
Mēneša lozungs                                                          
māc. E. Godiņš 

 
 
 
 
 

Liec mani kā zīmogu uz savas sirds, 
kā zīmogu uz sava pleca (Dz 8:6) 

 
 
 
 

Šie ir vārdi no Dziesmu dziesmas, kas 
apdzied mīlestību. Mīlestību vīrieša un 
sievietes starpā, taču šis mīlestības 
slavinājums jau izsenis ir attiecināts arī uz 
Kristus mīlestības pilnajām attiecībām ar 
Viņa Baznīcu.  

Šie vārdi rosina pārdomas par to, kas 
man ir vistuvāk. Kā zīmogs uz sirds un uz 
pleca. Par ko savā sirdī fantazēju, par ko 
sapņoju un ar ko aizraujos? Pie kā pielieku 
savu plecu, kur manas pūles ir veltītas…?  

Vai tā izpaužas mana mīlestība pret 
Dievu un cilvēkiem?  

Šie daži jautājumi var palīdzēt domāt 
par to, kāda vieta ir mīlestībai manā dzīvē. 
Lielākās lietas vienmēr ir saistītas ar 
mīlestību, jo Dievs ir mīlestība. Mīlestības 
zīmogs uz sirds un pleca. Ka es tā varētu 
mīlēt, ka sirds saņemtu mīlestību no Dieva 
un plecs īstenotu mīlestību darbībā.  

Kāda vieta mīlestībai ir manī? 
 

 
 
 

 

Rīgas Doma draudzes 

ZIŅOJUMI 

5. jūnijs 
 12:00 Vasarsvētku dievkalpojums 
 

11. jūnijs 
 14:00 Izlaiduma dienas 

dievkalpojums  
   (Rīgas Doma kora skola, 9. klase) 
 

12. jūnijs  
 12:00 Doma draudze piedalās 

   Svētku dievkalpojumā 
  “500 gadi Reformācijai Rīgā”  

Rīgas Sv. Pētera baznīcā 
 

13. jūnijs 
16:00 Izlaiduma dienas 

dievkalpojums  
   (Rīgas Doma kora skola, IV kurss) 
 

21. jūnijs 
16:00 Izlaiduma dienas 

dievkalpojums  
(Lutera Akadēmija) 

 
 
 
   
 
 
 
 

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  JŪNIJĀ 

2022 
JŪNIJS 



 
Doma draudzes finanšu informācija  

 
“Mans Dievs apmierinās katru jūsu vajadzību pēc Savas godības pilnās bagātības Kristū 

Jēzū” (Filipiešiem 4:19) 
Pateicība Dievam par Viņa lielo žēlastību, par rūpēm un gādāšanu ik brīdi, kad mums tas ir 

nepieciešams, kā arī svētību, lai varam  pienest daļu no saviem ienākumiem Dieva valstības 
celšanai! 

Maija mēnesī ar Dieva palīgu bijām saziedojuši 10 901 EUR, bet izlietojām 5 936 EUR.  
Lai Dievs Jūs bagātīgi svētī! 
Jautājumiem un ierosinājumiem: e-pasts ludaganina@inbox.lv,  t.29211812    

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

 

01.06.2022. sākas pieteikšanās! 
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. 
Gulēšana: mājā (vietu skaits ierobežots) 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 25,00 eiro, 
līdz 5 gadiem bez maksas. Finanšu ierobežojumi nav šķērslis dalībai, par tiem lūdzam informēt 
piesakoties. 
Pieteikšanās no 01.06.2022. līdz 20.06.2022. Pieteikšanās anketa internetā Doma mājas 
lapā/sadaļā Draudze/NOTIKUMI 2022/Draudzes dienas vai, izmantojot saiti uz anketu, kas 
ievietota WhatsApp grupā “Doma sprediķi””. Ja nav iespēja pieteikties internetā, tad sūtiet īsziņu 
uz m.t. 29109729.  
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 
I.Vīksniņa mob.t. 29109729 
Palieciet lūgšanās par šo draudzes pasākumu! 

Draudzes dienu organizatoru komanda 



 
Aicinām visus uz Baznīcas dienu Rīgā 16. jūlijā!  

 

Kā jau zināms, 2022.gadā Latvijas Evaņģēliski luteriskā Baznīca atzīmē Reformācijas 
Latvijā 500-gadi un LELB 100. dzimšanas dienu.  

 

RĪTA PASĀKUMI 

Svētā Pētera baznīca 
9:00-10:00 Dalībnieku pulcēšanās 
10:00 Rīta svētbrīdis ar TV translāciju 

11:15 
Procesija no Pēterbaznīcas uz Domu (draudzes jau iepriekš sagatavo plakātus vai karogus 
ar Dieva vārdu, kā arī savu simboliku, ja ir) 

DIENAS PASĀKUMI 

Doma dārzs 
12:00-13:00 Sadraudzība Doma dārzā ar muzikālo noformējumu 

14:00-23:00 
Doma Cafe – visu dienu darbosies kafejnīca, kuru ikviens varēs apmeklēt, tikties ar 
brāļiem un māsām, dalīties ar liecībām un stiprināties ticībā no citiem brāļiem un māsām 

19:00-21:00 Dalībnieku un viesu sadraudzība 
Doma bedre un lielā telts 

13:00-17:00 Aktivitātes ģimenēm ar bērniem  - radošās darbnīcas, Svētdienas skola bērniem, foto 
stūrītis, parakstu vākšana par ģimenes jēdziena nostiprināšanu Satversmē 

Pie Doma baznīcas 

13:00-16:00 Slavētāju koncerts un liecības – aicināti draudžu slavētāji un grupas 

13:00-16:00 Lielizmēra spēles 
13:00-17:00 Svētdienas Rīts, grāmatas, kristīgie suvenīri 

Svētā Jāņa baznīca 
14:00-15:30 Reformācijas ērģeļmūzikas koncerts 
Doma laukums 
13:00-21:00 Jauniešu misija 

Svētā Pētera baznīca 
13:00-21:00 Reformācijas stāsti 
VAKARA PASĀKUMI 
Doma katedrāle 

17:00-19:00 Svinīgais dievkalpojums ar palīgbīskapu Rinalda Granta un Ulda Gailīša konsekrēšanu 
19:30-21:00 Draudžu sadraudzība Doma dārzā 

Doma laukums 

21:00-22:30 

Koncerts "Es esmu ceļš, pateisība un dzīvība" – I.Akuratere, G.Kronbergs, J.Lemežis, 
A.Hermanis, N.Rutulis, 
 I.Pētersons, G.Latiša, J.Vanags 



16.jūlijā Rīgā svinēsim LELB 100.dzimšanas dienu 
(BAZNĪCAS DIENA). 

Diena sāksies ar svētbrīdi Rīgas Sv.Pētera baznīcā, 
no kurienes dosimies procesijā uz Doma laukumu, kura 
tuvumā norisināsies pārējie dienas notikumi (dienas 
pasākumu plāns pievienots zemāk.)LELB dzimšanas 
dienas pasākumus vēlamies veltīt ne tikai mums pašiem 
par prieku, bet aicinot tajos piedalīties ikvienu, veltot 
svētkus visai Latvijas sabiedrībai, parādot mūsu 
atvērtību, draudzīgumu un viesmīlību.  
Baznīcas dienas organizatori ļoti gaidīs aktīvus 
brīvprātīgos, kas vēlētos uzstāties ar muzikālu 
priekšnesumu,  nodrošinātu  dalībnieku un viesu 
ēdināšanu, dekorētu pasākumu vietas, rūpētos par 
drošību pasākumu laikā, koordinētu pasākuma 
dalībniekus un apmeklētājus, darbotos ar bērniem vai 
veiktu misijas darbu, uzrunājot cilvēkus un sludinot. 
Nepieciešami radošo nodarbību bērniem vadītāji, 
slavētāji – gan liecībās, gan ar muzikālajiem 
priekšnesumiem, kūku cepēji un citi talanti! Aicinām 
pieteikties palīgos, atrodot anketu LELB mājas lapā 
sadaļā Reformācijai 500. 

Tāpat lūdzam visus atbalstītājus ziedot šim mērķim 
LELB kontā ar norādi “JUBILEJAI”. 

Agita Krastiņa 
LELB jubilejas gada projektu vadītāja 

 
Doma draudzes koris 
 
Konsultējoties ar draudzes muzikālo vadību, 

esam pieņēmuši lēmumu, ka draudzes koris neatsāks 
savu darbību. Draudzes muzikālās dzīves attīstīšanai tiks 
meklēti citi risinājumi. 

mācītājs Elijs Godiņš 

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. 
 
MĀCĪTĀJU PROMBŪTNE: 
Māc. Sandis Ratnieks atvaļinājumā  
no 24.jūnija – 7. jūlijam. 
Māc. Elijs Godiņš atvaļinājumā  
no 26. jūnija – 31. jūlijam. 
 
 
 
 
 

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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