
Pusaudžu iesvētes apmācības 

Projekta apraksts: 

"Pusaudžu vecums ir īpašs laiks. Tā ir pāreja no bērnības uz pieaugušo dzīvi. Daudz no turpmākā 

dzīves virziena tiek ielikts tieši šajā laika posmā. Jau Jēzus laikā bērni ap šo vecumu bija apmācīti 

savas tautas vēsturē un Svētajos Rakstos, un kļuva pieauguši. Es pats 13 gadu vecumā 

gāju iesvētības kursos kopā ar citiem pusaudžiem un tiku iesvētīts."- bīskaps Hanss Martins 

Jensons. 

Gregorskolas pieredze liecina, ka pusaudži vecumā no 11-15 nereti netiek iesaistīti draudzes dzīvē. 

Tas notiek tāpēc, ka viņi ir izgājuši svētdienas skolu, bet nav vēl gatavi uzsākt apmeklēt draudžu 

jauniešu rīkotos vakarus/pasākumus. Savukārt jauniešu vadītājiem ir grūti atrast balansu starp 
pusaudžu un jauniešu vecuma īpatnībām. 

Ņemot vērā lokālo draudžu piemēru, esam novērojuši, ka draudžu svētdienas skolas programma 

nenodrošina satura pāreju uz pusaudžiem aktuālām tēmām. Līdz ar to nereti veidojas barjera 

pusaudžiem piedalīties draudzes dzīvē, kā rezultātā viņiem netiek piedāvāta iespēja mācīties 
praktisko kristietību darbībā jeb māceklību.  

Projekta piedāvājums: 

Gregorskola piedāvā 15-20 pusaudžiem iespēju apgūt iesvētes mācības pamata kursu pusaudžu 
vecumam atbilstošā vidē, veicinot komunikāciju un sadraudzību starp vienaudžiem no visas Latvijas.  

Pusaudžiem, kuri ir noklausījušies iesvētes apmācības kursu, nākamajā gadā tiek dota iespēja 
mācīties praktisko kristietību jeb māceklību kalpojot jaunajiem dalībniekiem.   

Projekta izpildes plāns:  

Pusaudžu iesvētes apmācības kursa plānojums: 

15.-17.02.2019. (Nedēļas nogale), 12.-14.04.2019. (Nedēļas nogale), 9.-15.06.2019. 

(Piedzīvojumu nedēļa) 

Māceklības kursa plānojums: 

25.-27.01.2019. (Apmācības nedēļa), 15.-17.02.2019. (Kalpošanas nogale), 12.-14.04.2019. 

(Kalpošanas nogale), 9.-15.06.2019. (Kalpošanas nedēļa) 

Projekta izmaksas:  

Projekta izmaksas tiek rēķinātas uz 50 cilvēkiem, no kuriem 20 ir dalībnieki un 30 ir kalpotāju 

komanda  (pusaudži un pieaugušie). 

 

Nedēļas nogalei   Piedzīvojumu nedēļa   

Pozīcija Vienai 
personai 

Kopā   Pozīcija Vienai 
personai 

Kopā 

Ēdināšana  (7 
ēdienreizes + 3 
našķu pauzes ) 

25,- 1250,-  Ēdināšana  (18 
ēdienreizes + 6 našķu 
pauzes ) 

60,- 3000,- 

Komunālie 
pakalpojumi 

30,- 1500,-  Komunālie 
pakalpojumi 

90,- 4500,- 

Lektori/viesi (4 
cilvēki) 

4,- 200,-  Lektori/viesi (4 cilvēki) 8,- 400,- 

Administratīvie 
izdevumi 

10,- 500,-  Administratīvie 
izdevumi 

14,- 700,- 

Transporta 
izdevumi 

3,- 150,-  Transporta izdevumi 6,- 300,- 



Materiāli 1,- 50,-  Materiāli 2,- 100,- 

Neplānotie 
izdevumi 

7,50 375,-  Neplānotie izdevumi 
(papildus aktivitātes) 

18,- 900,- 

Kopā: 80,50 4025  Kopā: 198,- 9900,- 

 

Kalpotāju 
APMĀCĪBAS nogale 

25 cilvēki  Pusaudžu salidojums 40 cilvēki 

Pozīcija Vienai 
personai 

Kopā   Pozīcija Vienai 
personai 

Kopā 

Ēdināšana  (7 
ēdienreizes + 3 
našķu pauzes ) 

25,- 625,-  Ēdināšana  (7 
ēdienreizes + 3 našķu 
pauzes ) 

25,- 1000,- 

Komunālie 
pakalpojumi 

30,- 750,-  Komunālie 
pakalpojumi 

30,- 1200,- 

Lektori/viesi (4 
cilvēki) 

4,- 100,-  Lektori/viesi (4 cilvēki) 4,- 160,- 

Administratīvie 
izdevumi 

10,- 250,-  Administratīvie 
izdevumi 

10,- 400,- 

Transporta 
izdevumi 

3,- 75,-  Transporta izdevumi 3,- 120,- 

Materiāli 1,- 25,-  Materiāli 1,- 40,- 

Neplānotie 
izdevumi 

7,30 182,50  Neplānotie izdevumi 
(papildus aktivitātes) 

7,30 292,- 

Kopā: 80,30 2007,50  Kopā: 80,30 3212,- 

 

Izdevumi  
Nedēļas nogalei (2x50 cilv.) 8050,- 

Piedzīvojumu nedēļa (50 cilv.) 9900,- 
Kalpotāju APMĀCĪBAS nogale (25 cilv.) 2007,50 

Pusaudžu salidojums (40 cilv.) 3212 

Kopā: 23169,50 

 

Ieņēmumi (divas nedēļas nogales + piedzīvojumu 

nedēļa+ Kalpotāju apmācības nogale+ salidojums)  
 

Pozīcija Vienai personai Kopā  

Pusaudžu iemaksas (40+40+120) (35 cilv.) 200,- 7000,- 

Kalpotāju apmācības nogale (15 cilv.) 40,- 600,- 

Salidojums (30 cilv.) 40,- 1200,- 

LELB atbalsts 20,- 1000,- 

Ziedojumi (aptuvenā summa) 40,- 2000,- 

Nenosegtās izmaksas 227,39 11369,50 

Kopā: 463,39 23169,50 

 


