Lektoru kursi – apmācības projekts 2018./19.gadam
Projekta apraksts:
LELB kalpo 131 mācītājs un 46 evaņģēlisti, kuri kalpo 290 draudzēs (2017. gadā). Lektors ir draudzes
neordinētais garīgais darbinieks, kurš, saskaņā ar LELB Satversmes 89.pantu darbojas tiešā draudzes mācītāja
pakļautībā. Lektora kalpošanas mērķis ir piedalīties draudzes dievkalpošanā un izpildīt draudzes mācītāja
uzticētos pienākumus.
Draudzes ir vairāk nekā garīdznieku un viņu palīgu. Ar šo projektu veicinām iespēju katrai draudzei tikt pie sava
mācītāja palīga, kurš kalpo lokāli un veido sadarbību starp draudzi un sabiedrību.
Lektoru apmācība tiek veikta Baznīcas iecirkņos vai reģionos, pēc LELB Konsistorijas apstiprināta apmācības
kursa (liturģikā, katehētikā, eklezioloģijā), ko pasniedz iecirkņa vai reģiona mācītāji. Par lektoru apmācību
atbildīgi iecirkņu prāvesti.
Par lektoru var kļūt kristīts un iesvētīts pilntiesīgs LELB draudzes loceklis, kuram draudzē ir laba slava, un,
kurš, draudzes mācītāja rekomendēts, ir noklausījies Baznīcas noteiktu apmācības kursu un sekmīgi nokārtojis
eksāmenu.
Projekta piedāvājums:
Gregorskola piedāvā 15-20 lektoru kursu dalībniekiem iespēju apgūt apmācības, kuras sastāv no teoloģiskajiem
pamata priekšmetiem: liturģija, ievads Svētajos Rakstos, ievads Jaunajā Derībā, eklezioloģija, misioloģija,
katehēze, diakonija, praktiskā teoloģija un personīgā garīgā dzīve. Kopējais apjoms 32 lekcijas (stundas), kas
sadalītas trīs apmācības posmos.
Projekta izpildes plāns:
Lektoru kursu apmācības plānojums:
19.-21.10.2018. (Nedēļas nogale), 13.-16.12.2018. (4 dienas), 15.-17.03.2019. (Noslēgums)
Projekta izmaksas:

Projekta izmaksas tiek rēķinātas uz 20 cilvēkiem.
Nedēļas nogalei

Pozīcija
Ēdināšana (6
ēdienreizes + 6 kafijas
pauzes )
Komunālie
pakalpojumi
Lektori/viesi (4
cilvēki)
Administratīvie
izdevumi
Transporta izdevumi
Materiāli
Neplānotie izdevumi
Kopā:

Vienai
Kopā
personai
27,540,-

4 dienas
Pozīcija

Vienai personai

Kopā

30,-

600,-

Ēdināšana (11
ēdienreizes + 9 kafijas
pauzes )
Komunālie pakalpojumi

46.50

930,-

45,-

900,-

5,-

100,-

Lektori/viesi (4 cilvēki)

15,-

300,-

10,-

200,-

15,-

300,-

2.50
2.50
7.50

50,50,150,-

5,5,13,-

100,100,260,-

84.50

1690,-

Administratīvie
izdevumi
Transporta izdevumi
Materiāli
Neplānotie izdevumi
(papildus aktivitātes)
Kopā:

144.50

2890,-

Noslēgums

Pozīcija
Ēdināšana (6 ēdienreizes + 6 kafijas pauzes )
Komunālie pakalpojumi
Lektori/viesi (4 cilvēki)
Administratīvie izdevumi
Transporta izdevumi

Vienai personai

Kopā
27,30,5,10,2.50

540,600,100,200,50,-

Materiāli
Neplānotie izdevumi
Kopā:

2.50
7.50
84.50

50,150,1690,-

Izdevumi
Nedēļas nogalei un noslēgumam (2x20 cilv.)

3380,2890,6270,-

4 dienas
Kopā:
Ieņēmumi (divas nedēļas nogales + 4 dienas)

Pozīcija
Dalībnieku iemaksas (40+40+100) (20 cilv.)
LELB atbalsts
Nenosegtās izmaksas
Kopā:

Vienai personai
180,50,83.50
313.50

Kopā
3600,1000,1670,6270,-

