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2018. g. 15. janvāŗa LELBA paplašinātā pārvaldes telekonference 

Saīsinātais protokols 

 

 Piedalās:  

 Mācītāji LELBA pārvaldē: māc. Dāgs Demandts, māc. Dr. Sarma Eglīte, priekšnieks 

prāv. Gunārs Lazdiņš;  

Laji LELBA pārvaldē: Andris Celcherts (kasieris), Edvards Hess (sekretārs), Sandra 

Kalve (laicīgā vietniece); 

Ex officio: prāv. Daira Cilne (rietumu apgabals), prāv. Ilze Kuplēna-Ewart (Kanādas 

apgabals), prāv. Anita Vārsberga-Pāža (austrumu apgabals), arch. Lauma Zušēvica; 

Iztrūkst pārvaldes lockelis: māc. Dāvis Kaņeps (pārvaldes priekšnieka garīgais vietnieks) 

 

 Protokolē: Edvards Hess. 

Darba seka 

 

1. Ievada lūgšana – prāv. Gunārs Lazdiņš 

2. Darba kārtības pieņemšana 

3. Iepriekšējā protokola apstiprināšana un proponētais datums nākamai telekonferencei. 

4. LELBA kase. 

5. Būvesim Latvijā Baznīcu!!!  

6. Pastoralais Fonds un pieprasijumi. 
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7. Ziņojumi: D. Cilne, Andris Celcherts, D. Demandt,Sarma Eglite,  I. Kuplēns-Ewart, , G. 

Lazdiņš, Edwars Hess, Sandra Kalve, , A. Vārsberga-Pāža, L. Zušēvica. 

8. Dažādi  jautājumi. 

9. Sēdes beigšana  

 

 

Telekonferences norise 

1. Pārvaldes sekretārs E. Hess sasauca telekonferenci lietojot „Skype”. Telekonference 

sākās 7:14 PM. Prāv. Lazdiņš vada lūgšanu un lasījumu no bībeles. 

2. Darba kārtības punkti tiek pārkārtoti, pēc prāv. Lazdiņa rīcības. 

Pēdējās sēdes protokoli tiek pieņemti ar diviem techniskajiem grozījumiem.  

3. Prāv. Lazdiņš ierosina, un pārvalde piekrīt, noturēt nākamajo pārvaldes telekonferenci 

2018. g. 28. februārī, plkstn 6os pēc austruma krasta laika. 

4. a. Pārvalde tiks sasaukta uz ārkātēju sēdi, varbūt 24. janvāri, lai pārrunātu svarīgu 

jautājumu saistībā ar LELBAs kasi.  

b.         Nodevas par draudzes locekli ir $11.00, bet dažas draudzes tupina sūtīt $12.00. A. 

Celcherts turpina izskatīt LELBAs kases grāmatas. 

5. Pārvalde pārrunā, vai varētu atvēlēt $50,000.00 par jaunas baznīcas būvēšanas Latvijā, no 

testamentā atstātas dāvanas $110,000.00 apmērā. Pašreiz situācijā Latvijā ir neskaidra, 

nezinam kā vāciešu luterāņu baznīca rīkosies sakarā ar savu baznīcas statusu, un kas 

notiks ar Sv. Pēteŗa baznīcu Rīgā. Viena iespēja, ir ka vāciešu baznīca varētu paturēt Sv. 

Pēteŗa baznīcu, un tad LELBĀL varētu tur noturēt dievkalpojumus un izmantot telaps 

biroja vajadzībām. Ja ne, tad vācieši vēlās ar LELBĀL uzbūvēt baznīcu un sabiedrisko 
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centru, kas varētu izmaksāt €900,000.00, no LELBĀL būs prasīts €300,000.00. Tā kā 

vāciešu tik ļoti atbalst LELBĀL darbību Latvijā, arch. Zušēvica un prāv. Lazdiņš grib 

viņiem parādīt, ka LELBA viņus noteikti atbalsta. Pārvalde nolēma šo jautājumu tālāki 

izskatīt. 

6. Pārvalde piešķīra $1,500.00 vienam pieprasījumam no pastorālā fonda. Viens cits 

pieprasījums tiks izskatīts, kad būs vairāka informācija. 

7. Ziņojumi: 

a. Prāv. Cilne paziņo, ka evaņģeliste Guna Jostsonas-Reines ordinācija uz 

diakona amatu vēršās uz priekšu. Evanģ. Jostsona-Reine pašreiz vada 

dievkalpojumus.  

b. A. Celcherts atstāja telekonferenci, nav klāt šinī laikā 

c. Māc. Demandts: interneta lapa tiek pārmainīta, sakarā ar pēdējo pārvaldes 

sēdes norunātajiem punktiem. Jaunatnes nozares iesvētes saiets ir organizēts, 

prasa vai ir zināmi kādi jaunieši, kas piedalītos? Prāv. Cilnei ir divas meitenes, 

Arch. Zušēvicai ir viena, prāv. Kuplēnai-Ewart ir 9 jaunieši, māc. Eglītei ir 

divas meitenes. 

d. Māc. Eglīte: tikai divi ir reaģējuši lūgumam vidienes apgabala mācītājiem par 

apgbala konferenci. Viena apgabala draudze piedzīvo konfliktu. Māc. 

izteikusi gatavību draudzei censties palīdzēt – ja draudze to vēlētos.  

e. Prāv. Kuplēna-Ewart: Prof. E. Grīslim paliek 100 gadu februārī—prāv. 

Lazdiņš un arch. Zušēvica ierosina sūtīt puķes, ko noskaidros ar T. Ābuli.  

f. Prāv. Lazdiņš: Māc. Silavs ir pārvācies uz Čikāgu, pie meitas. Statūtu 

komisijai vajadzētu sagatavot priekšlikumus līdz nākamai sinodei. Paldies 
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arch. Zušēvicai, ka viņa piedalījās 40. g. ordinācijas svinībās. Prāv. Lazdiņš 

martā piedalīsies Latvijas apgabala konferencē. 

g. E. Hess: Nav ziņojuma 

h. S. Kalve: Saņēma no Māc. B. Puiķes-Wilson, iepriekšejās Palīdzības nozares 

i. vadītājas, kādas parauga vēstules, un izsūtīja vēstuli baznīcai, iepazīstinot 

sevi. Nokārtos jautājumu par atbalstu mācītāju atraitnēm ar Klāvu Bērziņu.  

j. Prāv. Vārsberga-Pāža: Bukskauntijas draudzes māc. paziņoja ka draudze ir 

beigusi darbību—ir jāsatiekās ar mācītāju. Lindai Sniedzei-Taggart ir 

nopietnas veselības problēmas. 19. janvārī būs ordinācija Floridā Aivai 

Rozenberga-Drummond, kas kalpos dienvidfloridas draudzē. Prāv. Vārsberga-

Pāža sāks plānot draudžu dienas, kas notiks Katskiļos, 2019. gadā. Sinodes 

rezolūcijas ir jāizsūta draudzēm vienā lasāmā formātā (ne tikai ka daļu no 

protokoliem), arī ir jāizsūt pārvaldes locekļu sarakstu—Prāv. Kuplēna Ewart 

piekrīt. 

k. Arch. Zušēvica: Virsvaldei būs telekonference 30. janvārī. Arch. būs Briselē 

Aprilī uz baltiešu valstu 100. g. dievkalpojumu, uz ko tika aicināti bīskapi. 

LELBĀL mācītājs Renalds Gulbis šo nokārto. Valtaiķu draudze ir bijusi 

izslēgta no dievnama, bet varēs noturēt dievkalpojumu 28. janvārī pagasta 

valdes telpās. Arch. emer. E. E. Rozītis pārstāv baznīcu sanāksmēs vācijā. 

LELBĀL archīvs tiks diģitizēts. Ir laba sadarbība ar anglikāņu draudzi. Imants 

Miezis turpina studijas mācītāja darbam, pateicībā Porvoo sadarbībai. Arch. 

būs ordinācijā Floridā, varbūt pie Somu baznīcas jūnijā. Ir plāni, lai bazīca 

platāk būtu izpletīta Facebook-ā.  
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8. Dažādi jautājumi: Prāvests Lazdiņš sazinājās ar prāv. emer. F. Kristbergu par laju 

kursiem—kursus varētu rīkot Losandželosā. Prāv. Cilne ir ar mieru palīdzēt. LA jau ir 

ļoti aktīvi laju dievkalpojumu vadītāji. Māc. Eglīte ierosina no LELBAS apsveikt arch. 

emer. E. E. Rozīti viņa dzimšanas dienā ar naudas velti—pārvalde nolem sūtīt $250.00. 

Telekonference slēgta. 

 

 

 


