
Latvijas Baptistu draudžu savienības 

Sieviešu kalpošanas apvienības 

NOLIKUMS  

 
1. Vispārīgie noteikumi 

1.1. Sieviešu kalpošanas apvienība (SKA) ir Latvijas Baptistu draudžu savienības (LBDS) 

kopdarba nozare;  

1.2. SKA sadarbībā ar citām LBDS nozarēm īsteno LBDS vīziju; 

1.3. SKA darbojas saskaņā ar LBDS Satversmi un šo Nolikumu; 

1.4. SKA ir LBDS struktūrvienība, tai nav atsevišķas juridiskas personas statuss. 

2. Mērķis 

2.1. SKA mērķis - atbalstīt, iedrošināt un izglītot LBDS draudžu sievietes, neatkarīgi no vecuma 

un kalpošanas nozares, lai veicinātu viņu augšanu Kristus līdzībā un, lai viņas varētu palīdzēt 

garīgi pieaugt citiem.  

3. Uzdevumi 

3.1. Sniegt informatīvu, izglītojošu, emocionālu un garīgu atbalstu LBDS draudžu sievietēm, 

kuras Kristus līdzībā palīdz pieaugt citiem; 

3.2. Izstrādāt un apkopot resursus, kas palīdz vietējās draudzes cilvēkiem augt Kristus līdzībā, 

jaunu mācekļu veidošanā, kā arī veicinātu misionālu dzīvesveidu ikdienā; 

3.3. Atbilstoši padomes izvirzītajām konkrētā gada prioritātēm, organizēt seminārus, apmācību 

programmas un citus pasākumus; 

3.4. Veicināt žēlsirdības darbu, balstoties uz konkrētās draudzes un vietējās apkaimes cilvēku 

vajadzībām; 

3.5. Iespēju robežās, atbilstoši padomes izvirzītajām prioritātēm, nodrošināt praktisku un 

finansiālu atbalstu žēlsirdības darbam; 

3.6. Sadarboties ar citām LBDS kopdarba nozarēm, „Pasaules Baptistu Sievietēm”, „Eiropas 

Baptistu Sievietēm”, kā arī citām kristīgām sieviešu organizācijām Latvijā un pasaulē. 

4. Struktūra  

4.1. SKA augstākā lēmējinstitūcija ir ikgadējā konference, kas tiek izziņota ne mazāk kā divus 

mēnešus iepriekš. 

4.2. Konferencē aicināta piedalīties ikviena LBDS draudžu sieviete, neatkarīgi no vecuma un 

kalpošanas nozares. 

4.3. Konference ir lemt spējīga, ja tajā piedalās pārstāves vismaz no desmit draudzēm. 

Katrai dalībniecei konferencē ir viena balss, neatkarīgi no draudzes piederības. 

4.4. Konferences kompetencē ir: 

4.4.1. Apstiprināt SKA Nolikumu un grozījumus; 

4.4.2. Apstiprināt SKA padomi; 

4.4.3. Apstiprināt SKA attīstības stratēģiju; 

4.4.4. Apstiprināt SKA darbības pārskatu; 



4.5. SKA augstākā vadības institūcija, kas realizē apvienības administratīvās pārvaldības 

funkciju, ir padome. 

4.6. Padomē ir 5 locekles. Uzklausot draudžu ieteikumus, padome izvirza kandidātes, kuras uz 

4 gadiem apstiprina konference ar vienkāršu balsu vairākumu.  

4.7. Padomes kompetencē ir: 

4.7.1. Izdarīt izmaiņas padomes sastāvā, pieaicinot vai atbrīvojot cilvēkus, un ziņot par to 

konferencē; 

4.7.2  Izvirzīt Sieviešu kalpošanas apvienības vadītāju; 

4.7.3  Izstrādāt un konferencē apstiprināt SKA attīstības stratēģiju; 

4.7.4  Izstrādāt un īstenot ikgadējās SKA izvirzītās prioritātes; 

4.7.5  Ikgadēja konferencē prezentēt iepriekšējā gada darbības pārskatu; 

4.7.6  Pārraudzīt SKA finanšu, cilvēku un citus resursus; 

4.7.7 Organizēt ikgadējo SKA konferenci, izziņojot to ne mazāk kā 2 mēnešus iepriekš; 

4.7.8  Padomes darbs tiek organizēts sēdēs, kas notiek ne retāk kā reizi ceturksnī; 

4.7.9  SKA padomes darbā lēmumu pieņemšana notiek ar balsu vairākumu, paritātes 

gadījumā vadītājas balss ir izšķiroša. Balsojumos, kas skar kādu no padomes locekļiem, 

iesaistītais nepiedalās.  

4.8. Vadītājas kompetencē ir: 

4.8.1. Vadīt Sieviešu kalpošanas apvienības ikdienas darbu; 

4.8.2. Pārstāvēt SKA intereses un viedokli attiecībās ar trešajām personām; 

4.8.3. Pildīt padomes lēmumus un rīkojumus; 

4.8.4. Tiesiskajās attiecībās ar trešajām personām SKA vadītāja darbojas uz LBDS 

izdotas rakstiskas pilnvaras pamata, kas ir spēkā uz padomes pilnvaru laiku; 

4.8.5. Vadītāja par savu darbu var saņemt atlīdzību. 

4.9. Pēc SKA padomes vai ikgadējās konferences dalībnieku ierosinājuma, šis nolikums var 

tikt papildināts vai grozīts, ja par izmaiņām balso 2/3 klātesošo konferences dalībnieku. 

5. Sieviešu kalpošanas apvienības finanšu līdzekļi. 

5.1. SKA finanšu līdzekļus veido brīvprātīgas iemaksas un juridisko vai fizisko personu 

ziedojumi. 

5.2. SKA finansiālā darbība ir pakļauta LBDS revīzijas komisijas kontrolei. 

6. Sieviešu kalpošanas apvienības likvidēšana.  

6.1. Apvienības likvidācijas gadījumā visas Sieviešu kalpošanas apvienības mantiskās vērtības 

un finansiālie līdzekļi pāriet LBDS īpašumā. 

 

Pieņemts Sieviešu kalpošanas apvienības 

padomē 2017. gada 24. oktobrī 

Apstiprināts …………..................................        

(Līvija Godiņa) 

Ieteikts apstiprināšanai LBDS Sieviešu 

kalpošanas apvienības kongresā 2017. gada 

4. novembrī. 

Apstiprināts ………...................................... 


