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Aizmirsdams to, kas aiz manis,
stiepdamies pēc tā, kas priekšā,

es dzenos pretim mērķim,
goda balvai – Dieva debesu
aicinājumam Kristū Jēzū.

Pāvila vēstule filipiešiem 3:13-14
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Ceļā uz Mērķi
LBDS 2019. gada Kongresa tēma ir “Ceļā uz Mērķi”.
Līdzīgi Pāvilam, mēs dodamies pretī Mērķim - Dieva
valstības paplašināšanai Latvijā un visā pasaulē.
Līdzīgi Pāvilam, mēs ticam, ka tāds ir debesu
aicinājums, ko mums devis Dievs. Un līdzīgi Pāvilam,
mēs nepaliekam pie jau sasniegtā un paveiktā, bet
neatlaidīgi turpinām iet uz priekšu.
Pārskats par mūsu kopīgo kalpošanu ir veidots tā, lai
varam atskatīties uz paveikto un pateikties Dievam
par to un reizē saskatīt izaicinājumus un iespējas, par
ko lūgt un uz ko mobilizēt visas mums Dieva dotās
dāvanas un resursus.
Mans pirmais gads LBDS bīskapa kalpošanā ir bijis
ļoti aktīvs, Dieva vadības un svētību piepildīts laiks.
Bīskaps emeritus Pēteris Sproģis divpadsmit
kalpošanas gados ir paveicis lielu darbu un ieviesis
būtiskas pārmaiņas LBDS darbā. Būt par bīskapu pēc
tik spēcīga vadītāja nav viegli. Tomēr esmu pateicīgs
Dievam un jums par lielo atbalstu.
Šajā gadā esmu viesojies vairākās draudzēs, iepazīstoties un iedrošinot turpināt kalpošanu. Esmu
piedalījies ekumēniskos pasākumos un dievkalpojumos, pārstāvot baptistu saimi un nesot Dieva vēsti
Latvijas sabiedrībai. Sadarbība ar partneriem no
Oklahomas, Kalifornijas, Teksasas (ASV) un citām
vietām turpinās, veidojot partnerattiecības starp
draudzēm un iesaistoties pieredzes apmaiņā. Esam
uzsākuši TOPsarunas - podraides interneta vidē,
kuru mērķis ir runāt par mūsu draudzēs aktuālām

tēmām. Priecājos, ka LBDS pievienojas jauna
draudze - Krāslavas baptistu draudze. Tā ir maza,
bet svarīga uzvara ceļā uz Mērķi.
Lai mūsu draudzes būtu dzīvas, augošas un pavairoties spējīgas, ir vajadzīgi vadītāji, kuriem ir dzīvas
attiecības ar Dievu, pārliecība par aicinājumu un
vadības prasmes. Tāpēc mēs turpināsim rekrutēt,
apmācīt un atbalstīt vadītājus, izmantojot BPI
DRAFTS, BPI Pastorālās kalpošanas programmu
un Kalpošanas stratēģiskās attīstības centra SĀC
resursus, Sieviešu kalpošanas programmu “Sieviete
sievietei”, BPI Timoteja skolu un citas iniciatīvas.
Pašlaik top “Sabata programma” garīdzniekiem,
lai nostiprinātu viņu aicinājumu un dotu “otro elpu”
kalpošanai.
Joprojām aktuāls ir jautājums par jauniešu darba
attīstību LBDS. Lai mūsu draudzēm būtu nākotne,
ir jābūt enerģiskai, mūsdienīgai un ar Evaņģēliju
piesātinātai jauniešu kalpošanai. Ļoti ceru, ka izdosies
restartēt Jaunatnes apvienību. Lūdziet, lai Dievs dod
vadītāju, kurš ir gatavs
uzņemties šo atbildību.
Būsim drosmīgi,
pravietiski un gudri,
kopīgi ejot pretī
Mērķim.
Kaspars Šterns
LBDS bīskaps
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LBDS izpilddirektore
Vadīt LBDS saimniecisko, finanšu un administratīvo darbību,
sadarboties ar valsts iestādēm, organizēt nozīmīgus pasākumus
un atbalstīt bīskapa un apvienību vadītāju darbu.
Finanšu pārvaldīšana LBDS 2018. gada budžeta ieņēmumu un izdevumu daļa ir līdzsvarā. Nozīmīgākie
ieņēmumu avoti: ziedojumi 34%, telpu noma un komunālie maksājumi 28%, LBDS un apvienību darbība un
pasākumu organizēšana 12% un draudžu iemaksas 10%. Nozīmīgākās izdevumu pozīcijas: ziedojumi draudzēm
un izglītības darbam 29%, LBDS un apvienību darbība un pasākumu organizēšana 20%, darba samaksa un nodokļi
12%, Savienības nama uzturēšana un komunālie maksājumi 10%, palīdzība fiziskām personām draudzēs 9%.
LBDS Padome un Revīzijas komisija ir apstiprinājusi LBDS vadības piedāvāto Finanšu darbības virzienu budžeta
projektu 2019. gadam.
Nozīmīgākie saimnieciskie darbi Savienības namā veikta tehniskā apsekošana, saskaņots pārseguma
atjaunošanas būvprojekts un sākta tā īstenošana, 6. stāvā ievilkta centrālā apkure un pārbūvēta elektroinstalācija,
notiek ugunsdrošības darbu kārtošana, ir atjaunots Ugunsdrošības automātiskās signalizācijas tehniskais projekts.
LBDS pārvalda vēl 21 īpašumu.
Sadarbība ar draudzēm Palīdzība juridisko un grāmatvedības dokumentu sagatavošanā, “Baptistu Vēstneša”
izdošana un izplatīšana, svarīgas kontaktinformācijas aktualizēšana, LBDS mājaslapas un sociālo tīklu kontu
uzturēšana, veselības apdrošināšanas polišu piedāvājuma sagatavošana, u.c.
Sadarbība ar valsts iestādēm Piedalīšanās likumprojekta par Reliģisko organizāciju darbību grozījumu sagatavošanā,
Sabiedriskā labuma statusa saglabāšana LBDS, Gada pārskata iesniegšana VID un bronzas klienta statusa saņemšana VID.
Prioritātes Veicināt aktuālas LBDS un draudžu
informācijas apriti LBDS mājaslapā un sociālajos tīklos.
Turpināt darbus Savienības namā: atjaunot pagrabstāva pārsegumu, veikt remontu 5. un 6. stāva telpās,
uzstādīt UAS detektorus 6. stāvā, ieviest video
novērošanu, izstrādāt ārsienas siltināšanas projektu.

Aicināt draudzes izmantot iemaksu modeli, kurā
desmito tiesu no mēneša ieņēmumiem vienu reizi
mēnesī novirzīt LBDS kopdarbam.
Plānot un organizēt LBDS ikdienas darbu un
nozīmīgus pasākumus, kā arī sniegt atbalstu LBDS
draudzēm.

Ieņēmumu struktūra: 2018

Draudžu iemaksas

Ziedojumi
Ieņēmumi no telpu nomas
un komunālajiem maksājumiem
LBDS un LBDS apvienību reliģiskās
darbības un pasākumu org. ieņēmumi
Draudžu locekļu iemaksas
NVO naudas piešķīrumi

vidēji 645

no 61 draudzes

Citi ieņēmumi
Iemaksas Baptistu Vēstnesim
LBDS Kongresa ieņēmumi

Izdevumu struktūra: 2018

vidēji 665

no 71 draudzes

Ziedojumi draudzēm, izglītības
darbam, kristīgām organizācijām
Reliģiskās darbības un pasākumu
organizēšanas izdevumi
Darba samaksa un nodokļi
SN uzturēšanas izdevumi
un komunālie maksājumi
Palīdzība fiziskām personām draudzēs

vidēji 711

no 66 draudzēm

Citi izdevumi
Samaksa par darbiem un pakalpojumiem

Draudžu iemaksu izlietojums

Veselības apdrošināšana

LBDS nozaru/apvienību attīstība

Izdevumi Baptistu Vēstnesim

LBDS administrācijas izdevumi,
daļēji algas un nodokļi

Transporta, ceļa un komandējumu izdevumi

LBDS kancelejas darbības
nodrošināšana

Izmaksas statūtu mērķiem

LBDS sabiedriskās attiecības,
komunikācija, transporta izdevumi

Remonta darbi

LBDS izglītības darba atbalstam

Sakaru izdevumi

LBDS viesu un reprezentācijas
uzņemšanas izdevumi

LBDS Kongresa izdevumi

Statūtos paredzētiem mērķiem,
semināru, apmācību rīkošanai

Kancelejas un administrācijas izdevumi

Darbība un atbalsts
starptautiskās organizācijās

Sabiedrisko attiecību
un reprezentācijas izdevumi

Baptistu Vēstneša izdošanas
starpība
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Garīdznieku brālība
Garīdznieku aprūpe un izaugsmes veicināšana,
draudžu stiprināšana un atbalsts garīdznieku meklēšanā.
Jaunais nolikums Nolikums pieņemts GB konferencē 2018. gada 13. oktobrī. Galvenās izmaiņas: precizēta
licencēšanas un ordinēšanas kārtība, formulēta mentora piesaiste garīdzniekiem un iekļauta iespēja atjaunot
garīdznieka kalpošanu.
Licencēšana un ordinēšana LBDS Ordinācijas un licencēšanas komisiju vada Dr. Ilmārs Hiršs. Par sludinātāju licencēts Leonīds Barsuks (Auces draudze). Par mācītājiem ordinēti BPI absolventi Mārtiņš Anševics
(Limbažu draudze), Kārlis Kārkliņš (Rīgas draudze “Mājvieta”), Dainis Pandars (Ogres Trīsvienības draudze)
un Māris Vītols (Jaunjelgavas draudze).
Garīdznieki un draudzes
GB apvieno 105 garīdzniekus: draudzēs kalpojošus 38 mācītājus un 38 sludinātājus, draudzēs
nekalpojošus 17 garīdzniekus un 12 pensionētos
garīdzniekus.

LBDS bīskapa vietnieks Edgars Godiņš ir apmeklējis
46 draudzes, 14 reizes pārstāvējis LBDS, piedalījies 17
problēmu risināšanā, bijis 9 apmeklējumos un vadījis
121 nozīmīgu sarunu.

Izaicinājumi Pašlaik LBDS akceptēti garīdznieki nepieciešami 12 draudzēs: Alūksnes, Balvu, Brocēnu,
Daugavpils, Gulbenes, Kuldīgas, Mālpils, Rīgas Atmodas, Rīgas Pestīšanas tempļa, Sakas, Tilžas un
Uguņciema draudzēs. Priecājamies, ka Alūksnes draudzē kalpo BPI Pastorālās kalpošanas programmas
students, Mālpils draudze ir atjaunojusi darbību un Sakas draudze ir aicinājusi jaunu kalpotāju.
Ieceres
Izstrādāt un ieviest “Sabata programmu”
garīdzniekiem 4 virzienos - GB vadītāja apmeklējumi,
atpūtas un atjaunošanās nedēļas nogales, atpūtas
programma ar mentora līdzdalību, kā arī atpūta un
pieredzes apmaiņa ārzemēs.
Turpināt darbu pie garīdznieku tālākizglītības izstrādes.

Sakārtot garīdznieku reģionālo darbu, nosakot
reģionu robežas, uzdevumus, vadītāja atbildību,
piesaisti GB kolēģijai un LBDS.
Izstrādāt risinājumus, kas saistīti ar garīdznieka
aiziešanu pensijā.

Garīdznieku skaits 2016-2018

Garīdznieku sadalījums 2018

92
89
93

2016
2017
2018

Noslēgto laulību skaits 2016-2018

2016

2017

2018

38

38

Sludinātāji

Mācītāji

17
Draudzēs
nekalpojošie
garīdznieki

Bīskapa vietnieka apmeklētās draudzes

46

no 92

Garīdznieku vidējais vecums
2006

2014

2018

Draudzes bez LBDS
akceptēta garīdznieka

12

LBDS PĀRSKATS 2018 / 2019

Sieviešu kalpošanas apvienība
Atbalstīt, iedrošināt un izglītot Latvĳas baptistu draudžu
sievietes, neatkarīgi no vecuma un kalpošanas nozares,
lai veicinātu viņu augšanu Kristus līdzībā.
Paveiktie darbi Sieviešu kalpošanas apvienība dažādos veidos ir centusies realizēt apvienības mērķi –
stiprinot un konsultējot sievietes individuāli, iedvesmojot sievietes uz vietas draudzēs, rīkojot seminārus
un konferences, nodrošinot latviski māceklības programmu “Sieviete sievietei”, izdodot žurnālu “Padod tālāk”
un uzrunājot sievietes ar sociālo tīklu palīdzību. Esam arī pārstāvējušas Latviju Eiropas Baptistu sieviešu
apvienības konferencē Ļvovā.
Ieceres
Lai veicinātu kalpošanu sievietēm mūsu draudzēs,
Sieviešu kalpošanas apvienība sadarbībā ar Amerikas
Latviešu baptistu apvienību izsludinājusi iespēju
saņemt “sinepju graudu” – starta kapitālu sieviešu
kalpošanas darbam.
Sīkāka informācija: www.padodtalak.lv
No šī gada septembra draudzēm tiks piedāvāta
atbalsta programma “Dziedināšanas laiks”, kas
domāta sievietēm, kuras piedzīvojušas šķiršanos.
Turpināsim četras reizes gadā izdot žurnālu
“Padod tālāk”.

No 17.-20. un 25.-27. oktobrim notiks māceklības
programmas “Sieviete sievietei” apmācība, kurā
pašlaik iesaistījušās 18 dalībnieces.
Šī gada 4. novembrī, kad tiks atzīmēta Pasaules
Baptistu sieviešu lūgšanu diena, aktualizēsim
lūgšanu nozīmi mūsu ikdienā.
Ikgadējā sieviešu konference notiks 2020. gada
15. februārī.
Ar prieku piedalīsimies draudžu rīkotajos
pasākumos sievietēm.

Izaicinājumi
Komunikācija: Lai mūsu darbs būtu auglīgāks,
vēlamies uzklausīt draudžu sieviešu vajadzības,
atgriezenisko saiti un ieteikumus par žurnālu, kā arī
par mūsu organizētajiem pasākumiem. Ticam, ka
mums katrai ir, ko padot tālāk, lai stiprinātu ne tikai

savas draudzes, bet arī citu draudžu sievietes.
Meklējam papildspēkus žurnāla “Padod tālāk”
attīstībai: sievietes Latvijas reģionos, kurām ir
pieredze un vēlme sagatavot rakstus un intervijas.

5

vizītes
draudzēs

12

vadīti
semināri

200

dalībnieču konferencē
“Kad klusēšana nav zelts”

300

dalībnieču konferencē
“Pagrieziena punkts”

4

žurnāli
“Padod tālāk”
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Muzikālās kalpošanas apvienība
Veicināt muzikālo vadītāju un kolektīvu iedvesmojošu
kalpošanu esošajās un topošajās draudzēs.
MKA rūpējas par draudžu koru, ansambļu, pielūgsmes grupu un solistu nošu bibliotēku, palīdz veidot muzikālo
vadītāju un dalībnieku apmācības un sadraudzības aktivitātes, kā arī rīko kopīgus muzikālus pasākumus
reģionālā un valstiskā mērogā.
Nozīmīgākie pasākumi
“Muzikālās kalpošanas dienas” no 2018. gada 14.
līdz 16. jūlijam Užavas “Ganībās” ietvēra MKA
12. Kongresu, vadītāju tikšanos un meistarklases ar
Doma draudzes kora diriģentu Tomu Kazimirisaņecu
un pielūgsmes mūziķi Aneti Kozlovsku, kā arī
kalpošanu Užavas draudzes dievkalpojumā.

Pielūgsmes vadītāju retrīts “Pielūgsmes kods”
šī gada 22. un 23. martā Bruknas muižā pulcēja uz
motivējošu apmācību 40 pieredzējušus un jaunus
pielūgsmes vadītājus, lai kopīgi domātu par
personisko izaugsmi un pielūgsmes teoloģiskajiem
un praktiskajiem aspektiem.

Pasākums “Mēs esam viens otram par svētību”
notika 2019. gada 9. februārī Jelgavas baptistu
draudzes dievnamā. To veidoja un vadīja
komponists Ēriks Ešenvalds, iepazīstinot ar
Priekules mūzikas festivāla koncepciju un iespējām.
Koris izdziedāja 20 jaunas vai maz dzirdētas dziesmas.

Jauniešu mūzikas festivāls “Kompass – virziens
augšup!” 13. aprīlī Golgātas baptistu draudzē bija
lieliska iespēja jauniešu koriem vienoties slavas
dziesmās un noslēguma koncertā muzicēt kopā ar
Lību Ēci-Kalniņu, Aneti Kozlovsku, Lindu Naudiņu,
Nauri Malāhovu un Ingu Macatu.

Ieceres
No 9. līdz 11 augustam Priekulē notiks “Muzikālās
kalpošanas apvienības 5. mūzikas festivāls”. Festivāla
programmas ieceres: svētku atklāšanas koncerts
piektdienas vakarā; ielu muzicēšanas maratons
sestdien; sestdienas vakara noslēguma koncerts ar
komponistu Raimondu Paulu, aktieriem Ditu Lūriņu
un Mārtiņu Eglienu. Festivāls noslēgsies ar svētdienas rīta dievkalpojumu.

Septembrī ceram atsākt regulāras ikmēneša
mācības BPI Muzikālo vadītāju skolā.
2020. gada vasarā iecerēti Latvijas baptistu IX
dziesmu svētki Kuldīgā.

960
dziesmas
Nošu
bibliotēkā

30

dalībnieki
“Muzikālās kalpošanas
dienas 2018”

35

dalībnieki
“Mēs esam viens otram
par svētību 2019”

20

jaunas vai
mazpazīstamas
dziesmas 2019

50

dalībnieki
“Kompass virziens augšup!”

LBDS PĀRSKATS 2018 / 2019

Svētdienskolu apvienība
“Mēs vēlamies, lai bērni, iepazinuši Dievu, iemīl Viņu un izvēlas Viņam sekot.
Mēs vēlamies šajā ceļā būt līdzās bērnu vecākiem – iedrošinot, palīdzot un
sadarbojoties,” tā svētdienskolas uzdevumu apraksta kāda BPI Timoteja
skolas dalībniece. Tik vienkārši un reizē atbildīgi, ikdienu un Mūžību ietekmējoši.
“Labas Ziņas bērniem” 2018. gadā jaunā veidolā sāka iznākt žurnāls “Labas Ziņas bērniem”, katru reizi nesot
kādu no bērnu “lielajiem dzīves jautājumiem” un meklējot atbildes uz tiem komiksā, bērnu un eksperta
viedokļos, Bībelē un Bībeles stāstā, opīša vēstulē, plakātā, kristīgās baznīcas vēsturē nozīmīgu cilvēku
dzīvesstāstos, uzdevumos, eksperimentos, spēlēs, krāsojamās lapās. 2019. gada žurnālos lasāma arī intervija
un vizuāli paskaidrota ar žurnāla jautājumu saistīta Bībeles tēma.
Dziesmu diena Ar Dziesmu dienas koncertu 1. maijā noslēdzās vairāku gadu projekts “Dziļi sirdī”, kurā
dziesmu autori rakstīja dziesmas bērniem ar Bībeles vārdiem. Tagad 12 dziesmas apkopotas grāmatā,
ierakstītas un pieejamas gan kā pilni dziesmu ieraksti, gan pavadījumu fonogrammas.
VBS “Mājas” Latvijas simtgadē Svētdienskolu apvienība sagatavoja un piedāvāja draudzēm Vasaras Bībeles
skolas programmu “Mājas”. Par Vidzemi, apgaismības vietu, un Dievu kā gaismas un visas pasaules radītāju.
Par Kurzemi, zvejnieku ciemiem, pirmajiem Jēzus mācekļiem un pirmajām baptistu draudzēm. Par Zemgali,
mūsu maizes klēti, un Jēzu, mūsu dzīvības maizi. Par Latgali, podniekiem un Dievu - podnieku, kas mūs veido
savam godam. Par Rīgu – mūsu valsts centru un to, kas ir mūsu sirds centrā.
Semināri 2018. gada rudenī Valmierā un Liepājā notika Tabitas Ašnevicas vadītie semināri par darbu ar
bērniem, kas piedzīvojuši traumu. Šogad martā Rīgā un Liepājā notika Torbena Ostermarka (Dānija) vadītie
semināri “Neierasti par ierasto”, kas iepazīstināja ar vizuālajiem līdzekļiem darbā ar bērniem.
Mēs turpināsim iepazīt Dievu, iemīlēt Viņu vēl vairāk, sekosim Viņam paši un ieaicināsim uz to arī citus!
To darīt palīdzēs jaunā Svētdienskolu programma, svētdienskolotāju apmācības BPI Timoteja skolā,
kā arī komunikācija ar skolotājiem un draudzēm par aktualitātēm kalpošanā bērniem un ģimenēm.

draudzēs darbojas
svētdienskola

izdalītas
Bībeles

komandas Sporta
dienā Ventspilī

bērni piedalījās
VBS ‘’Mājas”

BPI Timoteja skolas absolventi
un dalībnieki 2019
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BPI Pastorālās kalpošanas programma
Apmācīt, stiprināt un nodrošināt ar resursiem rūpīgi izvēlētus jaunus vadītājus,
lai viņi pasludinātu Evaņģēlĳu, dibinātu un vadītu ietekmīgas misionālas draudzes
stratēģiski svarīgās vietās Latvĳā, Baltĳas reģionā un aiz tā robežām.
2019. gada absolventi Matīss Babrovskis (Rīgas Mateja draudzes sludinātājs), Artis Kaņeps (misijas darbs
Sabilē), Aleksandrs Kēnigsvalds (Limbažu draudzes jauniešu vadītājs), Kurts Kleinhofs-Prūsis (Rojas
jaundibināmā draudze) un Raitis Šķerbergs (Jelgavas draudze).
Sestais “Restarts” Veicinot savstarpēja atbalsta un atbildības kultūru, 2018. gada augustā notika sestais
salidojums “Restarts”. Lektors Dr. Džons Van Epps (ASV) aicināja domāt par to, kā izprast vienam otra
vajadzības, ieraudzīt otra cilvēka perspektīvu un tā veidot veselīgākas attiecības.
Sadarbība Sadarbība ar TCMI (www.tcmi.org), kas piedāvā iespēju iegūt augstāko izglītību praktiskās
teoloģijas jomā, ļāvusi tur uzsākt studijas 6 absolventiem. Aprīlī notika interesentu tikšanās ar TCMI Baltijas
koordinatoru Dr. Meego Remmelu no Igaunijas.
Jauna grāmata Sērijā BPI BIBLIOTĒKA iznākusi Maika Brīna grāmata “Māceklības kultūras veidošana:
kā mācekļot cilvēkus tā, kā to darīja Jēzus”.
GLS vadītāju konference 2018. gada 9.-10. novembrī GLS vadītāju konference pulcēja 700 cilvēku, no
kuriem 1/3 pasākumu apmeklēja pirmo reizi. Konferences mērķis ir veicināt kristietības vērtībās balstītas
vadības attīstību draudzēs un organizācijās.
Ieceres
Septembrī mācības uzsāks pirmā neklātienes grupa.
Sekojiet informācijai www.bpiriga.lv

GLS vadītāju konference Latvijā notiks 8. un
9. novembrī. Vairāk informācijas: www.glslatvija.lv

No 15. līdz 18. augustam notiks studentu un absolventu
ģimeņu septītais salidojums “Restarts”.

BPI PLATFORMAS izveide - izaugsmes iespējas
garīdzniekiem, kalpošanu vadītājiem un draudžu
vadības komandām interneta vidē.

Veicināsim TCMI pārstāvniecības atvēršanu Latvijā.
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Ārmisija
Veidot misĳas kustību, kas iziet no Latvĳas
pie neaizsniegtajām tautām pasaulē.
LBDS Ārmisijas darbs izpaužas biedrības “Baltijas Globālā iniciatīva” (BGI) darbībā.
Paveiktie darbi
2018. gada augustā Diks Bortņikovs (Madonas
draudze) un komanda rīkoja vasaras nometni bēgļu
bērniem Gruzijā.
Piektajā akcijā “Zvaigzne austrumos” tika sarūpētas
dāvaniņas Jordānijai un Gruzijai. Par naudas ziedojumiem tika sakomplektētas 400 dāvaniņas Kalkutā,
Indijā.
2019. gada februārī Guntars Lašauri (Priekules
draudze) un komanda organizēja “Zvaigzne austrumos” dāvanu dalīšanu Gruzijā.

Aprīlī Ģirts Strazdiņš (Mateja draudze) vadīja
komandu Kalkutā, Indijā.
BGI atbalstījusi četru Kairos kursu organizēšanu
Liepājā, Rīgā, Talsos un Valdemārpilī.
“Great Commission Company Challenge”
startēja 19 dalībnieki ar mērķi radīt uzņēmumu ar
misijas ideju. Naudas balvas saņēma Iveta un
Oto Rudoviči un Lauma un Valters Siksnas.
Otro reizi aprīļa pēdējā svētdiena LBDS
draudzēs izsludināta par Misijas svētdienu.

Martā Pēteris Eisāns (Madonas draudze) vadīja
“Zvaigzne austrumos” komandu Jordānijā.
Ieceres
Šoruden notiks Kairos kurss vairākos Latvijas
novados. Sekojiet informācijai.

Decembrī būs skatāma Andra Sproģa foto izstāde
par “Zvaigzne austrumos” dāvaniņām Kalkutā, Indijā.

Oktobrī sāksies otrais GC3 (www.gc3.eu) biznesa
un kalpošanas ideju konkurss. Gatavojiet idejas.

Novembrī sāksies akcija “Zvaigzne austrumos”.
Gatavojieties.

Augustā notiks misijas brauciens uz Gruziju un tiks
rīkota dienas nometne bēgļu bērniem. Aizlūdziet.

2020. gada 26. aprīlis - Misijas svētdiena Latvijas
draudzēs.

Paldies par lūgšanām, atbalstu, kopīgu darbu un ticību kopīgai misijai! Misijā iesaistās lūdzot, ziedojot, ejot,
bet visa pamatā - lūdzot! Arī Tu to vari!
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4

Kairos kursi
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sadarbības valstis
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“Zvaigzne austrumos” dāvaniņa
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BPI DRAFTS
Palīdzēt puišiem pieaugt vīra briedumā, veidoties Kristus līdzībā
un kļūt par efektīviem vadītājiem, kas pulcina citus, īsteno
Dieva aicinājumu un veicina pārmaiņas sabiedrībā.
BPI DRAFTS "Iesaukums" 2018. gada jūnijā un jūlijā Užavā notika divas 1. līmeņa nometnes. Dažāda veida
aktivitātes deva dalībniekiem iespēju fiziski, emocionāli un garīgi saprast un piedzīvot nometnē mācītos
principus un atziņas.
BPI DRAFTS "Misija" Apvienotā 2. un 3. līmeņa nometne norisinājās Užavā un Vandzenē no 6. līdz
11. augustam. Piedalījās dalībnieki no Rīgas, Liepājas, Grobiņas, Kokneses, Jelgavas, Pļaviņām, Brocēniem un
Cēsīm. Nometnes mērķis bija ļaut dalībniekiem piedzīvot misiju un gūt ieskatu misijas darbā Latvijā. DRAFTS
3. līmeņa dalībnieki, īpaši uzaicināti puiši, kas sekmīgi pabeiguši 2. līmeni, darbojās kā vadītāji, kas ir atbildīgi
par savu komandu, ko veido 2. līmeņa dalībnieki. Komandu vadītāji tika apmācīti, un pēc dažām dienām
komandas devās misijas praksē.
BPI DRAFTS "Mobilizācija" Ziemas nometne norisinājās no 15. līdz 17. februārim Užavas “Ganībās”.
Tās mērķis ir iedvesmot puišus un atgādināt, ka viņi ir Dievam svarīgi un ka Viņš vēlas viņus lietot. Šogad
nometnes tēma bija par to, kā mūsu šodienas izvēles ietekmē mūsu rītdienu. Mēs svinējām BPI DRAFTS
izlaidumu sešiem puišiem, kuri sekmīgi piedalījušies visos trijos līmeņos. Jau šovasar viņi varēs iesaistīties
nometņu organizēšanā.
Mentorings Puiši, kuri ir sekmīgi pabeiguši 2. līmeni, var iesaistīties mentoringa programmā. Mentors
iedrošina, pamāca un izaicina, tā veicinot katra dalībnieka izaugsmi. Mentorings turpinās līdz BPI DRAFTS
izlaidumam. Pēc tam puiši var kļūt par mentoriem citiem puišiem. Mūsu mērķis ir, ka pēc šīs vasaras 2. līmeņa
nometnes mentoringā ir iesaistīti vismaz 70% dalībnieku.
Nometnes 2019. gadā
1. līmenis. 25.-29. jūnijs, nometņu vieta “Ganības”, Užava
1. līmenis. 21.-25. jūlijs, nometņu vieta “Ganības”, Užava
2. un 3. līmenis. 5.-10. augusts, Sabile
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Jaunu draudžu dibināšana
Popularizēt un īstenot vīzĳu par draudžu dibināšanas kustību
Latvĳā, lai visos tās reģionos būtu kristocentriskas,
pavairoties spējīgas un misionālas draudzes.
Mentoringa atbalsts draudžu dibināšanas komandām Katram draudžu dibinātājam un komandai ir
mentors, kas uztur attiecības un regulāri sazinās, lai palīdzētu mērķtiecīgi virzīties uz priekšu un atbalstītu
garīgi. Pašlaik to dara 5 mentori.
Jaunas un esošas iniciatīvas Draudžu dibināšana notiek Rojā, Apšuciemā, Olainē, Ropažos, Dagdā, Kalētos,
Ķeipenē, Nīcā, Karostā, Liepājā, Salaspilī un Gaujā. Jaunas iniciatīvas ir uzsāktas Ikšķilē un Sabilē. Ne visās
vietās būs patstāvīga draudze. Dažās vietās tā būs cieši saistīta ar “mātes” draudzi vai būs misijas stacija.
Tomēr dažās vietās tā var izaugt par patstāvīgu draudzi.
Jauna draudze 2019. gadā ir nodibināta Krāslavas baptistu draudze. Prieks par to, ka Latgalē notiek misijas
darbs, taču vajadzība pēc evaņģēliskām draudzēm joprojām ir liela, īpaši Daugavpilī.
M4 Krievijā Mēs turpinām atbalstīt draudžu dibināšanas apmācības M4 ieviešanu Krievijā - Pēterburgā un
Kemerovā Sibīrijā. Kalpošanā iesaistījušies bīskaps Kaspars Šterns, Līva Fokrote, Oskars Lūsis un Māris Vītols.
Sadarbības partneri LBDS ir vienošanās ar ASV Dienvidbaptistu savienībām Oklahomā un Kalifornijā un
uzsākta sadarbība ar draudzēm Teksasā. Svarīgi, ka arī mūsu draudzes atbalsta topošās draudzes un iesaistās
to kalpošanā. Prieks par draudzēm, kas to jau dara.
Ieceres 2019. gadā
Draudžu dibināšanas un jauno draudžu forums 20.- 21. septembrī
M4 apmācība 20.-21. septembrī
Jaunu resursu sagatavošana: e-grāmata par Evaņģēlija nozīmi draudžu dibināšanā
Draudžu dibināšana nav viegls darbs. Lielākais izaicinājums ir stipras komandas veidošana un apkārtējo atbalsts.
Tādēļ ir svarīgi, ka atbalstām tos, kuri ir gatavi atstāt savu komforta zonu un sākt kalpošanu jaunā vietā. Būsim pacietīgi,
saprotoši un atbalstoši. Jauna draudze nav konkurents, bet pievienotā vērtība, īstenojot Kristus Lielo uzdevumu.

nodibinātas draudzes
pēdējo 10 gadu laikā
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cilvēki iesaistījušies
draudžu dibināšanā

14

topošās
draudzes
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Apgāds "Amnis"
Ietekmēt garīgo dzīvi Latvĳā, palīdzot cilvēkiem ticības izaugsmē
un kalpošanā Jēzum, veicinot Latvĳas ētiskā un garīgā klimata attīstību,
kā arī saprašanos starp dažādām kristietības atziņām.
2019. gada Kongress mūs sauc uz Mērķi – tas ir sauciens, kurš no dažādām pastaigām mobilizē vienotam
ceļam. Dieva valstībā vienotība nekad nav vienādība, bet tā ir sava aicinājuma iekļaušana mērķtiecīgā un
vienotā rīcībā. Mūsu mērķis nav pārdot grāmatas, bet ar grāmatu palīdzību aiznest Kristus Vēsti tur, kur
citādi mēs nespētu piekļūt.
Piedāvājuma klāsts Pašlaik piedāvājumā ir 75 dažādu valodu, tulkojumu un izmēru Bībeles, ap 1200 nosaukumu grāmatas, ap 100 brošūru, vairāk kā 200 sveiciena kartīšu ar kristīgiem uzrakstiem, kā arī plašs klāsts
ar dāvanām un suvenīriem ar kristīgu simboliku. Īpaša vieta ir garīdznieku amata tērpiem un dievkalpojumiem
nepieciešamajām svētlietām.
Kļūstam pieejamāki Interneta veikals www.amnis.lv, mainoties mūsdienu iepirkšanās tendencēm, kļūst
arvien aktīvāks. Pagājušā gada laikā apstrādāti vairāk kā 420 pasūtījumi, no tiem 273 piegādāti uz dažādām
vietām Latvijā, Amerikā, Vācijā, Lielbritānijā un citur. Izbraukumu tirdzniecība notikusi 4 konferencēs.
Izdevējdarbība Kā ierasts, arī šogad ir izdoti “Lozungi” 5 dažāda dizaina iesējumos. Turpinām veidot
un izdot jaunas kartītes. Šogad plānojam izdot grāmatu par sēru pārdzīvošanu.
Sadarbība un atbalsts “Amnis” sadarbojas ar vairāk nekā 200 uzņēmumiem, reliģiskām organizācijām
un privātpersonām, atbalstot Dieva dotos talantus Latvijā un ārpus tās. Mēs arī atbalstām Rīgas Kristīgo
vidusskolu un Radio svētdienas skolu, gada laikā sarūpējot 150 dāvaniņu komplektus. Veikals darbojas arī
kā informācijas platforma, kurā var izvietot informāciju par dažādiem kristīgiem notikumiem - pielūgsmes
vakariem, jauniešu nometnēm, koncertiem, izdevumiem, u.c.
Paldies par jūsu atbalstu - ar katru pirkumu jūs apliecināt mūsu darba svarīgumu un piedalāties Evaņģēlija nešanā.
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BPI Kalpošanas stratēģiskās
attīstības centrs SĀC
Atraisīt un attīstīt Dieva doto
potenciālu cilvēkos un draudzēs.
Draudžu un vadītāju mentorings Notiek regulārs darbs ar 7 draudzēm – Limbažu, Priekules, Jelgavas,
Rīgas Āgenskalna, Liepājas Pāvila un Ogres Trīsvienības baptistu draudzi. Tiek mentorēti 6 mācītāji un
draudžu dibinātāji, tiekoties ar katru vismaz vienu reizi mēnesī.
Jauni resursi Sadarbībā ar “BPI BIBLIOTĒKU” ir izdota Maika Brīna grāmata “Māceklības kultūras veidošana:
kā mācekļot cilvēkus tā, kā to darīja Jēzus”, kas piedāvā Jēzus māceklības principu apkopojumu un pieeju,
kas palīdz mācīties no Jēzus piemēra un praktizēt viņa kalpošanas principus.
“Kalpojoša vadītāja profils”, ar kura palīdzību katrs draudzes loceklis var noteikt savas Svētā Gara dāvanas,
definēt savas kalpošanas dedzības, novērtēt savu organizatorisko stilu, ir pieejams www.sacentrs.lv.
“No izpratnes uz rīcību” Šī gada 30. martā notika sestā draudžu vadības komandu apmācību konference
“No izpratnes uz rīcību”, kuras mērķis ir veicināt māceklības kultūras veidošanu draudzēs un vadītāju vidū.
Centāmies saprast, kā mūsu kalpošana draudzes padomē un dažādās nozarēs var veicināt arī mūsu pašu
pieaugšanu Kristū.
Ieceres un izaicinājumi
Pašlaik, balstoties uz draudžu vadības komandu apmācībā iepazītajiem principiem, veidojam vairākas
mācekļu grupas, kas palīdzētu iedzīvināt māceklības kultūru draudzēs.
Mūsu vēlme ir, lai visu Latvijas baptistu draudžu padomes tiek apmācītas un sagatavotas kalpošanai,
taču iniciatīvu augt, mācīties un mainīties izrāda tikai neliels skaits draudžu.
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Kontakti
Latvijas Baptistu draudžu savienība

Jaunu draudžu dibināšana un M4 apmācība

Lāčplēša iela 37, Rīga, LV-1011, Latvija
20390979
kanceleja@lbds.lv
latvijas.baptistu.draudzu.savieniba
www.lbds.lv

Kaspars Šterns
26554780
kaspars.sterns@lbds.lv

Garīdznieku brālība

Māris Dravnieks
29463682
maris@matejs.lv
lbdsMKA, mvskola

Edgars Godiņš
26407403
edgars.godins@lbds.lv
Bīskapa teoloģiskā komisija
Dr. Ilmārs Hiršs
29494698
ilmars.hirsch@gmail.com
Sieviešu kalpošanas apvienība
Agnese Megne
29454540
ska@lbds.lv, padodtalak@lbds.lv
padodtalak
www.padodtalak.lv
Svētdienskolu apvienība
un BPI Timoteja skola
Estere Roze
29110770
sa@lbds.lv, timotejaskola@lbds.lv
LBDS-Svētdienskolu-apvienība
Timoteja-skola

Muzikālās kalpošanas apvienība
un BPI Muzikālo vadītāju skola

Nodibinājums Baltijas Pastorālais institūts
27702028
bpi@lbds.lv
bpiriga
www.bpiriga.lv
BPI Pastorālās kalpošanas programma
un BPI BIBLIOTĒKA
Līva Fokrote, Tomass Šulcs
27702028
bpi@lbds.lv
BPI DRAFTS
Aleksandrs Kēnigsvalds
20598027
bpidrafts@gmail.com
BpiDrafts

BPI Kalpošanas stratēģiskās
attīstības centrs SĀC
Igors Rautmanis
29445667
igorsrr@gmail.com
www.sacentrs.lv
GLS vadītāju konference
Raitis Šķerbergs
25940074
info@glslatvija.lv
glslatvija
www.glslatvija.lv
Apgāds un veikals “Amnis”
22175797
veikals@amnis.lv
www.amnis.lv

