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LELBA pārvaldes telekonferences (2015. gada 19. maijā) 
 kopsavilkums 

 
Piedalās: archib. Lauma Zušēvica, prāv. Gunārs Lazdiņš, prāv. Daira Cilne, prāv. Ilze Kuplēna-
Ewart, māc. Dāvis Kaņeps, prāv. Anita Vārsberga-Pāža,  māc. Ilze Larsen, māc. Dāgs Demandts, 
Jānis Eizis un Baiba Liepiņa.  Nav klāt: prāv. emer. Dr. Fritz Kristbergs un Voldemārs Pelds. 
Protokolē: Baiba Liepiņa.      
 

Sēdi uzsāk 18:04. 
 

1. Prāv. G. Lazdiņš ievada sēdi ar Sv. Rakstu tekstiem: Ps. 65:6  un Mat. ev. 21:22 un lūgšanu 

2. Ziņojumi: 
a. Prāv. D. Cilne (Rietumu apgabals) ziņo:  Takomas draudze ir pievienojusies Siatles 

draudzei.; šo notikumu atzīmēs oktobrī Pļaujas svētkos.  Rietumapgabala draudzes ir 

dāsni atsaukušās labdarības pasākumam, kas palīdzēja smagi slimam 3.g.v. puisītim.  

Prasa vai LELBA gribētu ievietot sludinājumu San Jose Dziesmu svētku Vadonī, kur būtu 

informācija par dievkalpojumu.  Atbilde ir pozitīva. 

b. Māc. D. Demandts (Jaunatnes un Informācijas nozare) ziņo:  Iesvētamo saiets nenotika 

Gaŗezerā dalībnieka trūkuma dēl.  Māc. D. Kaņeps pierunāja Māc. Demandtu lai viņš brauc 

uz Hamiltonu un tur notur iesvētamo saietu viņa draudzes jauniešiem, kā arī 2 Sv. Katrīnas 

dr. jauniešem, viss kopā 6 jaunieši.  Saiets, kura ietvaros arī notika „urban” šķēršļu gājiens, 

izdevās lieliski. Jauniešiem bija „brainstorming” par nākamo lielo LELBA projektu.  LELBA 

mājas lapa un Facebook tiek papildinātas ar informāciju, draudžu ziņām, utt. 

c. Māc. D. Kaņeps (priekš. garīgais vietnieks un Statistikas nozare) ziņo:  Sv. Katrīnas 

draudzē notika iesvētes dievkalpojums.  24 draudzes ir iesūtījušas savas statistikas formas.  

Viņš izsūtīs atgādinājumu pārejām.  Seko pārrunas par draudzēm un kopām.  Turpina 

sadarboties ar Sv. Jāņa draudzi, kas meklē mācītāju savai drīzai vakancei.  Ir pieteikušies 

vairāki kandidāti. 

d. Prāv. I. Kuplēna-Ewart (Kanādas apgabals) ziņo:  Ottavas draudze ir pagarinājusi savu 

pieteikšanās termiņu līdz 31. maijam. Ir pieteikušies 3 kandidāti – vienam ir vajadzīgs 

kolokvijs.  Prāv. emer. Dr. Fritz Kristbergs iet pensijā ar š.g.31. maiju.  Viņš jūnija mēnesi 

izmantos kā savu atvaļinājumu.  Cer, ka māc. Anita Gaide pārņems atbildību līdz kamēr 

jaunais mācītājs/ja ir vietā.  Padome ir apstiprinājusi nosūtīt Sv. Andreja draudzes 

devumu archib. algas fondam.  Sidrabenē ir atsākušies vasaras dievkalpojumi, kam seko 

sadraudzības maltīte un nodarbības bērniem, kur lieto Augsburg Press Holy Moly 

programmu.  Piedalījās „Festival of Homoletics” ko rīko Luther Seminary Denverā, kur 

piedalījās 1,800 mācītāji un vairāki izcili lektori.  Viņa var augsti ieteikt visiem mācītājiem to 

apmeklēt.  Nākamgad tas notiks Atlanta.  Lai draudzes locekļi varētu labāk saprast Bībeles 

tekstus, prāv. sāks lietot „Narrative lectionary” un ne „Revised Common Lectionary”.  

Sīkāku informāciju var atrast „Working preacher” 

http://www.workingpreacher.org/?lectionary=nl 

e. Māc. Ilze Larsen (Vidienes garīgā vadītāja v.i) ziņo : Maija sākumā piedalījās Gaŗezera 

akcionāru sapulcē ; ir sakārtojusi Brīvdabas baznīcas dievkalpojumu kalendāri ;  Detroitas 

dr. mācitāja vakances lietā: Darbojās ar draudzes priekšnieku un citiem draudzē ;  māc. I. 

Larsen janvārī un vairākas reizes pēc tam paskaidroja procesu ko LELBA lieto vakances 

pildīšanai ; Klusā nedēļā draudzes priekšnieks paziņoja, ka draudze ir vienojusies ar māc. 

Birutu Puiķi-Wilson, ka viņa būs draudzes viesu mācītāja uz vienu  gadu; tagad nav īsti 

skaidrs ko darīs ar kandidātiem kas bija pieteikušies, jo sakarā ar šo lēmumu, sarunas ar 

viņiem tagad ir pārtrauktas ; situāciju sarežģī tas, ka māc. Puiķe-Wilson ir viena no 

interesētiem uz vakanci.  Draudze aprīļa beigās atsaucās, ka vēlās turpināt mācītāja 

http://www.workingpreacher.org/?lectionary=nl
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meklēšanu, bet māc. Puiķe-Wilson joprojām turpinās kalpot uz gadu. Prāv. G. Lazdiņš ir ar 

mieru braukt uz Detroitu uzklausīt draudzes rūpes.  Māc. Kristers Ulmanis patreiz kalpo 

Detroitas priekšpilsētā kā „interim”mācītājs pie ELCA draudzes un meklē uzturēt saiti ar 

latviešu draudzi un sabiedrību.  Viņš būtu ar mieru kādreiz aizvietot mācītāju Detroitas 

draudzē, ja nepieciešams.  Māc. I Larsen satikās ar viņu 17. maijā pārrunāt šadu iespēju. 

f. LELBA prkš. prāv. G. Lazdiņš ziņo:  Pateicās visiem, kas piedalījās archibīskapes 

konsekrācijas dievkalpojumā, kas izdevās lieliski.  Ir dzirdēti tikai pozitīvi komenti; citu 

Baznicu mācītāji arī izteica atzinību par skaisti izdevušo dievkalpojumu.  Liela pateicība 

māc. Dr. Sarmai Eglītei, kas izkārtoja dievkalpojumu. Izdos DVD no dievkalpojuma.  24. 

maijā kopā ar māc. A. Peldi ieveda māc. Giju Galiņu amatā Linkolnas draudzē.  17. maijā 

kopā ar prāv. A. Vārsbergu-Pāžu piedalījās Bostonas Trimdas dr. ārkārtas pilnsapulcē, par 

ko prav. A. Vārsberga-Pāža ziņos.  Piedalījās pārrunās ar Lindu Hartke, LIRS prezidentu. 

 Kopā ar archib. L. Zušēvicu plāno dievkalpojumu Garezera 50. g. jubilejas ietvaros.  

LELBĀL Plenārsēdes laikā Milvokos, tika ievēlēts jauns Rītdienas Fonda (RF) priekšnieks – 

prāv. emer. Kārlis Žols.  Plenārsēdē atvadījāmies no ilggadīgā RF priekšnieka, Dr. Jura Cilņa.   

g. B. Liepiņa (sekretāre) ziņo:  Pārrakstīja 2015.g.24.marta Pārvaldes telekonferences 

protokolu; pēc apstiprināšanas to tālāk nosūtīju T. Abulai, kas izsūtīja visiem LELBA 

mācītājiem, revīzijas komisijai, nozaru vadītājiem un archīvam.  Piedalījās LELBĀL 

Plenārsēdē. 

h. Prāv. A. Vārsberga-Pāža (Austrumu apgabals) ziņo:  Jautā vai raksts par konsekrācijas 

dievkalpojumu parādīsies LAIKS avīzē. Atbilde: Draudzes priekšnieces Sandras Kalves 

raksts, kas parādījās LELBĀL mājas lapā tika nosūtīts LAIKS avīzei.  Bostonas Trimdas 

draudze: Kopā ar prāv. G. Lazdiņu šī gada 17. maijā apmeklēja Bostonas Trimdas draudzes 

ārkārtējo pilnsapulce, ko draudzes padome sasauca, lai apstiprinātu palīgmācītāja Kaspara 

Bērziņa atbrīvošanu no darba pienākumiem Trimdas draudzē, saskaņā ar LELBĀL 

Virsvaldes prezidija apstiprināto archibīskapa E.E.Rozīša rīcību, atlaižot K.Bērziņu no darba 

Bostonas Trimdas draudzē 2015. gada 11. martā. Sapulcē piedalījās 75 no 297 draudzes 

locekļiem; 67 balsoja par palīgmāc. K. Bērziņu atlaišanu no darba; sapulces dalībnieki izteica 

atzinību un pateicību jaunajai draudzes priekšniecei Katrīnai Veidiņai.  Apgabala vikaŗe, 

māc. Dace Zušmane, pēdējos mēnešus palīdzējusi ar draudzes garīgo aprūpi, vairākkārt 

vadījusi dievkalpojumus un sagatavojusi 10 jauniešus iesvētībām, kas notiks svētdien, 24. 

maijā.   Vilimantikas un Mančesteras draudzes Konnektikutā – apgabala vikāre, māc. 

Daina Salnīte, kas pēdējos divus gadus ir kalpojusi abās draudzēs, ir oficiāli iesniegusi 

vēstuli, ka viņa to nevarēs vairs darīt, jo strādā Albānijas (NY) slimnīcas „Pediatric Palliative 

Care Center”.   Denveras māc. Helēne Godiņa divas nedēļas šo vasaru pavadīs Katskiļu 

nometnē. 

i. J. Eizis (kasieris) ziņo:  Pārrunā izsūtīto 2015.g. budžetu; Pārvalde pieņem budžetu.  

Kasieris nosūt draudzēm pateicību par ziedojumiem.   Lūdz lai kasieris divas reizes gadā 

sagatavo pārskatu kā budžets izpildās, ko viņš arī apsolās darīt. 

j. Archib. L. Zušēvica ziņo:  Pateicās visiem kas bija klāt neaizmirstamā un svētīgā 

dievkalpojumā. Ir saņemta atļauja no Pasaules Luterāņu Federācijas (Lutheran World 

Federation (LWF)) pārtulkot ”Gender Justice Policy” latviešu valodā -to dara prāv. emer. Kārlis 

Žols; tiks ievietots LELBĀL mājas lapā.  Piedalījās LWF Leadership konferencē Trondheimā, 

Norvēģijā, kur pārrunāja nedrošību Eiropā un General Assembly, kas notiks 2017. gadā 

Namibia, Afrikā.  Piedalījās Lielbritānijas baznīcas Sinodē, kur piedalījās ari vairāki no 

Īrijas un kur pārrunāja kā iesākt draudzes/kopas tanīs vietās, kur ir daudz jauniebraucēji no 

Latvijas.  Viņi meklē svētdienas skolas materiālus. Piedalījās Vācijas baznīcas Sinodē kur 

valdīja cerīgs gars; pārrunāja kā veidot un aktivizēt draudzes un kā pavairot dievkalpojumu 

skaitu. Latvijas tiesas iestāde ir apstiprinājusi, ka Aizputes draudzei ir tiesības paturēt 

savus īpašumus. 
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3. LELBA 40.g.jubileja- Prāv. G. Lazdiņš ir lūdzis lai Juris Pūliņš un māc.  Gundega Puidza sagatavo 

rakstu, kas pastāsta par LELBA vēsturi, kurā arī būs iekļautas bildes.  Tas tiks izsūtīts laikrakstiem 

un visām LELBA draudzēm  augusta mēnesī.  Pārrunā kā šo notikumu atzīmēt  

4. Pēc tikšanās ar LIRS prezidenti Lindu Hartke, prāv. A. Vārsberga-Pāža paskaidro, ka LIRS izsūtītā 

vēstule („Call for Nominations to the LIRS Board of Directors and Committees”) ir domāta plašākai 

izplatīšanai mūsu Baznīcā un draudzēs.  Kandidātiem, kas izjūt aicinājumu, pašiem jāpiesakās.  

Vēlāk LELBA nominācijas procesā LELBAi lūgtu atsauksmi.  Tātad, iepretī iepriekšējai kārtībai, kad 

LELBA pārvalde iesniedza nominācijas, mūsu uzdevums ir mudināt piemērotus kandidātus 

pieteikties. 

5. Dažādi jautājumi – tādu nav 

6. Nākamā telekonference  notiks otrdien 4. augustā, plkst 18:00 (pēc Vidienes laika).  

 

Sēdi beidz 20:27. 


