LELBA pārvaldes telekonferences sēdes (2014 - 14)
2014. gada 15. decembrī
KOPSAVILKUMS
Piedalās: prāv. Gunārs Lazdiņš, prāv. emer. Dāvis Kaņeps, māc. Dāgs Demandts, Jānis Eizis,
Baiba Liepiņa, apgabala prāvesti (Daira Cilne, Ilze Kuplēna-Ewart un Anita Vārsberga-Pāža) un
viena nozares vadītāja: māc. Dace Skudiņa. Īpaši pieaicināta: bīskape electa Lauma Zušēvica. Nav
klāt: prāv. emer. Dr. Fritz Kristbergs un Voldemārs Pelds.
Priekšnieks prāv. G. Lazdiņš sēdi uzsāk 20:05. Protokolē sekretāre B. Liepiņa. Prāv. G. Lazdiņš
apsveic jaunos vecākus, Dāgu un Ediju Demandtus ar dēla Roberta piedzimšanu.
1. Ziņojumi:
A. Bīskape electa L. Zušēvica Dievnams konsekrācijai ir aizrunāts; LELBĀL ir
apstiprinājusi ideju, ka aicināsim draudzes, uznēmumus un indivīdus ziedot/sponsorēt
atbalstīt konsekrācijas izdevumus, lai neapgrūtinātu LELBĀL kasi. Ja nauda paliks pāri,
to noziedos misijas darbam.  Ziedojumu vēstuli izsūtīs pēc jaungada;  LELB arch. J.
Vanags atsūtīja prāv. L. Zušēvicai sirsnīgu apsveikumu, ko viņa uzskatīja kā pozitīvu; 
Uz jautājumu vai kāds anglikāņu/episkopāļu mācītājs arī būs aicināts, atbilde ir ‘jā’.
Prāv. Zušēvica lūdz lai klātsesošie iesūt savus ieteikumus kas būtu jāaicina uz
konsekrāciju;  Prāv. A. Vārsberga-Pāža piebilst, ka draudze uzskata savu ziedojumu kā
dāvanu savai Baznīcai un atbalsta tās vīziju un misiju. Konsekrācija ir maza, bet
svarīga, daļa no Baznīcas vizijas un misijas;  LELBĀL Plenārsēde notiks Milvokos
pirms un pēc konsekrācijas.
B. Māc. D. Skudiņa (Misijas nozares vadītāja), vadoties pēc Sinodē pieņemto rezolūciju
ziņo sekojošo:  Ārmisijas nozare paliks kā atsevišķa nozare;  Ir jāatrod ārmisijas
definīcija mūsu baznīcas kontekstā šodien. Apsver iespēju izveidot darba grupu šo
izstrādāt;  Ir jāatrod jaunas iespējas kā kultivēt kalpošanas prieku un stiprināt ticību.
Pastāv visādas augstvērtīgas, cienījamas un pazīstamas palīdzības iespējas, kā
piemēram „Hope for Sudan”, „Heifer International” un „Lutheran World Relief” kura darbs
un līdzekļu izlietošana ir caurskatāma. Vienalga, kuru organizāciju mēs atbalstīsim nāks
par svētību visiem ;  Noskaidroja, ka nauda kas patreiz vēl ir Ārmisijas kasē nav
jānosūt Indijas misijai;  Izteicām pateicību V. Klīvei un māc. T. Šmitam ar kartiņām, ko
bija parakstījuši visi sinodāļi;  Vai gribam atbalstīt tādu organizāciju, kuru
identificējošais ir bēgļu pamats? Vai gribam atbalstīt specifisku projektu vai
koncentrēties uz kādu „subgroup”? Nozare izstrādās priekšlikumu un nāks ar ieteikumu
ko pasniegt Pārvaldei apstiprināšanai.
C. Prāv. D. Cilne (Rietumu apgabala prāv.) ziņo:  Janvārī dosies uz Dienvidkaliforniju un
februārī uz Denveru;  Prāv. emer. Kārlis Žols brauks atpakaļ jūlijā uz ASV un būs Kursas
direktors; Diakone Rota Stone piestrādā dabūt savu darba atļauju, kura process varētu ilgt 5
mēnešus.
D. Māc. D. Demandts (Jaunatnes nozares vadītājs) ziņo:  Formulē Priecīgas Pēdas II projektu, ko
iecer īstenot šo vasaru un iesaistīt Saginavas jauniešus;  Iesvētamo saiets notiks aprīļa
beigās/maija sākumā. Izziņos precizo datumu janvāra sākumā, lai jaunieši datumu var
aizrunāt;  Māc. Andris Sedliņš ir pensionējies ELCA mācītājs, bet viņš nav nevienā LELBA
sarakstā. Pārrunā, kā viņu varētu iesaistīt LELBA darbā.
E. J. Eizis (kasieris) ziņo:  Sinodāļi vēl sūt savas atmaksu formas. Domā, ka Sinodes budžets
nebūs mīnusos;  Denveras draudze, ko māc. H. Godiņa ir aktivējusi, ir sākusi kārtot savas
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nodevas;  Jamaica Plain Trīsvienības draudze (Boston,MA) atsūtīja LELBA nodevas par
iepriekšējiem trim gadiem;  Vēl meklē LELBA mājas lapu atbalstītājus.
F. Prāv. emer. D. Kaņeps (priekšnieka garīgais atvietotājs un Statistikas nozares vadītājs) ziņo:
 Prasa, ko lai dara ar nelaiķa prāv. Skrodeļa (Hamiltonā) papīriem, jo viņa atraitne Lūcija, ir
izvākusies no mājas aprūpes namā. Nav zināmi kādi dokumenti/papīri viņam ir mājā.
Iesakam sazināties ar Juri Pūliņu, LELBA archivāru;
 Draudze nosūtīja 500 CAD ziedojumu ārmisijas darbam - Canada Lutheran World Relief.
G. Prāv. emer. Dr. Fritz Kristbergs (Teoloģijas nozares vadītājs) – nav klāt
H. Prāv. I. Kuplēns-Ewart (Kanādas apgabala prāv.) ziņo:  Februāra beigās māc. Gundars Bērziņš
ar ģimeni atgriezīsies Latvijā un būs vakance Montreālas Trīsvienības un Otavas Mieru
draudzēs;  Sv. Jāņa draudzei būs vakance 2015. g. jūnijā, kad prāv. emer. Dr. Fritz Kristbergs
ies pensijā;  Nolemj, ka priekšsēdis G. Lazdiņš sasauks sēdi ar citiem apgabala prāvestiem šo
pārrunāt janvāra sākumā.
I. B. Liepiņa (sekretāre) ziņo:  Pārrakstīja 12. un 13. novembra Pārvaldes sedes protokolu, ko T.
Abula izsūtīja visiem LELBA mācītājiem, kā arī īsāku protokola kopsavilkumu, ko E. BankaDemandte ievietoja LELBA mājas lapā kopā ar Pārvaldes bildi.
J. Prāv. A. Vārsberga-Pāža (Austrumu apgabala prāv.) ziņo:  Ieveda amata diak. Lindu SniedziTaggart;  Bostonas Trimdas draudzes situāciju ar mācītāju ir grūti izvērtēt to tāluma, jo sacītais
un darītais ne vienmēr saskan. Ar palīgmācītāju Kasparu Bērziņu ir bijis grūti uzturēt kontaktu.
2015.g.11.janvārī paredzēts palīgmācītāja Kaspara Bērziņa amatā ievešanas dievkalpojums.
K. V. Pelds (nav klāt)
L. Prāv. G. Lazdiņš (LELBA Pārvaldes priekšnieks) ziņo:  Pēc tam, kad saņēma vēstuli no LIRS
prezidenta Linda Hartke kur viņa slavē ASV prezidenta B. Obama rīcību imigrācijas jautājumā,
viņš izteica L. Hartke savas rūpes par vēstules polītisko noskaņojumu;  Māc. Ilze Larsen ar
2015.g. 1. janvāri kalpos kā Vidienes apgabala garīgā vādītāja vietas izpildītāja līdz nākamai
Vidienas Apgabala konferencei, kad notiks vēlēšanas . Viņai nebūs ne prāvesta titulis ne
prāvesta pienākumi;  Māc. Biruta Puiķe-Wilson turpinās kalpot kā Palīdzības nozares vadītāja.
Prāv. emer. K. Žols kalpos kā „liaison” ar Palīdzību Latvijā. Prāv. K. Žols, māc. Biruta PuiķeWilson un kasieris J. Eizis turpinās sadarboties;  Mācītāju atraitnes Latvijā saņem 250 eiro
atbalstu no LELBA, ko izdala māc. Klāvs Bērziņš;  Piedalījās Gaŗzezera budžeta sastādīšanas
sēdē, kur Gaŗezera padome piekrita uzrādīt LELBA ziedojumus un ziedojumus brīvdabas
baznīcai atsevišķajā slejā. Nodeva mūsu apstiprināto $2,000 ziedojumu brīvdabas baznīcas
atjaunošanai;  Edis Petrovskis pārņems Vidienes apgabala kasiera nelaiķa Arnolda Ruperta
pienākumus;  No 28. decembra līdz 2015.g. 21. janvārim būs prom Austrālijā, kur mācīs
Austrālijas vasaras vidusskolā.
2. Nākamā telekonference notiks pirmdien, 2. februārī, plkst 20:00 (pēc vidienes laika). Tiks pieacināta
māc. Ilze Larsen. Prāv. G. Lazdiņš uzprasīs vai māc. Gundege Puidza (Evanģēlizācijas nozares vadītāja)
varēs piedalīties.
Sēdi beidz 22:07
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