
LELB 28.Sinode. Pielikums Nr.2

Izstrādāts Virsvaldē
Apstiprināts:

 LELB ārkārtas 24.Sinodē 2008.gada 7.jūnijā;
Ar grozījumiem 

LELB 27. Sinodē 2016. gada 3. jūnijā 

LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS

____________________________________ 
draudzes

NOLIKUMS

1. Šī nolikuma grozījumi stājas spēkā ar brīdi, kad tie tiek apstiprināti LELB Sinodē.
2.

Esošā redakcija Nākotnes redakcija 
2.__________________________________  draudze
(turpmāk  –  draudze)  ir  Latvijas  evaņģēliski  luteriskās
Baznīcas (turpmāk – LELB) sastāvdaļa.
Draudzes nosaukumā var lietot saīsināto nosauku
. 

Grozīt 2. punktu un izteikt to šādā 
redakcijā: “LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI 
LUTERISKĀS BAZNĪCAS 
__________________________________ 

/nosaukums/
draudze  (turpmāk  –  draudze)  ir  Latvijas
evaņģēliski luteriskās Baznīcas (turpmāk –
LELB) sastāvdaļa.
Draudze  nosaukumā  var  lietot  saīsināto
nosaukumu “LELB”. 
Nosaukumu “Latvijas evaņģēliski luteriskā
Baznīca”  vai  “LELB”  drīkst  lietot  tikai
LELB  sastāvā  esoša  draudze  un  draudzes
dibinātas juridiskas personas.
. 

3. Draudze  atzīst  un  darbojas  saskaņā  ar  LELB  Satversmi  un  šo  nolikumu,  kā  arī  ievēro  Latvijas
Republikas Satversmi un Latvijas Republikas likumus. 

4. Draudzes mācību definē LELB Satversmes Preambula.

5. Draudzes  mērķi  un  uzdevumi  ir  pasludināt  Dieva  Vārdu  un  svinēt  Sakramentus;  regulāri  noturēt
dievkalpojumus;  gādāt,  lai  jaunatne  tiktu  sagatavota  iesvētei;  rūpēties,  lai  cilvēki  atrastu  garīgu
stiprinājumu  un iepriecinājumu un pieaugtu ticībā un  svētdzīvē;  veikt  diakonijas  un misijas  darbu;
sniegt  kristīgas  izglītības  iespējas;  piedalīties  LELB  kopīgos  pasākumos  un  kristīgas  sadraudzības
veicināšanā; dot labu kristīgu priekšzīmi sabiedrībā.

6. Draudzē  notiek  dievkalpojumi,  svētdarbības  (kristības,  iesvētības,  laulības,  izvadīšanas,  dažādas
iesvētīšanas, u.c.). Šīs ceremonijas notiek saskaņā ar LELB noteikto kārtību.

7. Draudzes struktūru veido institūcijas: draudzes sapulce, draudzes sapulces vēlēta draudzes padome un
revidenti,  draudzes  padomes  vēlēta  draudzes  valde.
Par draudzes institūciju darbu atbild draudzes amatpersonas: draudzes padomes un valdes locekļi, tai
skaitā draudzes padomes vēlēti draudzes priekšnieks un draudzes valdes priekšnieks, kā arī draudzes
sapulces ievēlēti revidenti. Draudzes priekšnieka un draudzes valdes priekšnieka amatu izpilda viena
persona, ja draudzes padome nav lēmusi citādi. Draudzes mācītājs vai mācītāji ir draudzes padomes un
valdes balsstiesīgi locekļi.
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LELB 28.Sinode. Pielikums Nr.2

8.
Esošā redakcija Nākotnes redakcija (izriet no priekšlikuma 

Satversmes grozījumiem 31.pantā)
8. Draudzes sapulci veido visi balsstiesīgi 
draudzes locekļi. Draudzes sapulce tiek sasaukta 
un tās lēmumi pieņemti LELB Satversmē noteiktā 
kārtībā. 

Grozīt 8. punktu un izteikt to šādā redakcijā: 
“Draudzes sapulci veido visi balsstiesīgi draudzes
locekļi. Draudzes sapulce tiek sasaukta un tās 
lēmumi pieņemti LELB Satversmē noteiktā 
kārtībā. Draudzes sapulces tiesības, pienākumi un 
uzdevumi ir:
1) pēc Kapitula lēmuma pieņemt lēmumu par 
draudzes dibināšanu;

2) apstiprināt draudzes nolikumu atbilstoši LELB 
Sinodē pieņemtajai redakcijai;

3) ievēlēt draudzes padomi un revidentus;

4) noklausīties draudzes amatpersonu ziņojumus 
par garīgo un saimniecisko stāvokli draudzē;

5) atbilstoši savai kompetencei lemt par citiem 
darba kārtības jautājumiem, kas nav pretrunā ar 
LELB noteikumiem, un kurus ir ierosinājusi 
draudzes padome, valde vai LELB amatpersonas, 
kas ir tiesīgas sasaukt draudzes sapulci;

6) atbilstoši prāvesta atzinumam lemt par draudzes
reorganizāciju (apvienošana, pievienošana, 
sadalīšana vairākās LELB draudzēs) par ko galīgo 
lēmumu pieņem Kapituls. Reorganizācijas 
gadījumā  draudzes sapulce pieņem lēmumu par 
īpašuma nodošanu LELB draudzei vai LELB;

7) lemt par darbības izbeigšanu, atjaunošanu un 
likvidāciju.

Piezīme: Draudzes sapulcei nav tiesības lemt par 
draudzes izstāšanos no LELB. LELB loceklis no 
LELB var izstāties individuāli, iesniedzot draudzes
vadības institūcijai vai mācītājam personisku 
rakstisku paziņojumu.

9. Draudzes padome ir draudzes lēmējinstitūcija. To veido draudzes sapulce ievēlot tajā 10-30 draudzes
padomes locekļus un, ja nepieciešams, līdz 10 draudzes padomes locekļu kandidātus. Īpašos gadījumos
iecirkņa prāvests var atļaut draudzes sapulcei ievēlēt padomē 5-9 locekļus vai arī vairākām draudzēm
ievēlēt kopīgu padomi, kurā ir pārstāvji no visām šīm draudzēm, saglabājot katras draudzes juridiskās
personas statusu.   Draudzēs, kurās draudzes mācītājs ir prāvests, šādu atļauju dod diecēzes bīskaps.
Ievēlot draudzes padomi,  draudzes sapulce nosaka padomes pilnvaru termiņu,  ar nosacījumu, ka tas
nevar būt lielāks par 7 (septiņiem) gadiem. Ievēlot draudzes padomi uz termiņu, kas mazāks par 3 (trīs)
gadiem,  ir  nepieciešama  iecirkņa  prāvesta  atļauja.  Draudzes  padomē  var  ievēlēt  tikai  balsstiesīgus
draudzes locekļus. Draudzes padomes sastāvā ir jābūt pārstāvētām draudzes darba nozarēm. Draudzes
padomes tiesības un pienākumi, darbības kārtība noteikti LELB Satversmē. Gan jaunievēlēta draudzes
padomes un valdes sastāva gan atsevišķu jaunievēlētu tās locekļu un revidentu pilnvaras stājas spēkā ar
viņu ievešanu amatā, kas notiek pēc šo amatpersonu apstiprināšanas Virsvaldē.

10. Draudzes priekšnieks ir draudzes padomes priekšsēdētājs. Viņu ievēl draudzes padome savā pirmajā
sēdē no sava vidus uz draudzes padomes pilnvaru termiņu. Draudzes priekšnieka tiesības un uzdevumi
noteikti  LELB  Satversmē,  viņš  darbojas  saskaņā  ar  šo  nolikumu,  draudzes  padomes  un  valdes
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lēmumiem un par savu darbību ir atbildīgs draudzes mācītāja un draudzes padomes priekšā. Draudzes
priekšnieks  ir  tiesīgs  vienpersonīgi  (atsevišķi)  pārstāvēt  draudzi,  rīkoties  un  parakstīties  draudzes
padomes un valdes vārdā uz šī nolikuma pamata bez īpaša pilnvarojuma.

11. Draudzes valde ir draudzes izpildinstitūcija. To veido draudzes padome savā pirmajā sēdē uz draudzes
padomes  pilnvaru termiņu.  Draudzes  padome  var  valdi  ievēlēt  no sava vidus vai  no balsstiesīgiem
draudzes locekļiem, kuri nav draudzes padomē. Draudzes valdes sastāvā ietilpst: draudzes mācītājs vai
mācītāji,  draudzes  valdes  priekšnieks un mantzinis.  Citi  valdes  locekļi  var  tikt  valdē ievēlēti  pēc
vajadzības. Draudzes valdes pienākumi, darbības kārtība noteikti LELB Satversmē.

12. Draudzes priekšnieks vienlaikus ir  arī  draudzes valdes priekšnieks,  ja draudzes padome nav lēmusi
citādi. Ja draudzes valdes priekšnieks un draudzes priekšnieks ir dažādas personas, tad draudzi bez īpaša
pilnvarojuma pārstāv draudzes priekšnieks, bet draudzes padome lemj un ar draudzē vispārpieejamu
rakstisku lēmumu sadala draudzes priekšnieka un draudzes valdes priekšnieka pienākumus un atbildību
LELB Satversmes un uz tās pamata izdotu saistošu noteikumu un lēmumu ietvaros. Jebkurā gadījumā
draudzes  valdes  priekšnieks  par  savu darbību  ir  atbildīgs  draudzes  mācītāja,  draudzes  padomes  un
valdes priekšā.

13. Draudzes valde pārstāv draudzi. Draudzes dokumentus paraksta draudzes priekšnieks. Citas draudzes
valdes pilnvarotas personas pārstāv draudzi uz Draudzes valdes izdotas rakstiskas pilnvaras pamata, tai
skaitā,  draudzes  valdes  priekšnieks  uz šī  Nolikuma 12.punkta  kārtībā  pieņemta  lēmuma  pamata,  ja
draudzes padome tādu ir pieņēmusi. Draudze lieto savu zīmogu.

14. Revidentus draudzes mantas, finanšu un saimnieciski ekonomiskās darbības pārbaudei ievēl draudzes
sapulce.  Par  draudzes  revidentiem  nav  tiesību  ievēlēt  draudzes  padomes  locekļus.  Revidentu
pienākumus un tiesības nosaka LELB Satversme un LELB Sinodes izdoti Baznīcas noteikumi.

15. Īpašos gadījumos saskaņā ar LELB Satversmi un Virsvaldes izdotiem noteikumiem draudzes pārvaldi
un  vadību  īsteno  LELB  Kapitula  iecelta  draudzes  pārvaldes  komisija.  Tās  iecelšanas  kārtību,
kompetenci  un  darbības  termiņu  nosaka  Kapituls.  Draudzes  likvidēšanās  vai  darbības  izbeigšanas
gadījumā draudzi pārstāv tās darbotiesspējīgas institūcijas, kuras veic draudzes likvidācijas komisijas
pienākumus, bet ja šie pienākumi netiek pienācīgi veikti vai pastāv dibinātas šaubas, ka tie var netikt
pienācīgi veikti, tad pēc draudzes ieinteresēto personu lūguma vai pēc savas iniciatīvas LELB Kapituls
ieceļ draudzes pārvaldes komisiju, kura veic likvidācijas komisijas pienākumus;  vienas un tās pašas
personas vienlaikus var darboties vairāku draudžu un/vai to iestāžu likvidācijas komisijās. 

16. Draudze darbojas LELB Sinodes noteiktā teritorijā ____________________diecēzē. Draudzes vadība 
atrodas deklarētajā juridiskajā adresē: 
___________________________________________________________________________.

17. Draudzes  locekļu  pienākumus  un  tiesības,  kā  arī  to  iestāšanās  un  izstāšanās  kārtību  nosaka  LELB
Satversme.

18. Draudzes  pienākums  un  atbildība  ir  uzturēt  savu  mācītāju  vai  mācītājus  un  dot  draudzes  garīgam
darbam  nepieciešamo  nodrošinājumu.  Draudze  piedalās  LELB  dzīvē  un  kalpošanā  un  dod  tai
nepieciešamos līdzekļus saskaņā ar Latvijas Sinodes lēmumiem.
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19. Draudzei un tās dibinātajām iestādēm, kurām piešķirts juridiskās personas statuss, ir tiesības saņemt
ziedojumus,  iegūt  īpašumā  kustamu  un nekustamu mantu.  Tām ir  pilnīgas  varas  tiesības  pār  lietu,
izņemot  aprobežojumus,  kas  noteikti  Latvijas  Republikas  likumā  “Latvijas  evaņģēliski  luteriskās
Baznīcas likums” un LELB Satversmē. Draudzes un tās dibinātās iestādes kā atsevišķi īpašuma tiesību
subjekti var tiem piederošo lietu pārvaldīt, iegūt no tās augļus, izlietot mantas pavairošanai. Draudzei un
tās  dibinātām  iestādēm  nav  tiesību  bez  Virsvaldes  lēmuma  ierīkot  kapsētas,  celt  jaunas  baznīcas,
apgrūtināt savu īpašumu ar lietu tiesībām,  dāvināt,  pirkt,  pārdot,  mainīt  nekustamo īpašumu tā visā
sastāvā, vai jebkādā citā veidā atsavināt,  kā arī  ieķīlāt,  izīrēt/iznomāt uz termiņu,  kas ilgāks par 10
gadiem, veikt mežu izstrādi savos īpašumos un dibināt uzņēmumu īpašumu apsaimniekošanai vai arī
nodot īpašumus apsaimniekošanā kādai citai personai piederošam uzņēmumam vai cita veida juridiskai
personai. 

20. Ja draudze atzīst par lietderīgu likvidēt jebkuru tās dibinātu vai pārvaldītu iestādi ar tai nodotu vai tās
darbības  laikā  iegūtu  atsevišķi  uzskaitītu  mantu,  draudze  un  iestāde  nekavējoties  pēc  lēmuma
pieņemšanas vēršas Virsvaldē ar lūgumu pieņemt Virsvaldes lēmumu attiecīgajā jautājumā, pievienojot
draudzes  padomes  un  iestādes  vadības  apstiprinātu  projektu  kārtībai,  kādā  likvidējamās  iestādes
īpašums (vai  tai  nodotā vai  tās darbības laikā iegūtā manta)  pāriet  tās dibinātājai draudzei vai citai
LELB  institūcijai,  tai  skaitā  labai  grāmatvedības  praksei  atbilstošu,  revidētu  iestādes  likvidācijas
sākuma  finanšu  pārskatu un  tās  mantas  sadales  plānu.  Nenoregulētu jautājumu vai  strīda  gadījumā
Virsvaldes lēmums ir saistošs un galīgs draudzei un iestādei.

21.
Esošā redakcija Nākotnes redakcija

21.Ja  draudzes  sapulce  LELB  Satversmei
atbilstošā  kārtībā pieņem lēmumu par draudzes
kā  reliģiskās  organizācijas  likvidēšanos,
reorganizāciju vai darbības izbeigšanu, tai skaitā,
ja draudze pieņem lēmumu pārstāt darboties kā
LELB draudze, šis lēmums nekavējoties jāpaziņo
Virsvaldei.  Draudzes  likvidēšanās  vai  darbības
izbeigšanas  gadījumā  draudzes  likvidācijas
komisija tās noteiktā termiņā, kam bez rakstiski
motivēta  iemesla  nevajadzētu  būt  garākam  vai
īsākam par trim kalendārajiem mēnešiem, apzina
draudzes mantu un saistības un uzrāda Virsvaldei
draudzes likvidācijas plāna un grafika projektu.
Rīcībā  ar  LELB īpašumu  draudzes  likvidācijas
komisija  ievēro  LELB  Satversmē  un  šajā
Nolikumā noteiktos ierobežojumus.

Grozīt 21. punktu un izteikt to šādā redakcijā:  
“Ja draudzes sapulce LELB Satversmei atbilstošā
kārtībā ir pieņēmusi lēmumu par draudzes kā 
reliģiskās organizācijas likvidēšanos, 
reorganizāciju, darbības izbeigšanu vai draudzes 
sapulce ir pieņēmusi lēmumu pārstāt darboties kā
LELB draudze, šis lēmums nekavējoties jāpaziņo
Virsvaldei. Ja draudzes sapulce ir pieņēmusi 
lēmumu pārstāt darboties kā LELB draudze, ir 
pamats konstatēt faktu, ka ir notikusi draudzes 
sašķelšanās. Šādā gadījumā Kapitula ieceltā 
pārvaldes komisija trīs mēnešu laikā veic 
draudzes locekļu pārreģistrāciju, lai noskaidrotu 
LELB piederīgo draudzes locekļu skaitu draudzē,
apzina draudzes mantu un saistības, iesniedz 
Virsvaldei darbības pārskatu un priekšlikumus 
draudzes reorganizācijai vai likvidācijai.  Rīcībā 
ar LELB īpašumu draudzes pārvaldes komisija 
ievēro Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas 
likumu, LELB Satversmi un šo Nolikumu. 

22.
Esošā redakcija Nākotnes redakcija (priekšlikums Satversmes 

grozījumiem 31.pantā)
22.Draudzes  likvidēšanās  vai  darbības
izbeigšanas  gadījumā  vai  gadījumā,  ja  draudze
pārstāj darboties kā LELB draudze, draudzes un
tās  dibināto  iestāžu  īpašums  pāriet  LELB
īpašumā ar Nolikuma 21. punktā minētā lēmuma
pieņemšanas  brīdi.  Līdz  ar  šāda  lēmuma
pieņemšanu  Virsvalde  LELB  Satversmē
noteiktajā kārtībā tiesīga uz šī Nolikuma pamata
vienpusīgi  ierobežot  draudzes  institūciju  un

Grozīt 22. punkta pirmo teikumu izteikt to šādā
redakcijā:   “Draudzes likvidēšanās vai  darbības
izbeigšanas  gadījumā  vai  gadījumā,  ja  draudze
pārstāj darboties kā LELB draudze, draudzes un
tās  dibināto  iestāžu  īpašums  pāriet  LELB
īpašumā ar Nolikuma 21. punktā minētā lēmuma
pieņemšanas  brīdi.  Līdz  ar  šāda  lēmuma
pieņemšanu  Virsvalde  LELB  Satversmē
noteiktajā kārtībā tiesīga uz šī Nolikuma pamata
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amatpersonu  pārstāvības  tiesības,  diecēzes
kapituls  LELB  Satversmē  noteiktajā  kārtībā
tiesīgs  iecelt  draudzes  pārvaldes  komisiju,  kas
veiks  draudzes  likvidācijas  komisijas
pienākumus.  Virsvaldei  ir  tiesības  noteikt
saistošu termiņu, lai tiktu sagatavots lietvedības
standartiem  un  labai  grāmatvedības  praksei
atbilstošs  līdzšinējās  lietvedības  un
grāmatvedības  dokumentu,  mantas  un  saistību
nodošanas  pieņemšanas  –  nodošanas  akts,  ar
pievienotu  finanšu  pārskatu  un  to  pamatojošu
dokumentu  oriģināliem,  līdz  kuram  draudzes
darbotiesspējīgajām institūcijām vai likvidācijas
komisijai pienākums pārvaldīt un uzturēt kārtībā
LELB īpašumus, tai skaitā LELB arhīvu, naudas
līdzekļus  kredītiestādēs  un  kasē,  līdz  to
nodošanai Virsvaldes pilnvarotām personām.  Ja
Virsvaldei rodas šaubas, ka jebkurš nododamais
īpašums  netiek  pārvaldīts  ar  pienācīgu  rūpību,
tiek  nobēdzināts  no  nodošanas  vai  jebkādi
apgrūtināts, tā izmanto visus likumīgos līdzekļus,
lai  nodrošinātu  LELB  īpašumu  pilnīgu
aizsardzību  no  iznīcināšanas,  samazināšanas,
atņemšanas vai bojāšanas.

vienpusīgi  ierobežot  draudzes  institūciju  un
amatpersonu  pārstāvības  tiesības,  diecēzes
kapituls  LELB  Satversmē  noteiktajā  kārtībā
tiesīgs  iecelt  draudzes  pārvaldes  komisiju,  kas
veiks  draudzes  reorganizāciju  vai  likvidāciju
atbilstoši  Kapitula  galīgajam  lēmumam.
Virsvaldei ir tiesības noteikt saistošu termiņu, lai
tiktu sagatavots lietvedības standartiem un labai
grāmatvedības  praksei  atbilstošs  līdzšinējās
lietvedības un grāmatvedības dokumentu, mantas
un saistību nodošanas pieņemšanas – nodošanas
akts,  ar  pievienotu  finanšu  pārskatu  un  to
pamatojošu  dokumentu  oriģināliem,  līdz  kuram
draudzes  darbotiesspējīgajām  institūcijām  vai
pārvaldes  komisijai  pienākums  pārvaldīt  un
uzturēt kārtībā LELB īpašumus, tai skaitā LELB
arhīvu, naudas līdzekļus kredītiestādēs un kasē,
līdz  to  nodošanai  Virsvaldes  pilnvarotām
personām. Ja Virsvaldei rodas šaubas, ka jebkurš
nododamais  īpašums  netiek  pārvaldīts  ar
pienācīgu rūpību, tiek nobēdzināts no nodošanas
vai  jebkādi  apgrūtināts,  tā  izmanto  visus
likumīgos  līdzekļus,  lai  nodrošinātu  LELB
īpašumu  pilnīgu  aizsardzību  no  iznīcināšanas,
samazināšanas, atņemšanas vai bojāšanas.

23.
Esošā redakcija Nākotnes redakcija (priekšlikums Satversmes 

grozījumiem 55.pantā)
23.Draudžu apvienošanās (reorganizācijas) 
gadījumā to valdījumā, lietojumā un rīcībā esošā 
manta, kā arī tiesības uz īpašumu pāriet 
jaunizveidotajai LELB draudzei. Līdz 
jaunizveidotās LELB draudzes apstiprināšanai 
draudzi pārstāv tās darbotiesspējīgas institūcijas, 
bet ja pastāv dibinātas šaubas, ka tās nespēs 
pienācīgi veikt savus pienākumus, diecēzes 
kapituls ieceļ draudzes pārvaldes komisiju, kura, 
beidzot savus pienākumus, veic draudzes revīziju, 
kuras rezultātus līdz ar grāmatām, dokumentiem, 
mantas un saistību pieņemšanas-nodošanas aktu 
nodod glabāšanā jaunizveidotajai LELB draudzei.

Grozīt  23.  punktu  un  izteikt  to  šādā  redakcijā:
“Draudžu  reorganizācijas  (apvienošana,
pievienošana,  sadalīšana  vairākās  LELB
draudzēs)  gadījumā  īpašuma  tiesības  atbilstoši
draudžu  sapulču  lēmumiem  un  reorganizācijas
līgumam  tiek  nodotas  reorganizētajai  LELB
draudzei/draudzēm  vai  LELB.  Līdz
reorganizācijas  dokumentu  reģistrācijai
Uzņēmumu  reģistrā  reorganizējamo  draudzi
pārstāv  tās  darbotiesspējīgas  institūcijas,  bet  ja
pastāv  dibinātas  šaubas,  ka  tās  nespēs  pienācīgi
veikt  savus  pienākumus,  diecēzes  kapituls  ieceļ
draudzes pārvaldes komisiju, kura, beidzot pildīt
savus pienākumus,  veic draudzes revīziju un tās
rezultātus līdz ar grāmatām, dokumentiem, mantas
un  saistību  nodošanas-pieņemšanas  aktu  nodod
glabāšanā reorganizētajai LELB draudzei.”

Nākotnes redakcija 
Papildināt draudzes nolikumu ar  24. punktu šādā
redakcijā:  “24.  Ja  draudzes  locekļu  skaits  ir
mazāks kā likumā noteikts, lai izveidotu draudzi,
vai  aktuālo  balsstiesīgo  draudzes  locekļu  skaitu
nav  iespējams  konstatēt  pēc  draudzes  locekļu
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kartotēkas, draudzes locekļu saraksta vai draudzes
locekļu  reģistra,  Kapituls  pieņem  lēmumu  par
draudzes reorganizāciju vai likvidāciju.”

Papildināt draudzes nolikumu ar  25. punktu šādā
redakcijā:  “25.  Pieteikumu  nolikuma  grozījumu
reģistrācijai  Uzņēmumu  reģistra  Reliģisko
organizāciju un to iestāžu reģistrā iesniedz LELB
Virsvalde  viena  gada  laikā  pēc  nolikuma
grozījumu  apstiprināšanas  Sinodē.  Pēc
Uzņēmumu  reģistra  lēmuma  saņemšanas
Virsvalde  arhibīskapa  parakstīto  draudzes
nolikumu  nosūta  izmaiņu  skartajai  LELB
draudzei.”

__________________________________

Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas 
arhibīskaps Jānis Vanags
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	19. Draudzei un tās dibinātajām iestādēm, kurām piešķirts juridiskās personas statuss, ir tiesības saņemt ziedojumus, iegūt īpašumā kustamu un nekustamu mantu. Tām ir pilnīgas varas tiesības pār lietu, izņemot aprobežojumus, kas noteikti Latvijas Republikas likumā “Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas likums” un LELB Satversmē. Draudzes un tās dibinātās iestādes kā atsevišķi īpašuma tiesību subjekti var tiem piederošo lietu pārvaldīt, iegūt no tās augļus, izlietot mantas pavairošanai. Draudzei un tās dibinātām iestādēm nav tiesību bez Virsvaldes lēmuma ierīkot kapsētas, celt jaunas baznīcas, apgrūtināt savu īpašumu ar lietu tiesībām, dāvināt, pirkt, pārdot, mainīt nekustamo īpašumu tā visā sastāvā, vai jebkādā citā veidā atsavināt, kā arī ieķīlāt, izīrēt/iznomāt uz termiņu, kas ilgāks par 10 gadiem, veikt mežu izstrādi savos īpašumos un dibināt uzņēmumu īpašumu apsaimniekošanai vai arī nodot īpašumus apsaimniekošanā kādai citai personai piederošam uzņēmumam vai cita veida juridiskai personai.

