
Vēstures rubrika 

Materiālu no NB arhīva sagatavojis Harijs Balodis 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja jūsu foto albumos atrodas kādas fotogrāfijas, kurās 

redzams baznīcas interjers, kādas tā daļas, vai jums ir 

fotoattēli no laikposma, kad baznīca bija bez jumta, vai 

fotoattēli, kas uzņemti sakristejā, būsim ļoti priecīgi, ja 

atsūtīsiet mums tos, tie mums palīdzēs Dievnama vēsturiskā 

izskata atjaunošanā.  
 Foto attēlus ieskenētā veidā sūtīt uz draudzes FB profilu vai uz 

e-pasta adresi bertuladraudze@gmail.com  

 Varat nogādāt fotogrāfijas uz Rūjienas Vēstneša redakciju (tās 

pārfotografēs un tūlīt Jums atdos). Tel.26587797. 

 Mēs varam ierasties pie Jums un tās pārfotografēt. Jums atliek 

tikai piezvanīt. (Laima 26450931 vai Harijs 28347616). 

 

Ja jums ir informācija, kuru būtu nepieciešams ievietot šajā 
bukletā, sazinieties ar Laimu (26450931). 

 

Rūjienas Sv. Bērtuļa draudze, Rūjienā, aprīlī 

bertulis@lelb.lv 

 

Rūjienas Sv. Bērtuļa draudzes 

vēstis Nr.1 (2019 janvāris-aprīlis) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto: Māris Jansons 

Pāvila vēstule filipiešiem 4:6:  

“Nezūdaities nemaz, bet jūsu lūgumi lai nāk zināmi 

Dieva priekšā ar pateicību ikvienā pielūgšanā un 

lūgšanā.” 
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Mārtiņš Luters. 

Jēzus Kalna sprediķis: Mateja evaņģēlija5.,6. un 7.nodaļas 
skaidrojums. 
Rīga: Luterisma mantojuma fonds, 2016. 

 

Mt 6:16–18  

“Un, kad jūs gavējat, tad neesiet saīguši kā liekuļi; jo tie dara 

savus vaigus nejaukus, lai rādītos ļaudīm kā gavētāji. Patiesi 

Es jums saku: tiem jau ir sava alga. Bet, kad tu gavē, svaidi 

savu galvu un mazgā savu vaigu, ka tu nerādies ļaudīm kā 

gavētājs.” 

 

…Ikvienam ir pavēlēts dzīvot savaldīgu, šķīstu un 

disciplinētu dzīvi, ne tikai dienu vai gadu, bet ik dienu un 

vienmēr. To Raksti sauc par savaldību vai skaidru dzīvi. Tad, 

kaut arī viņi neievēros augsto svētku gavēņus, viņi darīs 

vismaz tik daudz. Viņi būs savaldīgi ēšanā, dzeršanā, 

gulēšanā un visās savas miesas vajadzībās. Viņi darīs no šīm 

lietām tik, cik viņiem nepieciešams, nevis tik, cik viņu 

nesātīgā apetīte un kaprīzes pieprasa. Viņi nedzīvos šeit tā, 

it kā viņu dzīves mērķis būtu vienīgi ēšana un dzeršana, 

dancošana un laba laika pavadīšana. Taču, ja dažkārt viņu 

vājums pavedina tos šaut pār strīpu, tad tam ir jāpaliek zem 

artikula par grēku piedošanu līdz ar visiem citiem 

pārkāpumiem katrā dienā. 

 

Pāri visam tev ir jāraugās, ka esi dievbijīgs un patiess 

kristietis, ka netaisies izkalpoties Dievam ar savu gavēšanu. 

Tavai dievkalpošanai ir jābūt vienīgi ticībā Kristum un 

mīlestībā uz savu tuvāko, vienkārši darot to, kas no tevis ir 

prasīts. Ja tava dievkalpošana nav tāda, tad labāk vispār pie 

gavēšanas neķerties. Gavēņa vienīgais nolūks ir disciplinēt 

miesu, ārēji atsakoties no kārībām un iespējamām kaislībām, 

proti, darīt to pašu, ko ticība iekšēji veic sirdī. Ar to pietiktu, 

runājot par gavēšanu. 

 
 

Aicinājumi un lūgumi 
 

 Pieteikties dežūrām baznīcas vēdināšanai 

 Pieteikties baznīcas iekštelpu uzkopšanas un āra 

darbiem 

 Iespēja pret ziedojumu saņemt humāno palīdzību Ķoņu 

pagasta “Celtniekos”, sīkāka informācija pie Valdas 

Berkoldes. 

 

 

Kontakti 
 

 Mācītājs Māris Sarma, tālr. 26552417, 

maris.sarma@gmail.com 

 Draudzes priekšniece – Laima Studenkova-Jolkina, 

tālr.26450931, laima.jolkina@inbox.lv 

 Draudzes kasiere – Valda Berkolde, tālr. 28632190 

 Diakonijas darbs – Dzintra Jansone, tālr. 64263055 

 

E-pasts bertulis@lelb.lv 

Web www.bertuladraudze.lv 

 

Rūjienas Svētā Bērtuļa evaņģēliski luteriskā draudze,  

Rīgas iela 32, Rūjiena, Rūjienas novads, LV-4240,  
Reģ. Nr. 90000386852,  

AS SWEDBANK, Konta Nr. LV69HABA0551014989349 

 

   

Dievkalpojumi: 

Baznīcā katru svētdienu plkst.10.00 
 

Būsim vienoti mūsu Kunga darba laukā! 

Rom.12:21 

 

 
 

mailto:maris.sarma@gmail.com
mailto:laima.jolkina@inbox.lv
mailto:bertulis@lelb.lv
http://www.bertuladraudze.lv/


 

Par jumta atjaunošanas darbiem 

 
Darbu izpildītājs SIA “SKĀRDA SERVISS”. Darbi uzsākti 

2018.gada oktobrī, pabeigti 2019.gada martā. 

 

Kopējās izmaksas  EUR 129 286.77: 

 Jumta segums un darbi EUR 12 2887.52 

 Papildus izmaksas par lietus ūdens noteksistēmu, kas 

nebija paredzētas projektā EUR 6399.25 

Finansējums: 

 Sakrālā finansēšanas likuma ietvaros piešķirtais 

valsts finansējums EUR 50 000.00 

 Rūjienas pašvaldības līdzfinansējums EUR 72 887.52 

 Ziedojumi akcijā “Uzdāvini dakstiņu” EUR 1995.00 

 Līdzfinansējums no draudzes budžeta EUR 4404.25 

 
 

Plānotie saimnieciskie darbi 2019.gada 1.pusgadā 
 Ārdurvju atjaunošanas/remonta darbi, plānotās 

izmaksas EUR 500.00 

 Zvana pacelšana tornī. Darbus izpildīs SIA “EKERS”. 

Izmaksas EUR 2923.13  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanses 2018.gadā 
 

Izdevumi EUR 
 Kancelejas/biroja izdevumi 464.33 

 Maksājumi LELB mācītāja atalgojumam 9600.00 

 Maksājumi LELB 10% par 2017./2018.gadu 3810.00 

 Degviela mācītāja vajadzībām 700.00 

 Elektrība 920.16 

 Apsardzes pakalpojumi 413.28 

 Nekustamā īpašuma uzturēšana (nodoklis, māc. 

dzīvokļa īre/apkure, Mācītājmuižas 2 remonts) 2437.66 

 Maksājums prāvesta iecirknim 172.00 

 Mājas lapas administrēšana 253.82 

 Atkritumi ZAAO 22.40 

 Latvijas mobilais telefons (internets) 256.08 

 Pasākumu organizācijai (koncerti, sadraudzības, kapu 

svētku lapiņas) 972.81 

 

 

Ieņēmumi EUR 
 Draudzes locekļu ikgadējais ziedojums 1326.00 

 Īres maksas (dzīvokļi) 1463.45 

 Nomas maksas par zemi 6516.46 

 Mērķziedojumi (jumtam, tornim, bērniem 

brīvpusdienām) 7163.82 

 Citi ziedojumi 2505.00 

 Kolektes ziedojumi 8098 

 LAD maksājumi 574.00 

 Par laulībām 130.00 
 

 

 

 

 

 

 

 



Plānotie pasākumi 
 

Lieldienu Dievkalpojumi  

 
18. aprīlis  plkst.19.00 Zaļā ceturtdiena  

(liturģiskā  krāsa - balta) 

19. aprīlis plkst.19.00 Pasha/Lielā piektdiena  

(liturģiskā krāsa - melna), (bez dievgalda) 

20. aprīlis plkst.23.15  Klusā sestdiena/ Lieldienas rīts  

(liturģiskā krāsa - melna - balta) 

21.aprīlis  plkst.10.00 – Lieldienas Dievkalpojums 

 

 

  No 1.aprīļa norisinās fotokonkurss “Kā es to redzu?” 

(baznīcas torņa fotografēšana) 

 

 22.aprīlī svētbrīži ar māc. M. Sarmu un draudzes 

ansambļa Lieldienu laika koncerti VSAC “Vidzeme” filiālē 

“Rūja” un filiālē “Valka” 

 

 27.aprīlī plkst.11.00 Lielā talka 

 

 1.jūnijā plkst.14.30 Latvijas Meža darbinieku vīru 

koris SILVICOLA, diriģents Maestro Aivars Opincans. 

 

 7.jūnijā plkst. 18.00 Baznīcu naktis  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Notikušie pasākumi 
 12.janvārī Draudzes padomes tikšanās ar Valmieras 

iecirkņa prāvestu Romānu Kurpnieku-Loginu 

 

 8.februārī tikšanās ar Valmieras kristīgās žēlsirdības 

centra bērniem. Dāvinātas bībeles un grāmatas no 

LBB un saldumi no draudzes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto: Patrīcija Jolkina 

 16.februārī Valmieras un Cēsu iecirkņa sapulces 

 

 17.februārī un  10.martā akcijas “Uzdāvini dakstiņu” 

daktiņu parakstīšanas pasākums. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

   
Foto: Harijs Balodis 


