Pielikums Nr. 1
LĪGUMAM PAR SADARBĪBU
BAZNĪCAS KOPĪBAS ATJAUNOŠANĀ
Vienošanās par nepieciešamajiem papildinājumiem
LELB Satversmē
1.

[..]

111)

Vācu draudze – draudze, kas ietilpst Vācu nodaļā;

131)

Vācu nodaļa – LELB struktūrvienība, kas apvieno LELB sastāvā ietilpstošās vācu
draudzes, iestādes un organizācijas, un izveidota un darbojas saskaņā ar Satversmes
12. nodaļu;

76.

[..]
Piezīme. Jaunas Satversmes pieņemšana vai grozījumu izdarīšana esošajā Satversmē
ir iespējama vienīgi, saglabājot Vācu nodaļas, tās draudžu, iestāžu un organizāciju
patstāvību un neatkarību atbilstoši Satversmes 12. nodaļas noteikumiem. Jaunu
Satversmi var pieņemt un esošās Satversmes preambulu, 12. nodaļu un šajā piezīmē
paredzēto Satversmes grozīšanas kārtību var grozīt tikai pēc tam, kad jauno Satversmi
vai attiecīgos grozījumus akceptējusi Vācu nodaļas Sinode. Ja jaunā Satversme
pieņemta vai grozījumi esošās Satversmes preambulā, 12. nodaļā vai iepriekšējā
teikumā paredzētajā Satversmes grozīšanas kārtībā izdarīti bez Vācu nodaļas Sinodes
akcepta, attiecībā uz Vācu nodaļu, tās draudzēm, iestādēm un organizācijām spēku
saglabā esošā Satversme redakcijā, kāda bija spēkā pirms jaunās Satversmes
pieņemšanas vai attiecīgo grozījumu izdarīšanas.
12. nodaļa
VĀCU NODAĻA

157.

LELB sastāvā ietilpst Vācu nodaļa, kas apvieno vācu draudzes, iestādes un
organizācijas. Vācu nodaļa izveidota saskaņā ar 20___. gada [datums]. [mēnesis] starp
LELB, Vācu evaņģēliski luterisko Baznīcu Latvijā un Vācu Svētā Pētera draudzi noslēgto
līgumu “PAR SADARBĪBU BAZNĪCAS KOPĪBAS ATJAUNOŠANĀ”, kas apstiprināts ar
LELB Sinodes un Vācu evaņģēliski luteriskās Baznīcas Latvijā Sinodes lēmumu. Vācu
nodaļai ir juridiskās personas statuss.

158.

Vācu nodaļai, tās draudzēm, iestādēm un organizācijām tiek noteikta autonomija, kas
ietver to, ka tām tiek nodrošinātas vēsturiskās tiesības saglabāt savu identitāti, valodu,
kultūrautonomiju, sakaru uzturēšanu ar citām baznīcām un ar tām saistītajām
organizācijām un ticības mācības brīvība atbilstoši mācībai saskaņā ar LELB
Satversmes preambulu. Vācu nodaļa, tās draudzes, iestādes un organizācijas seko tām
Latvijas Vācu evaņģēliski luterisko draudžu tradīcijām, kas darbojās Latvijā līdz 1939.
gadam.

159.

Vācu nodaļas darbības pamats ir Vācu nodaļas Satversme un LELB Satversmes
preambula. Tai ir saistoši arī LELB Satversmes 76. panta piezīmes nosacījumi, LELB
Satversmes 12. nodaļa un pārejas noteikumi par Vācu nodaļas Satversmes
apstiprināšanu un pārvaldes institūciju pirmreizēju ievēlēšanu. Citi LELB Satversmes
noteikumi ir saistoši Vācu nodaļai, tās draudzēm, iestādēm un organizācijām tikai tiktāl,
ciktāl tas tieši paredzēts Vācu nodaļas Satversmē.
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160.

Vācu nodaļas, tās draudzes, iestādes un organizācijas nosaukumā tiek ietverta norāde
par tās piederību Latvijas evaņģēliski luteriskai Baznīcai, ja to paredz LELB Satversmes
noteikumi.

161.

Vācu nodaļa, tās draudzes, iestādes un organizācijas atzīst LELB arhibīskapu kā
vienotības amatu (vācu val. Amt der Einheit). Arhibīskapam ir tiesības, iepriekš
vienojoties ar draudzes mācītāju, sprediķot vācu draudzēs, sniegt ieteikumus Vācu
nodaļai, tās draudzēm, iestādēm un organizācijām un piedalīties vācu draudžu mācītāju
amatā ievešanas dievkalpojumos.

162.

Vācu nodaļas darbībā tiek respektēta tās institucionālā un finansiālā patstāvība un
neatkarība. Vācu nodaļa savu darbību organizē atbilstoši tās Satversmei, kas cita starpā
noteic Vācu nodaļas pārvaldes kā arī draudžu uzņemšanas un izslēgšanas kārtību.
LELB vadības un pārvaldes institūciju izdotie iekšējie normatīvie akti un lēmumi nav
saistoši Vācu nodaļai, tās draudzēm, iestādēm un organizācijām, ja vien šajā nodaļā nav
noteikts savādāk. Vācu nodaļa, tās draudzes, iestādes un organizācijas patstāvīgi
nodrošina savai darbībai nepieciešamos līdzekļus; tām nav pienākuma, taču tās var
brīvprātīgi piedalīties LELB kopējo vai citu LELB draudžu, iestāžu vai organizāciju
vajadzību finansēšanā. LELB nav pienākuma, taču tā var brīvprātīgi piedalīties Vācu
nodaļas, tās draudžu, iestāžu vai organizāciju vajadzību finansēšanā.

163.

Vācu nodaļas Sinode ar savu lēmumu patstāvīgi, bez LELB arhibīskapa rīkojuma, norīko
uz kalpošanas vietu un atbrīvo no kalpošanas Vācu draudzes mācītāju. Vācu nodaļai ir
tiesības aicināt kalpošanā mācītāju arī no Vācijas. Lai šāds mācītājs(-a) tiktu iekļauts(a) LELB garīdznieku sarakstā, kuriem ir tiesības laulāt, papildus nepieciešams LELB
arhibīskapa nosūtījums un viņš(-a) kalpo LELB arhibīskapa pārraudzībā. Tā kā Vācu
nodaļā kalpošanā tiek norīkoti jau ordinēti mācītāji no ārvalstīm, Vācu nodaļa pati
mācītājus neordinē.

164.

Vācu nodaļas draudzes var piedalīties LELB dzīvē un kalpošanā. Vācu draudžu
mācītājiem(-ām) un vācu draudžu delegātiem ir tiesības piedalīties LELB Sinodē ar
uzstāšanās, bet bez balsstiesībām.

165.

Vācu nodaļas, tās draudžu, iestāžu un organizāciju īpašumā var būt kustama un
nekustama manta. Vācu nodaļai, tās draudzēm, iestādēm un organizācijām ir pilnīgas
varas tiesības pār lietu, izņemot aprobežojumus, kādi noteikti Vācu nodaļas Satversmē,
kā arī aizliegumu ieķīlāt dievnamus un rituāla priekšmetus un uz tiem vērst piedziņu pēc
kreditoru pieprasījuma.

166.

Vācu nodaļas vai draudzes iestādes vai organizācijas likvidēšanas gadījumā tās
kustamā un nekustamā manta pāriet to izveidojušai Vācu nodaļai vai draudzei. Vācu
draudzes likvidēšanas gadījumā tās kustamā un nekustamā manta pāriet citai vācu
draudzei. Ja šādu draudžu vairs nav attiecīgā manta pāriet Vācu nodaļai. Gadījumā, ja
Vācu nodaļa tiek likvidēta, Vācu nodaļas kustamā un nekustamā manta un pāriet LELB.
Ja Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas Vācu Svētā Pētera draudze likvidējas vai tiek
likvidēta vai pārstāj būt LELB draudze, Rīgas Svētā Pētera baznīca pāriet Latvijas
evaņģēliski luteriskās Baznīcas īpašumā.

167.

Ja LELB arhibīskaps atrod, ka Vācu nodaļa, kāda no tās draudzēm, iestādēm vai
organizācijām, vai mācītājiem veic LELB Satversmes preambulai pretējas darbības
sludināšanas vai sakramentu pārvaldīšanas jomā, viņš var ierosināt, lai Vācu nodaļas
Sinodālā valde veic attiecīgus pasākumus šādu pārkāpumu novēršanai.

168.

Vācu nodaļas Satversmes ievadā ir iekļauta LELB preambula un LELB Satversmes 12.
nodaļa “Vācu nodaļa”. Vācu draudzes nolikumā ir norādīts, ka Vācu draudze ietilpst
LELB Vācu nodaļā, atzīst un darbojas saskaņā ar Vācu nodaļas satversmi un Vācu
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draudzes nolikumu. Vācu nodaļas Satversmes ievadu - LELB Satversmes preambulu un
LELB Satversmes 12. nodaļu “Vācu nodaļa” - un Vācu draudzes nolikumā ietverto
norādi, ka tā ietilpst LELB Vācu nodaļā, atzīst un darbojas saskaņā ar Vācu nodaļas
Satversmi un Vācu draudzes nolikumu, var grozīt tikai ar Vācu nodaļas Sinodes un LELB
Sinodes lēmumu.
PĀREJAS NOTEIKUMI
Vācu nodaļā sākotnēji ietilpst Vācu Svētā Pētera draudze. Vācu Svētā Pētera draudzes
sapulce 10 (desmit) dienu laikā pēc Vācu Svētā Pētera draudzes iestāšanās LELB Vācu
nodaļā (vai, ja Vācu Svētā Pētera draudze iestājusies LELB pirms Vācu nodaļas
izveidošanas, 10 (desmit) dienu laikā pēc Vācu nodaļas izveidošanas) apstiprina Vācu
nodaļas Satversmi un ievēl Vācu nodaļas pārvaldes institūcijas – Sinodi un Sinodālo
valdi. Turpmākā Vācu nodaļas Satversmes grozīšana un izmaiņas pārvaldes institūciju
sastāvā veicamas Vācu nodaļas Satversmē noteiktajā kārtībā.
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