
1 
 

LELBA pārvaldes telekonferences sēdes protokols kopsavilkums (2015 - 6) 
2015. gada 17. novembrī 

 
Piedalās: arch. Lauma Zušēvica, prāv. Gunārs Lazdiņš, prāv. Daira Cilne, prāv. Anita Vārsberga-Pāža, 
prāv. Ilze Larsen, prāv. emer. Dāvis Kaņeps,  māc. Dāgs Demandt, Jānis Eizis un Baiba Liepiņa. 
Attaisnoti: prāv. Ilze Kuplēna-Ewart, prāv. emer. Dr. Fritz Kristbergs,  Voldemārs Pelds. Protokolē: B. 
Liepiņa      
 

Sēdi uzsāk 18:05. 
 

1. Prāv. G. Lazdiņš ievada sēdi ar Sv. Rakstu tekstu: Jāņa ev. 14:6 un lūgšanu.  Mēs lūdzam par 

trağiskiem notikumiem Eiropā. 

2. Darba seku pieņem ar sekojošām maiņām:  

a. Māc. G. Puidza nevar piedalīties.  DD2016 ziņojums tiks dots nākamajā telekonferencē. 

b. Atļausim arch. L. Zušēvicai dot savu ziņojumu pirmai.  

3. Iepriekšējā protokola apstiprināšana – apstiprina kā izsūtīts 
 

Prāv. G. Lazdiņš pateicās visiem par lūgšanām māc. Georgam Silavam, pāragri zaudējot savu dēlu, 

Dāvidu.   Prāv. G. Lazdiņš arī aicina lūgt par māc. Ainu Pūliņu.  Vilmārs Beiniķis ir mājās no slimnīcas un 

veseļojas.  Mēs apsveicam jauno Vidienes apgabala prāvesti, māc. Ilzi Larsen.  Nesen notikušajā Vidienes 

apgabala konferencē atskanēja atbalsts arch. L. Zušēvicai, izpalīdzot Milvoku draudzē, archibīskapes 

prombūtnē. 
 

4. Ziņojumi: 

a. Arch. L. Zušēvica ziņo:  Sola uzrakstīt par Porvoo "Primate" sanāksmi no 20. līdz 22. 

oktobrim, Edinburgā.  Pateicās, ka prāv. Andris Abakuks jau uzrakstījis ziņojumu, kas 

parādās LELBĀL mājas lapā.  Viņa piemin, ka ļoti interesantas bija pārrunas par paredzēto 

bēģlu aprūpi vairākās Eiropas valstīs.  Bija skaidrs, ka katra Baznīca arī Porvoo grupā cīnās 

ar dalītām domām un uzskatiem.  Visiem rūp cietēji, kā arī to augošais skaits.  Par vēstuli 

(“Par vienotu luterisko baznīcu Latvijā”) ko bija parakstījuši vairāki garīdznieki un LU TF 

vadība:  viņa ir uzrakstījusi pirmo “draft” ko ir nosūtījusi tālāk prāv. K. Žolam .  LELBĀL 

Latvijas garīdznieki Latvijā sanāca kopā Zvanniekos un pārskatīja vēstuli.  Pēdējā versija tiks 

izsūtīta LELBĀL Virsvaldei apstiprināšanai un tad nosūtīta vēstules sūtītājiem. Vēstulē būs 

pieminēts nepieciešamība LELB un LELBĀL Sadarbības grupai atsākt darbību pieaicinot ne 

tikai garīdzniekus, bet arī pārstāvjus no LLSTA un lajus.  Ir vairākas domstarpības starp 

LELB un LELBĀL, bet tās nedrīkst ignorēt, tās ir jāpārrunā.  Rīgas Lutera draudzes 

(Torņkalnā) mācītāji ir ar mieru sasaukt šādu sēdi savās telpās.  Visi saprot, ka liels darbs vēl 

stāv priekšā. LLSTA plāno izveidot aptauju par Sieviešu ordinācijas jautājumu un to izsūtīt 

cik vien daudziem iespējams.  LELBA var palīdzēt kautkādā veidā bēgļu jautājumā, tikai 

jāuzzin kā.  Prāv. G. Lazdiņš piebilst, ka viņš drīz runāšot ar LIRS prezidenti, Lindu Hartke. 

Lūdz, lai viņai laicīgi paziņo kur/kad ir vajadzīgs kāds apsveikums vai izteikta līdzjūtība no 

archibīskapes. 

b. Prāv. D. Cilne (Rietumu apgabals) ziņo:  Sietlas draudze gaida LELBA paplašinātās sēdes 

dalībniekus. Ir lūgts, lai cilvēki ierodas jau trešdienas pēcpusdienā/vakarā, lai sēdi var sakt 

jau ceturtdienas rītā.  Visi varēs braukt prom sestdienas rītā, lai tiktu atpakaļ savās pilsētās 

pirms svētdienas. Sietlas draudze ir pārlikusi savu svētdienas dievkalpojumu uz piektdienas 

vakaru, lai visi var piedalīties.  Prāv. G. Lazdiņs piebilst, ka viņš satiks LU TF Dr. Valdi 

Tēraudkalnu un Dr. Daci Balodi Los Angeles, kur visi trīs piedalīsies dievkalpojumā.  Viņi 

tad brauks uz San Francisco.  Visi tad tālāk lidos uz sēdi Sietlā.  Diak. Rota Stone ir 

saņēmusi savu darba vīzu un ir sākusi kalpot San Francisco draudzē.   Prāv. K. Žols būs 

San Francisco pēdējās divas nedēļas novembrī.  Rietumkrastā ir vairāki jaunieši, kas vēlās 
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iesvētīties.  Prāv. D. Cilne būs Los Angeles janvārī ar viņiem tikties. Mudinās, lai viņi 

piedalās iesvētamo saietā Gaŗezerā. 

c. Māc. D. Demandt (Jaunatnes un Informācijas nozare) ziņo:  Iesvētamo saiets notiks 2016.g. 

aprīļa beigās.  Iesāksies 22. aprīlī plkst 18:00 vakarā un beigsies 24. aprīlī pēc pusdienām.  

Gaŗezers piedāvā visas telpas par brīvu.  Visu draudžu iesvētamie ir mīļi gaidīti, pat tie kas 

iesvētījās jau pagājušajā gadā.  Labdarības projekts “Mīlestība mammām” notiks 2016.g. no 

14. – 21. augustam.  6 jaunieši jau ir pieteikušies izpalīdzēt.  Izsūtīs draudzēm brošūru pirms 

1. Adventa, kurā paskaidros kā draudzes/indivīdi var ziedot šim pasākumam svētku laikā. 

d. J. Eizis (kasieris) ziņo :  Kā citus gadus, draudzes kārto savus maksājumus uz gada beigām. 

 Uz jautājumu par pateicību LELBAi no Zvanniekiem, kas tika izsūtīta LELBA epastu 

sarakstam, atbilde ir, ka Palīdzības Nozares vadītāja māc. B. Puiķe to nosūtīja. Seko pārrunas 

par gadskārtējo akciju LELBA Palīdzības nozarei, un vai to varētu pārlikt tuvāk 14. 

februārim, lai nebūtu konfliktā ar citiem lūgumierm ziedot, kā piemēram Ārmisijas fondam, 

Mīlestība Mammām.  Prāv. G. Lazdiņš solās runāt ar māc. B. Puiķi kā reaktivēt ziedojumus 

Palīdzības nozarei un vai būtu vērts atgriezties pie mazām aploksnītēm, kas pāgātnē ir 

darbojies. Ieteikums ir griezties pie Latvijas mācītājiem uzzināt par ğimenēm, kam palīdzība 

ir nepieciešama.  Prāv. A. Vārsberga-Pāža prasa vai LELBA izpilda FBAR formas ASV 

Valdībai.   Šīs ir formas, kas ir jāizpilda ja kautkur ārzemēs ir konts ar naudu.  J. Eizis vel 

tādus nav izpildījis, bet seko tam, ko advokāts M. Kukainis viņam iesaka. 

e. Prāv. emer. D. Kaņeps  (priekš. garīgais vietnieks un Statistikas nozare) ziņo:  Māc. Dr. 

Sarma Eglīte, kuru īpaši aicināja piedalīties Kanādas apgabala konferencē, uzrunāja 

atsevišķi gan apgabala garīdzniekus (piekt. 6. nov.), gan visus konferences dalībniekus 

(sest., 7. nov.); Apstiprināja prāv. I. Kuplēna-Ewart lūgumu atbrīvot no prāvestes 

pienākumiem uz 6 mēnešiem.  Māc. Ilmāra Zvirgzda amatā ievešanas dievkalpojums 

notiks 2016.g.  Proponē 17. janv. datumu.  Arch. L. Zušēvica proponē arī 31. janvāri, kas 

viņai būtu izdevīgāk. Prāv. emer. D. Kaņeps pārrunās abus datumus ar māc. Zvirgzdu, 

draudzi un ELCIC un paziņos tālāk.  Divas Hamiltonas Kristus draudzes locekles 

apmeklēja Canadian Lutheran World Relief informācijas vakaru un uzzināja vairākus veidus 

kā Kanādas draudzes var izpalīdzēt bēgļu jautājumā. Maksā $12,000CAN galīgi sponsorēt 

vienu ğimeni uz vienu gadu.  Sv. Jāņa draudzes vakances kandidāte, māc. Eliza Zikmanis 

ir atcēlusi savu kandidatūru.  Mācītāja/jas meklēšanas process atsāksies.  Trīs Hamiltonas 

Kristus draudzes jaunietes gatavojās iesvētībām. Ceram, ka viņas piedalīsies iesvētamo 

saietā 2016.g. aprīlī Gaŗezerā.  Toronto Austrumu draudzes izkārtojumā notika Ērğeļu 

dienas.  Svētdienas dievkalpojums bija celsmīgs un izrādītais talants bija vienreizējs.  2016. 

gada no 17.-21. augusta, Prince Edward Island notiks Kanadas luterāņu un anglikāņu 

jauniešu saiets (angliski; CLAY gathering), ar nosaukumu NOT FOR SALE. Patlaban, viena 

Hamiltonas draudzes jauniete apsver iespēju braukt un piedalīties. Saiets domāts jauniešiem 

starp 14 un 19 gadu vecumiem. 

e. Prāv. emer. Dr. Fritz Kristbergs (Teoloģijas nozare) rakstiski ziņo–   

 Rita satiksos ar latvijas filmu rezisoru Normundu Puci - gribu dzirdet vina vertejumus par 

Latvijas reformacijas filum ideju - vai praktiska, cik maksas?, cik ilgi ies sagatavot, utt.  No 

Virsvaldes neesmu neko dzredejis iznemot to, ka Archib. Lauma agrak teica, ka projektam ir 

jabut "augstas kvalitates." Vai ir budgets, plans, iteikumi, datumi...?  Nezinu. 

Diskucijas par Eiropas teologu dienam nav gajusas uz prieksu.  Ja neizdodas Eiropa, vai 

pastav iespeje/velesanu tas apvienot ar Draudzu Dienam nakama vasara? (Pirms, pec, vai ka 

DD dala?) 

Pārvaldes atbilde uz pirmo jautājumu: Par Latvijas reformacijas filmas budžetu, utt., 

prav. emer. F. Kristbergam ir jāgriežās pie Pētera Vīganta Vācijā, kas Vitenbergas 

izstādi kārto. Nauda nāks no LELBĀL budžeta un ne no LELBA budžeta, 
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Uz otro jautājumu: Pārvalde izsaka domu, ka nevajadzētu teologu dienas apvienot ar 

draudžu dienām.  LELBA Pārvalde apstiprina atmaksāt prāv. emer. F. Kristbergam 

$400 par pasta izdevumiem sūtot reliğiska satura grāmatas LUTF un prāv. K. Žolam 

Latvijā.  Tiks segts no Palīdzības nozares.  Kasieris J. Eizis paziņos māc. B. Puiķe-

Wilson un prāv. emer. F. Kristbergam. 

f. Prāv. I. Kuplēna-Ewart (Kanādas apgabals) ir lūgusi uz nākamiem sešiem mēnešiem 

atbrīvot no prāvesta pienākumiem.  Prāv. emer. Dāvis Kaņeps pārņems Kanādas apgabala 

prāvesta pienākumus. 

g. Prāv. Ilze Larsen (Vidienes apgabals) ziņo :  Lielākais darbs kopš septembra bija izkārtot 

Vidienes apgabala konferenci. Konferencē ievēlēja vairākas jaunas amatpersonas. Tēma, kas 

konferencē pacēlās vairākkārt bija par draudzēm, kam nav sava aicināta mācītāja vai nav 

regulāru svētdienas dievkalpojumu.  Par LIRS – Izsaka Paldies prāv. A. Vārsbergai-Pāžai 

par sazināšanos ar prāv. K. Bērziņu par bēgļu jautājumu Latvijā. Māc. Kristīnes Sūnas-Koro 

darbības laiks ar LIRS Board of Directors izbeigsies šā gada beigās. Viņa ir izteikusi interesi 

nākt atpakaļ un vadīt LIRS nozari, kas šobrīd ir prāv. electa Ilzes Larsen pārziņā. 

h. LELBA prkš. prāv. G. Lazdiņš ziņo:  Piedalījās Vidienes apgabala konferencē, kas bija labi 

apmeklēts.  Paldies prāv. electa I. Larsen par izkārtošanu.  Piedalījās LELBĀL prezidija 

telekonferencē.  Prāv. J. Priedkalns (Austrālijas pārstāvis) stāstīja, ka Austrālijas Luterāņu 

Sinodē arī nepieņem sieviešu mācītājas, par ko tagad diskutē.  Ir iesaistījies lokālā ELCA 

darbībā, ievedot amatā divus jaunus mācītājus savā vietējā baznīcā ar ko latviešu draudze  

dalās. 

i. B. Liepiņa (sekretāre) ziņo:  Pārrakstīja 2015.g.29. septembra Pārvaldes telekonferences 

protokolu; pēc apstiprināšanas to tālāk nosūtīju T. Abulai, kas izsūtīja visiem LELBA 

mācītājiem, revīzijas komisijai, nozaru vadītājiem un archīvam;  izveidoja kopsavilkumu ko 

nosūtīt LELBA mājas lapai. Piedalījās LELBĀL Prezidija telekonferencē 

j. V. Pelds (namturība) rakstiski ziņo – piestrādā pie projekta, kā mēs varam iesaistīt Dievu 

savās dzīves.  Cer janvārī aizsūtīt uz mājas lapu materiālus, ko izlietot Bībeles stundās   

k. Prāv. A. Vārsberga-Pāža (Austrumu apgabals) ziņo:  Bostonas Trimdas draudze ir 

sarunājusi viesu mācītājus līdz februārim. Ziemsvētkos kalpos māc. Dace Zušmane. Prāv. K. 

Žols viesosies janvārī un februārī.  Mag.theol. Andreta Līvena, kas nesen viesojās 

Washington, D.C. uz trim mēnešiem, ir atgriezusies Latvijā.  Vašingtonas draudzes pavasarī 

iesniegtam R-1 (“Religious worker”) vīzas pieteikumam ASV valdība ir pieprasījusi papildus 

materiālus, ko draudze pašlaik raksta un kārto.  Cer, ka vīzu piešķirs un Andreta varētu 

atgriezties izpildīt savu prakses darbu ASV.   Austrumu apgabala konference, kas tika 

rīkota kopā ar Dāmu komiteju konferenci, bija labi apmeklēta.  Piedalījās 70 dalībnieku.  

Viena diena bija veltīta celsmīgiem  pasākumiem un otrā dienā bija darbu sesija.  Darbu 

sesijās izskanēja doma, ka draudzes priekšnieki vēlētos biežāk satikties – sevišķi tikties ar 

tiem, kam ir līdzīgas problēmas.  Vašingtonas, DC draudze nesen iegādājās jaunas un 

skaistas ērğeles.  Tās iesvētīs  ar koncertu. 

5. 2017.g.LELBA Sinode, Kanādā  Prāv. emer. D. Kaņeps ir atradis idealu vietu LELBA Sinodei 
2017.g.  Tas notiktu Mt. Carmel Retreat Center, Niagara Falls, Ontario.  Izmaksa $270CAD part 
katru cilvēku par apmešanos, maltītēm un sēžu zālēm.  Centrs ir viegli sastopams no Buffalo 
lidlauka – tikai jākrusto robeža.  Pārvalde apstiprina rīkot Sinodi Kanādā no 6. – 8. oktobrim, 

2017. gadā un dod prāv. emer. D. Kaņepam pilnvaru parakstīt kontraktu LELBA vārdā. Pārvaldei 
un Rītdienas Fonda valdei lūgts ierasties jau 5. oktobrī. 

6. Dažādi jautājumi – tādu nav. 

7. Nākamā telekonference  notiks, 2016.g. 5. janvārī plkst 18:00 (pēc Vidienes laika).  


