LELBA XV SINODE

“Ūdeņi plūst un top varena straume!”
2017. gadā, no 6. līdz 8. oktobrim
Mt. Carmel Retreat Center
Niagārā, Kanādā

DARBĪBAS PĀRSKATI

SATURS
SINODES KĀRTĪBAS RULLIS ........................................................................... 1
LELBA XV SINODES DARBA KĀRTĪBA ......................................................... 2
ZIŅOJUMI1:
Archibīskape Lauma Zušēvica...................................................................................... 4
Pārvaldes priekšnieks prāv. Gunārs Lazdiņš ............................................................. 5
Austrumu apgabals – prāv. Anita Vārsberga-Pāža ................................................... 7
Kanādas apgabals – prāv. Ilze Kuplēna-Ewert .......................................................... 10
Rietumu apgabals – prāv. Dr. Daira Cilne ................................................................. 11
Vidienes apgabals – prāv. Ilze Larsen ........................................................................ 14
Ārmisijas nozare – māc. Dr. Dace Skudiņa ................................................................ 16
Baznīcas liturģijas un mūzikas nozare – māc. Dr. Sarma Eglīte ........................... 16
Dāmu komiteju referente – Daina Lazdiņa ............................................................... 19
Draudžu Vecāko ļaužu garīgās aprūpes nozare – prāv. emer. Ivars Gaide ......... 19
Evaņģēlizācijas nozare – māc. Helēne Godiņa .......................................................... 20
Informācija : archīvs – Juris Pūliņš; mājas lapa – Edija Banka-Demandta ......... 21
Jaunatnes nozare – mac. Dāgs Demandts................................................................... 22
Kristīgās audzināšanas nozare – Māra Šlesere .......................................................... 23
LIRS nozare – mac. Dr. Kristīne Sūna-Koro .............................................................. 23
Namturības nozare – Voldemārs Pelds....................................................................... 24
Palīdzības nozare – māc. Biruta Puiķe ........................................................................ 26
Statistikas nozare – māc. Dāvis Kaņeps ...................................................................... 27
Teoloģijas nozare – prāv. emer. Dr. Fritz Kristbergs ............................................... 28
Archibīskapa algas fonds – māc. Aivars Pelds .......................................................... 29
Rītdienas fonds un AALPF – prāv. Kārlis Žols ......................................................... 29
Stipendiju fonds – māc. Dr. Sarma Eglīte .................................................................. 29
Kases pārskats-2017.g. Budžets, Fondu pārskats–Andris Celherts ........................ 32
Revizijas komisija – Ingrīda Jansone........................................................................... 32

VELEŠANU INSTRUKCIJA ........................................................................................... 33
LELBA SATVERSME ....................................................................................................... 34
LELBA XIV SINODES REZOLŪCIJAS ........................................................................ 39

1

LELBA darbības ziņojumus sagatavojuši uzrādītie nozaŗu vadītāji

SINODES KĀRTĪBAS RULLIS
1. Baznīcas augstākās lēmēja tiesības pieder šīs Baznīcas sinodei, atskaitot jautājumus, kas piekrīt
Latvijas Evanģeliski Luteriskās Baznīcas ārpus Latvijas Virsvaldes un Archibīskapa kompetencēm.
Sinodi sasauc Pārvalde un tā izziņojama vismaz divus mēnešus pirms sanākšanas. Sinode ir
pilntiesīga pie katra dalībnieku skaita.
2. Sinodi atklāj pārvaldes priekšnieks/ce. Sinodes sēdes vada prezidijs, kas sastādās no pārvaldes
priekšnieka, tā vietniekiem un diviem sinodes izvēlētiem prezidija locekļiem. Sēdes protokolē trīs
sinodes izraudzīti sekretāri, bet protokolu rediģē pārvaldes sekretārs. Protokolējami vienīgi
priekšlikumi, lēnmumi un sēžu gaitas norise.
3. Sinode ievēl 4 balsu skaitītājus, rezolūciju komisiju un komisijas specifisku jautājumu kārtošanai
un projektu izstrādāšanai sinodes laikā.
4. Sinodē ar lēmējtiesībām piedalās: Archibīskaps, Amerikā dzīvojošie Latvijas ev. lut. Baznīcas
Ārpus Latvijas Virsvaldes locekļi, LELBA pārvaldes locekļi un revidenti, pārvaldes nozaru un
pastāvīgo komisiju vadītāji, Baznīcā ietilpstošo draudžu mācītāji un diakoni, kam nav draudzes, bet
kas atrodās apgabalu prāvestu rīcībā, katra apgabala dāmu komiteju referente un draudžu delegāti.
Katra draudze, kuŗas sastāvā pēdējo trīs gadu laikā ir vismaz 20 pilntiesīgi aktīvi draudzes
locekļi par kuŗiem ir samaksātas šīs Baznīcas obligātās nodevas un kuŗā ir notikuši vismaz 6
dievkalpojumi gadā, latviešu valodā, pie kam vismaz vienam to starpā jābūt ar Svēto Vakarēdienu,
var sūtīt vienu balstiesīgu delegātu.
Draudzes, kuŗu sastāvā ir 251 un vairāk pilntiesīgi aktīvi draudzes locekļi, par kuŗiem ir
samaksātas šīs Baznīcas obligātās nodevas, no katriem šādiem pilniem vai nepilniem 250 draudzes
locekļiem var sinodē sūtīt vienu balstiesīgu delegātu.
Prasības par 3 gadu periodu nav attiecināmas uz jaundibinātām un apvienotām draudzēm
pirmajos trīs gados.
5. Sinodes balstiesīgo dalībnieku sarakstu sastāda un pārbauda pārvaldes izraudzīta mandate
komisija un apstiprina pārvalde. Balsošanas norisi vada sinodes ievēlētie balsu skaitītāji un
pārbauda Baznīcas revisijas komisija. Balsot var tikai ar piešķirto mandātu zīmi.
6. Sinode pieņem savus lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu, izņemot Satversmes 16., 40., 42. un
43. pantos paredzētos gadījumos.
7. Balsošana ir atklāta. Aizklāta balsošana notiek, ja balso par personām, bet arī tad var
balsot atklāti, ja visi sinodes dalībnieki tam piekrīt. Aizklāti jābalso arī tad, ja to pieprasa 1/3 sinodes
locekļu. Balsīm daloties līdzīgi, izšķīrēja balss ir sēdes vadītāja balss balsošanas laikā.
8. Pārvaldes prieķnieka, kā arī pārējo trīs garīgo un trīs laicīgo pārvaldes locekļu, un revizijas
komisijas trīs locekļu ievēlēšanas kārtību nosaka sevišķa Vēlēšanu instrukcija.
9. Debatēs atsevišķiem runātājiem atļautais laiks nevar pārsniegt trīs minutes.
10. Visas proponētās rezolūcijas rakstiski iesniedzamas Sinodes rezolūciju komisijai.
11. Sinode nākamā sēdes dienā apstiprina iepriekšējās dienas sēdes protokolu.
12. Ja kādu darba sekas jautājumu nevar izlemt paredzētājā laikā, tas atliekams uz darba sekas
pēdējo punktu: “Nepabeigtas lietas”.
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DARBA SEKA
Piektdien 6. oktobri
8–9

Brokastis.

9 – 9:30

Reģistrācija (ierodoties ceturtdienas vakarā arī būs iespēja reģistrēties).

9:30 – 10:30 „Orientācija – Sinode 101” prāv. Anitas Vārsbergas-Pāžas vadībā.
Visi lūgti, bet visvairāk domāts tiem, kas pirmo reizi piedalās Sinodē.
10:30

Atklāšanas dievkalpojums ar dievgaldu.

12:00

Pusdienas.

1:00 pm

Sinodes atklāšana:
v prezidija, sekretāru, balsu skaitītāju un rezolūciju komisijas izraudzīšana;
v mandātu komisijas ziņojums;
v darba sekas un kārtības ruļļa pieņemšana;
v rīcības komitejas ziņojumi un norādījumi.
Apsveikumi, ziņojumi.

3:00 – 3:15

Kafijas pauze.

3:15
4:30

Māc.Induļa Paiča pirmais referāts.
Dāmu komitejas sēde (visi aicinati piedalīties).

5:30

Vakariņas.

7:00 – 9:00

Apgabalu sēdes.

9:00
9:15

Vakara lūgšana – māc. Ilmars Zvirgzds.
Sadraudzības vakars.

2

LELBA XV SINODE

2017. gadā no 6. līdz 8. oktobrim

„Ūdeņi plūst un top varena straume!”
DARBA SEKA, turp.
Sestdien 7. oktobrī
8 – 8:45

Brokastis.

8:45 – 9:00 Rīta lūgšana – māc. Igors Safins.
9:00
Piektiedas protokola piņemšana.
9:15 – 10:30 LELBA pārvaldes, apgabala pravestu un nozaru vadītāju darbībās pārskatu un
revizijas komisijas ziņojuma pieņemšana.
XIV Sinodes rezolūciju izpildīšanas ziņojums un LELBA pārvaldes darbības
ziņojums – prāv.Gunārs Lazdiņš.
10:30 – 10:45 Pārvaldes priekšnieka/ces velēšanas pirmais gājiens.
10:45
Kafijas pauze.
11:00
Māc.Induļa Paiča otrais referāts.
12:00

Pusdienas.

1:15
1:30
1:45
3:00
3:15
4:15
4:45

Fotografēšanās.
Pārvaldes priekšnieka/ces vēlēšanas otrais gājiens.
”Prāta vētra/ 4 prāvestes: Radošas idejas”.
Kafijas pauze.
Kasiera un Ritdienas Fonda ziņojumi .2018. gada budžeta pieņemšana.
Pārvaldes locekļu vēlēšanas.
Rezoluciju komisijas ziņojums.

5:30

Vakariņas/ jubilāru apsveikšana.

7:00

Paneļdiskusija: Archib. L.auma Zušēvica, māc. Varis Bitenieks, māc. Mārtiņš Urdze,
prāv. Kārlis Žols, māc. Indulis Paič.
Vakara lūgšana - māc. Ģirts Grietiņš.

9:00

Svētdien 8. oktobrī
8–9

Brokastis /jaunās pārvaldes konstruēšanās sēde.

9 -9:15
9:15

Svētrīta iedziedāšana.
Sestdienas protokola pieņemšana.
Rezolūcijas, nepabeigtās lietas, pateicības.
Kur un kad notiks LELBA XVI Sinode?
Noslēguma dievkalpojums.
Pusdienas.

10:00
12:00

*Dienas kārtības secība un saturs varētu mainīties.
3

ARCHIBĪSKAPE Lauma Zušēvica
“Kas esmu es?” un “Kas man jādara?”
“Kas esmu es” un “Kas man jādara”. Tie ir jautājumi, kas parasti īpaši nodarbina gados
jaunākos, bet ne jau tikai viņus. Pirms gandrīz 70 gadiem Luterāņu Federācijas profesors Hongs,
iesvētes klasē Eslingenā pārrunāja identitātes jautājumus. Kā visvieglāk atbildēt par sevi?
Nosaukt savu vārdu! “Es esmu Lauma Zušēvica”. Bet tas maz ko atklāj par cilvēka būtību. Otra
iespēja? Teikt: “Es esmu latvietis”, “Es esmu jaunietis”, vai “Es esmu kristietis”. Viens jaunietis
profesoram protestēja, ka tie esot bezpersoniski apzīmējumi, kas neko neizsaka. Par sevi viņš tad
ar drosmi atbildēja: “Es esmu tas, kas gribu būt, un es gribu būt ne inženieris vai ārsts, bet vīrs!”
Tas aizveda pie nākamā jautājuma, jo arī, lai par tādu kļūtu, jāzina, kas jādara.
Profesors atbildēja, citējot Kristu: “Tev būs Dievu mīlēt no visas savas sirds un savu tuvāko kā
sevi pašu.” Tad profesors secināja, ka: “Dzīvot savai tautai un Kristum ir tas, kas dara katra dzīvi
vērtīgu un bagātu.” (Pie Svētavota, Nr. 13, 1948. gadā) Kā mēs šodien atbildētu? Kas Tu esi? Kas
jādara, lai dzīve būtu vērtīga un bagāta? Vai mūsu Baznīcas atbilde ir cita nekā tā, ko tā būtu
atbildējusi pirms 70 gadiem? Šie jautājumi paceļas arvien biežāk, kad mūsu Latvijas evaņģēliski
luteriskajai Baznīcai ārpus Latvijas (LELBĀL) prasa: “Kas Tu esi?”. Ir jau tie, kas nezina par
mums, bet ir arī tie, kas cer pievērst uzmanību tikai tam, kas mēs it kā ‘vairs’ neesam.
Atgriežoties Latvijā un daudzām draudzēm ārpus Latvijas piedzīvojot lielas pārmaiņas un pat
krīzes, jautājumi par mūsu Baznīcas identitāti, darbību un vēsturi ir kļuvuši arvien būtiskāki.
Uzklausot visdažādākos argumentus, ticu, ka kaut mūsu vēsture mūs identificē, tā mūs nedefinē,
nedz nosaka mūsu nākotni. Zīme ārpus dievnama identificē draudzes nosaukumu, bet tikai,
draudzē ieejot, sākam izprast tās patieso būtību. Tikai iesaistoties tās dzīvē, īsti atklājam to, kā tā
sevi definē.
Šajā Reformācijas jubilejas gadā tiekam izaicināti pārbaudīt, kā mūsu Baznīca sludina Dieva
Vārdu. Vai runājam šī laikmeta cilvēkam saprotamā ‘tulkojumā’? Mūs mudina nebīties no
pārmaiņām, kas neizbēgami ietekmē visas Baznīcas, bet ar paļāvības un ticības pilnām sirdīm
prasīt, kā tālāk darboties, nezaudējot sevi. No jauna sevi definējot, atcerēsimies, LELBĀL vēsture
māca, ka ir iespējams pārvarēt grūtības un uzticīgi piepildīt mūsu Dieva aicinājumu.
LELBĀL Prezidija un Virsvaldes locekļi ir nodarbojušies ar šiem un līdzīgiem jautājumiem.
Mūsu telekonferenču protokoli tiek visiem izsūtīti un mājas lapā atrodama informācija, kas arī
drīz būs lasāma 2018. Baznīcas Gadagrāmatā. Tur atrodas mans darbības pārskats. To šeit
neatkārtošu. Toties aicinu LELBA XV Sinodes dalībniekiem lūgt un domāt par visu Kristus
Baznīcu.
Lūgt arī, lai Dievs svētī Sinodi un visu LELBĀL darbību, jo vēl ir daudz cilvēku, kas meklē pēc
tā, kas dzīvi dara vērtīgu, bagātu, drošu un jēgpilnu. Kristū tas atrodams šajā laikā un mūžībā.
Evaņģeliju sludinot, kaut mēs palīdzētu cilvēkiem pat uz mirkli apstāties dzīves pienākumu
noslodzītā skrējienā un pārdomāt ko tie dara un kādēļ. Katram jau jāgādā par savējiem un jāpeln
naudu, bet tagad, kad bīstāmi lielāka aug ekonomiskā plaisa starp cilvekiem, pārbaudīsim sevi un
LELBĀL. Kas ir mūsu nākotnes un drošības īstais pamats. Prasīsim, kā arvien lai vadam Kristus
patiesības vadīti? Vai varam palīdzēt pilnīgāki izprast kā svētību Jēzus jautājumu: “...Ko tas
cilvēkam palīdz, ka viņš iemanto visu pasauli un zaudē savu dvēseli?” (Mk. 8:36)
Nesen ļoti pazīstamais jūdu rabīns J. Sacks rakstīja: “The great institutions of modernity were
not constructed to provide meaning. Science tells us how the world came to be but not why.
Technology gives us power but cannot tell us how to use it. The market gives us choices but no
guidance as to which choices to make. Modern democracies give us a maximum of personal
freedom but a minimum of shared morality. You can acknowledge the beauty of all these
institutions, yet most of us seek something more. Meaning comes not from systems of thought
but from stories...” (Wall Street Journal, 9/16-17/17, C3) Vērts pārdomāt. Viņš turpināja rakstīt kā
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Vecās Derības stāsti atklāj Dievu un kā šie stāsti dāvina dzīves jēgu. Mēs atgādinātu, ka tie atklāj
Dieva patiesību, bet sasniedz pilnvērtību Kristū, Viņa ‘stāstā’, patiesībā – evaņģēlijā! Un Svētā
Gara stāsts caur Baznīcas darbu vēl top rakstīts! Visā šīs Baznīcas dažādībā. Kādreiz tā ir šķelta,
nicināta, kādreiz grēkos grimusi, tā Dieva žēlastības spēkā vēl dzīvo. Tā sludina krustā sisto
Pestītāju un Viņa apbrīnojamo apsolījumu būt klāt, rakstot tālāk katra mūsu katra dzīvēs stāstu
un to, ko kopā LELBĀL veidojam. Viņš solīja: “Kur divi vai trīs ir sapulcējušies manā vārdā, tur
arī Es esmu viņu vidū.” (Mt. 18:20)
Kristus vārdā drīz pulcēsimies Sinodē un Viņš būs mūsu vidū. Uzklausīs mūsu lūgšanas,
palīdzēs atrast atbildes jeb aicinās prasīt labus, kaut dažriez grūtus jautājumus! Viņa mīlestības
garā pateiksimies un piedzīvosim kristīgo sadraudzību un prieku! Viņš būs klāt! Un arī tādēļ,
mēs kā no jauna atcerēsimies, kas mēs esam, kas mums jādara, un – kādēļ!
Viņa mīlestībā, + Lauma Zušēvica

LELBA PĀRVALDES PRIEKŠNIEKS - prāv. Gunārs Lazdiņš.
Ir pagājuši trīs gadi kopš 2014. gada 24.oktobra, kad tiku ievēlēts par LELBA pārvaldes
priekšnieku. Pateicības vārdi visspirms pienākas Dievam, kas mani aicināja uzņemt šo atbildīgo
darbu, kalpojot tai Baznīcai, kurā esmu iemācījies mīlēt.
Šajos pagājušos trīs gados esam centušies veicināt saskaņotu darbību gan attiecībā uz Latvijas ev.
lut. baznīcu , gan arī LELBA un LELBĀL draudžu starpā. Tas ir prasījis daudz rūpes, pacietību un
ilgas stundas pie telefona un ceļojumos. Jāatzīst fakts, ka nav un nebija viegli iekāpt citu kurpes.
Bet, mīlējot savu Baznīcu, esmu arī saņemis un sniedzis daudz svētību.
Ar labiem darbiniekiem sadalījām LELBA amatus. Katrs no viņiem uzņēmās atbildību ne tikai
palīdzēt LELBA priekšniekam, bet arī Baznīcai, būt par stūra akmeņiem, meklējot kā labāk vadīt,
uzturēt un veidot mūsu baznīcu.
Esam centīgi un rūpīgi informējuši mūsu draudzes par mūsu Baznīcas darbu. LELBA mājas lapās
varat plaši lasīt mūsu protokolus un sekot rezolūcijām, projektiem, darbiem.
Satiekoties ar jaunievēlēto LELBA Pārvaldi, mūsu pirmais darbs bija pārrunāt turpmāko darba
stratēģisko plānu. Pārvalde izvērtēja visas Sinodes laikā iesniegtās rezolūcijas. Tās tika
pārrunātas un formulētas, lai varētu pieņemt turpmākā darba vadlīnijas.
*Sākumā liels laiks tika ieguldīts, gatavojoties jaunās bīskapes electa Laumas Zuševicas
konsakrācijai. Liecības un apliecinājumi no visām pasaules malām deva vienreizēju pārdzīvojumu
un iespēju būt visiem kopā pateicībā Dievam.
* Ar jauno archibīskapi un viņas darba dedzīgumu esam centušies veicināt, mudināt un iedvesmot
mūsu darbu ne tikai LELBA bet visā LELBĀL.
Bieži mūsu pārrunās paceļas jautājums, kā izvērtēt mūsu baznīcas struktūru, kā mēs jūtamies par
nozaru darbību, kā piesaistīt cilvēkus ne tikai mūsu draudzēs, bet arī sev sagādāt palīgus. Mēģinot
atbildēt uz šiem jautājumiem, vērojām samērā lielas atšķirības. Jaunie laiki prasa jaunu apņēmību
pārdomāt, kā vislabāk kalpot. Svētīta ir tā draudze, kurā ir uzplaukums, kurā piedalās bērni, kurā
jaunatne atrod sev piederību, kurā vecāks draudzes loceklis apzinās savu nozīmi. Mums nopietni
jādomā par draudžu garīgo aprūpi nākotnē.
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Esmu centies uzturēt kontaktus ar visām mūsu draudzēm, uzklausot, mudinot, un sniedzot
atbalstu, kur tas ir bijis vajadzīgs. Atzīstos, ka ne viss, ko biju iecerējis, ir izdevies . Daudz reizes
esmu pats arī kļūdījies savos spriedumos un centienos. No tā esmu mācījies un līdz ar to arī
saņēmis svētību, lai kalpošana būtu labāka.
Neatkārtošu visu jau iepriekš zināmu. Protokoli visiem bija un ir pieejami un plaši zināmi.
Bet ar dažiem atzinumiem vēlos ar jums dalīties:
*Pēdējos trīs gados mūsu mācītāju saraksts ir paplašinājies: Mācītājs Ilmārs Zvirgzds (Otavas
Miera draudze), mācītājs Ģirts Grietiņš (Toronto Sv. Jāņa draudze), mācītājs Igors Safins
(Bostonas Trimdas draudze), diakone Linda Sniedze Taggart (Ročestera Krusta draudze /
Sirakūza Apvienotā Kristus draudze / Skenektedijas draudze). *Dažās draudzēs ir notikušas
maiņas: Apvienotajā Linkolnas draudzē kalpošanu uzsāka mācītāja Gija Galiņa / Detroitas
Sv.Pāvila draudzē –mācītāja Biruta Puiķe-Wilson / Latviešu Apvienotā draudzē Kalamazū –
mācītāja Aija Graham.
*Mūžības ceļā atvadījāmies no mācītāja Laimoņa Bergmaņa, mācītāja emer.Dr.Arvīda Ziedoņa,
mācītājas Maijas Cepures-Zemmels un ilggadīgā Vidienes apgabala kasiera Arnolda Ruperta.
Paldies viņiem, kalpojot Kristus dārzā un savu dzīvi veltījot Dievam.
*Trīs draudzes ir beigušas savu darbību: Kolorādu Springs draudze, Takomas draudze un Omahas
draudze.
*Nozīmīgi ir bijuši LELBA nozaru darbi. Katrs ir centies būt atbildīgs robežu spējās:
*Ārmisijas darbs mācītājas Dr. Daces Skudiņas vadībā ir devis mūsu baznīcai iespēju saprast, ka
kalpošanā mūsu līdzcilvēkam nav robežas. „Dzīvais ūdens” ir liecība, ka esam spējīgi vērtēt mūsu
ārmisijas darbu, kā ar Dieva dāvanu varam kalpot brālim, otram cilvēkam, svešiniekam. Kristīgā
baznīca vienmēr sekojusi Kristus pavēlei sludināt evaņģēliju visām tautām. Ja mēs saucamies par
kristiešiem, mēs nevaram darīt citādi. Paldies visiem devējiem. Lai Dievs turpina svētīt šo darbu.
*Jaunatnes darbs! Kādu svētību mūsu baznīca ir saņēmusi kopš mācītājs Dāgs Demandts vada
Jaunatnes nozari. Viņa vadībā ir veidoti Iesvētāmo saieti un ir izdarīti pieci lieli projekti: 2008.
g. Ziemsvētku Projekts: $18,000 / 2010. g. “Lai rit”: $40,000 / 2012. g. “Būsim gudri”:
$46,000 / 2014. g. “Priecīgas pēdas”: $50,000 / 2016. g. “Mīlestība mammām”. Kopā šajos
projektos esam saziedojuši: $219.000. Šie projekti ir liecinājuši par sirds degsmi un
mīlestību pret mūsu līdzcilvēkiem Latvijā. Mācītājs Dāgs Demandts ar jauniešiem ir iedvesmojuši
ne tikai mūsu palīdzības garu, bet arī bagātinājuši mūs, dodot citiem. Varam būt droši, ka šī
degsme turpināsies un novēlam, lai Dievs turpina svētīt mūsu Jaunatnes nozares nākotnes darbu.
*Evanģelizācijas nozare! Mācītāja Gundega Puidza liecināja par kalpošanas degsmi un darba
spējām, vadot mūsu Draudžu Dienas (DD2016) skaistajā Garezerā. Svētību nesa arī tas, ka,
pulcējoties varējām pieminēt LELBA 40.gadu jubileju un atskatīties mūsu LELBA vēsturē. Pēc
brīnišķajām Draudžu Dienām un LELBA 40 gadu atceres jubilejas mācītāja Gundega Puidza lūdza
atbrīvot no nozares tālākas vadīšanas, Dievs mūs arī uzklausīja un pieaicinājām mācītāju Helēnu
Godiņu turpināt vadīt nozari, ko viņa arī uzņēmās.
*LIRS (mācītāja Dr.Kristīne Sūna-Koro) / Namturības (Voldemārs Pelds) / Palīdzības (mācītāja
Biruta Puiķe-Wilson) / Statistikas (prāv.emer. Dāvis Kaņeps / Teoloģijas (prāv.emer.Dr.Fritz
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Kristbergs) / Kristīgās audzināšanas (Māra Šlesere) Baznīcas liturģijas/mūzikas (mācītāja
Dr.Sarma Eglīte) / Dāmu komiteju (Daina Lazdiņa) / Draudžu veco ļaužu aprūpes ( prāv.
emer.Ivars Gaide) / Informācijas (mācītājs.Dāgs Demandts) / Archīvs (Juris Pūliņš) / LELBA
mājaslapa (Edija Banka-Demandta) / Sekretāre (Baiba Liepiņa un Tija Abula) / Kasieris (Andris
Celherts) Visi šie darbinieki raksturo mūsu baznīcas uzņēmību kalpot mūsu līdzcilvēkiem. Katrs
ir saņēmis aicinājumu savās sirdis. Dievs pats to tur ielicis, atgādinot mūsu kristīgo latviešu
pienākumu pret savu baznīcu un tautu. Aicinājums vienmēr ir bijis necīnīties tikai par savu
draudzi, bet arī par to, lai Latvijas baznīca varētu dzīvot brīvībā. Ja ikviens no mums strādāsim ar
tādu garu, tad sajutīsim, ka mūsu baznīca vēl var pastāvēt un izpildīt to sūtību, kādu Dievs mums
licis.
Īstais baznīcas vadītājs ir Kungs Kristus – ja tas tā ir, tad baznīca ir baznīca, kur tā zemes ietvaros
un iespējās reprezentē Dieva valstības nākšanu. Labi zinām, ka nekas nav tik apdraudēts, kā
jebkura baznīca, ja to grib vadīt pēc cilvēka prāta un gudrības vien un kad baznīcu pārņem
laicīgas idejas un ideoloģijas. To rāda vēsture – pirms un pēc reformacijas. Martiņš Luters saka:
„Mēs neesam tie , kas baznīcu varētu uzturēt dzīvu. Mūsu priekšteči tāpat to nav spējuši. Un tie,
kas pēc mums nāks, arī nebūs tādi varētāji. Tikai Viens ir, kas to ir līdz šim darījis, dara joprojām
vēl darīs – Tas, kas saka: „Es esmu pie jums ik dienas līdz Pasaules galam” (Mat.28,20).
Noslēdzot šo posmu kā LELBA pārvaldes priekšnieks, pateicos visiem par iespēju strādāt. Bez
jūsu lūgšanām, pūlēm un sadarbības es nebūtu bijis spējīgs neko paveikt.
Sevišķi vēlos pieminēt un izteikt lielāko pateicību savai Indianapoles draudzei, kas mani
atbalstīja, stiprināja un iedrošināja veikt šo svētīgo darbu.
Prāvests Gunārs Lazdiņš

LELBA AUSTRUMU APGABALS – prāv. Anita Vārsberga-Pāža.
Ziņojums par laiku starp XIV (2014) un XV (2017) sinodēm
Par Viņu priecājas mūsu sirds, jo mēs paļaujamies uz Viņa svēto Vārdu.
Tava žēlastība, Kungs, lai paliek ar mums, jo mēs ceram uz Tevi! (Ps.33)
Apgabala draudzes un ļaudis – Kristus prieka vēstneši
Apgabala 17 draudzes, draudžu vadītāji un amatpersonas un 17 LELBA garīdznieki turpina
ticībā un pazemībā pildīt savu sūtību un aicinājumu: ar Dieva Vārda sludināšanu, sakramentu
izdalīšanu un kristīgiem mīlestības darbiem paust Dieva varenos darbus. Katra draudze savā
vietā, savos apstākļos to dara par svētību ne tikai saviem locekļiem, bet arī plašākai latviešu
sabiedrībai, vietējiem kaimiņiem un palīdzības saņēmējiem Latvijā un citur pasaulē, kur vien tā ir
nepieciešama. Šī kalpošana notiek pateicoties tiem, kuŗiem cerība ir pamatota uz Dieva
apsolījumiem, un kuŗi ar neliekuļotu dedzību un prieku to dara Dievam par godu.
ASV 14 draudzēs kalpo 10 garīdznieki (prāveste, astoņi mācītāji, divi diakoni); divas mācītājas ir
apgabala vikāres. Trīs draudzes (ASV) aprūpē vikāres un viesmācītāji; trīs Dienvidamerikas
draudzēs kalpo vietējie mācītāji cittautieši. Lielu svētību mūsu draudzes garīgājā aprūpē sniedz
draudžu laju dievkalpojumu vadītāji.
Novēlam Dieva svētību un vadību Bostonas Trimdas draudzei, kuŗa pēc vairāku gadu gaŗa,
satraukumu un pārbaudījumu pilna mācītāja meklēšanas procesa, šī gada septembrī amatā
ieveda savu jauno ganu – māc. Igoru Safinu.
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2017. gada jūnijā Dieva mierā aizgāja māc. emer. Dr. Arvīds Ziedonis. Ar pateicību par
ilggadīgo kalpošanu izsakām līdzjūtību ģimenei un Bukskauntijas un apkārtnes draudzei.
Apgabalam ir bijusi iespēja iepazīties ar divām teoloģēm no Latvijas. Mag. theol. Andreta Līvena
2014.-2015. mācību gadā mācījās CPE rezidentūrā Ņubransvikā, NJ, bet 2015. gada rudenī
viesojās Vašingtonas draudzē. Cerība, ka Andreta, gatavojoties eventuālai ordinācijai, varētu
pavadīt prakses gadu Vašingtonas draudzē, nepiepildījās, jo ASV vīzu kārtībā nav neordinēta
praktikanta kategorijas. Priecājāmies 2016. gada Apgabala konferencē iepazīties ar teoloģi Dr.
Aivu Rozenbergu. Aiva dzīvo Florīdā un ir izpalīdzējusi Dienvidflorīdas draudzes aprūpē.
Atsaucoties apgabala prāvestes aicinājumam kalpot par Apgabala vikāri, Aiva ir iesniegusi
lūgumu pēc ordinācijas.
Svētības
Lai gan, kā lūdzam, ‘ikdiena dažkārt ir drūma un skarba,’ katra izmantotā iespēja kopā būt un
pateikties Dievam ir svētība. Draudzes ir atzīmējušas savas jubiilejas, kā arī godinājuši savus
uzticīgos ganus viņu dzimšanas dienās vai ordinācjias jubilejās.
Ņujorkas draudzes Katskilu nometne vēl arvien ir lielākā svētība visu mūsu apgabala draudžu
bērniem un jauniešiem, piedāvādama iespēju vasarā pavadīt laiku latviešu nometnē, svaigā gaisā,
kristīgā vidē. Neliegsim savu atbalstu un palīdzību šai neatsveramai kalpošanai!
Turpat netālu no nometnes ir Latviešu Brāļu kapi Katskilos. Kapu pārvaldes aicināts, kapu
mācītāja pienākumus pilda prāv. emer. Oļģerts Sniedze, izpalīdzot diak. Lindai Sniedzei Taggart
un Ņujorkas draudzes mācītājiem.
Apgabala sanāksmes
Lai veicinātu apgabala draudžu locekļu piedalīšanos un stiprinātu attiecības ar Apgabalu un
LELBA, apvienojām Apgabala draudžu garīdznieku un darbinieku konferenci (kas pēdējos gadus
desmitus noturēta rudenī Katskilu nometnē) ar populāro gadskārtējo apgabala Dāmu komiteju
pavasaŗa konferenci. Kopš XIV Sinodes ir notikušas divas šādas Apgabala tikšanās, kuŗās pirmā
diena ir ‘Celsmes diena’ ar svinīgu dievkalpojumu, vieslektoru Bībeles stundām un referātiem, bet
nākamajā noturām konferences ‘darba sesiju.’ Liekas, ka šāds izkārtojums ir veicinājis
sadraudzību, iedvesmu un atbalstu turpmākai darbībai.
2015. gada rudenī Apgabala konferenci uzņēma un rīkoja Vašingtonas draudze ar temu – Par
Dievu, smiekliem un patiesu prieku! Priekšlasījumu ‘Dievs man sagādājis Smieklus’ sniedza
teoloģe Dr. Una Stroda no Čikāgas; pārdomas un praktisku nodarbību ‘Kā mums priecāties iekš tā
Kunga vienumēr?’ vadīja kapelāne māc. Dace Zušmane no Atlantas.
2016. gada konferencē Ņubransvikas un Leikvudas (Ņudžersijā) draudzes izkārtojumā
pārdomājām Sirdslietas. Diakone Rota Stone dalībniekiem mācīja no bibliskā viedokļa ‘Ko
nozīmē sirds Bībelē?” Toties pēcpusdienā kardiologs Dr. Edvīns Blumbergs stāstīja par
sirdslietām – no medicīniskā skata punkta.
Apgabala lēmumi un rezolūcijas
2015. gada konference pieņēma divas rezolūcijas, kuŗas tika nodotas tālāk LELBA pārvaldei:
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1. Austrumu apgabala konference ieteic 4 LELBA apgabala prāvestiem, kopā ar LELBA
pārvaldes priekšnieku, izveidot vadlīnijas Apgabalu darbības noteikumu formulēšanai un
pieņemšanai.
2. Konference lūdz LELBA nominācijas komitejai, sastādot pārvaldes kandidātu sarakstu
nākošai Sinodei, iekļaut pārstāvjus no visiem apgabaliem, lai visi apgabali būtu kautcik
vienlīdzīgi pārstāvēti.
2016. gada konference, pēc pārrunām par informācijas izplatīšanas uzlabošanu apgabalā, kā arī
LELBA un LELBĀL līmēnī, pieņēma sekojošos lēmumus:
1. LELBA Austrumu Apgabalu konference lūdz apgabala vadībai katru mēnesi izsūtīt
apgabala draudžu vadītājiem jaunāko informāciju no LELBA un LELBĀL.
2. Austrumu apgabals augsti novērtē diak. Lindas Sniedzes Taggart projektu ieskaņot CD ar
dziesmām un lasījumiem, lietošanai mājās vai draudzēs. Tālab Austrumu apgabals
financiāli atbalstīja projektu un nolēma Lindas CD uzdāvināt visiem XV Sinodes
dalībniekiem!
3. Austrumu apgabals ir piedāvājis LELBA pārvaldei rīkot nākošās Draudžu dienas Katskilu
nometnē 2019. gadā. Apgabala draudžu vadītāji un garīdznieki ir gatavi kopā ar
Evanģelizāciajs nozari Draudžu dienas izplānot un izkārtot.
Apgabala amata personas
2015. gadā uz nākamiem trīs gadiem apgabala vadībā ievēlēja: par garīgo vadītāju līdzšinējo –
prāv. Anitu Vārsbergu-Pāžu (Vašingtonas, DC draudze), par laicīgo pārstāvi Baznīcas Virsvaldē
– Katrīna Veidiņu (Bostonas Trimdas draudze), par garīgās vadītājas vietnieku – māc. Lari
Saliņu (Ņujorkas draudze), par apgabala kasieri – Vilni Ori (Filadelfijas Sv. Jāņa draudze), par
apgabala sekretāri – Tiju Budkēviču (Filadelfijas Sv. Jāņa draudze).
Dziesmu svētki Balitmorā
Svētīga tā tauta, kam Tas Kungs ir par Dievu, tie ļaudis, ko Viņš Sev izredzējis par īpašumu!
Par Viņu priecājas mūsu sirds! (no 33. Psalma)
2017. gada ASV Austrumu krasta latviešu sabiedrība un draudzes jau devās ‘Ceļā uz Latvijas
simtgadi,’ jo ar šo lozungu Dziesmu svētki Baltimorā pulcināja tautiešus no visas Amerikas,
Kanādas, Latvijas un Īrijas. Par spīti vasaras karstumam, no tuvām un tālām mājvietām, no
saviem ikdienas darbiem un rūpēm, latvieši atkal sanāca vienviet, lai svinētu tās latviskās
bagātības, kas stiprina mūsu dvēseles un iepriecina mūsu sirdis.
Svētie raksti liecina, Kristus vēlās, ka mūsu prieks būtu pilnīgs Viņā. Kā bieži piedzīvojam
dievkalpojumos un draudzes dzīvē, ja radam vidi, kuŗā aicnām darboties Dieva Garam, tad var
notikt brīnisķīgas lietas! Šī gada Dziesmu svētki bija īpaši, šķiet, galvenokārt divu iemeslu dēļ: 1.
Svētkus rīkoja jaunā paaudze. Vašingtonas divdesmit- un trīsdesmit-gadnieki bija gtavi
uzņemties risku un atbildību, ko neviens cits ASV nebija ar mieru darīt. No pirmās līdz pēdējai
dienai svētku dalībniekos pulsēja patiess prieks, ko tikai jaunība spēj dot! Rīcības komiteja bija
varena un Dziesmu svētki lieliski! 2. Svētki nebija notikuši Austrumkrastā kopš 1978. gada! Tie
iedrošināja un uzmundrināja mūsu kopinas aktīvi piedalīties.
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Paldies Apgabala draudzēm un dāmu komitejām, kas dāsni atbalstīja Dziesmu svētkus ar
lūgšanām un financiālu atbalstu! Liels paldies LIRS par dāsno ziedojumu Dziesmu svētkiem un
sveicienu svētku atklāšanā. Pateicamies LIRS un LELBA, kas izkārtoja jauku pieņemšanu pēc
Garīgās mūzikas koncerta LIRS biroja telpās. Sirsnīga pateicība garīdzniekiem un dievlūdzējiem,
kas svētdienas rītā sanāca svētku dievkalpojumā, kāmēr citi bija mēģinājumos.
Skaidrām balsīm un raitos soļos kopā pavadītais laiks mūs vienoja un atjaunoja piederību latvju
tautai. Mūzikā, dziesmās, dejās, kopējās lūgšanās Dieva Gars izpaudās garīgajā stiprinājumā.
Svētkus nosvinējuši, ar atspirdzinātām dvēselēm turpinām kalpot tam Kungam ar prieku, ejam
kopā ar latviešiem dzimtenē un pasaulē ‘ceļā uz Latvijas simtgadi’ Dievam par godu, Latvijai un
tautai par paliekamu svētību!
Jēzus saka: “… Es uz jums esmu runājis, lai Mans prieks mājotu jūsos
un jūsu prieks būtu pilnīgs.” (Jāņa ev. 15:5,11)
prāv. Anita Vārsberga-Pāža

LELBA KANĀDAS APGABALS – prāv. Ilze Kuplēna-Ewert.
“Redzi, es visu darīšu jaunu,
jau tagad tas raisās,
vai vēl neapjēdzat –
es sataisīšu tuksnesī ceļu
un tukšatnē upes.” Jesajas 43.19
Pravieša mudinājums ir pie reizes mierinājums, cerības apstiprinājums un atgādinājums –
paļauties Dieva vadībai, apzinoties un pielietojot savus Dieva dotos talantus, lai īstenotos Dieva
griba un Kristus sekotāju saimē plūstu žēlastības un mīlestības Gars.
Kā visas draudzes, ne tikvien latviešu, te Kanadā varam gausties par iztrūkumiem –
finansiāliem, un brīvprātīgo darbinieku skaitā. Uzsvērt to, kā nav nevis saredzēt to, kas ir, ir
varbūt dabiska pieeja, bet kā George Carlin reizi teica, kad kāds viņam prasīja vai viņš saredz glāzi
kā pustukšu, vai puspilnu, “atkarājas no tā, kādu glāzi lieto!”
Atpakaļ skatoties uz pēdējiem
trim gadiem, varam droši konstatēt, ka mums daudz kas ir bijis dots, no kā esam bijuši Dieva
svētības ieguvēji un dalītāji. Mūsu glāze ir liela, un pilna!
Kanādas apgabalā vēl joprojām aktīvi darbojas:
9 draudzes (Bufalo, Hamiltonas Kristus, Kalgarijas, Montreālas Trīsvienības, Otavas Miera,
Sadberijas, Sv. Katrīnas, Austrumu, Sv Andreja un Sv. Jāņa)
1 dievkalpojuma kopa (Kičeneras)
kurus aprūpē 5 mācītāji, 1 diakone, 1 prāvests emeritus
un palīgā nāk 3 vikāri un vēl viens prāvests emeritus
Kopš pēdējās LELBA sinodes ir uzņemti divi mācītāji:
Ilmārs Zvirgzds (Otavas Miera, tagad kalpo arī kā Montreālas Trīsvienības vikārs) un Ģirts
Grietiņš (Toronto Sv Jāņa)
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Visas draudzes ir tagad pastāvējušas pāri par sešdesmit gadus. Tas ir garš laika sprīdis.
Draudzes locekļu vidū ir ceturtās paaudzes pārstāvji, toties tikai saujiņa to, kas skaitāmi starp
draudžu dibinātājiem. Dzīves ainava ir arī mainījusies – Latvijas neatkarība ir atjaunota, ir
notikusi milzīgā technoloģiskā attīstība. Līdz ar to paceļas fundamentāli jautājumi kā, piemēram kas ir latviešu evanģeliski luterisko draudžu uzdevums šodien – kur ir darbības fokuss? Kā lai
atrisinām valodas prasmes jautājumu? Kas nosaka to, ka esam latviešu evanģeliski luteriskās
draudzes, un ko nozīmē katrs no šiem apzīmējumiem?
Katra no mūsu apgabala draudzēm jau uzrunā šīs tēmas, varbūt neapzināti un, pateicoties
atvērtībai Dieva vadībai, ir lūkojušas meklēt laikmetīgu virzienu savai darbībai, kurā netiek
upurēta draudzes pamata jēga un uzdevums. Mazākos centros (Bafalo, Kalgarija, Kičenera,
Sadberija) tikšanās dievkalpojumos gādā garīgu stiprinājumu, un arī palīdz atjaunot kopības
sajūtu, kas citādi grūti īstenojama. Tās draudzes, kas pieder arī Kanādas ELCIC (Evangelical
Lutheran Church in Canada), un Toronto Austrumu draudzes gadījumā, cieši sadarbojas ar vietējo
anglikāņu draudzi - ir atradušas kalpošanas pieejas šajā mijiedarbībā, kas palīdz darīt draudzes
darbību par tādu, kas atspoguļo vietējo kontekstu nemazinot latviskās saiknes. (Pie reizes šī
sadarbība ļoti palīdz ar arvien sarežģītāko likumu pasauli, ar ko mūsu draudzēm ir jātiek galā.
Mēs nevaram vairs nokratīt plecus un teikt “tas uz mums neattiecas – mēs esam latvieši”.
Nodrošināt saucamo “due diligence” ir vienkārši nepieciešami un to pašiem nokārtot ir tikpat kā
neiespējami, bet sagaidīt, ka mūsu draudžu darbinieki to visu spēs nav reāli).
Notiek arī divvalodu dievkalpojumi tur, kur ir pieprasījums, un dažās vietās attīstās pieeja
dievkalpojumiem, ko nevar uzskatīt par tradicionālo (Toronto Austrumu draudzes dziesmotie, Sv
Andreja draudzes īpašumā “Sidrabenē”, Montreālas, kur laju dievkalpojumi regulāri notikuši,
tagad Otavas draudzes mācītājam kalpojot kā vikārs, Bafalo un Kičeneras “māju” dievkalpojumi).
No savas puses vēlos izteikt sirsnīgu pateicību visiem, kas nenogurstoši kalpojuši Dievam,
kalpojot savam līdzcilvēkam. Paldies, mīļās amatmāsas un amatbrāļi! Paldies arī jums – tai mazai
“armijai” brīvprātīgiem darbiniekiem! Jūs esiet bijuši gatavi dāvināt savus talantus un zināšanas,
lai mūsu draudzes būtu dzīvas, ka tās būtu vietas, kas apliecina, ka tik tiešām Dievs dara
brīnumus. Tā arī pateicos arī mūsu Kanādas apgabala darbiniekiem, - manam kolēgam prāvestam
emeritus Dāvim Kaņepam, apgabala kasierei Dainai Braunai, iepriekšējai sekretārei Intai Gifford,
un tagadējam sekretārim Guntim Bērziņam.
Prāveste Ilze Kuplēna-Ewart

LELBA RIETUMU APGABALS – prāv. Daira Cilne.
Tam Dieva vārdam nebūs rimt!

Rietumu apgabalā esam 7 draudzes kurās šobrīd kalpo 5 garīdznieki. Sākot no dienvidiem tās ir:
Sandiego—draudzes priekšnieks - Jānis Legzdiņš; dāmu komitejas priekšnieces amatā dalās
Maiga Bērziņa un Aida Zilgalve. Dievkalpojumos, kas notiek reizi mēnesī māc. Mārtiņa Rubeņa
vadībā, bieži korāļus pavada vijolniece Sandra Ozolīte!
Dienvidkalifornija—draudzes priekšniece, Tamāra Rūse; dāmu komitejas priekšniece Liene
Linde. Draudze jau vairākus gadus ir bijusi bez pastāvīga mācītāja bet pateicoties aktīviem laju
vadītājiem (Tamārai Rūsei, Dainai Ābelei un Gunai Jostsonei) dievkalpojumi notiek regulāri. Reizi
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mēnesī kalpo māc. Mārtiņš Rubenis. Losandželosas latviešu skola nav draudzes paspārnē, bet
bērni piedalās dievkalpojuma sākuma daļā. Adventa laikā, diriģentu Paula Berkolda un Lolitas
Ritmanes vadībā notiek plašs koncerts kurā piedalās solisti (arī bērni!) un kori—pieaugušo un
skolnieku.
Pateicamies Dievam, ka Guna Jostsone ir atsaukusies aicinājumam un kārto visu, lai
drīzumā varētu turpināt kalpošanu jau diakones pakāpē.
Ziemeļkalifornija—priekšnieks Kārlis Veilands; dāmu komitejas priekšniece Anita Greenband.
Šogad draudzes vadībā notika pārmaiņas—viena, diemžēl, bēdīga: ar šī gada jūliju, sakarā ar
sava vīra darbu, diakone Rota Stone beidza kalpošanu Sanfrancisko draudzē un Sakramento
kopā. Visi skumstam, ka Rota, ar savu erūdīciju un garīgumu, vairs nebūs mūsu vidū. Draudze
tagad meklē garīgu vadītāju bet pagaidām dievkalpojumus vadīs laji un viesu mācītāji—pirmais
viesis šajā vasarā bija iepriekšējais draudzes gans, prāv. Kārlis Žols.
Jauka maiņa—draudzei ievēlēts jauns priekšnieks, Kārlis Veilands. Gvīdo Bergmanis—
kurš daudzus gadus ļoti sekmīgi vadīja draudzi—par ko visi sakām lielo Paldies!—gan negrasās
iet „pelnītā atpūtā” bet turpinās darboties valdē. Un arī pat to, viņam Paldies!
Portlande—priekšnieks Juris Orle; dāmu komitejas priekšniece Dr. Rita Sēja. Draudze, kuru
apkalpo māc. Viesturs Bambāns un diak. Ruta Bambāne, 2016. gadā izveidoja interesantu
draudzes akciju—nopirkt Latvijas Robežsargiem dienesta suni. Portlandes dāmu komitejai palīgā
pieteicās Rietumu Apgabala dāmu komitejas referente, Zinta Kūlīte, iesaistot arī Sietlas dāmu
komiteju un nu jau Portlandes draudze ir saņēmusi pateicības vēstuli, ka suns (kucēns) tiks
iegādāts gada beigās. (Patlaban notiekot atlase, jo ne katrs kucēns der robežsardzes vajadzībām.)
Novembrī draudze atzīmēs 65. jubileju un uz svinībām cer sagaidīt archib. Laumu
Žušēvicu.
Takoma—pēdējā sinodē Takomas draudzē vēl bija Rietumu apgabala draudžu uzskaitē bet
pagājušā gadā mācītāja Gija Galiņa saņēma aicinājumu kalpot Linkolnā un pārgāja uz Viedienes
apgabalu. Novēlam Gijai visu labu, Dievpalīgu visās lietās, un no sirds pateicāmies par viņas ilgo
un pašaizliedzīgo kalpošanu Takomas mazajā draudzē. Pietrūks viņas izcilie sprediķi un
pārdomātie raksti draudzes ziņās—vienmēr ar svaigu domu! Neilgi pēc māc. Gija aizbraukšanas,
draudzes priekšniece, ērģelniece un, gribas teikt, draudzes sirds un dvēsele—Ilona Noriņa aizgāja
Dieva mierā. Draudze kādu laiku sprieda, ko labāk darīt—palikt kā atsevišķa draudze, vai kopa
bet beigās nobalsoja pievienoties Seatles draudzei. Pievienošanos svinīgi atzīmējām pagājušā
gada Pļaujas svētkos.
Seatle—priekšnieks Jānis Šulcs, dāmu komitejas priekšniece Maija Atvara. Arī Seatlē, līdzīgi kā
Sanfrancisko, ir notikusi vadības maiņa un arī mūsu ilggadīgais priekšnieks, Andrejs Zāmelis
turpina darboties valdē. Ar pateicību, ļoti novērtējam viņa pieredzi un gudrību dažnedažādos
jautājumos. Dāmu komitejā valda liela saticība un darbība atbalstot gan jaunatni un bērnus ar
stipendijām, gan draudzes pasākumus un arī labdarības akcijas.
Dievkalpojumi notiek ik svētdienas un nu jau pāris gadus tos ik pa reizei vada laji—trīs
komandas. Laju dievkalpojumi ir labi apmeklēti—liekas, ka arī ļaudis, kurus retāk redzējām uz
tiem labprāt nāk. To pašu varētu arī teikt par angļu valodas dievkalpojumiem, kuri notiek rezi
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mēnesī, vienmēr ir ar dievgaldu un sekojošu Bībeles stundu. Tiem ir stabīls dievlūdzēju skaits—
kādreiz pat lielāks nekā latviešu valodas dievkalpojumos.
Draudzes paspārnē aktīvi darbojas latviešu skola ar 30+ bērniem. Skolu vadībā ir vecāki,
vairāki no kuriem kādreiz paši bija šīs skolas skolnieki. Mācību rītus iesākam ar rīta lūgšanu,
dziesmām un Bībeles stāstiem.
Pēdējā Sinodē stāstījām par iespējamām grūtībām, ko mums varētu sagādāt publisko
transporta (Light Rail) sliežu novietošanu baznīcas tuvumā—pilsētai atsavinot baznīcas/nama
īpašumu. Varu ziņot, ka šobrīd, liekas, lietas kārtojās mums labvēlīgi, bet nevaram vēl atļauties
atvieglināti atelpot. Turpinām lūgt un cerēt.
Vankūvera—priekšnieks Kārlis Pelēns, dāmu komitejas priekšniece Dzintra Smales. Vankūvera
ir varbūt mazākā no Rietumu apgabala draudzēm, bet tajā ir ļoti jauks un patiess kalpošanas (ar
prieku!) gars. Jo, lai gan pienākumi tiek formāli sadalīti, visbiežāk visi dara visu—vai tā būtu
altāra sakārtošana pirms un pēc dievkalpojuma, vai sadraudzības laikā pēc tam, kur draudzes
priekšnieks uzmana, vai kādam nav pietrūkusi kafija. Un pēc tam, dodas uz virtuvi mazgāt
traukus. Kopā ar citiem / citām, saprotams. Pateicība Dievam!
Denvera—priekšnieks Valdis Zēbauers; dāmu komitejas priekšniece Raita Jurgensen. Denveras
draudze, māc. Helēnes Godiņas vadībā, ir kļuvusi par vienu no aktīvākām mūsu apgabalā.
Dievkalpojumi, kas notiek katru svētdienu un ir vienmēr ar dievgaldu, ir piesaistījuši arī
dievnama tuvumā dzīvojošus vietējos ļaudis, kuriem pirms tam nav bijis nekāds kontakts ar
latviešiem. Daži ir pat kļuvuši draudzes padomes locekļi! Visi dievkalpojumi ir divās valodās—
sprediķis un lūgšana angļu, bet liturģija latviešu—dziesmas abās valodās. Bez Bībeles stundām
notiek arī regulāri pārrunu un jautājumu vakari. Pēdējos pāris gadus draudze sadarbojās ar
vietējām skolām—„tutoring” programmā, kas palīdz jauniešiem ar skolas uzdevumiem.
Māc. Helēne ir arī LELBA Evaņģelizācijas nozares vaditāja.
Pagājušā rudenī denverieši mūs laipni uzņēma kad tikāmies Apgabala konferencē—
baudījām gan silto Denveras laiku, gan silto denveriešu viesmīlību—par ko arī silti pateicāmies!
It īpaši dāmu komitejai un priekšniecei Raitai Jurgensen. Konference, kas notika 2016. g. oktobrī
ievadīja mūs Reformācījas gadā: diak. Rota Stone lasīja referātu „Luters un mediji” bet māc.
Helēnes Godiņas vadībā dziedājām jaunas dziesmas no Rīgā izdotās Latvijas luterāņu dziesmu
grāmatas kā arī dažus ne tik jaunus bet ļoti mīļus korāļus.
Apgabals--Konferences laikā Tamāra Rūse, apgabala pārstāve pie Baznīcas virsvaldes, iesāka
savu ziņojumu ar psalmista vārdiem: Baudiet un redziet, cik tas Kungs ir labs. Svētīgs tas cilvēks,
kas pie Viņa tveras un uz Viņu paļaujas. (Ps 14:8) Tamāra teica, ka šie vārdi viņai dod spēku un
prieku kalpot. To sakām arī pārējie apgabala darbinieki: Andrejs Zāmelis (sekretārs un kasieris),
Zinta Kūlīte (Dāmu komitejas referente) un Daira Cilne, apgabala prāveste.
Apgabala darbību nodrošina garīdznieki, kuri kalpo draudzēs—bet arī laji, kuri vadot
dievkalpojumus ir bijuši par svētību—sev un citiem. To arī varētu teikt par reģionālo aprūpi, kas
pamazām kļūst ar vien nozīmīgāka: jau ilgāku laiku Seatles draudzes mācītājs/mācītāja arī
apkalpo Vankūveras draudzi, tāpat Losandželosas mācītājs, Sandiego. Nu jau vairākus gadus māc.
Mārtiņš Rubenis ir braucis no Denveras un Kalifornijau lai varētu vadīt dievkalpojumu Sandiego
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sestdienā, bet Losandželosā svētdienā. Ne laju kalpošana ne reģionālā aprūpe nav nekas īpaši
jauns, bet tagad sākam saprast cik svarīgas tās ir—Dieva žēlastības dāvanas! Mūsu kalpošanai—
kurai ir viens vienīgs visaptverošs mērķis—ko šajā Refromācijas jubilejas priekšvakarā varam
izteikt ar Mārtiņa Lutera vārdiem: TAM DIEVA VĀRDAM NEBŪS RIMT!
Kristus mīlestībā—viss labi būs! Prāv. Daira Cilne

LELBA VIDIENES APGABALS – prāv. Ilze Larsen.
Draudzes un draudžu dzīve
Šobrīd apgabalā ir 16 draudzes un 1 kopa. Tajās regulāri kalpo 13 garīdznieki. Apgabalā
kalpo 4 vikāri.
2015. gada janvārī māc. Aija Graham sāka kalpot Latviešu Apvienotajā draudzē Kalamazū,
Mičiganā. Māc. Graham līdz tam aprūpēja Detroitas Sv. Pāvila draudzi. Viņa turpina aprūpēt dažas
reizes gadā arī Lansingas draudzi.
2016. gada janvāra beigās Sv. Pāvila draudze Detroitā par draudzes ganu aicināja
mācītāju Birutu Puiķi-Wilson un oktobrī mācītāja tika ievesta amatā.
Februārī uz Linkolnu no Rietumu apgabala pārcēlās mācītāja Gija Galiņa. Ilggadīgais
Apvienotās Linkolnas draudzes mācītājs Vitauts Grīnvalds devās pensijā.
Šinī pašā gadā uz apgabalu no Kanādas pārcēlās māc. Kristers Ulmanis. Māc. Ulmanis kalpo
ELCA Mičiganas austrumu sinodē Detroitā un kalpo kā Vidienes apgabala vikārs.
2017. gadā pēc desmit gadu dievkalpojumu vadīšanas Saginavas draudzē, māc. Roberts
Franklins ir beidzis savu kalpošanu. Maza draudze, bet pulcējas apmēram reizi mēnesī savā
dievnamā, slavējot Dievu un Viņam pateicoties. Turpmākos dievkalpojumus Saginavas draudzē
vadīs māc. Biruta Puiķe-Wilson.
“Un, kas jūsu vidū grib būt pirmais, tas lai ir jūsu vergs. Jo tāpat arī Cilvēka Dēls nav nācis, lai
viņam kalpotu, bet lai viņš pats kalpotu un atdotu savu dzīvību kā izpirkšanas maksu par
daudziem.” – Mt. 20:26-28
Lai gan draudzēm nekādā ziņā nevajadzētu lolot domu, ka jauna mācītāja ierašanās pati
par sevi ieviesīs draudzē ko jaunu – Kalamazū un Linkolnas draudzēs ir redzams zināms
aktivitāties pieaugums. Tas droši ir pateicoties mācītāju vadībai, bet vēl vairāk draudžu gatavībai
nopietni uzklausīt savu garīgo vadītāju, dalīties, uzticēties un doties kopīgā ticības ceļā.
Februāra vidū viesojos un vadīju dievkalpojumu St. Luisas draudzē. Ir fascinējoši
piedzīvot, ka tik maza draudze ir nozīmīga ar to, ka nesen iebraukušie latvieši un tie, kas
iedzīvojušies jau gadu desmitiem, regulāri satiekas dievkalpojumos un ārpus tiem. Daudzi
tautieši, kas ieradušies studēt pilsētas vai apkārtnes universitātēs, atrod iespēju, tiek pieņemti un
uz laiku piedalās draudzes dzīvē. Vieni aizbrauc, citi ierodas – un Dieva darbs cilvēku dvēselēs
nebeidzas. Kur divi vai trīs pulcējušies manā vārdā... (Mt. 18: 20)
Mēs pateicamies Milvoku draudzei par izpratni, daloties ar savas draudzes mācītāju –
LELBĀL Archibīskapi Laumu Zušēvicu, viņas kalpošanā draudzei un baznīcai. Kaut gan mums
jāievēro un jārespektē - tā nav pasaulē pieņemta prakse, ka baznīcas vadītājs ir vienlaicīgi
draudzes gans. Liekās, gadu desmitiem neesam pietiekoši iedziļinājušies mūsu Virsgana amata
specifikā un ko tas prasa, vadot baznīcu. Vidienes apgabals 2015. gada rudens konferencē
pieņēma rezolūciju par Milvoku draudzes atbalstīšanu: apgabala draudzes segtu sava mācītāja
aizvietošanu Milvoku draudzē; tādā veidā parādot atbalstu Milvoku draudzei, kad Archibīskape
atrodas amata pienākumos pie LELBĀL. To pašu apgabals pieņēma arī sakarā ar LELBA
priekšnieka atbalstīšanu.
Pārējās draudzes turpina savu dzīvi. Neparedzamu apstākļu dēļ nav izdevies apmeklēt tik
daudz draudzes, kā sākumā bija iecerēts. Īpaši, gribētos vairāk uzturēt sakarus ar mazajām
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draudzēm vai kopām, kur locekļu skaits nepārsniedz ap 10 -50 locekļus. Ar Dieva palīgu, to
cerams izdosies vēl piepildīt nākotnē un, kas kaplotu mūsu kopējai vienības apziņai Kristū.
“Dienu no dienas tie vienprātībā pulcējās templī; bet mājās tie lauza maizi un kopīgi ēda
līksmībā un sirds vienkāršībā, slavēdami Dievu un baudīdami labvēlību tautā. Un Kungs ik dienas
pievienoja viņu pulkam aizvien jaunus izglābtos.” – Ap. D. 2:46-47
Liela rūpe šobrīd ir par ne tikai vienas, bet visu mūsu draudžu finansiālajiem pārskatiem
un labklājību – kā tie tiek revidēti un pieņemti. Šī ir tēma, kam draudzēs jāpievērš profesionālu
grāmatvežu uzmanība. To ļoti mudinu visām draudzēm ņemt vērā un spert attiecīgus soļus pirms
jūsu nākošajām pilnsapulcēm.
“Nejautā, kā tas nāk, ka senie laiki ir bijuši labāki nekā tagadējie; tas nebūtu gudrs
jautājums. Gudrība ir laba kopā ar mantojumu un ir ieguvums tiem, kas sauli redz. Jo gudrības
pavēnī cilvēks jūtas tikpat droši paslēpts kā naudas pavēnī, bet gudrības pārākums ir atziņā, ka
gudrība dod dzīvību tiem, kam tā ir.” – Sal. Māc. 7: 1-12
Neizbēgami ir tie gadījumi apgabalā, kas prasa mūsu lūgšanas un klātbūtni sēru laikā:
2015. gadā mūžībā izvadījām mācītāju Maiju Cepuri-Zemmels, kas bija Mineapoles-St.
Paulas draudzes mācītāja pirms devās pelnītā atpūtā.
Šogad mūžībā tika izvadīts mācītājs Laimonis Bergmanis, kas kalpoja St. Louis draudzē.
“Ja jūs paliekat manos vārdos, jūs patiesi esat mani mācekļi un jūs iepazīsiet patiesību, un
patiesība darīs jūs brīvus.” - (Jn. 8:31-32).
Vairākas draudzes ir atzīmējušas savas jubilejas un ir patiess prieks, ka varam Dievu slavēt
šādos lielos svētku gadījumos – Milvoku Sv. Trīsvienības draudze; Indianopoles draudze;
Grandrapidu draudze atzīmēja dievnama celšanas un iesvētīšanas 30. jubileju; Čikāgas Ciānas
draudze gatavojas 120. jubilejai šoruden.
“Diženas lietas Kungs darīja mums, un mēs līksmojām!”- Ps. 126:3
Apgabala konferences
Kopš 2015. gada janvāra, kad sāku vadīt apgabalu, ir notikušas divas apgabala konferences
un divi garīdznieku atjaunošanās saieti (retreats). Tā paša gada oktobrī notika konference
Grandrapidos, Mičiganā, kur uz nākošiem trīs gadiem ievēlēja: par apgabala garīgo vadītāju –
prāv. Ilzi Larsen; par laicīgo pārstāvi Baznīcas Virsvaldē – Ivaru Petrovski; par kasieri –
Eduardu Petrovski; sekretāri – Irēni Elksnis-Geisler; un trīs revīzijas komitejas locekļus –
Sandru Kalvi, Uldi Pūliņu, Ivaru Zušēvicu; par Damu komiteju referenti ievēlēja Mārīti
Grīnbergu.
Konferencēs, līdzās praktisko lietu risināšanai, esam iedziļinājušies Lectio Divina;
iedziļinājāmies draudžu dzīvēs, īpaši, domājot par to pirmssākumiem pēc bēgļu gaitām un kā tas
šodien mūs turpina ietekmēt; un, tuvojoties reformācijas 500. jubilejai uzklausījām divus izcilus
referentus Gracia Grindal un Walter Sundberg. Māc. Andris Sedliņš uzņēmās izstrādāt
reformācijas tēmai atbilstošu vielu lietošanai draudzēs. Esam dalījušies ar māc. Sedliņa
sagatavotajām interaktīvām stundām “Basics in Lutheran Doctrine: seven studies for the 500th
anniversary of the Reformation” ar visiem LELBA apgabaliem un LELBĀL.
“Es nekaunos evaņģēlija: tas ir Dieva spēks pestīšanai ikvienam, kas tic, jūdam vispirms un
arī grieķim, jo tajā Dieva taisnība atklājas no ticības uz ticību, kā ir rakstīts: taisnais no ticības
dzīvos.” – Rom. 1: 16-17
“Garezers”
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Vidienes apgabals ir atbildīgs par lielākā latviešu centra “Garezera” dievkalpojumu norisi,
sarunājot garīdzniekus to vadīšanai.
“Garezera” vasaras vidusskolas, sagatavošanas skolas un nometnes Ticības mācības
skolotāju saraksts tiek veidots Vidienes apgabalā kopā ar abu skolu un nometnes vadītājām,
pieaicinot arī garīdzniekus no citiem apgabaliem.
Ar to apgabala un LELBA darbs “Garezerā” nebeidzas. To, ko jaunieši un bērni saņēmuši
vasaras nedēļās, to viņi paņem līdz uz savām draudzēm un visu dzīvi. Tādēļ, draudžu finansiālais
atbalsts bērniem ir ne vien svetīgs, lai audzinātu mūsu baznīcas jauno audzi, bet nepieciešms, ja
esam nopietni par baznīcas nākotni un mūsu bērnu, jauniešu garīgo ceļu. Tāpat, garīdznieku
klātbūtne, – vadot dievkapojumus un mācot Ticības mācību, ir baznīcas pastāvēšanai
eksistenciāla. Tā dod “Garezera” apmeklētājiem: gados jauniem un gados rūdītiem, dvēseļu
aprūpi; aizsniedzot ne vien mūsu draudžu locekļus, bet vēl svarīgāk tos, kas Dieva labo vēsti
citādi agrāk nav pazinuši vai nav pat dzirdējuši par to. “Garezers” ir mūsu misijas lauks!
“Māci savam bērnam viņa ceļu, no tā viņš neatstājas arī tad, kad viņš jau vecs kļuvis.” – Sal. Pam. 22:6
Dievs mūs ir svētījis un turpina svētīt. Saņemsim to ar prieku, pateicību un gatavi Viņa svētību dot
tālāk. “Žēlastība un miers lai jums ir bagātīgi Dieva un mūsu Kunga Jēzus atziņā!” – 2. Pēt 1:2
Prāv. Ilze Larsen

ĀRMISIJAS NOZARE – māc. Dace Skudiņa.
Rakstisku ziņojumu izdalīs Sinodē.

BLUM NOZARE – māc. Dr. Sarma Eglīte.
BLUM – Baznīcas Liturģijas un Mūzikas nozare gatavo un sakopo materiālus mūsu Baznīcas
dievkalpojumiem. Dievkalpojums, kā arī garīgās dziesmas kuŗas dziedam, audzina Dieva bērnus,
Kristus sekotājus, Dieva prāta īstenotājus - mūs. Dziesmas un liturģijas mums palīdz raudzīties uz
pasauli un dzīvi no cita perspektīva, saprotot, ka atrodamies Dieva priekšā. Tas ir it kā esam
uzkāpuši kalnā, lai paplašinātu savu redzes loku. Dievkalpojums palīdz mūsu redzes lokā ienākt
visuvarenajam Dievam - Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam - un Viņa valstībai. Šo piedzīvojumu
nesam sev līdz, izejot savā ikdienā kur piedalāmies Dieva valstības īstenošanas darbā.
Darbs veikts dažādos laukos:

LELBA
Atsaucoties uz Rīcību komiteju lūgumiem veidoju un koordinēju dievkalpojumus mūsu
Baznīcas pasākumiem. LELBāL aicināta, saliku dievkalpojumu Archibīskapes konsekrācijai. Kur
vien aicina, stāstu par Baznīcas liturģiju un mūziku, kā arī vadu īpašus Dziesmu pēcpusdienas /
vakarus.

Baznīcas gada grāmata

Katru gadu atbildu par kalendāra sadaļu, kas attiecas uz Liturģisko gadu, kā arī par svētdienas
un svētku dievkalpojumiem. 2018. gada grāmatai izveidoju dievkalpojumu Latvijas 100 gadu
atcerei.

Darbs pie liturģijas
Dievkalpojums ir tas, kas mūs vieno kā Baznīca. Bez dievkalpojuma mums nebūtu ne draudžu,
nedz Baznīcu, jo tas ir process kur Dievs mūs vada, audzina, māca un stiprina kalpot Viņam un
mūsu līdzcilvēkiem. Dievkalpojums palīdz mums augt ticībā un padziļināt savas attiecības ar
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Dievu. Vai tad nav interesanti, ka daudzi vēlas lai dievkalpojuma kārtība (liturģiskie teksti un
meldijas) paliktu nemainīgas? Tas norāda uz apstākli, ka dievkalpojuma mērķis uzskatīts
galvenokārt, lai rastu mūsos mieru vai labsajūtu. Izpaliek attīstība vai tapšana par Kristus
sekotājiem.
Mūsu draudzēs valda maldinošs uzskats, ka mums esot viena iemīļota kārtība. Pirms iznāca
LELB jaunā Dziesmu grāmata 2015. gadā, Latvijā vairums mācītāju lietoja 1900.vai 1928. gada
Agendas. Ārpus Latvijas liela daļa garīdznieku svētdienas dievkalpojumu vada pēc nelaiķa
archibīskapa Arnolda Lūša 1980. gadā izdoto Agendu, kādi lieto Pagendi, citi lieto 1992. gadā
izdoto Dziesmu grāmatu un daži arvien izmanto Veco Dziesmu grāmatu. Piedaloties
dievkalpojumā Toronto, Milvokos, Los Angeles, Linkolnā, Hamiltonā, Ņujorkā, Denverā vai Latvijā
– mēs piedzīvotu interesantu dažādību, kas grūti būt aprakstāma kā viena iemīļota kārtība.
Skaidrs, ka aiz mūsu dažādības ir viena pamatkārtība ar četriem posmiem. Norma ir, ka katrā
draudzes dievgalda dievkalpojumā ir: Ievada liturģija: Dievs mūs aicina – Mēs sanākam, Dievvārdu
liturģija: Dievs mūs uzrunā – Mēs uzklausām, Svētā vakarēdiena liturģija: Dievs mūs mielo – Mēs
pateicībā saņemam un Noslēguma liturģija: Dievs mūs sūta kalpot – Mēs izejam. Tomēr, katrs no
šiem posmiem var būt liturģiski dažādi veidots un dažādība var izpausties, gan daļu secībā, gan
arī tekstu un muzikālajā daudzveidībā.
Liturģija attīstās. Luteriskās baznīcas liturģijas attīstībā verā ņemts nevien luterāņu teologu
darbs, bet arī II Vatikāņa konsila pētījumi (1962-65), kas atzīst vairākus Reformācijas
pamatprincipus: Dieva žēlastības būtiskums; Dieva Vārda centralitāte; svētās sadraudzes
izpratne - viss saprotamā valodā.
Mūsu dievkalpojuma kārtība arī attīstījusies laiku gaitā: draudze balsī lūdz grēksūdzi un
Tēvreizi, apliecina savu ticību (agrāk vienīgi mācītājs tā darīja)
• Dievgalds pieejams biežāk
• svētdienas dievkalpojumā paredzēti trīs Dievvārdu lasījumi – sekojām trīs gadu lasījumu
rindai
• lietojām Propriumus (katras svētdienas dievkalpojuma mainīgās daļas: introits, kollektas
un noslēguma lūgšanas un dievgalda prefācija)
• Altāŗa segas – krāsu iespēja paplašināta, lai atspoguļotu Liturģisko gadu (agrāk 2 krāsas)
• laju līdzdalība dievkalpojuma vadīšanā – lasot dievvārdus, palīdzot izdalīt dievgaldu u.t.l.
2012. gadā iznāca jauns Bībeles tulkojums, kur tulkotāji raudzījās nevien precīzi tulkot
tekstus no oriģinālām valodām, bet arī pārbaudīt kur valoda mainījusies. Jautājums par valodu
ietver sevī laikmetīgumu – dievkalpojumā būtu jāizvairas no archejiskiem izteicieniem, kas
daudziem nav saprotami. Labs piemērs ir vārds žēlastība, ko lietojām tulkojot gan vārdu grace,
gan arī mercy. Zīmīgi, ka vairums latviešu saprot žēlastību kā mercy kad bieži tās nozīme ir grace
vai kā Vecajā derībā to reizēm tulko loving kindness. (Katoļi VD lieto žēlsirdību žēlastības vietā –
piemēram 136. psalms 1. pants 2012. gada tulkojumā skan: Pateicieties Kungam, jo viņš ir labs, uz
mūžiem viņa žēlastība… toties Katoļu tulkojumā: Slavējiet Kungu, jo viņš ir labs un Viņa žēlsirdība
pastāv mūžam.) Valodas neprecizitātes var izraisīt pārpratumus par Dievu, kā arī par to pēc kā
lūdzam vai ko sludinām. Piemēram kā saproti: Želastība un miers, no Tēva… vai Es Tev pasludinu
Dieva žēlastību?...
•

2006. gada rudenī iznāca grāmata ar Propriumiem. Visas grāmatas izdalītas. Šo izdevumu būtu
jārediģē, ietverot 2012. gada Bībeles tulkojumu, un no jauna jāizdod, jo Propriumi palīdz
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pilnveidot mūsu dievkalpojumus, un sniedz dziļāku izpratni par liturģisko gadu, atspoguļojot to
īpašo nokrāsu un devumu ticības izpratnē un piedzīvojumā par Dieva neizmērojamo žēlsirdību.
Darbs ar un pie liturģijas turpinas. Der palīgi!

Dziesmas
• Angļu valodas tulkojumi / oriģinālteksti

Arvien biežāk noturām divvalodīgus dievkalpojumus. Esmu atradusi tekstus angļu valodā
vairāk kā 160 mūsu dziesmām. Tās ievietotas LELBA mājas lapā garīdznieku sadaļā. Ja neesi
garīdznieks un vēlies saņemt sarakstu vai dziesmu tekstus angļu valodā, atsūti man epastu un
nosūtīšu elektroniski.

• Pielikums Dziesmu grāmatai

Mūsu Dziesmu grāmatai ir savi robi. Mums trūkst dziesmu par kristīgo kalpošanu (Social
ministry), kristīgo namturību (stewardship), kristīgā sadraudze, kā arī par kā dzīvot kā Kristus
sekotājam (Svētdzīve? - discipleship), un par tēmu, ka Dieva valstība atrodas mūsu vidū (realized
eschatology). Tādēļ mums top pielikums mūsu Dziesmu grāmatai. Tai topot, jaunās dziesmas
ievietoju LELBA mājas lapā. Mēklēju dziesmas īpaši par pieminētām tēmām, kā arī jaunas
meldijas.
Caurmērā darbs pie kādas Dziesmu grāmatas pielikuma ilgst 3 gadus, kur komitejā darbojas
ap 10 locekļu. Ārpus komitejas papildspēki veic praktiskos darbus, piemēram: dziesmas saliek ar
notīm, katrai dziesmai izpēta un nokārto autortiesību jautājumu utt. Mini cik darbinieku ir
LELBĀ…

Ērģeļu dienas
Ērģeļu dienas notiek jau 30. gadus un tās rīko Latviešu Ērģeļnieku Ģilde Amerikā, kuŗa mērķis
ir veicināt latviešu draudžu ērģeļnieku darbošanos latviešu draudzēs Ziemeļamerikā. Paldies
mācītājiem Anitai un Ivaram Gaidēm, kas šo darbu koordinē, veic, vada un atbalsta. 2015. gadā
notika 15. Ērģeļu dienas, kuŗās atzīmēja LEGA 30 gadu pastāvēšanu. Aicini savas draudzes
ērģlnieku iestāties LĒĢA.

BLUM nozares sadaļa LELBA mājas lapā
LELBA mājas lapā ievietoti: Pagenda, Dziesmu grāmatas dziesmu teksti, Propriumi un
eicharistiskās lūgšanas. Pamatu eicharistiskām lūgšanām izstrādāja mācītāja Kristīna Sūna –
paldies.
Pieeja garīdznieku nodaļai nepieciešama parole dēļ tā, ka tur ievietotas dziesmas, kas ir
pasargātas ar autortiesībām – copyright. (Ieteikums draudzēm ASV lietot One License.) Tur arī
ievietota informācija par dziesmām – piemērām dziesmas nosaukums angļu valodā, ja tāds ir.
Ievietoju arī kādas manis izveidotās liturģijas -vairākus variantus Lielajai piektdienai, kā arī
Kristus piedzimšanas svētku laikam tulkojumu no Lessons and Carols. Prieks, ka tās šur tur jau
lieto. Ceru, ka citi dalīsies ar savām īpaši izveidotām liturģijām. Izmantojot cita darbu, lūdzu to
atzīmēt dziesmu lapiņā.

Ārpus LELBA
Piedalos vietejās un starptautiskajās konferencēs par Baznīcas dziesmām un liturģiju, veidojot
noderīgus kontaktus un mācoties no citu Baznīcu pieredzes.
Sarma Eglīte, BLUM nozares vadītāja
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DĀMU KOMITEJAS NOZARE – Daina Lazdiņa.

Dāmu komiteja ir draudzes svarīga sastāvdaļa. Dāmu komiteju locekles ziedo savu darbu, laiku un
līdzekļus lai veicinātu savas draudzes dzīvi un atbalstītu labdarības mērķus. Kaut draudzes
noveco un samazinājās, dāmu komitejas darbojās pēc savām spējām. Arī tajās draudzēs kur dāmu
komiteja ir izbeigusi darbību, bijušās komiteju locekles turpina ierastos pienākumus – gādājot
altaŗa rotu, klājot kafijas galdus pēc dievkalpojumiem, apmeklējot slimos draudzes locekļus.
Dāmu komiteju locekles rīko kafijas galdus pēc dievkalpojumiem lai veicinātu draudzes locekļu
draudzību savā starpā, kā arī dotu vecākai paaudzei iespēju paciemoties latviskā vidē kas ikdienā
nav iespējams. Dāmu komiteju locekles arī apciemo vecākos un arī slimos draudzes locekļus.
Tiek arī sniegta palīdzība tiem kuriem tāda būtu vajadzīga. Dāmu komitejas rīko lielākus
sarīkojumus līdzekļu vākšanai, gan pašu draudzes mērķiem, gan citiem labdarības mērķiem.
Dāmu komitejas atbalsta daudzus labdarības mērķus, gan latviešu sabiedrībā Latvijā, Amerikā, un
Kanadā, gan vietējās Amerikas un Kanadas organizācijas.
Latvijā tiek atbalstītas māsu draudzes, Okupācijas muzejs, Zvannieki, bāreņu nami, daudzbērnu
ģimenes, kā arī LELBA Jaunatnes nozares projekti kā Mīlestība mammam, Lai rit, uc.
Vietējām organizācijām parasti palīdzība ir saistīta ar produktu vākšanu priekš “food pantries”,
trūcīgām ģimenēm drēbes, bērniem skolai mugursomas un skolas piederumus un tam līdzīgi.
Šeit Amerikā un Kanadā liels atbalsts tiek sniegts latviešu skolām, latviešu
bērnu nometnēm un vasaras vidusskolām. Tiek arī izsniegtas stipendijas bērniem nometnes un
vasaras vidusskolas apmeklēšanai, kā arī piedalīties Sveika Latvija ceļojumā. Austrumkrasta
dāmu komitejas atbalstīja Baltimoras dziesmu svētku tautas dcju lieluzvedumu ziedojot līdzekļus
lai palīdzētu segt 750 dejotāju paēdināšanu.
Austruma apgabala referente ir Daina Lazdiņa.
Vidienes apgabala referente ir Mārīte Grīnberga.
Rietumu apgabala referente ir Zinta Kūlīte.
Kanadas apgabala referentes nav.

LELBA Dāmu komiteju referente Daina Lazdiņa

DRAUDŽU VECĀKO ĻAUŽU GARĪGAS APRŪPES NOZARE – prāv. emer. Ivars Gaide.
PIEMINIET SAVUS VADĪTĀJUS, KAS JUMS DIEVA VĀRDU RUNĀJUŠI;
VĒROJOT VIŅU DZĪVES GALU, SEKOJIET VIŅU TICĪBAI!
JĒZUS KRISTUS VAKAR UN ŠODIEN TAS PATS UN MŪŽĪGI. Vēst. Ebrejiem 13: 7-8

Ar Dieva palīgu, esmu varējis iesaistīties mūsu kopbaznīcas (LELBA’s un pirms tam LELDAA’s)
pārvaldēs un dažādās nozarēs, pat līdz šim laikam, 54 gadus vēlāk. Saprotamu iemeslu dēļ, šīs
LELBA’s Sinodei veltītajā ziņojumā gribu vēlēt, skatu metot uz priekšu, neaizmirst arī iepriekš
labi darīto un “pieminēt savus vadītājus, kas jums Dieva vārdu runājuši, sekojot viņu ticībai!”
Neaicinu uz senču slavēšanu, vai to iecelšanu svēto kartā. Tādu šķiet ir pat mazāk nekā spēj rast
Romas Katoļu baznīca pēc pamatīgas sijāšanas. Un šeit šajā dzīvē nav vajadzīgs imitēt Jāņa
atklāsmes grāmatas vīzijā rādīto debesu skatu. Esam un darām to ko varam, kamēr, ar Dieva
palīgu spējam, un kamēr ir dotas iespējas, jeb rasta tam atsaucība.
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Tikai apm. pēdējo 30 gadu laikā medicīnas un citas profesijas ir sākušas atzīt, ka pie “sekmīgas
novecošanās” ir nepieciešama cilvēka garīgās pasaules atzīšana un pat tās izcelšana.
1996. gadā kļuvu par referentu šī īpašā uzsvara veicināšanai LELBAs pārvaldē, toreiz vēl
Eveņģelizācijas nozares ietvaros, ko tad iejūtīgi vadīja māc. Aina Pūliņa. Bet 1999.gada aprīlī šis
darbs tika paplašināts, izveidojot atsevišķu Vecāko draudzes locekļu garīgās aprūpes nozari. Šim
uzdevumam sagatavojoties, divas vasaras (2 nedēļas katrā) apmeklēju un pabeidzu “Gerontoloģy
Pastoral Care Institute GPCI” Lutera semināra (St.Paul, MN.) jaunizveidotas programmas ietvaros.
Manā gadījumā tas bija sadarbībā ar latviešu aprūpes māju “Kristus Dārzs” pie Toronto, kur daļēji
strādāju.
Tas, kā arī sekojošie īpašie semināri “No spēka uz spēku” un ar to saistītā mūzikālā daļa, kopā ar
māc. Dr. Anitu Gaidi, bija iespējams ar AAL (Aid Association for Lutherans) sabiedrības financiālu
piešķīrumu. Tas tika veikts vairāku gadu laikā mūsu draudzēs Ziemeļamerikā, kā arī Austrālijā.
Kopš 2005. līdz 2017. gadam ir tikušas izdotas meditatīvas celsmīga satura brošūras izdalīšanai
draudzēs vai īpaši pie mājas vai aprūpes iestādēs saistītajiem. Svētku un nozīmīgu sanāksmju
reizēs izdoto brošūru kopsaits ir 21, katra 200 – 400 eks. metienā. Dažas draudzes šī materiāla
izmantošanā varēja būt paraugs citām. Brošūru autori un izdevēji esam bijuši mēs abi.
Minētajos semināros, pie brošūru satura veidošanas, kā arī dievkalpojumos un kārtējā Kristus
Dārza aprūpes darbā esam darbojušies jau ilgus gadus. Māc. Anita Gaide vēl nesen pabeigusi
trīsgadīgo dvēseļu kopšanas kursu, iegūstot tiesības uzklausīt un palīdzēt.
Vairākkārt, esam runājuši par to, ka iespēju robežās, gribētos vairāk piepalīdzēt,
ja būtu vēl vēlme mūsu pieredzi un zināšanas izmantot. Otra iespēja ir tā, ka šīs nozares darbība
tiek nodota citās rokās, vai, ka ar pateicību Dievam par bijušo, tā tiek izbeigta. Paldies!

EVAŅĢELIZĀCIJAS NOZARE – māc. Helēne Godiņa (ziņojums no māc. G.Puidzas)
2016. gadā no 9. - 12. jūnijam Garezerā notika 20. LELBA Draudžu Dienas, apvienotas ar
LELBA 40 gadu jubilejas svinībām. Tās pulcēja kopā 100 dalībniekus no 25 dažādām draudzēm
un vietām Amerikā, Kanādā un pat Spānijā.
Manuprāt, Draudžu Dienas bija labi apmeklētas, ņemot vērā nemitīgi dilstošo draudžu
locekļu skaitu. Dalībniekiem tika piedāvātas dažādas iespējas smelties un stiprināties garīgumā.
Vieslektors Māc. Dr. Linards Rozentāls bija mērojis ceļu no Latvijas ar lekciju ciklu "40 gadi un
tālāk". Viņš arī ievirzēs piedāvāja iedziļināties genogrammā. Vēl ievirzes vadīja Dr. Ursula
Glienecke no Spānijas, un mūsu pašu apdāvinātie garīgie spēki: māc. Aija Graham, diak. Linda
Sniedze-Taggart, Līga Ejups, māc. Aina Pūliņa un Māra Vārpa. Māc. Dr. Sarma Eglīte bija
sagatavojusi brīnišķīgu dziesmu sakārtojumu Vadonim, ar ko pieskandināt Garezeru, kā arī
ņemot līdzi Vadoni uz mājām, turpināt dziedāt savās draudzēs.
Prāv. Dr. Fritz Kristbergs bija sakoordinējis Bībeles pusstundas, kuras vadīja māc. Helēne
Godiņa, māc. Ojārs Freimanis, prāv. Dr. Ilze Kuplēna - Ewart un pats prāv. Dr. Fritz Kristbergs.
Māc. Aija Graham rūpējās, lai būtu nodrošinātas rīta un vakara lūgšanas, kamēr Līga Ejups ar
palīgiem sagatavoja LELBA 40 gadu vēstures izstādi. Skaisti tika godināta LELBA 40 gadu garumā,
un skaistas izvērtās svinības par godu šiem svētkiem.
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Trīs reizes dienā visus gardi mieloja Daina Greneberga, bet par kafijas pauzēm rūpējās
Mārīte Grīnberga un Lilija Pūtelis. Netrūka arī citu palīgu, kas paveica dažnedažādus darbus un
pienākumus, lai viss lieliski izdotos: Demandtu ģimene sagatavoja aizraujošu šķēršļu gājienu,
Silvija Kļaviņa - Barshney nodarbināja bērnus, kamēr viņu vecāki garīgi stiprinājās, Andris
Barshney gādāja, lai visi visus varētu dzirdēt, Uģis Grīnbergs savukārt nodrošināja, ka visi
dalībnieki ierodas Garezerā un no tā atkal atgriežas mājās, bet Mārtiņš Pūtelis bija pieejams, kad
vien kaut kas grasījās saiet grīstē.
Taču lai šīs Draudžu Dienas vispār notiktu, vislielākie paldies Baibai Liepiņai un Silvijai
Kļaviņai - Barshney, jo viņas strādāja dienu un nakti gan pirms Draudžu Dienām, gan arī to laikā
un nodrošināja, lai visiem ir labi un nevienam nekā netrūktu. Paldies, paldies, paldies!
Par to, ka 2016. gada Draudžu Dienas Garezerā lieliski izdevās, liecina arī $1955,86
atlikums kā sēklas nauda un garants veiksmīgām nākamajām Draudžu Dienām.
Paldies ikvienam par sadarbību šajos dažos gados un paldies tiem, kas man uzticējās,
vadot Evaņģelizācijas nozari, bet nu gan laiks jaunai enerģijai un jaunai evaņģelizācijai!
Līdzšinējā Evaņģelizācijas nozares vadītāja māc. Gundega Puidza

INFORMĀCIJAS NOZARE
ARCHIVS – vada Juris Pūliņš.

1. Diģitāli sagatavots vispārējs pārskats par archīvā atrodamiem materāliem un ievietots LELBA
mājaslapā.
2. Diģitāli sagatavots pilnīgs archīvā atrodamo grāmatu saraksts un š. g. jūlijā nosūtīts
ievietošanai LELBA mājaslapā.
3. Archīvā vairākkārt informāciju jaunām publikācijām meklēja Helsinku universitātes Baznīcas
vēstures profesors Jouko Talonen. Prof. Talonen jau ir publicējis vairākas grāmatas un apskatus
par Latvijas ev. lut. Baznīcu un garīdzniekiem dažādos laika posmos.
4. Šovasar archīvā informāciju meklēja teoloģe Rota Stone no SanFrancisco draudzes.
5. Pašlaik gatavoju diģitālu pārskatu par garīdzniekiem, par kuriem archīvā atrodama (vairāk vai
mazāk) informācija.
Juris Pūliņš, archivārs

MĀJAS LAPA – www.LELBA.org, uztur Edija Banka-Demandta.
www.lelba.org jaunā versija darbojas nu jau kopš 2013. gada augusta, sniedzot informāciju tās
apmeklētājiem. Mājas lapā regulāri var lasīt jaunas ziņas un rakstus no mūsu baznīcas, kā
piemēram, sveicienus mācītājiem, kuri uzsākuši kalpot LELBĀ, projekta "Mīlestība mammām"
aprakstu un mūsu baznīcas ganu sveicienus. "Draudzes" sadaļā ik mēnesi tiek ielikti
draudžu apkārtraksti, te ir iespēja redzēt, cik ļoti aktīvas ir mūsu draudzes un cik dažādas ir
vienas Draudzes Ziņas no citām. Pateicība tām draudzēm, kuras regulāri sūta savus
apkārtrakstus. Tiek izsludinātas draudzes vakances. Tiek arī izsūtītas ziņas tiem, kas vēlās
uzzināt, kad ir jaunumi ievietoti mājas lapā. Diezgan daudz cilvēki ir pieteikušies, lai šīs ziņas
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saņemtu. Liela pateicība pienākas Jurim Pūliņam, kas ir ļoti piestrādājis, papildinot archīva
nodaļu ar materiāliem un nesen izveidotu LELBA archīva pilnīgu grāmatu sarakstu. Mājas lapas
redaktore cieši sadarbojas ar Informācijas nozares vadītāju (savu vīru), lai jaunākās ziņas tiek
ievietotas mājas lapā, cik ātri vien iespējams, jo mājas lapa ir viens no mūsu baznīcas galvenajiem
informācijas avotiem.

JAUNATNES NOZARE – māc. Dāgs Demandts.
Kopš pēdējās Sinodes Jaunatnes nozare ir bijusi īpaši aktīva, galvenokārt, rīkojot iesvētāmo
jauniešu saietus, projektu “Mīlestība mammām”, kā arī citus labdarības projektus.
Tika novadīti 3 iesvētāmo jauniešu saieti, 2 Garezerā un 1 Hamiltonā, kur mūsu jauniešiem bija
iespēja garīgi augt. Programmas bija pilnas ar grupu nodarbībām, pārrunām un saistošām filmām.
No sirds pateicos Evaņģelizācijas nozares vadītājai māc. Helēnei Godiņai, kura novadīja 2017. g.
saietu un aicināja Pēteri Aļļi dot liecību jauniešiem. Tā nozare spēra soli un mēģināja jaunas idejas
savā kalpošanā ar mūsu jauniešiem.
Nozares piektais lielais labdarības projekts “Mīlestība mammām” tika izveidots, lai atbalstītu
Zemgales māmiņas, kas ir bērniņa gaidībās, kā arī mammas, kurām mazulīši bija mazāk kā gadiņu
veci. Projektu izdomāja Garezera vasaras vidusskolas 2015. gada 2. klases 5 jaunietes, kuras
izpētīja, ka Zemgalē ir visaugstākais dzemdību procents Latvijā. Naudas vākšana šim svētīgam
mērķim notika dažādos pasākumos 12 Ziemeļamerikas pilsētās. Tika rīkoti pasākumi, kā
piemēram, “Pusdienas mammas gaumē”, “Ratiņu walk-a-thon”, filmu vakari “Baby shower”,
“Bowling vakari”, vīru gatavotas pusdienas u. c. Kopumā tika saziedoti $65,000 ASV dolāru no
draudzēm, latviešu skolām, organizācijām un indivīdiem ASV un Kanādā. Projekta izdale notika
no 2016. g. 14. līdz 21. augustam un izdalē piedalījās Garezera vasaras vidusskolas jaunietes, tika
atbalstītas 180 māmiņas 15 punktos. Sadarbojāmies ar vietējiem sociālajiem dienestiem un
draudzēm, lai noskaidrotu, kurām ģimenēm atbalsts būtu nepieciešams visvairāk. Atbalstā, ko
izdales komanda izdalīja, ietilpa 810 autiņu pakas (48,600 autiņi), 1,596 mitro salvešu pakas, 504
formulu/maisījumu kārbas, 180 vitamīnu pakas, 48 bērnu ratiņi, 48 no bērza Latvijā ražotas
gultiņas + matrači, gultas veļas un segas, 21 termometrs, karotes putriņām un ar mīlestību adītas
drēbītes, zeķītes, sedziņas, kuras darināja ASV latvieši.
Mēs kā baznīca esam bijuši aicināti kalpot šajos projektus, mēs esam atbildējuši šiem
aicinājumiem, svētības ir bijušas milzīgas, vai tas būtu redzams ziedotājos, saņēmējos, mūsu
jauniešos un arī mūsu saitēs ar Latvijas draudzēm. Pašlaik Jaunatnes nozare apsver divas idejas
iespējamiem nākotnes projektiem: pirmais ir projekts, kuru izdomāja 2016. g. Draudžu dienās ar
mērķi atbalstīt veco paaudzi Latvijā ar “staiguļiem” (walkers), nūjām un pavadīt laiku, apciemojot
šos ļaudis. Otrā ideja atklājās 2017. g. Garezera vasaras vidusskolas otrā klasē, projekts “Sapņu
laukums” ar domu izveidot rotaļu laukumus Latvijā.
Jaunatnes nozare arī uzņēmās koordinēt 2013. g. veikala “Maxima” traģēdijas Latvijā ienākušos
līdzekļus, kā arī projektu “Cīravā lai plūst “dzīvais ūdens”!”
LELBA sāka ziedojumu akciju, lai atbalstītu 2013. g. veikala “Maxima” traģēdijas cietušos
Latvijā. Tika saziedoti $13,552. Tajā laikā sapratām, ka Latvijā jau ir saziedotas lielas summas un
ka mums ir jāmeklē kādu iespēju, kur šo naudu noziedot nākotnē. Dievs šo iespēju atklāja šī gada
janvārī pēc sarunām ar labdarības organizāciju ziedot.lv. Šī ļoti svētīgā ideja bija atbalstīt bērnus,
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kuri zaudēja savus vecākus šajā traģēdijā ar pilngadības depozītu. Šo depozītu varēs lietot bērni
pēc savas pilngadības. Tas tika darīts ar domu, ka viņi šo naudu varēs lietot mācībām, dzīvokļa
iegādei vai kādām citām vajadzībām. To skaitā ir 14 bērni, kas saņems apmēram 850 EUR,
sasniedzot pilngadību. Šo īpašo fondu administrē ziedot.lv.
Pagājušā gadā Jaunatnes nozare aicināja ziedot projektam “Cīravā lai plūst “dzīvais ūdens”!”, lai
Cīravas mācītājmuižā ievietotu kanalizācijas sistēmu un tur plūstu tīrs ūdens. Kopumā
pārskaitījām no saziedotajiem līdzekļiem 15,000 EUR šim svētīgam projektam. Ar lielu prieku
varu jums paziņot, ka augustā darbi sākās pilnā sparā. Mācītājmuižā tika ievilkts ūdensvads, kā
arī katram dzīvoklim tika ievilkts ūdensvads, kā arī izveidota izlietne. Pateicība Dievam,
mācītājmuižas iedzīvotājiem tagad ir tīrs dzeramais ūdens! Nākamajā projekta fāzē tiks
pievienotas duškabīnes un ūdens apsildes boileri. No sirds pateicos visiem ziedotājiem!
Māc. Dāgs Demandts

KRISTĪGĀS AUDZINĀŠANAS NOZARE – Māra Šlesere.

● 2014 marta: Piedalījos LELBAs paplasinata parvaldes sede, Bostona.
● 2014 aprilī: Lūdzu Čikagas Krišjāna Barona Latviešu skolas ticības
mācību/ētiku klases skolotājiem uzdot skolēniem uzrakstīt atbildes sekojošiem
jautājumiem:
● 1. Kas ir Dievs? Īsu aprakstu, jeb teikumus, par ko Dievs dara vai
kāds Viņš “izskatās?” 2. Kas ir ticība? Kas sis nozīmē tev? 3. Uzrakstit pašu
jautājumu par Dievu, ticību. Kas varbūt pasam ir bijis prasīts par Dievu, ticību,
Jēzu.
● 2014 maijā: Bērnu raksti nosūtīti LELBA gada grāmatas redektrisei – Valda
lutina - bernu bildes no sv skolam nodarbibam
● 2014 vasarā: Satikos ar ALAs Izglītibas nozares vadītāju, Andru Zommeri,
pārrunāt sadarbošanos starp LELBA un ALA.
● 2014 oktobrī: Piedalījos LELBAs sinodē Milvokos, uzstādiju stendu, un vadīju
darba grupu ar Voldemāru Peldu par ticības mācību bērniem un iesniedzām
rezolūcijas.
● 2015 martā: Piedalījos LELBA telekonfrences sēdē
● 2015 martā-jūlijam : Savācu ticības mācibu materiālus(jaunākām pamatskolas
klasēm) ar palīdzību no Sarmītes Alles, Čikāgas KBLS Ticības mācības skolotāju
un tos sagatavoju elektroniskai izdošanai LELBAs mājas lapā.
● 2015 augustā: Uzstādīju “vērtīgas grāmatas” un tīmekļu lapas rakstu ticības
mācības un ētikas stundas lietošanai LELBAs mājas lapai
● 2015 septembrī: Izsūtiīu savāktos materiālus no Ticības Mācibas skolotājiem un
saņēmu atbalstu, padomus un izplatīju tālāk Amerikas un Kanādas latviešu
skolas ticības mācības skolotājiem
● 2016 martā : Piedalījos LELBAs paplašinātā pārvaldes sēdē, Sietlā
● 2016 maijā : Uzrunāju latviešu skolas absolventus un apsveicu ar dienas
grāmatām, un puķēm Milvoku Pulkveža Kalpaku Latviešu Skolas absolventus
65. Jubilejā.
● 2016 maijā : Nosūtīju apsveikumu no Kristīgās Audzināšanas nozares nolasīt
Indianāpoles latviešu skolas izlaidumā
● 2016. maijā: Uzrunāju latviešu skolas absolventus Krišjāna Barona latviešu
skolas izlaidumā. Apsveicu ar runu, dienas grāmatām un puķēm.
● 2016 maijā : Savācu un nosūtīju bērnu lūgšanas, rakstus par Dievu un nosūtīju
Valdai Lutiņai, iespiest LELBA 2017 izdevumam
● 2016 jūnijā : Izveidoju bērnu programmu LELBAs 40. Draudžu Dienām,
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Garezerā. Tēma bija “Dievs radīja pasauli!”
● 2017. februārī un martā: Sastrādājos ar Garezera Bērna Nometnes direktrisi,
Anitu Erkmani un Prāv. Ilzi Larsen sastādīt mācības programmu lai uzlabotu
ticības mācības programmu Garezera vasaras nometnē
● 2017. aprilī: Savācu ticības mācības materiālus no LELBAs mācītājiem kas ir
bijuši lietoti Garezerā un Latvijas Jēzus draudzes nometnēs. Un Ticības mācības
materiāli vidusskolai un sagatavošanas skolas lietošanai.
● 2017 maijā : Savācu un nosūtīju bērnu lūgšanas un rakstus Valdai Lutiņai
iespiest 2018. LELBAs gadu grāmatai.
● 2017 maijā: Apsveicu Krišjāņa Baronas Latviešu Skolas absolventus ar runu un
dienas grāmatām no Kristīgās Audzināšasn nozares
● 2017 jūnijā : Uzrakstīju rakstu LELBAs 2018. Gadu grāmatas izdevumam
oktobra mēnesim par sekojošu Psalmu: Kungs, tavā priekšā visas manas alkas,
manas nopūtas tev nav apslēptas. (Ps 38:10)
Man ir bijis svētīgs un liels prieks strādājot manā lomā Kristīgās audzināšanas nozarē
Kopš 2014. gada. Pēc divpadsmit gadiem, šo vasaru pieņēmu jaunu darbu un dēļ
jaunajiem pienākumiem un darba ceļojumiem diemžēl nevarešu turpināt manā lomā.
Vēlu nākamam/ai nozares vadītājam/ai labas sekmes un labprāt palīdzu kā varu, jo man
vēl arvien ļoti tuvu pie sirds šīs nozares vajadzības un izsekošana! Paldies visiem
LELBAs vadībā un visiem ticības mācības skolotājiem kas man palīdzēja izpildīt manu lomu!!

Māra Šlesere
LUTERĀŅU IMIGRĀCIJAS UN BĒGĻU APRŪPES NOZARE (LIRS) – māc. Kristīne
Sūna-Koro
Pulcējoties kārtējā LELBA sinodē, vispirms vēlos izteikt pateicību visiem, kas pēdējos
gados ir tik dažādos veidos atbalstījuši Lutheran Immigration and Refugee Service (LIRS) misiju
kalpojot bēgļu un imigrantu vidū! Paldies visiem, kas savās lūgšanās ir pieminējuši visus, kas
bijuši spiesti pamest mājas un doties nezināmā nākotnē vai nu kara, vai reliģisku konfliktu dēļ, vai
nabadzības un vardarbības dēļ. Paldies visiem, kas ir dāsni ziedojuši LIRS kalpošanas darbam ar
bērniem un pieaugušajiem no Austrumkrasta līdz Rietumkrastam! Paldies LELBĀL Archibīskapei
Laumai Zušēvicai un LELBA Pārvaldes Priekšniekam Prāvestam Gunāram Lazdiņam par atbalstu
un lūgšanām! Paldies visiem garīdzniekiem un laju vadītājiem draudzēs, kur esat jo sevišķi lūguši
par bēgļiem Pasaules Bēgļu Dienā.
Mūsu sadarbība ar LIRS ir turpinājusies auglīgi. Kopā ar ELCA (Evangelical Lutheran
Church in America) un LCMS (Lutheran Church-Missouri Synod) brāļiem un māsām plašākā
luterāņu saimē esam veicinājuši LIRS darbu gan garīgi, gan praktiski. Kopš iepriekšējās sinodes,
LIRS nozare ir turpinājusi informēt LELBA vadību un draudzes par norisēm bēgļu un imigrantu
aprūpes darbā kā jau ierasts Ciešanu laika atbalsta akcijā. Pirms Pasaules Bēgļu Dienas jau
regulāri nozare izsūta aicinājumu lūgt un arī praktiski atbalstīt LIRS darbu. Ņemot vērā, ka
vēsturiski šobrīd redzam lielāko bēgļu skaita palielinājumu kopš Otrā Pasaules kara, cenšamies
informēt LELBA arī pirms Ziemsvētkiem.
Neatkārtojot jau iepriekš izsūtīto informāciju no Ciešanu laika un Pasaules Bēgļu dienas
vestulēm, ir skaidrs, ka pašlaik bēgļu un migrācijas jautājums izvirzās globālās ikdienas
priekšplānā turpat vai visās valstīs, kur dzīvo kristieši. Līdz ar to, mūsu līdzdalība bēgļu aprūpes
darbā ir daļa no luterāņu un arī citu Kristus sekotāju kalpošanas daudzās pasaules valstīs. Varam
būt pateicīgi Dievam, ka varam vismaz dažiem palīdzēt un lūdzam Viņa vadību un svētību arī
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turpmāk atvērt savas sirdis tiem, kas spiesti atstāt mājas tik daudzās pilsētās un laukos.
Mūsdienu ļoti neparedzamajā politiskajā gaisotnē diemžēl grūti paredzet, ka bēgļu skaits un
vajadzība pēc palīdzības mazināsies. Tādēļ LIRS Nozares vārdā lūdzu jūs visus turpināt garīgi, ar
lūgšanam, un praktiski ar ziedojumiem atbalstīt LIRS kalpošanas darbu starp tiem mūsu
līdzcilvēkiem, kas bieži vien zaudējuši visu, ko pasaulīgā dzīve var cilvēkam dot un kuŗus uztur
vien cerība, ka pastāv tomēr iespēja atsākt cilvēka cienīgu dzīvi mierīgos apstākļos. Tāpat kā
Kristus aicināja uzņemt svešiniekus (Mateja ev. 25. nod.), arī mēs sekojam viņam, ja palīdzam
šādu cerību īstenot dzīvē!
Šīs sinodes viesu vidu ir arī LIRS Prezidente Linda Hartke. Viņa visus iepazīstinās ar jaunāko
informāciju par bēgļu situaciju pasaulē un ko tieši LELBA sadarbojoties ar LIRS var darīt lietas
labā!
Svētību visiem novēlot, māc. Dr. Kristīne Sūna-Koro

NAMTURĪBAS NOZARE – Voldemārs Pelds
Esmu centies sarunāt vietas, kur varētu uzrunāt draudzes par namturību. Ceru, ka būs drīz
aicināts uz vairākām saimēm. Es neesmu bijis daudz aicināts.
Man šķiet ka ir vel Thrivent līdzekli šim nolūkam. Apmēram 1,000 dolāru.
Esmu izgudrojis namturības nozares mērķi. Dievs mums ir solījis ja mēs ieguldīsim Viņā, tad Viņš
mums to atdos 10 kārt. Es mudinu ka Dieva spēkā ir iespējams draudzēm desmitkārt ievākt
ziedojumus nākošā gadā. Vai mēs baidāmies no to ko Dievs ir mums solījis? Mācītajiem ir
jāatgādina draudzēm ka baznīca neprasa šo naudu, bet Dievs.
12 mēneša programmu paraugs būt devīgiem ir pielikta klāt.
Piedalījos Vidienes apgabala konference ar mazu uzrunu par 12 mēneša programmu.

Mudinājums būt devīgiem, paraugs katram mēnesim
Janvāris
·
Nosūtīt vēstuli ko sagatavo mācītājs.
·
Laju liecinieks — "ko dot nozīmē man."
·
Gadam izstrādāt namturības mērķus.
·
Sagatavot informāciju apkārtrakstā ko cilvēki saņem būdami devīgi.
Februāris
·
Nosūtīt vēstuli ko sagatavo jauna pieauguša sievieti.
·
Laju liecinieks — "ko dot nozīmē man."
·
Misijas gadu plāns.
·
Sakārtojiet telefona saruna ar misionāru.
·
Formulēt vīziju par baznīcas darbiem (mācītājs).
Marts
·
Nosūtīt vēstuli ko sagatavo kasieris.
·
Laju liecinieks — "Kā mana došana attiecas uz Jēzus upura dāvanu."
·
Namturibas mācības stunda – ticība un došana.
·
Nosūtīt ceturkšņa pārskatu cik ir ieņemts un liecības par to, kā nauda tiek izmantota, lai
palīdzētu cilvēkiem.
Aprīlis
·
Nosūtīt vēstuli ko sagatavo desmito tiesu devējs.
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·
·
·

Laju liecinieks — "Kā mana došana attiecas uz Jēzus upura dāvanu."
Pārskatiet materiālus rudeņu sarikojumam.
Naudas vērtība - seminārs bērniem.

Maijs
·
Nosūtīt vēstuli ko sagatavo ilggadīgs loceklis.
·
Laju liecinieks — "Kā mana došana attiecas uz dzīvības dāvanām."
·
Veiciniet sastādīt testamentu, kas izsaka savas ticības saistības.
Jūnijs
·
Nosūtīt vēstuli ko sagatavo skolotāja.
·
Laju liecinieks — "Kā mana došana attiecas uz manu garīgo augšanu."
·
Aicināt misionārus vai personu no citas valsts runāt par viņas/viņa ticības pieredzi.
Jūlijs
·
Nosūtīt vēstuli ko sagatavo kāds kam ir misijas pieredze.
·
Laju liecinieks — "Kā mana došana saista ticību un dzīvi."
·
Rīkot īpašu svētdienas skolas nodarbības, izmantojot namturības materiālus.
·
Satikties ar vietējo bankas izpētīt “direct deposit” iespēju.
·
Aicināt personas domāt par īpašuma plāniem. (Estate Planning)
Augusts
·
Nosūtīt vēstuli ko sagatavo jaunietis vai jauniete.
·
Laju liecinieks — "Kā mana došana ir ieguldījums tajās lietas kas ir svarīgas".
·
Uzaicināt locekļus dalīties ar savam īdējām ka audzināt baznīcu un pievākt informāciju ka
tos izpētīt un atbildēt.
·
"Managing Your Money" seminārs pensionāriem.
Septembris
·
Nosūtīt vēstuli ko sagatavo degsmes pilns lajs.
·
Laju liecinieks — "Kā mana došana saskan ar Matthew 25. nodaļu."
·
Draudzes zinās iespiest cik nauda ir savākta šogad.
·
Nosūtīt ceturkšņa pārskatu cik ir ieņemts un liecības par to, kā nauda tiek izmantota, lai
palīdzētu cilvēkiem.
Oktobris
·
Nosūtīt vēstuli ko sagatavo svētdienas skola skolotāja.
·
Laju liecinieks — "Kā mana došana attiecas uz mūsu baznīcas mērķi."
·
Pasūtīt "Gada beigās sniegšana" brošūras.
Novembris
·
Nosūtīt vēstuli ko sagatavo zemnieks vai dārznieks.
·
Laju liecinieks — "Kā mana došana attiecas uz pateicību."
·
Svinēt Pateicības Dienu!
·
Pateikties cilvēkiem par viņu apņemšanos nākamajā gada darbam.
Decembris
·
Nosūtīt "Gada beigās piešķirot" brošūru.
·
Nosūtīt vēstuli ko sagatavo devīgākie locekļi.
·
Laju liecinieks — "Kā mana došana salīdzinās ar ķēniņa dāvanām Jēzum."
·
Gada beigās ziedojumi.
·
Nosūtīt paziņojumu mērķa sniegšanas līmeni agri šajā mēnesī, kā arī liecības par to, kā
nauda tiek izmantota, lai palīdzētu cilvēkiem.

PALĪDZĪBAS NOZARE – māc. Biruta Puiķe-Wilson.

Kopš iepriekšējās Sinodes, Palīdzības nozarē ir notikusi sekojošā darbība:
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Jau vairākus gadus sadarbojamies ar organizāciju „Wings4wheels”, katru gadu piešķirot
palīdzību nometnes rīkošanai cilvēkiem ar kustības traucējumiem. Informācija par šo
organizāciju variet saņemt šeit - http://www.ywamriga.org/w4w.php.
Joprojām palīdzība nepieciešama ģimenes mājas „Zvannieki” saimei. Domājot par jauniešu
izglītību, Zvannieku stipendiju fondā ieskaitījām $500.-. Kā arī pievienojāmies citiem ziedotājiem
piešķirot $1000.- autobusiņa iegādei. Autobusiņš nepieciešams lai Zvanniekiu ģimenes bērnus
varētu nogādāt uz skolu un atpakaļ. Informāciju par šo ģimenes māju variet saņemt:
http://www.zvannieki.lv/
Esam turpinājuši atbalstīt audžu ģimenes Latvijas Audžuģimeņu biedrībā (LAB). LELBA
Pārvalde nobalsoja divas reizes gadā piešķirt palīdzību. Esam atsaukušies skolas akcijai un
Ziemsvētku akcijai. To plānojam darīt arī uz priekšu.
Šīs biedrības vadība ar saziedotajiem līdzekļiem mēģina palīdzēt audžuvecākiem sarūpēt
nepieciešamās mantas lai bērnus sagatavotu skolai, kā arī rīko Ziemsvētku un Lieldienu svinības
ģimenēm sagatavojot pārtikas saiņus. LAB vadība ik reizi atsūta sīku atskaiti un pateicību.
Informāciju par LAB variet saņemt mājas lapā: http://www.labiedriba.lv/
Šogad nosūtījām 2000 eiro Jēzus draudzes Diakonijas centram. Vairāk par šo centru variet
uzzināt: http://www.diakonija.lv/diakonijas-centrs
Katros Ziemsvētkos prāvests Klāvs Bērziņš palīdz izdalīt naudas pabalstu garīdznieku
atraitnēm. Atraitņu skaits un palīdzības summa ir mainījusies. Bet tas ir ļoti nozīmīgs atbalsts
atraitnēm. Pabalstiem tiek lietota nauda, kas tiek ņemta no īpaša konta.
Esam palīdzējuši ne tikai organizācijām, bet arī indivīdiem. Esam piešķīruši 1294 eiro O.B.
divu bērnu tēvam, kurš celtniecības darbos guva traumu gandrīz pazaudējot roku. Ne tikai viņam
bija ārstēšanas un rehabilitācijas izdevumi, bet vairākus mēnešus nevarēja strādāt. Lai ģimene
nezaudētu dzīves vietu, piešķīrām vienreizēju pabalstu dzīvokļa un ārstēšanās izdevumu parādu
segšanai. Savukārt, kādai daudzbērnu ģimenei, kurā aug 4 bērni, ir piešķirti $200.- , Šī bija trešā
reize, kad piešķīrām un nosūtījām palīdzību šai ģimenei. Savukārt, kādam garīdzniekam Latvijā
esam nosūtījuši $500 – sanatorijas apmaksai lai viņš varētu atlabt pēc slimošanas. 2015. gadā ar
dāsnas ziedotājas palīdzību iegādājāmies redzes aparātu skolniekam
LELBA Pārvalde ierosināja atsākt lietot īpaši sagatavotās ziedojumu aploksnītes ikgada
ziedojumu vākšanas akcijai. Tās tiek lietotas pēdējos trīs gadus. Draudzes, kuras šī aploksnītes
nelieto, savlaicīgi paziņo, ka ziedojumus vāc citā veidā.
Šis ir mans pēdējais ziņojums Sinodei kā Palīdzības nozares vadītājai. Paldies visām
draudzēm un indivīdiem gan par iesūtītajiem līdzekļiem Palīdzības nozares darbam, gan arī par
personīgajiem ziedojumiem Latvijas cilvēku vajadzībām! Lai Dievs svētī katra devumu! Un ceru,
ka tikpat laba sadarbība, ja ne vēl labāka jums katram būs ar jauno LELBA Palīdzības nozares
vadītāju!

STATISTIKAS NOZARE – māc. Dāvis Kaņeps.
Uz 2016. gada beigām, LELBA darbojas, t.i. Dieva ļaužu garīgai un kalpot spēju attīstīšanai un
stiprināšanai caur Vārda un Sakramenta kopību kalpo 53 draudzes un dievkalpojumu/lūgšanu
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kopas. Kopš pēdējās sinodes savu statusu mainījušas sekojošās draudzes vai dievkalpojumu
kopas: Pēdējo 3 gadu laikā izbeidza darbību Kolorādo Springs, Takomas, Oaklandes un Omaha.
Pārgājušas uz dievkalpojumu/lūgšanu kopas statusu:
Garīdznieki/ces: aktīvi draudzēs/dievkalpojumu kopās kalpo: 31 (archibīskape; 7 prāvesti/es
(arī emeritētie); 19 mācītāji/as; 4 diakoni/es. Apgabla prāvestu rīcībā: 10 mācītāji/as; 1
diakone Pesnionēti: 2 prāvesti; 7 mācītāji/as; 4 diakoni/es Aktīvi nekalpo citu iemeslu dēļ: 2
2016. gada statistikas paziņojumus iesūtījušas 18/50 draudzes.
2 draudzēm bija draudzes locekļu skaita pieaugums. 3 skaitliski lielākām draudzēm ap 700
kristītu locekļu.
Paldies tām draudzēm, kuras atsaukušās pēdējo 3 gadu laikā, kopā pārņēmu nozari no Baibas
Liepiņas! Paldies Baibai par iepriekšējo gadu veikto darbu!

TEOLOĢIJAS NOZARE – prāv. emer. Dr. Fritz Kristbergs.

LELBA’s teoloģijas nozare rūpējās par mūsu Baznīcas teoloģisku nostāju dažādos baznīcas,
draudzes, sabiedrības, ekumeniskos un garīgā amata jautājumos. Šādā kontekstā teoloģijas
nozares vadītājs piedalās vairākās komitejās, sarunās un citās instancēs kurās paceļas jautājumi
par mūsu Baznīcas nostāju, profecionāla ordinēta amata sagatavošanu un mūsu Baznīcas
representāciju starpkonfesionālā un ekumeniskā kontekstā.
Kopš LELBA’s XIV Sinodi 2014. gadā ēsmu teoloģijas nozares kapacitātē
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

piedalijies LELBA un LELBāL neordinēto draudžu darbinieku – laju/lektoru kursos
Vašingtonas DC latviešu ev. lut. draudzes paspārnē ar referātus par sprediķu gatavošanu
un problemātiku;
organizēju Bībeles stundas 2016. Draudžu Dienās Garezerā un vadīju 1 Bībeles stundu;
vadīju Washington DC latviešu draudzes Padomes un darbinieku semināru 2016. g. 12.13.
novembrī;
pārstāvēju LELBāL The Fifth Theological Conference of the Porvoo Communion of Churches
(Rīgā, 2016. g. 19.-22. oktobrim)
pasniedzis referātu Kanadas apgabala conference 2017. gada. 4. martā par tematu
“Teoloģija kontekstā”
piedalījos mūsu Baznīcas informācijas izstādē Wittenbergā, Vācijā, (2.-7. augustam) sakarā
ar LWF Reformācijas 500 gadu jubileju. Izstādei gatavoju PowerPoint presentāciju par
Reformācijas iesākumiem Latvijā.
teicu sprediķi LWF ekumeniskā dievkalpojumā Wittenbergas Stadskirche 2017. g. 2.
augustā;
piedalījies kārtējās LELBAs Parvaldes sēdēs un SKYPE telekonferencēs;
piedalījies ex officio LELBāL Rītdienas Fonda un Archibīskapa Arnolda Lūša Piemiņas
Fonda sēdēs un telekonferencēs;
piedalījos vairākās mācītāju kandidātu ordinācijas eksaminācijas komisijās un kolokvijās;
kalpojis kā viesu mācītājs Washington, Boston, Hamilton Kristus Draudzē, Sv. Andreja
Toronto un Sv. Jāņa Toronto draudzēs;
kā “Kristus Dārza” latviešu mājas Padomes loceklis palīdzu veidot iestādes nostāju par
Kanadas valsts un Ontario provinces Medical Assistance in Dying (MAID) likumus.
Prāv. Dr. F.T. Kristbergs
28

ARCHIBISKAPA ALGAS FONDS – Māc. Aivars Pelds.

Ziedojumu kopsavilkums atrodas zinojumu beigās. Rakstisku ziņojumu izdalīs Sinodē.

RĪTDIENAS FONDS un ARCHIB. A.LŪŠA PIEMIŅAS FONDS – prāv. Kārlis Žols.
Rakstisku ziņojumu izdalīs Sinodē.

STIPENDIJU FONDS – māc. Dr. Sarma Eglīte
Ārodskolu stipendiju fonds Latvijas lauku bērniem
Fonds dibināts 2012. gadā, lai palīdzētu centīgiem lauku bērniem izmācīties ārodu, jo Latvijai
nepieciešami santekniķi, elektriķi, frizieres, pavāri, mehāniķi utt. (Mācības ārodskolā, kas atrodas
Latvijas teritorijā un “centība” ir stipendijas noteicošie faktori, nevis “labas atzīmes ” - tā šis fonds
atšķiŗas no pazīstamā Vītola fonda, kas atbalsta Latvijas visgudrākos jauniešus un ir domāts
mācībām augstskolā…)
Biju dalījusies draudzē ar savu sapni sarūpēt stipendijas lauku bērniem, kas vēlas mācīties, bet
ģimenes rocība ir par knapa un kam varētu būt arī “gŗūta galva”. Fonda sēklas naudu ziedoja
viena Klīvlandes Apvienotās draudzes ģimene un tādēļ pie LELBAs spējām izveidot Ārodskolu
stipendiju fondu Latvijas lauku bērniem.
LELBA Pārvalde apstiprināja fonda Darbības un Stipendiju noteikumus. Seko galvenie punkti:
Darbības noteikumi:
1. 2012. gadā pie LELBA dibināts šis fonds, lai palīdzētu trūcīgiem jauniešiem iegūt ārodskolas
izglītību Latvijā. ...
2. Fonda priekšsēdis ir LELBA pārvaldes apstiprināts uz trīs gadu termiņu.
3. Ex-oficio fondā var darboties LELBA pārvaldes priekšnieks/ce un LELBA jaunatnes nozares
vadītājs/a.
4. Fonda izmantojamie līdzekļi sastādās no pamatkapitāla augļiem/procentiem, draudžu,
organizāciju un privātpersonu ziedojumiem un novēlējumiem.
5. Fonda finances (kapitālu) pārrauga LELBA kasieris, vai LELBA apstiprināts kasieris fonda
kases apsaimniekošanai. Fonda kasieris, ja tāds ir, un LELBA kasieris un LELBA revidenti
uzstāda noguldījumu plānu un budžetu.
6. Stipendijas piešķiŗ uz attiecīga lūguma pamata, saskaņā ar stipendijas noteikumiem.
7. Stipendiatus ieteic fonds un apstiprina LELBA pārvalde.
Ārodskolu stipendiju noteikumi:
1. Kapitāls Ārodskolu stipendiju fondam Latvijas lauku bērniem sastādās no $100,000.00
USD ziedojuma.
2. Kapitāls noguldāms ilgtermiņa sertifikātos un stipendijām lietojami tikai augļi / procenti.
3. Stipendiju parasti piešķiŗ jauniešiem, kuŗi sekmīgi beiguši Latvijas pamatskolu vai
ģimnāziju,… dzīvo laukos, kam nepieciešams pabalsts un kuŗus ieteic viņu pagasts.
4. Kandidātus stipendijai var proponēt pagasts, skola vai kāds skolotājs, bet stipendiātu
izrauga fonds un apstiprina LELBA pārvalde.
5. Ārodskolai jāatrodas Latvijā.
6. Kandidātam nepieciešams attiecīgās skolas beigšanas diploms ar atzīmēm (vai
paskaidrojums no skolas kādēļ tāda nav kopā ar pēdejo skolas liecību), vismaz divas
atsauksmes no skolotājiem un / vai citas piemērotas personas, ar personīgu dzīves stāstu.
7. Stipendija sedz skolas naudu un palīdz ar iztiku (grāmatām, pārtikai, studentu mītnei - ja
nepieciešams, arī transportam). Sekmīgi nobeidzot mācības gadu, stipendiju piešķirs arī
nākamam mācības gadam - līdz pat programmas beigšanai (jaunietim jāiesūta sava liecība
un apraksts par mācības gadu).
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Fondā līdzdarbojas diakone Linda Sniedze Taggart. Paldies viņai par atsaucību un līdzdarbību!
2014. gada martā LELBA Pārvalde apstiprināja pirmos divus stipendiatus: viens no Vaives
pagasta, Cēsu novada mācijās Valmieras profesionālajā vidusskolā par Pavāru un otrs no
Matīšiem, Burtnieku novadā mācijās Smiltenes technikuma Transporta kursā.
2014/15 mācības gadā palika 1 stipendiāts jo otrs mācības nobeidza. Uz otro pusgadu klāt
pienāca jaunietis no Vaives pagasta - kuŗš mācijās Priekuļu technikumā par Autoelektriķi.
2015/16 mācības gadā stipendijas saņēma 2 jaunieši: 1 no iepriekšejā gada un, uz otro
semestri, jaunietis no Tirzas pagasta, Gulbenes novada, kuŗš mācijās Ogres technikuma
Mežsaimniecības nodaļā.
2016/17 mācības gadā bija 4 stipendiati. Diviem no 16/17 mācības gada piebriedrojās jauniete
no Bauskas novada, Vecsaules pagasta, kuŗa apgūst Viesmīles profesiju, Ogres technikumā. Ar 17.
gada janvāri stipendiju saņem jaunietis no Suntāža pagasta, Ogres novada, kuŗš apgūst
Mechatronisku sistēmu techniķa specialitāti Liepājas valsts technikumā. Vinš pats skaidro, ka “to
var salīdzināt ar robotu programmēšanu, labošanu, monēšanu.”
2017/18 mācības gadam stipendiju turpina saņemt jaunieši no Bauskas un Gulbenes novadiem.
Vēl gaidām izziņas no pārejiem...
Stipendijas palīdz segt ikmēneša izdevumus un kursam nepieciešamos “specapģērbus” un / vai
piederumus. Jauniešu stāsti ir aizkustinoši: vienu audzina, un ar savu pensiju uztur vecmāmiņa,
otru audzina māsa, citam māte ir invalīde, citam nav mātes, citam nav tēva. Kādam piešķirts
“trūcīga persona” status, jo ģimenes nav… Seko divi izvilkumi no jauniešu pateicības vēstulēm:
1. “Es ļoti pateicos par atbalstu, ko jūs man sniedzat. Ar to jūs man esat devuši jaunu skatījumu
uz dzīvi, piepildījuši manus sapņus un pats galvenais devuši man jaunus mērķus uz kuriem es
tiecos. Tādēļ jūsu ziedojumi man un manai ģimenei nozīmē ļoti daudz, tā palīdz man attīstīties.”
2.“Mācību gads bija piedzīvojumiem bagāts un neaizmirstams. Bez jūsu atbalsta tas noteikti
nebūtu izdevies! Liels, liels paldies visiem, kas iesaistījās!”
Aicinu ziedot šim fondam, lai spējam palīdzēt vairākiem jauniešiem, jo stipendijām izmantojami
pamatkaptitāla augļi. Ja kāds vēlas iesaistīties fonda darbā, lūdzu sazināties ar mani.
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Paldies! Bērniem ir jauns busiņš!
Mīļie draugi!
Pirms gada, ar LELBA pārvaldes atļauju, griezos pie draudzēm ar lūgumu atbalstīt jauna mazlietotu
9 vietīgu busiņa iegādi Zvannieku mājām. Busiņš, kas kalpojis vairāk kā 10 gadus un nobraucis
320,000+ km par Latvijas zemes ceļiem, bija nobraukts līdz kliņķim. Bija laiks pirkt citu - problēma, ka
nebija ar ko pirkt… Pateicoties jūsu atsaucībai 2016. gada novembrī Zvannieku saime iegādājās
mazlietotu 2015. g. Renault busiņu. Ienāca turpat $40,000.00 šim projektam - mazliet vairāk kā pusi
saziedoja Klīvlandes draudze un pārejā summa ienāca LELBAs kasē. Busiņš izmaksāja ap 25,000.00 eiro
(apmēram 30,000 USD) un samaksājām arī mašīnas apdrošināšanu. Precīzos skaitļus variet uzzzināt no
LELBAkasiera.
Zvannieku saime izsaka LIELU paldies par šo dāvanu, kā arī mīlestību! Vasarā LELBA kasieris
nosūtīja Zvanniekiem atlikušo summu ar ko viņi iegādāsies vieglo mašīnu, jo 20 bērnus vienā
busiņā nevar un nedrīkst sabāzt. (Derētu otrs busiņš, bet nesanāk…)
Par Zvanniekiem variet lasīt viņu mājas lapā: http://Zvannieki.lv. Kādu laiku angļu valodā
rakstīju "Blog" - to variet lasīt: http://zvannieki.blogspot.com. Šā brīža īpašā rūpe Zvanniekos ir
bērnu mutes veselība. Četriem jauniešiem nepieciešami ortodonta pakalpojumi, nevis dēļ
estētikas, bet gan sakodiena. Breketu izmaksa ir ap 400 eiro katram; katra pieregulēšana
maksā 20-30 eiro – reizini to ar 4! Citam jaunietim nepieciešami kādus zobus pat protezēt...
Paldies visiem ziedotājiem! Sarma Eglīte
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KASES PĀRSKATS – Andris Celherts
Pārņēmu kases darbu 2016. gada augustā. Pateicos Baibai Liepiņai kas starplaikā kārtoja
grāmatas. Kopš iesāku darbu LELBA pārvaldē kā kasieris, gribu ziņot sekojošo:
1) LELBA čeking konti Amerikā pārlikti Latvian Cleveland Credit Union.
2) Chase investment konti parlikti Thrivent Financial Services kur mums ir iespēja ne tikai
ieguldīt naudu bet ari pieteikties “grants”.
3) Danske Banka konts Latvia slēgts jo banka vairāk un vairāk likumus pieprāsa bankas
konta īpašniekiem sekot. Oktobrī pavadīju pilnu dienu Latvijā kārtojot bankas papīrus.
4) Naudas pārsūtīšanu uz Latviju tagad veic Latvian Cleveland Credit Union par $25.
Darbs turpinas saprast visas maksājumus un izdevumus pirms 2016. gada oktobra. Pārņemot
kasi, pirmos mēnešos vairāki maksājumi tika veikti lietojot Klīvlandes draudzes kontu līdz tam
brīdim kad varēja atvert LELBA kontu Klīvlandes kreditsabiedrībā. No 2016. gada oktobra kases
stāvoklis ir saprotams un kārtībā. Ziedojumi Zvannieku busam tika nosūtīti ar Latvian Cleveland
Credit Union palīdzību.
Ziņojumiem beigās pievienoju:
a) LELBA draudžu samaksātas nodevas pēdējiem trim gadiem
b) budžets
c) profit/loss statements pēdējiem trim gadiem.
Sarakstiem visiem ir sīkāka informācija pieejama, ja kāds to vēlās apskatīt.
LELBA kasieris Andris Celherts

REVIZIJAS KOMISIJA – Ingrīda Jansone.
Reviziju veiks Sinodes laika un ziņos par rezultātiem tad.
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VELEŠANU INSTRUKCIJA
LELBA PĀRVALDES PRIEKŠNIEKA, PĀRVALDES LOCEKĻU
UN REVIZIJAS KOMISIJAS LOCEKĻU VĒLĒŠANĀM
1.
Sinode, saskaņā ar Baznīcas Satversmes 13. panta b. punktu un 16., 17., 19., 20.,
21. un 22. pantiem, ievēl pārvaldes priekšnieku, pārvaldes trīs (3) garīgos un trīs (3)
laicīgos locekļus un trīs (3) revizijas komisijas locekļus uz trim (3) gadiem, ievērojot
sekojošo Satversmē paredzēto kārtību:
2.
Kandidāti pārvaldes priekšnieka amatam ir visi ordinētie garīdznieki, kas ir
kalpojuši latviešu draudzēs, kam vēlesau brīdī kopš ordinēšanas ir pagājuši ne
mazāk kā desmit (10) gadi, un kas nav pārsnieguši 72 gadu vecumu.
Pārvaldes priekšnieku ievēl atsevišķi ar sinodē reģistrēto lēmējtiesīgo
dalībnieku absolūto balsu vairākumu.
Ja pirmajā balsošanas gājienā neviens kandidāts nav dabūjis absolūto balsu
vairākumu, otrajā gājienā balso par diviem lielāko balsu skaitu ieguvušajiem
kandidātiem. Par pārvaldes priekšnieku tad ir ievēlēts tas kandidāts, kas iegūst
vienkāršo balsu vairākumu.
3.
Kandidātus pārvaldes un revizijas komisijas amatiem izrauga nominācijas
komisija, draudzes un sinode.
Kandidāti izraugāmi un nominējami tik lielā skaitā, lai mazāk balsu
dabūjušie kandidāti varētu skaitīties kā pārvaldes garīgo un laicīgo un revizijas
komisijas amatu kandidāti, kas automātiski stājas amatos, ja šāda vajadzība rastos.
4.
Pārvaldes un revizijas komisijas locekļus ievēl ar viekāršu balsu vairākumu.
Vienu un to pašu pārvaldes locekli nevar ievēlēt vairāk kā 3 reizes pēc kārtas. Pēc
viena sinodes perioda pārtraukuma to var atkal ievēlet no jauna nākamajiem
gadiem.
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LATVIEŠU EVANĢELISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS AMERIKĀ

SATVERSME
Pieņemta un apstiprināta 1983. gadā.
Mainīta 6. Sinodē, 1990. gadā, 7. Sinodē, 1993. gadā un 8. Sinodē, 1996. gadā.
I
Vispārējie noteikumi
1. Latviešu Evanģeliski Luteriskā
Baznīca Amerikā (saīsināti LELBA)
apvieno latviešu evanģeliski luteriskās
draudzes, kas darbojas Amerikas
kontinentos.
Piezīme: Latviešu evanģeliski
luteriskās draudzes, kas pieder arī pie
kādas
citas
luteriskas
Baznīcas,
pagaidām tiesīgas sastāvēt un darboties
Latviešu Evanģeliski Luteriskā Baznīcā
Amerikā ar tās satversmē un saistošajos
noteikumos paredzētām tiesībām un
pienākumiem.
2. Latviešu Evanģeliski Luteriskā
Baznīca Amerikā ir Latvijas Evanģeliski
Luteriskās Baznīcas ārpus Latvijas
reģionāla sastāvdaļa, darbojas uz šīs
satversmes un 1968. g. 14. maija
noteikumu
pamata
par
Latvijas
Evanģeliski Luteriskās Baznīcas darbību
ārpus Latvijas un savā iekšējā dzīvē ir
autonoma.
3. Baznīcas mērķis ir veicināt
reliģisko dzīvi, tradicijas un paražas
Baznīcā ietilpstošās draudzēs saskaņā ar
Svētajiem Rakstiem, Apustuļu, Nīkajas
un Atanazija ticības apliecībām,
nepārgrozīto Augsburgas konfesiju,
Mārtiņa Lutera lielo un mazo katķismu
un citiem Vienprātības grāmatā (Liber
Concordiae) sakopotiem rakstiem.
4. Baznīca ir inkorporēta publiski
tiesiska rakstura reliģiska organizācija.
Tās zīmogs angļu valodā ir "Latvian

Evangelical
America".

Lutheran

Church

in

II
Pārvaldes orgāni
Latviešu
Evanģeliski
Luteriskās
Baznīcas Amerikā pārvaldes orgāni ir:
sinode, Baznīcas pārvalde, revīzijas
komisija un apgabalu konferences.
Sinode
5. Baznīcas augstākās lēmēja
tiesības pieder šīs Baznīcas sinodei,
atskaitot jautājumus, kas piekrīt Latvijas
Evanģeliski
Luteriskās
Baznīcas
Virsvaldei
un
Archibīskapa
kompetencēm.
6. Sinodē ar lēmējtiesībām
piedalās:
Archibīskaps,
Amerikā
dzīvojošie Latvijas Ev. Lut. Baznīcas
Virsvaldes locekļi, Baznīcas pārvaldes
locekļi un revidenti, pārvaldes nozaru
un pastāvīgo komisiju vadītāji, Baznīcā
ietilpstošo draudžu mācītāji un diakoni
un tie mācītāji un diakoni kam nav
draudzes, bet kas atrodas apgabalu
prāvestu rīcībā, katra apgabala dāmu
komiteju referente un draudžu delegāti.
Katra draudze, kuŗas sastāvā pēdējo trīs
gadu laikā ir vismaz 20 pilntiesīgi aktīvi
draudzes locekļi par kuŗiem ir
samaksātas šīs Baznīcas obligātās
nodevas un kuŗā ir notikuši vismaz 6
dievkalpojumi gadā, latviešu valodā, pie
kam vismaz vienam to starpājābūt ar
Svēto Vakarēdienu, var sūtīt vienu
balstiesīgu delegātu. Draudzes, kuŗu
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sastāvā ir 251 un vairāk pilntiesīgi aktīvi
draudzes locekļi, par kuŗiem ir
samaksātas šīs Baznīcas obligātās
nodevas, no katriem šādiem pilniem vai
nepilniem 250 draudzes locekļiem var
sinodē sūtīt vienu balstiesīgu delegātu.
Prasības par 3 gadu periodu nav
attiecināmas uz jaundibinātām un
apvienotām draudzēm pirmajos trīs
gados.
7. Kārtējas sinodes sasaucamas ik
pa trim gadiem.
8. Ārkārtas sinodes sasaucamas, ja
to pieprasa Baznīcas pārvalde ar
revīzijas komisijas piekrišanu, vai trešā
daļa no Baznīcā ietilpstošām draudzēm.
9. Sinodes sasauc pārvalde un tās
izziņojamas vismaz divus mēnešus pirms
to sanākšanas. Sinodes ir pilntiesīgas pie
katra dalībnieku skaita.
10. Sinodes sēdes vada prezidijs,
kas sastādās no pārvaldes priekšnieka,
tāvietniekiem un diviem sinodes
izvēlētiem prezidija locekļiem. Sēdes
protokolē pārvaldes sekretārs un divi
sinodes
izraudzīti
protokolisti.
Protokolējami vienīgi lēmumi un sēžu
gaitas norise.
11. Sinode pieņem savus lēmumus
ar vienkāršu balsu vairākumu, izņemot
16.,
40., 42. un 43. pantos paredzētos
gadījumus.
12. Balsošana izdarama atklāti,
izņemot ja aizklātu balsošanu pieprasa
1/3
sinodes
dalībnieku.
Aizklāta
balsošana izdarāma, ja balso par
personām, bet arī tad var balsot atklāti,
ja visi sinodes dalībnieki tam piekrīt.
13. Sinodes uzdevumos ietilpst:
a. nospraust Baznīcas darba vadlīnijas;
b. ievēlēt pārvaldi un revīzijas komisiju
uz 3 gadiem;

c. noklausīties un apspriest pārvaldes un
revīzijas komisijas ziņojumus;
d. dot norādījumus pārvaldei budžeta
jautājumos un apstiprināt pārvaldes
darbības pārskatus;
e.
noteikt
draudžu
minimālos
maksājumus Baznīcai;
f. lemt par Baznīcas nekustamu īpašumu
iegūšanu,
apgrūtināšanu
un
atsavināšanu;
g. nodibināt dažādus fondus, nozares un
komisijas;
h.rūpēties
par
jaunu
teologu
sagatavošanu;
i.
noteikt 29. pantā paredzētos
apgabalus;
j. lemt par iestāšanos citās organizācijās;
k. lemt par satversmes grozīšanu;
l. morāli un materiāli atbalstīt Latvijas
Evanģeliski Luterisko Baznīcu ārpus
Latvijas tās Dieva valstības celšanas
darbā;
m. lemt par Latviešu Evanģeliski
Luteriskās
Baznīcas
Amerikā
likvidēšanu.
Pārvalde
14. Baznīcas izpildu organs un
garīgās dzīves vadītājs ir pārvalde.
15. Pārvalde sastāv no 4 garīgiem
un 3 laicīgiem locekļiem: priekšnieka,
prekšnieka garīgā vietnieka, priekšnieka
laicīgā vietnieka, sekretāra, kasieŗa un
diviem locekļiem.
16. a. Pārvaldes priekšniekam
jābūt
ordinētam
garīdzniekam.
Kandidāti priekšnieka amatam ir visi
ordinētie garīdznieki, kas ir kalpojuši
latviešu draudzēs, kam vēlēšanu brīdī
kopš ordinēšanas ir pagājuši ne mazāk
kā 10 gadi, un kas nav pārsnieguši 72
gadu vecumu.
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b. Pārvaldes priekšnieku ievēlē atsevišķi
ar sinodē reģistrēto dalībnieku absolūto
balsu vairākumu.
c. Ja pirmajā balsošanas gājienā neviens
pārvaldes priekšnieka amata kandidāts
nav dabūjis šādu balsu vairākumu, otrā
gājienā balso par diviem lielāko balsu
skaitu ieguvušiem kandidātiem. Par
pārvaldes priekšnieku ir ievēlēts tas
kandidāts, kas ieguvis
vienkāršo balsu vairākumu.
17. Pārējos pārvaldes locekļus ievēl
ar vienkāršu balsu vairākumu. Vienu un
to pašu pārvaldes locekli nevar ievēlēt
vairāk kā 3 reizes pēc kārtas. Pēc viena
sinodes perioda pārtraukuma to var
atkal ievēlēt no jauna nākamajiem
gadiem.
18. Ja ievēlētais pārvaldes loceklis
atsakās no amata, slimības dēļ to nespēj
pildīt, vai nomirst, viņa vietu pārvaldē
ieņem nākošais pārvaldes locekļa
kandidāts.
19. Kandidātus pārvaldes un
revīzijas komisijas amatiem izrauga
nominācijas komisija, draudzes un
sinode.
20. Nominācijas komisiju izrauga
pārvalde. Nominācijas komisija veic arī
visu
vēlēšanu
technisko
darbu
sagatavošanu. Nominācijas komisijas un
draudžu nominēto kandidātu saraksts
izsūtams 2 mēnešus pirms sinodes
visiem 6. pantā minētiem sinodes
balstiesīgiem dalībniekiem.
21. Kandidāti izraugāmi un
nominējami tik lielā skaitā, lai mazāk
balsu dabūjušie kandidāti varētu
skaitīties kā garīgo un laicīgo locekļu
kandidāti, kas automātiski stājas
amatos, ja šāda vajadzība rastos.
22. Sinodes balstiesīgo dalībnieku
sarakstu pārbauda pārvaldes izraudzīta
mandātu komisija. Balsošanas norisi

vada sinodes ievēlētie balsu skaitītāji un
pārbauda Baznīcas revīzijas komisija.
23. (Svītrots ar 7. sinodes lēmumu.)
24.
Pārvaldes
sēdes
sasauc
pārvaldes
priekšnieks
vai,
viņa
prombūtnes laikā, viņa
vietnieks.
25. Pārvaldes sēdes ir pilntiesīgas,
ja tajās piedalās vismaz 4 pārvaldes
locekļi, ieskaitot priekšnieku, vai viņa
prombūtnē, garīgo vietnieku.Pārvalde
savus lēmumus pieņem ar vienkāršu
balsu vairākumu. Balsošanas izdarāmas
ievērojot šīs satversmes 12. panta
noteikumus.
26. Pārvaldes kompetencēs ietilpst:
a. izpildīt sinodes lēmumus;
b. saskaņot un veicināt latviešu
evanģeliski luterisko draudžu darbību
Amerikā;
c. dibināt komisijas un komitejas un
apstiprināt to darbības noteikumus;
d. apstiprināt draudžu satversmes un
uzņemt Baznīcā jaunas draudzes;
e. sastādīt un kārtot Baznīcas garīgo
darbinieku sarakstu, ieteikt kandidātus
garīdznieku ordinācijai;
f. izmeklēt un lemt par sūdzībām pret
draudžu amatpersonām par rīcību, kas
vērsta pret šīs Baznīcas mērķiem;
g. rūpēties par garīgās literatūras
izdošanu un izplatīšanu, par svētdienas
skolām, jaunatnes darbu un citiem
garīgā darba veidiem;
h. izveidot un uzturēt sakarus ar citām
Baznīcām un Baznīcu apvienībām.
Revīzijas komisija
27. Pārvaldes darbības pārbaudei
sinode ievēlē uz 3 gadiem revīzijas
komisiju trīs locekļu sastāvā. Revīzijas
komisija no sava vidus izrauga
priekšsēdi, viņa vietnieku un sekretāru.
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28. Revīzijas komisijas sēdes
sasauc, pēc vajadzības, komisijas
priekšsēdis, vai viņa vietnieks. Revīzija
ir pilntiesīga, ja tajā piedalās 2 revīzijas
komisijas locekļi.
Apgabali, apgabalu konferences,
apgabalu prāvesti un laicīgie
pārstāvji
Baznīcas Virsvaldē
29. Baznīcā ietilpstošās draudzes
iedala apgabalos, kuŗu robežas nosaka
sinode, vai, sinožu starplaikā, pārvalde.
Pārvaldes lēmums apstiprināms nākošā
sinodē.30. Katru apgabalu pārzina
apgabala konferences uz 3 gadiem
ievēlēts apgabala prāvests.
a. Kandidāti apgabala prāvesta amatam
ir visi apgabalā ordinētie mācītāji;
b.
Apgabalu
prāvestu
vēlēšanas
procesam pielietojami 16. b. un c. panti;
c. Ja ievēlētais prāvests atsakās no
amata, slimības dēļ to nespēj veikt, vai
nomirst, sasaucama ārkārtēja apgabala
konference jauna apgabala prāvesta
ievēlēšanai. Līdz jauna apgabala
prāvesta ievēlēšanai, Baznīcas pārvalde
izrauga apgabala prāvesta vietas
izpildītāju.
31. Konference ievēlē uz 3 gadiem
arī savu laicīgo pārstāvi Baznīcas
Virsvaldē.
Kandidātus
izrauga
konference un ievēlē tos ar vienkāršu
balsu vairākumu. Ja ievēlētais pārstāvis
atsakās no amata, slimības dēļ to nespēj
veikt, vai nomirst, viņa vietā automātiski
stājas kandidāts, kas saņēmis lielāko
balsu skaitu. Ja tāda nav, apgabala
prāvests ieceļ vietas izpildītāju līdz
nākošai apgabala konferencei.
32. Apgabala prāvests sasauc
apgabala konferenci pēc vajadzības, bet
ne retāk kā katru otro gadu. Par

konferences
sasaukšanu
prāvests
informē pārvaldes priekšnieku.
33. Apgabala konferencē ar lēmēja
tiesībām
piedalās
Archibīskaps,
pārvaldes priekšnieks, pārvaldes locekļi,
revidenti, nozaŗu vadītāji, 6. pantā
minētie apgabalā ietilpstošo draudžu
garīdznieki, ievēlētie apgabala valdes
locekļi, apgabala dāmu komiteju
referente, draudžu laicīgie delegāti,
saskaņā ar tā paša 6. panta
noteikumiem, un apgabala laicīgais
pārstāvis Baznīcas Virsvaldē.
34. Konferences ir pilntiesīgas pie
katra dalībnieku skaita.
35.
Konferences
izziņošana,
vadība, lēmumu pieņemšana un
balsošana izdarāma attiecīgi piemērojot
šīs satversmes 9., 10., 11., 12., 16., 17. un 21.
pantos paredzētos noteikumus.
36. a. Apgabala prāvests apstiprina
apgabala garīdzniekus, kuŗiem ir
balstiesības sinodē, 6. panta ietvaros.
b. Uz vakantu draudzes mācītāja vietu
garīdznieks var kandidēt tikai ar
attiecīgāapgabala prāvesta piekrišanu.
c. Apgabala darbu regulē šī satversme
un
apgabalā
izstrādāti
darbības
noteikumi. Ja šādi darbības noteikumi ir
pieņemti, tos, pirms to spēkā stāšanās,
apstiprina Baznīcas pārvalde.
Dievkalpojumu kopas
37. Par dievkalpojumu kopām ir
saucamas
latviešu
evanģeliski
luterticīgo vienības, kuŗās ir mazāk par
20 locekļiem, vai kuŗās notiek mazāk kā
6, bet vismaz 4 dievkalpojumi gadā,
kuŗus latviešu valodā vada Baznīcas
apstiprināts mācītājs vai diakons.
38. Dievkalpojumu kopas ir
pakļautas apgabala prāvestam un, ja
iespējams, savu darbību saista ar
ģeografiski tuvāko Baznīcā sastāvošo
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draudzi. Apgabala prāvesta pienākums
ir rūpēties par šo kopu garīgo aprūpi.
39. Kopu darbību tuvāk regulē
Baznīcas pārvaldes izstrādāti, vai
apstiprināti, noteikumi, piemēroti katrai
atsevišķai dievkalpojumu kopai.
III
Satversmes grozīšana
40.
Latviešu
Evanģeliski
Luteriskās Baznīcas Amerikā satversmi
var grozīt sinode ar 2/3 reģistrēto
sinodes balstiesīgo dalībnieku balsīm,
vai rakstveida nobalsošanā, ja par šādu
nobalsošanas veidu lemj pārvalde, un
par grozījumiem rakstveidā nobalso 2/3
no satversmes 6. pantā minētiem sinodes
balstiesīgiem locekļiem.
41. Satversmes grozījumus var
ierosināt:
a. Baznīcas pārvalde;
b. apgabala konference,
c. draudze.
Ierosinājumi rakstveidā iesniedzami
pārvaldei vismaz 1 gadu pirms nākošās
sinodes. Pārvalde sagatavo satversmes
grozījumu projektus nobalsošanai un
izsūta tos 2 mēnešus pirms sinodes
sanākšanas, vai rakstveida nobalsošanas
dienas, visiem 6. Pantā minētiem
sinodes balstiesīgiem locekļiem. Šī
darba veikšanai pārvalde izrauga īpašu
komisiju, izstrādājot īpašas instrukcijas.
IV
Likvidācija
42. Latviešu Evanģeliski Luteriskās
Baznīcas Amerikā likvidāciju var
ierosināt šīs Baznīcas sinode ar 2/3,
satversmes 6. pantā minēto, sinodē
reģistrēto balstiesīgo locekļu balsīm.

43.
Likvidācijas
izlemšanai
sasaucama likvidācijas sinode. Baznīca
likvidējama, ja par likvidāciju balso 3/4,
satversmes 6. pantā minēto, sinodē
reģistrēto balstiesīgo locekļu vairākums,
vai rakstveida nobalsošanā, ja sinode
nolemj to izdarīt rakstveidā, un par
Baznīcas likvidāciju nobalso 3/4
satversmes 6. pantā minēto sinodes
balstiesīgo locekļu. Reizē ar lēmumu par
Baznīcas likvidāciju tāpat izlemjams arī
likvidācijas veids.
44.
Ierosinājuma
projekti
sagatavojami un izsūtami ievērojot šīs
satversmes 41. panta noteikumus.
45. Visi Baznīcas īpašumi un citi
aktīvi nododami Latvijas Evanģeliski
Luteriskai Baznīcai ārpus Latvijas, vai, ja
tādas nebūtu, Latviešu evanģeliski
luteriskām draudzēm Amerikā, kuŗas
pastāv likvidācijas brīdī, vai, ja tādu
vairs tai laikā nebūtu, Luterāņu Pasaules
Federācijai, jeb tās pēcnācējai.
46. Baznīcas likvidācijas lēmums
apstiprināms Archibīskapam.
V
Apstiprināšana
47. Šī satversme un tās grozījumi
stājas spēkā, kad to apstiprinājusi
Baznīcas Virsvalde.
Šo satversmi Latvijas Evanģeliski
Luteriskās
Baznīcas
Virsvalde
apstiprinājusi 1983. gada 15. novembrī.
Maiņas pieņemtas 1990. gada, 1993. gada
un 1996. gada sinodēs un Baznīcas
Virsvalde tās apstiprinājusi sinodēm
sekojošās plenārsēdēs.
1998.g. 18. jūn. - JIP
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LELBA XIV SINODES REZOLŪCIJAS, Milvokos 2014. gada 26. oktobrī
1. Rezolūcija
Rezolūcija iesniegta no darba grupas "Garīgās prakses-meditācija un lūgšanas mūsu ticības
svētceļojumā" (māc. Aija Graham/māc. Dace Zušmane)
Iepriekš iesniegtā rezolūcija bija sadalīta četrās daļās. Māc. Sarma Eglīte izteicās, ka šis būtu
Evaņģelizācijas nozares darbs un būtu jāiesaista nozari tajā rezolūcijā.
Rezolūcija tika pārrakstīta.
Iesaka Evaņģēlizācijas nozarei sadarbībā ar pārvaldi piedāvāt draudzēm veidus, kā integrēt
garīgās dzīves padziļināšanas ideju mūsu draudzēs, ierosinot izkopt garīgās prakses-celsmes
stundas, lūgšanu un meditāciju grupas un regulāros "retreats".
Vienbalsīgi nobalsoja par šo rezolūciju.
2. Rezolūcija
Rezolūcija iesniegta no darba grupas "Ko mācīsim saviem bērniem? Kā darbosimies mūsu
latviešu skolās, draudzēs un nometnēs: (Māra Šlesere/Voldemārs Pelds)
Sinode aicina svētdienas skolas nozari izveidot programmu un materiālus svētdienas skolām.
Vienbalsīgi nobalsoja par šo rezolūciju.
3. Rezolūcija
Voldemārs Pelds un Mārīte Šlesere iesniedza rezolūciju.
Lūgums publicēt LELBA un LELBĀL fondu mērķus un darbības noteikumus LELBAs mājas lapā.
Rezolūcija īstenojās un pat ir daļēji paveikta mājas lapā. Prāv. Anita Vārsberga-Pāža izkārtos, ka
kāds no Vašingtonas, DC palīdzētu elektroniski šo darbu izpildīt.
Vienbalsīgi nobalsoja par šo rezolūciju.
4. Rezolūcija
Voldemārs Pelds un Mārīte Šlesere iesniedza rezolūciju, proponējot paaugstināt LELBAs nodevas
no $11 uz $25.
Izcēlās liela pretestība par šo proponējumu. Īpaši no Kanādas draudzēm, kurām arī būtu jāmaksā
līdzīgas nodevas ELCIC.l
Prāv. emer. Fritz Kristbergs izteicās, ka Toronto tas būtu ļoti grūti praktiski izpildīt. Kanādas
valsts to arī nepieļautu, jo tur ir jāseko stingriem noteikumiem. Kanadas labdarbības likumi
stingri ierobežo piederības maksu ārpus Kanādas organizācijām.
Raita Jergensen izteicās, ka Denveras draudzes to nevarētu atļauties.
Māc. Sniedze izteicās, ka mēs novērtējam, ko mēs saņemam. Lai noteiktu, par cik pacelt, ir
vajadzīgs budžets un nav pamata tādam paaugstinājumam. Fondos ir nauda, varbūt ņemt no
tiem, lai izpildītu iztrūkumu.
Prāv. Lauma Zušēvica iesaka pārrakstīt šo rezolūciju un lietot fondus. Rezolūcija tiek pārrakstīta.
Sinode uzticās pārvaldei pārskatot budžetu, paaugstināt LELBAs nodevas no $11 uz $12 un
proponējam lietot LELBA fondus, ja ir vajadzība.
Māc. Aivars Pelds ierosina paaugstināt par $1 dolāru katru gadu līdz nākamai sinodei.
Tia Abula lūdz publicēt rezolūcijas visām draudzēm, lai draudzes locekļi būtu informēti, jo
budžets vien visu neatspoguļo.
Daina Kalniņa prasīja, kā vispār var balsot par naudas lietām, ja budžets nav apstiprināts.
Prāv. Anita Vārsberga Pāža atgādina, ka ja ir labs projekts, līdzekļus varam sameklēt.
Nobalsoja par šo rezolūciju. Atturas - 2
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5. Rezolūcija
Māc. Sarma Eglīte, prāv. Anita Vārsberga Pāža un Jānis Šulcs iesniedza šo rezolūciju.
Lūdzam LELBAs pārvaldei izmaksāt papildpensijas no ienākušajiem ziedojumiem un no
papildpensijas fonda. Fonda līdzekļiem nokrītot zem $5,000 un ja vajadzība pēc papildpensijām
vēl būtu, lūdzam pārvaldei vērsties pie draudzēm ar lūgumu pēc ziedojumiem.
Prāv. emer. Fritz Kristbergs atgādina, ka pārvalde uzstāda budžetu.
Papildpensijas fondā tiek brīvprātīgi ziedots. Doma būtu turpināt to darīt. Atgādinājums un
apstiprinājums tam darbam, kas jau notiek.
Nobalsoja par šo rezolūciju. Atturas - 1
6. Rezolūcija
Sadzirdot LIRS nozares vadītājas rūpes, šo rezolūciju iesniedza māc. Sarma Eglīte, Sandra Kalve
un māc. Daira Cilne.
Lūgums LELBAs pārvaldei apsvērt iespēju apvienot LIRS nozari ar Palīdzības nozari un lūgums
jaunai nozarei regulāri reizi gadā vai ik par diviem gadiem rīkot līdzekļu vākšanas akciju, kā
piemēram "Priecīgas Pēdas". Kā arī LELBAs budžetā paredzēt līdzekļus LELBAs pārstāvja
izdevumiem LIRS oficiālās sēdēs un svarīgos pasākumos.
Māc. Sarma Eglīte izteicās māc. Ilzes Larsen vietā, ka līdz šim LIRS ir segusi visus pārstāvju
izdevumus un, ka tas ir ļoti nepareizi. LELBA-i vajadzētu segt tos izdevumus.
Nobalsoja par šo rezolūciju. Pret - 1
7. Rezolūcija
Mārtiņš Pūtelis, Uģis Grīnbergs un Silvija Kļaviņa-Barshney iesniedza šo rezolūciju.
Iesniegtā rezolūcijā bija lūgums ziedot soliem un skaņu sistēmai Gaŗezerā.
Vairāki izteicās par šo jautājumu. Tas ir Gaŗezera budžeta jautājums. Ir jau saziedoti līdzekļi
brīvdabas baznīcas remontam. Kāpēc Gaŗezeŗa budžetā neparādās šīs summas?
Pārrakstīja šo rezolūciju un mainīja uz “brīvdabas baznīcas remontiem”.
Gaŗezeŗa 50. gada jubilejas iezīmē un, apzinoties Gaŗezera nozīmi audzinot nākamo kristīgo un
latvisko paaudzi, aicinām LELBA un/vai tās draudzes, Gaŗezeram dāvināt līdzekļus brīvdabas
baznīcas remontiem.
Nobalsoja par šo rezolūciju. Pret – 4 Atturas - 9
8. Rezolūcija
Mārīte Šlesere un Voldemārs Pelds iesniedza šo rezolūciju.
Atbildot uz to, ka mūsu latviešu draudzēs nav pietiekami daudz personu, kas jūtas sagatavotas
vai spējīgas veikt kristīgās audzināšanas darbu latviešu draudzes skolās, lūdzam LELBAs
pārvaldi meklēt iespēju izstrādāt un rīkot kristīgās audzināšanas vadītāju kursus tiem, kam nav
šādas pieredzes.
Vienbalsīgi nobalsoja par šo rezolūciju.
9. Rezolūcija
Māc. Aivars Pelds un Mārīte Šlesere iesniedza šo rezolūciju. Iesniegtā rezolūcijā bija lūgums
pārskaitīt $150,000 no Pastorālā Fonda uz Archibīskapa Algas fondu.
Prāv. Daira Cilne izteicās, ka nevajadzētu Pastorālo fondu iztukšot.
Jānis Šulcs ierosināja sadalīt to summu. Rezolūciju pārrakstīja ar šo maiņu.
Lūgums pārskaitīt $99,000 no Pastorālā Fonda Archibīskapa Nākotnes Algas Fondā.
Nobalsoja par šo rezolūciju. Pret - 1
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10. Rezolūcija
Jānis Eizis un Voldemārs Pelds iesniedza šo rezolūciju.
Lūgums Sinodei apsvērt ieteikumu pārvaldei ieguldīt zināmu summu ieguldījumu fondos, kas
iespējams dotu lielākus peļņas procentus, kaut arī nestu lielāku risku, kā tagadējie ieguldījumu
fondi.
Nobalsoja par šo rezolūciju. Pret – 1 Atturas - 1
11. Rezolūcija
Rezolūcija iesniegta no darba grupas "Kur vienas durvis aizveras, Dievs atver citas: Jaunas
iespējas misijas darbā mūsu baznīcā." (māc. Daina Salnīte/māc. Gija Galiņa)
Uzticēt pārvaldei sadarbībā ar Ārmisijas nozari apsvērt to a) ka Ārmisijas nozarei būtu jāpaliek
kā atsevišķai nozarei, b) atrast ārmisijas definīciju mūsu baznīcas kontekstā, c) saredzēt
jaunas iespējas mūsu ārmisijas darbā, kas kultivētu mūsu kalpošanas prieku un stiprinātu mūsu
ticību, d) novirzīt kasē esošos līdzekļus jauniem izstrādātiem ārmisijas projektiem, e) izteikt
pateicību cilvēkiem, kas devuši savu ieguldījumu LELBAs ārmisijā - diak. Vijai Klīvei, māc.
Tālivaldim Šmitam un Annai Šmitai.
Prāv. Lauma Zušēvica izteicās par to, ka Ārmisijas nozares vadītāja nav klāt, bet lūdza saskaņā ar
viņu apsvērt un izvērtēt iesniegto rezolūciju. Visiem bijušajiem darbiniekiem pienākas liela
pateicība.
Nobalsoja par to, ka Ārmisijas nozarei būtu jāpaliek kā nozarei.
Nobalsoja uzticēt pārvaldei lemt par turpmāko darbību.
Nobalsoja par pateicību visiem iepriekšējiem ārmisijas darbiniekiem.

12. Rezolūcija
Rezolūciju komisija iesniedza šo rezolūciju.
Ietiekums pārvaldei meklēt un aicināt draudžu locekļus, kuriem būtu prasme un spējas veikt
draudžu un baznīcas īsa laika projektus - īpaši izkārtojot technoloģijas (video reklāmai,
informācijai, telefonu apps, utt.). Piemēram, LELBAs priekšnieka vai archibīskapes uzrunas
video versijā. Nolūks būtu veicināt informācijas izplatīšanu par LELBA un LELBĀL darbu un
misiju pasaulē.
Nobalsoja par šo rezolūciju. Pret - 1
13. Rezolūcija
Rezolūciju komisija iesniedza šo rezolūciju.
Rezolūciju komisija iesniedza lūgumu turpināt darbu bīskapa amata apzīmējuma izpratnes
definēšanā. Jautājums apspriežams Baznīcas Virsvaldes kontekstā. (Skat. XIII Sinodes res. #14).
Šo rezolūciju pārrakstīja.
Pārvaldei izmeklēt draudžu locekļus, kas būtu ar mieru uzņemties īpašus projektus par
archibīskapa darba definīcijām.
Nobalsoja par šo rezolūciju. Pret - 1
14. Rezolūcija/15. Rezolūcija
Rezolūciju komisija iesniedza šīs rezolūcijas.
Izteikt pateicību Tijai Abulai par to, ka viņa 9 gadus nokalpojusi kā pārvaldes priekšnieces
sekretāre, veicot lielu darbu arī sadarbojoties ar LELBĀL. Izteikt pateicību Milvoku draudzei par
lielo darbu rīkojot Sinodi.
Nobalsoja un šo rezolūciju pieņēma ar aklamāciju un aplausiem.
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ARCHIBĪSKAPA NĀKOTNES ALGAS FONDS - ZIEDOTĀJU SARAKSTS
Datums: 21.IX.2017
KOPĒJĀ SUMMA ZIEDOJUMU DATUMI

PIEZĪMES
DRAUDZES LOCEKLI

LELBA DRAUDZES
Austrumu Apgabalā
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Bostonas Trimdas
Bukskauntija un apkārtnes
Džamaikpleinas Trisvienibas Bost.
Dienvidfloridas
Filadelfijas Sv. Jana
Mančestera
Ņubransvikas un Leikvuda
Ņujorkas
Sv. Pētersburgas
Ročesteras Krusta
Sirakūzu Apvienotā Kristus
Skenektedijas
Vašingtonas
Vilimantikas
Karakasas, Venecuēlā
Sanpaulas, Brazilija
Argentīnas
APGABALA KOPSUMMA

4,925.00

2015

5,850.00
4,200.00
5,200.00
32,000.00
2,750.00

2016
2016, 2009
2012
2015
2015, 2012, 2011

2,500.00
17,500.00
3,000.00

2011
2015, 2014
2009

77,925.00

1

$1,000 no Salas novada
2015: $1800

ARCHIBĪSKAPA NĀKOTNES ALGAS FONDS - ZIEDOTĀJU SARAKSTS
Datums: 21.IX.2017
KOPĒJĀ SUMMA ZIEDOJUMU DATUMI

PIEZĪMES

LELBA DRAUDZES
Vidienes Apgabalā
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Aijovas
Čikāgas Ciānas
Čikāgas Sv. Pētera
Deitonas
Detroitas Sv. Pāvila
Grandrapidu
Indianapoles
Klīvlandes Apvienotā
Kolumbus
Lansingas
Linkolnas

12 Kalamazū Apvien.
13 Milvoku Sv. Trīsvienības ar
a. Fodulakas Kopu
b. Visk. Rapidu Kopu
14 Mineapoles un Sv. Paula
15 Omaha
16 Pitsburgas Kopa
17 Saginavas
18 St. Luisa
19 Sinsinati Miera
APGABALA KOPSUMMA

3,800.00
4,675.00
8,150.00

2008
2014
2017, 2015, 2013

1,540.00
5,000.00
6,000.00
15,075.00

2014, 2013, 2009
2015
2015, 2013
2015, 2011

1,207.00
3,000.00
5,720.00
4,000.00

2014
2017, 2014
2015, 2014, 2013,
2010, 2009
2011

4,700.00
1,550.00

2014, 2013, 2011
2011

1,550.00
250.00

2017, 2011, 2009
2011

66,217.00
2

$200 no Strautnieku ģimenes

ARCHIBĪSKAPA NĀKOTNES ALGAS FONDS - ZIEDOTĀJU SARAKSTS
KOPĒJĀ SUMMA ZIEDOJUMU DATUMI
LELBA DRAUDZES
Rietumu Abgabalā
1 Denveras
2 Dienvidkalifornijas
3 Kolorādo Springu
4 Oklandes
5 Oregonas
6 Sandjego
7 Sietlas
8 Takomas
9 Vankūveras
10 Ziemeļkalifornijas
APGABALA KOPSUMMA

4,000.00
4,000.00
1,000.00
500.00
2,900.00
5,000.00
13,265.10

2010
2014
2009
2014, 2013
2017
2015

582.62
1,810.00
33,057.72

2014, 2013, 2012
2014, 2013, 2012

9,050.00

2014, 2013

3,388.42

2016

28,950.00

2016

Kanādas Apgabalā
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Bufalo
Edmontonas Kopa
Hamiltonas Kristus
Kalgarijas
Kitčeneras Kopa
Montreālas Trīsvienības
Otavas
Sadbenijas
Sv. Katrīnas
Toronto Austrumu
Toronto Sv. Andreja
Toronto Sv. Jāņa
APGABALA KOPSUMMA

41,388.42
3

Datums: 21.IX.2017
PIEZĪMES

ARCHIBĪSKAPA NĀKOTNES ALGAS FONDS - ZIEDOTĀJU SARAKSTS
KOPĒJĀ SUMMA ZIEDOJUMU DATUMI
ALELDA DRAUDZES

26,769.27

2015, 2014

13,480.00

2014, 2013

4,091.88

2016, 2014, 2013,
2011, 2009

Datums: 21.IX.2017
PIEZĪMES
DRAUDZES LOCEKLI

LELB - LIELBRITĀNIJĀ

LELB - VĀCIJĀ

LELB - ZVIEDRIJĀ

$542.00 no Stokholmas dr.

ATSEVIŠĶI ZIEDOTĀJI
Elga Ronis
Anna Ābele
māc. D. Jansone
Aivars Rozenbergs
KOPSUMMA

2,000.00
200.00
50.00
50.00
2,300.00

2012, 2011, 2010,
2009, 2008

DAŽĀDI
Austrumu Apgabala Dāmu konf.
Baznīcas Virsvalde
LELBA
KOPSUMMA

2,000.00
13,200.00
95,000.00
110,200.00

2015, 2014
2015

4

Ieskaita $1,000 no Salas nov.
Dāmām

ARCHIBĪSKAPA NĀKOTNES ALGAS FONDS - ZIEDOTĀJU SARAKSTS

KOPĀ FONDĀ SAZIEDOTS
NOGULDĪJUMU PEĻŅA
KOPSUMMA

$
$
$

375,429.29
31,944.16
407,373.45

IZMAKSĀTS NO FONDA

$

59,000.00

FONDĀ UZ 2017.G. 21. SEPT.

$

348,373.45

Datums: 21.IX.2017

PIEZĪMES:
1. Fonds tika dibināts 2005.gadā ar $3,000 ziedojumu no Baznīcas Virsvaldes
2. No fonda līdzekļiem uz šodienu $278,485.78 ir noguldīti ThriVent Financial biržas kontā (TY4-154878),
un $69,887.67 ir noguldīti Latviskā Mantojuma Kreditsabiedrībā (Konts # 1467).
3. Fonds izmaksā $2,000.00 mēnesī atlīdzību arch. Laumai Zušēvicai.

iap/kmck 9/21/17

5

LELBA draudžu nodevas par trim gadiem kopš LELBA XIV Sinodes
Aijovas
Bostonas Trimdas
Buffalo Martina
Cikâgas Ciânas
Cikâgas Sv Petera
Deitonas
Denveras
Detroitas Sv Pâvila
Dienvidkalifornijas
Filadelfijas Sv Jâòa
Grandrapidu
Indianapoles
Iowa Latvian Ev Luth Church
Jamaica Plain Trinity Latvian luth. Churc
Kalamazû Apvienotâ
Klîvlandes Apvienotâ
Kolorado Springu
Lansing Latvian Lutheran Church
Latvian Ev Luth Congregation FL
Linkolnas Apvienotâ
Manchester Draudze
Milvoku Sv Trîsvienîbas
Mineapoles un St.Paulas
Nubransvikas un Leikvudas
Nujorkas
Oaklandes
Omahas
Oregonas
Pitsburgas
Rochester Krusta Dr.
Saginavas
San Diego
Schenectady
Seatles
Sirakcuse Latvian Ev. Lutheran
St Peterburgas
Toronto Sv Andreja
Toronto Sv Jana
Vankuveras
Vankuveras Evang. Lutheran
Vasingtonas
Vilimantikas
Ziemeïkalifornijas
(blank)
Grand Total

$819.00
$3,190.00
$900.00
$5,324.00
$9,824.00
$794.50
$1,320.00
$1,410.00
$3,135.00
$4,575.00
$3,553.00
$3,960.00
$1,639.00
$3,782.00
$8,800.00
$10,757.00
$100.00
$1,430.00
$638.00
$6,068.00
$2,631.00
$10,055.00
$9,411.00
$3,484.00
$18,410.00
$994.70
$286.00
$2,145.00
$165.00
$2,728.00
$1,212.00
$1,137.00
$1,089.00
$4,700.00
$803.00
$2,607.00
$6,193.00
$7,920.00
$495.00
$357.50
$14,883.00
$2,134.00
$4,216.00
$4,000.00
$174,074.70

LELBA

2:19 PM
09/20/17
Cash Basis

Balance Sheet
As of September 20, 2017
Sep 20, 17

ASSETS
Current Assets
Checking/Savings
100 CAD · SAVINGS ACCOUNTS - CAD$
1078 · Latvian Credit Union LTD
1079 · Membership Share
Total 100 CAD · SAVINGS ACCOUNTS - CAD$
100 USD · SAVINGS ACCOUNTS USD$
1000 · LCCU - Share Account
Total 100 USD · SAVINGS ACCOUNTS USD$
200 USD · CHECKING ACCOUNTS - USD$
1018 · LCCU - Checking
Total 200 USD · CHECKING ACCOUNTS - USD$
300 · Thrivent Mutual Funds
301 · Thrivent Mutual Funds 95-994134
302 · Thrivent Mutual Fund 465-994134
Total 300 · Thrivent Mutual Funds
Total Checking/Savings
Accounts Receivable
10000 · Accts Rec - Karlis Zols Loan
Total Accounts Receivable
Total Current Assets
TOTAL ASSETS
LIABILITIES & EQUITY
Equity
3 · Opening Bal Equity
3000 · Fund Accounts
3001 · Arodskolas Stipendijas
3002 · Elizabates-Nuarkas fonda
3003 · Martinsona Mantojums
3004 · Jaunatnes Fonds
3005 · Arch. Kundzina Fonds
3006 · Ricibas kapitals
3007 · Palidziba Latvijai (Reserves)
3008 · Palidziba Latvijai (Ricibas)
3011 · Palidziba Sibirijai - St. Peter
3012 · Papildpensijas Fonds - Latvia
3013 · Papildpensijas Fonds
3014 · Arhibiskapa Algas Fonds
3015 · Sinode
2014 · Sinode - 2014
Total 3015 · Sinode
3016 · Ritdienas Fonds
Total 3000 · Fund Accounts
3200 · Pastoral Fund
3200-1 · Pastoral Fund - Burial Assistan
Total 3200 · Pastoral Fund
3300 · Texas Disaster Relief Donations
3400 · Thrivent Fund Balances
3401 · Namturiba
3402 · Abas valodas
3403 · Skolas Nozare
3404 · BLUM
3405 · Enkurs un Sparni
Total 3400 · Thrivent Fund Balances
Net Income
Total Equity
TOTAL LIABILITIES & EQUITY

179,996.05
5.00
180,001.05
100.04
100.04
9,677.44
9,677.44
95,000.00
95,000.00
190,000.00
379,778.53
13,932.83
13,932.83
393,711.36
393,711.36

39,424.66
118,886.93
15,067.00
75,718.00
3,131.00
18,532.00
36,200.00
34,363.00
1,360.00
10,831.00
10,281.00
10,281.00
6,535.59
14,000.00
14,000.00
1,079.75
356,266.27
1,000.00
1,000.00
4,253.00
717.00
4,500.00
9,453.00
7,903.00
3,062.00
25,635.00
-32,867.57
393,711.36
393,711.36
Page 1 of 1

LELBA

1:35 PM

Profit & Loss

09/16/17
Cash Basis

February 1 through September 16, 2017
Feb 1 - Sep 16, 17
Ordinary Income/Expense
Income
4 · Ziedojumi
4010 · Indiv/business ziedojumi

19,620.00
19,620.00

Total 4 · Ziedojumi
4700 · Income Garezera Iesvetes Saiets
4700-17 · Garezera Iesvetes Saiets-2017

280.00
280.00

Total 4700 · Income Garezera Iesvetes Saiets
4930 · Publikacijas
4933 · Samakasa / Gramatam / CB

280.00
280.00

Total 4930 · Publikacijas
5 · Gadkartejie Ienakumi
5010 · LELBA Nodevas
5110 · Paplidpensijas
5115 · Noguldijumu Augli - USD $$$
5115-1 · % Income - LCCU Share Acct
5115-2 · % Income - LCCU Check Acct
5115-5 · % Income-Chase Fixed
5115-51 · Gain / Loss Chase Fixed
5115-6 · % Income-Chase Other
5115-61 · Gain / Loss Chase Other
Total 5115 · Noguldijumu Augli - USD $$$
5200 · % Income - Karlis Zols Loan
Total 5 · Gadkartejie Ienakumi
Total Income
Gross Profit
Expense
6040 · Bank Service Charges
6041 · Wire Fees - LCCU
Total 6040 · Bank Service Charges
6090 · LELBAL Nodevas
6100 · Computer and Internet Expenses
6110 · Network Expenses
Total 6100 · Computer and Internet Expenses
6140 · Charitable Contributions
6140-2 · Zvannieki Bus Donations
6140-3 · Ciravas
6140-4 · Jaunatne Ar Misiju - Riga
6140 · Charitable Contributions - Other
Total 6140 · Charitable Contributions
6330 · Insurance Expense
6450 · Pastorala Palidziba
7200 · Salaries & related expenses
7210 · Honorars
7220 · Salaries & wages - other
Total 7200 · Salaries & related expenses
8100 · Non-personnel expenses
8190 · Rent - LELBA Archive Space
Total 8100 · Non-personnel expenses

19,253.00
119.00
0.04
12.80
1,061.52
1,200.56
378.24
2,361.67
5,014.83
291.94
24,678.77
44,858.77
44,858.77

225.00
225.00
22,500.00
293.55
293.55
11,400.00
17,019.00
1,726.50
3,695.40
33,840.90
753.00
6,100.00
13,750.00
-1,787.50
11,962.50
1,650.00
1,650.00

Page 1

LELBA

1:35 PM

Profit & Loss

09/16/17
Cash Basis

February 1 through September 16, 2017
Feb 1 - Sep 16, 17
8300 · Travel & meetings expenses
8310 · Travel & Lodging
8311 · Mileage
8313 · Air Fare
8314 · Gasoline, Tolls
8315 · Parking
8316 · Car Rental
8317 · Taxi, cab, Uber, etc.
Total 8310 · Travel & Lodging
8318 · Meal Expense
Total 8300 · Travel & meetings expenses
8700 · Garezera Iesvetes Saiets
8700-17 · Garezera Iesvetes Saiets-2017
Total 8700 · Garezera Iesvetes Saiets
Total Expense
Net Ordinary Income
Net Income

216.63
169.98
216.68
138.19
238.73
65.00
1,045.21
102.00
1,147.21
41.27
41.27
78,513.43
-33,654.66
-33,654.66

Page 2

LELBA

1:34 PM

Profit & Loss

09/16/17
Cash Basis

February 2016 through January 2017
Feb '16 - Jan 17
Ordinary Income/Expense
Income
4 · Ziedojumi
4010 · Indiv/business ziedojumi

59,457.50
59,457.50

Total 4 · Ziedojumi
4850 · Seminari-Registracijas
4851 · DD2016
4850 · Seminari-Registracijas - Other

360.00
240.00
600.00

Total 4850 · Seminari-Registracijas
5 · Gadkartejie Ienakumi
5010 · LELBA Nodevas
5110 · Paplidpensijas
5115 · Noguldijumu Augli - USD $$$
5115-5 · % Income-Chase Fixed
5115-51 · Gain / Loss Chase Fixed
5115-6 · % Income-Chase Other
5115-61 · Gain / Loss Chase Other
Total 5115 · Noguldijumu Augli - USD $$$
5116 · Noguldijumu Augli - CAD $$$
5115-4 · % Income-Latvain Ltd. Savings
Total 5116 · Noguldijumu Augli - CAD $$$
Total 5 · Gadkartejie Ienakumi
Total Income
Gross Profit

54,640.00
260.00
2,292.73
5,813.36
758.31
5,878.92
14,743.32
1,545.43
1,545.43
71,188.75
131,246.25
131,246.25

Expense
6040 · Bank Service Charges
6090 · LELBAL Nodevas
6091 · LELBAL Misijas Fondam
6100 · Computer and Internet Expenses
6110 · Network Expenses
Total 6100 · Computer and Internet Expenses
6140 · Charitable Contributions
6140-1 · Latvian Foster Family Associati
6140-2 · Zvannieki Bus Donations
6140 · Charitable Contributions - Other
Total 6140 · Charitable Contributions
6330 · Insurance Expense
6450 · Pastorala Palidziba
7200 · Salaries & related expenses
7210 · Honorars
7220 · Salaries & wages - other
Total 7200 · Salaries & related expenses
8100 · Non-personnel expenses
8110 · Supplies
8120 · Office Supplies
8125 · Food beverage and supplies
8140 · Postage, shipping, delivery
8170 · Printing & copying
8190 · Rent - LELBA Archive Space
8199 · Miscl. Non- Pers. Expense
Total 8100 · Non-personnel expenses

87.97
29,500.00
850.00
220.94
220.94
4,025.00
4,400.00
7,400.00
15,825.00
741.00
6,800.00
15,831.42
3,187.50
19,018.92
713.20
1,404.31
7,946.88
325.32
1,388.89
1,650.00
125.25
13,553.85
Page 1

LELBA

1:34 PM

Profit & Loss

09/16/17
Cash Basis

February 2016 through January 2017
Feb '16 - Jan 17
8300 · Travel & meetings expenses
8305 · Papliasinata Parvaldes Sede
8310 · Travel & Lodging
8311 · Mileage
8312 · Lodging
8313 · Air Fare
8314 · Gasoline, Tolls
8315 · Parking
8316 · Car Rental
8317 · Taxi, cab, Uber, etc.
8310 · Travel & Lodging - Other
Total 8310 · Travel & Lodging
8320 · Convent,mtg / Sinodes Cela Izd.
8360 · Miscl. Travel & Lodging
8361 · Mileage
8363 · Air Fare
8364 · Tolls
Total 8360 · Miscl. Travel & Lodging
Total 8300 · Travel & meetings expenses
8500 · Misc expenses
8590 · Other expenses
Total 8500 · Misc expenses
Total Expense
Net Ordinary Income
Net Income

774.90
221.88
568.83
4,470.31
229.73
131.00
138.99
132.00
1,029.20
6,921.94
25.00
488.00
2,664.79
45.90
3,198.69
10,920.53
136.13
136.13
97,654.34
33,591.91
33,591.91
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LELBA

1:33 PM

Profit & Loss

09/16/17
Cash Basis

February 2015 through January 2016
Feb '15 - Jan 16
Ordinary Income/Expense
Income
4 · Ziedojumi
4010 · Indiv/business ziedojumi

20,702.50
20,702.50

Total 4 · Ziedojumi
4930 · Publikacijas
4933 · Samakasa / Gramatam / CB

134.40
134.40

Total 4930 · Publikacijas
5 · Gadkartejie Ienakumi
5010 · LELBA Nodevas
5110 · Paplidpensijas
5115 · Noguldijumu Augli - USD $$$
5115-5 · % Income-Chase Fixed
5115-51 · Gain / Loss Chase Fixed
5115-6 · % Income-Chase Other
5115-61 · Gain / Loss Chase Other
Total 5115 · Noguldijumu Augli - USD $$$
5116 · Noguldijumu Augli - CAD $$$
5115-4 · % Income-Latvain Ltd. Savings

3,214.65
-6,575.31
1,125.01
-4,358.20
-6,593.85
713.82

Total 5116 · Noguldijumu Augli - CAD $$$

713.82

5490 · Miscellaneous ienakumi

450.00

Total 5 · Gadkartejie Ienakumi
Total Income
Gross Profit
Expense
6090 · LELBAL Nodevas
6140 · Charitable Contributions
6180 · Conferences and Meetings
6330 · Insurance Expense
6450 · Pastorala Palidziba
7200 · Salaries & related expenses
7210 · Honorars
7220 · Salaries & wages - other
Total 7200 · Salaries & related expenses
8100 · Non-personnel expenses
8110 · Supplies
8120 · Office Supplies
8140 · Postage, shipping, delivery
8180 · Books, subscriptions, reference
8199 · Miscl. Non- Pers. Expense
Total 8100 · Non-personnel expenses

45,154.67
65,991.57
65,991.57
27,271.68
116,041.00
500.00
752.00
5,200.00
13,000.00
5,792.50
18,792.50
515.07
674.30
159.57
20.00
2,527.00
3,895.94

8300 · Travel & meetings expenses
8310 · Travel & Lodging

3,671.62

8360 · Miscl. Travel & Lodging

1,943.65

Total 8300 · Travel & meetings expenses
Total Expense
Net Ordinary Income
Net Income

50,454.70
130.00

5,615.27
178,068.39
-112,076.82
-112,076.82
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February 2014 through January 2015
Feb '14 - Jan 15
Ordinary Income/Expense
Income
4 · Ziedojumi
4010 · Indiv/business ziedojumi

66,615.92

Total 4 · Ziedojumi

66,615.92

4850 · Seminari-Registracijas

16,016.00
7,000.00

4910 · Specialie Ienakumi
4930 · Publikacijas
4933 · Samakasa / Gramatam / CB

45.00
45.00

Total 4930 · Publikacijas
5 · Gadkartejie Ienakumi
5010 · LELBA Nodevas
5115 · Noguldijumu Augli - USD $$$
5115-5 · % Income-Chase Fixed
5115-51 · Gain / Loss Chase Fixed
5115-6 · % Income-Chase Other
5115-61 · Gain / Loss Chase Other

42,727.00
1,743.73
27.00
3,067.63
1,723.00

Total 5115 · Noguldijumu Augli - USD $$$

6,561.36

5490 · Miscellaneous ienakumi

2,907.60

Total 5 · Gadkartejie Ienakumi
Total Income
Gross Profit

52,195.96
141,872.88
141,872.88

Expense
6040 · Bank Service Charges

90.00

6090 · LELBAL Nodevas
6100 · Computer and Internet Expenses

30,000.00
216.01

6140 · Charitable Contributions

94,510.45

6180 · Conferences and Meetings
6200 · Turpmaka izglitosana
6250 · Dues and Subscriptions
6330 · Insurance Expense
6450 · Pastorala Palidziba
6670 · Professional Fees
7200 · Salaries & related expenses
7210 · Honorars
7220 · Salaries & wages - other
Total 7200 · Salaries & related expenses
8100 · Non-personnel expenses
8110 · Supplies
8120 · Office Supplies
8125 · Food beverage and supplies
8130 · Telephone & telecommunications
8140 · Postage, shipping, delivery
8170 · Printing & copying
8180 · Books, subscriptions, reference
8199 · Miscl. Non- Pers. Expense
Total 8100 · Non-personnel expenses
8300 · Travel & meetings expenses
8305 · Papliasinata Parvaldes Sede
8310 · Travel & Lodging

3,044.43
5,519.55
91.95
753.00
4,440.00
50.00
16,850.84
4,060.00
20,910.84
2,656.76
124.90
723.51
92.18
294.17
1,401.96
41.02
3,566.37
8,900.87
11,688.80
6,597.19
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Feb '14 - Jan 15
8320 · Convent,mtg / Sinodes Cela Izd.
8360 · Miscl. Travel & Lodging
8300 · Travel & meetings expenses - Other
Total 8300 · Travel & meetings expenses
8500 · Misc expenses
8590 · Other expenses
Total 8500 · Misc expenses
Total Expense
Net Ordinary Income

183.00
28,443.41
483.82
47,396.22
949.70
949.70
216,873.02
-75,000.14

Other Income/Expense
Other Expense
9930 · Klasses Maina

0.00

Total Other Expense

0.00

Net Other Income
Net Income

0.00
-75,000.14
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