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Latviešu ev. lut. draudze Vašingtonā, DC 
Finances 

 
I Ienākumu kategorijas 
 
1. Vispārējie ienākumi 

Ir līdzekļi visu draudzes financiālo pienākumu segšanai un draudzes darbības vajadzībām.   
a. Nodevas – draudzes locekļu maksājumi draudzes uzturēšanai, un draudzes pamata ienākumu 

avots.  Gadskārtējo nodevu maksāšana ir katra draudzes locekļa pienākums. Vašingtonas DC 
ev. lut. draudze nenoteic specifisku nodevu gada summu, bet sagaida, ka katrs iesvētīts 
loceklis, pēc savas rocības un aicinājuma, nokārto šo pienākumu pret draudzi.   

b. Kolekte – dievlūdzēju ziedojumi, kas saņemti dievkalpojuma laikā. Īpašos gadījumos 
mācītāja vai padome var lemt kolekti veltīt specifiskam mērķim, šo mērķi izsludinot pirms 
dievkalpojuma.  

c. Ziedojums –  maksājums draudzei no labvēļa, kuŗš nav draudzes  loceklis. Ja maksājums nav 
norādīts specifiskam nolūkam, to pieskaita pie ienākumiem draudzes uzturēšanas 
vajadzībām. 

d. Testamentārie novēlējumi – mantojumi no mirušajiem draudzes locekļiem vai labvēļiem.  Ja 
testamentā nav specifiski norādījumi par līdzekļu izmantošanu, tie ieskaitāmi ienākumos un 
draudzes padome pārrauga to lietošanu. 

e. Citi ienākumi – ienākumi no citiem avotiem (telpu izīrēšana, noguldījumu augļi, sarīkojumu 
ienākumi, u.c.), izlietojami draudzes uzturēšanas vajadzībām. 
 

2.  Norādīti ziedojumi 
Draudzes locekļa vai labvēļa mērķziedojums specifiski norādītam draudzes fondam (skat. III 
Draudzes fondi), īpaši izsludinātai akcijai (piem., Ziemsvētku kartīšu akcija) vai vajadzībai 
(piem., Jaunu ērģeļu iegādei). Šāds papildus ziedojums nav draudzes locekļa gadskārtējais 
pienākums, bet ir ļoti nozīmīgs draudzes uzturēšanai. Šo naudu var lietot vispirms norādītā 
fonda mērķu izpildīšanai un/vai ierobežotos gadījumos, vispārējām vajadzībām ar padomes 
lēmumu. 

 
II Nodevu un ziedojumu saņemšanas un iegrāmatošanas kārtība 
 
1. Dievkalpojuma kolekte 

a. Skaidrā naudā. Skaidrās naudas ziedojumi kolektes šķīvī tiek iegrāmatoti kā svētdienas 
kolekte, kas ir ieskaitīta vispārējos ienākumos. Ja dievlūdzējs vēlās, ka kolektes ziedojums 
parādās viņa ziedojumu uzskaitē (Annual donation statement), tad naudai jābūt aploksnē ar 
ziedotāja vārdu. Draudzes locekļa ziedojums tiek iegrāmatots nodevās, citu dievlūdzēju 
dāvanas – ziedojumos. 

 
b. Ar čeku. Ja uz čeka nav piezīme, norādot uz specifisku mērķi, draudzes locekļa ziedojums 

tiek iegrāmatots nodevās, labvēļa – ziedojumos.   
 

Lūdzam ievērot - ja svētdienas kolekte tiek veltīta īpašam mērķim (piem., dabas katastrofās 
cietušajiem, Okupācijas mūzejam, 14. jūnijā, utml.) visi ziedojumi, kam nav klāt cita 
norādījuma, tiks novirzīti šim mērķim. 
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Ar čeku vai naudas pārskaitījumu.  Ja nav specifiska norādījuma, draudzes locekļa ziedojums 
tiek ieskaitīts nodevās, labvēļa – ziedojumos. 

 
2. Testamentārs novēlējums 

Testamentārs novēlējums ir testamentā norādītā naudas summa vai procenti no atlikušās 
naudas, kas novēlēta draudzei. Citas draudzei atstātās mantas tiks pārdotas vai izmantotas 
draudzes vajadzībām. 

 
3. Akciju vai privātfondu dāvinājums 

Akcijas vai privātus fondus var ziedot draudzei, to koordinējot ar draudzes kasieri, draudzes 
finanču komiteju un organizāciju, kuŗā atrodas akcijas vai fondu konts.  

 
III Draudzes fondi 
Draudzei pastāv ilgtermiņa un īstermiņa norādīti fondi, kuŗu līdzekļus izmanto pēc norādījuma 
sevišķu izdevumu segšanai vai īpaša draudzes darba atbalstam. Fondu dibināšana ir kasiera 
pienākums. Balstoties uz Satversmes Darbības noteikumu IV nodaļas 3. pantu, fondu slēgšanu iesaka 
finanču komiteja un apstiprina draudzes padome. 
 

1. Ilgtermiņa fondi 
Ilgtermiņa fondi uztur draudzes pamatdarbību. Ilgtermiņu fondi turpinās no gada uz gadu. 
 

a. Dāmu komiteja – dāmu komitejai ziedota vai dāmu komitejas ieņemta nauda, ko drīkst izdot 
pēc dāmu komitejas vēlēšanās, un ko nosaka dāmu komitejas valde vai priekšniece.   

b. Grāmatu galds – dāmu komitejai padots fonds. Ienākumi ir no grāmatu galda peļņas; izdevumi 
lai papildinātu grāmatu galda piedāvājumus. Izdevumus proponē grāmatu galda vadība un 
apstiprina dāmu komitejas valde vai priekšniece. 

c. Latviešu skola –  ienākumi no draudzes budžeta, ziedojumiem, skolēnu vecāku skolas 
maksājumiem un skolas rīkotiem pasākumiem.  Fondu drīkst izlietot skolas vajadzībām un 
skolas ģimeņu pabalstam pēc skolas vadības un skolas vecāku padomes norādījumiem.  

d. Sadarbība ar Latviju (SAL) – ienākumi no draudzes locekļu un labvēļu ziedojumiem un 
Sadarbība ar Latviju komitejas organizētiem pasākumiem.  Izdevumi ir saistīti ar kristīgās 
mīlestības palīdzības darbu Latvijā (piemērma: pabalsts māsu draudzēm, bāreņu namiem, 
“zupas virtuvēm”, daudzbērnu ģimenēm, ziedojumi labdarības organizācijām, savstarpēju 
attiecību uzturēšanā, utml.). Konta izdevumus pārvalda SAL komiteja sadarbībā ar draudzes 
padomi.  

e. Nama fonds – ienākumi no atsevišķiem ziedojumiem vai līdzekļu vākšanas pasākumiem. 
Fonda līdzekļi ar draudzes padomes apstiprinājumu lietojami kapitālprojektiem draudzes 
īpašuma un nama uzlabošanai un remontiem.  

 
f. Bērnu kolekte – ienākumi no Latviešu skolas bērnu ziedojumiem, ienākot dievnamā uz 

dievkalpojumu.  Vecāko klašu skolnieki kopā ar mācītāju izlemj, cik un kādām labdarības 
akcijām tālāk ziedot ienākušos līdzekļus.  

 
2. Īstermiņa fondi 

Specifiski norādīti vai atzīmēti konti – īstermiņa fondi tiek dibināti ar zināmu sasniedzamu 
mērķi – atbalsts kādai specifiskai vajadzībai vai projekta īstenošanai (piemēram: Draudzes 
jubilejas fonds, Skatuves remonta fonds, Ziemsvētku kartīšu akcija, Palīdzība dabas 
katastrofas cietušajiem). Nauda ir izmantojama tikai tam nolūkam, kam fonds ir dibināts un to 
var izlietot vai izmaksāt tikai ar padomes, skolas, dāmu komitejas vai mācītājas 
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apstiprinājumu. Kad mērķis ir sasniegts, fonds tiek likvidēts.  Ja ieņemtie līdzekļi pārsniedz 
vajadzības, atlikušā nauda tiek pārskaitīta vispārējos ienākumos.   

a. Mirušo piemiņas fondi – ziedojumi, veltīti draudzei aizgājēja piemiņai, tiek iegrāmatoti 
atsevišķā piemiņas fondā, un šie  līdzekļi tiek ieskaitīti vispārējos ienākumos izmantošanai 
draudzes vajadzībām pēc padomes izvēles. Ja tuvinieki vēlas ar piemiņas ziedojumiem 
atbalstīt kādu specifisku draudzes darbības jomu vai nozari, tad tas ir iepriekš jādara zināms. 
Draudze nepieņem piemiņas ziedojumus, kas veltīti mērķim vai organizācijai ārpus draudzes.  
Tādā gadījumā lūdzam ziedojumus nosūtīt tieši saņēmējiem. 

b. Archibīskapa algas fonds – draudzes locekļu ziedojumi LELBĀL, lai veidotu archibīskapa 
algas ilggadīgu pamata ieguldījumu. Ziedojumi pāriet LELBĀL rīcībā pēc Vašingtonas 
draudzes konta slēgšanas. 

c. Citi īstermiņa fondi –  
 
Draudzes kasē var arī atvērt citus īstermiņa fondus specifiskiem mērķiem, piem., Ziemsvētku 
kartīšu akcijas, “Lai rit”, “Priecīgas pēdas”, utml. 

  


