Latviešu evaņģēliski luteriskās draudzes Vašingtonā, D.C.

SATVERSME UN DARBĪBAS NOTEIKUMI
Spēkā ar 1976. g. 23. februāri;
draudzes pilnsapulces mainīti 2007. g. 11. februārī
un 2011. g. 20. martā.

Visur Satversmē un Darbības noteikumos minētās personas un
amatu pildītāji var būt sieviešu vai vīriešu kārtas.

SATVERSME
I DAĻA

NOSAUKUMS UN MĒRĶI

1. pants

Draudzes nosaukums ir "Latviešu evaņģēliski luteriskā draudze
Vašingtonā, D.C."

2. pants

Draudze ir bezpeļņas juridiska persona, inkorporēta 1953. gada
17. februārī, Vašingtonā, D.C..

3. pants

Draudzes padomes locekļi ir draudzes likumīgie pilnvarnieki.

4. pants

Draudzes mērķi ir:
a. sludināt Dieva vārdu;
b. pulcināt latviešus un latviešu izcelsmes luterticīgas personas un to
piederīgos, kas atzīst nepārgrozīto Augsburgas konfesiju par vienīgo
savas ticības un dzīves pamatu;
c. veicināt ar Dieva vārdu un svētajiem sakramentiem ticības
stiprināšanu, jo sevišķi jaunatnē;
d. iekārtot un uzturēt svētdienas skolu jaunatnei;
e. aprūpēt un pabalstīt trūkumcietējus;
f. uzturēt ciešas saites ar Latviešu evaņģēliski luteriskās Baznīcas
Amerikā (LELBA) un citām latviešu draudzēm ASV;
g. veicināt sadarbību ar ev. lut. baznīcas Amerikā amerikāņu draudzēm;
h. saglabāt un izkopt latviešu tautas gara vērtības un pulcināt
Vašingtonas, D.C. apkārtnes latviešus, latviešu izcelsmes personas un
latviešu draugus.
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II DAĻA

TICĪBA
Mūsu draudze kā Kristus un Viņa evaņģēlija organizēta draudze atzīst
Vecās un Jaunās Derības kanoniskās grāmatas par savu vienīgo mācības
un dzīves pamatu un pieņem kā svēto rakstu skaidrojumus kristīgās
draudzes vēstures gaitā izcēlušās tā sauktās Apustuļu, Nīkajas un
Atanazija ticības apliecības, nepārgrozīto Augsburgas konfesiju, Mārtiņa
Lutera Mazo katķismu un citus Vienprātības grāmatā "Liber Concordiae"
sakopotos rakstus.

III DAĻA

PIEDERĪBA SINODEI UN SABIEDRISKI-KULTŪRĀLĀM
ORGANIZĀCIJĀM

1. pants

Draudze pieder pie Latviešu evaņģēliski luteriskās Baznīcas Amerikā
(LELBA) un darbojas Vašingtonas, D.C. apkārtnē. Draudze atzīst Latvijas
evaņģēliski luteriskās Baznīcas ārpus Latvijas archibīskapu par savu
augstāko garīgo vadītāju. Draudzes attiecības ar LELBA nosaka šīs
Baznīcas satversme. Draudzei ir saistoši Baznīcas sinodes un pārvaldes
lēmumi.

2. pants

Draudze var iestāties, vai sadarboties, ar citām garīgām un sabiedriskikultūrālām organizācijām, ja šo organizāciju darbība nav vērsta pret
LELBA satversmi un šīs draudzes satversmi.

IV DAĻA

DRAUDZES LOCEKĻI

1. pants

Par draudzes locekļiem var būt personas, kas:
a. ir iesvētītas;
b. deklarē, ka viņas atzīst Svētos Rakstus, nepārgrozīto Augsburgas
konfesiju un Mārtiņa Lutera Mazo katķismu par savas ticības un dzīves
pamatu;
c. apmeklē draudzes dievkalpojumus un lieto svētos sakramentus;
d. nepiekopj nemorālisku dzīves veidu;
e. atzīst draudzes satversmi, darbības noteikumus un baznīcas paražas;
f. apliecina, ka nav citas draudzes locekļi.

2. pants

Draudzes locekļu bērni, kuŗi ir kristīti, bet nav vēl iesvētīti, pieder pie
draudzes ar ierobežotām tiesībām. Vecāku uzdevums ir audzināt savus
bērnus kristīgās ticības garā.

3. pants

Personas, kas vēlas iestāties draudzē, iesniedz draudzes mācītājam
rakstveida pieteikumu, izpildot attiecīgu draudzes veidlapu. Tās personas,
kas pārnāk no kādas citas draudzes, pieteikumam pievieno agrākās
draudzes atsauksmi.

4. pants

Citu ticību piederīgos var uzņemt draudzē pēc iepriekšējas pārbaudes, ko
izdara draudzes mācītājs.
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5. pants

Katra draudzes locekļa pienākums ir iespēju robežās materiāli atbalstīt
draudzes pasākumus un kārtīgi maksāt draudzes nodevas.

6. pants

Draudzes locekļiem ir tiesības:
a. savās garīgās vajadzībās griezties pie draudzes mācītāja;
b. slimības, nespēka un trūkuma gadījumos saņemt laicīgo pabalstu,
draudzes iespēju robežās;
c. piedalīties visās draudzes sapulcēs;
d. vēlēt un tikt ievēlētiem draudzes amatos;
e. sūtīt savus bērnus draudzes svētdienas skolā;
f. izmantot draudzes iestādījumus.

7. pants

Saskaņā ar draudzes padomes lēmumu no draudzes var izslēgt:
a. Dieva noliedzējus un Dieva vārda, sakramentu, kristīgo paražu un
baznīcas zaimotājus un nicinātājus;
b. personas, kas, padomes vērtējumā, dzīvo Kristus draudzei piedauzīgu,
netikumisku un noziedzīgu dzīvi un pēc pamācības nelabojas.
Par draudzes locekļa izslēgšanu vai atpakaļ uzņemšanu draudzē jāziņo
apgabala prāvestam.

8. pants

Ikviena draudzes locekļa pienākums ir apmeklēt visas draudzes
pilnsapulces. Balsstiesīgi ir visi iesvētītie draudzes locekļi, kuŗi apstiprina,
ka iepriekšējā gadā nokārtojuši nodevu maksājumu un vismaz vienu reizi
saņēmuši Svēto vakarēdienu.

9. pants

Saskaņā ar padomes lēmumu, balsstiesības nebauda personas:
a. kam piespriests ar tiesību zaudēšanu saistīts sods;
b. kas noraida bērnu kristību un iesvētīšanu vai saviem mirušiem
piederīgu kristīgu apbedīšanu;
c. kas nepadodas draudzes disciplīnai un kārtībai.

10. pants

Ja draudzes loceklis, slimības vai kāda cita svarīga iemesla dēļ, nevar
piedalīties draudzes pilnsapulcē vai ārkārtas sapulcē, un ja šīs sapulces
darba kārtībā paredzēti jautājumi, kuŗu izlemšanai nepieciešams klātesošo
draudzes locekļu kvalificēts vairākums, tad viņam ir tiesības piesūtīt
minētās sapulces vadītājam balsošanas zīmi slēgtā aploksnē ar uzrakstu
otrā pusē uz kādu sapulces darba kārtības jautājumu šī balss attiecas. Šī
jautājuma izlemšanas laikā sapulces vadītājs atveŗ aploksni un nodoto
balsi pieskaita pārējām balsīm, saskaņā ar norādījumu.

11. pants

Ja kāds draudzes loceklis vēlas pāriet citā draudzē, tam
a. par to jāpaziņo draudzes mācītājam;
b. jānomaksā draudzes nodevas, ja draudze tādas ir noteikusi, saņemot
draudzes atsauksmi un kvīti par nomaksāto nodevu.

12. pants

Draudzes locekļa tiesības izbeidzas:
a. ar pāriešanu citā draudzē;
b. ar izslēgšanu šīs nodaļas 7. pantā paredzēto apstākļu dēļ;
c. ja tas bez dibināta iemesla nemaksā nodevas, kādas draudze
noteikusi saviem locekļiem.
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V DAĻA

PILNSAPULCE

1. pants

Draudzes augstākā vara visās iekšējās un ārējās lietās pieder draudzes
kopībai.

2. pants

Draudzes kopība pilnsapulcēs izlemj visus jautājumus, kas attiecas uz
draudzi, vai kam sakars ar evaņģēliski luteriskās baznīcas lietām, izskata
draudzes locekļu sūdzības par draudzes amatpersonām, ar kuŗu darbību
vai rīcību skartas viņu intereses. Pilnsapulcē pieņemtie lēmumi ir galīgi un
nav pārsūdzami. Visiem lēmumiem jāatbilst Dieva vārdam un evaņģēliski
luteriskās baznīcas pamatmācībai (sk. II daļu). Pretējā gadījumā šādi
lēmumi nav atzīstami par spēkā esošiem. Pilnsapulcei nav tiesību pieņemt
lēmumus, kas ir pretrunā esošai satversmei un darbības noteikumiem.

3. pants

Nozīmīgus dokumentus, kas uzliek draudzei īpašus pienākumus vai rada
saistības, var parakstīt vienīgi ar ikreizēju pilnsapulces pilnvarojumu,
piem.:
a. dokumentus, kas dod pilnvaras rīkoties, plānojot un veidojot draudzes
attīstību, bet neietveŗ financiālu atbildību;
b. dokumentus, kas uzliek draudzei financiālu atbildību, pārsniedzot
budžetā paredzēto izdevumu summu par vairāk kā desmit procentiem
(10%).

4. pants

Tiesības ievēlēt draudzes mācītāju vai atcelt to no amata, kā arī ievēlēt vai
atcelt draudzes amatpersonas, pieder vienīgi draudzes pilnsapulcei. Šīs
tiesības nav deleģējamas.

5. pants

Mācītāja atcelšanai no amata un draudzes likvidēšanai nepieciešama
vismaz vienas trešdaļas (1/3) visu draudzes pilntiesīgo locekļu
piedalīšanās pilnsapulcē un lēmuma pieņemšana ar divu trešdaļu (2/3)
balsu vairākumu.
Ja šiem nolūkiem sasauktajās draudzes pilnsapulcēs neierodas
nepieciešamais vairākums, tad izdarāma rakstveida balsošana, lietojot
divas aploksnes, kur balsošanas zīme bez paraksta ievietojama aploksnē
bez uzraksta, tad šī aploksne ievietojama otrā aploksnē, uz kuŗas
uzrakstāms balsotāja vārds, uzvārds un dzīves vieta. Šādā balsojumā
nepieciešams tikai vienkāršs balsu vairākums no noteiktā laikā ienākušo
balsu skaita. Uz šīm pilnsapulcēm uzaicināms arī Latviešu evaņģēliski
luteriskās Baznīcas Amerikā (LELBA) garīgais pārstāvis.

6. pants

Kārtējās pilnsapulces noturamas vienreiz gadā, ne vēlāk kā 31. martā.
Sapulču laiku, vietu un darba kārtību nosaka draudzes padome un
rakstveidā izziņo visiem draudzes locekļiem vismaz 2 nedēļas pirms
noteiktā pilnsapulces datuma, kā arī par to mācītājs pasludina
dievkalpojumos.

7. pants

Ārkārtas pilnsapulces sasauc draudzes priekšnieks vai kāds draudzes
padomes izraudzīts pārstāvis.
4

8. pants

Ārkārtas pilnsapulce sasaucama, ja to pieprasa LELBA pārvalde,
draudzes padome vai vismaz desmit (10) draudzes locekļi. Pieprasījums
jāparaksta katram pieprasītājam personīgi un tanī jānorāda arī
pilnsapulces darba kārtība. Draudzes priekšnieka pienākums ir sasaukt
pieprasīto ārkārtas pilnsapulci desmit (10) dienu laikā pēc pieprasījuma
saņemšanas. Ja draudzes priekšnieks atsakās sasaukt ārkārtas
pilnsapulci, tad pieprasījuma parakstītājiem ir tiesības to sasaukt, iepriekš
izziņojot par to visiem draudzes locekļiem, paziņojumā norādot
pilnsapulces sasaukšanas laiku, vietu un darba kārtību.

9. pants

Ārkārtas pilnsapulces drīkst izlemt tikai tos jautājumus, kas paredzēti tās
darba kārtībā.

10. pants

Pilnsapulces dalībnieki, ar vienkāršu balsu vairākumu, izrauga sapulces
vadītāju, sekretāru un balsu skaitītājus. Sapulces vadītājs konstatē
klātesošo balsstiesīgo draudzes locekļu skaitu un vada pilnsapulci
saskaņā ar iepriekš izsludināto darba kārtību. Pilnsapulces gaitu protokolē
sekretārs.

11. pants

Ja satversmē nav noteikts citādi, un ja tās izsludinātas satversmē
paredzētajā kārtībā, draudzes pilnsapulces ir pilntiesīgas pie katra
klātesošo dalībnieku skaita un var pieņemt lēmumus ar vienkāršu balsu
vairākumu.

12. pants

Pilnsapulce savus lēmumus, ja satversmē nav noteikts citādi, var pieņemt
arī aklamācijas kārtībā, bet ja to pieprasa vismaz trīs (3) sapulces
dalībnieki, tad izdarāma atklāta vai aizklāta balsošana. Balsošanas veidu
nosaka pilnsapulces vadītājs ar pilnsapulces dalībnieku atbalstu.

VI DAĻA

MĀCĪTĀJS

1. pants

Draudzes mācītāja amatu var ieņemt vienīgi personas, kas:
a. saskaņā ar šo satversmi (skat. II daļu), atzīst draudzes locekļu ticību;
b. stājoties amatā, svinīgi apsola, ka Dieva vārda sludināšanā un savās
mācībās neatkāpsies no Svētajiem Rakstiem un evaņģēliski luteriskās
baznīcas ticības pamatuzskatiem;
c. savā darbībā pakļausies baznīcas noteikumiem un disciplīnai;
d. ticami pierādīs savas spējas un amatam atbilstošās izglītības
iegūšanu.

2. pants

Draudzes mācītāja kvalifikācijām jāsaskan ar Latviešu evaņģēliski
luteriskās Baznīcas ārpus Latvijas (LELBĀL) darbības noteikumiem par
ordinētiem darbiniekiem.

3. pants

Mācītāja amata pienākumos ietilpst:
a. publisku dievkalpojumu vadīšana (sk. I daļas 4. pants);
b. Svēto sakramentu izdalīšana;
c. draudzes locekļu garīgā aprūpe;
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d. draudzes locekļu kristīšana, salaulāšana un izvadīšana;
e. jaunatnes sagatavošana iesvētīšanai un iesvētīšana;
f. ticības mācības stundu pārraudzīšana un pasniegšana svētdienas
skolā;
g. mācītāja darbības reģistra uzturēšana;
h. no mācītāja darbības izrietošo dokumentu, piem., apliecību, reģistra
izrakstu, u.c. izsniegšana draudzes locekļiem. Šo dokumentu
apliecināšanai mācītājam ir tiesības lietot draudzes zīmogu;
i. visas pārējās, ar latviešu ev. lut. draudzes mācītāja amatu saistītās,
darbības.
4. pants

Mācītāju var atcelt no amata par:
a. novirzīšanos no ev. lut. baznīcas pamatmācības (skat. II Daļu);
b. nemākulīgu vai nolaidīgu amata pienākumu pildīšanu;
c. mācītāja amatam neatbilstošu dzīves veidu.

VII DAĻA

DRAUDZES PADOME, VALDE, REVĪZIJAS KOMISIJA UN
CITAS AMATPERSONAS
Ievēlēšana

1. pants

Draudzes pilnsapulce ievēl:
a. 10 padomes locekļus uz 2 gadiem, no kuŗiem 5 pārvēlami katru gadu;
b. 1 padomes kandidātu uz 1 gadu;
c. 3 revidentus un 1 kandidātu uz 2 gadiem.

2. pants

Ievēlētās amatpersonas savus pienākumus pilda bez atlīdzības, un bez
pamatota iemesla neatsakās no amata, kuŗā tās ievēlētas, un izpilda
amatu pēc savas labākās sirdsapziņas

3. pants

Padomes un revīzijas komisijas locekļu nomināciju no balsstiesīgo
draudzes locekļu vidus izdara padome vismaz 1 1/2 reizes lielākā skaitā,
nekā vajadzīgs. Kandidātu sarakstus var papildināt pilnsapulce.

4.pants

Ja kāds padomes vai revīzijas komisijas loceklis nomirst vai atsakās no
amata, viņa vietu uz atlikušo termiņu ieņem kandidāts.
Padome

5. pants

Pirmajā sēdē pēc ievēlēšanas draudzes padome ar balsu vairākumu izvēl
no ievēlētajiem pilngadīgiem padomes locekļiem uz 1 gadu draudzes valdi
šādā sastāvā:
a. draudzes priekšnieks
b. draudzes priekšnieka vietnieks
c. sekretārs
d. kasieris
e. viens valdes loceklis.
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6. pants

Draudzes mācītājs, ar balsstiesībām, darbojas valdē un padomē.
Padomes sēdēs ex officio ar balsstiesībām piedalās arī draudzes dāmu
komitejas priekšniece un draudzes skolas pārzinis *
* Padomes sēdēs kopskaitā ir 13 balsstiesīgas personas: 10 ievēlētie
padomes locekļi un 3 personas ar ex officio balsstiesībām: mācītājs, dāmu
komitejas priekšniece un skolas pārzinis.

7. pants

Pēc vajadzības draudzes padome var pieaicināt par izpalīgiem personas,
kas nav ievēlētas padomē.

8. pants

Draudzes darbību vada draudzes padome, sadalot darbus pēc
vajadzības.

9. pants

Draudzes padomei ir šādas tiesības un pienākumi:
a. radīt un uzturēt vidi, kur var pastāvēt enerģiska un rosīga draudzes
dzīve;
b. saskaņā ar mācītāja ieteikumu, uzņemt jaunus draudzes locekļus;
c. balstoties uz pamatotiem iemesliem, izslēgt personas no draudzes;
d. izpildīt pilnsapulces lēmumus;
e. apstiprināt draudzes gada pārskatu un budžetu;
f. veicināt pieņemtā budžeta izpildi;
g. pārraudzīt katras amatpersonas darbību;
h. pieņemt un atlaist ērģelnieku, skolotājus un draudzes atalgotos
darbiniekus un noteikt viņu algas;
i. dibināt, pārraudzīt un likvidēt draudzes iestādījumus;
j. pārzināt kapu vietas, celt un uzlabot savu baznīcu, iegūt, pārdot, ieķīlāt
vai citādā veidā aplikt ar parādiem un/vai mainīt draudzes nekustāmos
īpašumus (sk. V. daļas 3. pantu);
k. parakstīt draudzes vārdā līgumus, uzņemties financiālu un legālu
atbildību darījumos, pārstāvēt draudzi administrātīvās un tiesu
iestādēs;
l. piedalīties LELCHE, Inc. (Pensionāru nama) gada sapulcē ar
balsstiesībām.

10. pants

Padomes sēdes sasauc vismaz 6 reizes gadā draudzes priekšnieks vai
viņa uzdevumā viņa vietnieks. Sēdes vada padomes priekšnieks vai viņa
vietnieks; protokolē sekretārs vai viņa vietnieks. Draudzes padomes sēdes
sasauc arī tad, ja to rakstiski pieprasa 2 draudzes valdes locekļi, vai
vismaz puse no padomes locekļiem, vai 2 revidenti, kā arī, ja to rakstiski
pieprasa vismaz 10 draudzes locekļi.

11. pants

Padomes sēdes ir pilntiesīgas, ja tajās piedalās vismaz 1/2 padomes
locekļu. Padomes sēdēs lēmumi jāpieņem ar vienkāršu balsu vairākumu.
Izlemjot 9. panta ‘j’ punktā minētos jautājumus, ir jābūt klāt 4/5 draudzes
padomes locekļu.

12. pants

Padomes locekļi nebalso jautājumos, kuŗos tie ir personīgi ieinteresēti.
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13. pants

Padomei ir tiesības izslēgt no sava vidus padomes locekļus, kuŗi bez
iemesla nav apmeklējuši 3 sēdes pēc kārtas, vai draudzes dzīvi kavē ar
bezdarbību un nolaidību. Izslēgtais šo padomes lēmumu var pārsūdzēt
pilnsapulcē.
Valde

14. pants

Draudzes valdes sēdes sasauc pēc vajadzības un vada priekšnieks vai
viņa uzdevumā viņa vietnieks. Sēdes ir pilntiesīgas, ja tanīs piedalās
priekšnieks vai viņa vietnieks un vēl 2 valdes locekļi.

15. pants

Draudzes valdei ir sekojoši pienākumi:
a. sasaukt pilnsapulces un īstenot pilnsapulces un padomes lēmumus;
b. sastādīt budžetu, gada pārskatu un projektus, kas iesniedzami
padomei un pilnsapulcei;
c. izvērtēt mācītāja, padomes un draudzes darbību;
d. uzturēt inventāra un algu sarakstus;
e. ar savu līdzdarbību sekmēt draudzes garīgo aprūpi;
f. ierosināt un atrisināt dažādus jautājumus, kas attiecas uz draudzes
dzīvi un ev. lut. baznīcu;
g. pēc vajadzības sarīkot koncertus, priekšlasījumus, ekskursijas, utt.;
h. vākt līdzekļus palīdzības darbam;
i. draudzes vārdā izdot pilnvaras un citus rakstus;
j. pārvaldīt draudzes īpašumus.

16. pants

Draudzes valde veic draudzes mācītāja, padomes, amatpersonu un
darbinieku darbības izvērtējumu ik pa diviem gadiem, ne vēlāk kā
novembŗa mēnesī, pēc padomes izstrādātas un pieņemtas kārtības. Valde
pēc darbības vērtējuma var padomei ieteikt atalgojuma maiņu, pienākumu
grozījumus vai atcelšanu no amata.
Revīzijas komisija

17. pants

Revīzijas komisija savstarpēji vienojas par amatu sadali, ievēlot
priekšsēdi, priekšsēža vietnieku un sekretāru.

18. pants

Revīzijas komisijas uzdevumos ietilpst:
a. tiesības un pienākums pārbaudīt draudzes, draudzes padomes, dāmu
komitejas, skolas un visu citu pasākumu darbību, kasi, grāmatvedību
un naudas līdzekļus vismaz vienu reizi gadā;
b. finanču gadam noslēdzoties, izdarīt pilnīgu draudzes kases grāmatu
revīziju un par to ziņot pilnsapulcei;
c. izdarīt revīzijas arī uz pilnsapulces, padomes, valdes vai vismaz
desmit (10) draudzes locekļu pieprasījumu. Draudze un revīziju
pieprasītāji saņem ziņojumu par rezultātiem.

19. pants

Revīzijas komisijas locekļi ir aicināti piedalīties, bez balsstiesībām,
padomes un valdes sēdēs, dot padomus un izvērtēt lēmumu izpildi.
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VIII DAĻA

DRAUDZES ĪPAŠUMI
Visi draudzes iegūtie kustāmie vai nekustāmie īpašumi, kā arī kapitāls,
pieder draudzei.

IX DAĻA

LIKVIDĀCIJA

1. pants

Draudzes likvidācija izdarāma saskaņā ar Vašingtonas, DC likumiem un
uz sevišķu noteikumu pamata, ko izstrādā draudzes valde un padome un
apstiprina pilnsapulce. Likvidācijas gadījumā visas draudzes īpašumā
esošās vērtības ziedojamas latviešu ev. lut. draudzēm vai to pasākumiem,
vai nododamas Latviešu ev. lut. Baznīcai Amerikā (LELBA) vai tās
likumīgajai pēcnācējai.

2. pants

Gadījumā, ja draudzes locekļu vidū rodas reliģiska rakstura domstarpības,
kas izsauc draudzes sadalīšanos, vai kādas daļas atkrišanu, tad visas
draudzes vērtības pāriet tās draudzes locekļu daļas īpašumā, kas turpina
atzīt ev. lut. Baznīcas pamatmācību (skat. Satversmes II daļu).

X DAĻA

SATVERSMES GROZĪŠANA

1. pants

Šīs satversmes II daļu, IV daļas 1. panta a., b. un d. punktus, V daļas 1.
pantu, VI daļas 1. un 4. pantu un X daļas šo pantu nevar grozīt.

2. pants

Šīs satversmes grozījumu, labojumu vai papildinājumu priekšlikumi
jāparaksta vismaz desmit (10) pilntiesīgiem draudzes locekļiem un
jāiesniedz draudzes priekšniekam. Šādu priekšlikumu ierosināt ir tiesības
arī draudzes padomei. Draudzes priekšniekam priekšlikumi jānolasa
tuvākajā padomes sēdē. Padome ievēl trīs (3) personu komisiju
priekšlikuma satura pārbaudei un atsauksmei. Komisija šo priekšlikumu ar
savu atsauksmi nodod nākošajā padomes sēdē. Padome izskata
priekšlikumu un komisijas atsauksmi un ievieto nākamās pilnsapulces
darba kārtībā. Draudzes pilnsapulce priekšlikumu izlemj V daļas 2. un 10.
pantā paredzētajā kārtībā. Satversmes grozīšanu var izlemt tikai
pilnsapulce.

3. pants

Satversmes grozījuma, labojuma vai papildinājuma priekšlikuma noraksts
jāizsūta visiem draudzes locekļiem vismaz 10 dienas pirms pilnsapulces,
kuŗā paredzēta priekšlikuma izlemšana.

Dokuments turpinās ar Darbības noteikumiem.
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DARBĪBAS NOTEIKUMI
I DAĻA

DRAUDZES LOCEKĻU UZŅEMŠANA
Padome ar balsu vairākumu uzņem jaunus draudzes locekļus, saskaņā ar
Satversmes IV daļas 3. un 4. pantu.

II DAĻA

VĒLĒŠANAS

1. pants

Draudzes amatpersonu vēlēšanas izdarāmas tekošā gada kārtējā
pilnsapulcē, kas sasaucama ne vēlāk kā 31. martā.

2. pants

Draudzes amatpersonas (padomes un revīzijas komisijas locekļi)
uzskatāmas par ievēlētām ar pilnsapulces vienkāršu balsu vairākumu.
Pēc amatpersonu ievēlēšanas kandidātos paliek personas ar nākamo
augstāko balsu skaitu.

III DAĻA

AMATPERSONAS

1. pants

Draudzes mācītājam jāieved amatā visi ievēlētie draudzes valdes,
padomes un revīzijas komisijas locekļi, kā arī skolas pārzinis un dāmu
komitejas priekšniece.

2. pants

Draudzes priekšnieks vada visu draudzes administrātīvo darbību,
paraksta ar draudzi saistītus dokumentus un rūpējas par pilnsapulces un
draudzes padomes lēmumu kārtīgu izpildīšanu.

3. pants

Draudzes priekšnieka vietnieks izpilda draudzes priekšnieka uzdotos
uzdevumus, prezidē draudzes finanču komitejā un ex-officio aizstāj
draudzes priekšnieku, ja viņš slimības vai kāda cita svarīga iemesla dēļ
nespēj pildīt savus amata pienākumus. Ja priekšnieks savu amatu atstāj
pirms savu pilnvaru termiņa izbeigšanās, priekšnieka vietnieks uz atlikušo
laiku stājas ex officio viņa vietā.

4. pants

Sekretārs izpilda visus draudzes priekšnieka vai viņa vietnieka noteiktos
pienākumus, uztur protokolu grāmatu un protokolē draudzes valdes un
padomes sēžu gaitu.

5. pants

Kasieris saņem un izmaksā draudzes naudu, rūpējas par naudas
uzglabāšanu un visu brīvo līdzekļu noguldīšanu kādā valdes ieteiktā
bankā, kā arī pārrauga draudzes grāmatvedību.

6. pants

Grāmatvedis (padomē ievēlēta vai padomes izraudzīta persona),
sadarbībā ar kasieri, rūpīgi ieraksta ieņēmumus un izdevumus atbilstošās
grāmatās, sastāda draudzes ieņēmumu un izdevumu pārskatus un
personīgi vai ar kasieŗa starpniecību sniedz ziņojumus draudzes padomei.
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IV DAĻA

KOMITEJAS UN SKOLA

1. pants

Pie draudzes var pastāvēt un darboties jaunatnes pulciņš, dāmu komiteja,
finanču komiteja un citas komitejas pēc vajadzības. Visas komitejas pašas
izrauga savas amatpersonas un izstrādā darbības noteikumus.

2. pants

Visas draudzes dāmas ir Dāmu komitejas locekles. Dāmas izrauga savas
komitejas amatpersonas.

3. pants

Finanču komiteju vada draudzes priekšnieka vietnieks; tajā darbojas
draudzes kasieris un draudzes priekšnieks. Draudzes padome sastāvu
var papildināt pēc vajadzības. Finanču komitejas uzdevumi:
a. sastādīt un iesniegt draudzes padomei gadskārtējo ienākumu un
izdevumu budžetu;
b. rūpēties par nepieciešamo līdzekļu sagādi;
c. kārtot trūkumcietēju pabalsta lietas;
d. pārzināt draudzes nodibinātos sevišķos fondus un veikt citus
uzdevumus saskaņā ar draudzes padomes un pilnsapulces lēmumiem.

4. pants

Visi specifisko izmaksu čeki parakstāmi vismaz diviem (2) draudzes
valdes izraudzītiem locekļiem.

5. pants

Latviešu skola darbojas pie draudzes. Skolu vada pārzinis, sadarbībā ar
draudzes mācītāju. Draudzes padome apstiprina un mācītājs amatā ieved
pārzini, kam ir ex-officio balsstiesības draudzes padomē. Skolas padome,
kuŗā darbojas skolēnu vecāki un skolotāji, atbalsta skolas darbu un veicina
mācību programmas izpildi.

V DAĻA

ELEKTRONISKA BALSOŠANA
Steidzamu lēmumu pieņemšanai kārtējo sēžu starplaikā draudzes
padome un valde var balsošanai izmantot elektroniskos sazināšanās
līdzekļus (piem., e-pastu, tele-konferenci, vai Skype). Par elektroniskās
balsošanas izkārtošanu atbildīgs ir draudzes priekšnieks vai viņa
nozīmēta amatpersona, kuŗas pienākumi ir:
a. izziņot elektronisku balsošanu visiem padomes vai valdes locekļiem;
b. gādāt, ka visiem locekļiem ir iespēja piedalīties, izteikties un balsot
(ievērojot Satversmes VII daļas 9. un 10. pantu);
c. par balsošanas rezultātiem ziņot nākamajā padomes sēdē un lēmumu
nodot sekretāram ievietošanai protokolā.

VI DAĻA

DARBĪBAS GADS
Draudzes darbības gads sākās ar 1. janvāri un beidzās ar 31. decembri.

11

VII DAĻA

DARBĪBAS NOTEIKUMU MAIŅA
Šos darbības noteikumus var grozīt, papildināt vai labot ikviena
pilnsapulce ar vienkāršu balsu vairākumu, saskaņā ar Satversmes V daļas
2. pantu.

2011. g. 20. martā

Latviešu ev, lut. draudze Vašingtonā, D.C.
400 Hurley Avenue
Rockville, MD 20850-3121

12

