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LELB kopīgo vajadzību budžeta veidošanas vadlīnijas

2021.–2025.gadam. 

Situācija.

Pildot  LELB  27.Sinodes  apstiprinātās  LELB  kopīgo  vajadzību  budžeta  veidošanas
vadlīnijas 2017.–2020.gadam ir izpildīta lielākā daļa uzdevumi. Aizvadītajā periodā mums ar
Dieva  palīgu  ir  izdevies  turpināt  uzturēt  bezdeficīta  budžetu.  Lai  arī  perioda  sākums
2017.gadā bija ar nelielu deficītu, tomēr periodā kopumā izdodas sabalansēt ieņēmumus ar
izdevumiem un pat veidot nelielu uzkrājumu.  Tas var notikt,  pateicoties  stabilām draudžu
iemaksām, ko lielākā daļa draudžu veica ļoti godprātīgi, kā arī LELB saimnieciskās darbības
rezultātiem  un  uzņēmumu  “Pastorāts”  un  “Doma  pārvalde”  atbalstam.  Tāpat  aizvadītajā
periodā esam atdevuši atlikušo kredīta daļu un palielinājuši ieguldījumu apjomu.

Sākot  ar  2017.gadu  esam  LELB  kopīgo  vajadzību  budžetā  iekļāvuši  arī  visus  LELB
kopīgo vajadzību izdevumus un ienākumus, kas tiek finansēti  LELB uzņēmumu budžetos.
Līdz ar to mums ir konsolidētais budžets, kas ļauj pilnīgāk saprast cik izmaksā visu LELB
kopīgo vajadzību uzturēšana.  2017. LELB kopīgo vajadzību konsolidētā  budžeta izdevumi
bija EUR 563 583 apmērā, 2018.gadā – EUR 601 051, bet 2019.gadā EUR 631 795. Līdz ar
to LELB kopīgo vajadzību budžeta pieaugums aizvadītajos gados ir bijis 12%. Tas ir bijis
iespējams, atbilstoši pieaugot arī ieņēmumiem.

 Draudžu  iemaksas  LELB  kopīgajām  vajadzībām  ir  pieaugušas  no  EUR  259 052
(2015.gadā) līdz EUR 341 316 (2019.gadā). To veicināja gan draudžu ienākumu pieaugums,
gan arī precizētā draudžu finanšu atskaite.  Draudžu kopējie ieņēmumi 2015.gadā bija 5,94
milj. EUR, bet 2018.gadā jau 8,07 milj. EUR. To lielā mērā ietekmēja publiskā finansējuma
piesaiste  projektiem  (1,7  milj.  EUR  2018.gadā).  Arī  draudžu  pašu  ienākumi  (ziedojumi,
draudzes locekļu mērķziedojumi, saimnieciskā darbība un īpašumu pārdošana) ir pieauguši no
3,97 milj. EUR 2015.gadā līdz 5,26 milj. 2018.gadā, bet neskaitot īpašumu pārdošanu pašu
ienākumi pieauguši no 3,62 milj. EUR 2015.gadā līdz 4,57 milj. EUR 2018.gadā. Līdz ar to
draudzes  LELB  kopīgajām  vajadzībām  2018.gadā  ir  maksājušas  3,6%  no  kopējiem
ieņēmumiem,  jeb  6,3%  no  pašu  ieņēmumiem,  neskaitot  īpašumu  pārdošanu.  Precizētā
draudžu  finanšu  atskaite  lielā  mērā  palīdzējusi  veikt  uzlabojumus  maksājumu  kopīgajām
vajadzībām aprēķinos.  2016.gadā  pirms  izmaiņu  ieviešanas  tika  organizēti  semināri  visos
iecirkņos, izmaiņu skaidrošanai. 2018.gadā tika organizēti semināri grāmatvežiem, kuros arī
tika pārrunāti  jautājumi par atskaites aizpildīšanu.  Šajā jomā nepieciešams darbu pastāvīgi
turpināt, jo periodiski nākas saskarties ar kļūdainu atskaites aizpildīšanu un līdz ar to arī ar
kļūdainu aprēķinu maksājumiem LELB kopīgajām vajadzībām. Tāpat esam konstatējuši, ka
šobrīd  draudžu  finanšu  atskaitēs  netiek  uzrādīti  draudžu  īpašumu  apsaimniekošanas
uzņēmumu  ienākumi.  Tas  gan  skar  tikai  dažas  draudzes,  tomēr  skar  ievērojamu  finanšu
apjomu (aptuveni EUR 300 000). Nepieciešams nākamajā periodā atrisināt arī šo jautājumu,
lai mums būtu pilnīgāks priekšstats par kopējiem LELB draudžu ienākumiem.
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Aizvadītajā  periodā  bija  vērojams  draudžu  maksājumu  kopīgajām  vajadzībām  parāda
periodisks  pieaugums.  Tas  skaidrojams  ar  to,  ka  liela  daļa  draudžu  maksājumus  neveic
atbilstoši  Sinodes noteiktajam – reizi  mēnesī  vai ceturksnī jau ienākumu gūšanas periodā,
atbilstoši tikko aizvadītā mēneša vai ceturkšņa ienākumiem. Līdz ar to daudzām draudzēm,
iesniedzot atskaiti, tiek konstatēts parāds jau par aizvadīto gadu un pavasarī parasti kopējais
parāda apjoms ir lielāks (2019.gada pavasarī tas sasniedza pat EUR 100 000), bet gada laikā
tas pamazām samazinās, veicot maksājumus. Tas apgrūtina finanšu plūsmu ne tikai LELB
kopīgo vajadzību budžetā, bet arī draudžu budžetos, jo ir uzkrāta liela maksājuma summa.
Tāpēc  nepieciešams  maksājumus  veikt  atbilstoši  Sinodes  noteiktajam  -  reizi  mēnesī
(draudzēm, kuru ienākumi ir virs EUR 400 mēnesī) vai ceturksnī (draudzēm, kuru ienākumi ir
zem EUR 400 mēnesī)  jau ienākumu gūšanas periodā, atbilstoši tikko aizvadītā mēneša vai
ceturkšņa ienākumiem.

Aizvadītajā  periodā  palielinājās  mācītāju  skaits,  kuri  vērsās  pie  LELB Virsvaldes  pēc
finansiālas  palīdzības  ārkārtas  situāciju  risināšanai  (auto  remonti  vai  iegāde,  veselības
problēmas u.c.). LELB budžetā nav paredzētas pozīcijas šādiem gadījumiem, tāpēc iespēju
robežās  (kas  ir  ļoti  ierobežotas)  tas  tika  risināts  ar  palīdzību  fonda līdzekļiem.  Atbilstoši
LELB Satversmei  mācītāja  kalpošanu jānodrošina  draudzēm un vairāk  nekā  90% finanšu
atrodas draudžu rīcībā, tāpēc šos jautājumus būtu jāatrisina draudžu budžeta ietvaros. Tomēr
atsevišķos gadījumos tas nav iespējams, tāpēc šo jautājumu būtu jārisina divos virzienos –
kalpošanas vietas organizēt tā lai draudžu kopējie ienākumi spētu nodrošināt visas mācītāja
kalpošanas vajadzības un īpašiem gadījumiem veidot fondu no pastāvīgām iemaksām. 

Līdzšinējais  LELB kopīgo vajadzību  budžeta  apjoms  atbilstoši  vadlīnijām nodrošināja
bīskapu kalpošanu, prāvestu kalpošanas atbalstu, izglītības nozares (t.sk. Lutera Akadēmija un
Sv. Gregora izglītības pasākumu centrs), diakonijas nozares (t.sk. LELB diakonijas centrs),
garīgās aprūpes nozares (t.sk. Mazirbes rekolekciju centrs), jaunatnes nozares (t.sk. LELB
Jauniešu centrs), sabiedrisko attiecību nozares (t.sk. žurnāls „Svētdienas rīts” un LELB mājas
lapa),  mūzikas  un  liturģijas  nozares,  svētdienas  skolas  nozares,  ārlietu  nozares  darbības
atbalstu,  kā  arī  pārējo  LELB kopīgo funkciju  nodrošināšanu  -  LELB attiecības  ar  valsti,
GASN un kopīgo vajadzību finanšu pārvaldību, nozaru( papildus iepriekš minētajām nozarēm
arī citas LELB nozares -Draudžu attīstības, Tiesību, Misijas, Finanšu un Īpašumu nozares)
darba un attīstības plānošanas organizēšanu un administratīvās lietas (Virsvaldes kanceleja).
Aizvadītajā  periodā  bija  iespējams  atjaunot  visu  LELB  darba  nozaru  darbību.  Šo  darbu
jāturpina,  veicot  nozaru  darba  pārskatīšanu,  padarot  to  efektīvāku  un  koncentrējoties  uz
prioritārajām nozarēm.

Ņemot  vērā,  ka  nākamajā  periodā  visticamāk  ieņēmumu  pieaugums  samazināsies,
nepieciešams  vēl  vairāk  pievērst  uzmanību  izdevumu  efektīvai  lietošanai,  lai  nodrošinātu
attīstību  arī  šādos  apstākļos,  saglabājot  bezdeficīta  budžetu  periodā  kopumā.  Tāpēc  tieši
nozaru  darba  pārskatīšana  var  dot  vēlamo  rezultātu,  jo  LELB  kopīgo  vajadzību  budžeta
izdevumos lielākā pozīcija ir nozaru darba organizēšanai.

Kopumā varam secināt, ka mums ir izdevies jau otro starpsinožu periodu uzturēt stabilu
finanšu  situāciju  un  saskaņot  izdevumus  ar  ieņēmumiem.  Ir  atjaunots  visu  LELB nozaru
darbs. Ir precizēta finanšu atskaite un palielinājušās draudžu iemaksas kopīgajām vajadzībām.
Nepieciešams  turpināt  skaidrošanas  un  atsevišķi  jautājumu  precizēšanas  darbu  šajā  jomā.
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Nākamajā  periodā  ir  prognozējams  ieņēmumu  pieauguma  samazinājums,  tāpēc  attīstības
jautājumi  risināmi,  rēķinoties  ar  līdzšinējo  ieņēmumu  apjomu.  Turpinot  LELB  kopējo
vajadzību bezdeficīta budžeta uzturēšanu periodā kopumā, lai tomēr panāktu arī pietiekamu
attīstību nozarēs, kas ir svarīgas LELB ilgtspējas nodrošināšanai, nepieciešams veikt nozaru
darba pārskatīšanu, padarot to efektīvāku un koncentrējoties uz prioritārajām nozarēm.

Uzdevumi.

Tuvāko  četru  gadu  galvenie  uzdevumi  LELB  kopīgo  vajadzību  budžeta  vadlīniju
izpildē būs bezdeficīta  budžetu nodrošināšana (periodā kopumā),  draudžu finanšu atskaišu
pilnveidošana sadaļā par draudžu īpašumu apsaimniekošanas uzņēmumu ienākumiem, LELB
kopīgo  vajadzību  nepieciešamības  skaidrošana  un  attīstības  nodrošināšana  nozarēs,  kas  ir
svarīgas LELB ilgtspējas nodrošināšanai.

Vadlīnijas.

Ņemot  vērā  iepriekš  minēto,  LELB  Sinode  nosaka  LELB  Virsvaldei  sekojošas
vadlīnijas LELB kopīgo vajadzību budžeta veidošanā:

I. LELB kopīgo vajadzību budžetam jānodrošina:

1. Bīskapu kalpošanu.

2. Prāvestu kalpošanas atbalstu.

3. Izglītības nozares darbības atbalstu (t.sk. Lutera Akadēmija u.c. izglītības pasākumi). 

4. Misijas nozares darbības atbalstu.

5. Diakonijas nozares darbības atbalstu (t.sk. LELB diakonijas centrs).

6. Garīgās aprūpes nozares darbības atbalstu (t.sk. Mazirbes rekolekciju centrs). 

7. Jaunatnes nozares darbības atbalstu (t.sk. LELB Jauniešu centrs).

8. Sabiedrisko attiecību nozares atbalstu (t.sk. žurnāls „Svētdienas rīts” u.c. pasākumi).

9. Svētdienas skolas nozares darbības atbalstu.

10. Ārlietu nozares darbības atbalstu.

11. LELB  attiecības  ar  valsti,  GASN  un  kopīgo  vajadzību  finanšu  pārvaldību,
nozaru(  papildus  iepriekšējos  punktos  minētajām nozarēm arī  citas  LELB nozares
-Draudžu attīstības, Tiesību, Teoloģijas, Mūzikas un Liturģijas, Finanšu un Īpašumu
nozares)  darba  un  attīstības  plānošanas  organizēšanu  un  administratīvās  lietas
(Virsvaldes kanceleja).

II. Nosacījumi LELB kopīgo vajadzību budžeta veidošanā:
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1. LELB  kopīgo  vajadzību  budžeta  izdevumus  Virsvaldei  plānot  atbilstoši
paredzamajiem ienākumiem. Deficīts pieļaujams kādā no atsevišķiem perioda gadiem,
bet  periodā  kopumā  nodrošināms  bezdeficīta  budžets.  Nepieciešamības  gadījumā
lietojams iepriekšējo periodu uzkrājums.

2. Draudzēm  maksājumus  LELB  kopīgo  vajadzību  budžetā  veikt  atbilstoši  Sinodes
noteiktajam - reizi  mēnesī (draudzēm, kuru ienākumi ir virs EUR 400 mēnesī)  vai
ceturksnī (draudzēm, kuru ienākumi ir zem EUR 400 mēnesī)  10% no ienākumiem
jau  ienākumu  gūšanas  periodā,  atbilstoši  tikko  aizvadītā  mēneša  vai  ceturkšņa
ienākumiem.

3. Izdevumus, kurus nevar segt no draudžu ziedojumiem, segt no saimnieciskās darbības
ieņēmumiem un LELB dibināto uzņēmumu līdzekļiem.

4. Pārskatīt  draudžu  finansiālās  darbības  atskaiti  sadaļā  par  draudžu  īpašumu
apsaimniekošanas uzņēmumu ienākumiem un precizēt atskaišu sistēmu, lai nepieļautu
kļūdainus aprēķinus.

5. LELB  Virsvaldei  organizēt  LELB  kopīgo  vajadzību  nepieciešamības  un  pareizas
finanšu atskaites aizpildīšanas skaidrošanu draudzēm.

6. Veikt  nozaru  darba  pārskatīšanu,  padarot  to  efektīvāku  un  koncentrējoties  uz
prioritārajām nozarēm.

7. Kā prioritāri attīstāmas arī šajā periodā noteikt Izglītības un Misijas nozares. 

8. Atskaiti  par  budžeta  izpildi  un  turpmāko  plānu  draudzēm sniegt  1  reizi  gadā  līdz
1.maijam.

Noslēgums.

Jau otro starpsinožu periodu bija iespējama LELB finanšu situācijas stabilizācija un tika
atjaunots  visu nozaru darbs.  Ilgtspējas nodrošināšanai  nepieciešama LELB svarīgu nozaru
attīstības turpināšana. Mums kopīgi ir pietiekami resursu, lai to izdarītu, tāpēc LELB Sinode
aicina Virsvaldi, draudzes, LELB uzņēmumus un iestādes maksimāli efektīvi izmantot visus
savus resursus un savstarpēji sadarboties, lai nodrošinātu LELB attīstību. 
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