Pielikums Nr.2
Apstiprināts LELB 27.Sinodē, 2016.gada 3.-4.jūnijā,
lēmums Nr.2.

2. Par grozījumiem LELB Satversmē un saistītajos dokumentos - LELB noteikumos “Par
mācītāju kalpošanu”, LELB noteikumos “Draudzes nolikums” un LELB noteikumos
“LELB Sinodes kārtības rullis”. Par labojumu LELB noteikumos “Draudzes nolikums”.
Lēmums 2.1.
“Veikt grozījumus LELB Satversmē atbilstoši balsojumiem pielikumā Nr.2”:
Apakšpunkts Nr.1 (Priekšlikumi Nr.1; 2; 3; 4; 5; 8; 10; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24;
25; 26; 27; 32; 33; 34; 35; 36; 41; 45; 48; 51; 52; 54; 55; 56; 61; 63; 64; 66)
Balsojuma rezultāti: “Par” - 262 (93,6%), “pret” – 18 (6,4%) 1
Lēmums:
Ar ¾ balsu vairākumu pieņemt sekojošus grozījumus Latvijas evaņģēliski luteriskās
Baznīcas Satversmē (turpmāk - Satversme):
Priekšlikums Nr.1
Izteikt Satversmes preambulas sākuma teikumu sekojošā redakcijā:
“Latvijas evaņģēliski luteriskā Baznīca ir celta uz apustuļu un praviešu pamata, kur stūra
akmens ir Kristus Jēzus.”
Priekšlikums Nr.2
Aizstāt preambulā vārdu “manifestējas” ar vārdu “parādās” un izteikt sekojošā redakcijā:
“Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas mācībai un dzīvei saistoša kopības izpausme, kurā
parādās Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas vienprātība un norobežošanās no herēzēm
un shizmām, ir no senbaznīcas mantotās Apustuļu, Nikejas-Konstantinopoles un Atanasija
ticības apliecības, kā arī reformācijas ticības apliecības, kas apkopotas “Liber Concordiae”.
Priekšlikums Nr.3
Izteikt 1.panta 10.apakšpunktu sekojošā redakcijā un papildināt ar 10.1 un 10.2
apakšpunktiem:
“10) Draudzes loceklis – kristīts un draudzē reģistrēts LELB loceklis. Neordinētus draudzes
locekļus sauc par lajiem.
101) iesvētīts draudzes loceklis – iesvētīts un draudzē reģistrēts LELB loceklis;
102) balsstiesīgs draudzes loceklis – pilngadīgs iesvētīts draudzes loceklis, kurš vismaz 1
(vienu) gadu ir reģistrēts draudzē, vismaz 1 (vienu) reizi gadā savā draudzē ir saņēmis Svēto
vakarēdienu un samaksājis ikgadējo ziedojumu.”
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Atbilstoši Satversmes 9.pantam, ja konkrētos gadījumos šajā Satversmē nav noteikts citādi, sapulču lēmumi
ir pieņemti un vēlēšanas notikušas, ja sasniegts nodoto balsu vienkāršs vairākums. No balsošanas atturējušos
sapulces dalībnieku skaits netiek ņemts vērā.
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Svītrot 22.pantā teikumu ”Par draudzes locekli kļūst ar iesvētīšanos draudzē.”
Papildināt 23.pantu ar vārdu “iesvētīts” un izteikt pantu sekojošā redakcijā:
“Pārejot uz citu LELB draudzi, iesvētīts draudzes loceklis no iepriekšējās draudzes saņem un
jaunajā draudzē iesniedz izziņu par draudzes piederību un samaksātu ikgadējo ziedojumu.”
Papildināt 27.pantu ar vārdiem “saskaņā ar LELB mācību” un izteikt pantu sekojošā
redakcijā:
“Draudzes loceklim ir šādi pienākumi: veidot savu ticības izpratni saskaņā ar LELB mācību
un dzīvot Kristu apliecinošu dzīvi, apmeklēt draudzes dievkalpojumus un lietot Svētos
Sakramentus saskaņā ar LELB mācību, ziedot draudzes darbam, ievērot draudzes kārtību,
izpildīt LELB noteikumus un priekšrakstus, bez svarīga iemesla neatteikties no amata, kurā
ievēlēts, šo amatu godīgi izpildīt. Vecāku īpašs uzdevums ir vest pie kristības un kristīgi
audzināt savus bērnus, sekmēt viņu iesvētības.”
Papildināt 30.pantu ar vārdu “iesvētītie” un izteikt pantu sekojošā redakcijā:
“Iesvētītie draudzes locekļi, kuri vismaz reizi gadā nav saņēmuši Svēto vakarēdienu un 2
(divus) gadus pēc kārtas nav maksājuši noteiktos ziedojumus draudzes un LELB kopīgajām
vajadzībām, uzskatāmi par tādiem, kas izstājušies no draudzes. Ja šī persona vēlas atjaunot
piederību savai draudzei, viņai ir jāvēršas pie attiecīgās draudzes mācītāja. Pāriet citā draudzē
var saskaņā ar šīs Satversmes 22. un 23.pantu.”
Priekšlikums Nr.4
Izteikt 1.panta 11.apakšpunktu sekojošā redakcijā:
“Draudze – noteiktā kārtībā reģistrēta LELB piederīga vietējā ticīgo kopa, kas savā teritorijā
īsteno LELB klātbūtni un veic tās misiju.”
Priekšlikums Nr.5
Precizēt 1.panta 16.apakšpunktu sekojoši:
“Satversmē ir lietoti šādi termini: [..] 16) Virsvalde – iecirkņu sapulču un Kapitula ievēlēta
Sinodes izpildinstitūcija.”
Priekšlikums Nr.8
Papildināt 1.pantu ar 21.1 apakšpunktu, sniedzot termina “Virsvaldes sekretārs” skaidrojumu
sekojošā redakcijā:
“21.1) Virsvaldes sekretārs – Virsvaldē par Virsvaldes sekretāru ievēlēta amatpersona, kurai
ir tiesības pārstāvēt LELB.”
Priekšlikums Nr.10
Grozīt 3.pantu, izsakot to sekojošā redakcijā:
“LELB veido viena vai vairākas diecēzes, kuras apvieno tās teritorijas draudzēs reģistrētus
draudžu locekļus. Diecēzes iedalītas iecirkņos. Iecirkņi ir iedalīti draudzēs.”
Priekšlikums Nr.12
Grozīt 4.pantu un izteikt to sekojošā redakcijā:
“LELB uzdevums ir pasludināt Dieva Vārdu, Bauslību un Evaņģēliju, un pārvaldīt
Sakramentus atbilstoši Kristus iestādījumam, garīgi aprūpēt evaņģēliski luteriskai ticībai
piederīgos, aizstāvēt un veicināt kristīgas vērtības visā sabiedrībā. LELB uzdevums ir kalpot
Kristus Baznīcas augšanai un vienībai, jo īpaši Latvijā.”
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Priekšlikums Nr.13
Papildināt 9.pantu ar teikumu:
”[..] Sēdēs, kurās dalībnieki tiek reģistrēti, balsis tiek skaitītas no reģistrēto dalībnieku
skaita.”
Priekšlikums Nr.14
Izņemt 17.pantā vārdu “vai” un izteikt to sekojošā redakcijā: “Draudzes darbojas saskaņā ar
nolikumu, ko izstrādā Virsvalde un apstiprina un groza Sinode.”
Priekšlikums Nr.16
Grozīt 19.pantu un izteikt to sekojošā redakcijā:
“Draudzes pienākums un atbildība ir uzturēt savu mācītāju vai mācītājus un dot draudzes
garīgam darbam nepieciešamo nodrošinājumu, kura minimālo apmēru ir noteikusi Virsvalde.
Ja draudze nav spējīga viena šos pienākumus veikt, tā var ar prāvesta atļauju sadarboties ar
citu draudzi vai Virsvaldi. Tādā gadījumā vienošanos starp attiecīgajām draudzēm vai
Virsvaldi apstiprina prāvests un Virsvalde.”
Priekšlikums Nr.17
Grozīt 26.pantu un izteikt to sekojošā redakcijā:
“Bērnībā kristīto pilngadību sasniegušo draudzes locekļu pienākums ir saskaņā ar LELB
pastāvošo kārtību iesvētīties.”
Priekšlikums Nr.18
Grozīt 26.pantu un izteikt to sekojošā redakcijā:
“Bērnībā kristīto pilngadību sasniegušo draudzes locekļu pienākums ir saskaņā ar LELB
pastāvošo kārtību iesvētīties.”
Priekšlikums Nr.19
Papildināt 31.pantu un izteikt to sekojošā redakcijā:
“Draudzes sapulce ievēl 10-30 draudzes padomes locekļus un, ja nepieciešams, līdz 10
draudzes padomes locekļu kandidātus. Īpašos gadījumos iecirkņa prāvests var atļaut draudzes
sapulcei ievēlēt padomē 5-9 locekļus vai arī vairākām draudzēm ievēlēt kopīgu padomi, kurā
ir pārstāvji no visām šīm draudzēm, saglabājot katras draudzes juridiskās personas statusu.
Draudzēs, kurās draudzes mācītājs ir prāvests, šādu atļauju dod diecēzes bīskaps.”
Priekšlikums Nr.21
Grozīt 34.pantu un izteikt to sekojošā redakcijā: “
“Gadījumos, ja kāds draudzes padomes loceklis ir nomiris vai no draudzes padomes izstājies
vai izslēgts, draudzes padomes locekļa vietu ieņem kāds no draudzes padomes vēlēšanās
ievēlētajiem draudzes padomes locekļu kandidātiem. Ja draudzes padomes locekļu skaits
kļūst mazāks par draudzes sapulces noteikto un nav kandidātu, ko uzņemt draudzes padomes
sastāvā 2 (divu) mēnešu laikā jānotiek draudzes padomes ārkārtas vēlēšanām.”
Priekšlikums Nr.22
Papildināt 38.pantu un izteikt to sekojošā redakcijā:
“Pieņemot šīs Satversmes 37.panta 8.apakšpunktā minētos lēmumus, ir jābūt klāt ¾ no
draudzes padomes locekļiem, bet ne mazāk par 5 (pieciem) locekļiem. Šie noteikumi attiecas
arī uz draudzes pārvaldes komisiju, ja tāda iecelta saskaņā ar šīs Satversmes 43.pantu.”
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Priekšlikums Nr.24
Papildināt 48.panta 2.punktu un izteikt to sekojošā redakcijā:
“Draudzes priekšnieks ir draudzes padomes priekšsēdētājs, [..] Draudzes priekšnieka
tiesības un uzdevumi ir: [..]
2) apstiprināt ar draudzes zīmogu un parakstīt draudzes dokumentus, līgumus un darījumus
saskaņā ar draudzes padomes, valdes, LELB un Virsvaldes lēmumiem. Ja draudzes
priekšnieka un draudzes valdes priekšnieka amati nav apvienoti, tad šādas tiesības un
uzdevumi ir arī draudzes valdes priekšniekam.”
Priekšlikums Nr.25
Papildināt 49.pantu un izteikt to sekojošā redakcijā:
“Draudzes priekšnieks vai draudzes valdes priekšnieks vada, organizē, koordinē un motivē
draudzes valdes darbu. Draudzes priekšnieks darbojas saskaņā ar šo Satversmi, draudzes
nolikumu, LELB noteikumiem, draudzes padomes un valdes lēmumiem un par savu darbību
ir atbildīgs draudzes mācītāja un draudzes padomes un valdes priekšā.”
Priekšlikums Nr.26
Grozīt 51.pantu un izteikt to sekojošā redakcijā:
“Tiesības iegūt īpašumā kustamu un nekustamu mantu ir LELB, draudzēm un to dibinātajām
iestādēm, kurām ir pilnīgas varas tiesības pār lietu, izņemot aprobežojumus, kādi noteikti
Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas likumā un šīs Satversmes 53.pantā.”
Priekšlikums Nr.27
Izdarīt labojumus, 30., 54., 56., 71., 74.10, 96.pantā vārdus “vispārējām vajadzībām” aizstājot
ar vārdiem “kopīgajām vajadzībām”.
Priekšlikums Nr.32
Grozīt 73.pantu un izteikt to sekojošā redakcijā:
“Ārkārtas Latvijas Sinodei jānotiek pēc arhibīskapa vai vismaz divu diecēzes bīskapu
lēmuma vai vismaz pēc puses prāvestu vai vismaz puses no draudžu mācītājiem pieprasījuma
2 (divu) mēnešu laikā.”
Priekšlikums Nr.33
Papildināt 74.pantu ar vārdiem “tiesības un “pienākumi” un izteikt to sekojošā redakcijā:
“Latvijas Sinodes tiesības, pienākumi un uzdevumi ir: [..]
Priekšlikums Nr.34
Papildināt 74.panta 12.apakšpunktu un izteikt to sekojošā redakcijā:
“Latvijas Sinodes uzdevumi ir: [..]
12) noklausīties revidentu ziņojumus un, ja to ir ierosinājuši revidenti, lemt par Virsvaldes
amatpersonu un institūciju tālāko darbību”.
Priekšlikums Nr.35
Aizvietot 74.panta 8.apakšpunktā vārdu “pašreizējām” ar “ tām”. Izteikt apakšpunktu
sekojošā redakcijā: “[..] 8) lemt par LELB pievienošanos starpkonfesiju līgumiem, par
iestāšanos starptautiskās reliģiskās organizācijas un baznīcu apvienībās un par izstāšanos no
tām.”
Priekšlikums Nr.36
Izteikt 20.apakšpunktu šādā redakcijā: “Latvijas Sinodes uzdevumi ir:
[..] 20) apstiprināt un grozīt Latvijas Sinodes kārtības rulli.”
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Priekšlikums Nr.41
Papildināt 78.pantu ar sekojošu tekstu:
“[..] Virsvaldes sekretāra pienākumi ir vadīt Virsvaldi un tās kancelejas darbu atbilstoši
Satversmei, LELB noteikumiem un Sinodes, Kapitula un Virsvaldes dotajiem uzdevumiem.”
Priekšlikums Nr.45
Papildināt 86.pantu ar otro daļu un izteikt to sekojošā redakcijā:
„ [..] Bīskapu kolēģijai ir tiesības apturēt jebkuru Virsvaldes, Kapitula vai kādas citas LELB
institūcijas lēmuma izpildīšanu, nododot to Sinodes izlemšanai. Diecēžu bīskapiem šādas
tiesības ir attiecībā uz savas diecēzes institūcijām.”
Priekšlikums Nr.48
Grozīt 90.pantu un izteikt to sekojošā redakcijā:
„Bīskapu kolēģijai ir tiesības atņemt mācītājam amatu un tiesības, ja ir konstatēts, ka mācītāja
saistība ar LELB ir pārtraukta vai mācītājs sludina mācības, kas pretrunā ar LELB
Satversmes Preambulā noteikto mācību vai nepareizi pārvalda Sakramentus, vai ar savu
darbību mācītājs apkauno garīgo amatu.”
Priekšlikums Nr.51
Papildināt 100.pantu un izteikt to sekojošā redakcijā:
“Diecēzes sapulce izvirza tādus bīskapa kandidātus, kuri savā kalpošanā ir parādījuši labu
izpratni par LELB Satversmes preambulā noteikto mācību, stipru ticību, dievbijību, gudrību
un tikumību, kā arī saprātīgumu un citas īpašības, kuras viņus dara piemērotus bīskapa
amatam.”
Priekšlikums Nr.52
Dzēst 107.pantu.
Priekšlikums Nr.54
Papildināt 114.pantu un izteikt 114.panta pēdējo teikumu sekojošā redakcijā: “[..]Diecēzes
bīskaps pārstāv LELB savā diecēzē un savu diecēzi LELB”
Priekšlikums Nr.55
Papildināt 124.pantu un izteikt to sekojošā redakcijā: “Diecēzes bīskaps pilda savus amata
pienākumus līdz 70 gadu vecumam. Sinode var aicināt viņu turpināt veikt bīskapa
pienākumus diecēzē. Bīskaps var doties emeritūrā, sasniedzot 65 gadu vecumu. Emeritēts
bīskaps savus pienākumus var pildīt bīskapa vai arhibīskapa uzdevumā.”
Priekšlikums Nr.56
Grozīt 125.pantu un izteikt to šādā redakcijā: “Diecēzes bīskaps var atteikties no sava amata
pienākumiem un doties priekšlaicīgā emeritūrā tādu apstākļu dēļ, kurus par svarīgiem
uzskata Bīskapu kolēģija un to apstiprina Latvijas Sinode”
Priekšlikums Nr.61
Papildināt 144.pantu un izteikt sekojošā redakcijā:
“Draudzes sapulce saskaņā ar šo Satversmi ievēl revidentus draudzes mantas, finanšu un
saimnieciski ekonomiskās darbības pārbaudei. Latvijas Sinode saskaņā ar šo Satversmi ievēl
revidentus mantas, finanšu un saimnieciski ekonomiskās darbības pārbaudei Virsvaldē,
diecēzēs, iecirkņos un draudzēs.”
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Priekšlikums Nr.63
Papildināt 147.pantu un izteikt to sekojoši:
“Revidentu pienākumus, tiesības un ievēlēšanas kārtību nosaka Baznīcas noteikumi.”
Priekšlikums Nr.64
Papildināt 156.pantu un izteikt to sekojoši:
“Visām LELB institūcijām savā kompetencē esošu dažādu jautājumu apspriešanai un
uzdevumu veikšanai ir tiesības izveidot komisijas, kurās var uzaicināt personas pēc šo
institūciju izvēles. LELB darba nozaru komisijas darbojas saskaņā ar Virsvaldes
noteikumiem “Virsvaldes kārtības rullis”.
Priekšlikums Nr.66
Grozīt Satversmes Pārejas noteikumus:
“1. Ar šo Pārejas noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē iepriekš LELB 23.Sinodē
2007.gada 6.jūnijā pieņemtie un LELB 25.Sinodē 2010.gada 3.-4.jūnijā grozītie Pārejas
noteikumi.
2. Visi līdz šim Baznīcā izdotie iekšējie normatīvie akti (noteikumi, instrukcijas, rīkojumi,
lēmumi u.tml.) saglabā savu juridisko spēku tādā mērā, cik tie nav pretrunā ar šo Satversmi.
3. Grozījumi Satversmes 70., 72., 75.pantā stājas spēkā nākošajā dienā pēc LELB 27.Sinodes
slēgšanas.
4. Pamatojoties uz Satversmes 19.pantu, līdz 2017.gada 30.jūnijam Virsvalde pieņem
lēmumu, nosakot mācītāja kalpošanai nepieciešamā nodrošinājuma minimālo apmēru.
5. Pamatojoties uz Satversmes 77.pantu un 63.pantu, līdz 2017.gada 31.janvārim Virsvalde
pieņem Noteikumus par laju ievēlēšanas kārtību Virsvaldē.
6. Līdz 2017.gada 31.decembrim visas draudzes veic izmaiņas Draudzes nolikumā atbilstoši
LELB 27.Sinodes lēmumiem.”
Apakšpunkts Nr.2 (Priekšlikums Nr.7/1)
Balsojuma rezultāti: “Par” - 222 (85,4%), “pret” – 38 (14,6%)
Lēmums:
Ar ¾ balsu vairākumu pieņemt sekojošu grozījumu Satversmē:
Priekšlikums Nr.7/1
Papildināt Satversmes 1.pantu ar 26.apakšpunktu, sniedzot termina “klosteris” skaidrojumu
sekojošā redakcijā:
“26) klosteris – vīriešu vai sieviešu kopiena, kuras dzīves kārtību nosaka klostera regula.”
Šo 1.panta sadaļu nosaukt “Citi”.
Apakšpunkts Nr.3 (Priekšlikums Nr.7/2)
Balsojuma rezultāti: “Par” - 218 (88,6%), “pret” – 28 (11,4%)
Lēmums:
Ar ¾ balsu vairākumu pieņemt sekojošu grozījumu Satversmē:
Priekšlikums Nr.7/2
Papildināt Satversmes 1.pantu ar 27.apakšpunktu, sniedzot termina “brālība vai māsu
kopiena” skaidrojumu sekojošā redakcijā:
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“27) brālība vai māsu kopiena – garīdznieku un/vai laju apvienība, kas pulcējas kopīgā
dažādu baznīcas uzdevumu sasniegšanā un vienojas dažādai kalpošanai baznīcā (karitatīva
kalpošana, izglītība u.tml.). Brālībai vai māsu kopienai saskaņā ar regulu ir ievēlēts vai iecelts
vadītājs, kurš ir pakļauts diecēzes bīskapam vai arhibīskapam.”
Apakšpunkts Nr.4 (Priekšlikums Nr.11)
Balsojuma rezultāti: “Par” - 217 (87,1%), “pret” – 32 (12,9%)
Lēmums:
Ar ¾ balsu vairākumu pieņemt sekojošu grozījumu Satversmē:
Priekšlikums Nr.11
Papildināt Satversmi ar 7.1 pantu sekojošā redakcijā:
“LELB var pastāvēt klosteri un brālības vai māsu kopienas, kas darbojas saskaņā ar savu
regulu/nolikumu, ko apstiprina bīskapu kolēģija.”
Grozīt 21.panta pirmo teikumu un izteikt 21.pantu sekojošā redakcijā:
“LELB loceklis ir LELB esošajā kārtībā kristīta vai uzņemta persona. Kristīts bērns pieder
pie draudzes, kurā reģistrēts vismaz viens no viņa vecākiem vai aizbildņiem.”
Apakšpunkts Nr.5 (Priekšlikums Nr.23)
Balsojuma rezultāti: “Par” - 247 (91,8%), “pret” – 22 (8,2%)
Lēmums:
Ar ¾ balsu vairākumu pieņemt sekojošu grozījumu Satversmē:
Priekšlikums Nr.23
Grozīt 43.pantu un izteikt to sekojošā redakcijā:
“Iecirkņa prāvestam vai bīskapam ir tiesības ierosināt Kapitulam, Diecēzes kapitulam kādas
sava iecirkņa draudzes padomes vai atsevišķu tās locekļu atlaišanu, ja draudzes padome vai
tās locekļi traucē LELB un draudzes uzdevumu izpildi. Ja Kapituls, Diecēzes kapituls pieņem
lēmumu atlaist draudzes padomi vai draudzes padomes locekļu atlaišanas dēļ tās locekļu
skaits ir kļuvis mazāks nekā 5 (pieci), Kapituls, Diecēzes kapituls ieceļ draudzes pārvaldes
komisiju ar termiņu līdz 1 (vienam) gadam. Komisijas sastāvu iesaka prāvests saziņā ar
draudzes mācītāju. Līdz komisijas darbības termiņa beigām draudzei ir jāievēl jauna draudzes
padome.”
Papildināt Satversmes 1.pantu ar apakšpunktu 17.1:
“Diecēzes kapituls – diecēzes vadības institūcija, kurā ietilpst diecēzes bīskaps, bīskapi,
dekāni un prāvesti.”
Apakšpunkts Nr.6 (Priekšlikums Nr.44)
Balsojuma rezultāti: “Par” - 260 (93,2%), “pret” – 19 (6,8%)
Lēmums:
Ar ¾ balsu vairākumu pieņemt sekojošu grozījumu Satversmē:
Papildināt 84. pantu ar piezīmi un izteikt to sekojošā redakcijā:
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„[..] Piezīme: 4., 5., 7., 8., 13.apakšpunktos, kas attiecas uz konkrēto diecēzi, LELB Kapituls
var deleģēt pieņemt lēmumus šīs diecēzes bīskapam kopā ar katedrāles dekānu un
prāvestiem. Šiem lēmumiem ir LELB Kapitula lēmuma statuss. Par šiem lēmumiem ir
jāinformē LELB Kapituls.”
Apakšpunkts Nr.7 (Priekšlikums Nr.29)
Balsojuma rezultāti: “Par” - 232 (87,9%), “pret” – 32 (12,1%)
Lēmums:
Ar ¾ balsu vairākumu pieņemt sekojošu grozījumu Satversmē:
Priekšlikums Nr.29
Papildināt sadaļu “Prāvests” ar jaunu pantu – 68.1:
“Iecirkņa prāvestu atceļ no prāvesta amata Bīskapu kolēģija, ja prāvests nepilda šajā
Satversmē un citos LELB noteikumos tam uzliktos pienākumus. Prāvesta atbrīvošanu
ierosina attiecīgās diecēzes bīskaps. Bīskapam pirms tam prāvestu ir jābrīdina par
neatbilstību ieņemamajam amatam un par atcelšanu no amata, kā arī bīskapam ir jāuzklausa
iecirkņa mācītāju viedoklis šajā jautājumā. Prāvestam ir tiesības paust savu viedokli Bīskapu
kolēģijas sēdē, pirms balsojuma par atbrīvošanu no amata. Pēc sava viedokļa paušanas
prāvestam sēde ir jāatstāj.”
Apakšpunkts Nr.8 (Priekšlikums Nr.31)
Balsojuma rezultāti: “Par” - 272 (97,5%), “pret” – 7 (2,5%)
Lēmums:
Ar ¾ balsu vairākumu pieņemt sekojošu grozījumu Satversmē:
Priekšlikums Nr.31
Grozīt 72.pantu un izteikt to sekojošā redakcijā:
“Latvijas Sinodi sasauc un sagatavo Virsvalde vismaz vienu reizi 4 (četros) gados, to atklāj
arhibīskaps un vada Sinodes ievēlēts prezidijs, kura sastāvā ir arhibīskaps.
Grozīt 74.panta 14.apakšpunkta pirmo teikumu, nosakot, ka
“Latvijas Sinodes tiesības un uzdevumi ir:
[..] 14) ievēlēt uz 4 (četriem) gadiem revidentus Virsvaldes un katras diecēzes finansiāli
saimnieciskās darbības pārbaudei. (..)”
Apakšpunkts Nr.9 (Priekšlikums Nr.40)
Balsojuma rezultāti: “Par” - 258 (95,9%), “pret” – 11 (4,1%)
Lēmums:
Ar ¾ balsu vairākumu pieņemt sekojošu grozījumu Satversmē:
Priekšlikums Nr.40
Papildināt 77.pantu un izteikt to sekojošā redakcijā:
Virsvaldes sastāvā ietilpst Kapituls un tā apstiprinātie locekļi, kā arī viens uz 4 (četriem)
gadiem ievēlēts lajs no katra LELB iecirkņa. Virsvaldē ir pārstāvētas LELB darba nozares.”
Papildināt 1.panta 10.apakšpunktu ar teikumu – „Neordinētus draudzes locekļus sauc par
lajiem”.
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Papildināt 63.pantu ar 10.apakšpunktu:
“Iecirkņa sapulces tiesības un uzdevumi: “[..] ievēlēt uz 4 (četriem) gadiem Virsvaldē
iecirkņa pārstāvi – laju. Pretendentu izraudzīšanas un ievēlēšanas kārtību nosaka Virsvaldes
noteikumi.””
Apakšpunkts Nr.10 (Priekšlikums Nr.57)
Balsojuma rezultāti: “Par” - 252 (95,5%), “pret” – 12 (4,5%)
Lēmums:
Ar ¾ balsu vairākumu pieņemt sekojošu grozījumu Satversmē:
Priekšlikums Nr.57
Papildināt 126.pantu un izteikt to sekojošā redakcijā:
“Diecēzes bīskapu var atcelt no amata Latvijas Sinode gadījumos, kad ar Kapitula lēmumu
ir konstatēts, ka bīskaps savā darbībā noliedz LELB mācību, kas šīs Satversmes preambulā
ir noteikta par LELB pamatu vai neievēro LEB Satversmē un LELB noteikumos “Par
Mācītāju kalpošanu” noteiktās prasības. Bīskapa atcelšanu ierosina Kapituls. Šādu Kapitula
sēdi var sasaukt arī pēc 1/3 daļas prāvestu ierosinājuma. Kapitulam ir jāuzklausa bīskapa
viedoklis, bet sēdes vadīšanā un jautājuma izlemšanā viņš nepiedalās. Pēc bīskapa viedokļa
uzklausīšanas sēde bīskapam ir jāatstāj.”
Apakšpunkts Nr.11 (Priekšlikums Nr.58)
Balsojuma rezultāti: “Par” - 201 (77,3%), “pret” – 59 (22,7%)
Lēmums:
Ar ¾ balsu vairākumu pieņemt sekojošu grozījumu Satversmē:
Priekšlikums Nr.58
Papildināt 133.pantu un izteikt to sekojošā redakcijā:
“Saskaņā ar LELB mācību, kas šīs Satversmes preambulā ir noteikta par LELB pamatu,
ordināciju garīdznieka amatā var lūgt vīrietis, kurš ir saņēmis Dieva un Baznīcas aicinājumu,
un atbilstoši LELB kārtībai sagatavots amatam. Pieteikšanās kārtību, eksamināciju un
ordināciju nosaka LELB noteikumi. Lēmumu par ordināciju pieņem bīskapu kolēģija.”
Apakšpunkts Nr.12 (Priekšlikums Nr.59)
Balsojuma rezultāti: “Par” - 207 (80,9%), “pret” – 49 (19,1%)
Lēmums:
Ar ¾ balsu vairākumu pieņemt sekojošu grozījumu Satversmē:
Priekšlikums Nr.59
Papildināt 134.pantu ar otro daļu un izteikt to sekojošā redakcijā:
„[..] Lai draudzes nepaliktu uz ilgāku laiku bez garīgas aprūpes, kad tām citādi nav iespējams
atrast mācītāju, Bīskapu kolēģija var ļaut ordinēt kalpošanai šajā draudzē kandidātus ar
zemāku vispārēju un teoloģisku izglītību. Viņiem jābūt pietiekami sagatavotiem draudzes
garīgās aprūpes darbam un spējīgiem sludināt Dieva Vārdu. Šādi garīdznieki tiek saukti par
palīgmācītājiem. Diecēzes bīskaps palīgmācītājiem var piešķirt mācītāja amata pakāpi, ja
viņi parādījuši ne mazāk kā piecus gadus ilgu nevainojamu kalpošanu un šai laikā pastāvīgi
ir papildinājuši savu izglītību.”
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