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LELBA pārvaldes telekonferences sēdes protokols (2016 - 1) 
2016. gada 5. janvārī 

 

Piedalās: arch. Lauma Zušēvica, prāv. Gunārs Lazdiņš, prāv. Daira Cilne, prāv. Anita Vārsberga-Pāža, prāv. electa Ilze 
Larsen, māc. Dāvis Kaņeps,  māc. Dāgs Demandts, māc. Biruta Puiķe-Wilson, Jānis Eizis, Voldemārs Pelds un Baiba 
Liepiņa. 
 

Attaisnoti: prāv. Ilze Kuplēna-Ewart, prāv. emer. Dr. Fritz Kristbergs. 
 

Protokolē: B. Liepiņa.      
 

Darba seka 
 

1. Ievada lūgšana 
2. Darba kārtības pieņemšana 
3. Iepriekšējā protokola apstiprināšana 
4. Draudžu Dienas 2016.g.  (DD2016) 
5. Palīdzības nozare. Māc.Biruta Puiķe-Wilson 
6. Ziņojumi: D. Cilne, D. Demandt, J. Eizis, D. Kaņeps, F. Kristbergs, I. Kuplēns-Ewart, I. Larsen, G. Lazdiņš, B. 

Liepiņa, V. Pelds, A. Vārsberga-Pāža, L. Zušēvica. 
7. 2017 g. LELBA Sinode, Kanādā 
8. Dažādi  jautājumi 
9. Nākamā sēde - datums 
10. Sēdes beigšana  

 

Sēdi uzsāk 18:02. 
 

1. Prāv. G. Lazdiņš ievada sēdi ar Sv. Rakstu tekstu: Kol 3:17 un lūgšanu. Piemin, ka Tija Abula, LELBA sekretāre, 

nebūs pieejama izsūtīšanas darbiņiem uz 2-3 nedēļām sākot ar 15. janvāri. 

2. Darba seku pieņem ar sekojošām maiņām:  

a. Māc. G. Puidza telekonferencē nevar piedalīties un dot ziņojumu par DD2016.   

b. Atļausim arch. L. Zušēvicai dot savu ziņojumu pirmai, kam sekos māc. Biruta Puiķe-Wilson. 

3. Iepriekšējā protokola apstiprināšana – apstiprina kā rakstīts 

4. Draudžu Dienas 2016 – klātesošie izsaka rūpes, ka nav saņēmuši informāciju, kā piemēram afišas ko likt pie 

ziņojuma dēļa, sludinājumu ko ievietot draudzes apkārtrakstā, pieteikšanās lapiņas ar dalības maksu, utt..  Lūgs 

māc. G. Puidzai tos izsūtīt līdz janvāra beigām. Visi klātesošie sola savu atbalstu. 

5. Palīdzības nozare. Māc. Biruta Puiķe-Wilson (skat. zem ziņojumiem) 

6. Ziņojumi: 

a. Arch. L. Zušēvica ziņo: 

1.  Novēl katram ar drosmi ieiet jaunajā gadā 

2.  LELBĀL prezidijs atbildēja uz vēstuli “Par Vienotu baznīcu”.  

3.  Saņēma oficiālu ielūgumu uz LELB Sinodi, 2016.g. jūnijā. 

4.  Piestrādā pie LELBĀL Misijas Fonda darbības noteikumiem; jau daži līdzekļi ir izlietoti, kā 

piemēram māc. Gundara Bērziņa izdevumiem Īrijā un prāv. Kārļa Žoļa izdevumiem Latvijā. 

5.  Ceļos uz Angliju, Īriju, Vāciju un Latviju pavasarī/vasarā.  Piedalīsies LELB Sinodē, kā arī LELBĀL 

Sinodē Latvijā. 

6.  Ursula Glienecke ir beigusi LUTF un tagad dzīvo Spānijā.  Viņa ir lūgusi ordināciju mācītājas 

amatā LELBĀL. 

7.  Rasma Gundega Ieviņa sekmīgi izturēja pārbaudījumu.  Viņu ordinēs diakones amatā Vācijas 

Sinodē kamēr archibīskape tur būs. 

8. Lutheran World Federation (LWF) ļoti sekmīgi strādā, ieskaitot darbā ar bēgļiem. 

9.  Mēneša beigās būs Otavā, Kanādā, kur kopā ar prāv. G. Lazdiņu un apgabala prāv. vietas 

iezpildītāju prāv. emer. Dāvi Kaņepu ievedīs amatā māc. Ilmāru Zvirgzdu  Otavas Miera draudzē.  

Tiksies ar Toronto apkārtnes LELBA garīdzniekiem/cēm sestdien, 30. janvārī pēcpusdienā. 
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10. Prāv. I. Larsen prasa par LELB Sinodes datumiem (atbilde: 2016.g.3. un 4. jūnijā) un ziņo, 

ka vietējais Mičigānas (Lower West Michigan) bīskaps Craig Satterlee būs Latvijā ap to pašu 

laiku. 

11. Paceļas jautājums, kad ievedīs amatā nesen ievēlēto prāv. electa I. Larsen. Prāv. G. 

Lazdiņš un arch. L. Zušēvica min, ka varētu to darīt LELBA paplašinātas sēdes laikā Sietlā martā. 

Prāv. I. Larsen izsaka vēlmi, ka tas notiktu apgabalā. Prāv. A. Vārsberga-Pāža un prāv. emer. D. 

Kaņeps atbalsta, ka prāvesta amatā ievešana ir nozīmīga tieši apgabalam. Seko ierosinājums, ka 

varbūt to varētu darīt tuvākās garīdznieku sanāksmes laikā pavasarī. Prāv. I. Larsen izsakās, ka to 

varētu, un piemin, ka plāno garīdznieku sanāksmi Cinncinati vai Čikāgas apkārtnē.  

b. Māc. Biruta Puiķe-Wilson (Palīdzības nozares vadītāja) 

1.  2015.gadā  daudzi lūgumi neienāca – mazāk nekā iepriekšējos gados. 

2.  Palīdzības nozare atbalstīja vasaras nometni invalīdiem, Zvannieku bērnu stipendijas, Audžu 

Ğimenes Biedrību un Liezeres bērnu pusdienas. 

3.  Prāv. A. Vārsberga-Pāža prasa kapēc lūgumi ir apsīkuši.  Pārrunā vairākus iemeslus, bet 

nolemjam piestrādāt, lai 2016. gadā izlietojam visus līdzekļus, kas ir nozares rīcībā; Lūgsim 

LELBA draudzēm nosūt savām māsu draudzēm informāciju, ka LELBA Palīdzības nozare palīdz 

cilvēkiem, bet nepiešķirs naudu ne remontiem, ne ēku pārbūvei; varbūt pieacināsim prāv. K. 

Žolu, māc. M. Urdzi, bīsk. emer. J. Jērumani-Grīnbergu un prāv. K. Bērziņu būt par starpniekiem 

kas izvērtē lūgumus? 

4.  Kasieris J. Eizis ziņo, ka draudzes sūt ziedojumus LELBA Palīdzības darbam.  Viņš ik pa 3-4 

mēnešiem nosūtīs māc. B. Puiķei-Wilson pārskatu, kādi līdzekļi ir pieejami.    

5. Varam dot sēklas naudu jaunajam Jaunatnes nozares projektam “Mīlestība mammām”.  Tiešās 

summas noteikšanu atliekam uz nākamo sēdi. 

6.  Pārrunā atsākt Palīdzības Nozares naudas vākšanas akciju, lietojot mazās aploksnītes, un kurā 

gada laikā to varētu izvest.  Ar to, ka draudzes jau šogad sūta ziedojumus kasierim, nolemj to 

atlikt līdz 2017.g. februārim. 
 

Arch. L. Zušēvica un māc. B. Puiķe-Wilson atstāj sēdi. 
 

c. Prāv. D. Cilne (Rietumu apgabals) ziņo: 

1.  Sietlas draudze gatavojas LELBA paplašinātās pārvaldes sēdei. Viņi meklē piemērotāko viesnīcu 

baznīcas tuvumā un drīz izsūtīs informāciju un pieteikšanās anketas.  Lūdz vai kasieris var atsūtīt 

avansu, ko viņš arī darīs. Priekš. G. Lazdiņš atgādina, lai apgabala prāvesti lūdz saviem 

apgabaliem segt viņu ceļa izdevumus. 

2.  Šonedēļ lidos uz Los Angeles  runāt ar jauniešiem un viņu vecākiem par iesvētībām. 

3.  Diak. Rota Stone ir saņēmusi darba atļauju un darbojas Ziemeļkalifornijā. 

d. Māc. D. Demandt (Jaunatnes un Informācijas nozare) ziņo: 

1.  LELBA mājas lapā Edija Banka-Demandta ievieto visu nepieciešamo informāciju. 

2. Labdarības projekts “Mīlestība mammām” notiks 2016.g. no 14. – 21. augustam.  9 jaunieši jau 

ir pieteikušies izpalīdzēt.  Draudzes jau plāno pusdienas gatavotas ar mammas mīļākām 

receptēm, walkathon, ratiņu stumšanas sacensības un citas izdarības kā līdzekļus lūgt. 

e. J. Eizis (kasieris) 

1.  Draudzes iesūta savas nodevas par 2015. gadu, kā arī ziedojumus Palīdzības nozarei; viņš sūta 

pateicības vēstules ziedotājiem. 

2.  Pārvalde lūdz, lai kasieris sagatavo budžetu un pārskatu par visu nozaru līdzekļiem. 

f. Māc. D. Kaņeps (priekš. garīgais vietnieks un Statistikas nozare) ziņo: 

1.  Pateicās kasierim par $500 CAD drošības iemaksu. Viņš ir parakstījis kontraktu ar Mt. Carmel 
Retreat Center, Niagara Falls, Ontario 2017.g. Sinodei.  

2.  Hamiltonas Kristus draudze rīkoja Ziemsvētku ieskaņas koncertu, kura atlikums bija par labu 
“Mīlestība mammām”. 
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3. Diakonei Ainai Avotiņai jauna adrese: 170 McGibbon Drive, Suite 310 , Kanata, ON K2L 4H5 

Canada talr . 613 951 5765 Avotinsa@rogers.com.  Lūdz lai arch. L. Zušēvica un priekš. G. 

Lazdiņš viņu apciemo, tad kad viņi ir Kanādā. 

4.  Rītdienas Fonda un arch. Arnolda Lūša Fonda līdzekļu pārskaitīšana uz ASV iet uz priekšu. 

Advokāti ir sarunāti un “retainer fee” ir samaksāts. 

5.  31. janvāri kopā ar arch. L. Zušēvicu un prāv. G. Lazdiņu un ELCIC Otavas apkārtnes prāv. Martin 

Malina ievedīs māc. I. Zvirgzdu Otavas Miera draudzes mācītāja amatā.  

g. Prāv. emer. Dr. Fritz Kristbergs (Teoloģijas nozare) nav klāt 

h. Prāv. I. Kuplēna-Ewart (Kanādas apgabals) uz vairākiem mēnešiem ir atbrīvota no prāvesta 

pienākumiem.  Māc. Dāvis Kaņeps kārto Kanādas apgabala prāvesta pienākumus. 

i. Prāv. electa lze Larsen (Vidienes apgabals) ziņo : 

1.  Cer izkārtot garīdznieku tikšanos Cincinnatti vai Čikāgā aprīļa vidū 

2.  Nolikusi LIRS pienākumus pie malas un māc. Kristīne Sūna-Koro tos pārņems. 

3.  Sola palīdzību DD2016 no Grand Rapidu un Kalamazū draudzēm  

j. LELBA priekš. prāv. G. Lazdiņš ziņo: 

1.  Izsūtīja vairākus apsveikumus: māc. Tālivaldim Šmitam 30.g. ordinācijas jubilejā un māc. 

Georgam Silavam 50.g. ordinācijas jubilejā. 

2.  Lūdz draudzēm izplatīt Ziemsvētku apsveikumus no viņa un archibīskapes. 

3.  Ziņo, ka Dr. Valdis Tēraudkalns and Dr. Dace Balode (abi no LU TF) ieradīsies ASV , kur ciemosies 

rietumu krastā pirms viņi piedalīsies LELBA Paplašinātā Pārvaldes sēdē. 

4.  31. janvārī, kopā ar arch. L. Zušēvicu ievedīs māc. Ilmāru Zvirgzdu amatā Otavas Miera draudzē, 

Kanādā. 

5.  Pateicās tiem, kas ir piestrādājuši pie atsevišķiem projektiem. 

6.  Piedalījās LELBĀL Prezidija telekonferencē 

7.  Pa svētku laiku sarunājās ar amata brāļiem un māsām. 

8.  Aicina katram lūgt par viņu un visiem mācītājiem 

k. B. Liepiņa (sekretāre) ziņo: 

1.  Pārrakstīja 2015.g.18.novembra Pārvaldes telekonferences protokolu;  

2.  Piedalījās LELBĀL Prezidija telekonferencē 

l. V. Pelds (namturība) ziņo – ir ievainojis savu muguru un ir iepakaļ ar daudzām lietām. Drīz būs apspriede 

ar chirurgu. Prasa kas ir Paplašinātās sēdes datumi. Atbilde: lūgums ir ielidot trešdien 9. martā un visi 

var lidot mājās sestdien 12. martā.   

m. Prāv. A. Vārsberga-Pāža (Austrumu apgabals) ziņo: 

1. Bostonas trimdas draudze: 

a. Māc. Dace Zušmane kalpoja svētku laikā 

b. Prāv. Kārlis Žols kalpos janvārī un februārī 

c. Varētu būt iespēja draudzei sarunāt viesmācītāju, kas 3 mēnešus (martā, aprīlī un maijā) 

dzīvotu uz vietas Bostonā.  Jaunajā gadā draudzes vadība sāks meklēt pastāvīgu 

mācītāju.  

7. 2017 g.LELBA Sinode, Kanādā – (Skat māc. D. Kaņepa ziņojumu augšā).  Papildina - Ja vairāki sinodāļi piesakās 
nekā Retreat Centrā ir vietas, ļoti tuvu ir Niagaras pilsēta, kur ir daudz hoteļu. 

8. Dažādi jautājumi: 
a. Priekš.  G. Lazdiņš ziņo, ka Ingrīda Jansone ir viņam lūgusi piedalīties 3 x 3 nometnē Katskiļos š.g. 

augustā. Viņš pats nevar tikt, bet cer sarunāt kādu citu mācītāju viņa vietā.  
9. Nākamā telekonference  notiks pirmdien, 2016.g. 22. februārī plkst 18:00 (pēc Vidienes laika). Pieaicinās 

Kristīgās Audzināšanas nozares vadītāju Mārīti Šleseri. 

 

Sēdi beidz 19:52. 
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