
Mēneša lozungs                                                          
māc. S. Ratnieks 

 

Daudzi saka: kaut mēs redzētu labu! 
Sava vaiga gaišumu cel pār mums, Kungs! 

 (Ps. 4:7) 
 

Cilvēki vēlās piedzīvot labo. Tā ir dabiska 
vēlēšanās. Un es ticu, ka lielākā daļa cilvēku 
vēlās, lai ar viņiem notiek labas lietas, kas 
rosina pozitīvas emocijas. Aizvadītajā gadā ir 
bijis daudz sliktu ziņu. Mēs esam piekusuši no 
sliktām ziņām. Mēs negribam dzīvot bailēs. 
Mēs gribam svinēt dzīvi. Mēs gribam būt 
līdzdalīgi Kristus uzvarā pār nāvi. Nomācošās 
informācijas daudzums visapkārt vēl 
nenozīmē, ka labais ir izzudis. Tas vienkārši 
prasa lielāku piepūli no mums ikviena, 
ieraudzīt labo, izcelt to gaismā, pateikt 
“paldies” cilvēkiem, pateikties Dievam. Bet kā 
lai šādos apstākļos saglabā skaidru galvu, 
gaišu un pozitīvu skatu uz dzīvi? Kā nodibināt 
saikni ar Labo? Kur tas mājo?  

Psalma autors zina atbildi. Visa labā, 
skaistā un svētā avots ir Dievs. Vēlme pēc labā 
pārtop par lūgšanu: “Sava vaiga gaišumu cel 
pār mums, Kungs!” Ja Dieva vaigs spīdēs pār 
mums, ja Viņa klātbūtnei būs vieta mūsu 
dzīvēs, tad mums netrūks nekāda labuma. 
Ikvienam cilvēkam ir nepieciešams 
atspirdzinājums, atjaunotne un cerība. Kur lai 
to pasmeļ, kad mūsu resursi sāk izsīkt? Ir jānāk 
pie Avota. 

Dieva svētītu Jauno gadu! 
 

 

Rīgas Doma draudzes 

ZIŅOJUMI 

1. janvāris 
 12:00  Dievkalpojums   
           (Jēzus vārda došanas diena) 
 

19:00  Tiešsaistes Jaungada koncerts 
          (sīkāka informācija www.doms.lv)  

 

6. janvāris 
 19:00  Tiešsaistes koncerts  
            “Zvaigznes dienas koncerts” 

          (sīkāka informācija www.doms.lv)  
 

8. janvāris 
 19:00  Tiešsaistes koncerts  

Kristīnes Adamaites 
jubilejas koncerts 
“Ziemas dziesmas” 

              (sīkāka informācija www.doms.lv) 
 

12. janvāris 
19:00 Bībeles studijas Zoom lietotnē 
 

19. janvāris 
19:00 Bībeles studijas Zoom lietotnē 
 

25. janvāris 
19:00 ALFA kurss Zoom lietotnē 
 

26. janvāris 
19:00 Bībeles studijas Zoom lietotnē 
 

 
 

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  JANVĀRĪ 

2021 
JANVĀRIS 

http://www.doms.lv/
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Attālinātās Bībeles studijas  

Kopš pandēmijas sākuma, daļa no draudzes kalpošanas tika pārcelta attālināti 
digitālā formā. Tas, protams, nesniedz pilnīgu sadraudzības un klātienes sajūtu, bet 
sastapšanās prieks un sarunas ir tikpat dzīvas. Tāpēc priecājamies, ka daudzi novērtē 
līdzšinējās – attālinātās “Zoom” Bībeles studijas, kad kopīgi lasījām un pārrunājām 
vairākas apustuļa Pāvila vēstules. Arī jaunajā gadā esam nolēmuši šo attālinātās kopības 
brīdi turpināt!  

Sākot ar 12. janvāri plkst. 19.00, deviņas otrdienas satiksimies “Zoom” lekciju 
un sarunu ciklā “Gara auglis”. Mūsu uzmanības centrā būs Galatiešu vēstules 5. nodaļas 
vārdi par kristīgās dzīves izaugsmi, briedumu un vērtību. Ikviens ir laipni aicināts 
pievienoties! “Zoom” piekļuves saite tiks laicīgi publicēta draudzes mājaslapā 
www.doms.lv zem sadaļas “Draudze” un būs pieejama visu kursa laiku. 

mācītājs Jānis Cepurītis 
 
 

Jaunais ALFA kurss sākas 25. janvārī 
 

Meklē atbildes uz dzīves jautājumiem? 
Vēlies uzzināt vairāk par kristietību, kristīties vai iesvētīties? 

Apmeklē Alfa kursu! 
Pielāgojoties mūsu valstī noteiktajiem ierobežojumiem un nezinot kā situācija 

attīstīties nākotnē, jauno Alfa kursu uzsāksim attālināti caur Zoom platformu. Lai kurss 
noritētu kvalitatīvi, un mēs katrs pēc iespējas izjustu šo klātbūtni arī attālināti, no Tevis 
būs nepieciešams: 

• Iespēja pieslēgties attālināti caur Zoom platformu (dators vai telefons) 
• Funkcionējošai kamerai, kurai būs jābūt ieslēgtai uz nodarbības laiku (ja ir kādas 

tehniskas ķibeles vai citi argumenti, kuru dēļ kamera netiks ieslēgta, lūgums 
sazināties ar Alfa kursa koordinatoru. Ja nekāds papildus info netiek sniegts, 
tad koordinatoram ir tiesības dalībnieku atslēgt no dalības kursā, ja netiek 
lietota kamera) 

• Funkcionējošam mikrofonam, lai tev būtu iespēja piedalīties diskusijā. 
 

Tik vien ir nepieciešams, lai mēs izjustu viens otra klātbūtni arī attālināti un mums 
būtu iespēja vienam otru iepazīt vairāk. 

Papildus informācija pie:  
Draudzes mācītājs Sandis Ratnieks, macitajs@doms.lv, 26595086 
Alfa kursa koordinatore Liene Baltgaile, domaalfa@gmail.com, 29332092 

 

Papildus informācija/reģistrēšanās: www.doms.lv – Draudze - Alfa kurss 
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Doma draudzes finanšu informācija 
 

Jo Tev, ak, Kungs, pieder augstība un vara, godība, slava un varenība; it viss, kas ir 
debesīs un virs zemes, tas pieder Tev! Tava ir, ak, Kungs, valstība, un Tu pacelies pāri kā galva 
pār visiem!  (1. Lk 29:11) 

Šis jaunais gads ir sācies ļoti pozitīvi! 
Pateicība Dievam un katram priecīgam devējam par decembra ziedojumiem! 

Draudzes finanšu situācija ir stabila.  
Kā iepriekš paredzējām, Ziemassvētku dievkalpojumos ziedojumi bija krietni 

mazāki, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, bet bankas kontā ieskaitījumi bija ļoti aktīvi. 
Visiem liels paldies! 

Paldies Dievam, un ar Jūsu aktīvu atbalstu gadu noslēdzām ar pozitīvu bilanci.  
Ņemot vērā situāciju un ierobežojumus, lūgums arī turpmāk ziedojumus pārskaitīt 

uz draudzes kontu, lai mēs varam nodrošināt Evaņģēlija sludināšanu arī šajā gadā. 
Pēc provizoriskiem datiem 2020. gadā Doma draudze saņēma ziedojumos 67 337 

EUR, savukārt draudzes darbības nodrošināšanas izdevumi sasniedza 63 415 EUR. 
Informācijai, priekšlikumiem:  

      Kaspars Upītis, e-pasts: valde@doms.lv  
                       Ludmila Ganiņa, e-pasts: ludmila.ganina68@gmail.com 
Jaunajā gadā vēlu paļāvību un cerību uz Dievu! 
Lai Dievs bagātīgi svētī!                                                   

mantzine Ludmila Ganiņa 
 
 

Ērģeļu profilakse  

Lai ērģeļu skanošā daļa varētu mums labi un ilgi kalpot, katru gadu ir 
nepieciešami nelieli kopšanas darbi, ko sauc par ērģeļu profilaksi.  

Šogad tā notiek no 28. janvāra līdz 16. martam. Kaut arī nepilnā skanējumā, 
dievkalpojumos ērģeles tiks izmantotas. 
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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.  

 
 

 
 
 
 

 

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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