
”Es Tev pateicos, ka es esmu tik brīnišķi radīts” Ps 139: 14 

 
 

 
 
 
 
 
 

Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas ārpus Latvijas 

Zviedrijas apgabala 75. Sinode 

2020. gada 14. un 15. martā Stokholmā 

 

Sestdien 14. martā  

11:00 Stresa un sarunu terapeita, līdzatkarīgo atbalsta grupu vadītāja 
Normunda Zariņa priekšlasījums un diskusijas.  

 Somu baznīcas draudzes telpā. 
 (Finska kyrkan, Slottsbacken 2B-C, Gamla stan) 

12.00 Pusdienas 

13:00 -  Sinodes atklāšana un darba sēde. 
17.00 

 

Svētdien 15. martā 

11.00 Kopīgs muzeja apmeklējums, pēc vienošanās: 
    Armijas muzejs www.armemuseum.se 
    Modernais muzejs www.modernamuseet.se 
    vai arī Jūdu muzejs www.judiskamuseet.se 

14.00 Dievkalpojums Somu baznīcā 
 (Finska kyrkan, Slottsbacken 2B-C, Gamla stan) 

15.00 Pēc dievkalpojuma draudzes namā kafijas galds un sadraudzība 
 kopā ar Sinodes viesiem. 

 Visi, ne tikai Sinodes delegāti, 
abas dienas ir laipni aicināti piedalīties. 

 
 
 

http://www.armemuseum.se/
http://www.modernamuseet.se/
http://www.judiskamuseet.se/


Sinodes darba sēdes kārtība 

2020. gada 14. martā 

 

Plkst. 13.00 Sēdes atklāšana ar dziesmu un lūgšanu. 

1. Sinodes vadības vēlēšana  

2. Delegātu pilnvaru pieņemšana 

3. Dienas kārtības pieņemšana 

4. 2019. gada sinodes protokola pieņemšana 

5. Baznīcas Pārvaldes 2019.g. darbības ziņojumi: Baznīcas pārvaldes un 

draudžu apvienotais ekonomiskais pārskats. 

6. Garīgā darba pārskats 

a. katra draudze ziņo par savu darbību un aktuālāko  

b. diskusija par esošo situāciju un nākotnes darba virzieniem 

7. Revīzijas komisijas ziņojums, un tā pieņemšana 

8. Baznīcas Pārvaldes atbrīvošana no atbildības par 2019. gada darbību 

Plkst. 15.00 Kafijas pauze 

9. Ziņojums no LELBĀL Baznīcas Virsvaldes 

10. Ziņojums par sadarbību ar SST (Myndigheten för stöd till Trossamfund) 

11. Ziņojums par sadarbību ar Stokholmas diacēzi. 

12. Ziņojums par sadarbību ar Zviedrijas Kristīgo Padomi (Sveriges Kristna Råd) 

13. Ziņojums par Sandbijas darbību 

14. Budžeta projekts 2020. gadam un tā pieņemšana  

15. Dažādi jautājumi 

a. Baznīcas Gadagrāmata 2021. gadam 

b. Kopīga dziesmu lapiņa 

c. Kopīgas iesvētes mācības iespējas piem. Sandbijā 

d. 2021. gada sinode, vieta un laiks 

e. Vienošanās par kopīgu muzeja apmeklējumu 15. martā 

f. Citi jautājumi 

Plkst. 17:00 Sinodes sēdes noslēgums ar dziesmu un svētīšanu. 


