LELBA pārvaldes telekonferences sēde (2015 - 2)
2015. gada 24. martā
Piedalās: arch. elect Lauma Zušēvica, prāv. Gunārs Lazdiņš, prāv. emer. Dāvis Kaņeps, prāv. emer.
Dr. Fritz Kristbergs, prāv. Anita Vārsberga-Pāža, prāv. v. i. Ilze Larsen, māc. Dāgs Demandts, Jānis
Eizis, Baiba Liepiņa un Voldemārs Pelds. Pieaicināta Kristīgās audzināšanas nozares vadītāja Mārīte
Šlesere.
Protokolē: Baiba Liepiņa
Darba seka
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ievada lūgšana
Darba kārtības pieņemšana
Iepriekšējā protokola apstiprināšana
Ziņojumi: D. Cilne, D. Demandts, J. Eizis, D. Kaņeps, F. Kristbergs, I. Kuplēns-Ewart, I.
Larsen, G. Lazdiņš, B. Liepiņa, A. Vārsberga-Pāža, L. Zušēvica, M. Šlesere
LIRS, lūdzu nominēt pārstāvu
Dažādi jautājumi
Nākamā sēde - datums
Sēdes beigšana

Sēdi uzsāk 10:05.
1. Prāv. G. Lazdiņš ievada sēdi ar Sv. Rakstu tekstiem: Ps 71:14 un Pāvila vēstule Filipiešiem 1:18.
V. Pelds noskaita lūgšanu
2. Darba seku maina ar to, ka dosim vārdu M. Šleserei pirmai
3. Iepriekšējā protokola apstiprināšana – apstiprina kā izsūtīts
4. Ziņojumi:
a. Kristīgās audzināšanas nozares vadītāja M. Šlesere ziņo:
1. Tikusies ar ALA Izglītības nozares vad. Andru Zommeri, pārrunāt Ticības
mācību mācīšanu ASV latviešu skolās
2. Pati ir izpētījusi kurās ASV latviešu skolās māca Ticības mācību
3. Ir izstrādājusi pārskatu cik latviešu skolas ir ASV:
1. 19 skolas, ieskaita vienu pirmsskola (Stariņš Čikāgā) un Gaŗezera VV un
Kursa VV.
2. No 16 pamatskolām, tikai 50%’tos tiek mācīta Ticības mācība. Cer to
procenta skaitu paaugstināt.
4. Ir runājusies ar Kr. Barona latv. skolas skolotāju Sarmīti Aļļi, kas māca Ticības
mācību. S. Aļļe ir sagatavojusi tic. māc. programmu 1., 2., un 3. klasēm.
5. Ir saņēmusi garīgus materiālus no Ilzes Grendzes un citiem ASV avotiem, kas
ieskaita grāmatas, grāmatu nosaukumus, „websites” un mājas lapas.
6. Ir runājusies ar Maiju Strēlnieci (Milvoku latv. sk.) kam ir Ph.D. grāds bērnu
izglītībā
7. Ir runājusies ar E. Banku-Demandtu (LELBA mājas lapas redaktrises) par
materiālu augšuplādēšanu mājas lapā.
8. Piedalīsies ALA rīkotajā skolotāju konferencē Bostonā š.g. septembrī
9. Sazināsies ar LNAK Izglītības nozares vadītāju uzzināt informāciju par Kanādas
latv. skolām.
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b. Prāv. D. Cilne (Rietumu apgabals) ziņo:
1. Līdz ar māc. G. Galiņa pārcelšanos Takomas draudze ir bez mācītājas un notierk
sarunas par pievienošanos Sietlas draudzei.
2. Māc. Helēnas Godiņas zaļās kartes lieta kārtojās, liekas sekmīgi un ir cerības, ka viņa to
saņems drīz. Pateicās kasierim J. Eizim par viņa palīdzību.
3. Diak. Rotas Stone darba atļauja arī kārtojās un ceram, ka viņa to saņems maijā. Viņai ir
advokāts kas palīdz legalās lietas izkārtot.
4. Tā kā diak. Rota Stone vēl nedrīkst legāli strādāt, viņas vioetā diak. Ruta Bambāns un
māc. emer. Mārtiņš Rubenis izpalīdz ar dievkalpojumiem Ziemeļkalifornijas draudzē.
5. Prasa, vai kāds būs Rietumkrasta dziesmu svētkos San Jose un vai varētu piedalīties
dievkalpojumā.
c. Māc. D. Demandts (Jaunatnes un Informācijas nozare) ziņo:
1. Iesvētamo saiets notiks no 1. – 3. maijam Gaŗezerā. Dalībnieki piedalīsies Gaŗezera
sezonas atklāšanā 2. maijā.
2. Izveidoja Facebook lapu LELBAi un ir ielikta saite mājas lapā uz Facebook. Mudina, lai
ieiet Facebook un uzklikšēt ‘Like’ https://www.facebook.com/lelba.org?fref=ts
3. E. Banka-Demandta LELBA mājas lapā ir ielikusi saites uz intervijām ar arch. elec. L.
Zušēvicu, kā arī draudžu apkārtrakstus
d. Prāv. emer. D. Kaņeps (Statistikas nozare) ziņo:
1. Ir izsūtījis statistikas formas draudzes priekšniekiem un lūdzis lai atbild līdz aprīļa
beigām. Paldies Tijai Abulai par technisko palīdzību. Klātesošie mācītāji lūdz lai formas
arī tiek visiem mācītājiem izsūtīts.
2. Ir sācis sadarboties ar Sv. Jāņa dr. māc. izmeklēšanas komiteju; sarunāts tikšanos ar
Guntu Reynolds pārskatīt dr. „mission statement”.
3. Pateicās prāv. G. Lazdiņam, I. Kuplēnai-Ewart un A. Vārsbergai-Pāžai par līdzšinējo
atbalstu.
e. Prāv. emer. Dr. Fritz Kristbergs (Teoloģijas nozare) –
1. Kopā (klātesoši vai caur Skype) ar arch. Elmāru Rozīti, prāv. Ievu Graufeldi, māc.
Normundu Kamergrauzi, māc. Klāvu Bērziņu, un Gēteborgas dr. priekš. Sandru
Virsnīti, piedalījas māc. kandidāta Jura Sausiņa eksāmenā. Vienbalsīgi nolēma, ka J.
Sausiņš nav piemērots mācītāja amatam.
2. Izmantoja izdevību pārrunāt ar klātesošiem izkārtot nākamo laju gatavošanas semināru
Eiropā 2016. gadā – bija piekrišana
3. Prāv. G. Lazdiņš vaicā, vai prāv. emer. F. Kristbergs būtu ar mieru uzrakstīt sprediķi,
ko varētu lasīt draudzēs tanī svētdienā, kad Milvokos notiek archib. electa. L. Zušēvicas
konsekrācija, jo viņa ir jau tik aizņemta ar priekšdarbiem. Paceļas doma, ka arch. Rozītis
varētu uzrakstīt sprediķi. Vairāki izsaka domu, ka gribētu dzirdēt sprediķi L. Zušēvicas
vārdos. Arch. electa. L. Zušēvica un prāv. emer. F. Kristbergs šo jautājumu atrisinās.
4. Prāv. G. Lazdiņš ziņo, ka māc. Sarma Eglīte ir piedāvājusi izstrādāt liturģiju tai dienai
draudzēm. Vairāki klātesošie izsaka, ka draudzes locekļiem nepatīk jaunas liturģijas, un
tā netiktu izmantota. Nolemj lūgt lai arch. electa. L. Zušēvica dalās ar savu lūgšanu, ko
katrā draudzē varētu nolasīt.
5. Pārrunā iespēju darīt „live stream” konsekrācijas dievkalpojuma laikā, ko varētu
pārraidīt visās baznīcās. Konstatē, ka technoloģijai abos galos būtu jābūt 100% kārtībā,
lai draudzes mainītu savu kārtējo dievkalpojumu. Piemin, ka cilvēki varētu skatīties no
savām mājām.
f. Arch. electa. Lauma Zušēvica ziņo par konsekrācijas dievkalpojuma plāniem:
1. Prāv. Einārs Alpe un LELB arch. Jānis Vanags ir atbildējuši, ka viņi piedalīsies
konsekrācijas dievkalpojumā, bet ar melniem talāriem un ne ar konsekrācijas tērpiem.
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2. Gandrīz vai katru dienu saņemam atbildes uz ielūgumiem un tādēļ viesu saraksts
mainās. Tija Abula ļoti palīdz visu informāciju sakopot un Milvoku draudzes cilvēki
tiek sarunāti, lai palīdzētu ne tikai uzņemt LELBĀL virsvaldes plenārsēdi, bet lai
Konsekrācijas dievkalpjums noritētu tā, ka tas nestu godu Dievam un svētību mums
visiem.
Arch. electa. L. Zušēvica atstāj telekonferenci.
g. Prāv. I. Kuplēns-Ewart (Kanādas apgabals) ziņo:
1. Montreālas Trīsvienības draudze ir nolēmusi pārtraukt sadarbību ar Otavas Miera
draudzi un iet savu ceļu. Draudzi vada Jānis Mateus, kas notur laju vadītus
dievkalpojumus un reizi mēnesī aicina viesu mācītājus pasniegt sakramentu.
2. Otavas dr. ir nolēmusi, ka tā var atļauties atalgot pilna laika mācītāju.
3. Hamiltonas un Sadberijas draudzēs iet labi. Cer apmeklēt Bafalo dr. un Kičinera kopu.
Kalgarijas draudze laikam izbeigs darbību, jo vairs nav neviena, kas vēlās izveidot
dievkalpojumus. Viņa ir saņēmusi Edmontonas dr. dokumentus, nodošanai LELBA
archīvam.
4. Starp Sv. Andreja un Sv. Jāņa draudzēm ir laba sadarbība un lietas gludi iet uz priekšu,
tikai daži jautājumi jāatrisina. Pateicās Sv. Jāņa dr. locekļiem par viesmīlību. No abām
draudzēm piedalījās „retreat” nedēļas nogalē, kas labi izdevās.
5. Sv. Andreja dr. īpašums Jarvis ielā pārdots. „Closing” notiks š.g. 1. Oktobrī.
6. Sv. Andreja Padomes un draudzes locekļi piedalījās „retreat” uz 4 ½ studām, kur,
lietojot Bridges „transition theory”, pārrunāja jūtas par maiņām; visi klātesošie esot
izteikušies ļoti pozitīvi.
7. Piedalījās ļoti vērtīgā Eastern Synod „Area leadership enhanced training program”
h. Jānis Eizis (kasieris) pievienojas konferencei uz īsu brīdi (darba apstākļa dēļ). Viņš izsūtīja
LELBA budžetu pārvaldei. Nolemj atstāt jautājumus uz nākamo sēdi. Pārvaldes sēdes locekļi
pārskatīs budžetu un nosūtīs jautājumus Jānim.
Jānis Eizis atstāj telekonferenci.
i.

LELBA prkš. prāv. G. Lazdiņš ziņo:
1. Ieveda amatā māc. Aiju Graham Kalamazū draudzē 21. martā
2. Datums vēl nav nosprausts māc. Gijas Galiņas amatā ievešanas dievkalpojums
Linkolnas draudzē.
3. Ir bijis grūti tikt klāt ELCA bīskapei Eaton, jo viņas darbinieki viņu arkārtīgi saudzē un
nedod tālāk informāciju.
4. Ir sarunājis tikšanos ar Lindu Hartke, LIRS prezidentu, kur pārunās LELBA delegātu
LIRS.

Mārīte Šlesere atstāj sēdi.
j.

Māc. Ilze Larsen (Vidienes garīgā vadītāja v.i.) ziņo:
1. Kalamazū notika vidienes apgabala mācītāju konference, kur piedalījās 14 garīdznieki.
Pa dienu bija lekcija un pēc vakarinām devās uz St. Gregory Abbey uz „vespers”.
2. Sestdien, 21. martā ieveda amatā māc. Aiju Graham, kur piedalījās visi klātesošie
mācītāji
3. Vidienes apgabala konference notiks Grand Rapidos, Mičigānā, 24. un 25. oktobrī.
4. Tikās ar Detroitas dr. valdi, kur pārrunāja dr. lēmumu pāriet uz diviem
dievkalpojumiem mēnesī ar atbilstošu algu. Noskaidroja, ka valdības R-1 visa
noteikumos daļēja laika mācītājs ir pieņemams. Ir pieteikušies 5 kandidāti uz Detroitas
dr. vakanci, viens ar ģimeni. Prāv. V.i. I. Larsen prasa vai kāds no šiem kandidātiem
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var arī pieteikties vakancei kas meklē pilna laika mācītāju. Prāv. A. Vārsberga-Pāža
prasa vai Detroitai ir nepieciešams pilna laika mācītājs. Prāv.v.i. I. Larsen atbild, ka
Detroitas dr. ir 110 locekļu. Izskan doma, ka draudze nenovērtē mācītāja darbu, sevišķi
ja viņi nerūpējas par veselības apdrošinājumu un pensiju. Arī ir jāatceras, ka takses tiek
atvilktas no uzdotās algas. Prav. v.i. I. Larsen ir jāmudina Detroitas draudzei izpildīt
ļoti detalizētu atalgojuma pārskatu.
k. B. Liepiņa (sekretāre) ziņo:
1. Pārrakstīja 2015.g.9.februāra Pārvaldes sēdes protokolu; pēc apstiprināšanas to tālāk
nosūtīju T. Abulai, kas izsūtīja visiem LELBA mācītājiem, revīzijas komisijai, nozaru
vadītājiem un archīvam.
2. Uzrakstīja īsāku protokola kopsavilkumu, ko ievietoja LELBA mājas lapā.
l. V. Pelds vēl arvien ir ļoti aizņemts darbā.
1. Viņš piestrādā pie projekta, ko cer pasniegt Vidienes apgabala konferencē par ne tikai
10% tiesu kas būtu jaziedo baznīcai, bet ko darīt ar pārpalikušajiem 90%.
2. Viņš labprāt brauc uz draudzēm, kas viņu aicina ciemos stāstīt par namturību.
m. Prāv. A. Vārsberga-Pāža (Austrumu apgabals) ziņo:
1. Bostonas Trimdas draudzes situācija:
1. Bijusī Padome izteica palīgmācītājam Kasparam Bērziņam neuzticību. Jauni
ievēlētā Padome apstiprināja iepriekšējās Padomes rīcību un lūdza arch. Elmāra
Rozīša palīdzību, kas nosūtīja vēstuli p-māc. K. Bērzinam paziņojot, ka viņš ir
atstāts no dr. mācītāja darba. P-māc. K. Bērziņam bija nopirkta biļete atpakaļ uz
Latviju, ko viņš neizmantoja, jo tā izlidoja no Bostonas un viņš vēlējās to darīt no
Nujorkas 29. martā. Patreiz p-māc. K. Bērziņš vēl arvien ir savā dzīvoklī.
Neviens nav varējis ar viņu sazināties.
2. Jaunā Padome, ar dr. priekšnieci Katrīnu Veidiņu, aktīvi komunicē draudzei kas
notiek.
3. Ir ievēlēta jauna Dāmu komitejas priekšniece.
4. Padome noturēs laju vadītus dievkalpojumus, bet ir aicinājusi dr. bijušo māc.
Daci Zušmani pabeigt iesvetības klases ar jauniešiem, tos iesvētot un palīdzēt ar
dr. dziedināšanu. Māc. D. Zušmane lidos uz Bostonu katru otro svētdienu līdz
maija beigām.
5. Pārvalde izsaka pateicību prāv. A. Vārsbergai-Pāžai par lielām pūlēm un
negulētām naktīm. Viņa pateicās archibīskapam, arch. elect. L. Zusēvicai un
prāv. G. Lazdiņam par atbalstu.
2. Andretai Līvenai ir interese būt ordinētai. Ja var atrast līdzekļus, viņa varētu iesākt
savu prakses gadu Vašingtonas, D.C. draudzē sākot ar rudeni.
5. LIRS – lūdzu nominēt pārstāvu – Pārrunā vairākus iespējamos kandidātus. Prāv. G. Lazdiņš un prāv.
A. Vārsberga-Pāža sazināsies ar ieteiktiem kandidātiem un paziņos nākamajā sēdē. LIRS kandidāts ir
jāizrauga līdz g. 29. maijam.
6. Dažādi jautājumi – tādu nav.
7. Nākamā telekonference notiks otrdien, 19. maijā, plkst. 18:00 (pēc vidienes laika). Tā neilgs vairāk
par 2 studām.
Sēdi beidz 12:15 ar lūgšanu.
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