LELBA Pārvaldes Telekonferences sēdes protokols (2016 - 6)
2016. gada 20. jūnijā
Piedalās: arch. Lauma Zušēvica, prāv. Gunārs Lazdiņš, prāv. emer. Dāvis Kaņeps, prāv. emer. Dr. Fritz
Kristbergs, prāv. Ilze Kuplēna-Ewart, prāv. Ilze Larsen, prāv. Anita Vārsberga-Pāža, māc. Dāgs Demandt,
Andris Celcherts, Baiba Liepiņa un Vilnis Ore. Attaisnoti: prāv. Daira Cilne un Voldemārs Pelds.
Protokolē: B. Liepiņa
1. Prāv. G. Lazdiņš iesāk sēdi 18:03 ar Sv. Rakstu tekstu: 117. Psalm 2. pantu un lūgšanu. Viņš sveic
jaunos telekonferences dalībniekus Andri Celchertu, kas pārņems kasiera pienākumus un Vilni Ori,
kas pārņems J. Eiža vietu pārvaldē.
2. Darbu kārtību pieņem kā izsūtīts.
3. Apstiprinam iepriekšējās telekonferences protokolu (2016.g.18. aprīlī). Nākamā telekonference notiks
2016.g.12.septembrī, plkst 18:00 pēc Vidienes laika.
4. LELBA finances un jaunais kasieris
a. Pagaidu kasiere, B. Liepiņa, ziņo, ka ir rūpīgi pārskatījusi visus ienākumus un izdevumus 2015.
un 2016. gadam. Viņa ir centusies nokārtot visus rēķīnus un maksājumus, kā arī konstatēt
budžeta izpildījumu un fondu bilances.
b. Prāv. G. Lazdiņš tiksies ar A. Celcherti un B. Liepiņu Čikāgā kautkad vasarā lai B. Liepiņa
varētu nodot A. Celchertam visas kases grāmatas. Datumu nospraudīsim, kad prāv. G.
Lazdiņš un B. Liepiņa būs atgriezušies no saviem atvaļinājumiem
5. Ziņojumi
a. Prāv. D. Cilne nav klāt.
b. A. Celcherts – nav redzējis grāmatas, nav ko ziņot
c. Māc. D. Demandt ziņo:
 Pateicās Draudžu dienu (DD2016) rīkotājiem par svētīgo darbu. Tās aprakstīs savas
draudzes apkārtrakstā. [Piezīme: Juris Pūliņš aprakstīs DD laikrasktiem.] Turpinam
saņemt ziedojumus “Mīlestība mammām” akcijai. Ir vēl līdzekļi palikuši pāri no
“Priecīgām pēdām(PP) ” un “Būsim gudri (BG)” akcijām. Lūgums nodot BG atlikumu
Zvanniekiem iegādāties jaunu busiņu; ir ienācis lūgums atbalstīt Cīravas draudzes
bezpajumtnieku namu, kur dzīvo vairāki bērni ar PP atlikumu.  Pateicās visiem
mācītājiem par mudināšanu un ziedotājiem. Ir sarakstījies ar vairākām draudzēm
Zemgalē un gaida atbildes no citām noskaidrot vajadzības.  Prāv. emer. F. Kristbergs
prasa kāda būs sadarbība ar jauno Latvijas apgabalu šādos pasākumos. Ieteikums
noturēt šīs akcijas atklāšanas dievkalpojumu kādā LELBĀL draudzē, kā piemēram
Cīravā vai Aizputē.
d. Prāv. emer. D. Kaņeps ziņo:
 Ļoti izbaudīja Draudžu dienas - pateicās par tās teoloğisko plašumu un dziļumu.
 Sv. Jāņa draudzes mācītāju meklēšanas process turpina iet lēnām uz priekšu
e. Prāv. emer. Dr. F. Kristbergs ziņo:
 Laju kursi, ko bijām cerējuši noturēt jūnija beigās, būs jāatliek uz oktobŗa vai novembŗa
mēnēsi. Viens iecerētais mācītājs bija māc. Mārtiņš Urdze.  Pateicās rīkotājiem par
DD2016 izkārtošanu. Bija liela dažādība starp pasniedzējiem. Nosūtīs A. Celchertam
informāciju no Canadian Revenue Agency, kas paskaidro, kā/kad var Kanādas naudu
pārskaitīt uz citiem ārzemju kontiem.
f. Prāv. I. Kuplēns-Ewart ziņo:
 Izbaudīja tuvību un jauku gaisotni draudžu dienās. Paldies rīkotājiem un
pasniedzējiem par bagātīgo programmu. Pēdēja brīdī kopā ar lietuviešu kolēgu
izkārtoja 14. jūnijaAizvesto piemiņas dievkalpojumu kad uzzināja, ka tāds
dievkalpojums nebija paredzēts. Izdevās labi. Iesāks sabata atvaļinājumu pēc 19
dienām un būs prom līdz 20. oktobrim.
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 Ir iesniegusi sekojošo rezolūciju Kanādas Austrumapgabala sinodes asamblejai:
1. Synod expresses our support for
a. women in the Evangelical Lutheran Church in Latvia who are now constitutionally
barred from ordination.
b. current clergy and congregations who cannot accept this constitutional change.
c. the Latvian Evangelical Lutheran Church Abroad as it seeks to find means of providing
alternative ministry and mission opportunities to those in Latvia who follow an inclusive
understanding of Christ’s call to the world and asks the bishop to convey this to the Association of
Lutheran Women Theologians in Latvia and the Latvian Evangelical Lutheran Church Abroad.
2. Synod asks the bishop to write to the archbishop and synodical bishops of the ELCL expressing
our concern.
Rationale:
From 1975-1992 the Evangelical Lutheran Church in Latvia (ELCL) ordained women as
pastors. On his election in 1993 as head of the church, archbishop Janis Vanags declared his
refusal to ordain women. The constitution remained unchanged, but no more women have been
ordained in the ELCL since then.
On June 3, 2016, the synod of the ELCL approved a change to the to the constitution
formalizing the restriction to candidacy for ordination to men only. The Lutheran World Federation
expressed its concern at this proposal and has subsequently issued a press release condemning
the change. There has been significant support for those opposed to the change from individuals
and churches also within Latvia. In passing this resolution, the Eastern Synod will join others in
expressing the concern of the wider church at this retrogressive step.

g. Prāv. I. Larsen ziņo:
 Izkārtoja vizitāciju Linkolnas (NB) draudzē kur gāja ļoti labi. Omahas draudzes
priekšnieks A. Zeltiņš ir paziņojis prāvestei, ka Omahas draudze ir izbeigusi darbību.
Prāv. lūdza protokolu kur šis bija oficiāli pieņemts, bet to vēl nav saņēmusi. Nav
skaidrs, ko draudze darīs ar saviem līdzekļiem. Prāv. runās ar priekšnieku redzēt vai
viņi gribētu atbalstīt kādu pasākumu Latvijas LELBĀL draudzē. Prāv. mēğinās dabūt
no draudzes kopiju no tās satversmes.  Vidienes apgabala vārdā pateicās A. Lūša
Fondam par Gaŗezera dievkalpojumu garīdznieku honorāriem Ticības mācību
skolotāji ir sarunāti priekš Gaŗezera.  Ļoti pozitīvi pārdzīvoja amatā ievešanas
dievkalpojumu Draudžu dienu laikā.  Jautā par māsu draudžu sadarbību; vai
draudzes vēlās pārdomāt savas attiecības ar māsu draudzi kur mācītājs neatbalsta
sieviešu ordināciju; kā mēs varam palīdzēt tām draudzēm, kas atbalsta sieviešu
ordināciju Latvijā
h. Pāv. G. Lazdiņš ziņo:
 Ieveda prāv. I. Larsen amatā Draudžu dienu noslēguma dievkalpojumā.  Pateicās
prāv. A. Vārsbergai-Pāžai par jauko LELBA 40.g. jubileljas atceres vakara izkārtošanu
un vadīšanu Draudžu dienu laikā.  Kamēr bija Latvijā tika pārrunātas daudzas lietas.
Ierosina, ka prāv. emer. Kārlis Žols Latvijā saņem prāvesta honorāru par ko LELBA
maksātu. Visi atbalsta šo ideju.  LELBA saņēma $1,870 ziedojumu no Thrivent, lai to
izlietotu Reformācijas 500.g. atzīmēšanai. Viņš ierosina to izlietot aicināt kādu izcilu
“keynote speaker” uz LELBA Sinodi Kanādā 2017.g. oktobrī. Runātājs varētu būt no
Latvijas, Kanādas vai ASV un runai nav jābūt latviešu valodā. Mēs nesagaidam, ka
kāds runās par Reformāciju kā tādu, bet ko nozīmē būt luterāņu baznīcai šodien.
Vairāki painteresēsies par piemērotajiem runātājiem.  Māc. Dr. Dace Skudiņa ziņo, ka
LELBA ir noziedojusi vienu aku un tur būs plāksnīte sagatavota. Līdz septembrim
mums ir jāizgudro ko mēs gribam rakstīt ar 50 vai mazāk cipariem (kas ieskaita arī
atstarpes).
i. B. Liepiņa ziņo:
 Draudžu dienas izdevās lieliski. Rīkotāji ir ļoti apmieriņati, kā tās izkārtojās. DD
piedalījās 98 cilvēki. Atklāšanas un noslēguma dievkalpojumos kollekte kopā bija $830,
ko nosūtījām LELBĀL Misijas Fondam. DD beidzās ar nelielu atlikumu. Mums vēl ir
jāmaksā daži mazi izdevumi bet vēl arvien būs atlikums. Pārvalde nolemj Garezeram
ziedot $500 un Ursulai Glieneckei $300. B. Liepiņa to nokārtos. Rīkotāji izsūtīs visiem
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dalībniekiem aptauju, lai viņi izsakās kas viņiem patika/nepatika par DD. Prāv. G.
Lazdiņš ziņo, ka ir saņēmis lūgumu no Evaņğelizācijas nozares vadītājas māc.
Gundegas Puidzas viņu atbrīvot no nozares vadītājas amata. DD sekmīgi ir izplānotas,
izkārtotas un pagājušas. Pārvalde un prāvesti izsaka lielu pateicību māc. Puidzai par
viņas darbu pēdējos gadus. Prāv.I. Larsen pateicās visām dāmu komitejām kas
izkārtoja kādu kafijas pauzi DD. DD Rīkotāju vārdā B. Liepiņa pateicās Grandrapidu
draudzei par skaisto pieņemšanu pēc svētdienas dievkalpojuma.
j. Vilnis Ore – Jaunais LELBA pārvaldes loceklis apsolās izpalīdzēt kur vien var.
k. V. Pelds – nav klāt
l. Prāv. A. Vārsberga-Pāža ziņo:
 Bostonas draudzes mācītāja/jas vakancei var pieteikties līdz š.g. 1. augustam. Divi jau
ir pieteikušies un divi potenciāli varbūt vēl nāks klāt. Baznīcas Gada Grāmatā būs
maiņas – no 5 Austrumapgabala vikāriem, 2 aiziet – Jogita Mazur un Tālivaldis Šmits.
Paliek diakone Linda Sniedze-Taggart, kas aprūpē 3 mazas draudzes Ņujorkā, māc.
Daina Salnīte, kas ir ļoti aizņemta savā maizes darbā, un māc. Dace Zušmane, kas ļoti
izpalīdzēja Bostonas Trimdas draudzei. Aiva Rozenberga, kas studēja Luther
Seminary un apciemoja Anglijas draudzes ar māc. Jurği, interesējas par mūsu baznīcu
un vai viņa var kautkādā veidā kalpot. Viņa patreiz dzīvo Florīdā. Austrumu
Apgabala konference notiks 17. un 18. septembrī Lakewood/New Brunswick draudzē
ar tēmu “Sirdslieta”. Diakone Rota Stone un kardiologs Dr. Edvīns Blumbergs būs
galvenie lektori. Katskiļu nometne svin savu 60.g. jubileju un to atzīmēs ar 6
sarīkojumiem šo gadu. Nav zināms kad būs “oficiālā” reize kad varēs apsveikt.
2017.g. janvārī, februārī un martā būs savā sabatas atvaļinājumā. Janvārī dosies uz
Austrāliju, kur viņa mācīs vasaras viduskolā.
m. Arch. L. Zušēvica ziņo:
 Pateicās visiem par kalpošanu Pateicās draudžu dienu rīkotājiem un izpildītājiem par
skaistām DD. Viņa drīz izsūtīs rakstu par savu ceļojumu uz Eiropu un Latviju, kas bija
piedzīvojumu bagāts.
1. Īrijas draudze – LELB kādreiz sūtīja mācītāju uz Īriju, tad neregulāri. Tādēļ arī
radās lūgums LELBĀL uzņemt jaundibināto draudzi, ko arī izdarījam. Mūsu
LELBĀL draudzes gribam palīdzēt sagādāt pilna laika mācītāju. Viņi dalījās, ka
ir liela vajadzība pēc pilnlaika mācītāja, kas, piemēram, būtu pieejams tiem, kas
nonākuši smagās depresijās. Viņiem ļoti rūp augstais pašnāvību skaits. Šobrīd
tur kalpo gan māc. Gundars Bērziņš, gan nesen prāv. Andris Abakuks. Būsim
lūgšanās vienoti ar viņiem. 2. Annabergā, Vācijā, piedalījās apgabala mācītāju
konferencē. Bija klāt arī viesi, mūsu garīdznieki/ces no Latvijas un no
Zviedrijas. Konferences dievkalpojumā 28. maijā diakones amatā ordinēju
Rasmu Gundegu Ieviņu. Assistēja prāv. Klāvs Bērziņš un arch. emer. Elmārs E.
Rozītis. 3. Latvijā piedalījās LELBĀL Latvijas apgabala sinodē, kā arī LELB
sinodē, kur iznāca piedzīvot bēdīgo balsojumu pret sieviešu ordināciju. Drīz cer
saņemt LELBĀL Sinodes protokolu un to izsūtīt līdz ar savu svētrunu LELBĀL
Latvijā dibināšanas dievkalpojumā un uzrunu atklājot Sinodi. 4. Liepājas Krusta
sv. lut. draudze ar māc. Mārtiņu Urdzi saņēma vēstuli no LELB ar ziņu, ka tās
Padome, valde un revizijas komisija ir atcelta un LELB ieceļ savus pašizmeklētus
cilvēkus. Draudze un mācītājs nepieņēma šādu rīcību, jo viņa bija izstājušies no
LELB un iestājusies LELBĀL. Zemes grāmatā zeme un ēkas pieder Liepājas
Krusta sv. Lut. draudzei. 5. LELBĀL Latvijas apgabals apsver algot speciālu
advokātu, kas varētu aizstāvēt Valtaiķu, Aizputes un Liepājas draudžu intereses
paturēt savus īpašumus, kaut LELB grib zemi un ēkas atņemt no draudzēm.
LELBĀL turpinās atbalstīt mūsu garīdzniekus un draudzes Latvijā. Domā
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vēlreiz griesties pie draudzēm un indivīdiem, lai ziedo LELBĀL Misijas fondam,
lai mēs arī financiāli varētu palīdzēt. 6. Cīravā pie draudzes atrodās mācītāja
muiža. Tā bija pavisam bēdīgā stāvoklī, tomēr draudzes locekļi to atvēra
vairākām ģimenēm, kuŗas bija palikuši bez mājām un uz Cīravas ielām bija
sākuši dzīvot. Grupa kristīgie labvēļi no vienas Vācijas luterāņu baznīcas daļas
saziedoja, lai muižai uzliktu jumtu un jaunus logus. Ģimenēs ir vismaz kādi 15
bērniņi un 6 pieaugušie. LELBĀL saņēmusi lūgumu atjaunot ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēmu. Tad vairs nebūtu jāsmaļ ūdeni no akas, un uzlabotos
ūdens, kas ir tik nekvalitatīvs, ka daži bērniņi no tā ir saslimuši. Nāc prātā doma
lūgt, vai līdzīgi "Dzīvā ūdens" projektam, mēs varētu izveidot tādu, kas
palīdzētu Cīravas māsām un brāļiem, maziem. 7. Sadarbība starp LELB un
LELBĀL nebūs viegla. LELB vaino LELBĀL, ka baznīcas problēmas tiek
iztirzātas mēdijā.
6. Dažādi jautājumi
a. Facebook parādās LELB arch. J. Vanaga viedoklis par dažādiem notikumiem Latvijā, kas izraisa
visādus komentārus, kā mēdz notikt Facebook. Seko pārrunas par/pret iesākt “sarunas” uz
Facebook jeb klusēt. Klātesošie piebilst, ka nedrīkst klusēt, lai cilvēki nedomā, ka mums pašiem
nav savs viedoklis, bet nav jātbild uz katru loğisku/neloğisku argumentu. Mēs esam rakstījuši
laikrakstos (LAIKS, Žurnāls IR, Latvija Amerikā). Mēs gaidam sinodes protokolu, ko varēs
publicēt mājas lapā.
b. Mums jābūt uzmanīgiem un apdomāti jāatbild, jo negribam sevi raksturot no komentāriem.
Mums ir jāatbild ko mēs uzskatam par luterāņu baznīcu un kapēc mēs atbalstam sieviešu
ordināciju.
c. Ir grūti prognozēt sankcijas/sekas tām draudzēm kas balsoja pret satversmes grozījumu.
7. Sēdi beidz 20:17 (pēc Vidienes laika)
Sēdes protokols apstiprināts 2016.g.12.septembrī
Datums
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