziņa jeb skečs. Tās varoņi ir trīs 
draugi – Edīte, Guna un Mārtiņš –, kuri 
šī gada laikā ir iemācījušies daudz ko par 
to, kā visās dzīves situācijās būt kopā 
ar savu labāko draugu – Jēzu. Draugi ir 
runājuši par to, kā dalīties ar citiem, kā 
būt draudzīgiem, kā priecāties par to, ko 
Dievs mums ik dienu dāvina, kā palīdzēt 
citiem un ko darīt, ja uznāk bailes. Viņi ir 
domājuši arī par Dieva mīlestību, piedo-
šanu, Dieva vārda necienīgu lietošanu, 
lūgšanu, melošanu, lepnumu, mūžīgo  
dzīvību, Dieva ieročiem, zagšanu, uzticību, 
kārdināšanu, raudāšanu, paklausību, 
vientulību un aprunāšanu. Katras ludzi- 

ņas pamatā ir Bībeles pants, kas tiek iz-
spēlēts mūsdienu situācijā. Pēc ludziņas 
tiek dziedātas slavēšanas dziesmas un 
mācītājs saka uzrunu par konkrētās 
dienas tēmu. Pēc tās ir mācītāja lūgšana, 
kas beidzas ar kopīgu draudzes lūgšanu; 
tad tiek lūgts arī par to, kas rakstīts zī-
mītēs pie lūgšanu koka. 

Kad kopīgā daļa ir beigusies, bērni 
sadalās pa vecuma grupām. Grupu nodar- 
bībās skolotāji ar bērniem pārrunā tās  
dienas tēmu vai kādu citu Rakstu vietu,  
mācās „zelta pantus”, taisa praktiskos 
darbiņus, spēlē spēles un dara daudz ko  
citu. Vecāko bērnu grupās praktisko dar- 
biņu nav, bet vairāk laika tiek veltīts  
diskusijām. Arī vecākiem un vecvecākiem  
ir iespēja apmeklēt grupiņu, kur studēt 
Bībeli un kopā pieaugt ticībā.  

Mēs, Svētdienas skolas vadītājas Edīte 
un Guna, sakām sirsnīgu paldies visiem, 
kas palīdz, kalpo un atbalsta Svētdienas 
skolu. Mīļš paldies mācītājam Erbertam, 
visiem skolotājiem un skolotāju palīgiem 
par šo brīnišķīgo kalpošanu bērniem. 
Paldies mūziķiem – Alisei Blūmai, Annai 
Pīlācei un Ivaram Kupcim – par lielisko 

muzikālo pavadījumu. Ik reizi mūs īpaši 
iepriecina Gunas Zanderes skaistie 
zīmējumi, kas ir zīmēti atbilstoši katras 
otrdienas tēmai. Neatsverams atbalsts 
ir arī tehniskie puiši – Juris Križanovskis 
un Einārs Zerafims. Vislielākā pateicība 
Dievam par Viņa žēlastību, ko Viņš mums  
dāvā, ka varam būt Viņa namā un visi 
kopā Viņa mīlestībā kalpot cits citam!

Kristiāna, 7 gadi
Vislabāk patīk rotājumi 
baznīcā un praktiskie 
darbiņi.

Einārs, 11 gadu
Man patīk nodarbības 
un tas, ka es satiekos ar 
Jēzu un uzzinu par Viņu 
ko jaunu. Arī tas, ka 
varu satikt draugus.

Marija, 3 gadi
Patīk zīmēt. Arī pavingrot 
līdzi, kad skolotājas aktīvi 
stāsta stāstus no Bībeles.

Betija, 12 gadu
Man patīk slavēšana un 
tas, ko skolotāji grupiņās 
stāsta par Dievu.

Anna, 6 gadi
Man patīk skatīties 
ludziņu un taisīt 
darbiņus.

Jana, 14 gadu
Patīk nodarbības 
grupiņās.

Una, 14 gadu
Man patīk, ka katru nedēļu 
varu dzirdēt kādu Dieva  
vārdu no Bībeles un pār-
domāt to visu nedēļu.

Dāvids, 12 gadu
Man patīk kolektīvs un 
tas, ka baznīcā ir daudz 
vietas, un tas, ka katru 
gadu ir nometne.

Artūrs, 9 gadi
Visvairāk patīk dziedāt 
dziesmas un satikties  
ar draugiem.

Linda, 3 gadi
Patīk taisīt darbiņus.



   Mani piesaista iespēja pārslēgties no ikdienas praktiskajām 
domām, saņemt stiprinājumu un jaunas zināšanas.

   Nu jau vairāku gadu garumā man nav ne mazāko šaubu 
par otrdienu vakariem – tie pieder Svētdienas skolai. Tā ir kā 
pievienotā vērtība dievkalpojumiem.

   Tas nav vārdos pasakāms – it kā kāds vienkārši aicinātu 
mani turp doties!

   Lasīdama Bībeli vienatnē, es nevarētu nonākt pie atziņām,  
kuras esmu guvusi kopīgās pārrunās.

   Man ir svarīgi vest savu bērnu uz Svētdienas skolu, jo tā 
ir lieliska vieta un sākums Dieva iepazīšanai.

   Esmu pateicīga par Svētā Gara klātbūtni visās grupiņās. 
Mana mazmeita mājupceļā ir tik atvērta, gaiša un mīļa. Spu-
rainais tīnis atkāpies.

   Esmu laimīga par iespēju nedēļas vidū būt baznīcā, klau-
sīties Dieva vārdu, dalīties domās un būt sadraudzībā. No sirds 
priecājos, ka varu dziedāt kopā ar visiem.

Esam no sirds pateicīgi Dievam par iespēju otrdienu vaka-
ros, pēc dienas pienākumiem un darbiem, uz mirkli kopā ar 
bērniem un draudzes cilvēkiem pielūgt un slavēt To Kungu. 
Dzirdēt Vārdu, to pārdomāt, pārrunāt, attiecināt uz mūsu dzī-
ves situācijām un tā tapt stiprinātiem ticībā. 

Šajā mācību gadā vecāku grupiņā, kuru vada Uldis Alpe, 
tiek pārrunāta tā tēma, kura ir izvēlēta šim vakaram visā Svēt- 
dienas skolā. Tas, manuprāt, ir labi, jo, dodoties mājup kopā  
ar bērniem, aizsākto tēmu varam turpināt pārrunāt un saprast,  
ko bērni jūt un domā.

Paldies Svētdienas skolas vadītājiem par pārdomātajām tē-
mām. Tās ir aktuālas gan bērnu, gan vecāku ikdienā. 
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Otrdienu vakaros mūsu baznīcu pieskandina priecīgas bērnu 
balsis. Vēl pa kādam ātram riksim no viena drauga pie otra, un  
tieši plkst. 18.30 visi norimst, apsēžas savās vietās un Svētdie-
nas skolas nodarbības pirmā jeb kopīgā daļa var sākties!

Mēs, pieaugušie, kas esam atveduši savus bērnus un mazbēr-
nus uz šo skoliņu, ar tikpat lielu interesi kā mūsu mazie gaidām, 
ko šovakar redzēsim nelielajā uzvedumā, kas vienmēr ir saistīts 
ar kādu Bībeles pantu vai notikumu. Pēc tam ir mācītāja uzruna 
un kopīga lūgšana. 

Pateicība par brīnišķīgajām dziesmām, ar kurām varam slavēt 
Dievu un Jēzu! Pēc tam visi dodas uz grupiņām, kas sadalītas 
pēc bērnu vecuma. Un ko mēs, tā sauktā vecākā paaudze? Jā,  
arī mēs esam starp skolēniem! Mums Svētdienas skolā ir dota 
vienreizēja iespēja klausīties, mācīties, pārdomāt Dieva vārdu 
un savās pārdomās dalīties ar citiem. 

Grupas vadītāja Helēna Dekante, arī Aldis Krieviņš, kurš 
dažreiz vada nodarbības, un mācītājs Erberts it kā nemanāmi, 
bet vienlaikus ar lielu noteiktību mudina mūs sekot Dieva 
aicinājumam un arī ikdienas dzīvē realizēt to, „kas vien ir 
patiess, kas svēts, kas taisns, kas šķīsts, kas patīkams, kam laba 
slava” (Fil 4:8). Un tad ir vieglāk pārvarēt laicīgās pasaules bēdas 
un sarežģījumus, jo Kristus aicina tam pretī likt dievišķo prieku, 
mieru un mīlestību. 

Vairākiem cilvēkiem, kas jau ilgāku laiku nāk uz Svētdienas 
skolu, es lūdzu atbildēt uz jautājumu „Kāpēc tu nāc uz Svēt-
dienas skolu?”. Lūk, dažas atbildes.

   Kad biju bērns, uz Svētdienas skolu negāju. Tagad nāku 
atgūt nokavēto.

   Daudz no mācītā un stāstītā attiecinu uz savu dzīvi, tāpēc ir 
vieglāk iet cauri nedēļai.

Svētību vēlot, Jolanta Cukure

Kas ir bērnu korītis? Tas ir prieks dzie-
dāt kopā: par godu Dievam, par svētību 
klausītājiem un – kas nav mazsvarīgi – 
arī par prieku sev.

Bērnu korītis jau sen ir Svētdienas sko- 
las un visas draudzes neatņemama sastāv- 
daļa. Visbiežāk ar dziesmām piedalāmies 
Svētdienas skolā un svētdienas dievkal- 
pojumos; trīs četras reizes gadā viesoja-
mies arī citās luterāņu draudzēs. Par tra- 
dīciju ir kļuvis arī koncertiņš un sadzie-
dāšanās draudzes pansionātā. 

Katru otrdienu stundu pirms Svētdie-

nas skolas nodarbībām uz mēģinājumu 
baznīcā pulcējas korīša bērni vecumā no  
4 līdz 13 gadiem. Korīša sastāvs ir mainīgs –  
dažos gados mums ir puiši, citos nav, da- 
žos gados dalāmies divās grupās, citos ne.  
Dažas dziedātājas korītī ir vairāk nekā  
10 gadus un šogad svinēs izlaidumu.

Nedrīkst aizmirst, ka bez dziedātājiem 
un skolotājām Andas Miķelsones un Alises 
Blūmas korīša kalpošanā piedalās arī bēr- 
nu vecāki, kā arī vairāki mūziķi un citi 
atsaucīgi draudzes cilvēki. Ir jauki justies 
draudzē kā ģimenē ar kopīgu mērķi.

Ko mēs korītī darām? Kopā gan lūdzam 
un dziedam, gan spēlējamies un svinam, 
kopā gan mācāmies, gan kalpojam. Bez  
parastajiem mēģinājumiem un uzstāšanās  
reizēm mums gadā ir četras mēģinājum-
ballītes, kad dziedam vairāk un vairāk 
laika pavadām arī sadraudzībā. 

Ja esi vecumā no 4 līdz 13 gadiem, 
ja tev patīk dziedāt un ir vēlēšanās 
kalpot, būsim priecīgi redzēt tevi sa-
vā pulkā otrdienās plkst. 17.30.

Jau trešo gadu korītis piedalās intere-
santā pasākumā: kristiešu centra „Prieka 
Vēsts” organizētajos bērnu mūzikas svēt- 
kos „Mūzikas Spārni”. Kāpēc mēs to darām?  

Tāpēc, ka tur ticīgi bērni var ieraudzīt, 
cik daudz ir tādu bērnu, kas ar prieku pie- 
lūdz Trīsvienīgo Dievu. Tā ir iespēja prie- 
cāties un atraisīties kristīgā mūzikā, slavē- 
jot Dievu, un tā ir arī iespēja mums kā  
korim piedalīties kristīgos bērnu „dziesmu  
svētkos”. Divus gadus mēs esam pieda-
lījušies kopkorī kopā ar 200 bērniem no  
dažādām kristīgajām konfesijām. Šogad 
mēs piedalāmies arī konkursā.

Festivāls „Mūzikas Spārni” ir ne tikai  
kopīga slavēšana; tas ir arī (vai galveno-
kārt) oriģināldziesmu konkurss, kuras 
šogad pirmo reizi izpildīs bērnu kori, nevis  
solisti. Mūsu draudzes bērnu korītis ir ie- 
kļuvis konkursa finālā. Tas nozīmē, ka mēs  
ierakstīsim savu dziesmu skaņu ierakstu 
studijā, tā nonāks „Mūzikas Spārnu” kom-
paktdiskā, un mēs to izpildīsim festivālā 
30. maijā uz lielās skatuves, pārstāvot 
savu draudzi un luterāņu bērnus. 

Aicinām arī tevi piedalīties šajos svētkos,  
skatīties, klausīties, slavēt un pielūgt 
Dievu mūzikā, kā arī atbalstīt savējos! 
Ieraksti savā kalendārā:  
„Mūzikas Spārni” 30. maijā plkst. 16.00 
kristiešu centrā „Prieka Vēsts” 
(Bērzaunes ielā 6). Anda Miķelsone

Laima Roze
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Kas jūs pamudināja kalpot Svēt-
dienas skolā?

Iveta: Padomju laikos bērniem, kas 
jaunāki par 18 gadiem, bija aizliegts stās- 
tīt par Dievu. Bija vecāki, kas izlēma šim 
lēmumam nepakļauties un veda savus 
bērnus uz pagrīdes svētdienas skolām. 
Tā tas turpinājās aptuveni 20 gadus, un 
šādā svētdienas skolā bērnībā gājām arī  
mēs. Tad stafete no mūsu vecāku rokām  
nonāca mūsējās, un redzam, ka šo lietu  
jau pārņem arī paaudzes pēc mums. Es  
darbojos Svētdienas skolā, jo tas, manu-
prāt, ir līdzi iedoto talantu jautājums – ko  
Kungs katram ir paredzējis un līdzi iede-
vis, pret to cīnīties nevar. Ko tev ir likts 
darīt, tas ir jādara! Sākumā es kā māte 
tiku iedota saviem bērniem un stāstīju 
par Dievu viņiem. Pēc tam – Svētdienas 
skolā gan Jēzus draudzē, gan divās mana  
vīra draudzēs Smiltenē un Rīgā. Pašlaik  
strādāju arī trijās skolās kā ticības mācī-
bas skolotāja, tāpēc mana nodarbošanās 
ir saistīta ar bērniem un to, ka viņiem 
tiek pasludināts Evaņģēlijs. 

Rute: Man lielākais dzinulis kalpot Svēt- 
dienas skolā bija pašu bērni. Ja tu zini ko  
labu, tad tu to noteikti gribi dot arī bēr-
niem. Kad bērni ir kopā ar vienaudžiem 
un kaut ko dara kopā, tad lietas viņos 
iesakņojas pavisam citādi. Ir svarīgi, ka 
bērni ir sadraudzībā cits ar citu un ne 
tikai apmeklē baznīcu, bet arī satiek tur 
draugus un vienaudžus. 

Inese: Es Svētdienas skolā iesaistījos 
tā paša iemesla – savu bērnu – dēļ. Bija 
ļoti svarīgi dot viņiem pamatu, ar ko iet 
cauri visai dzīvei; bija svarīgi, ka viņiem 
ir draugi un ir attiecības ar Dievu. Kaut 
arī es uz draudzi nācu no mazotnes, par  
Svētdienas skolu neko nezināju. Kad biju  
jau pieaugusi un dziedāju draudzes korī,  
uzzināju, ka koris kalpo arī par aizsegu  
Svētdienas skolai – kamēr vecāki dziedāja  
korī, bērnus pieskatīja Svētdienas skolā. 
Pēc neilga laika arī mani uzaicināja pie-
vienoties Svētdienas skolas skolotājiem, 
un es sāku ar praktisko darbiņu darīšanu.  
Vēlāk pieredzējušāku skolotāju vadībā 
gatavoju arī Bībeles stundas. Man ļoti 
noderēja, piemēram, Ivetas zināšanas 
un pieredze.

Kas ir lielākie izaicinājumi, darbo-
joties Svētdienas skolā?

Inese: Pelēkā ikdiena un regulāra ga- 
tavošanās.  

Iveta: Šī disciplīna nav īsā distance.  
Piekrītu, ka regularitāte un sagatavošanās  
ir lielākie izaicinājumi. Pēdējā laikā bērnu  
attīstības īpatnība ir tāda, ka viņi spēj 
koncentrēties tikai uz īsu brīdi, uzmanība 
ātri novēršas, tāpēc reizēm ir jābūt arī 
stingrai. Vienai rokai jābūt stingrai, otrai –  
mīļai, un Dieva gudrība ir zināt, kā tās 
abas lietot. 

Inese: Tajā pašā laikā bērni ir ļoti sa- 
protoši – ja pret viņiem izturas stingrāk, 
tad viņi saprot, kāpēc. Paiet gadi, un bi-

jušie bērni, kam nu pašiem ir savi bērni, 
pienāk klāt un saka, ka viņiem ļoti patika  
tieši tās nodarbības. Pat tad, ja tev pašam  
neliekas, ka tajās nodarbībās bijis kas  
īpašs, Dievam ir savs pieskāriens pie  
katra. Mēs vienmēr kā vērtīgus atcera-
mies tieši stingros skolotājus, kas ir 
iedevuši labu pamatu!

Rute: Vairākus pēdējos gadus man 
ir uzticēta Svētdienas skolas vecākā 
grupiņa, un tie jau ir jaunieši. Ir bijušas 
reizes, kad tu pamani, ka kāds patiešām 
ir piedzīvojis Dievu – tās ir citas acis un  
cita sirds! Izaicinājums ir palikt lūgšanās,  
lai Dievs varētu mani lietot, lai es saklau- 
sītu Viņa prātu un nodomu. 

Kāds ir lielākais prieks?
Iveta: Es gribu izteikt atzinību visiem  

bērniem, kas nāk uz Svētdienas skolu.  
Viņi nāk vakaros un tomēr spēj koncen- 
trēties un domāt līdzi. Reizēm ir redzams,  
ka actiņās jau ir miedziņš un bērni ir 
noguruši, bet viņi nāk, jo to vēlas. Jau 
šis fakts vien ir pierādījums tam, ka 
Dievs viņiem ir pieskāries, – Viņš sauc 
un viņi atsaucas! To pašu var teikt arī 
par vecākiem, kas ved mazos bērniņus, –  
Dievs viņus sauc un viņi saka „jā”, un 
tālāk jau var notikt viss. 

Rute: Jā, ir jauki pielikt pūles un spē-
kus, lai bērni dzirdētu Dieva vārdu! Mēs 
augļus nevaram redzēt uzreiz, bet tas 
nes augļus! Sēts top ticībā. Galarezultātu 
mēs redzēsim mūžībā, bet mēs esam 

Svinot Svētdienas skolas 30 gadu jubileju, uz lielo interviju esam aicinājuši Svētdienas skolas skolotājas 
visu 30 gadu garumā – Ivetu Godiņu, Ruti Bikši un Inesi Bambāni.

Alise Pīrāga
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piedzimuši Dievam un ejam uz mūžību! 
Šajā pasaulē mēs kādos brīžos esam cits 
citam tuvu un šos brīžus izmantojam. 
Katru nedēļu es varu lūgt par tiem bērniem,  
ko Dievs man ir devis tieši šogad. Tas Kungs  
ir krustojis mūsu ceļus, un neatkarīgi no 
tā, vai kāds bērns nāk bieži vai reti, man 
šogad ir iespēja par viņiem lūgt.

Iveta: Es redzu ļoti daudz augļu, re- 
dzu ļoti daudz labā, kas notiek pie cilvēka, –  
ko Dievs pie viņa ir darījis. Pirms dažiem 
mēnešiem manas grupiņas bērni sāka uz 
nodarbībām nest cepumus un konfektes. 
Neviens viņus uz to nebija aicinājis, viņi  
paši to izdomāja. Kad es reiz pateicos 
kādai meitenei par garšīgajiem cepumiem,  
viņa atbildēja, ka tā ir desmitā tiesa no 
viņas kabatas naudas. Mani tas tik ļoti 
iepriecināja! Mēs, Svētdienas skolas sko-
lotāji, drīkstam piedalīties pie pamatu 
likšanas cilvēka dzīvē, un, iespējams, vē- 
lāk izrādīsies, ka tas stūrakmens tur ir, 
nes visu celtni, un tā māja nesagāzīsies! 
Mēs drīkstam tajā piedalīties, un tā ir 
liela privilēģija!

Inese: Man diezgan ilgu laiku bija 
gluži vai izmisums, ka es Bībeles stundās 
nevaru izdarīt tik labi, cik gribētu. Man 
likās, ka materiāli nav sagatavoti tik labi,  
cik gribētos, ka ilustrācijas nav tik labas,  
cik varētu būt. Tad vienā brīdī nāca apskaid-  
rība no Dieva, ka esmu izdarījusi tieši 
tik, cik varu, un vairāk izdarīt es nevaru. 
Dievs paņem to, ko es varu izdarīt, un var  
to lietot un cilvēkus uzrunāt. Tad var ga- 
dīties, ka pēc gadiem kāds pienāk klāt 
un pateicas par kaut ko, kas tobrīd tev  
nemaz nav licies tik nozīmīgs vai pietie-
kami labs. 

Vai atceraties kādu liecību par to, 
kā Dievs ir brīnumaini darbojies caur 
cilvēkiem vai situācijām?

Iveta: Mūsu grupiņā bija meitene, kas  
mums stāstīja par savu brāli, par kuru 

viņa ļoti uztraucās. Viņš bija sācis bastot 
skolu, un izskatījās, ka viņš tur vairs ne- 
atgriezīsies. Mēs par to sākām lūgt. Kad 
mēs kādas trīs reizes bijām par to lūguši, 
šī meitene atnāca uz Svētdienas skolu 
un teica, ka viņas brālis ir atsācis iet uz 
skolu. Visiem bērniem, kas bija lūguši, tā 
bija ļoti spēcīga liecība par Dieva vare-
nību. 

Inese: Manā grupiņā bija divas drau- 
dzenes, no kurām viena pārtrauca nākt  
uz Svētdienas skolu. Viņai bija uzradusies  
jauna kompānija, un uz Svētdienas skolu  
viņa vairs nevēlējās nākt. Otra draudzene  
gribēja, lai mēs par to lūdzam. Kad mēs  
vairākas reizes par to bijām lūguši, viņa  
atnāca! Tas ir tieši tas, kas viņiem vaja- 
dzīgs, – ka bērni piedzīvo ko tādu notie-
kam starp saviem vienaudžiem. Ir ļoti 
svarīgi, ka vienaudži savstarpēji padalās 
par to, ko ir piedzīvojuši.

Rute: Tā kā man ir vecākā bērnu gru- 
pa, tad viņiem pavasaros ir devītās un  
divpadsmitās klases nobeiguma eksā-
meni. Ir tādi bērni, kas to ļoti ņem pie 
sirds vai uzskata, ka viņi nevarēs un ne- 
mācēs nolikt eksāmenus. Arī par to mēs  
varam lūgt un visus atbalstīt šajā ikdienā.
Bērniem ir ļoti svarīgi šo atbalstu just, ko- 
pīgi lūgt un tas, ka kāds vēlāk apvaicājas,  
kā ir gājis. 

Inese: Kad bērni redz, ka tiek lūgts 
par kādām vajadzībām, viņi sajūt, ka 
katrs var nākt ar savām problēmām, par  
ko visi varam lūgt un nest tās Dieva 
priekšā. 

Kādas metodes jūs izmantojat 
mācīšanas procesā?

Iveta: Manai grupai ļoti patīk spēles. 
Viņiem ir divpadsmit, trīspadsmit gadu. 
Mēs strādājam arī grupās vai pa pāriem.

Rute: Mēs mēģinām reizi vai divas 
reizes mācību laikā kaut kur kopīgi aiz-
braukt. Jauniešus ļoti saliedē tas, ka viņi  

var gādāt cits par citu. Stundas mēs 
vienmēr sākam ar Bībeles studēšanu. Ik 
pēc pāris mēnešiem mēs pārskatām, ko 
šajā laikā esam studējuši. 

Inese: Manā grupā ir desmit līdz div-
padsmit gadus vecie bērni. Metodes ir 
visdažādākās. Reizēm katram bērnam 
tiek dots lasīt kādus Bībeles pantus, jo 
ne visi mājās lasa Bībeli. Pēc tam mēs 
lasīto pārrunājam, reizēm tas notiek 
spēles vai sacensības veidā. Kad bērni 
lasa Bībeles tekstus, var redzēt, ka viņi 
kļūst bijīgāki, nopietnāki un norimst. 

Rute: Skolotājam vienmēr ļoti jājūt, 
kāda ir katra grupa un kādas metodes 
var lietot. 

Vai jums ir vīzija, kādu jūs vēlētos 
redzēt Svētdienas skolu nākotnē?

Iveta: Man liekas, ka vīzija tika iedo-
ta jau tad, kad Jēzus Pēterim trīs reizes 
jautāja, vai tu Mani mīli. Kad atbilde bija  
apstiprinoša, Jēzus divas reizes aicināja 
ganīt Viņa avis un vienu reizi – ganīt 
Viņa jērus. Kamēr būs jēri, tikmēr viņi  
būs jāgana. Lai Dievs dod, ka ir ģimenes 
un ka ģimenēs ir bērni. Ja tas tā būs, tad  
cilvēce attīstīsies un bērniņi dzirdēs Dieva  
vārdu. Tas viss ir dzīvības, auglības process,  
kurā mēs drīkstam būt pa vidu. 

Rute: Vecajā Derībā Dievs savai tautai  
vairākas reizes norāda, lai tā stāstītu bēr- 
niem stāstus, kas liecina par to, ko Dievs  
ir darījis. Tās ir dzīvās liecības, kas paliek 
atmiņā!

Inese: Es noteikti pievienojos jau mi- 
nētajam. Domāju, ir ļoti svarīgi, ka mūsu  
Svētdienas skolā skolotāji nav algoti, bet  
nāk aicinājuma dēļ. Te kalpo cilvēki, kas  
jau ir vecāki un vecvecāki, un, manuprāt,  
ģimeniskums Svētdienas skolā ir ļoti 
svarīgs – tas, ka mēs cits citu pazīstam. 
Es aicinu vecākus kļūt par Svētdienas 
skolas skolotājiem, jo, tikai mācot citus, 
mēs sākam lietas izprast dziļāk. 

1985 16 
1990 150 
1995 300 
2000 260 
2001 245 
2002 230 25
2003 220 20
2004 180 20
2005 187 24
2006 150 27
2007 150 22
2008 138 22
2009 180 23
2010 180 28
2011 110 25
2012 110 20
2013 120 18
2014 130 18
2015 130 22



Agita Jirgensena 
Svētdienas skolā kalpo 

kopš 2006. gada.
Skolotāja grupiņai vecu- 

mā no 6 līdz 7 gadiem.
Novēlējums skolēniem: 

„Paļaujies uz To Kungu no visas sirds un 
nepaļaujies uz sava prāta gudrību, bet 
domā uz To Kungu visos savos ceļos, tad  
Viņš darīs līdzenas tavas tekas.” 
(Sal. pam. 3:5–6) Mīļo draudziņ, 
paļaujies un uzticies Dievam it visā, ko 
tu domā un dari! Arvien lūdz Dievam 
padomu! 

Agnese Tukāne
Svētdienas skolā kalpo 

kopš 2013. gada.
Skolotāju palīdze 

grupiņai vecumā no 6 līdz 
7 gadiem.

Novēlējums skolēniem: Mans novēlē-
jums ir nekad nepārstāt lūgt un ticēt, ka 
lūgšana var piepildīties. Lai arī sākumā 
kāda lūgšana liekas muļķīga vai pārāk 
liela, tici, ka tā piepildīsies. Tu zini, ka, 
ejot kopā ar Dievu, notiek brīnumi. Un tu 
Dievam esi tik mīļš, ka pazīsti, kas Viņš 
ir, jau tagad! Tici!

Daina Upīte
Svētdienas skolā kalpo 

kopš 2010. gada.
Skolotāja grupiņai 

vecumā no 8 līdz 9 gadiem.
Novēlējums skolēniem: 

Esiet kā Dieva eņģeļi, kas nes pasaulē 
prieku, mīlestību un labestību.

Dace Abakuka
Svētdienas skolā kalpo 

kopš 2014. gada.
Skolotāju palīdze grupi-

ņai vecumā no 8 līdz 9 gadiem.
Novēlējums skolēniem:

Savas acis sargi, visur neskaties.
Savas ausis sargi, visu neklausies.
Savu muti sargi, visu nerunā.
Savas rokas sargi, visu neaiztiec.
Savas kājas sargi, visur nestaigā.
Savu sirdi sargi, Jēzum paklausi. 

Antra Legzdiņa
Svētdienas skolā kalpo 

kopš 2014. gada.
Skolotāju palīdze grupi-

ņai vecumā no 8 līdz 9 gadiem.
Novēlējums skolēniem: 

„Manas avis dzird manu balsi, es tās pa-
zīstu, un viņas man seko,” saka Jēzus. 
Novēlu Svētdienskolas bērniem vienmēr 
(arī vasariņā, kas tūlīt būs klāt) turēt 
ausis tīras, sirdis atvērtas un kājas – ga-
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Mācītājs Erberts Bikše
Novēlējums skolēniem:

Kas, Svētdienas skolā ejot, 
mācījies saprast, ka Jēzus ir 
ne tikai svētdienās, bet katrā 
dzīves dienā, iegūst labāko, 
skaistāko dzīvi un pēcgalā 

brīnišķīgu mūžību. Maziem un lieliem sko- 
lēniem novēlu tādu dzīvi, kur katra diena 
dzīvota ticībā, ar Jēzu. 

Edīte Vērdiņa
Svētdienas skolas vadītāja 

2014./15. gadā.
Svētdienas skolā kalpo 

kopš 2013. gada.
Novēlējums skolēniem: 

Lai katru dienu ir vairāki brīži, kad dziļi 
ieelpot, paskatīties apkārt un ar priecīgu 
sirdi pateikties Dievam par visu, ko Viņš 
ir dāvājis savā žēlastībā. Jo pateicīgāks 
būsi, jo priecīgāks kļūsi!

Guna Kokuma
Svētdienas skolas vadītāja 

2014./15. gadā.
Svētdienas skolā kalpo 

kopš 2013. gada.
Novēlējums skolēniem: 

Lai vienmēr ir prieks nākt uz Svētdienas 
skolu, satikt jaunus draugus un tuvāk ie- 
pazīties ar Jēzu!

Edīte Lūse
Svētdienas skolā kalpo 

kopš 1990. gada.
Skolotāja grupiņai vecumā 

no 3 līdz 5 gadiem.
Novēlējums skolēniem: 

Mīļais Svētdienas skolas bērns! Visu Svēt- 
dienas skolas mācību programmu var iz- 
teikt vienā teikumā no Bībeles, Jāņa 
evaņģēlija 3:16: „Jo tik ļoti..” Šo izlasot, 
tu droši vien aiz prieka palēksies un teik- 
si: „Nu tad man vairs nav jāiet Svētdie-
nas skolā!” Bet izlasi to vēlreiz – tikai 
nevis ar acīm, bet ar sirdi. Nesanāk? 
Neko nesajuti? Tad ieliec vārda „pasauli” 
vietā savu vārdu un izlasi to vēlreiz. Tagad 
noteikti sajuti! Tā pieskaras Dievs – tik 

personiski, ar mīlestību, ar rūpēm: „Es to 
darīju tevis dēļ. Tu esi tā vērts, lai mans 
mīļais Dēls Jēzus paņemtu tavus grēkus 
un par tevi mirtu. Un, ja vien tu tici, Viņš 
ir tavs Pestītājs!” Kā iepazīt šo bezgalīgo 
žēlastību – Jēzu Kristu? Nu, tādēļ tu nāc 
Svētdienas skolā, kur skolotāji stāsta par  
Jēzu, Dievu. Kur kopā Viņu varam slavēt  
ar dziesmām. Kur vari satikt citus kristiešus  
un izdzirdēt, kā Dievs darbojas viņu dzīvē.  
Dieva vārds saka: „Kur divi vai trīs ir kopā 
manā vārdā, tur es esmu viņu vidū!”

Jēzus to ir apsolījis, un tajā brīdī Viņš 
ir ar mums. Nāc, lai ar Viņu satiktos!

Taiga Alpe
Svētdienas skolā kalpo 

kopš 1993. gada.
Skolotāja grupiņai 

vecumā no 3 līdz 5 gadiem.
Novēlējums skolēniem:  

Cik Dieva mīlestība ir brīnišķa… augstāka 
nekā debesis… dziļāka nekā okeāns… 
plašāka – neviens to neaptver –, cik tā 
ir brīnišķa! Lai tev, mīļais bērns, izdodas 
satvert šo vēsti un paturēt savā sirsniņā, 
ejot cauri priekiem un bēdām.

Alise Blūma
Svētdienas skolā kalpo 

kopš 2012. gada.
Skolotāja grupiņai 

vecumā no 3 līdz 5 gadiem, 
mūzikas skolotāja.

Novēlējums skolēniem: Lai katra reize 
Svētdienas skolā ir kā piedzīvojums kopā 
ar Dievu!

Estere Rožkalne
Svētdienas skolā kalpo 

kopš 1997. gada.
Skolotāju palīdze grupi-

ņai vecumā no 3 līdz 5 gadiem.
Novēlējums skolēniem: Lai Svētdienas 
skola jūsu dzīvē nebūtu „punkts”, bet lai 
pēc pēdējās grupiņas pabeigšanas jūsu 
meklējumi, izaugsme un ticība Dievam 
vienmēr turpinātos! Lai jūsu dzīvē būtu 
daudzas „daudzpunktes” – laiks apstāties 
un padomāt. Un lai dzīves beigās būtu 
trīs lielas, priecīgas „izsaukuma zīmes” – 
pateicībā Dievam par visu!!!

 
Maija Kalniņa

Svētdienas skolā kalpo 
kopš 1997. gada.

Skolotāja grupiņai 
vecumā no 6 līdz 7 gadiem.
Novēlējums skolēniem: 

Es priecājos un pateicos Dievam par kat-
ru no jums, kas esat Svētdienas skolā. 
Lai Dievs jūs svētī!



tavas sekot!

Inese Bambāne
Svētdienas skolā kalpo 

kopš 1986. gada.
Skolotāja grupiņai vecu-

mā no 10 līdz 11 gadiem. 
Novēlējums skolēniem: 

Meklēsim Tā Kunga vaigu, jo Viņš gaida, 
kad nāksim pie Viņa. „Bijība Tā Kunga 
priekšā ir visas gudrības sākums. Tas 
visu labi izjūt un saprot, kas tā dara.” 
(Ps 111:10)

Anda Miķelsone
Svētdienas skolā kalpo 

kopš 2001. gada.
Skolotāja grupiņai vecu-

mā no 10 līdz 11 gadiem, 
mūzikas skolotāja.

Novēlējums skolēniem: Būt vai nebūt –  
tāds ir jautājums. Lai kas arī notiktu, būt  
ar Dievu ir tik daudz reižu labāk nekā bez!  
Durvis ir atvērtas – tev un arī taviem 
draugiem. Dzīvo!

Mārtiņš Jirgensons
Svētdienas skolā kalpo 

kopš 2014. gada.
Skolotāju palīgs grupiņai 

vecumā no 10 līdz 11 gadiem.
Novēlējums skolēniem: 
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Turiet tuvu sirdī Svētdienas skolā redzēto,  
dzirdēto un pārrunāto. Tā ir daļa no pa-
šiem pamatiem jūsu dzīvē ar Jēzu.

Iveta Godiņa 
Svētdienas skolā kalpo 

kopš 1985. gada.
Skolotāja grupiņai vecu-

mā no 12 līdz 13 gadiem.
Novēlējums skolēniem: 

„Jo tik ļoti Dievs..” Ja zini turpinājumu 
šim Bībeles pantam, esi čakli mācījies 
Svētdienas skolā! Ja ne – mācīsimies 
kopā! 

Rute Bikše 
Svētdienas skolā kalpo 

kopš 1985. gada. 
Skolotāja grupiņai 

vecumā no 14 gadiem.
Novēlējums skolēniem: 

Bībelē lasām, ka Dievs aicina vecākus 
ņemt pie rokas savus bērnus, iet ar tiem  
kopā un stāstīt par visu, ko Dievs darījis.  
Tā ir svētdienas skola! Un, mīļais bērns, 
jaunieti un pieaugušais, kad Dievs tevi  
aicinās, nāc arī tu, lai stāstītu nākamajām  
paaudzēm par to, ko Dievs darījis.

Helēna Dekante
Svētdienas skolā kalpo 

kopš 2000. gada.
Skolotāja vecāku grupi-

ņai.
Novēlējums skolēniem: Satvert 

pateicībā un izbaudīt Dieva dāva- 
nu mums – Svētdienas skolu – gan bēr- 
niem, gan pieaugušajiem, gan kalpojo-

šajiem.

Uldis Alpe
Svētdienas skolā kalpo 

kopš 2012. gada.
Skolotājs vecāku grupiņai.

Novēlējums skolēniem: 
Ikvienam Svētdienas skolas dalībniekam 
vēlu nekad nezaudēt vēlmi iegūt jaunas 
zināšanas, arvien atcerēties un saglabāt 
to labo un vērtīgo, kas jau ir apgūts, un 
arvien pieaugt ticībā. 

KAS TEV VISSPILGTĀK PALICIS  

ATMIŅĀ NO SVĒTDIENAS SKOLAS?

Rolands Kalniņš

Kopš pašas bērnības mana dzīve ir saistīta  

ar baznīcu. Agrāk, kad Svētdienas skola bija 

nelegāls pasākums, tā notika mājās pie mums  

vai pie kāda cita draudzes locekļa. Vēlāk pār-

nācām uz baznīcu. Bija forši katru otrdienu 

satikties ar draugiem.

Evija Godiņa

Svētdienas skolā gāju no kāda 1990. gada līdz 

2001. gadam. Tad līdz pat 2011. gadam biju  

Svētdienas skolas skolotāja. Visspilgtāk atce-

ros savu vīru Daniēlu, ar kuru pirmoreiz sati- 

kos tieši Svētdienas skolā. Bet – no cita skat- 

punkta – vislabāk atmiņā palicis la
iks Rutes 

grupā. Toreiz mūsu grupai nebija atsevišķas 

telpas, tāpēc sēdējām balkonā koristu rindās. 

Paralēli nodarbībām varējām vērot zāli. Lielā 

telpa labi rosināja iztēli, un tas man patika.

Ilze Knopkena

Svētdienas skolā gāju no 1995. līdz 

2003. gadam. Atmiņu ir daudz, un tās tiešām 

ir labas, jo tieši Svētdienas skolā sākās 

manas attiecības ar Kristu. Man patika pie 

Inesītes mācīties Bībeles pantus un par to  

saņemt riekstus. Pie skolotājas Ivetiņas 

patika „kontroldarbi”, kas vienmēr bija 

interesanti izdomāti kā grupas darbs vai  

viktorīna, un vienmēr aplī nobeiguma lūg- 

šana. Ir labi, ka skolotāji mainās, jo katram 

ir kas īpašs – savs piegājiens, kur ieraugi – 

o, šitā arī var... 

Īpašs bija bērnu korīša laiks, kur iegu-

vu labus draugus, kā arī iemācījos kalpot 

ar prieku un meklēt atbildes Bībelē. Un 

noteikti arī vasaras nometnes: Vecbebru 

gadā, braucot mājās no ekskursijas, viss 

autobuss dziedāja; Kandavas nometnē 

lēkājām pa peļķēm un skatījāmies zibens 

uguņošanu; Gančausku gadā bija jaunie- 

šu koncerts, k
as gan radīja dažas nesa- 

skaņas, bet cik jauki bija redzēt, kā pro- 

blēmas tiek atrisinātas tad, kad visam pa  

vidu ir Jēzu
s, – tā bija tāda mācību stunda...  

Tā par katru nometni varētu ko uzrakstīt.

Mārtiņš Barons

Uz Svētdienas skolu gāju no kādiem  

3 līdz 18 gadiem. Ir daudz jauku atmiņu, 

bet visvairāk atmiņā palicis s
kolotājs 

Jānis Bambāns. No viņa iemācījos labas 

lietas dzīves skolai, pieklājības etiķeti un  

to, kādai jābūt labai saskarsmei ar cilvē- 

kiem. Skolotāja Ivetiņa stāstīja tik intere- 

santus stāstus, ka vienmēr gribējās iet  

uz nodarbībām. Atmiņā palikusi arī skolo- 

tāja Rutiņa – viņa vienmēr bija tik smai- 

dīga un pozitīva. Skolotājai Inesei Bam-

bānei bija ļoti labs mācīšanas veids: katru  

reizi viņa uzdeva jautājumus par iepriek- 

šējā reizē stāstīto un tiem, kas pareizi 

atbildēja, deva grauzdētas mandeles 

ar cukuru. Vienmēr gribējās saņemt 

pēc iespējas vairāk šo mandeļu. Īsu 

laiku dziedāju bērnu korītī, u
n arī tas 

man ļoti patika. Dažreiz Svētdienas 

skolā mūsu grupiņu apvienoja ar 

vecāku bērnu grupiņu; tad bija 

tāds prieks un pagodinājums, ka 

varam mācīties kopā ar vecākiem 

bērniem.

Elīna Doze

Es Svētdienas skolā gāju no 

3 līdz apmēram 17 gadiem. 

Visspilgtāk atmiņā ir palikušas 

skolotājas Rutes un skolotāja 

Arta Prāmnieka nodarbības, 

no kurām daudz garīgi ieguvu.  

Patika diskusijas par aktuā-

liem ticības jautājumiem 

un praktiskie darbiņi.



Dievkalpojumi
svētdienās plkst. 10.00
ceturtdienās plkst. 18.00

Lūgšanu stunda
svētdienās plkst. 9.15

Mācītāja Erberta Bikšes pieņemšanas laiks
trešdienās no plkst. 10.00 līdz 13.00
ceturtdienās no plkst. 16.00 līdz 17.30
                   no plkst. 19.30 līdz 21.00

Draudzes kanceleja atvērta
otrdienās no plkst. 14.00 līdz 20.00 
trešdienās no plkst. 9.30 līdz 15.00
ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00
piektdienās no plkst. 9.30 līdz 14.00 
svētdienās – pirms un pēc dievkalpojuma  
tālr. 67224123

Svētdienas skola bērniem un nodarbības 
pieaugušajiem
otrdienās plkst. 18.30
Bērnu korītis plkst. 17.30

Jauniešu vakari
piektdienās plkst. 19.00

Bibliotēka atvērta
svētdienās pēc dievkalpojuma

Kora mēģinājumi
pirmdienās plkst. 19.30
ceturtdienās plkst. 19.30 

Māmiņu grupu nodarbības
1. grupa mēneša trešajā sestdienā 
tālr. 29551294 (Edīte), 67377118 (Ilze) 
2. grupa ik pēc 3 nedēļām plkst. 9.30
tālr. 29877268, 67934721 (Anda)

Redaktore: Līga Pugoviča       Korektore: Inguna Puķīte

Izdevuma sagatavošanā piedalījās:  Erberts un Rute Bikšes, Edīte Vērdiņa, Guna Kokuma, Alise Pīrāga, Lelde Kupce, Anda 

Miķelsone, Laima Roze, Jolanta Cukure

Dizains, maketēšana: Evija Godiņa                                              

SIRSNĪGI SVEICAM!

Ludmila Sommere 
Katrīna Skorohoda
Renita Kaizere
Margarita Kaļka
Roberts Pudže
Ruta Žīgure
Ināra Norkus
Ināra Balode
Leons Pelcis
Inese Prāmniece
Indra Ābola
Edīte Lūse
Aivars Cīrulis
Sergejs Kristapsons

94 (16.05.)
87 (20.05.)
86 (16.05.)
86 (23.05.)
82 (28.05.)
82 (28.05.)
81 (23.05.)
75 (31.05.)
65 (30.05.)
60 (04.05.)
50 (11.05.)
45 (24.05.)
40 (30.05.)
40 (25.05.)

Draudzes namā, Dzirnavu ielā 118
Ārstu konsultācijas (tālr. 67210185) 
pirmdienās no plkst. 10.00 līdz 13.00
otrdienās no plkst. 10.00 līdz 13.00
ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 17.00 
Acu ārsts pieņem pēc pieraksta.
Pierakstīties pa tālr. 67210185, 29372676

Diakonija (tālr. 67220084)
otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, 
piektdienās no plkst. 10.00 līdz 16.00

Drēbju kamera 
otrdienās, ceturtdienās no plkst. 10.00 līdz 14.00 
ceturtdienās – informācija par iespēju saņemt 
pārtikas produktus
Veco ļaužu aprūpe (tālr. 67220084)

Katru piektdienu pansionātā ir svētbrīdis, katra 
mēneša ceturtajā piektdienā – dievkalpojums.
Bērnu kristīgi izglītojošais centrs "JĒRIŅŠ" 
(tālr. 67222698)

Ieņēmumi, EUR: 
Mērķziedojumi (diakonijai, nometnei u. c.)
Kolektes
Ziedojumi
SIA „Ceļš” iemaksa no uzkrātā rezerves fonda
Ikgadējie ziedojumi jeb draudzes locekļu nodevas
Dzīvokļu izīrēšana un zemes iznomāšana
Ziedojumi par kristībām un laulībām
Kopā
 
Izdevumi, EUR: 
Pirmā daļa par invalīdu uzbrauktuves izgatavošanu
Algas (8 darbinieki)
Nodokļi
Apkure februārī
Avanss par vasaras nometnes vietu
Maksājums LELB (1/10 no ienākumiem 2014. gadā)
Ziedojums „Jaunatnei ar Misiju”, Blīdenes un Lubānas draudzei
Palīdzības pabalsti
Remonta materiāli
Izdevums „Jēzus Draudzes Dzīve”
LEAF evaņģelizācijas grupas izdevumi (no mērķziedojumiem)
Saimniecības preces, ziedi, reliģiskie izdevumi
Degviela
Elektrība
Ziedojums ekumeniskā Krusta ceļa norisei
Kursa „Brīvība Kristū” izdevumi (no mērķziedojumiem)
Atkritumu izvešana
Pasta pakalpojumi
Svētdienas skolas izdevumi (no mērķziedojumiem)
Izglītības izdevumi (no mērķziedojumiem)
Maināmie paklāji
„Venden” ūdens
Sakaru pakalpojumi
„Rīgas ūdens”
Kora izdevumi (no mērķziedojumiem)
Bankas komisija
Apsardzes firmas pakalpojumi
Kopā

3580
2757
1817
1000

160
56
50

9420

3480
3374
2088
1153
1120

500
350
236
235
224
200
171
150
135
100
100

59
53
49
43
39
33
27
22
15
14
10

13980

2015. GADA MARTA IEŅĒMUMU  
UN IZDEVUMU PĀRSKATS

Konts ziedojumiem:
DNB bank a, konts:  LV 94 RIKO 000 2013007985

Reģ.  Nr.  90000084191

Baznīcas adrese: 
Elijas iela 18, Rīga, LV-1050

Tālr. 67224123
e-pasts: info@jezusdraudze.lv

© Jēzus Draudzes Dzīve ir LELB Jēzus draudzes izdevums
Tirāža 800 eks. Izdevums iespiests  SIA "Dardedze hologrāfija"

MŪŽĪBĀ
Vija Ploriņa 
(22.06.1932.–27.03.2015.)
Natālija Priede 
(14.02.1929.–22.05.2014.)
Erna Darkeviča 
(05.08.1929.–02.04.2015.)

DIEVA DĀVANA

Sirsnīgi sveicam Santu Cileviču 
un Kevinu Rīsu ar dēliņa Lūkasa 
piedzimšanu, 

Kristīni un Arti Prāmniekus ar 
meitiņas Kates piedzimšanu,

Zani un Uldi Mangulsonus ar 
dēliņa Kristera piedzimšanu!

Agnese Rudene
Aigars Akmentiņš
Alberts Pētersons
Anete Parādniece
Dace Putniņa
Elmārs Leja
Emīls Lamberts
Emīls Ronis
Eva Sidorenko
Gustavs Pētersons
Ilze Atslēga-Salmiņa
Inga Stiprais

Jānis Puriņš
Juta Strautiņa
Kristīne Rīna
Laila Lakse
Madara Pranka
Madara Rone
Marina Čistjakova
Mārtiņš Laizāns
Normunds Zunde
Pēteris Melnbārdis
Rūdolfs Pampovs
Sandra Vilne

KRISTĪTI

Stefans Bikše
Marija Kelle-Lavrentjeva
Juta Strautiņa
Ilze Atslēga-Salmiņa
Agnese Rudene
Mārtiņš Laizāns
Sandra Vilne
Elmārs Leja
Marina Čistjakova 
Laila Lakse
Jānis Puriņš
Madara Pranka
Henrijs Pumpuriņš
Edmunds Erberts Zujāns

IESVĒTĪTI


