
Daugavgrīvas Baltā baznīca  
Cerības bāka Vecmīlgrāvī 

 Pē rmindēris, lēktors vai zvanik is 

 Ziēdu ka rtos ana 

 Diakonija 

 Draudzēs koris, muzika la  dzī vē 

 Projēktu vēidos ana, sagatavos ana, vadī s anu 

 Svē tdiēnas skola 

 Jauniēs u grupa 

 Draudzēs avī zē 

 Ma jaslapas administrē s ana, socia lo mēdiju 
uzturē s ana 

 Saimniēciski darbi 

 Baznī cas uzkops ana 

 Juridisko jauta jumu risina s ana 

 Cits ____________________________________________ 

Cik bieži Tu vēlētos kalpot: 

 Rēizi nēdē l a  

 Rēizi mē nēsī  

 

 Rēizi divos mē nēs os 

 Cits _____________________ 

  ______________________________________________________________________   ______________________  
  Paraksts   datums 
Ar savu parakstu apliecinu, ka visi dati ir pareizi un ka piekrītu, ka Daugavgrīvas ev. lut. draudzes kanceleja veic šajā pieteikuma anketā sniegto personas datu apstrādi LR fizisko personu 
datu aizsardzības likuma izpratnē. Draudzes loceklim ir tiesības iegūt no kancelejas informāciju par tās rīcībā esošajiem personas datiem, kā arī izmaiņu gadījumā izdarīt tajos labojumus. 

Lūdzu, atzīmējiet draudzes aktivitātes, kurās labprāt vēlētos ņemt dalību: 

Izpildot šo anketu, Jūs izsakāt vēlmi kļūt par Daugavgrīvas Baltās ev. lut. draudzes locekli.  
Lūdzam anketai pievienot FOTOGRĀFIJU 3x4cm, kuru pievienosim draudzes locekļa reģistrācijas kartei. 

Uzva rds: __________________________________________  Va rds: _______________________________________________  

Dzimtais uzva rds: ________________________________  Pērsonas kods: ______________________________________  

Faktiska s dzī vēs viētas adrēsē: ____________________________________________________________________________  

E-pasts: ___________________________________________  Ta lrunis/Mobilais: __________________________________  

Izglī tī ba: __________________________________________  Spēcialita tē: _________________________________________  

Darba viēta, amats: _________________________________________________________________________________________  

Kristī ts (kad, kurā draudzē, kas kristījis): ________________________________________________________________________  

Iēsvē tī ts (kad, kurā draudzē, kas iesvētījis): _____________________________________________________________________  

Laula ts (kad, kurā draudzē, kas laulājis): ________________________________________________________________________  

(Ja laulība ir reģistrēta dzimtsarakstu nodaļā, kurā nodaļā): _______________________________________________  

Iēsta s ana s draudzē  (no kuras draudzes pārnācis): _____________________________________________________________  

Dzī vēsbiēdrs (Vārds, uzvārds, dzimšanas datums): ______________________________________________________________  

(draudzes piederība): ___________________________________________________________________________  

Bē rni (Vārds, uzvārds, dzimšanas dati, kristību dati): _____________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________________________________  

Tē vs (Vārds, uzvārds, dzimšanas datums): _______________________________________________________________________  

Ma tē (Vārds, uzvārds, dzimšanas datums): _______________________________________________________________________  

Vēca ku draudzēs piēdērī ba: ________________________________________________________________________________  

www.baltabaznica.lv 
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