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Pateicos Tev! Brīnišķi Tavi darbi, to zinu droši! (Ps.139:14) 
 

139. Psalms ir Dāvida dziesma, ko ir vērts pārlasīt 
atkal no jauna. Dāvids izdzied prieku un slavinājumu 
savam Radītājam. Citiem vārdiem, cilvēks kādā savas 
dzīves brīdī nonāk pie atziņas, ka viss esības ietvars un 
avots ir Dievā. Lai cik tālu mēs pasaulē un sevī lūkotos, 
to visu apņem Dieva klātbūtne. Psalma vārdos tiek 
apdziedāts cilvēka mūžs, kas, sākot no mātes miesām, 
ir Dieva gribēts un veidots. Šodienas pasaulē mums ir 
jāstiprina ticība, kas pamana Dieva brīnišķīgos darbus. 
Reizēm ar bērna vienkāršību šajā pasaulē ir jāuzlūko 
dienišķās maizes svētība, tuvinieku rūpes un draugu 
atbalsts.  Dāvids, būdams ticības vīrs, kuram nekā 
netrūkst, godbijīgi atzīst, ka aiz visas laicīgās varenības 
ir Dieva klātbūtne un Viņa spēks. Šo lielo noslēpumu 
viņam atklāj nevis bagātība, bet ticībā dzīva sirds. 
“Brīnišķi Tavi darbi!” ar šiem vārdiem līdz ar Dāvidu 
mēs katrs varam pagodināt Dievu. Un nav izmisīgi sevī 
jāmeklē kādas īpašas garīgas pieredzes, Dieva varenie 
darbi nav stāsts par brīnumzemi, kurā mums jānokļūst. 
Šos Dāvida vārdus varams sacīt mēs katrs, jo, līdzīgi kā 
viņš, arī mēs piederam vienai dzīvībai, vienam Garam 
un vienai patiesībai. Dāvids slavē Dievu par iespēju 
dzīvot, būt savā laikā un vietā un apliecināt, ka dzīvībai 
ir liela vērtība. Šajā mēnesī arī mēs esam aicināti svētīgi 
apcerēt Dieva varenību. Savās lūgšanās ienest 
pateicību par dzīvības dāvanu miesā un pateicību par 
dzīvību garā. Kā vienu, tā otru Dievs mums piešķir no 
savas žēlastības. Gan miesas, gan gara dzīvība ir 
pietiekamība, lai arī mēs varētu sacīt: “Brīnišķi Tavi 
darbi!”. Jo, nepamanot Dieva klātbūtni šodienā, tā 
mums būs sveša arī mūžībā. Tāpēc šajā dzīvē, kā 
Dāvidam, tā mums katram ir jākļūst redzīgākam, mums 
jāpamana, ka pasaule ap mums ir bagāta ar dzīvību no 
augšienes – no Dieva.   

 

Rīgas Doma draudzes 
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14. augusts 
 

15:00 Bīskapa Meinarda 
dienas dievkalpojums  
(māc. ievešana amatā) 

 
15. augusts 
 

11:00-22:00 Pastaiga Rīgas 
Domā. Mūzika Doma 
dārzā.  

 
 
 
 
 

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 
šodien gatavojušies. 
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Pastaiga Rīgas Domā. Mūzika Doma dārzā.  
15. augustā 11.00 – 22.00 
 
Rīgas Doma pastaigas: 11.00 – 12.30, 14.00 – 15.30, 17.00 – 18.30 
Ērģeļmūzikas koncerti: 13.00, 16.00, 19.00 
Koncerti Doma dārzā: 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
 

Tā kā pasākums ilgs no plkst. 11.00 līdz 22.00, aicinām arī draudzes locekļus 
pieteikties palīdzēt pasākuma organizēšanā un norisē. Pieteikšanās un sīkāka 
informācija pie Ingunas Vīksniņas, mob. 29109729.  

 

Pastaiga pa Rīgas Domu ir pārsteigumu pilna. Vēl jo vairāk, ja ļaujam katram 
rīdziniekam un Rīgas viesim iepazīt ikdienā plašai publikai nepieejamus šīs vairāk kā 800 
gadus vecās ēkas noslēpumus - 13.gs. seno Kapitula zāli, senāko zīmējumu Baltijā 
(13.gs.), ieiet Ziemeļu ieejā un nokļūt tuvāk Meinarda kapa vietai. Rīgas Doma vēstures 
un restaurācijas eksperts Ronalds Lūsis izstāstīs vairāk par Doma vēsturi, par tā vēl 
neizzinātajiem noslēpumiem. Rīgas Doma ērģeļu meistari ar īpaša ērģeļu maketa 
palīdzību iepazīstinās apmeklētājus ar ērģeļu darbības pamatprincipiem un ļaus izzināt 
kaut nedaudz no ērģeļu vēstures. Latvijas izcilākie ērģelnieki 3 koncertos iepazīstinās 
klausītājus ar mūsu unikālajām Walcker ērģelēm (ar video projekciju baznīcas zālē) un 4 
koncertos Doma dārzā izskanēs ar Rīgas vēsturi saistīta mūzika. Izcili mākslinieki - 
Guntars Prānis (rata lira), šī gada Lielās Mūzikas balvas laureāti  saksofonists Aigars 
Raumanis, ērģelnieks Aigars Reinis, soprāns Ilze Grēvele-Skaraine, baroka vijolnieki 
Lāsma Meldere-Šestakova un Vitālijs Šestakovs, baroka čelliste Māra Botmane, 
modernās dejas mākslinieki Rolands Meržejevskis un Anete Klapkalne, vokālā grupa Ars 
Antiqua Riga, instrumentālais ansamblis Trio Tresensus un dzejnieks Rihards Ošenieks. 

 Rīgas Domā mēs varam droši distancēties, lai svinētu Rīgas svētkus un kaut 
nedaudz varētu sajust lepnumu par mūsu pilsētu Rīgu! 

Bezmaksas ieejas kartes uz koncertiem varēs saņemt Rīgas Doma kasē no 10. līdz 
14. augustam. Sīkāka informācija www.doms.lv.  

Doma mūzikas direktors, ērģelnieks  
Aigars Reinis  

 
 

Draudzes diena Lielvārdē  

Viena jauka, saules un siltuma pielieta diena skaistajā Daugavas krastā -
Lielvārdes muižā. Jā, tāda bija Doma draudzes piknika diena 18. jūlijā. Pēc aizvadītā 
atstatuma ievērošanas laika, tik brīnišķīga atkalredzēšanās ar brāļiem un māsām. 

Rīta pusē pēc aizraujošām iepazīšanās spēlēm, kur ar lielu prieku piedalījās arī bērni, 
sekoja mācītāja Elija uzruna. Tajā ieklausoties, varējām būt klātesoši pārdomās par 
draudzes praktiskajām aktualitātēm un skatījumu nākotnē.  

http://www.doms.lv/


Pēc tam, atraduši veldzējošu pavēni zem muižas parka koku vainagiem un 
sadalījušies nelielās grupās, varējām pārrunāt to, ko katram no mums nozīmēja būt 
šķirtiem no draudzes kopības. Bet reizē arī varējām novērtēt dāvāto iespēju atkal 
satikties un uzrunāt citam citu klātienē.  

Pēcāk neizpalika nu jau par tradīciju kļuvušais SUP. Nokļūt uz dēļa un neiekrist ūdenī 
dažkārt palīdzēja drauga roka vai, pašiem mazākajiem, tēta plecs.  

Kustību prieku zinoša pasniedzēja vadībā varējām izpausties arī deju nodarbībā. 
Dievkalpojums, kuru vadīja mācītāji Elijs un Jānis, ar Sv. Vakarēdienu un slavas 

dziesmām, bija īpaši gaidīts brīdis arī šajā tikšanās reizē. Priecājāmies, ka mūsu vidū 
varēja būt visi trīs Doma draudzes mācītāji un vēl ciemiņš - Daugavpils draudzes mācītājs 
Andis Lenšs. 

Bija prieks par katru, kurš kādā veidā kalpoja ar savu aicinājumu un talantu šajā 
dienā. Arī šoreiz neizpalika pateicības pilni aplausi mūsu virtuves saimniecei un viņas 
palīgiem. Bet, kā jau vienmēr, ir jau arī kādi, kurus neredzam, un varbūt pat nezinām. 
Kuri veltījuši sevi, savu laiku, lai mēs visi šeit, Lielvārdes mācītājmuižā, vienmēr justos 
mīlēti un gaidīti. Arī viņiem mīļš paldies! Arī caur jūsu rokām un sirdi Dievs mums visiem 
pieskārās! 

Cik brīnišķīga bija sajūta atkal būt kopā, piedzīvot Dieva klātnību, Viņu pielūdzot un 
slavējot! Baudīt visas svētības, kas Dieva un cilvēku sagatavotas! 

Uz tikšanos nākamajās draudzes dienās! 
 

Doma draudzes locekļi  
Iveta un Viesturs Ilsumi  

 

                                                                                                                
 

Aicinājums apmeklēt Doma Mūzikas daļas rīkotos 
pasākumus 

 

Rīgas Doma Mūzikas daļa aicina apmeklēt tā rīkotos pasākumus augustā, 
ievērojot visus Latvijā noteiktos ierobežojumus. Lai atbalstītu Rīgas Doma Mūzikas 
nozari, esat aicināti iegādāties biļetes “Biļešu paradīze” kasēs vai Rīgas Doma kasē Doma 
darba laikos. 

Aicinām uz Rīgas Doma rīkotiem koncertiem katru piektdienu pl.19.00. Biļetes cena 
15.00 EUR (atlaides pensionāriem, skolniekiem, studentiem 10.00 EUR). Sīkāka 
informācija www.doms.lv. 

Pateicamies par Jūsu atsaucību šajā kultūrai un Rīgas Domam grūtajā laikā! 
 

Doma mūzikas direktors, ērģelnieks  
Aigars Reinis  

 
 

http://www.doms.lv/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

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

Dievgalds  
 

Mācītāji turpina kalpot. Tos, kas vēlas 
saņemt dievgaldu, lūdzam sazināties ar 
mācītājiem: 
Māc. Elijs Godiņš: 29101128;  
Māc. Sandis Ratnieks: 26595086;  
Māc. Jānis Cepurītis: 26118701. 
 
 

MĀCĪTĀJU PROMBŪTNE: 
Māc. Sandis Ratnieks atvaļinājumā  
no 1.– 15. augustam. 
Māc. Jānis Cepurītis atvaļinājumā  
no 3. augusta – 3. septembrim. 
 
 

Diakonijas darba koordinatore:  
Asnāte Dzene, 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 

mailto:doms@doms.lv
mailto:diakonija@doms.lv

