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Saturs (kursa anotācija) 

Kursā tiek paskaidrots jēdziens “garīgā dzīve”. Tiek iepazīti garīgas dzīves uzdevumi un 

galvenie motivācijas avoti, kā arī veicināta apziņa par garīgas prakses nozīmi. Studējošie 

tiek iepazīstināti ar holistiska garīguma pieeju un ar LELB piedāvātajiem garīgās aprūpes 

modeļiem un struktūrām, kas to īsteno. Veicināt izpratni par dažādiem holistiska garīguma 

virzieniem. Semināros un praktiskās nodarbībās tiek sniegta dažāda veida garīgās prakses 

pieredze un veidots studējošo individuālais garīgās aprūpes modelis. 

Mērķi: 
- iepazīstināt studentus ar Rietumu kristīgās tradīcijas galvenajiem garīgās prakses atzariem; 

- sniegt pieredzi dažādās dievbijības kopšanas tradīcijās, iespējās un veidos.  

Sasniedzamie rezultāti 

Zināšanas 

Pēc veiksmīgas studiju kursa apgūšanas studenti zinās: 

Vērtēšana 

- garīgās aprūpes un garīgas dzīves mērķus; 

- dažādus garīgās prakses tipus un veidus. 

Patstāvīgais darbs 

Eksāmens 

Prasmes 

Pēc veiksmīgas studiju kursa apgūšanas studenti pratīs:   

- izskaidrot garīgās prakses nozīmību; 

- kopt savu dievbijību ar dažāda veida garīgām praksēm. 

Eksāmens 

Kompetences 

Pēc veiksmīgas studiju kursa apgūšanas, studenti spēs: 

 

- pielietot dažādas garīgās prakses dvēseļkopšanā; 

- motivēt citus uz garīgas prakses pieredzi un to organizēt. 

Patstāvīgais darbs 

Eksāmens 
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PILNA LAIKA STUDIJAS 

Lekciju un semināru plāns   

 Tēma  
Akadēmiskās 

stundas (45 min)  

1. Ievads kursā. Garīgās aprūpes un garīgās dzīves jēdzieni, motivācija un 
mērķis. Prakses nozīmība – ortodoksija un ortoprakse. Aprūpes subjekti un 
modeļi. 

2 

2. Luteriska garīguma principi. Garīgo disciplīnu klasifikācija un praktizēšanas 
principi. Izvērtes lūgšana. 

4 

3. Ģeneratīvās prakses. Lectio divina, iztēles lūgšana.  4 

4. Klusuma prakses. Klusuma un vērības nozīme garīgā ceļā. Māksla būt 
vienam. Elpas loma.  Centrētības lūgšana un tās augļi.  

4 

5. Kreatīvās prakses. Mūzika, dziedāšana, dienasgrāmatas rakstīšana, 
improvizācija. Taize dziedājumi.  

4 

6. Aktīvisma prakses 1. Darbs, brīvprātīga kalpošana un liecināšana.  2 

7. Aktīvisma prakses 2. Studijas un ziedošana. Vienkāršības un apslēptības 
loma.  

2 

8. Attiecību prakses. Kopiena, paklausība, grupu prakses, dialogs, klausīšanās. 2 

9. Kustību prakses. Ķermeņa loma liturģijā. Sv.Benedikta lūgšana, lūgšana ar 
maņām, meditācija ejot, labirints, deja, ēšana. 

4 

10. Rituāli cikliskās prakses. Baznīcas gads. Dievkalpojums, grēksūdze, 
Sv. Vakarēdiens. Gavēnis. Rekolekcijas.  Svētceļojumi. 

4 

 KOPĀ  32 

Patstāvīgā darba plāns 

Patstāvīgais darbs Stundu skaits izpildei 

1. Garīgās prakses analīze 36 

2. Literatūras apguve  12 

 48 

Vērtējums 

 
 

Plānotie studiju rezultāti % no gala 
vērtējuma  Zināšanas  Prasmes  Kompetences  

Apmeklējums + +  20 

Patstāvīgais darbs +  + 30 

Eksāmens + + + 50 

    100 
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