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      2023   
 

Gatavojoties šī gada draudzes sapulcei, esam apkopojuši draudzes dzīves 
pārskatu šajā speciālizdevumā.  

Sapulce notiks 19. martā  plkst. 14:00 Kapitula zālē. 
 
 
 

Pārskats par Doma draudzes garīgo dzīvi 2022. gadā 
 
 

Draudzi Dievs mums ir devis kā vietu, kur tuvoties Viņam un Viņam kalpot. Lai tas varētu 
īstenoties, mums ir vajadzīga draudzes kopība.  

Veselīgai garīgajai dzīvei ir vajadzīga gan vienatne ar Dievu, gan kopība. Kopīgi svinēti 
dievkalpojumi, kopīgi veikti uzdevumu, kopīgas lūgšanas un iespēja pārrunāt savu garīgo dzīvi 
kristīgā kopībā. Kristīgās dzīves pamata disciplīnas, kuras ir nepieciešamas katram cilvēkam, ir: 
Bībeles lasīšana, kristīgu cilvēku kopība, Dievgalds un lūgšanas (Ap.d. 2:42). Šādi mūs pamāca 
Bībele, un to izdzīvot mēs varam, pulcējoties kristīgā kopībā. Ja atsevišķus elementus, kā, 
piemēram, lūgšanu, mēs varam praktizēt arī privāti, tad visas šīs 4 kopā varam īstenot tikai 
draudzes kopībā.  

Tieši šīs kopības atjaunošana un stiprināšana pagājušā gadā bija īpaši nozīmīga, kad pēc 
ierobežojumu atcelšanas atgriezāmies normālākā draudzes ikdienā. 
 

Dievkalpojums vienmēr atrodas draudzes dzīves centrā. Ir novērojams, ka kādi no agrākajiem 
regulārajiem svētdienas dievkalpojumu apmeklētājiem vairs dievkalpojumos nav regulāri 
klātesoši. Esam varējuši atjaunot regulāru sadraudzību pēc dievkalpojuma. Par to paldies 
visām kalpotājām! 

 

Bībeles stundas. Pagājušajā gadā noturējām 2 attālinātus Bībeles studiju ciklus. Pavasarī 
apskatījām visus Mūsu Tēvs lūgšanas lūgumus un rudenī kopīgi studējām apustuļa Pāvila 
vēstuli Romiešiem. Pagājušā gada laikā novērojām Bībeles stundu apmeklējuma kritumu. 
No apm. 15-20 cilvēkiem gada sākumā līdz 4-5 cilvēkiem rudens cikla noslēgumā. 
Pārdomājot šo tendenci, kopā ar mācītājiem nonācām pie patreiz īstenotā Bībeles studiju 
cikla svētdienas dievkalpojumos - Bībele un… , kur gada laikā apskatīsim 12 nozīmīgas 
tēmas Bībeles gaismā, aktualizējot Bībeles lasīšanas nepieciešamību. 

 

Klātbūtne digitālajā vidē. Beidzoties pulcēšanās ierobežojumiem, esam pārdomājuši kā 
turpināt draudzes klātbūtni digitālajā vidē. Īpašs paldies māc. Jānim par rūpēm šajā 
virzienā. Vispilnīgākā informācija par Rīgas Domu un Doma draudzi atrodama - doms.lv 

Esam saglabājuši regulāru klātbūtni Facebook vidē, kur katru pirmdienu kāds no 
mūsu mācītājiem publicē garīgas pārdomas. Tur arī periodiski tiek publicēti jaunumi. 
Svētdienas sprediķi tiek ierakstīti un ir pieejami SoundCloud un Spotify vidē (meklējiet: 
Doma draudze). Liels paldies Uldim Dzērvem par uzticīgo kalpošanu. Viņš rūpējas par šo 
ierakstu tehnisko apstrādi un pieejamību. Šajā vidē ir pieejami arī mūsu vadīto lūgšanu 
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ieraksti. Pagājušā gadā mūsu ieraksti ir klausīti 3093 reizes (sprediķi un lūgšanas kopā). 
Tas ir apm. 60 reizes nedēļā. Šī iespēja ir īpaši noderīga tiem draudzes locekļiem, kuri 
nedzīvo Latvijā. 

 

Mazliet statistikas. Aktīvo draudzes locekļu kopskaits uz 01.01.2023. bija 406 (pērn 304). Šis 
skaita pieaugums atspoguļo to, ka, mācītāja personīgi pamudināti, gada nogalē draudzes 
locekļi atcerējās par ikgadējo reģistrēto ziedojumu. Vidējais cilvēku skaits svētdienas 
dievkalpojumos ir apmēram 60 cilvēku. Pagājušā gadā kristīti 7 bērni, 10 iesvētīti, 
noslēgtas 10 laulības. 

 

Par dažādo draudzes nozaru darbu un aktualitātēm varēsiet lasīt šo nozaru pārskatos. 
 

Pateicos visiem, kuri, atsaucoties Dieva aicinājumam, ir kalpojuši mūsu draudzē! Jūsu 
dažādās kalpošanas dara iespējamu to, ka mēs pildām Kristus doto uzdevumu!  
Dievs pagājušā gadā mūs ir svētījis un vadījis. Atsauksimies Viņam arī šogad! 
  

mācītājs Elijs Godiņš 
 

Pārskats par Doma draudzes namturību 2022. gadā 
 

Pateicoties Dieva žēlastībai, Rīgas Doma draudzes padome un valde nodrošināja LELB 
Satversmē draudzei noteikto uzdevumu izpildi. 2022.gadā Doma draudzes nozarēm un 
kancelejas darbībai bija plānots izmantot draudzes  padomes piešķirto finansējumu 81’379 € 
apmērā un plānoja 69’900 € ieņēmumus.  

Covid-19 radītā krīze motivēja draudzes locekļus aktīvāk ziedot. Doma draudzes budžeta 
ienākumu daļu veidojas no kolektēm, draudzes locekļu un juridisku personu ziedojumiem. 
2022.gadā draudzes ieņēmumi no ziedojumiem bija 92’045 €. Ziedojumu sadalījums - draudzes 
darbības nodrošināšanai 81’330 €  un mērķziedojumi  konkrētām programmām 10’716 €.  
Salīdzinot ar 2021.gadu, kopējais draudzes locekļu ziedojumu apjoms palielinājās par 11’273 €. 

Draudzes izdevumi veidojas no draudzes nozaru un kancelejas darbības nodrošināšanas, 
mācītāja un draudzes darbinieku atalgošanas. Draudze finansiāli piedalās LELB vispārējo 
vajadzību nodrošināšanā un mācītāju atalgošanas fondā (GASN). Draudzes ziedojumu 
izlietojuma kopsumma veidoja 90’384 €. Nozaru darbības nodrošināšana 7’399 €; LELB 
kopīgajām vajadzībām, GASN un Rīgas prāvesta iecirknim draudze kopā pārskaitīja  7’742 €. 
Garīdznieku atalgojuma fonds, kurā 2022.gadā draudze iemaksāja 38’405 €, nodrošina mūsu 
draudzes mācītāju Sanda Ratnieka un Jāņa Cepurīša algas. 2022.gadā draudze saņēma 
mērķziedojumu no Zviedrijas 4’705€ apmērā, kurš tika izmantots LELB Diakonijas bērnu centra 
Arken organizētajai vasaras nometnei. 

Draudzes locekļiem un mācītājiem sniegtās palīdzības izmaksas sastādīja kopā 7’268 €. 
Draudzes administratīvie, transporta un kancelejas izdevumi sastādīja 9’679€. No līdzekļiem, 
kuri tika ziedoti konkrētām draudzes vajadzībām un programmām, tika iztērēti 15’185 €. No 
tiem 1’490 €  - Korda Meijera apgleznotā vējtvera restaurācijai un 13’695 € Draudzes dienai, 
rekolekcijām, Alfa kursiem un citām aktivitātēm. Draudzes naudas līdzekļu atlikums uz 
atskaites gada beigām ir 44’923 €. 
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Draudze ziedo GASN 10% no draudzes īpašumu nomā iegūtajiem līdzekļiem (saskaņā ar 
Ziedojumu veikšanas nodomu līgumu starp LELB un Doma draudzi). Pēdējo gadu ziedojumu 
dinamika pierāda, ka draudzes locekļi ar saviem līdzekļiem labprāt atbalsta mūsu draudzes 
darbošanos, tādēļ draudzes padome pēc rūpīgas finanšu analīzes 2023.gada budžeta 
izdevumus apstiprināja 97’154 € apmērā un plānotos ienākumus 85’670 €. Tas nodrošinās 
nozaru darbību, paredzot palielināt mācītāja atalgojumu. Draudzes budžetā arī paredzēts 
finansējums Draudzes dienai, Alfa kursam, Baznīcu naktij, draudzes jubilejas un Ziemassvētku 
pasākumiem. Doma dekāna Elija Godiņa un draudzes ērģelnieka Aigara Reiņa atalgojums tiek 
nodrošināts Rīgas Doma pārvaldes budžeta ietvaros.  

Draudzei un LELB līdzīgās daļās piederošais uzņēmums SIA Rīgas Doma pārvalde turpina 
segt visas Doma ēkas izmaksas. Draudzes īpašumā Bruņinieku ielā tiek nodrošinātas telpas 
draudzes nozaru aktivitātēm un mācītāja dzīvesvieta.  

Doma draudze no LELB ieguvusi lietošanas tiesības uz Lielvārdes mācītājmuižu, kuras 
labiekārtošanas darbus vada Doma pārvaldes projektu vadītājs Lauris Treijs. Īpašums turpina 
kalpot draudzei.  

draudzes priekšnieks Kaspars Upītis 
 

Atgādinājums par ikgadējo ziedojumu 
 

Katrs draudzes loceklis ir aicināts ziedot katru gadu 
vismaz vienu reģistrētu ziedojumu gadā. Tas ir 
nepieciešams, lai uzturētu kārtībā draudzes 
reģistrus. To ir iespējams veikt, ziedojot ar 
pārskaitījumu vai pret kvīti skaidrā naudā. 
Ziedojumu kontu atradīsiet, sekojot QR kodam.  
Skaidrā naudā iespējams noziedot pirms vai pēc 
dievkalpojuma pie ziedojumu traukiem, kā arī 
draudzes kancelejā Palasta ielā 2. 

  
 

Mūzika Rīgas Domā 
1. Nozares mērķis un uzdevumi:  

Rīgas Doma mūzikas mērķis ir pagodināt Dievu un stiprināt draudzi caur mūziku – gan 
dievkalpojumos, gan koncertos. Izmantot mūziku arī kā evaņģelizāciju, aizsniedzot cilvēkus 
ārpus baznīcas un draudzes. Galvenais uzdevums ir organizēt dievkalpojumu mūziku, palīdzēt 
koordinēt draudzes mūzikas dzīvi sadarbībā ar visiem mūziķiem un citām nozarēm; 
starpdraudžu mūzikas projekti: sadarbība ar dažādiem solistiem; LELB pārstāvēšana, Rīgas 
Doma bagātīgās koncertdzīves organizēšana. 

2. Paveiktais 2022.gadā:  
2022. gadā ar nelieliem ierobežojumiem gada pirmajā pusē (sēdvietu izvietojums šahā) esam 
nodzīvojuši pilnasinīgu mūzikas dzīvi:  
• Dievkalpojumos regulāri skanējusi mūzika Latvijas brīnišķīgo solistu izpildījumā. 

Piedalījās arī kolektīvi – Schola Cantorum Riga un Guntars Prānis (Lielajā piektdienā), 
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Stars (Lieldienās), Jasmīnas koris (18. novembrī), pūtēju orķestris “Auseklītis” (3. 
adventā), Rīgas Doma meiteņu koris TIARA (Ziemassvētkos) u.c. Turpinājām 
iedibināto tradīciju – Ērģeļu mesas, kur mūzikas centrā ērģeļmūzika un mūsu unikālās 
Walcker ērģeles, kā arī turpinājām Dziesmu dievkalpojumus, kuros varējām izdziedāt 
vairāk dziesmu nekā ierasts. Latvijas draudžu kori kuplināja LELB rīkotos 
dievkalpojumus – Reformācijai Rīgā 500 (16. jūnijā), draudžu dienu dievkalpojumu 
(16. jūlijā), LELB Sinodes dievkalpojumā (29. oktobrī). 

• Ar 2022. gada septembri Rīgas Domā atsācis darboties Rīgas Doma ansamblis Lauras 
Elizabetes Godiņas vadībā. Tas regulāri piedalās dievkalpojumos, nodrošinot muzikālo 
noformējumu vismaz reizi mēnesī, kā arī viņi kalpoja pirmo Ziemassvētku 
dievkalpojumā. Lai Dieva svētība viņu turpmākajai darbībai, kopjot savu jaunā 
kolektīva izaugsmi un dziedot Dieva godam un draudzei par patikšanu. 

• Koncertdzīve 2022. gadā pamazām un piesardzīgi atgriezās apritē, pie kam pēc 
iepriekš pieredzētā beidzot klātienē! Izskanēja mūsu lielie koncertcikli – “Ziemas 
kamermūzika Rīgas Doma 13. gs. Kapitula zālē”, 35. Starptautiskais Ērģeļmūzikas 
festivāls RĪGAS DOMS, latviešu mūzikas dienas “Latvijas rudens”. Koncertos muzicēja 
ne tikai Latvijas lieliskie ērģelnieki un solisti, bet arī izcilais Zviedru profesors Hans Ula 
Ēriksons, pasaulslavenais Herijs Feirs (Anglija/ Vācija), ievērojamās Leipcigas 
Gewandhaus ērģelnieks Tomas Lenards un citi. Koncertos piedalījās Latvijas Radio 
koris un Sigvards Kļava, VAK Latvija un Māris Sirmais, Nacionālais Simfoniskais 
orķestris un Tarmo Peltokovski, Rīgas Doma meiteņu koris TIARA un Aira Birziņa, 
Rīgas Kamerkoris AVE SOL un Andris Veismanis u.c. Lai arī koncertu skaits, salīdzinot 
ar ļoti aktīvo 2019. gada sezonu, ir krities, tomēr arī 2022.gada koncertdzīve bija gana 
aktīva. Ieskaitot arī mūsu regulāros 20 minūšu ērģeļmūzikas Piccolo koncertus. 

• Rīgas Doma ērģelnieks Aigars Reinis 2022. gada martā ieguva jau otro valsts augstāko 
apbalvojumu mūzikā – Lielo mūzikas balvu, par izcilu sniegumu gada garumā 2021. 
gada sezonā. Nu ar pārliecību varam teikt, ka Rīgas Domā organizētie koncerti 
pilnasinīgi atgriezušies Latvijas mūzikas apritē un tie tiek pamanīti – žurnālistu 
interese par tiem runāt un recenzēt. Kā arī koncerti ir diezgan bieži mūzikas 
profesionāļu atzinīgi novērtēti. 

Dieva dotās dāvanas attīstot un mums doto brīnišķīgo Walcker instrumentu saudzīgi aprūpējot 
un spēlējot, varam būt pateicīgi par aizvadīto 2022. gadu. Lai Dievs dod mums radošumu arī 
turpmākajiem izaicinājumiem, tai skaitā mūzikā. 

 draudzes ērģelnieks: Aigars Reinis 
 

Svētdienskola 
 

"Jo Tas Kungs, tavs Dievs, ir pie Tevis, tavs spēcīgais glābējs; Viņš priecāsies par Tevi, būs pret 
Tevi mīļš, tev piedos un skaļi izpaudīs Savu prieku par Tevi." (Cef.3:17) 

 

Kalpotāji: Vēsma Pusbarniece, Ināra Pučuka un Santa Kaļāne-Brokāne 
Bērnu vecums: no 3-11 gadiem 
Bērnu skaits: regulāri apmeklē 10 bērni 
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Skolas darbība: nodarbības notiek 4 reizes mēnesī, dievkalpojuma laikā no Pļaujas svētkiem 
līdz jūnija vidum, ja bērnu skaits ir vismaz 3.  
Mācību programma: Divas reizes mēnesī bērni (jauktā vecumposmā) apgūst Godly play stāstus 
īpaši iekārtotā vidē un 2 reizes mēnesī rotaļnodarbības, izmantojot programmu "Pieaugot 
Kristū". Šis materiāls tiek papildināts ar Bībeles lasījumiem, dziesmām, rotaļām, darba lapām 
un radošajiem darbiem.   

Šī gada tēmas tiek veltītas praviešiem Bībelē, apskatām tuvāk viņu dzīvi un attiecības ar 
Dievu. Paralēli veltām laiku arī liturģiskajiem stāstiem, vēršot uzmanību notiekošajam mūsu 
baznīcas gadā. 

Divas reizes mēnesī paralēli jaunāko bērnu grupai tiek piedāvatas  atsevišķas nodarbības 
arī sākumskolas vecuma bērniem kopā ar skolotāju I. Pučuku. Bērnu neregulārā apmeklējuma 
dēļ šīs nodarbības diemžēl nav notikušas. 
Izaicinājumi un uzdevumi nākošajam gadam: Svētdienas skolai ir nepieciešami stabili palīgi, kas 
gatavi palīdzēt stundu laikā bērniem, īpaši jaunākajā vecumposmā.  

Svētdienas skolai ir nepieciešama sava telpa, kuru var iekārtot tā, lai bērni to uztvertu par 
vietu, kur ir īpaši sirsnīgi gaidīti. Katra uzkārtošanas un nokopšanas reize paņem no 
kalpotājiem lielus fiziskus un emocionālus resursus. 

Neregulārais bērnu apmeklējums sarežģī kvalitatīvu un pēctecīgu nodarbību plānošanu. 
Jāizveido noteikta komunikācijas sistēma ar vecākiem par apmeklējuma kārtību, īpaši 
sākumskolas vecuma bērniem. 

Aicinām ikvienu, kas jūt savā sirdī vēlmi palīdzēt svētdienas skolā ar savām dāvanām 
jebkurā jomā, - droši nāciet klāt pie svētdienas skolas komandas un dalieties savās domās un 
idejās!  

Lūgsim par savu vietu bērniem, par viņu un bērnu vecāku vēlmi tuvāk iepazīt Dievu! 
Cita informācija: Paldies par atbalstu Baufalu ģimenei, gatavojot svētku cienastus, bērnu 
vecākiem, kas palīdz sakopt telpas pēc nodarbībām, un draudzei par pieņemošu mīlestību pret 
bērniem. 

Lai mums visiem priekpilna dzīve kopā ar Dievu! 
 

Nozares vadītājs: Santa Kaļāne-Brokāne 
 

Iesvētes mācība - Alfa kurss 
 

2022.gada pavasara kurss (16.-ais kurss). Brīvprātīgo skaits: 2022.g. pavasara kurss – tā kā 
kurss norisinājās attālināti, bijām 4-5 komandas kalpotāji + mācītāji Sandis Ratnieks, Jānis 
Cepurītis un Elijs Godiņš. 2022.g. rudens kursu nolēmām atcelt gan kalpotāju trūkuma dēļ, gan 
arī mazās ieinteresētībās dēļ.   

Budžets: 2022.gadā – kopējais budžets bija 1025€, bet, tā kā pavasara kurss norisinājās 
tiešsaistē un rudens kurss nenotika, tad budžets gandrīz netika tērēts, tikai neliela summa 
noslēguma svinībām pavasarī (kūkai, diplomiem, uzkodām un ziediem). 
1. Nozares mērķis un uzdevumi pārskata periodā 2022.gadā 

a) Sludināt Evaņģēlija vēsti; diemžēl attālināto mācību dēļ nevarējām izbaudīt kopību un 
sadraudzību klātienē un nedēļas nogales izbraukumu; 
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b) Organizēt Rīgas Doma draudzē jau citviet Latvijā un pasaulē notiekošo Alfa kursu, tajā 
paša laikā, paturot iesvētes mācību kā turpinājumu un iespēju kristīties un/vai iesvētīties 
noslēgumā; 

c) Radīt jaunu kalpošanas jomu tiem, kuri savu aicinājumu saredz evaņģelizācijā un jauno 
draudzes locekļu iesaistīšanā draudzē; 

d) Rast iespēju pēc kursa beigām izveidot mazās grupas visiem tiem, kuriem būtu vēlme 
turpināt dziļāk iepazīt kristietību un veidot tuvākas savstarpējās attiecības, kā arī izveidot 
kalpotājiem grupas, kur dalīties ar savu pieredzi un gūt atbalstu vienam no otra (diemžēl, šī 
iecere mums pēdējos gados nav attīstījusies); 

e) Iesaistīt draudzes locekļus kā lektorus Alfa kursa gaitā. 
2. Paveiktais pārskata periodā 2022. gadā 

Rīgas Doma draudzē notika viens Alfa kurss. Kurss sastāv no 15 lekcijām. Nedēļas nogales 
izbrauciens šajā gadā diemžēl netika īstenots. Pēc Alfa kursa beigšanas tie dalībnieki, kuri 
vēlējās kristīties/iesvētīties, papildus apmeklēja 4 konfesionālās nodarbības. Pavasara kurss 
(16.-ais Alfas kurss) norisinājās no 17. janvāra līdz 11 aprīlim un kursu apmeklēja 11 
dalībnieki. 

3. Nozares darbības pašvērtējums, problēmu analīze un priekšlikumi turpmākai attīstībai 
a) Turpinās regulāra Alfa kursa norise. 2022.gadā veiksmīgi noritēja pavasara Alfa kurss, 

savukārt rudens sezonas kurss tika atcelts. Caur lektoriem, kuri runā 45 minūtes par 
kristietības pamattēmām (kas ir Jēzus, lūgšana, Bībeles lasīšana, Svētais Gars, utt.), kā arī 
caur diskusijām mazajās grupās evaņģēlija vēsts izskan un tiek nodota tālāk. Lielākajai daļai 
kursu apmeklētāju nebija bijusi liela saskarsme ar baznīcu un viņi pirmo reizi patiesi izzin 
kristietību; 

b) Alfa turpina būt kalpošanas iespēja, ko draudze var piedāvāt jaunajiem draudzes locekļiem 
- iesaistīties un kalpot ar savām dāvanām. Diemžēl pēc 2022. gada Alfa kursa neviens no 
beidzējiem neizrādīja interesi iesaistīties organizatoru komandā. Būtu jādomā par to, kā 
jaunos draudzes locekļus iesaistīt draudzes dzīvē. Sākumā ļaujot viņiem piedzīvot to, kas ir 
draudze, un pēc tam iesaistot kādā kalpošanā; 

c) Rīgas Doma draudzes Lūgšanu grupa regulāri lūdz par Alfas kursu; 
d) Tā kā uz rudeni pārsvarā piesakās mazāk dalībnieku nekā uz pavasara kursu, tad apsveram 
domu Alfa kursu rīkot 1x gadā, tādējādi dodot iespēju atpūsties arī kalpotājiem. 

4. Turpmākie nozīmīgākie uzdevumi 2023.gadam 
a) Turpināt organizēt kursu, kur izskan evaņģēlija vēsts; 
b) Veidot mazās grupas, ar mērķi atbalstīt kalpotājus, un aicināt kristītos/iesvētītos, kuriem 

būtu interese, turpināt nākt kopā un uzzināt ko vairāk; 
c) Turpināt iesaistīt citus draudzes locekļus kursa organizēšanā, aicinot tos kalpot kā mazo 

grupu vadītājus, lektorus, atbalsta, tehnisko darbiniekus vai slavētājus u.c.; 
e) Atrast veidu, kā sadarboties ar citām kalpošanas nozarēm Rīgas Doma draudzē, lai Alfas 

dalībniekus var informēt par iespējām iesaistīties Doma draudzē un iepazīstināt ar Doma 
draudzes locekļiem, kas nav Alfas organizatoru komandā. 

f) Pārdomāt rudens sezonas Alfa kursa norisi. 
Nozares vadītājs: Liene Baltgaile 
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Lūgšanu grupa 

 

” Labi pateikties Kungam un dziedāt Tavam Vārdam, Visuaugstais, sacīt no rīta Tavu žēlastību 
un Tavu uzticību naktīs” (Ps 92:2-3) 

 

1.Nozares mērķis un uzdevumi pārskata periodā. 
Lūgšana ir mūsu draudzes neatņemama sastāvdaļa. Mūsu mērķis un uzdevums ir 

pagodināt Dievu ar dziesmām un pateicībām, un ar lūgšanām un aizlūgšanām palīdzēt 
cilvēkiem, kuriem nepieciešama palīdzība. 

Doma draudzes lūgšanu grupa nepārtraukti darbojas kopš 2003.gada. Šajā gadā grupiņas 
sastāvā ir notikušas nelielas izmaiņas. Vairāki seniori veselības stāvokļa dēļ arvien retāk var 
ierasties baznīcā un līdz ar to arī nevar apmeklēt grupiņu. Viņi lūdzās mājās, ja ir kāda 
steidzama nepieciešamība. Esam pateicīgi Dievam, ka grupiņā  ir ienākuši  jauni dalībnieki.   
Arvien  jau daudzu gadu garumā savienojamies lūgšanās ar draudzes locekli Indru, kas  dzīvo   
Francijā. 
2. Paveiktais pārskata periodā. 

1. Nodrošinājām lūgšanas un aizlūgšanas par draudzes aktivitātēm, Svētdienas skolu, ALFA 
kursu, Dāmu komiteju, rekolekcijām, darbu Lielvārdes mācītājmuižā, draudzes 
locekļiem un kalpotājiem, par mācītājiem un Dievkalpojumu norisi.  

2. Grupas seniori, atrodoties savā dzīvesvietā, aizlūdza par draudzi un aktuāliem 
jautājumiem. 

3. Darbojās lūgšanu ķēde negaidītās situācijās, sazinoties ar īsziņām un pa e-pastu. 
4. Vasarā, kā katru gadu, izmantojām  iespēju - jūlija svētdienā devāmies ekskursijā uz 

Jaunjelgavas Mārtiņa Balto baznīcu un piedalījāmies dievkalpojumā, kuru vadīja 
kādreizējais mūsu lūgšanas grupas vadītājs Edmunds Keidens. Vēl apskatījām Seces ev. 
lut. baznīcu, Staburaga vietu, Vīgantes parku, Tomes zivju audzētavu un Latvijas valsts 
prezidenta Kārļa Ulmaņa vasaras atpūtas māju. 

5. Piedalījāmies draudzes rīkotajās aktivitātēs. 
6. Apmeklējām dažus seniorus mājās un materiāli atbalstījām grūtībās nonākušo grupiņas 

dalībnieku. 
7. Apsveicām draudzes  seniorus  Ziemassvētkos.   

3. Nozares darbības pašvērtējums, problēmu analīze un priekšlikumi turpmākai attīstībai. 
2022.gada sākumā Covid ierobežojumu dēļ lūgšanu grupa klātienē darbojās nepilnā 

sastāvā. Moderno telefonu un datoru neesamības dēļ nebija iespējas veidot video seansus. 
Sirsnīgs paldies visiem lūgšanu grupas dalībniekiem, gan mājās dzīvojošajiem, gan tiem, kas 
darbojās klātienē, par Jūsu mīlestību vienam pret otru, lūgšanām un aizlūgšanām.  

Turpināsim darboties lūgšanu grupiņā, slavēt, lūgt un aizlūgt par draudzes aktivitātēm un 
viens otru atbalstīt.   

       

Nozares vadītājs: Māra Imanta 
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Klusuma notikumi 

 

2022. gadā Doma klusuma notikumu komanda īstenojusi vairākus notikumus, 
pielāgojoties mainīgajiem apstākļiem. 

Vadītās lūgšanas Gavēņa laikā tika noturētas svētdienu vakaros tiešsaistes platformā 
Zoom.  

Adventa laikā varējām lūgšanas noturēt klātienē, taču saglabājām arī iespēju piedalīties 
attālināti. Šajās lūgšanās piedalījās gan mūsu draudzes locekļi tepat no Latvijas, kā arī tie, kuri 
uz īsāku vai garāku laika periodu atrodas ārpus Latvijas. Kopā šādi tika nodrošinātas 
vienpadsmit vadītās lūgšanas. Lūgšanu ieraksti joprojām ir pieejami Doma draudzes 
straumēšanas vietnēs (Spotify, SoundCloud ). Tie tiek lietoti garīgās dzīves kopšanai. Šobrīd 
vidēji viens ieraksts tiek noklausīts 29 reizes. 

2022. gada jūlija noslēgumā jau trešo reizi draudzes individuāli vadītās klusuma 
rekolekcijas četru dienu garumā tika noturētas Lielvārdes mācītājmuižā. Muižu piepildīja 
rekolekciju dalībnieki un triju vadītāju komanda. Tajās ikviens dalībnieks varēja pabūt Dieva 
beznosacījuma klātbūtnē, dabā pie Daugavas un katru dienu svinēt dievkalpojumu svaigā gaisā 
ar dziesmām. Slava Dievam, ka vasarā varējām veldzēties un atspirgt, pulcējoties kopā. 

Raugoties 2023. gadā un tajā plānotajos notikumos: Gavēņa laikā turpinās vadītās 
lūgšanas otrdienu vakaros plkst. 19.00 un noslēguma lūgšana paredzēta Lieldienu otrdienā. 
Paļaujoties uz Dieva žēlastību, 3. jūnijā Lielvārdes mācītājmuižā esam iecerējuši Klusuma 
dienu. Klusuma rekolekcijas piedāvāsim divos laikos: no 3. līdz 6. augustam, kā arī no 7. līdz 10. 
augustam. Plašāku informāciju par šiem notikumiem aicinām meklēt Doma draudzes Facebook 
lapā vai doms.lv, kā arī pie mācītāja Elija.  

Nozares vadītājs: Māra Medne 
 

Baznīcu nakts 
 

Baznīcu nakts pasākumi, kuros iesaistījās arī Rīgas Doma draudze, notika 2022.gada 
28.maijā. 

Mūsu dievnams katru gadu šajā dienā ir ļoti apmeklēts, jo cilvēkiem piedāvajam 
iepazīties gan ar Doma vēsturi, gan sakrālajiem priekšmetiem. Vislielākā interese ir par mūsu 
lepnumu - Doma ērģelēm. Tāpat cilvēki ļoti atzinīgi novērtē iespēju baudīt 
Gaismas dievkalpojumu. 

Nozares vadītājs: Anita Cine 
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