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VADI VIETĀ, KUR ESI

Global Leadership Summit ir starptautiska konference, kas piedāvā iespēju mācīties
no izcilākajiem vadītājiem pasaulē. Konference izaicina, iedvesmo un piedāvā jaunu redzējumu. 2017.
gada konferencē visā pasaulē piedalījās vairāk nekā 400 000 vadītāju.

GLS vadības konference Ogrē VADI VIETĀ, KUR ESI
Mērķauditorija: uzņēmumu, nevalstiskā sektora, pašvaldību, baznīcu vadītāji
Norises vieta: OGRES NOVADA KULTŪRAS CENTRS
Norises diena: ceturtdiena, 2018. gada 22. martā, plkst. 13:00 - 17:00

Konferences programma:
Alans Mulalī – MĀKSLA STRĀDĀT KOPĀ
Ļoti pieredzējis globālo kompāniju vadītājs. Viņa vadībā tika izstrādāti visi zināmākie Boeing modeļi 727, 737,
747, 757, 767 un 777. Alans Mulalī 14. gadus bija vadošā avio ražotāja Boeing viceprezidents un
izpilddirektors. Pēc karjeras avio industrijā Alans Mulalī bija auto giganta Ford Motor Company prezidents un
izpilddirektors. Mulalī realizētais reorganizācijas plāns bija vienīgā iespēja, lai izvairītos no valdības piešķirtā
glābšanas fonda. Pēc Ford glābšanas plāna Alans Mulalī strādāja Google Direktoru padomē.
Artūrs Visockis-Rubenis – KOMANDAS SPĒLE
Artūrs Visockis-Rubenis ir Ogres basketbola kluba galvenais treneris, ir bijis Latvijas basketbola U16 izlases
galvenais treneris, Latvijas basketbola vīriešu un sieviešu izlases treneris. Artūram Visockim-Rubenim ir
piešķirts tituls Gada ogrēnietis 2017 nominācijā Sports. Artūrs treniņnometnē ir uzlabojis arī Latvijas labākā
basketbolista, NBA līgas Ņūjorkas Knicks komandas līdera Kristapa Porziņģa prasmes. Artūrs
Visockis-Rubenis ir Amerikas skolas komandas veidošanas, motivēšanas un disciplinēšanas principu
piekritējs.
Frederiks Herēns – RADOŠUMS UZŅĒMĒJDARBĪBĀ
Frederiks Herēns ir uzņēmējdarbības radošuma eksperts. Viņš ir 9 grāmatu autors, tai skaitā The Idea Book,
kas nosaukta par Vienu no 100 visu laiku labākajām grāmatām par uzņēmējdarbību. Viņš ir starptautiski
pieprasīts lektors, kurš ir aicināts runāts ar vadītājiem vairāk nekā 60 valstīs sešos kontinentos. Herēns runā
par to, cik nozīmīgs ir radošums problēmu risināšanā. Herēns apzinās, ka tas nav vienkārši, tāpēc iesaka
sešus soļus, kas palīdz indivīdiem un organizācijām kļūt radošākiem.
Iveta Zāģere un Māris Bulats – OGRES UZŅĒMĒJU ĢIMENE
Iveta kopā ar vīru Māri ir beķerejas un restorāna M.Pūre īpašnieki un vadītāji. Iveta un Māris ir Ogres Tvīda
brauciena aizsācēji un organizatori. Šogad Ogres Tvīda brauciens notiks jau piekto reizi. Tvīda brauciens Ogrē
ar katru gadu pulcē arvien lielāku dalībnieku un skatītāju pulku un nu kļuvis par īpašu, dzīvesprieka piepildītu,
20. gadsimta 20.- 30. gadu noskaņu un sajūtu triumfējošu pasākumu pilsētā. Ivetai Zāģerei ir piešķirts tituls
– Gada ogrēnietis 2016 nominācijā Par ieguldījumu sabiedriskajā darbā.

Par muzikālo noformējumu parūpēsies saksofonists Artis Gāga un pianists, baritons Arvīds Keinis
Dalības maksa 12 EUR. Biļetes var iegādāties Ogres novada Kultūras centra kasē un www.bilesuparadize.lv
Papildus informācija:

e-pasts: glsogre@gmail.com
facebook.com/GLSOGRE

ATBALSTA:

Ogres novada
pašvaldība

Ogre, 22. marts, 2018 I facebook.com/GLSOGRE

BŪT
APGAISMOTAM
Viņš bija patiesā Gaisma, kas nāca pasaulē un spīd visiem
cilvēkiem. Viņš, Gaisma, bija pasaulē, un pasaule caur Viņu
radās, bet pasaule Viņu nepazina.
(Jāņa 1:9-10)

B

ez gaismas šajā pasaulē nebūtu dzīvības.
Tā ir pamatā fotosintēzei, kas vajadzīga
augu valstībai un skābekļa ražošanai,
tā mūs pasargā no tumsas un ļauj
ieraudzīt apkārt redzamo pasauli, kā arī palīdz
redzēt krāsas un apkārtējo skaistumu. Taču, kas
ir gaisma garīgā ziņā? Mūsdienās mēs lietojam
tādus apzīmējumus kā "gaišs prāts", "gaišs
cilvēks", "apgaismība" un pat "gaišreģis". Parasti
šie vārdi mums asociējas vai nu ar kādu pozitīvu
īpašību, talantu vai gudrību, vai arī ar kādu
mistisku spēku. Arī svētkos cilvēki novēl viens
otram "gaišus svētkus", "gaišas domas" vai "gaišu
nākotni". Taču vai tikai ar novēlējumu un vēlmi
vienmēr pietiek?
Ir liela atšķirība starp vēlmi un spēju. Mums,
cilvēkiem, ir vēlme būt gaišiem, taču realitātē
mēs paši tomēr neesam gaisma. Cilvēks varbūt,
labākajā gadījumā, ir gaismas nesējs, atstarotājs
vai izplatītājs. Gaisma ir mūsu vajadzība, bet ne
mūsu būtība. Mēs esam dzīvotspējīgi, pateicoties
gaismai, nevis gaisma ir dzīvotspējīga, pateicoties
mums.
Taču, kas tad ir šī patiesā garīgā gaisma? No
kurienes tā nāk un kā mēs varam to piedzīvot?
Iesākumā mēs varējām lasīt, ka "Viņš bija
patiesā Gaisma, kas nāca pasaulē un spīd visiem
cilvēkiem". Šie vārdi ir satriecoši! Ir Kāds, kurš
Svētajos Rakstos ir nosaukts par Gaismu, kas spīd
visiem cilvēkiem! Musulmaņi Korānā viņu sauc par
pravieti, budisti par apgaismotu skolotāju, kamēr
Viņš par Sevi saka: "Es esmu pasaules Gaisma"
(Jāņa 8:12). Šos vārdus ir teicis Jēzus Kristus.
Viņš nesaka, ka ir apgaismots! Viņš saka, ka pats
ir Gaisma, kas apgaismo! Līdz ar šiem vārdiem
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Jēzus piesaka autortiesības uz gaismu, jo pats
ir Gaisma! Ja mēs vērojam Viņa mācību, vārdus
un darbus, tad tie pilnībā atbilst šai būtībai.
Pateicoties Jēzus Kristus dzīvei, mēs šodien
varam runāt par brīvu Eiropu, cilvēktiesībām,
zinātni, sociālo vienlīdzību, izglītību u.c.
mūsdienu rietumu pasaules vērtībām. Tās visas
izriet no Kristus mācības, respektīvi, no Viņa
paša. Kuru periodu mēs Eiropas vēsturē saucam
par apgaismības periodu? To, kurš ir saistīts ar
reformāciju un Kristus mācības pieejamību caur
Bībeles publicēšanu ļaudīm pieejamās valodās.
No tā mēs secinām, ka tikko Jēzus Kristus
personība un Viņa mācība tiek izslēgta no
mūsu ikdienas, valsts likumdošanas, izglītības
iestādēm, zinātnes, kultūras, politikas un masu
medijiem, šajās sfērās ielavās garīgā tumsa. Tā
rezultātā mēs kļūstam egoistiski, tiek pieņemti
likumi, kas legalizē abortus, izglītības iestādes
sāk mācīt mērkaķu evolūciju, zinātne sāk veikt
tikai finansiāli izdevīgus pētījumus, atstājot
novārtā nabadzīgos cilvēkus, kultūra sāk jūsmot
par dzimummaiņu un atkailināšanos uz skatuves,
politika cenšas nevis kalpot tautai, bet to
izmantot, masu mediji kā marionetes sāk runāt
nevis patiesību, bet izpatīk saviem īpašniekiem,
lai vēl vairāk koncentrētu varu un ideoloģiju viņu
rokās.
Bez Jēzus Kristus mums nav iespējams pašiem
būt gaišiem. Mums ir vajadzīgs Dieva Dēls, kuram
varam lūgt, lai Viņš apgaismo mūs un atver mums
saprašanu uz realitāti, kāda tā ir, nevis kādu mēs
to esam iedomājušies.
Ogres Trīsvienības baptistu draudzes mācītājs
Dainis Pandars
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VADI VIETĀ,
KUR ESI
Globālās vadības konference (Global Leadership Summit jeb GLS) "Vadi vietā, kur esi" šogad notiks
22. martā Ogres novada Kultūras centra Lielajā zālē uz skatuves.

K

onferencē būs divas izcilu ārvalstu
vadītāju videolekcijas un divas intervijas
ar vietējiem vadītājiem. Divas galvenās
konferences tēmas būs komandas
veidošana un radošums uzņēmējdarbībā. Par
komandas veidošanu varēsim ieklausīties ļoti
pieredzējušā globālo kompāniju vadītājā Alanā
Mulalī un basketbola profesionālī Artūrā VisockīRubenī. Savukārt, par radošumu uzņēmējdarbībā
stāstīs Frederiks Herēns un ogrēniešu ģimene
Iveta Zāģere un Māris Bulats.
Pagājušajā numurā iepazīstinājām ar Artūru
Visocki-Rubeni, šoreiz iepazīstināsim ar pārējiem
konferences lektoriem.
Alans Mulalī – ļoti pieredzējis vadītājs, kurš
bijis "Boeing" viceprezidents un "Ford Motor
Company" prezidents un izpilddirektors. "Pasaulē
vairāk nekā jebkad vajadzīgi labi vadītāji," uzskata
A. Mulalī. Alans Mulalī ir amerikāņu inženieris un

ļoti pieredzējis globālo kompāniju vadītājs. Viņa
vadībā tika izstrādāti visi zināmākie "Boeing"
modeļi 727, 737, 747, 757, 767 un 777. Alans Mulalī
14 gadus bija vadošā avio ražotāja "Boeing"
viceprezidents un izpilddirektors. Pēc karjeras
avio industrijā Alans Mulalī bija auto giganta Ford
Motor Company prezidents un izpilddirektors.
Mulalī realizētais reorganizācijas plāns bija
vienīgā iespēja, lai izvairītos no valdības piešķirtā
glābšanas fonda. Pēc Ford glābšanas plāna
Alans Mulalī strādāja Google direktoru padomē.
Konferencē Alans Mulalī dalīsies savā vadības
pieredzē par komandas veidošanu, pārejot no
aviobiznesa uz autobiznesu.
Otrs ārvalstu eksperts būs vadītājs, uzņēmējs,
izdevējs un autors - Frederiks Herēns no
Zviedrijas. Viņš ir radoša uzņēmuma "Interesting.
org" dibinātājs. Pagājušajā gadā Frederiks
Herēns ar lekcijām uzstājās 32 dažādās valstīs,
bet kopumā viņš kā lektors ir bijis 60 valstīs 5
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kontinentos. Herēns runā par to, cik nozīmīgs ir
radošums problēmu risināšanā. Herēns apzinās,
ka tas nav vienkārši, tāpēc iesaka sešus soļus,
kas palīdz indivīdiem un organizācijām kļūt
radošākiem. Frederiks Herēns: "Radošums nozīmē
to, ka cilvēks divas zināmas idejas savieno jaunā
veidā. Tas ir viss. Cilvēks divas zināmas idejas
savieno jaunā veidā. Mēs nespējam radīt no nekā,
tikai Dievs to spēj." Viņš ir 9 grāmatu autors, tai
skaitā The Idea Book, kas nosaukta par "vienu
no 100 visu laiku labākajām grāmatām par
uzņēmējdarbību".
Par radošumu uzņēmējdarbībā Ogrē stāstīs
Iveta Zāģere un Māris Bulats. Iveta kopā ar vīru
Māri 2012. gadā atklāja visai neparastu kafejnīcu
"M.Pūres beķereja". Viņi ir beķerejas un restorāna
"M.Pūre" īpašnieki un vadītāji. Ivetai kopā ar
lielāko atbalstītāju un palīgu, vīru Māri, izdevies
teju neiespējamais – radīt noskaņu par "vecajiem,
labajiem laikiem", kad Ogre bija viens no Latvijas
iecienītākajiem kūrortiem, uz kuru rīdzinieki
vasarās straumēm vien plūda ar vilcienu, lai
baudītu skaisto dabu un arī panašķotos ar
gardajām M. Pūres beķerejas kūkām. Viņi aktīvi
iesaistās dažādu Ogres kultūras un izklaides
pasākumu organizēšanā, kam visbiežāk ir
vēsturisks piesitiens. Iveta un Māris ir Ogres Tvīda
brauciena aizsācēji un organizatori. Šogad Ogres
Tvīda brauciens notiks jau piekto reizi. Tvīda
brauciens Ogrē ar katru gadu pulcē arvien lielāku
dalībnieku un skatītāju pulku un nu kļuvis par

īpašu, dzīvesprieka piepildītu, 20. gadsimta 20.30. gadu noskaņu un sajūtu triumfējošu pasākumu
pilsētā. Ivetai Zāģerei ir piešķirts tituls – ''Gada
ogrēnietis 2016'' nominācijā ''Par ieguldījumu
sabiedriskajā darbā''. Konferencē Māris un Iveta
sola kādu pārsteigumu.
Par mūziku konferences laikā rūpēsies viens no
labākajiem Latvijas saksofonistiem Artis Gāga un
pianists, baritons Arvīds Keinis. Muziķi no savas
puses arī sola kādu muzikālu pārsteigumu.
Biļetes uz konferenci var iegādāties
Ogres novada Kultūras centra kasē un www.
bilesuparadize.lv. Biļešu cena 12 EUR.
Konferenci organizē "Lūkas fonds" sadarbībā ar
GLS Latvija un Willow Creek Association.
GLS Ogre vadības konferencē bezmaksas
piedalīties jaunieši, kuri uzvarēs konkursā par
labāko biznesa ideju. Uzvarētāju bezmaksas
līdzdalību konferencē finansiāli nodrošina Ogres
novada uzņēmēju biedrības biedri SIA "Jauda
koks" un SIA "Miandum"
Papildus informācija
e-pasts: glsogre@gmail.com
facebook.com/GLSOGRE
Liepājas Nācaretes baptistu baznīca 1921. gadā
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BIZNESS
UN TICĪBA
Mūsdienu sabiedrības tendence ir atrast dzīves drošību un piepildījumu finansiālajā labklājībā, līdz
ar to garīgos jautājumus atstājot otrajā plānā, uzskatot tos par mazsvarīgiem mūsu ikdienas dzīvē un
darbā. Taču piedāvājam sarunu ar vienu no Eiropas pieredzējušākās koka impregnēšanas kompānijas
SIA "Jauda-koks" izpilddirektoru Eriku Eisaku par to, ka ticība ir tieši tas elements, kurš ļoti palīdz
uzņēmējdarbībā.

- Pastāsti, lūdzu, par to, ar ko tu nodarbojies?
Kā tu uzsāki savu nodarbošanos?
Dzīvē ir iegrozījies tā, ka visu laiku esmu
nodarbināts kokapstrādes nozarē. Šķiet, ka
mans liktenis bija izšķirts jau studiju gados, kad
nolēmu vasaras laikā piepelnīties vietējā gaterī
savā dzimtajā Cesvainē. Kad pēc universitātes
pabeigšanas pieteicos uz vakanto zāģmateriālu
eksporta menedžera vietu kādā Rīgas uzņēmumā,
tad, atšķirībā no rīdziniekiem, es vismaz jau
mācēju atšķirt priedi no egles un brusu no latas,
tāpēc tiku pieņemts. Dažus gadus vēlāk, kad
biju ieguvis vērtīgas zināšanas eksporta jomā,
pievienojos SIA Jauda-koks kolektīvam Ogres
birojā tieši pretī Ogres Trīsvienības baptistu
draudzes baznīcai. Sākumā vēl mēģināju pieteikt
savu kandidatūru citās nozarēs strādājošos
uzņēmumos, bet tad sajutu, ka tā straume mani
nes tikai un vienīgi kokapstrādes jomā, kurā
ieguvu aizvien lielāku pieredzi. Nekur citur manu
jaunības enerģiju un zināšanas nevajadzēja, bet
kokapstrādes jomā es jutos novērtēts un iederīgs,
jo ar man uzticētiem darbiem kaut kā tiku galā.
Tikai nesen es sapratu, cik ļoti man ir paveicies,
ka visus šos gadus strādāju jomā, kurā varēju
vislabāk realizēties.
SIA Jauda-koks strādāju kopš 2001. gada
septembra, un šo gadu laikā no eksporta
menedžera esmu kļuvis par izpilddirektoru.
Uzņēmums izgatavo un eksportē uz dažādām
eksotiskām valstīm impregnētus koka stabus
elektropārvades līnijām, bet man bija tā veiksme
piedalīties arī ļoti interesantajā guļbūvju projektā,
kuram es sākumā pat īpaši nenoticēju. Uzņēmuma
vadītājs šo projektu uzsāka risku diversificēšanai,
bet man toreiz šķita, ka tā nav prātīga doma, jo
pat pie lielākās veiksmes mēs ar savām guļbūvēm
nevarējām kļūt par tirgus līderiem ekonomiski
6
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spēcīgajā Norvēģijā, lai šis bizness būtu rentabls.
Es neredzēju Baltijas valstīs nevienu veiksmes
stāstu, kurš būtu saistīts ar guļbūvēm, taču
guļbūves ne tikai attaisnoja uz tām liktās cerības,
bet ar laiku to realizācija pat kļuva par galveno
ienākumu avotu. 2005. gadā tika nolemts
dibināt atsevišķu uzņēmumu SIA Latlaft, lai visas
izmaksas un ienākumi no stabiem un guļbūvēm
nebūtu vienā katlā. Kandavas rūpnīca tika pilnībā
pielāgota guļbūvju izgatavošanai, tāpēc stabu
ražošana un Jauda-koks palika tikai Suntažos.
Visgrūtāk bija uzcelt pirmās 100 guļbūves tā, lai
klienti būtu apmierināti un ieteiktu mūs saviem
paziņām un draugiem, bet tagad simtiem SIA
"Latlaft" uzcelto brīvdienu mājiņu var atrast
praktiski katrā Norvēģijas slēpošanas kūrortā,
un uzņēmums ir vadošais luksusa māju būvnieks
Norvēģijā. Tas laikam ir spilgts piemērs tam, ka
mērķi ir jānosprauž augstāk par savām iespējām,
atstājot vietu arī veiksmei un tam, kas nepadodas
mūsu kontrolei. Darbs ir mana labākā skola, tāpēc
esmu ļoti pateicīgs liktenim, ka 15 gadus man
bija iespēja sadarboties ar gudru, bet stingru
skolotāju. Ar šo cilvēku un Latlaft mūsu ceļi šķīrās
2016. gadā līdz ar SIA Jauda-koks pārdošanu
stratēģiskajam investoram no Turcijas, lai beidzot
arī šo uzņēmumu varētu attīstīt par tirgus līderi.
- Pastāsti, lūdzu, sīkāk par "Jauda koks"
eksporta projektiem Tuvajos Austrumos un
Āfrikā!
Ar jauno īpašnieku sadarbību sākām vēl pirms
uzņēmuma pārdošanas 2015. gadā, kad pirmo
reizi piekrāvām pilnu kuģi ar stabiem eksportam
uz Lībiju. Tajā pašā gadā uzreiz dubultojām
savu apgrozījumu. 2016. gadā uzņēmums pilnībā
piederēja turkiem, un piekrāvām jau 5 kuģus,
vēlreiz dubultojot apgrozījumu. Ar tādu izrāvienu
izpelnījāmies Ekonomikas Ministrijas un LIAA
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atzinumu, jo ieguvām godalgotu vietu eksporta
balvas konkursā. Tagad esam tiesīgi izmantot
piešķirto titulu "Eksportspējīgākais komersants
2017", kas mums ļoti palīdzēs prezentēt sevi
jaunajos tirgos.
Ir skaidri redzams, ka Turcijas un Latvijas
uzņēmumu sadarbībai ir milzīgs potenciāls, jo šeit
aug augstvērtīgā priede, bet ar klientiem Tuvajos
Austrumos un Āfrikā vislabāk prot strādāt mūsu
Turcijas partneri. Visvairāk stabus eksportējam
tieši uz Lībiju, kur nestabilās politiskās situācijas
dēļ ir ne tikai nedroši atrasties, bet šīs valsts
iestādēm pietrūkst arī naudas līdzekļu svarīgiem
infrastruktūras projektiem. Neviens ārvalstu
ražotājs nespēj darboties šajā valstī, un tieši šo
konkurences vakuumu izmanto mūsu partneri. Viņi
darbojas tieši šādās valstīs un ir gatavi pat zaudēt
naudu, kompensējot zaudējumus ar peļņu citos
rentablos, bet riskantos projektos. Par pēdējām 2
kuģu kravām, kuras maksāja vairāk kā 2 miljonus
EUR, mūsu turku partneri no Lībijas centrālās
bankas naudu gaidīja pusgadu, regulāri uz šo
banku staigājot, lai par sevi atgādinātu. Vērtīgās
kravas tiek nodotas uz pēcapmaksu. Nedomāju,
ka to spētu izdarīt kāds Eiropas uzņēmums pat
ar lielu budžetu. Taču arī bez turku partneriem
Jauda-koks komanda mazākos apjomos ir spējusi
veiksmīgi realizēt savu produkciju tādās valstīs
kā Sīrija, Jemena, Palestīna, Kuveita, bet pēdējos
gados atklājām arī Āfriku, uzsākot eksportu uz
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Eritreju, Ganu un Senegālu. Jo vairāk referenču
šajā reģionā, jo vieglāk pārliecināt klientus citās
reģiona valstīs.
- Sadarbojoties ar šīm valstīm, kas ir bijis
vispārsteidzošākais?
Kad bija jāpārdod guļbūves privātpersonām,
obligāts priekšnosacījums bija draudzīgu attiecību
izveidošana ar katru ģimeni, kura vēlējās sev
brīvdienu namiņu. Koka stabi ir vairāk industriāls
produkts, kuru iegādājas iepirkumu konkursos,
taču arī šajā gadījumā privātu attiecību izveide
ar starpniekiem un atbildīgajām personām ir
obligāta lieta. Tad nu ir jābraukā bieži ciemos
pie klientiem un bieži jāuzņem ārzemju viesi
šeit Latvijā. Par biznesu runājam labi, ja 1/3 no
atvēlētā laikā, atlikušo laiku veltot sarunām par
dzīvi un pat filozofēšanai. Tā kā klienti pārsvarā
ir musulmaņi, tad man ir bijusi laba iespēja pa
tiešo noskaidrot daudzus jautājumus par viņu
ikdienu un uzskatiem. Pēdējā laikā nebaidos
ievadīt sarunas arī reliģiju jautājumos. Kristieši
tiek respektēti, jo mūsu vērtības sakrīt. Ja
musulmanim ir izvēle, vai sadarboties ar kristieti
vai neticīgo, priekšroka tiks dota kristietim.
- Kā atšķiras viņu kultūras uztvere par dzīvi no
mūsējās?
Daudzi mani stereotipi par cilvēkiem svešās
I

7

Eriks Eisaks

zemēs ir lauzti, jo es saskatu pat ļoti daudz
vērtību, kuras mēs Eiropā saucam par arhaiskām
un esam zaudējuši. Tur solījums ir vērtīgāks
par visu, un aizdevumam pat nevajag rakstisku
dokumentu. Ja parādnieks naudu neatdos, tu
vari griezties pie viņa tēva, kuram dzimtas gods
ir vērtīgāks par naudu. Viņi paši pēc tam tiks
galā ar šo nemaksātāju. Ģimenes ir lielas un
stipras, jo katrs apzinās savu vietu un funkcijas
tajā. Daudzas lietas mums, protams, var šķist
nesaprotamas un nepieņemamas, bet mums ir
iespēja paskatīties viņu pasaulē un paņemt no tās
vērtīgāko. Es domāju, ka daudzi ir redzējuši to
tukšumu un izmisumu drūmajās imigrantu sejās
dažādās Eiropas pilsētās, un pēc šiem cilvēkiem
mēs nepareizi spriežam par viņu tautiešiem.
Taču, nonākot pat visnabadzīgākajās pasaules
valstīs, es biju pārsteigts redzēt laimīgus cilvēkus
ar dzīves dzirksteli acīs. Viņiem dots ir krietni
mazāk, bet kāpēc viņi ir laimīgi? Kad atgriežos
Rīgā un redzu savu tautiešu drūmās sejas, tad
saprotu, ka mēs esam pazaudējuši kaut ko
ļoti vērtīgu. Salīdzinām sevi ar pārtikušajiem
8
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norvēģiem vai vergojam saviem dārgajiem
īpašumiem, bet nespējam novērtēt to, ka mums
ir miers, nav lielu dabas katastrofu, badā neviens
nemirst u.tml. Mans hobijs ir ceļošana, tāpēc
man bija dota iespēja redzēt dažādas tautas un
gūt vērtīgas atziņas vēl plašākā pasaulē. Tikai
nesen vienā pasākumā, kad noskaidrojām, kurš
ir lielākais ceļotājs, es apzinājos, cik liela svētība
ir šī iespēja apceļot pasauli, un par to es esmu
neizsakāmi pateicīgs.
Kas līdz šim ir bijis visgrūtāk, darbojoties
biznesā?
To visu var izteikt vienā vārdā – stress.
Viens mans kolēģis mira ceļā uz darbu, un tas
bija pirmais brīdinājums, ka man ir jāmaina
sava attieksme pret dzīvi. Stress mani tiešām
nogalināja, un būvniecība tādā ziņā ir ļoti
nepateicīga nozare. Esmu priecīgs, ka esmu no
tā ticis ārā, jo tu vari slēgt darījumu ar klientu
vistīrāko domu vadīts, bet procesā ir jāiesaista
pārāk daudz cilvēku, lai rezultāts dažreiz arī
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nebūtu perfekts. Ja man zvanīja klients, lai
pateiktos par sadarbību un par to, ka esmu
palīdzējis realizēt viņa dzīves sapni, tā bija
lielākā alga. Joprojām ir spēkā piedāvājumi par
velti pavadīt brīvdienas mūsu celtajos namiņos
daudzos slēpošanas kūrortos. Bet ir bijis arī
ļoti daudz nepatīkamu sarunu, par kurām es
pārdzīvoju. Taču tagad, kad esmu guvis daudz
vērtīgu atziņu no Bībeles, esmu iemācījies darīt
visu, kas ir manos spēkos, un īpaši nepārdzīvot
par to, kas nav manā kontrolē. Un man par
pārsteigumu daudzas lietas pārsvarā atrisinās
pašas bez manas iejaukšanās.

deva man vērtīgas atziņas, tāpēc ar interesi
turpināju nākt ne tikai pēc jaunām atziņām, bet
arī meklēt tās Bībelē. Pēkšņi iepriekš lasītos
Rakstus es sāku atkodēt un saprast. Laikam bija
jānodzīvo 40 gadus, lai Bībelē minēto līdzību
atkodēšanu iemācītos. Joprojām daudz mācos no
savām kļūdām un esmu ceļā, bet esmu pateicīgs
draudzei par to, ka varu būt tās draugs. Ceru
kādreiz arī kļūt par tās pilnvērtīgu dalībnieku, jo
tas būtu loģisks turpinājums šim procesam.

Kas ir bijušas tava veiksmīgā biznesa
panākuma atslēgas?

Visu nemaz nevar uzskaitīt. Ir bijuši lielāki
un mazāki brīnumi, un liela daļa nevar būt tikai
sakritība. Varbūtības teorijā universitātē man
vienīgajam mūsu kursā bija 10 balles, tāpēc es
apzinos, ka man šodien starp jums nebija jābūt.
Esmu bieži bijis tuvu nāvei, bet vienmēr kaut
kā brīnumainā kārtā izglābies. Man patīk nirt
un peldēt, tāpēc viskritiskākie momenti ir bijuši
tieši uz ūdens – gan esmu nests ar straumi prom
no krasta, gan arī dziļi ieniris un nez kāpēc
izdomājis par ātru izpūst gaisu, sākot laisties
dziļumā pirms ūdens virsmas sasniegšanas.
Atceros, ka izmisīgi airējos uz augšu, strauji
zaudējot skābekli asinīs, un tikai pašā pēdējā
brīdī dabūju lūpas virs ūdens, lai ievilktu gaisu.
Tā pat nebija otrā piedzimšana, bet kārtējā. Ja
savas pārgalvības vai slimību dēļ neesmu vēl gājis
bojā, tad droši vien Dievam attiecībā uz mani ir
savs plāns. Pārbaudījumu pilnas bija arī manu
abu bērnu piedzimšanas. Esam piedzīvojuši divas
neveiksmīgas grūtniecības, tāpēc abas veiksmīgās
grūtniecības bija stresa pilnas. Amanda mūs
pārbiedēja, kad ceļā uz dzemdību namu pārstāja
kustēties, bet mūsu pirmdzimtā dēla Daniela
piedzimšana bija īsts lūzuma punkts. Viņa
sirdspukstus mediķi pēkšņi nevarēja saklausīt
pēc stimulatoru ievadīšanas. Redzēju satraukumu
mediķu sejās un dzirdēju sarunu, ka viņš tiekot
nenormāli saspiests. Tās minūtes, kamēr viņš tika
ārā, vilkās kā mūžība, un jebkurš tādā situācijā
būtu salauzts, lai pieķertos pēdējam glābšanās
salmiņam – Dievam. Daniels pirmās sekundes bija
kluss, mediķi ar rūpju pilnām sejām rosījās, un
es tikai varēju sēdēt stūrītī un nodot visu Dieva
rokās. Un tad viņš vārgi iepīkstējās…

Man pašam šķiet, ka bieži vien esmu pārāk
atklāts pret cilvēkiem, ar kuriem jāsadarbojas.
Biznesā varbūt ir jābūt viltīgākam un vērtīgākās
kārtis ir jāpatur apslēptas. Es darbojos pret šo
likumu un varbūt tas arī man ir palīdzējis. Ja
iekaroju otra cilvēka uzticību, tad paveras ceļš
sadarbībai.
Tu pēdējos gadus regulāri apmeklē arī
Ogres Trīsvienības baptistu draudzi. Kas tevi,
veiksmīgu biznesmeni, pamudināja meklēt ticību
Dievam?
Kad sapratu, ka pats ar saviem spēkiem vairs
netikšu galā ar jaunajiem izaicinājumiem, tad
arī beidzot sāku paklausīt savam iekšējam
aicinājumam meklēt iedvesmu un spēku šajā
virzienā. Kļuvu ne tikai par vadītāju palielam
kolektīvam, bet arī par 2 bērnu tēvu. Nesen bija
noticis brīnums, jo tika izgudrotas zāles, kuras
man palīdzēja izārstēt C hepatītu, kurš manam
genotipam līdz tam bija neārstējams. Pie tam
ar daudzu cilvēku palīdzību es tiku izārstēts
Norvēģijā, kur dārgās zāles man iedeva bez
maksas. Nepārstāju brīnīties par to, ka zāles
kļuvušas ne tikai simtprocentīgi efektīvas, bet nu
jau tās katrs var iegādāties par 350 EUR. Ja reiz
biju šajā lietā ievilkts, tad mēģinu savas iegūtās
zināšanas maksimāli izmantot, un turpinu palīdzēt
ar padomu jebkuram, kurš pie manis vēršas pēc
palīdzības.
Ogres Trīsvienības baptistu draudzes baznīcu
līdz šim es biju apmeklējis vien dažas reizes
Ziemassvētkos. Paradoksāli, bet vajadzēja
man atstāt darbu ielas pretējā pusē, lai sāktu
apmeklēt dievkalpojumus biežāk. Uz to mani
pamudināja mans labs paziņa mācītājs Pēteris
Eisāns, kad griezos pie viņa pēc kārtējā padoma.
Jau pirmajā reizē Dainis Pandars ar savu runu
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Kāda ir bijusi tava pieredze ar Dieva
pārdabisko iejaukšanos?

Mūsdienās cilvēkiem ir grūtības saprast – kā
var biznesu apvienot ar ticību, jo viena sfēra
ir uz naudas pelnīšanu orientēta, bet otra uz
garīgām un neredzamām lietām! Ko tu viņiem
atbildētu?
Veiksmīgi uzņēmēji, kuri nav pazīstami ar
I
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Bībeles atziņām, būs patīkami pārsteigti, ka viņu
veiksmes pamatā ir tās pašas vērtības, par kurām
runā Svētie Raksti. Jūs vienkārši esat izgudrojuši
divriteni no jauna – apsveicu! Veiksmīgie Bībelē
var iegūt vēl daudzas trūkstošās atziņas, bet
neveiksmīgie iemeslus savām neveiksmēm.
Varbūt kāds uzņēmējs tīri neapzināti ir nonācis
pie atziņas, ka peļņa ir tikai kā patīkama blakne
visam procesam, bet īsto motivāciju biznesam
rod neizsīkstošajā entuziasmā un gandarījumā,
ka tu esi īstais cilvēks īstajā vietā. Varbūt kāds
uzņēmējs arī bez Bībeles ir iemācījies padalīties
ar sava darba augļiem ar līdzcilvēkiem, un
pārliecinājies, ka pretī saņem daudz vairāk, kā
gaidījis. Palasiet Bībeli – uz šīm atziņām bija
norādes jau pirms 2000 gadiem!
Vērojot Ogres novadu, kā tev liekas, kā ir
iespējams uzlabot cilvēku labklājību tajā? Ko
kristīgās draudzes varētu dot Ogres novada
iedzīvotājiem?
Viegls jautājums, bet ne tik viegli izpildāms
uzdevums, jo mums ir jāatgriežas pie tām
vērtībām, kuras nāk no Dieva. Nevienam ar varu
ticību neuzspiedīsi, bet ar savu piemēru draudzēm
ir jāparāda, ka bez lepnuma, skaudības, atkarībām

u.c. negatīvām lietām ikvienam ir iespēja nodzīvot
atlikušo mūžu pilnvērtīgi un laimīgi.
Ko tu novēlētu Latvijas valstij simtgades
svētkos?
Ja palūkojas uz grafikiem, kuros viena no
asīm ir laiks, tad redzēsim, ka tieši pēdējos 100
gados notiek ļoti straujas globālas pārmaiņas.
Gan populācijas pieauguma, gan labklājības,
gan ilgmūžības, gan daudzas citas līknes
pēkšņi ir uzsākušas savu straujo augšupeju.
Cik ilgi tā turpināsies? Varbūt līdz ar elektrības
pieradināšanu un tehnoloģiju attīstību mēs strauji
tuvojamies loģiskajam risinājumam? Lai kā arī
būtu, esmu ļoti pateicīgs par iespēju nodzīvot
savu mūžu tieši šajā vēstures nogrieznī. Jo vairāk
zināšanu mēs gūstam, jo konkrētāk paliek skaidrs,
kas ir Dievs. Mums vairs nav jāpielūdz ne pērkons,
ne saule, bet spēks, kas to visu ir radījis reizē ar
saviem likumiem, kurus neievērojot, seko iznīcība.
Attiecībā uz novēlējumu Latvijai ir aicinājums
aizdomāties par Jēzus vārdiem, kad viņš runāja
par vienotību (Mateja evaņģēlijs 12:25): "Ikviena
valsts, kurā iekšējs naids, aiziet bojā; un neviena
pilsēta vai nams, kurā iekšējs naids, nevar
pastāvēt."

Eksporta krav
ava ar impregnētu priežu elektrības stabiem
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SABIEDRISKĀ
MORĀLE
Lasot šo nodaļu K. S. Lūisa grāmatā, man bija jādomā par to, cik daudz un no kā es būtu gatava
atteikties. Slavenais amerikāņu teiciens "less is more" jeb "mazāk ir vairāk" jau kļuvis populārs pat
pasaulē. Cilvēki sāk atteikties no pārāk pārpildītām telpām, lai iegūtu vairāk brīvības - minimālisms, bet
pat uz to nākas tērēt daudz līdzekļu. Kad ar vīru bijām Amerikā, interesanti bija nokļūt tādā sabiedrībā
kā amiši (Amish), kurā ļoti stingri cenšas izpildīt kristīgas sabiedriskās morāles principus – ļoti maz
greznuma (sievietes un vīrieši staigā vienkāršos garos un neizskaistinātos apģērbos, brauc ar skrejriteni
vai zirgu pajūgā, rīko talkas, viņiem pat nav elektrības un nekādu jauno tehnoloģiju). Viņu dzīvesveidā
ir arī paklausība un hierarhija darbu sadalījumā... un jāteic, ka tikai dažreiz, bet uznāk tāda "balta
skaudība" (kas droši vien nav pareiza tik un tā) pēc mierīgā tempa un harmonijas, kādā viņi dzīvo.
Starp citu, šī subkultūra ASV ir skaitliski visstraujāk augošā. Cilvēkiem ir tendence – nokopēt to, ko ir
darījuši citi, bet vai tas ir tas īstais ceļš? K. S. Lūiss runā vairāk par principu, par ko katram būtu vērts
aizdomāties:

J

aunā Derība, neiedziļinoties sīkumos,
sniedz mums diezgan skaidrus mājienus,
kādai būtu jāizskatās īsteni kristīgai
sabiedrībai. Varbūt tā dod mums vairāk,
nekā mēs spējam pieņemt. Tā saka, ka šādā
sabiedrībā nav vietas liekēžiem un parazītiem:
"Kas nestrādā, tam nebūs ēst." Katram ir jāstrādā
ar paša rokām, turklāt katram darbam ir jānes
labi augļi. Šādā sabiedrībā nav vietas muļķīgiem
greznuma priekšmetiem un vēl muļķīgākām
reklāmām, kas cenšas pārliecināt tos nopirkt. Tur
nav arī plātīšanās, sacensības vai izlikšanās. Šajā
ziņā kristīgā sabiedrība līdzināsies "kreisajiem".
No otras puses, tā vienmēr ir pieprasījusi, lai mēs
visi būtu paklausīgi (kas ietver arī ārēju cieņas
parādīšanu) pilntiesīgiem varas pārstāvjiem, lai
bērni būtu paklausīgi vecākiem un (baidos, ka tas
būs ļoti nepopulāri) sievas klausītu vīrus. Treškārt,
tai ir jābūt dzīvespriecīgai sabiedrībai, kuras
locekļi dzied un dejo, un uzskata bēdas un raizes
par nepareizām. Laipnība ir viens no kristiešu
tikumiem, un Jaunajā Derībā ir nosodīti tie, kas
"jaucas svešās lietās".
Ja tāda sabiedrība pastāvētu un kāds no mums
to apmeklētu, manuprāt, mums par to rastos
visai neparasts iespaids. Mums šķistu, ka tās
ekonomika ir sociālistiska un šādā ziņā "attīstīta",
bet ģimenes dzīve un uzvedības standarti ir
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diezgan vecmodīgi – varbūt pat ceremoniāli vai
aristokrātiski.
Katram no mums kaut kas no tā patiktu, bet
domāju, ka ne daudziem būtu pa prātam viss,
kas tur notiek. Tieši tas arī būtu jāsagaida,
ja kristietība ir visaptverošs plāns cilvēka
mehānisma darbībai. Mēs visi dažādos veidos
esam novirzījušies no šī plāna, un katrs no mums
gribētu, lai mūsu ieviestās izmaiņas sākotnējā
plānā būtu pats plāns. Attiecībā uz visu, kas
ir patiesi kristīgs, jūs ar to saskarsieties atkal
un atkal. Katru piesaista tikai dažas plāna
sastāvdaļas – tās viņš vēlas paņemt sev, bet
no pārējā atteikties. Tādēļ arī mēs nekur tālu
netiekam, un tieši tāpēc divi cilvēki, kas cīnās par
pilnīgi pretējiem mērķiem, abi var apgalvot, ka
cīnās par kristietību.
Turklāt ir kāds padoms, ko mums devuši senie
nekristīgie grieķi, Vecās Derības laika jūdi un
viduslaiku lielie kristiešu skolotāji un ko mūsdienu
ekonomiskā sistēma pilnīgi nav ņēmusi vērā. Visi
šie cilvēki ir teikuši, lai mēs neaizdodam naudu
uz procentiem, bet mūsu ekonomiskās sistēmas
pamatā ir pelnīšana ar naudas aizdošanu, ko mēs
saucam par kapitālieguldījumiem. No tā neizriet,
ka mums katrā ziņā nav taisnība. Daži cilvēki
saka, ka toreiz, kad Mozus, Aristotelis un kristieši
I
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bija vienisprātis par to, ka naudas aizdošanu
uz procentiem (vai viņu vārdiem – augļošanu)
vajadzētu aizliegt, viņi nevarēja paredzēt akciju
sabiedrību rašanos; viņi ar to domāja atsevišķus
naudas aizdevējus, un tādēļ mums viņu teiktais
nav jāņem vērā. Šo jautājumu es nevaru izlemt.
Es neesmu ekonomists un vienkārši nezinu, vai
ieguldījumu sistēma ir atbildīga par stāvokli, kurā
esam nonākuši, vai nav. Mums būtu vajadzīgs
kristīgs ekonomists. Bet es būtu rīkojies
negodīgi, ja nepateiktu, ka trīs lielas civilizācijas
ir vienprātīgi (vismaz tā izskatās no pirmā acu
uzmetiena) nosodījušas to, uz ko mēs esam
balstījuši visu savu dzīvi.
Pirms beidzu, es vēl vēlētos atzīmēt, ka
Jaunās Derības pantā, kurā ir teikts, ka katram
ir jāstrādā, ir dots arī pamatojums: "Lai varētu
dot tam, kas ir trūkumā". Žēlastības dāvanu
došana un rūpes par nabagajiem ir būtiska
kristīgās morāles sastāvdaļa. Biedējošajā līdzībā
par aitām un āžiem tas pat tiek parādīts kā
izšķirošais jautājums. Mūsdienās daži cilvēki saka,
12
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ka labdarība nav nepieciešama un ka žēlastības
dāvanu došanas vietā jāveido sabiedrība, kurā
nebūtu nabagu, kam tās dot. Un viņiem var būt
pilnīga taisnība, sakot, ka mums jāveido tāda
sabiedrība. Bet, ja kāds iedomājas, ka pa to
laiku, kamēr šāda sabiedrība nav izveidota, var
pārtraukt palīdzēt trūkumcietējiem, tad viņam
nav nekā kopīga ar kristīgo morāli. Es nedomāju,
ka ir iespējams noteikt, cik daudz mums ir jādod.
Baidos, ka vienīgais drošais likums būs dot vairāk
nekā mēs varam atlicināt. Citiem vārdiem sakot,
ja mūsu izdevumi komforta nodrošināšanai,
luksuss precēm, izklaidēm utt. ir vienā līmenī ar
to standartu, kādu pieņēmuši cilvēki ar tikpat
lieliem ienākumiem kā mums, tad mēs, iespējams,
dodam pārāk maz. Ja ziedojumi labdarībai
mūs neierobežo un netraucē, es teiktu, ka tie ir
pārāk mazi. Ir jābūt kam tādam, ko mēs vēlētos
darīt, bet nevaram, jo mūsu izdevumi labdarībai
to neatļauj. Es tagad runāju par labdarību šī
vārda parastajā nozīmē. Atsevišķi gadījumi,
kad gadījusies kāda nelaime jūsu radiniekiem,
draugiem, kaimiņiem vai darbiniekiem, ko Dievs
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liek jums pamanīt, var prasīt daudz vairāk: var
nonākt pat tiktāl, ka tiek iedragāts vai apdraudēts
jūsu pašu stāvoklis. Daudziem no mums lielākais
traucēklis žēlastības dāvanu došanā nav vis
greznā dzīve vai kāre iegūt vairāk naudas,
bet gan mūsu bailes – bailes no nedrošības.
Šīs bailes bieži ir jāuzskata par kārdinājumu.
Dažreiz labdarībai traucē mūsu lepnība; mums ir
kārdinājums tērēt vairāk nekā vajadzētu, lai ārēji
izrādītu savu devīgumu (dodot dzeramnaudu vai
uzņemot viesus), un dot pārāk maz tiem, kuriem
tiešām ir vajadzīga mūsu palīdzība.
Un tagad, pirms beidzu nodaļu, uzdrīkstēšos
minēt, kā tā ir ietekmējusi lasītājus. Manuprāt,
viņu vidū ir daži "kreisie", kas ir ļoti dusmīgi, ka
es neesmu turpinājis šajā virzienā, kā arī pretēji
noskaņoti cilvēki, kuri dusmojas, jo pēc viņu
domām, esmu aizgājis daudz par tālu. Ja tā ir, tad
visā šajā kristīgās sabiedrības uzmetumā esam
atdūrušies pret īsto klupšanas akmeni. Vairums
no mums neinteresējas par šo jautājumu, lai
noskaidrotu, ko kristietība māca; mēs lūkojamies
uz kristietību cerībā, ka tur atradīsim pamatojumu
mūsu partijas uzskatiem. Mēs meklējam
sabiedroto tur, kur mums tiek piedāvāts Skolotājs
vai Tiesnesis. Arī es esmu tieši tāds pats. Šajā
nodaļā ir vietas, kuras vēlējos izlaist. Un, ja vien
mēs nevirzīsimies pa vēl garāku apkārtceļu, no
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visām šīm runām nebūs nekāda labuma. Mēs
iegūsim kristīgu sabiedrību, kad vairums no
mums to tiešām gribēs, bet mēs to gribēsim, kad
kļūsim par īstiem kristiešiem. Es varu atkārtot
"Dari citiem to, ko tu gribi, lai citi dara tev,"
kamēr palieku zils, bet es to nevaru izpildīt,
kamēr nemīlu savu tuvāko kā sevi pašu; es nevaru
iemācīties mīlēt tuvāko kā sevi, kamēr neiemācos
mīlēt Dievu, un es nevaru iemācīties mīlēt Dievu,
ja vien nemācos viņam paklausīt. Tādējādi, kā jau
es jūs brīdināju, mēs nonākam pie kaut kā tāda,
kas daudz lielākā mērā saistīts ar cilvēka iekšējo
pasauli – no sabiedriskajiem jautājumiem pie
reliģiskiem jautājumiem, jo garākais apkārtceļš ir
īsākais ceļš mājup.
Tātad mēs nekad neiegūsim kristīgu sabiedrību,
ja vien vairums no mums nekļūs par kristīgiem
cilvēkiem. Tas, protams, nenozīmē, ka mēs varētu
atlikt darbošanos sabiedrības labā līdz kādam
iedomātam datumam tālā nākotnē. Tas nozīmē, ka
mums abi darbi jādara reizē – 1) gan raugoties, kā
principu "dari citiem to, ko tu gribētu, lai citi dara
tev" var praktiski piemērot mūsdienu sabiedrībai,
gan 2) kļūstot par tādiem cilvēkiem, kas tiešām to
īstenotu, ja zinātu, kā to izdarīt.
Pēc K. S. Luisa grāmatas "Vienkārši kristietība",
sagatavojusi Liene Pandare
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NĀVES ĒNAS
IELEJĀ
Atzīmējot Latvijas Valsts simtgadi, šī gada laikraksta numuros aicinām apskatīt arī dažādus vēstures
posmus latviešu baptistu kustībā. Šoreiz fragmenti no baptistu bīskapa emeritus Jāņa Tervita grāmatas
"Latvijas baptistu vēsture" par draudžu dzīvi Pirmā pasaules kara laikā.
DIEVNAMI

DRAUDZES LOCEKĻI

1914. gada 1. septembrī iesākās Pirmais pasaules
karš. Tas atnesa neaprakstāmas šausmas daudzām
pasaules zemēm, tai skaitā arī Latvijai. Mūsu
uzdevums ir nedaudz ieskatīties Latvijas baptistu
draudžu dzīvē un darbā šajā grūtību pārpilnajā
periodā.

Izpostīti bija ne tikai dievnami, sapostīta bija
ļaužu dzīve. Kā katrs karš, tā arī Pirmais pasaules
karš radīja bēgļu straumes, šoreiz galvenokārt
uz Austrumiem. Šī straume rāva līdzi arī daudzus
baptistus. Mājās palikušie centās izturēt situācijā,
ko bija radījuši kara apstākļi.

Pirmā pasaules kara laikā Latvijā no 80
draudzēm normālu darbību turpinājušas 35
draudzes. Darbības pārtraukšanas iemesli dažādi:
krievu valdības rīkojums par sapulču namu
slēgšanu, draudzes locekļu un arī sludinātāju
bēgšana no ienaidnieka, okupācijas varas spaidi
un arī lielinieku aizliegumi un bardzība. 10
dievnami bija rekvizēti vācu armijas vajadzībām,
vairākos dievnamos vācieši bija telpas aizņēmuši
daļēji.

Protokolētā mācītāja P. Lauberta ziņojumā
varam lasīt: "Draudzes locekļu bija pavisam maz,
bij izbēguši, vāciešiem ienākot Jelgavā. Un tie,
kas bija, tie paši bij gandrīz visi nespējnieki –
veci cilvēki. Ne vairs draudzes biedrību, ne vairs
draudzes kora, nedz līdzekļu darbu sākt, jo,
bēgļiem atgriežoties, pirmais, par ko bija jādomā,
bij novērst badu."

Kara laikā pilnīgi nopostīti, nodedzināti
vai sagrauti 5 lūgšanas nami: Jaunjelgavas,
Jēkabmiesta, Lielirbes, Pitraga un Vīdales. Pa
daļai nopostīti vai sabojāti 17 lūgšanas nami, bez
tam vēl 18 lūgšanas namos nolaupīts vai sabojāts
inventārs.
Rīgas Mateja draudzes protokolu grāmatā ir
lasāms ieraksts: "Pirmdien, 18-tā jūlijā 1916. g.
no augstākās kara valdes piesūtīts raksts, ar
kuru aizliedz jebkādu draudzes sapulcēšanos un
lūgšanu nams uz nenoteiktu laiku tiek slēgts".

Dzimtenē palikušo baptistu garīgo aprūpi ļoti
sarežģīja dzimtenē palikušo mācītāju mazais
skaits. Piemēram, Talsu draudzes mācītājam
R.Rašmanim šajā laikā nācās apkalpot 12
draudzes. Protams, draudzes vecaju un diakonu
patstāvīgā kalpošana šādā sarežģītā situācijā
parādīja savu svētīgo iespaidu.
Draudžu savienības darbs tika paralizēts.
No 1914.-1919. gadam nenotika LBDS kongresi,
praktiski nebija savienības vadības un padomes.
Laikraksta "Avots", kas pildīja LBDS oficioza vietu,
pēdējais numurs iznāca 1915. gada jūlijā.
BĒGĻU GAITĀS UZ AUSTRUMIEM

"Apšuciema draudzes baltais lūgšanas nams
lietots par krievu gūstekņu nometni. Pagalms
visapkārt apvilkts dzeloņdrātīm. Tāpat visi logi
aizpīti. Paaugstinājums un kora novietne pilnīgi
noplēsta. Sēdekļa neviena. Logu rāmji izdauzīti.
Dievkalpojumus te tagad nevar noturēt. Draudzei
tādos apstākļos, kur katra nagla maksā lielu
naudu, grūti nāksies savu lūgšanas namu atkal
savest kārtībā," raksta mācītājs J. A. Freijs.
14
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Bet kā allaž, tā arī tagad šajā piespiedu
"emigrācijā" baptistu ļaudis neaizmirsa domāt
par savas dvēseles vajadzībām. Nonākot vienā
vai citā pagaidu pieturā, latviešu baptisti meklēja
pulcēties un pat organizēja savas draudzes. Bēgļu
draudzes 1915. gadā tika izveidotas Igaunijā
– Hāpsalā, Krievijā – Arhangeļskā, Maskavā,
Ņizņijnovgorodā, Pleskavā, Samārā, Staraja
Rusā, Ukrainā - Harkovā, 1918. gadā Krievijā
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Apšuciema baptistu draudzes lūg
gšanu nams celts 1883. gadā un pēc kara atjaunots 1923. gadā. Foto: facebook.com

– Prokrovskā. Visas šīs draudzes savu darbu
izbeidza 1919. vai 1920. gadā, kad bēgļi atgriezās
mājās.
PĒTERBURGAS DRAUDZE
Pirmā pasaules kara gados Petrogradas
draudze kļuva par latviešu baptistu bēgļu centru.
Draudzi šajā laikā vadīja vecajs J. Saulītis. Ar
lielu pašaizliedzību Petrogradas draudze gādāja
apmešanos un nepieciešamo dzīvei vairāk kā 200
bēgļiem.
"Draudze nevarēja jau patiesībā nekā sniegt
nabaga izkaisītajiem brāļiem, bet tai bija savas
telpas, un te vismaz varēja pirmo nakti jeb
pirmajā laikā patverties, pirms atrod vietiņu, kur
piemesties. Un draudzes sapulces telpās dienu
no dienas ieradās jauni bēgļu bari, iesākot no
Kurzemes, vēlāk no Rīgas un Vidzemes. Dažu
nakti draudzes telpās uz kailajiem sapulču
beņķiem pārgulēja līdz 30 un vairāk cilvēku, un
vairāki desmiti dažkārt uzturējās vairākas dienas
un nedēļas no vietas, kamēr atrada dzīvokli un
darbu," savās piezīmēs raksta K.Freijvalds.
Pirmie latviešu baptisti Pēterburgā savu kopā
nākšanu iesāka 1895. gadā un līdz 1907. gadam
pulcējās vācu baptistu draudzes telpās. Draudze
skaitliski pieauga sludinātāja J. Puķes darbības
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laikā, sasniedzot 45 locekļus. Tad Pēterburgā
ieradās Viljams Fetlers un latviešu draudze kļuva
par evaņģelizācijas darba centru arī pie krieviem.
Krievu baptistu skaits drīzi vien pārspēja latviešu
skaitu, un 1909. gadā tika nodibināta Pēterburgas
krievu baptistu draudze V. Fetlera vadībā.
Krievu draudze arī uzcēla savu lielo dievnamu
"Evaņģēlijuma nams".
BAPTISTI DEPORTĀCIJĀ
Kaut gan latviešu baptisti ar lielu pašaizliedzību
domāja par cara armijas karavīriem, cara valdības
administrācijai nepietrūka cinisma latviešu
baptistu vadītājos saskatīt vācu armijas aģentus,
jo, lūk, baptisms ir nācis no Vācijas.
1915. gada 15. oktobrī uz Sibīriju tika deportēts
mācītājs J. A. Freijs. 1915. gada oktobrī uz Krieviju
tika deportēts Rīgas vācu Ciānas draudzes
mācītājs S. Lēmanis, viņš ceļā nomira. 1915. gadā
tika deportēts uz Samāru dzejnieks A. Leitis.
1916. gada nogalē no Petrogradas tika izraidīts uz
Irkutsku mācītājs R. Fetlers.
No cara valdības vajāšanām izbēga Viljams
Fetlers, jau 1914. gadā aizbraucot uz Zviedriju,
tāpat kā J. Iņķis un J. Dubelzars, dodoties bēgļu
gaitās.
I
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IZIET
IELĀS

M

iera labad tikai nerunājiet par politiku
un reliģiju! Tāds teiciens eksistē
mūsu sabiedrībā, lai izvairītos no
savstarpējiem strīdiem, lai gan, ironiski,
tieši šīs abas sfēras visvairāk ietekmē mūsu dzīvi!
Viena ietekmē mūsu materiālo labklājību, bet
otra mūsu garīgo labklājību. Lai noskaidrotu,
uz kā Ogres iedzīvotāji balsta savu labklājību,
un lai iedrošinātu iedzīvotājus domāt arī par
garīgām vērtībām, 17. februārī Ogres pilsētā
notika starpkonfesionāls projekts "Misija Ogre",
kuras laikā caur anketēšanu vai ikdienišķu sarunu
tika noskaidroti cilvēku uzskati un attieksme
pret kristietību. Projekta ietvaros tika dalītas
arī pārtikas pakas, nosalušie gājēji cienāti ar
tēju un cepumiem, muzikāli iepriecināti Ogres
pansionāta seniori, kā arī visi kopīgi tika aicināti
uz sadraudzības vakaru Ogres Trīsvienības
baznīcā. Šajā projektā bija iesaistījušies apmēram
70 brīvprātīgo no dažādām kristīgām draudzēm.
Izvērtējot aptaujātos Ogres pilsētas
iedzīvotājus, noskaidrojās, ka 82% ir apmierināti
āti
vai daļēji apmierināti ar dzīvi, lielāko drošību
u
dzīvē meklējot finansēs (55%) un ģimenes
attiecībās (50%). Interesanti, ka jautājumā
mā par
ticību Dievam, tikai 5% no aptaujātajiem
m noliedza
Dieva esamību, kamēr 56% atzina, ka t ic Dievam,
bet vēl 39% augstākam spēkam. Ņem
m ot vērā, ka
Latvijas valsts oficiālā reliģija ir kris
ristietība, tad
mēģinājām noskaidrot arī cilvēku
ku uzskatus par
Jēzu Kristu. Lai gan 64% cilvēku
ku uzskatīja, ka
Viņš ir Dieva Dēls, tikai 30% aptaujāto
a
uzskati par
to, kas notiks pēc nāves, sak
akrita ar Jēzus Kristus
mācību par Debesīm un elli.
el 70% respondentu
uzskatīja, ka pēc savass nāves
n
viņi pārdzims jeb
reinkarnēsies (35%) vai
va paliks kapā un nebūs
nekur (35%).

Secinājums pēc šīs dienas bija tād
āds, ka daudziem
ir neskaidra sapratne par kristie
ietību, Jēzu Kristu
un kā tam būtu jāietekmē mūs
ūsu dzīves. Kā arī
tāds, ka smēķētājiem parast
sti ir tās pāris minūtes,
ko pavadīt, lai parunātos..
Bija dažādas sarunas
as un sarunu biedri – gan
atvērti, gan ne visai!
i! Arī aizlūdzām par kādiem
cilvēkiem, kas to vēlējās
vē
un tam piekrita, un
aicinājām uz misi
sijas dienas noslēguma pasākumu.
"Prieka Vēsts"" jauniešu
j
mūzikas grupa piepildīja
telpu ar lielisk
skām mūzikas skaņām, un viņu
jauniešu vadītājs
adītājs Dāvids Gleške bija sagatavojis
sagatavoji
iedrošinošu
ošu uzrunu par dzīves un mūsu jēgu
šeit virs
rs zemes. Tam sekoja arī aizlūgšanas un
sadrau
audzība.
Ticu, ka pēc šīs dienas kādu cilvēku
ku dzīves
noteikti būs mainījušās vai vismaz – šī diena būs
kā sākums pārmaiņām. Gribu cerē
rēt arī uz to, ka
šie cilvēki, ar kuriem mēs runājā
jām uz ielām, sāks
aizdomāties par šo dzirdēto vēsti,
v
nevis atļaus
tam visam iziet pa vienu aus
usi iekšā, pa otru ārā.
Paldies visiem, kas organiz
nizēja šo pasākumu!"

Nelielu atskatu
tu uz šo misijas projektu no
brīvprātīgā skatu
katu punkta mums piedāvā studente
Agnese Zeltiņ
tiņa:
"Šis pasākums
asākums bija lieliska iespēja iziet ārā no
komforta
rta zonas un mācīties runāt ar svešiniekiem.
svešin
Lai gan laikapstākļi nebija no tiem labāk
labākajiem, tas
mūs
ūs neapturēja no staigāšanas pa Ogr
Ogres ielām.
Mācītājs D. Pandars kopā ar A.Zeltiņu aptaujā
ujā Ogres iedzīvotāju. Foto: Voldemārs Polis
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DIEVA MĪLESTĪBA
NO NORVĒĢIJAS

Š

ī gada 18. februārī ar lielu prieku mūsu
draudzē sagaidījām viesus no Norvēģijas.
Jau svētdienas vakarā varējām kopīgi
kalpot bērniem "Happy meal" - šī bija
brīnišķīga iespēja just prieku bērnu sirdīs, viņiem
redzot, ko norvēģi sagatavojuši. Katram bērnam
bija iespēja piedalīties dažādās aktivitātēs, spēlēs,
tāpat bija iespēja apgleznot seju ar skaistiem
zīmējumiem. Pēc manām domām, visjaukākā
aktivitāte bija foto stūrītis, kurā bērni varēja
fotogrāfēties un pēc tam savā īpašumā iegūt
savas skaistās bildes ar uzrakstu "Tu esi Dievam
dārgs". Katram ir jāatgādina par to lielo mīlestību,
ko Dievs mums dod.

bija iepazinuši viens otru. Varējām kopīgi spēlēt
spēles, slavēt un arī noklausīties Gabriel Stephens
sagatavotu runu par to, cik ļoti Dievs mūs mīl.
Ir tik jauki, ka ir iespēja iepazīties un būt
sadraudzībā ar norvēģu komandu. Ar lielu prieku
un nepacietību gaidīsim nākamās reizes, kad viņi
brauks ciemos pie mums un, iespējams, arī mēs
kādreiz varēsim ciemoties Norvēģijā. Ļoti ceru, ka
šī draudzība būs ilga un mēs pēc iespējas ātrāk
varēsim atkal viņus satikt.
Diāna Grigorjeva

Manuprāt, šī bija arī ideāla iespēja, lai
sadraudzētos ar norvēģu jauniešiem, jo katram
norvēģim klāt tika "piekabināts" kāds no
latviešiem, lai tulkotu spēles un sarunas no
angļu uz latviešu valodu. Tā, protams, bija arī
laba iespēja atsvaidzināt savas angļu valodas
zināšanas. Varbūt sākumā komunikācija varēja
šķist neveikla, bet, iepazīstoties vairāk ar šiem
jauniešiem, varēja redzēt, cik gan īpaši savā veidā
katrs no viņiem ir un cik daudz Dieva mīlestība ir
viņos.
Pirmdienas vakars bija iespēja būt sadraudzībā
ar norvēģiem. Tabitas centrā tika rīkots picas
vakars, kura gaitā mēs varējām ne tikai gardi
paēst, bet arī pavadīt laiku kopā. Es pati šajā
vakarā iepazinos ar daudz jauniem cilvēkiem, no
sirds izsmējos un, iespējams, pat atradu jaunus
draugus. Bija dažādas interesantas aktivitātes, ar
kuru palīdzību pat kautrīgie varēja iepazīt jaunus
cilvēkus, piemēram, "Pulkstenis" - šajā aktivitātē
katrs uzzīmēja pulksteni un mēģināja piepildīt
laiku, atrodot kādu cilvēku un, kad tas bija
izdarīts, tika saukti noteikti laiki ar noteiktu tēmu.
Tā ikviens varēja parunāt ar kādu no jauniešiem
un pastāstīt par saviem hobijiem, lietām, ko patīk
darīt, ģimeni, mīļāko Bībeles citātu un vienkārši
iepazīties.
Jauniešiem bija iespēja būt sadraudzībā arī
otrdienas vakarā draudzē, šeit jau atmosfēra bija
brīvāka un draudzīgāka - daļa no jauniešiem jau
"Svētdienas Vēstis" 2018/03 (111)
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DIEVA
BĒRNIEM
1

2

3

4

5
6

7
8

9

10

11

Vertikāli:
12

1. Viņš piemānīja tēvu Īzaku, lai
saņemtu svētību
2. Viņam bija dēls Īzaks
3. Viņš nogalināja brāli Ābelu
4. Viņa bija pirmā sieviete
5. Viņš bija stiprinieks ar gariem
matiem
7. Viņš bija pirmais cilvēks
9. Viņš tulkoja faraona sapņus
Horizontāli:
1. Viņš ieveda izraēla tautu apsolītajā
zemē
2. Viņš bija Mozus palīgs
6. Viņš uzvarēja cīņā ar Goliātu
8. Viņš būvēja šķirstu pēc Dieva
pavēles
10. Viņš bija ķēniņš pirms Dāvida
11. Viņš izveda izraēļu tautu no Ēģiptes
verdzības
12. Viņš pārdeva savu pirmdzimtību
18
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NOTIKUMI
MARTĀ
PIRMDIENA

OTRDIENA

TREŠDIENA

CETURTDIENA

PIEKTDIENA

SESTDIENA

SVĒTDIENA

26.

27.

28.

1.

2.

3.

4.

19:00

08:00

19:00

17:00

10:30

Mājas grupas

Vīru lūgšanas

Video lekcija "Jūdu
partijas un jūdu
literatūra"

Tīņu vakars

Lūgšanas

19:00

11:00

19:00
Lūgšanas

Sv. Vakarēdiena dievkalpojums

Jauniešu vakars

5.

6.

7.

8.

9.

19:00

19:00

08:00

19:00

18:00

10:30

Kalpotāju
lūgšanas

Mājas grupas

Vīru lūgšanas

Nedēļas
dievkalpojums ar
D. Līfu

Bībeles studiju grupiņa
sievietēm "Staigājot ar
Kristu"

Lūgšanas

19:00
Lūgšanas

10.

11.

11:00
Dievkalpojums

19:00
Jauniešu vakars

19:00
Bībeles studija ar D. Līfu
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19:00

08:00

19:00

17:00

10:30

Mājas grupas

Vīru lūgšanas

Svētīšanās sapulce

Tīņu vakars

Lūgšanas

19:00

18:00

11:00

Lūgšanas

Sieviešu tikšanās

Dievkalpojums

19:00

14:00

Jauniešu vakars

Draudzes pilnsapulce

19:00
Svētīšanās sapulce
19.

20.

21.

22.

23.

19:00

08:00

19:00

19:00

10:30

Mājas grupas

Vīru lūgšanas

Videolekcija "Dzīve
romiešu sabiedrībā"

Jauniešu vakars

Lūgšanas

19:00

24.

11:00

Lūgšanas
26.

25.

Dievkalpojums

27.

28.

29.

30.

19:00

08:00

19:00

12:00

10:30

Mājas grupas

Vīru lūgšanas

Zaļās ceturtdienas
dievkalpojums ar
Svēto Vakarēdienu

Lielās Piektdienas
dievkalpojums

Lūgšanas
11:00 Kristus Augšāmcelšanās
svētku dievkalpojums ar
Sv. Vakarēdienu

19:00
Lūgšanas

17:00
Tīņu vakars

31.

1. APRĪLIS

19:00
Jauniešu vakars

* Ir iespējamas izmaiņas

lkr.lv un manabalss.lv lapā ir iespēja parakstīties
pret Stambulas konvencijas ratificēšanu
Ogres Trīsvienības baptistu draudzes avīze "Svētdienas Vēstis" 2018/03 (111), 2018. g. 4. marts.
Avīzi veido: Dainis Pandars, korektore – Annija Lagzdiņa, salikums – Ansis Imaks.
Vidus pr. 15, Ogre, LV–5001, tālr. (+371) 2 88 99 025, otbdraudze@gmail.com, http://otbd.lv
Laikraksta "Svētdienas vēstis" elektroniskā formātā var lasīt otbd.lv mājas lapas sadaļā "Materiāli/Raksti"
"Svētdienas Vēstis" 2018/03 (111)
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