
LBDS PĀRSKATS 2020/2021

Zeme tiks piepildīta ar Tā Kunga godības atziņu.
Habakuka 2:14

dziļāk     plašāk



Kur bailes redz
krīzi, tur ticība
saskata 

iespējas.

“



Jau vairāk nekā gadu mēs dzīvojam pilnīgi jaunā realitātē, kurā ir daudz neparedzamu, 
pēkšņu un visaptverošu izmaiņu, kas skar mūs katru, mūsu draudzes, mūsu valsti un visu 
pasauli. Ir daudz neskaidra un nezināma, daudz jautājumu un emociju, daudz spriedzes, 
bezcerības un baiļu. Mēs varam ļauties bailēm vai arī izvēlēties dzīvot ticībā Dievam, kuru 
iepazīstam Evaņģēlijā.

Habakuka grāmatā diezgan draudīgas ainas vidū 
izskan Dieva apsolījums: “Jo zeme tiks piepildīta 
ar Kunga godības atziņu - kā ūdeņi pārklāj jūru!” 
(2:14) Šie vārdi pauž mūsu pārliecību, ka, 
neskatoties uz sarežģīto laiku, kurā dzīvojam, 
Dievs joprojām bagātīgi mājo Latvijā. Mēs 
vēlamies, lai Dieva godības atziņa piepilda katru 
Latvijas ciemu, pilsētu, novadu un visu valsti. Lai 
tā piepilda katru mūsu dzīves kvadrātcentimetru, 
tā ka mēs esam nevis izžuvušas peļķes, bet 
ticības svaigie un tīrie ūdeņi, kas atspirdzina
citus cilvēkus ar Evaņģēliju. Kā tas var notikt?

Manā dzīvē. Pandēmijas laiks ir parādījis, cik 
svarīgi ir, ka mēs katrs izdzīvojam ticību Evaņģēli-
jam un no tā izrietošās vērtības savā ikdienas 
“zemē” - cenšoties savienot ģimenes un attālinātā 
darba vai mācību prasības, reaģējot uz valdības 
lēmumiem, saskaroties ar finansiāliem vai 
psiholoģiskiem izaicinājumiem, sazinoties 
sociālajās platformās vai retu reizi klātienē 
satiekoties ar citiem. Kā es dzīvoju savā “zemē”? 
Vai es nesu svētību vārdos un darbos? Kādas 
iespējas palīdzēt citiem es pamanu un izmantoju? 
Dievs var lietot mūs katru tajā “zemē”, kurā mūs ir 
ielicis.

Mūsu draudzē. Pandēmijas laika ierobežojumi
ir deformējuši daudzu draudžu dzīvi. Mums ir 
atņemts ierastais sadraudzības veids, un 
daudziem ir grūti atrast vai apgūt jaunus veidus 
draudzes attālinātajai vai tiešsaistes dzīvei. 
Dažādu apstākļu dēļ dažviet kalpošanas nastu 

nes tikai pāris uzticīgi draudzes kalpotāji. Kā
mēs dzīvojam savas draudzes “zemē”? Kā mēs 
stiprinām ticību un sadraudzību ārpus tiešsaistes 
platformām? Kā mēs cits citam palīdzam 
apzināties dāvanas, kuras Dievs mums devis?
Kā mēs katrs uzņemamies atbildību par savu 
draudzi? Dievs mums katram ir devis dāvanu,
ar kuru svētīt citus un stiprināt draudzi.

Mūsu apkārtnē. Pandēmijas laika sociālie 
izaicinājumi liek no jauna izvērtēt mūsu rūpēšanos 
par cilvēkiem ārpus draudzēm. Ir svarīgi, ka šajās 
rūpēs mēs neesam “vientuļie vilki”, bet meklējam 
sadarbības iespējas ar citām draudzēm un 
kristīgām organizācijām. Jo Dieva valstība ir
nevis ego-sistēma, bet eko-sistēma, kurā kopā 
darbojas dažādu virzienu kristieši. Kā mūsu 
draudze dzīvo savā “zemē”? Kas notiktu, ja mūsu 
draudze veltītu 10% sava laika un finanšu, lai kopā 
ar citiem kristiešiem īstenotu kalpošanas projektu, 
kas nozīmīgā veidā svētītu mūsu apkārtnes 
ļaudis? 

Lai kādi izaicinājumi mūs sagaida turpmāk - 
nepārstāsim meklēt iespējas dzīvot ticībā 
Evaņģēlijam, nest Dieva mīlestību citiem cilvēkiem 
un apliecināt Dieva cerību salauztās pasaules 
vidū.

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

Finanšu pārvaldīšana
LBDS 2020. gada budžeta ieņēmumu un izdevumu daļa ir 
līdzsvarā. Nozīmīgākie ieņēmumu avoti: ziedojumi 36,8%, 
telpu noma un komunālie maksājumi 27,5%, citi ieņēmumi 
14,7%, draudžu iemaksas 11,8%. Nozīmīgākās izdevumu 
pozīcijas: ziedojumi draudzēm un izglītības darbam 
15,6%, LBDS un apvienību darbība un pasākuma 
organizēšana 14,9%, darba samaksa un nodokļi 13,7%, 
Savienības nama uzturēšana un komunālie maksājumi 
12,9%.

Nozīmīgākie saimnieciskie darbi
•   Savienības namā labprātīgi izpildīts un nodots 
ekspluatācijā pilnā apjomā Būvniecības kontroles valsts 
biroja administratīvais akts, kas iekļāva 3. un 4. stāva 
balkona pārbūvi.

•   Savienības namā atjaunota Lielā kāpņu telpa, ielas 
fasādē veikta cokola līmeņa atjaunošana, veikta iekšpa-
galma Nr. 1 vārtu vadības pults nomaiņa. Novērsta 
pagraba pārseguma bīstamība, veikta karnīzes apmetu-
ma un dzegu aizsardzību no mitruma iedarbības. BPI 
telpās veikts kosmētiskais remonts. Saņemts VUGD 
atzinums par ēkas atbilstību Ugunsdrošības noteiku-
miem. 

•   Veiktas meža inventarizācijas Kaltenē un Ciānā un 
nodotas ciršanas tiesības īpašumam “Ciāna”.

Sadarbība ar draudzēm
2020. gadā līdzās ierastajiem sadarbības veidiem daudz 
uzmanības tika pievērsts aktuālo normatīvo aktu 

skaidrošanai, kas saistīti ar pandēmijas laika ierobežoju-
miem un attālināta darba veikšanu, kā arī valsts atbalsta 
pasākumu draudzēm koordinēšanai.

Sadarbība ar valsts iestādēm
Aktīva piedalīšanās Tieslietu ministrijas organizētajās 
aktivitātēs Covid-19 seku novēršanai un normatīvo aktu
un skaidrojumu ieviešanā reliģiskām organizācijām, dalība 
darba grupās par reliģisko organizāciju jautājumiem, 
metodisko norādījumu par grāmatvedības kārtošanu 
reliģiskās organizācijās izstrāde, Sabiedriskā labuma 
statusa saglabāšana, Gada pārskata iesniegšana VID, 
statistikas atskaites sagatavošana Tieslietu ministrijai,
TM piešķirtās bezmaksas palīdzības (dezinfekcijas un 
higiēnas līdzekļi) koordinēšana.

Prioritātes 2021. gadā
•   Savienības namā uzlabot automātiskās ugunsdrošības 
sistēmu, atjaunot kanalizācijas un ūdensvadu sistēmu, 
atjaunot Mazo kāpņu telpu, realizēt elektrības projektu 
pārejai uz jauno spriegumu, nomainīt iekšpagalma vārtus.

•   Uzturēt sadarbību ar nama nomniekiem, meklēt inovatīvu 
telpu pielietojumu.

•   Turpināt aicināt draudzes izmantot iemaksu modeli, kurā 
desmito tiesu no mēneša ieņēmumiem vienu reizi mēnesī 
novirzīt LBDS kopdarbam.

•   Plānot un organizēt LBDS ikdienas darbu, sniegt atbalstu 
LBDS draudzēm un apvienībām, sadarboties ar valsts 
iestādēm.



LBDS
administrācijas

izdevumi,
daļēji
algas

un
nodokļi

IEŅĒMUMU STRUKTŪRA 2019 & 2020

IZDEVUMU STRUKTŪRA 2019 & 2020

DRAUDŽU IEMAKSU
IZLIETOJUMS 2019 & 2020

Ziedojumi

Ieņēmumi no telpu nomas
un komunālajiem maksājumiem

LBDS un apvienību reliģiskā
darbība un pasākumu org.

Draudžu iemaksas

Citi ieņēmumi (t.sk. nekustamo 
īpašumu pārdošana)

Iemaksas “Baptistu Vēstnesim”

NVO naudas piešķīrumi

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

2020

2019

€55 023

€51 796

2018

€46 955

vidēji EUR 917
no 60 draudzēm

vidēji EUR 797
no 65 draudzēm

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 02.03.2021

41%
36,8%

27,1%
27,5%
12,2%
14,7%
10,2%
11,8%
7,3%
7,5%
1,2%
1,3%

1%
0,4%

25,7%
15,6%
15,4%
14,9%
12,4%

5,9%
10,7%
13,7%

10%
12,9%
6,4%
9,2%
6,4%
6,6%
4,9%
7,6%

3,9%
7,7%

1%
0,1%

0,9%
1,1%

0,7%
1,1%

0,6%
0,6%
0,4%
0,4%
0,3%
2,2%
0,3%
0,4%

42% 23% 14% 8% 8% 3%
2%



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

Jauni darbinieki
LBDS Ordinācijas un licencēšanas komisija Dr. Ilmāra 
Hirša vadībā apstiprinājusi sludinātāja licences saņemša-
nai Lūkasu Balodi (Ogres Trīsvienības draudze) un Raiti 
Šķerbergu (Liepājas Pāvila draudze). Mācītājs Oļegs 
Jermolājevs ir pārtraucis aktīvo kalpošanu Cēsu draudzē, 
un viņa vietā draudze aicinājusi mācītāju Laimnesi 
Pauliņu.

Konference
Rudens konference “Mērķtiecīga draudze” notika Ogres 
Trīsvienības baznīcā 10. oktobrī. Ievērojot piesardzības 
pasākumus, pulcējās 40 garīdznieki un 10 BPI studenti. 
Konference tematiski iekļāvās LBDS projektā “40 dienas 
ar mērķi”. Lektori - mūsu draudžu garīdznieki Dainis 
Pandars, Pēteris Samoiličs, Mārcis Zīverts, Ģirts Ašnevics 
un Igors Rautmanis aplūkoja māceklību kā draudzes 
pamatuzdevumu.

Mūžībā pagodinātie

•   Lidija Tervite (1937-2020) - bīskapa Jāņa Tervita 
dzīvesbiedre, redaktore, draudžu darbiniece. 

•   Bīskaps Dr. Jānis Šmits (1941-2020) - mācītājs, cīnītājs 
par ticības brīvību Latvijā un ārzemēs. Bībeles un 
Dziesmu grāmatu sūtīšanas uz Latviju iniciators padomju 
laikā. Nozīmīgu finanšu līdzekļu piesaistītājs LBDS 
attīstībai 1990. gados. Jaunās Dziesmu grāmatas 
iniciators.

•   Elmārs Baumanis (1924-2020) - pedagogs, sportists, 
pagrīdes svētdienskolas atbalstītājs, mācītājs Mērsraga, 
Slokas, Ventspils, Limbažu un Ainažu draudzēs.

•   Gunārs Baumanis (1929-2020) - mācītājs, aktīvi un 
pašaizliedzīgi kalpojis Mazsalacas, Valmieras, Smiltenes, 
Valkas, Priekules, Paplakas, Jēkabpils, Kuldīgas un Snēpeles 
draudzēs.

•   Lija Šterna (1942-2021) - bīskapa Andreja Šterna 
dzīvesbiedre, dziļas ticības nesēja, neatsverama palīdze 
dzīvesbiedram kalpošanā - ar dziesmām, aizlūgšanām un 
lielās ģimenes rūpju nešanu.

Uzticamie atbalstītāji
Pateicamies Amerikas Latviešu baptistu apvienībai, 
Gunvaldim Vēsmiņam un Aldim Anzenavam, kuru dāsnums 
ļauj mums finansiāli atbalstīt emeritētos garīdzniekus un 
garīdznieku atraitnes.

Emeritus statuss
Apliecināšanai LBDS Kongresā izvirzīti mācītāji emeritus 
Miervaldis Lindmanis, Valdis Obersts, Jānis Pallo un 
sludinātājs emeritus Egils Ozoliņš.

Vadītāja darbība
Šajā gadā samazinājies draudžu apmeklējumu skaits, vairāk 
sazinoties tiešsaistē. Īpaša uzmanība pievērsta garīdznieku 
dzīves apstākļiem un atbalstam krīzes situācijās. Esmu 
Dievam pateicīgs, ka draudzes aktīvi meklējušas iespējas 
darboties, balansējot starp drosmi, ticību, loģiku un valsts  
noteikto ierobežojumu ievērošanu. Paldies katram, kas ar 
savu klātbūtni, aktivitāti, lūgšanām un finansēm ir gādājis
par savas draudzes dzīvi un izaugsmi.



LBDS garīdznieku 
kalpošanas ilgums

1-9 gadi
32 garīdznieki

10-19 gadi
27 garīdznieki

20–29 gadi
29 garīdznieki

30–39 gadi
4 garīdznieki

40-49 gadi
2 garīdznieki

Draudzes bez LBDS 
akceptēta garīdznieka

Draudzes, 
kuras meklē 

LBDS 
garīdznieku

Draudzes,
kurās kalpo 
garīdznieka 

vietas izpildītāji

Draudzes,
kuras

nemeklē 
garīdznieku

11 4 4

2018 2019 2020

49 51 49

Garīdznieku skaits 2018-2020
(bez emeritētajiem garīdzniekiem)

2018 2019 2020

93 97 94

Sludinātāji,
kuri kalpo 
draudzēs

Mācītāji,
kuri kalpo 
draudzēs

Garīdznieki, 
kuri

nekalpo

Garīdznieki, 
kuri kalpo 

ārpus LBDS 
draudzēm

Garīdznieki, 
kuri kalpo 
topošajās 
draudzēs

40 34 8 9 3

Garīdznieku sadalījums 
2020

Garīdznieku 
vidējais vecums



SIEVIEŠU KALPOŠANAS
APVIENĪBA
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Atbalstīt, iedrošināt un izglītot LBDS draudžu sievietes, 
neatkarīgi no vecuma un kalpošanas nozares, 
lai veicinātu viņu augšanu Kristus līdzībā.

Ikgadējā SKA konference “Sieviete. Dzīve. Jēzus.”
2020. 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?” Tiešsaistes konferencē pulcējās 
pārstāves no 43 baptistu draudzēm.

Māceklības programma “Sieviete sievietei”
Programma veicina sieviešu garīgo briedumu, palīdz 
izkopt prasmes un apgūto nodot tālāk. 2020. gadā 
programmas dalībnieces turpināja mācības tiešsaistē
un jaunas dalībnieces netika uzņemtas. Kā atzīst Lāsma 
Ašme, programmas koordinatore: “Lai gan tikšanās zoom 
platformā krietni atšķiras no klātienes tikšanās reizēm, 
Svētais Gars darbojās arī šādā veidā .. un lieto citus, lai 
mūs stiprinātu, iedrošinātu un liktu pārdomāt piedzīvoto.”

Lejaskurzemes draudžu reģionālā tikšanās
Liepājas Ciānas draudzes pagalmā 6. augustā pulcējās 
Lejaskurzemes draudžu pārstāves no Liepājas Ciānas, 
Centra, Pāvila un Nācaretes draudzēm, Karostas un
Dzīvā Dieva topošajām draudzēm, Aizputes, Grobiņas,
Mežgalciema, Paplakas, Pāvilostas, Priekules, Sakas
un Rucavas draudzēm. Tikšanās deva iespēju savstarpēji 
iepazīties, kā arī pārdomāt, ko mums katrai nozīmē vārdi 
“ticība”, “cerība” un “mīlestība”.

Projekts “Sinepju grauds”
Projekta ietvaros tika atbalstītas LBDS draudžu sociālās 
vajadzības un tehniskie risinājumi, lai pandēmijas laikā 

nodrošinātu dievkalpojumu tiešraidi. Pateicoties Amerikas 
Latviešu baptistu apvienībai, 2020. gadā atbalstītas 36 
draudžu vajadzības ar kopsummu EUR 11 400.

Iedvesmas vakari LBDS draudžu kontaktpersonām
Tikšanos, kas notiek zoom platformā, mērķis ir atbalstīt, 
stiprināt un izglītot sievietes, kuras ir gatavas kalpot savas 
draudzes un apkārtnes sievietēm.

Žurnāls “Padod tālāk”
Žurnāls turpina iznākt 4 reizes gadā 900 eksemplāros.
Ar žurnāla palīdzību mēģinām rast atbildes, kā kristietību 
izdzīvot ikdienā, gluži parastās dzīves situācijās.

2021. gada ieceres

  Rīkot tiešsaistes konferenci “Sieviete. Dzīve. Jēzus.”
20. februārī: liecības par to, kā sievietes praktiski izdzīvo 
ticību Jēzum savās ikdienas gaitās.

•  Turpināt atbalstīt, stiprināt un izglītot LBDS
draudžu kontaktpersonas ar iknedēļas video
sveicieniem un virtuālajiem iedvesmas vakariem

•  Turpināt izdot žurnālu “Padod tālāk”

•  Rudenī organizēt māceklības programmu
“Sieviete sievietei” klātienē

•  Rīkot klātienes forumu LBDS draudžu
kontaktpersonām, tiklīdz tas būs iespējams.



20draudžu
projekti atbalstīti
projektā “Sinepju
grauds”

900
žurnāla “Padod tālāk” 
numuram

eksemplāri
katram

300
dalībnieces
tiešsaistes
konferencē
“Sieviete. Dzīve. 
Jēzus.”
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SVĒTDIENSKOLU APVIENĪBA
Sniegt atbalstu, apmācību un iedrošinājumu draudzēm, lai 
kalpotu bērniem un viņu ģimenēm – esot kopā ceļā, kurā 
iepazīst Dievu, iemīl Viņu un izvēlas Viņam sekot.

Svētdienskolotāju konference
2020. gada 1. februārī Vīlandes draudzes telpās notika 
gadskārtējā svētdienskolotāju konference. Tās ietvaros 
“Ideju gadatirgū” bija iespēja dzirdēt par draudžu 
pieredzi, meklējot veidus, kā paplašināt svētdienskolas 
kalpošanu, kā arī dalībnieki paši piedalījās ideju izstrādē. 
Konferences ietvaros tika svinēts BPI Timoteja skolas
4. grupas izlaidums. 

Seminārs ““Grūtie” bērni”
Seminārs notika Rīgā, 7. martā, un to vadīja Tabita 
Ašnevica (Rīgas Vīlandes draudze). Semināri par šo 
tēmu, kas notikuši arī Valmierā un Liepājā, guva lielu 
atsaucību ne tikai baptistu draudžu kalpotāju vidū, bet 
tos apmeklēja svētdienskolotāji arī no citām draudzēm, 
audžuvecāki, sociālie darbinieki.

Kalpošana attālināti
2020. gadā ārkārtējās situācijas laikā svētdienskolu 
kalpošana klātienē bija aizliegta. Seminārā “Svētdiensko-
la – pieredze un iespējas ārkārtas situācijas laikā”, kas
7. maijā notika zoom platformā, izaicinājām svētdiensko-
lotājus meklēt, izmēģināt un dalīties pieredzē ar 
kalpošanas iespējām ierobežojumu laikā. Decembrī ar 

“Adventa tikšanos” aizsākās ikmēneša svētdienskolotāju 
zoom tikšanās – lai mācītos, dalītos pieredzē, gūtu un 
sniegtu iedrošinājumu cits citam.

Jauni resursi un materiāli

•   Nodarbību cikls svētdienskolām un kartiņu komplekts ar 
Bībeles pantiem, kas atbilst kursa “40 dienas ar mērķi” 
nedēļu tēmām

•   Uzlīmju lapa ar kristīgu vēstījumu

•   Sarunu kartīšu komplekts “Ko tu izvēlētos?”

•   Žurnāla “Labas Ziņas bērniem” 6 numuri, kuru tēmu 
pamatā ir SKOLA2030 mācību saturā ietvertie tikumi, 
apskatot tos Bībeles un kristietības kontekstā

Atbalsts draudzēm

•   Finansiāls atbalsts Ziemassvētkos 33 draudzēm – 
sadarbībā ar Amerikas Latviešu baptistu apvienību

•   Bībeles, tajā skaitā Bībeles bērniem un pusaudžiem, – 
sadarbībā ar “Eastern European Mission”



62
draudzēs
svētdienskola
2020. gada
sākumā

20
draudzēs
kalpošana
bērniem
ierobežojumu
laikā



MUZIKĀLĀS KALPOŠANAS
APVIENĪBA
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Veicināt muzikālo vadītāju un kolektīvu iedvesmojošu 
kalpošanu esošajās un topošajās draudzēs.

Citādi Dziesmu svētki
No 16. aprīļa līdz 16. jūnijam kopā ar Ventspils draudzes 
kori 10 tiešsaistes mēģinājumos izdziedājām visu Latvijas 
baptistu 9. Dziesmu svētku repertuāru. Piedalījās 
dziedātāji no Skrīveriem, Ogres, Limbažiem, Rīgas, 
Jelgavas, Užavas, Kuldīgas, Pļaviņām, Daugavpils un pat 
no Nīderlandes. Vidējais mēģinājumu dalībnieku skaits – 
162.

Pirmais Latvijas baptistu 9. Dziesmu svētku ieskaņas 
koncerts izskanēja 23. maijā tiešraidē no Ventspils 
draudzes. Tajā ar iesūtītiem video piedalījās Aizputes, 
Brocēnu un Mežgalciema draudžu ansambļi, Rīgas 
Mateja draudzes kolektīvi, Kuldīgas un Talsu draudžu 
kori, Jelgavas draudzes pielūgsmes grupa un Skrīveru 
draudzes mūziķi. Uzrunu teica mācītāji Dr. Ilmārs Hiršs
un Pēteris Tervits.

Draudžu kopkoris 31. maijā pirmo reizi piedalījās video 
formāta dievkalpojumā, kas veltīts baptistu celmlauža 
Jēkaba Skujas-Dingšes 200 gadu piemiņai. Ierakstā 
piedalījās 140 dziedātāji no Mežgalciema, Rīgas Mateja, 
Aizputes, Mazsalacas, Liepājas Pāvila, Dundagas, 
Priekules, Skrīveru, Ventspils, Kuldīgas un Talsu draudzes.

Trešais Dziesmu svētku ieskaņas koncerts izskanēja
25. jūlijā Užavā - bez kopmēģinājuma un skatītājiem. 
Piedalījās 220 mūziķu no Liepājas, Ventspils, Rīgas, 
Aizputes, Piltenes, Užavas, Dundagas, Jelgavas, 
Brocēnu, Skrīveru, Ogres, Kuldīgas un Priekules 
draudzēm.

Ceturtais Dziesmu svētku ieskaņas koncerts 15. augustā 
izskanēja Skrīveros. Koncertā piedalījās 50 dziedātāji un 
mūziķi no Skrīveru, Ogres, Viesītes, Ventspils, Valmieras, 
Rīgas Mateja, Kuldīgas un Limbažu draudzēm, kā arī mūziķi 
no Vācijas.

Attālināti, bet tomēr kopā
No aprīļa regulārās kalpotāju tikšanās reizēs tiešsaistē 
dalījāmies ar pieredzi, kā muzicēt draudzēs ārkārtējās 
situācijas laikā, kā nodrošināt sadraudzību, tiekoties 
attālināti, kā ierakstīt mūziku, filmēt un montēt video. 
Mazajās grupās iedrošinājām cits citu un lūdzām Dievu.
27. maijā kopīgi iedziedājām un pirmo reizi izveidojām 
dziesmas “Teic to Kungu” video, kas ir pieejams MKA 
Facebook kontā.

Kordziedāšanas kustībai 150
Liepājas Pāvila draudzē 12. oktobrī izskanēja viens no trim 
iecerētajiem Latvijas baptistu kordziedāšanas kustības 150. 
dzimšanas dienas koncertiem. Piedalījās mūziķi no Liepājas 
Pāvila un Ciānas, Priekules, Vaiņodes, Aizputes, Mežgalcie-
ma, Pāvilostas, Saldus, Ventspils, Rīgas Mateja un 
Āgenskalna draudzēm.

Prieks pasaulei
Ziemassvētku noskaņās 21. decembrī mūziķi tikās zoom 
platformā, lai pastāstītu par to, kā draudzēs tiks svinēta 
Jēzus Kristus dzimšanas diena. Kopīgi ierakstījām dziesmu 
“Prieks pasaulei”. Ventspils, Bauskas, Liepājas Centra, Rīgas 
Mateja draudzes un draudzes “Pilsēta” mūziķu izpildītās 
Ziemassvētku dziesmas ir klausāmas MKA Facebook kontā.
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Veidot misijas kustību,
kas iziet no Latvijas pie
neaizsniegtajām tautām pasaulē.

2020. gads pārsteidza pasauli ar pandēmiju un arī 
ārmisijas darbā ieviesa korekcijas, neļaujot realizēt 
vairākus ārzemju misijas braucienus, kā arī misijas 
kursus klātienē Latvijā. Taču paveikts ir daudz.

•   Februārī Rīgā notika pirmais KAIROS misijas kurss 
slāvu draudzēm krievu valodā.

•   Martā Priekules draudzes sludinātājs Guntars 
Lašauri vadīja misijas braucienu uz Gruziju un 
labdarības akcijas “Zvaigzne austrumos” dāvanu izdali 
bēgļu bērniem. 

•   Aprīlī tapa YouTube kanāls BGI MISSIO ar Jēzus 
vārdu moto: “Kā Tēvs mani sūta, tā Es jūs sūtu.” Kanālā 
atrodamas sarunas par Bībeli, misiju un aktuālām 
tendencēm pasaulē.

•   Novembrī un decembrī notika labdarības akcija 
“Zvaigzne austrumos”. Tajā savāktie naudas ziedojumi 
tika novirzīti pārtikas paku sagatavošanai Libānā un 
Indijā. 

•   Decembrī tika uzsākta vienas dienas misijas kursa 
“Storyline” tulkošana un kontekstualizācija lietošanai 
Latvijas kontekstā. 2021. gada vasarā plānots pirmais 
kurss klātienē. 

•   Decembrī tika publicēts sienas kalendārs 2021. 
gadam par vajāto kristiešu tematiku. Katru nedēļu 
varam lūgt par vienu valsti, kurā kristiešu vajāšanas 
notiek visbiežāk.

2021. gadā jau ir uzsāktas vairākas jaunas iniciatīvas:

•   Janvārī ir izveidota audio aplāde par vajātajiem 
kristiešiem pasaulē ar pieredzes stāstiem, liecībām un 
aizlūgšanu vajadzībām TOP 50 vajāšanu valstīs. Visas 
epizodes atrodamas mājas lapā www.vajatie.lv.

•   Martā ir uzsākta ikmēneša lūgšanu sapulce par 
vajātajiem kristiešiem pasaulē (zoom platformā). 

•   Aprīlī tiek organizēts atbalsts Nigēras atraitnēm, 
kuru vīrus ir nogalinājis islāmistu teroristiskais 
grupējums “Boko Haram”.

•   25. aprīlis - Misijas svētdiena LBDS draudzēs.

Kaut arī mums ir plāni turpmākai kalpošanai, tomēr kā 
nekad agrāk apzināmies, ka “cilvēka sirds izdomā sev 
savu ceļu, bet vienīgi Tas Kungs pašķir viņa gājumu” 
(Pamācības 16:9).

573
pārtikas pakas

“Zvaigzne austrumos”

30
epizodes kanālā

BGI MISSIO





JAUNU DRAUDŽU DIBINĀŠANA
Popularizēt un īstenot vīziju par draudžu dibināšanas 
kustību Latvijā, lai visos tās reģionos būtu kristocentriskas, 
pavairoties spējīgas un misionālas draudzes.

Dažādi pandēmijas laika ierobežojumi ir traucējuši 
regulārai draudžu dibināšanas kalpošanai. Diemžēl 
dažas komandas ir kļuvušas skaitliski mazākas, 
citām ir nācies atcelt pasākumus vai samazinājies 
finansiālais atbalsts. Tomēr draudžu dibinātāji ir 
turpinājuši kalpot cilvēkiem un nest Evaņģēlija 
vēsti. Vairākas topošās draudzes rīkoja dievkalpo-
jumus vai Bībeles studijas attālināti.

Laiks radošumam
Dievs ir svētījis kalpošanas ar jaunām idejām, 
atsaucīgiem cilvēkiem, labiem rezultātiem un pat 
kristībām.

•   Sabiles topošā draudze siltajos laika apstākļos 
tikās ārā, brīvā dabā. Kad ierobežojumi kļuva vēl 
stingrāki, komanda vairāk pievērsās sociālajai 
kalpošanai, palīdzot ar humanitāro palīdzību 
vietējiem iedzīvotājiem. Komanda ne tikai praktiski 
rūpējās par cilvēkiem, bet arī aprunājās ar viņiem, 
pasludināja Evaņģēliju un aizlūdza par viņiem.

•   Rojas komanda vairāk darbojās individuāli, vīriem 
tiekoties ar vīriem un sievietēm - ar sievietēm. 
Komanda mācījās dzīvot ar pārliecību, ka katrs ir 
aicināts būt ar svētīgu ietekmi vietā, kurā Dievs mūs 
ielicis, lai tur nestu liecību par Kristu.

•   Karostas topošā draudze organizēja māceklības 
kursu jauniešiem “Exodus” tiešsaistē. Pandēmijas 
ierobežojumu laikā jauniešu interese par Kristu 
nemazinājās. Kurss palīdzēja uzrunāt jauniešus ne 
tikai no Karostas, bet arī no citām Latvijas pilsētām.

•   Liepājas Centra draudzi un Daugavpils topošo 
draudzi jau vairākus gadus vieno laba sadarbība. Kad 
apstākļi to ļāva, draudzes iesaistījās dažādos kopīgos 
projektos. Centra draudze palīdzēja Daugavpils 
draudzei ar dievkalpojuma translēšanu.

Lūgsim par iespējām

•   Lūgsim par Rīgas Bolderājas rajonu, Talsiem un 
Ikšķili, kur tiek veidotas komandas un tuvākajā laikā 
tiks uzsākta kalpošana.

•   Lūgsim par Salaspili, Jēkabpili, Dobeli, Aizkraukli, 
Rēzekni, Līvāniem, Valku, Babīti, Mārupi un citām 
vietām, lai tur tiktu dibinātas jaunas draudzes. Lūgsim 
par savu pilsētu vai ciemu, jo Dievam svarīgs ir katrs 
cilvēks katrā vietā.

Ieceres 2021. gadā

•   Rīkot regulāras tikšanās ar draudžu dibinātājiem 
tiešsaistē

•   Rudenī uzsākt draudžu dibināšanas komandu 
apmācību M4

•   Aktīvi mentorēt draudžu dibinātājus, lai atbalstītu 
un izaicinātu viņus kalpošanai, neskatoties uz 
ierobežojumiem un neskaidro nākotni.

11
topošās

draudzes

5
misijas
stacijas
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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.

Ir pagājis neparasts gads, kas šajā tik mainīgajā 
pasaulē daudziem ienesis satraukumu un nedrošību. 
Taču mūs uztur un sargā Kāds, kas ir lielāks par 
visām grūtībām un izaicinājumiem, - mūsu Dievs. 
Viņš izaicinājumus ir pārvērtis iespējās un grūtības - 
uzvarās, aizvēris vienas durvis, bet citas atvēris 
plašāk. 

Dažādi ierobežojumi kādu laiku neļāva veikalam 
darboties pilnā apjomā klātienē. Tomēr tie arī 
pavēruši plašākas iespējas izplatīt kristīgo vēsti 
dažādās digitālajās platformās. Par to liecina 
pasūtījumu apjoms mūsu interneta veikalā, kas gada 
laikā pieaudzis par gandrīz piecdesmit procentiem. 
Palielinājies arī pasūtījumu skaits no ārvalstīm, 
apliecinot vajadzību pēc kristīgās vēsts pasaulē. 

Šajā laikā esam izmantojuši iespējas paaugstināt savu 
darbinieku kvalifikāciju digitālā marketinga un 
projektu vadības jomās, ticot, ka tas palīdzēs apgāda 
turpmākajā attīstībā.

Lai arī daudziem cilvēkiem pandēmijas laiks sagādā 
izaicinājumus laulībā, bērnu audzināšanā, veselības 
vai finanšu jomā, mēs priecājamies, ka cilvēki vēl 
arvien meklē palīdzību pie Dieva. Mēs vēlamies 
ikvienu iedrošināt meklēt mieru un prieku mūsu 
Kungā. Kristīgās literatūras daudzveidīgajā klāstā ir 
rodams gan garīgs stiprinājums, gan patiesības 
atziņas katrai jaunai dienai.

Mēs, “Amnis” komanda, ar prieku turpinām pildīt savu 
misiju, kalpojot Dievam un jums.

Pasūtījumi interneta veikalā

2020

846
2019

547
Pieaugums: + 35%

Interneta veikala apgrozījums
2020. gadā attiecībā pret 2019. gadu 

pieaudzis: + 49%

Pārdotas Bībeles

2020

913
2019

765
Pieaugums: + 16%

Pārdotas 49 dažādu iesējuma
veidu Bībeles latviešu,

angļu un krievu valodās
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Sagatavot svētos kalpošanai – apmācīt esošos un topošos garīdzniekus, 
draudžu un kalpošanu vadītājus arvien dziļākā Evaņģēlija izpratnē, 
inovatīvākā draudzes vadīšanā, spēcīgas komandas izveidē un vadīšanā, 
kā arī evaņģelizācijas praktizēšanā.

Studenti un process
Mācības turpina 22 studenti – 16 programmā “Pastorālā 
kalpošana” un 6 programmā “Draudzes vadība”. 

Pandēmijas ierobežojumu dēļ mācības notika attālināti. 
Studentiem tika nodrošināts augstvērtīgs mācību saturs 
teoloģijā, personiskajā izaugsmē un darbā ar citiem 
cilvēkiem, veidojot videolekciju kursus un mācību 
uzdevumus google platformā. Mācību process ietvēra 
dalību LBDS projektā “40 dienas ar mērķi”, vadot mazās 
grupas, un BPI SĀC vadītāju apmācībā “Vadīt saskaņā ar 
Dieva nodomu”, kas mudināja īstenot dažādas 
kalpošanas idejas vietējā kontekstā.

Katru mēnesi studenti tiekas mentoringa grupās, kuras 
vada BPI absolventi Māris Vītols, Kārlis Kārkliņš, Nauris 
Graudiņš, Ilvars Ieviņš, Oskars Lūsis, BPI SĀC vadītājs 
Igors Rautmanis un “M4 Europe” izpilddirektore Līva 
Fokrote. Mentorings ir atbildības attiecības, kas palīdz 
studentiem īstenot savas ieceres praksē.

Tālākizglītība
Turpinās sadarbība ar TCMI teoloģisko institūtu 
(tcmi.org). Šogad Latvijā notika divi kursi pasniedzēju 
Viljama Mairona (ASV) un Jozefa Šteinera (Ungārija) 
vadībā. Vairāki BPI absolventi turpina studijas maģistra 
programmā. Vairāk informācijas var iegūt, sazinoties ar 
TCMI koordinatoru Latvijā Tomasu Šulcu
(tomass.sulcs@tcmi.edu).

GLS vadītāju konference
Ikgadējā konference notika 6. un 7. novembrī, un tās 
uzmanības centrā bija jautājumi par vadību krīzes 
apstākļos. Pandēmijas ierobežojumu dēļ tā pirmo reizi 
notika tiešsaistē no Rīgas Āgenskalna draudzes, attālināti 
pulcinot vairāk nekā 500 dalībnieku.

Ieceres 2021. gadā

•   Uzņemt jaunus studentus (pieteikšanās līdz 31. jūlijam, 
www.bpiriga.lv)

•   Turpināt programmas attīstīšanu, akcentējot zināšanu 
pielietošanu paralēli mācībām un mācīšanos no citu 
pieredzes, kā arī iesaistot jaunus vietējos pasniedzējus

•   TCMI ietvaros rīkot divus teoloģijas vēstures kursus ar 
pasniedzējiem no Rumānijas

•   Organizēt studentu un absolventu salidojumu “Restarts”

•   Rīkot GLS vadītāju konferenci (www.glslatvija.lv)
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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.

2020. gadā piedzīvojām gan izaicinājumus, gan jaunas 
iespējas. Pandēmijas ierobežojumu dēļ bija jāatceļ ļoti 
gaidītā “MISIJA” un starptautiskā nometne. Nācās 
pārorientēties nometnes “IESAUKUMS” rīkošanā. Taču 
mēs esam pateicīgi Dievam, ka Viņš deva risinājumus 
un ļāva mums mācīties labāk organizēt nometnes un 
kalpot tajās.

Kopā rīkojām trīs BPI DRAFTS nometnes. Ziemas 
“MOBILIZĀCIJA” (7.-9. februāris) un  vasaras “IESAU-
KUMS” (2.-6. augusts) norisinājās nometņu vietā 
“Ganības”. Savukārt Misijas dienas (18.-20. augusts) 
notika Sabilē, un to mērķis bija gan nest Dieva mīlestību 
vietējiem iedzīvotājiem, gan pašiem ieraudzīt to, ka Dievs 
mūs aicina misijā ar visu mūsu dzīvi un ka misija nav tikai 
viens labi padarīts darbs. 

Ierobežojumu laiks mudināja mūs būt radošiem un radīt 
jaunu instrumentu, lai stiprinātu gan puišus un vīrus, gan 
tos, kas ir piedalījušies BPI DRAFTS aktivitātēs, gan tos, 
kas vēl nav to darījuši. 

BPI DRAFTS “Izaicinājums”
Tā ir 6 nedēļu ilga neklātienes programma vīriem, kura 
norisinājās divas reizes (3. maijs-14. jūnijs, 4. oktobris -
15. novembris). Tās mērķis ir palīdzēt vīriem sevi disciplinēt 
un izaicināt, lai augtu - uzlabotu savu fizisko formu, dažādos 
veidos kalpotu tuviem cilvēkiem, kā arī stiprinātu savas 
attiecības ar Dievu.

BPI DRAFTS “Delta”
Tā ir mentoringa programma tiem puišiem, kuri ir piedalī-
jušies nometnē “IESAUKUMS”. Lai atbalstītu puišus, kuri 
vēlas turpināt augt, reizi mēnesī zoom platformā notiek 
tikšanās, kurās viņus uzrunā Latvijas mācītāji, vadītāji
un uzņēmēji.

BPI DRAFTS nometnes 2021. gadā

•   “IESAUKUMS” 26.-30. jūlijs

•   “IESAUKUMS” krievu valodā 9.-13. augusts

•   “MISIJA” 23.-28. augusts





BPI KALPOŠANAS STRATĒĢISKĀS
ATTĪSTĪBAS CENTRS SĀC
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Atraisīt un attīstīt Dieva doto
potenciālu cilvēkos un draudzēs.

Mazo grupu vadītāju apmācības
Lai 2020. gada rudenī palīdzētu draudzēs uzsākt 
projektu “40 dienas ar mērķi”, mēs apmācījām vairāk nekā 
150 mazo grupu vadītājus klātienē un attālināti. Tas 
palīdzēja uzsākt vai atjaunot mazo grupu kustību vairāk 
nekā 30 draudzēs. Kursam noslēdzoties, 10. novembrī 
zoom platformā notika grupu vadītāju tikšanās, kas ļāva 
izvērtēt mazo grupu darbību un noteikt nākamos soļus, 
rosinot grupas turpināt tikties, kopīgi augt un būt 
sadraudzībā, izmantojot tiešsaisti. Arī 2021. gadā mēs 
turpināsim atbalstīt un apmācīt grupu vadītājus, kā arī 
sagatavosim jaunus vadītājus.

Apmācība “Vadīt saskaņā ar Dieva nodomu”
Vadītāju apmācībā, kas sākās 3. oktobrī un turpinās līdz 
2021. gada maijam, piedalās pārstāvji, tai skaitā BPI 
studenti, no 14 draudzēm. Septiņas no šīm draudzēm 
piedalās kā komandas: Auces, Liepājas Pāvila, Madonas, 
Mērsraga, Ogres Trīsvienības, Rīgas Golgātas un Rīgas 
Internacionālā draudze Communitas.

Apmācības mērķis ir veicināt vadības kultūras attīstību 
draudzēs, palīdzot draudžu locekļiem veidot izpratni par 
to, kā vadīt sevi, kā vadīt komandu un kā iesaistīties 
draudzes vadīšanā ar tiem resursiem, kurus ir devis 
Dievs. Apmācību vada BPI SĀC vadītājs, sludinātājs Igors 
Rautmanis, Ogres Trīsvienības draudzes mācītājs Dainis 
Pandars un Līva Fokrote.

Māceklības kultūras veidošana draudzē
2021. gada rudenī plānota pirmā no četrām māceklības 
darbnīcām “Būt par mācekļiem”. Tā ir domāta draudžu 
vadītājiem, un tās mērķis ir palīdzēt attīstīt praktisku 
māceklību un izveidot draudzi par vidi, kurā draudzes 
locekļi kalpo cits citam ar Dieva dotajām dāvanām un
veido citus par mācekļiem. 

Darbnīcā tiks apvienota mācīšanās ar praksi un vietējā 
konteksta izprašanu. Draudžu komandas tiksies klātienē 
savā draudzē, sazinoties ar mentoriem no ASV un Latvijas 
zoom platformā. Laikā starp darbnīcām draudzes varēs 
saņemt mentora atbalstu un padomu māceklības jomā. 



JAUNATNES
APVIENĪBA

2021. gada februārī, atsaucoties bīskapa K. Šterna 
aicinājumam, Priekules draudzes jauniešu vadītājs 
Andrejs Goloborodko uzņēmās LBDS Jaunatnes 
apvienības atjaunošanas un tālākās attīstīšanas 
darbu.

Plānotie attīstības virzieni

•   Jaunatnes apvienība ir atsākusi darbību ļoti 
izaicinošā laikā - jaunieši ir noguruši no komunikāci-
jas tiešsaistē un mācībām virtuālajā vidē. Tomēr 
pašlaik virtuālā vide ir būtiskākā vieta darbam ar 
draudzēm un jauniešiem. Tādēļ tiek strādāts pie 
Jaunatnes apvienības virtuālās identitātes 
izveidošanas, lai, izmantojot sociālos tīklus, varētu 
veidot sākotnējo kontaktu ar jauniešiem un turpmāk 
- sniegt viņiem informāciju par aktivitātēm un 
iniciatīvām.

•   Viena no prioritātēm ir mūsu draudžu jauniešu 
piederības sajūtas veidošana Jaunatnes apvienībai. 
Šogad plānojam iepazīstināt visus LBDS draudžu 
jauniešu vadītājus ar Jaunatnes apvienību, kā arī 
iepazīt viņu vadītās jauniešu kalpošanas. 

•   Vēl viena prioritāte ir jauniešu kristīgās identitātes 
stiprināšana, kuru plānojam veikt starpkonfesionālas 
sadarbības kontekstā. Pirmās sarunas ar Latvijas 
Romas katoļu baznīcas Rīgas arhidiecēzes jauniešu 
darba koordinatori un Latvijas Evaņģēliski luteriskās 
baznīcas Jauniešu darba vadītāju apliecina, ka 
dažādas konfesijas līdzīgi apzinās atbildību par 
jauniešiem. Pašlaik plānojam rīkot vismaz vienu 
ekumēnisku jauniešu pasākumu.

•   Plānojam arī uzsākt Jaunatnes apvienības aplādi, 
kuras mērķis ir jauniešu teoloģiskās izpratnes 
veidošana.

34
draudzēs notiek

jauniešu kalpošana

Atbalstīt un sagatavot jauniešu vadītājus,
veicināt draudžu jauniešu māceklību,
vienotību un sadarbību, stiprināt viņu kristīgo
identitāti un veidot teoloģisko izpratni.



PANDĒMIJAS LAIKA ĪPAŠIE PROJEKTI
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Dievkalpojumi
2020. gada pavasarī, ārkārtējās situācijas laikā, lai 
sniegtu garīgu atbalstu un cerību plašākai sabiedrībai, 
LBDS veidoja dievkalpojumu tiešraides sadarbībā ar 
kanālu RīgaTV24. 

Lieldienu dievkalpojumā 12. aprīlī Rīgas Mateja draudzē 
kalpoja LBDS bīskaps Kaspars Šterns, Mateja draudzes 
mācītājs Ainars Baštiks, Rīgas Āgenskalna draudzes 
mācītājs Edgars Mažis un Mateja draudzes mūziķi. 
Dievkalpojuma tiešraidi noskatījās 15 000 skatītāju. 
Mātes dienas dievkalpojumā 10. maijā Rīgas Āgenskalna 
draudzē kalpoja LBDS bīskaps K. Šterns, Āgenskalna 
draudzes mācītājs E. Mažis, Madonas draudzes mācītājs 
Pēteris Eisāns, kā arī Āgenskalna draudzes mūziķi. 
Dievkalpojuma tiešraidi noskatījās 12 000 skatītāju.

Abu dievkalpojumu laikā skatītājiem bija pieejams 
aizlūgšanu un pastorālo sarunu tālrunis, pie kura kalpoja 
mācītāji Edgars Godiņš un P. Eisāns, kā arī Sieviešu 
kalpošanas apvienības vadītāja Agnese Megne.

Pārdomas ārkārtējās situācijas laikā
LBDS Padomes locekļi un draudžu garīdznieki gatavoja 
ikdienas pārdomas par Dieva Vārdu, kas tika sūtītas uz 
draudzēm, kā arī publicētas Facebook un LBDS 
mājaslapā laikā no 17. marta līdz 15. maijam.

Kurss “40 dienas ar mērķi”
2020. gada rudenī, neskatoties uz pandēmijas laika 
izaicinājumiem, 35 draudzes, tai skaitā četras slāvu 
draudzes, piedalījās LBDS projektā - kursā “40 dienas
ar mērķi”. 

Kursa mērķis bija veicināt draudžu izaugsmi, īpaši stiprinot 
mazās grupas kā pieejamāko kopienu ierobežojumu laikā un 
pamatu draudžu izaugsmei un evaņģelizācijai. Vienlaikus 
tas bija veids, kā draudzes varēja kopīgi vienoties baptisma 
kustības 160. gadu svinībās, kad kopīga svētku svinēšana 
nebija iespējama. Kurss ietver lasījumus no Bībeles un Rika 
Vorena grāmatas “Mērķtiecīga dzīve”, iknedēļas diskusiju 
grupas un svētrunas.

Lai veicinātu mazo grupu veidošanu, 5. septembrī notika 
mazo grupu vadītāju apmācība. Kopumā 152 mazās grupas 
meklēja atbildes uz jautājumiem par Dieva nodomiem 
mums, draudzei un pasaulei. Tika izveidotas 72 jaunas 
grupas. Turklāt 86 grupas plāno turpināt tikties arī pēc 
kursa noslēguma.

Mazās grupas deva iespēju veidot sadraudzību, kas kādu 
laiku bija pietrūkusi, ļāva nekristiešiem spert pirmos soļus 
Dieva iepazīšanā un Dieva nodomu gaismā censties saprast, 
kā dzīvot šajā sarežģītajā laikā.

Lūdziet Dievu bez mitēšanas
Tuvojoties Adventa laikam, LBDS bīskaps Kaspars Šterns 
aicināja draudzes un draudzes locekļus iesaistīties septiņu 
nedēļu lūgšanu maratonā, izdzīvojot Pāvila mudinājumu: 
“Lūdziet Dievu bez mitēšanās!” (1. Tes. 5:17) Katras nedēļas 
lūgšanu pamats bija kāds no Tēvreizes fragmentiem.





BAPTISTU KUSTĪBAI LATVIJĀ - 160

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

Kaut arī pandēmijas laika ierobežojumi mazināja kopīgas 
svinēšanas iespējas, tomēr septembrī draudzēs dažādos 
veidos tika atzīmēta baptistu kustības 160. gadadiena 
Latvijā. 

Pateicības dievkalpojums
Centrālais svētku dievkalpojums notika 13. septembrī Rīgas 
Mateja draudzē, un tā tiešraide bija skatāma kanālā LTV1. 
Dievkalpojumā sludināja LBDS bīskaps Kaspars Šterns,
un sveiciena vārdus teica Latvijas Evaņģēliski luteriskās 
baznīcas arhibīskaps Jānis Vanags, Latvijas Romas Katoļu 
baznīcas Rīgas arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs 
un bīskaps Andris Kravalis,  kā arī Latvijas Pareizticīgās 
baznīcas virspriesteris Jānis Dravants.

Vēstures pārskats
Septembrī draudzēs lasījām Bīskapa Teoloģiskās komisijas 
vadītāja Dr. Ilmāra Hirša izstrādāto un BPI Studiju daļas 
vadītājas Līvas Fokrotes rediģēto mūsu vēstures pārskatu. 
Tajā baptisma vēsture Latvijā aplūkota 4 posmos: Iesākums 
jeb uzdrīkstēšanās atsaukties Dieva aicinājumam 
(1860–1900), Pirmais pasaules karš un neatkarīgās Latvijas 
laiks jeb izaugsme un vienotība (1900-1940), Zem padomju 
varas jeb dzīvotspēja un radošums (1940–1990), Atkal 
neatkarīgā Latvijā jeb gudrība un drosme izmantot Dieva 
dotās iespējas (1990–2020).

Sveicieni
Gada laika saņēmām sveicienus dažādos formātos. Video 
sveicienus mums sūtīja Eiropas Baptistu federācijas 
prezidents Meego Remmels, Romas Katoļu baznīcas Rīgas 
arhibīskaps metropolīts Z. Stankevičs, LELB arhibīskaps
J. Vanags un Rīgas Mateja draudzes loceklis, profesors 
Enoks Biķis. Savukārt “Baptistu Vēstneša” komanda aicināja 
draudžu locekļus apzināties katras paaudzes nozīmīgumu 
Dieva nodoma piepildīšanā, iesaistoties akcijā “Mans 
novēlējums manai paaudzei”, kas guva labu atsaucību.
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*Dati apkopoti 28.02.2021.

2018
136 cilvēki

35 draudzēs

2019
159 cilvēki

43 draudzēs

2020
115 cilvēki

29 draudzēs













“Baptistu Vēstnesis”

Izdevums, kurā iespēja neklātienē 
satikties visām LBDS draudzēm, lai 
katrs lasītājs personīgi un draudzes 
kopumā saņemtu iedrošinājumu un 
instrumentus Dieva dotā uzdevuma 
piepildīšanai. 

Iznāk 6 reizes gadā.

Abonēšana:
ej.uz/BaptistuVestnesis2021

“Labas Ziņas Bērniem”

Žurnāls, kas visos laikos nes
Labas Ziņas, lai ģimene kopā 
ieraudzītu Dieva brīnumainos 
darbus, kopā par tiem brīnītos, 
mācītos un piedzīvotu tos. 

Iznāk 6 reizes gadā.

Abonēšana:
ej.uz/LZB2021

“Padod tālāk”

Žurnāls sievietēm, kas ar 
dzīvesstāstiem, liecībām un 
izglītojošiem rakstiem atklāj,
kā izdzīvot kristīgu dzīvesveidu 
ikdienā.

Iznāk 4 reizes gadā.

Abonēšana:
ej.uz/padodtalak2021



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
Kaspars Šterns, Tomass Šulcs
27702028
kanceleja@lbds.lv

BPI DRAFTS
Aleksandrs Kēnigsvalds
20598027
bpidrafts@gmail.com 
FB: @BpiDrafts

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@gmail.com

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: @SvetdienskoluApvieniba  
FB: @BPITimotejaskola

Ārmisija
Pēteris Eisāns
27799666 
eisans.peteris@gmail.com

GLS vadītāju konference
Gunta Ziemele
29966227
info@glslatvija.lv
FB: @glslatvija
www.glslatvija.lv

Apgāds un
veikals “Amnis”
22175797
veikals@amnis.lv
FB: @amnis.lv
www.amnis.lv

Jaunatnes apvienība
Andrejs Goloborodko
26389619
andrejs.goloborodko@gmail.com

KONTAKTI


