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Kustība “Atdzimšana un atjaunošanās”  
 
 1987.gada 14.jūnijā LELB mācītāju un Teoloģijas semināra pasniedzēju grupa1  izplatīja 
“Dokumentu Nr.1” par grupas “Atdzimšana un atjaunošanās” dibināšanu un tās mērķiem ar 
aicinājumu šai grupai pievienoties visiem LELB garīdzniekiem2. Grupa nosaukumu izvēlējās no 
apustuļa Pāvila vēstules Titam 3,4-5: “Bet, kad atklājās mūsu glābēja Dieva dāsnums un mīlestība uz 
cilvēkiem, tas notika nevis taisnības darbu dēļ, ko mēs darījām, bet Dievs savā apžēlošanā mūs 
izglāba ar atdzimšanas mazgāšanu un atjaunošanos Svētajā Garā.3 “Dokumentā Nr. 1” tika uzsvērta 
nepieciešamība “kristīgi izprastiem atjaunošanās un atklātības procesiem ienākt arī Latvijas 
Evaņģēliski luteriskā baznīcā.”4 
 Par savu dibināšanas mērķi grupa noteica atklātu iestāšanos par izmaiņām padomju režīma 
politikā un attieksmē pret kristīgās dzīves pilnvērtīgām un vispusīgām izpausmēm, tāpēc “Dokuments 
Nr. 1” vērsās ne tik daudz pret pašas baznīcas piesardzīgo nostāju un sadarbošanos ar padomju režīma 
iestādēm, bet gan kritizēja vienīgo publiski pieejamo tiesību aktu, kurš regulēja valsts un baznīcas 
attiecības -  1976.gadā pieņemto “Nolikumu par reliģiskajām apvienībām Latvijas PSR”. Grupa 
aicināja LELB arhibīskapu un Konsistoriju “griezties LPSR un PSRS Reliģijas lietu padomēs ar 
lūgumu kopīgi apspriest, izvērtēt un eventuāli revidēt dažus Nolikuma par reliģiskām apvienībām 
Latvijas PSR punktus, kuri, mūsuprāt, vairs neatbilst reālajai situācijai un traucē demokratizācijas 
procesa norisei baznīcā”5.  
 “Dokumenta Nr.1” sastādītāji vairākos savos ierosinājumos atsaucās uz Eiropas Drošības un 
sadarbības Helsinku konferences Noslēguma dokumentiem. Tā, piemēram, vienā no saviem 
ierosinājumiem “Dokumentā Nr. 1” grupa aicināja “Nolikumu papildināt ar paragrāfu par dažādu 
zemju kristiešu dzīves kontaktēšanās iespējām savā starpā atbilstoši Eiropas Drošības un sadarbības 
Helsinku konferences Noslēguma dokumentiem.” 
  
Eiropas Drošības un sadarbības Helsinku konferences Noslēguma dokumentu ietekme  
 
 Vairāki grupas “Atdzimšana un atjaunošanās” dalībnieki atradās ciešās attiecībās un 
savstarpējā mijiedarbībā ar cilvēktiesību aizstāvju grupas “Helsinki-86” locekļiem. Tā nodibinājās 
1986.gada jūlijā, izplatot aicinājumu Rietumvalstīm uzraudzīt latviešu tautas ekonomisko, kulturas 
un indīvīdu tiesību ievērošanu. Līdz 1987.gada martam tika izplatīti kopumā 7 “Helsinki-86” kustības 
dokumenti, tai skaitā, adresēti arī Mihailam Gorbačovam, PSRS un Latvijas PSR Komunistisko 
partiju Centrālkomitejām, trimdas sabiedrībai ārvalstīs, pāvestam Jānim Pāvilam II un Apvienoto 
Nāciju organizācijai.  J.Rubenis grupas “Helsinki-86” veidošanās laikā bija mācītājs Liepājas Lutera 
draudzē (1982-1989) un vairums grupas locekļu nāca tieši no Liepājas. Grupas “Helsinki-86” locekļi 
Linards Grantiņš un Raimonds Bitenieks bija Liepājas Lutera draudzes locekļi.6 Grupas “Atdzimšana 
un atjaunošanās” locekļi J.Rubenis un M.Ludviks bija vieni no galvenajiem “Helsinku-86” 
dokumentu izstrādātājiem un arī ideoloģisko nostādņu veidotājiem.7 “Helsinku-86” grupas prasības 
ietvēra arī PSRS politikas maiņu attiecībā uz reliģiju un baznīcu un - atšķirībā no arī dažādām tā laika 
ar vides un pieminekļu aizsardzību saistītām neformālām grupām, no paša savas darbības sākumā 

 
1 Aicinājumu parakstīja 15 grupas dalībnieki - Teoloģijas semināra rektors, Dr. Roberts Akmentiņš, Teoloģijas semināra 
profesors, virsmācītājs Roberts Feldmanis, Teoloģijas semināra pasniedzējs, prāvests Aivars Beimanis, Teoloģijas 
semināra pasniedzējs Jānis Kārkls, prāvests M.Plāte un mācītāji J.Rubenis, J.Vanags, Augusts Ālers, A.Vaickovskis, 
Andrejs Kavacis, Viesturs Pirro, Erberts Bikše, M.Ludviks, Ēriks Jēkabsons un Armands Akmentiņš.  
2 ”Atdzimšanas un Atjaunošanās” Dokuments Nr.1, A.Beimaņa privātarhīvs 
3 Bībele ar deiterokanoniskajām grāmatām, Latvijas Bībeles biedrība, 2012, 2552.lpp. 
4 ”Atdzimšanas un Atjaunošanās” Dokuments Nr.1, A.Beimaņa privātarhīvs 
5 ”Atdzimšanas un Atjaunošanās” Dokuments Nr.1, A.Beimaņa privātarhīvs 
6 Dzintars Laugalis, Kustība “Atdzimšana un atjaunošanās” - Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas atjaunotnes 
kustība (Latvijas Ev.lut. Kristīgā akadēmija, bakalaura darbs, 1998, 61.lpp., nepublicēts 
7 Delfi TV ar Jāni Domburu, Maisi vaļā: tolaik domāju, ka visi mācītāji Latvija sadarbojas ar čeku. Atbild Juris Cālītis.  
Skatīts 01.12.2022. https://www.delfi.lv/delfi-tv-ar-jani-domburu/pilnie-raidijumi/maisi-vala-tolaik-domaju-ka-visi-
macitaji-latvija-sadarbojas-ar-ceku-atbild-juris-calitis-pilns-ieraksts.d?id=52560011 
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skaidri uzsvēra nacionālās prasības, kuras sasaistīja kopā ar starptautisko tiesību normām.8 “Helsinki-
86” grupai bija mobilizējoša loma visu trīs Baltijas valstu neatkarības atgūšanas procesā.  
 1986.gadā Latvijā izveidotā “Helsinki-86” grupa bija daļa no starptautiskas pilsoņu tiesību 
kustības, kas iesākās pēc Eiropas Drošības un sadarbības konferences Noslēguma akta parakstīšanas 
1975.gadā 1.augustā, kuru parakstīja 35 valstis, tai skaitā arī PSRS un citas Austrumeiropas 
sociālistiskās valstis 9 . Noslēguma akts paredzēja arī prasību dalībvalstīs ievērot vispārējās 
cilvēktiesības un cilvēka pamatbrīvības, tai skaitā, arī VII Noslēguma akta sadaļā pieminētās apziņas 
un reliģiskās brīvības10, kā arī veicināt reliģiskas informācijas apmaiņu un reliģisku kontaktu un 
attiecību veidošanas iespēju palielināšanu cilvēku un konfesionālo organizāciju starpā starp 
Rietumiem un Austrumiem. Tā kā Noslēguma aktu publicēja arī sociālistisko valstu prese11, tas radīja 
strauju daudzu cilvēktiesību grupu, t.s. “Helsinku grupu” izveidi socialistiskajās valstīs (Polijā 
“Solidarnoštj”, Čehoslovākijā “Harta 77”, VDR, un arī pašā PSRS (Maskavā, Ukrainā, Gruzijā, 
Armēnijā, Lietuvā).12 Visās šajās grupās aktīvi darbojās atsevišķi protestanti, katoļi vai pareizticīgie, 
taču ar oficiālajām baznīcām šīm grupām tiešu kontaktu nebija, taisni otrādi, bieži šo grupu dalībnieki, 
arī priesteri un mācītāji vērsās pret savu baznīcu vadībām, kuras atradās ciešā kooperācijā ar valsts 
varu. Helsinku vienošanās dokuments izraisīja ārkārtīgi spēcīgu cilvēktiesību un pilsonisko kustību 
attīstību un strauju opozījas vilni visās Austrumu bloka valstīs un PSRS. Tomēr šīs inicatīvas saskārās 
ar smagām represijām no sociālistisko režīmu puses. Lai arī Latvijā 70.gados “Helsinku grupas” 
neizveidojās, latviešu disidenti aktīvi darbojās Lietuvas Helsinku grupā, kuras darbības programma  
bija vērsta ne tikai uz nacionālās un politiskās, bet arī reliģiskās apziņas veicināšanu un arī iestājās 
par Lietuvas neatkarīgas jautājuma virzīšanu starptautiskajās organizācijās. 
 Tieši Helsinku Noslēguma akta parakstīšana piespieda PSRS tiesiskā veidā formāli sakārtot 
attiecības ar reliģiskajām organizācijām. PSRS Augstāka Padome bija spiesta izstrādāt un publicēt 
Nolikumu par reliģiskām apvienībām katrai no padomju republikām.13 Pirms tam normatīvie akti, 
kas regulēja baznīcu darbību, bija noslepenoti un nepieejami. Daudzi no tiem bija spēkā līdz pat PSRS 
sabrukumam un to publiskošanu uzskatīja par valsts noslēpuma atklāšanu.14 
 Līdz ar to var pieņemt, ka arī grupas “Atdzimšana un atjaunošanās” nodibināšana, mērķi un 
prasības notika Helsinku garā un tieši tāpēc tās pirmā un svarīgākā prasība pret valsti bija piespiest to 
ievērot Nolikumu, kura pieņemšanu bija izraisījusi Helsinku Noslēguma akta parakstīšana, un aicināt 
padomju varas iestādes pildīt šī akta saistības attiecībā uz reliģisko brīvību un ticīgo un draudžu 
tiesībām, atbilstoši šīm saistībām arī koriģējot pastāvošos likumus.  Grupas “Atdzimšana un 
atjaunošanās” izveide Latvijā no šādas perspektīvas bija daļa no tā paša pilsonisko kustību attīstības 
viļņa, kas citās sociālistiskajās valstīs bija vērojams jau vairāk kā 10 gadus.  
 
Kustības “Atdzimšana un atjaunošanās” prasības un priekšlikumi 
 
 1987.gada 28. jūlija notika pirmā grupas sapulce, kurā grupu pārsauca par kustību, tajā 
pieņēma kustības pamatprincipus un jau daudz detalizētākus priekšlikumus par baznīcas un valsts 

 
8  Yulija von Saal, KSZE-Prozess und Perestroika in der Sowjetunion. Demokratiesierungs, Werteumbruch und 
Aufloesung 1985-1991 (Muenchen, Oldenbourg Verlag, 2014), 175. 
9 Bulgārija, VDR, Dienvidslāvija, Polija, Rumānija, Čehoslovākija un Ungārija 
10 Schlußakte der Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE) in Helsinki. Skatīts 14.01.2022. 
https://www.1000dokumente.de/index.html?c=suche_de&object=translation&trefferanzeige=1&suchmodus=sucheEinz
eldokument&l=de 
11 PSRS galvenajos masu medijos, laikrakstā “Pravda” un “Izvestija” Noslēguma akts tika publicēts 1975.gada 2.augustā, 
bet latviešu valodā šis dokuments bija pieejams 1975.gada nogalē, to izdevniecība “Liesma” izdeva atsevišķā brošūrā 
“Miera, drošības un sadarbības vārdā”. (Cīņa, Nr.3 (06.01.1976)) 
12 Yulija von Saal, KSZE-Prozess und Perestroika in der Sowjetunion. Demokratisierung, Werteumbruch und Aufloesung 
1985-1991, 3. 
13 Nolikums par reliģiskajām apvienībām Latvijas PSRS (apstiprināts ar Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija 1976. 
gada 28. oktobra lēmumu)  
14 Nadezhda Beljakova et.al., “Es gibt keinen Gott!” Kirchen und Kommunismus. Eine Konfliktgeschiche (Freiburg, 
Basel, Wien, Verlag Herder, 2016), 137. 
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attiecībām un LELB iekšējo dzīvi, kā arī ievēlēja piecus kustības pārstāvjus. Sapulcē pieņemtos 
dokumentus parakstīja M.Plāte, M.Ludviks, Juris Rubenis, Andrejs Kavacis, Jānis Dauka, 
A.Beimanis, A.Kaminskis, A.Bobinskis, R.Akmentiņš, Augusts Ālers, Jānis Priednieks, Kārli 
Kalderovskis, Jānis Kārkls, A.Akmentiņš. Prombūtnes dēļ nepiedalījās Jānis Vanags, kurš atradās 
Berlīnē, kā arī divi LELB trimdā kustībai pievienojušies locekļi - Juris Cālītis un Aleksandrs 
Veinbergs, taču viņu uzvārdi ir atrodami uz šīs sapulces dokumentu oriģināleksemplāriem.15 Kanādā 
un ASV dzīvojošajiem J.Cālītim 16  un A.Veinbergam grupas “Atdzimšana un atjaunošana” 
dibināšanas dokumentu nogādāja vēstulē ar aicinājumu kļūt par grupas locekliem, kam viņi piekrita.  
 Tomēr vairāki sākotnējās grupas dalībnieki iebilda pret tālāko kustības darbības veidu, 
paziņojot, ka no grupas distancējas un tālākā darbībā vairs nepiedalīsies. Spilgtākā persona viņu vidū 
bija mācītājs R.Feldmanis, kurš, iespējams, to darīja savas iekšējās pārliecības, ka “valdības ir ieceltas 
no Dieva” dēļ, un baznīca un politiskā sfēra ir pilnībā viena no otras atdalītas.17 Viņa uzskatus 
līdzdalīja arī Ē.Jēkabsons18, paziņojot, ka viņam ir iebildumi pret kustības politiskajām metodēm un 
pamatprincipus neparakstīts. Viņam piebiedrojās E.Bikše, V.Pirro, A.Vaickovskis, kuri kustības 
tālākajā darbā vairs nepiedalījās.  
 Sapulcē pieņemtajos kristīgās kustības “Atdzimšana un Atjaunošanās” pamatprincipos tika 
uzsvērts, ka kustība “izveidojusies kā kristīgu cilvēku reliģiski-ētiska atbildes reakcija Padomju 
valdības veicinātajiem pārkārtošanās un atklātības procesiem” un ka tās locekļi “izjūt dziļu 
nepieciešamību kristīgi izprastiem atjaunošanās un atklātības procesiem ienākt arī Latvijas Ev.lut. 
baznīcas dzīvē”. Tika uzsvērts brīvprātības princips, kustībai pievienojoties, tajā pat laikā arī skaidri 
norādītas kustības robežas - tā sevī apvieno tikai LELB garīdzniekus un Teoloģijas semināra 
pasniedzējus, kuri akceptē tās pamatprincipus, līdz ar to nepretendējot uz plašu, visu baznīcu 
pārstāvošo organizēšanos. Pamatprincipi noteica Kustības darba pamatprincipus -  demokrātiju, 
principialitāti un savstarpēju kristīgu mīlestību - un uzsvēra kustības locekļu atbildību Dieva priekšā 
par “vispusīgas kristīgās liecības klātbūtni mūsu tautas dzīvē, par baznīcas patiesīgumu un ticamību 
mūsu sabiedrībā”,  kas arī noteica kustības pamatmērķi – “kristīgā liecība visdažādākajās formās”. 
Pamatprincipi distancējās no politiskiem motīviem Kustības darbā, uzsverot, ka “Kustības aktivitātes 
nosaka kustības locekļu kristīgā sirdsapziņa” un šīs aktivitātes ir  “virzītas uz juridiski atzītas un 
atļautas pilnasinīgas garīgas dzīves iespējām ikvienam kristietim”. Šo mērķu sasniegšanai, Kustība 
“ar lūgumiem, iesniegumiem un ierosinājumiem, saskaņā ar likumdošanu” vērsīsies baznīcas un 
valsts iestādēs, “lai noskaidrotu un risinātu nozīmīgus, kristīgo dzīvi skarošus jautājumus”. Kustības 
nevardarbīgo raksturu noteica pamatprincipos noteiktie Kustības mērķu īstenošanas galvenie līdzekļi: 
tie bija garīgi: vārds un lūgšana, uzsverot, ka Kustības “locekļus savā starpā apvieno ne tikai ārējas 
aktivitātes, bet vispirms garīga dzīve un Vakarēdiena kopība” un regulāra aizlūgšana un 
“nepieciešamības gadījumā” gavēšana par katru Kustības kopīgu pasākumu. Pamatprincipos Kustības 
locekļi “arī apņemas pastiprināti izkopt savu iekšējo garīgo dzīvi, jo kustība apzinās, ka tikai tādā 

 
15 Kristīgās kustības “Atdzimšana un atjaunošanās” pamatprincipi, A.Beimaņa privātarhīvs 
16 Juris Cālītis piederēja pie tiem LELB trimdā mācītājiem un arī pie tās trimdas sabiedrības daļas, kuri uzskatīja, ka ir 
jāveido kontakti ar okupētās Latvijās sabiedrību. J.Cālītis pirmo reizi apmeklēja 1973.gadā, vēlākos gados lasīja lekcijas 
Teoloģijas seminārā Rīgā. 80.gadu sākumā iepazinās ar M.Plāti un J.Rubeni, kuriem - pēc J.Cālīša domām - bija  “skats 
uz āru”, viņi vēlējās veidot sakarus un attiecības ar trimdas baznīcu, lai uzlabotu situāciju baznīcā Latvijā. Diemžēl no 
1983.gada J.Cālīti vairs neielaida PSRS, nedeva vīzu, kā iemesls bija J.Cālīša aktivitātes 1982.gadā kādā konferencē 
Ļeņingradā un tikšanās ar padomju disidentiem. (Skatīts.14.11.2022 https://www.delfi.lv/delfi-tv-ar-jani-domburu/pilnie-
raidijumi/maisi-vala-tolaik-domaju-ka-visi-macitaji-latvija-sadarbojas-ar-ceku-atbild-juris-calitis-pilns-
ieraksts.d?id=52560011&payment=success&product=DUO&purchase=done) 
17 Delfi TV ar Jāni Domburu, Maisi vaļā: tolaik domāju, ka visi mācītāji Latvija sadarbojas ar čeku. Atbild Juris 
Cālītis.  Skatīts 01.12.2022. https://www.delfi.lv/delfi-tv-ar-jani-domburu/pilnie-raidijumi/maisi-vala-tolaik-domaju-ka-
visi-macitaji-latvija-sadarbojas-ar-ceku-atbild-juris-calitis-pilns-ieraksts.d?id=52560011 
18 Vēlāk, kad Jēkabsons izbrauca uz ASV, LELBA pārvalde oficiāli pieņēma lēmumu, ka “Ē.Jēkabsonu neatbalstīsim”, 
jo pastāvēja aizdomas, ka viņš ir padomju drošības dienestu aģents, un LELBA pārvaldes acīs Jēkabsons bija persona non 
grata, vienīgais tik kategoriskais gadījums ar kādu no Latvijas iebraukušajiem mācītājiem, par kuru tika pieņemts oficiāls 
lēmums. (Skatīts14.11.2022. https://www.delfi.lv/delfi-tv-ar-jani-domburu/pilnie-raidijumi/maisi-vala-tolaik-domaju-
ka-visi-macitaji-latvija-sadarbojas-ar-ceku-atbild-juris-calitis-pilns-
ieraksts.d?id=52560011&payment=success&product=DUO&purchase=done) 
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gadījumā tai ir morālas tiesības pacelt patiesības jautājumu, ja paši kustības locekļi ļoti nopietni uztver 
savu mistisko dzīvi Kristū.” Pamatprincipi regulēja arī dažus kustības darbības aspektus - tika 
noteikta iestāšanās un izstāšanās kārtība, Kustības ievēlētajiem pārstāvjiem iesniedzot rakstisku 
iesniegumu, lēmumu par kandidāta uzņemšanu pieņemot kustības sapulcē ar ⅔ balsu vairākumu un 
kandidātam parakstot Kustības pamatprincipus. Tika noteikts, ka visi Kustības lēmumi, pasākumi vai 
dokumenti tiek pieņemti kustības sapulcē balsošanā ar klātesošo balsu 2/3 vairākumu, bet Kustības 
sapulces notiek ik mēneša pirmajā ceturtdienā un iesākas ar Svētā Vakarēdiena svinēšanu. Par 
Kustības vadības principu tika noteikts jau 1983.gada mācītāju opozīcijas grupas izstrādātā LELB 
Satversmes projekta uz baznīcas pārvaldi attiecinātais princips, ka Kustībai netika paredzēts atsevišķs 
vadītājs19, bet sapulcē uz 1 mēnesi tiek ievēlēti pieci kustības pārstāvji, kuri realizē kustības lēmumus, 
veic nepieciešamo tehnisko darbu, koordinē pasākumus, uztur regulārus kontaktus ar kustības 
locekļiem.  
 Kustības sapulcē tika pieņemti priekšlikumi, kas bija “sastādīti un izvirzīti ar mērķi sākt 
auglīgu dialogu un sadarbību ar baznīcas vadību, rodot pamatu konstruktīvai mūsu baznīcas ļoti 
sasāpējušo problēmu risināšanai.”20 
 Balstoties Bībeles teikumā no Lūkas evaņģēlija “Tad dodiet cēzaram, kas cēzaram pieder, un 
Dievam, kas Dievam pieder” (Lk.20,25), priekšlikumi tika sadalīti divās daļās - attiecībā uz baznīcas 
un valsts attiecībām un par baznīcas iekšējo dzīvi. 
 Attiecībā uz baznīcas un valsts attiecībām tika izteikta prasība realizēt PSRS Konstitūcijas 
principu par baznīcas atdalīšanu no valsts. Pirmkārt, Kustība pieprasīja baznīcai pilnīgu neatkarību 
garīdznieku sagatavošanā un ordinēšanā, norīkošanā darbā draudzēs un baznīcas amatos, kā arī 
jautājumos par mācītāju atcelšanu, pārcelšanu un suspendēšanu. Tika norādīts, ka baznīcas 
atdalīšanas no valsts nav īstenots, ja vietējām izpildu komitejām ir tiesības atstādināt no amata 
draudžu pārvaldes orgānu darbiniekus21. Otrkārt, Kustība pieprasīja brīvību “baznīcai un draudzēm 
iespēju sasaukt sapulces (sinodes, konferences, rekolekcijas, dievkalpojumus) tik bieži un tādos 
laikos un temiņos, kā to prasa situācija baznīcā, attiecīgās valsts iestādes informējot par paredzamās 
sapulces raksturu, vietu un laiku” un garantēt iespējas veidot garīgas apvienības un darba grupas 
bērnu un jauniešu, kā arī citos darba virzienos. Treškārt, Kustība prasīja precīzi formulēt draudzes 
statusu un tiesības kā juridiskai persona un izveidot padomju režīma laikā atsavināto baznīcu un 
slēgto draudžu sarakstu, noskaidrojot atsavināšanas un slēgšanas iemeslus un apstākļus un 
“atsevišķos gadījumos labot notikušās nelikumības”. 
 Otrs prasību loks saistījās ar PSRS Konstitūcijā minēto apziņas brīvības jēdzienu, nosakot 
vienlīdzīgas tiesības un iespējas “ateistiskajai propogandai un kristīgajam pasludinājumam”, 
garantējos baznīcai un draudzēm publiskas darbības tiesības, izmantojot masu informācijas līdzekļus, 
izdodot garīgu literatūru, uzstājoties ar publiskiem priekšlasījumiem, līdz darbojoties sabiedriskajā 
dzīvē, ieviešot skolu programmās fakultatīvu reliģisku apmācību, dodot iespēju kristiešiem 
karadienestu aizstāt ar sociālās palīdzības vai darba dienestu, baznīcai veikt garīgās aprūpes darbu 
slimnīcās, bērnu namos, pansionātos, ieslodzījumu vietās, kā arī kristiešiem nestrādāt un neapmeklēt 
mācību iestādes baznīcas lielo svētku dienās. Lai īstenotu šīs prasības, Kustība rosināja izveidot jaunu 
Nolikumu par reliģiskajām apvienībam Latvijas PSR, kurš būtu saskaņā ar PSRS Konstitūciju un 
PSRS parakstītajiem starptautiskajiem dokumentiem cilvēktiesību jomā, un ar kristīgās ticības 
pamatprincipiem. 

 
19 1983.gada nogalē mācītāju opozīcijas grupa M.Plātes vadībā izstrādāja jaunu baznīcas Satversmes projektu, kurā bija 
paredzēts, ka baznīcu rotācijas kārtībā vada pieci bīskapi, katram bīskapam uz 1 gadu uzņemoties arhibīskapa funkcijas. 
Jauno Satversmes projektu iesniedza Konsistorijai, taču tas netika izskatīts pēc būtības un Ģenerālās Sinodes darba kārtībā 
1984.gada feburārī netika iekļauts, kaut gan Sinodē tika veikti daudzi labojumi toreizējā Satversmē. 
20 Kustības “Atdzimšana un atjaunošanās” priekšlikumi, A.Beimaņa privātarhīvs 
21  Šādas tiesības vietējām izpildkomitejām deva “Nolikuma par reliģiskām apvienībām LPSR “ 35.pants: “Rajona 
(pilsētas) darbaļaužu deputātu padomes izpildu komitejai ir tiesības atstatīt atsevišķas personas no izpildu orgāna un 
revīzijas komisijas sastāva.” Līdzīgā situācijā 1987.gada vasarā atradās arī M.Plātes vadītā Kuldīgas draudze - jūnija 
beigās tajā tika ievēlēta draudzes padome, taču pilsētas izpildkomiteja un Reliģijas lietu padomes Pilnvarotais E.Kokars-
Trops pusotra mēneša laikā nebija to apstiprinājis pretenziju dēļ pret atsevišķiem padomes locekļiem, kuri bija aizstāvējuši 
M.Plāti “cīņā par ticības brīvības tiesībām” (Saruna ar M.Ludviku 1987.gada 7.augustā, P.Brūvera privātarhīvs) 
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 Attiecībā uz prasībām LELB iekšējā dzīvē tika konstatēts, ka “patreizējā baznīcas Satversme 
ir tikusi pieņemta, nelikumīgi balsojot, sistemātiski tiek pārkāpta un praktiski ir beigusi funkcionēt.” 
Šī iemesla dēļ Kustība pieprasīja izstrādāt jaunās Satversmes projektu “uz patlaban vienīgās likumīgi 
1928.gadā pieņemtās Satversmes bāzes” un to pieņemt nākamajā Sinodē, kurā būtu jāpiedalās visiem 
garīdzniekiem. Kustība iebilda pret pastāvošo baznīcas vadības praksi jautājumus, kas attiecas uz 
visiem mācītājiem un draudzēm pieņemt, neuzklausot to viedokļus, tāpēc pieprasīja veidot mācītāju 
referendumus viedokļu noskaidrošanai. Kustība arī prasīja turpmāk Sinodes un Mācītāju konferences 
sasaukt reizi gadā un tajās sniegt pārskatus par baznīcas finansiālo situāciju un draudžu statistiku, kā 
arī “izveidot noteiktu kārtību, kādā ik garīdznieks vai draudze var griezties pie baznīcas vadības ar 
iesniegumiem, lūgumiem un priekšlikumiem, garantējot iespēju noteiktā laikā saņemt pēc būtības 
dotu atbildi.” 
 Vēl viens prasību loks saistījās ar “baznīcas dzīves neizmantotajām iespējām”. Kustība 
ierosināja izdot garīgu menešrakstu, izstrādāt programmu “Ticības mācība” kristīgai audzināšanai 
dažādās vecuma grupās; vienu no Rīgas dievnamiem turēt pastāvīgi atvērtu, iekārtojot tajā ikdienas 
rīta un vakara svētbrīžus; radīt iespējas draudžu bērnudārzu izveidošanā un rīkot regulārus kolokvijus 
dažādu teoloģisku aktualitāšu iztirzāšanai, radīt iespējas amattērpu, paramentu u.c. liturģisko 
priekšmetu centralizētai izgatavošanai un iegādei, veidojot  “kooperatīvu” , kā arī izveidot un attiecīgi 
noformēt baznīcas remontbrigādes, dievnamu celtņu apkopšanai. 
 
Dokumenti 
 
1. Garīdznieku grupas “Atdzimšana un atjaunošanās” Dokuments Nr.1. Informācija par 
grupas nodibināšanu un mērķiem 
 
Aicinājums 
 

Mēs, zemāk, parakstījušies Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas garīdznieki un Teoloģijas 
semināra pasniedzēji, ar šo paziņojam, ka esam apvienojušies grupā ar nosaukumu “Atdzimšana un 
atjaunošanās” (pēc Tit. 3,5). Šādu soli spert mūs spiež mūsu sirdsapziņa laikā, kad ar patiesām 
simpātijām vērojam Padomju valdības veicināto un atbalstīto pārkārtošanās un atklātības gaisotni 
visās mūsu dzīves sfērās. Mēs izjūtam un atzīstam dziļu nepieciešamību kristīgi izprastiem 
atjaunošanās un atklātības procesiem ienākt arī Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīcā, viņas iekšējās 
un ārējās aktivitātēs un problēmu risinājumos. 

Mūsu grupai nav nekādu politisku mērķu: mūsu karstākā vēlēšanās ir kalpot Dievam un 
latvijas Evaņģēliski luteriskai baznīcai saskaņā ar savu kristieša sirdsapziņu, iestājoties par 
pilnasinīgākas un patiesas kristīgas dzīves – saskaņā ar Evaņģēliju – iespējām mūsu tautā.  

Tāpēc vispirms griežamies pie Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas arhibīskapa un 
Konsistorijas ar aicinājumu griezties LPSR un PSRS Reliģijas lietu padomēs ar lūgumu kopīgi 
apspriest, izvērtēt un eventuāli revidēt dažus Nolikuma par reliģiskām apvienībām Latvijas PSR 
(apstiprināts 1976.gada 28.oktobrī) punktus, kuri, mūsuprāt, vairs neatbilst reālajai situācjai un traucē 
demokrātizācijas procesa norisei baznīcā. 

1) Nolikuma §1-e. Uzskatām, ka līdz šim ticis apiets jautājums par kristiešu un kulta kalpotāju 
attiecībām ar karadienestu. Ierosinām apspriest jautājumu par ieroča lietošanas aizstāšanu ar 
celtniecības darbiem vai sociālās palīdzības dienestu (piemēram, pēc VDR parauga); 

2) §16,pp, 4,5,6. Uzskatām, ka šo punktu pašreizējā redakcija diskriminē ticīgos citu pilsoņu 
starpā. Bez tam, Nolikuma §16, p.6 ir pretrunā ar baznīcas vitālām interesēm un visā pasaulē 
(tai skaitā sociālisma zemēs) iespējamo kristīgas audzināšanas darbu; 

3) §35. – Nesaprotam, kāpēc kulta kalpotājs kā katrs padomju pilsonis nevarētu būt reliģiskas 
draudzes izpildu orgāna sastāvā; 

4) §§39.,40. – ir savstarpēji pretrunīgi, ja reliģiskai draudzei ir juridiskas personas statuss; 
5) Ierosinām Nolikumu papildināt ar paragrāfu, kas izteiktu tiesības un praktiskas iespējas 

baznīcai (resp., “reliģiskajiem centriem un garīgajām pārvaldēm”) veidot atsevišķus 
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radioraidījumus un TV pārraides, izdot kristīga satura laikrakstu (žurnālu), izveidot kristīgas 
literatūras izdevniecību, lai apmierinātu ticīgo pilsoņu reliģiskās intereses un vajadzības 
atbilstoši iespējām, kādas tiek dotas citām pilsoņu grupām un kādas ir arī kristiešiem citās 
sociālisma zemēs; 

6) Ierosinam Nolikumu papildināt ar paragrāfu, kas regulētu baznīcas darbību atsevišķās 
slimnīcās un pansionātos, jo, saskaņā ar Evaņģēliju, karitatīvais darbs ir neatņemama baznīcas 
funkcija. Arī šeit būtu iespējams vadīties no VDR un Ungārijas TR pieredzes; 

7) Ierosinām Nolikumu papildināt ar paragrāfu par dažādu zemju kristiešu dzīves kontaktēšanās 
iespējām savā starpā atbilstoši Eiropas Drošības un sadarbības Helsinku konferences 
Noslēguma dokumentiem. 

 
Grupa “Atdzimšana un atjaunošanās” ir nolēmusi vajadzības gadījumā, atbilstoši PSRS Konsitūcijas 
49.pantam, pati griezties pie attiecīgām PSRS valsts iestādēm, lai noskaidrotu augšminētos un citus 
jautājumus. 
 
Ar šo vēstuli griežamies pie visiem ordinētajiem garīdzniekiem Latvijas Ev. lut. baznīcā ar 
aicinājumu pievienoties šim sirdsapziņas diktētajam dokumentam. (Pievienoties grupai “Atdzimšana 
un atjaunošanās” iespējams ar rakstisku paziņojumu jebkuram no šī dokumenta parakstītājiem). 
 
1987. gada 14. jūnijā 
 
2. Kristīgās kustības “Atdzimšana un atjaunošanās” pamatprincipi 
 

1. Kristīgā kustība “Atdzimšana un atjaunošanās” (pēc Tita 3,1-7) izvedojusies kā kristīgu 
cilvēku reliģiski-ētiska atbildes reakcija Padomju valdības veicinātajiem pārkārtošanās un 
atklātības procesiem. Kustības “Atdzimšana un atjaunošanās” locekļi izjūt dziļu 
nepieciešamību kristīgi izprastiem atjaunošanās un atklātības procesiem ienākt arī Latvijas 
Ev.lut. baznīcas dzīvē. 

2. Kustība “Atdzimšana un atjaunošanās” uz brīvprātības pamatiem apvieno Lastvijas 
Evaņģēliski luteriskās baznīcas garīdzniekus un Teoloģijas semināra pasniedzējus, kuri, 
saskaņā ar savu sirdsapziņu, akceptē šos pamatprincipus.  

3. Iesaistīšanās kustībā “Atdzimšana un atjaunošanās” iespējama, iesniedzot rakstisku 
iesniegumu kustības pārstāvjiem. Lēmums par ik kandidāta uzņemšanu kustībā tiek ar 2/3 
balsu vairākumu pieņemts kustības sapulcē. Pozitīva lēmuma gadījumā kandidāts paraksta 
pamatprincipus. Katram kustības dalībniekam iespējams no tās izstāties par to iepriekš 
rakstiski paziņojot kustības pārstāvjiem. 

4. Kustības locekļi izjūt dziļu atbildību Dieva priekšā par vispusīgas kristīgās liecības klātbūtni 
mūsu tautas dzīvē, par baznīcas patiesīgumu un ticamību mūsu sabiedrībā, tāpēc kustības 
pamatmērķis – kristīgā liecība visdažādākajās formās. Kustības aktivitātes nosaka kustības 
locekļu kristīgā sirdsapziņa un nekādi citi, tai skaitā politiski motīvi. Tās virzītas uz juridiski 
atzītas un atļautas pilnasinīgas garīgas dzīves iespējām ikvienam kristietim. Vajadzības 
gadījumā kustība ar lūgumiem, iesniegumiem un ierosinājumiem, saskaņā ar likumdošanu, 
griezīsimies baznīcas un valsts iestādēs, lai noskaidrotu un risinātu nozīmīgus, kristīgo dzīvi 
skarošus jautājumus. 

5. Kustības mērķu īstenošanas galvenie līdzekļi ir garīgi: vārds un lūgšana. Kustības locekļus 
savā starpā apvieno ne tikai ārējas aktivitātes, bet vispirms garīga dzīve un Vakarēdiena 
kopība. Par katru kopējo pasākumu kustības locekļi apņemas regulāri aizlūgt un 
nepieciešamības gadījumā gavēt. Kustības locekļi apņemas pastiprināti izkopt savu iekšējo 
garīgo dzīvi, jo kustībā apzinās, ka tikai tādā gadījumā tai ir morālas tiesības pacelt patiesības 
jautājumu, ja paši kustības locekļi ļoti nopietni uztver savu mistisko dzīvi Kristū. 

6. Kustības “Atdzimšana un atjaunošanās” darba pamatprincipi ir demokrātija, principialitāte un 
savstarpēja kristīga mīlestība. Visi kustības lēmumi, pasākumi vai dokumenti tiek pieņemti 
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kustības sapulcē balsošanā ar klātesošo balsu 2/3 vairākumu. Sapulces notiek ik mēneša 
pirmajā ceturtdienā un iesākas ar Svētā Vakarēdiena svinēšanu. 

7. Kustībai nav viena vadītāja, bet sapulcē uz 1 mēnesi tiek ievēlēti pieci kustības pārstāvji. 
Pārstāvji realizē kustības lēmumus, veic nepieciešamo tehnisko darbu, koordinē pasākumus, 
uztur regulārus kontaktus ar kustības locekļiem.  

8. Kustības locekļi apņemas šos pamatprincipus ievērot un izlūdzas Dieva svētību atjaunošanas 
darbam pie sevis un baznīcas.  

 
Pamatprincipi pieņemti kustības 1.sapulcē 1987.gada 28. jūlijā. 
Kustības locekļi: prāvests Modris Plāte, mācītājs Māris Ludviks, prāvests Artūrs Kaminiskis, 
mācītājs Juris Rubenis, prāvests Aivars Beimanis, mācītājs Augusts Ālers, Teoloģijas semināra 
rektors Roberts Akmentiņš, mācītājs Jānis Vanags, mācītājs Jānis Priednieks, Teoloģijas semināra 
pasniedzējs Jānis Kārkls, mācītājs, Teoloģisko kursu rektors Juris Cālītis, prāvests Aleksandrs 
Veinbergs, mācītājs Andrejs Kavacis, mācītājs Jānis Dauka, mācītājs Arvīds Bobinskis, 
virsmācītājs Kārlis Kalderovskis. 

 
3. Kustības “Atdzimšana un atjaunošanās” priekšlikumi 
 
“Dodiet ķeizaram, kas ķeizaram pieder, un Dievam, kas Dievam pieder” (Lk. 20, 25) 
 
Pamatojoties uz šiem Jēzus Kristus vārdiem, kustība “Atdzimšana un atjaunošanās” uzskata par 
nepieciešamu: 
 
1. Baznīcas un valsts attiecībās: 

1.1. Realizēt Konstitūcijas principu par baznīcas atdalīšanu no valsts. 
1.1.1.Garantēt baznīcai iespēju netraucēti sagatavot un ordinēt garīdzniekus (mācītājus, 

bīskapus), un norīkot tos darbā draudzēs un baznīcas amatos, vadoties vienīgi un tikai 
no draudžu apkopšanas un Evaņģēlija pasludināšanas interesēm, no kandidātu īpašībām 
un nopelniem tikai baznīcas darbā. Jautājumi par mācītāju atcelšanu, pārcelšanu, 
suspendēšanu u.tml. atstājami pilnīgi baznīcas pārziņā (par pieņemtajiem lēmumiem 
informējot Reliģijas lietu padomes pilnvaroto). (Principu par baznīcas atdalīšanu no 
valsts nevar uzskatīt par īstenotu, kamēr vietējām izpildu komitejām ir tiesības 
atstādinātn no amata draudžu pārvaldes orgānu darbiniekus); 

1.1.2.Garantēt baznīcai un draudzēm iespēju sasaukt sapulces (sinodes, konferences, 
rekolekcijas, dievkalpojumus) tik bieži un tādos laikos un temiņos, kā to prasa situācija 
baznīcā, attiecīgās valsts iestādes informējot par paredzamās sapulces raksturu, vietu un 
laiku; 

1.1.3.Garantēt baznīcai un draudzēm iespēju veidot garīgas apvienības, darba grupas (tai 
skaitā, bērnu, jaunatnes, sieviešu u. tml.), vadoties no konfesijas tradīcijām, 
ekumēniskiem apsvērumiem un šodienas garīgajām vajadzībām; 

1.1.4.Precīzi formulēt draudzes statusu un tiesības kā juridiskai personai; 
1.1.5.Izveidot pēckara gados atsavināto baznīcu un slēgto draudžu sarakstu, noskaidrojot 

atsavināšanas un slēgšanas iemeslus un apstākļus. Atsevišķos gadījumos labot notikušās 
nelikumības. 

1.2. Realizēt Konsitūcijas principu par apziņas brīvību: pārskatīt apziņas brīvības jēdziena 
līdzšinējo skaidrojumu, nosakot un likumdošanā fiksējot vienlīdzīgas tiesības un iespējas 
ateistiskajai propogandai un kristīgajam pasludinājumam: 

1.2.1.Masu informācijas līdzekļu izmantošanā, garīgas literatūras izdošanā, publisku lekciju 
nolasīšanā, u.tml. (vajadzības gadījumā dibinot baznīcas izdevniecību, grāmatnīcas 
u.tml.); 

1.2.2.Līdzdalībā sabiedriskajā dzīvē, neatkarīgi no reliģiskās pārliecības un no piederības 
ideoloģiskajām organizācijām; 
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1.2.3.Fakultatīva reliģiska kursa ieviešanas skolu programmās; 
1.2.4.Iespējā kristiešiem karadienestu aizstāt ar sociālās palīdzības vai darba dienestu; 
1.2.5.Iespējā baznīcai veikt poimēnisku darbu slimnīcās, bērnu namos, pansionātos, 

ieslodzījumu vietās u.c.; 
1.2.6.Iespējā kristiešiem nestrādāt un neapmeklēt mācību iestādes baznīcas lielo svētku 

dienās. 
1.3. Izveidot jaunu Nolikumu par reliģiskajām apvienībam Latvijas PSR, kurš būtu saskaņā ar 

PSRS Konstitūciju un PSRS parakstītajiem starptautiskajiem dokumentiem cilvēktiesību 
jomā, un ar kristīgās ticības pamatprincipiem. 

2. Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas iekšējā dzīvē: 
2.1. Par baznīcas Satversmi un Sinodi. 

2.1.1.Tā kā patreizējā baznīcas Satversme ir tikusi pieņemta, nelikumīgi balsojot, sistemātiski 
tiek pārkāpta un praktiski ir beigusi funkcionēt, tad nepieciešams izstrādāt jaunās 
Satversmes projektu uz patlaban vienīgās likumīgi 1928.gadā pieņemtās Satversmes 
bāzes. Projektu iepriekš publicēt un tad apspriest un pieņemt nākošajā Sinodē, tur 
piedaloties visiem mūsu baznīcas ordinētajiem garīdzniekiem; 

2.1.2.Jautājumos, kuri skar visu garīdznieku un draudžu darbu, iespējamos apspriešanai un 
balsošanai izvirzāmos viedokļus noskaidrot iepriekš visu ordinēto mācītāju referenduma 
ceļā; 

2.1.3.Baznīcas dzīves labākai un efektīvākai pārvaldīšanai Sinode un mācītāju konferences 
sasaucamas ne retāk kā reizi gadā katra. (Konferencēs sniegt regulāru pārskatu par 
baznīcas finanšu bilanci un statistikas datiem); 

2.1.4.Izveidot noteiktu kārtību, kādā ik garīdznieks vai draudze var griezties pie baznīcas 
vadības ar iesniegumiem, lūgumiem un priekšlikumiem, garantējot iespēju noteiktā laikā 
saņemt pēc būtības dotu atbildi. 

2.2. Par baznīcas dzīves neizmantotajām iespējām. Ierosinām: 
2.2.1.Izdot garīgu menešrakstu (redkolēģija, saturs); 
2.2.2.Izstrādāt programmu “Ticības mācība” kristīgai audzināšanai dažādās vecuma grupās; 
2.2.3.Vienu no Rīgas dievnamiem turēt pastāvīgi atvērtu, iekārtojot tajā ikdienas rīta un 

vakara svētbrīžus; 
2.2.4.Radīt iespējas draudžu bērnudārzu izveidošanā; 
2.2.5.Rīkot regulārus kolokvijus dažādu teoloģisku aktualitāšu iztirzāšanai (aptuvenā 

programma); 
2.2.6.Radīt iespējas amattērpu, paramentu u.c. liturģisko priekšmetu centralizētai 

izgatavošanai/iegādei (kooperatīvā darbnīcaā?); 
2.2.7.Izveidot un attiecīgi noformēt baznīcas remontbrigādes, dievnamu celtņu apkopšanai. 

 
Kustības “Atdzimšana un atjaunošanās” priekšlikumi sastādīti un izvirzīti ar mērķi sākt auglīgu 
dialogu un sadarbību ar baznīcas vadību, rodot pamatu konstruktīvai mūsu baznīcas ļoti sasāpējušo 
problēmu risināšanai. 
 
4. Kustības “Atdzimšana un atjaunošanās” Dokuments Nr. 2 
 
Paziņojums 
 
Jau ilgāku laiku mūsu Baznīcas garīdznieku vidū darbojas kristīga kustība “Atdzimšana un 
atjaunošanās”, kura izveidojusies atklātai baznīcas dzīves sasāpējušo jautājumu apspriešanai un 
risināšanai. Kustības aktivitātes nosaka tās dalībnieku kristīgā sirdsapziņa, tās pamatmērķis ir – 
atjaunot mūsu baznīcas patiesīgumu un ticamību tautā. 
Taču atklāta baznīcas dzīves aktualitāšu apspriešana ir izrādījusies nepieņemama pašreizējai baznīcas 
vadībai 
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5. Kustības “Atdzimšana un atjaunošanās” Dokuments Nr. 3 
 
Mūsu amata brāļiem un māsām no kustības “Atdzimšana un atjaunošanās” locekļiem 
 
Ar nožēlu konstatējam, ka kristīgo kustību “Atdzimšana un atjaunošanās” dažu vadošos amatus 
ieņemošo garīdznieku grupa ir nosaukusi par seperātisku un šķeltniecisku, lai gan kustība nebija 
devusi tam nekādu iemeslu, nekur nebija nostājusies pret baznīcu un tās vadību. Gluži otrādi, kustības 
mērķis ir vispirmām kārtām dot iespēju tuvināties un nodibināt savstarpēju uzticēšanos un saprašanos 
starp amata brāļiem un māsām, kuri – būsim atklāti – bieži ir pārāk sveši un noslēgti cits pret citu, lai 
varētu auglīgi un patiesi apspriest un veidot mūsu baznīcas dzīvi. Diemžēl šie centieni ir izraisījuši 
virkni represiju pret kustības locekļiem. Pārkāpjot baznīcas satversmi un nolikumu, no saviem 
amatiem ir atcelti Sinodes ievēlēti prāvesti M.Plāte un A.Beimanis, Konsistorijas padomnieks 
P.Cielavs, kā arī Teoloģijas semināra rektors Dr.R.Akmentiņš. Telegrāfiski tiek iecelti un atcelti 
draudžu priekšnieki un padomes. Mūs ļoti sāpina, ka baznīcas vadītāji ir griezušies pie pilnvarotā ar 
lūgumu atņemt reģistrācijas izziņu vienam no saviem mācītājiem un brāļiem prāvestam M.Plātem.  
Mēs lūdzam Jūs, brāļi un māsas, savos dievkalpojumos un pašu lūgšanās aizlūgt par tiem, kam 
nodarīta netaisnība, par mūsu baznīcas vadību, lai tā vienmēr censtos kalpot tikai Kristum un Viņa 
Baznīcai, par mūsu baznīcu, lai tajā uzvarētu vienotība, likumība un sekošana evaņģēlijam. 
 
Sirsnībā kustība “Atdzimšana un atjaunošanās” 
1987.gada 3. septembrī 
 
6. Nolikums par reliģiskām apvienībām LPSR  
 
LATVIJAS PSR AUGSTĀKĀS PADOMES PREZIDIJA DEKRĒTS  
Par Nolikuma par reliģiskajām apvienībām Latvijas Padomju Sociālistiskajā republikā 
apstiprināšanu  
 
Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidijs nolemj:  
Apstiprināt nolikumu par reliģiskajām apvienībām Latvijas Padomju Sociālistiskajā republikā.  
 
Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija Priekšsēdētāja vietnieks V. Blūms. Latvijas PSR 
Augstākās Padomes Prezidija sekretārs K. Zorins.  
 
Rīgā 1976. gada 28. oktobrī. 
 
Apstiprināts 
ar Latvijas PSR Augstākās Padomes  
Prezidija 1976. gada 28. oktobra dekrētu  
 
NOLIKUMS 
par reliģiskajām apvienībām Latvijas Padomju Sociālistiskajā republikā  
 
I. Vispārīgie noteikumi  
 
1. Lai nodrošinātu pilsoņiem apziņas brīvību, saskaņā ar Latvijas PSR Konstitūcijas 95. pantu, 
Latvijas Padomju Sociālistiskajā republikā baznīca ir atdalīta no valsts un skola no baznīcas.  
Brīvība piekopt reliģiskus kultus un antireliģiskas propagandas brīvība ir visiem pilsoņiem.  
Savas reliģiskās pārliecības dēļ neviens nedrīkst izvairīties no pilsoņa pienākumu pildīšanas.  
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2. Šis nolikums attiecas uz visu konfesiju un reliģisko novirzienu ticīgo reliģiskajām draudzēm, kā 
arī uz visiem reliģiskajiem centriem, garīgajām un citām kulta apvienībām, kas darbojas Latvijas PSR 
teritorijā.  
 
3. Visu kultu ticīgo pilsoņu reliģiskās apvienības reģistrējamas kā reliģiskās draudzes.  
 
4. Reliģiskās draudzes var tikt izveidotas, ja ir ne mazāk kā 20 viena un tā paša kulta ticīgo pilsoņu, 
kas sasnieguši 18 gadu vecumu un apvienojušies, lai kopīgi apmierinātu savas reliģiskās vajadzības.  
 
5. Katrs pilsonis var būt tikai vienas reliģiskās draudzes loceklis.  
 
II. Reliģisko draudžu un kulta kalpotāju reģistrācija un uzskaite.  
6. Reliģiskā draudze var sākt savu darbību tikai pēc tam, kad tā ir reģistrēta.  
Saskaņā ar PSR Savienības likumdošanu lēmumus par reliģisko draudžu reģistrāciju un par to 
reģistrācijas anulēšanu, kā arī par baznīcu un lūgšanas namu atvēršanu un slēgšanu pieņem PSRS 
Ministru Padomes Reliģijas lietu padome pēc Latvijas PSR Ministru Padomes priekšlikuma.  
7. Lai reģistrētu reliģisko draudzi un atvērtu baznīcu vai lūgšanas namu, draudzes dibinātāji, ne mazāk 
kā 20 cilvēku no vietējiem iedzīvotājiem, nosūta rajona (pilsētas) darbaļaužu deputātu padomes 
izpildu komitejai iesniegumu, kuram pievieno reliģiskās draudzes dibinātāju sarakstu.  
Reliģiskās draudzes dibinātāju sarakstā var iekļaut tikai tos ticīgos, kuri rakstveidā izteikuši savu 
piekrišanu.  
8. Rajona (pilsētas) darbaļaužu deputātu padomes izpildu komiteja saņemtos ticīgo iesniegumus ar 
savu atzinumu nosūta Latvijas PSR Ministru Padomei.  
9. Latvijas PSR Ministru Padomes saņemtos materiālus noteiktā kārtībā izskata un pieņem par tiem 
lēmumus.  
10. Reliģiskās draudzes reģistrāciju var anulēt, ja tā: 
1) likvidējas; 
2) pārkāpj padomju likumdošanu par reliģiskiem kultiem.  
11. Kulta kalpotājs var sākt pildīt savus pienākumus ticīgo pilsoņu reliģisko vajadzību apmierināšanā 
tikai pēc tam, kad viņš ir reģistrēts.  
Nereģistrētajiem kulta kalpotājiem un citām personām aizliegts izpildīt reliģiskos rituālus un citas 
ceremonijas.  
12. Kulta kalpotāju (garīdznieku, mācītāju, sludinātāju, rabīnu, diakonu) darbības 
rajons aprobežojas ar viņu apkalpojamās reliģiskās draudzes locekļu dzīves vietu un lūgšanas telpas 
atrašanās vietu.  
Kulta kalpotāji, kas pastāvīgi apkalpo divas vai vairākas reliģiskās draudzes, var darboties tikai tajā 
teritorijā, kurā pastāvīgi dzīvo attiecīgās reliģiskās draudzes ticīgie.  
13. Rajonā vai pilsētā reliģiskās draudzes ņem uzskaitē rajona vai pilsētas darbaļaužu deputātu 
padomes izpildu komiteja, kurā iesniegti attiecīgie dati par reliģisko draudzi, tās izpildu un revīzijas 
orgāniem un kulta kalpotājiem.  
 
III. Reliģisko draudžu un kulta kalpotāju darbība  
 
14. Reliģisko rituālu brīva izpilde tiek nodrošināta tiktāl, ciktāl tā nepārkāpj padomju likumdošanu, 
sabiedrisko kārtību un neapdraud pilsoņu tiesības. Vietējām varas iestādēm ir tiesības darīt visu 
nepieciešamo, lai šādos gadījumos nodrošinātu sabiedrisko kārtību un drošību.  
15. Ticīgie, kas apvienojušies reliģiskajā draudzē, ir tiesīgi: 
1) izpildīt reliģiskos rituālus, noturēt dievkalpojumus, kā arī sapulces to jautājumu  
kopējai apspriešanai, kas saistīti ar draudzes reliģisko un saimniecisko darbību; 
2) pieņemt vai ievēlēt kulta kalpotājus un citas personas, kas apkalpo kultu vai  
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nodrošina kulta ēkas un inventāra uzturēšanu kārtībā un remontu; 
3) izmantot kulta ēku un inventāru reliģisko rituālu izpildīšanai; 
4) vākt brīvprātīgus ticīgo ziedojumus lūgšanas telpā tādiem mērķiem, kas saistīti  
ar reliģisko kultu, kulta kalpotāju uzturēšanu, kā arī kulta ēku un inventāra uzturēšanu kārtībā.  
16. Reliģiskajām draudzēm un kulta kalpotājiem aizliegts: 
1) pieļaut dievkalpojumos uzstāšanos ar runām, kas ir pretrunā ar padomju  
sabiedrības interesēm; 
2) jebkādā veidā mudināt ticīgos atteikties pildīt padomju likumus, pilsoņu  
pienākumus un aktīvi piedalīties valsts, kultūras un sabiedriski politiskajā dzīvē; 
3) izdarīt reliģiskus rituālus un ceremonijas valsts un kooperatīvajās iestādēs un  
uzņēmumos, kā arī novietot to ēkās reliģiskā kulta piederumus. 
Šis aizliegums neattiecas uz reliģisko rituālu sarīkošanu izolētās telpās, ja to lūguši  
mirēji vai smagi slimi cilvēki, kuri atrodas slimnīcās un ieslodzījuma vietās, kā arī uz reliģisko rituālu 
izdarīšanu kapsētās un krematorijās. Šādus rituālus var izdarīt saziņā ar attiecīgās iestādes 
administrāciju;  
4) izveidot savstarpējas palīdzības kases, kooperatīvus, ražošanas uzņēmumus un apvienības, kā arī 
lietot reliģisko draudžu rīcībā esošo mantu un naudas līdzekļus jebkādiem citiem mērķiem, kā tikai 
reliģisko vajadzību apmierināšanai;  
5) sniegt materiālu palīdzību reliģiskās draudzes locekļiem;  
6) organizēt speciālas lūgšanas un citādas sanāksmes bērniem, jauniešiem un sievietēm, kā arī 
sapulces, grupas, pulciņus un nodaļas kopīgām bībeles un ticības mācībām, literatūrai, rokdarbiem 
un darbam, tāpat arī rīkot ekskursijas un iekārtot bērnu laukumus, atvērt bibliotēkas un lasītavas, 
organizēt sanatorijas un ārstniecisku palīdzību.  
Baznīcās un lūgšanu namos drīkst turēt tikai tādas grāmatas, kas saistītas ar attiecīgo reliģisko kultu.  
7) iesaistīt nepilngadīgos aktīvā līdzdalībā reliģisko rituālu izpildē (sludināšanā, pakalpošanā, koros, 
orķestros, procesijās u.tml.);  
8) piemērot ticīgajiem piespiedu līdzekļus vai sodus. 
17. Reliģisko draudžu kopsapulces (izņemot lūgšanas sapulces) sasauc, ja ir attiecīgās  
rajona vai pilsētas darbaļaužu deputātu padomes izpildu komitejas atļauja. 
18. Reliģisko draudžu izpildu un revīzijas orgānu sapulces (sēdes) var notikt bez valsts  
varas iestāžu ziņas un atļaujas. 
19. Baznīcās vai lūgšanas namos, kas atbilst celtniecības, tehniskajiem un  
sanitārajiem noteikumiem, draudzes dievkalpojumi var notikt bez valsts vara iestāžu ziņas un atļaujas.  
Ticīgo dievkalpojumi telpās, kas nav speciāli tam piemērotas, lauku apvidos notiek ar ciema 
darbaļaužu deputātu padomes izpildu komitejas ziņu, bet pilsētās un pilsētciematos – ar rajona, 
pilsētas vai pilsētciemata darbaļaužu deputātu padomes izpildu komitejas ziņu.  
20. Reliģiskās procesijas, reliģiskos rituālus un ceremonijas rīkot zem klajām debesīm, kā arī ticīgo 
dzīvokļos un mājās katrā atsevišķā gadījumā drīkst tikai tad, ja ir rajona (pilsētas) darbaļaužu deputātu 
padomes izpildu komitejas īpaša atļauja.  
Iesniegumi atļaut sarīkot reliģiskās procesijas un reliģiskos rituālus zem klajām debesīm iesniedzami 
ne vēlāk kā divas nedēļas pirms dienas, kad paredzēta attiecīgā ceremonija.  
Reliģiskos rituālus ticīgo dzīvokļos vai mājās pēc mirēju vai smagi slimo pilsoņu lūguma var izdarīt 
bez rajona vai pilsētas darbaļaužu deputātu padomes izpildu komitejas atļaujas vai ziņas.  
21. Reliģiskajām procesijām, kas ir dievkalpojuma neatņemama sastāvdaļa un ko rīko apkārt kulta 
ēkām gan pilsētās, gan lauku apvidos, valsts varas iestāžu īpaša atļauja vai paziņojums tām nav 
nepieciešams tad, ja šīs procesijas netraucē normālu satiksmi.  
22. Rīkot reliģiskās procesijas, kā arī izpildīt reliģiskos rituālus un ceremonijas ārpus reliģiskās 
draudzes atrašanās vietas katrā atsevišķā gadījumā drīkst tikai tad, ja ir tās iestādes īpaša atļauja, kas 
noslēgusi līgumu par kulta inventāra lietošanu. Šādu atļauju var dot pēc iepriekšējas saskaņošanas ar 
tās vietējās darbaļaužu deputātu padomes izpildu komiteju, kuras teritorijā paredzēts rīkot procesiju, 
rituālu vai ceremoniju.  
23. Ticības mācības var mācīt tikai noteiktajā kārtībā atvērtajās garīgajās mācību iestādēs.  
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24. Reliģiskās draudzes katrā atsevišķā gadījumā var sasaukt republikāniskus reliģiskos kongresus 
un apspriedes tikai ar Latvijas PSR Ministru Padomes un PSRS Ministru Padomes Reliģijas lietu 
padomes atļauju.  
25. Lai apmierinātu savas reliģiskās vajadzības, ticīgie, kuri apvienojušies draudzē, pēc reģistrēšanās 
var noteiktā kārtībā saņemt bezmaksas lietošanā speciālas kulta ēkas, ja tās ir, pēc tādiem 
noteikumiem un tādā kārtībā, kā paredzēts līgumā, ko reliģiskā draudze noslēgusi ar rajona (pilsētas) 
darbaļaužu deputātu padomes izpildu komitejas pilnvarotu pārstāvi.  
Ticīgie, kuri apvienojušies reliģiskajā draudzē, dievkalpojumiem var lietot arī telpas, ko viņiem 
piešķir atsevišķas personas vai rajonu (pilsētu) darbaļaužu deputātu padomes izpildu komitejas pēc 
nomas līgumiem. Uz šādām telpām attiecināmi visi noteikumi, ko šis nolikums paredz kulta ēkām; 
līgumus par tiesībām lietot šādas telpas noslēdz atsevišķi ticīgie uz savu atbildību. Turklāt lūgšanas 
telpām jāatbilst celtniecības, tehniskajiem un sanitārajiem noteikumiem. 
Katra reliģiskā draudze ir tiesīga lietot tikai vienas lūgšanas telpas. 
26. Saskaņā ar PSR Savienības likumdošanu baznīcas un lūgšanas namus drīkst slēgt  
tikai ar PSRS Ministru Padomes Reliģijas lietu padomes atļauju pēc Latvijas PSR Ministru Padomes 
priekšlikuma šādos gadījumos:  
1) ja reliģiskās draudzes, kas lieto baznīcu vai lūgšanas namu, reģistrācija anulēta;  
2) ja baznīca vai lūgšanas nams nojaucams vecuma vai apdzīvotās vietas rekonstrukcijas dēļ;  
3) ja baznīca vai lūgšanas nams nepieciešams valsts vai sabiedriskajām vajadzībām. Par šādu lēmumu 
paziņo ticīgajiem, kas apvienojušies reliģiskajā draudzē.  
Baznīcas vai lūgšanas namus slēdz, piedaloties rajona (pilsētas) finansu nodaļas un citu ieinteresēto 
resoru pārstāvjiem, kā arī attiecīgās reliģiskās draudzes pārstāvim.  
27. Ja baznīca vai lūgšanas nams vecuma dēļ draud pilnīgi vai daļēji sabrukt, tad rajona, pilsētas, 
ciemata vai ciema darbaļaužu deputātu padomes izpildu komitejai ir tiesības ieteikt reliģiskās 
draudzes izpildu orgānam uz laiku, līdz speciāla tehniskā komisija apskatīs ēku, pārtraukt tajā rīkot 
dievkalpojumus un ticīgo sanāksmes.  
28. Amatpersonas, kas izteikušas priekšlikumu slēgt baznīcu vai lūgšanas namu, par to paziņo rajona 
vai pilsētas darbaļaužu deputātu padomes izpildu komitejai.  
Ja kulta ēka, kam ir vēsturiska, mākslinieciska vai arhitektoniska nozīme, ir aizsargājama kā 
arhitektūras vai kultūras piemineklis, priekšlikumu par tās slēgšanu nosūta attiecīgai Latvijas PSR 
kultūras ministrijas iestādei.  
29. Tehniskajā komisijā, ko izveido rajona vai pilsētas darbaļaužu deputātu padomes izpildu komiteja, 
iesaistāms reliģiskās draudzes pārstāvis.  
30. Tehniskās komisijas atzinums, kas dots pārbaudes aktā, ir obligāti jāizpilda.  
31. Ja tehniskā komisija atzīst, ka baznīca vai lūgšanas nams draud sabrukt, tad aktā jānorāda, vai ēka 
ir nojaucama vai tajā tikai jāizdara attiecīgs remonts. Pēdējā gadījumā aktā precīzi nosaka, kāds 
remonts nepieciešams un kādā termiņā tas veicams. Līdz remonta pabeigšanai reliģiskā draudze nav 
tiesīga atļaut baznīcā vai lūgšanas namā rīkot nedz dievkalpojumus, nedz jebkādas citas sanāksmes.  
32. Ja ticīgie atsakās izdarīt pārbaudes aktā norādīto remontu, ar viņiem noslēgtais līgums par kulta 
ēkas un inventāra lietošanu ir laužams pēc rajona (pilsētas) darbaļaužu deputātu padomes izpildu 
komitejas lēmuma, kas paziņojams PSRS Ministru Padomes Reliģijas lietu padomes pilnvarotajam 
Latvijas Padomju Sociālistiskajā Republikā.  
33. Ja tehniskā komisija atzīst, ka ēka ir nojaucama, ar ticīgajiem noslēgtais līgums par šīs ēkas 
nodošanu lietošanā tiek lauzts noteiktā kārtībā pēc vietējo darbaļaužu deputātu padomes izpildu 
komiteju priekšlikuma.  
 
IV. Reliģisko draudžu pārvaldes orgāni  
 
34. Visu reliģiskās draudzes lietu pārvaldīšanai un ar kulta inventāra lietošanu un naudas līdzekļu 
izlietošanu saistīto funkciju izpildei, kā arī ārējai pārstāvniecībai reliģiskā draudze ticīgo kopsapulcē 
no draudzes dibinātājiem ievēlē, atklāti balsojot, draudzes izpildu orgānu trīs cilvēku sastāvā.  
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35. Visas izpildu orgāna darbības pārbaudei, kulta inventāra, kolektē savākto vai brīvprātīgi saziedoto 
naudas summu izlietošanas pārbaudei, reliģiskās draudzes dibinātāji no draudzes locekļiem var 
ievēlēt revīzijas komisiju trīs cilvēku sastāvā.  
Kulta kalpotājus reliģiskās draudzes izpildu orgāna un revīzijas komisijas sastāvā nevar vēlēt.  
Kulta kalpotājiem nav tiesību iejaukties nedz reliģiskās draudzes administratīvajā, finansiālajā un 
saimnieciskajā darbībā, nedz tās izpildu orgāna un revīzijas komisijas darbībā.  
Rajona (pilsētas) darbaļaužu deputātu padomes izpildu komitejai ir tiesības atstatīt atsevišķas 
personas no izpildu orgāna un revīzijas komisijas sastāva.  
36. Reliģiskās draudzes sapulcēs, kongresos un apspriedēs ir tiesīgas ievēlēt reliģiskos centrus un 
garīgās pārvaldes.  
Sapulcēs, kongresos vai apspriedēs ievēlētie reliģiskie centri, garīgās pārvaldes un citas reliģiskās 
organizācijas vada tikai ticīgo draudzes reliģisko (kanonisko) darbību. Šos centrus, pārvaldes un citas 
reliģiskās organizācijas uztur par līdzekļiem, ko reliģiskās draudzes ieskaita, stingri ievērojot 
brīvprātības principu.  
37. Reliģiskajiem centriem un garīgajām pārvaldēm aizliegts: 
1) savus līdzekļus un inventāru izlietot labdarīgiem mērķiem, palīdzības sniegšanai  
baznīcām un klosteriem, kā arī citiem mērķiem, kas nav saistīti ar kanoniskās darbības vadību;  
2) iejaukties reliģisko draudžu finansiālajā, saimnieciskajā un administratīvajā darbībā;  
3) bez attiecīgas atļaujas sasaukt reliģiskus kongresus un apspriedes, kā arī izdot reliģisko literatūru.  
38. Reliģisko biedrību izpildu orgāni, kā arī reliģiskie centri un pārvaldes var lietot spiedogus, 
zīmogus un veidlapas ar šo centru vai pārvalžu nosaukumu vienīgi reliģiska rakstura lietās. Šais 
spiedogos, zīmogos un veidlapās nedrīkst būt emblēmas un lozungi, kādi noteikti padomju iestādēm 
un valsts varas orgāniem.  
 
V. Reliģiskās draudzes inventārs un līdzekļi  
 
39. Kultam nepieciešamais inventārs, kas pēc līguma nodots ticīgajiem, kuri apvienojušies reliģiskajā 
draudzē, vai ko viņi iegādājušies no jauna vai kas viņiem ziedots kulta vajadzībām, ir valsts īpašums, 
atrodas ticīgo lietošanā un ņemts rajona (pilsētas) izpildu komitejas uzskaitē.  
40. Reliģiskajai draudzei ir tiesības likumā noteiktajā kārtībā iegādāties baznīcas traukus un kulta 
piederumus, kā arī nomāt, celt un pirkt savām kulta vajadzībām ēkas, iegādāties transporta līdzekļus.  
Reliģiskā draudze ir tiesīga noteiktajā kārtībā izgatavot dažus kulta piederumus: kulta sveces, oblātas, 
dievmaizītes, maces.  
41. Reliģiskajiem centriem un pārvaldēm ir tiesības nomāt, celt un pirkt īpašumā ēkas un transporta 
līdzekļus administratīvi saimnieciskām vajadzībām, kā arī tiesības ražot baznīcas traukus un kulta 
piederumus pārdošanai reliģiskajām draudzēm likuma noteiktajā kārtībā.  
42. Telpas, kas speciāli paredzētas kā sarga dzīvojamās telpas un atrodas kulta ēkas pagalmā vai 
blakus tam, līdz ar pārējo kulta inventāru pēc līguma nododamas ticīgajiem bezmaksas lietošanā. 
43. Kulta ēku un tās inventāru reliģiskās draudzes dibinātāji pieņem piešķiršanai  
visiem ticīgajiem lietošanā pēc tipveida līguma no rajona (pilsētas) darbaļaužu deputātu padomes 
izpildu komitejas pārstāvja.  
44. Tipveida līgumā jāparedz, ka personas, kas pieņem lietošanā kulta ēku un inventāru, apņemas:  
1) lietot šo ēku un inventāru vienīgi reliģiskajām vajadzībām; 
2) glabāt un saudzēt to kā viņām uzticētu valsts īpašumu; 
3) remontēt kulta ēkas, kā arī segt izdevumus, kas saistīti ar šī īpašuma  
pārvaldīšanu un lietošanu, kā, piemēram, apkures, apdrošināšanas, apsardzības izdevumus, samaksāt 
nodokļus un nodevas u. tml.;  
4) atlīdzināt valstij zaudējumu, ja inventārs ir bojāts vai radies iztrūkums;  
5) ļaut rajonu, pilsētu un ciemu darbaļaužu deputātu padomes izpildu komiteju pilnvarotām personām 
brīvi jebkurā laikā, izņemot laiku, kad tiek izpildīti reliģiskie rituāli, periodiski pārbaudīt un apskatīt 
kulta inventāru;  
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6) gādāt, lai būtu visa reliģiskai draudzei nodotā kulta inventāra saraksts, kurā ierakstīt visus no jauna 
saņemtos (nopirktos, ziedotos, citu lūgšanas namu nodotos u. tml.) reliģiskā kulta piederumus, kas 
nepieder atsevišķiem pilsoņiem personiskajā īpašumā, un ar tā rajona vai pilsētas darbaļaužu deputātu 
padomes izpildu komitejas ziņu un piekrišanu, kuras vārdā noslēgts līgums, svītrot no saraksta 
priekšmetus, kas nav lietošanai derīgi.  
45. Kulta ēkas, kam ir vēsturiska, mākslinieciska vai arhitektoniska nozīme un kas ir Latvijas PSR 
Kultūras ministrijas īpašā uzskaitē, nodod tādā pašā kārtībā un pēc tādiem pašiem noteikumiem, bet 
obligāti ievērojot kultūras un arhitektūras pieminekļu uzskaites un aizsardzības noteikumus.  
46. Visiem attiecīgās konfesijas vai novirziena vietējiem iedzīvotājiem ir tiesības parakstīt līgumu 
par kulta ēkas un inventāra saņemšanu lietošanā arī pēc līguma noslēgšanas, šādā veidā iegūt tādas 
pašas tiesības piedalīties attiecīgā inventāra pārvaldīšanā, kādas ir personām, kas sākumā 
parakstījušas līgumu.  
47. Katrs, kas parakstījis līgumu, var atsaukt savu parakstu, iesniedzot par to rakstveida paziņojumu 
rajona vai pilsētas darbaļaužu deputātu padomes izpildu komitejai, tomēr tas neatbrīvo viņu no 
atbildības par inventāra saglabāšanu līdz tam laikam, kad viņš iesniedzis minēto paziņojumu.  
48. Kulta ēkas ir obligāti jāapdrošina ar līgumu parakstījušo personu līdzekļiem par labu tā rajona 
(pilsētas) darbaļaužu deputātu padomes izpildu komitejai, kuras teritorijā atrodas ēka.  
Apdrošināšanas summas par ugunsgrēkā vai dabas katastrofā cietušajām kulta ēkām pēc Latvijas PSR 
Ministru Padomes lēmuma, kas saskaņots ar PSRS Ministru Padomes Reliģijas lietu padomi, izlieto 
kulta ēku atjaunošanai vai arī tā rajona vai pilsētas kultūras vajadzībām, kurā attiecīgā ēka atrodas.  
49. Ja lūgšanas namu slēdz, kulta inventāru sadala šādi: 
1) visus platīna, zelta, sudraba un brokāta priekšmetus, dārgakmeņus un  
pusdārgakmeņus ieskaita valsts fondā un nodod Latvijas PSR Finansu ministrijai; 
2) visus priekšmetus, kuriem ir vēsturiska, mākslas vai muzejiska vērtība, nodod  
Latvijas PSR Kultūras ministrijai; 
3) pārējos priekšmetus (svētbildes, tērpus, baznīcas karogus, pārklājus u. tml.) var nodot citai tā paša 
kulta reliģiskajai draudzei; šie priekšmeti ierakstāmi kulta inventāra sarakstā pēc vispārīgiem 
noteikumiem;  
4) iekārtas priekšmeti (zvani, mēbeles, paklāji, lustras u. tml.) jāieskaita valsts fondā un jānodod 
vietējo finansu iestāžu rīcībā vai arī Latvijas PSR Kultūras ministrijas iestāžu rīcībā, ja minētie 
priekšmeti ir to uzskaitē;  
5) pārejošā manta: nauda, kā arī vīraks, sveces, eļļa, vīns, vasks, malka, ogles, kas tieši paredzēti 
līguma noteikumu izpildei vai reliģiskajiem rituāliem, ja draudze pastāv arī pēc kulta ēkas slēgšanas, 
atstājami draudzei.  
50. Slēdzamās kulta ēkas, kas nav valsts aizsardzībā kā kultūras pieminekļi, var izmantot, pārkārtot 
citām vajadzībām vai nojaukt tikai pēc Latvijas PSR Ministru Padomes lēmuma, kas saskaņots ar 
PSRS Ministru Padomes Reliģijas lietu padomi.  
51. Ja reliģiskā draudze neievēro līguma noteikumus par kulta ēkas vai inventāra lietošanu, jautājumu 
par līguma laušanu noteiktā kārtībā izskata Latvijas PSR Ministru Padome.  
52. Jaunus lūgšanas namus atsevišķos gadījumos var celt ar ticīgo spēkiem un līdzekļiem pēc reliģisko 
draudžu lūguma ar Latvijas PSR Ministru Padomes atļauju.  
53. Līgumu par tādu telpu nomu, ko atsevišķas personas vai izpildu komitejas šī nolikuma 25. panta 
otrajā daļā paredzētajā kārtībā piešķir reliģisko draudžu vajadzībām, pirms termiņa var lauzt tikai ar 
tiesas lēmumu.  
54. Jebkurš kulta inventārs, kā ziedotais, tā par brīvprātīgajiem ziedojumiem iegādātais, obligāti 
jāieraksta inventāra sarakstā.  
Brīvprātīgās dāvanas (ziedojumi), kas dotas, lai ar ziedotajiem priekšmetiem izrotātu kulta ēku vai 
kulta piederumus, ieraksta reliģiskās draudzes bezmaksas lietošanā esošā kulta inventāra sarakstā.  
Visi cita veida brīvprātīgie ziedojumi natūrā, kas nav doti iepriekš minētajiem mērķiem, kā arī 
reliģiskās draudzes vajadzībām, baznīcas vai lūgšanas nama uzturēšanai (remontam, apkurei u. tml.) 
un kulta kalpotājiem paredzētā saziedotā nauda kulta inventāra sarakstā nav jāieraksta.  
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Ticīgo brīvprātīgos naudas ziedojumus reliģiskās draudzes kasieris ņem uzskaitē, izdarot attiecīgus 
ierakstus ieņēmumu un izdevumu grāmatā.  
55. Izlietot ziedotās summas kulta ēkas un inventāra pārvaldīšanai var reliģisko draudžu izpildorgāna 
locekļi.  
56. Reliģiskajām draudzēm, centriem un garīgajām pārvaldēm ir tiesības atvērt uz sava vārda tekošos 
kontus PSRS Valsts bankas iestādēs. Apdzīvotās vietās, kur nav PSRS Valsts bankas iestāžu, minētās 
reliģiskās organizācijas var atvērt tekošos kontus centrālajās krājkasēs vai pirmās kategorijas 
krājkasēs.  
57. Darījumus, kas saistīti ar kulta inventāra pārvaldīšanu un lietošanu: līgumus par sargu salīgšanu, 
malkas piegādi, lūgšanas nama vai baznīcas un kulta inventāra remontu, produktu un inventāra iegādi 
reliģiskajiem rituāliem un ceremonijām un tamlīdzīgām darbībām, kas tieši saistītas ar attiecīgā 
reliģiskā kulta mācību un ritiem, kā arī telpu īrēšanu dievkalpojumiem, var slēgt atsevišķi pilsoņi, kas 
ir reliģiskās draudzes izpildorgāna locekļi.  
Par tamlīdzīgu darījumu saturu nevar būt tādas līgumattiecības, kas gan ir saistītas ar kultu, bet kam 
ir tirdznieciska un rūpnieciska rakstura mērķi (sveču fabriku nomāšana, tipogrāfiju nomāšana 
reliģiskas literatūras iespiešanai u. tml.).  
58. Uzraudzība par reliģisko draudžu darbību, kā arī to kulta ēku un inventāra 
saglabāšanu, kas pēc līguma nodota reliģiskajām draudzēm lietošanā, uzdota rajonu (pilsētu) 
darbaļaužu deputātu padomju izpildu komitejām, bet lauku apvidos arī ciemu darbaļaužu deputātu 
padomēm un to izpildu komitejām.  
 
VI. Kontrole, kā tiek ievērota likumdošana par reliģiskiem kultiem  
 
59. Vietējo darbaļaužu deputātu padomju izpildu komitejas un PSRS Ministru Padomes Reliģijas 
lietu padomi pilnvarotais Latvijas Padomju Sociālistiskajā Republikā kontrolē, kā tiek ievērota 
likumdošana par reliģiskiem kultiem.  
60. Vietējo darbaļaužu deputātu padomju izpildu komitejām un PSRS Ministru Padomes Reliģijas 
lietu padomes pilnvarotajam Latvijas Padomju Sociālistiskajā Republikā stingri jāraugās , lai 
reliģiskās draudzes un kulta kalpotāji nepārkāptu Latvijas PSR Konstitūcijā noteiktos apziņas 
brīvības principus un nodrošinātu draudžu lietošanā nodoto kulta ēku un inventāra saglabāšanu, un 
nav jāpieļauj administratīvo līdzekļu piemērošana cīņai pret reliģiju (nelikumīga lūgšanas namu 
slēgšana u. tml.) un administratīva iejaukšanās reliģisko draudžu darbībā (kanoniskajā) un citas 
darbības, tādējādi neievērojot pilsoņu apziņas brīvību.  
61. Pilsoņi un amatpersonas, kas vainīgi likumdošanas neievērošanā par reliģiskiem kultiem, ir 
atbildīgi saskaņā ar Latvijas PSR likumiem.  
 
Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija Sekretārs K. Zorins.  


