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LELBA pārvaldes telekonferences sēdes kopsavilkums (2015 - 5) 
2015. gada 29. septembrī 

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

1. Prāv. G. Lazdiņš ievada sēdi ar Sv. Rakstu tekstiem: 2Tes un lūgšanu 

2. Iepriekšējā protokola apstiprināšana – apstiprina kā izsūtīts 

3. Ziņojumi: 

a. Arch. L. Zušēvica ziņo: Apsver domu griezties pie draudzēm, ja rastos vajadzība pēc 

līdzekļiem īpašiem projektiem.  Kopā ar prāv. I. Graufeldi un B. Liepiņu, Latvijā piedalījās 

Sieviešu 40. g. ordinācijas svētku dievkalpojumā un LLSTA 20.g. jubilejas konferencē kas 

notika 12. septembrī  Lutera Baznīcā, Torņkalnā, Latvijā.  Dievkalpojumā teica sprediķi.  

Izsaka atzinību viņu gatavībai mūs pateisi iesaistīt. Konference bija ļoti labi noorganizēta; 

žel, ka tā nebija tik labi apmeklēta kā bija cerēts.  Bija klāt daudz viesu no Anglijas, 

Zviedrijas, Norvēģijas, ASV un Vācijas baznīcām.   Kopā ar prāv. I. Graufeldi, prāv. emer. 

K. Žolu, māc. K. Bērziņu un māc. V. Bitenieku piedalījās dievkalpojumos Aizputes  draudzē, 

kur teica sprediķi. Dievkalpojumā piedalījās mūsu Valtaiķu draudzes locekļi un arī ļaudis 

no Cīravas un Snēpeles draudzēm.  Pēc dievkalpojuma nolasīju LELBĀL virsvaldes 

vienbalsīgo lēmumu LEBĀL uzņemt Valtaiķu draudzi. Tiesā Aizpute ir atguvusi savus 

īpašumus un ir ierakstīti zemesgrāmatā.   Ordinēja jaunu LELBĀL mācītāju, Ivo Rodi, 

Zvanniekos.  Piedalījās prāv. I. Graufelde, prāv. emer. K. Žols, prāv. K. Bērziņš, māc. I. 

Puriņa, māc. Juris Cālītis, daudz bērnu un vietējie ļaudis.  Bija sirsnīgs un draudzīgs 

dievkalpojums.  Tikās ar LU teoloģijas fakultāti: Dr. Daci Balodi un Dr. Valdi Tēraudkalnu.  

Viņi pateicās par ziedojumu no Rītdienas Fonda.  Cer atkal lidot uz ASV/Kanādu uzrunāt 

tautu un lūgt ziedojumus LU TF.  Iesaka viņiem braukt 2016.g. martā, kad Sietlā notiks 

LELBA paplašinātā pārvaldes sēde. Vienalga kādi datumi ir izvēlēti, lai tie tiktu laicīgi 

paziņoti.  Kopā ar prāv. I. Graufeldi tikās ar LELB arch. Jāni Vanagu un pārējiem Latvijas 

bīskapiem. Pārrunāja bēgļu problēmu Latvijā, Anglikāņu baznīcu (Porvoo) lomu latviešu 

baznīcā, rezolūciju par sieviešu ordināciju.  Bīsk. Jāna Jerumane-Grinberga runās “par” 

viedokli konferencē kur pārrunās sieviešu ordinācijas jautājumu.  Katrs saņēma jauno LELB 

dziesmu grāmatu. Arch. J. Vanags jautāja par Aizputes draudzes īpašumiem.  Viņa atbildēja, 

ka īpašumi ierakstīti zemes grāmatā Aizputes draudzes vārdā.  Latvijā nodibināta jauna 

“LELBĀL garīgo darbinieku sagatavošanas ordinācijas eksaminācijai komisija”.  Tanī 

darbosies prāv. I. Graufelde, prāv. emer. K. Žols, prāv. K. Bērziņš un bīsk. emer. J. Jerumane-

Grīnberga.  Viņi pārbaudīs amata brāļus/māsas kas vēlās tikt ordinēti LELBĀL vai ieskaitīti 

tā sarakstā.  LELBĀL prezidijs ir apstiprinājis prāv. emer. K. Žolu par “LELBĀL Latvijā 

topošā apgabala garīgā vadītāja vietas izpildītāju” līdz 2016.g. paredzētai LELBĀL Latvijā 

Sinodi.  LELBĀL būs jāpiestrādā pie vārda maiņas, jo mēs vairs nedarbojamies tikai ārpus 

Latvijas.  Māc. Kristīnes Sūnas-Koro aicināta, novembrī piedalīsies SALT konferencē 

(Society for Anglican un Lutheran Teologians).  LELBĀL piedalīsies ar izstādi WFL rīkotā 

pasākumā Vitenbergā.  Aicinās to darīt kopā ar LELB.  Pēteris Vīgants (Vācija) un prāv. emer. 

F. Kristbergs palīdzēs to izkārtot.  Tas ilgs no 2016.g.maijam līdz 31. oktobrim (95 dienas). 

Draudžu Dienas 2016 – kamēr arch. L. Zušēvica ir klāt telekonferencē, pārrunājam Draudžu dienas, kas ir 

paredzētas 2016.g. Garezerā.  DD2016 vadītāja un Evanģēlizācijas nozares vadītāja māc. Gundega Puidza 

lūdz LELBA pārvaldei apstiprināt datumu – vai nu jūnijā pirms Jāņiem vai augustā pēc 3X3. Māc. G. 

Puidza ar Tijas Abulas starpniecību bija izsūtījusi visiem Pārvaldes locekļiem ziņojumu par padarītiem 

darbiem un iecerēm. Prāv. G. Lazdiņš ir runājies ar Gaŗezera administrātoru Pēteri Pūteli, kas teica 

visizdevīgākais datums ir no 9. – 12. jūnijam (nedēļas nogale pirms Gaŗezera rīkotiem Jāņiem).  P. Pūtelis ir 
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solījis, ka telpas, ieskaitot virtuve, būs tīras. Vienīgā lieta ir ka saimniece nebūs uz vietas un tā būtu 

jāsarunā.  Pārvalde apstiprina jūnija datumu. Prāv. G. Lazdiņš paziņos māc. G. Puidzai. 

4. Ziņojumu turpinājums 

a. Prāv. D. Cilne (Rietumu apgabals) ziņo:  Izsaka paldies māc. Helenai Godiņai, diak. Rotai 

Stone, Dainai Ābelei in B. Liepiņai par piedalīšanos Rietumkrasta dziesmu svētku 

svētdienas dievkalpojumā. Māc. Godiņa teica sprediķi, diak. Stone teica lūgšanu, D. Ābele 

un B. Liepiņa lasīja Svētos Rakstus.  Dievkalpojums bija labi apmeklēts.  Šo svētdienu 

Takomas draudze pievienosies Sietlas draudzei.  Nosūtīs bildes Edijai LELBA mājas lapai. 

b. Māc. D. Demandt (Jaunatnes un Informācijas nozare) ziņo:  Jaunais projekts “Mīlestība 

mammām”, domāts izkārtot Zemgalē, topas.  Kaut bija domājis to izvest jūnija sākumā, 

pārdomās datumus, lai tie nav konfliktā ar DD2016. Vēl domā par naudas vākšanas akcijām.  

Aicina lai visi lūdz par šo projektu. 

c. J. Eizis (kasieris)  Nodarbojās ar Pārvaldes locekļu un citu LELBA darbinieku 

apdrošināšanu (“personal liability”).  Arch. L. Zušēvica lūdz lai kasieris noskaidro, ka nekas 

nemainās ar LELBA kontu Latvijas bankā ar to, ka kāda lielāka banka tagad ir mūsu banku 

Latvijā nopirkusi. 

d. Māc. D. Kaņeps (priekš. garīgais vietnieks un Statistikas nozare) ziņo:  Ar telefona 

sarunām dabūja iztrūkstošos statistikas datus no Vidienes draudzēm izpalīdzot māc. I. 

Larsen gūt informāciju par to, cik katrai draudzei būs mandāti/balsis apgabala konferences 

balsojumiem.  Mācītāja meklēšanas procese Sv. Jāņa draudzē vēl turpinājās.  Draudzes 

izraudzītā kandidāte, māc. Elīza Zikmane (no Anglijas) oktobrī viesosies draudzē. 

e. Prāv. emer. Dr. Fritz Kristbergs (Teoloģijas nozare) –   Vēl ir sarunās ar attiecīgām 

personām kur Eiropā varētu notikt laju kursi. Viņš nupat saņēma info par LELB laju kursiem 

un nezināja, kā tie varētu mūs ietekmēt.  Ir sācis domāt par LELBA izstādi Vitenbergā un 

domā, ka būtu jākoncentrējas uz vienu posmu. Būtu interesanti stāstīt par reformācijas 

ienākšanu un iesākumu Latvijā.  Izstrādās “storyboard” ar ko dalīties vēlāk. 

f. Prāv. I. Kuplēna-Ewart (Kanādas apgabals) rakstiski ziņo, ka š.g.27. septembrī Otavas Mieru 

draudze ievēlēja māc. Ilmāru Zvirgzdu par savu jauno draudzes ganu..  

g. Māc. Ilze Larsen (Vidienes garīgā vadītāja v.i) ziņo :  Māc. K. Ulmanis ir pārnācis no 

Kanadas uz Mičigānas ELCA, izteicis interesi piedalīties Detroitas Sv. Pāvila draudzes 

aktivitātēs un aizvietot dievkalpojumos, ja nepieciešams un var saskaņot ar v iņa kalpošanu. 

Viņš ir jau LELBA mācītāju sarakstā būs klāt Vidienes apgabala konferencē.  Vidienes 

apgabala konference notiks Grand Rapidos, no 23. – 25. oktobrim, kur ievēlēs Vidienes 

apgabalas prāvestu/i.  Saginavā, 1 ½ stundas uz ziemeļiem no Detroitas, ir maza draudze, 

kam pieder pašai savs dienvnams bet nekad nav bijis savs aicināts un amatā ievests mācītājs.  

Tur kalpo māc. Roberts Franklins, kurs mudināja uz šo vizitāciju ar domu, ka pēc kāda laika 

draudzei vajadzēs meklēt macītāju un viņš nespēs to vairs apkalpot.  Ir dzirdēts, ka 

Saginavas draudzes locekļi vēlās LELBA palīdzību atrast jaunu mācītaju. Varbūt Saginava 

un Detroita varētu dalīties ar vienu mācītāju vai viesu macītāju?   Viņa viesojās Milvoku 

draudzē kamēr arch. Lauma bija Latvijā.  Septembra vidū sazvanījās ar Detroitas draudzes 

vadību uzzināt kā iet ar viesu māc. Birutu Puiķi-Wilson.  Saruna bija konstruktīva. 

h. LELBA prkš. prāv. G. Lazdiņš ziņo:  Kopā ar māc. D. Demandtu piedalījās Thrivent gada 

pilnsapulcē Viskonsīnā.  Tur piedalījās 10 dažādas luterāņu baznīcas.  Ir pieejami līdzekļi 

(“grants”) projektiem.  Māc. Dr. Dace Skudiņa, Ārmisija nozares vadītāja, ir atradusi 

vērtīgu projektu ko atbalstīt: Charity:water.  Ar Tijas Abulas palīdzību, viņa ir izsūtījusi 

visām draudzēm informāciju par projektu un ir lūgusi ziedot.  Austrumu apgabalā nesen 

notika sava konference, kur atkal prāv. A. Vārsberga-Pāža bija ievēlēta kā apgabala prāveste. 

Māc. Lars Saliņš būs viņas atvietotājs.  Katrīna Veidiņa tika ievēlēta kā BV laicīgā pārstāve. 

Oktobra beigās notiks Vidienes apgabala konference un 6./7. novembrī notiks Kanādas 
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apgabala konference.  LELBA Paplašinātā sēde notiks 2016. gada no 9. līdz 12. martam 

Sietlā.  Visi ir lūgti ierasties jau trešdienas vakarā, t.i. 9. martā, lai visu dienu ceturtdien un 

piektdien varētu piedalīties sēdē un darba posmos.  Prombraukšana mācītājiem būtu 

sestdien, lai tie varētu atgriezties savās pilsētās uz svētdienas dievkalpojumu. Prāv. D. Cilne 

padomās kurā dienā/vakarā varētu notikt draudzes dievkalpojums lai maksimālu 

garīdznieku/cilvēku skaits varētu piedalīties. Visi ir mīļi aicināti palikt uz draudzes 

dievkalpojumu, ja vien ir iespējams. 

i. B. Liepiņa (sekretāre) ziņo:  Pārrakstīja 2015.g.4. augusta Pārvaldes telekonferences 

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

mācītājiem, revīzijas komisijai, nozaru vadītājiem un archīvam;   Apmeklēja LELB Jaunās 

dziesmu grāmatas atklāšanas dievkalpojumu Domu baznīcā Rīgā.  Nopirka jauno dziesmu 

grāmatu un to uzdāvinās visiem aktīviem prāvestiem un BLUM nozares vadītājai, māc. Dr. 

Sarmai Eglītei. 

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

Viņš to nosūtīs LELBA mājas lapai kad būs gatavs. 

5. LIRS – LIRS pārstāve māc. I. Larsen ziņo:  Bēgļu problēma ir kļuvusi ļoti aktuāla un kritiska un 

LIRS ir efektīga tikai ASV, tā nedarbojās Kanādā. Kanādā, piemēram, ir Lutheran World Relief 

(LWR).  Domā kā “LIRS Nozare” varētu paplašināt darbību, lai visa baznīca varētu būt iesaistīta.  

 Oktobra beigās no 26. – 27. datumam notiks LIRS Leadership Summit, Vašingtonā, D.C. uz kā 

viņa netiks, jo tas ir tūlīt pēc apgabala konferences.  Vēl ir cerība, ka saņems ziņu no māc. Anitas 

Vārsbergas-Pāžas par ieteikumu, kurš no Austrumu apgabala varētu piedalīties.  Prāv. G. Lazdiņš 

iesaka kādas svētdienas kollekti ziedot tieši LIRS vai LWR bēgļu vajadzībām, ņemot vērā mūsu 

pašu vēsturi.  Iesaka to darīt kādā Adventa svētdienā.  Māc. I. Larsen (ar māc. Dr. Sarmas Eglītes 

palīdzību) varēs izstrādāt speciālu liturģiju šai svētdienai.  Draudzes varēs izvēlēties kura svētdiena 

viņām vislabāk darbotos. 

6. Dažādi jautājumi – tādu nav. 

 


