
	  

Draudžu	  kontaktpersonu	  tikšanās	  	  
	  
	  
SAGATAVOŠANĀS	  ETAPI	  JAUNIEŠU	  UZŅEMŠANAI	  	  
RĪGĀ,	  TEZĒ	  BALTIJAS	  REĢIONĀLAJĀS	  DIENĀS	  	  
	  
2014.gada	  septembrī	  noslēdzošajā	  nedēļas	  nogalē	  	  Rīgā	  
plānojam	  uzņemt	  apmēram	  1500	  jauniešus	  vecumā	  no	  
16	  līdz	  35	  gadiem	  no	  Latvijas	  reģioniem,	  citām	  Baltijas	  un	  
Skandināvijas	  valstīm,	  kā	  arī	  Ukrainas,	  Baltkrievijas	  un	  Krievijas.	  Vienas	  nedēļas	  
nogales	  garumā	  pulcēsimies	  uz	  kopīgām	  Tezē	  lūgšanām,	  piedalīsimies	  dažādās	  
diskusijās	  un	  darbnīcās,	  piedzīvosim	  kopīgas	  sadraudzības	  un	  lūgšanu	  prieku.	  
	  
Tezē	  tikšanās	  centrā	  ir	  vietējās	  draudzes,	  jo	  tieši	  vietējās	  draudzes	  ir	  tās,	  kuras	  
vislabāk	  var	  parādīt	  viesmīlību	  un	  ļaut	  piedzīvot	  Kristus	  mīlestību	  mūsu	  vidū.	  Vietējās	  
draudzes	  ir	  aicinātas	  jauniešus	  savā	  vidū	  uzņemt	  gan	  savās	  draudzēs,	  gan	  arī	  savās	  
mājās.	  Lai	  nodrošinātu	  tikšanās	  dalībnieku	  uzņemšanu	  vietējās	  draudzēs,	  katra	  
draudze	  ir	  aicināta	  izveidot	  sagatavošanās	  grupu	  3	  –	  5	  cilvēku	  sastāvā.	  
	  
Lai	  sagatavotos	  jauniešu	  uzņemšanai	  draudzēs	  ir	  šādi	  etapi:	  

-‐ viesģimeņu	  un	  naktsmāju	  nodrošināšana	  tikšanās	  dalībniekiem;	  
-‐ jauniešu	  sagaidīšana	  un	  uzņemšana	  26.septembrī;	  
-‐ rīta	  programmas	  sagatavošana	  vietējā	  draudzē	  27.	  un	  28.septembrī.	  

	  
VIESĢIMEŅU	  UN	  NAKTSMĀJU	  NODROŠINĀŠANA	  TIKŠANĀS	  DALĪBNIEKIEM	  
	  
VIESMĪLĪBA	  ir	  atslēgvārds.	  Mēs	  vēlamies	  jauniešus	  uzņemt	  savās	  draudzēs,	  savās	  
ģimenēs	  un	  mājās.	  Ikviens	  draudzes	  loceklis	  ir	  aicināts	  savās	  mājās	  uzņemt	  kādu	  Tezē	  
tikšanās	  dalībnieku.	  
	  
Kā	  pastāstīt	  draudzē?	  
	  
Jebkurš	  var	  uzņemt	  jauniešus	  savās	  mājās!	  Viņi	  rēķinās	  ar	  gulēšanu	  uz	  grīdas	  un	  
viņiem	  būs	  līdzi	  guļammaisi	  un	  matracīši.	  
	  
Izmantojiet	  katru	  iespēju	  draudzē	  stāstīt	  par	  Tezē	  tikšanos	  septembrī	  un	  aicināt	  
draudzes	  locekļus	  jauniešus	  uzņemt	  savās	  mājās.	  Uzrunājiet	  dažādas	  draudzes	  
grupas	  un	  organizējiet	  tikšanās	  (piemēram,	  Alfa	  kursa	  komanda	  un	  dalībnieki,	  koris,	  
lūgšanu	  grupas,	  svētdienās	  pēc	  dievkalpojuma).	  	  Ja	  vēlaties,	  Jūs	  variet	  uzaicināt	  
kādus	  cilvēkus	  no	  Rīgas	  brīvprātīgo	  komandas,	  lai	  pastāstītu	  Jūsu	  draudzē	  par	  viņu	  
pieredzi	  Tezē,	  noprezentētu	  Tezē	  Baltijas	  tikšanos,	  vai	  lūdziet	  viņiem	  jebkāda	  veida	  
atbalstu,	  lai	  draudzei	  varētu	  pastāstīt	  par	  septembra	  tikšanos	  un	  Tezē.	  Ir	  pieejama	  
īsfilma	  par	  Tezē	  un	  pirms	  Lieldienām	  būs	  pieejami	  jaunie	  tikšanās	  flajeri.	  	  
	  



Jo	  vairāk	  mēs	  savās	  draudzēs	  runāsim	  par	  Tezē	  Baltijas	  tikšanos,	  jo	  vairāk	  cilvēki	  
atsauksies	  un	  būs	  gatavi	  uzņemt	  jauniešus	  savās	  mājās!	  Uzrunājiet	  arī	  savus	  draugus.	  
	  
Viesģimenes	  ir	  aicinātas:	  
	  

-‐ uzņemt	  savās	  mājās	  divus	  tikšanās	  dalībniekus,	  ja	  tas	  iespējams.	  Parasti	  
jaunieši	  nevēlas	  būt	  vieni	  paši	  viesģimenē;	  

-‐ atcerēties,	  ka	  viesmīlīgi	  var	  uzņemt	  visvienkāršākajos	  apstākļos;	  
-‐ atrasties	  sasniedzamā	  attālumā	  līdz	  sabiedriskā	  transporta	  vietām,	  lai	  jaunieši	  

var	  nokļūt	  līdz	  Rīgas	  centram,	  kur	  būs	  tikšanās	  centrālās	  norises	  vietas;	  
-‐ sestdienas	  un	  svētdienas	  rītā	  pasniegt	  vienkāršas	  brokastis.	  Tās	  viesģimenes,	  

kurām	  tas	  ir	  iespējams,	  ir	  aicinātas	  svētdienā	  pēc	  dievkalpojuma	  uzlūgt	  savus	  
viesus	  uz	  kopīgām	  pusdienām	  mājās;	  

-‐ informēt,	  no	  cikiem	  viņi	  būs	  mājās	  26.	  septembrī.	  Jaunieši	  uz	  viesģimeni	  var	  
doties	  gan	  vēlā	  piektdienas	  pēcpusdienā,	  gan	  arī	  vakarā	  –	  paši	  ar	  sabiedrisko	  
transportu	  vai	  arī	  viesģimene	  var	  viņus	  sagaidīt	  savā	  draudzē.	  

	  
Kad	  viesģimenes	  piesakās:	  
	  

-‐ aiciniet	  viņus	  aizpildīt	  viesģimeņu	  anketu,	  kurā	  viesģimene	  sniedz	  īsu	  
nepieciešamo	  informāciju	  (anketas	  tiks	  nodotas	  Jūsu	  rīcībā);	  

-‐ izvēlieties	  vienu	  personu,	  kas	  uzņemas	  atbildību	  par	  viesģimeņu	  anketām	  
(piemēram,	  tās	  var	  tikt	  atstātas	  draudzes	  kancelejā,	  pie	  mācītāja	  un	  tmldz.	  
Svarīgi,	  ka	  tās	  nonāk	  šīs	  personas	  rokās);	  

-‐ nodrošiniet	  šīs	  informācijas	  apkopošanu	  un	  sekojiet	  līdzi,	  kā	  aug	  pieteikumu	  
skaits.	  Tāpat	  arī	  ir	  svarīgi,	  ka	  Jūs	  pārbaudiet	  anketās	  norādīto	  adrešu	  un	  
kontaktinformācijas	  precizitāti	  (mēs	  vēlamies,	  lai	  visas	  viesģimenes	  būtu	  
sasniedzamas	  un	  atrodamas);	  

-‐ ja	  viena	  ģimene	  piesakas	  vairāk	  kā	  diviem	  jauniešiem,	  sekojiet	  līdzi,	  lai	  
neizveidojas	  situācija,	  ka	  kāds,	  kurš	  pieteicies	  jauniešu	  uzņemšanai,	  paliek	  bez	  
viesiem;	  

-‐ sazinieties	  ar	  viesģimenēm	  septembra	  sākumā,	  lai	  pārliecinātos,	  ka	  viņu	  
pieteikums	  joprojām	  ir	  aktuāls;	  

-‐ ar	  Jums	  sazināsies	  un	  tiksies	  Rīgas	  brīvprātīgo	  komandas	  cilvēki,	  lai	  izrunātu	  
visus	  šos	  un	  turpmākos	  jauniešu	  uzņemšanas	  nodrošināšanas	  jautājumus.	  

	  
JAUNIEŠU	  SAGAIDĪŠANA	  UN	  UZŅEMŠANA	  26.	  SEPTEMBRĪ	  
	  
Par	  jauniešu	  sagaidīšanu	  26.	  septembrī	  mēs	  vairāk	  runāsim	  turpmākajās	  tikšanās	  
reizēs.	  Šoreiz	  mums	  ir	  svarīgi	  tikai	  atzīmēt,	  ka:	  

-‐ ierodoties	  Rīgā,	  tikšanās	  dalībnieki	  visupirms	  dosies	  uz	  centrālo	  uzņemšanas	  
vietu	  –	  Rīgas	  Vecās	  Svētās	  Ģertrūdes	  draudzi,	  Rīgā,	  Ģertrūdes	  ielā	  8;	  

-‐ reģistrējoties	  centrālajā	  uzņemšanas	  vietā,	  dalībniekiem	  tiks	  izsniegta	  
tikšanās	  programma	  un	  nepieciešamie	  materiāli,	  kā	  arī	  Rīgas	  pilsētas	  karte	  un	  
sabiedriskā	  transporta	  karte.	  Dalībnieki	  tiks	  aicināti	  doties	  uz	  vietējo	  draudzi,	  
kas	  viņus	  uzņems;	  



-‐ svarīgi,	  ka	  vietējā	  draudzē	  visas	  dienas	  garumā	  ir	  kāds	  cilvēks,	  kas	  jauniešus	  
var	  sagaidīt	  un	  sniegt	  precīzas	  nokļūšanas	  norādes	  pie	  viesģimenes;	  	  

-‐ tie	  dalībnieki,	  kas	  būs	  ieradušies	  jau	  piektdienas	  pirmajā	  dienas	  pusē,	  
piedalīsies	  Tezē	  lūgšanā	  Sv.	  Pētera	  baznīcā	  plkst.13.00,	  pārējie	  –	  vakara	  Tezē	  
lūgšanā	  plkst.19.00	  Sv.	  Pētera	  baznīcā.	  

	  
RĪTA	  PROGRAMMAS	  SAGATAVOŠANA	  27.	  UN	  28.	  SEPTEMBRĪ	  
	  
Sestdienas	  rītā	  Tezē	  lūgšanas	  un	  mazo	  grupu	  diskusijas	  notiks	  vietējās	  draudzēs.	  	  
	  
Rīta	  lūgšanas	  kārtība	  tiks	  sagatavota	  un	  nodrošināta	  centralizēti.	  Draudžu	  mūziķiem	  
un	  iesaistītajām	  personām	  būs	  arī	  kopīga	  tikšanās	  septembrī,	  kurā	  kopīgi	  mācīsimies	  
sestdienas	  rīta	  Tezē	  lūgšanas	  dziesmas.	  
	  
Pēc	  Tezē	  lūgšanas	  vietējās	  draudzēs	  paredzētas	  sarunas	  mazajās	  grupās.	  Kopīgi	  
lasīsim	  vēstuli	  no	  Tezē	  „Pretim	  jaunai	  solidaritātei”,	  kas	  šajā	  gadā	  mūs	  aicina	  meklēt	  
redzamu	  sadraudzību	  starp	  visiem,	  kas	  mīl	  Kristu.	  Arī	  draudžu	  mazo	  grupu	  vadītājiem	  
septembrī	  būs	  atsevišķa	  tikšanās,	  kas	  palīdzēs	  labāk	  sagatavoties	  sarunām.	  
	  
Brīnišķīgi,	  ja	  mēs	  varam	  arī	  padomāt	  par	  to,	  kā	  tikšanās	  dalībniekiem	  sestdienas	  rītā	  
pastāstīt	  par	  savu	  draudzi,	  tām	  kalpošanām,	  kurās	  esam	  iesaistīti	  (piemēram,	  lūgšanu	  
grupas,	  diakonijas	  darbs,	  zupas	  virtuve	  vai	  tmldz)	  un	  kopīgi	  meklēt	  cerības	  zīmes.	  
	  
Sestdienas	  priekšpusdienā	  tikšanās	  dalībniekiem	  uz	  pusdienām	  Rīgas	  centrā	  ir	  
jānokļūst	  uz	  plkst.11.30.	  Turpmākā	  sestdienas	  programma:	  pusdienas	  lūgšana,	  
semināri,	  darbnīcas	  un	  diskusijas,	  kā	  arī	  vakara	  lūgšana	  notiks	  Sv.Pētera	  baznīcā	  un	  
citās	  centrālajās	  pasākuma	  norises	  vietās	  Rīgas	  centrā.	  
	  
Svētdienas	  rītā	  tikšanās	  dalībnieki	  piedalīsies	  dievkalpojumos	  vietējās	  draudzēs.	  
Pārrunājiet	  ar	  savu	  mācītāju,	  vai	  un	  kā	  pēc	  svētdienas	  dievkalpojuma	  tikšanās	  
dalībniekiem,	  ko	  ir	  uzņēmusi	  Jūsu	  draudze,	  var	  dot	  iespēju	  stādīties	  draudzes	  priekšā.	  
Veidi	  var	  būt	  visdažādākie,	  piemēram:	  kopīgi	  nodziedāt	  kādu	  no	  Tezē	  dziesmām,	  
sniegt	  īsu	  prezentāciju	  par	  to,	  no	  kurienes	  šie	  jaunieši	  ir	  un	  par	  to,	  ko	  viņiem	  Dievs	  ir	  
ļāvis	  piedzīvot	  Rīgā	  Tezē	  tikšanās	  dienās.	  Tikšanās	  dalībnieki	  gribēs	  Jums	  pateikt	  
paldies!	  
	  
Turpmākai	  informācijai	  sekojiet:	  	  
www.taizeriga2014.lv	  
http://www.riga2014.org/lat/viewmy/724-‐teze-‐baltijas-‐regiona-‐tiksanas	  
https://www.facebook.com/taizeriga2014?ref=hl	  
	  
Informācija	  saziņai:	  
info@taizeriga2014.lv	  
Kristīne	  Jaunzeme,	  29735652	  
Krists	  Kalniņš,	  27877717	  
Gunta	  Ziemele,	  29966227	  
 


