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Svētrīta dievkalpojumi mūsu dievnamā, pulksten 10:30 
 

23. maijā Vasarsvētki.  Video svētbrīdis.  Klātienes dievkalpojums mūsu dievnamā nenotiks.   
  Jums tiks piesūtīts LELBA Vasarsvētku dievkalpojuma ieraksts.  To ir sagatavojusi Vidiens 

apgabala prāveste Sarma Eglīte, bet piedalās arī mūsu draudzes jaunietes Larisa Šulca un Aina  
Šulca. 

 
30. maijā Trīsvienības svētki.  Dievkalpojums klātienē. 
 
6. jūnijā Otrā svētdiena pēc Vasarsvētkiem.  Dievkalpojums klātienē.  
 
13. jūnijā  Aizvesto piemiņas diena.  Video svētbrīdis.  Klātienes dievkalpojums mūsu dievnamā nenotiks. 
 
20. jūnijā Ceturtā svētdiena pēc Vasarsvētkiem.  Dievkalpojums klātienē. 
 
27. jūnijā  Piektā svētdiena pēc Vasarsvētkiem.  Dievkalpojums klātienē. 
 
Mīļā draudze! 
 Vasarsvētki ir Baznīcas dzimšanas diena.  Lai gan Augšāmceltais Kristus bija parādījies saviem mācekļiem 
un sūtījis viņus pasaulē, Viņš tomēr pavēlēja tiem vēl mazliet pagaidīt turpat Jeruzālemē—sagaidīt Tēva 
apsolījumu, Svēto Garu.  Un viņi paklausīgi gaidīja—lūgšanās vienoti—augšistabā.  Vai vēl joprojām aiz 
aizslēgtām durvīm, kā Lieldienās?  Es nezinu.  Bet tad nāca Svētais Gars!  Pēkšņi no debesīm – tāda kā stipra vēja 
brāzma, raksta Lūkas.  Tas piepildīja visu namu—un atpūta vaļā visas durvis!   
 Šogad Vasarsvētku stāsts mani īpaši iepriecina!  Vairāk nekā gadu, mūsu draudzes dzīve ir lielā mērā 
notikusi virtuālā vidē.  Ne gluži aiz aizslēgtām durvīm, bet tomēr ierobežoti.  Varbūt Jēzus, Augšāmceltais Kungs 
arī mums ir teicis—pagaidiet, palieciet lūgšanās bet nesteidzieties?  Bet tagad arī mūsu durvis var atkal atvērties!  
Mums ir pienākuši Vasarsvētki!   
 Vasarsvētku dienā, kā jūs redziet no dievkalpojumu kalendāra, mūsu kopbaznīca, LELBA, visām latviešu 
draudzēm izsūtīs video ierakstu.  Tajā piedalīsies visi apgabala prāvesti un arī draudzes locekļi—ieskaitot mūsu 
jaunietes Larisa un Aina Šulcas.   
 Un—svētdienās pēc Vasarsvētkiem—ar vislielāko prieku aicinu jūs uz dievkalpojumiem mūsu mīļajā 
dievnamā!  Uz to lai Svētais Gars mūs svētī! 
 Jūsu, prāv. Daira 
  

Priecīgus Vasarsvētkus!   

 
 

 



 
Ziņojumi: 

LELBA pārvaldei jauna vadība 
 

24. un 25. aprīlī, notika Latvijas Evaņģēliski Luteriskās Baznīcas Amerikā (LELBA) 16. sinode. Par jauno LELBA 

pārvaldes priekšnieci tika ievēlēta prāveste Anita Vārsberga Pāža. 

Jaunajā LELBA pārvaldē kopā ar priekšnieci A. Vārsbergu Pāžu darbosies mācītājs Igors Safins, (pārvaldes 

priekšnieces garīgais vietnieks, Bostonas Trimdas draudzes mācītājs), māc. Ģirts Grietiņš (Toronto Sv. Jāņa 

draudzes mācītājs), māc. Aija Graham (pārvaldes sekretāre, Kalamazū un Lansingas draudžu mācītāja), laji Andris 

Celcherts ( LELBA kasieris, Klīvlandes draudze), Sandra Kalve (pārvaldes priekšnieces laicīgā vietniece, Milvoku 

draudze), Kārlis Veilands (Ziemeļkalifornijas draudzes priekšnieks). Revīzijas komisijā darbosies Ingrīda Jansone 

(Ņujorkas draudze), Mārtiņš Pūtelis (Indianapoles draudze) un Vija Ūdenāne (Vašingtonas D.C. draudzes). 

Tā kā šoreiz sanākšana notika virtuāli, izmantojot Zoom vietni, Sinode bija labi pārstāvēta, tajā piedalījās 84 

balstiesīgie sinodāļi un vairāki viesi, starp tiem – Latvijas vēstnieks ASV Māris Selga, Daugavas Vanagu priekšsēdis 

Andris Kursītis un LELB arhibīskaps Jānis Vanags.  

 

Sinodē tika pieņemtas dažas Satversmes maiņas, kas sīkāk izskaidro pārvaldes priekšnieka, pārvaldes locekļu un 

laju kandidātu prasības. Sinodē tika pieņemtas vairākas rezolūcijas, kas dod virzienu baznīcas nākamo trīs gadu 

darbam. Viens no galvenajiem aicinājumiem bija turpināt piedāvāt virtuālo dievkalpojumu ierakstus arī tad, kad 

atsāksies draudžu klātienes dievkalpojumi. Lai cik grūts un sarežģīts bijis 2020. gads dēļ Covid, sinodāļi novērtēja, 

ka LELBA ir spējusi   sasniegt tos ļaudis, kas pirms tam bijuši attālināti no baznīcas un latviešu centriem. Tāpat 

turpināsim uzsāktos Ārmisijas un Palīdzības nozares darbus pasaulē un Latvijā. Tiks domāts, kā nodrošināt, lai 

lajiem būtu nepieciešamie materiāli, palīdzot kalpošanas darbā un aizvietojot mācītājus ārkārtas situācijās. 

Sinodāļi balsoja turpināt baznīcas darbu un nostāju pret visa veida naida un rasisma izpausmēm, kā arī meklēt 

veidus, kā digitalizēt LELBA arhīvu.          

 

Sinode izteica lielu pateicību prāvestam Gunāram Lazdiņam par nokalpotiem sešiem ar pusi gadiem LELBA 

pārvaldes priekšnieka amatā un novēl viņam Dieva svētību, uzsākot nākamo dzīves un kalpošanas posmu. Tāpat 

sinodāļi pateicās par kalpošanu pārvaldē prāv. Sarmai Eglītei, prāv. Dāvim Kaņepam un māc. Dāgam 

Demandtam, Sandrai Kalvei, Andrim Celchertam un Edvardam Hesam, un Revīzijas komisijas locekļiem Ingrīdai 

Jansonei, Mārtiņam Pūtelim un Voldemāram Peldam. Sinodes dalībnieki pateicās par Sinodes virtuālo 

izkārtojumu un novadīšanu īpašos apstākļos: Zoom meistarei Helēnai Vīksniņai (Vašingtonas draudze) un Silvijai 

Kļaviņai-Barshney (Čikāgas Ciānas draudze). Paldies māc. Larim Saliņam par ievadu mazo grupu pārrunām. 

Sinode noslēdzās ar svinīgu dievkalpojumu tiešsaistē – archibīskapes Laumas Zušēvicas vadībā. Dievkalpojumā 

amatā tika ievesta LELBA Pārvaldes jaunā priekšniece prāv. Anita Vārsberga Pāža un pārvaldes locekļi.  

māc. Aija Graham / LELBA sekretāre 

 

 

 
Mīļā LELBA -- garīdznieki, draudžu vadītāji, draudžu locekļi! 
  
Jūs nākat pie Viņa, pie dzīvā akmens, kas cilvēku atmests, bet Dieva izredzēts un dārgs.  
Arī jūs paši kā dzīvi akmeņi tiekat uzcelti par garīgu namu,  
lai jūs būtu par svētu priesterību Dievam  
un pienestu garīgus, Dievam tīkamus upurus caur Jēzu Kristu.  1 Pēt 2:4-5 
  



Pagājušā nedēļas nogalē virtuāli tika uzbūvēta LELBA XVI Sinode!   
Mūsu acu priekšā cēlās LELBA! Zoom lodziņi sakrājās tik daudz, ka piepildīja divas, trīs, četras un vairāk 
ekrāna sienas.   
  
Paldies LELBA pārvaldei, priekšniekam prāv. Gunāram Lazdiņam un pieaicinātiem palīgiem par labi izdevušos 
virtuālo Sinodi.  Paldies katram garīdzniekam, draudzes delegātam un viesim, kas uzticējās jaunam formātam 
un aktīvi piedalījās Sinodes darba gaitā. 
  
Vēlos sirsnīgi pateikties par izrādīto uzticību un atbalstu, mani ievēlot par nākamo LELBA Pārvaldes 
priekšnieci.   
Apsveicu jaunievēlētos Pārvaldes un Revīzijas komisijas locekļus!   Priecājos par iespēju kopā ar jums – 
garīdzniekiem un lajiem – veidot un vadīt mūsu Baznīcu Dievam par godu, mūsu draudzēm un pasaulei par 
svētību. 
  
Ar vienas podziņas piespiešanu esam no Sinodes atgriezušies mājās – savās draudzēs, ģimenēs, ikdienas 
pienākumos.  Turpināsim ļaut Dievam no mums pašiem kā dzīviem akmeņiem celt garīgu namu!  Lai Dievs 
palīdz un svētī, lai mūsu darbs būtu Viņam tīkams!  
  
  
Mums pietiek ar Viņa žēlastību, jo Viņa spēks top pilnīgs nespēkā!  2 Kor 12:9 

  

prāv. Anita Vārsberga-Pāža,  LELBA Pārvaldes priekšniece 

 

 
 
 

Sandra Kalve (Milvoki), Kārlis Veilands (Sanfrancisko), māc. Igors Safins (Bostona), māc. Aija Graham 
(Kalamazoo), Andris Celcherts (Klīvlande), Ingrīda Jansons (Ņujorka), māc. Ģirts Grietiņš (Toronto), Vija  

Ūdenāne (Vašingtona, D.C.), archib. Lauma Zušēvica, prāv. Anita Vārsberga Pāža 
 



Dieva mierā aizgājusi  
mūsu draudzes locekle 

 

Vija Birnbaums, dzim. Lietuvietis 
dzimusi 1935. g. 2. jūlijā, Rīgā 

mirusi 2021. g. 18. aprīlī, Bellevue 
 

Izsakām sirsnīgu līdzjūtību Vijas tuviniekiem arī atvadoties no Kaijas Lietuvietes. 
 

Dievs ir mīlestība – kas paliek mīlestībā paliek Dievā un Dievs viņā.  
 

 
 
 
Mīļie draugi! 
Nākot uz dievkalpojumiem aicinām lietot maskas un ievērot distancēšanos—pasargāsim tos, kuriem vēl nav 
bijusi izdevība saņemt potes.   
 

 
 

Draudzes saimniecība 
Sirsnīgs lūgums draudzes locekļiem savus maksājumus draudzei kārtot regulāri vai nu ar aploksnītēm baznīcā, vai 

arī sūtot pa pastu!  Uz aploksnītēm lūgums atzīmēt maksātāja vārdu un summu. 
Seatles ev. lut. draudzes dievnama un pasta adrese:  

11710—3rd Ave. NE, Seattle, WA 98125-4726 
 
 

Draudzes mācītāja – prāv. Daira Cilne  cilnis@earthlink.net   206-674-9600 

Draudzes priekšnieks – Jānis Šulcs  jsulcs@gmail.com  206-762-3433 
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