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30 DIENU PLĀNS MISIONĀLAJAI KOPIENAI 
 
Plānošanas 3 galvenās prioritātes: EVAŅĢĒLIJS, ĢIMENE, MISIJA 
 
 
KOPĪGA DZĪVES PLĀNOŠANA 
 

1. Svētdienas rīta sanāksmes (dievkalpojums) 
• 10:00–12:00 
• Katru svētdienu 

 
2. Darbdienu vakaru kopīgās ģimenes vakariņas 

• 17:00–20:00 
• Pirmā un trešā mēneša svētdiena 

 
3. DNS (mazās grupas) 

• 20:00–22:00 
• Pirmā un trešā mēneša trešdiena – sieviešu tikšanās 
• Otrā un ceturtā mēneša trešdiena – vīru tikšanās  

 
4. Misionālās aktivitātes 

• Bērnu “rotaļu randiņi” – trešdienu rītos, divas reizes mēnesī, dažādos 
parkos  

• Mēneša otrā piektdiena – spēļu vakars 
• Mēneša trešās sestdienas rīts – kopīgs brančs 
• Mēneša ceturtā piektdiena (var pārcelt arī uz sestdienu vai svētdienu) – 

filmu vakars, vakars pludmalē, vakars parkā 
 
 
ORGANISKS KOPĪGI PAVADĪTS LAIKS 
Šīs lietas ir īpaši fokusētas uz nekristiešiem un var norisināties dažādos mēneša 
datumos un laikos. 
 

• Pagatavot un piegādāt maltītes ģimenēm vai atsevišķiem cilvēkiem, kuri ir 
noguruši no pašreizējās slodzes, atrodas kādā pārejas periodā vai piedzīvojuši 
zaudējumu personīgajā dzīvē. 

• Dzīvesvietas labiekārtošanas projekts ģimenēm vai atsevišķiem cilvēkiem, 
kuriem nav priekš tā nepieciešamās finanses vai vajadzīgās prasmes, lai to 
paveiktu pašu spēkiem.  

• Palīdzēt ikdienas darbos ģimenēm vai atsevišķiem cilvēkiem, kas ir apslimuši, 
ilgstoši slimo, kuriem tikko piedzimis bērns vai kuri pašlaik atrodas grūtā 
dzīves periodā. 

• Palīdzēt ar pārvākšanos ģimenei vai atsevišķiem cilvēkiem, kuri nevar to 
izdarīt paši.  
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• Pieskatīt bērnus pārim, kuram nepieciešama atelpa, laiks randiņam vai 
vienkārši lai svētītu viņus. 

• Svinēt svētkus vai sarīkot ballīti ģimenēm vai atsevišķiem cilvēkiem, kuriem 
nav ģimenes vai draugu. 

 
 
LIETAS, KO PATURĒT PRĀTĀ 
 

• Konteksts. Dažādos kontekstos būs nepieciešams radošums, lai pielāgotu 
augstākminētās lietas. 
 

• Dažādi dzīves posmi. Lai pielāgotos dažādiem dzīves posmiem, kurus var ietekmēt 
laikapstākļi, cilvēku vecums (jaunieši, pusmūžs, vecumdienas), svētku dienas, skolas 
gaitas un aizņemtība, būs nepieciešama elastība un radošums. 
 

• 30 dienu plāna izveidi ietekmēs arī kopienas lielums, tās dalībnieku briedums un Gara 
dāvanas. 


