
 
LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI 
LUTERISKĀ BAZNĪCA PASAULĒ LUTERISKĀ BAZNĪCA PASAULĒ 

2021. gada 29. jūnijā2021. gada 29. jūnijā
Mīļās draudzes!Mīļās draudzes!
Jums nosūtām informāciju par mūsu Baznīcas Darbības noteikumu grozījumiem, kuŗi Jums nosūtām informāciju par mūsu Baznīcas Darbības noteikumu grozījumiem, kuŗi 

jāapstiprina ar Sinodālu balsojumu. jāapstiprina ar Sinodālu balsojumu. 
Sakarā ar notikušo mūsu Baznīcas nosaukuma maiņu un ar Baznīcas reģistrācijas Sakarā ar notikušo mūsu Baznīcas nosaukuma maiņu un ar Baznīcas reģistrācijas 

procesiem Latvijā, lai tur iegūtu pilntiesīgas Baznīcas tiesības, Baznīcas Virsvalde procesiem Latvijā, lai tur iegūtu pilntiesīgas Baznīcas tiesības, Baznīcas Virsvalde 
ir izstrādājusi grozījumus Baznīcas Darbības noteikumos.  Tie atspoguļo Baznīcas  ir izstrādājusi grozījumus Baznīcas Darbības noteikumos.  Tie atspoguļo Baznīcas  
nosaukuma maiņu un piemēro mūsu Darbības noteikumus Latvijas likumu prasībām. nosaukuma maiņu un piemēro mūsu Darbības noteikumus Latvijas likumu prasībām. 
Izmantojot šo izdevību, Baznīcas Virsvalde iesaka reizē pieņemt grozījumus, kas precizē Izmantojot šo izdevību, Baznīcas Virsvalde iesaka reizē pieņemt grozījumus, kas precizē 
pantus, kuŗu formulējums vairs neatbilst mūsdienu praksei vai vajadzībām.pantus, kuŗu formulējums vairs neatbilst mūsdienu praksei vai vajadzībām.

Vislielākie grozījumi veikti Darbības noteikumu Ievadā un I. nodaļā. Pēc advokāta Vislielākie grozījumi veikti Darbības noteikumu Ievadā un I. nodaļā. Pēc advokāta 
ieteikuma, Ievads ir papildināts ar rindkopām, kas norāda uz mūsu pēctecību. Tas būtiski ieteikuma, Ievads ir papildināts ar rindkopām, kas norāda uz mūsu pēctecību. Tas būtiski 
palīdzētu mūsu Baznīcas reģistrācijai Latvijā, lai mēs tiktu atzīti kā jau pastāvoša palīdzētu mūsu Baznīcas reģistrācijai Latvijā, lai mēs tiktu atzīti kā jau pastāvoša 
Baznīca, kuŗas saknes ir Latvijas pirmās neatkarības laikā. Baznīca, kuŗas saknes ir Latvijas pirmās neatkarības laikā. 

Pārejās izmaiņas precizē terminus un nosaukumus, piemēram, Pārejās izmaiņas precizē terminus un nosaukumus, piemēram, aizstājam terminu aizstājam terminu 
“laicīgais” ar “lajs”, novērtējot mūsu laju garīgo pienesumu Baznīcas garīgajā dzīvē. “laicīgais” ar “lajs”, novērtējot mūsu laju garīgo pienesumu Baznīcas garīgajā dzīvē. 
Lūdzam ievērot, ka sekojam Latvijas pareizrakstībai, jo Darbības noteikumi jāiesniedz Lūdzam ievērot, ka sekojam Latvijas pareizrakstībai, jo Darbības noteikumi jāiesniedz 
Latvijas valsts iestādēm.Latvijas valsts iestādēm.

Pielikumā ir trīs dokumenti: Pielikumā ir trīs dokumenti: 
1. 1. proponētais Darbības noteikumu variants; proponētais Darbības noteikumu variants; 
2. 2. dokumenta esošā un proponētā redakcija paralēli salīdzināšanai. Darbības noteikumu dokumenta esošā un proponētā redakcija paralēli salīdzināšanai. Darbības noteikumu 

esošā redakcijā lapas ir numerētas 1, 2, 3. utt. Savukārt, Darbības noteikumu proponētajā esošā redakcijā lapas ir numerētas 1, 2, 3. utt. Savukārt, Darbības noteikumu proponētajā 
redakcijā  1a, 2a, 3a utt; redakcijā  1a, 2a, 3a utt; 

3. 3. paskaidrojuma raksts. paskaidrojuma raksts. 
Lūdzam iepazīties ar Darbības noteikumu jauno variantu, to pārrunājot Draudzes Lūdzam iepazīties ar Darbības noteikumu jauno variantu, to pārrunājot Draudzes 

valdē / padomē un draudzē. valdē / padomē un draudzē. 
Ar jautājumiem varat vērsties pie sava Apgabala garīgā vadītāja. Piedāvājam arī Ar jautājumiem varat vērsties pie sava Apgabala garīgā vadītāja. Piedāvājam arī 

iespēju tikties ar Darbības noteikumu komisiju ZOOM: 15. jūlijā pulksten 17:30 vai 3. iespēju tikties ar Darbības noteikumu komisiju ZOOM: 15. jūlijā pulksten 17:30 vai 3. 
augustā pulksten 11:00 pēc Klīvlandes laika (EDT). augustā pulksten 11:00 pēc Klīvlandes laika (EDT). 

Sinodālā balsošana notiks 2021. gadā no 9.-13. augusta.Sinodālā balsošana notiks 2021. gadā no 9.-13. augusta.

Baznīcas Virsvaldes vārdā,Baznīcas Virsvaldes vārdā,
Darbības noteikumu komisija:Darbības noteikumu komisija:
 prāveste Dr. Sarma Eglīte prāveste Dr. Sarma Eglīte
 prāveste Ieva Puriņa prāveste Ieva Puriņa
 prāveste Anita Vārsberga-Pāža prāveste Anita Vārsberga-Pāža
 archibīskape Lauma Zušēvica ex officio archibīskape Lauma Zušēvica ex officio

Pieeja zoom:  https://us02web.zoom.us/j/85678671085 - Meeting ID: 856 7867 1085, Pieeja zoom:  https://us02web.zoom.us/j/85678671085 - Meeting ID: 856 7867 1085, 
vai zvanot:  +1 646 558 8656 ASV vai zvanot:  +1 646 558 8656 ASV 


