
Nepieciešamība 

 

Draudzē  ir cilvēki, kuri dažādu iemeslu dēļ 
nevar regulāri atnākt uz dievkalpojumu vai 
citādi iesaistīties draudzes dzīvē. Iemesli tam: 

 slimība vai nespēks, kas liedz iespēju 
iziet no mājas; 

 noslogotība darbā un/vai pienākumi 
ģimenē; 

 cilvēks ir devies uz ārzemēm, lai tur 
pelnītu savu uzturu. 

 

 

Pamatojums 

 

Ķēniņš sacīja: “Jo Es biju izsalcis un jūs esat 
Mani paēdinājuši; Es biju izslāpis un jūs esat 
Mani dzirdinājuši; Es biju svešinieks un jūs 
esat Mani uzņēmuši. Es biju pliks un jūs esat 
Mani apģērbuši; Es biju slims un jūs esat Mani 
apmeklējuši; Es biju cietumā un jūs esat 
nākuši pie Manis.”  
   Mt. 25 : 35-36 

 

“Un, kad viens loceklis cieš, tad visi locekļi cieš 
līdzi; vai, kad viens loceklis top godāts, tad visi 
locekļi priecājas līdzi. Bet jūs esat Kristus 
miesa un katrs par sevi locekļi.”         
   1. Kor. 12 : 26-27 

 
 
 

Mērķis 

 

Apmeklētāji draudzes uzdevumā uztur saiti 
ar apmeklējamo un apliecina vienotību ar 
Kristu.  
              

                   
 

Ko darīt? 

 

Sociālie kontakti 
 

 Regulāri piezvanīt, uzrakstīt     E-pastu  
vai apmeklēt. 

 Vienoties ar apmeklējamo par to, cik 
bieži un cik ilgi satikties, kā vislabāk 
pavadīt kopīgo laiku. 

 Noskaidrot aprūpējamā vajadzības un 

intereses. 
 Apsveikt dzimšanas dienās, vārda 

dienās un svētkos. 
 Aiznest vai nosūtīt draudzes avīzi. 

 
 

Garīgā aprūpe 

 

 Sarunāt ar draudzes priekšnieci 
transportu no aprūpējamā mājām uz 

dievkalpojumu un atpakaļ. 
 Sarunāt ar mācītāju dievgaldu. 
 Informēt mācītāju par aizlūguma 

nepieciešamību dievkalpojumā. 
 Noslēgt apmeklējumu ar kopīgu 

lūgšanu. 
 Regulāri aizlūgt par apmeklējamo 

savās lūgšanās. 
 Lasīt priekšā no Bībeles. 

 

Praktiskā palīdzība 

 

 Piedāvāt Diakonijas palīdzību: 
tehniskie palīglīdzekļi, drēbes 
Veselības istaba, u.c.   

 Informēt par jaunumiem draudzē un 
ielūgt uz aktivitātēm un pasākumiem.  

 Aicināt kā palīgus dažādās aktivitātēs. 
 

Šie priekšlikumi ir tikai ierosinājumi, nevis 
obligāti norādījumi. Katram apmeklējamajam 
ir savas īpašās  vēlmes, kas jāņem vērā. 
Draudzei būtu vēlams paturēt savā redzeslokā 
ne tikai vecos un slimos draudzes locekļus, bet 
arī strādājošos un ārzemēs dzīvojošos.  

 

 



Kas ir jāievēro? 

 

Konfidencialitāte 

 Apmeklētājs neizpauž sev uzticēto 
informāciju trešajām personām,  ja 
aprūpējamais pats to nevēlas. 
Vienīgais izņēmums ir kopīgās 
apmeklētāju grupas apspriedes. 

 Apmeklētājam regulāri jāpiedalās 
draudzes apmeklētāju grupas 
kopīgajās apspriedēs, kur var pārrunāt 
grūtības, apmainīties pieredzē un 
aizlūgt. 

 

 

Uzticība 

 Apmeklētāja un apmeklējamā 
attiecības balstās uz savstarpēju 
uzticību. 

 Apmeklētājs savu kalpošanu veic 
brīvprātīgi draudzes uzdevumā. 

 Ja rodas domstarpības vai pārpratumi, 
tad par to ir nekavējoties jārunā ar 
apmeklētāju grupas vadītāju vai 
draudzes mācītāju. 

 Apmeklētājs nedrīkst izmantot 
attiecības ar apmeklējamo savu 
personīgo labumu gūšanai, pieņemt 
dārgas dāvanas vai naudu par savu 
apciemojumu. 

 

 

 

 

Ievērot robežas 

 Apmeklētājs nevar atrisināt visas 
problēmas, bet var atbalstīt 
apmeklējamo tikt ar tām galā. 

 Labāk ir veltīt apmeklējumiem 
ierobežotu laiku regulāri, nekā 
uzņemties saistības, kuras vēlāk pats 

nevar pildīt. 
 Apmeklētājs ievēro to, ka viņš ir viesis.  

 Savukārt apmeklējamais respektē 
apmeklētāja privāto dzīvi. 

 

 

Bukletu veidoja: 

Liepājas Diakonijas centrs, Tālr. 63426707, 

Fr. Brīvzemnieka ielā 54, Liepāja, LV-3401,  

E-pasts: diakonija.liepaja@gmail.com 

Mājas lapa: www.kalpot.lv 
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Mājapmeklējumi 
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