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VIRSVALDES NOTEIKUMI
“PAR DRAUDZES PADOMES, VALDES UN REVIDENTU VĒLĒŠANĀM”
1. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI
1.1. Katra draudze ievēl 10–30 draudzes padomes locekļu un, ja nepieciešams, līdz 10
kandidātiem, kā arī revidentus. Ievēlamās draudzes padomes un revidentu skaitu un
darbības laiku nosaka draudzes sapulce; darbības laiks var būt 3–7 gadi. Īpašos gadījumos
iecirkņa prāvests var atļaut draudzes padomē ievēlēt 5–9 locekļus, kā arī atļaut noteikt
draudzes padomes darbības laiku, kas ir mazāks par 3 gadiem. Draudzēs, kurās draudzes
mācītājs ir prāvests, šādu atļauju dod diecēzes bīskaps.
1.2. Draudzes padomē ir jābūt pārstāvētām draudzes darba nozarēm.
1.3. Vēlēšanās var kandidēt balsstiesīgi un pilngadīgi draudzes locekļi, kuriem draudzē ir
laba slava, kuri mīl Baznīcu regulāri piedalās draudzes dievkalpojumos un saņem
Sv. Vakarēdienu.
1.4. Balsstiesīgi ir visi pilngadīgie draudzes locekļi, kuri vismaz vienu gadu ir draudzes
locekļi un ir samaksājuši ikgadējo ziedojumu par iepriekšējo kalendāro gadu. Pirms
vēlēšanām draudzes valde pārbauda vēlētāju balsstiesības un nodrošina, ka lēmumus
pieņem tikai balsstiesīgi draudzes locekļi. Vēlētājs var balsot personiski un vienreiz par
katru jautājumu.
1.5. Balsstiesīgas nav personas, uz kurām attiecas Satversmes 29. un 30. pantā minētie
nosacījumi. Noteikums par draudzes locekļa viena gada balsstiesību iegūšanu neattiecas
uz tikko dibinātām vai atjaunotām draudzēm to pirmajā darbības gadā.
2. DRAUDZES PADOMES,
SAGATAVOŠANA

VALDES

UN

REVIDENTU

VĒLĒŠANU

2.1. Katras draudzes padomes pienākums ir sekot līdzi iepriekš noteiktajam padomes un
revidentu pilnvaru termiņam un laikus sākt jaunas draudzes padomes un revidentu
vēlēšanu sagatavošanu.
2.2. Savlaicīgi, pirms draudzes padomes un revidentu vēlēšanām draudzes sapulce:
1) ievēl Nominācijas komisiju, kuras vadītājs ir draudzes mācītājs;
2) nepieciešamības gadījumā pārskata ievēlamās draudzes padomes un revidentu, kā arī
rezerves kandidātu skaitu un darbības laiku.
1. piezīme. Ievēlamo skaits un darbības laiks, par kādu pieņemts lēmums, ir spēkā līdz
cita lēmuma pieņemšanai.
2.piezīme. Draudzes padome pieņem lēmumu virzīt uz draudzes sapulci lēmumprojektu
par izmaiņām draudzes padomes un/vai revidentu skaitliskajā sastāvā, un/vai draudzes
padomes un revidentu pilnvaru termiņā. 5 darba dienu laikā pēc šī lēmuma pieņemšanas,
draudzes garīdznieks to ievada LELB elektroniskajā sistēmā, tādejādi informējot
iecirkņa prāvestu. Iecirkņa prāvestam ir pienākums sniegt savu viedokli 5 darba dienu
laikā. Lēmumprojekts var tikt virzīts izskatīšanai draudzes sapulcē, tikai pēc
saskaņošanas ar iecirkņa prāvestu.
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2.3. Draudzes padome un revidenti vismaz 3 mēnešus pirms savu pilnvaru termiņa beigām
nosaka draudzes padomes un revidentu vēlēšanu laiku un vietu. Lēmumu paziņo
iecirkņa prāvestam 5 darba dienu laikā, ievadot to LELB elektroniskajā sistēmā.
2.4. Nominācijas komisija:
1) nosaka ievēlamās draudzes padomes amatus uz kuriem tiek aicināti kandidēt
balsstiesīgie un pilngadīgie draudzes locekļi, kuri ir gatavi uzņemties atbildīgu
kalpošanu draudzes padomē. Draudzes padomes locekļu kandidātu sarakstā ir jābūt
draudzes nozaru (piem., svētdienas skolas, mūzikas dzīves, jauniešu darba,
diakonijas, dāmu komitejas u.c.) vadītājiem vai pārstāvjiem;
2) revidentu kandidātu aicināšana notiek saskaņā ar esošo revidentu ierosinājumiem
vai vadlīnijām. Par draudzes revidentiem nedrīkst ievēlēt draudzes padomes locekļus,
kā arī nav ieteicams ievēlēt iepriekšējās draudzes valdes locekļus;
3) aicina atbilstošus kandidātus ievēlamajai draudzes padomei un revidentiem. Ja
atbilstošais kandidāts ir Nominācijas komisijas loceklis, viņu aicina draudzes
mācītājs vai mācītāja p.i.;
4) vismaz 2 mēnešus pirms draudzes padomes un revidentu vēlēšanām izveido
aicināto kandidātu sarakstus. Kandidāti draudzes padomes sarakstā uzņemami
atbilstoši draudzes padomes amatiem un ar pašu kandidātu piekrišanu. Kandidātu
skaits draudzes padomes un revidentu sarakstos nedrīkst būt mazāks par iepriekš
noteikto padomes locekļu, revidentu un rezerves kandidātu skaitu.
1. piezīme. Draudzes mācītājs vai mācītāja p.i. izvērtē kandidātu labo slavu draudzē
saskaņā ar LELB Satversmes 29., 30. un 120. pantu. Nepieciešamības gadījumā
atzinumu par kandidāta labo slavu dod iecirkņa prāvests.
2. piezīme. Ja Nominācijas komisija ir liegusi tiesības kandidēt kādam LELB Satversmes
32. pantā minētajiem nosacījumiem atbilstošam draudzes loceklim, iecirkņa prāvests
šo lēmumu izskata līdz draudzes padomes vēlēšanām. Iebildumus par Nominācijas
komisijas izvirzītajiem kandidātiem var iesniegt prāvestam ne vēlāk kā vienu mēnesi
pirms draudzes padomes un revidentu vēlēšanām.
3. piezīme. Prāvestam ir tiesības nepieciešamības gadījumā uzņemties Nominācijas
komisijas vadību. Šādā gadījumā prāvests izvērtē kandidātu labo slavu draudzē
saskaņā ar LELB Satversmes 29. un 30. pantu.
4.piezīme. Pirms 4.apakšpunktā minētā kandidātu saraksta publiskošanas draudzē,
draudzes garīdznieks iepazīstina ar to iecirkņa prāvestu, ievadot kandidātu datus
LELB elektroniskajā sistēmā. Iecirkņa prāvestam ir pienākums sniegt savu viedokli
5 darba dienu laikā. Kandidātu saraksta publiskošana draudzē ir iespējama tikai pēc
prāvesta pozitīva atzinuma saņemšanas.
2.5. Pirms vēlēšanām var notikt pašreizējās draudzes padomes sēde, kurā kopīgi ar draudzes
padomes locekļu kandidātiem tiek pārrunāts turpmākais draudzes padomes darbs.
2.6. Katrā svētdienas dievkalpojumā vismaz 1 mēnesi pirms vēlēšanām tiek ziņots par
vēlēšanu laiku un vietu. Šo informāciju var novietot pie draudzes ziņojumu dēļa.
Kandidātu sarakstam vismaz 2 nedēļas pirms draudzes padomes vēlēšanām ir jābūt
novietotam pie draudzes ziņojumu dēļa.
3. DRAUDZES PADOMES UN REVIDENTU VĒLĒŠANU NORISE
3.1. Draudzes padomes un revidentu vēlēšanas vada un par vēlēšanu tehnisko nodrošinājumu
atbild draudzes valde. Pirms vēlēšanām draudzes valde pārskata draudzes locekļu
sarakstu, pievienojot atzīmi par draudzes locekļa balsstiesībām.
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3.2. Draudzes padomes un revidentu vēlēšanu sapulci vada draudzes mācītājs vai mācītāja
p.i., un sakarā ar draudzes padomes un revidentu vēlēšanām tai ir šādi darba kārtības
punkti:
1) protokolētāja un balsu skaitīšanas komisijas ievēlēšana (balsu skaitīšanas
komisijā ieteicams ievēlēt vismaz 3 cilvēkus);
2) iepriekšējās draudzes padomes un revidentu atskaite;
3) draudzes iepazīstināšana ar draudzes padomes locekļu un revidentu kandidātiem
(nodrošina Nominācijas komisija);
4) draudzes padomes un revidentu vēlēšanas.
3.3. Draudzes padomes un revidentu vēlēšanas notiek draudzes sapulcē, balsojot aizklāti.
Vēlētājiem izsniedz iepriekš sagatavotus draudzes padomes un revidentu kandidātu
sarakstus, kuros vēlētāji izsvītro, viņuprāt, neatbilstošos kandidātus. Sarakstā jāpaliek
tādam draudzes padomes locekļu un revidentu, kā arī rezerves kandidātu skaitam, kas
nepārsniedz iepriekš noteikto skaitu. Sarakstus vēlētāji iemet urnā vai nodod balsu
skaitītājiem, kas pēc draudzes padomes vēlēšanām nekavējoties saskaita balsis. Balsu
skaitītāji paraksta sēdes protokolu, apliecinot, ka tajā uzrādītais balsu skaits ir pareizs.
3.4. Ievēlēti ir kandidāti, kas ir ievēlēti ar vienkāršu balsu vairākumu (50% plus viena balss),
kuri, sarindoti pēc iegūtā balsu skaita, iekļaujas noteiktajā draudzes padomes locekļu un
rezerves kandidātu skaitā. Ja divi vai vairāk kandidātu ir saņēmuši vienādu balsu skaitu,
kandidāti vienojas, kurš ieņem amatu. Ja vienoties nav iespējams, lēmumu pieņem
prāvests.
3.5. Draudzes padomes un revidentu vēlēšanu rezultātus ieinteresētās personas var pārsūdzēt
sava iecirkņa prāvestam 14 dienu laikā kopš draudzes padomes un revidentu vēlēšanu
dienas. Draudzēs, kurās iecirkņa prāvests ir mācītājs, draudzes locekļi vēlēšanu
rezultātus var pārsūdzēt diecēzes bīskapam. Ja prāvests vai bīskaps konstatē nopietnus
LELB Satversmes vai šo noteikumu pārkāpumus, diecēzes Kapituls nākamajā sēdē
pieņem lēmumu par draudzes padomes un revidentu vēlēšanu rezultātu atcelšanu.
3.6. Ievēlētās draudzes padomes, valdes un revidentu pilnvaras stājas spēkā ar viņu ievešanu
amatā. Līdz ievešanai amatā ievēlētajai draudzes padomei ir tiesības ievēlēt jaunu
draudzes valdi.
3.7. Ja draudzes sapulcē ir ievēlēti vairāki draudzes revidenti, 3 dienu laikā pēc vēlēšanām
viņi no sava vidus ievēl draudzes revīzijas priekšsēdētāju.
4. DRAUDZES VALDES VĒLĒŠANU NORISE
4.1. Draudzes padome pirmajā sēdē, kurai jānotiek, ne vēlāk kā 8 dienas pēc jaunās draudzes
padomes ievēlēšanas, saskaņā ar LELB Satversmes 36. un 44. pantu ievēl jaunās draudzes
valdes locekļus. Draudzes padome var ievēlēt valdē arī balsstiesīgus draudzes locekļus,
kuri nav draudzes padomē. Šādā gadījumā šiem valdes locekļiem draudzes padomes sēdēs
nav balsstiesību.
Piezīme. Draudzes valdē atļauts ievēlēt draudzes padomes vai revidentu vēlēšanās
ievēlētos kandidātus (pozitīvu balsojumu saņēmušos).
4.2. Draudzes padome var ievēlēt arī draudzes valdes priekšnieku, kurš darbojas saskaņā ar
LELB Satversmes 49. pantu. Draudzes priekšnieka un draudzes valdes priekšnieka amatu
var pildīt viena un tā pati persona.
4.3. Draudzes mācītājs vai mācītāji pēc sava amata ir draudzes padomes un valdes locekļi.
4.4. Draudzes valdē ietilpst draudzes priekšnieks vai draudzes valdes priekšnieks un
mantzinis, pārējos amatus valdē draudzes padome nosaka pati.
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5. DRAUDZES PADOMES, VALDES UN REVIDENTU VĒLĒŠANU PĀRBAUDE
5.1. Nākamajā dienā pēc draudzes padomes un revidentu vai valdes vēlēšanām draudzes
garīdznieks ievada vēlēšanu datus LELB elektroniskajā sistēmā. Iecirkņa prāvests 5
darba dienu laikā caurskata vēlēšanu rezultātus LELB elektroniskajā sistēmā un
apstiprina, ka vēlēšanas ir notikušas, ievērojot pirmsvēlēšanu procedūrā panāktās
vienošanās, un elektroniski nodod vēlēšanu rezultātus tālāk pārbaudei LELB Virsvaldē.
LELB Virsvalde pārbauda draudzes padomes, valdes un revidentu vēlēšanu norises un
rezultātu atbilstību LELB Satversmei un šiem noteikumiem.
5.2. LELB Virsvalde nākamajā sēdē, ne vēlāk kā 2 nedēļas pēc visu nepieciešamo
dokumentu saņemšanas, pieņem lēmumu par draudzes padomes, valdes un revidentu
vēlēšanu rezultātu apstiprināšanu.
5.3. Pēc draudzes padomes, revidentu un valdes vēlēšanu rezultātu apstiprināšanas LELB
Virsvalde:
a) saskaņā ar Reliģisko organizāciju likumu 2 nedēļu laikā datus par valdes sastāva
izmaiņām iesniedz LR Uzņēmumu reģistram.
b) Divu darba dienu laikā, informāciju par apstiprināšanu ievada LELB elektroniskajā
sistēmā.
Pēc elektroniskā apstiprinājuma saņemšanas informācija par padomes, revidentu un
valdes sastāvu tiek izlikta pie draudzes ziņojuma dēļa.
5.4. Ja LELB Virsvalde neapstiprina draudzes padomes, revidentu un valdes vēlēšanas,
LELB Kapituls uzdod atkārtoti veikt draudzes padomes, valdes un revidentu vēlēšanas
kopumā vai atsevišķas draudzes padomes, draudzes revidentu vai draudzes valdes
vēlēšanas.
6. DRAUDZES PADOMES IEVEŠANA AMATĀ
6.1. Pēc draudzes padomes vēlēšanu rezultātu apstiprināšanas draudzes mācītājs viena
mēneša laikā draudzes dievkalpojumā draudzes padomi un revidentus ieved amatā,
pieņemot draudzes padomes locekļu un revidentu svinīgo solījumu, aizlūdzot un svētījot
draudzes padomi un revidentus kalpošanai. Svinīgā solījuma teksts:
“Apsolos uzticīgi un uzcītīgi pildīt man uzticētos amata pienākumus saskaņā ar Dieva
Vārdu, Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas mācību un Satversmi. Apņemos kalpot
draudzes mācītāja vadībā un ievērot Virsvaldes, diecēzes bīskapa un prāvesta
norādījumus. Apņemos sekmēt un veicināt Evaņģēlija vēsts izplatīšanu tautā un ar visu
savu dzīvi vārdos un darbos dot citiem labu priekšzīmi.”
Svinīgā solījumu tekstu draudzes padomes locekļi un revidenti apliecina ar savu
parakstu.
6.2. Iepriekšējā draudzes padome, valde un revidenti ievešanas dienā jaunajai draudzes
padomei, valdei un revidentiem nodod draudzes dokumentāciju un materiālās vērtības.
Par to tiek sastādīts pieņemšanas–nodošanas akts.
7. INTEREŠU KONFLIKTU NOVĒRŠANA
7.1. Draudzes padomes, valdes un revidentu ievēlēšanas procesā draudzes mācītāja un
nominācijas komisijas uzdevums ir novērst interešu konflikta rašanos. Tas nozīmē, ka:
- par draudzes padomes locekļiem nedrīkst nominēt un ievēlēt personas, kas atrodas
savstarpējā radniecībā vai radniecībā ar draudzes revidentiem;
- par draudzes revidentiem nedrīkst nominēt un ievēlēt personas, kas atrodas savstarpējā
radniecībā vai radniecībā ar draudzes padomes locekļiem;
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- par draudzes padomes locekļiem un revidentiem nedrīkst nominēt un ievēlēt personas, kas
atrodas radniecībā ar draudzes dibinātu un/ vai tai piederošu juridisku personu vadītājiem
vai algotiem draudzes darbiniekiem.
7.2. Aizpildot šo noteikumu 2.4. punkta 4.piezīmē minēto elektroniskās informācijas
dokumentu, obligāti norādāma kandidātu savstarpējā radniecība. Iecirkņa prāvestam ir
tiesības, ievērojot šeit minētos interešu konflikta ierobežojumus, atsevišķiem
kandidātiem liegt kandidēšanu.
7.3. Potenciālā interešu konfliktā iesaistītā persona var tikt nominēta pie nosacījuma, ja otra
persona, kas ar pirmo ir radniecībā, paraksta saistību rakstu par to, ka pirmās ievēlēšanas
gadījumā, atkāpsies no amata.
7.4. Draudzes garīdzniekam, jāievēro LELB Noteikumos par mācītāju kalpošanu 29.pantā
noteiktie ierobežojumi.
Piezīme. Jēdziena „radinieks” saturs ir jāsaprot šādi - tēvs, māte, vecāmāte, vecaistēvs,
bērns, mazbērns, adoptētais, adoptētājs, brālis, māsa, pusmāsa, pusbrālis, laulātais.
7.5. Šo noteikumu labojumi stājas spēkā ar tā apstiprināšanu Virsvaldē un attiecas uz visām
vēl nenotikušajām draudžu padomju un revidentu vēlēšanām.

LELB Virsvaldes sekretārs

Romāns Ganiņš

5

