Jaunievēlētā LELBA pārvalde sanāca kopā pirmo reizi pēc XIV Sinodes, lai pārrunātu turpmāko darbību. Sēdē
piedalījās LELBA priekšsēdis prāv. Gunārs Lazdiņš (no Indianapoles), prāv. emer. Fritz Kristbergs (no
Toronto), prāv. emer. Dāvis Kaņeps (no Hamiltonas), māc. Dāgs Demandts (no Mineapoles), Voldemārs Pelds
(no Des Moines), Jānis Eizis un Baiba Liepiņa (abi no Čikāgas). Ārpus kārtas bija pieaicinātas archibīskape
electa (un bijušā LELBA priekšniece) Lauma Zušēvica un Tija Abula (abas no Milvokiem). Ar to, ka
dalībniekiem bija jāmēro garš ceļš, lai tiktu uz sēdi, kas notika Čikāgā, un bija daudz ko pārrunāt, sēde ilga
divas dienas. Sēdi iesāka plkst. 3’os (15:00) trešdien, 12. novembrī, un beidza 1’os (13:00) ceturtdien, 13.
novembrī.
Sēdi vadīja priekšnieks prāv. G. Lazdiņš un protokolēja sekretāre B. Liepiņa.
 Pārskatījām, pārrunājām un apstiprinājām XIV Sinodes svētdienas protokolu ar rezolūcijām. Visi
apstiprinātie protokoli un rezolūcijas tiks izsūtītas visiem sinodāļiem un draudzēm.
 Archibīskapes electas Laumas Zušēvicas konsekrācija notiks 2015. gada 19. aprīlī, plkst. 2’os (14:00) Mt.
Zion Lutheran Church, 12012 W North Ave, Wauwatosa, WI. Arch. Rozītis izsūtīs visiem Baznīcas
pārstāvjiem ielūgumu uz konsekrāciju. Viņš arī nosūtīs lūgumu visām LELBĀL draudzēm ziedot
konsekrācijas izdevumu segšanai.
 Pārvaldes locekļu ziņojumi (alfabētiskā kārtībā):
o Māc. Dāgs Demandts (Jaunatnes nozares vadītājs)
 Ir palikuši pāri līdzekļi no Jaunatnes nozares projekta “Priecīgas pēdas”, jo vairākas
draudzes nosūtīja savu ziedojumu pēc tam, kad akcija jau bija paveikta. Viņš mēģinās
īstenot vienu mazāku misijas ceļojumu uz Latviju šovasar.
 Nākamais lielais Jaunatnes nozares projekts būtu jāīsteno Zemgalē.
 Iesvētāmo jauniešu saiets notiks Garezerā 2015. gada pavasarī.
o Jānis Eizis (kasieris)
 Vēl gaida no sinodāļiem saņemt viņu atmaksu formas; Sinodes galīgo pārskatu vēl
nevar sagatavot.
 Saņemti daži lūgumi pēc atbalsta, ko pārvalde arī apstiprina.
o Prāv. emer. Dāvis Kaņeps (priekšnieka garīgais vietnieks un Statistikas nozares vadītājs)
pārņems visus statistikas dokumentus no iepriekšējās vadītājas Baibas Liepiņas.
o Prāv. emer. Fritz Kristbergs (Teoloģijas nozares vadītājs)
 Turpinās katru nedēļu sūtīt Bībeles tekstus/iknedēļas lasījumus un komentārus.
 Turpināsim rīkot laju kursus. Nākamie varētu notikt 2016. gadā.
o LELBA priekšnieks prāv. Gunārs Lazdiņš
 Māc. Ilze Larsen ir piekritusi būt LELBA Vidienes apgabala garīgā vietnieka vadītāja
vietas izpildītāja līdz nākamai Vidienes apgabala konferencei, kas notiks 2015. g. rudenī.
 Diakoni Lindu Sniedzi-Taggart ieveda amatā Sirakūzas, Ročesteras un Skenektedijas
draudzēs.
 Apmeklēs Garezera budžeta sēdi š. g. 6. decembrī un lūgs, lai Garezers savos ziedojumu
sarakstos uzrāda visus ziedojumus no LELBA, kā arī visus ziedojumus brīvdabas
baznīcas atjaunošanai no indivīdiem.
 Māc. Gundega Puidza ir ar mieru turpināt vadīt Evaņģelizācijas nozari un māc. Biruta
Puiķe-Wilson uz priekšu arī vadīs Palīdzības nozari.
 Iesaka rīkot nākamo paplašināto pārvaldes sēdi (kur piedalās visi nozaru vadītāji) 2016.
gadā Seattle, WA.
o Voldemārs Pelds (Namturības nozares vadītājs)
 Palīdzēs Svētdienas skolas nozares vadītājai Mārītei Šleserei.
 Nosūtīs savu Sinodei sagatavoto Namturības brošūru LELBA mājas lapai.
o Archibīskape electa prāv. Lauma Zušēvica
 Uzsākot viņas archibīskapes darbu, uzskata kā lielu izaicinājumu, kā Baznīca var būt
klāt 11,000 latviešu bērniem, kas ir dzimuši diasporā.
 Iesaka atjaunot māsu draudžu programmu starp LELBĀL un LELB draudzēm.
 Uzskata, ka sadarbība ar LELB ir ļoti svarīga un tā jāveicina.














XIV Sinodē parakstītais plakāts – to nofotogrāfēs un elektroniski nosūtīs visām draudzēm, lai plakātu
var izmantot pēc draudžu vajadzībām.
LELBA struktūra.
o Vai 4 apgabali un 4 prāvesti vēl arvien ir efektīgi; prāv. pienākumi galvenokārt ir
administratīvi, bet ir ļoti svarīgi, kad kādā draudzē ir vakance.
o Kuras nozares varētu apvienot? Kuru nozaru darbība ir līdzīga?
o Vai sarunāt kādu mācītāju, kas ceļo no pilsētas uz pilsētu uz mazām draudzītēm, kurām nav
sava mācītāja?
o Iesakām mazākajām draudzītēm/kopām, kam nav savs mācītājs, griezties pie mūsu “partnera”
baznīcām un atrast savā pilsētā kādu luterāņu vai episkopāļu/anglikāņu draudzi, kam
piebiedroties.
Pārrunājām augstākās prioritātes nākamiem trīs gadiem.
o Kā paturēt, kas mums pašreiz ir, bet mudināt uz lielāku aktivitāti?
o Uzdot kādai draudzei izstrādāt kādu projektu, ko varētu piedāvāt visām draudzēm?
o Uzdot kādam apgabalam izstrādāt kādu labdarības projektu, lai nesagaidītu, ka LELBA
pārvalde visu veiks.
o Uzsvērām cilvēka vērtīgumu – domāt par kaimiņiem, kas ir ap vietējo draudzi (kā piemēram,
kalpot kādā vietējā “food pantry”).
Rezolūcijas – šeit aprakstītas tikai pārrunas.
o Lūgs mācītājām A. Graham, G. Puidzai un D. Zušmanei izstrādāt projekta vadlīnijas un tās
prezentēt pārvaldei apstiprināšanai. Līdzekļi tiks atrasti. Lūgs, lai draudzes ziedo iespēju
robežās.
o Nolemj iedot jaunu vārdu Svētdienas skolas nozarei: Kristīgā audzināšana, lai uzsvars nebūtu
tikai uz bērniem, bet arī iekļautu pieaugušos.
o LELBA paaugstinās papildpensijas māc. Vīksnei, māc. Rumpēterim un māc. Āboliņa atraitnei,
kā arī uzdāvinās svētkos ekstra dāvanu.
o Pārvalde nolemj samaksāt visus izdevumus LELBA LIRS pārstāvei, ja viņai/viņam ir jāapmeklē
kāda LIRS konference.
o Pārrunā, vai LIRS nozari vajadzētu apvienot ar Palīdzības nozari. Pārvalde nolemj tā nedarīt, jo
abām nozarēm ir atšķirīgi mērķi. LIRS darbojas ASV un Palīdzības nozare sūta atbalstu
latviešiem Latvijā.
o Vai Ārmisijas nozare varētu sponsorēt kādu bērnu? Mums ir jāatrod tādas organizācijas, kurām
„infrastructure” jau ir vietā, tad tām finansiāli izpalīdzēt.
o Atbalstīsim tos, kas vēlas apmeklēt kursus, kā mācīt ticības mācību latviešu skolās vai
svētdienas skolās.
o Apsvērsim ieguldīt dažus LELBA līdzekļus kontos, kas dod lielākus procentus.
Komunikācija – kā uzlabot.
o Aicināsim apgabala prāvestus, lai piedalās telekonferencēs, kā arī vienu nozares vadītāju.
o Izmantosim LELBA mājas lapu, kur iespējams.
o Pārvaldes sēdes protokolus izsūtīsim visiem mācītājiem; kopsavilkumu izsūtīsim visām
draudzēm.
o Izmantosim tehnoloģiju, lai sasniegtu cilvēkus. Kā piemēram, lietot YouTube, lai uzrunātu
draudzes locekļus ik pa pāris mēnešiem.
Tija Abula turpinās savu vērtīgo darbu, palīdzot ne tikai LELBA priekšniekam prāv. G. Lazdiņam, bet
arī L. Zušēvicai, kad viņa būs LELBĀL archibīskape.
LELBA moto 2015. gadam: “Pieņemiet cits citu, kā arī Kristus mūs ir pieņēmis Dievam par godu.”
Nākamā sēde notiks pirmdien, 15. decembrī, plkst. 8’os (20:00) (pēc vidienes laika). Uz katru sēdi
pieaicināsim klāt kādu nozares vadītāju. Kā pirmo aicināsim māc. Daci Skudiņu.

