
KONCERTS BAZNĪCĀ E-PASTS AIZLŪGUMIEM BAZNĪCAS GADAGRĀMATA 2017  

 

Bet Viņš atbildēja un sacīja: "Stāv rakstīts: cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no 
ikkatra vārda, kas iziet no Dieva mutes.” 

Mt. 4:4 18. martā plkst. 18:00 
Jelgavas Sv. Annas baznīcā koncerts 

"Cilvēks. Pulenks". 
Koncertā piedalās: 
Jelgavas Svētku koris, 
Aigars Reinis (ērģeles), 
Jolanta Strikaite-Lapiņa (soprāns), 
Edīte Ziemele-Kivila (klavieres), 
Elīza Sestule (čells), 
Sofija Čerņavska (flauta), 
Aleksandra Kolodinska (flauta), 
Anta Puķīte (akordeons), 
Anna Berkmane (timpāni), 
Tīna Bērziņa (arfa). 
Diriģenti Mārtiņš Klišāns un 
Guntis Pavilons. 
 
Programmā 20.gs. franču komponista 
Fransisa Pulenka mūzika. 
Ieeja par ziedojumiem Sv. Annas 
baznīcas ērģeļu atjaunošanai.  
 

Ja Jums ir radusies nepieciešamība pēc 
aizlūguma, atgādinām, ka ir izveidots 

draudzes e-pasts - 
 

aizlugumi@jelgavasannasbaznica.lv. 
 
To var izmantot pašu vajadzībām, kā arī 
pieteikties, lai aizlūgtu par citiem. Ja, 
iesūtot aizlūgumu, pierakstīsiet, ka 
vēlaties aizlūgt kopā ar draudzi, tad šie 
aizlūgumi tiks lūgti trešdienas vai 
svētdienas dievkalpojumā.  
 
Iveta: Gribu pateikt, ka šis draudzes 
izveidotais e-pasts ir ļoti labs darbs, jo ir 
tik ērti jebkurā laikā pasūtīt aizlūgumus, 
un personīgi man kā intravertam 
cilvēkam tā ir vieglāk. Un arī par to 
kopību ar draudzes brāļiem un māsām, 
kas šeit apvienojušies, lai kopīgi lūgtu - 
par to visu paldies Dievam!  
 

Visus, kas vēl nav paspējuši, aicinām 
mūsu draudzes Kancelejā iegādāties 
LELB Baznīcas gadagrāmatu 2017. 
gadam.  
 
Grāmatas saturs ir aktuāls visu gadu, jo 
šeit norādīti Dieva Vārda lasījumi katrai 
dienai. 
 
Turklāt šogad pasaulē tiek atzīmēti 500 
gadi Reformācijai, kas ir īpaši būtiski 
mūsu luteriskajai baznīcai, un šajā 
grāmatā var izlasīt slavenās Mārtiņa 
Lutera 95.tēzes, kas kalpoja par pamatu 
Reformācijas aizsākumam. 
 
Grāmatas cena 6,30 EUR. 

  

JELGAVAS SV. ANNAS DRAUDZES 
INFORMATĪVAIS IZDEVUMS 

Marts 2017 

 

 MĀCĪTĀJA UZRUNA LIECĪBA 

 Un, kad jūs gavējat, tad neesiet saīguši 
kā liekuļi; jo tie dara savus vaigus 

nejaukus, lai rādītos ļaudīm kā gavētāji. 
Patiesi Es jums saku: tiem jau ir sava 

alga. Bet, kad tu gavē, svaidi savu galvu 
un mazgā savu vaigu, ka tu nerādies 

ļaudīm kā gavētājs, bet savam Tēvam, 
kas redz slepenībā. Un tavs Tēvs, kas 

redz slepenībā, tev to atmaksās. 
Mt. 6:16-18 

 
Kristīgās baznīcas kalendārs ieved mūs 
Lielā Gavēņa laikā. Tas sākas ar Pelnu 
dienu, šogad 1.martu, un ilgst 40 dienas, 
līdz pat Kristus Augšāmcelšanās dienai. 
Kāpēc baznīcas tradīcijā ir šāds 
gavēšanas laiks un ko tajā dara? Šis laiks 
ir domāts, lai cilvēki varētu novērst 
skatus no savas ikdienas un pievērst 
uzmanību Kristus ciešanām, nāvei un 
augšāmcelšanai. Cilvēkiem dažkārt 
gavēnis saistās ar neēšanu, bet vienkārša 
atteikšanās no pārtikas produktiem ir 
diēta, nevis gavēnis. Šī atteikšanās no 
kaut kā tiek darīta ne tāpēc, lai ieturētu 
kādu rituālu. Kā Jēzus norāda - nevis, lai 
rādītos cilvēku priekšā, bet Trīsvienīgā 
Dieva priekšā, par kura klātbūtni savā 
dzīvē mēs bieži aizmirstam. 

Ir tik daudz lietu, kas kā mazas usnītes 
uzaug mūsu tīrajās dvēselēs, bet pēc 
kāda laika tās nemanot izaug par 
nomācošām nezālēm.  
Ikdienas raizes, grēki, atkarības - tas, no 
kā mēs atsakāmies gavēņa laikā. Bet ko 
mums būs likt tā vietā? 1. psalmā autors 
saka: „Svētīgs tas cilvēks, kas neseko 
bezdievīgo padomam, nedz staigā 
grēcinieku ceļus, nedz arī sēž paļātāju 
pulkā, bet kam prāts saistās pie Tā 
Kunga baušļiem un kas dienām un 
naktīm domā par Viņa bauslību." 
Gavēnis ir prieka laiks ar Dievu, kad tu 
nepārtiec no maizes vien, bet no katra 
vārda, kas iziet no Tā Kunga mutes. Mēs 
vairāk lasām Bībeli, biežāk lūdzam Dievu 
un atsakāmies no tām lietām, ko parasti 
labprātāk darām tā vietā, piemēram, 
skatāmies televīziju vai sēžam pie 
datora. 
Svētīgu mums visiem šo gavēņa laiku! 
Svaidīsim savu galvu un piepildīsim ar 
pateicību savu sirdi, lai prieks caur Svēto 
Garu plūst no mums! 

Ar cieņu, 
Kaspars KOVAĻOVS 

Jelgavas Sv. Annas Ev. Lut. 
draudzes mācītājs 

Tu esi ap mani no visām pusēm, Tu turi 
Savu roku pār mani.  

Šī atziņa man ir pārāk brīnišķa un pārāk 
augsta, es nevaru to saprast.  

Ps. 139:5-6 
 
Evija MAUŠEVICA – pārbaudīta un 
uzticama mūsu draudzes māsa, kas 
kopš pagājušā gada jūnija pilda arī 
draudzes grāmatvedes pienākumus. Kā 
Dievs ir uzrunājis un darbojies Evijas 
dzīvē, par to viņas pašas stāsts. 
 

 
 
Intervijās parasti stāsta par saviem 
sasniegumiem, bet šajā brīdī no pasaules 
skatupunkta man nav nekā, ar ko 
lielīties: man nav vīra, man nav bērnu, 
man nav darba, manu izvēļu dēļ ārpus 
draudzes man nav palicis neviens 
draugs. Tomēr nekad iepriekš es neesmu 
jutusies tik brīvi, mierīgi un laimīgi. Jo 
Dievs no tāda, kurš „kaut kur ir, bet 
šaubos, vai Viņam ir laika par mani 
domāt”, ir kļuvis par manu Debesu Tēvu. 
Jo es sadzirdēju to, ko Viņš saka līdzībā 
par pazudušo dēlu: tu aizvien esi pie 
manis, un viss, kas ir mans, ir arī tavs. 
Kristus nedzīvoja tikai pirms divtūkstoš 
gadiem. Viņš aizvien ir mans aizstāvis 
pret visu ļauno un vienmēr ir man klāt ik 
dienas, ik brīdi. 

JELGAVAS SV. ANNAS DRAUDZES IEŅĒMUMI - IZDEVUMI 2016.GADĀ 
 

 Ieņēmumi, Eur Izdevumi, Eur 

Nauda uz 01.01.16. 6315,97 - 

Ziedojumi kopā 35034,02 - 

Kopējie draudzes saimnieciskie ieņēmumi 9119,03 - 

No pašvaldības saņemtais finansējums 4075 - 

Mērķziedojumi 4571,73 - 

Kopā ieņēmumi: 52799,78 - 

Algas t.sk. darba devēja sociālais nodoklis - 28625 

Izsniegtas palīdzības - 2050,75 

Komunālie maksājumi - 8036,99 

Nekustamā īpašuma nodoklis - 1893,96 

Pārējie izdevumi - 7776,09 

Maksājumi LELB kopējām vajadzībām - 4425 

Kopā izdevumi: - 52807,79 

Nauda uz 01.01.17. 6307,96  

  
 
 

2017. gadā Jelgavas Sv. Annas Ev. Lut. draudzei aprit 
de jure pastāvēšanas 450 gadu jubileja. 

 
Mūsu draudze ir vecākā draudze Jelgavā ar senāko dievnamu, kur divas reizes 

nedēļā pulcējas dievlūdzēji, lai slavētu un godinātu Dievu, 
pateiktos par Viņa neizmērojamo mīlestību un žēlastību! 

 
Mūsu draudze šajā pilsētā kalpo līdzcilvēkiem, mīlestībā sludinot Dieva Vārdu, 
salīdzināšanu un piedošanu Kristū, aicinot cilvēkus būt sadraudzībā ar Kristu,  

mūsu Glābēju. 
 

Šeit notiek iesvētību un laulību kurss, lai Jelgavā veidotos stipras ģimenes, un cilvēki 
zinātu patiesību, kas atbrīvo, nevis savažo un nospiež. 

 
Lai Dievs jūs svētī staigāt Viņa ceļus! 

Avots: Jelgavas Sv. Annas draudzes padome 

DRAUDZES KONTAKTI REKVIZĪTI ZIEDOJUMIEM KANCELEJAS DARBA LAIKS 

Jelgavas Svētās Annas evaņģēliski 
luteriskā draudze 
 
Adrese: Lielā iela 22a, Jelgava, LV-3001 
Kancelejas tālr.: 29123969 
E-pasts: info@jelgavasannasbaznica.lv  
Mājaslapa: www.jelgavasannasbaznica.lv 

Reģ. Nr.:  90000159053 
Banka: A/S Swedbank 
Bankas kods: HABALV22 
Konts: LV48HABA0551004912591 

Pirmdien: Brīvs 
Otrdien: 10.00 - 15.00 
Trešdien: 12.30 - 17.30 
Ceturtdien: 14.00 - 19.00 
Piektdien: 14.00 - 19.00 
Katra mēneša II. sestdiena: 10.00 - 15.00  
Katra mēneša II. svētdiena 12.00 - 15.00 

 



LIECĪBA  2016. GADS SKAITĻOS 

Visa slava un pateicība Dievam. Viņš ir 
vienīgais, ar ko lielīties. Ir bijis daudz 
priecīgu notikumu, bet žēl, ka cilvēks ļauj 
Dievam darboties savā dzīvē tikai tad, 
kad sirds lūzt. Dievs nevēlas mūs sāpināt, 
bet Viņš arī nevēlas, lai mēs pazustu. 
Tad, ja mums ir kādi ievainojumi, tos 
nevar aptīt ar marles saiti un izlikties, ka 
tādu nav. Tā marles saite ir jānoņem un 
brūce jāiztīra, lai tā sadzīst. Tas, par ko 
es izstāstīšu, ir tikai trīs epizodes, kā 
Dievs ir darbojies manā dzīvē, tāda 
marles saites noņemšana.  
 
Dievs par tevi domā, pat, ja tu par viņu 
nedomā  
 
Es augu ģimenē, kurā par Dievu 
nerunāja, pat nepieminēja tādu vārdu. 
Kad uzdevu vecākiem jautājumu ‒ kas ir 
tā lielā, sarkanā māja, kurai mēs ejam 
garām, saņemtā atbilde „baznīca” man 
neko neizteica.  
Man varēja būt kādi 10 gadi. Es lasīju 
grāmatu. Un tad es izlasīju, kā galvenā 
varone nometas ceļos un lūdz Dievu. 
Kādu neizprotamu iemeslu dēļ es arī 
nometos ceļos un atkārtoju to lūgšanu, 
kuru lūdza galvenā varone. Es ticu, ka 
Dievs mani šādi pirmo reizi uzrunāja, jo 
nav citu iemeslu, kāpēc lai es tā darītu. 
Es neatceros, ka bērnībā būtu iejutusies 
citu grāmatu varoņu lomās. 
Kad man bija 16 gadi, es biju atradusi 
vecāsmātes lauku mājas bēniņos Bībeli 
un sākusi lasīt. Ja šādā vecumā bez 
papildus skaidrojumiem sāk lasīt no 1. 
Mozus grāmatas, tas nav īpaši 
iedvesmojoši. Vecāku grāmatu plauktā 
atradās padomju laikā izdotā grāmata, 
kura atmaskoja reliģiju kā opiju tautai 
vai tamlīdzīgi. Arī to es biju izlasījusi.  
Pusaudža gados daudzas lietas tiek 
uztvertas saasināti un daudz traģiskāk, 
nekā tas ir patiesībā. Pietiek jau ar to, ka 
neesi starp populārākajiem klases 
bērniem un neiekļaujies noteiktajos 
rāmjos. Es atceros, ka, neskatoties uz to, 
ko es biju lasījusi, un to, ka nepazinu 
Dievu, es otrreiz Viņu lūdzu, lai Viņš 
maina manu dzīvi, jo savādāk dzīvot nav 
vērts. Pēc kāda laika es izlasīju, ka Annas 
baznīcas koris aicina jaunus dziedātājus. 
Tā es nonācu šai draudzē. Es dziedāju 
korī, nācu uz dievkalpojumiem 
(piedalījos reliģiskā ceremonijā), lasīju 
Bībeli. To es darīju brīžam aktīvāk, 
brīžam ne tik ļoti, bet tas neietekmēja 
manu dzīvi ārpus baznīcas mūriem, jo es 
vēl ilgi nepazinu Dievu kā Tēvu, ar kuru 
var sarunāties. Kristus – es nesapratu 
Viņa upuri, kāpēc tas bija jādara. 
Lūgšana – tikai galējas krīzes situācijā,  

kad pats vairs netiec galā. Lūgt ar kādu 
kopā – nekad. Ja Dievs neuzklausa manu 
lūgšanu, tad kā citi var zināt, ko par mani 
lūgt? 
Man uz galda ierāmēts stāv 139. psalms. 
Kā atgādinājums, ka Dievs vienmēr par 
mani ir domājis, ka Viņš vienmēr man ir 
bijis blakus, ka Viņš nekad mani nav 
atstājis.   
 
Par ja miesīga māte tevi aizmirsīs, Dievs 
tevi nekad neaizmirsīs 
 
Man aizvien ir neatbildēts jautājums, 
kāpēc bija vajadzīgs tik ilgs laiks, lai 
saprastu, ka „mīļais Dievs, Tu man esi 
vajadzīgs katru dienu, katru brīdi, katru 
sekundi, kuru elpoju. Man Tevi vajag, jo 
es neesmu pietiekoši stipra, lai cīnītos ar 
šo pasauli”. Man nav pietiekoši „asi 
elkoņi”. Lai to saprastu, bija vajadzīgs 
kāds lūzuma punkts. Pats par sevi šis 
notikums var likties nenozīmīgs, tāpēc 
man jāizklāsta daži notikumi, kuri kaut 
mazliet radīs ieskatu, kāpēc tas bija 
lūzuma punkts.  
Nezinu, kāpēc, bet samērā bieži esmu 
piedzīvojusi, ka dažādās situācijās mani 
aizmirst: 
 
  Man varēja būt kādi 14 gadi. Saslima 
vecāmāte, un vecāki izlēma atstāt mani 
viņu pieskatīt. Ja vecaimātei paliktu 
slikti, man būtu jāiet pie kaimiņiem, lai 
izsauc ātro palīdzību. Es atceros, ka pa 
nakti modos, lai sadzirdētu, vai 
vecāmāte vēl elpo. Šajos brīžos es jutos, 
it kā pieaugušie mani būtu aizmirsuši. 

 
  31.decembris - visiem bija dāvanas, bet 
man nebija, jo steigā par to bija 
aizmirsts. 
 
  Ar skolas draudzenēm sarunājām 
satikšanās vietu, lai kopā ietu uz 
koncertu. Neviena neatnāca, jo bija 
sarunājušas citu satikšanās vietu, bet 
aizmirsa man pateikt. 
 
  Man bija jāierodas uz pirmo nodarbību 
pie vokālā pedagoga. Viņa par to bija 
aizmirsusi. 
 
Un tā ik palaikam es nonācu šādās 
situācijās. Rodas jautājums: kāpēc tā? 
Bija divas iespējas – noslēgties un 
neuzticēties vai spītīgi cīnīties. Es 
izvēlējos abas. No vienas puses es 
noslēdzos, bet no otras meklēju iespējas, 
kā iekļauties sabiedrībā, būt tādai, kā 
visi. Es lasīju dažādas psiholoģijas 
grāmatas, rīkojos pēc dotajām 
pamācībām. Bija arī rezultāti. Es samērā  

veiksmīgi radīju par sevi iespaidu, ka ļoti 
daudz ko varu. Bet tas bija tikai ārēji, jo 
tam apakšā bija nemitīgas bailes un 
uztraukums, vai viss izdosies, jo jebkura 
mazākā kļūme mani izsita no līdzsvara. 
Neveiksmes gadījumā manai „spožajai 
glazūrai” tika ievilkta švīka.  
To, ka Dievs vēl aizvien par mani domā, 
es sapratu jau kādu laiciņu pirms 
izšķirīgā notikuma, jo Viņš man deva 
spēju saredzēt kādas lietas, pirms tās 
notika. Tikai tas manī neradīja vēlmi 
paļauties un prasīt pēc Dieva nodoma, 
bet drīzāk es sevi domās paaugstināju 
pār citiem. Brīdī, kad cilvēks domā, ka 
tagad es esmu sasniedzis to, ko vēlējos, 
notiek lūzums. 
Es vienmēr Dievam pateikšos par šo 
notikumu, jo tas bija izšķirošais, lai sāktu 
mācīties, kā paklausīt un sadzirdēt mūsu 
Debesu Tēva balsi, kā mācīties to, ka 
Dievs mūs pieņem arī tad, ja esam tālu 
no perfekta cilvēka, un ka visas savas 
nastas un nevarēšanas varam atdot 
Kristum.  
Mūsu draudzē bija paredzētas 
rekolekcijas. Kādam bija mani jāpaņem. 
Bet es neaizbraucu uz tām, jo... MANI 
AIZMIRSA. Šī bija reize, kad es kliedzu uz 
Dievu: kāpēc, kāpēc tā ir? KĀ VAR MANI 
AIZMIRST!!! Kas man ir jādara, lai mani 
pieņemtu?! Un vispār, neko vairs 
baznīcā nedarīšu. 
Bet DIEVS IR MĪLESTĪBA. 
Nešaubieties par to pat visgrūtākajos 
brīžos. Pēc kāda laika es piedalījos 
kristiešu sadraudzībā, kur beigās bija 
paredzētas lūgšanas. Ja es iepriekš būtu 
zinājusi, ka tas nozīmē sadalīties pa divi, 
trīs, dalīties ar savām vajadzībām un lūgt 
par tām, es nebūtu gājusi. 
Pateicība Dievam, ka es to nezināju. Man 
pienāca klāt sieviete, kuru es mazliet 
pazinu. Manī vēl bija rūgtums par 
neseno notikumu, tāpēc es dalījos ar to, 
un arī, ka man ir grūtības uzticēties un 
iekļauties sabiedrībā. 
Izrādījās, ka viņai kādreiz ir bijis līdzīgi. 
Viņa man piedāvāja reizi nedēļā tikties, 
izrunāt dažādas lietas un kopā lūgt par 
to (dažas no tām minētas raksta 
noslēgumā). 
Mēs sarunājām pirmo tikšanos un... viņa 
par to aizmirsa . Jā, sātans māk 
izmantot mūsu vājās vietas, lai novirzītu 
no mērķa. Bet tas viņam neizdevās. Es 
noliku savu aizvainojumu un pieturējos 
pie tā ceļa, kādu Dievs man pavēra pēc 
manas lūgšanas. 
Mēs tikāmies pusgadu. Katru nedēļu, 
kad pārrunājām kādu no minētajām 
tēmām, es tajā nedēļā to arī izdzīvoju 
savās ikdienas gaitās. 

 Draudze 
 

 2016.g. Iepriekšējā gadā (starpība) 

Pilntiesīgo draudzes locekļu skaits 721 657 (+64) 

Kristīti bērni 68 44 (+24) 

Kristīti pieaugušie 20 42 (-22) 

Iesvētīti 64 46 (+18) 

Laulības (civiltiesiski salaulāti pāri) 23 31 (-8) 

Laulību iesvēte 2 1 (+1) 

 

Draudzes locekļu vecums 
 

Vecuma grupa Skaits 2016.g. Skaits iepriekšējā gadā (starpība) 

0-6 gadi 0 0 

7-17 gadi 0 0 

18-29 gadi 174 161 (+13) 

30-39 gadi 212 169 (+43) 

40-49 gadi 95 93 (+2) 

50-65 gadi 94 89 (+5) 

66-74 gadi 49 48 (+1) 

75- un vairāk 97 97 (0) 

Kopā 721 657 (+64) 

 

Dievkalpojumi 
 

 2016.g. Iepriekšējā gadā (starpība) 

Dievkalpojumi ar Sv. Vakarēdienu 121 121 (0) 

Vārda dievkalpojumi 8 6 (+2) 

Bērnu/Ģimenes dievkalpojumi 14 12 (+2) 

Jauniešu dievkalpojumi 2 0 (+2) 

Dievkalpojumi pansionātos utml. ar Sv. Vakarēdienu 34 32 (+2) 

Citi dievkalpojumi 1 2 (-1) 

Mājapmeklējumi ar Sv. Vakarēdienu 35 50 (-15) 

 

Vidējais apmeklētāju skaits dievkalpojumos 
 

 2016.g. Iepriekšējā gadā (starpība) 

Svētku dievkalpojumos (Zsv., Aug., Vas.)  720 690 (+30) 

Svētdienas dievkalpojumos  180 170 (+10) 

Nedēļas dievkalpojumos 38 38 (0) 

Avots: Jelgavas Sv. Annas draudzes padome 

 



ZIEDOSIM MŪSU DIEVNAMA ĒRĢEĻU REMONTAM!  LIECĪBA 

Alelujā! Teiciet Dievu Viņa svētajā 
vietā, teiciet Viņu Viņa varas spēcīgajā 

cietoksnī - debesu izplatījumā!  
Teiciet Viņu par Viņa lielajiem darbiem, 

teiciet To Kungu Viņa varenās godības 
dēļ!  

Teiciet Viņu ar bazūnes skaņām, teiciet 
Viņu ar stabulēm un cītarām!  

Teiciet Viņu ar bungām un vijīgām 
dejām, teiciet Viņu ar stīgu un flautas 

skaņām!  
Teiciet Viņu ar skanīgiem zvārguļiem, 

teiciet Viņu ar gaviļu zvaniem!  
Visi, kam dvaša, lai slavē To Kungu! 

Alelujā!  
(Ps. 150) 

  
2018. gadā mūsu draudzes ērģelēm 
apritēs 80 gadi, kopš tās izgatavotas 
Gēteborgā. Tam laikam tās skaitījās ļoti 
moderns instruments. 

Sv. Annas baznīcā gadsimtu gaitā bijušas 
vairākas ērģeles – pirmās 1641. gadā, 
kad pabeidza celt mūra baznīcu; 1775. 
gadā uzstādīts jauns – Jelgavas meistara 
Johana Heinriha Joahima būvēts 
instruments. 19. gs. baznīcā bijušas 
slavenā ērģeļbūvētāja Augusta Martina 
ērģeles, bet 1912. gadā – no Ščecinas 
ieceļojušā vācu meistara Bārnima 
Grīneberga būvētās 2-manuāļu ērģeles, 
kas gāja bojā II Pasaules kara laikā. Pēc 
kara dievkalpojumos ticis spēlēts mazais 
kājminamais harmonijs, bet no 1960. 
gada – meistaru Jēkaba un Tobiasa 
Jauģiešu būvētās nelielās ērģeles, kas 20. 
gs. 90-tajos gados atdotas citai draudzei.  
 
1994. gadā Sv. Annas dievnams iegūst 
daudz lielākas un reģistriem bagātākas, 
zviedru draudzes dāvinātās un 
ērģelnieka Bengta Almfjorda uzstādītās 
ērģeles ar 37 reģistriem. Šis instruments 
kalpo draudzei vēl joprojām. Tās ir 20. 
gs. zviedru meistaru firmas „Olof 
Hammarberg” (Gēteborga) 1938. gadā 
būvētās romantiskā stila ērģeles ar trim 
manuāļiem (klaviatūrām) un pedāli (ar 
kājām spēlējamo taustiņu rinda), un var 
nodrošināt lielisku, daudzkrāsainu 
koncertērģeļu skanējumu. Šīm ērģelēm 
ir 37 reģistri (2072 stabules) un 
pneimatiskā traktūra (gaisa padeves 
sistēma). 20. gs. 70-tajos gados ērģeles 
tikušas pārveidotas uz vairāk 
neobarokālu stilu, mainot dažus  
reģistrus. Par mūsu draudzes ērģeļu 
labskanību un uzlabošanu jau vairākus 
gadus rūpējas Latvijā dzīvojošais 
holandiešu ērģeļmeistars Peter van den 
Akker. Ērģeles atsaucīgi novērtējuši 
daudzi Latvijas un ārzemju mūziķi 
koncertos un dievkalpojumos. 
Tomēr, kā jau katrs mehānisms, arī  

Ķēniņa Dāvida skulptūra, 
kas rotājusi Sv. Annas baznīcas iepriekšējās ērģeles 20.gs. sākumā 

 Tad sekoja mans spilgtākais 
piedzīvojums ar Dievu. Rudenī bija 
paredzēta kāda kristīga nometne. Tajā 
var pieteikties tikai tad, ja tevi iesaka 
kāds, kas tajā jau ir piedalījies, tātad 
man bija sponsors. Es pieteicos vasarā, 
bet visas vietas bija aizņemtas, un es 
paliku pirmā aiz strīpas. Cerības tikt bija 
tikai tad, ja kāds atsakās. 
Tā visu vasaru nekas nemainījās. Tomēr 
ik pa laikam es sajutu spēcīgu vēlēšanos 
lūgt Dievu, ka es vēlos tur būt. Šī ir arī 
līdz šim vienīgā reize, kad es apsolīju ‒ ja 
es būšu šai nometnē, tad es iziešu visu 
dalībnieku priekšā un liecināšu par to, ka 
Dievs ir ārsts mūsu brūcēm. 
Tuvojās nometnes laiks. Neskatoties uz 
to, ka nekas nebija mainījies, es darbā 
biju visu sakārtojusi, lai varētu braukt. 
Jau pavisam tuvu nometnes laikam, esot 
darbā, es pēkšņi sajutu spēcīgu 
vēlēšanos aizsūtīt īsziņu savam 
sponsoram ar tekstu, ka es ticu un ceru, 
ka varēšu piedalīties nometnē. 
Atnāca īsziņa, ka nekas nav mainījies. 
Bet... DIEVS MANI NEAIZMIRSA! Pēc 
pusstundas atnāca ziņa ‒ ir atbrīvojusies 
viena vieta, un es varēšu braukt. Tas bija 
grūti, bet es turēju savu solījumu Dievam 
un liecināju par Dieva varenajiem 
darbiem manā dzīvē. 
Es zinu, ka šī nometne maina daudzu 
dzīves. Katrs tajā ierauga ko savu. Man 
tā bija mīlestība. Visu dodoša un neko 
negaidoša pretī. To es saņēmu un tas ir 
tas, ko es mācos ar dažādām sekmēm 
tikai 2,5 gadus. Mīlēt Dievu. Un mīlēt arī 
cilvēkus, darīt viņiem labu, neko 
negaidot pretī. Ieraudzīt Kristus upuri un 
saprast, ka mēs nekādi par to nevaram 
atlīdzināt, lai ko darītu. Tāpēc tā arī ir 
Dieva bezgalīgā mīlestība. Ir reizes, kad 
aizvien klūpu, sagaidot no cilvēkiem 
vairāk, nekā viņi man var iedot, bet 
tagad es zinu, ka ir Viens, kas mani 
nekad neatstās un kuram varu lūgt 
palīdzību. 
 

Vai var māte aizmirst savu zīdaini un 
neapžēloties par savu miesīgu bērnu? 

Un, ja pat māte to aizmirstu, Es tevi 
neaizmirsīšu. Redzi, abu Savu roku 

plaukstās Es tevi esmu iezīmējis; tavi 
mūri ir vienmēr Manā priekšā.  

(Jes. 49:15-16) 
 
Atdod man Savu pestīšanas prieku 
 
Ir kāda lieta, ko es gribētu lūgt Dievam. 
Patiesu prieku. Tādu, kāds ir bērniem. 
Tagad mans prieks ir sastindzis. Varētu 
iebilst, tas jau visiem ar gadiem. Nē, es 
zinu, ka tam ir cits iemesls. Un es zinu, 
kad mans prieks sastinga. Tad, kad mans  

brālis aizgāja bojā. Arī šādos brīžos Dievs 
dod mierinājumu un ir tuvu klāt. Tomēr 
kopš tās dienas es nespēju tā pavisam 
īsti priecāties. 
Tēvs, manī nav sava prieka, dod man 
Savu prieku, jo kā gan es varu dot citiem 
to, kā man nav! 
 

Slavēts lai ir mūsu Kunga Jēzus Kristus 
Dievs un Tēvs, žēlastības Tēvs un 

iepriecināšanas Dievs, kas mūs 
iepriecina visās mūsu bēdās, ka mēs 

tos, kam ir kādas bēdas, varam 
iepriecināt ar to iepriecu, ko paši no 
Dieva esam saņēmuši. (2.Kor. 1:3-4) 

 
Mēs savā dzīvē uzceļam daudz un 
dažādus mūrus, lai sevi pasargātu. Kādā 
brīdī tie kļūst tik biezi, ka paši vairs 
nespējam no tiem izlauzties. Tajos nav 
jāpaliek ieslodzītiem. Tu vari lūgt, lai 
Jēzus Kristus Vārdā tie tiktu salauzti: 
 
1. Elkdievība. 
Tu esi man vienīgais Dievs un nav nekā 
cita, pie kā es ķeros, kad man ir grūtības. 
 

Bet pasaules mūžu valdniekam, 
neiznīcīgam, neredzamam vienīgajam 

Dievam lai ir gods un slava mūžu mūžos. 
Āmen. (1.Tim. 1:17) 

 
2. Neticība. 
Tēvs, palīdzi man ticēt pat tad, kad nav 
cerību. Palīdzi pastāvēt ticībā pat tad, 
kad visi saka ‒ liecies mierā, te vairs 
neko nevar līdzēt. 
 

Viņam tā vēl runājot, kādi no sinagogas 
priekšnieka nāk un saka: "Tava meita jau 

nomirusi, ko tu vēl apgrūtini Mācītāju." 
Bet Jēzus, šo vārdu neievērodams, sacīja 
uz sinagogas priekšnieku: "Nebīsties, tici 

vien!" (Mk. 5:35-36) 
 
3. Lepnums. 
Cik nepatīkami tas skan ‒ būt 
pazemotam. Tēvs, kā tas ir ‒ būt 
pazemotam, lai ieraudzītu Tavu ceļu? Es 
atsakos no savas lepnības, lai iemācītos 
Tavu ceļu. 
 

Pazemīgos Viņš vada Savā taisnībā, un 
tiem, kas pazemoti, Viņš māca Savu ceļu. 

(Ps. 25:9) 
 
4. Maldi. 
Es atsakos no savām iedomām un 
maldiem. Es izvēlos patiesības ceļu. 
Palīdzi man staigāt Tavā patiesībā. 
 

Es izredzēju sev patiesības ceļu, es turu 
sev acu priekšā Tavus rīkojumus. 

(Ps. 119:30) 

5. Nedrošība, jo jūties nemīlēts. 
 
Vai vēl kāds uz šī pasaules ir atdevis savu 
dzīvību par mani? Dievs, palīdzi man 
noticēt, ka nav lielākas mīlestības kā tā, 
ar ko Tu mūs mīli. 
 

Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš 
devis Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai 

neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet 
dabūtu mūžīgo dzīvību, jo Dievs Savu 

Dēlu nav sūtījis pasaulē, lai Tas pasauli 
tiesātu, bet lai pasaule caur Viņu tiktu 

glābta. (Jņ. 3:16-17) 
 
6. Atraidījuma sajūta. 
Kad nav, uz ko paļauties, Tu esi vienīgais, 
kas neatraida, kam vienmēr ir laiks 
priekš manis. Tu klausi manas muļķības 
un Tev neliekas tās smieklīgas. Ja vien es 
vienmēr atcerētos grūtībās lūgt Tevi 
palīgā. Tu vienmēr atbildi un sniedz 
mierinājumu, kad Tevi lūdz. 
 

Jo Es zinu, kādas Man domas par jums, 
saka Tas Kungs, miera un glābšanas 

domas un ne ļaunuma un ciešanu 
domas, ka Es jums beigās došu to, ko jūs 

cerat. Kad jūs Mani tad piesauksit, Es 
jums atbildēšu, un, kad jūs nāksit un 

Mani pielūgsit, Es jūs paklausīšu. Kad jūs 
Mani meklēsit, jūs Mani atradīsit. 

Ja jūs no visas sirds Mani meklēsit, Es 
būšu atrodams, tā saka Tas Kungs, un Es 
jūs salasīšu kopā no visām tautām un no 

visām tām vietām, uz kurieni Es jūs 
izraidīju, saka Tas Kungs, un atvedīšu jūs 
atpakaļ tanī vietā, no kurienes Es jūs liku 

aizvest! (Jer. 29:11-14) 
 
7. Izmisums zaudējuma dēļ. 
Kristu, esi man līdzās manās bēdās. Es 
ticu, ka arī no visdziļākās tumsas Tu, 
Dievs, mūs izved un beigās piepildi ar 
Savu prieku. 
 

Bet ne vien par to: mēs teicam sevi 
laimīgus arī savās ciešanās, zinādami, ka 

ciešanas rada izturību, izturība - 
pastāvību, pastāvība - cerību, bet cerība 

nepamet kaunā, jo mūsu sirdīs izlieta 
Dieva mīlestība ar Svēto Garu, kas mums 

dots. (Rm. 5:3-5) 
 

8. Nepiedošana. 
Mans Debesu Tēvs, lai cik grūti tas būtu, 
bet Tavs Vārds ir skaidrs ‒ ja es piedodu, 
tad arī Tu man piedod.  
Piedošana dara mani brīvu. 
 

Jo, kad jūs cilvēkiem viņu noziegumus 
piedosit, tad jums jūsu Debesu Tēvs 

arīdzan piedos. 
 (Mt. 6:14) 

 

ērģeles prasa kopšanu un remontu. Lai 
arī daudziem šķiet, ka ērģeles skan labi 
un dievkalpojumos un koncertos nekas 
netraucē baudīt labu mūziku, apsekojot 
instrumentu, atklājās, ka steidzami 
nepieciešama ērģeļu tīrīšana no 
putekļiem, griestu apmetuma kaļķiem 
un citiem gružiem. Šāda tīrīšana optimāli 
jāveic reizi – divas reizes 10 gados pie 
labiem apstākļiem. Mūsu baznīcā ir 
vairākkārt veikti iekštelpas remonti un 
bēniņu tīrīšana, kas radīja daudz gružu. 
Parādījušies arī pneimatiskās sistēmas 
traucējumi (neizslēdzas kāds no 
reģistriem, dažādas blakus skaņas un 
trokšņi, novēloti ieskanas atsevišķas 
stabules vai pat stabuļu rindas utt.). 
Dažu reģistru vairākas stabules 
nepieciešams remontēt, jo tās neskan 
vispār. Drīzumā nepieciešams mainīt 
ādas membrānas, kas īpaši cieš no 
straujām temperatūras un mitruma 
svārstībām. 
1994. gadā, kad ērģeles tika uzstādītas, 
tās dažādu objektīvu iemeslu dēļ netika 
pabeigtas: 1) netika uzbūvēts prospekts 
– ērģeļu dekoratīvais aizsargpanelis; 2) 
netika ievietots viens no reģistriem  

`Zimbal 3 chor` (tulkojumā – kokļu koris), 
3) netika iebūvēta dinamisko gradāciju 
maiņu iekārta `sväller man. III` (3. 
manuāļa skaļuma regulators), jo nebija 
pieejams šīs iekārtas mehānisma 
paraugs. Šāda iekārta mūsu tipa ērģelēm 
ir ļoti nepieciešama – tas ļautu 
pakāpeniski noklusināt un tāpat attiecīgi 
arī audzēt skanējuma dinamiku, kas 
atbilst mūsdienu mūzikas interpretācijas 
prasībām. `Sväller` iekārtas iebūvēšanai 
nepieciešami 2000 - 2500 Euro. Jau 
uzbūvētās ērģelēs ievietot šo sistēmu ir 
diezgan komplicēti.  
 
Plānots, ka remontdarbus veiks 
sertificēts ērģeļmeistars Alvis Melbārdis 
sadarbībā ar skaņotāju Peter van den 
Akker un mūsu draudzes locekli, 
kokapstrādes inženieri, LLU pasniedzēju 
Edgaru Bukšānu. Lai šos darbus īstenotu, 
ļoti nepieciešami ziedojumi, ko var veikt 
gan ar pārskaitījumu uz draudzes kontu, 
norādot mērķi „Ērģeļu remontam”, vai 
arī speciāli šim mērķim paredzētajā 
ziedojumu kastītē. Draudze pateicas par 
atbalstu šī vērtīgā instrumenta 
uzturēšanai un pilnveidošanai! 

 



LIECĪBA  KALPOŠANA 

9. Depresija. 
Kāpēc tu, mana sirds, esi tik noskumusi, 
kāpēc tik izmisusi? Šai brīdī izvēlos likt 
savu cerību uz Dievu. Kristu, Tu esi mans 
Pestītājs, Tu esi mans Glābējs, es atdodu 
Tev visu savu tumsu un skumjas. Tu 
piepildi mani ar Savu prieku un līksmi. 
 

 Par to man tīkas domāt, kad sirds ir 
pilna, kā es kādreiz ticīgo pulkā gāju 

Dieva namā ar skaņām gavilēm un 
slavas dziesmām svētceļotāju vidū. 

Kāpēc tu esi tik izmisusi, mana dvēsele, 
un tik nemiera pilna manī? Ceri uz 

Dievu! Jo es Viņam vēl pateikšos, savam 
glābējam un savam Dievam! (Ps. 42:5-6) 
 

10. Uzvarēts ienaidnieks. 
Velna viltībām nav nekādas varas pār 
mani, jo Tas Kungs ir mana stiprā pils. 
Kristus ir uzvarējis sātanu. Es lūdzu Dievu 
Garā ik brīdi, lai mani pasargā no visa 
ļauna. 
 

Beidzot - topiet stipri savā Kungā un 
Viņa varenajā spēkā. Bruņojieties ar 
visiem Dieva ieročiem, lai jūs varētu 

pretī stāties velna viltībām. (Ef. 6:10-11) 

 

 
Ja arī Tev ir liecība, 

kas var palīdzēt kādam citam brālim 
vai māsai tikt pāri grūtībām un 

pieaugt ticībā, 
aicinām to iesniegt, sūtot uz e-pastu 

 
 aizlugumi@jelgavasannasbaznica.lv  

 
vai atstājot draudzes kancelejā, 

pievienojot savus kontaktus. 

 Tuvojieties Dievam, tad Viņš tuvosies 
jums. (Jēk. 4:8) 

 
Kas ir mazās jeb mājas grupas? Kopš 
pagājušā gada mūsu draudzes brāļi un 
māsas nelielos sastāvos tiekas arī ārpus 
baznīcas sienām un dievkalpojumiem, lai 
papildus lasītu Dieva Vārdu, dalītos ar 
savām liecībām, pieredzi ceļā ar Dievu 
un kopā lūgtu. Kāpēc šādas mājas grupas 
ir nepieciešamas? Tā ir izplatīta prakse 
daudzviet Latvijā un pasaulē. Kā saka 
Dieva Vārds – „Atkal Es jums saku: ja 
divi no jums virs zemes ir vienā prātā 
kaut kādas lietas dēļ, ko tie grib lūgt, 
tad Mans Debesu Tēvs to tiem dos. Jo, 
kur divi vai trīs ir sapulcējušies Manā 
Vārdā, tur Es esmu viņu vidū.” (Mt. 
18:19-20). 
Dažkārt jūtam, ka mums nepietiek tikai 
ar vienu reizi nedēļā dievkalpojuma 
laikā, kad satiekam citus mūsu draudzes 
locekļus, bet gribētos labāk iepazīties, 
aprunāties, dalīties pieredzē par 
piedzīvoto kopā ar Dievu. Šo iespēju 
sniedz mājas grupas. Šīs tikšanās parasti 
notiek reizi nedēļā, kādā darbadienas 
vakarā, mājās pie kāda no draudzes 
locekļiem, lai pāris stundas nošķirtu 
Dievam un līdzcilvēkiem.  

Mājas grupās veidojas ciešāka 
sadraudzība starp draudzes locekļiem, 
kas ir ļoti dažādi gan vecuma, gan ticības 
pieredzes ziņā – katram savs ceļš pie 
Dieva, atšķirīgs ticības mērs un konkrētā 
dzīves situācija, tomēr visus vieno vēlme 
pieaugt ticībā. Mazo grupu formāti ir 
dažādi – ir grupas tikai māsām vai tikai 
brāļiem, jo dažkārt kādus jautājumus 
vieglāk izrunāt starp sava dzimuma 
pārstāvjiem, bet ir arī jauktās grupas, kas 
īpaši piemērotas ģimenes locekļiem. 
Grupās valda savstarpēja uzticēšanās, 
tās saliedē un sniedz atbalstu brāļiem un 
māsām kā priecīgos, tā arī pārbaudījumu 
brīžos. Jāņem vērā, ka mājas grupas 
nekādā ziņā neaizstāj dievkalpojumus, 
bet ir kā papildus iespēja būt 
sadraudzībā ar Dievu un citiem 
cilvēkiem. Optimālais mājas grupiņas 
lielums ir no 3 līdz 8 cilvēkiem. Tajās ir 
gan pieredzējuši kristieši, gan 
jauniesācēji, kas ir ticības ceļa sākumā. 
 
Savā pieredzē dalās kāda māsa: „Kāpēc 
es nāku uz mājas grupiņu? Es pati vēl 
nejūtos tik pieredzējusi ticības lietās, 
tāpēc man ļoti palīdz citu māsu pieredze 
– gan kā labāk izprast Bībeli, gan 
praktiskā pieredze, dzīvojot kristīgu  
 

dzīvi. Tā ir arī iespēja kaut nedaudz 
vairāk laika veltīt Dievam, un, protams, 
kopā lūgt. Sākumā tas nebija viegli, bet 
es redzu, ka ir uzklausītas lūgšanas – 
kopš mēs nākam kopā, es jūtu, kā es pati 
esmu mainījusies un arī citas māsas. Ne 
vienmēr ir viegli atrast laiku, saņemties 
un atnākt, tomēr katra mūsu tikšanās ir 
kā svētki, kas palīdz un iedvesmo 
turpmākajā dzīvē, jo būt par kristieti šajā 
pasaulē nebūt nav tik vienkārši”.   
 
Ja jums ir vēlme pievienoties kādai 
mājas grupiņai, aicinām to darīt, 
sazinoties ar grupiņu vadītājiem: 
- brāļu grupa Rinalds, tel. 29111510, 
- māsu grupa Vita, tel. 29656207, 
- jauktā grupiņa Valdis, tel. 29418944, 
- ģimeņu grupiņa Edgars, tel. 26372288. 
 
Ir nepieciešamība arī pēc jaunām māju 
grupām, tāpēc, ja kādam draudzes 
brālim vai māsai vienu vakaru nedēļā ir 
iespēja noturēt pie sevis mājas grupiņu, 
aicinām būt atsaucīgiem šim 
aicinājumam un to darīt, jo tā ir Dieva 
svētība gan dalībniekiem, gan mājai. Par 
savām iespējām aicinām sazināties ar 
draudzes mācītāju Kasparu KOVAĻOVU, 
tālrunis 25988060. 
 

AKTUĀLI PROJEKTI  

Tas Kungs ir mana manta un mans kauss. Tu esi tas, kas glabā un nodrošina man manu tiesu. Man mana daļa tikusi jaukā 
vietā, tiešām, skaists ir mans mantojums. Es slavēšu To Kungu, kas man devis padomu; pat naktī mana sirdsbalss ir 

paklausībā modra. Es skatīju To Kungu savā priekšā vienumēr, jo Viņš man ir pa labo roku, ka es nešaubītos. Tāpēc priecājās 
mana sirds un līksmoja mana mēle, un pat mana miesa dzīvos cerībā, jo Tu manu dvēseli nepametīsi nāves valstībā, nedz 
Savam Svētajam liksi redzēt iznīcību. Tu darīji man zināmu dzīvības ceļu, Tu piepildi mani ar prieku Sava vaiga priekšā, un 

jaukas, svētības pilnas dāvanas pie tavas labās rokas ir mūžīgi.” (Ps. 16:5-11) 
 

 

Draudzes padome vēlas informēt par diviem jauniem 
projektiem, pie kuriem šobrīd uzsākts darbs mūsu draudzē:  
 

1. Mūsu draudzes baznīcas teritorijas un tajā ietilpstošā 
dārza ilgtermiņa labiekārtojuma plāns; 

2. Baznīcas ēkas infrastruktūras un pieejamības 
uzlabošana draudzes locekļiem un viesiem. 

 
Darbs pie mūsu draudzes baznīcas teritorijas un tajā 
ietilpstošā dārza ilgtermiņa labiekārtojuma plāna izveides 
aizsākās 2016.gada beigās. Šī projekta pirmais solis bija 
labiekārtojuma priekšlikumu izstrāde, ko veica studenti un 
mācībspēki no Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) 
Arhitektūras un Būvniecības katedras. 
 
Teritorijas plānojums ir nepieciešams, lai draudze varētu labāk 
apsaimniekot un attīstīt mums piederošo teritoriju, padarītu 
to patīkamāku draudzes locekļiem un apmeklētājiem, 
izveidojot bērnu spēļu laukumu, labirintu ar pamudinājumu 
meklēt Dieva prātu, āra kapelu, nakts laikā izgaismojot 
teritoriju u.c. Tā kā nepieciešamo darbu apjoms ir ievērojams, 
šī projekta ieviešanai būs vajadzīgi vairāki gadi, tāpēc tā 
ieviešana tiks sadalīta vairākos posmos, sagatavojot nākamajai 
draudzes padomei darba dokumentu – plānu mums uzticētās 
teritorijas attīstīšanai. 
 
Ar studentu darbu rezultātiem draudzes padome iepazinās šī 
gada 16.janvārī un 18.februārī, kad mūsu baznīcā notika 
atvērtā sapulce visiem teritorijas attīstībā ieinteresētajiem 
draudzes locekļiem. Tie, kuri vēlējās, varēja iepazīties ar 
studentu priekšlikumu prezentācijām, piedalījās diskusijās un 
kopējā projekta apspriešanā. 
 
Šobrīd notiek darbs pie paša plāna izstrādes, ko varētu pabeigt 
līdz 2017.gada beigām. Teritorijas plānojuma sagatavošanu ir 
uzņēmušās veikt arhitekte Aija ZIEMEĻNIECE un ainavu 
arhitekte Una ĪLE, kas abas ir mūsu draudzes locekles, un ir 
izteikušas vēlmi to veikt kā ziedojumu draudzei. Ikviens  

draudzes loceklis ir aicināts ņemt aktīvu dalību šajā procesā, 
kamēr projekts ir plānošanas un izstrādes fāzē, lai vēlāk 
nebūtu iebildumu un pretenziju. Šis ir īstais laiks iesaistīties un 
sniegt savus priekšlikumus. 
 
Mūsu draudze pirmo reizi savā pastāvēšanas vēsturē ir 
pieteikusies Eiropas Savienības līdzfinansētai kultūrvēsturiskā 
mantojuma saglabāšanas programmai sadarbībā ar Jelgavas 
pilsētas domi un vēl divām draudzēm Jelgavā. Projekta 
ieviešanas gadījumā tiks uzlabota baznīcas ēkas 
infrastruktūra un pieejamība draudzes locekļiem un viesiem. 
Sākotnējais plāns bija pārklāt sekojošas sadaļas a) apturēt 
mūsu baznīcas pamatu un sienu bojāšanos, izveidojot baznīcas 
notekūdeņu drenāžas un uzstādot kolektoru/-s; b) vizuālā 
skata uzlabošana, restaurējot pamatu cokolu; c) torņa 
remonta 1.posms (starpstāvu grīdu izbūve, elektroinstalācija, 
kanalizācija), pieejas izveide skatu torņa stāvam, bibliotēkas 
un muzeja iekārtošana vienā stāvā. 
 
Sākotnēji plānotais projekta apjoms – 100 000 EUR, kur 17 648 
EUR ir draudzes līdzfinansējums. Iesniegtajam projektam tika 
piešķirts mazāks finansējums pret sākotnēji pieprasīto, tā 
rezultātā ir pieejami līdzekļi 72 000 EUR apjomā, ar draudzes 
līdzfinansējumu orientējoši 12 710 EUR apjomā. Tā kā baznīcas 
pamatu un sienu bojāšanās ir sasniegusi kritisko stāvokli, kad, 
to nenovēršot, var iestāties būtiski bojājumi, draudzes 
padomes prioritāte šajā projektā ir izveidot baznīcas 
notekūdeņu drenāžas un kolektoru sistēmu, kā arī restaurēt 
pamatu cokolu. Pārējās projekta sadaļas tiks skatītas atsevišķi, 
apsverot arī iespēju restaurēt telpu tornī, kur izveidot 
draudzes vēstures ekspozīciju un bibliotēku, ja tam atliks 
līdzekļi. Atbildīgie draudzē par projekta koordinēšanu ir 
Rinalds  DOMBROVSKIS un mācītājs Kaspars KOVAĻOVS. 
 
Mēs aicinām draudzes locekļus, kā arī firmas un organizācijas 
būt līdzdalīgiem baznīcas atjaunošanas darbos, kur šobrīd ir 
nepieciešams savākt līdzekļus draudzes līdzfinansējuma fonda 
izveidei 12 710 EUR apmērā. 

 

JAUNĀ DZIESMU GRĀMATA 

„Dievkalpojumā Dieva ceļi krustojas ar mūsējiem un krustcelēs stāv altāris. Dziesmu grāmata ir ceļvedis, kas prot dvēseli turp 
aizvest.” (LELB Arhibīskaps Jānis VANAGS) 

 
Ar Dieva svētību un draudzes ziedojumiem pie mums nu ir nonākušas jaunās Dziesmu grāmatas, kas izdotas 2015. gadā. Tās 
veidojuši LELB Baznīcmūzikas un liturģijas speciālisti mūziķu Ilzes Sprances, Māras Jermolovas un Viļa Kolma vadībā. Darbs pie 
jaunās Dziesmu grāmatas veidošanas sākās pirms vairāk kā 15 gadiem, kad bija nobriedusi nepieciešamība pēc jaunām un 
mūsdienīgām dziesmām. Tika izveidota grāmatas sagatavošanas komisija un draudžu mūziķi sāka iesūtīt savās draudzēs 
dziedātas dziesmas, bet vairāki komponisti – Ē. Ešenvalds, R. Dubra, R. Pauls, A. Kalējs, I. Mežaraups, L. Veitnere, M. Kalniņš, I. 
Baltābola, I. Zemzaris, V. Zilveris, V. Kolms un citi – piedāvāja savus jaunrades darbus šajā žanrā. Tāpat ilgstoši un pamatīgi tika 
strādāts pie dievkalpojuma liturģijas mūzikas vēsturiskās izpētes un jauniem variantiem. 
 
Dziesmu grāmatā ir 642 draudzes dziesmas, liturģisko dziedājumu varianti (Nr. 643-656) un psalmi katrai baznīcas gada 
svētdienai un svētku dienai (nodaļa Liturģiskais kalendārs, 742.-937.lpp.), kā arī dievkalpojumu kārtība, svētbrīži, lūgšanas. Tajā 
varam atrast gan mūsdienu autoru, gan arī senākas, 1992. un 1995. gados izdotajā grāmatā neiekļautas dziesmas, lūgšanas, 
himnas un liturģiskos dziedājumus. Krājumā ir identiski saglabāta liela daļa iepriekšējo, draudzēs jau sen pazīstamo dziesmu.  
Tomēr ir jābūt vērīgiem, jo vairākām pazīstamām un iecienītām dziesmām ir nedaudz izmainīta melodija un ritms, ņemot vērā to 
senākos variantus un oriģinālus. Šajā sakarā jāmin, ka iepriekšējā Dziesmu grāmatā šīs dziesmas tikušas vienkāršotas, lai 
draudzei tās būtu vieglāk iemācīties. Tāpat daudz dziesmu ir ar papildinātiem teksta pantiem. Ir arī dažas dziesmas, ko jaunajā 
izdevumā vairs neatradīsim.  
 
Pozitīvi, ka jaunajā Dziesmu grāmatā ir iekļauts Liturģiskais kalendārs ar attiecīgajam Baznīcas gada laikam atbilstošu psalmu 
tekstiem. Draudze var sekot līdzi šiem dziedājumiem un arī dziedāt kopā ar kori. Psalmu dziedāšana atdzimst Latvijas luterāņu 
baznīcā kā senbaznīcas mūzikas paraugs – gregoriskais dziedājums (kristīgajā baznīcā lietoti kopš 9. gadsimta). Tas ir veids, kā 
izdziedāt prozas tekstu, neizjaucot tā saturisko jēgu ar dziesmai raksturīgiem melodijas ritma akcentiem, kā tas būtu dzejā 
rakstītam tekstam. Dziesmu grāmatai ir pieejami divi formāti. Pirmā iznāca maza formāta grāmatiņa, kuru ērti pārnēsāt, bet 
dziesmu vārdi tajā bija grūti salasāmi mazā burtu izmēra dēļ. Mūsu draudze ir iegādājusies lielāka formāta Dziesmu grāmatu, ko 
nu varam lietot ikdienā un svētkos. Jaunajā Dziesmu grāmatā ir iekļautas dziesmas ar melodiju un teksta pantiem, bet nav nošu  
partijas ērģelniekiem un daudzbalsīgam korim. Tāpēc, lai atvieglotu kalpošanu draudzes mūziķiem, 2017.gada sākumā izdota arī 
Ērģelnieku grāmata, kur katram korālim ir viens vai vairāki četrbalsīgi aranžējumi ērģelēm vai korim. Lai būtu ērtāk sekot 
dievkalpojuma norisei, mūsu draudzes dievkalpojuma liturģisko kārtību lapiņas ir pievienotas pie Dziesmu grāmatas, tāpēc 
lūdzam tās pēc dievkalpojuma atstāt baznīcā nākamajām reizēm. 

Draudzes ērģelniece Māra ANSONSKA. 

 



LIECĪBA  KALPOŠANA 

9. Depresija. 
Kāpēc tu, mana sirds, esi tik noskumusi, 
kāpēc tik izmisusi? Šai brīdī izvēlos likt 
savu cerību uz Dievu. Kristu, Tu esi mans 
Pestītājs, Tu esi mans Glābējs, es atdodu 
Tev visu savu tumsu un skumjas. Tu 
piepildi mani ar Savu prieku un līksmi. 
 

 Par to man tīkas domāt, kad sirds ir 
pilna, kā es kādreiz ticīgo pulkā gāju 

Dieva namā ar skaņām gavilēm un 
slavas dziesmām svētceļotāju vidū. 

Kāpēc tu esi tik izmisusi, mana dvēsele, 
un tik nemiera pilna manī? Ceri uz 

Dievu! Jo es Viņam vēl pateikšos, savam 
glābējam un savam Dievam! (Ps. 42:5-6) 
 

10. Uzvarēts ienaidnieks. 
Velna viltībām nav nekādas varas pār 
mani, jo Tas Kungs ir mana stiprā pils. 
Kristus ir uzvarējis sātanu. Es lūdzu Dievu 
Garā ik brīdi, lai mani pasargā no visa 
ļauna. 
 

Beidzot - topiet stipri savā Kungā un 
Viņa varenajā spēkā. Bruņojieties ar 
visiem Dieva ieročiem, lai jūs varētu 

pretī stāties velna viltībām. (Ef. 6:10-11) 

 

 
Ja arī Tev ir liecība, 

kas var palīdzēt kādam citam brālim 
vai māsai tikt pāri grūtībām un 

pieaugt ticībā, 
aicinām to iesniegt, sūtot uz e-pastu 

 
 aizlugumi@jelgavasannasbaznica.lv  

 
vai atstājot draudzes kancelejā, 

pievienojot savus kontaktus. 

 Tuvojieties Dievam, tad Viņš tuvosies 
jums. (Jēk. 4:8) 

 
Kas ir mazās jeb mājas grupas? Kopš 
pagājušā gada mūsu draudzes brāļi un 
māsas nelielos sastāvos tiekas arī ārpus 
baznīcas sienām un dievkalpojumiem, lai 
papildus lasītu Dieva Vārdu, dalītos ar 
savām liecībām, pieredzi ceļā ar Dievu 
un kopā lūgtu. Kāpēc šādas mājas grupas 
ir nepieciešamas? Tā ir izplatīta prakse 
daudzviet Latvijā un pasaulē. Kā saka 
Dieva Vārds – „Atkal Es jums saku: ja 
divi no jums virs zemes ir vienā prātā 
kaut kādas lietas dēļ, ko tie grib lūgt, 
tad Mans Debesu Tēvs to tiem dos. Jo, 
kur divi vai trīs ir sapulcējušies Manā 
Vārdā, tur Es esmu viņu vidū.” (Mt. 
18:19-20). 
Dažkārt jūtam, ka mums nepietiek tikai 
ar vienu reizi nedēļā dievkalpojuma 
laikā, kad satiekam citus mūsu draudzes 
locekļus, bet gribētos labāk iepazīties, 
aprunāties, dalīties pieredzē par 
piedzīvoto kopā ar Dievu. Šo iespēju 
sniedz mājas grupas. Šīs tikšanās parasti 
notiek reizi nedēļā, kādā darbadienas 
vakarā, mājās pie kāda no draudzes 
locekļiem, lai pāris stundas nošķirtu 
Dievam un līdzcilvēkiem.  

Mājas grupās veidojas ciešāka 
sadraudzība starp draudzes locekļiem, 
kas ir ļoti dažādi gan vecuma, gan ticības 
pieredzes ziņā – katram savs ceļš pie 
Dieva, atšķirīgs ticības mērs un konkrētā 
dzīves situācija, tomēr visus vieno vēlme 
pieaugt ticībā. Mazo grupu formāti ir 
dažādi – ir grupas tikai māsām vai tikai 
brāļiem, jo dažkārt kādus jautājumus 
vieglāk izrunāt starp sava dzimuma 
pārstāvjiem, bet ir arī jauktās grupas, kas 
īpaši piemērotas ģimenes locekļiem. 
Grupās valda savstarpēja uzticēšanās, 
tās saliedē un sniedz atbalstu brāļiem un 
māsām kā priecīgos, tā arī pārbaudījumu 
brīžos. Jāņem vērā, ka mājas grupas 
nekādā ziņā neaizstāj dievkalpojumus, 
bet ir kā papildus iespēja būt 
sadraudzībā ar Dievu un citiem 
cilvēkiem. Optimālais mājas grupiņas 
lielums ir no 3 līdz 8 cilvēkiem. Tajās ir 
gan pieredzējuši kristieši, gan 
jauniesācēji, kas ir ticības ceļa sākumā. 
 
Savā pieredzē dalās kāda māsa: „Kāpēc 
es nāku uz mājas grupiņu? Es pati vēl 
nejūtos tik pieredzējusi ticības lietās, 
tāpēc man ļoti palīdz citu māsu pieredze 
– gan kā labāk izprast Bībeli, gan 
praktiskā pieredze, dzīvojot kristīgu  
 

dzīvi. Tā ir arī iespēja kaut nedaudz 
vairāk laika veltīt Dievam, un, protams, 
kopā lūgt. Sākumā tas nebija viegli, bet 
es redzu, ka ir uzklausītas lūgšanas – 
kopš mēs nākam kopā, es jūtu, kā es pati 
esmu mainījusies un arī citas māsas. Ne 
vienmēr ir viegli atrast laiku, saņemties 
un atnākt, tomēr katra mūsu tikšanās ir 
kā svētki, kas palīdz un iedvesmo 
turpmākajā dzīvē, jo būt par kristieti šajā 
pasaulē nebūt nav tik vienkārši”.   
 
Ja jums ir vēlme pievienoties kādai 
mājas grupiņai, aicinām to darīt, 
sazinoties ar grupiņu vadītājiem: 
- brāļu grupa Rinalds, tel. 29111510, 
- māsu grupa Vita, tel. 29656207, 
- jauktā grupiņa Valdis, tel. 29418944, 
- ģimeņu grupiņa Edgars, tel. 26372288. 
 
Ir nepieciešamība arī pēc jaunām māju 
grupām, tāpēc, ja kādam draudzes 
brālim vai māsai vienu vakaru nedēļā ir 
iespēja noturēt pie sevis mājas grupiņu, 
aicinām būt atsaucīgiem šim 
aicinājumam un to darīt, jo tā ir Dieva 
svētība gan dalībniekiem, gan mājai. Par 
savām iespējām aicinām sazināties ar 
draudzes mācītāju Kasparu KOVAĻOVU, 
tālrunis 25988060. 
 

AKTUĀLI PROJEKTI  

Tas Kungs ir mana manta un mans kauss. Tu esi tas, kas glabā un nodrošina man manu tiesu. Man mana daļa tikusi jaukā 
vietā, tiešām, skaists ir mans mantojums. Es slavēšu To Kungu, kas man devis padomu; pat naktī mana sirdsbalss ir 

paklausībā modra. Es skatīju To Kungu savā priekšā vienumēr, jo Viņš man ir pa labo roku, ka es nešaubītos. Tāpēc priecājās 
mana sirds un līksmoja mana mēle, un pat mana miesa dzīvos cerībā, jo Tu manu dvēseli nepametīsi nāves valstībā, nedz 
Savam Svētajam liksi redzēt iznīcību. Tu darīji man zināmu dzīvības ceļu, Tu piepildi mani ar prieku Sava vaiga priekšā, un 

jaukas, svētības pilnas dāvanas pie tavas labās rokas ir mūžīgi.” (Ps. 16:5-11) 
 

 

Draudzes padome vēlas informēt par diviem jauniem 
projektiem, pie kuriem šobrīd uzsākts darbs mūsu draudzē:  
 

1. Mūsu draudzes baznīcas teritorijas un tajā ietilpstošā 
dārza ilgtermiņa labiekārtojuma plāns; 

2. Baznīcas ēkas infrastruktūras un pieejamības 
uzlabošana draudzes locekļiem un viesiem. 

 
Darbs pie mūsu draudzes baznīcas teritorijas un tajā 
ietilpstošā dārza ilgtermiņa labiekārtojuma plāna izveides 
aizsākās 2016.gada beigās. Šī projekta pirmais solis bija 
labiekārtojuma priekšlikumu izstrāde, ko veica studenti un 
mācībspēki no Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) 
Arhitektūras un Būvniecības katedras. 
 
Teritorijas plānojums ir nepieciešams, lai draudze varētu labāk 
apsaimniekot un attīstīt mums piederošo teritoriju, padarītu 
to patīkamāku draudzes locekļiem un apmeklētājiem, 
izveidojot bērnu spēļu laukumu, labirintu ar pamudinājumu 
meklēt Dieva prātu, āra kapelu, nakts laikā izgaismojot 
teritoriju u.c. Tā kā nepieciešamo darbu apjoms ir ievērojams, 
šī projekta ieviešanai būs vajadzīgi vairāki gadi, tāpēc tā 
ieviešana tiks sadalīta vairākos posmos, sagatavojot nākamajai 
draudzes padomei darba dokumentu – plānu mums uzticētās 
teritorijas attīstīšanai. 
 
Ar studentu darbu rezultātiem draudzes padome iepazinās šī 
gada 16.janvārī un 18.februārī, kad mūsu baznīcā notika 
atvērtā sapulce visiem teritorijas attīstībā ieinteresētajiem 
draudzes locekļiem. Tie, kuri vēlējās, varēja iepazīties ar 
studentu priekšlikumu prezentācijām, piedalījās diskusijās un 
kopējā projekta apspriešanā. 
 
Šobrīd notiek darbs pie paša plāna izstrādes, ko varētu pabeigt 
līdz 2017.gada beigām. Teritorijas plānojuma sagatavošanu ir 
uzņēmušās veikt arhitekte Aija ZIEMEĻNIECE un ainavu 
arhitekte Una ĪLE, kas abas ir mūsu draudzes locekles, un ir 
izteikušas vēlmi to veikt kā ziedojumu draudzei. Ikviens  

draudzes loceklis ir aicināts ņemt aktīvu dalību šajā procesā, 
kamēr projekts ir plānošanas un izstrādes fāzē, lai vēlāk 
nebūtu iebildumu un pretenziju. Šis ir īstais laiks iesaistīties un 
sniegt savus priekšlikumus. 
 
Mūsu draudze pirmo reizi savā pastāvēšanas vēsturē ir 
pieteikusies Eiropas Savienības līdzfinansētai kultūrvēsturiskā 
mantojuma saglabāšanas programmai sadarbībā ar Jelgavas 
pilsētas domi un vēl divām draudzēm Jelgavā. Projekta 
ieviešanas gadījumā tiks uzlabota baznīcas ēkas 
infrastruktūra un pieejamība draudzes locekļiem un viesiem. 
Sākotnējais plāns bija pārklāt sekojošas sadaļas a) apturēt 
mūsu baznīcas pamatu un sienu bojāšanos, izveidojot baznīcas 
notekūdeņu drenāžas un uzstādot kolektoru/-s; b) vizuālā 
skata uzlabošana, restaurējot pamatu cokolu; c) torņa 
remonta 1.posms (starpstāvu grīdu izbūve, elektroinstalācija, 
kanalizācija), pieejas izveide skatu torņa stāvam, bibliotēkas 
un muzeja iekārtošana vienā stāvā. 
 
Sākotnēji plānotais projekta apjoms – 100 000 EUR, kur 17 648 
EUR ir draudzes līdzfinansējums. Iesniegtajam projektam tika 
piešķirts mazāks finansējums pret sākotnēji pieprasīto, tā 
rezultātā ir pieejami līdzekļi 72 000 EUR apjomā, ar draudzes 
līdzfinansējumu orientējoši 12 710 EUR apjomā. Tā kā baznīcas 
pamatu un sienu bojāšanās ir sasniegusi kritisko stāvokli, kad, 
to nenovēršot, var iestāties būtiski bojājumi, draudzes 
padomes prioritāte šajā projektā ir izveidot baznīcas 
notekūdeņu drenāžas un kolektoru sistēmu, kā arī restaurēt 
pamatu cokolu. Pārējās projekta sadaļas tiks skatītas atsevišķi, 
apsverot arī iespēju restaurēt telpu tornī, kur izveidot 
draudzes vēstures ekspozīciju un bibliotēku, ja tam atliks 
līdzekļi. Atbildīgie draudzē par projekta koordinēšanu ir 
Rinalds  DOMBROVSKIS un mācītājs Kaspars KOVAĻOVS. 
 
Mēs aicinām draudzes locekļus, kā arī firmas un organizācijas 
būt līdzdalīgiem baznīcas atjaunošanas darbos, kur šobrīd ir 
nepieciešams savākt līdzekļus draudzes līdzfinansējuma fonda 
izveidei 12 710 EUR apmērā. 

 

JAUNĀ DZIESMU GRĀMATA 

„Dievkalpojumā Dieva ceļi krustojas ar mūsējiem un krustcelēs stāv altāris. Dziesmu grāmata ir ceļvedis, kas prot dvēseli turp 
aizvest.” (LELB Arhibīskaps Jānis VANAGS) 

 
Ar Dieva svētību un draudzes ziedojumiem pie mums nu ir nonākušas jaunās Dziesmu grāmatas, kas izdotas 2015. gadā. Tās 
veidojuši LELB Baznīcmūzikas un liturģijas speciālisti mūziķu Ilzes Sprances, Māras Jermolovas un Viļa Kolma vadībā. Darbs pie 
jaunās Dziesmu grāmatas veidošanas sākās pirms vairāk kā 15 gadiem, kad bija nobriedusi nepieciešamība pēc jaunām un 
mūsdienīgām dziesmām. Tika izveidota grāmatas sagatavošanas komisija un draudžu mūziķi sāka iesūtīt savās draudzēs 
dziedātas dziesmas, bet vairāki komponisti – Ē. Ešenvalds, R. Dubra, R. Pauls, A. Kalējs, I. Mežaraups, L. Veitnere, M. Kalniņš, I. 
Baltābola, I. Zemzaris, V. Zilveris, V. Kolms un citi – piedāvāja savus jaunrades darbus šajā žanrā. Tāpat ilgstoši un pamatīgi tika 
strādāts pie dievkalpojuma liturģijas mūzikas vēsturiskās izpētes un jauniem variantiem. 
 
Dziesmu grāmatā ir 642 draudzes dziesmas, liturģisko dziedājumu varianti (Nr. 643-656) un psalmi katrai baznīcas gada 
svētdienai un svētku dienai (nodaļa Liturģiskais kalendārs, 742.-937.lpp.), kā arī dievkalpojumu kārtība, svētbrīži, lūgšanas. Tajā 
varam atrast gan mūsdienu autoru, gan arī senākas, 1992. un 1995. gados izdotajā grāmatā neiekļautas dziesmas, lūgšanas, 
himnas un liturģiskos dziedājumus. Krājumā ir identiski saglabāta liela daļa iepriekšējo, draudzēs jau sen pazīstamo dziesmu.  
Tomēr ir jābūt vērīgiem, jo vairākām pazīstamām un iecienītām dziesmām ir nedaudz izmainīta melodija un ritms, ņemot vērā to 
senākos variantus un oriģinālus. Šajā sakarā jāmin, ka iepriekšējā Dziesmu grāmatā šīs dziesmas tikušas vienkāršotas, lai 
draudzei tās būtu vieglāk iemācīties. Tāpat daudz dziesmu ir ar papildinātiem teksta pantiem. Ir arī dažas dziesmas, ko jaunajā 
izdevumā vairs neatradīsim.  
 
Pozitīvi, ka jaunajā Dziesmu grāmatā ir iekļauts Liturģiskais kalendārs ar attiecīgajam Baznīcas gada laikam atbilstošu psalmu 
tekstiem. Draudze var sekot līdzi šiem dziedājumiem un arī dziedāt kopā ar kori. Psalmu dziedāšana atdzimst Latvijas luterāņu 
baznīcā kā senbaznīcas mūzikas paraugs – gregoriskais dziedājums (kristīgajā baznīcā lietoti kopš 9. gadsimta). Tas ir veids, kā 
izdziedāt prozas tekstu, neizjaucot tā saturisko jēgu ar dziesmai raksturīgiem melodijas ritma akcentiem, kā tas būtu dzejā 
rakstītam tekstam. Dziesmu grāmatai ir pieejami divi formāti. Pirmā iznāca maza formāta grāmatiņa, kuru ērti pārnēsāt, bet 
dziesmu vārdi tajā bija grūti salasāmi mazā burtu izmēra dēļ. Mūsu draudze ir iegādājusies lielāka formāta Dziesmu grāmatu, ko 
nu varam lietot ikdienā un svētkos. Jaunajā Dziesmu grāmatā ir iekļautas dziesmas ar melodiju un teksta pantiem, bet nav nošu  
partijas ērģelniekiem un daudzbalsīgam korim. Tāpēc, lai atvieglotu kalpošanu draudzes mūziķiem, 2017.gada sākumā izdota arī 
Ērģelnieku grāmata, kur katram korālim ir viens vai vairāki četrbalsīgi aranžējumi ērģelēm vai korim. Lai būtu ērtāk sekot 
dievkalpojuma norisei, mūsu draudzes dievkalpojuma liturģisko kārtību lapiņas ir pievienotas pie Dziesmu grāmatas, tāpēc 
lūdzam tās pēc dievkalpojuma atstāt baznīcā nākamajām reizēm. 

Draudzes ērģelniece Māra ANSONSKA. 

 



ZIEDOSIM MŪSU DIEVNAMA ĒRĢEĻU REMONTAM!  LIECĪBA 

Alelujā! Teiciet Dievu Viņa svētajā 
vietā, teiciet Viņu Viņa varas spēcīgajā 

cietoksnī - debesu izplatījumā!  
Teiciet Viņu par Viņa lielajiem darbiem, 

teiciet To Kungu Viņa varenās godības 
dēļ!  

Teiciet Viņu ar bazūnes skaņām, teiciet 
Viņu ar stabulēm un cītarām!  

Teiciet Viņu ar bungām un vijīgām 
dejām, teiciet Viņu ar stīgu un flautas 

skaņām!  
Teiciet Viņu ar skanīgiem zvārguļiem, 

teiciet Viņu ar gaviļu zvaniem!  
Visi, kam dvaša, lai slavē To Kungu! 

Alelujā!  
(Ps. 150) 

  
2018. gadā mūsu draudzes ērģelēm 
apritēs 80 gadi, kopš tās izgatavotas 
Gēteborgā. Tam laikam tās skaitījās ļoti 
moderns instruments. 

Sv. Annas baznīcā gadsimtu gaitā bijušas 
vairākas ērģeles – pirmās 1641. gadā, 
kad pabeidza celt mūra baznīcu; 1775. 
gadā uzstādīts jauns – Jelgavas meistara 
Johana Heinriha Joahima būvēts 
instruments. 19. gs. baznīcā bijušas 
slavenā ērģeļbūvētāja Augusta Martina 
ērģeles, bet 1912. gadā – no Ščecinas 
ieceļojušā vācu meistara Bārnima 
Grīneberga būvētās 2-manuāļu ērģeles, 
kas gāja bojā II Pasaules kara laikā. Pēc 
kara dievkalpojumos ticis spēlēts mazais 
kājminamais harmonijs, bet no 1960. 
gada – meistaru Jēkaba un Tobiasa 
Jauģiešu būvētās nelielās ērģeles, kas 20. 
gs. 90-tajos gados atdotas citai draudzei.  
 
1994. gadā Sv. Annas dievnams iegūst 
daudz lielākas un reģistriem bagātākas, 
zviedru draudzes dāvinātās un 
ērģelnieka Bengta Almfjorda uzstādītās 
ērģeles ar 37 reģistriem. Šis instruments 
kalpo draudzei vēl joprojām. Tās ir 20. 
gs. zviedru meistaru firmas „Olof 
Hammarberg” (Gēteborga) 1938. gadā 
būvētās romantiskā stila ērģeles ar trim 
manuāļiem (klaviatūrām) un pedāli (ar 
kājām spēlējamo taustiņu rinda), un var 
nodrošināt lielisku, daudzkrāsainu 
koncertērģeļu skanējumu. Šīm ērģelēm 
ir 37 reģistri (2072 stabules) un 
pneimatiskā traktūra (gaisa padeves 
sistēma). 20. gs. 70-tajos gados ērģeles 
tikušas pārveidotas uz vairāk 
neobarokālu stilu, mainot dažus  
reģistrus. Par mūsu draudzes ērģeļu 
labskanību un uzlabošanu jau vairākus 
gadus rūpējas Latvijā dzīvojošais 
holandiešu ērģeļmeistars Peter van den 
Akker. Ērģeles atsaucīgi novērtējuši 
daudzi Latvijas un ārzemju mūziķi 
koncertos un dievkalpojumos. 
Tomēr, kā jau katrs mehānisms, arī  

Ķēniņa Dāvida skulptūra, 
kas rotājusi Sv. Annas baznīcas iepriekšējās ērģeles 20.gs. sākumā 

 Tad sekoja mans spilgtākais 
piedzīvojums ar Dievu. Rudenī bija 
paredzēta kāda kristīga nometne. Tajā 
var pieteikties tikai tad, ja tevi iesaka 
kāds, kas tajā jau ir piedalījies, tātad 
man bija sponsors. Es pieteicos vasarā, 
bet visas vietas bija aizņemtas, un es 
paliku pirmā aiz strīpas. Cerības tikt bija 
tikai tad, ja kāds atsakās. 
Tā visu vasaru nekas nemainījās. Tomēr 
ik pa laikam es sajutu spēcīgu vēlēšanos 
lūgt Dievu, ka es vēlos tur būt. Šī ir arī 
līdz šim vienīgā reize, kad es apsolīju ‒ ja 
es būšu šai nometnē, tad es iziešu visu 
dalībnieku priekšā un liecināšu par to, ka 
Dievs ir ārsts mūsu brūcēm. 
Tuvojās nometnes laiks. Neskatoties uz 
to, ka nekas nebija mainījies, es darbā 
biju visu sakārtojusi, lai varētu braukt. 
Jau pavisam tuvu nometnes laikam, esot 
darbā, es pēkšņi sajutu spēcīgu 
vēlēšanos aizsūtīt īsziņu savam 
sponsoram ar tekstu, ka es ticu un ceru, 
ka varēšu piedalīties nometnē. 
Atnāca īsziņa, ka nekas nav mainījies. 
Bet... DIEVS MANI NEAIZMIRSA! Pēc 
pusstundas atnāca ziņa ‒ ir atbrīvojusies 
viena vieta, un es varēšu braukt. Tas bija 
grūti, bet es turēju savu solījumu Dievam 
un liecināju par Dieva varenajiem 
darbiem manā dzīvē. 
Es zinu, ka šī nometne maina daudzu 
dzīves. Katrs tajā ierauga ko savu. Man 
tā bija mīlestība. Visu dodoša un neko 
negaidoša pretī. To es saņēmu un tas ir 
tas, ko es mācos ar dažādām sekmēm 
tikai 2,5 gadus. Mīlēt Dievu. Un mīlēt arī 
cilvēkus, darīt viņiem labu, neko 
negaidot pretī. Ieraudzīt Kristus upuri un 
saprast, ka mēs nekādi par to nevaram 
atlīdzināt, lai ko darītu. Tāpēc tā arī ir 
Dieva bezgalīgā mīlestība. Ir reizes, kad 
aizvien klūpu, sagaidot no cilvēkiem 
vairāk, nekā viņi man var iedot, bet 
tagad es zinu, ka ir Viens, kas mani 
nekad neatstās un kuram varu lūgt 
palīdzību. 
 

Vai var māte aizmirst savu zīdaini un 
neapžēloties par savu miesīgu bērnu? 

Un, ja pat māte to aizmirstu, Es tevi 
neaizmirsīšu. Redzi, abu Savu roku 

plaukstās Es tevi esmu iezīmējis; tavi 
mūri ir vienmēr Manā priekšā.  

(Jes. 49:15-16) 
 
Atdod man Savu pestīšanas prieku 
 
Ir kāda lieta, ko es gribētu lūgt Dievam. 
Patiesu prieku. Tādu, kāds ir bērniem. 
Tagad mans prieks ir sastindzis. Varētu 
iebilst, tas jau visiem ar gadiem. Nē, es 
zinu, ka tam ir cits iemesls. Un es zinu, 
kad mans prieks sastinga. Tad, kad mans  

brālis aizgāja bojā. Arī šādos brīžos Dievs 
dod mierinājumu un ir tuvu klāt. Tomēr 
kopš tās dienas es nespēju tā pavisam 
īsti priecāties. 
Tēvs, manī nav sava prieka, dod man 
Savu prieku, jo kā gan es varu dot citiem 
to, kā man nav! 
 

Slavēts lai ir mūsu Kunga Jēzus Kristus 
Dievs un Tēvs, žēlastības Tēvs un 

iepriecināšanas Dievs, kas mūs 
iepriecina visās mūsu bēdās, ka mēs 

tos, kam ir kādas bēdas, varam 
iepriecināt ar to iepriecu, ko paši no 
Dieva esam saņēmuši. (2.Kor. 1:3-4) 

 
Mēs savā dzīvē uzceļam daudz un 
dažādus mūrus, lai sevi pasargātu. Kādā 
brīdī tie kļūst tik biezi, ka paši vairs 
nespējam no tiem izlauzties. Tajos nav 
jāpaliek ieslodzītiem. Tu vari lūgt, lai 
Jēzus Kristus Vārdā tie tiktu salauzti: 
 
1. Elkdievība. 
Tu esi man vienīgais Dievs un nav nekā 
cita, pie kā es ķeros, kad man ir grūtības. 
 

Bet pasaules mūžu valdniekam, 
neiznīcīgam, neredzamam vienīgajam 

Dievam lai ir gods un slava mūžu mūžos. 
Āmen. (1.Tim. 1:17) 

 
2. Neticība. 
Tēvs, palīdzi man ticēt pat tad, kad nav 
cerību. Palīdzi pastāvēt ticībā pat tad, 
kad visi saka ‒ liecies mierā, te vairs 
neko nevar līdzēt. 
 

Viņam tā vēl runājot, kādi no sinagogas 
priekšnieka nāk un saka: "Tava meita jau 

nomirusi, ko tu vēl apgrūtini Mācītāju." 
Bet Jēzus, šo vārdu neievērodams, sacīja 
uz sinagogas priekšnieku: "Nebīsties, tici 

vien!" (Mk. 5:35-36) 
 
3. Lepnums. 
Cik nepatīkami tas skan ‒ būt 
pazemotam. Tēvs, kā tas ir ‒ būt 
pazemotam, lai ieraudzītu Tavu ceļu? Es 
atsakos no savas lepnības, lai iemācītos 
Tavu ceļu. 
 

Pazemīgos Viņš vada Savā taisnībā, un 
tiem, kas pazemoti, Viņš māca Savu ceļu. 

(Ps. 25:9) 
 
4. Maldi. 
Es atsakos no savām iedomām un 
maldiem. Es izvēlos patiesības ceļu. 
Palīdzi man staigāt Tavā patiesībā. 
 

Es izredzēju sev patiesības ceļu, es turu 
sev acu priekšā Tavus rīkojumus. 

(Ps. 119:30) 

5. Nedrošība, jo jūties nemīlēts. 
 
Vai vēl kāds uz šī pasaules ir atdevis savu 
dzīvību par mani? Dievs, palīdzi man 
noticēt, ka nav lielākas mīlestības kā tā, 
ar ko Tu mūs mīli. 
 

Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš 
devis Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai 

neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet 
dabūtu mūžīgo dzīvību, jo Dievs Savu 

Dēlu nav sūtījis pasaulē, lai Tas pasauli 
tiesātu, bet lai pasaule caur Viņu tiktu 

glābta. (Jņ. 3:16-17) 
 
6. Atraidījuma sajūta. 
Kad nav, uz ko paļauties, Tu esi vienīgais, 
kas neatraida, kam vienmēr ir laiks 
priekš manis. Tu klausi manas muļķības 
un Tev neliekas tās smieklīgas. Ja vien es 
vienmēr atcerētos grūtībās lūgt Tevi 
palīgā. Tu vienmēr atbildi un sniedz 
mierinājumu, kad Tevi lūdz. 
 

Jo Es zinu, kādas Man domas par jums, 
saka Tas Kungs, miera un glābšanas 

domas un ne ļaunuma un ciešanu 
domas, ka Es jums beigās došu to, ko jūs 

cerat. Kad jūs Mani tad piesauksit, Es 
jums atbildēšu, un, kad jūs nāksit un 

Mani pielūgsit, Es jūs paklausīšu. Kad jūs 
Mani meklēsit, jūs Mani atradīsit. 

Ja jūs no visas sirds Mani meklēsit, Es 
būšu atrodams, tā saka Tas Kungs, un Es 
jūs salasīšu kopā no visām tautām un no 

visām tām vietām, uz kurieni Es jūs 
izraidīju, saka Tas Kungs, un atvedīšu jūs 
atpakaļ tanī vietā, no kurienes Es jūs liku 

aizvest! (Jer. 29:11-14) 
 
7. Izmisums zaudējuma dēļ. 
Kristu, esi man līdzās manās bēdās. Es 
ticu, ka arī no visdziļākās tumsas Tu, 
Dievs, mūs izved un beigās piepildi ar 
Savu prieku. 
 

Bet ne vien par to: mēs teicam sevi 
laimīgus arī savās ciešanās, zinādami, ka 

ciešanas rada izturību, izturība - 
pastāvību, pastāvība - cerību, bet cerība 

nepamet kaunā, jo mūsu sirdīs izlieta 
Dieva mīlestība ar Svēto Garu, kas mums 

dots. (Rm. 5:3-5) 
 

8. Nepiedošana. 
Mans Debesu Tēvs, lai cik grūti tas būtu, 
bet Tavs Vārds ir skaidrs ‒ ja es piedodu, 
tad arī Tu man piedod.  
Piedošana dara mani brīvu. 
 

Jo, kad jūs cilvēkiem viņu noziegumus 
piedosit, tad jums jūsu Debesu Tēvs 

arīdzan piedos. 
 (Mt. 6:14) 

 

ērģeles prasa kopšanu un remontu. Lai 
arī daudziem šķiet, ka ērģeles skan labi 
un dievkalpojumos un koncertos nekas 
netraucē baudīt labu mūziku, apsekojot 
instrumentu, atklājās, ka steidzami 
nepieciešama ērģeļu tīrīšana no 
putekļiem, griestu apmetuma kaļķiem 
un citiem gružiem. Šāda tīrīšana optimāli 
jāveic reizi – divas reizes 10 gados pie 
labiem apstākļiem. Mūsu baznīcā ir 
vairākkārt veikti iekštelpas remonti un 
bēniņu tīrīšana, kas radīja daudz gružu. 
Parādījušies arī pneimatiskās sistēmas 
traucējumi (neizslēdzas kāds no 
reģistriem, dažādas blakus skaņas un 
trokšņi, novēloti ieskanas atsevišķas 
stabules vai pat stabuļu rindas utt.). 
Dažu reģistru vairākas stabules 
nepieciešams remontēt, jo tās neskan 
vispār. Drīzumā nepieciešams mainīt 
ādas membrānas, kas īpaši cieš no 
straujām temperatūras un mitruma 
svārstībām. 
1994. gadā, kad ērģeles tika uzstādītas, 
tās dažādu objektīvu iemeslu dēļ netika 
pabeigtas: 1) netika uzbūvēts prospekts 
– ērģeļu dekoratīvais aizsargpanelis; 2) 
netika ievietots viens no reģistriem  

`Zimbal 3 chor` (tulkojumā – kokļu koris), 
3) netika iebūvēta dinamisko gradāciju 
maiņu iekārta `sväller man. III` (3. 
manuāļa skaļuma regulators), jo nebija 
pieejams šīs iekārtas mehānisma 
paraugs. Šāda iekārta mūsu tipa ērģelēm 
ir ļoti nepieciešama – tas ļautu 
pakāpeniski noklusināt un tāpat attiecīgi 
arī audzēt skanējuma dinamiku, kas 
atbilst mūsdienu mūzikas interpretācijas 
prasībām. `Sväller` iekārtas iebūvēšanai 
nepieciešami 2000 - 2500 Euro. Jau 
uzbūvētās ērģelēs ievietot šo sistēmu ir 
diezgan komplicēti.  
 
Plānots, ka remontdarbus veiks 
sertificēts ērģeļmeistars Alvis Melbārdis 
sadarbībā ar skaņotāju Peter van den 
Akker un mūsu draudzes locekli, 
kokapstrādes inženieri, LLU pasniedzēju 
Edgaru Bukšānu. Lai šos darbus īstenotu, 
ļoti nepieciešami ziedojumi, ko var veikt 
gan ar pārskaitījumu uz draudzes kontu, 
norādot mērķi „Ērģeļu remontam”, vai 
arī speciāli šim mērķim paredzētajā 
ziedojumu kastītē. Draudze pateicas par 
atbalstu šī vērtīgā instrumenta 
uzturēšanai un pilnveidošanai! 

 



LIECĪBA  2016. GADS SKAITĻOS 

Visa slava un pateicība Dievam. Viņš ir 
vienīgais, ar ko lielīties. Ir bijis daudz 
priecīgu notikumu, bet žēl, ka cilvēks ļauj 
Dievam darboties savā dzīvē tikai tad, 
kad sirds lūzt. Dievs nevēlas mūs sāpināt, 
bet Viņš arī nevēlas, lai mēs pazustu. 
Tad, ja mums ir kādi ievainojumi, tos 
nevar aptīt ar marles saiti un izlikties, ka 
tādu nav. Tā marles saite ir jānoņem un 
brūce jāiztīra, lai tā sadzīst. Tas, par ko 
es izstāstīšu, ir tikai trīs epizodes, kā 
Dievs ir darbojies manā dzīvē, tāda 
marles saites noņemšana.  
 
Dievs par tevi domā, pat, ja tu par viņu 
nedomā  
 
Es augu ģimenē, kurā par Dievu 
nerunāja, pat nepieminēja tādu vārdu. 
Kad uzdevu vecākiem jautājumu ‒ kas ir 
tā lielā, sarkanā māja, kurai mēs ejam 
garām, saņemtā atbilde „baznīca” man 
neko neizteica.  
Man varēja būt kādi 10 gadi. Es lasīju 
grāmatu. Un tad es izlasīju, kā galvenā 
varone nometas ceļos un lūdz Dievu. 
Kādu neizprotamu iemeslu dēļ es arī 
nometos ceļos un atkārtoju to lūgšanu, 
kuru lūdza galvenā varone. Es ticu, ka 
Dievs mani šādi pirmo reizi uzrunāja, jo 
nav citu iemeslu, kāpēc lai es tā darītu. 
Es neatceros, ka bērnībā būtu iejutusies 
citu grāmatu varoņu lomās. 
Kad man bija 16 gadi, es biju atradusi 
vecāsmātes lauku mājas bēniņos Bībeli 
un sākusi lasīt. Ja šādā vecumā bez 
papildus skaidrojumiem sāk lasīt no 1. 
Mozus grāmatas, tas nav īpaši 
iedvesmojoši. Vecāku grāmatu plauktā 
atradās padomju laikā izdotā grāmata, 
kura atmaskoja reliģiju kā opiju tautai 
vai tamlīdzīgi. Arī to es biju izlasījusi.  
Pusaudža gados daudzas lietas tiek 
uztvertas saasināti un daudz traģiskāk, 
nekā tas ir patiesībā. Pietiek jau ar to, ka 
neesi starp populārākajiem klases 
bērniem un neiekļaujies noteiktajos 
rāmjos. Es atceros, ka, neskatoties uz to, 
ko es biju lasījusi, un to, ka nepazinu 
Dievu, es otrreiz Viņu lūdzu, lai Viņš 
maina manu dzīvi, jo savādāk dzīvot nav 
vērts. Pēc kāda laika es izlasīju, ka Annas 
baznīcas koris aicina jaunus dziedātājus. 
Tā es nonācu šai draudzē. Es dziedāju 
korī, nācu uz dievkalpojumiem 
(piedalījos reliģiskā ceremonijā), lasīju 
Bībeli. To es darīju brīžam aktīvāk, 
brīžam ne tik ļoti, bet tas neietekmēja 
manu dzīvi ārpus baznīcas mūriem, jo es 
vēl ilgi nepazinu Dievu kā Tēvu, ar kuru 
var sarunāties. Kristus – es nesapratu 
Viņa upuri, kāpēc tas bija jādara. 
Lūgšana – tikai galējas krīzes situācijā,  

kad pats vairs netiec galā. Lūgt ar kādu 
kopā – nekad. Ja Dievs neuzklausa manu 
lūgšanu, tad kā citi var zināt, ko par mani 
lūgt? 
Man uz galda ierāmēts stāv 139. psalms. 
Kā atgādinājums, ka Dievs vienmēr par 
mani ir domājis, ka Viņš vienmēr man ir 
bijis blakus, ka Viņš nekad mani nav 
atstājis.   
 
Par ja miesīga māte tevi aizmirsīs, Dievs 
tevi nekad neaizmirsīs 
 
Man aizvien ir neatbildēts jautājums, 
kāpēc bija vajadzīgs tik ilgs laiks, lai 
saprastu, ka „mīļais Dievs, Tu man esi 
vajadzīgs katru dienu, katru brīdi, katru 
sekundi, kuru elpoju. Man Tevi vajag, jo 
es neesmu pietiekoši stipra, lai cīnītos ar 
šo pasauli”. Man nav pietiekoši „asi 
elkoņi”. Lai to saprastu, bija vajadzīgs 
kāds lūzuma punkts. Pats par sevi šis 
notikums var likties nenozīmīgs, tāpēc 
man jāizklāsta daži notikumi, kuri kaut 
mazliet radīs ieskatu, kāpēc tas bija 
lūzuma punkts.  
Nezinu, kāpēc, bet samērā bieži esmu 
piedzīvojusi, ka dažādās situācijās mani 
aizmirst: 
 
  Man varēja būt kādi 14 gadi. Saslima 
vecāmāte, un vecāki izlēma atstāt mani 
viņu pieskatīt. Ja vecaimātei paliktu 
slikti, man būtu jāiet pie kaimiņiem, lai 
izsauc ātro palīdzību. Es atceros, ka pa 
nakti modos, lai sadzirdētu, vai 
vecāmāte vēl elpo. Šajos brīžos es jutos, 
it kā pieaugušie mani būtu aizmirsuši. 

 
  31.decembris - visiem bija dāvanas, bet 
man nebija, jo steigā par to bija 
aizmirsts. 
 
  Ar skolas draudzenēm sarunājām 
satikšanās vietu, lai kopā ietu uz 
koncertu. Neviena neatnāca, jo bija 
sarunājušas citu satikšanās vietu, bet 
aizmirsa man pateikt. 
 
  Man bija jāierodas uz pirmo nodarbību 
pie vokālā pedagoga. Viņa par to bija 
aizmirsusi. 
 
Un tā ik palaikam es nonācu šādās 
situācijās. Rodas jautājums: kāpēc tā? 
Bija divas iespējas – noslēgties un 
neuzticēties vai spītīgi cīnīties. Es 
izvēlējos abas. No vienas puses es 
noslēdzos, bet no otras meklēju iespējas, 
kā iekļauties sabiedrībā, būt tādai, kā 
visi. Es lasīju dažādas psiholoģijas 
grāmatas, rīkojos pēc dotajām 
pamācībām. Bija arī rezultāti. Es samērā  

veiksmīgi radīju par sevi iespaidu, ka ļoti 
daudz ko varu. Bet tas bija tikai ārēji, jo 
tam apakšā bija nemitīgas bailes un 
uztraukums, vai viss izdosies, jo jebkura 
mazākā kļūme mani izsita no līdzsvara. 
Neveiksmes gadījumā manai „spožajai 
glazūrai” tika ievilkta švīka.  
To, ka Dievs vēl aizvien par mani domā, 
es sapratu jau kādu laiciņu pirms 
izšķirīgā notikuma, jo Viņš man deva 
spēju saredzēt kādas lietas, pirms tās 
notika. Tikai tas manī neradīja vēlmi 
paļauties un prasīt pēc Dieva nodoma, 
bet drīzāk es sevi domās paaugstināju 
pār citiem. Brīdī, kad cilvēks domā, ka 
tagad es esmu sasniedzis to, ko vēlējos, 
notiek lūzums. 
Es vienmēr Dievam pateikšos par šo 
notikumu, jo tas bija izšķirošais, lai sāktu 
mācīties, kā paklausīt un sadzirdēt mūsu 
Debesu Tēva balsi, kā mācīties to, ka 
Dievs mūs pieņem arī tad, ja esam tālu 
no perfekta cilvēka, un ka visas savas 
nastas un nevarēšanas varam atdot 
Kristum.  
Mūsu draudzē bija paredzētas 
rekolekcijas. Kādam bija mani jāpaņem. 
Bet es neaizbraucu uz tām, jo... MANI 
AIZMIRSA. Šī bija reize, kad es kliedzu uz 
Dievu: kāpēc, kāpēc tā ir? KĀ VAR MANI 
AIZMIRST!!! Kas man ir jādara, lai mani 
pieņemtu?! Un vispār, neko vairs 
baznīcā nedarīšu. 
Bet DIEVS IR MĪLESTĪBA. 
Nešaubieties par to pat visgrūtākajos 
brīžos. Pēc kāda laika es piedalījos 
kristiešu sadraudzībā, kur beigās bija 
paredzētas lūgšanas. Ja es iepriekš būtu 
zinājusi, ka tas nozīmē sadalīties pa divi, 
trīs, dalīties ar savām vajadzībām un lūgt 
par tām, es nebūtu gājusi. 
Pateicība Dievam, ka es to nezināju. Man 
pienāca klāt sieviete, kuru es mazliet 
pazinu. Manī vēl bija rūgtums par 
neseno notikumu, tāpēc es dalījos ar to, 
un arī, ka man ir grūtības uzticēties un 
iekļauties sabiedrībā. 
Izrādījās, ka viņai kādreiz ir bijis līdzīgi. 
Viņa man piedāvāja reizi nedēļā tikties, 
izrunāt dažādas lietas un kopā lūgt par 
to (dažas no tām minētas raksta 
noslēgumā). 
Mēs sarunājām pirmo tikšanos un... viņa 
par to aizmirsa . Jā, sātans māk 
izmantot mūsu vājās vietas, lai novirzītu 
no mērķa. Bet tas viņam neizdevās. Es 
noliku savu aizvainojumu un pieturējos 
pie tā ceļa, kādu Dievs man pavēra pēc 
manas lūgšanas. 
Mēs tikāmies pusgadu. Katru nedēļu, 
kad pārrunājām kādu no minētajām 
tēmām, es tajā nedēļā to arī izdzīvoju 
savās ikdienas gaitās. 

 Draudze 
 

 2016.g. Iepriekšējā gadā (starpība) 

Pilntiesīgo draudzes locekļu skaits 721 657 (+64) 

Kristīti bērni 68 44 (+24) 

Kristīti pieaugušie 20 42 (-22) 

Iesvētīti 64 46 (+18) 

Laulības (civiltiesiski salaulāti pāri) 23 31 (-8) 

Laulību iesvēte 2 1 (+1) 

 

Draudzes locekļu vecums 
 

Vecuma grupa Skaits 2016.g. Skaits iepriekšējā gadā (starpība) 

0-6 gadi 0 0 

7-17 gadi 0 0 

18-29 gadi 174 161 (+13) 

30-39 gadi 212 169 (+43) 

40-49 gadi 95 93 (+2) 

50-65 gadi 94 89 (+5) 

66-74 gadi 49 48 (+1) 

75- un vairāk 97 97 (0) 

Kopā 721 657 (+64) 

 

Dievkalpojumi 
 

 2016.g. Iepriekšējā gadā (starpība) 

Dievkalpojumi ar Sv. Vakarēdienu 121 121 (0) 

Vārda dievkalpojumi 8 6 (+2) 

Bērnu/Ģimenes dievkalpojumi 14 12 (+2) 

Jauniešu dievkalpojumi 2 0 (+2) 

Dievkalpojumi pansionātos utml. ar Sv. Vakarēdienu 34 32 (+2) 

Citi dievkalpojumi 1 2 (-1) 

Mājapmeklējumi ar Sv. Vakarēdienu 35 50 (-15) 

 

Vidējais apmeklētāju skaits dievkalpojumos 
 

 2016.g. Iepriekšējā gadā (starpība) 

Svētku dievkalpojumos (Zsv., Aug., Vas.)  720 690 (+30) 

Svētdienas dievkalpojumos  180 170 (+10) 

Nedēļas dievkalpojumos 38 38 (0) 

Avots: Jelgavas Sv. Annas draudzes padome 

 



KONCERTS BAZNĪCĀ E-PASTS AIZLŪGUMIEM BAZNĪCAS GADAGRĀMATA 2017  

 

Bet Viņš atbildēja un sacīja: "Stāv rakstīts: cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no 
ikkatra vārda, kas iziet no Dieva mutes.” 

Mt. 4:4 18. martā plkst. 18:00 
Jelgavas Sv. Annas baznīcā koncerts 

"Cilvēks. Pulenks". 
Koncertā piedalās: 
Jelgavas Svētku koris, 
Aigars Reinis (ērģeles), 
Jolanta Strikaite-Lapiņa (soprāns), 
Edīte Ziemele-Kivila (klavieres), 
Elīza Sestule (čells), 
Sofija Čerņavska (flauta), 
Aleksandra Kolodinska (flauta), 
Anta Puķīte (akordeons), 
Anna Berkmane (timpāni), 
Tīna Bērziņa (arfa). 
Diriģenti Mārtiņš Klišāns un 
Guntis Pavilons. 
 
Programmā 20.gs. franču komponista 
Fransisa Pulenka mūzika. 
Ieeja par ziedojumiem Sv. Annas 
baznīcas ērģeļu atjaunošanai.  
 

Ja Jums ir radusies nepieciešamība pēc 
aizlūguma, atgādinām, ka ir izveidots 

draudzes e-pasts - 
 

aizlugumi@jelgavasannasbaznica.lv. 
 
To var izmantot pašu vajadzībām, kā arī 
pieteikties, lai aizlūgtu par citiem. Ja, 
iesūtot aizlūgumu, pierakstīsiet, ka 
vēlaties aizlūgt kopā ar draudzi, tad šie 
aizlūgumi tiks lūgti trešdienas vai 
svētdienas dievkalpojumā.  
 
Iveta: Gribu pateikt, ka šis draudzes 
izveidotais e-pasts ir ļoti labs darbs, jo ir 
tik ērti jebkurā laikā pasūtīt aizlūgumus, 
un personīgi man kā intravertam 
cilvēkam tā ir vieglāk. Un arī par to 
kopību ar draudzes brāļiem un māsām, 
kas šeit apvienojušies, lai kopīgi lūgtu - 
par to visu paldies Dievam!  
 

Visus, kas vēl nav paspējuši, aicinām 
mūsu draudzes Kancelejā iegādāties 
LELB Baznīcas gadagrāmatu 2017. 
gadam.  
 
Grāmatas saturs ir aktuāls visu gadu, jo 
šeit norādīti Dieva Vārda lasījumi katrai 
dienai. 
 
Turklāt šogad pasaulē tiek atzīmēti 500 
gadi Reformācijai, kas ir īpaši būtiski 
mūsu luteriskajai baznīcai, un šajā 
grāmatā var izlasīt slavenās Mārtiņa 
Lutera 95.tēzes, kas kalpoja par pamatu 
Reformācijas aizsākumam. 
 
Grāmatas cena 6,30 EUR. 

  

JELGAVAS SV. ANNAS DRAUDZES 
INFORMATĪVAIS IZDEVUMS 

Marts 2017 

 

 MĀCĪTĀJA UZRUNA LIECĪBA 

 Un, kad jūs gavējat, tad neesiet saīguši 
kā liekuļi; jo tie dara savus vaigus 

nejaukus, lai rādītos ļaudīm kā gavētāji. 
Patiesi Es jums saku: tiem jau ir sava 

alga. Bet, kad tu gavē, svaidi savu galvu 
un mazgā savu vaigu, ka tu nerādies 

ļaudīm kā gavētājs, bet savam Tēvam, 
kas redz slepenībā. Un tavs Tēvs, kas 

redz slepenībā, tev to atmaksās. 
Mt. 6:16-18 

 
Kristīgās baznīcas kalendārs ieved mūs 
Lielā Gavēņa laikā. Tas sākas ar Pelnu 
dienu, šogad 1.martu, un ilgst 40 dienas, 
līdz pat Kristus Augšāmcelšanās dienai. 
Kāpēc baznīcas tradīcijā ir šāds 
gavēšanas laiks un ko tajā dara? Šis laiks 
ir domāts, lai cilvēki varētu novērst 
skatus no savas ikdienas un pievērst 
uzmanību Kristus ciešanām, nāvei un 
augšāmcelšanai. Cilvēkiem dažkārt 
gavēnis saistās ar neēšanu, bet vienkārša 
atteikšanās no pārtikas produktiem ir 
diēta, nevis gavēnis. Šī atteikšanās no 
kaut kā tiek darīta ne tāpēc, lai ieturētu 
kādu rituālu. Kā Jēzus norāda - nevis, lai 
rādītos cilvēku priekšā, bet Trīsvienīgā 
Dieva priekšā, par kura klātbūtni savā 
dzīvē mēs bieži aizmirstam. 

Ir tik daudz lietu, kas kā mazas usnītes 
uzaug mūsu tīrajās dvēselēs, bet pēc 
kāda laika tās nemanot izaug par 
nomācošām nezālēm.  
Ikdienas raizes, grēki, atkarības - tas, no 
kā mēs atsakāmies gavēņa laikā. Bet ko 
mums būs likt tā vietā? 1. psalmā autors 
saka: „Svētīgs tas cilvēks, kas neseko 
bezdievīgo padomam, nedz staigā 
grēcinieku ceļus, nedz arī sēž paļātāju 
pulkā, bet kam prāts saistās pie Tā 
Kunga baušļiem un kas dienām un 
naktīm domā par Viņa bauslību." 
Gavēnis ir prieka laiks ar Dievu, kad tu 
nepārtiec no maizes vien, bet no katra 
vārda, kas iziet no Tā Kunga mutes. Mēs 
vairāk lasām Bībeli, biežāk lūdzam Dievu 
un atsakāmies no tām lietām, ko parasti 
labprātāk darām tā vietā, piemēram, 
skatāmies televīziju vai sēžam pie 
datora. 
Svētīgu mums visiem šo gavēņa laiku! 
Svaidīsim savu galvu un piepildīsim ar 
pateicību savu sirdi, lai prieks caur Svēto 
Garu plūst no mums! 

Ar cieņu, 
Kaspars KOVAĻOVS 

Jelgavas Sv. Annas Ev. Lut. 
draudzes mācītājs 

Tu esi ap mani no visām pusēm, Tu turi 
Savu roku pār mani.  

Šī atziņa man ir pārāk brīnišķa un pārāk 
augsta, es nevaru to saprast.  

Ps. 139:5-6 
 
Evija MAUŠEVICA – pārbaudīta un 
uzticama mūsu draudzes māsa, kas 
kopš pagājušā gada jūnija pilda arī 
draudzes grāmatvedes pienākumus. Kā 
Dievs ir uzrunājis un darbojies Evijas 
dzīvē, par to viņas pašas stāsts. 
 

 
 
Intervijās parasti stāsta par saviem 
sasniegumiem, bet šajā brīdī no pasaules 
skatupunkta man nav nekā, ar ko 
lielīties: man nav vīra, man nav bērnu, 
man nav darba, manu izvēļu dēļ ārpus 
draudzes man nav palicis neviens 
draugs. Tomēr nekad iepriekš es neesmu 
jutusies tik brīvi, mierīgi un laimīgi. Jo 
Dievs no tāda, kurš „kaut kur ir, bet 
šaubos, vai Viņam ir laika par mani 
domāt”, ir kļuvis par manu Debesu Tēvu. 
Jo es sadzirdēju to, ko Viņš saka līdzībā 
par pazudušo dēlu: tu aizvien esi pie 
manis, un viss, kas ir mans, ir arī tavs. 
Kristus nedzīvoja tikai pirms divtūkstoš 
gadiem. Viņš aizvien ir mans aizstāvis 
pret visu ļauno un vienmēr ir man klāt ik 
dienas, ik brīdi. 

JELGAVAS SV. ANNAS DRAUDZES IEŅĒMUMI - IZDEVUMI 2016.GADĀ 
 

 Ieņēmumi, Eur Izdevumi, Eur 

Nauda uz 01.01.16. 6315,97 - 

Ziedojumi kopā 35034,02 - 

Kopējie draudzes saimnieciskie ieņēmumi 9119,03 - 

No pašvaldības saņemtais finansējums 4075 - 

Mērķziedojumi 4571,73 - 

Kopā ieņēmumi: 52799,78 - 

Algas t.sk. darba devēja sociālais nodoklis - 28625 

Izsniegtas palīdzības - 2050,75 

Komunālie maksājumi - 8036,99 

Nekustamā īpašuma nodoklis - 1893,96 

Pārējie izdevumi - 7776,09 

Maksājumi LELB kopējām vajadzībām - 4425 

Kopā izdevumi: - 52807,79 

Nauda uz 01.01.17. 6307,96  

  
 
 

2017. gadā Jelgavas Sv. Annas Ev. Lut. draudzei aprit 
de jure pastāvēšanas 450 gadu jubileja. 

 
Mūsu draudze ir vecākā draudze Jelgavā ar senāko dievnamu, kur divas reizes 

nedēļā pulcējas dievlūdzēji, lai slavētu un godinātu Dievu, 
pateiktos par Viņa neizmērojamo mīlestību un žēlastību! 

 
Mūsu draudze šajā pilsētā kalpo līdzcilvēkiem, mīlestībā sludinot Dieva Vārdu, 
salīdzināšanu un piedošanu Kristū, aicinot cilvēkus būt sadraudzībā ar Kristu,  

mūsu Glābēju. 
 

Šeit notiek iesvētību un laulību kurss, lai Jelgavā veidotos stipras ģimenes, un cilvēki 
zinātu patiesību, kas atbrīvo, nevis savažo un nospiež. 

 
Lai Dievs jūs svētī staigāt Viņa ceļus! 

Avots: Jelgavas Sv. Annas draudzes padome 

DRAUDZES KONTAKTI REKVIZĪTI ZIEDOJUMIEM KANCELEJAS DARBA LAIKS 

Jelgavas Svētās Annas evaņģēliski 
luteriskā draudze 
 
Adrese: Lielā iela 22a, Jelgava, LV-3001 
Kancelejas tālr.: 29123969 
E-pasts: info@jelgavasannasbaznica.lv  
Mājaslapa: www.jelgavasannasbaznica.lv 

Reģ. Nr.:  90000159053 
Banka: A/S Swedbank 
Bankas kods: HABALV22 
Konts: LV48HABA0551004912591 

Pirmdien: Brīvs 
Otrdien: 10.00 - 15.00 
Trešdien: 12.30 - 17.30 
Ceturtdien: 14.00 - 19.00 
Piektdien: 14.00 - 19.00 
Katra mēneša II. sestdiena: 10.00 - 15.00  
Katra mēneša II. svētdiena 12.00 - 15.00 

 


