
 

 

Pielikums Nr.5 LELB 26. Sinodes lēmumam Nr.10 

Pieņemti LELB 26.Sinodē 08.06.2013.ar lēmumu Nr.10  

 

NOTEIKUMI 

par kārtību, kādā tiek sagatavoti LELB Satversmes grozījumu priekšlikumi   

 
I Vispārīgie jautājumi 

 
1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek iesniegti, apspriesti, sagatavoti un 
pieņemšanai LELB Sinodē virzīti LELB Satversmes grozījumi. 

 
2. Priekšlikumus Satversmes grozījumiem (turpmāk – priekšlikumi) ir tiesības 

iesniegt individuāli draudžu mācītājiem, prāvestiem, diecēžu bīskapiem, Virsvaldes 
locekļiem, LELB revidentiem un Baznīcas tiesību nozares pārstāvjiem, kā arī LELB 
institūcijām: Draudžu padomēm, Iecirkņu konventiem un sapulcēm, Diecēžu konventiem 

un sapulcēm, Virsvaldei, Kapitulam, Mācītāju konferencei un Bīskapu kolēģijai. 
 

3. Priekšlikumus iesniedz Virsvaldei, nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi: 
lelb@lelb.lv vai papīra formā, viena gada laikā pēc kārtējās Sinodes. Priekšlikumi ir 
jānoformē kā grozāmo Satversmes pantu un punktu jaunas redakcijas. Priekšlikumus, kas 

neatbilst minētajām prasībām, nepieņem.  
 

4. Priekšlikumu virzību (apkopošanu, apstrādi, rediģēšanu, publiskošanu, 
apspriešanas organizēšanu un attiecīgo Sinodes lēmumprojektu sagatavošanu) nodrošina 
Baznīcas tiesību nozare. 

 
5. Priekšlikumi tiek publicēti LELB mājas lapā (www.lelb.lv) viena mēneša laikā no 

saņemšanas dienas. 
 
6. Sinodes dalībnieki patstāvīgi iepazīstas ar priekšlikumiem LELB mājas lapā. 

Draudzes mācītājam (ja draudzē kalpo vairāki mācītāji, tad virsmācītājam) ir pienākums 
pēc pieprasījuma iepazīstināt ar priekšlikumiem tos Sinodes dalībniekus, kuriem nav 

iespēju lietot internetu.  
 
7. Priekšlikumu iesniedzējam ir tiesības atsaukt savus priekšlikumus jebkurā laikā, 

par ko informācija viena mēneša laikā publicējama LELB mājas lapā. Ja priekšlikumu 
iesniedzējs atsauc savus priekšlikumus pēc priekšlikumu apspriešanas uzsākšanas, tad par 

priekšlikumu turpmāku virzību lemj Baznīcas tiesību nozare. 
 
8. Baznīcas tiesību nozarei ir tiesības uz savām sēdēm uzaicināt priekšlikumu 

iesniedzējus, aicināt sniegt papildus informāciju un skaidrojumus par priekšlikumu 
saturu, kā arī iesaistīt tos priekšlikumu prezentācijās Mācītāju konferencēs un iecirkņu 

sapulcēs. 
 
9. Baznīcas tiesību nozare organizē priekšlikumu apspriešanu trīs posmos: 

1) pirmreizēja apspriešana Mācītāju konferencē; 
2) apspriešana iecirkņu sapulcēs; 
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3) apspriešana pirmssinodes Mācītāju konferencē. 
 

II Priekšlikumu sagatavošana apspriešanai iecirkņu sapulcēs  

 

10. Pirmreizēju priekšlikumu apspriešanu Mācītāju konferencē uzsāk ar Baznīcas 
tiesību nozares pārstāvja ziņojumu, kurā sniedz vispārēju pārskatu par iesniegtajiem 
priekšlikumiem. 

 
11. Priekšlikumu iesniedzējiem ir pienākums prezentēt un izskaidrot iesniegtos 

priekšlikumus, pēc kā izdarāma balsošana.  
 
12. Uz apspriešanu iecirkņu sapulcēs virzāms katrs priekšlikums, kas ir saņēmis 

vairākuma atbalstu Mācītāju konferencē. 
 

13. Vadoties no priekšlikumu apspriešanas Mācītāju konferencē rezultātiem, Baznīcas 
tiesību nozare sagatavo priekšlikumus apspriešanai iecirkņu sapulcēs. Baznīcas tiesību 
nozare priekšlikumus kārto atbilstoši Satversmes pantu secībai vai grupējot atbilstoši 

priekšlikumu tematikai un: 
1) sniedz atzinumus par priekšlikumiem; 

2) pēc nepieciešamības izstrādā alternatīvas priekšlikumu redakcijas, kurās apvieno 
līdzīgus vai savstarpēji papildinošus priekšlikumus, kā arī novērš redakcionālas 
neprecizitātes priekšlikumu izteiksmes formās. 

 
14. Ne vēlāk kā mēnesi pirms priekšlikumu apspriešanas uzsākšanas iecirkņu 

sapulcēs apspriežamos priekšlikumus ievieto LELB mājas lapā.  
 
 

III Priekšlikumu apspriešana iecirkņu sapulcēs  

 

15. Priekšlikumu apspriešanu iecirkņu sapulcēs uzsāk ar Baznīcas tiesību nozares 
pārstāvja ziņojumu, pēc kā atklājamas diskusijas. 
 

16. Lai noskaidrotu iecirkņu sapulču dalībnieku vairākuma viedokli, iecirkņu 
sapulcēs izdarāma balsošana par sagatavotajiem priekšlikumiem. Balsojumu rezultātus 

izmanto, veidojot balsošanas secību Sinodē. 
 
17. Priekšlikumus par vienu Satversmes pantu vai savstarpēji saistītu pantu grupu 

kārto un uz balsošanu iecirkņu sapulcēs liek šādā priotiārā secībā: 
1) Baznīcas tiesību  nozares izstrādātais priekšlikums; 

2) iesniedzēja priekšlikums. 
 

18. Ja Baznīcas tiesību  nozares izstrādātais priekšlikums ir atbalstīts, atsevišķi par 

attiecīgo iesniedzēju priekšlikumu vai priekšlikumiem nebalso.  
 

19. Noklausoties Baznīcas tiesību nozares pārstāvja ziņojumu par sagatavotajiem 
priekšlikumiem, iecirkņa sapulce var lemt par sagatavoto priekšlikumu atbalstīšanu 
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kopumā un atsevišķi par priekšlikumiem nebalsot. Šādā gadījumā atbalstīti ir Baznīcas 
tiesību nozares sagatavotie un atbalstītie priekšlikumi. 

 
20. Lai atvieglotu priekšlikumu uztveramību un vadoties no priekšlikumu apjoma, kā 

arī sarežģītības, Baznīcas tiesību nozare var lemt arī par citādu priekšlikumu apspriešanas 
un balsošanas kārtību iecirkņu sapulcēs. 
 

21. Priekšlikumu apspriešanai iecirkņu sapulcēs var rīkot apvienotas iecirkņu 
sapulces. 

 
22. Iecirkņu sapulču dalībnieku neziņa par priekšlikumu esamību, ja ir bijusi 
nodrošināta iespēja ar tiem iepazīties, nav pamats, lai uzskatītu priekšlikumu apspriešanu 

par nenotikušu.       
 

23. Vadoties no priekšlikumu apspriešanas iecirkņu sapulcēs rezultātiem, Baznīcas 
tiesību nozare nepieciešamības gadījumā precizē priekšlikumus un sagatavo tos 
apspriešanai pirmssinodes Mācītāju konferencē. 

 
 

IV Priekšlikumu sagatavošana izlemšanai LELB Sinodē 

 
24. Pirmssinodes Mācītāju konferencē noklausās Baznīcas tiesību  nozares pārstāvja 

ziņojumu par priekšlikumu apspriešanas iecirkņu sapulcēs gaitu un rezultātiem. 
 

25. Ja Baznīcas tiesību nozare, vadoties no apspriešanas iecirkņu sapulcēs rezultātiem 
ir precizējusi priekšlikumus, šādi priekšlikumi (izņemot redakcionālus precizējumus) 
virzāmi izlemšanai Sinodei tikai tad, ja tie saņēmuši Mācītāju konferences vairākuma 

atbalstu. 
 

26. Baznīcas tiesību nozare iecirkņu sapulcēs un Mācītāju konferencēs apspriestos 
priekšlikumus iesniedz Virsvaldei tālākai iesniegšanai LELB Sinodē. 
 

 

V Noslēguma jautājumi 

 
27. Šie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī. 
 

28. Šie noteikumi, izņemot 3.punktā noteikto, ir attiecināmi arī uz priekšlikumiem, 
kas ir iesniegti līdz 2011.gada 31.augustam.  

 
29. Pēc LELB 26.Sinodes priekšlikumus var iesniegt viena gada laikā pēc šo 
noteikumu spēkā stāšanās. 

 
Arhibīskaps Jānis Vanags 


