
  

BĪSKAPA SLEJA 

Mēs katrs esam kā pilsēta, 
kurā Jēzus grib ienākt un 
uzņemties vadību. Jēzus iejāšana 
Jeruzalemē pārnestā nozīmē arī 
norāda uz to, ka Viņš grib ienākt 
mūsos un darboties mūsos. Jēzus 
iejāja uz ēzeļa, viņš nenāca uz liela 
stipra zirga ar karapulku, bet 
miermīlīgs. Viņš negrib ielauzties, 
Jēzus gaida, lai mēs Viņu 
sveicinām un brīvprātīgi atveram 
mūsu sirds durvis Viņam. Viņš 
nenāk, lai mūs izmantotu, bet - lai 
palīdzētu. 
Klusās nedēļas notikum i 
norāda uz to, ko Jēzus grib darīt 
mūsos. 
Jēzus izdzen tirgotājus no 
tempļa 

Jēzus, ienācis Jeruzalemē, 

dodas uz templi un: “izdzina laukā 
visus, kas Templī pārdeva un pirka, 
apgāza naudas mijēju galdus un 
baložu pārdevēju solus un saka tiem: 
"Ir rakstīts: Manam namam jābūt 
lūgšanas namam, - bet jūs to padarāt 
par slepkavu bedri.” /Mt 21:12-13/ 
Viņš sāk iztīrīt to, kas ir ieņēmis Dieva 
vietu jeb traucē tuvākām attiecībām ar 
Dievu.  

Apustulis Pāvils saka, ka mūsu 
ķermenis ir Svētā Gara templis. Dieva 
nodoms ir, lai arī ar savu ķermeni 
godinām Dievu. Tāpēc nedrīkstam ar to 
tirgoties, pārdot citam mērķim, jo 
mūsu ķermenis ir domāts Dievam un 
pieder Viņam! Kā templis, tā arī mūsu 
ķermenis nepilda savu funkciju, ja 
nenotiek lūgšana. 
Jēzus dziedina 

Nākošā lieta, ko Jēzus dara iejājis 
Jeruzalemē - Viņš dziedina. Lasījuma 
turpinājumā mēs varam lasīt: “Un akli 
un tizli nāca pie Viņa Templī, un Viņš 
dziedināja tos.” /Mt 21:14/ Mūsos 
daudz kas ir ievainots. Arī mūsu redze, 
mūsu skatījums uz lietām, uz mums 
pašiem un uz Dievu un Kristu ir 
neskaidrs, ja ne akls. Mūsu vienaldzību 
garīgās un mūžīgās lietās var salīdzināt 
ar tizlumu, ar mūsu nedarbiem. Bet 
Jēzus to visu var dziedināt, lai mēs 
ieraudzītu Dieva mīlestību uz mums 
caur Viņu. Jēzus var arī dziedināt mūs 
uz darbošanos Dieva valstības lietās. 
Jēzus māca templī 

Pēc tam, kad Jēzus ir izdzinis no 
tempļa to, kas ir ieņēmis Dieva vietu un 
dziedinājis to, kas ir ievainots, Viņš 
pilda templi ar savu mācīšanu. 
Evaņģēlists Matejs apraksta Jēzus 
mācīšanu templī, šīs četras dienas no 
iejāšanas Jeruzalemē līdz Svētā 
Vakarēdiena iestādīšanai, piecās 
nodaļās. 

Līdzīgi Jēzus vēlas pēc iztīrīšanas 
un dziedināšanas mūs pildīt un 
stiprināt ar savu mācību, lai mēs uz to 

visu atsaucamies ar lūgšanu un 
sekošanu. “Kas Mani mīl, tas Manus 
vārdus turēs, un Mans Tēvs to mīlēs, un 
mēs nāksim pie Viņa un ņemsim pie 
Viņa mājas vietu.” /Jņ 14:23/ 
Zaļā ceturtdiena – Jēzus iedibina 
Svēto Vakarēdienu 

Pashā mielasta sakarā, kurā Jēzus 
iestāda Svēto Vakarēdienu, Viņš saka: 
“Es esmu ļoti ilgojies šo Pashā jēru ar 
jums ēst, pirms Es ciešu.” Arī šodien 
Jēzus ilgojas dot sevi mums un ienākt 
mūsos, kad mēs svinam Svēto 
Vakarēdienu. Jāņa atklāsmes grāmatā 
Jēzus saka: “Redzi, Es stāvu durvju 
priekšā un klaudzinu. Ja kas dzird 
Manu balsi un durvis atdara, Es ieiešu 
pie viņa un turēšu ar viņu mielastu, un 
viņš ar Mani.” /Atkl 3:20/ 
Lielā piektdiena – Jēzus tiek 
notiesāts mūsu vietā 

Tieši Jeruzalemē Jēzu notiesā - 
vispirms savas tautas garīgie vadītāji, 
pēc tam okupācijas varas pārstāvji. Tas, 
ka Jēzus, kurš tik daudziem bija 
palīdzējis un dziedinājis, nevainīgi tika 
notiesāts, norāda arī uz to, ka tā bija 
mūsu vaina, ko Viņš uzņēmās. 
Jēzus Jeruzalemes pilsētā uzņem 
cilvēku ļaunumu uz sevi un nes to 
ārpus pilsētas mūriem 

Pēc notiesāšanas Jēzu sita un 
Viņam tika darīts pāri. Viņš vislielākā 
mērā uz savas ādas piedzīvoja tautas 
necieņu un ļaunumu. Bet Jēzus 
pazemīgā izturēšanās parāda, ka Viņš 
brīvprātīgi ļauj tam notikt, lai burtiski 
uzņemtu šo ļaunumu uz savu ķermeni 
un nestu to ārpus pilsētas (ārpus 
mums). Tur, ārpus pilsētas, Viņš kopā 
ar mūsu ļaunumu pienaglojas pie 
krusta, lai mūs atbrīvotu no grēku soda, 
kas ir nāve. Vai Jēzus drīkst ienākt arī 
Tevī, uzņemt Tavus grēkus un ļaunumu, 
iznest tos no Tevis un pienaglot pie sava 
krusta?  

Turpinājums 2.lpp.>>> 

PŪPOLU SVĒTDIENĀ, 2017.gada 9.aprīlī 
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Ko jūs meklējat dzīvo starp 
mirušajiem? Šeit Viņa nav, 
Viņš ir augšāmcēlies!  

/Lk 24:5-6/ 
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Turpinājums no 1.lpp. >>>  
 

Caur to, ka Tu ietici, ka Jēzus 
nomira Tavu grēku dēļ, tas ar tevi 
notiek un caur kristību Tu esi 
līdzdalīgs tajā, ko Jēzus ir darījis 
Tavā labā. 
Lieldienas – Jēzus pēc 
augšāmcelšanās parādās 
saviem mācekļiem pilsētā 

Jēzus mācekļi pēc klusās 
nedēļas dramatiskajiem 
notikumiem paslēpās aiz 
aizslēgtām durvīm. Tomēr 
augšāmceltais Jēzus nāca pie 
savējiem pat caur slēgtām durvīm 

un parādījās viņiem. Viņš neparādījās 
visiem, bet tiem, kas Viņam bija 
sekojuši. Tie, kas atsaucas Jēzus 
aicinājumam sekot Viņam, arī mūsu 
laikmetā piedzīvo to, ka Viņš ir dzīvs un 
darbojas mūsu vidū arī šodien. 
Jēzus dod viņiem savu mieru 

Kad Jēzus, iejājis Jeruzalemē, pēc 
dažām dienām tiek notiesāts, uzņemas 
uz sevi cilvēku ļaunumu, kā īstais 
nevainīgais Dieva Jērs tiek iznests no 
pilsētas, pienaglojis mūsu grēkus kopā 
ar sevi pie krusta, pēc augšāmcelšanās 
Viņš atgriežas šajā pilsētā ar vārdiem 
“miers ar jums.” Līdz ar to Jeruzalemes 
burtiskā nozīme “miera 
mājoklis”  piepildījās! 

Tur, kur augšāmceltais Jēzus tiek 

uzņemts, tur ir miera mājoklis - 
Jeruzaleme. Jēzus saka arī mums 
šodien: “Miers ar jums!” /Jņ 20:19/ 
“Mieru Es jums atstāju, Savu mieru Es 
jums dodu; ne kā pasaule dod, Es jums 
dodu. Jūsu sirdis lai neiztrūkstas un 
neizbīstas.” /Jņ 14:27/ Tas miers, ko 
Jēzus dod, patiešām ir augstāks par 
visu saprašanu! 

Ja Jēzus drīkst Tevī izdarīt līdzīgu 
darbu, kā Viņš paveica Klusās nedēļas 
notikumos (Lieldienas ieskaitot) toreiz 
Jeruzalemē, tad Tu kļūsti par miera 
mājokli, par mazo Jeruzalemi.  
 
Tā Kunga miers, lai ir ar jums visiem! 
 

Jūsu bīskaps 
+ Hanss Martins Jensons 

BĪSKAPA SLEJA 

DEKĀNA SLEJA 

EJIET UN DARIET PAR 
MĀCEKĻIEM VISAS TAUTAS! 

Mīļā draudze! Ar Dieva svētību 
ir piepildījies mācītāja Teča 
senais vēlējums par 
kristāmtrauka vajadzību Sv. 
Trīsvienības baznīcai. Lieldienu 
svētku dievkalpojumā jauno 
kristāmtrauku iesvētīs mūsu 
bīskaps Hanss Martins Jensons. 

Ideju par kristāmtrauka 
izgatavošanu priecīgi uztvēra 
mūsu draudzes padome. 
Iesākumā apspriedām vairākus 
šķietami vienkāršus un 
praktiskus variantus ar bļodu, 
kas iestiprināta statīvā, taču 
neviens no tiem mūsu padomes 
locekļu sirdis neiejūsmināja. 
Kāds no piedāvājumiem 
izskatījās līdzīgs puķu podu 
plauktiņam, cits virtuves 
skapītim... Līdz kamēr acis un 
domas pacēlās augstāk, pamanot 
eņģeļu klātesamību mūsu 
katedrāles interjerā. Raksti dod 
liecību par eņģeļiem kā Dieva 
sūtņiem, kas dod godu Dievam 
un Dieva uzdevumā kalpo 
cilvēkiem. Eņģeļu klātbūtne 
pamanāma tur, kur Dievs dod 
kādas īpašas dāvanas un 
mīlestībā kalpo cilvēku dvēseles 
pestīšanai. Tas pats dievbijības un 
patriotisma gars, kas kādreiz 
liepājniekus mudināja būvēt greznu 
baznīcu ar pasaulē lielākajām 
ērģelēm, iedrošināja mūsu draudzes 
padomi pieņemt drosmīgu lēmumu: 

Arī mēs sev dāvinātajā laikā gribam 
veidot kaut ko tik pat skaistu, vērtīgu, 
paliekošu nākamajām paaudzēm. Tas 
būs mūsu kristāmtrauks. Uz 

kristāmtrauka rakstīti vārdi : „Ejiet un 
dariet par mācekļiem visas tautas, tās 
kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara 
vārdā”. Sekodami šai mūsu Pestītāja 
pavēlei, mēs kā Kristus draudze 
gribam cilvēkiem kalpot, dāvājot Dieva 

žēlastību, caur ko Svētās Kristības 
sakramentu saņēmušie kļūst par Dieva 
bērniem un Kristus Baznīcas locekļiem. 

Vēlos izteikt sirsnīgu pateicību 
visiem, kas esat piedalījušies 
kristāmtrauka tapšanas procesā, 
mūsu draudzei, draudzes padomes 
locekļiem, daudzajiem ziedotājiem. 
Kristāmtrauka tapšanā nozīmīga bija 
Andra Garokalna palīdzība 
konsultēšanā un 
kontaktinformācijas sniegšanā. 
Saskaņā ar draudzes piedāvāto ideju 
un pasūtījumu, kristāmtrauku 
izgatavoja Liepājas tēlnieks Egons 
Perševics. Priecājamies par 
veiksmīgo un atraisīti vieglo 
sadarbību ar jauno un talantīgo 
mākslinieku. Eņģeļa tēla spārnus un 
drapēriju zeltīja restauratores Lana 
Mangusa un Inese Mežkaze, 
restaurators Jānis Līdaka sagatavoja 
kristāmtrauka virsmu, 
metālmeistars Helmuts Āķis 
izgatavoja kristāmtrauka bļodu, 
niķelēšanas un zeltīšanas darbus 
veica Juris Meistars. 
Soli Deo gloria! 
Apustulis Pāvils vēstulē romiešiem 

raksta: „ Jeb vai jums nav zināms, 
ka mēs visi, kas Jēzus Kristus vārdā 
esam kristīti, esam iegremdēti Viņa 
nāvē? Jo mēs līdz ar Viņu kristībā 
esam aprakti nāvē, lai, tāpat kā 

Kristus sava Tēva godības spēkā 
uzcelts no mirušiem, arī mēs dzīvotu 
atjaunotā dzīvē” (Rom.6: 3-4). 

Priecīgus Kristus Augšāmcelšanās 
svētkus! 

Dekāns Pēteris Kalks 

Kristāmtrauka eņģeļa tapšana tēlnieka  
E.Peršēvica darbnīcā. Maijs, 2016 
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Turpinās līdzekļu piesaiste 
katedrāles fasādes atjaunošanas 
darbiem 

Projekta ideja “Dienvidkurzemes 
piekrastes mantojums cauri 
gadsimtiem,” kuras ietvaros plānota 
mūsu Liepājas Svētās Trīsvienības 
katedrāles fasādes atjaunošana, kā arī 
vēl sešu kultūras un dabas 
mantojuma objektu atjaunošana, 
pilnveidošana š.g. janvārī saņēma  
apstiprinājumu no Kultūras 
Ministrijas, ka šī projekta ideja ir 
atbalstāma, ko apstiprināja ar 
Ministru kabineta lēmumu 2016.g. 
decembrī. 

Martā mūsu vadošais sadarbības 
partneris Liepājas pilsētas dome un 
mēs - draudze saņēmām 
uzaicinājumu iesniegt projekta 
pieteikumu Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda (ERAF) 5.5.1. 
specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, 
aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras 
un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar 
to saistītos pakalpojumus” otrajā 
projektu iesniegumu atlases kārtā. 
Pēc sarunām ar pārējiem sadarbības 
partneriem (Liepājas pilsētas dome, 

Grobiņas, Nīcas un Pāvilostas novada 
domes) plānots, ka projekts vērtēšanai 
tiks iesniegts jūlijā. Projektus vērtēs 
sadarbības iestāde – Centrālā finanšu 
un līgumu aģentūra (CFLA) un 
vērtēšanas procedūra var ilgt līdz trīs 
mēnešiem. Tas nozīmē, ka vērtēšanas 
rezultāti būs zināmi rudens pusē, kad 
arī varēs slēgt sadarbības līgumus par 
finansējuma piešķiršanu. 

28. februārī izsludinājām 
iepirkumu uz plānotajiem fasādes 
būvdarbiem, diemžēl iepirkuma 
procedūru nācās pārtraukt, lai veiktu 
papildinājumus iepirkuma konkursa 
nolikumā, saskaņā ar finansētāja CFLA 
norādēm. Tuvāko nedēļu laikā plānots 
iepirkumu uz būvdarbiem izsludināt 
atkārtoti, lai konkursa kārtībā tiktu pie 
būvdarbu veicēja. 

Kā iepriekš esam jau informējuši, 
tad šīs finansējuma programmas 
ietvaros plānojam Liepājas Sv. 
Trīsvienības katedrāles fasādes un 
torņa atjaunošanai, logu un durvju 
restaurācijai,  akmens detaļu 
restaurācijai, zibens aizsardzības un 
lietus ūdens novadīšanas sistēmas 
ierīkošanai piesaistīt finansējumu no 

ERAF 1 miljona eiro apmērā. Draudzes 
līdzfinansējuma daļa šajā projektā ir 
176 471 eiro (attiecīgi 85% ERAF un 15% 
no draudzes līdzekļiem). Projekta 
īstenošanai būs nepieciešami 24 mēneši. 
Taču, lai fasādes projektu īstenotu 
pilnībā, zināms, ka nepieciešamie līdzekļi 
ir krietni vairāk, tāpēc draudzes locekļus 
aicinu ziedot šim mērķim un nepagurstoši 
lūgt par plānotajiem baznīcas 
atjaunošanas darbiem! 

Pateicos tiem draudzes locekļiem, 
kuri nenogurstoši ik mēnesi ziedo šim 
mērķim 10, 15, pat 50 eiro! Ja katrs no 
mums rīkosies līdzīgi, tad ar Dieva svētību 
kopā mēs varēsim izdarīt lielas lietas un 
pavisam drīz ieraudzīt mūsu baznīcas 
patieso skaistumu! 
 
ZIEDOJUMU KONTS ATJAUNOŠANAS 
DARBIEM: 
Liepājas Svētās Trīsvienības 
baznīcas atjaunošanas fonds 
juridiskā adrese: Lielā iela 9, Liepāja,LV-
3401, Reģ.Nr. 40008108234 
A/S Swedbank, HABALV22 
Konts: LV91HABA0551015229804 
Ziedot var arī ziedojumu traukā katedrālē 
ar norādīto mērķi baznīcas un ērģeļu 
atjaunošanai. 

KRISTĀMTRAUKA TAPŠANA 

Kristāmtrauka eņģelis pirmo reizi atceļo uz 
katedrāli. Septembris, 2016 

Kristāmtrauka izveides kopējās izmaksas — 10269 EUR, 
saziedotie mērķziedojumi līdz 01.04.17. — 8728 EUR.  

Pateicība ikvienam ziedotājam par atbalstu! 

ATJAUNOŠANAS FONDA AKTUALITĀTES 

Kristāmtrauka eņģelis atgriežas katedrālē pēc drapērijas un 
spārnu apzeltīšanas Mazmežotnē. Marts, 2017  
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EIROPAS KULTŪRAS MANTOJUMA DIENAS UN DZEJAS DIENAS 

Septembrī, jau trešo gadu pēc kārtas, atzīmēsim 
Eiropas kultūras mantojuma dienas arī pie mums 
katedrālē. Šī gada Eiropas kultūras mantojuma dienu 
vadmotīvs ir vēsturisku notikumu vietas, kāda bez šaubām 
ir arī mūsu Liepājas Sv. Trīsvienības katedrāle. Brīnišķīgi 
ir tas, ka to izdodas sasaistīt kopā arī ar Dzejas dienu 
norisi - kā vienotu, kopīgu pasākumu programmu. 
15.septembrī notiks “Dzejas vertikāle III” – vārds, skaņa 
un gaisma telpā. Astoņi dzejnieki izdzīvos un izstāstīs 
četrus evaņģēlijus. Plānota arī konference “Lutera 
mantojums” – valodas attīstība, atzīmējot Reformācijas 
kustības 500 gadadienu un izstāde “Mārtiņa Lutera 
atstātais mantojums – grāmatu izstāde no Liepājas 
Sv.Trīsvienības draudzes arhīva”.  Pateicība un prieks par 
Sandras Vensko iniciatīvu šo kultūras notikumu 
attīstīšanā, veidošanā katedrālē. 

Informāciju sagatavoja: Kristīne Liepa 

  Arī šogad Liepājas 
Sv.Trīsvienības draudze ir lēmusi 
piedalīties notikumā “Baznīcu 
nakts”, kas ir garīgās kultūras 
pasākums un jau 4.gadu norisinās 
visā Latvijā. Šogad tas notiks 
piektdien,  2.jūnija vakarā no 
pulksten 18.00 līdz pusnaktij.           

  Baznīcu nakts aicina cilvēkus 
iepazīt Baznīcas mantojumu, rosina 
cilvēku interesi par kristīgo ticību. 
Tas ir laiks, kad dievnamā ienākt 
citādi – klausoties mūziku, baudot 
mākslu un arhitektūru, pavadot 
laiku klusumā un lūgšanās. 
Pasākuma ideja ir iedrošināt 
jebkuru cilvēku ienākt baznīcā, 
veidojot to kā vienkāršu, sirsnīgu 

notikumu, ko pavada kultūra, 
māksla un arhitektūra.  

  Baznīcu nakts ideja līdz Latvijai 
atceļoja no Austrijas, kur pirms 
nedaudz vairāk kā 10 gadiem notika 
pirmais šāds Kristīgās baznīcas 
konfesiju un draudžu kopīgi rīkots 
ekumēnisks notikums.   

  Visa aktuālā informācija par 
notikumu Latvijā pieejama: 
www.baznicunakts.lv  

Svētdien, 30.aprīlī pēc 
dievkalpojuma notiks sadraudzība, 
lai pārrunātu un plānotu notikuma 
programmu.  Esiet aicināti 
līdzdarboties notikuma norisē un 

piedalīties plānošanas tikšanās reizē! 
Īpaši aicināti pieteikties palīgi bērnu 
radošo darbnīcu veidošanā, apmeklētāju 
sagaidīšanā, koncerta dalībnieku 
uzmundrināšanā un viesmīlīgā 
uzņemšanā un citās aktivitātēs, kuras 
pārrunāsim 30.aprīlī.  

 
Plašāka informācija:  
Ilze Vitāle,  
mob.26585678,  
e-pasts: ilze.vitale@inbox.lv.  

BAZNĪCU NAKTS 2017 

Baznīcu nakts 2016. Foto: L. Viļumsone 



5 

Liepājas Sv. Trīsvienības 
evaņģēliski luteriskās draudzes vēstis 

                    www.trinitatis.lv 

VELGA VASKOVSKA: “Dievs mani ir vadījis pa šo dzīvi!” 

Mūsu draudzes māsai Velgai 
Vaskovskai (dzimusi Leja) 8.februārī 
apritēja dzīves 75 gadadiena. Velgas 
kundze brīnišķīgi ir rūpējusies par 
draudzes locekļu sveikšanu jubilejās un 
šobrīd turpina kalpot kā viena no 
baznīcas dežurantēm – ar sirdsdegsmi 
un mīlestību sagaidot baznīcas 
apmeklētājus un lūgšanu spēkā 
pavadot. Velgas kundze par savu dzīves 
gājumu stāsta ar vieglumu un pateicību 
par Dieva žēlastību tajos piedzīvotajā, 
arī skarbajā pieredzē - izvešanā uz 
Sibīriju.   

   
Pastāstiet savu dzīvesstāstu! 
 

Mans dzīvesstāsts ir plašs un 
daudzpusīgs. Piedzimu Liepājā 
1942.gadā. Tiku kristīta jau mazotnē – 
Liepājas Sv.Annas baznīcā. Dzīvoju tēva 
mājās Virgas pagasta Paplakā, kur 
vecākiem bija 26 hektārus liela 
saimniecība. Karam beidzoties tēvs tika 
paņemts filtrācijas nometnē Karēlijā – 
meža darbos, kur veselības dēļ arī ir 
miris 1945.gadā. Mamma 1948.gadā 
aprecējās otrreiz un 1949.gada 25.martā 
mūs abas izveda uz Sibīriju. Dzīvojām 8 
km no Omskas mazģimeņu mājas 
istabiņā. Pēc pusgada pie mums 
atbrauca mammas vīrs un Sibīrijā 
piedzima mani 2 brāļi. Mamma strādāja 
sovhozā “Novoomskij sovhoz No.43”, 
kas nodarbojās ar dārzeņu audzēšanu. 
Atceros, ka maijā visiem iedeva 
stādāmos kartupeļus, bet neviens 
nestādīja, jo visi domājām, ka drīz 
atgriezīsimies, kaut arī aizbraucot no 
Latvijas mums sacīja, ka dodamies prom 
uz visu mūžu. Pēc nedēļas visi tikām 
sarāti, ka nestādām kartupeļus un darbu 
paveicām. Zeme Sibīrijā bija ļoti auglīga. 

  
Jums bija tikai 7 gadi, kad Jūs 
aizveda uz Sibīriju? 
 

Jā! Mūs ar mammu paņēma no 
mājām piecos no rīta. 15 minūšu laikā 
bija jāsavāc mantas. Ļāva gan paņemt 
visu, ko varējām ar zirgu ratiem aizvest. 
Atceros, ka mammai bija kārtīgs kažoks 
– no īstas vilnas, kuru viņa paņēma līdzi 
un uz tā es gulēju. Ar vilcienu braucām 
ilgi – 3 nedēļas. Aizbraucot uzreiz 
mammai tika ierādīts darbs. Es gan varu 
sacīt, ka mums nav bijuši tādi apstākļi, 
ka kādu dienu nebūtu ēdušas.  

Kādas bija skolas gaitas? 
1949.gada 2.septembrī man atnāca 

pakaļ skolotāja, ļoti patīkama sieviete, 
kas aizveda mani uz skolu un 
iesēdināja pirmajā solā. Tā es arī 
paliku. Mūsu dzīves vietā Sibīrijā bija 
ne tikai latvieši – arī vācieši, kazahi un 
kalmiķi (no autonomās republikas pie 
Kaspijas jūras). Pirmo pusgadu skolā 
īsti nezināju, ko iesākt valodas dēļ, bet 
1.klasi beidzu ar četriniekiem. Tā kā 
bijām dažādu tautību bērni, visi labi 
sapratāmies, viens otru neapsaukājām. 
Sastaptie krievu cilvēki bija labestīgi. 
Esot Sibīrijā arī palīdzēju mammai 
darbos. Pēdējā gadā strādāju pie 
dzelzceļa būves, kas gāja no Krievijas 
līdz pat tālajiem austrumiem. Kā 
skolnieki braucām līdzi un turējām 
mērierīci, lai izveidotu taisnu ceļu. 
Nopelnīju labu naudu, par kuru 
nopirku skaistu drēbi no Ķīnas. 
Kaimiņiene uzšuva kleitu, ar kuru 
atgriezos mājās. Lai arī aktīvai ticības 
dzīvei šajā laikā nebija iespējas, 
domāju, ka mana mamma kā kristīta 
un iesvētīta, domās lūdza Dievu, lai 
mēs atgrieztos.  

 
Kad Jūs atgriezāties Latvijā? 
 

Pārbraucām mājās 1955.gada 
augustā – ar nolūku, ka man bija 
nepieciešams turpināt mācības. 
Mamma ar brāļiem atgriezās Virgā, bet 
es paliku pie tēva māsas Liepājā, kas 

bija zināma kā laba adītāja. 
Liepājā vidusskolā Raiņa ielā 
pabeidzu 7.klasi. Mācījos arī 
kursos grāmatvedību. Tante mani 
iekārtoja pirmā darba vietā – 
Baltijas sērkociņu fabrikā - 
muciņu cehā. Strādāju brigādē, 
kas taisīja siļķu mucām dibenus. 
Tad mācījos mašīnrakstītāju 
kursos, kuros bija labi panākumi. 
Mācīja rakstīt neskatoties uz 
taustiņiem. Minūtē varēju veikt 
160 taustiņu sitienus. Kursu 
vadītāja ieteica mani darbam 
Izpildkomitejā un 1961.gadā sāku 
tur strādāt par mašīnrakstītāju. 
Pēc pusgada priekšsēdētājs 
paaugstināja mani sekretāres 
amatā. Man darbs ļoti patika – 
uzzināju daudzus uzņēmumus un 
to nodarbošanos, direktorus un 
sekretāres.  

 
Vai atgriežoties no Sibīrijas 
apmeklējāt kādu draudzi 
Liepājā? 
 

Tā kā mana tante dziedāja 
Jaunliepājā Lutera baznīcas korī, 
arī es turp gāju. Tajā laikā bija liels 
draudzes koris.  Kori vadīja 
diriģents Eduards Gludiņš, kura 
bilde savulaik bija arī pie sienas 
Trīsvienības baznīcas sakristejā.  
 

Turpinājums 6.lpp. >>> 

Liepājas Lutera draudzes koris. V.Vaskovska 2.rindā trešā no 
labās puses. 2.rindas vidū no kreisās puses diriģents E.Gludiņš 
un mācītājs A.Spriņģis 
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Iesvētību dienā 1958.gada 13.jūlijā 

VELGA VASKOVSKA: “Dievs mani ir vadījis pa šo dzīvi!” 

Turpinājums no 5.lpp.>>> 
Tajā laikā Lutera draudzē bija 

mācītājs Arnolds Zviņģis, kurš dzīvoja 
Lutera draudzes namā.  

Lutera draudzē esmu arī 1958.gadā 
iesvētīta. Gājām uz šo baznīcu, jo tante 
arī netālu dzīvoja – trīs stāvu ēkā uz 
Tirgus un Jelgavas ielas stūra. Vēlāk 
gan tante, vecuma dēļ vairs nevarēja 

apmeklēt draudzes notikumus un tad arī 
es vairs uz baznīcu negāju.  

 
Turpinājās darba gaitas 
Izpildkomitejā? 
 

Jā. Mācījos arī neklātienē finansistos. 
Strādāju līdz 1991.gadam. Pa 29 gadiem 
no sekretāres amata Izpildkomitejā 
nonācu Finanšu nodaļas vadītājas amatā 
Finanšu  ministrijas pakļautībā. Pēc tam, 
turpinot darbu valsts iestādē, kopumā kā 
finansiste esmu nostrādājusi 40 gadus.  

 
Pastāstiet par savu ģimeni! 
 

Ar vīru Nikolaju apprecējos 
1962.gadā. Laulībā nodzīvojām 51 gadu. 
50 gadu jubilejā saņēmām apsveikumu 
no Dzimtsarakstu nodaļas un Liepājas 
pilsētas Domes. Vīrs nomira 2013.gadā. 
Mums ir dēls Igors – kristīts Liepājas Sv. 
Annas baznīcā un divas mazmeitas – 
Kristīna un Ērika. Vīrs pēdējos 25 gadus 
strādāja viesnīcā “Līva” amatos no 
inženiera līdz sagādniekam.  

 
Kā nonācāt Liepājas Sv. 
Trīsvienības draudzē? 
 

Kādu laiku apmeklēju 
dievkalpojumus Sv. Annas baznīcā, bet 
neiestājos draudzē. Trīsvienības baznīcā 
ir kristīta mana jaunākā mazmeita Ērika, 
bet mazmeita Kristīna ir kristīta Sv. 
Annas baznīcā. Kad kristīja Ēriku, 

Trīsvienības baznīcā kalpoja 
mācītājs no Aizputes – Sigurds 
Sproģis. Tad gan baznīca nebija 
pastāvīgi vaļā un arī mācītājs 
nekalpoja katru svētdienu. Tomēr 
pamazām nācu uz šo draudzi un te 
paliku. Vēlāk, mācītāja Pētera Kalka 
kalpošanas laikā, uzsāku 
dežurēšanu baznīcā. Pēc tam 
mācītājs uzticēja organizēt ziemas 
dežurantu grafiku, kas nāca uz 2 
stundām. Šo kalpošanu veicu līdz 
2013.gadam.  

 
Rūpējāties arī par draudzes 
locekļu sveikšanu jubilejās… 
 

Jā, tas bija mans sabiedriskais 
pienākums.  Sveicām jubilārus 
apaļās un pusapaļās jubilejās sākot 
no 70 gadiem. Gādāju ziedus. 
Šobrīd vairs šo pienākumu nepildu, 
bet nāku kā dežurante ceturtdienās 
kalpot baznīcā.  
 
Esiet kopā ar citām draudzes 
māsām lūgšanu pulciņā, kas 
aktīvi apmeklē ceturtdienu 
dievkalpojumus. 
 

Jā, man šī grupiņa patīk. Šajā 
pulciņā ir silta un laba attieksme. 
Kopību uztur arī tas, ka mums 
visām gadi iet uz priekšu. Daudzi 
pulciņā ir arī vientuļie cilvēki.  

 
Jūsu dzīves ceļš kā iepriekš 
minējāt ir daudzpusīgs un tam 
pa vidu vijusies ticība.  
 

Bez ticības nevar. Dievs mūs ar 
mammu Sibīrijā sargāja. Bijām 
paēduši un mammai bija darbs. 
Neviens mūs nenicināja.  Atceros, 
kad bijām Sibīrijā, dzīvojām netālu 
no upes Irtiš. Reiz tajā slīku un 
mani izglāba.  Arī pārbraucot 
mājās, dzīve ir labi ritējusi. No 
rītiem pieceļoties zinu, kas jādara, 
bet reizēm nezinu, ar ko sākt un ir 
sajūta, ka tad man kāds dod 
padomu un visu varu izdarīt. Un tā 
ir arī lūgšanu dzīve, kas stiprina…  
 
Pateicība Dievam! 
 

Intervēja: Ilze Vitāle 

Kopā ar ģimeni - no kreisās mazmeita Kristīna, Velgas kundze, vīrs 
Nikolajs, mazmazmeita Sjuzanna, dēls Igors, mazmeita Ērika 
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SVĒTDIENAS SKOLIŅAS AKTUALITĀTES 

Esiet aicināti piedalīties bērnu un ģimeņu 
dievkalpojumā Otrajās Lieldienās plkst. 10:00, 
kuru vadīs dekāns Pēteris Kalks! 

 
Svētdienas skoliņa turpina aicināt un pulcēt mazākus 

un lielākus bērnus uz ik svētdienas nodarbībām 
dievkalpojumu laikā. Šogad bērni pārrunājuši un 
radošus darbiņus veidojuši par tēmām: “Ko Jēzus 
Kristus piedāvā Svētajā Vakarēdienā?”, “Cilvēkam un 
dabai ir dota cerība”, “Par Pelnu dienu”, “Jēzus 
dziedina” (Mk 2:1-5), “Jēzus apciemo Caķeju” (Lk 19:1-
9), “Jēzus dziedina aklo” (Mk 10:51-52), “Sieviete pie 
akas” (Jņ 4:25).  

 
Nodarbības notiek vienā grupā gan lielākiem, gan 

mazākiem bērniem, tāpēc Svētdienas skoliņa aicina  
piepulcēties palīgus.  Kalpošanas aicinājumam 
atsaukties, zvanot Svētdienas skoliņas vadītājai Monikai 
– mob.29189170. 

2017. gada 17.martā Liepājas Sv.Trīsvienības 
katedrālē notika Liepājas bīskapa un draudzes pārstāvju 
tikšanās ar Somijas vēstnieku Oli Kantanenu, kurā 
vēstnieks iepazinās ar katedrāles vēsturi, apskatīja 
somu jēgeru piemiņas plāksni un klausījās katedrāles 
ērģeļu skaņās. No Liepājas Sv.Trīsvienības katedrāles 
1918. gada 13. februārī 27. somu kareivji devās uz 
dzimteni Brīvības karā. Karaliskais Prūsijas jēgeru 
bataljons deva karavīra zvērestu Somijas likumīgajai 
valdībai un tika iesvētīts bataljona karogs. 2018.gadā 
plānots svinīgs šī notikuma simtgades piemiņas 
dievkalpojums.   

ĪSZIŅAS 

 
 
2017.gada 4.aprīlī pateicoties Jāzepa Vītola Latvijas 

mūzikas akadēmijas profesores Vitas Kalnciemas 
inicatīvai, ar katedrāles ērģelēm iepazinās Dānijas 
Karaliskās mūzikas akadēmijas 22 studentu grupa 
profesoru Hansa Davidsona un Bīnes Brindorfas vadībā. 
Studenti, kopumā no 10 valstīm - Dānijas, Zviedrijas, 
Islandes, Anglijas, Francijas, Vācijas, Itālijas, Singapūras, 
Ungārijas un Luksemburgas klausījās baznīcas 
atjaunošanas fonda vadītājas Kristīnes Liepas stāstījumā 
par baznīcas un ērģeļu vēsturi, pēc tam ieklausījās ērģeļu 
kopskaņā un atsevišķu reģistru skanējumā. Viesiem bija 
iespēja ielūkoties ērģeļu uzbūvē un mūsu ērģelnieka 
Voldemāra Barisa vadībā izmēģināt unikālā instrumenta 
spēli.  

No kreisās: Liepājas bīskaps H.M.Jensons, 
dekāns P.Kalks, Somijas vēstnieks 
O.Kantanens, Liepājas domes priekšsēdētāja 
vietnieks izglītības, kultūras un sporta 
jautājumos V.Vitkovskis 
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Redaktore: Ilze Vitāle, e-pasts: ilze.vitale@inbox.lv  
Korektore: Evita Zeme Maketētājs: Arvīds Vitāls  
 

Bīskaps: Hanss Mar tins Jensons,  
e-pasts: hanss_martins.jensons@lelb.lv  
Dekāns: Pēter is Kalks, mob.: 26172081,  
tel.: 63422208, e-pasts: kalks@inbox.lv 
Draudzes priekšniece: Anita Brantevica,  
mob.: 65914456, e-pasts: anity3@inbox.lv 

Ikgadējais draudzes ziedojums:  25 EUR 
(strādājošiem),  
15 EUR (pensionāriem),  7 EUR (studentiem un 
skolēniem). Maksājumu iespējams veikt kancelejā vai ar 
pārskaitījumu uz draudzes kontu, mērķī norādot:  
“Draudzes ziedojums par 20.. gadu”  
maksātāja Vārds, Uzvārds 
Liepājas Sv.Trīsvienības ev.lut.draudze,  
Lielā iela 9, Liepāja, LV-3401 
Reģ.Nr.90000088846, AS DNB banka, kods: 
RIKOLV2X,  
konta Nr.: LV57RIKO0002010311663 

Liepājas Sv. Trīsvienības 
evaņģēliski luteriskās draudzes vēstis 

KONTAKTI 

www.trinitatis.lv 

ZIEDOJUMI DRAUDZEI KATEDRĀLES LIELĀ TALKA 

Sestdienā, 29. aprīlī plkst. 10:00 
 

Draudzes locekļi aicināti piedalīties, lai 
kopīgi paveiktu mazus, bet svētīgus darbus 
pie katedrāles uzkopšanas: torņa tīrīšana 
pirms vasaras tūrisma sezonas sākšanās, 
sakristejas logu mazgāšana, vējtveru 
durvju stiklu tīrīšana, baznīcas solu, solu 
starpu mazgāšana un citi darbi, kurus 
varam paveikt pašu spēkiem, lai tīrība un 
pavasaris ienāk sirdīs un telpās! Ja laika 
apstākļi pieturēsies silti un saulaini, tad arī 
sastādīsim un pavasara puķes podos.  

 
Sīkāka informācija pie Artūra Robalda, 

mob.t.: 2 9418483. 

mailto:kalks@inbox.lv
mailto:anity@one.lv

