
Mēneša lozungs                                                          
māc. S. Ratnieks 

 

Dievs nav tālu nevienam no mums, jo Viņā 
mēs dzīvojam un kustamies, un esam.  

(Ap. D. 17:27) 
 

Skaisti, iedrošinoši vārdi. Katra cilvēka 
dzīvē pienāk tāds brīdis, kad cilvēks uzdod šo 
jautājumu: “Kur ir Dievs? Kādēļ ar mani 
notiek tas un tas?” Tie ir nopietni jautājumi: 
Vai Dievs ir? Ja ir, cik  tālu vai tuvu Viņš ir 
cilvēkiem? Vai Dievu var iepazīt? Vai Viņš 
iesaistās pasaules notikumu gaitā, vai tikai 
pasīvi vēro notiekošo? Atbildēm ir milzīgs 
svars, tās ļoti nozīmīgā mērā iespaido mūsu 
dzīves. Apustulim Pāvilam šajā sakarā ir ko 
teikt. Viņš zināja, par ko runāja, jo pazina 
Dieva darbību savā dzīvē. “Dievs nav tālu 
nevienam no mums”. Citiem vārdiem - Dievs 
ir tuvu. Dieva žēlastība, tāpat kā saules 
gaisma, apņem mūs no visām pusēm un 
nodrošina mūsu eksistenci un pastāvēšanu. 
“Viņā mēs dzīvojam un kustamies”. Mums ir 
jāizdara piepūle, lai Dievu iepazītu. Kas 
notiktu, ja saule pārstātu dot mums savu 
siltumu un gaismu? Kas notiktu, ja Dieva 
žēlastība un pacietība kādu dienu beigtos? – 
Tās tiešām būtu visa beigas. Taču Dieva 
žēlastība nebeidzas un saule mūs silda. Vai 
mēs savā ikdienā pamanām un piedzīvojam 
Dievu kā šo visu aptverošo un uzturošo garīgo 
realitāti, kas pats nav redzams, bet par kura 
gudrību un klātbūtni liecina katra dzīvā šūna? 
Kā mēs Viņu pagodinām? 
  

 

Rīgas Doma draudzes 

ZIŅOJUMI 

 
17. jūlijs 

Draudzes pikniks 2021 
Lielvārdes mācītājmuižā 
 
 

18. jūlijs 
09:30 Izlaiduma dienas 

dievkalpojums  
(Rīgas Doma kora skola, IV kurss) 

 
 

29. jūlijs - 1. augusts 
Rekolekcijas Lielvārdes 
mācītājmuižā. 

 
 

31. jūlijs 
12:00 Kapu svētki  
           kopā ar Rīgas Sv.Jāņa draudzi  

                                             I Meža kapos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  JŪLIJĀ 

2021 
JŪLIJS 



 
Doma draudzes finanšu informācija 
 

Slava un pateicība Dievam par visām svētībām! 
Jūnija lozungs bija “Dievam jāklausa vairāk nekā cilvēkiem” (Apd 5:29) 
Es arī jau kādu laiku sev uzdodu jautājumu, vai es esmu pieņēmusi Dieva 

aicinājumu, kalpojot draudzes mantziņa amatā, vai nē, jo pēdējā laikā sanāk 
daudz kļūdīties. 

Jūnija mēneša ziņojumos esmu kļūdaini ierakstījusi nepareizu informāciju par 
draudzes budžeta grozījumiem, tāpēc gribu vērst Jūsu uzmanību uz to. 

Doma draudzes budžets izdevumu daļā netika samazināts, bet 
palielināts par 1 112 eiro. Es ļoti atvainojos par kļūdu.  

Pateicos  Dievam  par  visu un pat par kļūdām, jo no tām mācos un  zināšu, kur 
jāpievērš uzmanību vairāk un cītīgāk. Ceru uz Jūsu sapratni! 
 

Jūnijā mēnesī  mēs saziedojām 5 023 eiro un izlietojām 4 701 eiro.  
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) 

 

Kad? 17.07.2021 
Kur? Lielvārdes mācītājmuižā 
Cikos? Ierašanās 10.00, noslēgums 19.00. 
Maksa: 10,00 eiro pieaugušajiem, 5,00 eiro bērniem no 5-12 gadiem.  

Pieteikšanās un apmaksa līdz 10. jūlijam.  
 

Pieteikties var elektroniski, aizpildot anketu Doma draudzes mājaslapā zem 
sadaļas Notikumi 2021- Draudzes diena vai sūtot īsziņu uz telefonu 26411616. 

Dalības maksu var veikt ar pārskaitījumu Doma draudzes kontā, maksājuma 
uzdevumā obligāti norādot - ziedojums Doma draudzes piknikam, kā arī ir 
iespējams maksāt arī pasākuma dienā uz vietas.  

Nokļūšana: Ar personīgo transportu vai vilcienu līdz stacijai Kaibala. No 
stacijas līdz mācītājmuižai būs organizēts transports, aicinām par to savlaicīgi 
sazināties ar organizatoriem (m.t. 26411616).   

mailto:ludaganina@inbox.lv


 
Lai piknika laikā varētu nodrošināt valdībā pieņemtos lēmumus par 

epidemioloģiskajām prasībām publiskajiem pasākumiem, ierodoties uz pikniku 
dalībniekiem: 

 jāuzrāda derīgs digitālais Covid-19 sertifikāts (iesakām labāk izmantot 
papīra formātu, nevis lejuplādi mobilajā tālrunī, jo mobilie sakari var būt 
traucēti, telefons var izlādēties utt.), kas apliecina veikto vakcināciju, Covid-
19  izslimošanu vai laboratorisko analīžu rezultātus, kā arī jāuzrāda personu 
apliecinošs dokuments. Pikniku kopā ar vecākiem drīkst apmeklēt bērni līdz 
12 gadu vecumam (uzrādot personu apliecinošu dokumentu), kuri nav 
vakcinēti, pārslimojuši un nav veikuši testu.  

 

Laboratorisko analīžu rezultātu sertifikātam jāatbilst vismaz vienai no šādām 
prasībām: 
 

 Pēdējo 48 stundu laikā ir veikts Covid-19 tests, nosakot SARS-COV-2 
vīrusa RNS, un tas ir negatīvs; 

 Pēdējo sešu stundu laika, pirms piknika norises, veikts SARS-COV-2 
antigēna tests un tas ir negatīvs. 
 

Digitālais Covid-19 sertifikāts atzīstams par derīgu tad, ja personas pusgada 
laikā pārslimojušas ar Covid-19, „Johnson&Johnson” jeb „Jannsen” pirmās potes 
vai „Pfizer/Biontech” vai „Moderna”abu pošu saņemšanas ir pagājušas vismaz 14 
dienas, savukārt „AstraZenica”gadījumā – no 22. līdz 90.dienai pēc pirmās potes 
saņemšanas vai uzreiz pēc otrās potes saņemšanas.   
 

Būsim kopā, ievērojot valstī noteiktos drošības pasākumus, un baudīsim visu, 
ko Dievs mums būs sagatavojis šajā īpašajā tikšanās reizē. 

 

Draudzes dienu organizatori 
 
 

Attālināto klusuma rekolekciju iespēja  

No 29.jūlija līdz 1.augustam Lielvārdes Mācītājmuižā noturēsim 
individuāli vadītās garās nedēļas nogales rekolekcijas, pielāgojot to norisi valstī 
noteiktajām prasībām.  

Pilnā mērā rekolekcijas var piedzīvot tikai klātienē, tomēr tiem, kuriem kādu 
iemeslu dēļ tas nav iespējams, esam sagatavojuši iespēju rekolekcijās piedalīties 
attālināti (šajos pašos datumos - 29.07. - 01. 08.). Lai piedalītos rekolekcijās 
attālināti,  būs nepieciešama iespēja uz visu rekolekciju laiku nodrošināt sev  



 
vienatni, kā arī atbilstošu interneta piekļuvi 
videozvanam. Par šo iespēju interesēties  
e-pastā: medne.mara@gmail.com 
 

draudzes locekle Māra Medne 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 atvaļinājumā  
no 21. jūnija – 11. jūlijam. 
 
 
 
 
 
 

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 
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