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Būsim uzmanīgi cits pret citu, rosināsim uz 
mīlestību un labiem darbiem (Ebr. 10:24) 
 
 
 

Oktobra pirmajā svētdienā svinam Ražas 
svētkus. Mums tā ir iespēja pārdomāt, kā Dievs 
ir mūs svētījis šajā gadā ar zemes un cita veida 
augļiem. Dievs vēlās, lai kristieša sirds ir kā 
auglīgs tīrums, kurā Dieva Vārds rada labus 
augļus. Par to savā veidā runā mēneša lozungs. 
“Būsim uzmanīgi cits pret citu!” saka vēstules 
Ebrejiem autors. Šajā izteikumā ir kāda nianse, 
kas latviešu tulkojumā paliek nepamanāma. 
Domājiet par to, lai jūsu attieksme vienam pret 
otru ir tāda, kas pamudina uz mīlestību un 
labiem darbiem. Mēs atrodamies savstarpējā 
mijiedarbībā ar citiem cilvēkiem. Tas ir tik 
ikdienišķi un dabiski, ka mēs pat tam 
nepiegriežam īpašu vērību. Kāda ir šī 
mijiedarbība, ko mēs saucam par attiecībām. Kā 
mūs iespaido citi kristieši? Kā mēs iespaidojam 
citus kristiešus? Mūsu attieksmei ir jābūt tādai, 
kas iedvesmo uz mīlestību un labiem darbiem. 
Kā to panākt? Vai pietiks ar to, ja mēs 
skandināsim un viens otram nenogurstoši 
atgādināsim, ka mums jātiecas pēc mīlestības 
un labiem darbiem. Šķiet, ka ar to būs par maz. 
Vislabāk iedvesmo personiskais piemērs. 
Mēneša lozungs mūs aicina dzīvot tā, lai mūsu 
dzīve var kalpot kā piemērs un iedvesmas avots 
citiem kristiešiem.  

 

Rīgas Doma draudzes 

ZIŅOJUMI 

 

3. oktobris 
12:00 Dievkalpojums  

(Pļaujas svētki) 
 

5. oktobris 
19:00 Bībeles stunda Zoom platformā 
 

10. oktobris 
12:00 Svētdienas skolai  

sākas mācību gads   
 

12. oktobris 
19:00 Bībeles stunda Zoom platformā 
 

19. oktobris 
19:00 Bībeles stunda Zoom platformā 
 

26. oktobris 
19:00 Bībeles stunda Zoom platformā 
 

31. oktobris 
 12:00 Dievkalpojums   

         (Reformācijas 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  OKTOBRĪ 

2021 
OKTOBRIS 



 
Doma draudzes Bībeles studiju cikls “Ceļš” 
  

Laikā, kad tikšanās klātienē ir ierobežota, īpašu vietu mūsu draudzes dzīvē ieņem 
Bībeles stundas Zoom vidē. Tā ir iespēja klausīties mācītāja sagatavotu ievadu Bībeles 
tēmā vai nodaļā, kā arī pārrunāt to ar citiem nelielās grupās.  

Šim “mācību gadam” esam izvēlējušies tēmu CEĻŠ. Mēs visi esam ceļā. Savā dzīves 
ceļā, savā garīgajā ceļā. Sešu nodarbību Bībeles stundu ciklā iepazīsimies ar 6 Bībelē 
aprakstītām personībām: Abrahams, Jāzeps, Mozus, Jona, Jānis Kristītājs, 
Jāzeps (Marijas vīrs), Marija, Jēzus. Apskatīsim to, kā ceļa tēma parādās Bībelē un mūsu 
dzīvē. 

Bībeles stundas notiks otrdienu vakaros plkst. 19:00. Nodarbības uzbūve paliek 
līdzšinējā - sākumā tēmas un attiecīgās nodaļas ievirze no mācītāja, tad seko pārrunas 
un diskusijas grupās.  

Pirmā nodarbība "Zoom" platformā 5. oktobrī plkst. 19.00 (pieslēgšanās sākot no 
plkst. 18.45). Ikviens ir laipni aicināts pievienoties! Saite būs atrodama doms.lv.   

 

mācītājs Elijs Godiņš 
 
 Ceļš 
 
Pateicība Dievam par žēlastību un mīlestību! Pateicība mūsu mācītājiem par 

ierosinājumu domāt, lūgties un meklēt atziņas par savu ceļu. Arī es lūdzos un pārdomāju,  
lai saprastu, vai esmu uz pareizā ceļa. 

Mans ceļš ir ļoti līkumains, ar krustojumiem, un ir gadījies, ka krustojumā esmu 
izvēlējusies virzienu pēc sava prāta, bet tad varu pateikt, ka šis ceļa posms ir bijis drūms, 
vientuļš un brīžiem  pat  bezcerīgs. Paldies Dievam, ka man bija dota iespēja atgriezties 
un virzīties tajā pašā ceļā, bet tikai jau ar Kristu! Kamēr mēs ceļojumā atļaujam Jēzum 
būt blakus, dziedēt rētas, ko ieguvām, ceļojot vienatnē, rādīt mums pareizo virzienu, tad  
dzīves ceļš būs piepildīts! 

Kaut arī katram mums savs ceļš ejams, bet es pateicos Dievam, ka mūsu ceļi 
sakrustojas Doma draudzē, ka varu augt un piedzīvot Dieva darbus kopā ar Jums, brāļi 
un māsas Kristū!  Ne vienmēr  ceļš  būs viegls, kā varbūt gribētos, bet man tas kļuvis 
interesants, aizraujošs, ar jauniem izaicinājumiem un ar Dieva mīlestības eņģeļiem ceļā, 
ko sajūtu arī Doma draudzes māsās un brāļos, no kuriem mācos kalpot un mīlēt! 

Doma draudzes finanšu informācija 
Kopējā ceļā mums nepieciešami arī līdzekļi Dieva darbam. Septembrī saziedojām 5 

727 eiro un izlietojām 5 359 eiro. Lai Dievs Jūs bagātīgi svētī!  
Jautājumiem un ierosinājumiem: e-pasts ludaganina@inbox.lv,  t.29211812  

  

mantzine Ludmila Ganiņa 
 



 
Priecīga ziņa visiem mazajiem un viņu vecākiem! 
 

10. oktobrī ar lielu prieku sagaidīsim bērnus, lai kopīgi uzsāktu jauno 
svētdienas skolas mācību gadu! Svētdienas skolā aicināti bērni no 3 līdz 9 gadu 
vecumam, lai  iepazītu Dievu caur rotaļu. Savukārt jaunākie bērniņi kopā ar vecākiem 
aicināti pavadīt laiku baznīcas rotaļu stūrītī.  

Svētdienas skolā izmantosim gan Godly Play (Dievišķā rotaļa) metodi, gan 
tradicionālās mācību metodes, caur kurām bērni iepazīs svētos stāstus, līdzības, 
liturģiskās darbības un klusuma nozīmi.   

Godly play ir Montessori pedagoģijā balstīta reliģiskās audzināšanas metode, ko var 
lietot mājās, skolā, svētdienas skolā, lai bērniem mācītu par Dievu viņiem saprotamā 
veidā. Bērni tiek aicināti piedzīvot stāstus kopā ar Lielo, Visuvareno Dievu! Tā ir 
atklājumu metode, kas iesaista visu bērnu – rokas, sirdi, sajūtas, prātu, intuīciju. Tas ir 
labākais veids, kā uzņemt un saglabāt visu to, ko esam mācījušies. Bērniem ir iespēja 
ieiet stāstā, brīnieties par to un radīt kaut ko, kam ir nozīme viņa paša dzīvē. 

Nodarbības notiks katru svētdienu Dievkalpojuma laikā, ja sapulcēsies 3 un vairāk 
bērni.  

Lai pieteiktos nodarbībā, lūdzam aizpildīt anketu https://ieej.lv/svetdienasskola  
Ja jums rodas kādi jautājumi, lūdzam sazināties ar svētdienas skolas vadītāju Santu 

Kaļāni - Brokāni, tālr. nr. 26656740; e-pasts: santa.kalane@gmail.com 
 

Lai nodrošinātu drošu klātienes apmācību, mums visiem kopā jāievēro 
epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai: 
Dodoties uz baznīcu, vispirms pārliecinieties, ka jums nav slimības pazīmju – 
paaugstinātas temperatūras, klepus, iesnu, galvassāpju u.c.  

Dievnamā jāievēro sekojošais:  
*2 metru distancēšanās,  
*jādezinficē rokas  
*jālieto mutes un deguna aizsegu (sejas masku drīkst nelietot bērni līdz 7 gadu 

vecumam).   
Nodarbības notiek ne vairāk kā 10 bērniem vienā grupā.  
 

Svētdienas skolas vadītāja Santa Kaļāne-Brokāne 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ieej.lv/svetdienasskola
mailto:santa.kalane@gmail.com


 
Par Doma kori 
 
Mūsu draudzes kora diriģents Toms 

Kazimirisaņecs pēc ilgākām pārdomām ir izlēmis 
pārtraukt savu kalpošanu kora diriģenta amatā. 

Toms uzņēmās šo amatu 2017. gadā, kad 
iepriekšējais diriģents un Doma mūzikas dzīves 
vadītājs Guntars Prānis kļuva par Mūzikas 
akadēmijas rektoru. Līdz tam Toms Doma korī 
darbojās kā kormeistars.   

Respektējot Toma lēmumu, vēlos draudzes 
vārdā sirsnīgi pateikties Tomam par kora 
vadīšanu, ieguldītajām pūlēm un labo 
sadarbību.   

Patreizējos apstākļos, kad kora dzīve ir visur 
apgrūtināta ar dažādiem ierobežojumiem, nav 
mērķtiecīgi aicināt jaunu kora vadītāju. Tādēļ 
esam izlēmuši atlikt kora darbības atsākšanu, 
līdz apstākļi būs tam labvēlīgi.  
 

mācītājs Elijs Godiņš 
 

 
 

     
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 

 

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 no 2.– 3. oktobrim 
dekānu tikšanās Daugavpilī  
 

Māc. Sandis Ratnieks no 1.– 4. 
oktobrim komandējumā Vācijā. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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