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1 STUDIJU VIRZIENA RAKSTUROJUMS 

1.1 Studiju virziena un studiju programmu atbilstība darba tirgus 

pieprasījumam, darba devēju aptaujas rezultāti 

Aptaujāti 5 darba devēji. Visi ir atzīmējuši, ka, pēc viņu domām, TF studiju programmas 

piedāvā pietiekošas zināšanas teoloģijā un reliģiju zinātnē, un to absolventi spēj veidot jaunu 

redzējumu darba devēja vadītā uzņēmuma / draudzes / nevalstiskas sabiedriskas organizācijas 

darbam. Darba devēji apstiprinoši atbildējuši arī uz jautājumu par to, vai TF studiju 

programmu absolvents var izmantot iegūtās zināšanas tālākā darbā. 

Divi no darba devējiem pie ieteikumiem atzīmē vajadzību attīstīt praktiskās teoloģijas 

virzienu. Lūk, viena darba devēja pārstāvja (pārstāv reliģisku organizāciju) rakstītais: "Es 

vēlos redzēt vēl vairāk kursus, kas saistās ar garīgās aprūpes sniegšanu (piemēram, pastorālās 

klīniskās dvēseļkopšanas apmācība (CPI) ar praksi slimnīcās); padziļinātāku mistiskās 

tradīcijas iepazīšanu, jo tieši misticisma pieredze un meditācijas prakses atdzimšana ir viens 

no būtiskiem avotiem kristīgās baznīcas jēgpilnai darbībai mūsdienu Eiropā; mūsdienu 

kontemplatīvā tradīcija (...) semināri par baznīcas lomu cilvēku psihogarīgās labklājības 

darbā, padziļinātāk par ciešanu un miršanas nozīmi cilvēka attīstībā un garīgumā." Arī kāds 

cits darba devējs, kas pārstāv profesionālu nozares speciālistu asociāciju, raksta: "Praktiskās 

teoloģijas kursu apjomu varētu papildināt ar psiholoģiska rakstura zināšanām, jo tas ir tas, ko 

kapelāni šobrīd cenšas papildus mācīties." Viens no darba devējiem atzīst, ka rekomendētu 

citiem darbiniekiem un kolēģiem studēt šajā programmā, jo tā ir iespēja "papildināt zināšanas 

kvalitatīvā veidā". Kā visnoderīgākie tiek atzīti kursi par kristietības idejām, to attīstību un 

praksi. Darba devēju teiktais sakrīt ar TF nākotnes redzējumu, kurā paredzēts attīstīt kursus 

par garīguma strāvojumiem un pievērst lielāku vērību praktiskajai teoloģijai. 

1.2 Studiju virziena stipro un vājo pušu, iespēju un draudu analīze 

Stiprās puses: 

 kvalificēts akadēmiskais personāls; 

 labākie studējošie tiek veiksmīgi iesaistīti studiju procesā; 

 laba sadarbība ar ārvalstu augstskolām; 

 reliģiskā daudzveidība studējošo un TF akadēmiskā personāla vidū; 

 akadēmiskas publikācijas Latvijā un ārvalstīs; 

 veiksmīga TF publiskā tēla veidošana. 

Vājās puses: 

 relatīvi neliels studentu skaits; 

 ierobežots finansējums. 
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Iespējas: 

 studentu skaita potenciāls pieaugums, ņemot vērā interesi par reliģijas problemātiku; 

 nepilna laika studiju attīstība; 

 aktīvāka finansējuma piesaiste projektiem; 

 intensīvāka sadarbība ar darba devējiem. 

Apdraudējumi: 

 nepietiekošs finansējums; 

 augoša izglītības sistēmas birokratizācija, pieprasītās dokumentācijas vajadzīguma 

izvērtēšanas vietā veidojot aizvien jaunas prasības; 

 demogrāfiskās situācijas izraisīta studējošo skaita samazināšanās. 

1.3 Ārvalstīs studējošo skaits studiju virzienā 

LRI kods Studiju programmas nosaukums 2013/2014 
2014/201

5 

  Kopā virzienā 6 0 

  Erasmus+ studijās 3 0 

  Erasmus+ praksē 3 0 

  Citās mobilitātes programmās 0 0 

43221 20112 Teoloģija un reliģiju zinātne (BSP) 

  Kopā 2 0 
 

  Erasmus+ studijās 2 0 
 

  Erasmus+ praksē 0 0 
 

  Citās mobilitātes programmās 0 0 
 

  Lielbritānija 1 0 
 

  Vācija 1 0 
 

45221 20102 Teoloģija (MSP) 

  Kopā 1 0 
 

  Erasmus+ studijās 1 0 
 

  Erasmus+ praksē 0 0 
 

  Citās mobilitātes programmās 0 0 
 

  Beļģija 1 0 
 

51221 30101 Teoloģija un reliģiju zinātne (DOK) 

  Kopā 3 0 
 

  Erasmus+ studijās 0 0 
 

  Erasmus+ praksē 3 0 
 

  Citās mobilitātes programmās 0 0 
 

  Vācija 1 0 
 

  Lielbritānija 1 0 
 

  Beļģija 1 0 
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1.4 Ārvalstu studējošo skaits studiju virzienā 

LRI kods Studiju programmas nosaukums 2013/2014 
2014/201

5 

 
Kopā virzienā 0 1 

 
Grāda, kvalifikācijas iegūšanai 0 0 

 
Apmaiņas programmā 0 1 

43221 20112 Teoloģija un reliģiju zinātne (BSP) 

 
Kopā 0 1 

 

 
Grāda, kvalifikācijas iegūšanai 0 0 

 

 
Apmaiņas programmā 0 1 

 

 
Vācijas pilsonis 0 1 

 

45221 20102 Teoloģija (MSP) 

 
Kopā 0 0 

 

 
Grāda, kvalifikācijas iegūšanai 0 0 

 

 
Apmaiņas programmā 0 0 

 

51221 30101 Teoloģija un reliģiju zinātne (DOK) 

 
Kopā 0 0 

 

 
Grāda, kvalifikācijas iegūšanai 0 0 

 

 
Apmaiņas programmā 0 0 

 

1.5  Ikgadēja studiju virziena un tam atbilstošo studiju programmu 

pozitīvo un negatīvo iezīmju, izmaiņu, attīstības iespēju un plānu 

apspriešana, iekšējās pašnovērtēšanas un kvalitātes pilnveidošanas 

sistēmas nepārtraukta darbība 

Saskaņā ar studiju virziena iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas noteikumiem atskaites 

periodā notikusi studējošo un absolventu aptauju analīze. Ar rezultātiem TF domes locekļi 

tiek iepazīstināti domes sēdēs. TF vadības pārraudzībā regulāri tieks pārskatīts un uzlabots 

studiju kursu saturs un vērtēšanas kritēriji. Dekāns un studiju programmu direktori ir tikušies 

ar studējošiem - gan studijas uzsākot, gan studiju gaitā un uzklausījuši viņu ieteikumus un 

pārdomas par studiju procesu. Vairākkārt notikusi virziena attīstības plāna apspriešana - gan 

saistībā ar dekāna vēlēšanām, gan diskutējot par TF nākotnes vīziju. Gan akadēmiskais 

personāls, gan studējošie izteicās par nepieciešamību jaunu studiju kursu izveidei par 

garīgumu. Debatēs tika akcentēta arī vajadzība studiju kursu veidošanā vairāk pievērsties 

mūsdienās aktuālām tēmām (islāms). Turpmākā attīstība jāveido, ņemot vērā teoloģiskās 

izglītības attīstības tendences Eiropā, kur blakus klasiskām teoloģijas studijām arvien vairāk 

attīstās reliģijpētniecība, aptverot studijas par dažādām reliģiskām tradīcijām, kā arī reliģijas 

un dažādu nozaru un sabiedrības norišu mijiedarbību. Aizvadītajā mācību gadā tālāk uzlabota 
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studiju programmu darbība, maģistrantūras programmā atsakoties no viena no 3 kredītpunktu 

(KP) kursiem ("Svētā Augustīna teoloģija") un tā vietā izveidojot vienu 2 KP kursu 

("Aktuālas tēmas Svētā Augustīna teoloģijā"). Kā pozitīva tendence atzīmējama aktīva 

doktorantu iesaiste studiju procesā - gan piedaloties jau esošu kursu docēšanā (R. Norkārkls ar 

baznīcas vēsturi saistītos kursos), gan jaunu kursu izveidē un pasniegšanā (G. Rēboks, "Ķīnas 

reliģijas"). Kā vājais punkts atzīmējams mazais Erasmus apmaiņas studentu skaits. 

Absolventu skaits pārskata periodā bija zems, kas daļēji ir saistīts ar to, ka daļa potenciālo 

absolventu bija studiju pārtraukumā. Salīdzinoši lielais studentu atbirums ir saistāms arī ar 

konkursa pazemināšanos negatīvās demogrāfiskās attīstības dēļ. Par pozitīvu tendenci 

uzskatāms fakts, ka maģistrantūrā ir pieaudzis to studentu skaits, kuru iepriekšējā izglītība nav 

saistīta ar teoloģiju. Tas norāda uz programmas potenciālu piesaistīt jaunus studentus. Šī 

iespēja tālāk attīstāma nākamajos pārskata periodos. 

 

2 STUDIJU PROGRAMMAS RAKSTUROJUMS 

2.1 Teoloģija un reliģiju zinātne (Bakalaura) 43221 

2.1.1 Iepriekšējā studiju virziena akreditācijā vai studiju programmas licencēšanas 

ietvaros konkrētajai studiju programmai saņemto ieteikumu ieviešana 

Studiju virziena akreditācijā ieteikumi tika izteikti visam virzienam kopā. Tika ieteikts: 

1. Attīstīt e-studijas un ieviest mūsdienīgas studiju metodes. 

Jau ieteikuma brīdī TF docētāji veidoja studiju kursus e-vidē. Šis darbs ir turpināts un 

vairāki studiju kursi vismaz daļēji notiek e-vidē. Šāda attīstība ir plānota arī turpmāk. 

Pārskata periodā studiju programmās ir atjaunināti e-kursi, kas gan bakalaura, gan 

maģistra studiju programmā sastāda 30% no piedāvātajiem studiju programmas 

kursiem, un programmu vadība plāno šo studiju kursu īpatsvaru e-vidē vēl palielināt. 

Īpaši atzīmējami kā izcili gan saturiski, gan organizatoriski ir prof. N. Titāna 

piedāvātie e-kursi (piemēram, bakalaura studiju programmā Teol2056: Ievads 

teoloģiskajā ētikā; maģistra studiju programmā: Teol5000 Klasiskā un mūsdienu 

reliģijas filozofija; Teol5113 Frīdriha Nīčes reliģijas filozofija).  

2. Zinātniskā pētniecība varētu būt starptautiskāka. 

Teoloģijas fakultātes vadība un studiju programmu direktori šobrīd īpaši strādā pie tā, 

lai veidotu kopīgus starptautiskus projektus. 2015. gadā ir notikusi starptautiska 

konference, “The Interplay between Theology and other Disciplines in Research and 

in Theological Education”, kas iesākusi sadarbību starp teologiem no Šveices, 
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Grieķijas, Dienvidārfrikas un Latvijas, kas tiek turpināta ar jaunas konferences 

veidošanu. Ārzemju kolēģi tika pieaicināti arī projektam „Reliģiskie priekšstati un 

prakses Latvijā sabiedrības ilgstpējīgas attīstības kontekstā” valsts pētījumu 

programmā, kas iesniegts 2014. gadā.  

3. Izveidot sistemātisku finanšu stratēģiju un veicināt resursu piesaisti. 

Tāpat kā līdz šim, Teoloģijas fakultātes vadība cenšas piesaistīt papildu resursus. 

Resursi tiek piesaistīti Tomēr finanšu situāciju nelabvēlīgi ietekmē studējošo skaita 

samazināšanās nelabvēlīgās demogrāfiskās situācijas dēļ. 

4. Renovēt auditorijas un to aprīkojumu 

Atskaites periodā ir renovēta TF docētāju telpa, auditorijās papildināts to aprīkojums 

(iekārtots stacionārs projektors pie griestiem TF lielākajā mācību telpā). 

2.1.2 Informācija par studējošajiem pārskata periodā 

LRI kods Studiju programmas nosaukums Progrstatus 2013/2014 2014/2015 

43221 20112 Teoloģija un reliģiju zinātne (BSP) A 
 

Stud. skaits 72 89 

1. studiju gadā imatrikulētie 35 37 

Absolventi 13 6 

2.1.3 Aptauju rezultātu kopsavilkums par studējošo apmierinātību ar studiju kvalitāti 

un to izmantošana studiju programmu kvalitātes uzraudzībā 

Teoloģijas un reliģiju zinātnes bakalaura studiju programmas izvērtējuma anketas LUIS ir 

aizpildījuši 4 studenti. Nelielais atbilžu skaits nevar tikt uzskatīts par Teoloģijas un reliģiju 

zinātnes bakalaura studentu vairākuma viedokļa atspoguļojumu. Tomēr izteiktais viedoklis ir 

vērā ņemams kā daļa no atgriezeniskās saites studiju programmas izvērtējumā. Aptaujā 

studenti sadaļā resursi visaugstāk vērtējuši LU piedāvātās ārpusstudiju aktivitātes, tomēr 

kopumā vērtējums par resursiem ir ļoti pozitīvs. Arī ar studiju procesu pārsvarā anketu 

aizpildījušie studējošie ir apmierināti, visaugstāk tiek vērtēti e-kursi. Kā visaugstāk vērtēto 

studiju rezultātu studējošie ir atzīmējuši vispārpielietojamās prasmes, tomēr arī prasmi kritiski 

izvērtēt informāciju un komunikācijas prasmes. Studenti drīzāk piekrīt apgalvojumam, ka 

studijās ir iegūtas labas teorētiskās un praktiskās zināšanas. 

Kopumā studenti ir apmierināti ar Teoloģijas un reliģiju zinātnes bakalaura studiju 

programmu, arī ar studiju grūtības pakāpi un drīzāk piekrīt apgalvojumam, ka programma ir 

sagatavojusi darba tirgum. Līdzšinējā darba pieredze respondentu vidū arī drīzāk saistās ar 

studiju programmā iegūto izglītību. 
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2.1.4 Aptauju rezultātu kopsavilkums par absolventu apmierinātību ar studiju 

kvalitāti un to izmantošana studiju programmu kvalitātes uzraudzībā 

Šogad tika veikta arī aptauja par LU TF bakalaura, maģistra un doktora programmu 

absolventu nodarbinātību. Aptaujā piedalījās 50 respondentu (tā aizvien ir atvērta), kas tika 

aicināti atbildēt gan uz slēgtiem (vai bija grūti atrast darbu, kādas ir LU TF absolventu 

izredzes darba tirgū), gan atvērtiem (kādi ir ieguvumi no studijām TF, vai tas palīdz pašreizējā 

darbā un kā u.tml.). 

Slēgto jautājumu analīze parāda, ka tendences kopumā ir pozitīvas. Pievienotajā  grafikā 

(skat. pievienotos failus) redzams, ka šobrīd nestrādā tikai 3.8% LU TF absolventu, savukārt 

67% strādā, bet 20.8% ir paši sev darba devēji. 3.8%, kas norādīja atbildi „cits”, atzina, ka 

turpina studijas citur (ārzemēs, medicīnas studijas u.tml.). 

Savukārt atbildot uz jautājumu, vai pēc LU TF absolvēšanas bija grūtības atrast darbu, lielākā 

daļa – 38% - norāda, ka ir strādājuši jau studiju laikā, 28% - ka nē, 16% - ka grūtības bija 

nelielas, un tikai 10% atbild, ka saskārušies ar ievērojamām grūtībām. 8% atbilde „Cits” 

ietver (braucu mācīties, nestrādāju, turpināju studēt u. tml.). 

Kopumā pēc šiem rezultātiem LU TF absolventu nodarbinātības tendence ir vērtējama kā 

pozitīva, un bezdarba procents ir salīdzinoši zems. Turpmāk, nosakot potenciālo reflektantu 

auditoriju un plānojot mācību programmu realizāciju, noteikti jāņem vērā, ka lielākā daļa 

studentu ir strādājuši jau studiju laikā (jāattīsta e-kursi, jādocē kursi blokos u. tml.). Tāpat 

jāpatur prātā, ka grūtības atrast darbu var būt saistītas gan ar absolventa personiskajām 

īpašībām, gan aptaujā nenorādītiem blakusapstākļiem (LU TF absolvējis ekonomiskās krīzes 

laikā u. tml.). Kā pozitīva tendence vērtējams arī salīdzinoši lielais pašnodarbināto skaits LU 

TF absolventu vidū, kas norāda uz to, ka faktiski studiju programmu viens no galvenajiem 

izvirzītajiem mērķiem – attīstīt studentā prasmi patstāvīgi un kritiski domāt – ir sasniegts. 
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2.2 Teoloģija (Maģistra) 45221 

2.2.1 Iepriekšējā studiju virziena akreditācijā vai studiju programmas licencēšanas 

ietvaros konkrētajai studiju programmai saņemto ieteikumu ieviešana 

Skatīt attiecīgo punktu pie bakalaura programmas. 

2.2.2 Informācija par studējošajiem pārskata periodā 

LRI kods Studiju programmas nosaukums Progrstatus 2013/2014 2014/2015 

45221 20102 Teoloģija (MSP) A 
 

Stud. skaits 38 40 

1. studiju gadā imatrikulētie 18 15 

Absolventi 9 7 

2.2.3 Aptauju rezultātu kopsavilkums par studējošo apmierinātību ar studiju kvalitāti 

un to izmantošana studiju programmu kvalitātes uzraudzībā 

Maģistrantūras programmas studenti aptaujās programmas kvalitāti – piedāvātos kursus un 

personāla darbu - novērtējuši labi (virs 6 skalā līdz 7 ). Komentāros atzīmēts, ka “studijas ir 

devušas lielu ieguldījumu studentu personīgajā izaugsmē,” ”studiju kursi veidoja holistisku 

izklāstu par konkrēto nozari.” Studenti kā pozitīvu faktoru atzīmē to, ka viegli apvienot 

mācības ar darbu. 

2.2.4 Aptauju rezultātu kopsavilkums par absolventu apmierinātību ar studiju 

kvalitāti un to izmantošana studiju programmu kvalitātes uzraudzībā 

Skatīt attiecīgo punktu pie bakalaura studiju programmas. 
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2.3 Teoloģija un reliģiju zinātne (Doktora) 51221 

2.3.1 Iepriekšējā studiju virziena akreditācijā vai studiju programmas licencēšanas 

ietvaros konkrētajai studiju programmai saņemto ieteikumu ieviešana 

Skatīt attiecīgo punktu pie bakalaura programmas. 

2.3.2 Informācija par studējošajiem pārskata periodā 

LRI kods Studiju programmas nosaukums Progrstatus 2013/2014 2014/2015 

51221 30101 Teoloģija un reliģiju zinātne (DOK) A 
 

Stud. skaits 20 17 

1. studiju gadā imatrikulētie 4 3 

Absolventi 1 3 

2.3.3 Aptauju rezultātu kopsavilkums par studējošo apmierinātību ar studiju kvalitāti 

un to izmantošana studiju programmu kvalitātes uzraudzībā 

Doktorantūras programmas studenti aptaujās programmas kvalitāti novērtējuši labi, atzīmējot 

radošo pētniecisko vidi, kuru veidojuši TF mācībspēki. Komentāros atzīmēts, ka būtisks 

faktors studentu izaugsmē ir TF starptautiskie sakari, arī doktorantūras skolas ietvaros 

aicināto viespasniedzēju lekcijas. 

2.3.4 Aptauju rezultātu kopsavilkums par absolventu apmierinātību ar studiju 

kvalitāti un to izmantošana studiju programmu kvalitātes uzraudzībā 

Skatīt attiecīgo punktu pie bakalaura studiju programmas. 
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3 PIELIKUMI 

3.1 Studiju programmu uzskaitījums, norādot to apjomu kredītpunktos, 

studiju veidu, formu, tai skaitā atsevišķi norādot tālmācību, 

īstenošanas valodu un vietu, iegūstamo grādu, grādu un profesionālo 

kvalifikāciju vai profesionālo kvalifikāciju  

Nr.p.

k. 

LRI 

kods 

Studiju 

programmas 

nosaukums 

Līmenis Grāds 
Studiju 

veids, forma 

Studiju 

apjoms(KP) 

Programmas 

direktors 
Kods 

1. 43221 
Teoloģija un 

reliģiju zinātne 
Bakalaura 

Humanitāro 

zinātņu 

bakalaurs 

teoloģijā un 

reliģiju 

zinātnē 

PLK, NLK 120 Dace Balode 20112 

2. 45221 Teoloģija Maģistra 

Humanitāro 

zinātņu 

maģistrs 

teoloģijā un 

reliģiju 

zinātnē 

PLK, NLK 80 
Valdis 

Tēraudkalns 
20102 

3. 51221 
Teoloģija un 

reliģiju zinātne 
Doktora 

Teoloģijas 

doktora 

zinātniskais 

grāds 

PLK, NLK, 

NLN 
144 

Valdis 

Tēraudkalns 
30101 

3.2 Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla 

uzskaitījums, norādot tā kvalifikāciju un pienākumus, kā arī studiju 

programmu un tās daļu, kuru katrs no akadēmiskā personāla īstenos 

Nr.p.k 
Vārds, 

Uzvārds 
Grāds Amats Struktūrvienība Īstenojamie kursi 

Studiju 

programmas 

1. Dace Balode 
Dr. Filozofijas 

doktors 

asociētais 

profesors 

Teoloģijas 

fakultāte / 

Bibliskās 

teoloģijas 

katedra 

Teol2194 Apgaismības 

laikmets un 

teoloģijaTeol4102 Bakalaura 

darbsTeol5021 

Dievkalpojums 

KorintāTeol2105 Jaunā 

Derība: ievads un teoloģija 

IITeol5494 Jaunās Derības 

hermeneitikaTeol3006 

Modernā teoloģijaTeol7002 

Seminārs Jaunās Derības 

teoloģijāTeol7003 Seminārs 

Vecās Derības 

teoloģijāTeol2015 

Teoloģiskā vācu valoda IV 

20102 

Teoloģija 

(MSP)30101 

Teoloģija un 

reliģiju zinātne 

(DOK)20112 

Teoloģija un 

reliģiju zinātne 

(BSP) 

2. Juris Cālītis 

Teoloģijas 

doktora 

zinātniskais 

grāds 

docents 

Teoloģijas 

fakultāte / 

Sistemātiskās 

un praktiskās 

teoloģijas 

katedra 

Teol5032 Karla Barta 

teoloģijaTeol1004 

Sistemātiskā teoloģija 

ITeol1010 Sistemātiskā 

teoloģija IITeol4152 

Studentu zinātniskais 

20102 

Teoloģija 

(MSP)20112 

Teoloģija un 

reliģiju zinātne 

(BSP) 
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seminārsTeol5099 Teoloģijas 

problēmjautājumiTeol1022 

Vardarbība Bībelē, baznīcā 

un sabiedrībāTeol5050 

Zinātnisko darbu 

sastādīšanas metodika 

3. 
Laima 

Geikina 

Teoloģijas un 

reliģiju 

zinātnes 

doktora 

zinātniskais 

grāds  

profesors 

Teoloģijas 

fakultāte / 

Sistemātiskās 

un praktiskās 

teoloģijas 

katedra 

Teol2018 Ievads praktiskajā 

teoloģijāSDSK1071 Ievads 

psiholoģijā 

teologiemTeol3071 Ievads 

teoloģiskajā 

antropoloģijāTeol7011 

Reliģija un izglītībaTeol1034 

Reliģijas pedagoģija I: 

Interaktīvā reliģijas 

mācīšanās 

metodikaTeol5114 Teoloģija 

un prakse 

20102 

Teoloģija 

(MSP)30101 

Teoloģija un 

reliģiju zinātne 

(DOK)20112 

Teoloģija un 

reliģiju zinātne 

(BSP) 

4. Ilze Jansone 

Teoloģijas 

doktora 

zinātniskais 

grāds 

pasniedzējs 
Teoloģijas 

fakultāte 

Teol2014 Ievads reliģijas 

psiholoģijāTeol1029 Ievads 

studijās un zinātniskā darba 

metodikā Teol1030 

Teoloģiskie motīvi kino 

20112 

Teoloģija un 

reliģiju zinātne 

(BSP) 

5. Ralfs Kokins 

Teoloģijas 

doktora 

zinātniskais 

grāds 

asociētais 

profesors 

Teoloģijas 

fakultāte / 

Bibliskās 

teoloģijas 

katedra 

Teol2104 Jaunā Derība: 

ievads un teoloģija 

ITeol2105 Jaunā Derība: 

ievads un teoloģija 

IITeol2123 Jaunās Derības 

ekseģēzes metodikaTeol2122 

Jaunās Derības laikmets un 

kultūrvideTeol5121 JD 

apokrīfi: Ezotēriskie 

evaņģēliji I 

20102 

Teoloģija 

(MSP)20112 

Teoloģija un 

reliģiju zinātne 

(BSP) 

6. Vilis Kolms 

Baznīcas 

mūzikas 

Maģistra 

grāds 

pasniedzējs 
Teoloģijas 

fakultāte 

Teol1024 Jūdaisma, 

kristietības un islāma 

liturģijas pamatprincipi 

20112 

Teoloģija un 

reliģiju zinātne 

(BSP) 

7. 
Reinis 

Norkārkls 

Humanitāro 

zinātņu 

maģistrs 

teoloģijā un 

reliģiju 

zinātnē 

#zinātniskais 

asistents 

Teoloģijas 

fakultāte 

Teol5126 Austrumu 

Baznīcas: vēsture un 

teoloģija 

20102 

Teoloģija 

(MSP) 

8. Olga Petrova 

Teoloģijas 

doktora 

zinātniskais 

grāds 

lektors 

Teoloģijas 

fakultāte / 

Bibliskās 

teoloģijas 

katedra 

Teol5124 KorānsValo1920 

Vecās Derības ebreju valoda 

I (seminārs)Valo1823 Vecās 

Derības ebreju valoda II 

(seminārs) 

20102 

Teoloģija 

(MSP)20112 

Teoloģija un 

reliģiju zinātne 

(BSP) 

9. Jānis Plaudis 
Filoloģijas 

maģistra grāds 
lektors 

Teoloģijas 

fakultāte / 

Bibliskās 

teoloģijas 

katedra 

Teol5127 Grieķu, romiešu 

mitoloģija un 

reliģijaValo2675 Jaunās 

Derības grieķu valoda 

(koinē) I 

(seminārs)Valo2678 Jaunās 

Derības grieķu valoda 

(koinē) II 

(seminārs)Valo5400 

Seminārs teoloģiskajā latīņu 

20102 

Teoloģija 

(MSP)20112 

Teoloģija un 

reliģiju zinātne 

(BSP) 
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valodā 

10. Andris Priede 
Dr. Vēstures 

doktors 
docents 

Teoloģijas 

fakultāte / 

Baznīcas un 

reliģiju 

vēstures 

katedra 

Teol5126 Austrumu 

Baznīcas: vēsture un 

teoloģijaTeol2038 

Kristietības vēsture 

ITeol2042 Kristietības 

vēsture IITeol5006 Svētā 

Augustīna teoloģija 

20102 

Teoloģija 

(MSP)20112 

Teoloģija un 

reliģiju zinātne 

(BSP) 

11. 
Guntars 

Rēboks 

Humanitāro 

zinātņu 

maģistrs 

teoloģijā un 

reliģiju 

zinātnē 

pasniedzējs 
Teoloģijas 

fakultāte 

Teol1031 Pasaules reliģijas 

2Teol5128 Reliģijas Ķīnā 

20102 

Teoloģija 

(MSP)20112 

Teoloģija un 

reliģiju zinātne 

(BSP) 

12. 

Jānis 

Rudzītis-

Neimanis 

Teoloģijas 

doktora 

zinātniskais 

grāds 

docents 

Teoloģijas 

fakultāte / 

Bibliskās 

teoloģijas 

katedra 

Teol5100 Derības un 

izredzētības teoloģija Vecajā 

DerībāTeol1196 Vecā 

Derība: Ievads un teoloģija 

ITeol1149 Vecā Derība: 

Ievads un teoloģija 

IITeol1011 Vecās Derības 

laikmets un 

kultūrvideTeol5103 Vecās 

Derības teoloģijas aktuālās 

problēmas 

20102 

Teoloģija 

(MSP)20112 

Teoloģija un 

reliģiju zinātne 

(BSP) 

13. 
Elizabete 

Taivāne 

Teoloģijas 

doktora 

zinātniskais 

grāds 

docents 

Teoloģijas 

fakultāte / 

Baznīcas un 

reliģiju 

vēstures 

katedra 

Teol1031 Pasaules reliģijas 

2Teol1000 Pasaules reliģijas 

ITeol5102 Starpreliģiju 

dialogs (seminārs) 

20102 

Teoloģija 

(MSP)20112 

Teoloģija un 

reliģiju zinātne 

(BSP) 

14. 
Valdis 

Tēraudkalns 

Dr. Filozofijas 

doktors 
profesors 

Teoloģijas 

fakultāte / 

Baznīcas un 

reliģiju 

vēstures 

katedra 

Teol4008 Latvijas Baznīcas 

vēsture**Teol6005 Maģistra 

darbsValo7068 Promocijas 

eksāmens 

svešvalodāTeol7015 

Promocijas eksāmens 

teoloģijas un reliģiju zinātnes 

apakšnozarēTeol5086 

Reliģijas 

socioloģijaTeol2030 

Reliģijas socioloģija: jaunās 

reliģiskās kustībasTeol7007 

Seminārs reliģiju 

zinātnēTeol1030 Teoloģiskie 

motīvi kino 

20102 

Teoloģija 

(MSP)30101 

Teoloģija un 

reliģiju zinātne 

(DOK)20112 

Teoloģija un 

reliģiju zinātne 

(BSP) 

15. 
Normunds 

Titāns 

Dr. Filozofijas 

doktors 
profesors 

Teoloģijas 

fakultāte / 

Sistemātiskās 

un praktiskās 

teoloģijas 

katedra 

SDSK1070 Ievads filosofijā 

teologiem ISDSK2068 

Ievads filosofijā teologiem 

IITeol2056 Ievads 

teoloģiskajā ētikāTeol5000 

Klasiskā un mūsdienu 

reliģijas filosofijaTeol7001 

Mūsdienu sistemātiskās 

teoloģijas aktuālie 

jautājumiTeol5079 Platons 

un teoloģijaTeol1030 

Teoloģiskie motīvi kino 

20102 

Teoloģija 

(MSP)30101 

Teoloģija un 

reliģiju zinātne 

(DOK)20112 

Teoloģija un 

reliģiju zinātne 

(BSP) 

16. Alda Profesionālais lektors Teoloģijas Teol1026 20.gs.teologu 20112 
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Vāczemniece maģistra grāds 

(AIC lēmums) 

fakultāte / 

Sistemātiskās 

un praktiskās 

teoloģijas 

katedra 

rakstu analītiska 

lasīšanaValo3409 Teoloģiskā 

angļu valoda IV 

Teoloģija un 

reliģiju zinātne 

(BSP) 

 


