
 
LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI 
LUTERISKĀ BAZNĪCA PASAULĒ LUTERISKĀ BAZNĪCA PASAULĒ 

Paskaidrojuma raksts LELBP Darbības noteikumu Paskaidrojuma raksts LELBP Darbības noteikumu 
proponētajām maiņāmproponētajām maiņām

Krāsu nozīme salīdzinājuma dokumentā:Krāsu nozīme salīdzinājuma dokumentā:
rudzpuķu zilsrudzpuķu zils = Latvijas valsts likumu prasības vai advokāta ieteikumi = Latvijas valsts likumu prasības vai advokāta ieteikumi
lillā lillā = advokāta ieteikumi dēļ pēctecības jautājuma= advokāta ieteikumi dēļ pēctecības jautājuma
sarkanssarkans = no esošā svītrotais = no esošā svītrotais
zilszils = papildījumi / precizējumi = papildījumi / precizējumi
zaļšzaļš = maiņas = maiņas

Par citiem grozījumiemPar citiem grozījumiem

1. 1. Ievadā - advokāta ieteikumi pēctecības definēšanaiIevadā - advokāta ieteikumi pēctecības definēšanai  lillā krāsā

2. 2. Latvijas valsts likuma prasības Latvijas valsts likuma prasības rudzupuķu zilā krāsārudzupuķu zilā krāsā::
a. a. I nodaļā 1., 2., 6., 7.un 8. pants; I nodaļā 1., 2., 6., 7.un 8. pants; 
b. b. V nodaļas 5. pants; V nodaļas 5. pants; 
c. c. VIII nodaļas 11. un 12. pants; VIII nodaļas 11. un 12. pants; 
d. d. XI nodaļas 1. pants. XI nodaļas 1. pants. 

3. 3. Sekojoši grozījumi nav uzrādīti krāsās, lai nesaraibinātu dokumentu:Sekojoši grozījumi nav uzrādīti krāsās, lai nesaraibinātu dokumentu:
a. a. “Latvijas Evaņģēliski luteriskā Baznīca ārpus Latvijas” atvietota ar “Latvijas Evaņģēliski luteriskā Baznīca ārpus Latvijas” atvietota ar 

“Latvijas Evaņģēliski luteriskā Baznīca pasaulē” un “LELBĀL” atvietota “Latvijas Evaņģēliski luteriskā Baznīca pasaulē” un “LELBĀL” atvietota 
ar “LELBP” - jo Baznīca šo vārdu maiņu pieņēma Sinodālā balsojumā ar “LELBP” - jo Baznīca šo vārdu maiņu pieņēma Sinodālā balsojumā 
2020. gada rudenī;2020. gada rudenī;

b. b. Lai atspoguļotu precīzo nosaukumu piemēram:Lai atspoguļotu precīzo nosaukumu piemēram:
i. i. “Virsvalde” atvietota ar “Baznīcas Virsvalde”; “Virsvalde” atvietota ar “Baznīcas Virsvalde”; 
ii. ii. “Baznīcas Darbības noteikumi” atvietoti ar “LELBP Darbības “Baznīcas Darbības noteikumi” atvietoti ar “LELBP Darbības 

noteikumi”;noteikumi”;
iii. iii. “Prezidijs” atvietots ar “Baznīcas Virsvaldes Prezidijs”“Prezidijs” atvietots ar “Baznīcas Virsvaldes Prezidijs”
iv. iv. “Apgabala prāvests” atvietots ar “Apgabala garīgais vadītājs”;“Apgabala prāvests” atvietots ar “Apgabala garīgais vadītājs”;
v. v. “Bīskaps” atvietots ar “Baznīcas augstākais garīgais vadītājs” vietās, “Bīskaps” atvietots ar “Baznīcas augstākais garīgais vadītājs” vietās, 

kur to prasa saturs;kur to prasa saturs;
vi. vi. “Revidenti” atvietots ar “Revīzijas komisija”“Revidenti” atvietots ar “Revīzijas komisija”
vii. vii. ieturēta vienādu terminu lietošana - piem. “komisija” - “komiteja”, ieturēta vienādu terminu lietošana - piem. “komisija” - “komiteja”, 

Darbības noteikumu “maiņas” - “grozījumi” utt.Darbības noteikumu “maiņas” - “grozījumi” utt.
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4. 4. Parkārtojums:Parkārtojums:
a. a. I nodaļas 4 (I:4). pants saīsināts, jo teksts tagad atrodas Ievadā;I nodaļas 4 (I:4). pants saīsināts, jo teksts tagad atrodas Ievadā;
b. b. IV:4 panta oriģinālā versija pārcelta uz I nodaļu, kuŗā izveidots jauns IV:4 panta oriģinālā versija pārcelta uz I nodaļu, kuŗā izveidots jauns 

pants - 9., jo Baznīcas sadaļā nepieciešami ierakstīt, ka Baznīcai drīkst pants - 9., jo Baznīcas sadaļā nepieciešami ierakstīt, ka Baznīcai drīkst 
piederēt īpašumi. Līdz ar to IV:4 attiecīgi pārveidots;piederēt īpašumi. Līdz ar to IV:4 attiecīgi pārveidots;

c. c. IX:1 - svītrotā daļa pārcelta uz Ievadu.IX:1 - svītrotā daļa pārcelta uz Ievadu.

5. 5. Procesa precizējumi:Procesa precizējumi:
a. a. II:4 - papildinām, lai mainot adresi, nebūtu tā dēļ jārīko Sinodālu II:4 - papildinām, lai mainot adresi, nebūtu tā dēļ jārīko Sinodālu 

balsošanu;balsošanu;
b. b. IV:4 - precizējam procesu;IV:4 - precizējam procesu;
c. c. IV:5 un VII:1 svītrota “plenārsēde”, jo Baznīcas Virsvaldei pastāv iespēja IV:5 un VII:1 svītrota “plenārsēde”, jo Baznīcas Virsvaldei pastāv iespēja 

tikties biežāk izmantojot interneta iespējas;tikties biežāk izmantojot interneta iespējas;
d. d. IX:4 - dokumentus iesniedz vienai personai, ne visai Baznīcas Virsvaldei;IX:4 - dokumentus iesniedz vienai personai, ne visai Baznīcas Virsvaldei;
e. e. X:10 - skaidrības labad definēts apelācijas process.X:10 - skaidrības labad definēts apelācijas process.

6. 6. Terminu / amata skaidrojumi:Terminu / amata skaidrojumi:
a. a. par “bīskapu” - papildinājām III nodaļas virsrakstu “Baznīcas augstākais par “bīskapu” - papildinājām III nodaļas virsrakstu “Baznīcas augstākais 

garīgais vadītājs”, lai definētu, kas mūsu Baznīcā ir bīskaps un III:1 garīgais vadītājs”, lai definētu, kas mūsu Baznīcā ir bīskaps un III:1 
papildinājums skaidro, kāpēc savu bīskapu saucam par archibīskapu;papildinājums skaidro, kāpēc savu bīskapu saucam par archibīskapu;

b. b. par “garīdzniekiem” - agrāk Baznīca ordinēja tikai mācītājus un iesvētīja par “garīdzniekiem” - agrāk Baznīca ordinēja tikai mācītājus un iesvētīja 
evaņģēlistus, līdz ar to “garīdznieki” norādīja uz ordinētiem mācītājiem. evaņģēlistus, līdz ar to “garīdznieki” norādīja uz ordinētiem mācītājiem. 
Tā kā tagad “garīdznieku” pulkā pieder arī diakoni, grozīti sekojošie Tā kā tagad “garīdznieku” pulkā pieder arī diakoni, grozīti sekojošie 
panti: III:3; IV:3g; V:3c; VIII:7;panti: III:3; IV:3g; V:3c; VIII:7; X:3, 6, 7 un 8;  X:3, 6, 7 un 8; 

c. c. par “prāvestiem” - līdzīgi pantiem par bīskapu, “prāvests” ir amata par “prāvestiem” - līdzīgi pantiem par bīskapu, “prāvests” ir amata 
apzīmējums personai, kuŗu Apgabals ir ievēlējis par savu garīgo vadītāju. apzīmējums personai, kuŗu Apgabals ir ievēlējis par savu garīgo vadītāju. 
Amata apzīmējumu var piešķirt Baznīcas Virsvaldes Prezidijs (IV:3g Amata apzīmējumu var piešķirt Baznīcas Virsvaldes Prezidijs (IV:3g 
Baznīcas Virsvalde noteic amata apzīmējumus), tai apstiprinot Apgabala Baznīcas Virsvalde noteic amata apzīmējumus), tai apstiprinot Apgabala 
vēlēšanas rezultātus V:3b. Tā kā Baznīcas Virsvalde varētu arī nepiešķirt vēlēšanas rezultātus V:3b. Tā kā Baznīcas Virsvalde varētu arī nepiešķirt 
šo amata apzīmējumu, tad skaidrības labad amata apzīmējuma - “prāvesta” šo amata apzīmējumu, tad skaidrības labad amata apzīmējuma - “prāvesta” 
vietā lietots termins “Apgabala garīgais vadītājs” IV:8, VII:3 utt;vietā lietots termins “Apgabala garīgais vadītājs” IV:8, VII:3 utt;

d. d. IV:1 - paskaidrots termins “plenārsēde”;IV:1 - paskaidrots termins “plenārsēde”;
e. e. IV:3e IV:3e “Agenda” - daudziem neizprotams termins un tamdēļ tas aizvietots “Agenda” - daudziem neizprotams termins un tamdēļ tas aizvietots 

ar paskaidrojumu, kuŗu atkārtojam V:3c;ar paskaidrojumu, kuŗu atkārtojam V:3c;
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f. f. VIII:6 - Paplašinām jēdzienu “atbalstīt draudzi” - ne visi spēj finansiāli VIII:6 - Paplašinām jēdzienu “atbalstīt draudzi” - ne visi spēj finansiāli 
atbalstīt draudzi, bet to atbalsta caur savu kalpošanu. Nevēlamies ignorēt atbalstīt draudzi, bet to atbalsta caur savu kalpošanu. Nevēlamies ignorēt 
tā devuma svētību arī VIII:8.tā devuma svētību arī VIII:8.

7. 7. Prasības pēc precizējuma: Prasības pēc precizējuma: 
a. a. Ievads papildināts ar norādēm par balsojumu definīcijām.  Ievads papildināts ar norādēm par balsojumu definīcijām.  
b. b. III:8 kandidātiem Baznīcas augstākā garīgā vadītāja amatam nepieciešama III:8 kandidātiem Baznīcas augstākā garīgā vadītāja amatam nepieciešama 

darba pieredze mūsu Baznīcā un, kopš sākām ordinēt diakonus, ir darba pieredze mūsu Baznīcā un, kopš sākām ordinēt diakonus, ir 
nepieciešami precizēt, ka kandidātiem jābūt ordinētiem mācītājiem;nepieciešami precizēt, ka kandidātiem jābūt ordinētiem mācītājiem;

c. c. IV:8 - lai skaidrs, kuŗš var nozīmēt atvietotāju. Paplašinām iespējamo IV:8 - lai skaidrs, kuŗš var nozīmēt atvietotāju. Paplašinām iespējamo 
atvietotāju loku; atvietotāju loku; 

d. d. VII:1 - katrai draudzei jāpieder kādam Apgabalam;VII:1 - katrai draudzei jāpieder kādam Apgabalam;
e. e. VII:3 - nominē “mācītājus”, (agrāk ordinēja tikai mācītājus). Pamatojums VII:3 - nominē “mācītājus”, (agrāk ordinēja tikai mācītājus). Pamatojums 

šai maiņai: lai vadītu Apgabalu, nepieciešama pieredze vadīt draudzi. šai maiņai: lai vadītu Apgabalu, nepieciešama pieredze vadīt draudzi. 
(Diakoni darbojas Apgabala garīgā vadītāja vai draudzes mācītāja (Diakoni darbojas Apgabala garīgā vadītāja vai draudzes mācītāja 
uzraudzībā (IX:7));uzraudzībā (IX:7));

f. f. VII:5 - laikā, kad nav neparasti cilvēkam dzīvot daļu laiku vienā vietā un VII:5 - laikā, kad nav neparasti cilvēkam dzīvot daļu laiku vienā vietā un 
daļu laiku citā, precizējam, ka balsstiesības ir tiem Baznīcas Virsvaldes daļu laiku citā, precizējam, ka balsstiesības ir tiem Baznīcas Virsvaldes 
locekļiem, kas ir tā Apgabala ievēlēti;locekļiem, kas ir tā Apgabala ievēlēti;

g. g. V:4 - precizējums par lēmumu pieņemšanu Baznīcas Virsvaldes Prezidija V:4 - precizējums par lēmumu pieņemšanu Baznīcas Virsvaldes Prezidija 
sēdēs;sēdēs;

h. h. IX:3 - nepieciešami precizēt kāda izglītība pieprasīta; formulējums IX:3 - nepieciešami precizēt kāda izglītība pieprasīta; formulējums 
saskaņots ar IX:2;saskaņots ar IX:2;

i. i. X:7 - lai skaidrs, kuŗš var atlaist garīdznieku;X:7 - lai skaidrs, kuŗš var atlaist garīdznieku;
j. j. X:8 - atvietojām “tiesības” ar vārdu “ordināciju”, jo te ir runa par “de-X:8 - atvietojām “tiesības” ar vārdu “ordināciju”, jo te ir runa par “de-

frocking”. Pantu papildinām, lai skaidrs, ka lēmums nav pārsūdzams; frocking”. Pantu papildinām, lai skaidrs, ka lēmums nav pārsūdzams; 

8. 8. Papildinājumi / jaunumi / labojumi:Papildinājumi / jaunumi / labojumi:
a. a. I:5 - papildinām ar “ bīskapa zizli un bīskapa amata krustu”;I:5 - papildinām ar “ bīskapa zizli un bīskapa amata krustu”;
b. b. I:9 - papildinām, ko Baznīca drīkst darīt; I:9 - papildinām, ko Baznīca drīkst darīt; 
c. c. IV:3p un 3r - ierakstīti Baznīcas Virsvaldes pienākumi, kas bijusi IV:3p un 3r - ierakstīti Baznīcas Virsvaldes pienākumi, kas bijusi 

Baznīcas prakse, bet nekur līdz šim netika uzrādīti;Baznīcas prakse, bet nekur līdz šim netika uzrādīti;
d. d. V:3d - papildinām ar “apgabaliem un fondiem”;V:3d - papildinām ar “apgabaliem un fondiem”;
e. e. V:3f - papildinām ar “draudzēm”, jo Baznīcai nepieciešams saraksts ar V:3f - papildinām ar “draudzēm”, jo Baznīcai nepieciešams saraksts ar 

Baznīcai piederošām draudzēm; Baznīcai piederošām draudzēm; 
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f. f. VIII:6 - lai  cilvēks tiktu uzņemts draudzē, viņam jābūt  kristītam. Tā VIII:6 - lai  cilvēks tiktu uzņemts draudzē, viņam jābūt  kristītam. Tā 
kā luterticībā ir divi sakramenti - kristība un Svētais vakarēdiens - tad kā luterticībā ir divi sakramenti - kristība un Svētais vakarēdiens - tad 
precizējam, ka regulāri jāsaņem Svētais vakarēdiens;precizējam, ka regulāri jāsaņem Svētais vakarēdiens;

g. g. IX:8 - nepieciešams papildinājums, lai būtu skaidrs nosacījums, kas  IX:8 - nepieciešams papildinājums, lai būtu skaidrs nosacījums, kas  
uzskaitāms Baznīcas aktīvo garīdznieku sarakstā. uzskaitāms Baznīcas aktīvo garīdznieku sarakstā. 

9. 9. Laiku tecējumā:Laiku tecējumā:
a. a. IV:5 un V:4 - gan Baznīcas Virsvaldes sēdes, gan arī Baznīcas Virsvaldes IV:5 un V:4 - gan Baznīcas Virsvaldes sēdes, gan arī Baznīcas Virsvaldes 

Prezidija sēdes var notikt attālināti, līdz ar to svarīgi precizēt  nepieciešamo Prezidija sēdes var notikt attālināti, līdz ar to svarīgi precizēt  nepieciešamo 
balsu skaitu tās lēmumiem;balsu skaitu tās lēmumiem;

b. b. VII:3 - lai gan Baznīcas prakse ir bijusi, ka Apgabala garīgā vadītāja VII:3 - lai gan Baznīcas prakse ir bijusi, ka Apgabala garīgā vadītāja 
amata pildītāji ir ordinēti mācītāji, ja kāda Apgabala apstākļos tas nav amata pildītāji ir ordinēti mācītāji, ja kāda Apgabala apstākļos tas nav 
iespējams, paredzam rīcību izņēmuma gadījumos;iespējams, paredzam rīcību izņēmuma gadījumos;

c. c. IX:4 - pieredze rādījusi, ka šādas izziņas ir nepieciešamas;IX:4 - pieredze rādījusi, ka šādas izziņas ir nepieciešamas;
d. d. X:9 - ir bijusi pieredze, ka grūtības var radīt nevien garīdznieki, bet arī X:9 - ir bijusi pieredze, ka grūtības var radīt nevien garīdznieki, bet arī 

draudzes.draudzes.
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