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Ādažu novads 

1. Baltezera baznīca (Ādažu evaņģēliski luteriskā draudze) 
Baltezera baznīca,Baltezers, Ādažu novads 

  
17.50 - 18.00 Baznīcu zvanu skaņas 

18.00 - 18.20 Svētbrīdis, vada māc. Ivars Jēkabsons 

18.30 - 19.00 “Debesis ir tuvu klāt”, draudzes ansamblis “Zari” 

  Draudzes ansamblis "Zari", diriģente Eva Pērkone, ērģelniece Līga Dejus. 
 Programmā: R.Dubra „Kungs, apžēlojies”, R.Dubra „Svēts, svētīgs”, C.Gaseidini „Kungs, Tavā 
 svētnīcā”, J.Lūsēns „Mazu brīdi pirms”, L.Prindule „Debesis ir tuvu klāt”, F.Minqozzi „AveMaria
 Stella”, B.Cordans „Jesu, Salvatosnoster”, J.Galuszka „Lai ir slavēts Dieva vārds” 

19.00 - 19.30 Radošā darbnīca bērniem “Radi savu gaismas lukturi” 

  Radošajā darbnīcā "Radi savu gaismas lukturi" bērniem būs iespēja izveidot un izgreznot gaismas 
 lukturi 

19.30 - 20.00 NBS Orķestra kameransambļa “Jautrais Septets” koncerts 

  NBS Orķestra kameransamblis „Jautrais Septets” un Liepājas simfoniskā orķestra flautiste Egija 
 Sproģe-Orehova koncertā izskanēs V.J.Schinstine, P.Collins, M.Johansson, Ed Argenziano, 
 A.Piazolla, J.Horner un L.Cohen populāri skaņdarbi. 

  Mūziķi paši veidojuši aranžējumus populāriem mūzikas šedevriem, jo ansambļa sastāvs ir 
 neparasts – trompete, saksofons, vibrafons, tuba vai basģitāra, zvaniņi un divi 
 sitaminstrumentālisti.  

20.00 - 20.30 Sandras Balodes fotogrāfiju izstāde “Tepat” 

  Baznīcas 3.stāvā tiks atklāta Sandras Balodes fotogrāfiju izstāde "Tepat" 

20.30 - 21.00 Lūgšanu ceļš pie baznīcas 

  Ārā pie baznīcas ierīkots lūgšanu ceļš, ko katrs var iziet individuāli. 

21.00 - 21.15 Lūgšana “Mūsu Tēvs debesīs”, Latvijas valsts himna “Dievs svētī Latviju” 

21.15 - 22.00 Sadraudzība “Sarunas pie tējas un kafijas” 

  Sarunas ar mācītāju un draudzes locekļiem pie sadraudzības galda 

22.00 - 22.30 “Sirds mūzika čella skaņās”, čelliste Ieva Šķendere 

  Programmā: Saint-Saens "Gulbis", O.Evlahov "Romance", J.S.Bahs "Ariozo", J.S.Bahs
 "Prelūdija", K.Gliks "Andante", J.S.Bahs "Air", J.S.Bahs "Courante" no pirmās Čella svītas, Ieva 
 Šķendere "Čella meditācija" (improvizācija). 

  Ieva Šķendere - sirds mūzikas radītāja čella skaņās, čella spēli apguvusi jau agrā bērnībā, tomēr 
 dzīves ceļi metuši līkločus un tikai nesen Ieva atgriezusies pie savas sirds mūzikas, caur čella 
 meditācijām iepazīstot instrumenta skanējumu no jauna. Skanot čella stīgām, prāts apklust un 
 var ļauties mirklim, kad sāk runāt sirds! 
22.30 - 23.50 Vakara lūgšana, meditācija 

23.50 - 24.00 Noslēguma lūgšana 

 

Aizkraukles novads 
2. Aizkraukles Svētās Terēzes no Bērna Jēzus Romas katoļu baznīca 

Lāčplēša iela 22, Aizkraukle  

  
18.00 - 18.05 Priestera ievadvārdi 
18.05 - 18.40 Svētā Mise 
18.40 - 19.00 Dieva slavināšanas dziesmas 
19.00 - 20.30 Draudzes amatierteātra izrāde “Fatimas noslēpumi” 
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20.30 - 21.00 Ekskursija pa baznīcu un tās parku 
21.00 - 21.05 Mūsu Tēvs lūgšana 
21.10 - 22.00 Adorācija 
22.00 - 23.00 Meditācijas, lūgšanas 
 

Alojas novads 
3. Alojas evaņģēliski luteriskā baznīca 

Baznīcas iela 2, Aloja  

  
18.00 - 21.00 Jaunās derības lasījums 

21.00 - 22.00 Lūgšanu stunda 

22.00 - 23.30 Nakts koncerts, uzstājas Daiga Grinberga 

 

Alūksnes novads 
4. Alūksnes baptistu baznīca 

Dārza 2, Alūksne 

 

Tuvāka informācija par draudzes programmu pieejama uz vietas baznīcā, un sazinoties ar draudzi. 
Kontaktinformācija: https://www.lbds.lv/draudzes/aluksnes-baptistu-draudze-1 
 

5. Opekalna evaņģēliski luteriskā baznīca 
"Apekalns", Opekalns, Jaunlaicenes pagasts, Alūksnes novads  

 
19.00 - 22.00 Bet, kas dara patiesību, nāk pie gaismas 
 Baznīcas apskate 
19.30 - 20.00 "Kas nāk no augšienes", uzstājas sieviešu koris "Trapene" 
20.30 - 21.00 "Kas nāk no debesīm", uzstājas Sieviešu koris "Līga"' 
21.00 - 21.30 Lūgšana 
 

6. Zeltiņu evaņģēliski luteriskā baznīca 
"Zeltiņu baznīca", Zeltiņi, Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads 

 
Zeltiņu evaņģēliski luteriskā baznīca atrodas Zeltiņu pagastā Alūksnes novadā 20 km no novada centra.  
Pēc F.Zīgeļa projekta Zeltiņu luterāņu baznīca celta no 1823-1826.gadam. Padomju vara Zeltiņos 1966. 
gadā izdzina draudzi no baznīcas ēkas, 1967. gadā nogāza torni. Līdz 1985. gadam baznīcas ēku izmantoja 
kā preču (sāls, minerāļi) noliktavu. Ziemeļu puses logus aizmūrēja ar triecienizturīgiem stikla blokiem. 
1992. gadā draudze sāk atjaunot baznīcu. Torni atjaunoja 1995. gadā. Soli pa solim tika remontētas un 
iekārtotas iekštelpas. Šobrīd draudzē ir 70 draudzes cilvēki. Zeltiņu baznīca ir vietējās nozīmes 
arhitektūras piemineklis un prioritāri izmantojams vietējās sabiedrības izglītības un kultūras mērķiem. 
Dievkalpojumi notiek divas reizes mēnesī, bet bērni un jaunieši iziet iesvētes mācību kursu. Katru gadu 
draudze rīko labdarības ziedojumu koncertus. 
 
Tuvāka informācija par draudzes programmu pieejama uz vietas baznīcā, un sazinoties ar draudzi. 
Kontaktinformācija: http://www.lelb.lv/lv/?ct=draudzes_lv&ie=&sr=&bu=Z 
 

https://www.lbds.lv/draudzes/aluksnes-baptistu-draudze-1
http://www.lelb.lv/lv/?ct=draudzes_lv&ie=&sr=&bu=Z
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Amatas novads 
7. Skujenes evaņģēliski luteriskā baznīca 

“Baznīckalns”, Skujenes pagasts, Amatas novads 

  
17.50 - 18.00 Baznīcas zvana skaņas 
  Skujenes luterāņu baznīcas zvana skaņas aicina ļaudis uz Baznīcu nakts apmeklējumu 

18.00 - 18.10 Evaņģēlista uzruna Evaņģēlista Jura Jeršova uzruna un īsa lūgšana par Baznīcu nakts
 notikumu. 

18.00 - 23.00 “Skujenes dievnams bērnu zīmējumos” 

  Skujenes pamatskolas skolēnu zīmējumi, Kristīgās mācības skolēnu darbi. 

18.10 - 19.00 “Lēni, lēni Dieviņš brauca” 

  Tautasdziesmas un viduslaiku garīgā mūzika koklētājas Ievas Kalniņas izpildījumā 
19.00 - 22.00 Izstāde “Skujenes draudze laiku lokos”, fotogrāfijas un apraksti. 

  Iespēja uzkāpt baznīcas zvana tornī, ielūkoties ērģeļu telpā 

19.00 - 20.00 Radošās aktivitātes bērniem un pieaugušajiem “Radīsim prieku sev un citiem” 

  Radošā darbnīca vaska sveču liešanā un izgatavošanā; mandalu krāsošana, suvenīru 
 izgatavošana... 

19.00 - 22.00 Baznīcas apskate aktivitāšu starplaikos 
  Ērģeles, uzkāpšana zvana tornī 

20.00 - 21.00 Koncerts “Gaismas starā” 

  Alise Ketlere-Kaņepone (liriskais soprāns, taustiņinstrumenti) 
  Programmā: E. Dārziņš, J. Mediņš, E.L. Vēbers , F. Šūberts, Bēthovens 
21.00 - 21.30 Lūgšana “Mūsu Tēvs debesīs” 
  Vienota aktivitāte visās baznīcās. Lūgšana par tautu un valsti. 
 Piedalās draudzes ansamblis: "Dievs, svētī Latviju!" (Baumaņu Kārlis) "Svētī, Kungs, šo mūsu 
 zemi" (Dz.gr.538), "Māci man ticēt, Kungs" (dz.gr.590), "Mans visumīļais Tēvs un Dievs" 
 (Dz.gr.590) 
21.30 - 22.00 “Gaisma ir nākusi pasaulē” (Jņ.ev. 3.nod.) 
  Vada evaņģēlists Juris Jeršovs, piedalās draudzes ansamblis (dziedājumi) 
22.00 - 22.30 Sadraudzība “Nāc, Jēzu, manā sirdī” Tēja, cepumi. 
22.30 - 23.00 Pateicības lūgšana un meditācijas, vada evaņģēlists Juris Jeršovs 
23.00 - 23.30 Noslēgums “Dod, Dieviņi, kalnā kāpt…” 
  Tautasdziesmas un spēka dziesmas Dievam un Latvijai ugunskura un sveču gaismā ar draudzes 
 ansambli un muzikāliem pavadītājiem (ģitāras). 
 

8. Zaubes evaņģēliski luteriskā baznīca 
Baznīca, Zaubes pagasts, Amatas novads 

 
17.00 - 24.00 Klusums 

Piedāvājam pabūt klusumā ar Dievu un sevi... sveču gaismā... Padomāt, palūgties... 
Plkst. 21:00 tiek vadīta "Mūsu Tēvs" lūgšana pēc kuras tiek izdziedāta Latvijas Republikas himna 
“Dievs svētī Latviju”. 
Iespēja arī uzkāpt baznīcas atjaunotajā tornī un paskatīties uz brīnišķīgo apkārtni... 

 

Apes novads 
9. Apes Svētā Mateja evaņģēliski luteriskā baznīca 

Pasta iela 11, Ape  
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18.00 - 18.30 Trapenes sieviešu koris, diriģente Ilze Dāve 
  Koncertā skanēs: B. ManselRamsey "Māci man ticēt, Kungs", R. Dubra "Ar ilgām Tevi gaidu", D. J. 

Ewan "Lai klusa top mana dvēsele", B. Rossa "Ja esi izslāpis", "Kungs ļauj man saprast 
 Katrs, kam slāpst",  J. Sibeliuss "Ved mani, Dievs!" 

19.00 - 19.30 Sieviešu koris “Līga” (Rīga) diriģentes Maija Feldmane un Ilona Eglīte 
  Koncertā skanēs dziesmas acapella, gan mūzikas pavadījumā: "Magnificat", "AveMaria", 
 Ē.Ešenvalds "Kas Viņš?",  E.Dārziņš "Nāru dziesma", "Stāvēju, dziedāju", Ē.Eglītis "No-līdz", 
 "Believe", "MedievalGloria", J.Lūsēns "Lūgšana" 
20.00 - 20.30 Apes Svētā Mateja ev. lut. draudzes Svētdienas skolas bērnu un jauniešu uzstāšanās 
  Koncertā skanēs Dieva slavēšanas dziesmas, Svēto Rakstu lasījumi. 
21.00 - 22.00 Lūgšanas, teātra uzvedums, Slavēšanas dziesmas 
  Apes Svētā Mateja draudzes mācītāja Viļņa Sliņķa uzruna. Lūgšana par Latviju! Teātra uzvedums 
 "Cilvēka sirds". Slavēšanas dziesmas 
22.00 - 24.00 Pārdomas klusas mūzikas un sveču gaismā 
  Apmeklētāji aicināti izbaudīt Baznīcu nakts noskaņojumu. Baznīcā skanēs klusa mūzika, degs 
 svecītes, varēs pacienāties ar tēju un cepumiem. 
 

10. Gaujienas evaņģēliski luteriskās draudzes “Mācītājmāja” 
“Baznīckalns”, Gaujiena, Gaujienas pagasts, Apes novads 
 

Draudzei ir sena vēsture, taču tai nav savas baznīcas. Toties ir brīnišķīgs dievnams - “Mācītājmāja'', kurai 
rudenī apritēja 255 gadi, tā atrodas netālu no Gaujienas centra Gaujas kreisajā krastā. Draudze ir neliela, 
dievkalpojumi notiek 2 reizes mēnesī, darbojas Svētdienas skola. Šajā gadā “Mācītājmājā'' iecerēti vairāki 
garīgi pasākumi, viens no tiem būs "Baznīcu nakts 2018" ietvaros, saksofonu mūzikas vakara koncerts ar 
Viktorijas Katrīnas Priedes, Simonas Sarkangalves, Megijas Lukjanovičas, Martas Kalniņas, Ances 
Pakalnes, Enijas Palejas, Airitas Rubinas piedalīšanos. Kā arī garīgās mūzikas koncerts ar ansambļa un 
kora grupas piedalīšanos. 
 
Tuvāka informācija par draudzes programmu pieejama uz vietas baznīcā, un sazinoties ar draudzi. 
Kontaktinformācija: http://www.lelb.lv/lv/?ct=draudzes_lv&ie=&sr=&bu=G 
 

Baldones novads 
11. Baldones Sv. Miķeļa evaņģēliski luteriskā baznīca 

Rīgas iela 40, Baldone 
 
18.00 Baznīcas apskate „Jo Tu esi mans patvērums, stiprs tornis pret ienaidniekiem” Ps.61:1 
21.00 Lūgšana „Mūsu Tēvs debesīs” 
21.05 Slavēšana, „Teiciet To Kungu, visas tautas! Slavējiet Viņu, visas tautas!” Ps. 117:1 
22.00 Uzruna, mācītājs Arnis Eltermanis 
22.10 Brīvdabas kino "Ko vēlas Dievs?" 
 

Beverīnas novads 
12. Trikātas Svētā Jāņa evaņģēliski luteriskā baznīca 

"Mācītājmuiža", Trikātas pagasts, Beverīnas novads 
 
18.00 - 18.05 Zvanu skaņas. Baznīcu nakti Trikātas baznīcā ieskandina zvana skaņas. 
18.15 - 18.30 Mācītāja uzruna. 
19.00 - 19.50 Ekskursija pa baznīcu un Mācītājmuižu. Fotoorientēšanās. 
  Mūzikas skolas audzēkņu un pedagogu orķestris. Aizraujošs ceļojums vēsturē, pieredzējuša gida 
 vadībā. 

http://www.lelb.lv/lv/?ct=draudzes_lv&ie=&sr=&bu=G


 

9 

 

2o.oo - 20.40 Koncerts Mūzikas skolas audzēkņu un pedagogu orķestris. 
21.00 - 21.10 Lūgšana. Vienosimies kopīgā lūgšanā. 
21.15 - 22.00 Tēja, cienasts. Draudzīgā noskaņā baudīsim vakara tēju. 
22.oo - 23.oo Slavēšana, sarunas, liecības. Dziedāsim slavas dziesmas Dievam. Stāstīsim, klausīsimies un 

runāsim par Mūsu Tēva bezgalīgo mīlestību. 
 
 

Burtnieku novads 
13.  Burtnieku evaņģēliski luteriskā baznīca 

„Mācītājmuiža”, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads 

  
18.00 - 18.30 Svētbrīdis Burtnieku baznīcā. Informācija. 
 Zvanu skaņas, Svētbrīdis Burtnieku ev.lut.baznīcā. Informācija par Baznīcu, informācija par 
 Baznīcu Nakts tēmu 2018. Informācija par aktivitātēm šajā vakarā 

18.30 - 19.00 Koncerts un piemiņas brīdis. 
 Gājiens līdz piemineklim, kas veltīts 1.Pasaules karā un brīvības cīņā kritušo Burtnieku draudzes 
 dēliem. Mācītāja uzruna. Koncerts un Burtnieku skolas bērnu dzejoļiem. Ziedu nolikšana. 
19.00 - 20.00 Burtnieku baznīcas Mācītajmuižas kompleksa apzināšana. 
 Baznīcas apmeklētāji varēs apskatīt Burtnieku baznīcas Mācītājmuižas kompleksa ēkas - baznīcu,   
 Mācītājmuižu, staļļa ēku un teritoriju. 
19.00 - 21.00 Zupa, kafija, tēja, cepumi. 

 Baznīcas nakts apmeklētāji tiks pacienāti ar zupu, kafiju, tēju, cepumiem. 

19.00 - 21.00 Izstādes – baznīcā, Mācītājmuižā, staļļa ēkā. 

 1. Burtnieku baznīcā būs apskatāma Burtnieku skolas bērnu zīmējumu, kolāžu izstāde. Tēmas: 

 Baznīca; Ģimene; Latvijai - 100. 

 2. Mācītājmuižā - Dāvja Roberta Zaķa akvareļu izstāde. 

 3. Staļļa ēkā - Burtnieku draudzes locekļu fotoizstāde. 
21.00 - 21.15 Tēvreize un Dievs svētī Latviju. 
 Kopēja lūgšana baznīcā -Tēvreize. Kopēja himnas dziedāšana - Dievs Svētī Latviju! 
21.15 - 23.00 Teātra izrāde. 
 Estrādē pie Mācītājmuižas teātra izrāde - R.Blaumanis "Indrāni". Rencēnu kultūras nama 
 amatierteātris "Jautrā kompānija". Režisors - Valmieras Drāmas teātra aktieris Kārlis Neimanis. 
23.00 - 23.30 Koncerts baznīcā sveču gaismā. Sieviešu ansambļa "Melo"dia" koncerts baznīcā. 
23.30 - 24.00 Lūgšana un pateicība. 
 Mācītāja vadībā noslēguma lūgšana, kurā ka parasti aicināti lūgt un pateikties arī visi klātesošie. 
 
 

14.  Ēveles evaņģēliski luteriskā baznīca 
“Ķestereja", Ēveles pagasts, Burtnieku novads 
 
17.00 - 18.30 ”Mūzika dvēselei”, koncertā piedalās ērģelniece Līga Ivane un Valkas mūzikas skolas 
 audzēkņi. 
18.30 - 19.30 “Portreti” 
  Ieskats Ēveles mācītāja Antona Georga Boses atstātajā 209 unikālo zīmējumu galerijā (t.sk.206 
 portreti). Lektore Mg.hist. Anita Meinarte, vēsturniece, mākslas vēsturniece, Latvijas Nacionālā 
 vēstures muzeja direktora vietniece krājuma darbā. 
 

 

 



 

10 

 

 

15. Matīšu Svētā Mateja evaņģēliski luteriskā baznīca 
Kalna iela 3, Matīši, Matīšu pagasts, Burtnieku novads 
 

17.50 – 18.00 Zvanu skaņas 
18.00 – 18.10 Atklāšana 

Matīšu draudzes svētdienas skola organizē darbnīcas bērniem. 
Draudzes vadības uzruna 

18.10 – 20.00 Darbnīcas bērniem 
Matīšu draudzes svētdienas skola organizē darbnīcas bērniem 

18.30 – 19.00 Iepazīsti Matīšu Baznīcu no jauna 
“Stāsti par Matīšu baznīcu”, tēja un sarunas. 

20.00 – 21.00 Valmieras mūzikas skolas concerts 
Valmieras Mūzikas skolas jaunāko klašu koris un solisti. Vecāko klašu stīgu orķestris. 

21.00 – 21.30 Lūgšana “Mūsu Tēvs debesīs” un Latvijas valsts himna. 
21.30 – 22.00 Iepazīsti Matīšu Baznīcu no jauna 

“Stāsti par Matīšu baznīcu”, tēja un sarunas 
22.00 – 23.00 Dziesmas un mūzika baznīcā 

Muzicē Mārtiņš Roziņš un Draugi 
23.00 – 24.00 “Saņem gaismu”. Lūgšanas. Pārdomas un lūgšanas sveču gaismā 
 

Carnikavas novads 
16. "Laivu māja" (Carnikavas evaņģēliski luteriskās baznīcas - pagaidu 

mītne) 
Stacijas iela 21, Laivu māja, Carnikava, Carnikavas novads 
 
17.50 - 18.00 Zvanu skaņas 
18.00 - 18.10 Ievada lūgšana 
18.00 - 23.00 Rokdarbu studija. Zīmēšanas darbnīca. 
 Veidosim visdažādākos rokdarbus. Zīmēsim un gleznosim to, kādu mēs redzam jauno Carnikavas 
 baznīcu. Izgatavosim nelielus suvenīrus sev un citiem 
18.00 - 23.59 Kādu es redzu Carnikavas baznīcu? 
 Ādažu draudzes svētdienas skolas bērnu zīmējumu izstāde 
18.00 - 23.59 Siguļu baznīca - pārlaicīgā piemiņa. 
 Fotoizstāde par Carnikavas (Siguļu) baznīcu 
18.00 - 23.59 Sadraudzība 
 Tēja, kafija, uzkodas un draudzīgas sarunas ar Ādažu draudzes locekļiem. 
18.30 - 19.00 Saruna ar mācītāju 
 Tikšanās ar Ādažu evaņģēliski luteriskās draudzes mācītāju Ivaru Jēkabsonu 
19.00 - 19.30 Video filma par Carnikavas (Siguļu) baznīcu 
20.00 - 20.45 Muzicē vijolnieks Raimonds Ozols 
 Baznīcu nakts ar solistu Raimondu Ozolu: J. S. Bach"Arioso", F. Gluks melodija no operas 
 "Orfejs", J. S. Bach–Guno "AveMaria", A. Skulte "Arioso", E.Dārziņš "Melanholiskais Valsis", 
 A.Pizacolla "AveMaria", A.Piazolla "AdiosNonimo", A.Pizaolla "Oblivion", E.Morricone "Gabriels 
 Solo", N.Hess "LadiesinLavander" 
21.00 - 21.10 Kopīgā lugšana “Mūsu Tēvs” 
21.10 - 21.15 Latvijas valsts himna “Dievs svētī Latviju!” 
21.15 - 21.45 Muzicē Ādažu draudzes koris “Zari” 
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 Tezē dziedājumi: "Mana cerība, mana dziesma", "Lai slavē visas tautas", "Jēzu, mans Kungs", "Jel 
 atgriezies mierā, dvēsele", "Kristu, tavs gars", "Ir tik labi paļauties", "Kungam pateicos", "Mēs 
 naktī ejam caur tumsu" 
22.00 - 22.30 Vakara lūgšana (Vespere) 
23.00 - 23.30 Viktorīna visizturīgākajiem ”Ko Tu zini par Bībeli?” 
 Dažādi interesanti, jauri vai nezināmi fakti par Bībeli. Jautājumi dažādiem zināšanu līmeņiem. 
 Zinošākajiem dalībniekiem veicināšanas balvas! 
23.50 - 23.59 Noslēguma pateicības lūgšana. 
 

Cēsu novads 
17.  Cēsu Svētā Jāņa evaņģēliski luteriskā baznīca 

Lielā Skolas iela 8, Cēsis  

  
17.50 – 18.00 Baznīcas zvanu skaņas 
18.05 – 18.10 Svētbrīdis un uzruna 
18.20 – 18.50 Kokļu mūzikas koncerts 
  Latviešu un ārzemju komponistu mūziku atskaņos Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas  vidusskolas 
 koklētāju ansamblis. Vadītājas - skolotājas Ilze Žvarte un Ieva Lapšāne. 
19.00 – 19.50 Sarunas ”Lielā Dieva sastapšana” 
  Vadīs žurnālists Jānis Gabrāns, piedalās Cēsu Sv. Jāņa draudzes mācītājs Didzis  Kreicbergs, 
 evaņģēlists Jānis Tolpežņikovs, draudzes ērģelniece Lelde Krastiņa, Cēsu  Sv. Jāņa draudzes 
 padomes locekle Biruta Mežale. Būs iespēja uzdot jautājumus. 
20.00 – 20.50 Dievnams un tā ļaudis Cēsīs ”Pagātne – Tagadne” 
  Iespēja uzzināt par dievnama vēsturi, šodienu un ieplānoto restaurāciju. Vēstures līkločos 
 vedīs Cēsu muzeja vēsturniece Dace Cepurīte un arhitekts, Cēsu Sv. Jāņa  draudzes padomes 
 loceklis Ervīns Krauklis, bet par plānoto restaurāciju stāstīs draudzes priekšnieks Andis Ozoliņš- 
 Vīksne. 
20.00 – 20.50 Ekskursija ”Cēsu sirds – Sv. Jāņa baznīca” 
20.00 – 20.50 Iespēja aizdegt svecīti un uzrakstīt savu lūgumu 
20.50 – 21.00 Aizlūgums par Latviju un  Latvijas valsts himna 
21.00 – 21.10 Kopīga lūgšana visā Latvijā ”Mūsu Tēvs Debesīs” 
21.20 - 21.50 Koncerts ”Liturģiskās meditācijas” 
  Pazīstamo Tezē dziedājumu autora franču komponista Žaka Bertjē psalmu tekstu 
 iedvesmotas kompozīcijas atskaņos Elita Ezermale (flauta) un Lelde Krastiņa (ērģeles),  psalmus 
 lasīs mācītājs Didzis Kreicbergs. 
22.00 – 22.25 Lūgšana, ietverot iepriekš uzrakstītos lūgumus  
22.30 – 23.00 Cēsu Sv. Jāņa draudzes kora koncerts 
  Cēsu Sv. Jāņa draudzes koris kopā ar Siguldas ev. luteriskās draudzes ansambli, diriģenta Ginta 
 Šteina vadībā.  
23.00 – 24.00 Klusums un noslēguma lūgšana 
 
Visa vakara garumā: 

 Radošās darbnīcas bērniem un pieaugušajiem. 
 Cienāsim ar pašceptām vafelēm un tēju. 

 

18.  Cēsu Septītās Dienas adventistu baznīca 
Līgatnes iela 1, Cēsis  

 

18.00 - 23.30 Atvērtā baznīca 
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  Iespēja aplūkot baznīcu, kristību baseinu, bērnu mācību telpas, bibliotēku. Ekskursijas laikā 
 uzzināt par draudzes dzīvi un dažādām aktivitātēm. 

18.00 - 23.30 Augi Bībelē 
  Būs apskatāmi biežāk pieminētie augi Bībelē. Uzzināsiet, kurā rakstu vietā tie minēti, kādā  
 nolūkā. Būs īss auga bioloģiskais raksturojums un praktiskais pielietojums sadzīvē. Tējas 
 degustācija. 

20.00 - 20.30 Svēts ir 
  Uzstāsies draudzes koris, vīru ansamblis, jauniešu ansamblis un jaunie instrumentālisti. 

20.30 - 22.30 Ieraugi sevi Bībeles gaismā. 

  Iespēja izpildīt testu, kas saistīts ar savu raksturu, uzzināt rezultātus un ieteikumus no Bībeles. 

21.00 - 21.20 Lūgšana “Mūsu Tēvs” 

  Kopīga lūgšana ar baznīcu nakts apmeklētājiem - "Mūsu Tēvs". 

 

19.  Latvijas Apvienotās Metodistu Baznīcas Cēsu draudze 
Vaļņu iela 12a, Cēsis (Ieeja no Rīgas ielas 17) 

 

17.50 - 18.00 Baznīcas Zvanu skaņas Cēsīs 

Mūsu draudzei baznīcas zvana nav, taču mēs sapņojam par jaunu baznīcas namu ar torni un tajā 
esošu zvanu, kas mudinās cilvēkus nākt uz Dievnamu! Bet, neskatoties uz to, mēs būsim priecīgi, 
ja ikviens pievienosies mums pie Dievnama Rīgas ielā 17 - un sagaidīs šo mirkli iezvanot Baznīcu 
Nakti ar līdzi paņemtajiem zvaniņiem no mājām! 

18.00 - 18.30 Atklāšanas svētbrīdis 

18.30 - 19.30 Baznīcas un Draudzes vēsture 

  Ekskursija un lekcija: draudzes vēstures programma visām paaudzēm, slaidi ar bildēm, Baznīcas 
 vēsture, Draudzes vēsture, interesanti fakti par ēku un draudzi, ekskursija pa draudzes namu 

18.30 - 20.50 Aktīvās Darbnīcas lieliem un maziem 

  ..līdz 87 un vecākiem! Radošās rokdarbu stacijas - pērļošana un ne tikai... 
19.30 - 20.00 Slavēšana un Pielūgsme 

  Pateicība Dievam par mūsu tēvzemi, par mūsu tautu un sabiedrību! 
20.00 - 21.00 Māksla Dvēselei 
  LAMB Cēsu draudzes ansamblis, LAMB Cēsu draudzes bērnu ansamblis, Beāte Bringule - 
 muzikālais sniegums, un citi pieaicinātie mākslinieki 
21.00 - 21.10 Valsts Himna 

  Mūsu tautas lūgšana visā Latvijā! 
21.10 - 21.45 Es, kristietis Latvijā 

  Paneļdiskusija ar draudzes locekļiem par to, kāpēc mēs esam šeit un kāpēc Tev būtu vērts 
 pievienoties... 
21.45 - 24.00 Meditatīvais laiks 

  Lūgšanu stacijas - par sevi un mūsu Tēvzemi Latviju, Pārdomu pilni video - kas palīdz saredzēt 
 tālāk par ikdienu, Tezē lūgšanas 

 

20. Kristus Apskaidrošanas baznīca 
Palasta iela 22, Cēsis 
  

18.00 Aizlūgums, pareizticīgo dziedājumi (Svētai Dievmātei Marijai veltīts akatists) 

19.00 – 24.00 Baznīcas apskate, iespēja iedegt lūgšanu svecīti, apskatīt ikonas un pabūt vienatnē 
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Ērgļu novads 

21.  Ērgļu Svētā Jāņa evaņģēliski luteriskā baznīca 
Piebalgas iela 3, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads 

18.00 - 22.00 ”KRISTUS MĀCĪBU TURU ĻOTI AUGSTU…” (R.Blaumanis) 
Iepazīšanās ar Ērgļu evaņģēliski luterisko baznīcu cauri laikiem. Dieva dotā talanta radītais 
Rūdolfa Blaumaņa daiļradē un četru brāļu Jurjānu devums latviešu mūzikas kultūrā. Stāstījumu 
ilustrēs svētdienas skolas bērnu literāri muzikāls uzvedums ''Blaumanis un ticība'', Jurjānu 
tautasdziesmu apdares un skaņdarbi pūšamiem instrumentiem.  Mākslas skolas audzēkņi 
radošajā darbnīcā savā redzējumā un izpratnē attēlos mūsu Dievnamu baznīcas nakts gaismā. 

 
Gulbenes novads 

22.  Gulbenes Vissvētākā Sakramenta katoļu baznīca 
Gaitnieku iela 14, Gulbene  

  
18.00 - 24.00 Laipni lūgti mūsu baznīcā! 

  Baznīcas apmeklētāju, viesu sagaidīšana, uzņemšana. 

18.15 - 18.55 Rožukroņa lūgšana: „100 rozes Latvijai”! 

  Kopīga Rožukroņa lūgšana ar garīgām apcerēm (skaitot un dziedot) par mūsu tautu un valsti! 
  Tev ir iespēja šo Rožukroni lūgt par konkrētām lietām, piemēram: 
 Lūdz par valdībām un varām, likumdošanu, par visiem cilvēkiem, kuriem šodien Latvijā ir vara 
 pieņemt lēmumus, kas skar mūs visus. 

  Lūdz par cilvēkiem, kurus pazīsti, par radiem, draugiem, kaimiņiem un visiem kurus mīli, un par 
 tiem, kurus mīli par maz. 
  Lūdz par Baznīcu Latvijā, par garīdzniekiem, draudzēm, paaicinājumiem, kristiešu vienotību un 
 Latvijas garīgo atmodu. 

  Lūdz par evaņģelizāciju, lai Dieva vārds skanētu katra cilvēka sirdī Latvijā un pasaulē. 

  Lūdz par visiem slimiem, atstātiem, vientuļiem un tiem, kurus Dievs tev sūta katru dienu.  

  Lūdz par jaunatni, bērniem un izglītības iestādēm, lai Dievs atver viņu sirds acis patiesai 
 mīlestībai, taisnībai un ticībai. 

19.00 - 20.00 Svētā Mise 

20.00 - 21.00 Slavēšana. Kopīgi aizlūgumi, garīgas sarunas, iespēja grēksūdzei vai individuāliem 
aizlūgumiem 

  Būs iespēja uzrakstīt savas lūgšanas uz lapiņām un iemest tās groziņā, lai par tām varam aizlūgt, 
 pateikties un slavēt mūsu Trīsvienīgo Dievu. 

21:.00 - 21.30 “Baznīcu nakts 2018” lūgšanas par Latvijas tautu un valsti 

  "Mūsu Tēvs" lūgšana, Latvijas Republikas himna “Dievs svētī Latviju”, "Baznīcu nakts 2018" 
 lūgšanas par Latvijas tautu un valsti. 

21.45 - 21.40 Klusuma laiks apcerei un lūgšanai sveču gaismā 
  Laiks privātai lūgšanai sveču gaismā. Klusums. 

21.45 - 23.30 Vēsturiskā adorācija par Latviju un mūsu draudzi, baznīcu 

  Kopīga lūgšana Vissvētākā Sakramenta priekšā, kuras laikā pateiksimies Dievam par to, ka mūsu 
 tauta un valsts ir brīva! „100 minūšu pateicība par Latvijas 100 gadiem!" Kā arī gaidot mūsu 
 BAZNĪCAS KONSEKRĀCIJAS 20 GADU JUBILEJU – 19. DECEMBRĪ pateiksimies Dievam par 
 piedzīvotajiem Sv. Gara augļiem - 20 gadu laikā - mūsu baznīcā! 

23.30 - 24.00 Sadraudzība, laiks liecībām un noslēgums 

  Visi laipni lūgti! Sadraudzība, laiks liecībām un noslēgums. 



 

14 

 

 

23.  Gulbenes evaņģēliski luteriskā baznīca 
Brīvības iela 15, Gulbene 

18.00 - 18.30 Svētbrīdis ”Esi, Kungs, Gaisma” 

  Gulbenes ev.luteriskās draudzes evaņģēlists Jānis Zvirgzdiņš vadīs svētbrīdi, atklājot "Baznīcu 

 nakti 2018" 

18.00 - 24.00 ”Mantojums. Baltie izšuvumi.” 

  Tiks atklāta izstāde, kurā visas vasaras garumā varēsim skatīt izšuvumus - Baltos darbus. Draudzē 

 ir saglabājušās māsu Hincenbergu 1980. gados izšūtās altārsegas. Izstādē būs skatāmi arī 

 gulbeniešu dzimtu pūralādēs saglabātie rokdarbi - dvieļi, sedziņas. Aicinām novērtēt un lepoties 

 ar mūsu rokdarbnieču talantu un darba tikumu 

18.00 - 24.00 ”Lūgsna Latvijai” 

  Latviešu rakstnieku un dzejnieku garīgās atziņas (citāti ) un ziedu kompozīcijas. 

20.00 - 21.00 ”Dvēseles mūzika” 

  Gulbenes Mūzikas skolas audzēkņi sniegs koncertu. Programmā, galvenokārt, latviešu 

 komponistu skaņdarbi 

21.00 - 21.20 Lūgšana 

  Kopīga lūgšana ''Mūsu Tēvs'' un Latvijas himna ''Dievs,svētī Latviju'' 

22.00 - 22.30 “Te Deum!”mežradznieks Kaspars Ābeltiņš sniegs muzikālus priekšnesumus 

 

Ikšķiles novads 

24.  Ikšķiles evaņģēliski luteriskā baznīca 
Kalēju iela 1, Ikšķile  

  
18.00 - 18.01 Baznīcas zvani 
18.02 - 18.10 Svētbrīdis, mācītāja Dzintara Laugaļa uzruna. Aizlūgums. 
18:10  Valsts akadēmiskā kora “Latvija” koncerts  
19.15 - 20.00 Ikšķile pirms 100 gadiem 

  Jāņa Hartmaņa vadīta saruna par Ikšķili pirms 100 gadiem 

20.00 - 20.30 “Jautrās vijolītes”, mazo mākslinieku koncerts 

21.00 - 21.40 Dievs Imanta Ziedoņa dzejā 

  Lasa Zanes Beķes audzēkņi un Didža Rijnieka korāļu impresijas 

22.00 - 22.40 Ikšķiles sieviešu koris “Soare" 
  Iesvētīsim ceļu uz Dziesmu svētkiem 

23.00 - 24.00 Bībeles lasījumi un lūgšanas 

  Lasījumu starplaikā vijoļmūzika un ērģeļu balsis - meditācija mūzikā - Viktorija Ivanova 

 

Jaunpiebalgas novads 

25.  Jaunpiebalgas Svētā Toma evaņģēliski luteriskā baznīca 
Gaujas iela 23, Jaunpiebalga  

  
18.00 - 18.10 Lai skan zvani 
18.10 - 18.25 Mācītāja Intara Jonīša vadīts svētbrīdis 
18.25 - 19.30 Svētdienas skolas bērnu aktivitātes 
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19.30 - 20.30 Jauniešu slavēšanas grupa no Cēsīm 
20.30 - 20.55 Ekskursija tiem, kas nav noguruši 
21.00 - 22.00 Mūsu Tēvs debesīs… Latvijas himna, brīdis klusumam, pārdomām. 
22.00 - 23.00 Koncerts sveču gaismā 
 Piedalās: Ērika Jonīte, soprāns, ērģeles vēl medium. 
23.00 - 24.00 Klusuma lūgšanas 

 

Krimuldas novads 

26.  Krimuldas evaņģēliski luteriskā baznīca 
p/n Ragana, "Mācītāja māja", Krimuldas pagasts, Krimuldas novads 

 

18.00 - 19.00 “Dievišķais dienišķajā” 

  Stikla mākslinieču Bārbalas Gulbes, Ramonas Pēkšēnas izstādes atklāšana baznīcā. 

  Stāstījums par Krimuldas baznīcu un draudzi. 

  Muzikāls sveiciens jauktā kora "Laudate Charismata" izpildījumā. 

  Iespēja piedalīties atvērtā Bībles studijā Mācītājmājā, ko vadīs draudzes mācītājs Austris Juris 
 Rāviņš, kā arī iepazīties ar Mācītājmāju un aplūkot foto izstādi - Krimuldas draudzei 30 gadi un 
 Bībeļu izstādi. 

19.30 - 20.30 Ekskursija un atvērtā Bībeles studija “Mācītājmājā” 
  Ekskursija - stāstījums par Krimuldas "Mācītājmāju" un tās apkārtni, ko vadīs mācītājs Austris 
 Juris Rāviņš. 

  Atvērtā Bībeles studija - lekcija kopā ar draudzes mācītāju. 

  Bībeļu izstāde 
  Bērnu kino (kinozālē) 

  Radošās darbnīcas "Ceļinieku namiņā" 

  Turaidas muzejrezervāta izvietotā izstāde "Ceļinieku namiņa" mākslas telpā (pagrabstāvā). 
21.00 - 21.20 Vakara svētbrīdis baznīcā 

  Svētbrīdis un lūgšana "Mūsu Tēvs", izdziedāta Latvijas Republikas himna "Dievs svētī Latviju". 

21.30 - 22.15 Vakara koncerts baznīcā 
  Koncertā piedalās sieviešu koris "Undīne" (Carnikava) u.c. mākslinieki 

22.30 - 23.00 Gaisma tumsā - pārgājiens pa Kubeseles taku. 

  Programmas noslēgumā gaismas gājiens pa Kubeseles taku, noslēgumā muzikāla kopā būšana 
 pie ugunskura. 

 

Kocēnu novads 

27. Rubenes evaņģēliski luteriskā baznīca 
Valmieras iela 16, Rubene, Kocēnu pagasts 

 

Rubenes dievnams atrodas lielākajā Latvijas novadā – Vidzemē, kas ir Latvijas centrs, mazā, saulainā 
ciemā – Rubenē netālu no Valmieras. 
Rubenes evaņģēliski luteriskā baznīca celta 13. gs. Sākumā tā bija koka būve, bet tagadējo izskatu ēka 
ieguvusi 1739. gadā. Dievnams ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis. 
Rubenes draudzē par priesteri no 1208. gada līdz savai nāvei kalpoja slavenais hronists Latviešu Indriķis 
jeb Indriķis no Rubenes, kurš sarakstīja pirmo bagātīgāko hroniku no vēsturiskajiem pirmavotiem par 
tagadējās Latvijas un Igaunijas teritoriju – Indriķa Livonijas hroniku. 
Atbilstoši vēstures liecībām, Indriķis senajā Imeras novadā 1208. gadā sāka vadīt Latvijas vēsturē pirmo 
draudzi, kuras locekļi bija tikai latvieši, tādēļ baznīca noteikti ir apskates vērta, jo gandrīz pirms 810 
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gadiem tika likti latviskās kristietības pirmsākumi. 
2017. gada 9. jūlijā par godu Indriķim Rubenes ciemā būs “Indriķa diena”. Pirmo reizi tāda notika 
2015.gadā un tagad pasākums ir kļuvis par ikgadēju tradīciju. 
 
Tuvāka informācija par draudzes programmu pieejama uz vietas baznīcā, un sazinoties ar draudzi. 
Kontaktinformācija: https://rubenesdraudze.wordpress.com/ 
 

Ķeguma novads 
28. Ķeguma evaņģēliski luteriskā baznīca 

Liepu aleja 3, Ķegums 

 

Tuvāka informācija par draudzes programmu pieejama uz vietas baznīcā, un sazinoties ar draudzi. 

Kontaktinformācija: http://www.lelb.lv/lv/?ct=draudzes_lv&ie=&sr=&bu=%C4%B6 

 

Ķekavas novads 
29. Doles-Ķekavas evaņģēliski luteriskā baznīca 

Rīgas iela 75, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads 

 

18.00 - 19.00 Nāc un redzi! 
 Iespēja apskatīt izstādi "Baznīca vēsturiskajos foto", altārpiederumu izstādi un uzkāpt baznīcas 
 tornī 
19.00 - 20.00 Nāc un dzirdi! 
 Ķekavas Mūzikas skolas audzēkņu koncerts 
21.00 - 22.00 Nāc un dzirdi! 
 Lūgšana par Latviju, Latvijas valsts himna un Ķekavas sieviešu kora "Daugaviete" koncerts. 
23.00 - 24.00 Tezē lūgšana 
 

Lielvārdes novads 

30.  Lielvārdes evaņģēliski luteriskā baznīca 
Edgara Kauliņa aleja 21, Lielvārde  

  

18.00 Zvanu skaņas, svētbrīdis 

18.10 - 19.00 vokālā grupa „Anima Sola”, vadītāja Mārīte Puriņa 

19.00 - 20.00 konkurss „Iepazīsti baznīcu” (apslēpto objektu meklēšana pēc fotogrāfijām un norādēm) 

20.00 - 20.45 ērģeļmūzikas koncerts 

20.45 - 21.00 vienota lūgšana par Latviju 

21.00 - 21.10 lūgšana „Mūsu Tēvs”, Latvijas Republikas himna 

21.10 Elza Balčūna – Meldere, dziesmas ģitāras pavadījumā 

 

31.  Lielvārdes evaņģēliskās ticības draudze " Gars un Patiesība" 
E. Kauliņa aleja 5. Lielvārde 

 

18.00 - 18.15 Uzruna, lūgšana par Latviju un pilsētu 
18.15 - 18.40 Bērnu un jauniešu priekšnesumi 
 Uzstāsies draudzes jaunieši un bērni ar priekšnesumiem, dziesmām un skečiem. 

https://rubenesdraudze.wordpress.com/
http://www.lelb.lv/lv/?ct=draudzes_lv&ie=&sr=&bu=%C4%B6
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18.40 - 19.00 Cilvēku liecības “Kā Dievs izmainīja manu dzīvi” 
19.00 - 22.00 Pasākumi un aktivitātes visai ģimenei 
 • Sveču liešanas meistarklase “Gaisma ir nākusi pasaulē” 
 • Aktivitāte visai ģimenei: “Gaisma Latvijai” (ar fotoorientēšanos un uzdevumiem) 
 • Bērnu radošais stūrītis 
 • Foto siena 
 • Pielūgsmes un slavas mūzika Dievam 
 • Kafija, tēja, cepumi un draudzīgas sarunas 
 • Iespēja uzrakstīt lūgšanu vajadzību, saņemt konsultāciju un garīgu atbalstu 
21.00 - 21.15 Kopīga “Baznīcu nakts” Vislatvijas lūgšana “Mūsu Tēvs”, Latvijas himna “Dievs svētī
 Latviju” 
 

32. Lēdmanes Sv. Apustuļu Pētera un Pāvila katoļu baznīca 
"Gaismas", Lēdmane, Lēdmanes pagasts, Lielvārdes novads 

  
17.55 - 18.00 Baznīcas zvanu skaņas 
18.00 - 18.59 Dievkalpojums, vada priesteris Gregors Ķibulis 
19.00 - 19.30 Gaisma Latvijai 
 Radošās darbnīcā būs iespēja apgleznot stikla traukus, kuros varēs ievietot svecītes, veidojot
 gaismas lukturus. 
19.30 - 20.30 "Tu esi man līdzās" 
 Koncertā piedalās Aizputes novada Cīravas pagasta senioru vokālais ansamblis "Priekā"
 (vadītāja Lāsma Jūrmale) un Ogres novada Suntažu kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis 
 "Svīre" (vadītāja Inita Andževa) 
20.30 - 20.58 Ko tu zini par Lēdmanes baznīcu? Erudīcijas spēle ar jautājumiem un atbildēm 
21.00 - 21.05 Mūsu tēvs debesīs, Dievs svētī Latviju 
 Vienotā kopkorī dziedāsim Lūgšanu "Mūsu tēvs debesīs" un Latvijas Republikas himnu "Dievs 
 svētī Latviju" 
21.05 - 22.00 Vakara lūgsna 
 koncertā piedalās Vecumnieku novada Vecumnieku tautas nama jauniešu koris "Via Stella"
 (mākslinieciskā vadītāja Liene Batņa) 
22.00 - 22.25 Vēstures liecības par Lēdmanes Dievnamu 
 Dokumentāla filma par Lēdmanes baznīcu. Uzņemta 2016.gadā ar Lielvārdes novada pašvaldības 
 "Kultūras projektā" piešķirto finansējumu. 
22.30 - 23.00 Stāsti dvēselei 
 Meditatīvi stāsti no grāmatas "Stāsti ar dvēseli" 
23.00 - 24.00 Tezē lūgšanaIepazīšanās ar Tezē lūgšanām, lasījumi, dziedāšana,sarunas. 
 

Līgatnes novads 
33.  Ķempju evaņģēliski luteriskā baznīca 

Ķempji, Līgatnes pagasts, Līgatnes novads 

  
 
18.00 Baznīcu nakts atklāšana 
21.00 Lūgšana "Mūsu Tēvs Debesīs", himna "Dievs svētī Latviju" 
23.50 Klusums, noslēguma lūgšana. 
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Limbažu novads 
34.  Limbažu Svētā Jāņa baznīca 

Lībiešu iela 2, Limbaži  

 

18.00 - 18.50 Ērģeļmūzikas improvizācijas 
  Māris Grīnbergs izpilda ērģeļu improvizācijas 

18.00 - 24.00 „Vasarsvētki – iesvētību laiks” 

  Interesentiem, aplūkojot krāšņās apsveikumu kartiņas, senās fotogrāfijas, iesvētību kleitas u.c., 
 būs iespēja iepazīties ar iesvētību tradīcijas vēsturi Limbažu ev. lut. baznīcā. 

  Izstāde no 24. aprīļa līdz 3. jūnijam katru dienu apskatāma Limbažu ev. lut. baznīcā. 

19.00 - 19.50 Limbažu Mūzikas skolas koncerts 

20.30 - 21.30 Dziesminieka Kārļa Kazāka koncerts (Kārļa Kazāka autordziesmas) 

 

35.  Igates Sv. Jāņa Kristītāja un Sv. Marijas Magdalēnas ekumēniskā 
baznīca 

“Urdziņas”, Vidrižu pagasts 

 
18.10 - 18.20 Mācītāja Māra Lukaševica uzruna 
18.30 - 19.50 Lekcija “Veidosim baznīcas vēsturi kopā” uzstājas Valters Piebalgs, baznīcas pārvaldnieks 

Stāstījums par Igates baznīcas vēsturi, fotogrāfiju un video demonstrēšana uz ekrāna. 
19.30 Garīgās mūzikas koncerts, uzstājas soprāns Briāna Kate Piebalga (JVMA) 
20.00 - 20.30 Svēto rakstu lasījumi, mācītājs Māris Lukaševics 
20.40 – 21.00 Garīgās mūzikas koncerts, uzstājas tenors Miervaldis Jenčs un soprāns Briāna Kate 
Piebalga 
21.00 - 21.20 Dievs, Svētī Latviju un Lūgšanas 
21.30 - 22.30 Garīgās mūzikas koncerts, uzstājas uzaicinātie mūziķi (informācija tiks precizēta) 

 

Lubānas novads 
36. Lubānas evaņģēliski luteriskā baznīca 

Baznīcas iela 1, Lubāna  
 
Lubānas baznīca celta neogotikas stilā, baznīcas logos bija iestrādāti krāsaini stikli, kas 2. Pasaules kara 
laikā un pēckara gados iznīcināti. Dievnamā ir grezns neogotikas stilā veidots altāris ar altārgleznu 
"Kristus pie krusta". Baznīcas balkonā izvietotas Augusta Martina 1871.gadā būvētās ērģeles. Baznīca 
spēj uzņemt ap 1000 klausītāju, jo sēdvietu vien ir 750. Baznīcas altāra galā, blakus ģērbkambarim ir otra 
baznīca, dēvēta par mazo baznīcu, piemērota ~150 cilvēkiem, apsildāma, ar altāri, kanceli, sēdvietām un 
balkonu. 
Lubānas ev.-lut. baznīcas iekšdurvju vitrāžas, mazās baznīcas altāra vitrāža "Kristus ar bērniem" un 
ērģeles ir iekļautas Valsts nozīmes aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā. 
Ikdienā Lubānas ev.-lut. baznīcā noris gan dievkalpojumi, gan kristības, iesvētības, tiek slēgtas laulības, 
tiek rīkoti koncerti. Visi laipni aicināti novērtēt Lubānas evanģēliski luteriskās baznīcas majestātiskumu un 
iesakām kārtīgi apskatīt, kas atrodas Lubānas baznīcas jumta korē! 
 
Tuvāka informācija par draudzes programmu pieejama uz vietas baznīcā, un sazinoties ar draudzi. 

Kontaktinformācija: https://lubanasdraudze.wordpress.com 

 

https://lubanasdraudze.wordpress.com/
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Madonas novads 
37.  Madonas Romas katoļu baznīca 

Liepājas iela 13, Madona 

 

17.45 - 18.00 Baznīcas zvani ieskandina pasākumu 
 Baznīcas zvani ieskandina Baznīcu nakti 
18.00 - 19.00 Svētā Mise 
18.00 - 24.00 Bībele (iespēja uzdevumiem, izmantojot Sv.Rakstus) 
18.00 - 24.00 Foto izstāde baznīcā par draudzes vēsturi 
19.00 - 21.00 Darbnīca bērniem (svētceļnieku mājiņā līdzās baznīcai) 
19.00 - 19.30 Dzied jauktais koris “Madona” 
19.00 - 20.00 Pārgājiens ar uzdevumiem jaunāko klašu skolēniem (baznīcas darzā). 
19.30 - 20.00 Spēlē draudzes ukuleļu un kokļu grupas dalībnieki 
20.00 - 20.20 Sakrālās dejas 
20.20 - 21.00 Mielasts (baznīcas dārzā) 
21.00 - 21.15 Tēvreize un Latvijas himna 
21.15 - 22.00 Slavēšana draudzes mūziķu vadībā 
22.00 - 23.00 Skrējiens ar lāpu apkārt Madonai, iezīmējot Latvijas kontūru 
22.00 - 23.00 Adorācijas lūgsnas baznīcas klusumā 
23.00 - 24.00 Vakarēšana ar dziesmām pie ugunskura (baznīcas darzā) 
 

38.  Lazdonas evaņģēliski luteriskā baznīca 
O. Kalpaka iela 21, Madona 

 
18.00 - 18.30 Svētbrīdis, vada mācītājs Rolands Pētersons 
18.30 - 19.00 Smilšu kino Smilšu kino grupa no Rīgas demonstrēs Smilšu kino 
19.00 - 20.00 Jāņa Norviļa Madonas mūzikas skolas kora un dalībnieku koncerts 
 Mūzikas skolas audzēkņi un pedagogi sniegs koncertu, kas iepriecinās klausītājus ar katra bērna 
 Dieva dotā talanta izpausmēm. 
19.00 - 21.00 Smilšu kino komanda vadīs aktivitātes bērniem. 
 Ļausim bērniem pašiem iemēģināt rociņas smiltīs-un ne tikai... 
20.00 - 20.40 Slavēšanas grupas koncerts Koncertā piedalīsies mūsu draudzes slavēšanas ansamblis un 
ģitārists Ilvis Faubaums no Rīgas Krusta draudzes. 
21.00 - 21.45 Lūgšana Mūsu Tēvs… 
 Pēc lūgšanas lekcija par himnas ,,Dievs svētī Latviju'' vēsturisko skaidrojumu un vārdu 
 skaidrojums. Lekciju vadīs māc. R. Pētersons un lektors Viesturs Rikveilis. 
22.00 - 23.00 Ērģeļmūzikas koncerts 
 Koncertu sniegs draudzes ērģelniece Ilze Tomsone. 
 

39.  Bērzaunes evaņģēliski luteriskā baznīca 
Bērzaune, Bērzaunes pagasts, Madonas novads 

 
Tuvāka informācija par draudzes programmu pieejama uz vietas baznīcā, un sazinoties ar draudzi. 
Kontaktinformācija: http://www.berzaunesbaznica.lv 
 

40.  Septītās dienas adventistu Madonas draudze 
Martas Riekstas iela 1c, Madona 
 

17.45 - 18.00 Instrumentāla mūzika 

http://www.berzaunesbaznica.lv/
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Instrumentāla, uz pasākumu aicinoša mūzika pie draudzes 
18.00 - 18.15 Mācītāja ievadvārdi 
18.00 – 23.00 Draudzes vēstures foto izstāde „Uz 100 atskatoties” 

Fotoizstāde par draudzes vēsturi, pēc izvēles ar gida stāstījumu vai bez. 
18.00 – 23.00 Individuālas sarunas un lūgšanas ar mācītāju 
18.00 – 23.00 Pateicību rakstīšana Dievam par Madonu 
18.15–19.00 Muzikāls vēstījums „Lai madonietis ir cerību pilns, svētīgs, vesels kopā ar Kristu”
 Dziesmas, instrumentāla mūzika, Dieva Vārds. 
19.20 - 21.00 Tēvreizes radošas lūgšanu un pārdomu stacijas pieaugušajiem un bērniem 

Pieaugušajiem un bērniem būs iespēja apmeklēt 7 dažādas lūgšanu stacijas par Tēvreizi, kurās 
būs iespēja pildīt uzdevumus, pārdomāt un klusībā lūgt. 

19.00 – 19.20 Veselīgs cienasts 
21.00 – 22.04 Lūgšanu un liecību laiks 

Tēvreize, Latvijas himna, lūgšanas par Latviju un Madonu, iesūtītajām vajadzībām, liecības, 
atbildes uz jautājumiem, mūzika. 

22.04 – 23.00 Sabata iesākšana 
Svētku galds, kopīgas dziesmas, liecības. 

 

Mazsalacas novads 
41.  Mazsalacas baptistu baznīca 

Lielā iela 5, Mazsalaca 

  
18.00 - 18.30 Svētbrīdis 

18.30 - 19.20 Koncerts 

 Slavas un pielūgsmes draugu grupa “Pilsēta” no Rīgas aicinās mūs ceļot mūzikas skaņās gan 
 dziedot vecās, labās, gan mūsdienu dziesmas. 
19.30 - 20.00 “Ziepju vārīšana" Kopīgi mācīsimies gatavot visīstākās ziepes. 

20.00 - 21.00 Koncerts 

 Tautas muzikantu grupa “Ziemeļmala” no Limbažiem kopīgi ar draugiem parādīs, kā Dieva 
 godam  var spēlēt ar senajiem tautas instrumentiem – cītaru, cītarkokli, kokli, mutes 
 harmonijām, flautu. 

21.00 - 21.15 Svētbrīdis, kas noslēgsies ar kopīgi dziedātu himnu "Dievs, svētī Latviju!" 

 
21.30 - 22.30 Koncerts 

 Slavas un pielūgsmes draugu grupa “Pilsēta” no Rīgas atklās Dieva varenības un mīlestības 
 dziļumus. 
22.30 - 23.30 Sadraudzība 

 Kopīgā sadraudzībā aizvadīsim vakaru – skatoties filmu, meklējot atbildes uz man svarīgiem 
 jautājumiem, vai vienkārši – uzspēlējot dambreti ar mācītāju. 

 

42.  Septītās dienas adventistu Mazsalacas baznīca 
Rīgas iela 5, Mazsalaca 

 
18.00 - 19.00 Dievkalpojums 

Dievkalpojums: "Baznīcas un draudzes pamati". Dziesmas, uzruna, lūgšanas. Vada mācītāji 
Dagnija Lapa un Ojārs Incenbergs 

18.30 - 22.30 “Ceļa meklētāji” 
Pasākums bērniem un pusaudžiem - aktivitātes, spēles, ieskats nometņu dzīvē, plakāta -"Kristus 
Latvijā " veidošana. 
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19.00 - 21.00 “Ko Tu sagaidi no baznīcas” 
Iespēja apskatīt baznīcu un iespēja izteikt savas domas - "Ko Tu sagaidi no baznīcas". 

19.00 - 19.20 “Ceļojums Bībelē” 
Pusaudžiem būs iespēja apskatīt, darboties un iepazīties ar ļoti lielu un neparastu Bībeli. 

19.00 – 22.30 “Bībele ar stāstu” 
Iespēja apskatīt dažādos laikos izdotas Bībeles, dzirdēt stāstus par Bībelēm un Bībeles biedrības 
darbu. Vada – Ojārs Incenbergs, Latvijas Bībeles biedrības valdes priekšsēdētājs. 

19:30 - 19.50“CeļojumsBībelē” 
Bērniembūsiespējaapskatīt, darbotiesuniepazītiesarļotilielu un neparastuBībeli. 

20.00 - 20.30 Dieva slavēšana, vada Raušu ģimene no Cēsīm 
20.30 - 20.50 “Ceļojums Bībelē” 

Pusaudžiem būs iespēja apskatīt, darboties un iepazīties ar ļoti lielu un neparastu bērnu Bībeli. 
21.00 - 21.15 “Mūsu Tēvs debesīs” 

Lūgšana "Mūsu Tēvs debesīs". Mateja 6:6-13. Latvijas Republikas himna "Dievs, svētī Latviju" 
21.15 - 22.00 Sadraudzība 

Sadraudzības laiks,  tēja, cepumi, jautājumi un atbildes, personīgas aizlūgšanas. 
22.00 - 22.30 Slavēšana Dziesmas un sadziedāšanās – vada Raušu ģimene no Cēsīm 
 

Mālpils novads 
43.  Mālpils evaņģēliski luteriskā baznīca 

 Alejas iela 1, Mālpils 

 
18.00 – 19.00 Apes novada kamerkoris”Gaujiena” 
19.00 - 20.30 Mālpils ansambļi”Buone parte” un ”Vokālā bilance” 
21.00 - 23.00 Muzicēs viesi no Rīgas Svētā Pāvila draudzes 

Pirms koncerta 21:00 tiek vadīta "MūsuTēvs" lūgšana pēc kuras tiek izdziedāta Latvijas 
Republikas himna “Dievs, svētī Latviju”. Baznīcas dārzā tiek iekurināts ugunskurs un tiks vārīta 
zupa. 

 

Ogres novads 
44.  Ogres evaņģēliski luteriskā baznīca 

Brīvības iela 51, Ogre  

  
17.50 - 18.00 Baznīcu nakts ieskaņa ar zvana skaņām 
18.00 - 18.10 Mācītāja Mārtiņa Kalēja ievadvārdi 
18.00 - 24.00 OGRES MĀKSLAS SKOLAS AUDZĒKŅU DARBU IZSTĀDE 
18.10 - 19.00 Laiks apcerei. Baznīcas apskate, iespēja uzkāpt baznīcas tornī 
18.10 - 22.00 BASKĀJU TAKA un vides kompozīcijas 
18.10 - 21.30 GRAFITI zīmēšana 
18.10 - 21.30Kopīga vides kompozīcijas “VELTĪJUMS MANAI LATVIJAI” veidošana 

Aicinām Baznīcu nakts apmeklētājus paņemt līdz savus ziedus vai dabas materiālus, ko pievienot 
kopējai kompozīcijai 

18.10 - 21.30 Zīmējumu veidošana uz līdzpaņemta T-krekla, auduma maisiņa vai cita auduma 
izstrādājuma 
19.00 - 19.45 KONCERTS. Piedalās Ilze Sprance (ērģeles) un Raimonds Melderis (vijole) 

Programmā: J.S.Bahs 
20.00 - 21.00 Laiks apcerei. Baznīcas apskate, iespēja uzkāpt baznīcas tornī 
21.00 - 21.10 Lūgšana “MŪSU TĒVS” un valsts himna “DIEVS, SVĒTĪ LATVIJU!” 
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21.10 - 21.40 Klusuma pusstunda 
Pusstunda klusuma apcerei vai klusai lūgšanai 

22.00 - 24.00 Slavēšanas un lūgšanu vakars, piedalās draudzes slavēšanas grupa 
23.30 - 24.00 Aizlūgšanas par apmeklētāju vajadzībām 
23.55 - 24.00 Noslēgums 
 

45.  Ogres Trīsvienības baptistu draudzes dievnams 
Vidus prospekts 15, Ogre  

  
18.00 - 18.30 Atklāšana 

Mācītāja Daiņa Pandara uzruna par kristietības ietekmi Latvijas valsts izveidē. 
Stenda "Kristus Latvijā" atklāšana. 
Muzikāli sveicieni. 
Pārsteigumi pirmajiem 5 apmeklētājiem. 

18.30 - 22.00 Sarunu kafejnīca 
Zanes Biķes gleznu izstādes atklāšana. 
Domino ar mācītāju. 
Refleksijas. 
Intervijas. 

18.30 - 21.00 Aktivitātes pagalmā lieliem un maziem. 
19.30 - 20.30 Vokālā grupa ANIMA SOLLA 

Programmā latviešu komponistu garīgā mūzika: 
R.Dubra, Ē.Ešenvalds, B.Skulte, L.Amoliņš, A.Krilova-Bērziņa. 
Mākslinieciskā vadītāja Mārīte Puriņa. 

20.00 - 21.00 Smilšu aplikācijas 
Radošā darbnīca 4-12 gadus veciem bērniem. 

21.00 - 21.15 Lūgšana 
Vienlaicīgi visā Latvijā vienosmies lūgšanā "Mūsu Tēvs", 
izdziedāsim Latvijas valsts himnu "Dievs, svētī Latviju!", 
aizlūgsim par mūsu Tēvzemi un tās cilvēkiem. 

22.00 - 23.30 Nakts programma “Gaisma ir nākusi pasaulē” 
Piedalās: 
SMILŠU KINO, 
Ogres Mūzikas skolas kora klases meiteņu vokālais ansamblis, vadītāja Gunita Bičule, 
dzīvesstāsti, liecības. 

 

Pļaviņu novads 

46.  Pļaviņu Kunga Debeskāpšanas katoļu baznīca 
Raiņa iela 47, Pļaviņas  

 

18.10 - 20.00 Ikonu gleznošanas darbnīcas 
  kā top ikonas 
 nepieciešamie materiāli 
 izmēģini pats 
20.00 - 21.00 Svētā Mise 
21.15 - 22.00 Paldies ka tu mums esi, slavēšanas dziesmu koncerts 
22.00 - 24.00 sadraudzības vakars 
  Laiks tējai, sadraudzībai, sarunām,bilžu, video prezentācijai no draudzes dzīves. 
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Raunas novads 

47.  Raunas evaņģēliski luteriskā baznīca 
Valmieras iela 3, Rauna  

 
18.00 - 18.05 Baznīcas zvanu skaņas 
18.05 - 19.00 Individuālās meditācijas ar fona mūziku 
19.00 - 19.30 Mācītāja uzruna un Tezē lūgšana 
19.30 - 19.45 Iepazīsti savu baznīcu 
19.45 - 21.00 Piedzīvojumu spēles, radošās darbnīcas 
 Piedzīvojumu spēles visai ģimenei "Ej pretī Gaismai!, "Draugs palīdzi!" un radošās darbnīcas visai 
 ģimenei. 
21.00 - 21.03 Tēvreize 
21.05 - 23.00 Uzdod jautājumu mācītājam! 
 Diskusija ar mācītāju brīvā formā ar slavēšanas elementiem un cienastu. 
23.00 - 23.15 Pateicības lūgšana ar salvēšanu 
 

Ropažu novads 
48.  Ropažu evaņģēliski luteriskā baznīca 

"Pilskalni", Ropaži, Ropažu novads 

 

18.00 - 19.00 Svētdienas skola 
19.00 - 20.00 Ropažu Mūzikas un Mākslas skolas bērnu koncerts 

20.00 - 21.00 Dokumentālā filma “Sekotāji”. 

  Vides filmu studijas dokumentālā filma "Sekotāji". Pirms filmas tikšanās ar producenti Elvitu Ruku 
 sarunas par filmu. 
21.00 - 21.30 Lūgšana 

21.00 tiek vadīta "Mūsu Tēvs" lūgšana pēc kuras tiek izdziedāta Latvijas Republikas himna “Dievs svētī
 Latviju”. 
21.30 - 23.00 Dokumentālā filma “Sekotāji” 

  Turpinās filma, pēc noskatīšanās iespēja izjautāt filmas režisoru Andi Mizišu. 

23.00 - 00.00 Koncerta ierakstu atskaņošana. 

 
Rūjienas novads 

49.  Rūjienas Svētā Bērtuļa evaņģēliski luteriskā baznīca 
Rīgas iela 32, Rūjiena  

  
18.00 – 21.30 Lūgšanu stacijas “Piecas maņas” 
18.00 – 18.30 Baznīcu nakts atklāšana, mācītāja Māra Sarmas uzruna 
18.30 – 19.30 Koncerts, uzstājas Nora Alpeusa, Intars Teļšinsks, Kristīne Kazakēviča, Aivars Siliņš, Harijs 
Balodis, Kaspars Berklāvs, Anna Berklāva) 
18.30 – 19.30 Stikla krūzīšu apgleznošana un citas radošās darbnīcas - gan lieliem, gan maziem 
18.30 – 21.30 Dambrete ar mācītāju (vai vienkārši saruna privātā gaisotnē) 
18.30 – 24.00 Iespēja sasildīties ar tēju un uzcienāties ar cepumiem 
20.30 – 21.30 Rūjienas sv. Bērtuļa draudzes ansambļa koncerts un Vitas Balodes dzejas lasījumi 
21.00 – 21.05 Lūgšana “Mūsu Tēvs debesīs” un Latvijas himna “Dievs, svētī Latviju” 
21.30 – 23.00 Nakts trasīte “Iepazīsti baznīcu!” - gan lieliem, gan maziem - līdzi jāņem kabatas lukturītis 
23.00 – 24.00 Tezē lūgšanas, mācītāja Māra Sarmas vadībā 
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Salaspils novads 

50.  Salaspils Mārtiņa Lutera evaņģēliski luteriskā baznīca 
Rīgas iela 49/1, Salaspils  

  
18.00 – 18.45 Satikšanās Salaspils Mārtiņa Lutera ev. lut. baznīcā 

Baznīcu nakts pasākums sāksies arzvanu Salaspils M.Luteraev. lut. Baznīcas tornī, kurš aicinās 
ikvienu Salaspils iedzīvotāju un viesi doties uz baznīcu. Katram apmeklētājam būs iespēja iepazīt 
aprunāties pie cienasta un tējas vai kafijas tases ar draudzes locekļiem, iepazīt un aplūkot 
baznīcu. 
Ikvienam, jo īpaši ģimenēm ar bērniem, būs iespēja piedalīties radošajās darbnīcās un radīt 
gaismas elementus, kurus paņemt līdzi, ejot prom. 

18.45 – 19.30 Salaspils kultūras nama “Rīgava” jauktais koris “Elpa” 
Latviešu komponistu garīgās mūzikas koncerts. 

19.30 – 21.00 “Notikumi, ko vērts zināt par Salaspils un baznīcas vēsturi” 
Lekcijas laikā ikviens varēs uzzināt, kāda ir bijusi loma kristietības ienākšanai Salaspils vēsturē. 
Lekciju vadīs Salaspils M.Lutera draudzes evanģēlists A.Reiters. 

21.00 – 21.15 Lūgšana 
21.15 – 22.45 “Lux Sonus” concerts 

Kristīgu mūziķu apvienība "Lux Sonus" sniegs katram iespēju baudīt Anitas Brīdakas un citu 
latviešu komponistu radītas garīgās dziesmas. 

22.45 – 23.45 Kopīgas lūgšanas un sarunas. 
Vakara noslēguma daļā katram būsiespēja gan pārdomāt sev aktuālus jautājumus baznīcas 
lūgšanu zālē, gan kopīgi lūgt par savām vajadzībām, gan pārrunāt sevak tuālus jautājumus ar 
draudzes locekļiem vai draudzes evaņģēlistu. 

23.45 – 00.00 Noslēguma lūgšana. 
 

Saulkrastu novads 
51.  Pēterupes evaņģēliski luteriskā baznīca 

Ainažu iela 4, Saulkrasti  

  
17.50 – 18.15 Ievads Baznīcu nakts atklāšana, mācītāja Ivo Pavloviča uzruna, kopēja lūgšana. 
18.15 – 18.45 Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas un draudzes bērnu koncerts, 
koncertmeistares Beatas Gekas vadībā 

Koncertā skanēs klasiskā mūzika, dziesmas no baznīcas dziesmu grāmatas. 
18.45 – 19.30 Klusuma laiks Laiks, kad lūgties, padomāt, baudīt dievnama atmosfēru 
19.30 – 20.30 Rīgas Gospelkora koncerts 

Mākslinieciskā vadītāja Kristīne Prauliņa, pianists Toms Mikāls. Dziesmas no pašu repertuāra. 
20.30 – 21.00 Klusuma laiks Laiks lūgšanām, pārdomām, klusumam 
21:00 - 21:10 Tēvreize Kopējā Tēvreizes lūgšana un lūgšana par valsti 
21:30 - 22:10 Līgas Priedes un vokālā ansambļa “Saule” koncerts 

Repertuārā tauasdziesmas un klasiskās mūzikas skaņdarbi. 
22:10 - 24:00 Klusuma laiks Laiks, kad lūgties, padomāt, baudīt dievnama atmosfēru. Noslēgumā kopēja
 lūgšana mācītāja vadībā. 
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Siguldas novads 

52.  Siguldas Romas katoļu baznīca 
Raunas iela 8, Sigulda  

  
18.00 - 18.15 Priestera uzruna 
18.00 - 21.00 Ko man nozīmē Kristus? 
 Siguldas Māksalas skolas audzēkņu plenēra darbu izstāde būs apskatāma draudzes mājā. 
18.15 - 20.00 Ekskursija 
 Baznīcas vietu un lietu apskate gidu pavadībā 
18.15 - 20.00 Sadraudzība 
 Sadraudzības galds draudzes mājā 
18.30 - 20.00 Radošā darbnīca bērniem dārzā 
20.00 - 21.00 Kamerkora "Gaujiena " koncerts baznīcā 
21.00 - 21.15 Latvijas valsts himna un lūgšana “‘Mūsu Tēvs” 
21.15 - 22.00 Adorācija 
 Laiks lūgšanai un adorācijai. Būs iespēja saņemt Gandarīšanas sakramentu 
22.00 - 23.00 Slavēšana 
 Slavēšana kopā ar Siguldas baptistu draudzes mūziķiem 
23.00 - 0.00 Kino vakars jauniešiem 
 

53.  Siguldas evaņģēliski luteriskā baznīca 
Baznīcas iela 2, Sigulda 

  
Dievnams rakstos pirmoreiz minēts 1483. gadā, draudzes aizbildņi bijuši kņazu Kropotkinu ģimene. Laikā 
no 1965. līdz 1990. gadam Siguldas baznīca bija vienīgais darbojošais dievnams. 
Siguldas draudze dibināta jau tālajā 1225. gadā. Ir saglabājušās ziņas, ka gadu vēlāk pie Siguldas pils 
uzcelta arī pirmā baznīca. Nav gan ziņu par tās izskatu, taču minējumi ļauj domāt, ka tā varētu būt celta 
no koka. Mūra dievnams šai pašā vietā uzcelts vēlāk un rakstos pirmoreiz pieminēts 1483. gadā kā Svētā 
Bērtuļa baznīca. 
Siguldas muižas īpašnieki – gan grāfu fon der Borhu, gan kņazu Kropotkinu ģimenes – bijuši Siguldas 
Evaņģēliski luteriskās baznīcas aizbildņi. Sekojot tēva paraugam, kurš 1854. gadā sedzis baznīcas grīdas 
un ērģeļu remonta izdevumus, arī Olga Kropotkina savas dzīves laikā atbalstījusi baznīcu un tās draudzi. 
Kaut arī pēc laulībām Olga Kropotkina pāriet pareizticībā, viņa turpina palīdzēt baznīcai, dāvinot vietējā 
meistara Cīruļa veidotu altārgleznu, kas līdz mūsdienām nav saglabājusies. Kopš 19. gadsimta otrās puses 
baznīcā atrodas grezni, no misiņa izgatavoti griestu lukturi – iespējams, arī tos baznīcai dāvinājusi Olga 
Kropotkina. 
Pēc patroneses nāves draudze baznīcas altārtelpā uzstāda cilni, kuru no marmora darinājis tolaik slavens 
vācbaltu tēlnieks Augusts Folcs. Baznīcā atradies arī tās aizbildnes grāfienes Eleonoras fon der Borhas, 
Olgas Kropotkinas vecmāmiņas, cilnis. Abas piemiņas plāksnes glabājas Turaidas muzejrezervāta 
krājumā. 
1930. gadā pēc arhitekta Konstantīna Pēkšēna projekta pabeidza jauna dzelzsbetona torņa būvi un 1936. 
gadā iesvētīja jauno altāri ar Jāņa Roberta Tilberga gleznu „Kristus Ģetzemenes dārzā”. 
Padomju varas gados, laikā no 1965. līdz 1990. gadam, Siguldas baznīca plašā apkaimē bija vienīgais 
darbojošais dievnams, ko izmantoja dažādu konfesiju ticīgie. 
Katru dienu no pulksten desmitiem rītā līdz pieciem pēcpusdienā baznīca ir atvērta apmeklējumam – šeit 
apskatāma ekspozīcija par baznīcas vēsturi un mākslinieka Valda Atāla no pogām veidotās gleznas „Pogu 
mozaīkas”. Esiet laipni aicināti uzkāpt arī baznīcas tornī un paraudzīties uz apkārtni no augšas! 
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Tuvāka informācija par draudzes programmu pieejama uz vietas baznīcā, un sazinoties ar draudzi. 

Kontaktinformācija: http://www.siguldasbaznica.lv 

 

Smiltene un Smiltenes novads 
54.  Smiltenes Svētā Jāzepa katoļu baznīca 

Vaļņu iela 17, Smiltene  

  
Tuvāka informācija par draudzes programmu pieejama uz vietas baznīcā, un sazinoties ar draudzi. 

Kontaktinformācija: http://katolis.lv/baznica-latvija/diecezes-un-draudzes/rigas-arhidieceze.html 

 

55.  Smiltenes evaņģēliski luteriskā baznīca 
Baznīcas laukums 1, Smiltene  

 
17.50 - 17.55 Baznīcas zvans, Baznīcas zvana skaņas ieskandina Baznīcu nakti 
18.00 - 19.00 Endijas Rezgales (soprāns) solokoncerts, piedalās ērģelniece Inga Rācens. 
 Labdarības koncerts ar mērķziedojumiem baznīcas durvju atjaunošanai pēc ugunsgrēka. 
19.00 - 21.00 Mūsu baznīca simtgades lokos 
 Smiltenes ev.lut. baznīca simtgades lokos, ekskursijas pa baznīcu, torni, nākotnes attīstības 
 ieceru atspoguļojums 
21.00 - 21.15 “Dievs, svētī Latviju” Tēvreizes lūgšana, Latvijas valsts himnas "Dievs, svētī Latviju" 
 dziedāšana 
21.15 - 23.00 Kopā būšanas “Smiltenes sirdī” 
 Liecības, kopā būšana, slavēšana "Smiltenes sirdī" 
 

Valmieras pilsēta 

56.  Valmieras Svētā Sīmaņa evaņģēliski luteriskā baznīca 
Bruņinieku iela 2, Valmiera  

  
18:00 - 23:00 Baznīcu nakts pasākumi 
 Valmieras Svētā Sīmaņa Baznīca būs atvērta. 
 Būs iespēja pabūt meditatīvā gaisotnē, mierā un lūgšanās. 
 Šajā laikā baznīcā būs sastopami draudzes mācītāji Edijs Kalekaurs un Modris Īvāns, būs iespēja 
 uzdot sev svarīgus un interesējošus jautājumus. 
 Skanēs ērģeles, draudzes ērģelnieka Leona Āķera izpildījumā un Dieva vārda lasījumi. 
 Plkst. 21:00 "Mūsu Tēvs" lūgšana pēc kuras tiek izdziedāta Latvijas Republikas himna "Dievs svētī
 Latviju". Lūgšanu un himnu izdziedās draudzes vīru ansamblis. 
 

Vecpiebalgas novads 

57.  Dzērbenes evaņģēliski luteriskā baznīca 
Baznīca, Dzērbenes pagasts, Vecpiebalgas novads 

 

17.50 – 18.00 Baznīcu Nakts pasākuma ieskaņa ar zvanu skaņām. 
18.00 – 18.10 Psalmu lasījums – lūgšana. 
18.10 – 18.30 Stāstījums par Dzērbenes baznīcas vēsturi. 
18.30 – 19.00 Brīvais laiks. Baznīcas brīva apskate. 

http://www.siguldasbaznica.lv/
http://katolis.lv/baznica-latvija/diecezes-un-draudzes/rigas-arhidieceze.html
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19.00 – 20.30 Koncerts “Debesis ir tuvu klāt!” 
Koncerts ar jauktā kora “Pie Gaujas”, ansambļa “Apvienība Ziemassvētki” un Toma Ņizina 
piedalīšanos. 

20.30 – 20.55 Brīvais laiks. Baznīcas brīva apskate. 
20.55 – 21.30 Lūgšana par Latviju.Tēvreizes lūgšana. Dievs, svētī Latviju. Lūgšana par Latviju. 
21.30 – 22.00 Dievs un es! Laiks individuālai apcerei un lūgšanai klusumā un sveču gaismā. 
22.00 – 23.00 Psalmi un himnas. Meditatīvi muzikāls laiks kopā ar Dievu! 
23.00 – 23.20 Laiks apcerei un noslēguma lūgšana. 
23.00 – 24.00 Psalmu lasījums – lūgšana. 
 

Valkas novads 

58.  Vijciema evaņģēliski luteriskā baznīca 
Baznīca, Vijciems, Vijciema pagsts, Valkas novads 

 

Tuvāka informācija par draudzes programmu pieejama uz vietas baznīcā, un sazinoties ar draudzi. 

Kontaktinformācija: http://www.lelb.lv/lv/?ct=draudzes_lv&ie=&sr=&bu=V 

 

 

 

http://www.lelb.lv/lv/?ct=draudzes_lv&ie=&sr=&bu=V

