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Liepājā, 2016.gada 24. februārī 

9. februārī  Krusta draudzes padomes sēdē mācītājs Mārtiņš Urdze paziņoja, 

ka gadījumā, ja Sinodē akceptēs Satversmes 133. panta grozījumus un pieņems 

lēmumu ordinēt tikai vīriešus par mācītājiem, viņš vairs nekalpos par mācītāju LELB 

(Latvijas ev. luteriskā baznīca) un iestāsies LELBāL (Latvijas evaņģēliski luteriskā 

baznīca ārpus Latvijas) , nepārtraucot dievgalda kopību ar LELB. 

Draudzes padomes locekļi izteica savu viedokli attiecībā uz sieviešu ordināciju.  

Krusta draudzē ir kalpojušas dažādas lektores, evaņģēlistes un mācītājas. Tai Ir laba 

pieredze ar sieviešu kalpošanu baznīcā. Draudze labprāt arī turpmāk priecāsies 

uzņemt sievietes kalpot mūsu dievkalpojumos. Padome nobalsoja, ka neatbalsta 

Satversmes grozījumus 133. pantā. Tā aicina LELB vadību ne tikai mācītājiem, bet arī 

draudzēm vairāk skaidrot savu nostāju par sieviešu ordināciju un iesaistīties  

konferencē par šo tēmu, ko Krusta draudze rīkos maijā. Tika pieņemts lēmums, ja 

Satversmes grozījumi tiks pieņemti, pēc iespējas ātrāk sasaukt draudzes pilnsapulci, 

kas lemtu par Krusta draudzes palikšanu LELB vai pāriešanu uz LELBāL. 

 

Draudzes padome ir neziņā par draudzes un diakonijas nākotni. Ja draudze 

lems par palikšanu LELB sastāvā, tad rodas jautājums, kā LELB domā nodrošināt 

draudzes un diakonijas darbu. Būtu ļoti vēlams, ja LELB vadība piedāvātu savu 

skatījumu, kā tā rīkosies, lai draudze un diakonija varētu pastāvēt.  

Ja draudze izlems aiziet no LELB un pāriet uz LELBāL, tad  rodas jautājums, 

kas notiks ar draudzes ēkām, vai tās nepāries LELB īpašumā. LELB un LELBāL 

vadībai būtu nepieciešams vienoties, kā miermīlīgā veidā risināt šāda veida pārejas. 

Šeit ir nepieciešamas jaunas pārrunas, jo vecā vienošanās, ka baznīcas nedibina 

draudzes otras teritorijā, praktiski vairs nav spēkā. LELB ir dibinājusi draudzes Īrijā, 

Norvēģijā, u.c., savukārt LELBāL ir draudzes arī Latvijā. 

 

 Draudzes padome ir satraukta par plaši uzsāktā un ilggadējā diakonijas darba 

tālāko norisi; par to, kas notiks ar cilvēkiem, kas saņem palīdzību  un regulāri apmeklē 

dienas centra organizētās nodarbības draudzes namā, kura telpas tika izremontētas 

un piemērotas apmeklētājiem, no kuriem daļa ir ar īpašām vajadzībām. 

Pagājušā gadā vien vairāk par 1.000 cilvēki saņēma palīdzību Diakonijas centrā. 

Liepājas Diakonijas centrs vienmēr ir centies atbalstīt diakonijas darbu Grobiņas 

prāvesta iecirkņa draudzēs un labprāt to turpinās. Bažas ir arī par “Domino” tirdziņa 

tālāko pastāvēšanu, kas tika atvērts un darbojas ar mērķi atbalstīt cilvēkus ar īpašām 

vajadzībām, dodot iespēju realizēt savus Diakonijas dienas centra nodarbībās 

veidotos rokdarbus. Ļoti negribētos, ka šī konflikta rezultātā ciestu no pašreizējās 

draudzes darbības atkarīgie sociāli neaizsargātie cilvēki un invalīdi.  

 

Tā kā diakonijas darbs ir ieguvis atpazīstamību, atbalstu un atzinību Liepājas 

pilsētā un reģionā, tā darbības pārtraukšana destruktīvi ietekmētu gan draudzi, gan 

vietējo sabiedrību, piesaistītu mediju negatīvu uzmanību, dotu iespēju kārtējo reizi 



sekulārajai sabiedrībai jaukties Baznīcas iekšējās lietas, to kritizēt un mest ēnu uz 

Latvijas evaņģēliski luterisko Baznīcu, lūdzam LELB pārstāvjus rast iespēju sarunām 

ar draudzi / draudzes padomi, šajā sarežģītajā situācijā un dot savu redzējumu par 

draudzes un diakonijas darba tālāko perspektīvu un sadarbību ar LELBāL. 

 

Liepājas Krusta evaņģēliski luteriskās draudzes padome 

 

 

 

Uzziņai par Liepājas Krusta ev. lut. diakonisko draudzi:  

Liepājas Krusta baznīca tika celta 1928. gadā. Draudze toreiz nebija evaņģēliski 

luteriska, bet piederēja pie baznīcas, kas vēlāk apvienojās ar Metodistu baznīcu. Tās 

nosaukums bija “Evaņģēliskā sadraudze” un Krusta baznīcu dēvēja par Ebenēcera 

kapelu. 1948. gadā, kad Metodistu baznīca tika aizliegta, padomju vara pievienoja 

Krusta baznīcu pie LELB. Draudzes mācītājs Mārtiņš Urdze, kas dzimis 1960.gadā 

Vācijā, Oldenburgā latviešu bēgļu nometnē, no 1999.gada ir Liepājas Krusta draudzes 

mācītājs. Draudze viņa kalpošanas laikā ir izaugusi. Draudzes  locekļu skaits šo gadu 

laikā ir audzis no 30 uz 120. Draudzes mājā tika veikti vērienīgi iekštelpu remonti, 

meklējot, uzturot un veicinot labas sadarbības attiecības ar partneriem  ārzemēs, kas 

ar saviem ziedojumiem un dažāda veida palīdzību atbalsta praktiskās kalpošanas un 

palīdzības darbu, kā arī piesaistot līdzekļus no dažādiem fondiem. Tādā veidā 

draudze, saņemot atbalstu, var pildīt savas funkcijas kā diakoniska draudze, gūstot 

plašas iespējas palīdzēt ne tikai maznodrošinātajiem, trūkumā un krīzes situācijās 

nonākušajiem dažādu draudžu locekļiem, bet arī Liepājas pilsētas un reģiona 

iedzīvotājiem, tādējādi mazinot sociālo atstumtību dažādu riska grupu cilvēkiem 

Liepājā. Krusta draudze kā diakoniska draudze ir ieguvusi atpazīstamību ne tikai 

pilsētā, bet arī apkārtējos novados, rīkojot Diakonijas dienas un dažādus labdarības 

pasākumus.  Baznīcas ēka ir sliktā stāvoklī, tai ir nepieciešams liels remonts, kas prasa 

ievērojamus finanšu līdzekļus. Pamazām “Dzintariņu pasākumu” ietvaros līdzekļus 

regulāri vāc arī draudze. Tas deva iespēju pirms dažiem gadiem uzlikt baznīcai jaunu 

jumtu. Vācu arhitekts  kā ziedojumu no savas puses ir uztaisījis būvniecības plānojumu 

baznīcas iekštelpu labiekārtošanai un remontam, paredzot ievilkt baznīcā sanitāro 

mezglu un labiekārtot to. Draudzes mācītājs ir bijis ierosmes devējs daudzām labām 

idejām, kas sākumā likās nerealizējamas. Priecē tas, ka gadu gaitā kopā ir 

izveidojusies laba komanda, kur katrs var kalpot ar savām dāvanām un talantiem. Šo 

gadu laikā ir daudz izdarīts un  ir vēl plāni un ieceres visu to turpināt. Remonti gan 

baznīcā, gan draudzes mājā ir paveikti patstāvīgi, neprasot līdzekļus LELB, tādējādi 

dodot iespējas palīdzēt citām draudzēm, kam nepieciešami līdzekļi remontiem un 

citām vajadzībām. Ņemot vērā, ka skaitliskā ziņā Liepājas Krusta draudze ir maza 

draudze, priecē tas, ka lielas lietas varēts paveikt pašu spēkiem. 

 


