Buklets vietējām sagatavošanas
komandām
Šo bukletu var lejupielādēt http://www.taizeriga.lv

Sagatavošanas centrs

Taizé – Rīga, Palasta iela 3
Atvērts no otrdienas līdz sestdienai no 10:00 līdz 12:00 un no
15:00 līdz 18:00
Esiet laipni aicināti mūs apmeklēt!
www.taizeriga.lv • www.facebook.com/taizeriga2016
info@taizériga.lv • tel: +371 (67) 66-08-77

Ievads
Decembra beigās tūkstošiem jauniešu no visas Eiropas dosies uz Rīgu, lai piedalītos
Eiropas tikšanās. Tezē kopiena organizē šo tikšanos pēc luterāņu, katoļu, pareizticīgo
un baptistu baznīcu ielūguma.
Eiropas tikšanās solis „uzticības svētceļojumā”. Tā nav tikai „vēl viena pasākuma
organizēšana”, bet gan centieni kļūt atvērtākiem Evaņģēlija piedzīvošanai. Jaunieši
šurp dodas, lai ar vietējiem iedzīvotājiem dalītos savā ticībā, cerībās un jautājumos.
Tikšanās komanda no Tezē vēlas strādāt kopā ar baznīcām un vietējām grupām, lai
uzņemtu jauniešus pavisam vienkārši, cilvēcīgi un draudzīgi. Tiem, kuri palīdz
tikšanās sagatavošanā, būs iespēja iepazīt jaunus cilvēkus no viņu pašu vietējās
apkārtnes. Daži mirkļi no šīs sagatavošanās pieredzes un tās laikā iepazītie cilvēki var
palikt ļoti tuvi arī pēc tikšanās.
Šī bukleta lietošana
Šajā bukletā atrodama informācija tiem, kuri palīdz sagatavot Eiropas tikšanos savā
vietējā apkaimē („vietējās sagatavošanās komandas”). Buklets ir diezgan apjomīgs, bet
nav nepieciešams to izlasīt visu vienā reizē! Tas satur:
• pārskatu par to, ko vietējai komandai nepieciešams sagatavot Eiropas tikšanās reizei;
• atbildes uz dažiem jautājumiem, kuri radīsies kopīgi strādājot.
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1. Eiropas tikšanās programma
Eiropas tikšanās ir divas daļas:
 Semināri un lūgšanas pilsētas centrā un Ķīpsalas izstāžu centrā un Arēnā „Rīga”
(pēcpusdienā un vakarā).
 aktivitātes dažādās vietējās apkaimēs visā Rīgā un Rīgas apkārtnē, ar to tikšanās
dalībnieku piedalīšanos, kuri ir piesaistīti katrai vietējai uzņemšanas vietai. Šīs
aktivitātes notiks katras dienas rītā un 31.decembra vakarā.
Tie, kas dzīvo Rīgas apkārtnē, var piedalīties visā tikšanās programmā bez ieejas biļetes vai
iepriekšējas paziņošanas.

Vietējās uzņemšanas vietas (local welcome points)
Visas baznīcas, kuras atrodas 80 minūšu braucienā no Ķīpsalas izstāžu centra un Arēnas
„Rīga” ir aicinātas piedalīties tikšanās kā vietējai uzņemšanas vietai. Dažos rajonos par
uzņemšanas vietu var tikt izmantota arī skola vai cita iestāde. Mēs ceram atrast vairāk nekā
100 šādas uzņemšanas vietas. Katra no uzņemšanas vietām ir centrālais punkts, kurā notiek
vietējās tikšanās programmas aktivitātes un tā kalpo arī kā vietējais dalībnieku naktsmītņu
organizēšanas centrs.
➢ Viena uz ņemšanas vieta parasti uzņem no 50 līdz 250 jauniešu.
➢ Naktsmītnēm uzņemšanas vietā cik vien tas iespējams būtu jābūt pie vietējiem
iedzīvotājiem, kuri uzņems dalībniekus savās mājās. Var tikt izmantotas arī dažas
kolektīvās naktsmītnes (skolas vai citas iestādes).
➢ Parasti uzņemšanas vietas naktsmītnēm vajadzētu būt kājām ejot sasniedzamā
attālumā no vietas, kur notiks rīta lūgšana.

1.1. Katras dienas kārtība
Pirmdiena, 2016.gada 26.decembris
Aptuveni 1000 brīvprātīgo ieradīsies, lai palīdzētu sagaidīt dalībniekus galvenajā ierašanās
dienā (28.decembrī).

Trešdiena, 2016.gada 28.decembris N.B. Norādītie laiki var mainīties.
Rīts: Dalībnieki ierodas galvenajā sagaidīšanas vietā Rīgā, Ķīpsalā vai Arēnā un dažādās
citās vietās, kas sadalītas pēc dalībnieku valodām.

Katram dalībniekam izskaidro Eiropas tikšanās programmu un viņš saņem:
- tikšanās bukletu (programmu, dziesmu grāmatu, tikšanos un lūgšanu tekstus) savā valodā;
- dalībnieka ceļvedi (participant’s guide), lai dotos uz savu vietējo uzņemšanas vietu;
- ēdienreižu talonu;
- sabiedriskā transporta kartiņu un īpašu Eiropas tikšanās pilsētas karti.
Tad viņi dosies uz to vietējo uzņemšanas vietu, kura viņiem iedalīta.
Dienas laikā: dalībnieku sagaidīšana vietējā uzņemšanas vietā un došanās uz naktsmītnēm.
Atgriešanās vietējā uzņemšanas vietā, lai kopīgi dotos uz Arēnu vai Ķīpsalu.
17.30 vakariņas
19.00 Vakara lūgšana* līdz aptuveni 20.45. Atgriešanās naktsmītnēs līdz aptuveni 22.00.
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Ceturtdiena, piektdiena un sestdiena, 2016.gada 29., 30., un 31. decembris
Pusdienas naktsmītņu vietā
08:30 Rīta lūgšana vietējā uzņemšanas vietā, pēc tam: tikšanās mazajās grupiņās.
Pusdienas (katrs dalībnieks iepriekšējā vakarā ir saņēmis pusdienu pikniku)
13:15 Pusdienas lūgšana Vecrīgas baznīcās.
Pēcpusdiena: Semināri (par Bībeles un garīgajām tēmām, sociālajām saistībām, Eiropu,
mūziku, mākslu, kultūru un Rīgas vēsturi, utt.) dažādās pilsētas vietās un lielajās hallēs.
31.decembrī: katras valsts dalībnieku kopīga tikšanās hallēs un dažādās vietās pilsētas
centrā.
17:30 Vakariņas
19:00 Vakara lūgšana līdz aptuveni 20:45

- pēc tam 29.un 30.decembrī: atgriešanās naktsmītnēs līdz 22:00.
- 31.decembrī: 23:00 vietējās uzņemšanas vietās: lūgšana par mieru, kam seko „Tautu
svētki”. Atgriešanās naktsmītnēs līdz aptuveni 2:00.

Svētdiena, 2017.gada 1.janvāris
Rīta dievkalpojums vietējās draudzēs, kam seko pusdienas kopā ar viesģimenēm.

Pēc tam došanās mājup.
* Katras vakara lūgšanas laikā brālis Aloīzs teiks īsu uzrunu; tā tiks tulkota un lasīta dažādās
baznīcās un hallēs. Informācija par tulkojumiem būs pieejama jau iepriekš.

2. Vietējā sagatavošanas komanda (local preparation

team)
2.1. Komandas pirmā tikšanās
Uzaiciniet savas baznīcas un apkārtnes cilvēkus uz pirmo tikšanos. Norunājiet datumu cik
drīz vien iespējams un paziņojiet to Tezē sagatavošanas centram (info@taizeriga.lv). Kāds
brīvprātīgais, māsa vai brālis no Tezē komandas ieradīsies uz tikšanos un palīdzēs jums
kopīgi izdomāt, kā savienot Eiropas tikšanās programmu ar jūsu draudzes vai pilsētas
iespējām. Tie, kuri vēlas aktīvi palīdzēt, norunājiet regulāras tikšanās un darbojieties kā
vietējā sagatavošanas komanda.
 Komandā var būt dažāda vecuma cilvēki ar dažādu pieredzi, ieskaitot tos, kuriem ir
neliela saskarsme ar baznīcu vai tādas nav vispār. Īpaši centieties iesaistīt jauniešus.
 Sagatavošanas komandai vajadzētu tikties regulāri, parasti reizi nedēļā vai divās
nedēļās. Kāds no Tezē komandas jums pievienosies, cik bieži vien tas būs iespējams.
 Viens vai divi Tezē brīvprātīgie no sagatavošanas centra regulāri ar jums sazināsies.

2.2. Vietējās sagatavošanas komandas uzdevumi
Sagatavošanas komanda strādā vietējā apkārtnē, lai atrastu cilvēkus vai grupas,
kuri vēlas ieraudzīt pasauli, kurā ir vairāk solidaritātes un cilvēciskas
līdzjūtības. Vietējā sagatavošanas komanda aicina viņus palīdzēt jauniešiem ierasties
Rīgā uz Eiropas tikšanos, ne tikai sagatavojot naktsmītnes, bet arī daloties ar
dalībniekiem savās cerībās un darbā. Idejas, kā paplašināt un padziļināt vietējos
kontaktus, variet atrast šī bukleta trešajā sadaļā.
Regulāras kopīgās lūgšanas sagatavošanas mēnešos mums atgādinās, ka mēs esam
svētceļojumā, kas sakņojas dziļi paļāvībā uz Dievu. Lūgšanas var noturēt baznīcā reizi
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nedēļā vai reizi divās nedēļās. Ja nepieciešams, kāds no Tezē sagatavošanas komandas var
jums palīdzēt sagatavot pirmo lūgšanu. Internetā ir pieejamas arī dziesmu lapas:
www.taizeriga.lv. Rīgas centrā arī notiks lūgšanas kopā ar Tezē komandu (skat. 7.1.).
Ir ļoti svarīgi regulāri sazināties un runāt ar Tezē komandu, kura atrodas sagatavošanas
centrā. Mēs to darīsim ar lielu prieku. Vienam vai diviem cilvēkiem no vietējās
sagatavošanas komandas vajadzētu būt kontaktpersonām un paziņot savus vārdus un
kontaktinformāciju (telefona numuru, epasta adresi, pasta adresi). Ja iespējams, priesterim
vai mācītājam, kurši ir iesaistīts sagatavošanā, arī vajadzētu būt kontaktpersonai un paziņot
savu kontaktinformāciju. Novembrī vai decembrī tiešsaistes sistēma “2m2” kļūs aizvien
svarīgāka, lai sakārtotu Eiropas tikšanās informāciju (skat. 7.2.).
Tālāk ir paskaidroti vietējās sagatavošanas komandas trīs galvenie praktiskie uzdevumi:
➢ Naktsmītņu atrašana un koordinēšana (skat. 4.)
➢ Vietējās uzņemšanas vietas aktivitāšu sagatavošana (skat. 5.)
➢ Dalībnieku sagaidīšanas sagatavošana (skat. 6.)

3. Idejas darbam vietējā apkārtnē
- Rudenī Eiropas tikšanos vajadzētu regulāri pieminēt svētdienas dievkalpojumos. Lai
izvairītos no atkārtošanās, runājiet par to no dažādiem aspektiem: jaunietis, kurš ir
piedalījies citā tikšanās reizē, var dalīties savā pieredzē; vecāka gadagājuma cilvēks var
pastāstīt, kādēļ viņš/viņa vēlas uzņemt ciemiņus utt.
- Lūdziet cilvēkiem, lai viņi ieplāno pēc Ziemassvētkiem palikt Rīgā un nenokavē Eiropas
tikšanos!
- Kādā no nedēļas nogalēm viens no Tezē brīvprātīgajiem var piedalīties dievkalpojumā un
paziņot par tikšanos. Norunājiet datumu ar priesteri/mācītāju un paziņojiet par to
sagatavošanas centram.
- Kas varētu apmeklēt baznīcas un citas grupas vietējā apkārtnē? Eiropas tikšanās ir iespēja
padziļināt attiecības starp vietējiem iedzīvotājiem. Sagatavojiet grupu sarakstu un
sazinieties ar tām. Piedalieties kādā no to tikšanās reizēm. Varbūt daži no šo grupu
dalībniekiem Eiropas tikšanās laikā var dalīties ar pieredzi par savu darbu ar tikšanās
dalībniekiem.
- Vai jūs varat atrast cilvēkus, kuri nepiedalās baznīcas dzīvē, bet ar prieku palīdzētu Eiropas
tikšanās sagatavošanā? Dažiem var nebūt iespējams regulāri darboties sagatavošanas
komandā, tomēr viņi var palīdzēt kādā citā veidā. Mēģiniet atrast viņiem kādu uzdevumu.
Īpaši padomājiet par to, kā iesaistīt tos jauniešus, kuri nav iesaistīti baznīcas dzīvē.
- Sabiedriskā vietā - veikalā, skolā, autobusa pieturā utt. – izlikts plakāts parasti ir redzams
vairāk cilvēkiem nekā baznīcas iekštelpās (plakātus izlieciet tikai atļautās vietās!).
- Kā jūs varētu pastāstīt par tikšanos skolēniem un universitāšu studentiem?
- Brīvprātīgie no Tezē arī var satikties ar vietējām grupām, apmeklēt skolas. Varat parādīt
filmu par Tezē vai Rīgas tikšanos…
- Vai jūsu apkaimē pirms gada nogales ir plānoti kādi svarīgi pasākumi, kuros jūs varat
paziņot par Eiropas tikšanos un aicināt cilvēkus būt par viesģimenēm (vietējie festivāli,
svinības, lielas tikšanās utt.)?
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- Lai varētu atrast pēc iespējas vairāk naktsmītņu apkārtnes iedzīvotāju mājās, sazinieties ar
vietējo laikrakstu un žurnālu redakcijām, vietējās apkārtnes organizācijām, interneta
mājaslapām un radio stacijām un lūdziet tos publicēt paziņojumu par tikšanos un
naktsmītņu veidlapu.

4. Naktsmītņu atrašana un koordinēšana
4.1. Naktsmītņu veidlapas
Viens no vissvarīgākajiem uzdevumiem ir atrast individuālus cilvēkus, pārus vai ģimenes,
kuri var uzņemt jauniešus: bez naktsmītnēm Eiropas tikšanās nevar notikt! Dalībnieki zina,
ka viņiem droši vien vajadzēs gulēt uz grīdas un tādēļ ir jāņem līdzi guļammaiss un
piepūšamais matracis. Viesģimenes piedāvā vienkāršas brokastis un, ja iespējams, pusdienas
1.janvārī. Pat mazos dzīvokļos var uzņemt kādu dalībnieku, jo jaunieši visu dienu būs
projām, piedaloties tikšanās programmā.

Veidlapu naktsmītņu piedāvāšanai var lejupielādēt* no www.taizeriga.lv vai paņemt
sagatavošanas centrā. Daudzi labprātāk sazināsies ar vietējiem, tādēļ pirms tās
izdalīsiet, iepildiet veidlapā savas baznīcas vai organizācijas nosaukumu un
kontaktpersonas telefona numuru un epastu. Veidlapa ir pieejama angļu valodā un to
var pārtulkot arī citās valodās.
* Šajā adresē ir iespējams aizpildīt veidlapu elektroniski. Tiešsaistes veidlapa nosūta
informāciju Tezē komandai, kura to pārsūtīs attiecīgai vietējai sagatavošanas komandai.
Kādam no sagatavošanas komandas jābūt atbildīgam par naktsmītņu koordinēšanu. Šis
cilvēks regulāri pārbauda, vai ir saņemti naktsmītņu piedāvājumi (baznīcas birojā, pašā
baznīcā, epastā…) un sagatavo viesģimeņu sarakstu (vislabāk ar datoru taisīta lapa),
pārliecinoties par to, ka ir norādīta visa vajadzīgā informācija. Lūdzu nenesiet un nesūtiet
naktsmītņu veidlapas uz centrālo Tezē sagatavošanas centru, ja vien veidlapā norādītā adrese
nav pārāk tālu no jums, un tā ir jānodod kādai citai uzņemšanas vietai.
➢ Vislabāk, ja katra viesģimene var uzņemt vismaz divus dalībniekus, jo ir grūti nosūtīt
cilvēku uz naktsmītnēm vienu pašu.
➢ Ja jūs atrodat viesģimenes, kuras dzīvo pārāk tālu no uzņemšanas vietas, lūdzu
“iedodiet” tās Tezē sagatavošanas centram, lai tās varētu piesaistīt kādai citai, tuvākai
uzņemšanas vietai. Bez šī attāluma ierobežojuma, lūdzu nenoraidiet citus viesmīlības
piedāvājumus (ja vien nepastāv kādas citas nopietnas bažas).
➢ Viesģimenes, kuras dzīvo samērā tālu, iespējams pieņemt tikai tad, ja tās

apņemas katru rītu (no 29.decembra līdz 1.janvārim) savus viesus atvest uz rīta
lūgšanu, un no 28.līdz 30.decembrim, paņemt viņus no uzņemšanas vietas vai
tai netālas pieturas vakarā.
➢ Viesu skaits katrā vietējā uzņemšanas vietā tiks izlemts vēlāk, ņemot vērā
reģistrēto dalībnieku skaitu un to, cik naktsmītņu vietas jau būs atrastas (7.3.).
➢ Lai iedrošinātu cilvēkus meklēt viesģimenes, mēģiniet kaut kur izlikt paziņojumu ar
to, cik naktsmītņu vietas no iecerētā skaita jau ir atrastas.
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4.2. Pusdienas 1.janvārī
1. janvārī tikšanās dalībnieki pusdienos viesģimenēs. Ja kādi no tiem paliek kolektīvajās
naktsmītnēs, pajautājiet, vai arī viņus nevar uzaicināt pie kādas ģimenes uz pusdienām. Var
būt tādas ģimenes, kuras nevar nodrošināt dalībniekus ar naktsmītnēm, bet būtu priecīgas
uzņemt kādu dalībnieku uz pusdienām.

4.2.1. Citas ēdienreizes
28.decembrī dalībniekiem jāņem līdzi pašiem savas pusdienas. Katru dienu 17.30 tiks
izdalītas vakariņas. Katras dienas vakarā dalībnieki saņem arī nākamās dienas
pusdienu pikniku. 31.decembrī nebūs pusdienu piknika, jo 1.janvārī dalībnieki
pusdieno viesģimenēs).

4.3. Palīgi, kuri ierodas agrāk
Dažām vietējām uzņemšanas vietām Rīgas centrā vai netālu no Ķīpsalas vai Arēnas lūgsim
uzņemt palīgus (aptuveni 1000), kuri ieradīsies 26.decembrī.

Piezīme: Būs daži palīgi (aptuveni 40), kuri ieradīsies pirms Ziemassvētkiem. Ja jūsu
uzņemšanas vieta ir Rīgas centrā vai atrodas viegli pieejamā vietā no Ķīpsalas, lūdzu,
pajautājiet, vai kāda no ģimenēm var uzņemt dalībniekus dažas dienas ātrāk.
Paziņojiet par šādām viesģimenēm sagatavošanas centram. Pēc tam izdzēsiet šīs
naktsmītņu vietas no jūsu saraksta un no 2m2, lai tās netiktu ieskaitītas divreiz.

4.4. Informācija par tikšanos viesģimenēm
Decembrī sarīkojiet tikšanos ar visām apkārtnes viesģimenēm, kuras tobrīd ir piedāvājušas
uzņemt dalībniekus. Tas palīdz ģimenēm visu saprast. Vietējā sagatavošanas komanda un
brīvprātīgais no Tezē var izskaidrot Eiropas tikšanās programmu un to, kas tiek sagaidīts no
viesģimenes, dodot iespēju uzdot jautājumus. Iedodiet viesģimenēm pateicības vēstuli un
aiciniet tās piedalīties citās tikšanās programmas daļās. Vēstules paraugs būs pieejams
lejupielādēšanai. Būtu labi uz šo tikšanos uzaicināt arī ģimenes, kuras ir izrādījušas interesi,
bet vēl nav piedāvājušas naktsmītnes.
Šī tikšanās ir iespēja pārliecināties par pieejamo guļamvietu skaitu (un, ja nepieciešams, lūgt
viesģimenes, kurām ir tāda iespēja, uzņemt vairāk dalībnieku), pārbaudīt viesģimeņu
kontaktinformāciju, pajautāt par iespējamiem viesu ierašanās laikiem ģimeņu mājās un
savākt visu informāciju, kas nepieciešama, lai atvieglotu viesu iedalīšanu pa ģimenēm. Lai
varētu pārbaudīt visu informāciju, ir ļoti svarīgi pirms šīs tikšanās izdrukāt viesģimeņu
sarakstu.

4.5. Neatsakiet pēdējā brīža naktsmītņu piedāvājumus
Pat, ja esat jau atraduši nepieciešamo vietu skaitu (skat. 7.3.), neatsakiet vēlākus
naktsmītņu piedāvājumus, jo, uzņemot dalībniekus, vietējie iedzīvotāji var aktīvi
iesaistīties Eiropas tikšanās pasākumā. Viesģimenes var turpināt pieteikt guļamvietas
līdz 28. decembrim! Ja izrādīsies, ka vietu ir vairāk nekā viesu, dalībniekus iespējams
sadalīt starp viesģimenēm. Piemēram, iespējams nosūtīt tikai divus dalībniekus pie
viesģimenes, kas piedāvājusi uzņemt lielāku jauniešu skaitu.
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4.6. Kolektīvās naktsmītnes
Mēs ceram, ka visus jauniešus uzņems viesģimenes. Tomēr nepieciešams nodrošināt arī
grupu naktsmītnes. Tās paredzētas kā rezerve, kas, cerams, nebūs nepieciešama. Dalībnieku
skaits, kuriem nepieciešamas naktsmītnes, nebūs zināms līdz reģistrācijas beigu termiņam
(decembrī), un pieredze liecina, ka daudzas viesģimenes nolemj piedāvāt naktsmītnes tikai
decembrī. Abu šo iemeslu dēļ neskaidrība par nepieciešamo vietu skaitu turpinās vēl
decembrī.
Konsultējoties ar Tezē komandu, jūs varat izskatīt iespējas izmantot sporta centrus, skolas,
bērnu dārzus, jauniešu centrus, studentu kopmītnes, pansionātus, slimnīcas vai citas vietas,
kur jaunieši varētu gulēt Eiropas tikšanās laikā. Izpētiet šo vietu funkcionalitāti (ieeja,
tualetes, dušas, izlietnes, apkure...). Ja šādas kolektīvās naktsmītnes būs nepieciešamas,
sniegsim vairāk informācijas vēlāk.

4.6.1. Piezīmes par iespējamām kolektīvajām naktsmītnēm
Dalībniekiem, kuri paliks kolektīvajās naktsmītnēs, programma būs tāda pati kā
pārējiem dalībniekiem: rīts vietējās draudzēs, pēcpusdiena Vecrīgā un Ķīpsalā vai
Arēnā. Jauniešiem būs līdzi paklājiņi un guļammaisi, lai varētu gulēt uz grīdas. Katru
dienu, izņemot ierašanās dienu, dalībniekiem naktsmītņu vieta būs pieejama tikai
vakarā, dienas laikā tā tiks slēgta (izņemot, protams, gadījumus, ja ēka tiks izmantota
arī lūgšanām vai rīta tikšanās reizēm). Kolektīvajās naktsmītnēs paredzētas tikai
brokastis (Tezē var palīdzēt nodrošināt brokastu produktus). Pārējās ēdienreizes tiek
izdalītas pirms vakara lūgšanas.
Maksimālo cilvēku skaitu var aprēķināt šādi: viena tualete 15 cilvēkiem, viena duša 20
cilvēkiem, viena izlietne 10 cilvēkiem. Naktsmītnes un sanitārās telpas tiks dalītas atbilstoši
dzimumiem.
Neliela komanda koordinēs ierašanos, organizāciju, brokastu sagatavošanu un uzkopšanu. Ja
uzņemšanas vietā pietrūks palīgu, 26. decembrī Tezē var nosūtīt komandu naktsmītņu
sagatavošanai.

4.7. Dalībnieki, kuri paši vēlas nodrošināt sev naktsmītnes
Viens no Eiropas tikšanās mērķiem ir paredzēts dalībniekiem no dažādām vietām
iepazīt cilvēkus, kurus tie vēl nepazīst. Ja kāds sazinās ar jums vai jūsu organizāciju,
vēloties pats izvēlēties savu naktsmītni, lūdziet viņiem vispirms sazināties ar Tezē
sagatavošanas centru. Un, lūdzu, informējiet mūs par to paši. Mēs lūgsim viņiem
pieņemt naktsmītni, kas tiek piedāvāta ierodoties, lai pilnīgāk piedzīvotu tikšanās
būtību. Taču, ja viņi uzstās uz apmešanos pašu izvēlētā naktsmītnē, viņiem būs
jāreģistrējas Tezē mājas lapā (www.taize.fr), to īpaši norādot. Cilvēki, kas ieradušies no
reģioniem ārpus tikšanās norises vietas, tai skaitā tie, kas paliek pie saviem draugiem vai
radiniekiem, var piedalīties tikai tad, ja ir reģistrējušies. 28. decembrī viņiem jādodas uz
pilsētas centra uzņemšanas vietu atbilstoši savai valodai tāpat kā visiem pārējiem
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dalībniekiem, lai saņemtu nepieciešamo informāciju, tikšanās bukletu un veiktu ziedojumu
tikšanās izmaksu segšanai.

5 Aktivitātes vietējā uzņemšanas vietā
➢ Ja vietējās sagatavošanas komandās ir tikai daži cilvēki un jums nepieciešama palīdzība,
26. decembrī jums var pievienoties vēl viens vai divi palīgi. Lūdzu, aprunājieties par to ar
Tezē komandu.

5.1. Vadītāju tikšanās plkst. 22.00
No 28. decembra katru vakaru noturiet īsu vadītāju (animators) sanāksmi (6.4.1.), lai
izplānotu nākamo dienu. Norunājiet, kurš var palīdzēt sagatavot baznīcu rīta lūgšanai, kurš
ko lasīs un kādā valodā, kurš uzsāks dziesmas utt. Kuras mazās grupas apmeklēs “cerības
vietas” (5.4.)? Kas jāpaziņo visiem pēc rīta lūgšanas un kurš šos paziņojumus tulkos?
30. decembrī var pieminēt nākamās dienas vakarā paredzētos Tautu svētkus. Otrā rītā neliela
grupa, kurā pārstāvēti dalībnieki no visām valstīm, var satikties, lai izplānotu vakara
programmu.

5.2. Rīta lūgšanas
Svarīgi! Ja kāds kavēsies un ieradīsies Rīgā 28. decembra vakarā, mums jāvar sazināties ar
kontaktpersonām 29. decembra rītā. Pat rīta lūgšanās un mazo grupu tikšanās laikos jums
jābūt sazvanāmiem pa jūsu uzņemšanas vietas kontakttālruni.
Lūgšanu teksti (psalmi, lasījumi, lūgšanas, aizlūgšanas, dziesmu ieteikumi) atrodami
tikšanās bukletā (7.4.), kuru katrs dalībnieks ierodoties saņems savā dzimtajā valodā. Lai
ikviens varētu piedalīties lūgšanā, ir svarīgi sekot bukletā norādītajam plānam. Lūgšanas
laikā padodiet mikrofonu tiem, kuri lasa katrs savā valodā. Ja piedalās vietējās draudzes
priesteris vai mācītājs/-a, viņš/-a var rīta lūgšanas noslēgumā sacīt īsu lūgšanu vai dot
svētību.
Praktiskie uzdevumi ir šādi: izdekorēt baznīcu vai lūgšanu telpu, katru rītu jau laikus pirms
lūgšanas atslēgt baznīcu, iedegt un nodzēst sveces, sagatavot paklāju tiem, kuri vēlas sēdēt
uz grīdas, sagatavot mikrofonu (bezvadu vai ar garu kabeli) un uzkopt lūgšanas norises
vietu pēc lūgšanas.
Mūzika. Dziesmas atradīsiet tikšanās bukletā. Iepriekš pieejamas ir arī notis solistiem un
instrumentālistiem. Vai ir kādi vietējie jaunieši – mūziķi, kas varētu tikties mēģinājumos, lai
sagatavotu šīs dziesmas līdz tikšanās reizei?
1.janvārī jūsu uzņemšanas vietas viesi piedalās draudzes svētdienas dievkalpojumā, kas
(atkarībā no katras draudzes) sākas ap plkst.10.30. Ja iespējams, lūdzu, ietveriet
dievkalpojumā kādus elementus, kas saprotami arī viesiem no citām valstīm. Tas varētu būt,
piemēram, īss Svēto Rakstu lasījums viņu dzimtajā valodā, viena vai divas dziesmas, kuras
zina arī tikšanās dalībnieki.
➢ Dažas grupas pavada katoļu priesteri. Viņi, iespējams, jautās, vai varētu svinēt Svēto Misi
(pirms rīta lūgšanas). Ja tas nav iespējams vietējā draudzē, viņi var svinēt Svēto Misi kopā
ar citiem priesteriem pēcpusdienā (29., 30. un 31. decembrī). Konkrētas vietas un laiki tiks
paziņoti vēlāk.
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5.2.1. Paziņojumi
Pēc pēdējās dziesmas (vai svētības), kamēr dalībnieki vēl nav izklīduši, īsi un skaidri
pastāstiet, kāda ir rīta programma. Lai ietaupītu laiku, ieteicams jau iepriekš uzrakstīt visu
informāciju, kas jānodod dalībniekiem, un izdalīt kopijas tulkiem. Īpaši svarīgi ir paziņot,
cikos notiks došanās uz pilsētas centru. Pirmajā rītā pasakiet, kur tiksies katra mazā grupa.
➢ Pirmajā rītā kāds no jūsu draudzes var vēlreiz sveikt viesus. Tā kā viss notiekošais ir
jātulko, sveicienam jābūt īsam.

5.3. Mazo grupu tikšanās
Pēc rīta lūgšanas 29., 30. un 31. decembrī notiks tikšanās starptautiskās mazajās grupās
(aptuveni no plkst. 9.15 līdz 10.45 atkarībā no tā, cikos notiek izbraukšana uz pilsētas
centru). Grupās būtu jābūt no 10–15 cilvēkiem.
Kur var tikties mazās grupas? Tikšanās telpām jābūt atvērtām un pieejamām. Lielākā telpā
var tikties vairākas grupas. Ja jums trūkst telpu, varat pavaicāt tuvumā dzīvojošiem
cilvēkiem, skolām vai citām iestādēm, vai tās būtu ar mieru uzņemt mazās grupas savās
telpās. Lai palīdzētu dalībniekiem atrast īsto grupu, katru telpu vai vietu jau laikus
apzīmējiet ar atbilstošo numuru. Ceļu līdz tikšanās telpai var norādīt ar zīmēm.
Pirmās tikšanās sākumā katrs var iepazīstināt ar sevi. Tad sekojiet ieteikumiem, kas
atrodami tikšanās bukletā.
➢ Dažas uzņemšanas vietas uzņems dalībniekus, kuriem ir iedalīti praktiski uzdevumi
Eiropas tikšanās organizēšanā. Savu pienākumu dēļ viņi, iespējams, nevarēs pilnībā
piedalīties rīta programmā. Iespējams, ka dažiem būs jādodas prom uzreiz pēc rīta lūgšanas.
Dalībnieku skaitu var samazināt arī citi iemesli (slimība, nogurums, kultūras barjeras,
motivācijas trūkums u.c.).

5.4. Apmeklējumi un tikšanās ar vietējiem iedzīvotājiem
29., 30. un 31. decembra rītā mazajās grupās var piedalīties arī vietējie cilvēki, kas stāsta par
savu darbu citu labā. Tai nav jābūt garai lekcijai, bet gan stāstījumam, kas ievada
savstarpēju dalīšanos, atklāj viņu motivāciju un pieredzi. Varat uzaicināt ļoti dažādus
cilvēkus – arī tos, kas parasti netiek pamanīti un kas varbūt nav raduši publiski runāt par
savu dzīvi vai darbu. Atcerieties, ka visam jābūt tulkotam: jau laikus atrodiet labus tulkus.
Atgādiniet, ka visiem jārunā īsiem teikumiem!

Dažas mazās grupas var arī apmeklēt “cerības vietas”. Tās var būt iestādes, grupas
vai atsevišķi indivīdi. Apciemojamie ir jāatrod jau laikus, un apmeklējumiem jābūt
labi sagatavotiem. Ja iespējams, noorganizējiet vienu šādu apciemojumu katrai
mazajai grupai. Apmeklēt var ne tikai tos, kuri dara visu, lai pasaule kļūtu labāka, bet
arī slimos, vientuļos un cilvēkus ar īpašām vajadzībām, lai arī viņiem būtu iespēja
piedalīties Eiropas jauniešu tikšanās, kas citādi ietu tiem secen.

9

5.5. Vecgada vakars (31. decembris)
Kārtība, kādā notiks lūgšana par mieru (plkst. 23.00), norādīta tikšanās bukletā. Lūgšanā var
ietvert dažādu tautu Ziemassvētku dziesmas. Pēc lūgšanas ir paredzēts laiks svinībām.
Kur? Ja iespējams – netālu no telpas, kurā notikusi lūgšana. Cik daudz cilvēku šai telpā
satilpst? Vai vieta ir gana liela, lai tajā uzņemtu arī viesģimenes un citus vietējos ļaudis?
Varbūt nepieciešams tuvākajā apkaimē atrast citu – lielāku telpu? Ja trūkst vietas, varat
vienkārši satikties ārā pie baznīcas! Lūdzu, neorganizējiet lielas svinības kopā ar citām
uzņemšanas vietām. Sagatavojiet kaut ko tikai tiem, kuri bijuši jūsu vietējā uzņemšanas
vietā. Šādi svinības saglabās personisku gaisotni, turklāt notiekošo būs vieglāk pārraudzīt.
Tautu svētkos dažādu valstu pārstāvji var radoši izpausties. Pārliecinieties, ka iesaistās visi!
Vadītāji jau iepriekš var katrai grupai pajautāt, kas tiks prezentēts (dziesmas, dejas, spēles,
tradicionālie tērpi, skečs, stāsts...). Būtu jauki, ja svinību sākumā kaut ko parādīt vai
nodziedāt varētu vietējie. Neliela sagatavošanās padarīs šo vakaru neaizmirstamu.
Iespējams, dažiem no vietējiem varat lūgt sagādāt ēdienu vai dzērienu. Viesi zina, ka
svinības notiks bez alkohola, tāpēc alkoholiski dzērieni nav jāsagādā. Svarīgs nav ēdiena
daudzums, bet savstarpēja dalīšanās.

5.6. Jaungada diena (1. janvāris)
No rīta viesi piedalās vietējās draudzes(-džu) dievkalpojumā(-os). Pēc tam seko
pusdienas viesģimenēs vai uzņemšanas vietās.
➢ Iespējams, ka daži dalībnieki uzdos jautājumus par savas konfesijas dievkalpojumu. Ja
viņi apmeklē dievkalpojumu citur, svarīgi, lai viesģimene zinātu, cikos gaidīt viņus atpakaļ.
Pēc pusdienām dalībnieki dosies uz norādītajām izbraukšanas vietām: autobusu
izbraukšanas vietām (tie parasti izbrauc pēc plkst. 16), dzelzceļa staciju, lidostu... Visu
valstu autobusu izbraukšanas vietas būs norādītas tikšanās bukletā.
➢ Dažas viesģimenes vēlēsies pavadīt savus viesus, bet var gadīties, ka izbraukšanas vietu
tuvumā būs grūti atrast stāvvietu.

5.7. Problēmu gadījumā
5.7.1. Problēmas ar dalībniekiem
Tik lielos pasākumos kā Eiropas jauniešu tikšanās ne visi dalībnieki ir vienlīdz motivēti.
Dažiem tā būs pirmā reize ārzemēs, citi nekad iepriekš nebūs piedalījušies šādā tikšanās
reizē. Nelielu problēmu gadījumā, piemēram, tad, ja dalībnieki vakarā pārāk vēlu atgriežas
viesģimenēs vai nepiedalās rīta programmā, lūdzu, vēlreiz izskaidrojiet viņiem Eiropas
jauniešu tikšanās būtību. Lūdziet palīdzību viņu grupas vadītājam. Problēmas var arī
apspriest, ik dienas tiekoties ar Tezē komandu (sk. 7.5.).
Ja rodas lielāki sarežģījumi, piemēram, dalībnieki neatgriežas naktsmītnēs vai viņu uzvedība
traucē viesģimenei vai citiem dalībniekiem, lūdzu, nekavējoties dariet to zināmu Tezē
komandai. Varat sazināties ar savu Tezē brīvprātīgo vai zvanīt uz tikšanās centrālo tālruņa
10

numuru. Iespējams, varēsim nosūtīt kādu, kurš runā dalībnieka dzimtajā valodā, lai
problēmu atrisinātu.

5.7.2. Medicīniska rakstura problēmas
Tikšanās laikā būs pieejama centrālā pirmās palīdzības stacija ar ārstiem un tulkiem. Lūdzu,
nekavējoties informējiet Tezē komandu, ja radusies kāda ārkārtas situācija vai ja kādam
dalībniekam jādodas uz slimnīcu. Eiropas jauniešu tikšanās laikā būs centrālais tālrunis, kas
darbosies no 26. decembra līdz 1. janvārim 24 stundas diennaktī.

6 Ierašanās diena
Tas, kā norit dalībnieku ierašanās vietējās uzņemšanas vietās, ir ārkārtīgi būtiski. Tie, kuri
ieradīsies no citām valstīm, būs noguruši, un dienas beigās tādi būsiet arī jūs paši. Tomēr
neļaujieties vēlmei sasteigt uzņemšanas procesu. Ja ierašanās dienā viss tiek saprotami un
mierīgi izskaidrots, pārējā tikšanās noris daudz gludāk.
Dalībnieku sagaidīšanu uzņemšanas vietā koordinē viens vai divi cilvēki. Ir svarīgi, lai viņi
visu dienu būtu sasniedzami pa mobilo tālruni, kas norādīts dalībnieka ceļvedī (sk. 7.3.).
➢ Ja vietējās sagatavošanas komandās ir tikai daži cilvēki un jums nepieciešama palīdzība,
27. decembrī jums var pievienoties vēl viens vai divi palīgi. Lūdzu, aprunājieties par to ar
Tezē komandu.
6.1. Uzņemšana

26. decembrī

Dažās uzņemšanas vietās tiks sagaidīti dalībnieki, kas ieradīsies 26. decembrī. Viņu
ierašanās notiks līdzīgi kā turpmāk aprakstītā ierašanās 28. decembrī, bet tā neilgs visu
dienu. Dalībnieki uzņemšanas vietā ieradīsies tikai iepriekš norunātos laika posmos.

6.2. Kas jau laikus jāsagatavo un jāpārbauda
• Pirmoreiz ierodoties Rīgā, visi dalībnieki saņems īpašu pilsētas karti. Tajā būs atzīmētas
baznīcas, kuras piedalās tikšanās reizē. Pirmie kartes paraugi novembra beigās būs pieejami
sagatavošanās centrā, kur varēsiet tos apskatīt. Ja jūsu apkaime kartē nav redzama, ieteicams
izveidot pašiem savu vietējās apkaimes karti. Varat to izdalīt viesiem, lai palīdzētu tiem
atrast ceļu uz naktsmītnēm.
• Kur jūs uzņemsiet cilvēkus, kas būs nupat ieradušies? Nepieciešama telpa, kurā ir
pietiekami daudz vietas, lai uzņemtu cilvēkus ar bagāžu un lai telpā varētu veikt visus
uzņemšanas procesa posmus (6.4.); dažos no tiem būs nepieciešami galdi utt.
• Lūdziet citu palīdzību! Izveidojiet komandas, kas atbild par katru uzņemšanas procesa
posmu. Būtu ļoti labi, ja vairāki cilvēki varētu darboties kā tulki.
• Pavairojiet mazo grupu veidlapu (small groups form) nepieciešamajā skaitā (6.4.2.).
• Izveidojiet sarakstu, kurā norādīta informācija par naktsmītnēm: viesģimenes vārds,
adrese, cikos kāds būs mājās u.c. Ļoti labi, ja ir 2 līmējamas lapiņas ar katras
viesģimenes vārdu un adresi (sk. 6.4.3.).
• Izlasiet turpmākās rindkopas, lai saprastu, kādi plakāti, norādes, grafiki u.c.
jāizgatavo.
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6.3. Parādiet

viesiem ceļu uz uzņemšanas vietu

28. decembrī agri no rīta varat izkārt uzņemšanas vietas norādes autobusu pieturās un
dzelzceļa stacijās (norādot jūsu uzņemšanas vietas nosaukumu un kodu).
Ļoti labi, ja atrast ceļu uz uzņemšanas vietu no autobusa pieturas vai dzelzceļa stacijas
palīdz ne tikai zīmes, bet arī brīvprātīgie palīgi. Te var iesaistīt pat bērnus un pusaudžus. Ja
vienā un tajā pašā pieturā/stacijā ierodas viesi, kuriem jādodas uz dažādām uzņemšanas
vietām, pārbaudiet viņu dalībnieka ceļvežus, lai būtu droši, ka visi nonāks īstajā vietā!

6.4. Sagaidīšana un informācija
Pirmie dalībnieki var sākt ierasties no plkst. 9.00. Noteikti pārbaudiet katra
dalībnieka ceļvedi un uzņemiet tikai tos dalībniekus, kuriem ir pareizais
ceļvedis! Dalībniekiem, kuriem ceļveža nav, jāatgriežas savas valsts centrālajā
uzņemšanas vietā. Citādi uzņemšanas vietas nesaņems tik daudz cilvēku, cik tās
gaida. Ja par kaut ko šaubāties, piezvaniet savam Tezē brīvprātīgajam.
Jūsu viesi pēc ceļa būs noguruši. Būs nepieciešama vieta, kur viņi varētu novietot bagāžu.
Daži vēlēsies izmantot tualeti. Ja iespējams, piedāvājiet visiem siltu dzērienu.
Katrai grupai lūdziet apsēsties un sniedziet šādu informāciju (ja nepieciešams, palūdziet,
lai kāds jūsu teikto iztulko).
➢ Ļoti īsi iepazīstiniet ar savu pilsētas rajonu un draudzi (ne garāk kā 3–4 teikumos!).
➢ Paskaidrojiet, kur notiks rīta programma. Īpaši svarīgi ir pateikt, cikos un kur notiks
nākamās dienas (29. decembra) rīta lūgšana.
➢ Paskaidrojiet, kā nokļūt līdz pirmajai vakara lūgšanai; ja nepieciešams, izdaliet
sarakstu ar transporta izbraukšanas laikiem. Vai nu uzrakstiet šo informāciju uz liela
plakāta, vai nokopējiet mazākas lapiņas katram dalībniekam.
➢ Plkst. 17.30 ir vakariņas, un lūgšana sākas plkst. 19.00. Dalībniekiem ir jāseko
tikšanās bukletā un dalībnieka ceļvedī norādītajai informācijai.
➢ Atgādiniet visiem, ka aiz cieņas pret viesģimenēm nedrīkst atgriezties naktsmītnēs
pārāk vēlu: ieteicamais laiks būtu 22.00, bet noteikti ne vēlāk kā 22.30!
Pēc šīs ievadinformācijas jāveic 3 darbības (tieši šādā secībā):
➢ jāsniedz informācija vadītājiem (tiem, uz kuriem tas attiecas);
➢ jāpiešķir dalībniekiem mazās grupas;
➢ jāpārbauda dalībnieku veidlapas un jāpiešķir naktsmītnes.
Svarīgi! Iespējams, daudzi ieradīsies vienlaikus, tādēļ ir ļoti svarīgi ievērot šo skaidro
uzņemšanas sistēmu, lai dalībnieki secīgi virzītos no viena procesa uz nākamo un telpā
nerastos haoss.

6.4.1. Vadītāji (animators)
Kad dalībnieki ieradīsies centrālajā uzņemšanas vietā Rīgā, daži tiks lūgti kļūt par
vadītājiem. Viņi saņems vadītājiem paredzēto informāciju (arī jūs to saņemsiet), un uz viņu
ceļveža jāatzīmē burts “A”. Kādam no sagatavošanas komandas ir ar viņiem jāaprunājas un
jāizlemj, kā katrs no vadītājiem varētu palīdzēt. Par vadītājiem var kļūt arī vietējie jaunieši.
Vadītājiem ir šādi uzdevumi:
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➢ jāpalīdz rīta lūgšanās (lasījumi katra dzimtajā valodā u.c.);
➢ jāvada mazo grupu tikšanās;
➢ jāpalīdz sagatavoties Vecgada vakaram (lūgšanai un Tautu svētkiem).

Vairumā gadījumu viņi runās angliski. Ja ne, dalībnieku ierašanās brīdī atrodiet grupā
kādu citu, kurš spēj tulkot. Īpaši svarīgi būs iztulkot paziņojumus pēc rīta lūgšanas.
Vadītāji tiekas katru vakaru plkst. 22.00 (Erreur : source de la référence non trouvée.).
Pasakiet, kur šī tikšanās notiks.
6.4.2. Dalībnieku sadalīšana mazajās grupās
➢ Ja kādiem no dalībniekiem, kas paliek pie jums, ir vairāk darba tikšanās centrālajā
sagatavošanā, tie nevarēs piedalīties visā rīta programmā. Ņemiet to vērā, veidojot mazās
grupas.
Lai netērētu laiku nākamajā dienā, sadaliet dalībniekus mazajās grupās rīta tikšanās reizēm.
Izlemiet, cik mazās grupas veidosiet. Katrā grupā var būt līdz 15 cilvēkiem: 10 atbraukušie
dalībnieki un līdz 5 vietējiem cilvēkiem. Vispirms aizpildiet pirmās divas rindiņas (grupas
numurs un tikšanās vieta). Nozīmējiet vismaz vienu vadītāju katrai grupai un nosakiet
galveno valodu, kādā grupa sarunāsies (parasti tā ir angļu valoda, taču ne vienmēr). Tad
pakāpeniski atzīmējiet dalībniekus, atzīmējot katra cilvēka vārdu, dzimto valodu un citas
valodas, kurās viņš vai viņa runā. Atstājiet dažas brīvas vietas vietējiem dalībniekiem!
Pavaicājiet katram dalībniekam, vai viņš vai viņa varētu tulkot citiem. Ja tas iespējams,
atzīmējiet pēdējo kolonnu, piemēram, ar „T” burtu (Tulks/Tanslator). Pievienojiet grupai
tikai tos dalībniekus, kuri vai nu runā grupas galvenajā valodā, vai kuriem ir tulks. Zemāk
redzamajā piemērā Mario no Itālijas var pievienoties grupai tāpēc, ka Stefano var tulkot.
Dalībniekiem ierodoties, jūs varat vienlaikus aizpildīt vairāku grupu sarakstus. Lai grupas
būtu daudzveidīgas un starptautiskas, neiekļaujiet vienā mazajā grupā vairāk nekā 4
cilvēkus no viena reģiona! Jums nav nepieciešams katrā grupā iekļaut katras tautības
pārstāvi, 3 vai 4 dažādas tautības ir pietiekami.
Visbeidzot, ierakstiet katra dalībnieka mazās grupas numuru viņa/viņas ceļvedī.
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Piemērs (Tukšu veidlapu iespējams lejupielādēt www.taizeriga.lv
Mazās grupas veidlapa
Grupas numurs: 8

Tikšanās vieta: 3. Telpa

Vadītājs: Hugo Pinto
Grupas galvenā valoda: English

Citas valodas: pt, it

Vārds

Dzimtā valoda Citas valodas:

1

Hugo

Pt

en T

2.

Stefano

It

en T

3.

Vanessa

En

4.

Wiesia

Pl

5.

Mario

It

6.

Kasia

Pl

En

7.

Claire

Fr

En

8.

...utt.

En

6.4.3. Naktsmītnes piešķiršana
Svarīgi: naktsmītni piešķiriet vienīgi pašās beigās, kad viss pārējais ir paveikts – citādi daži
no jūsu pārgurušajiem viesiem var pazust, pirms esat izstāstījuši visu informāciju!
Vispirms pārbaudiet dalībnieka veidlapu: ierodoties Rīgā, ikviens dalībnieks saņem
„Dalībnieka veidlapu”, kas jāaizpilda. Pirms naktsmītnes piešķiršanas palūdziet dalībniekam
viņa veidlapu un pārbaudiet, vai tajā norādīta viņu mājas valsts kontaktinformācija (adrese,
e-pasts, tālruņa numurs). Veidlapā jums jāieraksta viesģimenes vārds un adrese (šeit varat
izmantot iepriekš sagatavotas uzlīmes). Tas ļaus uzmeklēt dalībnieku ārkārtas situācijā.
Lūdzu, sašķirojiet un saglabājiet šīs veidlapas līdz janvāra beigām: reizēm rodas kādi
jautājumi pat pēc Eiropas tikšanās beigām. Nepiešķiriet naktsmītni nevienam, kuram nav
pilnībā aizpildīta dalībnieka veidlapa.
Pierakstiet katra dalībnieka naktsmītnes adresi viņa vai viņas ceļvedī (vai uzlīmējiet tam
iepriekš sagatavotu uzlīmi). Ļoti svarīgi, lai neviena viesģimene nepaliktu bez viesa! Tāpēc
dienas sākumā pie katras viesģimenes sūtiet ne vairāk par diviem viesiem. Papildu brīvās
vietas var tikt aizpildītas otrajā piegājienā. Šādi ikviena viesģimene varēs kādu uzņemt, pat
ja ieradīsies mazāk dalībnieku, nekā gaidīts. Mēs nekad nesūtīsim pie viesģimenes vairāk
viesu nekā norunāts. Taču neparedzētu apstākļu dēļ reizēm ierodas mazāk dalībnieku. Tāpēc
kopējais dalībnieku skaits jūsu uzņemšanas vietā būs skaidrs tikai tad, kad visi būs
ieradušies!
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Lūdzu, paturiet prātā dažu viesģimenu īpašos apstākļus (tādus kā vecums, attālums no
uzņemšanas vietas, mājdzīvnieki, u.c.) un sagatavojiet tiem dalībniekus. Ja kāds uzņem
vairāk par 2 dalībniekiem, labāk ir izvēlēties jauniešus no dažādām valstīm. Sadalot
guļvietas, jums būs ērtāk atlikt „elastīgāko” viesģimeņu naktsvietu piešķiršanu līdz dienas
beigām.
➢ Tos, kas ieradušies agrāk, būtu ieteicams sūtīt uz naktsmītnēm, kas atrodas tālāk no
uzņemšanas vietas: viņiem būs vairāk laika. Ir noderīgi, ja mazo grupu vadītāji paliek netālu
no uzņemšanas vietas vakara tikšanās dēļ (5.1).
➢ Dažiem dalībniekiem var nebūt guļammaiss un viņi var lūgt naktsmītnes, kur pieejama
gulta. Dariet visu iespējamo, lai viņus uzņemtu! Taču, ja ieradušās grupas, kas šķiet
nepamatoti prasīgas, piemēram, uzstāj palikt kopā 4 cilvēku grupā, lūdziet tiem uzgaidīt,
pirms piešķirat naktsmītnes. Jūs varat arī sazināties ar savu Tezē brīvprātīgo, lai izskaidrotu
situāciju un lūgtu padomu.

6.4.4. Pirmoreiz dodoties uz naktsmītni
Palīdziet dalībniekiem atrast ceļu uz viņu naktsmītni (iedodot karti vai kādu, kurš viņus
pavada). Labāk, ja viņi pirmoreiz uz naktsmītni dodas ar kājām, jo tādējādi viņi vieglāk
atradīs ceļu nākamajā reizē.
6.4.5. Kopīga došanās uz hallēm

Pirms katrs no dalībniekiem pamet uzņemšanas vietu, lai uzmeklētu savu naktsmītni,
paskaidrojiet, kad un kur jātiekas, lai kopīgi dotos uz Ķīpsalu vai Arēnu. (Plānojiet
tur ierasties 17.30.) Atgādiniet, ka katram jāņem līdz tikšanās buklets. Uz maltītēm un
lūgšanām hallēs katram līdzi jāņem arī karote, krūzīte un kaut kas, uz kā apsēsties.
➢ Var rasties nepieciešamība organizēt otru došanos uz centru cilvēkiem, kas
ieradušies vēlāk. Tiem, kas nepagūs laikā ierasties uz vakara lūgšanu 19.00, pirmajā
vakarā vienkārši jāpaliek viņu naktsmītnē.

6.5. Saziņa ar Tezē brīvprātīgo
28. decembrī saziņa ar jūsu brīvprātīgo ir būtiska. Līdz pēcpusdienai viņš vai viņa
sazināsies ar jums, lai uzzinātu, kā jums iet, un kopīgi izlemtu, cikos vietējo
uzņemšanu iespējams slēgt.
28. decembrī jums varētu būt nepieciešams daudz lietot savu tālruni: paņemiet līdzi
telefona lādētāju!

7 Saziņa ar Tezē komandu
7.1. Sagatavošanas centrs
Tezē tikšanās sagatavošanas centrs atrodas Palasta ielā 3 (Vecrīgā). Tas atvērts no otrdienas
līdz sestdienai no 10:00 līdz 12:00 un no 14:30 līdz 18:00 laikā līdz Eiropas tikšanās
sākumam. Mēs īpaši priecāsimies uzņemt sagatavošanas komandas!
Brāļi, māsas un komandas brīvprātīgie aicina jūs kopīgi lūgt Rīgas centrā:
9:15 luterāņu Doma baznīcā, kapelā pa kreisi no ieejas
12.00 katoļu sv. Jēkaba katerdrālē
pirmdienas vakarā 18.00 Marijas Magdalēnas baznīcā, Klostera ielā 2
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7.2. Atjaunojiet

informāciju “2m2”

Lai koordinētu Eiropas tikšanās sagatavošanu, izveidota tiešsaistes sistēma “2m2”:
http://2m2.taize.fr Kontaktpersonai un atbildīgajam par naktsmītnēm jāreģistrējas tiešsaistē,
lai to lietotu. Sākot no oktobra vidus, lūdzu atjaunojiet informāciju par jūsu uzņemšanas
vietu vismaz reizi nedēļā.

Centieties aizpildīt visu informāciju (guļvietu skaits, kontaktpersonas, adreses,
tālruņu numuri, transports starp Vecrīgu, Ķīpsalu, Arēnu un uzņemšanas vietu) līdz
koordinācijas nedēļai novembrī (skat. 7.3.). Decembrī, lūdzu, ierakstiet visas
izmaiņas guļvietu skaitā 2m2 sistēmā, tiklīdz par tām uzzināt.
7.3. Tikšanās

ar visām sagatavošanas komandām: 12.–
13. novembrī

Visas sagatavošanas komandas aicinātas ierasties sagatavošanas centrā (Palasta iela
3) uz aptuveni 2 stundām sestdien, 12. novembrī, vai svētdien, 13. novembrī.
Lūdzu, vienojieties ar savu Tezē brīvprātīgo par precīzu laiku. Galvenās lietas, kas
mums kopīgi jāpārrunā, ir:
Viesu skaits, kas ieradīsies uzņemšanas vietā
Mums kopīgi jānosaka minimālais un maksimālais viesu skaits, kas ieradīsies jūsu
uzņemšanas vietā: maksimālais skaits būs lielāks nekā tas, kuram naktsmītnes līdz šim
atrastas. Iepriekšējo tikšanos pieredze liecina, ka lielākā daļa guļvietu tiek atrastas
decembrī!

➢ Ja radīsies nepieciešamība izmantot kolektīvas naktsmītnes, mums būs
nepieciešams pārrunāt papildu detaļas (skat. 4.6.).
Dalībnieku ceļvedis (participant guide)
Ierašanās dienā dalībnieki saņems dalībnieka ceļvedi, kas norādīs, kā sasniegt vietējo
uzņemšanas vietu. Šis ceļvedis kalpo arī kā „ieejas biļete” uzņemšanas vietā. Visas
sagatavošanas komandas saņems ceļveža paraugu ar instrukcijām sava ceļveža
sagatavošanai. Ja esat jau sagatavojuši ceļvedi savai uzņemšanas vietai, ņemiet to līdz, lai
varam kopīgi to izskatīt.

Transports
Mums jāpārrunā transports, kas izmantojams satiksmei starp vietējo uzņemšanas
vietu un Vecrīgu, Ķīpsalu vai Arēnu abos virzienos. Lielākā daļa uzņemšanas vietu
būs sasniedzamas ar sabiedrisko transportu, taču citām būs nepieciešams nodrošināt
īpašus autobusus vai papildu vilcienus. Izmantojiet 2m2, lai informētu par, jūsuprāt,
labāko risinājumu. Decembrī šie maršruti tiks apstiprināti vai nepieciešamības
gadījumā precizēti. Maršruti, kurus izvēlēsimies jūsu uzņemšanas vietas sasniegšanai,
ne vienmēr būs paši vieglākie vai īsākie: ņemot vērā, ka vienlaikus ceļā dosies liels
cilvēku skaits, lai novērstu drūzmēšanos, var rasties nepieciešamība novirzīt
dalībniekus dažādos transporta veidos vai ceļos.
Piezīme: Ikdienas maršruts starp Vecrīgu, Ķīpsalu vai Arēnu un vietējo uzņemšanas
vietu ne vienmēr būs tāds pats kā ierašanās dienā. Ierašanās dienā cilvēki dosies ceļā
dažādos laikos, taču citās dienās sabiedriskais transports tiks izmantots vienlaikus.
Dalībniekiem būs jāveic šādi maršruti:
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➢ 28. decembrī (26. decembrī – palīgiem): pirmais brauciens uz vietējo uzņemšanas
➢
➢
➢

➢

vietu (šis maršruts būs iekļauts dalībnieka ceļvedī);
28. decembrī: no uzņemšanas vietas uz vakariņām 17:30 vai lūgšanu 19:00;
28., 29., 30. un 31. decembra vakarā starp 20:30 un 21:30 atgriešanās naktsmītnēs
(vai vigīlijas norises vietā 31. decembrī);
29., 30. un 31. decembrī ap 12 pusdienas laikā: no vietējās uzņemšanas uz pusdienas
lūgšanu.
1. janvārī no vietējās uzņemšanas vietas uz prombraukšanas vietām (autoosta, stacija,
lidosta...). Autobusu izbraukšanas plānotas pēc 16:00.

7.4. Visu

sagatavošanas komandu tikšanās: 17. decembrī

Sestdienas, 17. decembra, pēcpusdienā Rīgas centrā (precīzs laiks un vieta tiks paziņoti,
taču tikšanās plānota aptuveni no 15:00 līdz 18:00). Pulcēšanās pirmajā daļā būsim visi
kopā: īsa lūgšana un pēdējais izklāsts par tikšanās detaļām. Otra tikšanās daļa noritēs
mazākās grupās, katra sagatavošanas komanda būs kopā ar „savu” Tezē brīvprātīgo (-ajiem).
Tiks precizētas pēdējās konkrētās uzņemšanas vietas detaļas, izsniegti materiāli. Tāpēc
nepieciešamas 3 stundas. Svarīgi, lai ierastos vismaz katras sagatavošanas komandas
galvenās kontaktpersonas. Ja tas būs iespējams, paziņosim katrai komandai valodas, kurās
runās pie viņiem nosūtītie dalībnieki. Katrai komandai būs pieejami šādi materiāli:
➢ Tikšanās bukleta eksemplāri, kurā iekļautas lūgšanas vietējās uzņemšanas vietās,
teksti mazajām grupām, dziesmu grāmata un pēcpusdienas semināru saraksts
➢ Tezē dziesmu instrumentālie pavadījumi un solo balsīm (tie būs pieejami arī iepriekš)
➢ Informācija mazo grupu vadītājiem
➢ Plakāti, kas aicinās doties uz kopējām lūgšanām izstāžu hallēs
➢ Plakāti ar semināru sarakstiem
➢ Īpaša Eiropas tikšanās pilsētas karte
➢ Ja jūsu sagatavošanas komandas locekļi vai citi vietējie vēlas saņemt talonu maltītēm
Ķīpsalā vai Arēnā un/vai tikšanās transporta karti, to būs iespējams saņemt pret ziedojumu
izmaksu segšanai. Šos talonus varēs saņemt 17. decembra tikšanās laikā. Lūdzu, iepriekš
informējiet savu Tezē brīvprātīgo par nepieciešamo skaitu.

7.5. Eiropas tikšanās laikā
29., 30., 31.decembrī sagatavošanas komandu pārstāvjiem būs tikšanās ar viņu Tezē
brīvprātīgajiem (laiks un vieta tiks precizēti decembrī). Lūdzu, pārliecinieties, ka
kāds no jūsu sagatavošanas komandas katru dienu ierodas uz šo tikšanos. Šajās
tikšanās reizēs tiks sniegta būtiska informācija, un mēs pārrunāsim risinājumus
problēmām, kas būs radušās vietējās uzņemšanas vietās.
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8 Janvārī
Tezē komanda paliks Rīgā līdz 2017.gada 21. janvārim.

8.1. Tikšanās ar viesģimenēm un vietējiem iedzīvotājiem
Izvēlieties datumu drīz pēc Eiropas tikšanās (ja iespējams, starp 7. un 19. janvāri), lai
vietējie iedzīvotāji varētu dalīties savā Eiropas tikšanās pieredzē. Ielūdziet cilvēkus
no baznīcas, viesģimenes, apkārtnes cilvēkus un visus, kas jebkādā veidā palīdzējuši.
Šī tikšanās ir svarīga, jo daudzi cilvēki vēlas un viņiem ir pat nepieciešams pārrunāt
pieredzēto. Tā ir iespēja izsvērt, kuri pieredzes aspekti bijuši nozīmīgi un var sniegt
ieguldījumu vietējās kopienas turpmākajā dzīvē. Lūdzu, vienojieties par šīs tikšanās
laiku kopā ar savu Tezē brīvprātīgo, jo mēs vēlētos, lai tiekoties, ja iespējams, ir klāt
arī kāda no Tezē komandām.

8.2. Pateicības lūgšana
Pateicības lūgšana par Eiropas tikšanos notiks Rīgas centrā sestdien, 2017.gada 14. janvārī.
Ikviens, kurš jebkā bijis iesaistīts tikšanās sagatavošanā, ir aicināts piedalīties. Vieta un laiks
tiks paziņoti.
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Svarīgi datumi
➢

Sagatavošanas komandu nedēļas nogale (skat. 7.3.): sestdiena
12.novembris/ svētdiena 13.novembris sagatavošanas centrā,
Palasta ielā 3. Katrai sagatavošanas komandai būtu jāpaliek uz 2
stundām.

➢

Pēdējā visu sagatavošanās komandu tikšanās pirms Eiropas tikšanās.
(skat. 7.4): Sestdiena 17.decembris (no aptuveni 15:00 līdz 18:00).
[Laiks un vieta tiks apstiprināti un paziņoti iepriekš]

➢

Sagatavošanas komandu pārstāvju tikšanās Eiropas tikšanās laikā
(skat 7.5): 29., 30. un 31.decembrī aptuveni 18:00 [Laiks un vieta
tiks apstiprināti un paziņoti iepriekš]

➢

Pateicības lūgšana pēc Eiropas tikšanās (skat. 8.2.):
Sestdienas 2017.gada 14.janvāra pēcpusdienā [Laiks un vieta tiks
paziņoti]
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