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Septembris (90) – 2013
22.septembrī - mūsu draudzes 147.gadasvētki un mums būs īpaši viesi!

Priekules Baptistu draudzes izvērtēšanas rezultāti - 2013.gada jūnijs
Šā gada jūnija mēnesī mūsu draudzē tika veikta izvērtēšana. Tāpat kā mēs veicam tehnisko apskati
automašīnām, lai atklātu to, kur jaukajai un skaistajai automašīnai ir kāds defekts, lai to novērstu. To mēs
darām piespiedu kārtā, jo tāds ir likums. Taču katrs gudrs šoferis gribēs noskaidrot, kur kāds neliels defekts
ir, lai to varētu novērst. Zināma nepatika, jo varētu būt izdevumi, pat neparedzēti. Jo vecāka automašīna, jo
rūpīgāka uzmanība. Saka, ka vairāk piekasās! Arī veselības profilakse ir daudz izdevīgāka nekā slimības
ārstēšana.
nozaru kalpošana ir ievērojama iziešanai uz āru,
ārpus baznīcas.

Draudzes izvērtēšana notika divās kārtās.
Vispirms tika izdalītas anketas un cilvēki, kuri
apmeklē draudzi, tās aizpildīja. Kopā anketas
aizpildīja 40 cilvēki. Pēc tam notika individuāla
satikšanās ar draudzes locekļiem grupās:
- nozaru vadītāji un padome kopā
- draudzes locekļi, kuri vairāk kā 15 gadus
draudzē
- draudzes locekļi, kuri mazāk kā 3 gadus
draudzē
- atvērtā grupa, nāca jebkurš un izteica savu
viedokli uz uzdotiem jautājumiem

Dievkalpojumos ir saprotama, vienkārša un
praktiska sludināšana un dažādu vecumu
iesaistīšanās dievkalpojumu norisē.
Draudzes sludinātājs saņem atbalstu no visām
vecuma grupām. Ir saikne starp draudzi un pilsētu,
uzsāk pārmaiņas un skaidra, praktiska
sludināšana.
Jomas, kurām būtu jāpievērš uzmanība
Kalpošanas veidi un nozares darbojas ar īstermiņa
„mērķīšiem”, jo draudzei nav kopējs nākotnes
redzējums – VĪZIJA un ko virzīties.

Izvērtēšanas komanda nemeklēja draudzes
trūkumus, lai uz tiem uzkrītoši norādītu. Drīzāk
centās norādīt uz draudzes stiprajā pusēm. Šī
komanda palīdzēja atklāt, kas ir traucēklis
draudzes stiprajām pusēm (kalpošanas dāvanām),
lai ilgtermiņā neciestu labās. Veicot šo
izvērtēšanas procesu mēs saņēmām rezultātus ar
draudzes stiprajām pusēm, jomas, kurām būtu
jāpievērš uzmanība un ieteikumus turpmākajai
draudzes darbībai.

Katram draudzes loceklim nav skaidra vadības
struktūra un tās pienākumi. Piemēram, kādus
pienākumus veic garīdznieks, priekšnieks,
sekretārs, vai draudzes padomes loceklis.
Pastāv risks, ka kāda no kalpošanas nozarēm,
piemēram, Māmiņskola, Pusaudžu tikšanās,
Jauniešu tikšanās, Svētdienskola, darbosies tik
ilgi, cik ilgi būs tās vadītājs. Nav izstrādāta
sistēma, lai izraudzītos un apmācītu jaunos
vadītājus. Tas nozīmē, ka svarīgi ir uzticēties
(deleģēt), apmācīt kalpošanā un atbalstīt darbībā
jaunus kalpotājus.

Draudzes stiprās puses
Apkopojot anketas un individuālo tikšanos ar
draudzes cilvēkiem, kā arī veicot nelielu aptauju
Priekules pilsētā tika noskaidrots, ka:
draudzei ir laba reputācija pilsētā. Tā sadarbojās
ar pašvaldībām, skolām, sociālajiem dienestiem.
Draudzei ir sakopta vide un pilsētā nav uzbāzīgi.

Nav attīstīta sadarbība starp paaudzēm, kam
traucē aprunāšana, kritika un noslēgtība –
viesmīlības trūkums. Ne, ka draudzes cilvēki
neprastu uzņemt savās mājās ciemiņus un izrādītu
viesmīlību, bet tieši šīs sadraudzības trūkums
savstarpēji ar draudzes locekļiem. Nevēlēšanās
draudzēties.

Draudzes vide ir iedrošinoša un stiprinoša, atvērta
pārmaiņām. Atvērtība mācīties un veidot
mācekļus/vadītājus, kā arī veidot jaunas
kalpošanas grupas
Jauniešu un pusaudžu kalpošana, svētdienskola un
draudzes interneta mājas lapa www.pbd.lv, šo
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- Katrs kalpošanas vadītājs izraudzīs un
ieguldīs vismaz vienā jaunā vadītājā, to
sagatavojot par jaunu, patstāvīgu kalpotāju.

Ieteikumi
VĪZIJA
Konstatētais vīzijas trūkums (vai draudzes locekļu
neinformētība par to) ir skaidrojama ar nezināšanu
kāda ir atšķirība starp misiju, vīziju un mērķiem.
Proti, misija visām draudzēm ir viena - darīt par
mācekļiem visas tautas. Kristus Lielā pavēle no
Mateja 28:18-20.
Vīzija savukārt ir redzējums par to kā izskatīsies
piepildīta misija. Piemēram, baptistu draudžu
savienības vīzija ir dibināt 100 jaunas draudzes 10
gados, lai tādejādi darītu par mācekļiem tos, kam
šobrīd nav draudzes, kurā piedzīvot māceklību.
Vīzija arī palīdz “izmērīt” misiju, lai varētu
saprast kad misija ir piepildīta vai cik tāls ceļš vel
ejams.

- Draudzes padome izstrādās atbalsta sistēmu
kalpošanas vadītājiem, lai nodrošinātu, ka
kalpošanas darbojas savstarpējā komandā un
“visas kalpošanas velk vezumu vienā virzienā”.
VADĪBAS STRUKTŪRA UN LOMA
Ieteikums ir izveidot gada laikā nelielu padomi un
kalpošanas vadītāju komandu. Padomes
pienākumi būtu pārraudzīt finansu plūsmu un
vīzijas uzturēšanu. Tas nozīmētu, ka nelielais
padomes sastāvs:
- sekotu līdzi tam, lai katra kalpošanas
nozare darbotos atbilstoši draudzes vīzijai un
mērķiem.
- uzturētu un atgādinātu vadītāju komandai
vērtības
- uzturētu un atgādinātu lielo „bildi”, jeb,
kā viss varētu tik izdarīts ilgtermiņa skatījumā
- pārliecinās, ka notiek efektīva
komunikācija ar visu draudzi

Lai vīziju sasniegtu un par to varētu pastāstīt
citiem ir nepieciešami mērķi. Piemēram, ja
misija ir darīt par mācekļiem un vīzija ir dibināt
100 jaunas draudzes 10 gados, tad mērķi ir
apmācīt jaunos kalpotājus Baltijas Pastorālajā
Institūtā, atlasīt un sagatavot jaunus puišus BPI
draftā (puišu īpaša nometne), kas pieaugot
turpinās mācības Baltijas Pastorālajā Institūtā utt.

Padomei vajadzētu regulāri satikties ar kalpošanas
vadītājiem, savukārt kalpošanas vadītāji plāno un
koordinē kalpošanas darbu draudzē. Savukārt
katrs draudzes loceklis vismaz reizi mēnesī
pavada laiku ārpus baznīcas ar kādu no draudzes
cilvēkiem ar mērķi iepazīt un iedrošināt viens
otru. Atgādināt par mūsu draudzes
pamatvērtībām: celt un sagatavot vienam otru
kalpošanai, saliedēt paaudzes un kalpot pilsētai.

Draudzei kā vienotam organismam ir jāstrādā
vienotā virzienā caur katru draudzes kalpošanu un
nozari. Ja vienā vezumā iejūgtu četrus zirgus –
katru savā pusē, tad kustības virziens būtu stipri
aplams un daudz gausāks, kā iejūdzot visu četrus
vienā virzienā. Līdzīgi var notikt ar draudzes
kalpošanām, kas katra par sevi cenšas tiekties savā
virzienā un veidojas solo kalpošanas, kur stiprākās
izceļas un pavelk visus uz savu pusi, taču kopēja
virzība ir gaužām lēna un neefektīva. Katrai
draudzes nozarei ir jāsekmē draudzes vīzijas
piepildīšana caur kopīgi nospraustiem mērķiem.
Tas neierobežo jaunu kalpošanu rašanās iespēju,
bet nosaka kalpošanas virzienu, lai tās mērķi būtu
pakārtoti draudzes vīzijai.

Padome ir piekritusi turpmākai sadarbībai ar
izvērtēšanas komandas mentoru - (cilvēks, kā
treneris vai palīgs), lai gada laikā sasniegtu
rekomendētās izmaiņas: - Vismaz 75% no
draudzes regulāriem apmeklētājiem lūgs un
veidos attiecības ar vismaz vienu nekristieti, lai
palīdzētu viņam/viņai iepazīt Kristu.
- Katrs kalpošanas vadītājs izraudzīs un
ieguldīs vismaz vienā jaunā vadītājā, to
sagatavojot par jaunu, patstāvīgu kalpotāju.

Izvērtēšanas komanda ir sagatavojusi
rekomendēto vīziju Priekules baptistu draudzei
2013-2014.gadam, kas palīdzētu sekmēt misijas
piepildīšanu un dotu iespēju “izmērīt” paveikto:
-

- Draudzes padome izstrādās atbalsta
sistēmu kalpošanas vadītājiem, lai nodrošinātu, ka
kalpošanas darbojas savstarpējā komandā un
“visas kalpošanas velk vezumu vienā virzienā”.

Vismaz 75% no draudzes regulāriem
apmeklētājiem lūgs un veidos attiecības ar
vismaz vienu nekristieti, lai palīdzētu
viņam/viņai iepazīt Kristu.

Mārcis, Filips, Modris Guntars
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Būdams Līvānos, Latvijas Baptistu
Draudžu Kongresā, mūsu bīskaps Pēteris Sproģis
paskaidroja mūsu Savienības vīziju par draudžu
dibināšanu un izaugšanu. Mācīja mums arī būt
tādiem, kuri nenosoda tos, kuri ir kļūdījušies kādā
vadīšanā vai savā dzīvē. Tāpēc esmu pārliecināts
par mūsu kopējo vajadzību vienam pēc otra – būt
kopā un atbalstīt. Tāpat bīskaps atgādināja par
iespējām mācīties vai sūtīt mācīties kādus uz:
MUZIKĀLO VADITĀJU SKOLU , TIMOTEJA
SKOLU, JAUNIEŠU VIRZĪBU, BALTIJAS
PASTORĀLO INSTITŪTU.

Mēs kā draudzes padome varam izskatīt
un atbalstīt tos, kuri vēlētos doties mācīties vai
piedalīties šādos iedrošinošos semināros.
Dažos mēnešos tas ir pierādījies, ja mēs atbalstam
Misijas darbu Dievs mums dod atpakaļ. Pavairo
līdzekļus, lai varētu vēl vairāk atbalstīt. Mēs
devām misijai Bolīvijā, Rinkonā, atbalstījām
Veltu un Ondīnu, lai viņas varētu atbraukt uz
Latviju. Mūsu draudzes dienās personīgi viņas
satikām. Tāpat mēs devām daudzbērnu ģimenei,
lai viņi varētu nopirkt veļas mašīnu. Atbalstījām
Līvānu kalpošanu un kongresu, Pelču nometnei,
lai māte ar diviem bērniem varētu tur piedalīties,
Raivim dalībai BPI draftā, kā arī ģimenēm, kuras
cita plūdos pavasarī.

Tāpat bīskaps atgādināja par vispasaules vadītāju
samitu Rīgā: ,,THE GLOBAL LEADERSHIP
SUMMIT 2013'' VADI VIETĀ KUR ESI. Tas
notiks šogad no 22.-23.novembrim Rīgā.
Pagājušajā gadā arī es tur biju un tas izmainīja
manu dzīvi un deva skatījumu uz savu dzīvi
paskatīties no citas puses .

Paldies draudze, ka piedalījies draudzes
izvērtēšanā un dalījāt savas domas par draudzes
celšanu un izvērtējumu.

Draudzes priekšnieks Guntars Ķeris
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

„VĪZIJA IR NĀKOTNES REDZĒJUMS, KAS CILVĒKOS RADA AIZRAUTĪBU.”
/Bils Haibelss/
Priekules baptistu draudzes vīzija 5 gadiem, piepildot Kristus Lielo pavēli:
Mt.28:18-20 - apmācīt visas tautas
Mk.16:15,16 - pasludināt ikvienam indivīdam
Lk.24:46-48 - ko sludināt
Jņ.20:21 - veids kā darīt misijas darbu
Apd.1:8 - ģeogrāfiskā dimensija (no kurienes sākot līdz kurienei sludināt)

Iekšmisija ar šo mēs raksturotu visas darbības, kuras nepieciešamas darīt mūsu iekšienē. Tātad
dievkalpojumos, Bībeles studiju grupās, citās tikšanās reizēs, viss, kas notiek baznīcas telpās

Dievkalpojumi
1. Dievkalpojuma gaitā iesaistīt vairāk vīrus, kuri kalpo: saka ziņojumus, lasa Bībeli, lūgšanas, sagaida
pie ārdurvīm katru, kas atnāk – kārtībnieki, utt...
2. Regulāra sadraudzība pēc dievkalpojumiem
3. Regulāra pielūgsme dievkalpojumos

Kalpošana baznīcas telpās, cilvēkiem, kuri atnāk pie mums. Tātad draudzes locekļi un citi cilvēki.
4. Organizēta transporta kalpošana, lai atvestu cilvēkus uz baznīcu piemēram: Mazgramzda, Krote,
Kalnenieki, Gramzda, Kalēti 1x mēnesī uz Vakarēdienu, mūsu vecākie ļaudis..
5. Attīstīt diakonu kalpošanu, vecajus
6. Draudzes žurnāla turpmākā publicēšana
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7. Rīkot regulāri seminārus atbilstoši vajadzībām: LAULĪBA, BĒRNU AUDZINĀŠANA, ĢIMENE,
KALPOŠANA, MISIJA, MENTORĒŠANA, FINANŠU PĀRVALDĪBA, TEOLOĢIJA, BŪT
STIPRAM DIEVA VĀRDĀ...
8. Svētdienskolā ciešāka sadarbība ar vecākiem, informācija viņiem no skolotāju puses, aicinājuma
pasākumi jauniem bērniem, vecāku sapulces ar aktivitātēm un notikumiem, vecāku grupas: Alfa
kurs, Dieva stāsts, seminārs laulātiem...
9. IESAISTĪT KALPOŠANĀ VAIRĀK DRAUDZES LOCEKĻUS. Pašreiz 117 draudzes locekļi.
Panākt vismaz 75% kalpojošus draudzes locekļus, baznīcā un ārpus baznīcas aktivitātēs
10. PANĀKT PATIESU DRAUDZES LOCEKĻU SARAKSTU PRET APMEKLĒJUMA
REALITĀTI. Pašreiz draudzē 117 locekļi. ~45 neapmeklē draudzi.
11. Mācekļu pavairošana. Katras nozares vadītājs 1 gada laikā sagatavo vai cenšas sagatavot savu
palīgu, aizvietotāju vai pat izsūtīšanai kalpošanā misijā. Piemēram: garīdznieks sagatavo jaunu
sludinātāju, svētdienskolotāji sagatavo palīgus, muzikālie kalpotāji sagatavo jaunus vadītājus utt.
12. ATTĪSTĪT SKAIDRU PLĀNU: NO APMEKLĒTĀJA LĪDZ KALPOTĀJAM. Ko draudze, vadītāji
dara, piedāvā, kā iesaista kā palīdz atrast Gara dāvanu un kalpošanu uz kuru aicina Dievs!
13. Priekules baptistu draudzes nolikuma izmaiņas 2014.gada pilnsapulcē
14. Kalpošanas amata apraksti

Ārmisija ar šo mēs raksturotu visas darbības ārpus baznīcas telpām.

15. Attīstīt kalpošanu vīriem ārpus draudzes
16. Mājas grupas kur notiek Dieva Vārda apcere, Alfa kurs, pārrunās par svētdienā dzirdēto vārdu,
lūgšanas un jaunu cilvēku aicināšana
17. Palīdzība: drēbes, mēbeles, finanses
18. Draudzes mājas lapa www.pbd.lv uzlabošana, video liecības, kas jādara, lai kļūtu par kristieti,
regulāri arhivēt draudzes notikumus bildēs.
19. Publicēt kristīgu motīvu rakstus vietējā novada avīzē „Priekules novada ziņas”.
20. Attīstīt regulāru jauniešu kalpošanu draudzē un Priekules pilsētai.
21. Misijas izbraukumi katram, kas vēlas kalpot, mācīties ārpus Priekules: Timoteja skola, Baltijas
Pastorālais Institūts, Kristīgās Vadības Koledža, Jauniešu Virzība uc..
22. Apsveikumu sagatavošana, rakstīšana, izsūtīšana organizācijām, piem: skolām, pašvaldībām,
slimnīcai, soc.dienestiem un draudzēm novadā un ārpus novada
23. Sadarbība ar sociālo dienestu: apmeklēt vientuļos vecos cilvēkus, palīdzēt daudzbērnu ģimenēm,
vienkārši atbalstīt sociālo dienestu: mūsu darbaspēks – vīri, sievas, jaunieši
24. Nodibināt kontaktu ar ārzemju draudzi. Ar mērķtiecīgiem uzdevumiem kalpošanā un saimniecībā
25. Dibināt draudzi Gramzdā
26. Izveidot mājas grupu Kalneniekos, Krotē, Purmsātos
27. Attīstīt un pilnveidot misiju Kalētos: dibināt svētdienskolu, Vasaras Bībeles Skola bērniem, iesaistīt
vietējos kalpošanā, piesaistīt jeb izveidot aktīvu un regulāru grupu, kuri nāk kopā regulāri..
28. Sadarbība ar citām konfesijām Priekules novadā: luterāņu, vasarsvētku, adventistu, metodistu,
Pestīšanas armija, katoļu, pareizticīgo draudzēm
29. Dalība kultūras un citos pilsētas pasākumos (arī ar kalpošanu) kā Ikara svētki, skolas talkas,
koncerti, Lieldienas, Ziemassvētki, izglītības mācību iestādes, piemiņas pasākumi utt.

Saimniecība tās ir materiālās vajadzības, lai mēs varētu pastāvēt un izpildīt vīziju.
Sēta----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Uzbūvēt nojumi, kur noturēt pasākumus,
1. Sētas izgaismojums, gaismas stabi, ierakt
kabeļus, gaismas ķermeņi utt.
svinības baznīcas dārzā
2. Ziņojumu dēlis, izgaismots, jauns un liels
8. Uztaisīt krēslus, bērnu laukumiņam, kur
3. Bruģītis uz baznīcas galvenajām durvīm
sēdēt vecākiem
4. Bruģītis abos auto stāvlaukumos
9. Pārbūvēt smilšu kasti bērniem
5. Pārskrūvēt bērnu rotaļu laukumu
10. Notīrīt, nokrāsot baznīcas žogu, stabus
6. Nokrāsot nojumi, galdus
11. Pārveidot pergolas tematu: pagātne,
tagadne, nākotne
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Ēkas---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12. Kristību baseina renovācija, siltuma
21. Izbūvēt palīgtelpu blakus lielai
sistēma, filtri, ieklāts plastikāts vai flīzēts
svētdienskolas klasei. Sadraudzībai,
13. Nolakot baznīcas grīdu, altāra grīdu, kora
jauniešiem, saviesīgiem vakariem, kā
podestus
laulātiem, senioriem utt.
22. Kondicionieris vai ventilācijas sistēma
14. Nokrāsot WC āra sienas
15. Baznīcas virtuves kosmētiskais remonts
lielai dievkalpojumu zālei
16. Otrā stāvā baznīcā renovēt fasādi
23. Baznīcas zālē logiem nopirkt
17. Kosmētiskais remonts svētdienskolas
necaurspīdīgās žalūzijas
klasēs
24. Nopirkst krēslus klasē, svētdienskolā
18. Noflīzēt pakāpienus pie dienesta ieejas
25. Dators, monitors
19. Pielikt noņemamas lenterus pie dienesta
26. Filmēšanas tehnika
ieejas
27. Baznīcas numura zīme, jauna
28. Pārvietojama tāfele maza.
20. Uzbūvēt 2 stāvu šķūnim: mācītāja birojs,
svētdienskolas telpa
29. Tāfele liela
30. Otrs projektors korim
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Jau ceturto gadu Priekulē notika baptistu draudzes organizētā bērnu dienas nometne Vasaras Bībeles skola.
Nometne notika piecas dienas no 20.-24. augustam un šogad pulcēja vairāk nekā septiņdesmit bērnu no
Priekules un tuvākās un tālākās apkārtnes. Vasaras Bībeles skolas nosaukums šogad bija
„Seglu Ridža rančo” ar moto „Tev ir jautājumi? Meklēsim atbildes! „

Man visvairāk patika pēdējā nometnes diena, kad bērni nepacietīgi gaidīja savus vecākus ierodamies uz
nometnes noslēgumu. Kopā pavadītais laiks dārzā bija ļoti svētīgs. Nedaudz parunāties ar vecākiem,
uzslavēt bērnus, priecāties par paveikto, saņemt pateicības – tas bija brīnišķīgi! Lai arī noguruši, tomēr
gandarīti! Dievs mūs ir brīnišķīgi radījis!
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Es Tev pateicos, ka es esmu tik brīnišķi radīts, brīnišķi ir Tavi darbi,
mana dvēsele to labi zina. Ps.139:14
Kādu dienu Anna saka vectētiņam: - Mana draudzene Zane netic, ka cilvēku ir radījis Dievs. Viņa
saka, ka cilvēks ir radies no mērkaķa. Bet Bībele mūs māca, ka Dievs ir radījis cilvēku. Bet Zane tam netic.
Kā lai es iestāstu Zanei, ka cilvēku ir radījis Dievs?
Vectētiņš padomāja un teica: – vai Tu redzi šo bildi avīzē? Vai Tu vari labi salasīt kas uz tās
rakstīts? Tagad paņem šķēres un izgriez visus burtiņus atsevišķi. Un kad esi visu izgriezusi, pamet gaisā un
ļauj visiem nokrist lejā. Kad visi nokrituši – vai tagad vari salasīt kas rakstīts uz bildes?
Anniņa saka: – nu nē. Citi burti ir kājām gaisā, citi viens otram virsū. Neko nevar saprast.
Vectētiņš paskaidro: - redzi, cilvēks nevar tāpat vienkārši rasties. Tāpat kā šie burtiņi ir salikti lai
veidotu vārdus, tāpat arī mūsu miesa ir salikta pareizi, pareizā secībā – divas actiņas blakus, pa vidu
deguntiņš, ausis malās un tas viss uz ķermeņa, rokas, kājas. Kāds pie tā visa ir rūpīgi strādājis.
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Jaunā paaudze sāk skolas gaitas un mūsu lūgšanas lai viņus pavada katru dienu!

„Mīlestība un sods”
/Jolanta Nierliņa-Buzmakova/

 Maziem bērniem ir piemēroti trīs veida soda mēri (T. Likona) :
 Rājiens ir loģiskas sekas, jo bērnam liek saprast, ka slikta uzvedība citus var saniknot.
Lai rājiens būtu efektīvs soda mērs, T. Likona iesaka nerāt bērnu pārāk bieži. Pretējā
gadījumā rāšanās savu efektu zaudēs.
 Kādas lietas atņemšana. Ja bērns ar savu rotaļlietu sit citiem, viņam rotaļlieta uz kādu
laiku tiek atņemta.
 Pārtraukums. Piemēram, ja bērns kādam iesit, ieteicams viņu aizvest uz gultiņu un
atstāt tur piecas vai desmit minūtes. Pārtraukums ir loģisks un godīgs soda mērs par
kaušanos, jo citiem sāp, ja viņiem sit. Ja sāpini citus, tad nevari būt kopā ar viņiem.
 Sodot bērnu, svarīgi atcerēties dažus ieteikumus:
 soda uzreiz pēc notikuma;
 sodam jāatbilst nodarījumam;
 sods nedrīkst pazemot bērnu;
 sods nedrīkst būt vienlaikus ar apbalvošanu (lai nomierinātu raudošo bērnu, pēc pēriena
tiek dota konfekte);
 sodam jābūt bez draudiem, īpaši, ja tie ir neizpildāmi;
 sodam jābūt pēctecīgam.
 Kā iemācīt paklausīt nesodot?
 1.princips – veidojiet ģimenē mīļas un iejūtīgas attiecības, taču neaizmirstiet nospraust
robežas, lai bērns saprot, kas ir atļauts un kas nē.
 2.princips – esiet vecāki, nevis bērnu draugi vai līdzgaitnieki. Bērnam jāsajūt, ka esat
par viņu atbildīgi un vienmēr kontrolējat situāciju.
 3.princips – sadarbojieties ar visiem, kas iesaistīti bērna aprūpē. Lai mammai un tētim,
kā arī vecvecākiem, bērnudārza audzinātājām, auklītēm – ir vienota nostāja bērna
audzināšanā. Tad mazais neapjuks pieaugušo pasaulē un noteikumos!
 4.princips – izveidojiet sarakstu ar svarīgākajiem noteikumiem, kuri bērnam jāievēro.
Piemēram, drošība un pieklājība.
 5.princips – izskaidrojiet bērnam, kāpēc nepieciešama noteikta uzvedība dažādās dzīves
situācijās. Bērnam, tāpat kā pieaugušajam, ir jāsaņem izskaidrojums.
 6.princips – izlemiet, kurās jomās bērnam var atļaut lielāku brīvību. Ļaujiet bērnam
izteikt savas domas.
 7.princips – vienojieties ģimenē, kādas būs sliktās uzvedības sekas un izskaidrojiet tās
bērnam. Vienmēr rīkojieties konsekventi.
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 8.princips – paslavējiet bērnu par labu uzvedību! Ja vecāki pievērš uzmanību bērnam
tikai tad, kad viņš uzvedas slikti, bērns drīz vien nemēģinās uzvesties labi, jo vecāki
nekā uz šo pozitīvo uzvedību nereaģē
 Septiņas mazuļa disciplinēšanas metodes T. Likona skatījumā:
 Jārada maksimālas un drošas iespējas izpētei. Tā tiks cienīta vēlme iepazīt apkārtējo
pasauli.
 Jāmāca pakļauties ierobežojumiem. Tā bērns apgūs noteikumus un sapratīs iemeslus.
 Jāpiedāvā alternatīvas. Tā bērnam tiek parādīts gan tas, ko viņš drīkst, gan tas, ko
nedrīkst darīt.
 Jānovērš bērna uzmanību. Tā tiks novērsta nevajadzīga cīņa par varu.
 Jāuzslavē par labu uzvedību. Tā bērna uzvedība kļūst labāka, un tas uzlabos arī jūsu
attiecības.
 Jācenšas neievērot nevēlamu uzvedību, kad tas iespējams. Tā bērns iemācās saprast, ka
ar niķošanos neko nevar panākt.
 Ja nepieciešams, jāsoda par nepaklausību.
 Disciplinētu vecāku ābece (Vikofs, Anele) :
 Jāizdomā, ko tieši bērna uzvedībā gribat mainīt. Bērnam jāzina, ko jūs no viņa gribat,
bet jums jāparāda, kā vēlamo izdarīt.
 Jāuzslavē bērnu par labu uzvedību.
 Jāuzslavē bērnu visos gadījumos, kad jūtat, ka jūsu atbalsts viņam ir būtisks.
 Jāizvairās no spēka pozīcijām attieksmē pret bērnu.
 Jāļauj bērnam just jūsu klātbūtni.
 Jāizvairās no bijušā pieminēšanas.
 Sekas bērna sodīšanai :
 Ja bērnu soda, tas uzņemas upura lomu, ir ar zemu pašnovērtējumu, jūtas nomākts,
pazemots. Ir vajadzīgs liels iekšējais spēks un laiks, lai tāds cilvēks sevi mainītu.
 Ja fiziska sodīšana ģimenē ir regulāra, bērnam zūd robežas attiecībā arī uz citiem
cilvēkiem, ne tikai vecākiem. Rezultātā bērns sāk kauties.
 Ar katru sodīšanas reizi bērns tiek sasaistīts arvien ciešāk – ar žņaugiem, kas neļauj
normāli augt, attīstīties un dzīvot pilnvērtīgi. Šie žņaugi ir: ievainota pašcieņa, iedragāta
pašvērtība, nepamatota vainas izjūta, sevis šaustīšana.
 Jo agrākā vecumā vecāki vai citi aprūpētāji pret bērnu izturējušies vardarbīgi, jo dziļāka
trauma tā viņam ir.
 Bērnībā pārciestās sāpes, dusmas un bēdas, iespējams, aizmirstas, taču to pēdas paliek psihē,
līdz šie bērni paši kļūst par vecākiem, un tad viņi sāpina un pazemo savus bērnus.
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Dzimšanas dienu septembrī svin:
1.09. – Ilga Gūža
10.09. - Spodris Liekniņš – 25 gadu jubileja
10.09. - Gundega Paņko – 60 gadu jubileja
10.09. – Malda Ziemele
Mīļi sveicam
14.09. – Ilona Pavlaviča
Agati un Danielu
kopīgu dzīves ceļu
sākot!

19.09. - Vineta Zalcmane
20.09. – Gunta Arāja – 60 gadu jubileja
24.09. – Melita Upeniece
27.09. – Mārcis Pļaviņš – 15 gadu jubileja
28.09. – Agita Goldingere

Neuztraucies par savām neveiksmēm.
Uztraucies par izdevībām, kuras tu neizmanto
tad, kad nemaz nemēģini.
/J.Canfield/
Pateicība Dievam un šis avīzītes tapšanas palīgiem.
zentasvara50@inbox.lv
mob.t.26801575
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