
2017. g. 29. un 30. novembŗa LELBA pārvaldes sēde 

Saīsinātais protokols 

 Piedalās:  

Mācītāji: māc. Dāgs Demants, māc. Dr. Sarma Eglīte, māc. Dāvis Kaņeps (ar īsu 

nokavēšanos), priekšnieks prāv. Gunārs Lazdiņš;  

Laji: Andris Celcherts, Edvards Hess, Sandra Kalve. 

 Protokolē: Edvards Hess 

Darba seka: 

1. Ievada lūgšana 
2. LELBA XV Sinode 

a. Svētdienas protokola pārskatišana un apstiptinašana. 
b. XV Sinodes evaluacija. 

3. Ziņojumi: D.Demands, A.Celcherts, S.Eglite, S.Kalve, E.Hess,D.Kaņeps un G.Lazdins. 
4. Turpmāka darbība: 

a. LELBA struktura un statuti. 
b. Augstākās prioritātes / projekti pārvaldei nākamo 3 gadu laikā. 
c. XV Sinodes rezolūcijas 
d. Komunikācija – kāuzlabot 

5. Dažādi jautājumi 
a. Paplašināta sede kur un kad? 

6. Nākamā sēde  
7. Sēdes beigšana. 

 
 
 

1. Sēdi atklāj Prāv. Gunārs Lazdiņš ar dziesmu un lūgšanu. 
2. Prāv. Lazdiņš prasa atsauksmes par sinodes norisi. Pārvalde nolem, ka sinode ir 

jāpagarina par 1. dienu, lai būtu laiks, nokārtot sinodes darbus. 
a. Māc. Eglīte nokārtos pateicības kartiņas organizatoriem. 
b. A. Celcherts ierosina, ka sinodes laikā, būtu jārunā par naudas lietām. Ir 

piekrišana, ka sīs lietam arī būtu jāpārrunā apgabala konferencēs, piemēram. 
c. Viesu piedalīšanās ir bijusi ļoti augsti vērtēta. 
d. Lai baznīcas locekļi var labāk saprast sinodes darbību, pārvalde nolem, ka izdos 

vienu saīsinātu dokumentu, kur ir ietilptas rezolūcijas no sinodes. 
3. Ziņojumi: 

a. Māc. D. Demants paziņo, ka Māc. Varis Bitenieks ir pavadījis svētīgu 
apciemojumu Mineapolē. 



b. A. Celcherts dod atskait par sinodi—naudas iztrūkums ir bijis $11,000.00, ja 
ieskaita delegātu ceļa izdevumus.  

c. A. Celcherts sadarbojās ar Chase banku un revīzijas komisiju, lai savestu LELBA 
kases grāmatas kārtībā.  

d. A. Celchertam vēl vajag draudžu priekšnieku un kasieru kontakinformāciju. Bija 
budžeta plāns sagatavots sinodei, bet ne pilns budžets. 

e. Māc. Eglīte: BLUM nozarei nav papildus ziņojuma 
f. S. Kalve: paprasa par viņas nozari, Palīdzība Latvijai. Prāv. Lazdiņš dod kādas 

idejas par palīdzības projektiem Latvijā: jābut par īpašām vajadzībām. 
g. E. Hess pildīs sekretāra amatu. 
h. S. Kalve vienbalsīgi tiek ievēlēta ka LELBĀL virsvaldes laicīgā pārstāve. 
i. Māc. D. Kaņeps kalpos vasaras vidduskolā Austrālijā.  
j. Prāv. Lazdiņš piemin ka Prāv. Emer. F. Kristbergs vēlās noturēt laju kursus—tiks 

pārrunāts. Prāv. Lazdiņš ceļošot uz Dienvidkaliforniju lai noskaidrotu mācītāju 
vakances jautājumu, un tad uz Latviju Martā uz LELBĀL Latvijas apgabala 
sinodi, un Jūnijā un LELBĀL virsvaldes plenārsēdi. Draudžu dienas notiks 2019. 
g. austrumu apagabala rīcībā, organizēs Māc. H. Godiņa, evaņģelizācijas nozares 
vadītāja. 
 

4. Pārvaldes prioritātes un rezolūcijas: 
a. Atbalstīt lajus un noturēt laju kursus 
b. Naudas nelikumīgā piesavināšanāš—katrai draudzei ir jābūt labai grāmatvedībai. 
c. Pārvalde saņēma ziņu no Teoloģijas Fakultātes dekānes Daces Balodes, ka 

piedalisies junija mēnesī konferencē, Stanforda, Kalifornijā. Izmantojot to iespēju 
piedāvājās apciemot draudzes kas veletos uzklausīt par Teoloģijas Fakultates 
darbību un vajadzīgo finansialo palīdzibu . Prav. Gunārs Lazdins sazināsies ar 
dekāni Daci Balodi noskaidrojot vai financiali tas butu izdevīgi un praktiski 
atbalstīt so ciemošanos. 

d. Apgabala prāvesti sastādīs sarakstu no grāmatvežiem, ka sir gatavi dot brīvus 
pakalpojumus draudzēm. Māc Eglīte uzņemās par šo runāt ar pārejiem apgabala 
prāvestiem. Ja ir notikusi nelikumīga naudas piesavināšanas, par to ir jāziņo 
apgabala prāvestam. 

e. Pārvalde nolem ka laju kursiem ir jābūt praktiskiem, lai mācītu lajiem kā novadītu 
dievkalpojumu, u. c. mācības.  

f. Māc H. Godiņai, kā attiecīgās nozares vadītājai, lūgs sakopot sprediķus laju 
lietošanai attiecīgiem gada laikiem. 

g. Rezolūcija par speciālo dievkalpojumu ieskaņošanu: ideja ir ierakstīt uzvedumus 
un sprediķus, nevis apmeklētājus, jo daži nevēlas, ka viņus filmē.   

h. Prāv. Lazdiņš parunāsies ar prāv. emer. F. Kristbergu par mācītāju kursu vai 
teologu dienu pasākumu. 

i. Par mācītāju penzijām: Tādēļ, ka šis ir svarīgs jautājums nodrošināt draudžu un 
baznīcas garīgo veselību, un izsakot rūpes par mācītāju labklājību, pārvalde 
turpinās piestrādāt pie sinodes 6. un 9. rezolūcijām. Pārvalde ir nolēmusi darboties 
vajadzīgos gadījumos, ar īpašu mācītāja penzijas vai darba līguma jautājumu, ja 
viens apgabala prāvests vēršās pie pārvaldes, un lūdza tās palīdzību. Gan vienai 



draudzei, gan mācītājam, ir tiesības prasīt apgabala prāvesta līdzdalību šadā 
jautājuma izskatīšanā. 

j. Gadījumā, kur attiecības ar māsu draudzi ir izirušas, ir vēlams LELBA draudzēm 
atbalstīt LELBAL draudzes Latvijā, vai citur. 

k. Ir nodibināta komiteja pārskatīt LELBA statūtus. Komitejas locekļi: E. Hess, māc. 
Dr. S. Eglīte, prāv. A. Vārsberga-Pāža. 

l. Pārvālde meklē cilvēku, kas būs atbildīgs par medijiem, sakarā arlūgšanu stafeti 
atzīmējot Latvijas simtgadi.   

5. Komunikācija: 
a. Māc. S. Eglīte lūdz pārvaldes locekļiem viņai iesūtīt ieteikumus rokas grāmatai, 

kas palīdzētu nākotnes sinodes rīkotājiem. 
b. Pārvaldes locekļi lūdz piestrādāt pie LELBA, interneta vietnei lai tā atspoguļotu 

akurātu informāciju. 
6. Dažādi jautājumi: 

a. Paplašinātā sēde notiks 2019. gadā, Floridā. 
b. Telekonference notiks 2018. g. 15. janvārī. 
c. Māc. Demants proponē iesvētamo saieti noturēt no 2018. gada 4-6 maija, 2018, 

Gaŗezerā. 
a. Ziņojumam par rezolūcijām būs pievienots baznīcas amatpersonu, ieskaitot 

nozaru vadītāju, kontaktinformācija un kā arī informācija par nodevām LELBAi, 
apgabaliem, Rītdienas fondam, Archīskapa algas fondam, kā arī kur sūtīt 
ziedojumus Ārmisijai utt. 

b. Māc. Eglīte lūdz draudzēm izplatīt informāciju par arodskolas stipendiju fondu. 
Mudinājums tiks pievienots ziņojumam par rezolūcijām. 
 

 


