Apstiprināti LELB ārkārtas 24.Sinodē
2008.gada 7.jūnijā
Grozījumi pieņemti LELB 25.Sinodē
2010.gada 4.decembrī
Grozījumi pieņemti LELB 27. Sinodē
2016. gada 3. jūnijā

LELB noteikumi par mācītāju kalpošanu
PAMATNOTEIKUMI
1. Kalpošanas pamats
1.1. Mācītāja kalpošanu nosaka un ierobežo uzdevums, kuru Baznīca ir saņēmusi no mūsu
Kunga Jēzus Kristus.
1.2. Noteikumi par mācītāju kalpošanu ir saistoši LELB garīgajam personālam – bīskapiem,
mācītājiem, palīgmācītājiem un vikāriem, kā arī draudzēm.
1.3. Garīdznieka amats saglabājas uz mūžu, bet tiesības pildīt amatu saglabājas, kamēr viņš
kalpo LELB.

2. Mācītāja amata uzdevums
2.1. Mācītāja ordinācijā saņemtais amata uzdevums ir sludināt Dieva Vārdu – Bauslību un
Evaņģēliju –, kā tas atklāts Svētajos Rakstos un izskaidrots luteriskās Baznīcas apliecībās,
un pārvaldīt Sakramentus saskaņā ar Kristus iestādījumu.
2.2. Ievērot LELB Satversmi un Baznīcas un Virsvaldes noteikumus.
2.3. Noturēt svētdienu dievkalpojumus un pasniegt Sakramentus saskaņā ar Agendā paredzēto
kārtību, svētbrīžus veidot saskaņā ar LELB liturģiskajiem principiem. Kārtību īpašiem
dievkalpojumiem (Bīskapu konsekrācija, Lielās Piektdienas Krusta godināšanas u. tml.)
apstiprina Bīskapu kolēģija.
2.4. Ar savu dzīvi būt par labu priekšzīmi draudzei un sabiedrībai.

KALPOŠANAS UZSĀKŠANAS PRIEKŠNOSACĪJUMI
3. Vispārējie priekšnosacījumi
Pretendents drīkst uzsākt kalpošanu mācītāja amatā, kad viņš ir parakstījis ordinācijas
solījumu, ordinēts, aicināts un nosūtīts kalpot draudzes mācītāja amatā vai kādā citā īpašā
kalpošanā Baznīcā.

4. Kvalifikācijas kritēriji
4.1. Lai kvalificētos mācītāja amatam, pretendentam:
4.1.1. jābūt LELB loceklim;
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4.1.2. jābūt sasniegušam 25 gadu vecumu. Jaunāku kandidātu var ordinēt ar
Bīskapu kolēģijas piekrišanu;
4.1.3. jābūt brīvam no slimībām, kas ievērojami ierobežo spēju pildīt amata
pienākumus;
4.1.4. jābūt ar labu slavu;
4.1.5. jābūt ieguvušam LELB atzītu teoloģisko un praktisko izglītību, kura
nepieciešama mācītāja amata pildīšanai;
4.1.6. 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 vispārējo un teoloģisko izglītību. Viņiem jābūt
pietiekami sagatavotiem draudzes garīgās aprūpes darbam un spējīgiem sludināt Dieva Vārdu. Šādi garīdznieki tiek saukti par palīgmācītājiem.
4.2. Pretendentus, kuri ir krimināli sodīti, īpaši izvērtē Bīskapu kolēģija, kas, pamatojoties
uz šo faktu, var atteikt ordināciju.
4.3. Pretendents nedrīkst būt valsts un ārvalstu drošības iestāžu štata un ārštata darbinieks,
ar likumu aizliegtu organizāciju biedrs vai atbalstītājs.
4.4. Kvalifikāciju var iegūt arī pretendents no citas Baznīcas, ja:
4.4.1. kolokvijā tiek noskaidrots, ka viņa uzskati Baznīcas mācības jautājumos
atbilst Svētajiem Rakstiem – Bauslībai un Evaņģēlijam – un luteriskajiem
Apliecību rakstiem;
4.4.2. viņš ir ieguvis līdzvērtīgu izglītību;
4.4.3. viņš atbilst 4.1.–4.4. apakšpunktā minētajām prasībām.

5. Ordinācija
5.1. Ordinācija ir priekšnosacījums, lai pretendents uzsāktu kalpošanu.
5.2. Ordinācija var notikt, ja ordinands:
5.2.1. atbilst kvalifikācijas prasībām;
5.2.2. bez iebildumiem ir gatavs mutiski apliecināt un parakstīt sekojošo ordinācijas
solījumu (ord. sol. teksts);
5.2.3. ir saņēmis LELB Garīgo darbinieku eksaminācijas komisijas un Bīskapu
kolēģijas apstiprinājumu.
5.3. Lai saņemtu ordināciju, pretendents vispirms vēršas LELB Garīgā personāla un
draudžu lietu daļā un vadās pēc tās norādījumiem.
5.4. Pirms ordinācijas eksaminācijas bīskaps pārrunā ar pretendentu ordinācijas nozīmi un
tās konsekvences kalpošanā un personīgajā dzīvē.
5.5. LELB Bīskapu kolēģijas noteiktajā laikā ordinācijas kandidāts kārto eksāmenu LELB
Garīgo darbinieku eksaminācijas komisijā, kurā prezidē LELB arhibīskaps.
5.6. LELB Bīskapu kolēģija pieņem galīgo lēmumu par ordinācijas kandidātu ordinēšanu,
kā arī par kandidātu ordinēšanas vietu un laiku. Ordinācija veicama diecēžu
katedrālēs.
5.7. Pēc ordinācijas saņemšanas mācītājs uzsāk kalpošanu palīgmācītāja pakāpē diecēzes
bīskapa rīcībā un iecirkņa prāvesta pakļautībā.

6. Mācītāja amata tiesību zaudēšana
6.1. Tiesības publiski sludināt Dieva vārdu un pārvaldīt Sakramentus LELB izbeidzas, ja:
6.1.1. mācītāja kalpošana tiek izbeigta saskaņā ar šo noteikumu 47.-51.pantiem;
6.1.2. mācītājs ar Bīskapu kolēģijas lēmumu tiek izslēgts no LELB.
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6.2. Diecēzes bīskaps vai Bīskapu kolēģija var atstādināt mācītāju no kalpošanas uz laiku
vai arī pazemināt amatā saskaņā ar LELB Satversmes un šo noteikumu nosacījumiem.
7. Svītrots, saskaņā ar LELB 25. Sinodes lēmumu

KALPOŠANAS UZSĀKŠANA
8. Kalpošanas uzsākšana
8.1. Mācītājs uzsāk kalpot kalpošanas vietā saskaņā ar diecēzes bīskapa lēmumu, par to
saņemot rakstisku nosūtījumu.
8.2. Ja mācītājs iepriekš kalpojis citā diecēzē, lēmumu par viņa nosūtīšanu pieņem Bīskapu
kolēģija. Šajā gadījumā nosūtījumu kalpošanai paraksta LELB Arhibīskaps.
8.3. Uzsākot savu kalpošanu draudzē, mācītājs kļūst par draudzes locekli vienā no
draudzēm, kurās viņš kalpo.

9. Draudzes mācītāja ievēlēšana
9.1. Mācītāja kalpošanas vietā ietilpstošajām draudzēm ir tiesības ievēlēt savu mācītāju no
viena vai vairākiem pretendentiem, kuri apliecinājuši savu piekrišanu.
9.2. Kandidātiem jābūt draudzēs nekalpojošiem. Gadījumā, ja kandidāts jau ir kādas
draudzes mācītājs, viņa nozīmēšana kalpošanai konkrētajā draudzē ir iespējama
vienīgi tad, ja uz viņa līdzšinējo kalpošanas vietu ir iespējams nosūtīt citu mācītāju.
9.3. Ja draudzēm nav konkrēta kandidāta, tās lūdz Kapitulu izsludināt draudzes mācītāja
vēlēšanas.
9.4. Pēc vēlēšanu izsludināšanas viena mēneša laikā pretendenti piesakās pie diecēzes
bīskapa. Bīskaps izvērtē un apstiprina kandidātus.
9.5. Pēc mācītāja ievēlēšanas draudzes (draudžu) padomes sēdes protokols nedēļas laikā ir
jānosūta bīskapam.
9.6. Nosūtītie un ievēlētie mācītāji savās tiesībās ir vienlīdzīgi.

10. Ievešana amatā (introdukcija)
10.1. Uzsākot kalpošanu, diecēzes bīskaps vai arī prāvests vai dekāns, kas rīkojas diecēzes
bīskapa uzdevumā, ieved mācītāju amatā.
10.2. Ievešana amatā notiek draudzes dievkalpojumā saskaņā ar paredzēto kārtību.
10.3. Ja mācītājs kalpo vairākās draudzēs, ievešana amatā notiek centrālajā draudzē.

11. Aicināšana īpašā Baznīcas amatā
11.1. Pēc Bīskapu kolēģijas priekšlikuma Kapituls var aicināt mācītāju uz noteiktu laiku
pildīt Baznīcā kādu īpašu amatu.
11.2. Šis amats var tikt savienots ar draudzes mācītāja amatu
11.3. Īpašo kalpošanas amatu veidus nosaka Mācītāju kalpošanas vietu plāns, ko apstiprina
Kapituls.

12. Citu Baznīcu mācītāju kalpošana LELB
12.1. Kalpošanai mācītāja amatā var pieņemt citās Baznīcās ordinētus garīdzniekus, ja
LELB atzīst viņu ordināciju.
12.2. Pārējos gadījumos kandidātam jāiegūst ordinācija LELB.
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MĀCĪTĀJA UZDEVUMS
13. Kalpošanas uzdevumi
13.1. Kalpojot draudzē, mācītājam ir šādi uzdevumi:
13.1.1. vadīt dievkalpojumus un svētbrīžus;
13.1.2. veikt amatdarbus (Kristības, iesvētības, laulības un izvadīšanas u. c.)
saskaņā ar LELB Sinodē apstiprinātajām Vispārējām kazuālprasībām;
13.1.3. izglītot jaunus draudzes locekļus (iesvētes mācības, lekcijas, kursi);
13.1.4. izglītot draudzes locekļus (Bībeles stundas, lekcijas, nodarbības, grupas u.
c.);
13.1.5. aktīvi veicināt bērnu un jaunatnes darbu draudzē;
13.1.6. būt par dvēseļkopēju draudzes locekļiem (privātās grēksūdzes, pastorālas
sarunas, mājapmeklējumi, mācītāja pieņemšanas u. c.);
13.1.7. veikt misijas darbu draudzes teritorijā, piesaistot jaunus cilvēkus ticības
dzīvei.
13.2. Mācītāja uzdevumos ietilpst arī sadarbība ar citām draudzēm, kā arī ar valsts,
pašvaldības un sabiedriskajām iestādēm un organizācijām, kas atrodas mācītāja
kalpošanas vietā.
13.3. Kalpojot draudzē, mācītājam ir jācenšas mudināt draudzes locekļus brīvprātīgi
uzņemties dažādu pienākumu veikšanu draudzē un rūpēties, lai draudzes brīvprātīgo
un algoto darbinieku sadarbība ir draudzei par celšanu.
13.4. Kopā ar draudzes darbiniekiem mācītāja pienākums ir rūpēties par to, lai draudzē
būtu izpratne par misijas nepieciešamību un nozīmi, kā arī par draudzes atbildību
Baznīcas kopējās lietās un kristīgas namturības ievērošanu.

14. Mācītāja pienākumu pildīšana un prombūtne
14.1. Mācītāja uzdevums ir atbildīgi pildīt savus pienākumus kalpošanas darbā un rūpīgi
kārtot viņa rīcībā esošo dokumentāciju.
14.2. Ja mācītājs, ārpus sava atvaļinājuma laika, savas prombūtnes dēļ nespēj nodrošināt
kalpošanu draudzē uz laiku, kas ilgāks par trijām diennaktīm, viņam par to jāinformē
prāvests un jāvienojas par aizvietošanu.
14.3. Prombūtnei uz laiku, kas ir ilgāks par 30 dienām, jālūdz diecēzes bīskapa atļauja.
14.4. Ja mācītājs ir prāvests, tad 14.2. punktā minētajos gadījumos mācītājam jāinformē
diecēzes bīskaps un jāvienojas par aizvietošanu.
14.5. Mācītājam ir jāinformē draudze par savu prombūtni un jāsniedz kontaktinformācija
par to, kur vērsties neatliekamu vajadzību gadījumos.

15. Mācītāja tiesības draudzē
15.1. Draudzes mācītājs ir draudzes dzīves vadītājs, kuram ir tiesības piedalīties visās
draudzes sanāksmēs un vadīt tās, kā arī pārstāvēt draudzi sarunās ar citām draudzēm,
LELB un valsts iestādēm. Tiesības pārstāvēt draudzi tiek piešķirtas saskaņā ar
draudzes lēmējinstitūciju pilnvarām.
15.2. Draudzes mācītājs pēc sava amata ir draudzes padomes un valdes loceklis.
15.3. Draudzes mācītājs ir visu draudzes darbinieku tiešais priekšnieks un padomdevējs,
kuram ir tiesības noteikt viņu kalpošanas uzdevumus un tiesības LELB noteiktās
kārtības robežās.
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16. Vairāku mācītāju kalpošana
16.1. Ja vienā draudzē kalpo vairāki mācītāji, tad Dieva Vārda sludināšanā un Sakramenta
pārvaldīšanā viņi ir vienlīdzīgi.
16.2. Lai nodrošinātu visu mācītāju sekmīgu kalpošanu draudzē, saskaņā ar LELB
Satversmi, draudzes padome vienu no mācītājiem ievēl par virsmācītāju.
16.3. Virsmācītājam ir augstākā atbildība par draudzes dzīves vadību.

17. Uzdevumi citās draudzēs
17.1. Noturēt dievkalpojumus un veikt amatdarbības cita mācītāja kalpošanas vietas
teritorijā mācītājs var tikai ar attiecīgās draudzes mācītāja iepriekšēju piekrišanu.
17.2. Ārkārtas gadījumos, īpaši dzīvības briesmās, mācītājam ir tiesības un uzdevums veikt
nepieciešamās amatdarbības. Par veiktajām amatdarbībām mācītājam pēc iespējas
ātrāk jāziņo attiecīgās draudzes mācītājam.

MĀCĪTĀJA DZĪVES UN KALPOŠANAS ĒTIKA
18. Kopība ar amatbrāļiem
18.1. Mācītājs uztur ar amata brāļiem brālīgas un cieņas pilnas attiecības. Mācītājs dod un
pieņem amatbrāļu padomu un pamācību.
18.2. Mācītāja pienākums ir regulāri piedalīties mācītāju konferencēs, konventos un citos
Baznīcas rīkotos pasākumos, kā arī pilnveidot savu teoloģisko un praktisko izglītību.

19. Privātā grēksūdze un pastorālā saruna
19.1. Mācītājs nedrīkst izpaust grēksūdzē dzirdēto.
19.2. Mācītājs nedrīkst izpaust nekādu informāciju, kas viņam ir kļuvusi zināma kā
dvēseļkopējam. Ja gadījumos, kas nav grēksūdze, persona ir atļāvusi mācītājam pēc
viņa ieskatiem izpaust dzirdēto informāciju, mācītājam ir rūpīgi jāpārdomā, kādā
gadījumā un cik lielā mērā tā ir izpaužama.

20. Personas datu aizsardzība
Sensitīvus personas datus mācītājs nedrīkst izpaust nepiederošām personām.

21. Atbildība
Saskaņā ar Satversmes 132. pantu mācītājs par savu darbību ir atbildīgs saviem tiešajiem
priekšniekiem - arhibīskapam, diecēzes bīskapam un iecirkņa prāvestam. Savā kalpošanā
mācītājs atbildīgs Dieva un savas draudzes priekšā.

22. Dokumenti un materiālās vērtības
22.1. Pārejot no vienas kalpošanas vietas uz citu vai noslēdzot aktīvo kalpošanu Baznīcā
(tai skaitā, arī mācītāja amata atņemšanas gadījumā), mācītājam 3 (trīs) darba dienu
laikā ar pieņemšanas–nodošanas aktu jānodod viņa rīcībā esošie draudzes dokumenti
un materiālās vērtības draudzes mācītājam, kas pārņem kalpošanu, vai draudzes
priekšniekam (vai tā pilnvarotajai personai), ja cits mācītājs vēl nav uzsācis
kalpošanu.
22.2. Ja mācītāja amats tiek atņemts, mācītāja pienākums ir atdot bīskapam mācītāja amata
krustu dienā, kad lēmums par amata atņemšanu stājas spēkā.
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23. Dāvanas, ziedojumi un maksājumi
23.1. No mācītāja amata izrietošo lēmumu un darbību neatkarību nedrīkst ietekmēt
ziedojumi, dāvinājumi un testamentāri novēlējumi.
23.2. Ja mācītājam pastāv šaubas, ka, saņemot 23.1. punktā norādītos ziedojumus, tā
neatkarība varētu tikt ietekmēta, amata godaprāts šādu ziedojumu, dāvinājumu un
testamentāru novēlējumu gadījumos prasa lūgt diecēzes bīskapa atļauju to
pieņemšanai.
23.3. Mācītājam nav tiesību pieprasīt sev konkrēta apjoma ziedojumus kā samaksu par savu
kalpošanu.
23.4. Mācītājam jārūpējas par savu finansiālo saistību izpildi noteiktajos termiņos.

24. Laulība un ģimenes dzīve
24.1. Mācītāja ģimenes dzīve ir priekšzīme draudzei un sabiedrībai, tā nedrīkst graut
mācītāja amata reputāciju.
24.2. Mācītāja kopdzīve bez laulības nav pieļaujama.
24.3. Ja mācītājs vēlas stāties laulībā, viņš to dara zināmu savam bīskapam. Diecēzes
bīskaps vai prāvests, kas rīkojas diecēzes bīskapa uzdevumā, pārrunā ar mācītāju un
viņa līgavu mācītāja laulības dzīves garīgos aspektus.

25. Mācītāja laulības šķiršana
25.1. Ja mācītājs vai viņa sieva uzskata savas laulības šķiršanu par neizbēgamu, mācītājam
par to nekavējoties jāziņo savam bīskapam.
25.2. Ja mācītāja laulība izirst tāpēc, ka viņš ir pārkāpis laulību vai arī viņš nevēlas piedot
un izlīgt ar savu laulāto draugu, bīskaps mācītāju atceļ no līdzšinējās kalpošanas dienā,
kad stājas spēkā tiesas spriedums par laulības šķiršanu. Par mācītāja turpmāko
kalpošanu lemj viņa bīskaps vai pēc bīskapa ierosinājuma Bīskapu kolēģija.
25.3. Laulības šķiršanas procesa laikā bīskaps mācītāju var atstādināt no kalpošanas
draudzē līdz procesa noslēgumam. Šajā laikā bīskaps mācītājam var piešķirt
atvaļinājumu vai uzticēt īslaicīgus uzdevumus Baznīcā. Šajā laikā mācītājs saņem
vikāra statusam pielīdzinātu atalgojumu.

26. Homoseksualitāte
26.1. Homoseksualitātes praktizēšana nav savienojama ar mācītāja amatu.
26.2. Ja mācītājs sludina, māca vai vārdos un darbos pauž atbalstu uzskatam, ka
homoseksuāls dzīvesveids ir pieņemams, tas nav savienojams ar mācītāja amatu.

27. Blakusdarbs
27.1. Mācītājs var strādāt paralēli kalpošanai draudzē tikai tā, lai tas netraucē pilnvērtīgi
pildīt viņa amata pienākumus.
27.2. Blakus darbu pienākumu pildīšana iespējama tikai ar diecēzes bīskapa piekrišanu.

28. Politiskā darbība
Politiskajos jautājumos mācītājam jāievēro robežas, ko viņam uzliek amats draudzē un
Baznīcā. Mācītājam, ieņemot amatus partijās vai kandidējot (ar kandidēšanas uzsākšanu)
un topot ievēlētam valsts un pašvaldību vēlētos amatos, uz šo pilnvaru laiku kalpošana
Baznīcā jāatstāj. Attiecībās ar draudzes locekļiem, mācītājs nedrīkst vadīties pēc viņu
politiskās pārliecības un piederības.
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29. Interešu konflikts
29.1. Interešu konflikts ir situācija, kurā mācītājam, pildot mācītāja amata pienākumus,
jāpieņem lēmums vai jāpiedalās lēmuma pieņemšanā, vai jāveic citas ar mācītāja
amatu saistītas darbības, kas ietekmē vai var ietekmēt mācītāja paša, viņa radinieku
vai darījuma partneru (ja tādi ir) personiskās vai mantiskās intereses.
29.2. Par radiniekiem šo noteikumu izpratnē tiek uzskatīti: tēvs, māte, vecāmāte,
vecaistēvs, bērns, mazbērns, adoptētais, adoptētājs, brālis, māsa, pusmāsa, pusbrālis,
laulātais.
29.3. Par darījumu partneriem šo noteikumu izpratnē tiek uzskatīti: fiziskā vai juridiskā
persona vai uz līguma pamata izveidota fizisko un juridisko personu apvienība, kas ir
deklarējamās darījumu attiecībās ar mācītāju.
29.4. Lai novērstu interešu konfliktu, mācītājam ir aizliegts izteikt viedokli vai kā citādi
piedalīties lēmuma pieņemšanā sapulcēs, sēdēs un sanāksmēs, kurās tiek lemts par
viņa radinieku un/ vai darījuma partneru personiskajām vai mantiskajām interesēm.
29.5. Mācītājam, prāvestam un bīskapam nav ieteicams pieļaut, ka viņa tuvi radinieki
ieņem tieši saistītus apmaksātus amatus draudzē, prāvesta iecirknī un diecēzē.
29.6. Ja nav iespējams cits risinājums, mācītājs var lūgt prāvesta, prāvests – bīskapa,
bīskaps – Kapitula atļauju savu radinieku pieņemšanai darbā. Kapitula balsojums par
šo jautājumu izdarāms aizklāti.
29.7. Nav pieļaujams, ka mācītāja radinieki ieņem draudzes priekšnieka, grāmatveža,
kasiera, revidenta amatu draudzēs, kurās mācītājs kalpo.

VIZITĀCIJAS UN PĀRRAUDZĪBA
30. Vizitācijas
30.1. Vizitācijas LELB veic diecēzes bīskaps un iecirkņa prāvests.
30.2. Vizitācijas LELB notiek saskaņā ar Satversmi un Virsvaldes noteikumiem.

31. Pārraudzība
31.1. Mācītāja kalpošanu pārrauga bīskaps un prāvests.
31.2. Diecēzes bīskaps regulāri veic pārrunas ar katru no savas diecēzes mācītājiem,
pārbaudot arī zināšanas LELB mācības un prakses jautājumos.
31.3. Garīgā personāla un draudžu lietu daļa ved lietvedību (uzglabā dokumentus, saņem
pārskatus, veic saraksti) saistībā ar mācītāju kalpošanu.

AIZSARDZĪBA UN NODROŠINĀŠANA
32. Juridiskā palīdzība
Baznīca var sniegt juridisku palīdzību tās kalpojošo mācītāju ikdienas darbībā, kā arī
strīdus situācijās ar trešajām personām gadījumos, kas tieši vai netieši saistīti ar mācītāju
kalpošanu LELB.

33. Atlīdzība un nodrošināšana
33.1. Mācītājam ir tiesības par kalpošanu Baznīcā saņemt atbilstošu atlīdzību.
33.2. Mācītāja atlīdzības un piemaksas vai citu nodrošinājumu veidus nosaka Virsvaldes
noteikumi „Par mācītāja atalgojumu un nodrošinājumu”.
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34. Atvaļinājums
34.1. Mācītājam pienākas ikgadējais apmaksātais atvaļinājums 30 kalendāro dienu apmērā.
Atvaļinājumu grafiku saskaņo iecirkņa prāvests un apstiprina Garīgā personāla un
draudžu lietu daļa.
34.2. Atkarībā no nokalpoto gadu skaita tiek piešķirts papildatvaļinājums: virs 10 gadiem –
7 dienas; virs 20 gadiem – 14 dienas.
34.3. Mācītāja kalpošanā pavadāmais laiks ir nenormēts, pie pilnas kalpošanas slodzes
(aptuveni 40h nedēļā) mācītājam pienākas divas brīvdienas nedēļā.

35. Kalpošanas jautājumu izskatīšana
35.1. Savas diecēzes bīskapa, iecirkņa prāvesta un Virsvaldes lēmumus mācītājs var
pārsūdzēt 15 dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas, iesniedzot attiecīgu sūdzību
Bīskapu kolēģijai.
35.2. Bīskapu kolēģijas lēmumu mācītājs var pārsūdzēt 15 dienu laikā no lēmuma
pieņemšanas brīža, iesniedzot attiecīgu sūdzību LELB Kapitulam, kura lēmums ir
galīgs.
35.3. Domstarpības starp Baznīcas vadību, mācītājiem un draudžu vadību tiek risinātas
Baznīcas ietvaros, neiesaistot plašsaziņas līdzekļus.

36. Mācītāju garīgā aprūpe
Lai saņemtu garīgo aprūpi:
36.1. mācītājam ir iespēja un pienākums ik gadu piedalīties LELB organizētās mācītāju
rekolekcijās un citos garīgās aprūpes pasākumos;
36.2. diecēzes bīskaps regulāri veic pastorālu sarunu ar katru no savas diecēzes mācītājiem;
36.3. mācītājam ir tiesības vērsties pie savas diecēzes bīskapa dvēseļkopšanas jautājumos.

37. Tālākizglītība
37.1. Mācītājs regulāri rūpējas par savu izglītošanos, kas attīsta garīdznieka kalpošanas
spējas, un piedalās LELB organizētajos tālākizglītības pasākumos un programmās.

KALPOŠANAS VIETAS MAIŅA
38. Mācītāja pārcelšana
38.1. Mācītājs ar attiecīgās diecēzes bīskapa lēmumu vai Bīskapu kolēģijas lēmumu var
tikt pārcelts uz citu kalpošanas vietu:
38.1.1. pēc mācītāja paša vēlēšanās vai ar viņu vienojoties;
38.1.2. ja mācītāja kalpošanas vieta tiek slēgta;
38.1.3. ja mācītāja kalpošana līdzšinējā vietā vairs nav auglīga;
38.1.4. ja, pēc iepazīšanās ar konkrēto situāciju draudzē, tiek secināts, ka mācītāja
maiņa ir nepieciešama.
38.2. Ja mācītājs vairākās kalpošanas vietās nav spējis kalpot atbilstoši Baznīcas
prasībām un nav iespējams viņu pārcelt kalpošanai citā amatā, mācītājam, ar 38.1.
punktā norādīto personu lēmumu, ir piešķirams atvaļinātā mācītāja statuss.
38.3. Lēmums par mācītāja pārcelšanu tiek paskaidrots draudzes (draudžu) padomēm.
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MĀCĪTĀJA AMATA PAKĀPES, FUNKCIJAS UN STATUSI
39. Palīgmācītāja pakāpe
39.1. Palīgmācītājs ir garīdznieks, kurš kalpo diecēzes bīskapa rīcībā un iecirkņa
prāvesta pakļautībā un pilda mācītāja amata pienākumus.
39.2. Palīgmācītājam mācītāja pakāpi piešķir diecēzes bīskaps pēc prāvesta ieteikuma.
39.3. Palīgmācītāji kalpo ar diecēzes bīskapa nosūtījumu un iecirkņa prāvesta
pārraudzībā. Iecirkņa prāvests var mainīt palīgmācītāja kalpošanas vietu, saziņā ar
diecēzes bīskapu.
39.4. Palīgmācītāji savās tiesībās ierobežoti ar to, ka nedrīkst tikt ievēlēti Baznīcas
amatos (draudzes mācītāja, iecirkņa prāvesta, bīskapa).
39.5. Palīgmācītāja statuss beidzas, ja palīgmācītājam tiek piešķirta mācītāja pakāpe vai
atbilstoši šo noteikumu sadaļai „Mācītāja amata zaudēšana”.
39.6. Palīgmācītājiem, kas ordinētu kalpošanai konkrētā draudzē, diecēzes
bīskaps var piešķirt mācītāja amata pakāpi, ja viņi parādījuši ne mazāk kā
piecus gadus ilgu nevainojamu kalpošanu un šai laikā pastāvīgi ir
papildinājuši savu izglītību.

40. Mācītāja pakāpe
40.1. Mācītājs ir pilntiesīgs LELB garīdznieks, kurš kalpo draudzē diecēzes bīskapa vai
Bīskapu kolēģijas nosūtījumā vai arī īpašā Baznīcas amatā, pamatojoties uz LELB
Kapitula lēmumu.
40.2. Mācītājs var tikt ievēlēts LELB amatos (draudzes mācītāja, iecirkņa prāvesta,
bīskapa).
40.3. Mācītājs par savu darbību ir atbildīgs saviem tiešajiem priekšniekiem – sava
iecirkņa prāvestam, savas diecēzes bīskapam un LELB arhibīskapam. Savā
kalpošanā mācītājs ir atbildīgs Dieva un savas draudzes priekšā.

41. Vikāra statuss
41.1. Palīgmācītājiem un mācītājiem, kuri nekalpo konkrētā draudzē, saskaņā ar
Mācītāju vietu plānu var piešķirt vikāra statusu. Šo statusu piešķir diecēzes bīskaps.
41.2. Par vikāra statusa piešķiršanu mācītājs saņem attiecīgu savas diecēzes bīskapa
lēmumu.
41.3. Vikārs savus pienākumus veic diecēzes bīskapa, iecirkņa prāvesta uzdevumā.
41.4. Vikāra atalgojumu nosaka Baznīcas noteikumi „Par mācītāja atalgojumu un
nodrošināšanu”.
41.5. Vikāru kalpošanas vietu un skaitu nosaka Mācītāju kalpošanas vietu plāns.
41.6. Vikāram var tikt atļauts kandidēt vai tapt aicinātam uz vakantu mācītāja kalpošanas
vietu.
41.7. Ja vikārs bez pamatota iemesla neizpilda 41.3. punktā minētos norīkojumus,
saskaņā ar Bīskapu kolēģijas lēmumu, viņam var tikt piešķirts atvaļinātā mācītāja
statuss.
41.8. Vikāra statuss beidzas, ja:
41.8.1. vikārs tiek norīkots kalpošanai draudzē;
41.8.2. vikāram tiek piešķirts mācītāja emeritus statuss;
41.8.3. vikārs tiek atstādināts no kalpošanas (suspendēts);
41.8.4. vikāram tiek piešķirts atvaļinātā mācītāja statuss.
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42. Atstādinātā mācītāja statuss (suspendēts)
42.1. Diecēzes bīskaps vai Bīskapu kolēģija var pārtraukt mācītāja kalpošanu uz laiku
(suspendēt), ja mācītājs nav ievērojis LELB mācību, kārtību un praksi. Šajā
gadījumā mācītājs saņem pieņemtā lēmuma pamatojumu un nosacījumus, kas
jāizpilda, lai atgrieztos kalpošanā.
42.2. Atstādinātam mācītājam nav tiesības publiski sludināt Dieva vārdu un pārvaldīt
Sakramentus.
42.3. Atstādinātam mācītājam nav tiesību tapt ievēlētam jebkādos Baznīcas amatos.
42.4. Atstādinātam mācītājam var tikt saglabāta iepriekš nolīgtā atlīdzība.

43. Atvaļinātā mācītāja statuss
43.1. Diecēzes bīskaps vai Bīskapu kolēģija var atvaļināt mācītāju no kalpošanas.
43.2. Mācītājs var pārtraukt savu kalpošanu Baznīcā, ja tam ir objektīvi iemesli.
43.3. Mācītājam rakstiski jāiesniedz motivēts lūgumraksts Bīskapu kolēģijai.
43.4. Darba tiesiskās attiecības var netikt pārtrauktas, ja mācītājam tiek piešķirts t. s.
atvaļinājums bez darba algas saglabāšanas.
43.5. Mācītājam iespējams piešķirt t. s. Sabata gada atvaļinājumu, saglabājot kalpošanas
atlīdzību. Šāds atvaļinājums iespējams vienu reizi 10 gados. Lēmumu par šāda
atvaļinājuma piešķiršanu pieņem Bīskapu kolēģija.
43.6. Mācītājam studijām maģistrantūrā vai doktorantūrā sesiju laikā iespējams piešķirt
atvaļinājumu, saglabājot kalpošanas atlīdzību.
43.7. Mācītājam iespējams piešķirt atvaļinājumu, saglabājot kalpošanas atalgojumu,
maģistra vai doktora darba izstrādāšanai un aizstāvēšanai.
43.8. Attiecībā uz savu statusu mācītājam jālieto apzīmējums „atvaļinātais mācītājs”.

44. Mācītāja emeritus statuss
44.1. Sasniedzot 65 gadu vecumu, mācītājam ir tiesības lūgt Bīskapu kolēģiju piešķirt
mācītāja emeritus statusu pirms noteiktā laika.
44.2. Ar tā mēneša pēdējo dienu, kurā mācītājs ir sasniedzis 70 gadu vecumu, viņam tiek
piešķirts mācītāja emeritus status. Bīskapu kolēģija ar mācītāja piekrišanu var atlikt
viņam mācītāja emeritus statusa piešķiršanu.
44.3. LELB Kapituls ārkārtas gadījumos ar savu lēmumu var mainīt 44.1. un 44.2.
punktā noteiktos vecuma ierobežojumus.
44.4. Attiecībā uz savu statusu mācītājam jālieto apzīmējums „mācītājs emeritus”.
44.5. Ja mācītājs, esot prāvesta vai virsmācītāja amatā, aiziet emiretūrā, viņš lieto
apzīmējumus „prāvests emeritus” vai „virsmācītājs emeritus”.

45. Priekšlaicīga mācītāja emeritus statusa piešķiršana
45.1. Slikta veselības stāvokļa dēļ vai, nespējot pildīt mācītāja pienākumus, mācītājs var
lūgt Bīskapu kolēģijai piešķirt viņam mācītāja emeritus statusu.
45.2. Mācītāja emeritus statusu var piešķirt, pamatojoties uz draudzē izdarītās pārbaudes
rezultātiem.

46. Mācītāja emeritus statusa konsekvences
46.1. Mācītājs, atrodoties mācītāja emeritus statusā, nevar uzņemties kalpošanu draudzē,
bet viņš patur tiesības sludināt Dieva vārdu un pārvaldīt Sakramentus.
46.2. Mācītājam emeritus var tikt noteikti ierobežojumi Dieva vārda sludināšanā un
Sakramentu pārvaldīšanā.
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46.3. Mācītājs emeritus saņem pensiju saskaņā ar noteikumiem „Par mācītāja atalgojumu
un nodrošināšanu”.
46.4. Mācītājam emeritus ir tiesības uz dzīvojamās platības piešķiršanu īpašumos, kas
pieder draudzēm vai LELB, vienojoties ar draudzi vai Virsvaldi.

MĀCĪTĀJA AMATA ZAUDĒŠANA
47. Vispārēji noteikumi
47.1. Mācītājs zaudē amatu:
47.1.1. pēc paša vēlēšanās, saņemot Bīskapu kolēģijas piekrišanu;
47.1.2. saskaņā ar Bīskapu kolēģijas lēmumu.

48. Amata atstāšana pēc paša vēlēšanās
48.1. Mācītājs var lūgt bīskapu atbrīvot viņu no amata pienākumu pildīšanas, iesniegumā
norādot kalpošanas izbeigšanas iemeslus.
48.2. Bīskaps viena mēneša laikā sniedz atbildi. Atbrīvošana no amata var tikt atlikta līdz
brīdim, kad mācītājs ir nokārtojis visas saistības ar LELB, tās draudzēm un
iestādēm.
48.3. Atbrīvošanas gadījumā mācītājs saņem lēmumu, kurā tiek norādītas amata
zaudēšanas tiesiskās sekas.

49. Amata zaudēšanas sekas
49.1. Līdz ar atbrīvošanu no kalpošanas mācītājs zaudē tiesības uz atalgojumu un citu
nodrošinājumu, kas viņam pienācās kā LELB mācītājam saskaņā ar Baznīcas
noteikumiem „Par mācītāja atalgojumu un nodrošināšanu”.
49.2. Mācītājam nav tiesību pieprasīt jebkādas kompensācijas sakarā ar amata atstāšanu.
49.3. Līdz ar amata zaudēšanu mācītājs zaudē tiesības publiski sludināt Dieva vārdu un
pārvaldīt Sakramentus, lietot mācītāja un citus Baznīcas titulus un valkāt amattērpus
kā LELB mācītājs.

50. Amata zaudēšanas sekas īpašos gadījumos
Ja mācītājs izbeidz kalpošanu LELB, lai kļūtu par mācītāju vai ieņemtu kādu Baznīcas
amatu citā evaņģēliski luteriskā Baznīcā, kurai ar LELB ir kanceles un altāra
sadraudzība, mācītājam paliek tiesības publiski sludināt Dieva vārdu un pārvaldīt
Sakramentus LELB.

51. Amata atņemšana ar Bīskapu kolēģijas lēmumu
51.1. Mācītājam tiek atņemts mācītāja amats ar Bīskapu kolēģijas lēmumu, ja:
51.1.1. mācītājs ar savu dzīvesveidu ir smagi pārkāpis Sv. Rakstos minētās morāles
normas un grauj mācītāja amata reputāciju;
51.1.2. mācītājs sludina mācības, kas pretrunā ar LELB Satversmes Preambulā
noteikto mācību vai nepareizi pārvalda Sakramentus;
51.1.3. mācītājs ir atkārtoti vai ļaunprātīgi, vai smagi pārkāpis šo noteikumu
nosacījumus;
51.1.4. mācītājs ir ar nolūku vai rupjas neuzmanības rezultātā radījis nopietnu
materiālu kaitējumu LELB un/vai draudzei;
51.1.5. ja ir konstatēts, ka mācītāja saistība ar LELB ir pārtraukta.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar LELB 27. Sinodes lēmumu Nr. 2.2., 03.06.2016)
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51.2. Mācītāja amata atņemšana ir iespējama, ja:
51.2.1. ir notikušas diecēzes bīskapa vai Bīskapu kolēģijas pārrunas ar mācītāju;
51.2.2. diecēzes bīskaps vai Bīskapu kolēģija viņu rakstiski brīdinājusi.

NOSLĒGUMA NOTEIKUMI
52. Izmaiņas
Šo noteikumu izmaiņas ir apstiprināmas ar LELB Sinodes lēmumu, ja tās ir iepriekš
apstiprinātas LELB mācītāju konferencē.

53. Spēkā stāšanās
Šie noteikumi stājas spēkā 2008.gada 1.jūlijā.

54. Pārejas nosacījumi
54.1. Šo noteikumu nosacījumi neattiecas uz mācītāju līdzšinējo kalpošanu, izņemot
mācītāju kalpošanas stāžu aprēķināšanu.
54.2. Mācītāja kalpošanas stāžs tiek rēķināts ordinētiem garīdzniekiem, kopš ordinācijas
LELB, kopš lēmuma par iekļaušanu LELB mācītāju sarakstā vai kopš lēmuma par
nosūtīšanu kalpošanā draudzēs vai īpašā kalpošanā.
54.4. Divu mēnešu laikā pēc šo noteikumu stāšanās spēkā, līdz 2008.gada
30.septembrim, mācītājiem, prāvestiem un bīskapiem jānovērš interešu
konfliktsituācijas saskaņā ar šiem noteikumiem. Draudžu mācītājiem, prāvestiem,
kuri ievēlēti amatos pašvaldībās, ar diecēzes bīskapa piekrišanu iespējams apvienot
amatus līdz sasaukuma beigām, bet ne vēlāk kā līdz 2009.gada 1.augustam.
54.5. Ar diecēzes bīskapa atļauju mācītājs var turpināt apvienot kalpošanu draudzē ar
blakus darbu, vienojoties par kalpošanas un atalgojuma nosacījumiem.
54.6. Līdz 2008.gada 15.jūlijam LELB Kapituls pieņem lēmumus par mācītāju
aicināšanu kalpot īpašajā kalpošanā LELB.

Rīgas arhibīskaps

Jānis Vanags
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