ASV draudžu pārvaldes modeļu salīdzinājums
Tipisks vecaju pārvaldes modelis
Viena padome
 Visi “garīgie”, finanšu,
menedžmenta un vadības lēmumi
o Visbiežāk nav
nepieciešama visas
draudzes piekrišana
 Algoti darbinieki un laji-vecajie
o Reizēm dala “mācīšanas
vecajos” un “pārvaldes
jautājumu vecajos”
 Visbiežāk padome, kas pati uztur
sevi un izvēlas locekļus
o Nereti vecaji ievēlēti “uz
mūžu”
 Vecaju „pluralitāte”: pieņemot
lēmumu, nepieciešams visu vecaju
pozitīvs balsojums
o Īsta vecaju „pluralitāte”
realitātē eksistē reti
 Reizēm vecaji ir vienīgie draudzes
locekļi, tāpēc vienīgie, kuri drīkst
balsot

Vēsturisks baptistu draudzes padomes
modelis
Trīs (vai vairāk) padomes
 Diakonu padome
o Teorētiski - draudzes
“garīgie” vadītāji
o Parasti atļauj vai aizliedz
pieņemt lēmumus
mācītājam (un
darbiniekiem)
o Pieņem visus lēmumus par
kalpošanu
o Gandrīz vienmēr izvirza
īpaša komiteja un ievēl
draudzes locekļi
 Pilnvaroto padome
o Finanšu uzraudzība un
lēmumi
o Īpašuma un ēku uzraudzība
o Gandrīz vienmēr izvirza
īpaša komiteja un ievēl
draudzes locekļi
 Kristīgās izglītības padome
o Draudzes locekļu un
apmeklētāju garīgā
attīstība; kalpošanu un
programmu organizēšana
un uzraudzība
o Gandrīz vienmēr izvirza
komiteja un ievēl draudzes
locekļi

Jauns vadības modelis
“Vadītāju kopiena”, ko veido 4 vienības
 Padome
o “Kopskats”, ilgtermiņa
plānošana
o Finanšu uzraudzība un
lēmumi
o Rīcības plāna un
noteikumu izstrāde
(balstoties uz prioritātēm
un iepriekšnolemtu kārtību,
dod vai nedod atļauju)
o Mācītājs atbildīgs par to,
vai ir sasniedzis kopīgi
pieņemtos mērķus un nav
pārkāpis “robežu
noteikumus”
o Veido laju vadītāji un
mācītājs
o Izvirza īpaša komiteja (to
ievēl draudzes locekļi) vai
pašreizējā padome.
Apstiprina vai ievēl visi
draudzes locekļi
 Mācītājs
o Sludināšana, mācīšana,
draudzes garīgā veselība
o Misijas un redzējuma
izskaidrošana draudzei.
Draudzes darbinieki,
mērķi, kalpošanas,
programmas un pasākumi
pakārtoti misijai un
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redzējumam
o Draudzes darbinieku
(algoto un brīvprātīgo)
pārraudzība
o Draudzes darbinieki
(algotie un brīvprātīgie).
Darbojas misijas un
redzējuma īstenošanā,
veidojot apmācības
iespējas un pārraugot
komandas, kas vada un
pārvalda draudzes
kalpošanas un programmas
o Mācītājs viņus algo,
pārrauga, apgādā ar
resursiem un
nepieciešamības gadījumā
atlaiž
o Brīvprātīgo kalpošanas
komandas vadītāji, kurus
bieži sauc par
“darbiniekiem”
Kalpošanas komandas
o Veido brīvprātīgie, reizēm
vada cilvēks, kas strādā uz
pusslodzi
o Padome, mācītājs vai
darbinieks viņus neievēl,
bet drīzāk izvēlas
o Beztermiņa kalpošana;
strādā tik ilgi, cik
cilvēkam, kas izvēlējās,
nepieciešama palīdzība
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