
Kā zivs audzēšanu ierobežo akvārijs, 
kurā tā dzīvo, tā draudzi ietekmē 
robežas, kurās tā veic savu kalpošanu.

Vēlēšanās redzēt pozitīvas izmaiņas un fokuss 
uz kristīgu vērtību nostiprināšanu sabiedrībā 
draudzi mobilizē darbībai.

Bērnu kristīgās izglītības apvienība 
(BKIA)  aicina draudzi, saņemot apstipri-
nājumu no Dieva, tuvējā skolā vadīt Bībeles 
pulciņu. Tā ir sadarbība bērnu evaņģelizācijā, 
māceklībā un iepazīstināšanā ar draudzi, jo 
nodarbības Labās Vēsts pulciņā (LVP) skolā 
vada draudzes izveidota brīvprātīgo komanda.

 
Ieguvumi draudzei, kalpojot Labās Vēsts 
pulciņā skolā:
1. draudze kļūs redzamāka un pieejamāka 

sabiedrībai;
2. draudzē palielināsies apmācīto darbinieku 

skaits un būs mācību materiāli ne tikai 
pulciņa vajadzībām, bet arī draudzes 
svētdienskolai;

3. tiks sagatavots ceļš ģimenēm, ienākot 
draudzē.

Šajās partnerattiecībās nozīmīga loma būs arī 
skolai, kurā notiks pulciņš. 

 Kalpošanas komandas apmācība
Lai gūtu priekšstatu par Labās Vēsts pulciņu 
darbību un saņemtu apmācību bērnu kalpošanai 
svarīgos aspektos, BKIA organizē Vienas 
dienas intensīvu apmācību (VDIA)                 
“Sirdi Dievam, roku bērnam”. 

Kādas ir  apmācības tēmas?
Programma veidota ar mērķi dot pamatzināšanas                                                                
Labās Vēsts pulciņa skolotājiem un komandai. Galvenās tēmas:
• bērnu evaņģelizācijas nozīmīgums un glābšanas vēsts pasniegšana bērniem;
• dzīvi mainošas Bībeles stundas sagatavošana un Bībeles pantu mācīšana;
• Labās Vēsts pulciņa komandas veidošana.

Nākošā Vienas dienas intensīvā apmācība notiks 
Matīsa ielā 50b, Rīgā, 28. novembrī 

no plkst. 9:00 līdz 18:00.

Pieteikšanās līdz 20. novembrim, rakstot uz info@bkia.lv vai 
zvanot pa tālr.: 67290921, 29186283 (Inese Vilšķērste).

DALĪBAS MAKSA Ls 10, piesakoties pēc 20. novembra, – Ls 15. 
Dalības maksā iekļauti apmācības dienas mācību konspekti, materiāli un grāmatas 
skolotāja izaugsmei, papildu izdales materiāli darba grupās, pusdienas un 
atspirdzinājumi.
Ja no draudzes piesakās 5 un vairāk cilvēku komanda, tad dalības maksai piešķir 20% 
atlaidi.
Papildu informācija un reģistrācijas anketa mājas lapā: www.bkia.lv. 
Dalības maksu pārskaitīt:
BKIA, reģ. nr. 40008062314, Swedbanka, konta nr. LV46HABA0551001714828

(pārskaitījumā norādīt dalībnieka vārdu, uzvārdu un maksājuma mērķi –                     
dalības maksa VDIA).

Aizsniegsim bērnus ar vēsti par Kristu savā apkārtnē  un  ievedīsim viņus  draudzē

Ar cieņu, 
BKIA darbinieces un VDIA organizatores
I. Baumane un I. Vilšķērste

 

Kā veidosies partnerattiecības starp draudzi un Bērnu kristīgās izglītības apvienību?
BKIA 
1. palīdzēs nodibināt kontaktus ar skolu, 
2. mērķtiecīgi apmācīs draudzes  ko-

mandu Labās Vēsts pulciņa darbībai, 
3. nodrošinās pulciņu ar programmu,
4. palīdzēs pulciņa uzsākšanā un 

atbalstīs turpmākajā darbā.

Draudzes izveidotā komanda
1.  vadīs Labās Vēsts pulciņu skolā, 
2. lūgs par darbu ar bērniem, 
3. finansiāli nodrošinās pulciņa 

darbību.

Cienījamie mācītāji, draudžu vadītāji un bērnu kalpošanas vadītāji!

Sird
i D

ievam,

roku bērnam!

Matīsa ielā 50b, Rīgā; tālrunis: 67290921; e-pasts: info@bkia.lv; www.bkia.lv

Apmācības diena 1. augustā, Talsos


