
1 
 

LELBA pārvaldes telekonferences protokols (2016 - 8) 
2016. gada 14. novembrī 

Saīsināts 
 

Piedalās: arch. Lauma Zušēvica, prāv. Gunārs Lazdiņš, prāv. emer. Dāvis Kaņeps, prāv. emer. Dr. Fritz 
Kristbergs, prāv. Anita Vārsberga-Pāža,  māc. Dāgs Demandts, Andris Celcherts (ar nokavēšanos), Baiba 
Liepiņa, Vilnis Ore un Voldemārs Pelds.  
 

Attaisnoti: prāv. Daira Cilne, prāv. Ilze Kuplēna-Ewart, prāv. Ilze Larsen. 
 

Balstiesīgi: prāv. Gunārs Lazdiņš, prāv. emer. Dāvis Kaņeps, māc. Dāgs Demandts, prāv. emer. Dr. Fritz 
Kristbergs, Baiba Liepiņa un Vilnis Ore. 
 

Protokolē: B. Liepiņa. 
 

1. Prāv. G. Lazdiņš iesāk sēdi 18:02 ar Sv. Rakstu tekstu: Lūkas ev. 17:5 un lūgšanu.   

2. Ziņojumi  

a. Pirmo vārdu dodam V. Peldam jo viņam drīz jāpiedalās darba sēdē.  V. Pelds, Namturības 

nozares vadītājs, ziņo, ka ir sagatavojis lapu “Paraugs katram mēnesim – Mudinājums būt 

devīgiem”.  Viņš to nosūtīs Edijai Bankai-Demandtei un viņa to ievietos LELBA mājas lapā un 

Tija Abula izsūtīs visiem draudzes pārstāvjiem. Paldies Voldemāram! 

b. Prāv. D. Cilne rakstiski ziņo: Rietumu apgabala konference notika no 7.-9. oktobrim 

Denverā.   Apgabala amatpersonas paliek tās pašas.  

c. Māc. D. Demandts ziņo: Vidienes Apgabala konference notika Mineapolē 4. – 6. novembrim. 

Piedalījās 32 delegāti.  Referēja 2 izcili Luther Semināra profesori, ko māc. Andris Sedliņš bija 

sarunājis.  Viņu referāti bija ļoti interesanti.  Konferences ietvaros oficiāli atklāja speciālu 

projektu par labu Cīravas mācītāja muižai “Lai plūst dzīvais ūdens”, lai ievilktu kanalizāciju 

mājā, kur dzīvo vairākas trūcīgas ğimenes ar bērniem. Projekta izmaksa 25,000€.  Līdz šim jau 

ir saziedots $13,300. Arch. L. Zušēvica pateicās māc. D. Demandtam, ka viņš šo projektu ir 

uzņēmies izkārtot.  Prāv. G. Lazdiņš pateicas par labi izkārtoto konferenci.  

d. Prāv. emer. D. Kaņeps ziņo:  Toronto Sv. Jāņa draudze ir nobeigusi savu mācītāja 

izmeklēšanas process. 6. novembrī draudze ar pārliecinošu balsu vairākumu izvēlējās māc. 

Ğirtu Grietiņu.  Viņš iesāks ar jauno gadu.  Hamiltonas svētdienas skolas bērni palīdz lūgt 

ziedojumus Cīravas mācītāja muižas projektam. Hamiltonas draudze arī sekmīgi pārdod 

Lutera figūriņas.  Kanādas apgabala konference notiks Toronto 2017.g. 3. un 4. martā.  

Reformācijas dienas ietvaros apkārtnes luterāņu draudzes sanāca kopā un svinēja “Lutherfest” 

e. Prāv. emer. Dr. F. Kristbergs – technisku iemeslu dēl, prāv. F. Kristbergs var noklausīties sēdes 

norisi bet mēs viņu nevaram dzirdēt. 

f. Priekš. prāv. G. Lazdiņš ziņo:  Jaunais kasieris A. Celcherts sadarbojas ar Danske banku 

Latvijā lai dabūtu tiesības ieguldīt/pārvietot naudu mūsu kontos. Viņš sāk iejusties savos 

pienākumos.  Piedalījās Vidienes apgabala konferencē kur teica savu ziņojumu;  Apsveica 

māc. B. Puiķi-Wilson kā Detroitas jauno mācītāju  

g. B. Liepiņa ziņo:  Pieraksta protokolu un pēc apstiprināšanas to nosūt T. Abulai tālāk 

izplatīšanai. Izgatavo saīsinātu versiju un to nosūt E. Bankai-Demandtai LELBA mājas lapas lai 

tur publicētu.  Norunā, ka uz priekšu V. Ore sasauks un pievienos telekonferences 

dalībniekus, lai sekretāre var koncentrēties uz protokola piezīmju pierakstīšanas.  B. Liepiņa 

viņam nosūtīs visus Skype vārdus lai viņš tos var ievietot savos Skype kontaktos. 

h. V. Ore ziņo:   Austrumu Apgabala konference notika17./18. septembrī Ņubransvikas un 

Leikvudas draudžu izkārtojumā.  Piedalījās 50 dalībnieki; no tiem 21 balstiesīgs.  Konferences 

dalībnieki nolēma ziedot $1,500 Misijas Fondam, $1,500 Ārmisijai, $1,500 Zvanniekiem un 

$1,500 diak. Lindai Sniedzei-Taggart 

i. Prāv. A. Vārsberga-Pāža ziņo:  Pateicās prāv. emer. F. Kristbergam, ka viņš bija ar mieru 

dalīties ar savu plašo pieredzi un uzrunāt baznīcas Padomi.  Celsmes dienā (17. septembrī) 
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piedalījās 25 klausītāji. Diak. Rota Stone visus iedvesmoja. Dr. Edvīns bija otrais lektors, kas 

runāja par fiziskām lietām. Apgabala konferencē: pieņēma rezolūciju palīdzēt izkārtot 

Draudžu Dienas Katskiļu nometnē 2019. gadā. (Paredzētā gadā, t.i., 2018.g. nebūtu prātīgi.)  

 Konferences laikā tuvāk iepazinās ar Aivu Rozenbergu.  Viņa vadīs dievkalpojumus 

Dienvidflorīdas  draudzē novembra un decembra mēnešos. Prav. G. Lazdiņš varēs ar viņu 

tuvāk iepazīties tad kad viņš tur viesosies janvārī. Viņai ir interese būt ordinētai mācītājas 

amatā.  Bostonas Trimdas draudzes vakancei bija pieteikušies 3 kandidāti: māc. Gundars 

Bērziņš, māc. Raitis Jēkabsons un māc. Igors Safins. Katrs ir viesojies  uz vairākām nedēļām. 

2017.g. sākumā mācītāju meklēšanas komiteja aicinās vienu uz nopietnāku iepazīšanos. 

Draudzes Padome ir rūpējusies par viesu mācītājiem. Māc. Ivo Rode būs svētkos un paliks uz 

pāris mēnešiem. Priekšniece K. Veidiņa, veselības labad dēļ, koncentrēsies pie mācītāja 

meklēšanas un valdes locekļi kārto draudzes darbu.  Baltimoras dziesmu svētku laikā patreiz 

dievkalpojums ir ieplānots svētdien plkst 11’os kad daudziem ir mēğinājumi. Varbūt var 

izkārtot svecīšu dievkalpojumu sestdienas vakarā?  Patreiz sadarbojās ar LIRS prezidenti 

Lindu Hartke, Daci Ķezberu un Līgu Ejupu izkārtot Baltiešu DP nometnes izstādi LIRS telpās. 

 Tūlīt pec svētkiem lido uz Austrāliju, kur mācīs vasaras nometnē un tad dosies sabata 

atvaļinājumā līdz marta beigām. 

l. Arch. L. Zušēvica ziņo:  24. novembrī lido uz Austrāliju. Lūdz lai cilvēki aizlūdz par 

Jaunzēlandes zemestrīces cietušajiem.   Savā darbības pārskatā iekļaus sekojošo: 16. oktobrī 

Īrijā ordinēja Imantu Miezi diakona amatā. Ordinācija bija brīnišķīga, kur valdīja liela sirsnība. 

Dievkalpojumā piedalījās Īrijas Anglikāņu Arch. Michael Jackson. Diemžēl tanī pašā dienā un 

laikā, LELB noturēja savu dievkalpojumu ko vadīja Bīskaps Brūveris no Latvijas. Bīskaps 

Brūvers bija saņēmis ielūgumu uz ordinācijas dievkalpojumu.  No 19. – 22. oktobrim kopā ar 

prāv. emer. F. Kristbergu un prāv. Andri Abakuku piedalījās Porvo Teoloğiskā  konferencē 

Rīgā. Prāv. Kristberga klātbūtne ļoti palīdzēja. Arch. J. Vanags  vadīja atklāšanas 

dievkalpojumu un uzrunāja konferenci atklāšanas brīdī, bet tad vairs nepalika konferencē.   

 Kopā ar prāv. emer. Fr.Kristbergu un TF dekani Dr. D.Balodi 19. oktobrī tikās ar LU rektoru 

Indriķi Muižnieku. Tikšanās pamatā bija rūpes par iespējamu TF pārveidošanu, izveidojot 

konfesionālu (luterāņu, katoļu un baptistu) teoloģisku izglītības iestādi. Tas varētu apdraudēt 

akadēmisko brīvību, ko TF vienmēr ir uzsvērusi.  Kopā ar prāv. Kārli Žolu 21. oktobrī tikas ar 

Tieslietu ministrijas Nozaru politikas departamenta Politikas izstrādes un reliģijas lietu nodaļas 

vadītāju Jekaterinu Macuku un Tieslietu ministra padomnieku Edgaru Stasecki.  Dalījās 

informācijā un ieguva labus padomus.  Pirms LELBĀL var pieprasīt legālo statusu Latvijā, tai 

jāpieder 10 draudzes kuras ir darbojušās 10 gadus.  Ja var dabūt ka 5 Saeimas locekļi šo paceļ 

Saeimē, tad iespējams lietas var mainīt citā virzienā.  Misijas Fonda līdzekļi segs  advokāta 

izdevumus.  Valtaiķu draudzes mācītājs Varis Bitenieks un draudzes priekšnieks ir iesnieguši 

sūdzību Eiropas Cilvēktiesību tiesā par savu īpašumu atgūšanu. Vācijas baznīca ir nolēmusi 

sniegt atbalstu mūsu LELBĀL garīdzniekiem  Kanādas LELBA inkorporācijas jautājums – 

prāv. I. Kuplēns-Ewart aktīvi darbojās, lai divus lielos fondus varētu “atkabināt” no Kanādas 

LELBA, lai to varētu likvidēt un lai LELBĀL varētu kustēties uz priekšu ar savu vārda maiņu.  

LELB pastāv, ka viņi ir “legitimate  heirs” tai LELB kas eksistēja pirms kara.  Ir iznākusi 

disinformācija, kas faktus nepareizi ziņo. Kāds žurnalists ir piedāvājis izveidot avīzīti, kur 

parādītos pareizā informācija. Prezidija locekļi piestrādā pie Vitenbergas izstādes, kas 

darbosies 7 dienas 2017.g. vasarā Vācijā. Izstāde apraksta ko LELBĀL pienes Luterāņu baznīcai. 

 Izsūtījām lūgumu visām draudzēm uzzināt vai kādam pieder kāds īpašums, ko viņi būtu ar 

mieru ziedot LELBĀL savam birojam Latvijā.  Varētu dalīties ar Vācijas baznīcu, kas aprūpē 

vācu izcelsmes luterāņus Rīgā.  

m. Kasieris A. Celcherts ziņo:  Visi iesūtītie čeki ir ieguldīti bankā; visi rēķini samaksāti;  

 Nosūtīta nauda Zvanniekiem savam busiņam;  Izpilda visus administratīvos papīrus ko 

pieprasa Danske Banka. Prāv. G. Lazdiņš izsaka lielu paldies A. Celchertam par viņa darbu. 
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3. Sinodes priekšdarbi – prāv. emer. Dāvis Kaņeps ziņo: Māc. Kaspars Simonovičs būs “keynote 

speaker”;  Pārrunā iespēju aicināt māc. Vari Bitenieku un Mārtiņu Urdzi uz Sinodi.  Pārvalde nolemj 

aicināt abus,  pierādīt ka viņi paši tiek apstiprināti un stiprināti;  Mums ir jāmudina, ka visas 

draudzes sūt delegātus, lai katra draudze būtu pārstāvēta.  2017.g. ir Reformācijas gads – ļoti nozīmīga 

Sinode.  Jāpiestrādā pie lozunga – lūdz padomus;  ELCIC bīskaps Michael Price būs klāt un varbūt 

arī Hamiltonas apkārtnes prāvests.  Domā par mūziku Sinodes laikā; Kanādas Apgabals lai ir 

atbildīgs par dievkalpojumiem; ierosina ka Hamiltonas draudze izkārto vienu dievkalpojumu. 

4. Dažādi jautājumi –  Prāv. A. Vārsberga-Pāža ierosina lai Pārvalde ātrāk nekā vēlāk izmeklē 

Nominācijas komisiju.  Tai jādarbojās jau divus mēnešus pirms Sinodes. Nominācijas komisijai būtu 

jāatrod kandidāti no visiem apgabaliem.  Kasieris A. Celcherts prasa vai varētu izsūtīt draudzēm 

vēstuli kur lūgt lai tā maksā nodevas biežāk, t.i. 2-3 gadā un ne tikai gada beigās.  Visiem būtu labaks 

“cash flow” atrisinājums. Pārvalde apstiprina šo ideju. 

5. Sēdi beidz 20:05 (pēc Vidienes laika) 
 

Sēdes protokols apstiprināts 

2017.g.23.janvārī 

 


