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      2021 
  
 

Gatavojoties šī gada draudzes sapulcei, esam apkopojuši draudzes dzīves pārskatu 
šajā speciālizdevumā. Sapulce notiks 13. martā plkst. 18:00 Zoom platformā. 

 
 
 

Pārskats par Doma draudzes garīgo dzīvi 2020. gadā 
 

2020. gada lozunga vārds bija: "Es ticu! Palīdzi man manā neticībā!" (Mk 9:24) Ar ticību un ar 
lūgšanu pēc palīdzības mēs esam gadu nodzīvojuši. 

Pagājušajā gadā piedzīvojām negaidītas pārmaiņas daudzās dzīves jomās. Draudzes dzīvi tas 
skāra vistiešākā veidā. Pēc ārkārtas situācijas izsludināšanas valstī, Rīgas Domā dievkalpojumi tika 
pārtraukti un nenotika no 14. marta līdz 13. maijam.  

Šis bija laiks, kad īpaši mudinājām pievērsties mājas dievbijībai: kopīgām lūgšanām mājās, 
Bībeles lasīšanai mājās. Garīgās dzīves kopšana mājās vienmēr ir svarīga, bet šajā laikā tas kļuva 
īpaši aktuāli. Draudzes mācītāji intensīvi strādāja pie palīgmateriālu izveidošanas un ievietošanas 
mājaslapā. Šajā laikā tika pilnībā atjaunota mājaslapa doms.lv  

Mācītāji turpināja savu kalpošanu, attīstot digitālās vides iespējas. Šeit jāsaka īpašs paldies 
mācītājam Jānim Cepurītim, kura pienesums šīs jomas attīstīšanā bija izšķirošs. Tika izveidots 
YouTube kanāls, mācītāji aktīvi izmantoja Facebook platformu, kur ievietoja video svētbrīžus.  

Īpašu aktualitāti ieguva draudzes Soundcloud vietne, kur joprojām ir iespējams noklausīties gan 
visu svētdienu sprediķus, gan Bībeles stundas, gan vadītās lūgšanas. Šajā jomā jāsaka īpašs paldies 
mūsu draudzes loceklim Uldim Dzērvem, kurš ar savu atbalstu nodrošina draudzes Soundcloud 
vietni. Mācītāji, daudzas stundas pavadot diskusijās, meklēja labākos iespējamos risinājumus, kā 
garīgajā dzīvē attālināti atbalstīt draudzes locekļus. Šādu pārdomu rezultātā uzsākām attālinātās 
Bībeles stundas, kuras izvērtās ne tikai par vietu, kur lasīt un labāk saprast Bībeli, bet arī par vietu, 
kur satikties, parunāties, saņemt un sniegt savstarpēju atbalstu. Bībeles studijas bija labi 
apmeklētas un šādu Bībeles stundu modeli mēs izmantojam arī šobrīd. Bībeles stundas apmeklē 
~15 dalībnieku. Attālinātās Bībeles studijas dod iespēju pievienoties arī tiem draudzes locekļiem, 
kuri nedzīvo Latvijā.  

Atjaunojoties dievkalpojumiem, digitālās vides aktivitātes ir samazinājušās tikai nedaudz. To var 
redzēt, piemēram, pēc aktivitātēm Facebook, kuras, šķiet, aizsniedz visvairāk ļaužu.  

Daudzas draudzes aktivitātes šai laikā nebija iespējamas, kā piemēram, koris, sadraudzība, 
klusuma diena u.c. Alfa kursa noslēgums notika attālināti.  

Vasara atnāca ar zināmu atvieglojumu un cerībām, ka grūtākais jau ir aiz muguras. Ar prieku 
svinējām Draudzes pikniku Lielvārdes mācītājmuižā, atbilstoši apstākļiem notika rekolekcijas un 
draudzes kora pulcēšanās.  

Ierobežojumiem atgriežoties, dievkalpojumi vairs pārtraukti netika, un esam centušies tā 
piemēroties apstākļiem, lai garīgā dzīve tiktu pēc iespējas mazāk traucēta.  

Rudenī uzsāktais Alfa kurss bija pilns ar izaicinājumiem, taču šī brīža (pavasara) kurss ļauj 
saprast, ka ir iespējams šo kalpošanu veikt arī attālināti, ja nav citu iespēju.  
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Draudzes kora mēģinājumi nav iespējami, bet kora diriģents Toms Kazimirisaņecs pulcina 
dziedātājus kopā, tiekoties attālināti, lai uzturētu kora kopību, gaidot, kad atjaunosies iespēja 
dziedāt.   
 

Mazliet statistikas: 
Aktīvo draudzes locekļu kopskaits uz 2021.g. 1. janvāri ir 323, kas ir par 26 draudzes locekļiem 
mazāk kā pērn. Vidējais svētdienas apmeklētāju skaits ir ap 60. Tas ir krities par ~ 40% Atbilstoši 
apstākļiem ir samazinājies svētdarbību skaits: laulības, kristības, iesvētības. 
 

Kaut arī dzīvojam apstākļos, kuri pirms gada mums visiem ne prātā nenāca, tomēr esam 
piedzīvojuši, ka arī šajā laikā Dievs vada un rūpējas gan par katru no mums atsevišķi, gan par visu 
draudzi kopumā. Tādēļ ar paļāvību uz Viņu varam raudzīties draudzes nākotnē, zinot, ka “elles vārti 
to neuzveiks.” (Mt16:18) 

mācītājs Elijs Godiņš 
 

Pārskats par Doma draudzes namturību 2020. gadā 
 

Rīgas Doma draudzes padome un valde nodrošināja LELB Satversmē draudzei noteikto 
uzdevumu izpildi, neskatoties uz Covid 19 radīto krīzi. 2020.gadā Doma draudzes budžets nozarēm 
un kancelejas darbībai bija plānots 77’155 € apmērā, naudas atlikums no iepriekšējā gada bija 
45’662 €.  2020.gada pavasarī, kad valstī sākās Covid 19 radītā krīze, draudzes valde rūpīgi sekoja 
ieņēmumu un izdevumu ikmēneša dinamikai un paredzamajām finanšu problēmām, tādēļ tā 
draudzes padomei rekomendēja samazināt  budžeta izdevumus uz 64’221 € . Mācītājiem algas tika 
samazinātas par 20%, mācītājs Jānis Cepurītis no Rīgas Doma pārvaldes kapelāna amata, saskaņā ar 
arhibīskapa norīkojumu, nonāca draudzes mācītāja statusā. Ievērojot valstī noteiktos 
ierobežojumus, Svētdienas skola, sadraudzība un kora mēģinājumi vairs nevarēja notikt. Noteikto 
ierobežojumu dēļ 2020.gadā nenotika pasākumi Doms Bērniem un Baznīcu nakts. Līdz ar to 
samazinājās plānotie izdevumi. Sākoties krīzei, bija bažas, ka strauji kritīsies ziedojumi draudzei. 
Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas (LELB) Virsvalde atļāva draudzēm izmantot uzkrājumus, lai 
samazinātu krīzes radītās sekas. 

Doma draudzes budžeta ienākumu daļa veidojas no kolektēm, draudzes locekļu un juridisku 
personu ziedojumiem. Neskatoties uz krīzi, 2020.gadā draudzes ieņēmumi no ziedojumiem bija 
67’956 €. Ziedojumu sadalījums - draudzes darbības nodrošināšanai 58’700 €  un mērķziedojumi  
konkrētām programmām 9’256 €.  Salīdzinot ar 2019.gadu, kopējais dievkalpojumu kolekšu un 
ikgadējo ziedojumu apjoms samazinājās par 5’520 €. 

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 62’362 €. Draudzes darbiniekam alga kopā ar nodokļiem sastādīja 4’411 €, nozaru darbības 
nodrošināšana 8’997 €; LELB kopīgajām vajadzībām, GASN un Rīgas prāvesta iecirknim draudze 
kopā pārskaitīja  30’327 €. Garīdznieku atalgojuma fonds nodrošina mūsu draudzes mācītāju Sanda 
Ratnieka un Jāņa Cepurīša algu. 2020.gada sākumā draudze finansiāli atbalstīja LELB Diakonijas 
centru bērniem, arī saņēma mērķziedojumu no Zviedrijas, kurš tika izmantots centra organizētajai 
vasaras nometnei 4’720 €. 
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Draudzes locekļiem sniegtās palīdzības, kā arī dievkalpojumu nodrošināšanas izmaksas sastādīja 
kopā 7’040 €. Draudzes administratīvie un kancelejas izdevumi sastādīja 6’867 €. Draudzes naudas 
līdzekļu atlikums uz atskaites gada beigām ir 51’327 €.  

Doma draudze nepieteicās uz valsts finansiālu atbalstu draudzes mācītājiem un personālam, jo 
draudzes budžets neatbilda tās noteiktajiem kritērijiem. 

Pamatojoties uz LELB Sinodes lēmumu, 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 
2021.gada budžeta izdevumus apstiprināja 75’110 € apmērā un plānotos ienākumus 73’580 € 
apmērā. Tas nodrošinās mācītāju un kora diriģenta atalgojumu, nozaru un draudzes kancelejas 
darbību. Cerībā, ka krīzes situācija gada otrajā pusē beigsies, budžetā arī paredzēts finansējums 
Draudzes dienai, Alfa kursam, Doms bērniem, 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 piederošajam uzņēmumam SIA Rīgas Doma pārvalde darbība ir 
stipri ierobežota, tomēr tas turpina segt visas Doma ēkas un draudzes Mazās zāles izmaksas. 
Draudzes īpašumā Bruņinieku ielā tiek nodrošinātas telpas draudzes nozaru aktivitātēm un dekāna 
dzīvesvietai.  

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 
 

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, draudzes kora un 
ansambļa aktivitātes, 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 2020.gadā, kas iezīmējas ar pandēmijas laika mūzikas dzīvi: 

 Bijām aktīvi arī “Aizslēgtā Doma” laikā. 2020.gada pavasarī ar īpašu mūzikas programmu 
svinējām Lieldienu un 4.maija dievkalpojumus translācijās LTV1, Zaļās ceturtdienas un Lielās 
piektdienas dievkalpojumus draudzes un LELB facebook lapās. Pirmie latviešu mūzikas 
tiešsaistes koncerti notika 4. un 11.maijā sadarbībā ar Latvijas radio un ērģelniekiem Vitu 
Kalnciemu un Aigaru Reini. 

 Ar pirmajām iespējām muzicēt klātienē 2020.gada jūnijā atsākās koncertdarbība, kā arī īpašu 
ievērību izpelnījās “Muzikālas pastaigas Rīgas Domā” 2020.gada jūnijā/ jūlijā. Tāpat arī atsākās 
muzicēšana dievkalpojumos, kas nav pārtrūkusi arī šobrīd. Mūzika dievkalpojumā – ir vienīgais 
veids šobrīd, kā varam dzirdēt dzīvu izpildījumu! Esam priviliģēti. Lai slava Dievam! 
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 Notikuši vairāki festivāli: pārtrauktais “Ziemas kamermūzika. 13.gs. Kapitula zālē”, 
“33.Starptautiskais festivāls Rīgas Doms 2020”, latviešu mūzikas festivāls “Latvijas rudens”. 
Muzicēja ne tikai mūsu izcilie ērģelnieki, bet arī VAK Latvija, ģitārists Armands Alksnis, Latvijas 
radio koris (Covid dēļ atcēlās) u.c mākslinieki. Visi paredzētie ārzemju ērģelnieku koncerti 
diemžēl tika pārcelti uz 2021/2022. gadu. 

 “Rīgas svētku” laikā no 14.-16. augustam Rīgas Domā un Doma dārzā notika 12 koncerti, no 
kuriem daļa tika translēta Doma laukumā. To starpā Raimonda Paula, Collegium musicum Riga 
programmas, kā arī mūsu pašu Guntara Prāņa veidota programma “Elgera dziesmas” 

 “Otrajā aizliegumu laikā” no 2020.gada novembra veiksmīgi esam realizējuši 7 koncertu ciklus 
tiešsaistē, kuros piedalījās 15 Latvijas ērģelnieki un solisti - Egils Siliņš, Kaspars Zemītis, Dita 
Krenberga u.c. 2021.gada 8.janvārī ar tiešsaistes koncertu jubileju svinēja Kristīne Adamaite. 
Savukārt 2021.gada 20.janvārī LTV1 izskanēja barikāžu piemiņai veltīts koncerts ar VAK Latvija, 
AVE SOL, Latvijas radio kora un solistu dalību diriģenta Sigvarda Kļavas vadībā. Rīgas Domā 
2020.gada nogalē tiešsaistes koncertus piedzīvojušas arī Schola Cantorum Riga un Guntara 
Prāņa koncertprogramma, kā arī pūtēju orķestra “RĪGA” Ziemassvētku koncerts un jauktā kora 
“Logos” pareizticīgās mūzikas koncerts. 

 Lai arī mūzikas notikumi Rīgas Domā 2020.gadā piesaistījuši īpašu preses un recenzentu interesi, 
tomēr koncertu skaits stipri sarucis līdz 1 koncertam nedēļā, toties Piccolo koncerti no 
2020.gada jūlija līdz septembrim notika katru dienu, bet oktobrī 3 reizes nedēļā. Liela daļa 
koncertu varēja notikt gandrīz tikai pateicoties VKKF un Rīgas domes atbalstam. 

 Pandēmijas laikā Rīgas Doms ir iniciējis 25 latviešu komponistu jaundarbu radīšanu, kurus 
paredzēts atskaņot šā gada tiešsaistes koncertos 19.martā, 7.maijā un cerams klātienē Rīgas 
Doma festivālos. 

 2020.gada rudenī arī klajā nācis jaunais Rīgas Doma ērģeļmūzikas CD “Bach, Vivaldi, Liszt”, kurā 
iekļautā Ferenca Lista Rīgas Doma ērģelēm veltītā skaņdarba “Nun danket alle Gott” ierakstā 
piedalījās arī mūsu draudzes koris. 

 2021.gadā plānojam Doma festivālus, izcilāko ārzemju un pašmāju ērģelnieku koncertus, 
sadarbību ar Latvijas radio kori, Rīgas kamerkori AVE SOL, soprānu Ingu Kalnu, Ata Andersona 
džeza trio u.c. solistiem. Piccolo koncerti atsāksies, mainoties situācijai valstī. 

 Mūzika dievkalpojumos – pandēmijas laikā liels atbalsts bijis Rīgas Doma kvartets kora diriģenta 
Toma Kazimirisaņeca vadībā, kā arī izveidojies Godiņu ģimenes meiteņu ansamblis, kurus 
dzirdēsim arī šī gada Zaļās ceturtdienas dievkalpojumā. LTV1 dievkalpojumu translācijās 
piedalījušies Daumants Kalniņš, Kristīne Zadovska, Kaspars Zemītis, Rihards Mačanovskis, 
Raimonds Bramanis, Aigars Raumanis un daudzi citi. Lai pateicība visiem par kalpošanu! 
 

 draudzes ērģelnieks: Aigars Reinis 
 

Draudzes koris  
Pēc 2020. gada 6. janvāra Zvaigznes dienas koncerta, kas korim bija īpašs, jo tajā svinējām kora 

30 gadu pastāvēšanas svētkus, turpinājām rūpīgu ikdienas darbu, iestudējot jaunu repertuāru. 
2020. gada 9. martā bija pēdējais mēģinājums pirms garās Covid pauzes. Kādu brīdi koris iepauzēja, 
jo nebija skaidrs – kādā formā, ņemot vērā situāciju valstī, notiks turpmākais darbs. Cerības drīzumā 
tikties un kopā muzicēt nerealizējās, tāpēc vasarā kora diriģents Toms Kazimirisaņecs nolēma 
izveidot google form tipa anketu, lai noskaidrotu, vai korim vajadzīga nometne, kā un kur to varētu 
organizēt. Rezultāts brīnišķīgs – Doma draudzes koris (nepilnā sastāvā) no 7. – 9. augustam pavadīja 
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brīnišķīgu nometni Mazirbes rekolekciju centrā, svētdienā (9. augustā) noslēdzām nometni, dziedot 
dievkalpojumā Mazirbes ev. lut. baznīcā. Ilgi nevilcinoties, uzsākām jauno sezonu – 4. septembrī 
koris dziedāja kora soprānu mākslinieces Madaras laulību ceremonijā, bet 5. septembrī – diriģenta 
Toma un bijušās kormeistares Daces laulību ceremonijā.  

7. septembrī koris atsāka regulāros mēģinājumus, bet jau 20. septembrī koris devās rudens 
izbraukumā, kalpojot 2 baznīcu dievkalpojumos – Sēlpils ev. lut. baznīcā un Biržu ev. lut. baznīcā.  
Priecājamies, ka 4. oktobrī varējām piedalīties Pļaujas svētku dievkalpojumā mūsu Doma baznīcā. 
Turpmāk darbojāmies tā, kā tas bija iespējams – individuāli. Kad individuāli darboties vairs nebija 
iespējams, kora dziedātājiem tika nosūtīts nošu materiāls un balss ieraksti. 2021. gadā uzsākām 
tiešsaistes nodarbības platformā ZOOM.  

Covid krīzes izraisīto finansiālo grūtību dēļ korim nav vairs kormeistara, tas apgrūtina repertuāra 
apguves tempu. Paldies Viesturam Ilsumam, kurš labprāt, nesaņemot par to atalgojumu, sadarbojās 
ar kora diriģentu un palīdzēja balsu partiju apmācīšanā.  
Diriģenta vadīti, kopīgā ZOOM mēģinājumā tika nolemts, ka koris uzsāks ceļu uz 2023. gada 
Dziesmu un Deju svētkiem – gatavos Koru Lielkoncerta “Tīrums. Dziesmas ceļš” repertuāru. Par 
kora interesi piedalīties Dziesmu svētku procesā kora diriģents ir informējis Latvijas Nacionālā 
Kultūras centra Koru un ansambļu ekspertu Lauri Gosu. Jauns mērķis – jauni izaicinājumi! 
 

Kora diriģents: Toms Kazimirisaņecs 
 

Svētdienskola 
Svarīgākais Svētdienas skolas uzdevums ir veidot bērnos sajūtu un ticību Dievam, kurš mīl un 

rūpējas par viņiem, paverot arī ceļu katra bērna priekam par saskarsmi ar Dievu.  
Šis gads un aizgājušā mācība gada otrā puse aizvadīta pavisam citādāk, nekā ierasts. Izpalika 

kopīgs gada noslēgums ekskursijas veidā un Doms bērniem. Tā vietā darbojāmies attālināti, ticot, ka 
no mazām sēklām izaug lielas liecības jebkuros dzīves apstākļos! Dievs deva brīnišķīgu iespēju 
vasarā tikties draudzes piknikā Lielvārdes mācītājmuižā. Tur katrs varējām novērtēt iespēju būt 
kopā un sarunāties. Īpaši to varēja pamanīt bērnu vidū, kas ar dzirksti acīs un vēlmi darboties 
klausījās Godly play stāstu un izdzīvoja kopā būšanu. 

Arī jauno mācību gadu varējām uzsākt kopā lielā pulkā Doma dārzā, piedzīvojot stāstu, 
komandas darbu un krāšņu mielastu. Sakām paldies Baufalu ģimenei par tortes sarūpēšanu! 

Svētdienas skolā 2020/.2021.m.g. kalpo skolotājas Vēsma un Santa.  Divas reizes mēnesī bija 
plānotas nodarbības pēc Godly Play metodikas un divas reizes Dieva vārdu apgūt caur dziesmām, 
rotaļām un radošu darbošanos. Attālināto mācību laikā skolotājas pēc savām iespējām gatavoja 
video stāstus un materiālus vecākiem elektroniski. Tāpat bija pieejami dažādi mācību un radošie 
uzdevumi bērnu stūrītī baznīcā. 

2020./2021.gada tēma ir liturģiskās darbības, piedzīvojot klusumu, godbijību, brīnīšanos. 
Uzdevumi: • kopā ar vecākiem rūpēties par bērnu garīgo izaugsmi; • veidot bērnu sākotnējos 
priekšstatus par mūsu Baznīcas liturģiju, katehismu, kristīgajām vērtībām. 
Aktīvo apmeklētāju skaits ir 8 bērni pirmsskolas un sākumskolas vecumā.  
Nākamā gada uzdevumi: • rast veidus, kā uzrunāt ģimenes ar bērniem apmeklēt draudzi; • veidot 
regulāru sadraudzību ar citām Svētdienas skolām; • piesaistīt jaunus kalpotājus šajā nozarē. 
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Šis mācību gads ir Svētdienas skolas 20. jubilejas gads! Pateicamies ikvienam vecākam, kas 
uzticējis bērnus, ikvienam kalpotājam, kas atsaucies aicinājumam, un draudzei par atbalstu! Lai 
Dievs dod, ka arī turpmāk mūsu draudzē skan bērnu čalas, rodas dedzīgi kalpotāji un atvērtas sirdis! 

"Kungs, man ir mīļa Tava mītne Tavā namā un vieta, kur mājo Tava godība. "[Ps.26:8] 
 

Nozares vadītājs: Santa Kaļāne-Brokāne 
 

Iesvētes mācība - Alfa kurss 
Nozares vadītājs: Liene Baltgaile 
2020.gada pavasara kurss (13.-ais kurss) un 2020. gada rudens (14.–ais kurss) 
Brīvprātīgo skaits:  
2020.g. pavasara kurss – sākumā 12, kad sākās attālinātais kurss, palikām 7 (saimniecības, 
viesmīlības un slavēšanas kalpotāji attālināti nedarbojās) + mācītāji Sandis Ratnieks, Jānis Cepurītis 
un Elijs Godiņš. 
2020.g. rudens kurss –  sākumā 6, kad iesākām attālināto kursu, tad palikām 3 (saimniecības, 
viesmīlības un slavēšanas kalpotāji attālināti nedarbojās) + mācītāji Sandis Ratnieks, Jānis Cepurītis 
un Elijs Godiņš  
Budžets: 
2020.gadā –  kopējais budžets ir 4000€, ko pārsvarā nosedz dalībnieki, bet draudze no savas puses 
piešķir 1300€ , kas tiek izmantots, ja rodas tāda nepieciešamība. Tā kā 2020. gadā konfesionālās 
apmācības pavasara sezonā un lielākā daļa rudens sezonas kursa noritēja attālināti, izdevumi bija 
ļoti minimāli. 
1. Nozares mērķis un uzdevumi pārskata periodā 2020.gadā 

a)  Sludināt Evaņģēlija vēsti un kopā pavadīt laiku ar Rīgas Doma draudzes locekļiem un citiem 
kristiešiem; 
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; 
e)   Iesaistīt draudzes locekļus kā lektorus Alfa kursa gaitā; 
f) Pielāgoties situācijai valstī un, nepieciešamības gadījumā, pāriet uz attālināto vidi. 

2.   Paveiktais pārskata periodā 
2020. gadā Rīgas Doma draudzē notika divi Alfa kursi, katrs no tiem ar 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 
(13.-ais Alfas kurss) norisinājās no 27.janvāra līdz 11.maijam, un kursu apmeklēja 21 dalībnieks. 
Rudens kurss (14.-ais Alfas kurss) norisinājās no 21.septembra līdz 30.novembrim ar 
individuālajām konfesionālajām apmācībām dalībniekam, un kursu apmeklēja 3 dalībnieki. 

3.   Nozares darbības pašvērtējums, problēmu analīze un priekšlikumi turpmākai attīstībai 
a) Turpinās regulāra Alfa kursa norise. 2020.gadā veiksmīgi noritēja pavasara Alfa kurss, 
savukārt rudens sezona Covid dēl bija mazāk apmeklēt, bet kurss tika noturēts tik un tā. Caur 
lektoriem, kuri runā 45 minūtes par kristietības pamattēmām (kas ir Jēzus, lūgšana, Bībeles 
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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 2020. 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 un ieliek Dieva rokās 
lūgšanas, ko izteikuši paši dalībnieki; 
d)  2020. gadā Covid-19 dēļ nenotika neviens nedēļās nogales izbrauciens. 

4.   Turpmākie nozīmīgākie uzdevumi 2021.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)   Izveidot brīvprātīgo grupas tā, lai būtu daļa, kura kalpo pavasara kursā, un otra daļa, kura 
kalpo rudens kursā, lai pietiktu spēka visa gada garumā. Diemžēl vēl joprojām nav izdevies 
izveidot divas atsevišķas kalpošanas grupas. Bieži vien arī trūkst tādi cilvēki, kas varētu palīdzēt 
kalpotāju komandai.  
d)  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. 

Nozares vadītājs: Liene Baltgaile 
 

Lūgšanu grupa 

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

Dievu un ar lūgšanām un aizlūgšanām palīdzēt cilvēkiem, kuriem nepieciešama palīdzība, īpaši 
šajā pandēmijas laikā. 

Doma draudzes Lūgšanu grupa darbojas kopš 2003.gada. 2020.gadā bija izmaiņas Lūgšanu 
grupas sastāvā. Grupa ir papildinājusies ar 3 jauniem dalībniekiem, bet daļa senioru, sākoties 
otrajam Covid pandēmijas vilnim, klātienē ir palikusi neaktīva, bet aktīvi lūdzās mājās. Klātienē 
darbojas 5 līdz 6 lūdzēji. Lielākam skaitam arī nav iespējams nodrošināt telpas atbilstoši Latvijas 
valstī noteiktajiem ierobežojumiem. 

2. Paveiktais pārskata periodā.  
a) Nodrošinājām lūgšanas un aizlūgšanas par draudzes aktivitātēm, Lielvārdes mācītājmuižu, 

draudzes locekļiem un kalpotājiem, par mācītājiem un dievkalpojuma norisi;         
b) Grupas seniori, atrodoties savā dzīvesvietā, aizlūdza par draudzi un aktuāliem jautājumiem, un 

grupas dalībniece Indra Francijā;  
c) Darbojās lūgšanu ķēde negaidītās situācijās, sazinoties ar īsziņām un pa e-pastu; 
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d) Augustā, laikā, kad pandēmija bija pieklususi, izmantojām iespēju un Lūgšanu grupiņa 
apmeklēja un piedalījās dievkalpojumā Dobelē, apskatījām Dobeli, Dobeles Livonijas ordeņa 
pilsdrupas un bijām Kārļa Ulmaņa piemiņas muzejā „Pikšās”; 

e) Piedalījāmies Lielvārdes mācītājmuižas sakopšanas darbos un ražas novākšanā; 
f) Seniori apciemoja draudzes māsu Murjāņos, lai stiprinātu un pavadītu laiku kopējās lūgšanās.  
g) Apsveicām draudzes locekļus Ziemassvētkos un precizējām vairāku draudzes locekļu adreses un 

telefonus; 
h) 2020.gadā pandēmijas dēļ pārtraucām vadīt lielās draudzes lūgšanas.  

3. Nozares darbības pašvērtējums, problēmu analīze un priekšlikumi turpmākai attīstībai. 
2020.gadā Lūgšanu grupa klātienē darbojās nepilnā sastāvā. Moderno telefonu un datoru 
neesamības dēļ nebija iespējas veidot video seansus. Nākotnē jādomā, kā varētu kopīgi lūgties 
visa grupiņa. Sirsnīgs paldies visiem Lūgšanu grupas dalībniekiem, gan mājās dzīvojošajiem, gan 
tiem kas darbojās klātienē, par Jūsu lūgšanām un aizlūgšanām.   

      

Nozares vadītājs: Māra Imanta 
 

Klusuma notikumi 
Aizvadītā gada Gavēņa laiku iesākām vēl pulcējoties un tiekoties klātienē. Divus no vadīto 

lūgšanu vakariem paspējot noturēt, kā bijām ieraduši - otrdienās sanākot kopā Kapitula zālē. Taču 
pandēmijas izraisītā pirmā ārkārtas situācija to pārtrauca. Nebija ne klātienes sanākšanu, ne vadīto 
lūgšanu vakaru kalpošanu. Pielāgojoties situācijai, mūsu draudzes garīgie līdzgaitnieki šīs lūgšanas 
iepriekš sagatavoja un piedāvāja audio failus (aizvien atrodami Doma draudzes SoundCloud profilā) 
ikvienam savas garīgās dzīves kopšanai. Šādi bija iespēja piedzīvot piecas vadītas lūgšanas. 

Šī gada Gavēņa laikā arī ir iespēja vadīto lūgšanu vakarus piedzīvot, šoreiz - tiešsaistē, kopā 
pulcējoties platformā Zoom svētdienu vakaros plkst. 19.00. Lai pieslēgtos, aicinām saiti meklēt 
doms.lv. Šo lūgšanu audio faili arī ir pieejami Doma draudzes SoundCloud profilā.  

Novērojumi liecina, ka tiešsaistē vadīto lūgšanu vakariem pievienojas lielāks skaits, kā tas bijis 
klātienē. Līdz šim katrā vakarā esam pulcējušies aptuveni 13 līdz 24 cilvēki. Prieks, ka arī lūgšanu 
ieraksti tiek lietoti garīgās dzīves kopšanai, šobrīd vidēji  vienu ierakstu noklausās 50 reizes.  

2020. gada jūlija izskaņā, pirmo reizi draudzes rekolekcijas tika noturētas Lielvārdes 
mācītājmuižā. Muižu piepildīja deviņi dalībnieki un divi garīgie līdzgaitnieki, tādējādi arī sasniedzot 
maksimumu, ko šobrīd muižā varam uzņemt, katram nodrošinot individuālu istabu. Četru dienu 
laikā jeb garās nedēļas nogales rekolekcijās katrs varēja  piedzīvot kādu īpašu, sev vien gatavotu 
Dieva pieskārienu, būt dabā pie Daugavas un katru dienu svinēt dievkalpojumu. Slava Dievam, ka 
vasarā varējām veldzēties un atspirgt, kopā droši pulcējoties. 

Arī Adventa laika vadītās lūgšanas tika noturētas tiešsaistes platformā Zoom, otrdienu vakaros 
pulcējoties uz četriem vakariem un gatavojot sirdis Kunga piedzimšanas svētkiem.  

Iespējams, kāds atceras, ka Doma draudzē tika rīkotas arī Klusuma dienas. Tā kā arī tās mainīgie 
apstākļi un pulcēšanās ierobežojumi lieguši 2020. gadā noturēt, garīgo līdzgaitnieku komanda 
sagatavojusi ierosmes, dienas kārtību un lūgšanu audio failus Dienai ar Dievu, ko katrs var īstenot 
sev ērtā vietā un laikā. Plašāku informāciju par to aicinām meklē Doma draudzes Facebook lapā vai 
doms.lv . 

Pateicība Dievam, ka mūsu draudzes garīgo līdzgaitnieku skaits ir audzis un ir iespēja veidot 
četru cilvēku komandu, kas kopīgi kalpo.  

Nozares vadītājs: Māra Medne 
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