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      2022   
 

Gatavojoties šī gada draudzes sapulcei, esam apkopojuši draudzes dzīves 
pārskatu šajā speciālizdevumā.  

Sapulce notiks 3. aprīlī  plkst. 14:00 Kapitula zālē. 
 
 
 

Pārskats par Doma draudzes garīgo dzīvi 2021. gadā 
 

Mēs dzīvojam no Dieva žēlastības. Arī 2021. gads ir bijis apliecinājums tam, kā Dievs savu 
Baznīcu un mūsu draudzi uztur un vada.  

Šajā laikā, kad bija jāpiedzīvo tik daudzi ierobežojumi, no jauna jādomā, kas ir mūsu 
garīgās dzīves pamats. Tie ir Dieva žēlastības līdzekļi - Dieva vārds un Sakraments. Mums ir 
svarīgi, ka Dievgaldā varam tikt savienoti ar Kristu, un, ka varam saņemt garīgo barību Dieva 
vārdā. Ap šīm 2 lietām arī veidojās mūsu draudzes garīgā dzīve pagājušā gadā. Arī kopīgas 
lūgšanas un sadraudzība tika kopta iespēju robežās.  

 
Dievkalpojumi 2021. gadā ir notikuši bez pārtraukumiem. Tie notika, ievērojot dažādos un 

mainīgos nosacījumus, bet Domā saņemt Dieva vārdu un dievgaldu bija iespējams ik 
dienas. Dievkalpojumu apmeklējums ir bijis ļoti dažāds. Svētdienās tas ir bijis, sākot no 10 
- 15 cilvēkiem stingro ierobežojumu laikā, līdz pilnai baznīcai Ziemassvētkos. Svētdienas 
dievkalpojums vienmēr un arī šajā gadā ir bijis garīgās dzīves centrā. 

Bībeles stundas, kuras aizsākām 2020. gadā, esam turpinājuši arī 2021. gadā Zoom platformā. 
Pagājušā gadā notika 3 Bībeles stundu cikli: Gara auglis (Gal 5:22-23), Rutes grāmatas 
studija un “Ceļš”, kur apskatījām īpašas personības Bībelē. Kopā tika noturētas 22 
mācītāju vadītas nodarbības. 

Klātbūtne un pieejamība digitālajā vidē arī pagājušā gadā bija mūs redzes lokā. Pieaugot 
iespējām tikties klātienē, savu kalpošanu sociālajos medijos esam samazinājuši. Tomēr 
esam saglabājuši iespēju klausīties ierakstus no svētdienas sprediķiem un vadītajām 
lūgšanām. Visiem interesentiem ir pieejami arī Bībeles stundu audio ieraksti. Tas viss ir 
pieejams vietnēs Spotify un SondCloud, meklējot: Doma draudze. 

 
 

Mazliet statistikas.  
Aktīvo draudzes locekļu kopskaits uz 2022.g. 1. janvāri ir 304, kas ir par 19 draudzes 
locekļiem mazāk kā pērn. Šajā laikā par vidējo dievkalpojumu apmeklējumu ir grūti ko 
sacīt, jo apstākļi ir bijuši ļoti mainīgi un ļoti specifiski. Pagājušajā gadā ir kristīti 4 bērni un 
ar kristību un iesvētību draudzei pievienojušies 14 jauni draudzes locekļi. 

 
 

Cik vien tas ir bijis iespējams, arī pagājušā gadā notika īpaši notikumu, bet par tiem 
varēsiet uzzināt no sekojošajiem draudzes nozaru pārskatiem. 
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Gribu īpaši patiekties visiem kalpotājiem, kuri arī šajos sarežģītajos apstākļos ir 
turpinājuši kalpot! Tagad, kad ierobežojumi mazinās, aicinu arī citus raudzīties uz to, kā katrs 
varam kalpošanā iesaistīties, lai Dieva svētības dāvātu citiem un saņemtu arī sev! 

 

Dievs mūs ir svētījis un uzturējis līdz šim, un mēs varam ne tikai droši paļauties, ka Viņš 
mūs arī uzturēs turpmāk, bet iet un kalpot mūsu draudzē, paļaujoties, ka tas ir Dieva darbs un 
viņš to svētīs.  

mācītājs Elijs Godiņš 
 

Pārskats par Doma draudzes namturību 2021. gadā 
 

Pateicoties Dieva žēlastībai, Rīgas Doma draudzes padome un valde nodrošināja LELB 
Satversmē draudzei noteikto uzdevumu izpildi Covid-19 krīzes otrajā gadā. 2021.gadā Doma 
draudzes nozarēm un kancelejas darbībai bija plānots izmantot draudzes  padomes piešķirto 
finansējumu 76’221 € apmērā un plānoja 73’580 € ieņēmumus. Doma draudze ievēroja valstī 
noteiktos ierobežojumus, tādēļ svētdienas skola, sadraudzība, Alfa kursa klātienes nodarbības 
un kora mēģinājumi nevarēja notikt. Noteikto ierobežojumu dēļ 2021.gadā nenotika pasākums 
Doms Bērniem.  

Covid-19 radītā krīze motivēja draudzes locekļus aktīvāk ziedot. Doma draudzes budžeta 
ienākumu daļa veidojas no kolektēm, draudzes locekļu un juridisku personu ziedojumiem. 
2021.gadā draudzes ieņēmumi no ziedojumiem bija 80’772 €. Ziedojumu sadalījums - draudzes 
darbības nodrošināšanai 65’066 €  un mērķziedojumi  konkrētām programmām 15’706 €.  
Salīdzinot ar 2020.gadu, kopējais draudzes locekļu ziedojumu apjoms palielinājās par 13’226 €. 

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 74’626 €. Draudzes darbiniekam alga kopā ar nodokļiem 
sastādīja 2’002 €, nozaru darbības nodrošināšana 5’949 €; LELB kopīgajām vajadzībām, GASN 
un Rīgas prāvesta iecirknim draudze kopā pārskaitīja  7’378 €. Garīdznieku atalgojuma fonds, 
kurā 2021.gadā draudze iemaksāja 35’422 €, nodrošina mūsu draudzes mācītāju Sanda 
Ratnieka un Jāņa Cepurīša algas. 2021.gadā draudze saņēma mērķziedojumu no Zviedrijas 
4’943 € apmērā, kurš tika izmantots LELB Diakonijas bērnu centra Arken organizētajai vasaras 
nometnei. 

Draudzes locekļiem un mācītājiem sniegtās palīdzības izmaksas sastādīja kopā 7’340 €. 
Draudzes administratīvie, transporta un kancelejas izdevumi sastādīja 7’333 €. No līdzekļiem, 
kuri tika ziedoti konkrētām draudzes vajadzībām un programmām, tika iztērēti 4’257 €. No 
tiem 2’945 €  - Korda Meijera apgleznotā vējtvera restaurācijai. Draudzes naudas līdzekļu 
atlikums uz atskaites gada beigām ir 43’262 €. 

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 2022.gada budžeta 
izdevumus apstiprināja 81’378 € apmērā un plānotos ienākumus 69’900 €. Tas nodrošinās 
nozaru darbību, paredzot palielināt mācītāja atalgojumu 2019.gada līmenī. Diemžēl Doma 
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draudzes kora diriģents 2021.gadā atstāja savu amatu, tādēļ koris pašlaik nedarbojas. 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 mācītāja dzīvesvieta.  

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, 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 2021.gadā, kas iezīmējas ar 2. gada pandēmijas laika mūzikas dzīvi:  
• Otrajā Covid gadā draudzes muzikālā dzīve neapsīka – ja koriem nebija ļauts darboties, 

tad mūzika dievkalpojumos neizpalika. Aicināti kalpot bija dažādi solisti, turpinājām 
Ērģeļu mesas, kad galvenais solists bija mūsu izcilās Walcker ērģeles. Īpašs muzikāls 
noformējums TV dievkalpojumos – Barikāžu atceres 30. gadadienas dievkalpojumā, 
Lieldienās, Rīgas svētku laikā, 18. novembrī un Ziemassvētku vakarā. 

• Ievērojot valstī noteiktos ierobežojumus, līdz pat 2021. gada novembrim atturējāmies no 
dziedāšanas dievkalpojumos. Lai atjaunotu dziedātprieku un atkal dziesmās arvien 
skanīgākām balsīm slavētu Dievu, ar pagājušā gada novembri sākām mūsu dziesmu 
dievkalpojumus, kuros iekļautas vairāk kopdziesmas, kā ierasts. Paldies 
priekšdziedātājiem/ kantoriem par kalpošanu un palīdzību draudzes dziedāšanā! 

• Nenoliedzami pagājušā gada Covid-19 pandēmijas dēļ ieviestie ierobežojumi ļoti 
ierobežoja draudzes kora darbību. Kora vadītājs Toms Kazimirisaņecs izbeidza savu 
darbību draudzes kora diriģenta amatā, bet kā draudzes loceklis turpina kalpot mūsu 
dievkalpojumos, kuplinot tos ar muzikāliem priekšnesumiem vokālu ansambļu sastāvā. 

• Arī koncertdzīve gada pirmajā pusgadā neapsīka – tā pārgāja digitālajā vidē, ko 
nodrošināja Rīgas Doma darbinieki sadarbībā ar Latvijas Radio un KISC. Notika jauno 
komponistu jaundarbu koncerts un vairāku ērģelnieku un komponistu jubileju koncerti – 
Kristīne Adamaite, Aivars Kalējs, Pauls Dambis, Romualds Jermaks u.c. Daļa no tiem vēl 
joprojām skatāmi Doma mājaslapā sadaļā koncerti un portālā Diva.lv. Īpaši Latvijas TV 
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izskanēja arī koncerts Barikāžu atceres 30-tajai gadadienai, kurā piedalījās LELB 
arhibīskaps Jānis Vanags, Latvijas profesionālie kori un instrumentālisti Sigvarda Kļavas 
vadībā. Savukārt Ziemassvētku vakarā savos TV ekrānos varējām vērot ne tikai 
dievkalpojuma translāciju no Rīgas Doma, bet arī kora Ave Sol koncertu, kur pievienojās 
arī abas izcilās māsas Balanas un diriģents Andris Veismanis. 

• Ar 2021. gada jūliju atsākām koncertu norisi klātienē. Izskanēja Guntara Prāņa jubilejas 
koncerts Gratias (tā ieraksts atrodams www.diva.lv), 34. Starptautiskais Ērģeļmūzikas 
festivāls RĪGAS DOMS, latviešu mūzikas festivāls Latvijas rudens un neizpalika arī 
Ziemassvētku koncertu cikls. Turpinām sadarbību ar izcilākajiem Latvijas un ārvalstu 
ērģelniekiem, Latvijas radio kori un VAK Latvija, Sigvardu Kļavu un Māri Sirmo, orķestri 
Rīga un daudziem citiem kolektīviem un solistiem. Kā ierasts, turpinām tradīciju, rīkojot 
pusdienlaika Piccolo koncertus, kur arī Jūs esat aicināti ienākt Domā un uz mirkli 
veldzēties Doma ērģeļu skaņās. 

• 2021. gada sākumā mūsu Walcker ērģelēm tika uzstādīts jauns galvenais motors. Lai 
Dievam slava, ka tas ir izdevies, jo bez jaunām ”plaušām” mūsu instruments vairs 
nevarēja iztikt. Tāpat mums ir izdevies iegādāties jaunas digitālās ērģeles, kuru mērķis ir 
lietot tās situācijās un vietās, kur nav šāda instrumenta. Tās ir pārvietojamas un esam tās 
izmantojuši dziesmu dievkalpojumos, tās skanēja Lielās mūzikas balvas ceremonijā šā 
gada martā, kā arī tās ir ērti lietojamas dažādiem mēģinājumiem u.c. 

• Pagājušā gada laikā esam radījuši jaunu dokumentālu filmu par mūsu Walcker ērģelēm, 
filmas pirmizrādi redzēsim šā gada Lieldienās tieši pirms TV Dievkalpojuma. Lai pateicība 
dekānam Elijam Godiņam, ērģeļmeistariem Viesturam Ilsumam un Mikum Dzenītim, 
tāpat Ronaldam Lūsim, režisorei Žaklīnai Zāberei-Gāgai un producentam Laurim Treijam 
par ieguldījumu filmas tapšanā. 

Lai Dievs dod mums izturību! Gads nav bijis viegls, bet mēs neesam apstājušies nest Dieva 
vārdu caur mūziku un darīsim to arī turpmāk.  

 draudzes ērģelnieks: Aigars Reinis 
 

Svētdienskola 
 

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

Kalpotāji: Vēsma Pusbarniece un Santa Kaļāne-Brokāne  
Bērnu vecums: no 3-11 gadiem 
Bērnu skaits: 12 bērni 
Skolas darbība: klātienē tikāmies 4 reizes, ierobežojumu laikā komunicējām ar vecākiem 
elektroniski. 
Mācību programma: Godly play stāsti īpaši iekārtotā vidē un rotaļnodarbības, izmantojot 
programmu "Pieaugot Kristū". Šis materiāls tiek papildināts ar Bībeles lasījumiem, 
dziesmām, rotaļām, darba lapām un radošajiem darbiem. 

Pateicamies Dievam par šī gada lielo bērnu pulku! Jūtam, ka mēs visi esam 
sailgojušies gan pēc kopā būšanas, gan pēc īpašās sajūtas, ko sniedz esība baznīcā. 

http://www.diva.lv/
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Paldies par atbalstu Baufalu ģimenei, gatavojot svētku cienastus, bērnu vecākiem, 
kas palīdz sakopt telpas pēc nodarbībām, un draudzei par iecietību, mīlestību pret 
bērniem. 

Paļaujamies un ticam, ka jaunajā mācību gadā varēsim īstenot jau iepriekš 
izvirzītos  uzdevumus: 

*veidot regulāru sadraudzību ar citām svētdienas skolām; 
*labiekārtot rotaļu stūrīti jaunākajiem draudzes locekļiem; 
*uzrunāt jaunus kalpotājus/palīgus šajā nozarē. 

Lai mums visiem kopā izdodas vairot bērnos paļaušanos, ticību Dievam un iedegt 
prieka dzirksti par saskarsmi ar Viņu! 

 

Nozares vadītājs: Santa Kaļāne-Brokāne 
 

Iesvētes mācība - Alfa kurss 
Nozares vadītājs: Liene Baltgaile 

2021.gada pavasara kurss (15.-ais kurss). Brīvprātīgo skaits: 2021.g. pavasara kurss –tā kā 
kurss norisinājās attālināti, bijām tikai 4 komandas kalpotāji+ mācītāji Sandis Ratnieks, Jānis 
Cepurītis un Elijs Godiņš. 2021.g. rudens kurss – Rudens kursam pieteicās tikai 5 dalībnieki un 
tāpēc nolēmām rudens Alfa kursu atcelt. 

Budžets: 2021.gadā – kopējais budžets bija 1025€, bet, tā kā pavasara kurss norisinājās 
tiešsaistē un rudens kurss nenotika, tad budžets gandrīz netika tērēts, tikai neliela summa 
noslēguma svinībām pavasarī. 
1. Nozares mērķis un uzdevumi pārskata periodā 2021.gadā 

a) Sludināt Evaņģēlija vēsti, diemžēl attālināto mācību dēļ nevarējām izbaudīt kopību un 
sadraudzību klātienē; 

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. 
2. Paveiktais pārskata periodā 2021. gadā 

Rīgas Doma draudzē notika viens Alfa kurss. Kurss sastāv no 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 
(15.-ais Alfas kurss) norisinājās no 25. janvāra līdz 26 aprīlim un kursu apmeklēja 13 
dalībnieki. 

3. Nozares darbības pašvērtējums, problēmu analīze un priekšlikumi turpmākai attīstībai 
a) Turpinās regulāra Alfa kursa norise. 2021.gadā veiksmīgi noritēja pavasara Alfa kurss, 

savukārt rudens sezonas kurss tika atcelts. Caur lektoriem, kuri runā 45 minūtes par 
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kristietības pamattēmām (kas ir Jēzus, lūgšana, Bībeles 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 2021. 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; 
d) 2021. gadā Covid-19 dēļ nenotika nedēļas nogales izbrauciens. 

4. Turpmākie nozīmīgākie uzdevumi 2022.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 un arvien grūtāk paliek nokomplektēt kalpotāju 
komandu. Bieži vien arī trūkst tādu cilvēku, 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. 

f) Pārdomāt rudens sezonas Alfa kursa norisi. 
Nozares vadītājs: Liene Baltgaile 

 

Lūgšanu grupa 
Gavilējiet Dievam, visi, kas virs zemes!  

Apdziediet Viņa vārda godu, godību lieciniet Viņa slavai (Ps 66: 1-2) 
 

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 laikā. 

Doma draudzes lūgšanu grupa nepārtraukti darbojas kopš 2003.gada. Arī Covid 
pandēmijas laikā mēs mazā sastāvā tikāmies klātienē, tieši tik, cik telpas platība atļāva, stingri 
ievērojot visus valstī noteiktos ierobežojumus. Sastāvu mainījām, lai būtu iespējams mazam 
skaitam tikties klātiene. Pārējie lūdzās mājās. Diemžēl arī tad no mūsu lūgšanu grupas 2 seniori 
ir  aizgājuši. Savukārt mums no jauna ir piebiedrojušies 2 jauni dalībnieki un nenogurstoši jau 
daudzu gadu garumā savienojamies lūgšanās ar draudzes locekli Indru, kas tagad dzīvo   
Francijā.   
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2. Paveiktais pārskata periodā. 
1. Nodrošinājām lūgšanas un aizlūgšanas par nedaudzajām draudzes aktivitātēm, ALFA kursu, 

draudzes locekļiem un kalpotājiem, par mācītājiem un dievkalpojumu norisi. 
2. Grupas seniori, atrodoties savā dzīvesvietā, aizlūdza par draudzi un aktuāliem 

jautājumiem. 
3. Darbojās lūgšanu ķēde negaidītās situācijās, sazinoties ar īsziņām un pa e-pastu. 
4. Vasarā, laikā, kad pandēmija bija pieklususi, izmantojām iespēju un lūgšanu  grupiņa divās  

svētdienās  izbrauca ekskursijās un piedalījās arī dievkalpojumos. Pirmajā reizē apskatījām 
Krimuldas baznīcu, mācītāja māju, Kaupo piemiņas vietu, Runtiņupīti un alu, Krimuldas 
muižu, ordeņa pilsdrupas, Siguldas jauno pili, Mores  kauju vietas, Suntažu pili un bijām 
dievkalpojumā Suntažu ev. lut. baznīcā. Otrajā reizē apmeklējām dievkalpojumu Talsu ev. 
lut. baznīcā un  apskatījām Talsu pilsētu, Talsu mācītājmuižu, Kārļa Amendas kapu, Kaives 
ozolu, Zigfrīda Annas Meierovica nāves vietu Birzuļos, Tukuma vecpilsētu.  

5. Piedalījāmies draudzes rīkotajās aktivitātēs. 
6. Apsveicām draudzes  seniorus  Ziemassvētkos.   

3. Nozares darbības pašvērtējums, problēmu analīze un priekšlikumi turpmākai attīstībai. 
2021.gadā lūgšanu grupa klātienē darbojās nepilnā sastāvā. Moderno telefonu un datoru 
neesamības dēļ nebija iespējas veidot video seansus. Sirsnīgs paldies visiem lūgšanu grupas 
dalībniekiem, gan mājās dzīvojošajiem, gan tiem, kas darbojās klātienē, par Jūsu mīlestību 
vienam pret otru, lūgšanām un aizlūgšanām.   

      

Nozares vadītājs: Māra Imanta 
 

Klusuma notikumi 
2021. gadā Doma klusuma notikumu komanda īstenojusi vairākus notikumus, 

pielāgojoties mainīgajiem pandēmijas apstākļiem.  
Visas vadītās lūgšanas - gan Adventa laika, gan Gavēņa laika - tika noturētas tiešsaistes 

platformā Zoom katra liturģiskā laika svētdienu vakaros. Šādi tika nodrošinātas desmit vadītās 
lūgšanas. Līdz šim katrā vakarā esam pulcējušies aptuveni 11 līdz 24 cilvēki. Lūgšanu ieraksti 
pieejami Doma draudzes straumēšanas vietnēs (Spotify, SoundCloud ). Tie tiek lietoti garīgās 
dzīves kopšanai - šobrīd vidēji viens ieraksts tiek noklausīts 30 reizes (ir vērojams klausījumu 
kritums, ko varētu skaidrot ar digitālo nogurumu - cilvēki ilgojas pēc aktivitātēm klātienē).  

2021. gada jūlija noslēgumā jau otro reizi draudzes individuāli vadītās klusuma 
rekolekcijas četru dienu garumā tika noturētas Lielvārdes mācītājmuižā. Muižu piepildīja 
astoņi dalībnieki un četru vadītāju komanda. Tajās ikviens dalībnieks varēja pabūt Dieva 
beznosacījuma klātbūtnē, dabā pie Daugavas un katru dienu svinēt dievkalpojumu svaigā gaisā 
ar dziesmām. Slava Dievam, ka  vasarā varējām veldzēties un atspirgt, kopā droši pulcējoties.  

Raugoties 2022. gadā un tajā plānotajos notikumos - Gavēņa laikā turpinās vadītās 
lūgšanas svētdienu vakaros plkst. 19.00 un noslēdz šo ciklu 18. aprīlī (Lieldienu pirmdienā). 
Paļaujoties uz Dieva žēlastību, 4. jūnijā Lielvārdes mācītājmuižā esam iecerējuši Klusuma dienu 
un no 4. līdz 7. augustam klusuma rekolekcijas.  Plašāku informāciju par šiem notikumiem,  
aicinām meklē Doma draudzes Facebook lapā vai  doms.lv .  

Nozares vadītājs: Māra Medne 
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