
Mēneša lozungs                                                          
māc. J. Cepurītis 

 

Dievs saka: ar raudām tie nāks, un ar 
mierinājumu Es viņus vedīšu  (Jer.31:9) 

 

Cilvēka dzīvē netrūkst tādu mirkļu, kad jūtamies 
bezspēcīgi, iekšēji iztukšoti vai sāpināti. It kā pasaule būtu 
mums uzgriezusi muguru un labie nodomi negaidīti 
aptumšoti ar  neparedzamo un negribēto. Arī Bībeles 
pasaule pazīst cilvēka skumjas, asaras un pamestību. Tam 
var būt dažādi iemesli – nesakārtotas attiecības ar 
cilvēkiem, dzīves vai ticības brieduma trūkums, vai 
vienkārši dvēseles sāpes. Tomēr lielāko uzmanību Svētie 
Raksti velta tieši norisēm cilvēka iekšējā – dvēseles  
pasaulē, sakot, ka dzīves lielāki notikumi noris nevis ap 
mums, bet mūsos. Asaras un sāpes ne vienmēr ir soda 
zīme, bet vienmēr veids, kā paraudzīties uz dziļākām 
norisēm, kas veido un vada manu šodienu. Pravieša 
Jeremijas grāmatā asarām ir atgriešanās un grēknožēlas 
raksturs. Kad dzīvots ir dažādi, pasaule ne vienmēr mūs 
atalgo ar uzslavām, bet nereti atstāj mūs pustukšus un 
pusceļā. Tas ir brīdis, kad gribās izraudāt aplamās izvēles, 
apsūdzošās domas un ievainojošo rīcību. Šīs kļūst par 
grēknožēlas asarām, kurām Dievs vienmēr atbild ar 
mierinājumu. Dievs ir mierinātājs! Šie vārdi ir kā 
dziedinošas zāles, kā iepriecinājums un dārga patiesība. 
Arī pravieša Jesajas grāmatā Dievs atkal no jauna saka: 
“Es! Es esmu jūsu mierinātājs!” (Jes.51:12). Dievs vienmēr 
cilvēkā meklē iespēju mierināt. Vecajā Derībā tie bija 
vārdi, bet Jaunajā derībā Dievs mierina ar Kristus 
klātbūtni. Viņa krusta koks pieņēma mūsu salauzto un 
ievainoto cilvēcību, lai pestīšana kļūtu par vispārāko 
mierinājumu, par ceļu, kas izved no asarām. Viņa nāvē un 
augšāmcelšanā tiek atpestīta un jaunradīta arī mūsu 
dzīve. Tas ir mierinājums šodienai un mūžībai, par ko 
varam slavēt Dievu un pateikties Psalma vārdiem: “Tava 
žēlastība ir man mierinājums!” (Ps.119:76). 

 

 

Rīgas Doma draudzes 

ZIŅOJUMI 

 

11. novembris 
 9:00  Lāčpēša dienas  

dievkalpojums  
tikai tiešraidē Latvijas televīzijā LTV1 

 

18. novembris 
 9:00  LR neatkarības 

proklamēšanas dienas 
dievkalpojums 

tikai tiešraidē Latvijas televīzijā LTV1 
 

22. novembris 
12:00 Dievkalpojums  

(Mūžības svētdiena jeb  
Mirušo piemiņas diena) 

 
 
 
 
 
 
 

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  NOVEMBRĪ 

2020 
NOVEMBRIS 



Finanšu informācija 
Rīgas Doma draudzes 2020. gada budžeta izpilde 

 
No draudzes locekļiem saņēmām priekšlikumu par draudzes finanšu 

atspoguļošanu ikmēneša ziņojumos.  
Šobrīd ir apkopota finanšu kustība par desmit mēnešiem. 
Gada sākumā bijām plānojuši ieņēmumus 62000 EUR , kas atbilst 2019. gada 

saziedotiem līdzekļiem, par kuriem pateicība Dievam, draudzes locekļiem un 
citiem ziedotājiem!   

Draudzes ieņēmumu daļa šī gada 10 mēnešos ir sekojuša: 
         1. Draudzes locekļa piederības ziedojums: 25497 EUR 
         2. Dievkalpojumu kolektes: 8598 EUR 
         3. Citi ziedojumi: 8315EUR 
         4. Mērķa ziedojumi : 7149EUR  
Kopā par desmitiem mēnešiem saziedojām 49559 EUR. 

Slava un pateicība Dievam, ka mēs ar saviem līdzekļiem varam atbalstīt 
Evanģēlija sludināšanu un draudzes dzīves nodrošināšanu.   

Draudzei ir sekojoši izdevumi: dievkalpojumu nodrošināšanai, diakonijai, 
svētdienas skolas, alfa kursa, lūgšanu grupas, mūzikas u.c. nozaru darbībai, kā arī 
kancelejas materiāliem, sadraudzībai, draudžu dienām, mācību līdzekļu iegādei 
un pasākumu organizācijas nodrošināšanai.  

Saskaņā ar LELB Sinodes lēmumu, katra draudze iemaksā 10% no saziedotās 
summas LELB kopīgo vajadzību budžetā. Protams, mēs algojam savus mācītājus, 
atbalstām ar palīdzībām mācītājus un draudzes locekļus, kā arī rekolekciju 
apmeklētājus.  
Ar mērķziedojumiem mēs labiekārtojam Lielvārdes mācītājmuižu, lai draudzes 
locekļiem ir iespēja pabūt kopā ārpus Rīgas.  

Vēl daudz ko bijām plānojuši, bet diemžēl Covid- 19 ieviesa korekcijas un 
nenotika Doms bērniem, draudzes nometne, Baznīcu nakts un citi pasākumi.  

 

Kopā desmit mēnešos augstāk mīnētajām pozīcijām mēs izlietojām: 41592 EUR.  
 

Ja kādam ir nepieciešama papildus informācija par draudzes budžetu, vai 
arī ir priekšlikumi ziņojuma formai par draudzes finansēm, tad lūdzam vērsties 
pie draudzes priekšnieka Kaspara Upiša e-pasts valde@doms.lv vai pie 
mantzines Ludmilas Ganiņas e-pasts ludaganina@inbox.lv  

Ar Dieva palīgu!                                                                        
mantzine Ludmila Ganiņa 

 

mailto:valde@doms.lv
mailto:ludaganina@inbox.lv


Informācija par LELB Gadagrāmatu 2021 

LELB izdevniecība „IHTIS” piedāvā interesentiem ikgadējos 
izdevumus “LELB Gadagrāmata 2021”. 

Izdevumus  iespējams iegādāties “IHTIS” grāmatu veikalā Rīgā, Mazajā Pils 
ielā 4. Viena eksemplāra cena 7.00 EUR.  Sākot no 10 eksemplāriem, pirkumam 
10% atlaide. 

 
Laikraksta “Svētdienas Rīts” abonēšana  

Apēd vienu ābolu DIENĀ, ēd zivis trīs reizes NEDĒĻĀ, sarkano gaļu 
lieto uzturā tikai reizi MĒNESĪ…  Bet žurnālu “Svētdienas Rīts” gan droši abonē 
visam 2021. GADAM! 

 Laikraksta “Svētdienas Rīts” abonēšanas indekss: 1095. Abonēšanas maksa 
gadam: 17.70 EUR. Abonē: www.pasts.lv vai, zvanot pa tālr. 67008001; 
25008001, kā arī pasta nodaļās vai pie pastnieka.  

 
 

Ikgadējais draudzes locekļa ziedojums 
 

Tuvojoties gada noslēgumam, atgādinām draudzes locekļiem par 
ikgadējā draudzes locekļa ziedojuma samaksu. 

Ja neesat to vēl veikuši, lūdzam to izdarīt līdz šā gada beigām! Tas palīdzēs 
mums konstatēt reālo draudzes locekļu skaitu mūsu draudzē. 

Ikgadējo ziedojumu var iemaksāt Doma draudzes kontā vai personīgi 
draudzes kancelejā ceturtdienās no plkst. 15:00 – 17:00 (nepieciešama 
iepriekšēja pieteikšanās). 

 

draudzes lietvede Inese Vasiļevska 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pasts.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  
 

Mācītāji 
 

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

 
 

Diakonijas darba koordinatore:  
Asnāte Dzene, 29498630 
diakonija@doms.lv  
 
Svētdienas skola:  
nodarbības notiek svētdienās, 
dievkalpojuma laikā (izņemot vasaras 
mēnešus). Mīļi tiek gaidīti arī jauni 
dalībnieki no 3 – 15 g.  
 
Draudzes kora mēģinājumi: 
Pirmdienās 18:00 M.Pils ielā 4 (izņemot 
vasaras mēnešus) 
 
 
 

 
 
 

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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