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māc. E. Godiņš 

 

Dievam jāklausa vairāk nekā cilvēkiem (Apd 5:29) 
 

Ja es negribu klausīt cilvēkiem, tad šī Rakstu 
vieta man var labi patikt. Tomēr te ir runa par 
paklausību, nevis neklausīšanu. Dievam jāklausa 
vairāk.  

Šos vārdus apustulis Pēteris saka savas 
tautas vadītājiem, kuri viņam pārmet, ka Pēteris 
nav klausījis aizliegumam sludināt par Jēzu. Viņš 
vairāk klausīja Jēzus pavēlei darīt visus par 
mācekļiem. Šī nav situācija, kur kāds izvairās no 
pakļaušanās autoritātēm. Tā ir paklausība Dievam 
tad, kad cilvēciskas autoritātes grib pretējo.  

Kā ir šodien? Šodien reti ir tā, ka par 
paklausību Dievam liek cietumā, kā Pēteri. Taču 
arī šodien Dievam ir jāklausa vairāk kā cilvēkiem. 
Iespējams, ka lielākā pretestība paklausīšanai 
Dievam nāk no manis paša. Kā es varētu Dievam 
klausīt vairāk? Paklausība Dievam nes svētību, 
taču bieži negribas Dieva svētību gaidīt. Vai 
varbūt nav tik viegli noticēt tam, ka paklausība 
Dievam nesīs vislielāko svētību? Bet varbūt ticēt 
Dievam tieši to nozīmē - ticēt, ka paklausīšana 
Viņam nes lielāko svētību? Vai es neesmu 
piedzīvojis to, ka klausīšana Dievam nes svētību? 
Kāda ir mana pieredze? Varbūt varu paplašināt 
savu pieredzi un paklausīt tur, kur Viņš mani 
aicina? Tā Viņš ir daļa manas dzīves un es daļa no 
kaut kā varena. Daļa no tā, kā Dievs šajā pasaulē 
vairo to, kas labs. 
  

Dievam vairāk jāklausa nekā cilvēkiem. Kā es 
varētu Viņam vairāk klausīt šomēnes? 
 

 

Rīgas Doma draudzes 

ZIŅOJUMI 

9. jūnijs 
19:00 Indras Rišes jubilejas 

koncerts “Indras Rišes 
portrets mūzikā” 

Bezmaksas tiešsaistes koncerts 
Rīgas Doma YouTube kontā. 
 
 

11. jūnijs 
12:00 Izlaiduma dienas 

dievkalpojums  
(Rīgas Doma kora skola, 9. klase) 

 

19:00 Koncerts 
 “Romualdam Jermakam - 90” 

Bezmaksas tiešraides koncerts 
Rīgas Doma YouTube kontā. 
 
 

19. jūnijs 
14:00 Izlaiduma dienas  

dievkalpojums  
(Rīgas Doma kora skola, 4. kurss) 

 
 

30. jūnijs 
19:00 Koncerts  

“Paulam Dambim - 85” 
Bezmaksas tiešraides koncerts 
Rīgas Doma YouTube kontā.                   
 
 

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  JŪNIJĀ 

2021 
JŪNIJS 



Doma draudzes finanšu informācija 
 

Slava un pateicība Dievam par žēlastību un mīlestību! 
Jā, patiešām ir jāpateicas Dievam un Jums, brāļi un māsas, ka šajā laikā ziedojumi, 

salīdzinot ar pagājušo gadu, ir lielāki. 2020. gadā par četriem mēnešiem – 17 959 EUR , bet 
šogad par četriem mēnešiem esam saziedojuši 23 221 EUR un, ņemot vērā šo informāciju, 
10. maijā padomes sēdē nolēmām grozīt budžetu, samazinot dažas pozīcijas, bet palielinot 
mūsu cītīgajiem mācītājiem atalgojumu par 10%, jo pandēmijas sākumā mēs bijām spiesti 
samazināt mācītājiem algas par 20%, tāpēc  ar šiem 10% mēs pamazām atgriežamies pie 
sākotnējā atalgojumu apjoma. Cerēsim, ka drīz varēsim maksāt pilnu algu mūsu garīgiem 
tēviem,  jo šīs situācijas iespaidā mācītājiem bija vairāk kalpošanas un vairāk rūpju par mūsu 
draudzi.  

Domas draudzes budžets izdevumu daļā no sākotnējas summas 75 110 EUR tika 
samazināts uz 71 982 EUR, un līdz gada beigām (8 mēneši)  budžeta izpildei ir paredzēti 49 
696 EUR. 

Maija mēnesī saziedojām 5 497 EUR un izlietojām 5 285 EUR. Lai Dievs Jūs bagātīgi svētī! 
Jautājumiem un ierosinājumiem: e-pasts ludaganina@inbox.lv;  t.29211812   

mantzine Ludmila Ganiņa 
 

Draudzes pikniks 2021 
 

Dieva patvērumā 
"Tu esi ap mani no visām pusēm, Tu turi Savu roku pār mani” (Ps 139:5) 

Organizatoru komanda turpina plānošanas darbus pie Draudzes Piknika 2021, kuru šajā 
gadā plānojam 17.jūlijā Lielvārdes mācītājmuižā. 

Pikniks notiks, ja būs uzlabojusies epidemioloģiskā situācija valstī un valdībā tiks 
pieņemti lēmumi, kuri atļaus mums pulcēties svaigā gaisā kuplākā skaitā.  

Pateiksimies Dievam par visu, ko Viņš mums dod, un paliksim lūgšanās par šo mūsu 
ieceri tikties. Lai Dievs svētī, ka varam sanākt kopā un priecāties par kopā būšanu.  

Lai varētu plānot darbus raitāk un apzināties ēdināšanas izmaksas, aicinām pieteikties 
visus, kuri plāno apmeklēt Draudzes Pikniku, ja ierobežojumi to ļaus. Pieteikties var 
elektroniski, aizpildot anketu Doma mājaslapā vai sūtot īsziņu uz telefonu 26411616. 

Sekojiet līdzi izmaiņām valstī noteiktajos drošības pasākumos! 
Draudzes dienu organizatori 

 
Rekolekcijas Lielvārdes mācītājmuižā  

Aicinām uz individuāli vadītām garās nedēļas nogales rekolekcijām Lielvārdes 
mācītājmuižā! 

Rekolekcijas ir īpašs laiks, kurā nošķiramies no ikdienas pienākumiem un ierastās vides, 
lai visu savu uzmanību veltītu lūgšanām un Dieva apcerei. Tas ir arī laiks klusumā, kurā 
atjaunojamies un apzināmies savus garīgos resursus. 

mailto:ludaganina@inbox.lv


Arī šovasar mūsu draudze, ievērojot visus valstī noteiktos ierobežojumus, rīkos 
rekolekcijas mācītājmuižā Lielvārdē. Tās norisināsies vienkāršos sadzīviskos apstākļos un tās 
vadīs apmācītu līdzgaitnieku komanda mācītāja Elija Godiņa vadībā. 

Rekolekcijas notiks no 29. jūlija līdz 1. augustam. 
Vēlamais ziedojums ir 80 eiro. Ja finanses ir vienīgais šķērslis dalībai, aicinām sazināties 

ar mums, lai varētu izskatīt palīdzības iespējas. Tāpat aicinām ziedot rekolekcijām, lai kādam 
citam palīdzētu tajās piedalīties. 

Vietu skaits ir ierobežots, tāpēc aicinām pieteikties savlaicīgi. Pieteikšanās anketu 
varat atrast Doma draudzes mājaslapā www.doms.lv sadaļā Draudze/Rekolekcijas. 

Vairāk informācijas: Māra Medne, tālr. 26519563, e-pasts: medne.mara@gmail.com 
draudzes locekle Alise Pīrāga 

 
Doma draudzes Svētdienas skolai jau 20 gadi! 
 

Dieva mīļotie Rīgas Doma draudzes Svētdienas skolas bērni, skolotāji un vecāki!  
Sirsnīgi sveicam Jūs mūsu Svētdienas skolas 20 gadu dzimšanas dienā! Paldies katram, 

kurš ziedojis savu laiku, talantus, mīlestību un lūgšanas, lai Dieva valstība augtu augstumā, 
plašumā, dziļumā arī pie draudzes bērniem, draudzes jaunās paaudzes.  

Pakavēsimies atmiņās, bet ar skatu uz nākotni, kad atkal varēsim būt kopā un piedzīvot 
Dieva tuvumu savā draudzē, savā Svētdienas skolā. 

Tas bija pirms 20 gadiem, kad mācītājs Elijs Godiņš uzrunāja draudzi – pieteikties pie 
Ilzes Skujas vai Intas Godiņas, ja jūt spējas un vēlēšanos kalpot bērniem. Ilze Skuja, atceros, 
tik prasmīgi un radoši vadīja pirmos soļus svētdienskolas darbā. Mums viss bija jauns, arī 
daudz nezināmā, viss bija jāsāk no nulles. Tagad, pēc 20 gadiem, mēs ar prieku varam dalīties 
ar atmiņām, ar brīnišķīgiem bērnu darbiem, ar prasmīgu, radošu bērnu un skolotāju 
kopdarbu izstādē un draudzes mājas lapā. Gadi pagājuši, bērni izauguši … Pirmie svētdienas 
skolas bērni bija Marks un Laura Godiņi, Alelujevu ģimenes bērni, Māra Brāzmas bērni, 
Velgas Jēkabsones dēls un vēl un vēl.  

Skolotāju – kalpotāju saraksts ir liels, mēģināšu atcerēties: laikā no 2000./01. māc. g. 
līdz 2020./21.māc.g.: Ilze Skuja, Inta Godiņa, Ināra Pučuka, Ilze Gulbe, Vija Beinarte, Daiga 
Kļaveniece, Evija Alelujeva, Mārīte Vilsone, Inese Ķeza, Velga Jēkabsone, Sanita Ūdre, Jūlija 
Svetlova, Evija Burkovska, Renāte Frišfelde, Ligija Balode, Daina Domniece, Agate Jance, Līga 
Kalēja, Vēsma Pusbarniece, Irēna Vaivade, Santa Kaļāne-Brokāne, Ingus Vanags, Rita 
Zvaigzne, Elisenda Kviesīte, Liene Baltgaile. Šajos gados atbalstītāji: Uldis Ruks, Maija Egle, 
Māris Brāzma, Aleksejs Čiževskis, Kristīne un Rihards Baufali, Uldis Muzikants, Dina 
Konstantinova, Līvija Svetlova, Aigars Reinis, Māra Medne, Diāna Doniča, Ingūna Vīksniņa, 
Iveta Brūvere, Strazdu ģimene, Guntars Prānis, Iveta Kalme, Doma draudzes padome un 
Virsvalde. 

Paveiktais pārskata periodā: 
Esam piedalījušies draudzes dzīves pasākumos, īpaši jauki bija būt kopā ar draudzi  

Ziemassvētku eglītes pasākumos, mācību gada noslēguma ekskursijās – 11 ekskursijās! Esam 
piedalījušies divos OTV televīzijas raidījumos „Svētdienskola lieliem un maziem”, pasākumos 
„Doms bērniem”, ”Baznīcu nakts”. Mācību gada sākumā, atceros, bija pirmā svētku 

http://www.doms.lv/
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nodarbība kopā ar jauniešu kristīgo grupu, esam atbalstījuši akciju „Dāvana Sīrijas bērniem”, 
ar Lieldienu sveicieniem vairākkārt esam viesojušies pansionātā „Liepa”, ir bijušas svētdienas 
skolas apvienotās nodarbības un sadraudzības pasākumi ar Sv.Jāņa draudzes, Bolderājas 
draudzes, Cēsu Sv.Jāņa draudzes svētdienas skolas bērniem. 

Vēlēšanās kalpot bērniem, nodrošinot laiku un vietu 
dievkalpojumu laikā jaunākajiem draudzes locekļiem saprotamākā 
veidā iepazīt Dievu, Dieva Vārdu, sarunas ar Dievu, prast pateikties 
un lūgt, būt sadraudzībā, kopā slavēt Dievu, zīmēt, dejot …, tā ir 
vadīti šie gadi. Pāri visam - pateicība Dievam par svētībām, par 
Viņa Vārdu, par īpašo vadību, lai mēs varētu kalpot, mācīties paši 
un mācīt bērnus dzīvot dzīvi, kas apliecina un pagodina Dievu.  

Arī apjomīgā izstāde, kurā skolotāja Vēsma Pusbarniece ir 
apkopojusi bērnu darbus, uzskates materiālus, apmeklējuma 
žurnālus, kartītes, spēles un tml., stāsta par mūsu draudzes 
Svētdienas skolas 20 gadiem. Izstādi “Rīgas Doma draudzes 
Svētdienas skolai – 20!” piedāvājam aplūkot, sākot ar 30.maiju, 
pirms un pēc dievkalpojumiem, ievērojot visus šim laikam 
atbilstošos drošības noteikumus. 

Svētdienas skolas skolotāja Ināra Pučuka 
 

ALFA kurss 
 

Šajā sezonā, atbilstoši valstī noteiktajiem ierobežojumiem, Alfa kurss tika organizēts 
attālināti. Neiztikām arī bez mazām tehniskām ķibelēm kādā no lekcijām, bet tas jau piederas 
pie lietas.  

Šis kurss noteikti bija citādāks, nekā ierasts, mazās dalībnieku sejiņas kamerās, lektors 
ekrānā un grupu diskusijas, tā saucamajās „istabās”. Tas viss iesākumā bija diezgan neierasti. 
Bet neskatoties uz to, ka bijām attālināti viens no otra, mēs smējāmies, iepazināmies un 
jutāmies vienmēr gaidīti. Dalībnieki ar interesi vēroja visas lekcijas un arī diskusijas neizpalika 
bez jautājumiem. Attālinātā  vide pavēra iespējas cilvēkiem, kuri neatrodas Latvijā, un arī 
mūsu Alfā šajā semestrī piedalījās trīs dalībnieki no ārzemēm, no kuriem viens, atgriežoties 
Latvijā, tiks kristīts/iesvētīts. Tālākais no dalībniekiem bija no ASV. Tas bija tik amizanti, ka, 
pieslēdzoties Alfai pēc mūsu laika 19:00, dalībniekam bija tikai 9:00. 

Esam pateicīgi Dievam par 9 jauniem draudzes locekļiem, par lektoriem, kurus šajā 
semestrī lielākoties pārstāvēja draudzes locekļi, par lūgšanām gan no Lūgšanu grupiņas, gan 
komandas kalpotājiem, par mācītāju atbalstu un iedrošinājumu. Dievs ir brīnišķīgs un man ir 
prieks, ka varam sludināt Labo Vēsti arī caur Alfu. 

Dieva svētībām un brīnumiem bagātu vasaru un uz tikšanos jau rudenī! 
ALFA kursa koordinatore Liene Baltgaile 

 
 



Attālinātās Bībeles studijas 
 

Esmu ļoti priecīga, ka šajā laikā mūsu 
draudzē ir izveidojušās attālinātās Bībeles studijas. 
Šajā reizē studējām Rutes grāmatu no Vecās 
Derības. Ir tik interesanti uzzināt tā laika kultūru, 
rakstura iezīmes un to, kā tas viss ietekmē vai 
neietekmē mūsu šodienu. 

Paldies mūsu mācītājiem - Elijam, Sandim un 
Jānim - par viņu kalpošanu, par brīnišķīgajām un ar 
informāciju bagātajām lekcijām! Paldies katram, 
kurš piedalījās, jo diskusijas, kuras bija pēc 
lekcijām, viennozīmīgi bija neatņemama šo studiju 
sastāvdaļa. Paldies katram, kurš dalījās ar savu 
pieredzi un komentāriem par konkrēto Rutes 
grāmatas nodaļu. Tik daudz jaunu atklāsmju iegūts 
tik īsā laikā. Paldies, ka, neskatoties uz grūtībām vai 
šķēršļiem, mūsu draudze tik un tā turpina Dieva 
darbu šajā pasaulē.  

Ar nepacietību gaidu nākamās Bībeles 
studijas, bet līdz tam, lai svētīga un Dieva prieka 
piepildīta vasara!  

draudzes locekle Liene Baltgaile 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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. 
 
MĀCĪTĀJU PROMBŪTNE: 
Māc. Elijs Godiņš rekolekcijās  
no 6.– 17. jūnijam; atvaļinājumā  
no 21. jūnija – 11. jūlijam 
 

Māc. Sandis Ratnieks rekolekcijās  
no 10. – 13. jūnijam; atvaļinājumā  
no 14. – 28. jūnijam. 
 
 
 
 
 

Diakonijas darba koordinatore:  
Asnāte Dzene, 29498630 
diakonija@doms.lv  
 
Draudzes kora mēģinājumi: 
Pirmdienās 18:00 Rīgas Doma dārzā  
 
 
 

 
 
 

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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