LELBA pārvaldes telekonferences sēdes kopsavilkums
2015. gada 9. februārī
Piedalās: prāv. Gunārs Lazdiņš, prāv. emer. Dāvis Kaņeps, prāv. emer. Dr. Fritz Kristbergs, prāv.
Anita Vārsberga-Pāža, prāv. v.i. Ilze Larsen, māc. Dāgs Demandts, māc. Gundega Puidza, Jānis
Eizis, Baiba Liepiņa un Voldemārs Pelds. Attaisnoti: prāv. Daira Cilne un prāv. Ilze KuplēnsEwart. Protokolē: Baiba Liepiņa.
Sēdi uzsāk 20:03.
1. Prāv. G. Lazdiņš ievada sēdi ar Sv. Rakstu tekstiem: Ps 2:12 un Rm 8:35
2. Ziņojumi:
a. Evanģelizācijas nozares vadītāja māc. G. Puidza ziņo:  Kopā ar māc. Daci
Zušmani un māc. Aiju Graham izveidos aptauju, ko izsūtīs visiem draudžu
mācītājiem un izmeklētiem lajiem līdz 10. martam. Lūgs lai visi atbild uz kāda veida
pasākumu ( kā piem. „retreat”), lielu, mazu, kopīgu, utml. Lūgs lai atsūt līdz 10.
maijam  Sakopos informaciju no iesutītām aptaujām; apzvanīs mācītājus, kuri
nebūs atbildējuši/šas, lai uzzinātu viņu domas  Izveidos programmu iekļaujot
intereses; varbūt pat izveidos bukletu ar piemērotiem meditatīviem tekstiem un
lūgšanām.  Mērķis – sagatavot ieinteresētos, kas savās draudzēs varētu īstenot
programmu.
b. Prāv. D. Cilne (Rietumu apgabals) rakstiski ziņo:  Šobrīd mans vienīgais ziņojums ir, ka
biju Dienvidkalifornijā un priecājos par draudzes apņēmību. Kā man teica Daina Ābele,
“mēs esam bez mācītāja, tā nevaram gaidīt, ka “kāds” izdarīs, kas darāms—mums jādara
pašiem.” Reizi mēnesī dievkapojumu notur vai nu Adventistu mācītājs Aivars Ozoliņš, vai
kāds no apgabala garīdzniekiem; reizi mēnesī notiek laju vadīti dievkalpojumi, kas tiekot ar
vien labāk apmeklēti. Priecē draudzes reālais un reizē cerīgais skats uz nākotni.  Sēdē
pārrunā, ka Denveras draudzei nav skaidra LELBAs loma. Kasieris J. Eizis, prāv. G. Lazdiņš
un Juris Cilnis mēģinās ar viņiem sazināties viņu jautājumus atbildēt.
c. Māc. D. Demandts ziņo: Iesvētamo saiets notiks no 1. – 3. maijam Gaŗezerā. Dalības
maksa $30. Lūdz, lai draudzes sedz šo izdevumu. Nesen iesvētīti jaunieši arī var
piedalīties. Domā, ka apmācības notiks latviešu valodā. Prāv. A. Vārsberga-Pāža ziņo, ka
austrumpiekrastes jauniešiem būs grūti piedalīties, jo nevar tik daudz skolu kavēt. Paceļās
jautājums vai kādu lekciju varētu pārraidīt lietojot Skype.  Kaut ļoti bija cerējis īstenot
Priecīgas Pēdas II projektu šo vasaru, tomēr tas nenotiks ģimenes un draudzes iecerēto
projekta dēl. Viņš lidos uz Latviju šo vasaru ar Ediju un Robertiņu un mēģinās izdibināt kā
vislabāk izmantot Zolitūdes cietušajiem LELBA saziedoto naudu.  Piestrādās pie lielā
projekta kas paredzēts 2016. gadam.
d. Kasieris J. Eizis ziņo:  Līdz nedēļas beigām nosūtīs budžetu ko pārskatīt un apstiprināt.
No Rietumkrasta Izglītības Centra ‘Kursa’ saņemts lūgums pēc ziedojuma. Nolemj nosūtīt
$300.  Māc. Sarma Eglīte ierosina, ka LELBA uzdāvina jaunai archibīskapei viņas
konsekrācijas tērpu. LELBA ziedos $877.00 nopirkt tērpu.
e. Prāv. emer. D. Kaņeps ziņo:  Izsūtīs statistikas formas un lūgs lai draudzes atbild līdz
aprīļa beigām.  Hamiltonas Kristus draudze nesen kā atvadījās no Jura Eglīša, zīmīgs
sabiedrisks darbinieks. Viņš bija viens no galvenajiem dziinejspēkiem Lestenes brāļu kapu
atjaunošanā.  Hamiltonas draudze aktīvi piedalījās „Week of Prayer for Church Unity” un
iesaka citām draudzēm to darīt. Prāv. emer. Dr. F. Kristbergs stāsta par viņa pieredzi ar šo
kustību.  Prasa, kas vadīs mācītāja meklēšanas procesu Toronto Sv. Jāņa draudzē.
Norunā, ka LELBA priekšniekam Gunāram Lazdiņam, Kanādas apg. prāv. Ilzei Kuplēnai1

Ewartei, Austrumu apg. prāv. Antitai Vārsbergai-Pāžai un pašam Dāvim jāvienojās par to,
kuŗš palīdzēs vadīt Toronto Sv. Jāņa draudzes mācītāja meklēšanas procesu.
f. Prāv. emer. Dr. Fritz Kristbergs ziņo:  Ar to, ka bija vairāki dalībnieki no Eiropas pēdējos
laju kursos, apsvers izkārtot nākamo semināru Eiropā.
g. Prāv. I. Kuplēns-Ewart (Kanādas apgabals) rakstiski ziņo: 11. janvārī Sv. Andreja
draudze noturēja savu pēdējo dievkalpojumu līdzšinējā dievnamā, 383 Jarvis St. Toronto.
Priecājamies un pateicāmies par arch. electa Laumas Zušēvicas klātbūtni un līdzdalību
dievkalpojumā.  Sākot ar 18. janvāri, draudze notur dievkalpojumus kopā ar Sv. Jāņa
draudzes ļaudīm tās dievnamā, 200 Balmoral Ave, Toronto.  Abas draudzes pulcējas kopā
uz apvienotu dievkalpojumu, bet uzņemās atbildību par dievkalpojuma veidošanu un
vadīšanu, kā arī par sadraudzības laiku pēc tam.  Draudzes ir paredzējušas “Klusā laika
pārdomu” ietvaros noturēt pārrunas sestdien, 21. februārī par tēmu: “Kas ir draudze?”
Otavas Miera draudze ir iesākusi jaunu garīdznieka meklēšanas procesu. Otavas apgabala
prāvests, Martin Malina, noturēja “exit interview” ar draudzes valdi un mācītāju janvāra
vidū. 27. janvārī draudzes valde tikās ar prāv. Ilzi Kuplēnu-Ewart un Eastern Synod bīskapa
asistentu personāla jautājumos, Māc. Doug Reble.  Montreālas Trīsvienības draudze ir
nolēmusi pārtraukt sadarbību ar Otavas Miera draudzi. Tā ir paredzējusi turpināt tā, kā bija
draudzes pēdējās vakances laikā – laju dievkalpojumi un aicināt viesu garīdzniekus
“pilnajiem” dievkalpojumiem. Draudzi vada Jānis Mateus, pats ilggadīgs korists St.
Thomas’ episkopāļu baznīcā, Ņujorkā. Viņam ir izcilas izpratnes par dievkalpojuma būtību,
kas tur bērnībā iegūtas. Jānis Mateus vēl strādā vidusskolā kā studentu padomu devējs un
tāpēc nav varējis piedalīties mūsu laju kursos.
h. Māc. Ilze Larsen (Vidienes prāv. v.i.) ziņo:  Pateicās par uzticību vadīt Vidienes apgabali.
 Vidienes apgabals gatavojas gadskārtējai garīdznieku sanāksmei („retreat”) no 19. – 21.
martam Kalamazū. Sanāksmes organizēšanu parņēma no pr-ka G. Lazdiņa. Viņa izkartos
programmu, kam šonedēļ tiek pieslīpētas pēdejās detaļas.  Pēc Dr. A. Ruperta aiziešanas
mūžība, apgabala kasiera pienākumus ir uzņēmies Eduards Petrovskis. Apgabala grāmatas
ir nodotas viņa rīcībā. Adrese - 1180 Edwards St., Brookfield, WI 53005, Tel. 262-860-0781,
E-pasts: eip@fabco.com  Detroitas Sv. Pāvila draudze ir izsludinājusi mācītāja vietas
vakanci. Viņa brauc vienu reizi mēnesī vadīt dievkalpojumu. Šobrid ir ienākuši trīs
kandidātu pieteikumi. Divi no Latvijas (viens no šiem kandidātiem dzīvo UK), viens no
ASV. Detroitas draudze ir izsludinājusi vakanci, bet sludinājumā nekas netiek teikts par
nule pieņemto draudzes lēmumu pāriet uz 2 dievkalpojumiem mēnesī, kā arī tas, ko
draudze spētu maksāt ir liels jautājums vai tas ir pilna laika atalgojums  Meklē garīdznieku
aicināšanas procesa vadlīnijas. Prāv. A. Vārsberga-Pāža ziņo, ka tādas vadlīnijas pastāv un
ar māc. I. Larsen sazināsies.  Lūdza un saņēma no māc. G. Silava ELCA Indiana-Kentucky
rokasgrāmatu aicināšanas un kandidēšanas procesam, lai pēc iespējas to piemērot Detroitas
draudzei.
i. LELBA prkš. Prāv. G. Lazdiņš ziņo: Latvijā ir „kodols” mācītāju, kas var izvērtēt
kandidātus un viņa piemērotību kandidēt ārzemēs.  Pavadīja ļoti svētīgu laiku Austrālijā
kur viņš ne tikai mācija ticības mācību Vasaras vidusskolā (80 skolēni) bet arī tikās un
sazinājās ar amatbrāļiem Austrālijā, tā veicinot LELBĀL vienotību.  14. februārī māc. Gija
Galiņa dodās uz Linkolnu, Nebrasku, kur viņa kalpos kā draudzes mācītāja. Nav zināms kas
tagad notiks ar Takomas draudzi, kur māc. Gija ir kalpojusi līdz šim. 15. februārī,
Sirakūzas/Skenektedijas/Ročesteras draudzes atvadīsies no prāv. emer. O. Sniedzes. Viņa
meita, diakone Linda Taggart-Sniedze pārņems kalpošanu.  21. martā māc. Aiju Graham
ievedīs amatā Kalamazū.  Cer, ka konsekrācijas dievkalpojums tiks uzņemts video, lai to
varētu apskatīt visas LELBĀL draudzes. Mt. Zion baznīcai ir visa vajadzīgā aperatūra. Būs
jāmaksā specialistam, kas to ieņems.  LELBĀL Virsvaldes plenārsēde notiks Milvokos
pirms un pēc konsekrācijas
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B. Liepiņa ziņo:  Pārrakstīju 2014.g.15.decembra Pārvaldes sedes protokolu; pēc
apstiprināšanas to tālāk nosūtīju T. Abulai, kas izsūtīja visiem LELBA mācītājiem.
Uzrakstīja īsāku protokola kopsavilkumu, ko ievietoja LELBA mājas lapā.
k. Prāv. A. Vārsberga-Pāža (Austrumu apgabals) ziņo: Bostonas Trimdas draudzē valda liels
nemiers. Ir nesaprašanās un lielas domstarpības starp palīgmācītāju Kasparu Bērziņu un
draudzes Padomi un Valdi. Janvāra sākumā paredzētais amatā ievešanas dievkalpojums
tika atlikts uz nezināmu laiku. Draudze ir šķelta savā atbalstā palīgmācītājam. Ar visiem
lieliem sniegiem ir bijis grūti atrast datumu gadasapulcei, kur būtu jāpārunā nopietni
jautājumi. Viņa atgādina cik svarīgi ir ievērot procesu, lai novērstu šādas nepatīkamas
konfrontācijas. LELBA Pārvalde izsaka 100% atbalstu apgabala prāvestei. Prāv. A.
Vārsberga-Pāža un G. Lazdiņš arbi ir ar mieru apmeklēt draudzes gadasapulci.  Darba
slodzes dēl, vikāre Daina Salnīte nevarēs kalpot Konektikutas draudzēs – Vilimantikā un
Mančesterā – līdz vasarai.  Pateicās prāv. emer. O. Sniedzem par ilggadīgo kalpošanu.
Šogad apgabala konference būs apvienota ar Dāmu komitejas konferenci. Tā notiks
Poconos konferences telpās 20. vai 27. septembra nedēļas nogalē
l. V. Pelds ziņo: patreiz ir ļoti aizņemts ar darbu un meitas kommandas apmācīšanu un nav
varējis piestrādāt pie namturības. Viņš palīdz Maŗītei Šleserei, kas vāc informāciju
svētdienas skolas projektam.
3. Dažādi jautājumi – Māc. D. Demandts izveidos Facebook lapu LELBAi
4. Nākamā telekonference notiks otrdien 24. martā, plkst 10:00 (pēc vidienes laika). Tā neilgs vairāk
par 2 studām. Tiks pieaicināta Kristīgās audzināšanas nozares vadītāja Mārīte Šlesers.
Sēdi beidz 22:00 ar prāv. emer. D. Kaņepa teikto lūgšanu.
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