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LELB Satversmes labojumu priekšlikumi LELB ārkārtas 29. Sinodei 
 

Satversmes panta 

pašreizējā redakcija atbilstoši LELB 28.Sinodes 

lēmumam 

 

Nr. Priekšlikums redakcionālajiem labojumiem Pamatojums 

1.pants (..) 

131) Vācu nodaļa – LELB struktūrvienība, kas 

apvieno LELB sastāvā ietilpstošās vācu draudzes, 

iestādes un organizācijas, un izveidota un darbojas 

saskaņā ar Satversmes 6. nodaļu 

1. Labot 1.panta 131) punktu un izteikt šādā redakcijā:  

“131) Vācu nodaļa – atsevišķu vācu draudžu izveidota 

organizatoriskās struktūras vienība, kas darbojas saskaņā 

ar Satversmes 6. nodaļu ar atsevišķu pārvaldības kārtību 

un pārvaldes institūciju.” 

Redakcionālie labojumi ir nepieciešami, lai novērstu 

Uzņēmumu reģistra lēmumā minētos trūkumus, kas LELB 

liedz reģistrēt Satversmi ar Vācu nodaļu. Šobrīd UR 

ieskatā atsevišķi Vācu nodaļas noteikumi neatbilst 

Reliģisko organizāciju likumā 3.panta piektajā daļā 

noteiktajai nodaļas definīcijai, kas paredz, ka “Nodaļa ir 

attiecīgās reliģiskās savienības (baznīcas) statūtos 

(satversmē, nolikumā) paredzēta atsevišķu draudžu 

izveidota reliģiskās savienības (baznīcas) organizatoriskās 

struktūras vienība ar atsevišķu pārvaldības kārtību un 

pārvaldes institūciju”.  

 

11.pants  

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. 

2. Labot 11.pantu un izteikt šādā redakcijā:  

“LELB darbības mērķis ir skaidri 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. 

LELB darbības teritorija ir Latvijas Republika, kā arī 

ārvalstis. 

LELB vadība atrodas Mazā Pils ielā 4, Rīgā, LV-1050. 

Grozījumus šajā pantā par LELB vadības adreses maiņu 

ir tiesības pieņemt Virsvaldei.” 

 

Uzņēmumu reģistra notārs lēmumā ir vēris uzmanību uz 

trūkumu Satversmē, jo atbilstoši Reliģisko organizāciju 

likuma 10.panta pirmās daļas 3.un 5.punktam reliģisko 

organizāciju statūtos (Satversmē, nolikumā) ir jābūt 

norādītam reliģiskās darbības mērķim un uzdevumiem, kā 

arī reliģiskās organizācijas darbības teritorijai un atrašanās 

vietai. Ņemot vērā, ka LELB piederīgas draudzes ir arī 

ārvalstīs (Norvēģija, Īrija), 11.panta trešo teikumu ir 

nepieciešams papildināt ar vārdiem “kā arī ārvalstīs” un 

norādīt LELB juridisko adresi. 

Lai LELB vadības adreses maiņas gadījumā nebūtu 

jāsasauc Sinode, šajā pantānepieciešams iekļaut 

nosacījumu, ka grozījumus šajā pantā par LELB vadības 

adreses maiņu ir tiesības pieņemt Virsvaldei. 

 

160.pants 

LELB sastāvā ietilpst Vācu nodaļa, kas apvieno vācu 

draudzes, iestādes un organizācijas. Vācu nodaļa 

izveidota saskaņā ar 2018. gada 21. septembrī starp 

LELB, Vācu evaņģēliski luterisko Baznīcu Latvijā un 

Vācu Svētā Pētera draudzi noslēgto līgumu “PAR 

SADARBĪBU BAZNĪCAS KOPĪBAS 

ATJAUNOŠANĀ”, kas apstiprināts ar LELB Sinodes 

3. Labot 6.nodaļas “Vācu nodaļa” 160. pantu un izteikt 

šādā redakcijā:  

“LELB sastāvā ietilpst Vācu nodaļa, kas apvieno vācu 

draudzes. Vācu nodaļa izveidota saskaņā ar 2018. gada 

21. septembrī 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 

Uzņēmumu reģistra notārs lēmumā ir norādījis uz 

160.panta neatbilstību Reliģisko organizāciju likuma 

19.panta otrai daļai, kas paredz, ka nodaļu var dibināt 

draudzes. Proti, nodaļai kā RO ir tiesības dibināt arī 

iestādes, kas būs piederīgas nodaļai, bet nodaļu nevar 

dibināt draudze un iestāde. Tāpēc šajā un citos pantos 

6.nodaļā ir jādzēš vārdi “iestādes un organizācijas”.  
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un Vācu evaņģēliski luteriskās Baznīcas Latvijā 

Sinodes lēmumu. Vācu nodaļai ir juridiskās personas 

statuss.  

 

Vācu evaņģēliski luteriskās Baznīcas Latvijā Sinodes 

lēmumu. Juridiskās personas statusu Vācu nodaļa iegūst 

ar reģistrācijas brīdi Latvijas Republikas Uzņēmumu 

reģistrā.” 

 

Nepieciešams labot pēdējo teikumu par juridiskās personas 

statusu, nosakot, ka juridiskās personas statusu Vācu 

nodaļa iegūst ar reģistrācijas brīdi Latvijas Republikas 

Uzņēmumu reģistrā. 

161.pants 

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. 

 

4. Labot 6.nodaļas “Vācu nodaļa” 161. pantu un izteikt 

šādā redakcijā:  

“Vācu nodaļai, tās draudzēm tiek noteikta autonomija, 

kas ietver to, ka tai 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 seko tām Latvijas Vācu evaņģēliski 

luterisko draudžu tradīcijām, kas darbojās Latvijā līdz 

1939. gadam.” 

 

Redakcionālie labojumi ir nepieciešami, lai novērstu 

Uzņēmumu reģistra lēmumā minētos trūkumus. Tāpēc šajā 

un citos pantos 6.nodaļā ir jādzēš vārdi “iestādes un 

organizācijas”. 

 

162.pants  

Vācu nodaļas darbības pamats ir Vācu nodaļas 

Satversme un LELB Satversmes preambula. Tai ir 

saistoši arī LELB Satversmes 129. panta piezīmes 

nosacījumi, LELB Satversmes 6. 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. 

5. Labot 6.nodaļas “Vācu nodaļa” 162. pantu un izteikt 

šādā redakcijā:  

“Vācu nodaļas darbības pamats ir Vācu nodaļas 

Satversme un LELB Satversmes preambula. Tai ir 

saistoši arī LELB Satversmes 129. panta piezīmes 

nosacījumi, LELB Satversmes 6. nodaļa un pārejas 

noteikumi par Vācu nodaļas Satversmes apstiprināšanu 

un pārvaldes institūciju pirmreizēju ievēlēšanu. Citi 

LELB Satversmes noteikumi ir saistoši Vācu nodaļai tās 

draudzēm tikai tiktāl, ciktāl tas tieši paredzēts Vācu 

nodaļas Satversmē.” 

 

Skat. 4.priekšlikuma pamatojumu. 

163. pants 

Vācu nodaļas, tās draudzes, iestādes un organizācijas 

nosaukumā tiek ietverta norāde par tās piederību 

Latvijas evaņģēliski luteriskai Baznīcai, ja to paredz 

LELB Satversmes noteikumi. 

 

6. Labot 6.nodaļas “Vācu nodaļa” 163. pantu un izteikt 

šādā redakcijā:  

“Vācu nodaļas un tās sastāvā esošo draudžu nosaukumā 

var ietvert norādi par piederību Latvijas evaņģēliski 

luteriskai Baznīcai.” 

 

Skat. 4.priekšlikuma pamatojumu. 

Papildus, lai nerastos domstarpības, reģistrējot Vācu 

nodaļas draudzes Uzņēmumu reģistrā, drošības pēc 

163.pantā par Vācu nodaļas draudzes nosaukumu labot, 

dzēšot “..ja to paredz LELB Satversmes noteikumi”, 

paredzot, ka draudžu nosaukumā var būt norāde par 

piederību LELB. 

 

164. pants 

Vācu nodaļa, tās draudzes, iestādes un organizācijas 

atzīst LELB arhibīskapu kā vienotības amatu (vācu 

val. Amt der Einheit). Arhibīskapam ir tiesības, 

7. Labot 6.nodaļas “Vācu nodaļa” 164. pantu un izteikt 

šādā redakcijā:  

“Vācu nodaļa un tās draudzes atzīst LELB arhibīskapu 

kā vienotības amatu (vācu val. Amt der Einheit). 

Skat. 4.priekšlikuma pamatojumu. 
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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. 

 

Arhibīskapam ir tiesības, iepriekš vienojoties ar draudzes 

mācītāju, sprediķot vācu draudzēs, sniegt ieteikumus 

Vācu nodaļai, tās draudzēm un piedalīties vācu draudžu 

mācītāju amatā ievešanas dievkalpojumos.” 

165.pants 

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.  

 

8. Labot 6.nodaļas “Vācu nodaļa” 165. pantu un izteikt 

šādā redakcijā:  

“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, ja vien 

šajā nodaļā nav noteikts savādāk. Vācu nodaļa, tās 

draudzes  nodrošina savai darbībai nepieciešamos 

līdzekļus; tai nav pienākuma, taču tā 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 vajadzību finansēšanā.  

 

Skat. 4.priekšlikuma pamatojumu. 

168. pants 

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. 

 

9. Labot 6.nodaļas “Vācu nodaļa” 168. pantu un izteikt 

šādā redakcijā:  

“Vācu nodaļas, tās draudžu un Vācu nodaļas dibinātu 

iestāžu īpašumā var būt kustama un nekustama manta. 

Vācu nodaļai un tās draudzēm 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.” 

Skat. 4.priekšlikuma pamatojumu.  

Šajā pantā vārdu “iestāžu un organizāciju” vietā  ir 

nepieciešama precizējoša norāde par to, ka Vācu nodaļas 

dibinātu iestāžu īpašumā var būt kustama un nekustama 

manta.  

169. pants  

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 

10. Labot 6.nodaļas “Vācu nodaļa” 169. pantu un izteikt 

šādā redakcijā:  

“Vācu nodaļas draudzes likvidēšanas gadījumā tās 

kustamā un nekustamā manta pāriet citai vācu draudzei 

vai Vācu nodaļai atbilstoši Vācu nodaļas Satversmei. 

Vācu nodaļas dibinātas iestādes likvidēšanas gadījumā 

Skat. 4.priekšlikuma pamatojumu.  

Papildus 169.panta redakciju nepieciešams vienkāršot un 

saskaņot ar Rīgas Svētā Pētera baznīcas likumu, dzēšot no 

169.panta nosacījumus par Rīgas Svētā Pētera baznīcas 

īpašuma tiesību pāreju LELB. 
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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. 

 

tās kustamā un nekustamā manta pāriet Vācu nodaļai. 

Gadījumā, ja Vācu nodaļa tiek likvidēta, Vācu nodaļas 

kustamā un nekustamā manta un pāriet LELB.” 

170.pants 

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. 

 

11. Labot 6.nodaļas “Vācu nodaļa” 170. pantu un izteikt 

šādā redakcijā:  

“Ja LELB arhibīskaps atrod, ka Vācu nodaļa, kāda no tās 

draudzēm 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.” 

 

Skat. 4.priekšlikuma pamatojumu. 

172.pants 

Vācu nodaļā netiek uzņemtas LELB draudzes un citas 

latviešu luterāņu draudzes bez saskaņošanas ar LELB 

Kapitulu un LELB netiek uzņemtas VELBL draudzes 

kā arī Vācu nodaļas draudzes bez saskaņošanas ar 

Vācu nodaļu.  

12. Labot  6.nodaļas 172.pantu un izteikt šādā redakcijā: 

 “ Vācu nodaļu var izveidot vismaz divas vācu draudzes, 

kas pieņem Vācu nodaļas Satversmi un ievēl Vācu 

nodaļas pārvaldes institūcijas.  

Turpmākā Vācu nodaļas Satversmes grozīšana un 

izmaiņas pārvaldes institūciju sastāvā veicamas Vācu 

nodaļas Satversmē noteiktajā kārtībā. 

Vācu nodaļā netiek uzņemtas LELB draudzes un citas 

latviešu luterāņu draudzes bez saskaņošanas ar LELB 

Kapitulu un LELB netiek uzņemtas VELBL draudzes kā 

arī Vācu nodaļas draudzes bez saskaņošanas ar Vācu 

nodaļu.” 

 

Nepieciešams papildinājums 172.pantā, iekļaujot norādi, 

ka Vācu nodaļu var izveidot vismaz divas vācu draudzes, 

kas pieņem Vācu nodaļas Satversmi un ievēl Vācu nodaļas 

pārvaldes institūcijas. 

Šie noteikumi daļēji tiek “pārcelti” no Pārejas noteikumu 

4.punkta, saskaņojot ar Reliģisko organizāciju likuma 

noteikumiem, jo minimālais draudžu skaits, kas var dibināt 

Vācu nodaļu, ir vismaz divas draudzes. 

 

Pārejas noteikumi  

3.Virsvalde līdz LELB 29. Sinodei iesniedz 

Uzņēmumu reģistrā pieteikumus visu LELB draudžu 

nolikumu (redakcijā atbilstoši tā grozījumiem LELB 

27. Sinodē un LELB 28. Sinodē) reģistrācijai 

Uzņēmumu reģistra Reliģisko organizāciju un to 

iestāžu reģistrā. Pēc Uzņēmumu reģistra lēmuma 

saņemšanas Virsvalde arhibīskapa parakstīto draudzes 

nolikumu nosūta katrai LELB draudzei. 

13. Labot  Pārejas noteikumu 3.punktu un izteikt šādā 

redakcijā: 

3.Virsvalde līdz LELB kārtējai Sinodei iesniedz 

Uzņēmumu reģistrā pieteikumus visu LELB draudžu 

nolikumu (redakcijā atbilstoši tā grozījumiem LELB 27. 

Sinodē un LELB 28. Sinodē) reģistrācijai Uzņēmumu 

reģistra Reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrā. Pēc 

Uzņēmumu reģistra lēmuma saņemšanas Virsvalde 

arhibīskapa parakstīto draudzes nolikumu nosūta katrai 

LELB draudzei. 

Sakarā ar to, ka LELB 29.Sinode tiek organizētā kā 

ārkārtas Sinode, ir nepieciešams noteikt samērīgu termiņu  

- līdz kārtējai Sinodei, LELB draudžu nolikumu (redakcijā 

atbilstoši tā grozījumiem LELB 27. Sinodē un LELB 28. 

Sinodē) reģistrācijai Uzņēmumu reģistra Reliģisko 

organizāciju un to iestāžu reģistrā. 
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4.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. 

 

14. Dzēst Pārejas noteikumu 4.punktu 

 

 

Skat.12.priekšlikuma pamatojumu 

 


