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KĀ BULTAS
STIPRA

VĪRA ROKĀS



Ja to nedarīsim mēs, 
tad to izdarīs kāds 
cits šajā pasaulē.

“



Baptistu kustībai Latvijā aprit 160 gadi. Kristietības vēsturi aplūkojot kopumā, tas nav 
daudz. Bet nav arī maz. Simt sešdesmit gadi - tās ir vairākas paaudzes, kas piedzīvo-
jušas dažādus politisko, ekonomisko un sociālo pārmaiņu laikus. Katrā laikā ir bijušas 
savas grūtības un šķēršļi baptistu draudžu un ticības prakses pastāvēšanai. Tomēr 
Dievs mums ir bijis labvēlīgs, un šajos 160 gados baptistu kustība Latvijā ir augusi un 
paplašinājusies. Dievs ir svētījis paaudžu paaudzes, lai paplašinātu savu Valstību.

Katrā laikā ir bijušas savas grūtības. Šogad lielākais izaicinājums ir Covid-19 globālā pandēmija.
Esam piedzīvojuši to, ka šķietami lielākais apdraudējums cilvēces pastāvēšanai ir vīruss un tā izraisītās 
sociālās un ekonomiskās sekas. Tas liek mums pievērst lielāku uzmanību savai fiziskajai veselībai.
Tas mudina mūs citādāk domāt arī par savu garīgo veselību. Cik stipri mēs patiesībā esam? Cik stipras
ir mūsu draudzes? Cik gatavas šādiem pārbaudījumiem, lai tos izturētu un turpinātu augt?

LBDS 2020. gada Kongresa tēma ir simboliska: “Kā bultas stipra vīra rokās”. Tieši pārbaudījumi un 
grūtības izgaismo to, cik stipri mēs patiesībā esam. Tie palīdz saskatīt, vai mūsu ticība un kalpošana
ir tikai butaforija vai arī tās stiprais pamats ir nemainīgais Evaņģēlijs, kuru nespēj iznīcināt neviens 
“vīruss”. Saskaroties ar vīrusiem un uzveicot tos, mūsu organisma imunitāte nostiprinās. Pārvarot 
grūtības, mūsu gara imunitāte - ticība nostiprinās. Būsim ticībā Kristum stipri vīrieši un sievietes, kas 
rūpējas par savu un draudzes garīgo veselību, kas ir pamats mūsu kalpošanai Dievam un sabiedrībai.

Dievs ir visu laiku Kungs un visu paaudžu Dievs. Mēs esam atbildīgi ne tikai par sevi, bet arī par 
nākamajām paaudzēm. Tagad, šajā neparastajā laikā, mēs varam kļūt par liecību mūsu jaunākajām 
paaudzēm, par piemēru tam, kā pārvarēt grūtības un izturēt pārbaudījumus. Mēs varam iedvesmot 
savas “bultas” - jaunākās paaudzes, parādot, kā grūtībās un pārbaudījumos mūsu ticība Evaņģēlijam 
katru dienu kļūst vēl dziļāka un stiprāka. Rādīsim virzienu jaunākajām paaudzēm - mīlēsim, negaidot 
pretmīlestību, pamācīsim, esot gudri un pacietīgi, uzticēsimies, dāvāsim cerību un Dieva misijas apziņu. 
Ja to nedarīsim mēs, tad to izdarīs kāds cits šajā pasaulē. Būsim stipri vīrieši un sievietes, kas apzinās 
atbildību par bultām savās rokās!

Kaspars Šterns

LBDS bīskaps



Vadīt LBDS saimniecisko, finanšu un administratīvo 
darbību, sadarboties ar valsts iestādēm, organizēt 
nozīmīgus pasākumus un atbalstīt bīskapa un 
apvienību vadītāju darbu.

LBDS IZPILDDIREKTORE

FINANŠU PĀRVALDĪŠANA

LBDS 2019. gada budžeta ieņēmumu un izdevumu daļa ir 
līdzsvarā. Nozīmīgākie ieņēmumu avoti: ziedojumi 41%, 
telpu noma un komunālie maksājumi 27%, citi ieņēmumi 
11%, draudžu iemaksas 10%, LBDS un apvienību darbība
un pasākumu organizēšana 7%. Nozīmīgākās izdevumu 
pozīcijas: ziedojumi draudzēm un izglītības darbam 26%, 
LBDS un apvienību darbība un pasākuma organizēšana 
15%, remonta darbi 12%, darba samaksa un nodokļi 11%, 
Savienības nama uzturēšana un komunālie maksājumi 
11%, palīdzība fiziskām personām draudzēs 10%.
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SADARBĪBA AR DRAUDZĒM

Palīdzība draudzēm dažādos jautājumos, t. sk. juridisko un 
grāmatvedības dokumentu sagatavošanā, ‘’Baptistu 
Vēstneša’’ izdošana un izplatīšana, statistikas apkopošana, 
LBDS mājas lapas un sociālo kontu uzturēšana, veselības 
apdrošināšanas polišu piedāvājuma sagatavošana, 
partnerattiecību uzturēšana ar Oklahomas draudžu 
savienību (ASV) u.c.

NOZĪMĪGĀKIE SAIMNIECISKIE DARBI

Savienības namā ir pabeigta pagrabstāva pārseguma 
atjaunošana, veikti apjomīgi remonti 5. un 6. stāva telpās, 
atjaunots parketa segums telpās, kur tas vēsturiski 
saglabājies, uzsāktas nakts dežūras. BPI palīgtelpās 
izbūvēta virtuve. 2019. gadā tika pārdots īpašums “Cerība” 
Limbažu novadā un kopīpašuma daļa Jūrmalā.

PRIORITĀTES 2020. GADĀ

– Veicināt “Baptistu draudzēm Latvijā 160” aktivitātes.

– Ieviest fizisko personu datu apstrādes principus
un reģistru LBDS.

– Turpināt darbus Savienības namā: atjaunot kāpņu telpu, 
izstrādāt elektrības projektu pārejai uz jauno spriegumu.

– Aicināt draudzes izmantot iemaksu modeli, kurā desmito 
tiesu no mēneša ieņēmumiem vienu reizi mēnesī novirzīt 
LBDS kopdarbam.

– Plānot un organizēt LBDS ikdienas darbu un pasākumus, 
kā arī sniegt atbalstu LBDS draudzēm un apvienībām.

SADARBĪBA AR VALSTS IESTĀDĒM

Piedalīšanās metodisko norādījumu par grāmatvedības 
kārtošanu reliģiskās organizācijās izstrādē, Sabiedriskā 
labuma statusa saglabāšana, Gada pārskata iesniegšana VID, 
statistikas atskaites sagatavošana Tieslietu ministrijai u.c.
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administrācijas

izdevumi,
daļēji
algas

un
nodokļi

IEŅĒMUMU STRUKTŪRA: 2019

IZDEVUMU STRUKTŪRA: 2019

DRAUDŽU IEMAKSU IZLIETOJUMS

Ziedojumi

Ieņēmumi no telpu nomas
un komunālajiem maksājumiem

LBDS un apvienību reliģiskā
darbība un pasākumu org.

Draudžu iemaksas

NVO naudas piešķīrumi

Citi ieņēmumi (t.sk. nekustamo 
īpašumu pārdošana)

Iemaksas “Baptistu Vēstnesim”

LBDS Kongresa ieņēmumi

Ziedojumi draudzēm, izglītības
darbam, kristīgām organizācijām

LBDS un apvienību reliģiskā darbība 
un pasākumu organizēšana

Remonta darbi

Darba samaksa un nodokļi

SN uzturēšana,
komunālie maksājumi

Palīdzība fiziskām
personām draudzēs

Citi izdevumi

Samaksa par darbiem
un pakalpojumiem

Veselības apdrošināšana

LBDS Kongresa izdevumi

Izdevumi "Baptistu Vēstnesim"

Sakari

Transporta, ceļa un
komandējumu izdevumi

Sabiedrisko attiecību
un reprezentācijas izdevumi

Izmaksas statūtu mērķiem

Kancelejas un administrācijas darbība

41%

27.1%

11.3%

10.2%

7.3%

1.2%

1%

1%

25.7%

15.4%

12.4%

10.7%

10%

6.4%

6.4%

4.9%

3.9%

1%

0.9%

0.7%

0.6%

0.4%

0.3%

0.3%

2019

2017

51796

47239

2018

46955

vidēji EUR 797
no 65 draudzēm

vidēji EUR 665
no 71 draudzes

vidēji EUR 711
no 66 draudzēm

DRAUDŽU IEMAKSAS

Darbība un 
atbalsts

starptautiskām 
organizācijām

LBDS 
reprezentēšana 

un
viesu 

uzņemšana

LBDS 
kancelejas 

darbība

Statūtos 
paredzētie 

mērķi, 
semināru

un apmācību 
rīkošana

LBDS 
sabiedriskās 

attiecības,
komunikācija, 

transports

LBDS
nozaru, 

apvienību 
attīstība

46% 25% 14% 5% 4% 4% 2%

*Dati apkopoti 02.03.2020.



Garīdznieku aprūpe un izaugsmes veicināšana,
draudžu stiprināšana un atbalsts garīdznieku 
meklēšanā.

GARĪDZNIEKU BRĀLĪBA

KONFERENCES

Kārtējā Garīdznieku brālības konference “Priestera lūpām 
būs glabāt īsto atziņu” notika 2019. gada 12. oktobrī. 
Uzmanības centrā bija jautājumi, kas saistīti ar garīdznieku 
izaugsmi, tālākizglītību un atjaunošanos, kā arī tika 
pieņemtas izmaiņas GB Nolikumā. Nākamā konference 
notiks šī gada 10. oktobrī.

JAUNI GARĪDZNIEKI

Kopš 2019. gada Kongresa LBDS Ordinācijas un 
licencēšanas komija Dr. Ilmāra Hirša vadībā ir licencējusi
5 sludinātājus: Marku Rožkalnu, Raimondu Loginu (Rīgas 
Vīlandes draudze), Kristapu Kulpi (Liepājas Pāvila draudze), 
Oskaru Lūsi (draudzes dibināšanai Olainē) un Verneru 
Šteinbergu (Sakas draudze).

L B D S  PĀ R S K AT S  2 0 1 9  /  2 0 2 0

SABATA PROGRAMMA

Turpinot programmas ieviešanu, šogad iecerēta otrā 
garīdznieku atpūtas un atjaunošanās nedēļas nogale. 
Turpinām veidot atpūtas programmu ar mentora atbalstu, 
kā arī meklēt atpūtas un pieredzes apmaiņas iespējas 
ārzemēs.

GODA NOSAUKUMS

Turpmāk garīdznieki, kas sasnieguši 70 gadu slieksni,
ar Kolēģijas lēmumu, saņems goda nosaukumu “LBDS 
mācītājs / sludinātājs emeritus” un LBDS Atzinības 
rakstu kārtējā LBDS Kongresā. GB konferences laikā goda 
nosaukums tika piešķirts līdz šim pensionētajiem LBDS 
garīdzniekiem.

REĢIONI

Lai veicinātu garīdznieku sadraudzību, mācīšanos un atbalstu, 
GB darbs sadalīts 6 reģionos un noteiktas vadītāja tiesības un 
uzdevumi. Katra reģiona vadītājs ir arī LBDS bīskapa pārstāvis 
šajā reģionā. Dienvidkurzemes reģionu vada mācītājs Egīls 
Ķeiris, Ziemeļkurzemes reģionu - sludinātājs Raivis Deksnis, 
Rīgas reģionu - mācītājs Edgars Mažis, Vidzemes reģionu - 
mācītājs Mārtiņš Rijnieks, Vidusdaugavas reģionu - mācītājs 
Māris Vītols un Zemgales reģionu - mācītājs Raimonds Locs. 
Šogad turpinām reģionu darba nostiprināšanu.

VADĪTĀJA DARBĪBA

GB vadītājs un LBDS bīskapa vietnieks Edgars Godiņš ir 
apmeklējis 54 draudzes, 16 reizes pārstāvējis LBDS un 
vadījis 230 nozīmīgas tikšanās un sarunas.

Garīdznieku brālība, manuprāt, ir pārraudzības un atbalsta 
komanda, kas palīdz mums, garīdzniekiem, efektīvāk aiznest 
Evaņģēliju pasaulei.

- sludinātājs Raivis Deksnis 

Kāpēc Garīdznieku brālība? Pirms gadiem desmit es meklētu 
pēc atbildes tās statūtos, bet šodien teiktu - brāļa plecs. Kad 
piedzīvoju grūtu brīdi savā dzīvē, tad bija brāļi, kuri piezvanīja,
aicināja vai vienkārši pasēdēja kopā pie kafijas. Jā, - arī kopā ar 
mani smējās vai raudāja. Un lūdza Dievu… Tobrīd brāļa plecs 
bija neatsverams.

- mācītājs Pēteris Eisāns



GARĪDZNIEKU SKAITS 2017-2019

(bez emeritētiem garīdzniekiem)

2017 2018 2019

89 93 97

Sludinātāji, kuri kalpo draudzēs

Mācītāji, kuri kalpo draudzēs

Garīdznieki, kuri nekalpo

Garīdznieki, kuri kalpo
LBDS ārpus draudzēm

GARĪDZNIEKU VIDĒJAIS VECUMS

2017 2018 2019

45 49 51

GARĪDZNIEKU SADALĪJUMS 2019

41

37

10

9
*Dati apkopoti 28.02.2020.



Atbalstīt, iedrošināt un izglītot Latvijas baptistu draudžu 
sievietes, lai veicinātu viņu augšanu Kristus līdzībā un lai 
viņas varētu palīdzēt garīgi pieaugt citiem.

SIEVIEŠU KALPOŠANAS
APVIENĪBA

PAVEIKTIE DARBI

– Māceklības programma “Sieviete sievietei” veicina 
sieviešu garīgo briedumu, palīdz izkopt prasmes un apgūto 
nodot tālāk. 2019. gada oktobrī apmācībās piedalījās 
sievietes no Pāvilostas, Brocēnu, Ventspils, Limbažu, Ogres, 
Jelgavas, Ozolnieku, Vangažu, Ādažu Misijas, Rīgas Mateja, 
Rīgas Āgenskalna, kā arī no dažām citu konfesiju draudzēm.

– Ikgadējā SKA konferencē “Sieviete. Dzīve. Jēzus.” šī 
gada 15. februārī astoņu sieviešu liecības vēstīja par to, kā 
viņas piedzīvo Jēzu kādā savas dzīves jomā. Īpašais viesis, 
mācītājs Edgars Mažis aicināja domāt: “Kad ar ticību un 
paļāvību ir par maz jeb kā iemācīties airēt ar abiem airiem?” 
Konferencē pulcējās pārstāves no 43 baptistu draudzēm.

– Žurnāls “Padod tālāk” turpina iznākt 4 reizes gadā 1000 
eksemplāros. Katrā numurā plašāk pētām kādu tēmu, kas 
saistīta ar kristietību ikdienā. “Abi ar vīru esam iemīļojuši šo 
žurnālu. Vienmēr, to saņemot, abi izlasām un pārrunājam 
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IECERES

– Turpināt attīstīt un iedzīvināt māceklības programmu 
“Sieviete sievietei”, palīdzot apmācītajām sievietēm apgūto 
lietot savā draudzē, mentorējot programmas veicinātājas un 
turpinot materiālu latviskošanu. Jauna grupa uzsāks 
apmācību šī gada oktobrī. 

– Turpināt žurnāla “Padod tālāk” izdošanu, projekta “Sinepju 
grauds” īstenošanu un viesošanos draudzēs.

– 2021. gada pavasarī plānota Ikgadējā SKA konference un 
Forums LBDS draudžu pārstāvēm.

svarīgāko. Ziemassvētkos žurnāla abonementu uzdāvinājām 
vairākām sievietēm, par ko viņas ļoti priecājās!” (Silva un 
Zigmārs Atvari, Rīgas Golgātas draudze)

– Projekts “Sinepju grauds” veicina jaunu kalpošanas 
iniciatīvu attīstību LBDS draudžu un to apkārtnes sievietēm. 
Pateicoties Amerikas Latviešu baptistu apvienībai, atbalstu 
saņēmušas tādas iniciatīvas kā aktuāli un radoši semināri, 
pieredzes braucieni uz citām draudzēm, praktisku vajadzību 
risināšana draudzē, grupu apmācību materiālu iegāde u.c.

– SKA Padomes locekles viesojušās 11 draudzēs gan 
dievkalpojumu ietvaros, gan dažādos pasākumos sievietēm.

– Forums, kura mērķis ir sekmēt un atbalstīt kalpošanas darbu 
sievietēm LBDS draudzēs, pirmoreiz plānots šogad. Forums 
sniegs idejas un praktiskas ierosmes sievietēm, kuras ir 
gatavas kalpot savas draudzes un apkārtnes sievietēm.

“Sieviete sievietei” apmācības man ir bijušas par lielu svētību un 
stiprinājumu, vispirms jau ar ļoti pieņemošu atmosfēru, kas ļauj 
būt īstai. Kursā “Pieaugt sirdsgudrībā” mācījos, cik ļoti mūsu 
domas par Dievu un sevi ietekmē mūsu izvēles. Tas ļāva dziļāk 
izprast sevi un savu dzīvi, jomas, kurās esmu sāpināta un kurās 
tik daudz guvusi. Man ir vieglāk veidot īstas sarunas ar 
cilvēkiem draudzē un ārpus tās.

– Liene A., Limbažu draudze
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DALĪBNIECES KONFERENCĒ

“SIEVIETE. DZĪVE. JĒZUS.”
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DALĪBNIECE APMĀCĪBĀ

“SIEVIETE SIEVIETEI”
ATBALSTĪTI PIETEIKUMI

PROJEKTĀ “SINEPJU GRAUDS”



Veicināt muzikālo vadītāju un kolektīvu iedvesmojošu
kalpošanu esošajās un topošajās draudzēs.

MUZIKĀLĀS KALPOŠANAS
APVIENĪBA

NOZĪMĪGĀKIE PASĀKUMI

– Muzikālas kalpošana apvienības Priekules 5. mūzikas 
festivālā 2019. gada 9.-11. augustā piedalījās dziedātāji
un mūziķi no Rīgas, Liepājas, Priekules, Ventspils, Talsu, 
Jelgavas, Mazsalacas, Skrīveru un Viesītes draudzēm. 
Priekules pilsētas svētku ietvaros sadarbojāmies ar novada 
mūziķiem, maestro Raimondu Paulu, solistu Daumantu 
Kalniņu, aktieriem Ditu Lūriņu un Mārtiņu Eglienu. Kopā 
veidojām bagātīgu programmu - svētku atklāšanas 
koncertu, dziesmotu piedalīšanos pilsētas Ikara svētku 
gājienā un ielu muzicēšanas maratonā, svētku lielkoncertu 
un ekumēnisko dievkalpojumu. Dalībnieku vērtējumā 
svarīgākais bija: "Sirsnīgums, kopā būšana, rūpes vienam 
par otru un, protams, skanīgas dziesmas!"; "Maratons, kas 
deva iespēju dzirdēt Labo Vēsti cilvēkiem dažādās pilsētas 
vietās." un: "Kopības sajūta lielajos koncertos, smaidīgi 
vadītāji, atbildības un darba sajūta maestro Raimonda Paula 
koncertā."

– Lai kopīgi ieskandinātu gaidāmos Dziesmu svētkus, šī 
gada 18. janvārī Kuldīgā pulcējās vairāk nekā 50 mūziķu no 
18 draudzēm, pārstāvot Kuldīgu, Ventspili, Priekuli, Talsus, 

IECERES

– Otrais retrīts “Pielūgsmes kods” iecerēts šī gada 11.-12. 
septembrī Bruknas muižā. Tas  pulcēs pielūgsmes vadītājus 
uz apmācību, sadraudzību, atpūtu, domu apmaiņu, 
iedrošinājumu un aizlūgšanām, praktisku muzicēšanu 
grupās un kopīgu samuzicējumu retrīta izskaņā.

– Otrais jauniešu mūzikas festivāls “Kompass - virziens 
augšup” notiks nākamajā kalpošanas sezonā Rīgas 
Golgātas draudzē, turpinot jauniešu koru tradīcijas attīstību 
pielūgsmes formātā.

Limbažus, Saldu, Dundagu, Aizputi, Brocēnus, Skrīverus, Užavu 
un Rīgu.

– Latvijas baptistu 9. Dziesmu svētku pirmais ieskaņas 
koncerts notika 22. februārī Jelgavā, piedaloties vairāk nekā 
200 mūziķiem no Jelgavas, Auces, Bauskas, Talsu, Mērsraga, 
Saldus, Tukuma, Kuldīgas, Priekules, Ventspils, Rīgas Golgātas, 
Rīgas Mateja, Rīgas Āgenskalna, Daugavpils, Valmieras, 
Skrīveru, Ogres un Limbažu draudzēm. Kopmēģinājumā un 
koncertā izdziedājām daļu no Dziesmu svētku repertuāra, 
slavējām un pielūdzām Dievu, sludinājām Evaņģēliju ar 
dziesmām un baudījām sadraudzību.

– Šī gada 12. aprīlī, ārkārtējās situācijas laikā, notika pirmā 
LBDS rīkotā Lieldienu dievkalpojuma tiešraide kanālā 
RigaTV24 un tiešsaistē. Dievkalpojumā kalpoja LBDS bīskaps 
Kaspars Šterns, mācītāji Ainars Baštiks un Edgars Mažis, kā arī 
Rīgas Mateja draudzes mūziķi. Dievkalpojumu kanālā 
RigaTV24 noskatījās vismaz 15 000 skatītāju, un tā laikā notika 
60 pastorālas sarunas un aizlūgšanas, izmantojot mobilos 
sakarus.

– Muzikālo vadītāju tikšanās “10 mēnešus pirms Dziesmu 
svētkiem” plānota šī gada 26. septembrī.

– Latvijas baptistu 9. Dziesmu svētku ieskaņas koncerti
plānoti oktobrī Rīgā un 2021. gada pirmajā pusē  - Talsos un 
Ventspilī.

– Latvijas baptistu 9. Dziesmu svētki Kuldīgā pārcelti uz 
2021. gada jūliju. Programmā - dažādi koncerti un pasākumi, 
muzicēšana pilsētas ielās un laukumos, svētku lielkoncerts un 
ekumēniskais dievkalpojums.
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Sniegt atbalstu, apmācību un iedrošinājumu draudzēm, lai kalpotu 
bērniem un viņu ģimenēm – esot kopā ceļā, kurā iepazīst Dievu, iemīl 
Viņu un izvēlas Viņam sekot.

SVĒTDIENSKOLU APVIENĪBA

SVĒTDIENSKOLOTĀJU KONFERENCE

Šī gada 1. februārī Rīgas Vīlandes draudzes telpās notika 
gadskārtējā svētdienskolotāju konference. Tās laikā “Ideju 
gadatirgū” notika draudžu pieredzes apmaiņa, meklējot 
veidus, kā paplašināt svētdienskolas kalpošanu. Dalībnieki 
paši piedalījās ideju izstrādē, plānojot svētdienskolas 
pasākuma programmu.

Konferencēs vienmēr ir vērtīgas lekcijas, 
darbības pārskats un jaunumi, kas ļauj 
ieraudzīt, kādā veidā Dieva valstība 
darbojas šeit, uz zemes, un kā es un mana 
draudze varam būt šī darba dalībnieki.

- Aija

SEMINĀRS “GRŪTIE” BĒRNI”

Noslēdzošais seminārs notika 7. martā, un to vadīja Tabita 
Ašnevica (Rīgas Vīlandes draudze). Semināros Valmierā, 
Liepājā un Rīgā kopumā piedalījās 164 dalībnieki, kuri 
ikdienā savās ģimenēs, darbavietās un draudzēs ir 
saskarsmē ar apmēram 3400 bērniem.

DZIESMU DIENA

Svētdienskolu apvienība turpina tradīciju katru gadu 1. 
maijā aicināt bērnus uz Dziesmu dienu. Kopmēģinājums, 
kopīgas aktivitātes un koncerts, kurā Dieva pielūgsmē 
vienojas bērnu kopkoris, solisti un mūziķi.

“LABAS ZIŅAS BĒRNIEM”

Žurnāla 2019. gada 6 numuri, to virsjautājumi un atbilžu 
meklēšana Bībelē, stāstos, intervijās un uzdevumos 
iepazīstināja ar Dieva Labajām ziņām – Evaņģēliju.
2020. gada numuru tēmu pamatā ir SKOLA2030 mācību 
saturā ietvertie tikumi, apskatot tos Bībeles un kristietības 
kontekstā.

BPI TIMOTEJA SKOLA

2019. gadā notika mācības BPI Timoteja skolas 4. grupai,
un šī gada 1. februārī tika svinēts izlaidums. Absolventiem 
pievienojās: Agnese Meldere (Ozolnieku draudze), Agnija 
Cirvele (Rīgas Mateja draudze), Elīna Ūbele (Jelgavas 
draudze), Gunta Fetere (Nariņciema draudze), Ieva Poēma 
(Ogres Trīsvienības draudze), Ilze Jonaite (Liepājas Pāvila 
draudze), Inta Liepiņa (Pļaviņu draudze), Iveta Bazileviča 
(Liepājas Centra draudze), Kristīne Andiņa (Vaiņodes 
draudze), Laura Zīvarte (Rīgas Āgenskalna draudze), Zane 
Spēlīte (Pļaviņu draudze) un Zane Vilce (Kuldīgas draudze 
“Dieva mājas”).

Mums ļoti patīk žurnāliņš “Labas 
Ziņas bērniem”. Dēlam aktuālas 
tēmas ir viegli, rotaļīgi un koši 
izklāstītas. Priekš šķirstīt, prieks 
lasīt un prieks pildīt uzdevumus.

- Rute

To, ko pati pa visām malām biju 
meklējusi un mēģinājusi likt kopā, 
BPI Timoteja skolā saņēmu jau 
sagatavotu un pasniegtu man 
priekšā.

- Ieva
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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.

BPI PASTORĀLĀS
KALPOŠANAS PROGRAMMA

STUDENTI UN PROGRAMMAS

2019. gada septembrī uzsāktas divas neklātienes 
programmas - “Pastorālā kalpošana” un “Draudzes 
vadība”, pulcējot 20 studentus no 15 Latvijas draudzēm. 
Mācības programmā “Pastorālā kalpošana” turpina arī pieci 
klātienes studenti. Joprojām notiek programmu satura 
izveide, cenšoties apvienot lekcijas videoformātā, noderīgus 
un praktiskus pastāvīgos darbus un vērtīgas lekcijas 
klātienes nodarbībās.

Mācīties BPI esmu izvēlējies, saprotot, ka tas ir Dieva 
aicinājums man - tikt izsūtītam kā strādniekam Viņa 
pļaujamā laukā. Tā ir iespēja iegūst zināšanas un 
praktiskus rīkus savas pastorālās dāvanas pilnveidošanai. 

- Juris Beķeris-Brīvkalns, neklātienes students,
Liepājas Centra draudze

“RESTARTS”

Septītais BPI studentu un absolventu salidojums notika 
2019. gada augustā. Tā mērķis ir veicināt savstarpēja 
atbalsta un atbildības kultūru. Lektors, ilggadējais BPI 
sadarbības partneris Dr. Sems Erps aicināja domāt par 
apoloģētikas jautājumiem un personiskās dzīves
izaicinājumu pārvarēšanu. Kopā arī atpūtāmies,
priecājāmies un slavējām Dievu.

GLS VADĪTĀJU KONFERENCE

2019. gada 8. un 9. novembrī konference pulcēja 750 
cilvēku. Pateicoties ziedotāju atbalstam, viņu vidū bija 120 
studenti. Konferences mērķis ir veicināt kristietības vērtībās 
balstītas vadības attīstību draudzēs un organizācijās. 
Šogad, desmitajā GLS konferencē Latvijā, videolektoru vidū 
būs arī pasaulē slavenais futbolists Kakā. 

IECERES

– Septembrī mācības uzsāks otrā neklātienes grupa. 
Sekojiet informācijai: www.bpiriga.lv

– Astotais “Restarts” iecerēts no 7. līdz 9. augustam.

– TCMI klātienes tikšanās Rīgā, kursa “Misija Vecajā Derībā” 
ietvaros, notiks no 9. līdz 12. novembrim. 

– GLS vadītāju 10. konference notiks 6. un 7. novembrī. 
Vairāk informācijas: www.glslatvija.lv
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IZGLĪTĪBAS IESPĒJAS

BPI ir kļuvis par TCMI (www.tcmi.org) sadarbības partneri un 
pārstāvi Latvijā. Šis teoloģijas institūts piedāvā iespēju iegūt 
sertifikātu un/vai maģistra grādu praktiskās teoloģijas jomā. 
Pašlaik TCMI mācās 6 absolventi. Mācības notiek angļu 
valodā un apvieno patstāvīgas studijas internetā un 
klātienes sesijas dažādās vietās Eiropā. Vairāk informācijas, 
sazinoties ar TCMI koordinatoru Latvijā Tomasu Šulcu 
(tomass.sulcs@tcmi.edu).
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PAVEIKTIE DARBI

– Sestajā akcijā “Zvaigzne austrumos” tika sarūpētas
2558 kastītes. Kopš 2014. gada karā cietušajiem bērniem
ir savāktas un izdalītas 20 552 dāvaniņas.

– Kairos kurss notika Talsos un Rīgā. Šī gada martā notika 
arī instruktoru apmācība. 2019. gada rudenī pabeigti 
pēdējie tulkošanas darbi.

– Gada laikā BGI organizējusi 5 misijas braucienus un 
misijā sūtījusi 19 cilvēkus uz Gruziju, Jordāniju un Indiju. 
Vairākas LBDS draudzes ir spērušas pirmos patstāvīgos 
soļus misijas virzienā.

– Šī gada 26. aprīlis draudzēs tika atzīmēts kā Misijas 
svētdiena. Aicinām draudzes to svinēt katra gada aprīļa 
pēdējā svētdienā.

Reiz mums ārzemnieki palīdzēja attīstīt nometņu 
kalpošanu Ērgļos. Tagad mēs palīdzam gruzīniem.
Mēs esam svētīti, lai svētītu tālāk. Gruzija ir
arī stratēģiski ļoti svarīga vieta, jo visapkārt
to ieskauj islāma zemes. 

– Dmitrijs Bortņikovs, Madonas draudze,
nometņu centra “Ērgļa spārni” vadītājs
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Veidot misijas kustību, 
kas iziet no Latvijas pie 
neaizsniegtajām tautām 
pasaulē.

ĀRMISIJA

IECERES

– Laikā no 2020. gada aprīlim līdz 2021. gada aprīlim
notiek otrais uzņēmējdarbības un kalpošanas ideju 
konkurss “Great Commission Company Challenge” 
(www.gc3.eu).

– Augustā ir plānots kārtējais misijas brauciens uz Gruziju.

– 2021. gada 25. aprīlī svinēsim Misijas svētdienu.

– Septembrī notiks Kairos kurss, kas būs domāts tieši 
draudžu garīdzniekiem.

– Novembrī sāksies septītā labdarības akcija “Zvaigzne 
austrumos”.

LBDS Ārmisijas darbs izpaužas biedrības “Baltijas Globālā iniciatīva” (BGI) darbībā.

Kairos kurss ir konstruktīvs apkopojums par Dieva nodomu Viņa 
ļaudīm un visai cilvēcei. Dievs svētī savu tautu, lai tā būtu par 
svētību citām un lai visas tautas teiktu To Kungu. Es šo kursu 
salīdzinātu ar kuģu būvētavu, kurā laivas tiek pārbūvētas par 
kuģiem ar lielu iegrimi, kas gatavi doties atklātā misijas jūrā.

– Elīna Znotiņa Lipšāne,
Brocēnu draudze
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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
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BPI DRAFTS “IESAUKUMS”

2019. gada jūnijā un jūlijā Užavas “Ganībās” notika divas
1. līmeņa nometnes. Sarunās, lekcijās un izaicinošos 
uzdevumos īpašu uzmanību pievērsām dzīves pamat-
vērtībām, raksturam, nepieciešamībai izaicināt sevi un 
iepazīt Dievu.

BPI DRAFTS “MISIJA”

Apvienotā 2. un 3. līmeņa nometne norisinājās augusta 
sākumā Užavā un Sabilē. Trešā līmeņa dalībnieki - 
komandu vadītāji tika apmācīti un uzņēmās savas
komandas, ko veidoja 2. līmeņa dalībnieki, vadību.
Komandas kalpoja Sabiles iedzīvotājiem un jaundi-
bināmajai draudzei.

BPI DRAFTS “MOBILIZĀCIJA”

Ziemas nometne norisinājās “Ganībās” no šī gada 7. līdz
9. februārim. Tās mērķis ir kopīgi gūt jaunu iedvesmu un 
iedrošinājumu ikdienai, kalpošanai un izaicinājumu 
pārvarēšanai, kā arī no jauna mobilizēties kalpošanai 
cilvēkiem. Šoreiz vairāk domājām par savu aicinājumu
un izlaidumu svinējām pieciem puišiem, kuri sekmīgi ir 
pabeiguši visus trīs līmeņus.

MENTORINGS

Arī šogad puišiem, kuri ir sekmīgi pabeiguši 2. līmeni, tiek 
piedāvāta iespēja iesaistīties mentoringa programmā. 
Mentorings palīdz puišiem turpināt augt, pilnveidoties un 
sagatavoties 3. līmeņa nometnei un dzīvei. Puišus mentorē 
DRAFTS vadītāji.

IECERĒTĀS NOMETNES 2020. GADĀ

– 1. līmenis. 26.-30. jūnijs, nometņu vieta “Ganības”, Užava

– 2. un 3. līmenis. 13.-17. jūlijs, Priekule

– Internacionālais BPI DRAFTS, 1. līmenis. 2.-6. augusts, 
nometņu vieta “Ganības”, Užava. Mērķis: iepazīstināt ar šo 
kalpošanu citu valstu pārstāvjus un palīdzēt viņiem saprast, 
kā rīkot nometni savā vidē. Angļu valodā.

Man DRAFTS ir devis lieliskas zināšanas, kā strādāt komandā, 
būt sūtītam un uzņemties atbildību. Bet visvairāk es tur 
saņēmu Dieva mīlestību un uzzināju savu aicinājumu un 
mērķus, kurus gribu sasniegt nākotnē.

- Elvis M.

Praksē Sabilē es iemācījos, ka nav tik grūti kādam palīdzēt
un ka nevajag daudz, lai iepriecinātu kādu svešu cilvēku.

- Gustavs S.
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Popularizēt un īstenot vīziju par draudžu dibināšanas kustību 
Latvijā, lai visos tās reģionos būtu kristocentriskas, pavairoties 
spējīgas un misionālas draudzes.

JAUNU DRAUDŽU
DIBINĀŠANA

DRAUDŽU DIBINĀŠANAS UN JAUNU DRAUDŽU FORUMS

2019. gada septembrī forumā piedalījās 10 komandas. 
Pasākuma mērķis bija stiprināt komandas, dalīties pieredzē 
un izvirzīt praktiskus mērķus. Viens no vērtīgākajiem 
aspektiem bija komandu iepazīšanās un pieredzes 
apmaiņa. Piemēram, Liepājas Centra draudze iepazinās ar 
Daugavpils jaundibināmās draudzes vadītāju, un tā sākās 
viņu sadarbība. 

JAUNAS INICIATĪVAS STIPRINĀŠANA

Jaunu draudžu dibināšana nav tikai atsevišķa kalpošanas 
nozare, bet tā ir iespēja iesaistīties arī citām nozarēm. 
Pagājušajā vasarā BPI DRAFTS nometne, kas notika Sabilē, 
palīdzēja aizsniegt vietējos jauniešus, kuri tagad regulāri 
apmeklē ar draudzes dibināšanu saistītos pasākumus.

SADARBĪBAS PARTNERI

Lai nodrošinātu atbalstu jaunām iniciatīvām, LBDS turpina 
sadarbību ar partneriem - draudzēm Oklahomas, 
Kalifornijas un Teksasas štatos (ASV). Sadarbība notiek 
dažādi - regulāri lūdzot, mentorējot, finansiāli atbalstot 
draudžu dibinātāju vai projektus, sūtot misijas komandas. 

IECERES 2020. GADĀ

– Lai veicinātu jauniešu garīgo izaugsmi, iesaistīšanos
kalpošanā un interesi par draudžu dibināšanu, notiek
programmas “M4Ready” sagatavošanas darbi.

– Draudžu dibināšanas un jaunu draudžu forums notiks
šī gada 2.-3. oktobrī.

– Piedalīšanās starptautiskā draudžu dibināšanas
konferencē “Exponential Europe” 13.-15. oktobrī, Berlīnē
(www.exponential.eu). Aicināti visi interesenti.

– Jaunu draudžu dibinātāju meklēšana, izvērtēšana
un sagatavošana kalpošanai.

Tā kā sākām no nulles, mums bija ierobežoti resursi. Palīgā 
nāca BPI DRAFTS puiši, kuri pāris dienu laikā parādīja 
mīlestību ar darbiem. Kā liecina vietējo iedzīvotāju un pilsētas 
vadības atsauksmes, kaut ko tādu viņi nebija piedzīvojuši sen. 
Tagad, kad uzvelku BPI DRAFTS kreklu ar lauvas simboliku, 
cilvēki to atpazīst un saka: “Šis krekls bija tiem foršajiem 
puišiem!” Līdz ar to viņi atpazīst arī mani un manu kalpošanu.

- Artis Kaņeps, draudzes dibinātājs Sabilē

MENTORINGS

Draudžu dibināšanas kalpošana prasa ilgtermiņa 
nodošanos, tādēļ ir svarīgs regulārs atbalsts, iedrošinājums 
un izaicinājums. Pašlaik 5 mentori regulāri tiekas ar 
draudžu dibinātājiem un komandām.

M4 KRIEVIJĀ

Mēs turpinām iedrošināt un atbalstīt brāļus un māsas 
Krievijā, palīdzot veidot draudžu dibināšanas apmācību M4 
un mentorējot tās vadītājus. Jaunu draudžu uzsākšana ir 
viena no baptistu draudžu prioritātēm Sibīrijā.
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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.

APGĀDS "AMNIS"

PIEDĀVĀJUMS

Mūsu sortimentā atrodamas idejas un dāvanas katram 
dzīves gadījumam – gan iedrošinājums svētkos, gan 
stiprinājums skumjiem brīžiem. Plašo grāmatu klāstu veido 
iedvesmojoša, pārdomu un izglītojoša kristīga literatūra. 
Kristīgās grāmatas un kartītes bieži ir pirmais impulss par 
Kristu tur, kur nepiekļūstam ar vārdiem. Šogad tapis arī 
jauns kartīšu, blociņu un radoši noformēto krūzīšu klāsts.

SADARBĪBA UN DĀVINĀJUMI

Lai veicinātu Dieva Vārda pārdomāšanu ikdienā, 180 
izdevumus “Lozungi 2020” esam dāvinājuši slimnīcu, 
paliatīvās aprūpes, bruņoto spēku un cietumu kapelānu 
kalpošanai. To dāvanā saņēmuši arī Rīgas Mateja draudzes 
Alfa kursa dalībnieki un LBDS reģionu garīdznieki.

LBDS draudžu svētdienskolu nometnes saņēmušas 
dāvinājumā grāmatas un praktiskus piederumus. Mēs 
turpinām sadarbību ar Rīgas Kristīgo vidusskolu un Radio 
svētdienskolu, gada laikā sarūpējot 120 dāvanu komplektus.

“Amnis” grāmatu galds ir kalpojis dalībniekiem GLS 
vadītāju konferencē un divās kristīgo skolotāju konferencēs 
Rīgā. Tas ir bijis pieejams arī draudžu rīkotajos pasākumos. 

INTERNETA VEIKALS

Interneta veikalā www.amnis.lv pagājušā gada laikā 
pasūtījumu skaits pieaudzis par 13%. Jūtamies vajadzīgi
un novērtēti gan Latvijā, gan pasaulē.

Unikāls veikaliņš, kurā gribas būt stundām ilgi
un paķert līdzi vismaz pusi no sortimenta!

– Ilze, veikala kliente

Ļoti ātrs serviss. Pasūtīju internetā, saņēmu pie mājas
durvīm. Lieliskas grāmatas sevis pilnveidošanai.

– Nora, interneta veikala kliente

IZDEVĒJDARBĪBA

Pie lasītājiem nonākuši “Lozungi 2020”, kas palīdz ikdienā 
dzīvot ar Dieva Vārdu. Novērtējot lasītāju interesi, atkārtoti 
izdotas Dž. Sevidžas grāmata “Reālas mammas, reāls Jēzus” 
un S. Omaršanas grāmata “Vecāku lūgšanas spēks”. Šogad 
plānojam izdot grāmatu par sēru pārdzīvošanu.

L B D S  PĀ R S K AT S  2 0 1 9  /  2 0 2 0



7600
PIRKUMI

BĪBELES PĀRDOTAS

765

INTERNETA VEIKALA 
PASŪTĪJUMI

547

LBDS DRAUDŽU 
VEIKTIE PIRKUMI

110



Atraisīt un attīstīt Dieva doto potenciālu 
cilvēkos un draudzēs.

BPI KALPOŠANAS 
STRATĒĢISKĀS
ATTĪSTĪBAS CENTRSAtraisīt un attīstīt Dieva doto potenciālu cilvēkos un draudzēs.

BPI KALPOŠANAS
STRATĒĢISKĀS
ATTĪSTĪBAS CENTRS SĀC

MĀCEKLĪBAS VIDES VEIDOŠANA DRAUDZĒS

Atskatoties uz kristietības vēsturi Latvijā, brāļu draudzēm 
un baptistu kustību, redzam, ka viens no principiem, kurš 
veiksmīgi palīdzēja šīm kustībām augt, bija tieši māceklība. 
Draudžu vadītāju iesaiste māceklības procesā radīja 
kustību, kuras augļus mēs redzam vēl šodien. Viens no BPI 
SĀC mērķiem ir palīdzēt draudzēm veidot šādu māceklības 
kultūru, kura var raisīt Dieva valstības kustību un palīdzēt 
neļauties stagnācijai un apātijai, ar kuru dažbrīd sastopas 
draudžu vadītāji.

Izmantojot Maika Brīna grāmatā “Māceklības kultūras 
veidošana” (BPI, 2018) aprakstītos praktiskos principus, 
Ogres Trīsvienības draudzē pāris gadu laikā ir izveidota 
diakonu padome, kas palīdz mācītājam garīgo jautājumu 
risināšanā draudzē, bet draudzes padome strādā pie 
stratēģiskiem un praktiskiem mērķiem. Ir izveidotas arī 
kalpošanu komandas – evaņģēlisti un gani, kurās var 
iesaistīties ikviens draudzes loceklis ar attiecīgo garīgo 
dāvanu un aicinājumu. Paralēli darbībai draudzē, mācītājs 
Dainis Pandars ir uzsācis līdzīgas māceklības apmācības 
citu Ogres draudžu mācītājiem, un vairāki no viņiem ir 
uzsākuši līdzīgas māceklības grupas savās draudzēs.

MENTORINGS

Jau vairākus gadus BPI SĀC komanda sniedz mentoringa
atbalstu draudžu vadītājiem. Pašlaik tiek mentorēt 6 mācītāji.

VADĪTĀJU APMĀCĪBA

Lai veidotu vienotu vadības vidi un valodu, šī gada rudenī 
BPI SĀC plāno sākt padziļinātās apmācības esošo un 
jaundibināmo draudžu vadītājiem un komandām. Apmācī-
ba notiks trīs līmeņos:

– sevis vadīšana
– komandas vadīšana 
– draudzes vadīšana.

Vairāk nekā sešus gadus mani mentorē BPI SĀC vadītājs Igors 
Rautmanis. Ar viņa atbalstu varēju izveidot un nostiprināt 
mūsu draudzes vīziju 2020. gadam, noteikt mērķus un īstenot 
uzdevumus. Laba draudzes vadīšana ir iespējama, apzinoties 
savas stiprās un vājās puses, kuras es atklāju ar mentora un 
draudzes palīdzību. Iesaku draudzes ganiem un vadītājiem 
izmantot BPI SĀC resursus.

- Mārcis Zīverts, Jelgavas draudzes mācītājs

“DRAUDZE ĀRKĀRTAS SITUĀCIJĀ 2020”

2020. gada 18. aprīlī notika septītais draudžu vadības komandu 
seminārs. Ņemot vērā ārkārtējās situācijas ierobežojumus, tas 
notika tiešsaistē. Tā mērķis bija palīdzēt draudzēm turpināt augt 
kā veselīgām draudzēm, kas mācekļo un rūpējas par draudzes 
locekļiem un nes Evaņģēliju citiem cilvēkiem ārpus draudzes, 
neskatoties uz apstākļiem. Pirmajā daļā dalībnieki stāstīja par 
savu draudžu iespējām un izaicinājumiem. Vairākas draudzes 
prezentēja savus risinājumus prasmīgai komunikācijai 
tiešsaistē, sadraudzības uzturēšanai fiziskās distancēšanās 
laikā un rūpēm par tiem cilvēkiem, kas neizmanto tiešsaisti. 
Otrajā daļā dalībnieki iepazinās ar tiešsaistes platformu 
izmantošanas iespējām draudzes dzīvē un kalpošanā. 
Noslēgumā dalībnieki pārrunāja iespējamos nākamos soļus, 
vairāk domājot par kalpošanu cilvēkiem ārpus draudzes. Kā 
atzina vairāki dalībnieki, semināru caurvija paļāvības uz Dievu, 
kopības un sadraudzības sajūta.
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DRAUDZES SEMINĀRĀ

“DRAUDZE ĀRKĀRTAS SITUĀCIJĀ 2020”
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MĀCEKLĪBAS GRUPAS 

DRAUDZĒS
MENTORINGA KULTŪRA
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DRAUDŽU LOCEKĻU SKAITS

draudzes

10 draudžu
dibināšanas
vietas

4 misijas 
stacijas

3563
VIDĒJAIS DIEVKALPOJUMU
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NOSLĒGTO LAULĪBU SKAITS 
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*Dati apkopoti 28.02.2020.



2017
2018

2019

Draudžu sadalījums pēc
draudzes locekļu skaita

159 cilvēki
43 draudzēs

190 cilvēki
40 draudzēs

136 cilvēki
35 draudzēs

KRISTĪTO

CILVĒKU

SKAITS

1444
BĒRNI SVĒTDIENSKOLĀS

DRAUDŽU SADALĪJUMS PĒC

DRAUDZES LOCEKĻU SKAITA

<10-50
draudzes
locekļi

<10

<50-100
draudzes
locekļi

<100-200
draudzes
locekļi

<200-400
draudzes
locekļi
<400

13

48

15

10
5
2

DRAUDZES BEZ LBDS 
AKCEPTĒTA GARĪDZNIEKA

Draudzes, 
kuras meklē 

LBDS 
garīdznieku

Draudzes,
kurās kalpo 
garīdznieka 

vietas izpildītāji

Draudzes,
kuras nemeklē 

garīdznieku

7 7 5

*Dati apkopoti 28.02.2020.



JAUNU DRAUDŽU
DIBINĀŠANA
UN M4 APMĀCĪBA

     Kaspars Šterns
     26554780
     kaspars.sterns@lbds.lv

MUZIKĀLĀS KALPOŠANAS 
APVIENĪBA UN BPI MUZIKĀLO 
VADĪTĀJU SKOLA

     Māris Dravnieks
     29463682
     maris@matejs.lv
     FB: @lbdsMKA, @mvskola

NODIBINĀJUMS BALTIJAS
PASTORĀLAIS INSTITŪTS
     27702028
     kanceleja@lbds.lv
     FB: @bpiriga 
     www.bpiriga.lv

BPI PASTORĀLĀS 
KALPOŠANAS PROGRAMMA
UN BPI BIBLIOTĒKA

     Līva Fokrote, Tomass Šulcs
     27702028
     kanceleja@lbds.lv

BPI DRAFTS

     Aleksandrs Kēnigsvalds
     20598027
     bpidrafts@gmail.com 

     FB: @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
     FB: @glslatvija
     www.glslatvija.lv

APGĀDS UN
VEIKALS “AMNIS”

     22175797
     veikals@amnis.lv
     FB: @amnis.lv
     www.amnis.lv

LATVIJAS BAPTISTU
DRAUDŽU SAVIENĪBA

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

GARĪDZNIEKU BRĀLĪBA

     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
     FB: @padodtalak
     www.padodtalak.lv

SVĒTDIENSKOLU APVIENĪBA
UN BPI TIMOTEJA SKOLA

     Estere Roze
     29110770
     sa@lbds.lv, timotejaskola@lbds.lv     
     FB: @LBDS-Svētdienskolu-apvienība  

     FB: @BPITimotejaskola

KONTAKTI


