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Hansa Martina Jensona priekšlikums 
LELB Satversmes labojumiem

“Par LELB Satversmes satura kārtību”

Anotācija

Satversme ir viens no mūsu Baznīcas pamatdokumentiem un, manuprāt, ir svarīgi, ka
tā ir pārskatāma un viegli uztverama. Tāpēc man jau pie Satversmes pieņemšanas pietrūka,
piemēram, satura rādītājs. Manuprāt, mums ir laba Satversme, kas izsaka mūsu izpratni par
Baznīcu.  Lai  tā  būtu  pieejamāka,  vieglāk  paskaidrojama  citiem  (draudžu  locekļiem,
interesentiem, t.sk.  mūsu partneriem),  es sniedzu priekšlikumu,  kā varētu Satversmi labāk
strukturēt, nemainot tās saturu. Esošo nodaļu sadalījumā grūti redzēt loģisko secību (kāpēc
jau 3.nodaļa ir par LELB īpašumu?) un, manuprāt, ir nesamērīgi nodaļu lielumi (viena no
11.nodaļām ir par komisijām un tajā ir tikai viens pants). 

Esmu Satversmi sadalījis piecās lielajās sadaļās. Ievads ir par lietotajiem terminiem
un vispārīgiem noteikumiem, kas attiecas uz visiem līmeņiem, tāpēc to ir labi zināt pirms
Satversmi lasa tālāk. 2. sadaļa ir par LELB kopumā, kas izsaka būtiskas lietas par Baznīcas
uzdevumu  un  pašizpratni,  kas  agrāk  bija  atrodamas  zem  vispārīgiem  noteikumiem,  bet,
manuprāt, to vajadzētu izcelt atsevišķi. Satversme arī atspoguļo mūsu izpratni par sinodālu
episkopālu baznīcas uzbūvi. Mums ir līdzsvars starp garīgo amatu (ar deleģēšanu no augšas
“Kā Tēvs mani sūtījis, Es jūs sūtu” Jņ.20:21) un demokrātisko struktūru, kas tiek deleģēta no
apakšas.  Šie abi virzieni  savijas kopā daudzas vietās.  Piemēram, Romas katoļu konfesijā
dominē garīdznieku teikšana, savukārt, brīvbaznīcā - vairāk draudzes teikšana. Mums ir labs
līdzsvars starp šiem abiem līmeņiem. 3. sadaļa tādēļ ir "LELB garīgie darbinieki" un 4. sadaļa
vairāk  strukturēta  no  demokrātiskā  viedokļa  -  no  draudzes  līmeņa  un  uz  augšu  līdz  pat
Latvijas Sinodei. 5. sadaļā ir ieliktas lietas, kas uzreiz neatrod savu vietu galvenajā struktūrā,
bet  kurām  arī  jābūt  Satvermē,  piemēram,  LELB  īpašums  un  uzraudzības  funkciju
nodrošināšana - revidenti, un vizitācijas. 

Informācijai:  aiz  katra  panta  iekavās  zilā  krāsā  ir  norādīta  numerācija  iepriekšējā
Satversmes redakcijā, bet tekstā ar sarkanu krāsu ir atzīmēts pants, kas būs jānorāda atbilstoši
jaunajai pantu numerācijas kārtībai
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SATURS

LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS 
SATVERSMES PREAMBULA

1. nodaļa IEVADS
1.1. Satversmē lietotie termini 
1.2. Vispārējie noteikumi 

2. nodaļa LELB KOPUMĀ 

3. nodaļa LELB GARĪGIE DARBINIEKI
3.1. Ordinētie darbinieki 

3.1.1. Diecēzes bīskaps
3.1.2. Mācītājs

3.2. Neordinētie garīgie darbinieki

4. nodaļa LELB STRUKTŪRA
4.1. Draudze

4.1.1. LELB un draudzes loceklis, viņa pienākumi un tiesības
4.1.2. Draudzes padome
4.1.3. Draudzes valde

4.2. Iecirknis
4.2.1. Prāvests

4.3. Diecēze
4.4. LELB vadības un pārvaldes institūcijas  

4.4.1. Kapituls
4.4.2. Virsvalde
4.4.3. Bīskapu kolēģija

4.5. Latvijas sinode

5. nodaļa LELB PĀRĒJĀS LIETAS
5.1. Konferences un konventi
5.2. Vizitācijas
5.3. Revidenti
5.4. LELB īpašums

PĀREJAS NOTEIKUMI
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