
Mēneša lozungs                                                          
māc. J. Cepurītis 

 
 

Es tev novēlu, lai tev visnotaļ labi klājas un ir laba 
veselība, kā tas jau ir tavai dvēselei (3.Jņ.2) 

 
 

Viens no šodienas pasaules biežāk dzirdētajiem 
vēlējumiem ir saistīts ar veselību. Ļaudis viens otram 
mēdz sacīt: “Lai tev ir laba veselība!”  

Kā izrādās, šiem vārdiem ir ļoti sena vēsture, un 
šādu sirsnīgu vēlējumu ir pazinuši arī Jaunās derības 
laikā. Jāņa vēstules autors kādam tuvam draugam 
raksta šīs rindas un novēl labu veselību. Šāds 
vēlējums nav tikai vietas aizpildīšana vēstulē, bet 
bibliskā skatījumā aizvien no jauna atgādina par to, 
kas ir cilvēks. Vēlot labu veselību, mēs novēlam 
otram laicīgās dzīves skaistāko daļu. To, cik daudz 
mēs iegūstam, iedami ar savām kājām, redzot ar 
savām acīm un dzirdot ar savām ausīm, to varam lasīt 
evaņģēlijos. Tik daudzi meklēja Jēzus tuvumu, lai 
Viņam pieskartos un iemantotu šī mēneša lozunga 
vārdus – labu veselību. Jā, cilvēka miesas trauslums 
ir Ādama grēka sekas. Ķēniņš Dāvids šo cilvēka 
miesas pārejošo raksturu izdzied Psalmā: “Kā zāle ir 
cilvēka mūžs, kā lauka zieds tas zied – vējš tam 
pārskrien, un tā nav” (Ps.103:16). Vēsts par 
pestīšanu no Jēzus krusta neatceļ mūsu miesas 
nomiršanu. Jā, nāve ir uzvarēta Jēzus miesā, bet 
mūsu miesā tā būs uzvarēta līdz ar Viņa otrreizējo 
atnākšanu un mūsu  augšāmcelšanu. Tāpēc  laikā, ko 
saucam par mūsu šodienu, kopsim un sargāsim savu 
veselību, nebūsim pavirši rūpēs par dzīvības ietvaru 
– miesu, par ko apustulis Pāvils īpaši atgādina, sakot 
“jūsu miesa ir templis Svētajam Garam” (1.Kor.6:19). 
Vēlēsim arī turpmāk saviem tuvajiem labu veselību, 
jo tas atgādina, ka miesa, kā dzīvības ietvars, ir 
dāvana no Dieva. Lai arī pārejoša, tomēr Viņa 
gribēta, veidota un iedzīvināta. 

 

 

Rīgas Doma draudzes 

ZIŅOJUMI 

12. maijs 
 18:00 Slavēšanas dievkalpojums 
 

21. maijs 
 10:00-17:00 Talka 

Lielvārdes mācītājmuižā 
26. maijs 

      Debesbraukšanas diena 
  8:00 Dievkalpojums  
18:00 Dievkalpojums 
 

28. maijs 
18:00-24:00 Baznīcu nakts  
 
 

4. jūnijs 
 9:30-18:00 Klusuma diena 

Lielvārdes mācītājmuižā 
5. jūnijs 

 12:00 Vasarsvētku dievkalpojums 
 
   
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Dievkalpojumi 
 

Svētdienās: 12:00  
Ceturtdienās: 8:00 un 18:00 
Pārējās nedēļas dienās: 8:00  
 
 

Pie dievgalda 
  

Aicināti visi iesvētītie ev. lut. draudzes 
locekļi, kas uz to ir gatavojušies. 
 
 
 
 
 
 

 

KALENDĀRS  MAIJĀ 

2022 
MAIJS 



Atzīmējiet savā kalendārā!  

Arī šajā gadā Doma draudzē būs īpaši notikumi, kurus vajadzētu savlaicīgi ieplānot. 
Īpašie notikumi ir īpašas iespējas draudzei būt kopā. No sirds aicinu visus ieplānot laiku īpaši 
klātienes notikumiem! Tā mums būs iespēja atjaunot un stiprināt mūsu kopību! 
 

 

28. maijs   Baznīcu nakts Rīgas Domā 
 

4. jūnijs    Klusuma diena Lielvārdes mācītājmuižā 
 

8. - 10. jūlijs    Draudzes dienas Lielvārdes mācītājmuižā 
 

16. jūlijs     Baznīcas diena Rīgā. 17:00 dievkalpojums Rīgas Domā. 
 

4. - 7. augusts    Rekolekcijas Lielvārdes mācītājmuižā 
 

Rudens cēliena notikumus publicēsim atsevišķi.  
Informācija par šiem notikumiem atrodama doms.lv - draudze, kā arī pie mācītājiem un 

notikumu organizatoriem.  
mācītājs Elijs Godiņš 

 
Doma draudzes finanšu informācija  

 
Jau ir Lieldienu ceturtā svētdiena, bet patiešām sajūtu, ka katru Dieva doto dienu 

piedzīvoju Kristus Augšāmcelšanās svētkus! Ticīgai sirdij tikai tam ir nozīme! Tikai Kristus 
Augšāmcelšanās prieks mūs paceļ, mudina uz labiem darbiem, atsaucību, izpratni, piedošanu, 
līdzjūtību pret nelaimē esošiem un mīlestību uz mūsu Kungu, kā arī vienam uz otru!  

Liela pateicība un slava Dievam par Viņa neizmērāmo mīlestību un žēlastību uz mums 
grēciniekiem! Dievam gods un pateicība par katra ziedotāja mīlestības atvērtām un dāsnām 
sirdīm!  

Aprīļa mēnesī esam saziedojuši Dieva darbam  6 986 eiro, bet izdevumi sastādīja 6 916 eiro. 
Paldies Dievam, ka varam būt līdzdalīgi Viņa darbā un atbalstīt kalpošanu ar saviem 

ziedojumiem! Lai Dievs Jūs bagātīgi svētī! 
Jautājumiem un ierosinājumiem: e-pasts ludaganina@inbox.lv,  t.29211812    

mantzine Ludmila Ganiņa 
 

Slavēšanas dievkalpojums 12. maijā 
 

“Dziediet Kungam, slavējiet Viņa vārdu,  
vēstījiet diendienā Viņa pestīšanu!” (Psalms 96:2) 

Vēl pirms pandēmijas un ierobežojumiem atsevišķi ceturtdienu dievkalpojumi bija citādi, 
nekā ierasts. Tie bija dievkalpojumi ar slavēšanas dziesmām un individuāliem aizlūgumiem. 
Pielūgsmē un mūzikā mūs vadīja slavēšanas grupa “Arma Dei”.  

Ar prieku vēlos vēstīt, ka ceturtdien, 12. maijā, plkst. 18.00 atkal no jauna būsim kopā 
slavēšanas dievkalpojumā, grupa “Arma Dei” būs mūsu vidū ar mūziku un dziesmām. Piedzīvosim 
Dieva klātbūtni dziesmās un aizlūgšanās! 

mācītājs Jānis Cepurītis 



Talka Lielvārdes mācītājmuižā 21. maijā  
 
21. maijs, plkst. 10:00 - 17:00, aicinām uz draudzes talku Lielvārdes mācītājmuižā. Būs 

zupa. Kas vēlas, var ņemt līdzi groziņus. 
Sakopsim mācītājmuižu 2022. gada  Klusuma dienai un Draudzes dienām. Talkā paredzēti 

dažādi darbi: telts uzstādīšana, malkas zāģēšana, skaldīšana un krāmēšana, iekšpuses un ārpuses 
sakopšana u.c. Arī šoreiz katram atradīsies ko darīt!  

Talciniekus lūdzam pieteikties pie Laura Treija, e-pasts: lauris.treijs@gmail.com 
 

Doma projektu vadītājs Lauris Treijs 
 

Baznīcu nakts 2022  
 
28. maijā Baznīcu nakts 2022 pasākumi pilnā apjomā atgriežas Latvijas baznīcās. Arī 

Doma draudze iesaistās šajos pasākumos. 
Baznīcu nakts pasākumi Rīgas Domā notiks no plkst. 18:00 līdz 24:00. 
Ja nekad neesiet piedalījušies Baznīcu nakts pasākumos, Jums noteikti jāpiedalās Gaismas 

dievkalpojumā. Gūsiet neaizmirstamu iespaidu! Gaismas dievkalpojums sāksies plkst. 23:00.  
Ja vēlaties ņemt aktīvu dalību Baznīcu nakts pasākumos, zvaniet Anitai, mob. 22042402, vai 

Ingum, mob. 29815095. Mēs ļoti gaidīsim Jūsu zvanus. Uz tikšanos Baznīcu naktī Rīgas Domā! 
 

draudzes locekle Anita Cine 
 

Klusuma diena 4. jūnijā Lielvārdes mācītājmuižā 
 
Klusums ir īpašs un neaizmirstams palīgs mūsu garīgajā dzīvē, kurā satikt Dievu, dzirdēt Viņa 

balsi un baudīt Viņa klātbūtni. Noklustot ārējiem trokšņiem, varam sadzirdēt mūsu iekšējās pasaules 
kustības un to, ka tajās mūs vēlas sastapt pats Kungs.  

Klusuma diena ir iespēja vienu dienu īpaši veltīt lūgšanām, Dieva vārdam un Viņa klātbūtnei.  
4. jūnijā piedāvājam to darīt kopā Lielvārdes mācītājmuižā. Šis laiks tiks pavadīts klusumā, savā starpā 
nesarunājoties. Dienas laikā būs kopīgas vadītas lūgšanas, laiks gan vienatnei, gan vienkāršam darbam, 
kā arī kopīgas maltītes. Šī ir arī laba iespēja apjaust un uzzināt ko vairāk par rekolekciju noskaņu.  

Dienas norise paredzēta no plkst. 9:30 līdz aptuveni 18:00. Vēlamais ziedojums ir 20 eiro, taču, 
ja dalības maksa ir vienīgais šķērslis dalībai, lūdzam sazināties ar mums, lai varam to risināt.  

Pieteikšanās anketa atrodama mājaslapā www.doms.lv sadaļā Draudze/Notikumi 2022. 
Jautājumu gadījumā, lūdzu, sazinieties ar Māru Medni, mob. 26519563, e-pasts: 

medne.mara@gmail.com   
draudzes locekle Alise Pīrāga 

 
Draudzes dienām 10 gadi! “Ceļš” 
"Māci man, Kungs, Tavu likumu ceļus, un es staigāšu pa tiem līdz galam” (Ps 119:33) 

 

Kad? 08.07.2022. (no 17:00).-10.07.2022. (14:30) 
Kur? Lielvārdes mācītājmuižā. 
Programmā iekļauta lekcija, pieredzes stāsts, diskusijas, slavēšana, nodarbības bērniem, 
sadraudzība, dažādas aktivitātes, ugunskurs. 

mailto:lauris.treijs@gmail.com
http://www.doms.lv/
mailto:medne.mara@gmail.com


Gulēšana: mājā un teltīs (jāņem pašiem savas). 
Lūdzam ņemt vērā, ka arī palagi, sega, spilvens un 
dvieļi jāņem savi. Sanitārais mezgls būs ārā. 
Dalībnieki: Atbilstoši valdībā pieņemtajiem 
lēmumiem par epidemioloģiskajām prasībām 
publiskajiem pasākumiem.  
Maksa par dalību draudzes dienās 50,00 eiro 
pieaugušajiem, bērniem no 5-12 gadiem 50%, līdz 5 
gadiem bez maksas. Finanšu ierobežojumi nav 
šķērslis dalībai, par tiem lūdzam informēt 
piesakoties. 
Pieteikšanās no 01.06.2022. līdz 20.06.2022. 
Dalības maksas samaksas termiņš: 20.06.2022: 

Dalības maksa jāveic ar pārskaitījumu Doma 
draudzes kontā, maksājuma uzdevumā obligāti 
norādot - ziedojums Doma draudzes draudzes 
dienām, kā arī svētdienās pie ziedojumu traukiem. 
Priecāsimies par ziedojumiem šim draudzes 
pasākumam, jo Jūsu ziedojumi dotu iespēju 
piedalīties arī tiem, kuru rocība ir ierobežota. 
Nokļūšana: ar personīgo auto vai Aizkraukles 
vilcienu līdz stacijai Kaibala. No stacijas līdz 
mācītājmuižai būs organizēts transports. 

Izmantojiet šo iespēju pavadīt laiku kopībā ar 
Dievu, draudzes locekļiem un ģimeni. 

Sīkāka informācija par draudzes dienām: e-
pasts: domanometne@gmail.com 

A.Zunde mob.t. 26411616 
    Palieciet lūgšanās par šo draudzes pasākumu! 

 

Draudzes dienu organizatoru komanda 
 
 

Doma draudzes kanceleja 
Adrese:  
Palasta iela 2 (pieņemšana pēc 
iepriekšēja pieraksta) 
Tār: 67227573, mob.: 29499097 
Doma sekretāre: mob. 28909686  
e-pasts: doms@doms.lv  
 

Mācītāji 
 

Māc. Elijs Godiņš: 29101128;  
Māc. Sandis Ratnieks: 26595086;  
Māc. Jānis Cepurītis: 26118701. 
 
 
 
 
 

Diakonijas darba koordinatore:  
Asnāte Kalniņa, 29498630 
diakonija@doms.lv  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ziedojumi: Pateicamies katram, 
kurš ar saviem ziedojumiem 
atbalsta Rīgas Doma draudzes 
darbu un kalpošanu. 
 
 

Rīgas Doma evaņģēliski luteriskā draudze 
Reģ. Nr. 90000344416 
Herdera laukums 6, Rīga, LV-1050 
A/S SEB Banka 
Kods UNLALV2X 
Konts LV40UNLA0002000701521 
 
 
 

INFORMĀCIJA 
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