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2009. gada 11. novembra mācītāju konferences priekšlikumi ir izraisījuši diskusijas 
par sieviešu ordināciju, tās ir atsākušās vairāk nekā pēc 10 gadu pārtraukuma LELB. 
Konferences dalībnieku vienkāršs vairākums nesagatavotu diskusiju dēļ nobalsoja par 
Satversmes regulējumu garīdznieku ordinācijā, iekļaujot tajā kā vienu no pazīmēm arī 
ordinējamās personas dzimumu. Pēc publiski pieejamas informācijas, ko paudis LELB 
arhibīskaps J. Vanags 2010. gada 2. janvārī ziņu aģentūrai LETA, LELB līdz 2010. gada 
Sinodei apņēmusies organizēt plašu diskusiju par sieviešu ordinācijas teoloģisko 
pamatojumu.  

Lai diskusijas par sieviešu ordināciju LELB būtu rezultatīvas, konstruktīvas un 
godīgas, mēs, latviešu sievietes teoloģes, kuras apvienojušās Latvijas Luterāņu sieviešu 
teoloģu apvienībā (LLSTA), ceram un sagaidām iespēju sadarboties ar LELB šo diskusiju 
organizēšanā. Viens no LLSTA statūtos ietvertajiem mērķiem ir teoloģisko diskusiju 
rosināšana par teoloģiski izglītoto sieviešu profesionālo darbību LELB. Sava mērķa 
sasniegšanā biedrība pamatojas uz Limas dokumentā definēto kristīgās kalpošanas izpratni.  

 Pēdējos 10 – 15 gados LELB Teoloģiskās komisijas pētnieciskais darbs sieviešu 
ordinācijas jautājumā LELB nav turpināts un apstājies bez rakstiski formulētiem, LELB 
pieejamiem rezultātiem. Mūsu ierosinājums, sekojot SELK (Selbständige Evangelisch–
Lutherische Kirche) paraugam, ir noteikt gan pietiekami ilgu, gan arī konkrētu laika posmu 
pētniecībai un diskusijām līdz nākamajai Sinodei 2013.gadā.  

Priekšlikumi, kādā veidā šajā laikā organizēt teoloģiskās diskusijas, ir šādi:  
1) Izveidot divas teoloģiskās komisijas – vienu, kas pēta un izstrādā 

argumentus „par” sieviešu ordināciju; otru, kas pēta un izstrādā argumentus 
„pret” sieviešu ordināciju. Abas komisijas sagatavo argumentus pēc vienota 
plāna, ja vien tas iespējams, un strādā pie šā jautājuma, piemēram, divus 
gadus.  

2) LLSTA ir gatava ierosināt kandidatūras komisijai, kas izstrādā argumentus 
„par”. Mēs esam Dieva aicinātas kalpones un tādā veidā esam gatavas 
izpildīt savu pienākumu, jo šis jautājums vistiešākā veidā skar agrāk un 
tagad LELB kalpojošo sieviešu aicinājumu un likteņus, kā arī to sieviešu 
likteņus, kas varēja un varētu kalpot LELB.  

3) LLSTA apņemas atvērt un uzturēt mājas lapu www.sieviesuordinacija.lv, 
kas tiktu veltīta tikai šim jautājumam un kurā apkopoti pētījumi gan „par”, 
gan „pret”. 

4) Tikai tad, kad abas teoloģiskās komisijas ir pabeigušas savu darbu un mājas 
lapā ir iekļauti pieejami materiāli latviešu valodā plašai auditorijai LELB 



draudzēs, pēc mūsu domām, LELB var sākt taisnīgas un vispusīgas debates 
citos, Satversmes 76. pantā paredzētajos, līmeņos – mācītāju konferencēs, 
iecirkņu sapulcēs, kā arī balsojums Sinodē par ierosinātajiem LELB 
Satversmes grozījumiem.  

 
Mēs esam gandarītas, ka LELB forumā jau 3 mēnešus notiek intensīvas diskusijas par 
sieviešu ordinācijas jautājumu. Taču tās liecina arī par akadēmiski sagatavotu pētījumu 
trūkumu un pieejamību latviešu valodā. 
 
Mēs ceram uz LELB atsaukšanos mūsu aicinājumam un rezultatīvu sadarbību. Mēs būtu 
pateicīgas, ja saņemtu atbildi viena mēneša laikā. 
 
Lai Dievs mums visiem palīdz!  
 
 
 
Ar cieņu,  
 
 
LLSTA vārdā  

valdes priekšsēdētāja     Rudīte Losāne 
 
 
 
 
 
 
 
 
LLSTA ir dibināta 1995. gadā. Tā apvieno 40 biedres, 7 ir LELB kalpojošas evaņģēlistes un kapelānes, 1 
kalpojoša mācītāja, 1 palīgmācītāja,1 emeritēta mācītāja; 8 sievietes, kuras reiz bija LELB evaņģēlistes, 
diakones, kalpojošas studentes, taču ir pametušas LELB tās attieksmes dēļ pret sieviešu ordināciju; 9 ir pēdējos 
14 gados emigrējušās latviešu sievietes teoloģes, kuras kļuvušas par mācītājām LELBāL; 2 ir LELBāL 
ordinētas mācītājas, kas atgriezušās dzimtenē, taču nav uzņemtas LELB; 9 ir LELBāL piederošas emigrācijas 
latviešu mācītājas, diakones un 2 prāvestes. No visām kopumā 4 ir ieguvušas teoloģijas doktores grādu. LLSTA 
biedru skaits kopš tās dibināšanas nav gājis mazumā, bet palielinājies un turpina palielināties.  
 


