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Saturs (kursa anotācija) 

Šis kurss veidots kā informatīvs un metodisks materiāls, ar kuru LA studenti (topošie mācītāji un 

draudžu darbinieki), iegūst praktiskas iemaņas, kas ir būtiski nepieciešamas uzsākot un turpinot 

kalpošanu. Kursā tiek aplūkoti dažādi kalpošanas organizācijas un namturības modeļi, kas tiek 

lietoti pasaules luterisko Baznīcu praksē, salīdzinot tos ar LELB pieņemto kārtību. Topošie 

garīdznieki un draudžu darbinieki tiek iepazīstināti ar dažādām metodēm, kā veidot un vadīt 

projektus, organizēt darba plānošanu, vadīt un sagatavot pasākumus, kuros iesaistīts lielāks vai 

mazāks skaits dalībnieku. 

Tiek sniegtas zināšanas draudzes darba organizēšanai, atbildību noteikšanai, atbilstošu kandidatūru 

izvēlei organizatoriskā jomā, kas ir nepieciešamas, sagatavojot draudzi un tās vadību kā vienotu 

komandu kalpošanai. Kursa ietvaros tiek izskaidrotas LELB Satversmes, mācītāju kalpošanas 

noteikumu un citu LELB iekšējā un ārējā jurisdikcijā nostiprināto noteikumu prasības un iespējas, 

kuras nepieciešamas, organizējot mācītāja kalpošanu draudzēs, veidojot attiecības ar vietējām 

pašvaldībām, valsts institūcijām un citām organizācijām, kā arī ar privātpersonām, tai skaitā 

draudžu locekļiem.  

Studenti tiek iepazīstināti ar LELB kalpojošo darba nozaru darbu, to mērķiem un uzdevumiem un 

tiek paskaidroti visi iespējamie sadarbības mehānismi, lai to turpmāk varētu izmantot draudzes 

kalpošanas un vadības darbā.  

Mērķi 

Sniegt zināšanas, prasmes un iemaņas, kā arī vadības metodikas resursus topošajiem mācītājiem un 

draudžu darbiniekiem, lai tie spētu plānot un pilnvērtīgi vadīt draudzi. 
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Sasniedzamie rezultāti 

 Zināšanas 

Pēc veiksmīgas studiju kursa apgūšanas studenti zinās: 

Vērtēšana 

- kristīgas namturības principus un to pamatojumu Svētajos Rakstos; 

- LELB un draudzes administratīvo struktūru; 

- LELB un draudzes administratīvo darbību, tās principus. 

- 1. patstāvīgais darbs 
- 2. patstāvīgais darbs 
- Eksāmens 

 Prasmes 

Pēc veiksmīgas studiju kursa apgūšanas studenti pratīs:  

 

- diskutēt un argumentēti pamatot savu viedokli par Namturības 

principiem; 

- argumentēt un ierosināt procesus draudzes vadības ietvaros; 

- darboties komandā un to vadīt; 

- vadīt plānošanas un darba procesus; 

- strādāt ar juridiskajiem, administratīvajiem dokumentiem; 

- patstāvīgi veikt nepieciešamos lietvedības procesus  saskarsmē ar 

draudzes locekļiem, LELB iekšienē, ar valsts institūcijām un 

sabiedrību; 

- izstrādāt un realizēt dažādus projektus sabiedrībā un draudzē. 

 
1. patstāvīgais darbs 

-  
- 2. patstāvīgais darbs 
-  

- Eksāmens 

 Kompetences 

Pēc veiksmīgas studiju kursa apgūšanas, studenti spēs: 

 

- piedalīties ar ieteikumiem un konstruktīviem argumentiem darba 

plānošanā; 

- mācīt kristīgas namturības principus savās draudzēs. 

- 2. patstāvīgais darbs 
Eksāmens 

PILNA LAIKA STUDIJAS 

Lekciju un semināru plāns 

 
Tēma   
 

Akadēmiskās 
stundas (45 min) 

   
1 Ievads. Bibliskais skatījums uz organizāciju un namturību. 

Īss vēsturisks atskats uz luterisko baznīcu praksi šajā jomā. 
Luterisko baznīcu šodienas prakse pasaulē. 

4 

2 LELB Satversme. Tās prasības attiecībā uz mācītāja kalpošanu, uz draudzi. 

Kalpošanas noteikumi.   
2 

3 Kalpošanas dāvanu pielietojums. Attieksme pret naudu un mantu. 2 

4 LELB vadība, struktūra.   2 

5 LELB likums, attiecības ar valsti. 2 

6 Lietvedības prasības mācītāja un draudzes kalpošanā.   8 

7 Vadības teorija. Draudzes vadība, struktūra, to veidošana. 8 

8 Seminārs 4 

9 LELB darba nozares to darbība un saikne ar draudzi 2 
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10 Jēdziens „projekts”. Projekta veidošana, vadīšana un kontrole.   6 

11 Plānošana. Teorētiska un praktiska nodarbība. 4 

12 Noslēguma seminārs. 4 

 KOPĀ  48  

Patstāvīgā darba plāns  

Patstāvīgais darbs  Stundu skaits izpildei  

1. Izpētīt kādu no namturības tēmām un sagatavot prezentāciju. 18 

2. Sagatavot projektu baznīcas teritorijas (ēkas) labiekārtošanai 18 

Gatavošanās gala pārbaudījumam. Pamatliteratūras apgūšana. 36 

KOPĀ 72 

Plānoto studiju rezultātu sasniegšanas pārbaude  

 
Plānotie studiju rezultāti   

% no gala vērtējuma  
Zināšanas   Prasmes   Kompetences   

1. Patstāvīgais darbs + +  20 

2. Patstāvīgais darbs + + + 20 

Eksāmens   + +  + 60 

KOPĀ        100%   

Literatūra 

Pamatliteratūra 

1. Congregational Stewardship Workbook 2000, The Lutheran Church—Missouri Synod, 
Department of Stewardship Ministry. 

2. LELB Satversme, mācītāju kalpošanas noteikumi, citi normatīvie dokumenti.   
3. Džeims P. Lūiss. Projektu vadīšanas pamati. Puse Plus, 2001. 
4. Caune J., Dzedons A., Pētersons L. Stratēģiskā vadīšana. Kamene, 2000.   

Papildliteratūra 

1. Bahanovskis V. Praktiskā lietvedība. Kamene, 2002. 
2. Rush M. Management: A Biblical Approach. Victor Books SP Publications, 1983. 
3. Senske K. Executive Values: A Christian Approach to Organizational Leadership. Minneapolis: 

Augsburg Books, 2003. 
4. Heifetz R.A. Leadership without Easy Answers. 

The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, Thirteen printing, 2003. 

Interneta resursi 

1. https://static1.squarespace.com/static/5122917ce4b08a7615958803/t/51a62dbde4b0a3
b5e5225497/1369845181656/biblical+stewardship+principals.pdf 

2. https://static1.squarespace.com/static/5122917ce4b08a7615958803/t/51a62b17e4b002
3f4bfc086a/1369844503266/tithes+and+offerings.pdf  

https://static1.squarespace.com/static/5122917ce4b08a7615958803/t/51a62dbde4b0a3b5e5225497/1369845181656/biblical+stewardship+principals.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5122917ce4b08a7615958803/t/51a62dbde4b0a3b5e5225497/1369845181656/biblical+stewardship+principals.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5122917ce4b08a7615958803/t/51a62b17e4b0023f4bfc086a/1369844503266/tithes+and+offerings.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5122917ce4b08a7615958803/t/51a62b17e4b0023f4bfc086a/1369844503266/tithes+and+offerings.pdf
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3. https://static1.squarespace.com/static/5122917ce4b08a7615958803/t/51a63058e4b05c
5952dcd468/1369845848659/principles+of+cong+budgeting.pdf  

4. https://in.lcms.org/wp-content/uploads/2015/10/Building-an-Effective-
Committee.pdf  

5. http://www.lcmsed.org/images/whole-LifeStewardship.pdf 

  

https://static1.squarespace.com/static/5122917ce4b08a7615958803/t/51a63058e4b05c5952dcd468/1369845848659/principles+of+cong+budgeting.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5122917ce4b08a7615958803/t/51a63058e4b05c5952dcd468/1369845848659/principles+of+cong+budgeting.pdf
https://in.lcms.org/wp-content/uploads/2015/10/Building-an-Effective-Committee.pdf
https://in.lcms.org/wp-content/uploads/2015/10/Building-an-Effective-Committee.pdf
http://www.lcmsed.org/images/whole-LifeStewardship.pdf
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www.lelb.lv 
1. http://www.lelb.lv/lv/?ct=privatuma_plitika 
2. http://www.lelb.lv/lv/?ct=padomes_velesanas 
3. http://www.lelb.lv/lv/?ct=noteikumi_instrukcijas 

www.likumi.lv 
1. https://likumi.lv/ta/id/184625-latvijas-evangeliski-luteriskas-baznicas-likums 
2. https://likumi.lv/ta/id/90223-civillikums-pirma-dala-gimenes-tiesibas 

http://www.lelb.lv/
http://www.lelb.lv/lv/?ct=privatuma_plitika
http://www.lelb.lv/lv/?ct=padomes_velesanas
http://www.likumi.lv/
https://likumi.lv/ta/id/184625-latvijas-evangeliski-luteriskas-baznicas-likums
https://likumi.lv/ta/id/90223-civillikums-pirma-dala-gimenes-tiesibas

