
 

 

 

www.baltezerabaznica.lv 

 

 

Lieldienai ir liels nosaukums, bet tikpat liela vēsture. Jau no pirmajiem 
gadsimtiem tā ir atzīmējama diena kristīgajā baznīcā. Senajā baznīcā to 
atzīmēja 8 dienas. Ir zināms, ka šajā laikā visas šīs dienas baznīcās tika 
ēdināti trūcīgie. Tā ir bijusi arī tradicionāla kristību diena. Tās notika agrā 
rīta stundā. Ceremonijas laikā kristāmie tērpās baltās drēbēs, kuras tie 
nēsāja visu nākamo nedēļu. To sauca par balto nedēļu. Šai laikā nenotika 
nekādi darbi - tie bija svētki Dievam. 1094. gadā Lieldienu laiku 
samazināja uz 3 dienām, vēlāk - 2. Šai dienai ir doti dažādi nosaukumi - 
“Tā Kunga augšāmcelšanās diena”, “augšāmcelšanās Pasha atcere”, 
“lampra” - gaismas diena, “Lieldiena” - lielā diena, Kristus 
augšāmcelšanās diena.  

 Tomēr visdiženākais Lieldienā ir tās saturs. Kristieši viens otru tai 
dienā sveic ar vārdiem: “Tas Kungs ir augšāmcēlies!” un atbild: “Viņš 
patiešām ir augšāmcēlies”. Vidusmēra cilvēka acīm skatoties varētu teikt - 
kāds, kurš apgalvoja, ka ir Dieva Dēls, kurš veica prātam neaptveramus pārdabiskus darbus, kurš mācīja 
garīgo patiesību par Dievu, kurš tika krustā sists un apbedīts kapa alā, tagad staigā apkārt un sveicina 
cilvēkus, un... kā lai to saprot!? Dieva Dēls tai dienā tiesāja nāvi. Viņš augšāmcēlās tā laika pasaules 
nedēļas pirmajā dienā, kas tapa par svēto dienu, svētdienu. Pasaules radīšanas pirmā diena tapa par 
Jaunas pasaules radīšanas pirmo dienu - Kristus augšāmcelšanās dienu.  

 Lieldiena, protams, ir neatraujami saistīta ar baznīcu. Kas ir baznīca? Senatnē baznīca bijusi 
vieta, kur no zobena varēja glābties pat pēdējais nelietis. Ieskrienot baznīcā, to nedrīkstēja nogalināt, jo 
tas ir Dieva nams, svēta vieta, kuru nedrīkst apgānīt ar ieročiem. Kad apdzīvotai vietai notika 
uzbrukums, cilvēki glābās baznīcā - tur nedrīkstēja nokaut. Vai šodienas nemierīgajā pasaulē zobenam 
būtu jātop par vienīgo motivāciju, lai pārkāptu baznīcas slieksni, meklējot mieru!? 

 Šī diena ar vārdu Lielā liek aizdomāties, kas manā dzīvē ir patiesi liels, un vai tas ir arī liels 
Dieva priekšā, bet varbūt sīkumains!? Tad kas man būtu jādara, kur jāmeklē patiesi Lielais, to, kas ir 
liels arī Dieva acu priekšā? Vismaz mēs varam sākt ienākot vietā, kur svin Lielo Dienu kopā ar Dievu. 
Diev-kalpojums. Ikviens sirsnīgi aicināts.  

Jūsu mācītājs Māris Sarma.  
 

Baltezera baznīcā  
Svētdienās plkst.11:00 dievkalpojumi ar Svēto 

Vakarēdienu (dievkalpojuma laikā notiek Svētdienas 
skolas nodarbība bērniem).  

Katra mēneša pēdējā svētdienā plkst.11:00 Ģimeņu 
dievkalpojums (dievkalpojuma beigās īpaši tiek svētīti 

bērni).  
Piektdienās plkst.18:00 Bībeles stunda. Noslēgumā vakara 

svētbrīdis.  

Carnikavā 
Dievkalpojumi plkst.15:00 katra mēneša 1. un 3. svētdienā 
Pagaidām dievkalpojumi notiek Carnikavas dienas centrā 
„Pīlādzis” (Stacijas ielā 5), jo Carnikavas luterāņu baznīcā 

Siguļos notiek remontdarbi. 

Pasākumu kalendārs 

8.aprīlī 19:00 
Tikšanās par Baznīcu nakts organizēšanu 
Baltezera baznīcā 

11.aprīlī 10:00 
Talka draudzes mājas ‘Tīrkalni” apkārtnes 
sakopšanai 

18.aprīlī 10:00 Senioru tikšanās Baltezera baznīcā 
5.jūnijs Baznīcu nakts Baltezera baznīcā. 

12.-14.jūnijs Arhibīskapa Jāņa vizitācija Ādažu draudzē 
31.jūlijs-
1.augusts 

Draudzes laivu brauciens 

2.augusts Kapusvētki Carnikavas kapos 
8.augusts Kapusvētki Baltezera kapos 
16.augusts Draudzes diena: Baltezera baznīcai 240 gadi 

 

 

Draudzes mācītājs Māris Sarma, tel.: 26552417, e-pasts: maris.sarma@lelb.lv 

Draudzes padomes priekšniece Daiga Grencberga, tel.: 29112951, e-pasts: daiga@baltezerabaznica.lv 

Draudzes e-pasts: info@baltezerabaznica.lv; draudzes twitter konts: www.twitter.com/BaltezerBaznica  
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Senioru tikšanās Baltezera baznīcā 

Aicinām Ādažu novada un Carnikavas novada, kā arī tuvējās apkārtnes seniorus 18.aprīlī plkst. 10:00 uz 
tikšanos Baltezera baznīcā. Pasākuma programmā: svētbrīdis, tikšanās ar komponistu Mārtiņu Braunu un 
sarunas pie tējas un kliņģera.  

Mīļie draudzes locekļi, pastāstiet par šo pasākumu arī savas ģimenes senioriem - saviem vecākiem vai 
vecvecākiem, un palīdziet viņiem nokļūt uz pasākumu! Lūgums pieteikties līdz 17.aprīlim. Pieteikšanās un 
informācija par pasākumu: t.20207553, e-pasts info@baltezerabaznica.lv 

 
Talka 11.aprīlī plkst.10:00 

Mēs esam kopā ne tikai baznīcā, dievkalpojumos vai sadraudzībā, bet arī cītīgi strādājot! Liels 
paldies visiem, kuri piedalījās baznīcas apkārtnes sakopšanas talkā, kas notika 28.martā. Taču 
palika vēl nepadarīti darbi. Nāc, draudzēsimies un kopā sakopsim draudzes mājas „Tīrkalni” 
teritoriju. 11. aprīlī plkst. 10:00. Tiekamies, līdzi ņemam darba cimdus, grābekļus, zāģus, 
maisus un visu kas var noderēt darbā! Ļoti gaidīsim, būs prieks par kopā būšanu un padarīto 
darbu!  

 

Gaidām bērnus Svētdienas skolā 

,,Laidiet bērniņus pie Manis, neliedziet tiem, jo tādiem pieder Dieva valstība.” (Marka 10: 14) 

Mūsu baznīcā darbojas arī svētdienas skola – tā ir vieta, kur mūsu draudzes bērni iepazīst Dievu un Kristus 
mācību. Ar stāstiem, rotaļām, dziesmām un praktisku darbošanos izstāstām notikumus no Bērnu Bībeles, 
mācāmies lūgšanas un mācāmies lūgt. Bērni iekļaujas kopējā draudzes dzīvē - gan gatavojot apsveikuma kartiņas 
draudzes senioriem, gan piedaloties ģimeņu Dievkalpojumos, sadraudzības pasākumos un Draudzes dienās.  

Svētdienas skolas nodarbības notiek katru svētdienu plkst. 
11.00 dievkalpojuma laikā, izņemot katra mēneša pēdējā svētdienā 
(ģimenes dievkalpojuma laikā) un svētkos-Ziemassvētkos, Lieldienās. 
Mācību gads sākas līdz ar Pļaujas svētkiem (oktobrī) un beidzas Ģimenes 
dienā (maijā). Nodarbībās gaidīti visi bērniņi vecumā no 4 līdz 12 
gadiem! Ja vēlaties vairāk uzzināt par Svētdienas skolu, vēlaties pieteikt 
bērniņu vai kļūt par Svētdienas skolas skolotāju/skolotāja palīgu, 
sazinieties ar svētdienas skolas vadītāju Mariku, t. tel. 26539876, e-pasts: 
baumgarte@gmail.com. 

 

Palīdzības iespējas draudzes diakonijā 

Draudzes ēkā „Tīrkalni" (Baltezerā, dzeltena divstāvu māja šosejai pretējā pusē Baltezera baznīcai - ieeja pa 
vārtiem tieši pretī autobusu pieturai) katra mēneša otrajā otrdienā no plkst. 17:00 līdz 20.00 apmeklētājus pieņem 
draudzes diakonijas darbinieki, kuri uzklausīs un piedāvās palīdzību.  

Draudzes diakonijas telpās pieejami bērnu (tajā skaitā zīdaiņu) un pieaugušo apģērbi un apavi, kā arī citas 
saimniecībā noderīgas lietas (pašlaik pieejams zīdaiņu pārtinamais galds, ledusskapis, neliels televizors, datora 

monitors u.c. ziedotās lietas), nepieciešamības gadījumos iespējama arī palīdzība ar 
pārtiku. Lūdzu, pastāstiet par šīm iespējām ģimenēm, kurām tās varētu būt noderīgas! 

Tuvākajā laikā diakonijas telpās apmeklētājus gaidīsim 14.aprīlī, 12.maijā, 9.jūnijā 
17:00-20:00. Informācija par palīdzības iespējām arī draudzes mājas lapā (sadaļā 
„Diakonija"), pa tālruni: 20207553 vai rakstot uz e-pasta adresi: 
diakonija@baltezerabaznica.lv 

 
Grāmatu galds  

Draudzes vārdā gribam izteikt lielu pateicību Tauriņu ģimenei par ziedoto 
grāmatu galdu, kas priecē mūs un izdaiļo mūsu Dievnamu. Paldies Tam 
Kungam, ka radīja šai ģimenei šādu domu un iespēju to īstenot! Lai Dievs jūs 
svētī un pasargā!  

Grāmatu galdā varat iegādāties Bībeli, Svēto Rakstu skaidrojumus, grāmatas 
par lūgšanām un cita veida kristīgo literatūru. Pieejamas arī grāmatas 
bērniem.  
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Ziedojumu akcija „Lai atkal skan ērģeles Baltezera baznīcā!”   

„Dziediet Viņam, spēlējiet Viņam, stāstiet par visiem Viņa brīnuma darbiem!” (Ps 105:2)  

Kopš draudzes atjaunošanas 90-tajos gados dievkalpojumi mūsu baznīcā 
notiek sintezatora pavadībā. Domājot par iespējām Baltezera baznīcā dzirdēt 
ērģeļu skaņas, ir izlemts iegādāties Nīderlandes uzņēmuma Johannus ražotās 
digitālās ērģeles (kā viens no variantiem – ērģeles „Vivaldi”, kas maksā 
10250 EUR).  

Lai to izdarītu, turpinās ziedojumu akciju „Lai atkal skan ērģeles Baltezera 
baznīcā!” L īdz šī gada sākumam ērģeļu iegādei bija saziedoti 1877 eiro (t.sk. 
2013.gadā 546 eiro un 2014.gadā 1331 eiro). Arī Tu vari palīdzēt piepildīt sapni par ērģelēm, liekot savu 
ziedojumu speciālās šim nolūkam paredzētās aploksnēs, kas atrodamas dievnamā, vai arī pārskaitot ziedojumu uz 
draudzes kontu ar norādi „Ērģeļu iegādei”.  

 
Koris „Zari” aicina jaunus dal ībniekus! 

Koris "Zari" Dievam par godu un draudzei par prieku muzicē jau pilnus 5 gadus. Koris skan ļoti lepni, jo esam 
tikai 12 dalībnieki, bet no sirds ceram, ka Dievs aicinās vēl dziedātājus, līdz sasniegsim īsta kora izmērus. "Zari" 
izpilda dažādu garīgo dziesmu repertuāru, dažādās valodās. Koris regulāri kuplina dievkalpojumu svētdienās, bet 
gatavojas jeb tiekas mēģinājumos divas reizes nedēļā - trešdienās plkst. 19:00 un svētdienās plkst. 10:00. Šobrīd 
korim ir divas mākslinieciskās vadītājas Eva Pērkone, kura atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā, un Baiba 
Āboliņa - Smirnova. Protams, neatņemama ir arī Daces Akmentiņas klātbūtne šajā kolektīvā. 

Koris ir muzicējis ne tikai Baltezera baznīcā, bet arī Carnikavas, 
Saulkrastu, Garkalnes un  Torņkalna baznīcās. Tāpat koris regulāri 
piedalās pašu rīkotajos neformālos pasākumos, kā paši saka: "Mēs 
esam ģimene! Mēs dziedam kopā, atpūšamies kopā, atbalstam 
viens otru dzīves grūtajos brīžos un dalāmies priekos. Mēs esam 
pateicīgi Dievam par iespēju būt kopā." 

Koris aicina pievienoties dziedāt gribošus un varošus dalībniekus, 
kopīgai Dieva slavēšanai (īpaši ir aicināti vīri). Ja vēlies 
pievienoties, pienāc pie kora pirms vai pēc dievkalpojuma, vai nāc 
uz mēģinājumu! 

Lai Dieva miers un prieks piepilda katru sirdi šajos 
Augšāmcelšanās svētkos! Kristus ir Augšāmcēlies! 

 

Baznīcu nakts Baltezera baznīcā 5.jūnij ā 

Pirmo reizi mūsu Baltezera baznīca ir pieteikta dalībai Baznīcu naktī 
5.jūnijā (http://www.baznicunakts.lv/). Baznīcu nakts ietvaros 5.jūnijā baznīcas Rīgā un 
citur Latvijā būs atvērtas no 18:00-24:00 (ja kāda draudze vēlas, var arī ilgāk), un tajās 
tiek rīkoti dažādi pasākumi. Baznīcu nakts ir Eiropas mēroga kultūras notikums, kas 
notiek kristīgo draudžu baznīcās. Tas ir laiks, kad baznīcā var ienākt citādi, iepazīt 
kultūras un garīgo vērtību skaistumu – izbaudīt mūziku, mākslu, arhitektūru, sarunas, 
dziesmas, klusumu un lūgšanu. 

Ja vari palīdzēt Baznīcu nakts organizēšanā Baltezera baznīcā ar idejām vai savu 
līdzdalību, gaidīsim Tevi Baznīcas nakts plānošanas sapulcē 8.aprīlī plkst.19:00, vai arī raksti vēstuli uz 
info@baltezerabaznica.lv. Ceram uz Tavu atsaucību un iesaistīšanos! 

Aptauja par draudzes dzīvi – ko domā Tu? 

Lai noskaidrotu Tavas domas par notiekošo Ādažu evaņģēliski luteriskajā draudzē, 
Baltezera baznīcā un Carnikavas baznīcā, novērtētu padarīto un izzinātu vēlmes un 
vajadzības, draudzes mācītājs un draudzes padome aicina Tevi piedalīties aptaujā! 

Izvēlies sev ērtāko veidu – aizpildi anketu internetā (www.visidati.lv/aptauja/1064344805/) 
vai baznīcā paņem papīra anketu, aizpildi to un iemet baznīcā novietotā speciālā kastē.  

Lūdzam rūpīgi pārdomāt jautājumus, nav pareizu un nepareizu atbilžu, mums interesē tieši 
Tava pieredze un domas. Aptauja notiek līdz aprīļa beigām, ļoti ceram, ka arī Tu atradīsi 
laiku, lai tajā piedalītos!  
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Carnikavas baznīcas atjaunošana 

Kopš 2010.gada, kad Carnikavas draudze un Ādažu draudze apvienojās, mūsu draudzei ir divas baznīcas – 
Baltezera baznīca un Carnikavas baznīca. Baltezera baznīca iepriekšējas desmitgadēs ir atjaunota, un mēs varam 
svinēt dievkalpojumus skaistā, izremontētā, labiekārtotā dievnamā. Bet Carnikavas baznīcā pašlaik notiek lieli 
rekonstrukcijas darbi, lai arī tur varētu atsākt dievkalpojumu svinēšanu baznīcā.  

2014.gadā baznīcas rekonstrukcijas projekta pirmā etapa ietvaros veikti šādi darbi: baznīcas pacelšana un 
nostiprināšana, esošo pamatu daļas demontāža, jaunu pamatu izbūve, koka vainagbaļķa nomaiņa un protezēšana, 
satrupējušās sienas (stūris) baļķu nomaiņa. Šogad noris rekonstrukcijas projekta otrais etaps, kas bez 
iepriekšminētā ietver arī koka pārsedzes baļķu nomaiņu, griestu izbūvi, baznīcas nolaišanu, nolīmeņošanu, torņa 
sēdināšanu, pagaidu torņa balstu demontāžu, grīdas demontāžu un jaunas 
koka grīdas un altāra daļas izbūvi, vējtvera, jaunu durvju un balkona 
konstrukciju izbūvi. 

2014.gadā no Carnikavas pašvaldības tika saņemta nauda 21 tūkst. eiro 
apmērā, kas tika izmantota rekonstrukcijas darbiem. Tika arī piesaistīti 
privātie ziedojumi, kas izmantoti baznīcai piederošās zemes sadalīšanai ar 
mērķi daļu no tās pārdot Carnikavas novada domei. Darījumā iegūtos 
līdzekļus, apmēram 90 tūkstošus eiro, paredzēts izmantot baznīcas 
restaurācijas otrajā kārtā. Lai baznīcu pilnībā pabeigtu, vēl nepieciešami 
apmēram 100 tūkstoši eiro, tāpēc būsim pateicīgi par katru ziedojumu 
dievnama atjaunošanai.  

Liels paldies Carnikavas novada domei, visiem ziedotājiem un cilvēkiem, kas rūpējas par dievnama atjaunošanu 
un ziedo laiku, darbu, finanses, lai Carnikavas dievnams atdzimtu.  

 
Pārskats par Ādažu draudzes finansēm 2014.gadā 

Draudzes ieņēmumi 2014.gadā (eiro)  Draudzes izdevumi 2014.gadā (eiro) 
Dievkalpojumu laikā saziedotais 11794  Baltezera dievnama uzturēšana  6386 
Draudzes locekļu ikgadējie ziedojumi 2464  Carnikavas baznīcas rekonstrukcija 41029 

Mērķa ziedojumi ērģeļu iegādei 1331 
 Dzīvojamās platības kompensācija, transporta izdevumi 

mācītājam  
5018 

Mērķa ziedojumi diakonijai 1246  Citi uzturēšanas un saimnieciskie izdevumi 621 

Mērķa ziedojumi Carnikavas baznīcas 
atjaunošanai  

4198 
 Mācītāja atalgojums (caur GASN)  4746 
 Citi ar kalpošanu saistīti izdevumi (draudzes darbiniekiem, citiem 

mācītājiem) 
3476 

Citi ziedojumi (no fiz., jur. personām) 6358  Izmaksātās palīdzības  4010 
Atbalsts no Ādažu domes 1423  Diakonijas izdevumi 1887 
Atbalsts no Carnikavas domes 
(Carnikavas baznīcas rekonstrukcijai) 

21199 
 Agape (sadraudzība) 940 
 Dievkalpojuma grupa 838 

Ieņēmumi no zemes pārdošanas 
Carnikavas domei (paredzēts izmantot 
Carnikavas baznīcas rekonstrukcijai) 

99427 
 Citas nozares (svētdienas skola, draudzes diena, grāmatas, info grupa) 1702 
 Maksājumi LELB (10% no īpašumu pārdošanas) 10454 
 Gada ziedojumi LELB vispārējām vajadzībām  3345 

Citi ieņēmumi 9603  Citi izdevumi 345 
KOPĀ 159043  KOPĀ 84797 

 

 
“Ikviens lai dara, kā tas savā sirdī apņēmies, ne smagu sirdi vai piespiests; jo priecīgu devēju Dievs mīl.”  

Pāvila 2.vēstule Korintiešiem 9:7 
Mīļie draugi, uzņēmēji un visi, kas dzīvo mūsu baznīcas 
apkaimē! Ja vēlaties atbalstīt Ādažu ev.lut. draudzes 
darbību, draudzes nozaru darbu, ērģeļu iegādi, Baltezera 
baznīcas uzturēšanu vai Carnikavas baznīcas atjaunošanu, 
ziedojumu varat pārskaitīt uz draudzes kontu. Ja vēlaties, 
pie informācijas saņēmējam varat arī norādīt konkrētu 
mērķi, kam izlietojams ziedojums.  

Rekvizīti:  
Ādažu evaņģēliski luteriskā draudze 
Baltezera baznīca, Ādažu novads, LV 2164 
Reģ. Nr. 90000345040 
Konts: LV39UNLA0002000701636 

Arī gadskārtējo draudzes piederības ziedojumu var 
maksāt, izmantojot bankas pārskaitījumu. Šajā gadījumā 
lūdzam norādīt maksātāja vārdu un uzvārdu, kā arī par 
kuru gadu maksājums tiek veikts. Draudzes locekļa 
gadskārtējais ziedojums ir noteikts: 15 eiro strādājošiem 
un 7 eiro nestrādājošiem (pensionāri, studenti u.c.). 

Jāpiebilst, ka mūsu draudzei ir piešķirts sabiedriskā 
labuma organizācijas statuss, līdz ar to ziedotāji var 
saņemt nodokļu atvieglojumus (gan privātpersonas, gan 
juridiskās personas).  

 


