


Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultāte ir dibināta 1920. gada 4. februārī, atjaunota 1990. gadā  
un šobrīd ir vienīgā akadēmiskā institūcija Latvijā, kas piedāvā iespēju iegūt bakalaura, maģistra 
un doktora grādus visās teoloģijas un reliģiju zinātnes jomās starptautiski akreditētās studiju 
programmās. 

LU Teoloģijas fakultāte var lepoties ar senu vēsturi un mūsdienīgu zinātniski kritisku pieeju 
teoloģijas un reliģiju pētniecības jautājumiem. Visā pastāvēšanas laikā fakultāte vienmēr ir 
pulcējusi un joprojām pulcē studentus, kuri vēlas iegūt plašu un vispusīgu humanitāro izglītību, 
dziļāk iepazīstot pasaules reliģiju pētniecību, teoloģijas klasiskās disciplīnas, vēsturi, filozofiju, 
psiholoģiju, kā arī senebreju un sengrieķu (koinē) valodu.  Visas akadēmiskās studiju 
programmas ir izstrādātas, balstoties Rietumeiropas universitāšu teoloģijas un reliģiju 
zinātnes pētniecības fakultāšu standartos. Fakultāte piedāvā arī plašas iespējas studijām 
ārzemēs (piemēram, Heidelbergas, Minhenes un Tībingenas Universitātēs, Lēvenes Katoļu 
universitātē u. c.)

Etniski un reliģiski daudzveidīgajā mūsdienu sabiedrībā reliģija, arī tās sekularizētās 
izpausmes, ir ļoti svarīgas. Tāpēc ir būtiski analizēt, kādas Eiropas kontekstā ir un ir bijušas 
reliģiskās tradīcijas Baltijas telpā. Tas prasa nepārtrauktu pētniecību un studijas, kā arī 
vēlēšanos izprast ar reliģiju saistītos sabiedrības procesus. Pateicoties fakultātē iegūtajai 
izglītībai, Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes absolventi strādā ne tikai baznīcās un 
ar tām saistītās organizācijās, bet arī dažādās valsts un nevalstiskās organizācijās, kur 
nepieciešama izpratne par šiem procesiem, kā arī citiem ar reliģiju saistītiem jautājumiem. 

Lietojot svešvārdu, fakultātei ir izteikts „ekumēnisks”  raksturs. Tajā māca un mācās dažādu 
konfesiju un pat dažādu reliģiju pārstāvji. Tā nav nejaušība. Par pasniedzējiem fakultāte meklē 
labākos speciālistus neatkarīgi no to etniskās, reliģiskās piederības, vecuma, dzimuma vai dzīves 
vietas. Fakultātē bieži viesojas arī pasniedzēji no citām Eiropas universitātēm, tā nodrošinot 
studentiem iespēju iepazīties ar pasaulē aktuālajām reliģijpētniecības tendencēm. 

Teoloģija nozīmē spraigu un radošu dzīvi, tā ir vērsta uz šodienu un rītdienu. Viens no 
visizplatītākajiem mītiem par teoloģiju ir, ka tā pieķeras „vecām dogmām” un nodarbojas tikai 
ar mācītāju sagatavošanu, taču bieži tiek aizmirsts, ka teoloģija ir veidojusi Rietumu kultūru 
humanitārajās zinātnēs un radījusi vidi kritiskas zinātnes uzplaukšanai; tāpat arī tās nozīme 
mākslas, mūzikas, literatūras un citu radošo izpausmju jomās nereti netiek pamanīta. Teologs 
domā tagad un par šodienu – ne vien par to, kā kristīgo mīlestības vēsti iedzīvināt šīsdienas 
apstākļos, bet arī par to, kā atbrīvoties no neizglītotiem iepriekšpieņēmumiem, mītiem un 
aizspriedumiem par savu un citām reliģijām, tā veicinot savstarpēju izpratni un dialoga iespēju 
mūsdienu pretrunīgajā un polifonajā sabiedrībā. 

TEOLOĢIJA UN RELIĢIJU ZINĀTNE –

bakalaura studiju programma
Iegūstamais grāds: humanitāro zinātņu bakalaura grāds teoloģijā un reliģiju zinātnē

Studiju programmas direktors: asoc. prof. Dace Balode

Studiju programmas apjoms kredītpunktos: 120 kredītpunkti

Studiju programmas akreditācijas termiņš: 31.12.2013.

Studiju programmas formas: PLK (pilna laika klātiene) – darba dienās, galvenokārt no 8:30–18:00 
atkarībā no konkrētās dienas nodarbību plānojuma

Studiju programmas ilgums: 6 semestri (3 gadi)

Teoloģijas un reliģiju zinātnes bakalaura studiju programma piedāvā iegūt augsta līmeņa 
humanitāru izglītību, kas saistās ar reliģiju izpēti mūsdienās un vēsturē. Teoloģijas un reliģiju 
zinātnes studijas piedāvā paplašināt zināšanas par reliģiju sakrālajiem tekstiem, praksi, 
uzskatiem, vēsturi, kā arī apgūt reliģijas fenomenoloģiju, reliģijas socioloģiju, reliģijas filozofiju, 
reliģijas antropoloģiju u. c.

DARBA IESPĒJAS: pētniecība teoloģijas un reliģiju jomā, norišu un procesu analītika, 
publicistika; baznīcas un to struktūras, sociālais darbs, valsts pārvalde, skolas un augstskolas; 
starptautiskās organizācijas, misijas un pētnieciskās ekspedīcijas; vadība un attīstība pētniecībā, 
māksla un mediji. Programmas beidzējiem tiek nodrošināta iespēja turpināt studijas teoloģijas 
maģistra studiju programmā.

UZŅEMŠANAS PRASĪBAS:

Personām, kuras ieguvušas vidējo 
izglītību sākot no 2004. gada, konkursa 
vērtējumu nosaka pēc vērtējuma 
aprēķināšanas formulas:

CE latviešu valodā un literatūrā 
(rakstīšana (2,5 x 100 = 250))* + CE angļu 
valodā vai CE franču valodā, vai CE vācu 
valodā (lasīšana (1,5 x 100 = 150) + valodas 
lietojums (1,5 x 100 = 150) + runāšana (1 x 
100 = 100)) + vidējās izglītības dokumenta 
gada atzīme vēsturē (35 x 10 = 350);

* 2012. gada vidusskolu absolventiem – CE Latviešu 
valodā un literatūrā vietā tiks organizēts CE Latviešu 
valodā, no kura konkursa vērtējuma aprēķināšanai tiks 
ņemta vērā eksāmena daļa – tekstveide.

Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 
2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras 
ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar 
īpašām vajadzībām, pamatojoties uz sekmīgām (ne 
zemākām par 4) vidējās izglītības dokumenta gada 
atzīmēm, konkursa vērtējumu nosaka pēc vērtējuma 
aprēķināšanas formulas:

vidējās izglītības dokumenta gada vidējā atzīme 
latviešu valodā un literatūrā (20 x 10 = 200) + vidējās 
izglītības dokumenta gada atzīme angļu valodā vai 
franču valodā, vai vācu valodā (35 x 10 = 350) + vidējās 
izglītības dokumenta gada atzīme vēsturē (25 x 10 = 
250) + vidējās izglītības dokumenta noteikto mācību 
priekšmetu gada vidējā atzīme (20 x 10 = 200). 



Teoloģijas maģistra studiju programma
Iegūstamais grāds: humanitāro zinātņu maģistra grāds teoloģijā un reliģiju zinātnē 

Studiju programmas direktors: prof. Valdis Tēraudkalns 

Studiju programmas apjoms kredītpunktos: 80 kredītpunkti

Studiju programmas akreditācijas termiņš: 31.12.2013

Studiju programmas forma: PLK  – 4 vakarus nedēļā 

Studiju programmas ilgums: 4 semestri (2 gadi) 

Teoloģijas un reliģiju zinātnes maģistra studiju programma piedāvā padziļināti apgūt studentam 
interesējošās teoloģijas un reliģijpētniecības jomas, kā arī attīstīt pastāvīga zinātniskā darba 
spējas. Teoloģijas maģistra studiju programmā studējošiem ir iespēja pastiprināti attīstīt 
pētniecisko darbu, iesaistoties doktorantūras skolas „ Teoloģijas un reliģijpētniecības aktuālie 
jautājumi”  organizētajās lekcijās, semināros un kolokvijos, kurus līdzās Teoloģijas fakultātes 
mācībspēkiem vada ārvalstu zinātnieki.

DARBA IESPĒJAS: pētniecība teoloģijas un reliģiju jomā, norišu un procesu analītika, 
publicistika; baznīcas un to struktūras, sociālais darbs, valsts pārvalde, skolas un augstskolas; 
starptautiskās organizācijas, misijas un pētnieciskās ekspedīcijas; vadība un attīstība pētniecībā, 
māksla un mediji. Programmas beidzējiem, kurus interesē padziļinātas akadēmiskas teoloģijas 
studijas, tiek nodrošināta iespēja turpināt studijas teoloģijas doktora studiju programmā.

Teoloģijas doktora studiju programma 
Iegūstamais grāds: Teoloģijas doktors, Dr. theol.

Studiju programmas direktors: prof. Valdis Tēraudkalns

Studiju programmas apjoms kredītpunktos: 144 kredītpunkti

Studiju programmas akreditācijas termiņš: 31.12.2016

Studiju programmas forma: PLK (pilna laika klātiene) vai NLN (nepilna laika neklātiene)

Studiju programmas ilgums: PLK – 6 semestri (3 gadi) vai NLN – 8 semestri (4 gadi)

Studiju maksa (pilna programmas apguve): 4500 Ls (PLK); 6000 Ls (NLN)

Studiju maksa (1. studiju gadā): 1500 Ls 

Iepriekšējā akadēmiskā izglītība: Maģistra grāds atbilstošajā zinātņu nozarē. 

Teoloģijas un reliģiju zinātnes doktora studiju programma nodrošina patstāvīgu pētījumu 
veikšanai nepieciešamās zināšanas, kā arī palīdz doktorantam spert pirmos soļus akadēmiskajā 
vidē (konsultējot dalību konferencēs, nodrošinot pedagoģiskā darba praksi u. tml.). LU Teoloģijas 
fakultātes doktorantūra sadarbojas ar citām Eiropas universitātēm Vācijā, Apvienotajā Karalistē, 
Igaunijā, kā arī ziemeļvalstīs, līdz ar to doktorantiem ir iespēja studiju laikā veikt pētniecību un 
piedalīties konferencēs un kolokvijos arī ārpus Latvijas, tādējādi patstāvīgi veidojot atgriezenisko 
saikni ar teoloģijas pētniecību pasaulē.

Teoloģijas studijas vienmēr prasa sistemātisku patstāvīgu darbu, tāpēc atceries, ka jautājums 
„ vai es to varēšu izdarīt?” ir mūsu pašu ziņā. Viss atkarīgs no tā, kādi cilvēki mēs esam un 
cik stipra ir mūsu ieinteresētība un vēlēšanās sasniegt izvirzītos mērķus. Tādējādi teoloģijas 
studijas palīdzēs dziļāk iepazīt un izprast arī sevi. 

UZŅEMŠANAS PRASĪBAS:

Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme pamatstudijās (60 x 10 = 600) 
+ noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme pamatstudijās (40 x 10 =400); 

Iepriekšējā izglītība: bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vai tai 
pielīdzināma augstākā izglītība.

UZŅEMŠANAS PRASĪBAS:

Iepriekšējā izglītība: maģistra grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vai tai 
pielīdzināma augstākā izglītība.



Vai teoloģijas studijas ir domātas Tev? 
Teoloģijas un reliģiju studijas Tev ir piemērotas, ja Tev ir (vai ir vēlēšanās apgūt):

Interese par senajām – senebreju, sengrieķu (koinē) un latīņu valodām •	

Interese par tekstiem, to izpratni un interpretācijām•	

Labas vispārējās, īpaši seno un viduslaiku,•	
      vēstures zināšanas un interese par sabiedrības vēsturiskajiem procesiem

Labas kultūras vēstures zināšanas•	

Interese par Eirāzijas senajām un mūsdienu kultūrām•	

Interese par reliģijas funkcijām sabiedrības procesos•	

Interese par reliģiju rašanos un cilvēka nepieciešamību pēc tām•	

Teoloģijas un reliģiju zinātnes studijas Tev ir piemērotas arī tad,
ja Tu esi cilvēks, kuram

Dzīve un cilvēks rada izbrīnu un •	 nemitīgi liek uzdot jautājumu „kāpēc?” 

Ir vēlēšanās dziļāk•	  aizdomāties par sevi un savu laikmetu

Ir vēlēšanās •	 saprast, kas slēpjas aiz cilvēces svētajiem vārdiem un tekstiem

Ir vēlēšanās •	 saprast citus, citu kultūras, 
laikus un reliģiskās tradīcijas

Ir svarīga personiskā izaugsme•	  un 
vislabākā humanitārā izglītība

Ir vēlēšanās •	 mācīties dot, ne tikai 
ņemt

Teoloģijas fakultātē uzsvars tiek likts uz klasisko kristīgo teoloģiju un tās apakšnozarēm, 
vienlaikus pasvītrojot fakultātes pamatvērtības:

Akadēmiskā kvalitāte sistemātiskā domāšanā par Dievu, cilvēku un dzīvi•	

Humānisms (cilvēcība) un tolerance•	

Ekumēnisms•	

Atvērtība cilvēka reliģiskajai un kulturālajai dažādībai•	

Katrā laikmetā teoloģijas īpašais devums ir bijis un vēl aizvien ir domāšana ārpus ierastajiem 
rāmjiem, konkrētāk – konstruktīva laikmeta kritika.

Teoloģijas studijas nozīmē:

Akadēmiski un disciplinēti meklēt atbildes uz dzīves visdziļākajiem jautājumiem•	

Iepazīt kristīgo un pasaules garīgo mantojumu•	

Aicinājumu palīdzēt un kalpot cilvēkam•	

Radošu un piepildītu personīgo garīgo dzīvi •	

Teoloģijas studijas ir izaicinājums katra inteliģencei, radošajām spējām un garīgajai •	
dzīvei



Kā notiek teoloģijas studijas?
Teoloģijas studijas LU Teoloģijas fakultātē ietver zināšanu apgūšanu septiņos laukos:

Pasaules reliģiju un reliģisko procesu pētniecība•	 , kas aptver reliģijas socioloģiju, 
reliģijas antropoloģiju, reliģiju vēsturi, jauno reliģisko kustību pētīšanu u.tml. 

Svešvalodu lauks•	 , kurā students iepazīstas ar angļu vai vācu akadēmiskajā teoloģijā 
lietoto valodu, sengrieķu, latīņu un senebreju valodām, kas visas ir nepieciešamas 
tālākajās teoloģijas studijās.

Vecās Derības studijas•	 , kur students iepazīstas ar Veco Derību un Tuvo Austrumu 
vēsturi, kā arī tuvāk izpēta atsevišķas Vecās Derības grāmatas, mācoties ne vien 
tulkot, bet arī skaidrot un interpretēt šos tekstus un to nozīmi (eksegēze).

Jaunās Derības studijas•	  ietver pārskatu par Jaunās Derības teoloģiju, Jēzus laikmetu 
un dzīvi, atsevišķu grāmatu eksegēzi, kā arī ārpuskanonisko tekstu, piemēram, 
ezotērisko evaņģēliju studijas.

Teoloģijas ideju vēstures studijas•	 , kas aptver ne tikai sistemātisko teoloģiju, bet arī 
pasaules reliģiju vēsturi, reliģijas filozofiju. Šajā laukā ietilpst arī atsevišķu senāku un 
jauno reliģisko kustību un atsevišķu teologu ieskatu studijas.

Baznīcas vēstures studijas•	 , kas aptver gan vispārējo Baznīcas vēsturi, gan arī 
Latvijas Baznīcas vēsturi, kā arī atsevišķus tematus, kā reformācijas vai agrīnās 
baznīcas vēsturi. 

Praktiskās teoloģijas studijas•	 , kas aptver reliģijas psiholoģiju, ētiku, liturģiku, 
reliģijas pedagoģiju u. c.

Dace Balode
Jaunās Derības teoloģija, 
hermenētika un ekseģēze

Juris Cālītis
Sistemātiskā teoloģija, 
teoloģijas tradīcijas un 
teologi

Ralfs Kokins
Jaunās Derības laikmets 
un kultūrvide, Jaunās 
Derības teoloģija un 
ekseģēze, pirmkristīgā 
literatūra

Andris Priede
Baznīcas vēsture, 
katoļu teoloģija

Olga Petrova
Ebreju valoda,
islāma studijas

Jānis Plaudis
Jaunās Derības grieķu 
valoda, latīņu valoda

Mācībspēki un pasniedzēji

Laima Geikina
Praktiskā teoloģija, 
reliģijas pedagoģija, 
reliģijas psiholoģija 

Jānis Rudzītis
Vecās Derības teoloģija 
un kultūrvide, Vecās 
Derības ekseģēze

Normunds Titāns
Reliģijas filozofija,
ētika

Ilze Jansone
Reliģijas psiholoģija, 
feminisma teoloģija



Ikvienā Latvijas Universitātes fakultātē studē labs skaits studentu, kas vēl nav izšķīrušies par 
savu profesiju un studiju mērķiem. Tas ir normāli. Daži cilvēki izšķiras ātrāk, citi – vēlāk. Fakultātes 
maiņa nav nekas neparasts studentu dzīvē. Veselai rindai mūsu studentu teoloģija ir otrais vai pat 
trešais studiju lauks. 

Šādos apstākļos ir svarīgi atcerēties divas lietas. Pirmkārt, mēs iepazīstamies ar kādu studiju 
lauku nopietni tikai tad, kad tajā studējam un aktīvi piedalāmies. Par daudzām lietām „ no ārpuses” 
ir grūti spriest. Ir grūti pateikt, vai „ patiks” studēt teoloģiju, ja tas nav izmēģināts. Šajā ziņā īstā 
izšķiršanās var būt vēlāk, kad būs iepazīts teoloģijas un teoloģijas studiju raksturs. Otrkārt, 
teoloģijas studijas, pilnīgi neatkarīgi no iznākuma, dod izcilu izglītību humanitārajās un sociālajās 
zinātnēs. Zināšanām ir pašām sava vērtība, un vesela rinda cilvēku pēc teoloģijas studijām nestrādā 
garīgā darbā, bet studijās ir guvuši daudz citās darba sfērās noderīga, kā arī nostiprinājuši savas 
radošās darbspējas. Teoloģijas fakultātes absolvents ir iemācījies mācīties, kritiski un neatkarīgi 
domāt un sistemātiski spriest. Absolvents ir gatavs akadēmiski nopietnam un kritiskam dialogam 
visu sabiedrības norišu kontekstā – gan ar/starp dažādām reliģiskām kopienām, gan ar/starp 
cilvēkiem bez reliģiskām vērtībām; viņš ir spējīgs analizēt visdažādākās sabiedrības, domāšanas 
un procesu cēloņsakarības un nākotnē prognozējamo attīstību.

Elizabete Taivāne
Pasaules reliģijas,
reliģijas fenomenoloģija

Ralfs Kokins
Teoloģijas fakultātes 
dekāns
Tālrunis: 67034443
ralfs.kokins@lu.lv

Alda Vāczemniece
Teoloģiskā angļu valoda

Ilze Jansone
Teoloģijas fakultātes
pētniece
Tālrunis: 67034441
ilze.jansone@lu.lv

Valdis Tēraudkalns
Reliģijas socioloģija, 
reliģijas antropoloģija, 
Latvijas baznīcas 
vēsture, jaunās 
reliģiskās kustības, 
Austrumu baznīcas 
vēsture

Nelda Kikjauka
Teoloģijas fakultātes 
izpilddirektore
Tālrunis: 67034441
teoldept@lu.lv

Mācībspēki un pasniedzēji

Kontaktinformācija:
LU Teoloģijas fakultāte
Raiņa bulvāris 19,
Rīga, LV – 1586
162. telpa
E-pasts: teoldept@lu.lv
Tālrunis: 67034441

Administratīvie darbinieki



Galvenais LU Teoloģijas fakultātē ir cilvēcība – tās pamatu, iemeslu 
un izpausmju sistemātiska apguve, lai novērstu tās aizvien 

pieaugošo deficītu mūsdienu sabiedrībā. 

Teoloģijas studijas palīdz cilvēkam saprast pašam sevi, saprast, kas viņš ir, ko viņš dzīvē vēlas 
darīt, kāds ir viņa dzīves aicinājums.  

(Ralfs Kokins, LU TF dekāns)

Fakultāte sniedz ļoti labu humanitāru izglītību un nodrošina labu bāzi sapratnei par procesiem 
pasaulē un sabiedrībā. Uzskatu, ka mana izglītība darba tirgū ir liela priekšrocība, jo fakultātē 
iemācīja spriest, analizēt, kā arī kritiski domāt. 

  (Guna Zaķe, LU TF absolvente, šobrīd strādā Briselē, R. Zīles birojā)

Šķiet, ka Teoloģijas fakultāte ir viena no tām retajām vietām, kur joprojām iespējams rast 
patvērumu no nomācošās ikdienas ar tai raksturīgo naudas gabalu šķindoņu un laidelēšanos 
pa karjeras kāpnēm. Te var, neviena netraucēts, apgūt tekstus, kas, lai arī senās mēlēs rakstīti, 
vienmēr ir lasītājam savlaicīgi, un, galu galā, te ir dota iespēja būt par to, kas tu esi, nevis par to, par 
ko tevi vēlas redzēt citi. 

(Reinis Norkārkls, LU TF doktorantūras students) 
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