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Sapulcē piedalās: 32 (trīsdesmit divi) balsstiesīgi draudzes locekļi
Darba kārtībā:
1. Mācītāja M.Sarmas uzruna
2. Draudzes kalpošanas nozaru atskaites:
2.1.
Draudzes statistika un pasākumi – dr. priekšniece D.Grencberga
2.2.
Finansu rādītāji 2012. gadā – grāmatvede D.Krauze;
2.3.
Diakonijas nozare – vadītāja Z.Rutkovska;
2.4.
Svētdienas skola – vadītāja K.Zavele;
2.5.
Mūzikas dzīve – D.Akmentiņa;
2.6.
Info un mājas lapa – A.Blaua;
2.7.
Nekustāmie īpašumi un juridiskie jautājumi – R.Avetisjans;
3. Padomes, valdes un revīzijas komisijas vēlēšanas – nominācijas komisijas
apstiprināšana- mācītājs M.Sarma
1. Draudzes pilnsapulci atklāj mācītājs Māris Sarma un uzrunājot sapulces dalībniekus,
pastāsta par saviem iespaidiem par pagājušo 2012. gadu, kas bija pirmais gads Ādažu
draudzē. Par pārcelšanās grūtībām un jaunās dzīves vietas remonta darbiem un citiem
objektīviem apstākļiem un grūtībām šajā laikā. Mācītājs bija sagatavojis grafisku statistiku
par draudzes kolektes lielumu katru mēnesi un baznīcas uzturēšanas izdevumiem pa
mēnešiem. Bez tam mācītājs uzsvēra salīdzinoši mazo draudzes locekļu apmeklētību
svētdienās, vidēji tas ir ap 70-80 cilvēkiem, pagājušajā gadā Baltezera baznīcā salaulāti
23 pāri, bijušas četras laulību iesvētes. 2012/2013 gadā ir bijušas vairākas iesvētes
grupas: I gr. – 21 cilvēks; II gr. – 20 cilvēki un III grupā šobrīd – 13 cilvēki. 2012. gadā
iesvētīti 46 cilvēki, nokristīti 52 bērni. Mācītājs uzsvēra draudzes aktivitātes: Draudzes
dienu vasarā ar bērnu aktivitātēm, lekciju un radošajām darbnīcām, kā arī kopīgo
sadraudzību. Kā ļoti interesantu pasākumu atzīmēja draudzes senioru kopā sanākšanu un
interesantos atmiņu stāstījumus, koncertu un vienkārši brīnišķīgo kopā būšanu. Mācītājs
arī informēja pilnsapulci par jauno – topošo draudzes locekļu vēlmēm- ko viņi sagaida no
draudzes, un gandrīz visi uzsver sadraudzības nepieciešamību, jaunu draugu iepazīšanu
un garīgu pieaugšanu. Ar šīm lietām arī ir turpmāk jāstrādā lai jaunie kas ienāk draudzē,
te arī atrastu savu vietu.
2.1. Tālāk runāja dr.priekšniece Daiga Grencberga informējot draudzi par 2012. gada
statistikas rādītājiem un lielākajiem notikumiem draudzes dzīvē: pagājušajā gadā, t.i.,
2012. gadā noturēti 61 dievkalpojums, no tiem 9 ģimenes dievkalpojumi, pagājušajā gadā
atsākušies 3-dienu vakara lūgšanu svētbrīži, kopā bijuši 15 lūgšanu vakari; vidējais
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cilvēku skaits, kas piedalījušies svētdienu dievkalpojumos Baltezera dievnamā ir 7080.Carnikavas dievnama vidējais apmeklējušo skaits – 7. Tikai pateicoties mācītājam un
atsevišķiem cilvēkiem neesam šo dievnamu aizvēruši pavisam.
Pagājušajā gadā nokristīti 30 pieaugušie, iesvētīti 46, no citām draudzēm piepulcējušies –
19 cilvēki, kopumā pieaugums – 65 cilvēki. Nokristīti 52 bērni.
Salaulāti 20 pāri, 4 – laulību iesvētes.
No draudzes uz citām draudzēm aizgājuši – 3 cilvēki, 3 nomiruši. Šobrīd kopējais
pilntiesīgo draudzes locekļu skaits ir 429. Joprojām esam pārliecinoši gados jauna draudze –
18-29 gadīgie 149; 30-39 gadīgie ir 196; 40-49 gadīgie -46 cilvēki, bērni līdz 6 gadiem –
173, no 7-17 – gadiem 63!
Draudzes dzīve nav tikai svētdienas dievkalpojumi, tā ir arī salīdzinoši aktīva nozaru
darbošanās: piemēram diakonija, sv.skola, informācijas grupa, mūziķi, dievkalpojuma
grupa, nekustāmo īpašumu un juridisko jautājumu risinātāji, par savām aktivitātēm 2012.
gadā nozaru vadītāji dalīsies paši.
Draudzes priekšniece atzīmēja atsevišķus pagājušā gada interesantos notikumus draudzes
dzīvē, no kuriem daži kļuvuši par draudzes tradicionāliem pasākumiem:
* 26. maijā notika draudzes svētdienas skolas ekskursija – svētdienas skolas
noslēguma pasākums Bauskas rajona mazajā, bet ļoti interesantajā zooparkā „Dobuļi”.
* Kā ļoti interesantu un svētīgu pasākumu atzīmēja - Draudzes senioru tikšanos pagājušā
gada maija mēnesī. Kopīgi klausījāmies koncertu, kur priekšnesumus sniedza Zane Gudrā
un Dace Akmentiņa bija kopīgs mielasts un sarunas ar draudzes mācītāju. Draudzes seniori
aizrautīgi dalījās savās jaunības dienu atmiņās.
* Draudzes diena – 21. jūlijā iesākām ar svētbrīdi, pēc tam sekoja koncerts: Baroka laika
mūzika vasarā un lekcija „Īsta mīlestība gaida” un radošās darbnīcas pieaugušajiem:
filcēšana un zīda apgleznošanas, kā arī putnu būrīšu gatavošanas darbnīca bērniem un
piepūšamajām atrakcijas bērniem. Draudzes diena noslēdzās ar kopīgu mielastu. Draudzes
dienu apmeklēja apmēram 50 cilvēku.
* jūnijā - riteņbraukšanas entuziasti Zanda un Aleksandrs noorganizēja pirmo riteņbraucēju
ekskursiju apkārt Mazajam Baltezeram – kopīgi apskatot sūkņu staciju un ciemojoties
kaimiņu – Garkalnes draudzē.
Notikuši divi nozīmīgi garīgi notikumi: vienas dienas konferences ar vieslektora no Liepājas
piedalīšanos: par Gavēņa tēmu februāra mēnesī un Eņģeļiem un debesu spēkiem septembra
mēneša beigās. Abi šie pasākumi bija labi apmeklēti un tajos piedalījās ne tikai draudzes
cilvēki bet arī viesi no citām Latvijas draudzēm;
*Gada pēdējā ceturksnī: oktobra un decembra mēnešos mūsu baznīcā viesojās pazīstamie
mūziķi Jānis Lūsēns, Zigfrīds Muktupāvels un Igo ar diviem lieliskiem koncertiem, kurus
apmeklēja arī liels skaits draudzes locekļu, uz abiem koncertiem bija ielūgumi arī draudzes
senioriem.
Saimnieciskās dzīves notikumus atzīmējot varu teikt, ka pagājušais gads nebija īpaši aktīvs,
ierobežoto līdzekļu dēļ, taču iespēju robežās dievnama pieguļošā parka teritorija tika
sakopta gan pavasara kopīgajā talkā, gan vasarā appļaujot zālienus un uzturot kārtībā
apstādījumus.
Nozīmīgs saimnieciskās dzīves notikums ir Carnikavas dievnama jaunais māla daktiņu
jumts. Par to jāpateicas Carnikavas novada domei un individuālajiem ziedotājiem.
Draudzes priekšniece atzīmē grūtības, kas ir ar dievnama apkopšanas grupu
nokomplektēšanu, draudzes locekļu neatsaucības dēļ, uzsverot ka par kārtību dievnamā –
tīrām grīdām, noslaucītiem putekļiem un zirnekļu tīkliem un ziediem vāzēs joprojām rūpējas
tikai atsevišķas ģimenes vai atsevišķi cilvēki. Dr.priekšniece izsaka pateicību draudzes
mācītājam Mārim par atsaucību un iejūtību saskarsmē ar dr.locekļiem un īpaši ar
dr.kalpotājiem, mācot Dieva vārdu, aizlūdzot, veicot eļļas svaidīšanu vai vienkārši
aprunājoties
2.2. Draudzes grāmatvede Dainavīte – Birute Krauze iepazīstināja pilnsapulci ar 2012. gada
finansu rādītājiem, salīdzinot tos ar 2011.gadu
2.3. Par Diakonijas grupas darbu runāja diakonijas nozares vadītāja Zanda Rutkovska:
diakonijas grupa darbojas vairākos virzienos – drēbju kamera, pārtikas paku dalīšana,
mājapmeklējumi. Grupā darbojas 7 cilvēki, dežūras „Tīrkalnos” ir divas reizes mēnesī, vidēji
uz „Tīrkalniem” atnāk 5-6 cilvēki vienas dežūras laikā, citreiz arī vairāk, jo nāk ar visām
ģimenēm. Pagājušajā gadā tika rīkotas divas ziedojumu vākšanas akcijas: Gavēņa laikā un
Pļaujas svētkus sagaidot, tad tika aicināts ziedot arī skolas piederumus. Pārtikas paku
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produkti no ziedotajiem līdzekļiem. Pārtikas pakas pagājušajā gadā izdalītas 81 reizi, vienas
pakas vidējā cena ir 6,00 LVL. Vairāki draudzes locekļi saņem regulāru materiālu pabalstu
medikamentu iegādei, komunālajiem maksājumiem un ārsta apmeklējumu apmaksai.
2012.gada 19.maijā tika organizēts pasākums draudzes senioriem ar svētbrīdi, koncertu un
sadraudzību. Pasākumu apmeklēja draudzes 22 seniori. Tika sagatavotas arī piemiņas
dāvaniņas (krūzītes) senioriem. Kopējās pasākuma organizēšanas izmaksas bija 52 lati.
2012.gada 10.novembrī Baltezera dievnamā notika pasākums draudzes kalpotājiem ar
svētbrīdi un sadraudzību. Pasākumā piedalījās 16 draudzes kalpotāji, un pasākuma
organizēšanai izlietoti 46 lati Diakonijas darbinieki palīdz arī pie sadraudzības pasākumiem
pēc dievkalpojumiem, sagādājot cienastu un saklājot galdu. Jau ilgstoša sadarbība
diakonijai ir ar Ādažu novada sociālo namu, arī pagājušā gada Ziemsvētkos sociālajā namā
viesojās diakonijas darbinieki un mācītājs, tika izdalītas dāvanas un noturēts svētbrīdis.
Diakonijas darbiniece Laura Liberte dalījās pieredzē par mājapmeklējumiem, uzsverot, ka ir
vis dažādākās lietas ar kurām jāpalīdz: aizvedot mājās no Dievkalpojuma, aizskaru
izmazgāšanu, vai vienkārši parunājoties.
2.4. Svētdienas skolas vadītāja Kristīne Zavele pastāstīja par svētdienas skolas darbu
pagājušajā mācību gadā. Svētdienas skolas nodarbības notiek svētdienas dievkalpojumu
laikā no 11-13, ģimeņu dievkalpojums bērni apmeklē kopā ar vecākiem, tad nodarbības
nav, bērnu vecums ir no 4-12 gadiem, šobrīd skolu vidēji vienā nodarbībā apmeklē 10-12
bērni, liels bērnu pieplūdums ir rudenī, taču vēlāk atkal bērnu skaits ir stipri mazāks, tas jau
ir atkarīgs no vecākiem, no viņu iespējām nākt uz baznīcu un vest savus bērnus uz
svētdienskolu. Skolotāju pulkam ir piepulcējušies vairāki jauni skolotāji, šobrīd skolotājas
strādā ar vienu apvienoto grupiņu: nodarbība sastāv no teorētiskās daļas, kur skolotājas
lasa Bībeli un pastāsta par attiecīgo notikumu bērniem saprotamā valodā, tad seko rotaļas
vai cita veida izkustēšanās, un praktiskie darbiņi: zīmēšana, aplicēšana, veidošana ar
plastalīnu u.c. – šo nodarbību vada skolotāju palīgi, nodarbību noslēdzam ar kopīgu tējas
dzeršanu. Bērniem mācām arī lūgšanas gan nodarbības uzsākot, gan arī maltīti ieturot un
nodarbību nobeidzam ar lūgšanu „Mūsu Tēvs....”. Pagājušo mācību gadu noslēdzot bērni
kopā ar vecākiem devās ekskursijā uz Bauskas rajona mazo Zoodārzu. Kopīgi svinējām arī
Ziemsvētku eglīti, bija sagatavotas dāvaniņas gan bērniem, gan skolotājām. Bijušas
vairākas plānošanas skolotājām, kur pārrunāti stundu plāni un citas aktuālās lietas.
Skolotājas Kristīne un Laila nodemonstrēja jauniegūto interaktīvo Bībeli – flanelogrāfu, par
ko pilnsapulces dalībnieki priecājās kopā ar skolotājām.
2.5. Mūzikas dzīves vadītāja Dace Akmentiņa informēja pilnsapulces dalībniekus par
draudzes kora aktivitātēm, par to, ka tas ir liels kalpošanas ieguldījums būt katru svētdienu
Dievnamā un muzicēt, bez tam koris pulcējās arī uz mēģinājumiem otrdienās un svētdienās
pirms dievkalpojuma un mācās psalma dziedājumus. Pagājušajā gadā draudzē viesojās
Guntars Prānis un kopā ar viņu koris mācījās pareizi dziedāt psalmu dziedājumus. Draudzes
koris pagājušajā gadā ir muzicējis arī kaimiņu draudzēs: Garkalnes dr., Saulkrastu –
Pēterupes dr. arī Lutera draudzē Rīgā, kā arī kapus svētkos Carnikavā un Baltezerā.
Draudzes muzikālo dzīvi ir kuplinājuši arī viesmākslinieki: ģitārists A.Grīnbergs, vijolniece V.
Sproģe, sakasafonists V.Zirnis u.c. un Jaunmārupes jauniešu koris. Bez tam kā atsevišķi
koru koncerti ir bijuši Siguldas jauniešu koris un Ādažu novada jauktais koris „Jumis”, arī
draudzes koris „Zari” ir sniedzis gadskārtējo koncertu Zvaigznes dienā. D.Akmentiņa izteica
cerību, ka reiz Baltezera baznīcā būs ērģeles, jo pašreiz tiek spēlēts sintezators.
2.6. Par draudzes mājas lapu pastāstīja Anna Blaua, uzsverot, ka nu jau gadu darbojas
jaunā mājas lapa, kurai ir ļoti skaists dizains un viņasprāt mājas lapa ir viegli pārskatāma. Ir
vēlme padarīt draudzes mājas lapu interesantu ar fotostāstiem no draudzes ikdienas dzīves
un tāpēc Anna aicināja draudzes locekļus būt aktīviem un iesūtīt savus foto stāstus. Mājas
lapa ir zināmā mērā draudzes vizītkarte un tajā ielūkojas arī citi interesenti. Anna informēja
pilnsapulci par to, ka draudzei tiek uzturēts arī tviterkonts, kas regulāri tiek papildināts ar
jaunu informāciju.
2.7. Par draudzes nekustāmajiem īpašumiem un juridiskajiem jautājumiem runāja Renārs
Avetisjans. Viņš uzsvēra, ka draudzes īpašumi atrodas trīs novados: Ādažos, Garkalnē un
Carnikavā. Pagājušajā gadā lielākais saimnieciskās dzīves notikums ir Carnikavas baznīcas
jaunais māla dakstiņu jumts, bez tam sakārtots nekustāmais īpašums „Briduļos”, izzāģējot
nokaltušos kokus, kas apdraudēja blakus esošās privātmājas. Pagājušajā gadā izbeigta
tiesvedība, kas bija ilgusi vairākus gadus, ir noslēgts mierizlīgums. Atbildot uz jautājumu
par draudzes mājas „Tīrkalni” tehnisko stāvokli, tā atjaunošanas iespējām R.Avetisjans
teica, ka šī jautājuma risināšana ir atkarīga no finansu līdzekļiem. Daudzi draudzes īpašumi

3

Ā d a ž u

e v .

l u t .

d r a u d z e

p i l n s a p u l c e s

p r o t o k o l s

______________________________________________________________________________
prasa ieguldījumus, pirms tie var dot kādu materiālu labumu. R.Avetisjans īsumā pastāstīja
par lokālo detālplānojumu ap Lielo Baltezeru un informēja, ka tā apspriešana būs izsludināta
arī draudzē.
3. Mācītājs Māris Sarma informēja draudzes pilnsapulci par draudzes padomes un revidentu
vēlēšanām, tās paredzētas š.g. 5. maijā, iepriekšējās padomes un revidentu pilnvaras
beidzas 2013. gada 25. maijā. Lai sagatavotos vēlēšanām ir nepieciešams izvirzīt un
apstiprināt nominācijas komisiju, ko vadīs draudzes mācītājs. M.Sarma ierosināja
nominācijas komisiju izveidot 6 (sešu) cilvēku sastāvā: M.Sarma, D.Grencberga,
R.Avetisjans, Z.Rutkovska, D.Krauze un A.Blaua.
Pilnsapulces balsojums par nominācijas komisijas skaitlisko un vārdisko sastāvu:
Par: 22 draudzes locekļi;
Pret: Atturas: Atsevišķi pilnsapulces dalībnieki bija no sapulces devušies prom.

Sapulces vadītājs

Māris Sarma

Protokoliste

Daiga Grencberga
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