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1.STUDIJU PROGRAMMAS MĒRĶI UN UZDEVUMI 

 

LA studiju programmas „Teoloģija” pamatmērķis ir sagatavot akadēmiski 

izglītotus un praktiskajā teoloģijā kompetentus potenciālos luterāņu garīdzniekus 

kalpošanai LELB draudzēs, kuri ar savu pastorālo un garīgo darbu veicinātu 

tradicionālo vērtību nostiprināšanos Latvijas sabiedrībā, piedāvātu iespēju tās 

locekļiem iepazīties ar luterāņu ticību un atbalstīt viņus garīgajos meklējumos un 

vajadzībās progresējoši sekulārās sabiedrības kultūrvidē. 

LA uzdevumi ir: 

1. Sniegt teoloģisko un profesionālo izglītību LELB mācītājiem, baznīcas 

mūziķiem un draudžu darbiniekiem. 

2. Sniegt tālākizglītību mācītājiem, baznīcas mūziķiem un draudžu 

darbiniekiem. 

3. Sniegt reliģisku izglītību baznīcas lajiem un visiem interesentiem. 

4. Sagatavot LELB mācītājus un draudžu locekļus Latvijā izglītoti un 

karitatīvi kalpot mūsdienu sabiedrības locekļiem viņu garīgajās un praktiskajās 

vajadzībās. 

5. Attīstīt studentos kristīgās ticības un dzīves sociālās un kultūras 

dimensiju izpratni un pozitīvu attieksmi. 

6. Motivēt studentus attīstīt intelektuālu, analītisku domāšanu. 

7. Palīdzēt studentiem viņu personiskajā garīgajā un morālajā izaugsmē.  

8. Palīdzēt studentiem nonākt pie garīgi nobrieduša mācītāja aicinājuma 

izpratnes. 

9. Palīdzēt LELB mācītājiem un tās draudžu locekļiem domāt un dzīvot 

kristīgi progresējoši sekulārā sabiedrībā.  

Saskaņā ar LELB misiju Latvijas sabiedrībā un kultūrā, LA apzinās un 

respektē Latvijas teoloģiskās izglītības mūsdienu vēsturisko un sociālo kontekstu, 

tāpēc šeit minamas arī sekojošas LA-as studentos veidotas nostādnes un vērtības:  

1. uzticība Latvijas sabiedrības garīgajai un ētiskajai izaugsmei, veicinot tās 

cilvēciskās un sociālās vērtības, kas veido stabilas attiecības mājās, darbā un pārvaldē. 

2. uzticība Latvijas tautai un zemei kā vietai, kur Dievs ir licis mums kalpot 

ar evaņģēliju tās mieram un tās cilvēku pestīšanai. 

3. saglabāt un popularizēt Latvijas tautai Latvijas, Baltijas un Skandināvijas 

un citu zemju luterisko baznīcu garo un svētīgo vēsturi, īpaši Reformācijas nozīmi 
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izglītības, individuālās brīvības un cilvēku līdztiesības idejas izplatībā. 

4. uzticība Latvijas garīgai dzīvei, sev atbilstošā veidā piedaloties publiskajā 

diskursā un izvērtējumos, kas attiecas uz galvenajām cilvēktiesībām un vērtībām, 

ģimenes stiprumu un tiesisku sabiedrību. 

Lai sasniegtu nospraustos mērķus un uzdevumus LA programmas ietver ne 

tikai akadēmisku priekšmetus, kas attiecas uz teoloģisko apmācību. LA arī piedāvā tās 

programmā ievadkursu filozofijā, mākslas vēsturē, Latvijas Baznīcas vēsturē, pasaules 

reliģijās, modernajā(s) un klasiskajā(s) valodās.  

Lutera Akadēmija (LA) ir vienīgā akadēmiskā augstskola Latvijā, kuras 

teoloģiskā/pastorālā programma kvalificē absolventus ordinācijai un kalpošanai 

Latvijas evaņģēliski luteriskajā Baznīcā (LELB). Kopš 16. gadsimta Luteriskā 

Baznīca ir bijusi neatņemama Latvijas valsts un kultūras attīstības sastāvdaļa. LELB 

garīdznieki aktīvi piedalījās un atbalstīja Latvijas valsts neatkarības atgūšanas 

centienus un atjaunotās brīvvalsts attīstību. Neatkarīgās valsts pastāvēšanas laikā gan 

pirms, gan pēc II Pasaules kara LELB ir bijusi aktīva līdzdalībniece sabiedrības 

izglītības, morāles un tradicionālo vērtību veicināšanā. LELB mācītāji katrā lokālā 

vietā reprezentē pašas baznīcas klātbūtni, tāpēc ir svarīgi lai gandrīz 300 luterāņu 

draudzēs kalpotu izglītoti, kompetenti mācītāji, kuri ir spējīgi vest dialogu ar 

sabiedrību un sadarboties ar vietējām pašvaldībām, skolā un citām valsts institūcijām. 

LA nodrošina šādu garīdznieku sagatavošanu, līdz ar to kalpo ne tikai baznīcas, bet arī 

visas sabiedrības interesēm.  

2008. gada 3. decembrī tika parakstīts Latvijas Republikas un Latvijas evaņģēliski 

– luteriskās Baznīcas (LELB) līgums, kas atzinīgi novērtē LELB „ilglaicīgo pastāvēšanu un 

izplatību Latvijas teritorijā, atzīstot tās ieguldījumu un bagāto pieredzi sabiedrības 

fiziskās un garīgās veselības, izglītības, kultūras, sociālās palīdzības un citās jomās, 

tostarp aktīvo līdzdalību valstiskuma veidošanas procesā.” Tas grib “noteikt valsts un 

Baznīcas kopīgos uzdevumus sociālajā, tiesiskajā, izglītības un kultūras jomā.” Tas 

atzīst “tradicionālo kristīgo baznīcu īpašā loma Latvijas tiesiskās iekārtas pastāvēšanā 

un sabiedrības vērtību sistēmā, kā arī to nozīmīgais ieguldījums sabiedrības morāles 

un socializācijas procesā,” risinot “Latvijas valsts un baznīcu sadarbību izglītības, 

sociālās un garīgās aprūpes jomā”. “Likuma mērķis ir sekmēt atklātas, tiesiskas un 

harmoniskas sabiedrības, kā arī kultūrvides attīstību.” 

Šie atzinumi ir jāņem vērā kā būtisks atskaites punkts, risinot LELB mācību 

iestādes Lutera Akadēmijas akreditācijas principiālo nepieciešamību, jo Lutera 
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Akadēmija kā viena no būtiskām LELB struktūrvienībām spēj nodrošināt nozīmīgas šī 

likuma daļas izpildi.  

Šis dokuments norāda uz LELB Latvijas Republikā pozitīvo ieguldījumu nācijas 

reliģiskajā, morāles, patriotiskajā, kā arī kultūras attīstībā un integrācijas procesā. Ņemot vērā, 

ka Latvijā nozīmīga iedzīvotāju daļa ir luterāņi, jaunu mācītāju sagatavošana ir ļoti aktuāla un 

svarīga ticīgo garīgās aprūpes nodrošināšanai. Lutera Akadēmija patlaban ir vienīgā mācību 

iestāde Latvijā, kura veic šo nozīmīgo uzdevumu. Tās beidzēji iegūs akadēmiskā bakalaura 

grādu teoloģijā. 

 
2. STUDIJU PROGRAMMAS ORGANIZĀCIJA 

Studiju programmas „Teoloģija” saturs un apmācības principi ir veidoti kā 

vienota sistēma, balstoties uz pārliecību par nepieciešamo ciešo mijiedarbību starp 

ticības pieredzi un praksi no vienas puses, un cilvēka intelektuālo spēju izprast un 

paskaidrot savu ticības pieredzi no otras. Tikai prakse un intelektuālā darbība kopā 

spēj veidot uzticamu un drošu teologa aicinājuma un kalpošanas pamatu. 

Evaņģēliskajā tradīcijā teoloģijas tiešais mērķis tiek formulēts ļoti konkrēti: 

izprast un uzticīgi nodot tālāk Svētajos Rakstos doto Dieva atklāsmi. Teoloģija nav 

tikai cilvēka pārdomas par Dievu, bet Dieva pašatklāsme, Dieva darbība šajā pasaulē. 

Tāpēc teoloģijas uzdevums ir hermeneitisks pēc sava rakstura: teologs parādās kā 

„tulks”, kas spēj saprast Bībelē ietvertos tēlus, simbolus, ticības atziņas, kā arī prakses 

modeļus, un tos „pārtulkot” mūsdienu cilvēkam saprotamā un aktuālā valodā (veidā). 

Lai šo uzdevumu varētu īstenot, nepieciešamas uzticamas un skaidras 

zināšanas par Svētajiem Rakstiem (tas ietver sevī Bībeles satura un tās vēsturisko 

apstākļu pārzināšanu, orientēšanos oriģinālvalodas materiālā, hermeneitikas principu 

un ekseģēzes iemaņu pārvaldīšanu), skaidrību par konfesionālajos dokumentos 

ietvertajām Svēto Rakstu skaidrošanas vadlīnijām (salīdzinošā konfesionālā 

teoloģija), kā arī par filozofijas jēdzieniem un tradīcijām, kurās ticības patiesības 

vēsturiskā gaitā tikušas izteiktas (Baznīcas vēsture, filozofijas vēsture, dogmatika). 

Līdzās tam teologam jāsaprot ne tikai Svēto Rakstu saturs un valoda, bet jāspēj tas 

pielietot cilvēkam saprotamā un jēgpilnā veidā, saistot atklāsmes atziņas ar praktisko 

dzīvi un kalpošanu. Šim nolūkam studentiem jāapgūst arī „humānās zinātnes”, 

izmantojot jaunākās zināšanas un atklājumus par cilvēka dzīves dažādiem aspektiem 

(psiholoģija, pastorālā padomdošana u.c.), kā arī tās praktiskās formas, kādās teoloģija 

atklājas Baznīcas kontekstā (liturģija, garīgās dzīves principi utml.). 
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Tādējādi studiju programma ietver sevī garīgos, intelektuālos un profesionālos 

aspektus, kuri veido uzticamu pamatu absolventu turpmākajai darbībai teoloģijas 

laukā. 

 

2.1. Studiju programmas plāna atbilstība mērķiem un uzdevumiem. 

Studiju programmas plāns atbilst tās mērķiem un uzdevumiem. Tajā aicināti 

jaunieši, kuri sevī saklausa aicinājumu kļūt par teologiem un/vai mācītājiem, kuri savā 

darbībā spēs veidot teoloģiskās izglītības kultūru un efektīvi līdzdarboties ne vien 

Baznīcas, bet arī visas sabiedrības garīgajā un kultūras dzīvē. Atsaucoties šim 

aicinājumam studenti apgūst augstāk minētās studiju jomas, vienlaikus padziļināti 

izprotot un iepazīstot arī savu personisko ticības pieredzi. 

Līdzās intelektuālajām studijām Lutera Akadēmijā tiek veidota studentu, 

pasniedzēju un darbinieku kristīgā kopība, kuras pamats ir dzīves mērķa un izvēlētās 

kalpošanas vienība. Padziļināti iepazīstot Baznīcas liturģisko dzīvi, rekolekciju un 

stundu lūgšanu praksi, studenti meklē atbilstošāko ceļu savai garīgajai izaugsmei un 

personības pilnveidei. 

 

2.2. Studiju programmas kvalitātes nodrošināšana 

LA Teoloģijas studiju programma atbilst LA Satversmei, kā arī izvirzītajiem 

studiju mērķiem un uzdevumiem. Programma ir veidota tā, ka katrā nākamajā studiju 

semestrī un mācību gadā tiek apgūti arvien sarežģītāki priekšmeti un arvien 

padziļināts mācību saturs. Tas atbilst studentu arvien pieaugošajām spējām apgūt 

akadēmiskos teoloģijas priekšmetus, balstoties uz iepriekš apgūtajām zināšanām un 

prasmēm. Tas, kā studenti ir apguvuši mācību saturu tiek pārbaudīts eksāmenos, 

semināros un kursa darbu izstrādē. Studentu zinātniski pētnieciskā darba veicināšanai 

paredzēts organizēt teoloģiskās konferences LA ietvaros vai arī kopā ar citām 

augstskolām.  

Programmā ietverto mācību obligāto un izvēles kursu skaits un proporcijas 

atbilst Izglītības Ministrijas akadēmiskās bakalauru studiju programmas prasībām. 

Priekšmetu saturs un apgūstamo prasmju un iemaņu veidošana ir saskaņota ar 

Baznīcas pamatnostādnēm attiecībā uz potenciālo mācītāju sagatavošanu. Studiju 

programma ir veidota tā, lai pēc pabeigtiem 2 studiju gadiem studējošie būtu 

sagatavoti kopā ar mācītāju piedalīties dievkalpojuma vadīšanā, noturēt Bībeles 

stundas un iesvētāmo mācības.  
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Lai pārliecinātos par studiju programmas kvalitāti, tiek veiktas absolventu un 

darba devēju aptaujas, formālas un neformālas pārrunas ar viņiem. 

Studiju kvalitāti nodrošina iespēja pasniedzējiem ar studentiem strādāt 

individuāli ārpus kontaktstundām, vai nu pasniedzēju pieņemšanas laikos, vai 

individuāli vienojoties par abpusēji pieņemamu laiku. Studiju kvalitāte regulāri tiek 

pārrunāta mācību spēku sēdēs, kuras notiek ne retāk kā reizi semestrī, kur 

pasniedzējiem ir iespējams dalīties pieredzē un apmainīties viedokļiem par to. 

Mācībspēku sēdē gan pēc pašu velēšanās, gan pasniedzēju iniciatīvas var piedalīties 

arī studenti.  

Pamatojoties uz studentu studiju rezultātiem un sasniegumiem, studentu, 

absolventu un darba devēju aptaujām, kā arī mācību spēku sēdēs iegūtās informācijas 

tiek veidots studiju programmas pašvērtējuma ziņojums. 

 

3. STUDIJU PROGRAMMAS APRAKSTS 

3.1. Studiju programmas pamatprincipi 

Lutera Akadēmijas studiju programmas atbilst Latvijas Republikas 

Satversmes, Latvijas Evanģēliski Luteriskās baznīcas, kā arī Reliģisko organizāciju un 

Augstskolu likuma prasībām. Programma atbilst Latvijas Republikas teoloģijas 

bakalaura programmas prasībām. 

Programmas studiju kursus izstrādā studiju procesā iesaistītie docētāji. Studiju 

kursu aprakstos norādīti studiju kursa mērķis un uzdevumi, nodarbību plāns, saturs, 

prasības kredītpunktu ieguvei, avotu un literatūras saraksts, kā arī studiju kursa 

rezultāti. Studiju programmas apjoms ir 160 kredītpunkti, no kuriem 10 kredītpunkti 

paredzēti bakalaura darba izstrādei. Studenti apgūst Bībeles teoloģijas, Luteriskās 

dogmatikas, kā arī sistemātiskās un praktiskās teoloģijas priekšmetus, pasaules 

reliģijas, mūzikas un mākslas vēsturi, Bībeles grieķu valodu, senebreju valodas 

pamatus, modernās angļu un vācu valodas.  

 

3.2. Programmas daļu apjoms, obligātās, obligātās izvēles un brīvās izvēles daļas 

 

Studiju plāns ir veidots tā, lai attīstītu ikviena topošā mācītāja un teologa 

pašpilnveides centienus, kā arī ievērojot zināšanu akumulācijas pakāpenības principu, 

kur katrs nākamais mācību kurss ir iepriekšējā turpinājums un padziļinājums.  
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Obligātie 

studiju kursi 

59 KP( 37%)

Bakalaura 

darba izstrāde 

10KP (6%)

Brīvās izvēles 

kursi 68 KP 

(43%)

Obligātās 

izvēles kursi 

23KP (14%)

 

 

A – obligātie studiju kursi 37% (59 kp) 

B- obligātās izvēles kursi 14% (23 kp) 

C- brīvās izvēles kursi 43% (68 kp) 

D – bakalaura darba izstrāde 6% (10 kp) 

 

Bakalaura studiju programmu teoloģijā klātienē paredzēts apgūt 4 gados, 8 semestros. 

Katra semestra noslēgumā studējošo zināšanas tiek pārbaudītas sesijas laikā. Kopējais 

programmas apjoms ir 160 kredītpunkti. 

LA studiju saturs ir atspoguļots kursos, kurus studējošie apgūst studiju procesā. 

Studiju kursi 
  

Studiju kursa nosaukums 

 

kr.p sk 

Kr.p. sadalījums pa semestriem  

Mācībspēks 1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

A 

Ievads Vecajā Derībā 3 1 1 1     
 

Mg.theol. 
L.Čakare 

Ievads Jaunajā Derībā 3  1 1 1  
   

Dr.theol. 
D.Stilve 

Ievads dogmatikā 2 2     
   

Mg.theol. 

I.Paičs 

Luteriskās ticības apliecības- I 2 2     
   

Dr.phil. 

G.Kalme 

Luteriskās ticības apliecības-II 2     2 
   

Dr.phil. 

G.Kalme 

Laulības un ģimenes padomdošana 2      
1 1  

Dr.theol. 

J.Rubenis 

Dogmatika I 3   3   
   

Dr.phil. 
G.Kalme 

Dogmatika II 3    3  
   

Dr.phil. 
G.Kalme 

Dogmatika III 3     3 
   

Dr.phil. 

G.Kalme 

Liturģika – I 2 1 1    
   

Mg.art 

V.Kolms 

Mūsdienu teoloģijas iezīmes 2   1 1  
   

Mg.theol. 

I.Paičs 
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Latvijas Baznīcas vēsture 2      
2   

Dr.phil. 

S.Gintere 

Agrīnās Baznīcas vēsture 3 3     
   

Dr.phil. 
S.Gintere 

Viduslaiku Baznīcas vēsture 2  2    
   

Dr.phil. 
S.Gintere 

Baznīcas vēsture:Reformācijas un Konfesionālisma 

laikmets 

3      
3   

Dr.phil. 

S.Gintere 

Moderno laiku baznīcas vēsture 3      
 3  

Dr.phil. 

S.Gintere 

Ētika 2      
2   

Dr.phil. 

G.Kalme 

Filosofija teologiem 1      
 1  

Dr.phil. 

A.Dāboliņš 

Psiholoģija teologiem 2 1 1    
   

Dr.theol. 
J.Rubenis 

Jaunās Derības grieķu valoda – I  3  3    
   

Mg.philol. 
J.Plaudis 

Jaunās Derības grieķu valoda – II  3   3   
   

Mg.philol. 

J.Plaudis 

Jaunās Derības grieķu valoda – III  3    3  
   

Mg.philol. 

J.Plaudis 

Jaunās Derības grieķu valoda – IV 3     3 
   

Mg.philol. 

J.Plaudis 

Kristīgā pedagoģija 2      
 2  

Dr.theol. 

J.Rubenis 

Kopā A 59 10 9 9 8 8 8 7   

 

 

B 

1. un 2.Mozus gr. ekseģēze 3   3   
   

Mg.theol. 
L.Čakare 

Lielie pravieši, Jesaja  3     3 
   

Mg.theol. 

L.Čakare 

Pāvila teksti  2      
 

1 1 Mg.theol. 

I.Paičs 

Mateja ev. ekseģēze 3 3     
   

Mg.theol. 

I.Paičs 

Jāņa ev. ekseģēze 3      
3   

Mg.theol. 

I.Paičs 

Mācītāju garīgās aprūpes pamati 2  2    
   

Dr.theol. 
J.Rubenis 

Pastorālā padomdošana 3     
1 1 1  

Arhib. 
J.Vanags, 

D.D. 

Misija un evaņģelizācija 2      
 1 1 

Dr.phil. 
D.Stilve 

Liturģika – II  2   1 1  
   

Mg.art. 
V.Kolms 

Kopā B 23 3 2 4 1 4 4 3 2  

 

 

 

C 

3. 4. 5. Mozus gr. ekseģēze 2      
2   

Mg.theol. 

L.Čakare 

Mazie Pravieši   2    1 1  
  

Mg.theol. 

L.Čakare 

Bībeles ebreju valodas pamati 1    1  
   

Mg.theol. 
L.Čakare 

Gudrības literatūra 1     1 
   

Mg.theol. 
L.Čakare 

Pastorālteoloģija 2  2    
   

Dr.phil. 

G.Kalme 

Lutera raksti  2      
1 1  

Dr.phil. 

G.Kalme 

Lutera Mazā katehisma pasniegšanas  

metodika  

1 1     
   

Dr.phil. 

G.Kalme 

Komunikācijas prasme  1      
 1  

J.Zariņš 

Runas prasme    1    1  
   

J.Zariņš 
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Homilētika – I  1    1  
   

J.Zariņš 

Homilētika – II  1     1 
   

J.Zariņš 

Homilētika – III  2      
1 1  

J.Zariņš 

Patristikas teksti – I   2   2   
   

Dr.phil. 

S.Gintere 

Patristikas teksti – II    2    2  
   

Dr.phil. 

S.Gintere 

Patristikas teksti – III    2     2 
   

Dr.phil. 

S.Gintere 

Tradicionālās konfesijas   2 1 1    
   

Dr.phil. 

D.Stilve 

Lasījumi garīgajā klasikā 1      
  1 

Dr.phil. 
S.Gintere 

1.Pētera vēstule  2      
 2  

Mg.theol. 
I.Paičs 

Vēstule Ebrējiem  2      
  2 

Mg.theol. 

I.Paičs 

Romiešu vēst. ekseģēze 3      
1 1 1 

Dr.phil. 

D.Stilve 

Jesajas grāmatas tekstu analītiskā lasīšana 1  1    
   

Mg.philol. 

J.Plaudis 

Lūkas evaņģēlija tekstu analītiskā lasīšana 2      
  2 

Mg.philol. 

J.Plaudis 

Marka evaņģēlija tekstu analītiskā lasīšana 1    1  
   

Mg.philol. 
J.Plaudis 

Psalmu analītiskā lasīšana 1      
 1  

Mg.philol. 
J.Plaudis 

Teoloģiskā angļu valoda – I 3 3     
   

Mg.philol. 

L.Straume 

Teoloģiskā angļu valoda – II 3  3    
   

Mg.philol. 

L.Straume 

Teoloģiskā angļu valoda – III 3   3   
   

Mg.philol. 

L.Straume 

Teoloģiskā angļu valoda – IV 3    3  
   

Mg.philol. 

L.Straume 

Pasaules reliģijas 2       
2  

Dr.phil. 
D.Stilve 

Kristietības māksla 2 2     
   

Dr.phil. 
D.Stilve 

Baznīcas mūzikas vēsture I 2     2 
   

Mg.art. 

J.Griņevičs 

Baznīcas mūzikas vēsture II 2      2 
  

Mg.art. 

J.Griņevičs 

Liturģika – III  2     1 
1   

Mg.art. 

V.Kolms 

Liturģika – IV 2       
1 1 

Mg.art. 

V.Kolms 

Baznīcas administrācija 2      
  2 

Arhib. 
J.Vanags, 

D.D. 

Teoloģiskā vācu valoda - I 2  2    
   

Mg.philol. 
M.Vanags 

Teoloģiskā vācu valoda - II 2   2   
   

Mg.philol. 
M.Vanags 

Kopā C 68 7 9 7 11 8 8 10 8  

D Bakalaura darba izstrāde  10        10  

Kopā D 10        10  

 pavisam 160 20 20 20 20 20 20 20 20  
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3.3. Programmas kursu anotācijas 

 

Ievads Vecajā Derībā 

Šajā kursā studenti iegūst vispārēju ieskatu Vecajā Derībā (VD). Proporcionāli 

nedaudz lielāka uzmanība kursā tiek pievērsta Pirmajai Mozus grāmatai kā visas 

Bībeles ievadam. Šeit īpaši tiek akcentēts kristīgās baznīcas ieskats par pasaules 

radīšanu un cilvēka vietu un nozīmi tajā. Pirmās grāmatas nodaļas un patriarhu stāsti 

ir būtiski pestīšanas vēstures izpratnē. 

Turpmāko VD grāmatu aplūkojumā uzsvars tiek likts uz Israēla kā Dieva 

izredzētās tautas veidošanos un sagatavošanu īpašajam uzdevumam – Pestītāja 

(Mesijas / Kristus) nākšanai. Arī pravietiskajā literatūrā (tēmas: Pravieši, Mesiāniskie 

pravietojumi) galvenais uzsvars tiek likts uz mesiāniskajiem apsolījumiem, kuru 

piepildījumu mēs redzam Jaunajā Derībā. 

Kā atsevišķas tēmas tiek izdalītas – Nevainīgā cietēja problēma VD un tās risinājums, 

kā arī cilvēka vēršanās pie Dieva un atbilde uz Dieva uzrunājumu, kas galvenokārt 

atklājas Psalmos. 

 

Ievads Jaunajā Derībā 

JD kanoniskie raksti sniedz autoritatīvu liecību par kristīgo ticību un dzīvi. Šie 

raksti ir „apustuliska” liecība par Jēzus Kristus dzīvi un viņa nozīmīgumu un tāpēc 

tika baznīcas uzskatīti par Dieva Vārdu un Dieva gribas un nolūka cilvēcei atklāsmi. 

Kā tādi, JD raksti ir bijuši kristīgās domāšanas un pasludinājuma pamatdomkumenti, 

sniedzot likumu un normu visai kristīgai teoloģijai. Rūpīga iepazīšanās ar JD rakstiem 

tāpēc ir būtiska visu baznīcas mācītāju un skolotāju apmācīšanai. 

Šis kurss ir ievads JD rakstos. Uzsvars ir likts jautājumiem par autorību, 

rakstīšanas datējumu, vēsturisko kontekstu un katra dokumenta pamatideju un tēmu 

apskatu. Auditorijas laiks tiks veltīts svarīgāko JD rakstu izlasei, galvenokārt 

pievēršoties evaņģēlijiem un galvenajām vēstulēm. Noteiktā lasāmviela attieksies uz 

tiem tekstiem, kas netiks apspriesti auditorijā.  

Šis kurss sniedz pamatu visām JD studijām, kas turpinās visā LA teoloģiskajā 

programmā.  

JD dokumentu skaidrojums tiks paturēts redzeslokā lietojot JD mācīšanā, 

sludināšanā un citā pastorālā darbā. 
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Ievads dogmatikā 

Mūsdienu filozofiskajā un teoloģiskajā kontekstā jautājums par kristīgās 

mācības un prakses pamatiem (atziņas pamatu) ir kļuvis īpaši nozīmīgs. 

Postmodernajai kultūrai raksturīgais skatījums noliedz iespēju nonākt pie absolūtas 

zināšanu drošības, kā arī apšauba iespēju atklāt kāda teksta (piem. Bībeles grāmatu) 

„sākotnējo nozīmi”. Tomēr Baznīcas teoloģiskā atbildība, sludinot Bauslību un 

Evaņģēliju, liek palikt pie Bībeles tradīcijas kā atklāsmes avota un veidot savu 

dogmatisko izpratni saskaņā ar to. Ievads dogmatikā meklē intelektuāli godīgu un 

apustuliskās tradīcijas priekšā uzticīgu pozīciju jautājumā par dogmatisko izteikumu 

bāzi. 

Luteriskajā Baznīcā vienīgā norma, kas nosaka visus kristīgās mācības un 

prakses jautājumus, ir no praviešiem un apustuļiem saņemtie Svētie Raksti. Savukārt, 

Svēto Rakstu skaidrojumā par pamatu tiek ņemts tas Rakstu mācības izklāsts, kāds tas 

atrodams luteriskās Baznīcas konfesionālajos dokumentos – Vienprātības grāmatā 

(Liber Concordiae), kas satur gan ekumēniskās, gan partikulārās ticības apliecības. 

Ticības apliecības neizsmeļ dogmatikas saturu, taču nosaka tās robežas un atbildību. 

Kursa mērķis ir sniegt ievadu teoloģijas (konkrēti – dogmatikas) uzdevumos 

un metodēs, liekot īpašu akcentu uz Svēto Rakstu nozīmi teoloģijas spriedumu 

veidošanā, kā arī uzsverot teoloģijas un teologa ciešo saistību ar Baznīcas 

dievkalpojumu dzīvi un kalpošanu. 

 

Luteriskās ticības apliecības I 

Studenti tiks iepazīstināti ar Luterisko ticības apliecību kursa I daļu: 

Ekumēniskajām apliecībām, Augsburgas ticības apliecību un tās Apoloģiju. Ticības 

apliecības tiek skatītas to tapšanas eklesiālajā un teoloģiskajā kontekstā. Kursā tiks 

uzsvērta kā apliecību teoloģisko ideju pārmantojamība no Senbaznīcas, tā arī to 

teoloģiskā un intelektuālā oriģinalitāte. Uz konkrēto tekstu bāzes studenti tiks motivēti 

raodši attīstīt kā savu teoloģisko argumentācijas, tā arī  pastorālās dotības, analizējot 

kā konkrētie teksti un teoloģiskās idejas palīdz mācītāja kalpošanā šodien.  

 

Luteriskās ticības apliecības II 

Studenti tiks iepazīstināti ar Luterisko ticības apliecību kursa II daļu: 

Šmalkades artikuliem, Traktātu, Mazo un Lielo katehismus, Konkordijas formulu. 

Ticības apliecības tiek skatītas to tapšanas eklesiālajā un teoloģiskajā kontekstā. Kursā 
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tiks uzsvērta kā apliecību teoloģisko ideju pārmantojamība no Senbaznīcas, tā arī to 

oriģinalitāte. Uz konkrēto tekstu bāzes studenti tiks motivēti radoši attīstīt kā savu 

teoloģisko argumentācijas, tā arī  pastorālās dotības, analizējot kā konkrētie teksti un 

teoloģiskās idejas palīdz mācītāja kalpošanā.  

 

Laulības un ģimenes padomdošana 

Ģimenes ir attiecību tīmekļi, kuros, patīk tas vai nē, lielākā vai mazākā mērā ir 

iesaistīti praktiski visi uz Zemes dzīvojošie cilvēki. Ģimene ir kas vairāk kā 

bioloģiski, sociāli un/vai psiholoģiski saistīts indivīdu kopums. Sākot ar 20. gadsimta 

vidu runājot par ģimeni tiek lietots vārds sistēma. Līdz 20. gadsimta 

septiņdesmitajiem gadiem Rietumu puslodē ir jau attīstījusies un sevi pilnībā 

pieteikusi ģimenes sistēmiskā psihoterapija, kas vismaz sākotnēji balstoties 

kibernētiskajā epistemoloģijā līdz mūsdienām ir izaugusi un attīstījusies par 

patstāvīgu paradigmu, kas tiecas aprakstīt, modelēt un koriģēt ģimenē notiekošos 

procesus kā individuāli, tā kolektīvi.  

Šī kursa ietvaros studenti apgūs ģimenes psiholoģijas pamatus, kā arī tiks 

iepazīstināti ar tādiem ģimenes psiholoģijā un konsultēšanā lietotiem jēdzieniem kā 

ģimenes dzīves cikls, ģimenes dabiskās krīzes, simptomātiskais cikls, novecošana, 

ģimenes locekļa zaudēšana u.tml. Tiks aplūkotas arī tādas pāru un ģimeņu 

konsultēšanas metodes kā reflektējošā komanda, cirkulārie jautājumi, diādisko 

attiecību atvēršanas transakcija, ģimenes rekonstrukcija u.c. 

Šajā kursā studenti ir aicināti spert pirmo soli virzienā uz kompetentu un 

konstruktīvu iesaisti dialogā ar ģimenes psiholoģiju un konsultēšanu, kā arī ģimenes 

psiholoģijas paradigmā lietoto jēdzienu un metožu izvērtēšanu Luteriskās dogmatikas 

un teoloģiskās antropoloģijas kontekstā.  

 

Dogmatika I 

Dogmatisko teoloģiju (dogmatiku) var uzskatīt par sistemātiskās teoloģijas 

apakšdisciplīnu, kuras mērķis ir kristīgās ticības izzināšana. Kā viena no katoliskās 

(universālās) kristīgās tradīcijas izpausmēm Luteriskā dogmatika tiecas pētīt un 

aprakstīt kristīgo ticību sekojot gan ekumeniskajām, gan Luteriskajām baznīcas 

ticības apliecībām, gan arī patristikā apkopotajiem ticības skaidrojumiem. Taču, 

dogmatiskajai teoloģijai nav raksturīga vienīgi aprakstoša pieeja. Dogmatiskā 

teoloģija nodarbojas arī ar kristīgās ticības nozīmes un ietekmes pētniecību. Līdz ar to 
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var sacīt, ka dogmatiskā teoloģija ir savā būtībā izteikti doksoloģiska. Dogmatika 

reflektē par kristīgo ticību un tās nozīmīgumu ņemot par pamatu Svētos Rakstus kā 

Dieva atklāsmi, baznīcas ticības apliecību korpusu, liturģiju un pasludināšanu. 

Dogmatiskā teoloģija nenodarbojas ar reliģijas filozofijas jautājumiem. Tā nepēta 

kādu reliģisku „kategoriju” kā universālu cilvēka eksistencei līdzejošu fenomenu, bet 

gan īpašo Dieva atklāsmi, kas pierakstīta Svētajos Rakstos. Dogmatika nav arī kāda 

reliģijas psiholoģijas apakšnozare. Tā nepēta ticību kā cilvēka reliģiskās apziņas vienu 

no aspektiem, bet apraksta ticību Dievam un Viņa darbam caur Jēzus Kristus personu.  

Šajā kursā studenti tiks iepazīstināti ar kristīgās ticības fundamentālajām 

mācībām. Īpaša uzmanība tiks pievērsta mācībai par Dievu kā Trīsvienību – Tēvu, 

Dēlu un Svēto Garu, kā arī Dieva kā visu redzamo un neredzamo lietu radītāja 

darbības aprakstam. Īpaša uzmanība tiks pievērsta jautājumiem, kas attiecas uz 

kristīgās ticības vienotību, kas savukārt ir saistīta ar atziņu, ka kristietība vienmēr ir 

ticējusi tikai vienam Dievam un viņa darbam. Tāpat īpaša uzmanība tiks pievērsta arī 

nostādnei, ka jebkura reflektēšana par ticību ir doksoloģiska. Tas nozīmē, ka 

dogmatiskā teoloģija nevar tikt uzskatīta par zinātniski objektīvu Dieva kā „objekta” 

pētniecības nozari. Tā vietā dogmatiskā teoloģija runā par Dievu un Viņa vēstījumu 

mums. Līdz ar to ticība tiek izprasta kā apliecinājums un lūgšana (lex orandi statuat 

legem credendi). Visbeidzot, šajā kursā studenti tiks iepazīstināti atsevišķiem 

vēsturiskiem teoloģiskiem dokumentiem un tekstiem, kuri kalpos kā paraugi katoliski-

ekumēniskam teoloģiskam diskursam. Īpaša uzmanība tiks pievērsta tādiem tekstiem 

kā Mārtiņa Lutera darbi, Luterāņu konfesionālie raksti, un Luterāņu tradīciju 

paskaidrojoši teksti.  

 

Dogmatika II 

Šajā kursā students tiks iepazīstināts ar Dogmatikas II sadaļu - Kristoloģiju. 

Studenti tiks iepazīstināti ar pamatpieejām mūsdienu kristoloģijas pētniecībā; pēc īsa 

kristoloģijas vēsturiskā ievada galvenais kursa uzsvars tiks likts uz klasiskās 

kristoloģijas paradigmas – Jēzus Kristus personu un tās darbu izvērstu izskaidrojumu. 

Īpaša uzmanība tiks veltīta Nīkajas – Konstantinopoles apliecībai kā kristoloģjas 

organizējošam principam, saistot kopā Kristus trīs amatus un divus stāvokļus. 

Semināros tiks pilnveidotas studentu prasmes uzstādīt akadēmiski pilnvērtīgus 

jautājumus un sniegt argumentētas atbildes, kā arī prasme strādāt ar tekstu, to analizēt. 
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Īpaša uzmanība tiks pievērsta kristoloģijas pastorālteoloģiskai un poimēniskai 

pielietojamībai. 

 

Dogmatika III 

Dogmatisko teoloģiju (dogmatiku) var uzskatīt par sistemātiskās teoloģijas 

apakšdisciplīnu, kuras mērķis ir kristīgās ticības izzināšana. Kā viena no katoliskās 

(universālās) kristīgās tradīcijas izpausmēm Luteriskā dogmatika tiecas pētīt un 

aprakstīt kristīgo ticību sekojot gan ekumeniskajām, gan Luteriskajām baznīcas 

ticības apliecībām, gan arī patristikā apkopotajiem ticības skaidrojumiem. Taču, 

dogmatiskajai teoloģijai nav raksturīga vienīgi aprakstoša pieeja. Dogmatiskā 

teoloģija nodarbojas arī ar kristīgās ticības nozīmes un ietekmes pētniecību. Līdz ar to 

var sacīt, ka dogmatiskā teoloģija ir savā būtībā izteikti doksoloģiska. Dogmatika 

reflektē par kristīgo ticību un tās nozīmīgumu ņemot par pamatu Svētos Rakstus kā 

Dieva atklāsmi, baznīcas ticības apliecību korpusu, liturģiju un pasludināšanu. 

Dogmatiskā teoloģija nenodarbojas ar reliģijas filozofijas jautājumiem. Tā nepēta 

kādu reliģisku „kategoriju” kā universālu cilvēka eksistencei līdzejošu fenomenu, bet 

gan īpašo Dieva atklāsmi, kas pierakstīta Svētajos Rakstos. Dogmatika nav arī kāda 

reliģijas psiholoģijas apakšnozare. Tā nepēta ticību kā cilvēka reliģiskās apziņas vienu 

no aspektiem, bet apraksta ticību Dievam un Viņa darbam caur Jēzus Kristus personu.  

Šajā kursā studenti tiks iepazīstināti ar kristīgās ticības fundamentālajām 

mācībām. Īpaša uzmanība tiks veltīta Svētā Gara personai un darbībai, taisnošanai, 

svētdarīšanai, kristību sakramentam, Svētajam vakarēdienam, Baznīcai un tās 

kalpošanai. Sīkāk tiks iztirzāti jautājumi, kas saistīti ar iepriekšminētajām tēmām, 

piemēram, iedzimtais grēks, brīvā griba, nāve, filioque, u. tml. Šajā kursā studenti tiks 

iepazīstināti arī ar atsevišķiem vēsturiskiem teoloģiskiem dokumentiem un tekstiem, 

kuri kalpos kā paraugi katoliski-ekumēniskam teoloģiskam diskursam. Īpaša 

uzmanība tiks pievērsta tādiem tekstiem kā Mārtiņa Lutera darbi, Luterāņu 

konfesionālie raksti, un Luterāņu tradīciju paskaidrojoši teksti.  

 

Mūsdienu teoloģijas iezīmes 

Mācītāja kalpošana norisinās krustpunktā starp divām valodām un simbolu 

kopām – biblisko tradīciju un t.s. „mūsdienu kontekstu”. Efektīva kalpošana paredz ne 

vien labas bibliskās zināšanas, Baznīcas vēstures, dogmatikas un praktiskās teoloģijas 
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pamatu apguvi, bet arī spēju orientēties mūsdienu cilvēka domāšanas raksturīgajās 

iezīmēs.  

Jāņem vērā, ka 20.gs. laikā strauji mainījusies ne tikai sekulārā domāšanas 

paradigma, bet notikuši arī daudzi būtiski pavērsieni pašas kristīgās teoloģijas 

iekšienē. Teologa un mācītāja uzdevums ir spēt šos procesus apzināties un adekvāti 

izvērtēt. 

 

Kursa mērķis – sniegt ieskatu mūsdienu teoloģijas pamatproblēmās, palīdzot 

studentiem orientēties jaunākajās nostādnēs un izaicinājumos bibliskajā un 

sistemātiskajā teoloģijā, kristīgajā ētikā, ekumēniskajā un starpreliģiju dialogā. Kursa 

laikā studenti iepazīstas ar mūsdienu teoloģijas aprindās visbiežāk aplūkotajām 

tēmām, jēdzieniem, autoritatīviem teologiem, mācoties mūsdienu kontekstā attīstīt 

savu individuālo nostāju.  

 

Latvijas Baznīcas vēsture 

Latvijas Baznīcas vēstures priekšmets ir vēsturiskās teoloģijas disciplīna, 

kuras pētījumu priekšmets ir kristīgā ticība un Baznīcas dzīve Latvijā no 

kristianizācijas sākumiem līdz mūsdienām. Jēdziens „Latvijas Baznīcas vēsture” ir 

samērā nesens, veidojies tikai pēc I. Pasaules kara, kad 1918. gadā pirmo reizi 

nodibinājās neatkarīga Latvijas valsts. Latvijas Baznīcas vēstures priekšmeta 

uzdevums ir iepazīties un noskaidrot Latvijas tautas nākšanu sakaros ar kristīgo ticību, 

Latvijas kristianizēšanas gaitu, un iespaidu kādu uz latviešu tautas dzīvi ir atstājusi 

kristīgā ticība un Baznīca, kā arī pašas kristīgās baznīcas veidošanos un attīstību 

mūsdienu Latvijas teritorijā. Sākot ar 16. gadsimtu galvenā uzmanība ir vērsta uz 

Luteriskās baznīcas ticību, mācību un dzīvi.  

 

Agrīnās Baznīcas vēsture 

Baznīcas vēstures, kā teoloģiska disciplīna pēta garīgo procesu ārējo norisi, kā 

tas atspoguļojas Baznīcas institūcijās un dogmu vēsturē. Baznīcas vēstures 

priekšmets, metodes, uzbūve ir saistītas ar teoloģijas zinātni. Baznīcas vēsture kā 

vēsturiska disciplīna mēģina aptvert pagājušo īstenību, tās pieredzi un izprast tās 

vienreizējību. Agrīnās baznīcas vēstures kurss aptver pirmos 5 kristīgās ticības 

pastāvēšanas gadsimtus un pēta šī laika galveno institūciju teoloģiskās domas 

attīstību.  



 19 

Šis kurss apskatīs kristīgās ticības un Baznīcas attīstību no pašiem sākumiem 

1. gadsimtā līdz ekumēniskajiem konciliem 4. un 5. gs. Kursa gaitā tiks analizēta 

tekstu izlases, ko veidos Jaunās Derības, Apustulisko un baznīcas Tēvu raksti, un 

senākās ticības apliecības sākot no evaņģēlijos un Pāvila vēstulēs atrodamajiem 

formulējumiem, līdz Ignācija, Jurstīna, Origena, Bazila, Augustīna un Nīkajas 

apliecībām. Kursa uzmanība būs vērsta uz kristīgās domas veidošanos attiecībā uz 

Dievu un Kristu, Bībeli, Baznīcu, sakramentiem, grēku, žēlastību, pestīšanu. Tāpat 

tiks apskatīti jautājumi par attiecībām Baznīcas un valsts starpā. Kursa mērķis ir gūt 

dziļākus ieskatus agrīnajā kristietībā un tos izmantot mūsdienu kristīgās mācības un 

dzīves izpausmēs.  

 

Viduslaiku Baznīcas vēsture 

Viduslaiku Baznīcas vēstures kurss aptver laika periodu no 5. gs līdz Lielajai 

shizmai 11.gs un Rietumu baznīcu līdz 15.gs Renesansei. Šajā kursā studenti 

iepazīstas ar izmaiņām attiecībās valsts un baznīcas starpā, ar kristīgās doktrīnas 

attīstību, pāvesta varas veidošanos un uzplaukumu, kā arī ar Rietumu viduslaiku 

garīguma veidiem un kustībām.  

Kursa mērķis ir veicināt to, lai studenti gan novērtētu Viduslaiku Baznīcas 

bagāto mantojumu, gan arī saprastu faktorus, kas bruģēja ceļu Reformācijai. Kurss 

nodrošina studentiem nepieciešamās prasmes un zināšanas, lai viņi varētu pielietot 

Baznīcas vēsturi mūsdienu kristīgās mācības un dzīves izpausmēs.  

 

Baznīcas vēsture:Reformācijas un Konfesionālisma laikmets 

Kurss Reformācijas un Konfesionālisma laika Baznīcas vēsturē aptver laika 

periodu no 16. gs līdz 19.gs. Šī kursa ietvaros ir paredzēts iepazīties, analizēt un uzdot 

kritiskus jautājumus par Baznīcas, īpaši Luteriskās, vēsturisko attīstību Reformācijas 

un Konfesionālisma laikmetā. Kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar metodēm, ar 

kurām viņi spētu zināšanas par Reformāciju Rietumu baznīcā pielietot savā šodienas 

kristīgajā domāšanā un praksē. 

 

Moderno laiku baznīcas vēsture 

Moderno laiku Baznīcas vēstures kurss ietver laika periodu no apmēram 1800. 

gada līdz mūsdienām. Kursa ietvaros tiek apskatīta moderno laiku Rietumu baznīcas 

vēsture pievēršot uzmanību ortodoksajai kristīgajai mācībai, deismam, piētismam, 
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atdzimšanas kustībām, fundamentālismam un liberālismam. Kursa gaitā tiek 

analizētas norises un attīstības Rietumu sabiedrībā, tādas kā Racionālisma laikmets, 

darvinisms, Atmodas kustības, modernā pasaules misija un ekumēniskā kustība. Šī 

kursa gaitā notiks iepazīšanās ar centrālajiem notikumiem un galvenajiem teologiem, 

kuri veidojuši Baznīcas vēsturi modernajos laikos – 19.—21. gadsimtā.  

 

 

Ētika 

Šajā kursā studenti gūs pārskatu par mūsdienu ētikas pamatvirzieniem un to 

galveno problemātiku. Ētikas jautājumi tiks skatīti no kristīgo vērtību viedokļa, 

akcentējot to pastāvēšanas un funkcionēšanas biblisko argumentāciju. Kursa gaitā 

liela uzmanība tiks pievērsta studentu pašu ētiskās vērtīborientāciju izstrādnei un 

ētiskās argumentācijas izveides prasmei un tās nostiprināšanai, saistībā ar viņu 

pastorālo kalpošanu.  

 

Filosofija teologiem 

Tā kā kurss ir īss, tad tajā studentam ir  iespējams gūt  tikai konspektīvu 

ieskatu filosofijas problemātīkā un pašas filosofijas vēsturē. Students tiks iepazīstināts 

ar filosofijas pamatproblemātiku un tās iespējamu izmantošanu teologa darbībā. Kursa 

ietvaros studenti tiks informēti par nozīmīgākajiem filosofijas pamatjēdzieniem, tās 

kategoriālo aparātu, filosofiskajām sistēmām un pamatvirzieniem. Īpaša uzmanība tiks 

veltīta aplūkojamo problēmu izskaidrošanai no bibliski-kristīga viedokļa. Studenti tiks 

iepazīstināti ar vadošo filosofu uzskatu pamatatziņām,  lielu uzmanību pievēršot 

pasaules uzskatu veidojošajiem principiem, vērtību un filosofiskās antropoloģijas 

problemātikai.  

Akcents šajā kursā tiek likts uz filosofiju kā nozīmīgu kultūras un personības 

veidošanās faktoru, ar kuru teoloģijai tās attīstības gaitā ir bijušas savstarpēji 

nozīmīgas attiecības. Šis kurss palīdzēs studentiem radoši izmantot filosofijas 

pamatatziņas un filosofisko problēmu risināšanas veidus savā kalpošanā. 

 

 

Psiholoģija teologiem 

Šajā kursā studenti iepazīsies ar psiholoģijas zinātnes paradigmām un 

nostādnēm gan vēsturiskā perspektīvā, gan mūsdienās. Tiks aplūkotas būtiskākās 
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saskarsmes jomas starp teoloģiju, psiholoģiju un filozofiju. Šajā procesā iespēju 

robežās uzmanība tiks pievērsta kā teorijām un koncepcijām, tā arī lielās psiholoģijas 

“skolas” radījušo teorētiķu un praktiķu būtiskai biogrāfiskai informācijai.  

Tā kā klasiskajai psihoanalīzei un analītiskajai psiholoģijai vēsturiski ir 

izveidojies visintensīvākais dialogs ar kristīgo tradīciju, šīm divām paradigmām un tās 

radījušajām personībām tiks pievērsta pastiprināta uzmanība. Vienlaikus tiks sniegts 

ieskats arī medicīniskajā psihiatrijā, biheivjorismā, sociālajā, humānistiskajā un 

vecumposmu psiholoģijā. Visbeidzot, kursa nobeigumā īpašs uzsvars tiks izdarīts uz 

kompetentu un korektu iemaņu attīstīšanu psiholoģijas paradigmu pienesuma 

izvērtēšanai sistemātiskās teoloģijas, un it īpaši kristīgās antropoloģijas kontekstā.  

 

Jaunās Derības grieķu valoda I, II, III, IV 

Kurss paredzēts teoloģijas studentiem. Tas iepazīstina ar Jaunajā Derībā 

sastopamās grieķu valodas gramatiku. Tiek sniegts ieskats svarīgākajās fonētikas un 

morfoloģijas likumībās, kā arī atrodams īss ieskats atsevišķās grieķu valodas sintakses 

likumībās. Tāpat kursa ietvaros paredzēta leksikas apguve, kas saistīta ar Jaunās 

Derības tekstiem. 

 

1. un 2. Mozus grāmata, ekseģēze 

Šajā kursā studenti veic dziļāku ieskatu Bībeles pirmajās grāmatās – 1. un 2. 

Mozus grāmatā. Kursa ietvaros uzmanība tiek pievērsta tam, kā tiek atklātas un 

pasludinātas divas galvenās Bībeles mācības – Bauslība un Evaņģēlijs. Tāpat tiek 

skatīta nemitīgā cīņa starp divām baznīcām – patieso Dieva baznīcu un pasaulīgo jeb 

viltus baznīcu jau no pašiem cilvēces pirmsākumiem. 

Kursa ietvaros tiek aplūkotas tādas tēmas, kā iedzimtais grēks un tā sekas, 

ticības nozīme patriarhu stāstos, pravieša aicinājums un uzdevums, Bauslība un tās 

pamatfunkcijas. Pie galvenajām kursa tēmām pieder: pasludinājums par Glābēju, 

Glābēja nepieciešamība, Dieva apsolījums un tās tautas izveidošana, kurā Glābējam 

jānāk. Tāpat uzmanība tiek pievērsta daudzajiem priekšpasludinājumiem par Kristu 

1.un 2. Mozus grāmatā.  

Kursā īsi tiek apskatīta vēsturiski kritiskā teorija attiecībā uz grāmatu 

sarakstīšanas laiku un autorību, kā arī tās pretargumenti. Tiek dots īss ieskats 

mūsdienu Bībeles interpretācijas metodēs, to pielietojuma iespējas un ierobežojumi šo 

grāmatu ekseģēzē.  
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Lielie pravieši, Jesaja 

Šajā kursā studenti veic dziļāku ieskatu vienā no Vecās Derības (VD) lielo 

praviešu grāmatām – Jesajas grāmatā. Kursā īsi tiek apskatīta vēsturiski kritiskā 

teorija attiecībā uz grāmatas autorību un vienotību, kā arī tās pretargumenti. Tāpat tiek 

dots īss pārskats par Bībeles mūsdienu interpretācijas metodēm, to iespējām un 

ierobežojumiem. 

Kursā tiek skatīta grāmatas uzbūve, tās saikne un kopsakarība ar citām VD 

grāmatām, Jesajas pravietojumi sava laika (8. gs pr. Kr.) vēsturiskajā situācijā, to 

nozīme salīdzinoši tuvā nākotnē un pravietojumu mesiāniskā dimensija, kas attiecas 

uz Kristus nākšanu pasaulē, Kristīgo baznīcu un eshatoloģiju. Galvenais uzsvars kursā 

tiek likts uz Jesajas evaņģēlisko un mesiānisko pasludinājumu. Īpaši studentu 

uzmanība tiek pievērsta Jesajas pravietojumiem, kuru piepildījums tiek apstiprināts 

Jaunajā Derībā.  

Apustuļa Pāvila teksti 

Pāvila teoloģija sastāda nozīmīgu Bībeles pētniecības atzaru, jo tieši Pāvila vai 

viņa sekotāju sarakstītie teksti veido lielāko daļu no Jaunās Derības materiāla. Pāvils 

tiek uzskatīts par pirmo „pagānu apustuli”, kurš iznesis kristīgo ticību ārpus ebreju 

tautas nacionālajām robežām, kā arī piešķīris kristietībai vairākas tai raksturīgas 

teoloģiskās iezīmes.  

Kursa mērķis – iepazīties ar apustuļa Pāvila dzīvesstāstu un viņa teoloģijas 

svarīgākajiem principiem, kā arī aplūkot nozīmīgākos fragmentus Pāvila korpusā. 

Kaut arī jautājums par Pāvila teoloģijas „centru” ir atvērts, daudzas nozīmīgas tēmas 

viņa vēstulēs atkārtojas, un tāpēc tās ir iespējams padziļināti pētīt. 

Kursa apguve sastāv no ievadlekcijām par Pāvila dzīvi un viņa teoloģijas iezīmēm, 

kurām seko pārskati par nozīmīgākajiem Pāvila tekstiem viņa dzīves hronoloģijas 

kontekstā. Paralēli lekciju apmeklējumam, katrs students individuāli sagatavo 

ekseģēzi un tai atbilstošu prezentāciju par kādu no Pāvila tekstiem, kas netiek aplūkoti 

kursa pamatgaitā.  

Gatavojoties semināram, studenti iepazīstas ar attiecīgās vēstules kontekstu 

(„ievadu”), un, izmantojot visus viņiem pieejamos akadēmisko ekseģēzes un uzziņas 

materiālus, izvirza attiecīgā teksta problemātiku un risinājuma variantus, apgūstot 

nepieciešamās iemaņas darbā ar Pāvila tekstiem. 
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Mateja evaņģēlija ekseģēze 

Mateja evaņģēlijs ieņem nozīmīgu vietu kopējā Jaunās Derības tekstu korpusā 

– ne vien kā pirmais no kanoniskajiem evaņģēlijiem, bet arī kā apzināti veidota 

vēsturiska un tipoloģiska pāreja no Vecās uz Jauno Derību. Līdz ar to Mateja 

evaņģēlija ekseģēze vienlaikus ir labs ievads Svēto Rakstu (it īpaši sinoptisko 

evaņģēliju) ekseģēzes metodē un principos. Mateja evaņģēlijs ir arī augstā mērā 

praktiski lietojams, jo sniedz daudzas būtiskas norādes un piemērus no Jēzus mācības 

un dzīves, kas izmantojami teologa un mācītāja kalpošanas darbā.  

Kursa mērķis ir padziļināti iepazīties ar pirmo no četriem Jaunās Derības 

kanoniskajiem evaņģēlijiem, sniedzot pārskatu par tā saturu un galvenajiem 

teoloģiskajiem akcentiem, kā arī iepazīties ar ekseģēzes metodi un evaņģēliju 

vēsturisko kontekstu  

Kursa pirmā daļa veltīta vispārējiem jautājumiem – ekseģēzes priekšmetam un 

metodēm, tad seko pārskats par Jēzus dzīvi tās hipotētiskajā hronoloģiskajā secībā, 

visbeidzot uzmanība tiek pievērsta arī atsevišķu, nozīmīgu Mateja evaņģēlija 

fragmentu analīzei. 

 

Jāņa evaņģēlija ekseģēze 

Iespējams, ka Jāņa evaņģēlijs ir visvairāk lasītais no visiem evaņģēlijiem. 

Noteikti, no visiem evaņģēlijiem tas ir spēlējis svarīgāko lomu baznīcas teoloģiskajā 

domā. Tai pat laikā Jāņa evaņģēlijs  

Ir unikāls evaņģēliju vidū, ietverot daudz tāda materiāla, kas nav sinoptiskajos 

evaņģēlijos un tam trūkst cita materiāla, kas ir sastopams citos evaņģēlijos. Tāpat arī 

Jāņa evaņģēlijā ir sastopami personāži, kas citādi nav pazīstami vai sir mazāk lietoti 

citos evaņģēlijos, tādi kā Nikodēms, Lācars, Filips, Natanaēls. Līdzās tam, Jāņa 

evaņģēlijs sniedz nozīmīgu materiālu par Jāni Kristītāju, kas citādi nav zināms, un 

stāsts par Jēzu šajā evaņģēlijā centrējas Jeruzalemē viscaur un nevis tikai Jēzus dzīves 

beigās.  

Līdzīgi, Jāņa evaņģēlijs lieto jūdaisma svētkus un mielastus kā kontekstu, lai 

stāstītu evaņģēlija stāstu. Tāpēc daudzos veidos Jāņa evaņģēlijs ir atšķirīgs, kā to 

ievēroja jau senbaznīca.  

Šis kurss ir ievads Jāņa evaņģēlijā. Uzsvars ir likts uz jautājumiem par 

autorību, dokumenta datējumu, vēsturisko kontekstu un evaņģēlija galveno ideju un 

tēmu apskatu. Jāņa evaņģēlija unikālās iezīmes tiks uzsvērtas, īpaši tādu simbolu 
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lietojums kā ūdens, gaisma, dzīvība, un jūdaisma svētku lietojums, lai pasludinātu 

Jēzu kā Kristu. Diskusijas par tekstu notiks uz grieķu teksta pamata.  

 

Mācītāju garīgās aprūpes pamati 

Šajā kursā mācītāju garīgā aprūpe tiks aplūkota kā praktiskās teoloģijas 

sastāvdaļa. Viena no iedarbīgākajām un plašāk pielietotajām praktiskās teoloģijas 

darba metodēm ir dialogs. Konkrēti runājot par dialogu praktiskās teoloģijas kontekstā 

uzmanība tiks pievērsta pirmkārt dialogam starp mācītāju (pastorālo padomdevēju) un 

viņa aprūpējamo personu kā indivīdiem. Otrkārt, uzmanība tiks pievērsta dialogam 

starp vairākām zinātņu nozarēm, divas no kurām ir teoloģija un psiholoģija. Šajā 

otrajā dialoga dimensijā praktiskajam teologam ir jāmāk kalpot kā bilingvālam 

(multilingvālam) tulkam, kurš tulko un izskaidro vienas zinātņu nozares "valodu" 

citas zinātņu nozares zīmju sistēmā tā lai aprūpi saņemošajam cilvēkam tā taptu 

skaidra un saprotama (vai vismaz skaidrāka). Aprūpes sniedzējs, līdz ar to kļūst par 

locus theologicus, un viņa uzdevums ir vienlaikus skaidrot gan teoloģiskā diskursa 

īpatnības aprūpi saņemošā cilvēka dzīves stāstā, gan sniegt garīgo aprūpi efektīvā un 

psiholoģiski/psihoterapeitiski korektā veidā.  

 

Pastorālā padomdošana 

Pastorālā padomdevēja (konsultanta, terapeita) primārais uzdevums ir palīdzēt 

cilvēkam apzināties un pilnveidot viņam doto potenciālu Dievam par godu un 

līdzcilvēkiem par svētību, kā arī palīdzēt savā aprūpē esošajiem cilvēkiem atrast 

resursus dažāda rakstura krīžu pārvarēšanai. Lai pastorālais padomdevējs varētu 

sekmīgi veikt sava darba uzdevumus, viņam ir jāapgūst terapeitiskās sarunas (turpmāk 

‘intervija’) vadīšanas praktiskās iemaņas. Šinī kursā studenti apgūs intervijas 

vadīšanas metodes, kas pamatojas galvenokārt, bet ne tikai uz Karla Rodžersa (1902-

1987) psihoterapijas teoriju.  

Šinī kursā studenti apgūs nepieciešamās pamatiemaņas lai palīdzētu grūtībās 

nonākušam cilvēkam mobilizēt un iemācīties izmantot visus tā rīcībā esošos un tam 

pieejamos resursus lai veicinātu šī cilvēka konkrētās problēmas atrisināšanu, kā arī 

vispārēju dzīves kvalitātes paaugstināšanos. Kursā īpašs uzsvars tiks likts uz 

psihologu un psihoterapeitu izstrādāto interviju vadīšanas metožu integrāciju kristīgā 

pasaules uzskatā, kura neatņemama sastāvdaļa ir teoloģiskās antropoloģijas atziņa, ka 

cilvēks ir vienota psihosomatiska būtne, kura radīta pēc Dieva līdzības.  
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Kursa ietvaros notiek piecas praktisko nodarbību sesijas, kurās studenti slīpē 

iemaņas mazās grupās.  

 

Misija un evaņģelizācija 

Šajā kursā students/e tiks iepazīstināts ar kristīgās misijas un evaņģelizācijas 

lomu Baznīcas un draudzes veidošanas procesā. Šī izziņas procesa viens no 

galvenajiem mērķiem ir palīdzēt studentam iemācīties sabalansēt divus nozīmīgākos 

misioloģiskās intereses objektus, t.i. tekstu un kontekstu, jeb Dieva Vārdu un šo 

pasauli. Koncentrējoties tikai uz vienu no šiem aspektiem, un ignorējot otru, zūd 

misioloģiskais balanss, kas var rezultēt vai nu pasludinātās vēsts relevances/nozīmības 

zaudēšanā vai arī sinkrētismā. Kā galvenais šī kursa uzdevums ir kristīgās vēsts 

komunikācijā nepieļaut ne vienu ne otru ekstrēmu.  

Studenti arī tiks iepazīstināti ar vadošajiem mūsdienu misioloģijas 

domātājiem, kuri devuši vērā ņemamu ieguldījumu misijas teorijas un tās praktiskās 

pielietošanas laukā. Kurss tiks balstīts atziņā, ka misioloģijai būtiski nepieciešams 

apzināties teoloģijas noteicošo lomu neatstājot novārtā tās pielietošanu šajā pasaulē. 

Misioloģija tiks pozicionēta kā atvērta disciplīna, kas savu mērķu sasniegšanai 

izmanto no attiecīgā konteksta atvasinātu stratēģiju ar praktiski neierobežota skaitu 

pieeju. 

Papildus studenti saņems spēju orientēties dažādos misijas un evaņģelizācijas 

veidos un izaicinājumos un veidot misioloģisku, uz kristīgās draudzes augšanu virzītu 

orientāciju. Kurss tiks iedalīts teorētiskajos un praktiskajos misijas un evaņģelizācijas 

aspektos ar uzsvaru uz luteriskās teoloģijas ieguldījumu draudzes un baznīcas 

augšanas procesā. Uzmanība tiks pievērsta arī kontekstualizācijas teorijai, tās 

izcelsmei un attīstībai. Kursa ietvaros tiks analizētas arī kontekstuālo teoloģiju 

priekšrocības un to izaicinājumi klasiskajām teoloģijām. 

 

Liturģika II 

Studiju kursa mērķis ir ievadīt teoloģijas studentus kristīgās dievkalpošanas 

tradīcijā. Šis kurss paredzēts kā turpinājums kursam Liturģika I. Studenti iegūst 

zināšanas par mesas uzbūvi. Mesas divas daļas – Missa Cathehumenorum un Missa 

fidelium tiek atspoguļotas kā divi pamatveidi, kā Kristus ir klātesošs savai baznīcas: 

Dievvārdos un Dievgaldā. Liela vērība tiek piegriezta visu mesas sastāvdaļu analīzei 

un to salīdzinājumam dažādās konfesijās. 
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3., 4., 5. Mozus gr.: ekseģēze 

Šajā kursā studenti veic ieskatu trijās Vecās Derības pirmās daļas – Pentateuha 

grāmatās: 3., 4. un 5. Mozus grāmatā. Kursa ietvaros uzmanība tiek pievērsta 

daudzajiem Bauslības nosacījumiem un upurēšanas rituāliem kā 

priekšpasludinājumam un sagatavošanai uz Kristu un Evaņģēliju. Tāpat liela nozīme 

tiek pievērsta Israēla klejojumiem tuksnesī kā līdzībai ar Dieva tautas – kristiešu – 

gājumu šajā pasaulē. 

Mozus atvadu runas un Israēlam dotās Bauslības atkārtojums ir nepieciešama 

sagatavošanās pirms tautas ieiešanas apsolītajā zemē. Kursā tiek apskatītas paralēles 

ar Israēla tautas vēsturi un visu apsolījumu piepildījumu Jaunajā Derībā. 

 

Mazie pravieši 

Šajā kursā studenti veic ieskatu dažās no Vecās Derības (VD) mazo praviešu 

grāmatām Amosa, Joēla Caharijas un Mihas. Kursā īsi tiek apskatītas teorijas attiecībā 

uz visu 12 mazo praviešu grāmatu autorību un datējumu. Lielākoties uzmanība tiek 

pievērsta četru iepriekšminēto grāmatu pravietojumu saturam, to saistībai ar citām 

Bībeles grāmatām, īpaši ar Jauno Derību (JD). Galvenais uzsvars šajā kursā tiek likts 

uz mesiāniskajiem pravietojumiem un to piepildījumu Jēzū Kristū. 

 

Bībeles ebreju valodas pamati 

Šajā kursā studenti veic pirmo iepazīšanos ar Bībeles (Vecās Derības) ebreju 

valodu. Studenti apgūst alfabētu, līdzskaņu rakstību, patskaņu pieraksta sistēmu un 

tradicionālo izrunu. Tāpat arī šajā kursā studenti iepazīstas ar gramatikas pamatiem, 

apgūst prasmi lietot vārdnīcu un patstāvīgi lasīt un tulkot vienkāršākos Bībeles 

tekstus. Lai nostiprinātu nedaudzajās nodarbībās gūtās zināšanas, studentiem regulāri 

un patstāvīgi jāpilda gramatiskie vingrinājumi. 

 

Gudrības literatūra 

Kopš Vecās Derības pētnieka G. fon Rāda (1901–71) laikiem aizvien plašāku 

nozīmi Bībeles teoloģijā iegūst gudrības literatūras studijas. Kursā aplūkosim 

gudrības literatūras attīstību Bībelē no pirmās rakstiski fiksētās lūgšanas pēc gudrības 

(Sālamana lūgšana 1. Ķēn 3) līdz hronoloģiski pēdējai deuterokanoniskajai grāmatai 

(Sālamana gudrības grāmata ap 40. pr. Kr.), kurā sakausēta Vecās Derības un 
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hellēniskās filosofijas tradīcija un terminoloģija. Īpašu uzmanību veltīsim Gudrības 

personifikācijai Vecajā Derībai un būtiskajiem Vecās Derības teoloģijas jautājumiem, 

kas risināti sapienciālajās grāmatās, it īpaši Sīraha dēla un Sālamana gudrības 

grāmatā. 

 

Pastorālteoloģija  

Pastorālteoloģijas kurss apskata mācītāja amata un kalpošanas teoloģiskās 

pamatnostādnes un pamatprincipus saskaņā ar Sv. Rakstiem un Luteriskajām ticības 

apliecībām. Kursa mērķis ir sniegt nepieciešamās zināšanas un nostādnes eklesiāli 

kalpojošas personības veidošanai konkrēti – praktiskā mācītāja darbības kontekstā un 

darbības situācijās, kalpojot ar Vārdu un Sakramentu.  

 

Lutera raksti 

Šajā kursā studenti apgūs evaņģeliski luteriskās Baznīcas dibinātāja un 

idejiskā tēva Dr. Mārtiņa Lutera teoloģiski nozīmīgāko darbu pamatidejas, gan 

vadoties pēc lekciju materiāla, gan arī patstāvīgi lasot oriģināltekstus. Lutera darbi 

tiek skatīti attiecīgā laikmeta Baznīcas notikumu un teoloģisko ideju kontekstā. Liela 

uzmanība tiks pievērsta Lutera teoloģisko ideju oriģinalitātes, kā arī to teoloģiskās 

pārmantojamības un kontinuitātes atpazīšanai.  

 

Lutera mazā Katehisma pasniegšanas metodika 

Katehisma mācīšanas kursā studenti iepazīs katehisma mācīšanas saturu, 

satura problemātiku, gūs metodoloģiskās iemaņas katehisma satura kontekstualizācijā, 

ka arī apgūs katehisma mācīšanas metodoloģijas kvalitatīvu pielietojumu, lai 

Bibliskās patiesības būtu saprotamas mūsdienu cilvēkam. 

Studenti iepazīs katehēzes literatūru, iegūs prasmes un iemaņas darbam ar to, ka arī 

iegūs prasmes to pielietot katehisma macīšanas procesā. 

 

Komunikācijas prasme 

Studiju kursa mērķis ir apskatīt komunikācijas (saskarsmes) procesus, kas 

palīdzēs iepazīt sevi un apkārtējos cilvēkus. Veidot attiecības pielietojot komunikāciju 

prasmi un labvēlīgi palīdzēt saviem līdzcilvēkiem. Students izvērtēs, kā materiālu 

pielietot savā kalpošanas praksē. 
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Saskarsmes kurss palīdz studentiem ienākt mācību procesā, izveidot 

mikroklimatu mācību grupā un visā studentu kopumā. Tas liek izvērtēt savu 

iepriekšējo pieredzi un pastiprināti strādāt pie rakstura veidošanas, redzot 

nepieciešamību būt praktiski kristīgi domājošam un praktizējošam cilvēkam, kam 

kristīgās morāles principi ir pielietojami ikdienas saskarsmē.  

 

Runas prasme 

Runas prasme sabiedrībā kalpojošam cilvēkam ir viena no galvenajām 

praktiski nepieciešamajām iemaņām. Neko nelīdzēs visu pārējo priekšmetu teicama 

apgūšana, ja cilvēks nemācēs savus uzskatus izteikt publiskā runā. 

Apmācība sākas ar teorijas apguvi, kas skaidro skaņu veidošanās mehānismu 

organismā, iepazīstina ar balss tembra nemaināmajām īpatnībām, un atklāj 

trenējamās, attīstāmās un labojamās daļas. 

Studenti apgūst elpošanas un runas tehnikas, strādā pie skaņu un burtu izrunas 

un kļūdu labošanas. 

Studenti veidojot  teikumus mācās izprast un apgūt intonācijas, pauzes, citu 

izteiksmes līdzekļu nozīmi, kas ļauj izvairīties no kļūdainas izpratnes radīšanas, liekot 

nepareizus akcentus, sajaucot teikuma loģisko uzbūvi. Pareiza runas loģika un 

apzināta izteiksmes līdzekļu pielietošana ļaus pilnīgāk atklāt izteicamo domu. 

 

Homilētika I 

Homilētika ir tas mācītāja amata pienākums, kas ir vislabāk redzams un kas 

visprecīzāk nodod Dieva vārda gudrību cilvēku prātam – sēj Vārda sēklu un liek tālāk 

domāt pašam cilvēkam. Tas ir svarīgs mehānisms, kas veido un uztur cilvēku kā 

domājošu, garīgu būtni.  

Homilētikas I kursa mērķis ir iemācīt studentam sprediķošanas vēsturi – kā 

Vārda nešana ir izpaudusies Kristus sludināšanā, kā Viņš ir nodevis šo uzdevumu 

Apustuļiem un kā tā ir caur gadsimtiem, dažādi transformējoties, pieļauj atkāpes un 

šķelšanās Vārda dēļ, atnākusi līdz mūsu laikam. Studenti iepazīstas ar dažādiem 

sprediķošanas paraugiem un veidiem. 

Paralēli apgūstot citus teoloģijas priekšmetus, studenti gūst iespēju Homilētikā tos 

visus apvienot un pielietot praktiski, šajā kursā jāapgūst prasme strādāt ar homilētisko 

literatūru.  

 



 29 

Homilētika II 

Šī kursa meistarības mērķis ir attīstīt un noslīpēt jau iegūto sprediķu 

sagatavošanas prasmi iepriekšējās studijās. Palīdzēt sagatavoties sludināt cilvēkiem 

Svēto Rakstu patiesības pareizi un bez izmaiņām, lai viņi iepazītu dzīvo Dievu un  

caur Viņu saņemtu dvēseles glābšanu.  

Kursa laikā tiek veikts kopīgs Svēto Rakstu analīzes darbs, ejot soli pa solim 

caur visiem sprediķa sagatavošanas posmiem.  

Studentiem jāpiedalās sprediķa tēmas, vienotas idejas noteikšanā. Jāizvēlas sprediķa 

uzbūves princips, kas vislabāk atklātu Svētajos Rakstos izteikto garīgo uzdevumu.  

 

Homilētika III 

Kursa mērķis ir mācīties sekot Svētā Gara vadībai un Dieva Vārda spēkam 

gatavojot sprediķi, stiprinot personīgo ticību, nodot klausītājiem bez izkropļojumiem 

Dieva vārda patiesību. 

Kursa laikā studenti padziļināti aplūko agrāk apgūtās Homilētikā pielietojamās 

disciplīnas. Kursa mērķis ir apliecināt un pierādīt Svētos Rakstus skaidrojošā sprediķa 

nozīmi mūsdienās, kad Dieva vārds lielākajā daļā sabiedrības tiek iepazīts jau 

pieaugušā vecumā. Līdz ar to trūkst pamatzināšanu, visu nosaka stereotipi, kas kropļo 

Dieva vārda un Gara darbības būtību.  

Studenti apgūst ka, skaidrojošais sprediķis ir vienlaicīgi Vārda mācības un Dieva Gara 

darbības nodošanas veids. 

 

Patristikas teksti I 

Kā agrīnā liecība par kristīgo ticību, Senbaznīcas rakstiem piemīt īpaša 

interese un nozīme. Tie pārstāv kristīgo vadoņu un laju domu, kas mēģināja skaidrot 

un precizēt kristīgo ticību nekristīgajai pasaulei un kas mēģināja to aizstāvēt pret tai 

naidīgām idejām. Šādā veidā agrīnie kristieši formulēja un artikulēja kristīgo domu, 

kas joprojām šodien ir teoloģisko studiju pamats. Jāpiebilst, ka pastāv teksti, kas vēstī 

par svēto un martīru dzīvi un nāvi un tādējādi ļauj mums redzēt evaņģēlija 

eksistenciālo iespaidu. Caur agrīno homīliju un biblisko komentāru mēs mācāmies kā 

tika izprasti un sludināti Raksti kristietību formējošā laika posmā.  

Šis kurss ir ievads senbaznīcas rakstos (patristiskais posms). Lasot un studējot 

izvēlētus tekstus, students tiks iepazīstināts ar senbaznīcas domu un pietāti. Šis kurss 

nav materiāla pārskats. Tas ievada studentu sarunā ar agrīnās baznīcas rakstniekiem 
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lasot pašus primāros avotus. Tāpēc šis kurss ļauj patristiskajiema autoriem paust savas 

pārliecības un argumentus viņu pašu vaŗdos un ļauj studentiem mijiedarboties ar 

rakstnieku pārdomājot nopietnus teoloģiskus jautājumus. Šī kursa mērķis ir teoloģiska 

refleksija lasot tekstu.  

 

Patristikas teksti II 

Kā agrīnā liecība par kristīgo ticību, Senbaznīcas rakstiem piemīt īpaša 

interese un nozīme. Tie pārstāv kristīgo vadoņu un laju domu, kas mēģināja skaidrot 

un precizēt kristīgo ticību nekristīgajai pasaulei un kas mēģināja to aizstāvēt pret tai 

naidīgām idejām. Šādā veidā agrīnie kristieši formulēja un artikulēja kristīgo domu, 

kas joprojām šodien ir teoloģisko studiju pamats. Jāpiebilst, ka pastāv teksti, kas vēstī 

par svēto un martīru dzīvi un nāvi un tādējādi ļauj mums redzēt evaņģēlija 

eksistenciālo iespaidu. Caur agrīno homīliju un biblisko komentāru mēs mācāmies kā 

tika izprasti un sludināti Raksti kristietību formējošā laika posmā.  

Šis kurss ir Patristikas teksti I turpinājums, un kā tāds ir tālāks ievads agrīnās 

baznčias rakstos (patristiskais laikmets). Lasot un studējot izvēlētus tekstus, students 

tiks iepazīstināts ar senbaznīcas domu un pietāti. Šī kursa lasāmviela attiecas 

galvenokārt uz baznīcas vēstures trešo un ceturto gadsimtu. Kurss nav materiāla 

pārskats, bet tas ievada studentu dialogā ar agrīnajiem baznīcas rakstniekiem par 

dažādiem teoloģiskiem jautājumiem, lasot pašus primāros tekstus. 

 

Patristikas teksti III 

Kā agrīnā liecība par kristīgo ticību, Senbaznīcas rakstiem piemīt īpaša 

interese un nozīme. Tie pārstāv kristīgo vadoņu un laju domu, kas mēģināja skaidrot 

un precizēt kristīgo ticību nekristīgajai pasaulei un kas mēģināja to aizstāvēt pret tai 

naidīgām idejām. Šādā veidā agrīnie kristieši formulēja un artikulēja kristīgo domu, 

kas joprojām šodien ir teoloģisko studiju pamats. Jāpiebilst, ka pastāv teksti, kas vēstī 

par svēto un martīru dzīvi un nāvi un tādējādi ļauj mums redzēt evaņģēlija 

eksistenciālo iespaidu. Caur agrīno homīliju un biblisko komentāru mēs mācāmies kā 

tika izprasti un sludināti Raksti kristietību formējošā laika posmā.  

Šis kurss ir Patristikas teksti I and Patristikas teksti II turpinājums. Lasot un studējot 

izvēlētus tekstus, students tiks iepazīstināts ar senbaznīcas domu un pietāti.  

Šī kursa lasāmviela attiecas galvenokārt uz baznīcas vēstures ceturto un piekto 

gadsimtu. Kurss nav materiāla pārskats, bet tas ievada studentu dialogā ar agrīnajiem 



 31 

baznīcas rakstniekiem par dažādiem teoloģiskiem jautājumiem, lasot pašus primāros 

tekstus.  

 

Tradicionālās konfesijas 

Teoloģiskām studijām, kas notiek Latvijā, ir jāņem vērā un jārespektē tās 

sākotnējās reliģiskās grupas, kas pastāv Latvijā. Evaņģēliski luteriskā baznīca ir tikai 

viena no kristīgās ticības Latvijā pamatizpausmēm. Kad tiek ņemts vērā Latvijā 

dzīvojošo kristiešu kopskaits, tad LELB sastāda tikai daļu no šī kopuma. Lai arī LAai 

ir saistoša tā kristīgā ticības apliecība, kas tiek apliecināta LELB, tā arī atzīst 

nepieciešamību tās studentiem būt informētiem par citām nozīmīgām kristiešu grupām 

Latvijā. Tas ir īpaši nozīmīgi tiem studentiem, kas kļūs mācītāji un skolotāji 

luteriskajā denominācijā. Viņiem ir jāpārzina un jābūt spējīgiem objektīvi un godīgi 

raksturot citu kristīgo denomināciju ticējumi un prakses.  

Šis kurss ir paredzēts, lai ievadītu studentu to trīs lielo Latvijas kristīgo 

denomināciju vēsturē, domā un praksē, kas spēlē nozīmīgu lomu nācijas reliģiskajā 

dzīvē. Šīs trīs ir Romas katoļi, krievu pareizticīgā baznīca, un Latvijas baptistu 

sadraudze. Šo trīs baznīcu pārstāvji, kurus izvēlas to vadība, tiks ielūgti uz zināmu 

laiku uzrunāt studentus un izskaidrot viņu dzīves un ticības specifisko raksturlielumus 

un paražas. Šādā veidā materiālu sniegs tie, kas paši ir šo citu Baznīcu sekotāji.  

 

Lasījumi garīgajā klasikā 

Kristīgā ticība nav tikai intelektuāli tverama. Kristīgā ticība apliecina īstenību, 

patiesību, kurā cilvēks ir aicināts un kurā viņš dzīvo. Tas ir, kristīgā ticība ir „ticības 

veida” izpausme, bet arī „dzīves veida” izpausme. Fundamentālais pagalvojums, ka 

„Vārds kļuva miesa” ir pamats ticības un dzīves vienībai.Kristietis tāpēc ir aicināts 

tapt par Vārda mācekli, un tas ir uzdevums ne tikai intelektam, bet arī gribai un sirdij. 

Kristīgā tradīcija ir radījusi nozīmīgu daudzumu garīgas literatūras, kas pelna, lai to 

lasītu un pārdomātu tikpat daudz cik baznīcas dogmatisko literatūru. Tiešām, runājot 

lietojuma un garīga iespaida nozīmē, baznīcas garīgā literatūra ir bijusi svarīgāka kā 

baznīcas dogmatiskā literatūra.  

Šī kurss ir vingrinājums garīgā lasīšanā. Tas nav par noteiktiem garīgiem 

tekstiem, bet caur garīgu tekstu izlases lasīšanu students tiek mudināts reflektēt par 

ticības pretenzijām pār cilvēka prātu, gribu un sirdi. Tāpēc šis kurss nesastāv no 

lekcijām par tekstiem. Pasniedzējs top par vadītāju, vadot studentu cauri tekstiem 
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dziļākā, reflektīvāka (kontemplatīvā) saskarē ar Jēzus kā Pestītāja un Kunga 

pasludinājumu.  

 

Pētera 1. vēstule 

Lai arī Pētera 1. vēstule ir viena no īsākajām JD, tā, iespējams, ir svarīgākā no 

JD vēstulēm, kuru nav sarakstījis Pāvils. Tā ir vispirms pierakstīta Pēterim un ja tas ir 

pareizi, tad tā ir vienīgā vēstule, kas baznīcai ir no viņa. Vēstule ir izcils agrīnās 

kristīgās homilētiskās un katehētiskās prezentācijas piemērs. Ļoti iespējams, ka tā tika 

sākotnēji pamatota uz sprediķi, kas tika sacīts kristīgas kristības gadījumā. Tas, ka tā 

lieto Exodus tēmas un piemin Noasu apstiprina šādu tēzi.  

Šis kurss ir ievads 1. Pētera vēstulē. Uzsvars tiks likts uz vēstules autorību, 

datējumu, sarakstīšanas vietu, vēsturisko kontekstu un galveno ideju apskatu. Tiks 

palūkots kristības terminoloģijas un tēmu biežais lietojums. Līdzīgi, tiks uzsvērts 1. 

Pētera vēstules nozīmīgums kā pamudinājums kristīgai rīcībai pasaulē. Diskusijās tiks 

uzsvērti speciākli jautājumi kā 1 Peter 3:18-20 lietošana priekš descensus ad infernos 

mācības. Diskusija par tekstu tiks balstīta uz grieķu tekstu.  

 

Vēstule Ebrējiem 

Ebreju vēstule ir VD sakrificiālajā teoloģijā fundēts garš un blīvi argumentēts 

skaidrojums. Lai arī tā noslēdzas ar vēstulei raksturīgu nobeigumu, tā ir izvērsta 

homīlija. Tās literārā kvalitāte ir ļoti augsta, norādot, ka sprediķotājam piemīt izcila 

retora spējas. Homīlija atdarina sinagogas homīlijas stilu: bagāta VD citātu lietošana, 

VD personu kā piemēru lietojums, dažādu argumentāciju, tādu kā analoģijas un „no 

mazākā uz lielāko” principa lietojums. Par spīti tās domas dziļuma un izteiksmes 

veida augstajai kvalitātei, ebreju vēstule paliek viena no vismazāk lasītajām un 

studētajām JD grāmatām.  

Šis kurss ir ievads ebreju vēstulē. Šajā kursā īpaši tiek uzsvērti jautājumi par 

vēstules autorību, rakstīšanas datējumu, vietu, vēsturisko kontekstu, galvenās idejas 

un tēmas. Īpaši tiks apspriestas vēstulē dominējošās upura un priesterības tēmas. 

Tāpat liela uzmanība tiks pievērsta Ps 110. Ebreju vēstule ir arī labs agrīnās 

kristietības tipoloģijas un alegorijas lietošanas piemērs, tādējādi izraisot diskusiju par 

agrīno kristīgo ekseģēzi. Tiks palūkoti arī vēstules sakramentālie un liturģiskie 

elementi. Diskusijas notiks balstoties uz vēstules tekstu grieķu valodā.  

 



 33 

Romiešu vēstules ekseģēze 

Vēstule romiešiem ir svarīgākā no viņa vēstulēm. Ne tikai tā ir garākā no viņa 

vēstulēm, bet tā arī satur garāko, argumentētāko prezentāciju no visām Pāvila 

vēstulēm. Līdztekus tam, šī vēstule vairāk kā cita ir spēlējusi nozīmīgu lomu kristīgā 

skaidrojuma un teoloģijas vēsturē. Tās tēma par Dieva taisnību grēcinieka 

attaisnošanā, kas saņemta tikai ticībā bija centrāla sv. Augustīna opozīcijā Pelagija 

labo darbu teoloģijai. Tā pati tēma sniedza teoloģisko pamatu Luteriskai reformācijai, 

kad Mārtiņš Luters lietoja mācību par attaisnošanu, lai pasludinātu brīvību no 

viduslaiku gandarīšanas sistēmas, kas balstījās uz nopelnu. Pēc Pirmā pasaules kara 

šveiciešu teologs Karls Bārts, uzbruka idejai par progresu, kas valdīja 19.gadsmitā, ar 

savu romiešu vēstules komentāru. Tiem, kas mācās, lai kļūtu par luterāņu mācītājiem, 

romiešu vēstules pamatīga studija ir būtiska.  

Šis kurss ir ievads romiešu vēstulē. Pēc ievadījuma pamatjautājumos par 

datējumu, rakstīšanas vietu, nolūku, liels uzsvars tiks likts uz Pāvila argumentu 

pirmajās vēstules nodaļās. Tieši te Pāvils attīsta savu argumentu par brīvību no likuma 

caur Dieva attaisnojošo darbu. Centrālās tēmas, tādas kā grēks, žēlastība, ticība un 

brīvība prasa pamatīgu diskusiju. Kristības konteksts Dieva attaisnošanas darbam un 

turpinošās ticības cīņa pret grēku arī veido vēstules pamatmotīvus. Beidzot, tiks 

apskatītas tēmas par kristīgo dzīvi sabiedrībā un ticības kopienā.  

 

Jesajas grāmatas tekstu analītiskā lasīšana 

Kurss paredzēts teoloģijas studentiem, lai iepazītos ar Septuagintas grieķu 

tekstiem un nostiprinātu grieķu gramatikas zināšanas, arī lai veicinātu iemaņas grieķu 

tekstu lasīšanā un izpratnē. Tāpat kursā paredzēta Jaunās Derības grieķu leksikas 

apguve. 

Lūkas evaņģēlija tekstu analītiskā lasīšana 

Kurss paredzēts teoloģijas studentiem, lai iepazītos ar Jaunās Derības grieķu 

tekstiem un nostiprinātu grieķu gramatikas zināšanas, arī lai veicinātu iemaņas grieķu 

tekstu lasīšanā un izpratnē. Tāpat kursā paredzēta Jaunās Derības grieķu leksikas 

apguve. 

 

Marka evaņģēlija tekstu analītiskā lasīšanaKurss paredzēts teoloģijas studentiem, 

lai iepazītos ar Jaunās Derības grieķu tekstiem un nostiprinātu grieķu gramatikas 
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zināšanas, arī lai veicinātu iemaņas grieķu tekstu lasīšanā un izpratnē. Tāpat kursā 

paredzēta Jaunās Derības grieķu leksikas apguve. 

 

Psalmu analītiskā lasīšana 

Kurss paredzēts teoloģijas studentiem, lai iepazītos ar Septuagintas grieķu 

tekstiem un nostiprinātu grieķu gramatikas zināšanas, arī lai veicinātu iemaņas grieķu 

tekstu lasīšanā un izpratnē. Tāpat kursā paredzēta Jaunās Derības grieķu leksikas 

apguve. 

 

Teoloģiskā angļu valoda I 

Angļu valoda ir ne tikai viena no visplašāk izplatītajām saziņas valodām 

mūsdienu pasaulē, bet tajā regulāri tiek publicēta plaša un kvalitatīva uzziņu literatūra, 

zinātniskā literatūra, periodika un pētījumi dažādās teoloģijas nozarēs. Kursa 

Teoloģiskā angļu valoda uzdevums ir palīdzēt studentiem apgūt iemaņas un prasmes 

izmantot angļu valodu gan kā informācijas ieguves avotu ar specialitāti saistītās 

jomās, gan kā saziņas līdzekli praktiskā kalpošanas darbā mācītāja amatā, veidojot 

kontaktus, sadarbojoties ar partneru draudzēm un baznīcām, piedaloties starptautiskos 

semināros, konferencēs, rekolekcijās, sadraudzības pasākumos.  

Kursa Teoloģiskā angļu valoda I mērķis ir iepazīstināt studentus ar teoloģiski 

aktuālu vārdu krājumu, aktivizēt tā apguvi, kā arī izkopt studentu iemaņas dažādu ar 

specialitāti saistītu tekstu izpratnē. Kurss strukturēts tā lai, apgūtā teoloģiskā 

terminoloģija tiktu pastāvīgi nostiprināta un papildināta. Kursa sākumā tiek aplūkoti 

tādi teoloģijas studiju pamatjautājumi kā izpratne par Dieva Trīsvienību, Dieva un 

cilvēka attiecības un pestīšanas vēsture Vecajā un Jaunajā derībās, baušļi, ticības 

apliecības, Jēzus dzīve, kalpošana un mācība. Īpaša uzmanība tiek pievērsta izpratnei 

par Baznīcas gadu un nozīmīgākajiem Baznīcas svētkiem un terminoloģiskajām 

atšķirībām to apzīmēšanai angļu un latviešu valodās.  Tēmas tiek aplūkotas, balstoties 

uz adaptētiem un autentiskiem tekstiem, piedāvājot studentiem iespēju pilnveidot 

savas zināšanas par angļu valodas struktūru un gramatiku. 

 

Teoloģiskā angļu valoda II 

Kurss Teoloģiskā angļu valoda II  ir loģisks turpinājums kursam Teoloģiskā 

angļu valoda I. Kursa mērķis ir pilnveidot studentu spējas izprast un analizēt 
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teoloģiska satura tekstus angļu valodā un aktualizēt jauno vārdu krājumu, kā arī 

komunicēt par teoloģiskiem un garīgiem jautājumiem. 

Sadarbojoties ar partnerbaznīcām un māsu draudzēm, mācītājiem nereti 

nepieciešams iepazīstināt viesus un sadarbības partnerus ar draudzes dievnama 

uzbūvi, pastāstīt par tā arhitektūru, utt., kā arī pārrunāt dievkalpojuma norisi un 

praktiskās detaļas. Tādēļ kursa Teoloģiskā angļu valoda II ievaddaļā tiek aplūkota 

baznīcas uzbūve un arhitektoniskās detaļas, altārtelpas iekārtojums, amattērpi, un 

Dievgalda piederumi. 

Īpaša uzmanība šajā kursā pievērsta liturģisko un individuālo lūgšanu veidiem 

un formulām. Studenti tiek iepazīstināti ar dažādām lūgšanu formulām un tiek rosināti 

paši sastādīt lūgšanas angļu valodā dažādām kalpošanas vajadzībām. Ieskats Latvijas 

valsts un LELB vēsturē rosina studentus papildināt zināšanas par savu draužu vēsturi 

dažādos laika posmos un pilnveidot prasmes loģiski un atraktīvi par to stāstīt un 

diskutēt angļu valodā dažādās komunikatīvās situācijās, piem. uzņemot viesus no 

partnerbaznīcām.  

Teoloģisko studiju, baznīcas prakses un personīgās dievbijības pamatteksts ir 

Bībele, un angļu valodā tiek piedāvāts plašs Bībles tulkojumu un komentāru klāsts. 

Kursa ietvaros tiek analizēti un salīdzināti tipoloģiski atšķirīgi Bībeles tulkojumi 

angļu valodā, to stilistiskās atšķirībām un iespēja pielietot dažādās situācijās un 

mērķauditorijās. 

 

Teoloģiskā angļu valoda III 

Kurss aktualizē tekstu izpratni un komunikāciju angļu valodā par tēmām un 

jomām, kas tieši saistītas ar mācītāja amatu un ikdienas kalpošanu draudzē. Tā mērķis 

ir sagatavot topošos mācītājus komunikācijai ar angliski runājošiem kolēģiem, kā arī 

attīstīt prasmi rakstīt, teikt un analizēt homīlijas angļu valodā.  

Kursa ietvaros tiek pārrunāta Sakramentu būtība un apgūta ar tiem saistītā 

terminoloģija angļu valodā. Īpaša uzmanība tiek pievērsta dievkalpojumam un 

liturģijai, un dažādiem dievkalpojumu kārtību tekstiem angļu valodā, kā arī tiek 

analizēta terminoloģija salīdzinošā aspektā ar latviešu valodu. Mūsdienu 

globalizācijas situācijā aizvien biežāk pie mācītājiem arī Latvijā konkrētos apstākļos 

vēršas ar lūgumu izpildīt kazuāldarbības, piem., laulības vai bēres, daļēji arī angļu 

valodā, tādēļ kurss piedāvā studentiem apgūt šim nolūkam nepieciešamo vārdu 

krājumu un komunikatīvās iemaņas. Kursa gaitā tiek pievērsta uzmanību kristīgās 
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vēsts pasludināšanas pamatprincipiem un īpatnībām mūsdienās, rosinot studentus 

apgūt diskusijas iemaņas angļu valodā. Visu tēmu ietvaros tiek piedāvāti komunikatīvi 

uzdevumi, kas attīsta sarunvalodas prasmes ikdienas un profesionālā kontekstā. 

 

Teoloģiskā angļu valoda IV 

Šis kurss aptver mūsdienu kristīgajai sabiedrībai aktuālas tēmas par Baznīcas garīgo 

un sociālo lomu postmodernisma laikmetā. Tā mērķis ir papildināt un aktualizēt 

teoloģiski nozīmīgu vārdu krājumu, apgūt teksta kopsavilkuma veidošanas un 

komentēšanas iemaņas, kā arī lietišķās sarakstes angļu valodā pamatprincipus, 

balstoties uz draudzes dzīvei tuvinātām situācijām. 

Izmantojot autentiskus dažādu stilisto līmeņu un grūtības pakāpju tekstus, 

kursa ietvaros tiek aplūkotas un diskutētas tēmas par Baznīcas darbības dažādiem 

aspektiem un liecību mūsdienu sabiedrībā, sociālo darbu draudzē un sabiedrībā, kā arī 

par mācītāja darbības dažādām jomām un izaicinājumiem Latvijā un citviet pasaulē. 

Veidojot prezentācijas par LELB aktualitātēm un savas draudzes dzīvi, studenti 

nostiprina publiskās runas iemaņas angļu valodā.  

Apspriežot problēmu loku saistībā ar ekumēnismu un starpbaznīcu dialogu un 

sniedzot pārskatu par kristīgajām konfesijām, īpaša uzmanība tiek pievērsta teksta 

kopsavilkuma veidošanas un komentēšanas iemaņām, kā arī diskusiju kultūrai angļu 

valodā. 

 

Pasaules reliģijas 

Globalizācijas rezultātā dažādu reliģisko tradīciju pārstāvjus un reliģisko 

rituālu praktizēšanu var sastapt vietās, kur iepriekš reliģiskā vide ir bijusi homogēna. 

Tas prasa pēc atvērtības un iecietības dažādu reliģiju kontekstā. Savukārt reliģiskā 

plurālisma akcentēšana var radīt izaicinājumus esošajai reliģiskajai identitātei. Šī 

kursa viens no galvenajiem mērķiem ir palīdzēt studentam iemācīties novērtēt 

reliģisko tradīciju dažādību un bagātību, reizē saglabājot savu reliģisko identitāti.  

Šajā izziņas procesā students/e tiks iepazīstināts ar lielāko pasaules reliģiju un 

reliģisko kustību izcelsmi, to veidošanos un pasaules redzējumu. Kursa ietvaros 

studenti tiks iepazīstināti ar islāma, hinduisma, budisma, džainisma, sikhisma, 

šintoisma, konfuciānisma, daoisma izcelsmi, veidošanos un pasaules uzskatu. 

Papildus vērība tiks piegriezta arī salīdzinoši jaunajām reliģiskajām kustībām – New 

Age, neopagānismam, Bahai un Vaišnaviem (krišnaītiem). Kursa gaitā tiks arī 
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akcentēts līdzīgais un atšķirīgais starp attiecīgajām reliģijām vai reliģiskajām 

kustībām. 

 

Kristietības māksla 

Kristietības mākslas lekciju cikla mērķis ir iepazīt un izprast daudzveidīgos 

mākslas procesus un kristīgo simboliku to vēsturiskajā attīstībā, dot studentiem 

zināšanas par kristietības mākslas veidošanās un attīstības galvenajiem procesiem un 

likumsakarībām, lai viņi spētu labāk izprast kristīgo vizuālo tradīciju un iegūtās 

zināšanas pielietot ikdienas praksē. 

Kursa ietvaros mākslas darbu analīzē tiks izmantots skaistuma teoloģijas 

modelis, kas palīdz atklāt darbu materiālo, morālo un garīgo saturu. Iegūtās prasmes 

studenti pielietos patstāvīgā rakstu darbā salīdzinot divus dažādus mākslas darbus ar 

līdzīgu tematiku un simboliku, analizējot tajos atklātos veiksmīgākos un 

neveiksmīgākos evaņģēlija pasludināšanas aspektus, kā arī laikmeta un darba 

veidošanās procesu ietekmējošo tradīciju apskatu.  

 

Mūzikas vēsture I un II 

Kurss dod sistemātisku vēsturisku ieskatu baznīcas mūzikas attīstībā 

apm.2500 gadu ilgā laikā tās visdažādākās izpausmēs. 

Turpinājums kursam Baznīcas mūzikas vēsture I. Kurss dod sistemātisku un 

vēsturisku ieskatu baznīcas mūzikas attīstībā, īpaši pievēršoties baroka laikmetam. 

Eiropas 17.gs. komponistu daiļrade tiek aplūkota liturģiskā kontekstā. 

 

Baznīcas administrācija 

Kurss iecerēts kā informatīvs un metodisks materiāls LA studentiem, 

topošajiem mācītājiem, par praktiskām prasmēm, prasībām, pieredzi, ieskaitot nelielu 

treniņu, kas ir būtiski nepieciešami mācītāja kalpošanu uzsākot un uzturot. 

Kursa laikā tiek aplūkoti dažādie kalpošanas organizācijas un namturības modeļi, kas 

tiek lietoti  pasaules luterisko Baznīcu praksē, salīdzinot tos ar LELB pieņemto 

kārtību. Topošie garīdznieki tiek iepazīstināti ar dažādām metodēm, kā veidot un vadīt 

projektus, organizēt darba plānošanu , vadīt un veidot pasākumus, kuros iesaistīts 

lielāks vai mazāks skaits dalībnieku. Tiek sniegtas zināšanas draudzes praktiskā darba 

sakārtošanai, atbildību noteikšanai, atbilstošu kandidatūru izvēlei praktiskā jomā, kas 

ir būtiskas veidojot draudzi, īpaši tās vadību kā vienotu komandu kalpošanai. 
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Kursa ietvaros tiek izskaidrotas LELB Satversmes ,mācītāju kalpošanas 

noteikumu un visu citu LELB iekšējā un ārējā jurisdikcijā nostiprināto noteikumu 

prasības un iespējas, kuras nepieciešamas praktiski organizējot mācītāja kalpošanu 

draudzēs, veidojot attiecības ar vietējām pašvaldībām, valsts institūcijām, un citām 

organizācijām, kā arī ar privātpersonām, tai skaitā draudžu locekļiem. 

Studenti tiek iepazīstināti ar LELB kalpojošo darba nozaru darbu, to mērķiem un 

uzdevumiem un tiek paskaidroti visi iespējamie sadarbības mehānismi, lai to turpmāk 

varētu izmantot draudzes kalpošanas un vadības darbā.  

Topošais garīdznieks tiek sagatavots praktiskajām norisēm, uzsākot pilna laika 

kalpošanu. 

 

Teoloģiskā vācu valoda I  

Kurss paredzēts studentiem bez vācu valodas prasmes vai ar minimālu prasmi. 

Valodas materiāls: a. Teksti (teoloģija, reliģija, VFR). b. Gramatika. Akcents kursā 

likts uz teksta sapratni (Leseverstehen), attīstot arī minimālas runas iemaņas par 

tematiem das Gelesene, ich, meine Familie, mein Studium u.c.  

Piezīme: Mācību satura optimizācijas labad un tā tematikas aktualizēšanas nolūkā 

mācību procesa gaitā iespējama atsevišķu tekstu nomaiņa. 

Teoloģiskā vācu valoda II 

Kurss paredzēts studentiem ar valodas prasmi 2. līmenī (TVV1). Valodas 

materiāls ir: a. Teksti. To temati: teoloģija, reliģija, filosofija, baznīcu dzīve, Latvija, 

VFR, aktuālas sabiedrības problēmas. b. Gramatika. Uzsvars mācību kursā likts uz 

teksta sapratni (Leseverstehen), attīstot arī runas iemaņas (Sprechen), runājot par 

nosaukto tekstu saturu, par aktuāliem sabiedriskās un paša dzīves tematiem. Mācību 

satura optimizācijas labad un tā tematikas aktualizēšanas nolūkā mācību procesa gaitā 

iespējama atsevišķu tekstu nomaiņa. 
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4. ZINĀŠANU VĒRTĒŠANAS SISTĒMA 

 

Studiju programmas īstenošanas gala rezultāts ir Teoloģijas bakalaura 

diploms, kas dod tiesības turpināt studijas teoloģijas un/vai citu humanitāro zinātņu 

maģistra programmās gan Latvijas, gan ārvalstu augstākajās mācību iestādēs. 

Studentu zināšanu, iemaņu un prasmju novērtēšana notiek atbilstoši Latvijas 

Republikas Ministru kabineta noteiktajai kārtībai, t.i., 10 ballu sistēmā. Zemākais 

sekmīgais vērtējums ir 4 balles. 

Atbilstoši studiju kursu aprakstos paredzētajai kārtībai, katra semestra 

noslēgumā studentiem ir jākārto pārbaudījums, kas var ietvert eksāmenu, ieskaiti, 

testu un/vai kursa darbu (projektu). Visi studiju programmā iesaistītie docētāji izstrādā 

eksāmenu vai ieskaišu prasības un vērtēšanas kritērijus. Atsevišķos studiju kursos gala 

vērtējumu veido summāra atzīme no starppārbaudījumu (piem., kontroldarbu), 

patstāvīgo darbu (piem., eseju, referātu) izstrādes un prezentācijas vērtējumiem, kā arī 

studiju kursa noslēguma pārbaudījuma vērtējums. Kredītpunktus ieskaita par katru 

apgūto studiju kursu. 

Par procesa norisi studiju kursa īstenošanā - prasībām, pārbaudījumiem un 

vērtēšanu studenti tiek informēti semestra sākumā, saņemot studiju kursu prasību 

aprakstus un pārbaudījumu kalendāro plānu. 

Trešā kursa studenti studiju noslēgumā kārto mutisko gala pārbaudi. Mutiskais 

eksāmens sastāv no 16 tēzēm, kuras aptver sekojošas teoloģijas apakšdisciplīnas: 

4 tēzes no sistemātiskās teoloģijas,  

4 tēzes no praktiskās teoloģijas, 

4 tēzes no Luteriskās dogmatikas un konfesionālajiem rakstiem, 

4 tēzes no Bībeles teoloģijas. 

Absolvents atbild uz četrām tēzēm -pa vienai no katras jomas. 

Gala vērtējums ir atkarīgs no vidējām atzīmēm, kuras veido: 50% - beigās iegūtā 

vidējā atzīme, 25% - mutiskā eksāmena atzīme, 25% - bakalaura darba atzīme. 

Rakstiskā bakalaura darba apjoms nedrīkst būt mazāks par 50 lappusēm datorrakstā, 

neieskaitot bibliogrāfiju un titullapu. Formāts – 1,5 atstarpe starp rindām, 12 burtu 

lielums, Times New Roman fonts. Bakalaura darbam pirms nodošanas Lutera 

Akadēmijas bibliotēkā jābūt iesietam cietos vākos. 

Gala pārbaudījumu komisiju vada Lutera Akadēmijas rektors vai atsevišķos 

gadījumos -prorektors. Komisijā nedrīkst būt mazāk kā četri locekļi, ieskaitot 
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sekretāru. Gala pārbaudījumu komisijas darbā drīkst piedalīties pieaicināti docētāji no 

citām Latvijas un ārzemju teoloģijas augstskolām, kuriem ir doktora grāds teoloģijā 

vai kādā citā humanitāro zinātņu nozarē (piemēram, valodniecībā, filozofijā u.tml.).  

Katru gadu tiek veikts Lutera Akadēmijas īstenotās studiju programmas kvalitātes 

novērtējums. 

 

5. STUDIJU PROGRAMMAS PRAKTISKĀ ĪSTENOŠANA 

 

5.1. Studiju ilgums 

Studiju programmas ilgums ir 4 akadēmiskie gadi. Ja studentiem jau ir citā augstākajā 

mācību iestādē apgūta teoloģiskā izglītība, viņu studiju rezultāti tiek izvērtēti un iespējamie 

kredītpunkti pārskaitīti. Līdz ar to studiju laiks var tikt samazināts par 1-2 gadiem. Ja 

studentiem jau ir cita augstākā izglītība, ir iespējama dažu vispārizglītojošo priekšmetu 

kredītu ieskaitīšana.  

 

5.2. Izmantotās studiju metodes un formas 

Studiju programmu vada Lutera Akadēmijas rektors. Mācības notiek latviešu valodā. 

Akadēmiskā bakalaura studiju programma teoloģijā tiek īstenota pilna laika studijās vakara 

un/vai dienas nodaļā. Mācības studiju programmā notiek katru dienu, izņemot svētdienas. 

Saskaņā ar Augstskolu likumu 1 kredītpunktam atbilst 40 akadēmiskās stundas, no kurām 

16 ir kontaktstundas un 24 - studentu patstāvīgais darbs. Studiju kursu pamatā ir lekcijas, 

semināri, un studentu patstāvīgais darbs - kursa darbu izstrādāšana un aizstāvēšana, referātu 

sagatavošana. Attiecība starp kontaktnodarbībām un studentu patstāvīgo darbu ir: 40/60. 

Patstāvīgu radošo darbu studenti veic bibliotēkās, sagatavojot seminārus, referātus un rakstu 

darbus par pasniedzēju piedāvātajām tēmām. Tādējādi patstāvīgais darbs teoloģiskajos un tās 

palīgdisciplīnu priekšmetos kalpo studentu intelektuālo spēju un patstāvīga pētnieciskā darba 

iemaņu attīstībai. 

Studiju procesā tiek pielietotas ne tikai tradicionālās darba formas un mācību metodes, bet 

arī dažādas metodes un paņēmieni, kas rosina studentus līdzdarboties - diskusijas, 

problēmsituāciju analīzes, dokumentu un pētījumu analīzes, u.c. Studenti tiek rosināti publiski 

uzstāties savā kursā, prezentējot patstāvīgos darbus, izteikt pašvērtējumu. Tādējādi studiju 

process kļūst saistošāks un interesantāks. Šāda pieeja ir būtiska, jo studenti ne tikai paši aktīvi 

darbojas mācību procesā, bet arī labi apgūst to metodiku, kas turpmāk būs nepieciešama, 

strādājot draudzēs vai vadot nodarbības izglītības iestādēs, kalpojot kapelānu vai diakona 

amatā. 
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Bakalaura darbs (10 KP) tiek izstrādāts  8. semestrī. Teoloģijas bakalaura grāda iegūšanai 

nepieciešams sekmīgi izpildīt studiju programmu un izstrādāt, un aizstāvēt bakalaura darbu. 

Bakalaura darba izstrādē studenti var izmantot praksēs veikto pētījumu rezultātus, kā arī tajās 

gūto pieredzi un atziņas. Izvēloties diplomdarba tēmu mācītāja kvalifikācijas iegūšanai, tā tiek 

saistīta ar docētāju zinātnisko darbību. 

 

5.3. Akadēmiskā personāla pētnieciskais darbs. 

Tā kā joprojām mācību un zinātniskā literatūra teoloģijā latviešu valodā gandrīz 

nav pieejama, tad visu studiju kursu docētāji gatavo metodiskos un mācību 

pamatlīdzekļus studentiem. 

Pasniedzēju pētnieciskais darbs pamatos saistīts ar akadēmisku teoloģisko darbu 

izstrādi, mūsdienīgu teoloģisko tekstu vai arī baznīcas vēsturē nozīmīgu tekstu 

tulkošanu. Pasniedzēji uzstājas sabiedriskajos saziņas līdzekļos, piedalās konferencēs, 

lasa lekcijas citās augstākajās mācību iestādēs. Pasniedzēji, kuri ir ordinēti garīdznieki 

pastāvīgi rūpējas par studentu garīgo izaugsmi. 

Pasniedzēji raksta vai tulko teoloģiska satura grāmatas, gatavo zinātniskus rakstus 

teoloģiskiem žurnāliem, īpaši LELB Teoloģijas žurnālam.  

Sadarbībā ar Lietuvas un Igaunijas Luteriskajām baznīcām Lutera Akadēmija ir 

līdzdarbojusies jaunas tradīcijas iedibināšanā „Baltijas teoloģiskā Konference,” kura 

sākot no 2006. gada notiek reizi gadā ap Reformācijas svētkiem vienā no Baltijas 

valstīm. LA pirmo reizi šo konferenci organizēja Latvijā, Burtniekos 2007. gadā.  

Akadēmiskajam personālam regulāri papildinoties ar jauniem mācību spēkiem, 

kuri ieguvuši akadēmiskos doktora grādus ārzemēs, pasniedzēji varēs aizvien pilnīgāk 

iesaistīties zinātniskās pētniecības darbā. Šobrīd divi no docētājiem raksta doktora 

disertācijas. 

 

5.4. Studējošo iesaistīšanās pētnieciskajā darbā 

Docētāji iesaista studentus zinātniski pētnieciskajā darbā, tādejādi sagatavojot 

viņus zinātniskajam darbam. Visi studiju programmas studenti veic pētniecisko darbu 

saskaņā ar studiju programmas prasībām, kas ir obligātas akadēmiskā bakalaura 

teoloģijā grāda iegūšanai. Visu semestra darbu un diplomdarbu temati ir saistīti ar 

studiju programmas saturu, kā arī ar teoloģijas zinātnes un mūsu sabiedrības aktuālām 

problēmām. Studentu zinātniskā darba formas ir referāti, studiju darbi un 
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diplomdarbs. Studiju laikā studenti iepazīstina ar pašu izstrādātajiem referātiem kursa 

biedrus. 

Studenti zinātniski pētnieciskā darba iemaņas apgūst, katru gadu izstrādājot kursa 

darbus, no kuriem labākie tiek prezentēti augstskolas zinātniskajās konferencēs. Katrs 

šāds darbs papildina teoloģijas materiālu klāstu latviešu valodā. 

 

6. PROGRAMMAS PERSPEKTĪVAIS NOVĒRTĒJUMS 

6.1. Atbilstība akadēmiskās izglītības standartam 

 

Bakalaura studiju programmas “Teoloģija” saturs un struktūra atbilst 2002. 

gada 3. janvāra LR Ministru kabineta Noteikumiem Nr. 2 „Noteikumi par valsts 

akadēmiskās izglītības standartu”. Bakalaura akadēmisko studiju programmas 

"Teoloģija" apjoma salīdzinājums ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 

noteikumiem Nr. 2 dots pievienotajā tabulā: 

 

Kritēriji 

Bakalaura 

akadēmisko studiju 

programma 

"Teoloģija" 

Valsts 

akadēmiskās 

izglītības 

standarta prasības 

Programmas apjoms  160 KP  120 – 160 KP  

Studiju ilgums 8 semestri 6 – 8 semestri 

Obligātā daļa  59 KP  ne mazāk kā  50 KP  

t.sk.: 

pamatnostādnes,principi, 

struktūra, metodoloģija 

29 KP ne mazāk kā 25 KP 

nozares attīstības vēsture 11 KP ne mazāk kā 10 KP 

raksturojums starpnozaru aspektā 19 KP ne mazāk kā 15 KP 

Obligātās izvēles daļa  23 KP  ne mazāk kā 20 KP  

Brīvās izvēles daļa 68 KP standartā nav 

noteikts 

Bakalaura darbs  10 KP  ne mazāk kā 10 KP 

 

 

6.2. Darba devēju aptaujas  

Studiju programmai “Teoloģija” vēl nav absolventu.  
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7. STUDĒJOŠIE 

7.1. Studējošo skaits programmā un pirmajā studiju gadā imatrikulēto skaits 

 1.gadā 

imatrikulēto 

studentu 

skaits 

Studentu skaits 

pa studiju 

gadiem 

Kopā mācās 
Eksmatri-

kulēto 

skaits  

1. 2. 3. 4. 

2009.g. 8 8    8  

2010.g. 8 8 8   16  

2011.g. 5 5 8 8  21  

 

7.2. Absolventu skaits 

Studiju programma tiek realizēta kopš 2009.gada septembra un šobrīd studiju 

programmai vēl nav absolventu. 

 

7.3. Studējošo aptauja un analīze 

 

Lutera Akadēmijas studentu aptauja 2010./2011.m.g. 1.kurss 

1. Lekciju viela nedublējas ar citu 

lekciju vielu 

Šim apgalvojumam pilnīgi piekrīt 11 % aptaujāto 

Šim apgalvojumam piekrīt 56 % aptaujāto 

Šim apgalvojumam nepiekrīt 33 % aptaujāto 

2. Lekciju sarežģītība atbilst 

programmā paredzētajam līmenim 

(nav par augstu vai zemu) 

Šim apgalvojumam pilnīgi piekrīt 33 % aptaujāto 

Šim apgalvojumam piekrīt 67 % aptaujāto 

3. Pirmajās nodarbībās tika dota 

informācija par kursu, tā saturu un 

prasībām tā apguvei 

Šim apgalvojumam pilnīgi piekrīt 22 % aptaujāto 

Šim apgalvojumam piekrīt 67 % aptaujāto 

Šim apgalvojumam nepiekrīt 11 % aptaujāto 

4. Nodarbības notiek regulāri un 

saskaņā ar mācību plānu 

Šim apgalvojumam pilnīgi piekrīt 33 % aptaujāto 

Šim apgalvojumam piekrīt 56 % aptaujāto 

Šim apgalvojumam nepiekrīt 11 % aptaujāto 

5. Iegūtās zināšanas noderēs manis 

izvēlētajā aicinājumā 

Šim apgalvojumam pilnīgi piekrīt 78 % aptaujāto 

Šim apgalvojumam piekrīt 22 % aptaujāto 

6. Nodarbību skaits un forma ir 

piemēroti kursa programmai 

Šim apgalvojumam pilnīgi piekrīt 22 % aptaujāto 

Šim apgalvojumam piekrīt 78 % aptaujāto 

7. Kurss dod labu, sistemātisku un 

metodiski korektu ieskatu attiecīgajā 

disciplīnā 

Šim apgalvojumam pilnīgi piekrīt 33 % aptaujāto 

Šim apgalvojumam piekrīt 67 % aptaujāto 

8. Kursa nodrošinājums ar 

nepieciešamo literatūru un ieteiktās 

literatūras saturiskā atbilstība 

Šim apgalvojumam pilnīgi piekrīt 22 % aptaujāto 

Šim apgalvojumam piekrīt 67 % aptaujāto 

Par šo apgalvojumu neko nevar pateikt 11 % 
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attiecīgajai disciplīnai ir laba aptaujāto 

 

Kas Jums vēl patika kursā? 

1. Akadēmisko zināšanu apguvē, tās tiek salīdzinātas ar praktisko pusi 

2. Pieredzējuši pasniedzēji, kas spēj atbildēt arī uz jautājumiem, kas neskar konkrēto 

mācību priekšmetu. 

3. Pasniedzēju spēja atbildēt uz jautājumiem ārpus kursa vielas 

4. Praktiskie piemēri no pasniedzēju personīgās pieredzes. 

5. Personiska attieksme no pasniedzēju puses 

6. Pozitīvais mikroklimats akadēmijā 

7. Pasniedzēji dod piemērus no savas kalpošanas pieredzes! 

8. Pasniedzēju attieksme pret studentiem! 

 

Kas Jūs vēl neapmierināja kursā? 

1. Pietrūkst grupu darbs, diskusijas, grupas ekskursijas uz luterāņu dievkalpojumiem un 

citu konfesiju dievkalpojumumiem. 

2. Varētu būt kursa laikā nedaudz vairāk diskusiju par apgūstamo vielu! 

 

Attiecīgā studiju kursa pasniedzēja novērtējums 

Nr.p.k. 
Pasniedzēja vārds, 

uzvārds 
Nodarbību apmeklējuma procents 

1.  Guntis Kalme 
75%-100% nodarbības apmeklē 78 % aptaujāto 

50%-74% nodarbības apmeklē 22 % aptaujāto 

2.  Laila Čakare 
75%-100% nodarbības apmeklē 67 % aptaujāto 

50%-74% nodarbības apmeklē 33 % aptaujāto 

3.  Indulis Paičs 
75%-100% nodarbības apmeklē 78 % aptaujāto 

50%-74% nodarbības apmeklē 22 % aptaujāto 

4.  Juris Zariņš 

75%-100% nodarbības apmeklē 56 % aptaujāto 

50%-74% nodarbības apmeklē 33 % aptaujāto 

0%- 25% nodarbības apmeklē 11 % aptaujāto 

 

 

 

Guntis Kalme  

1. Kursa viela tiek izklāstīta 

secīgi, skaidri un saprotami 

Šim apgalvojumam pilnīgi piekrīt 78 % aptaujāto 

Šim apgalvojumam piekrīt 22 % aptaujāto 

2. Pasniedzējs rosina studentus 

domāt un analizēt 

Šim apgalvojumam pilnīgi piekrīt 89 % aptaujāto 

Šim apgalvojumam piekrīt 11 % aptaujāto 
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3. Pasniedzējs rosina studentus 

diskutēt 

Šim apgalvojumam pilnīgi piekrīt 67 % aptaujāto 

Šim apgalvojumam piekrīt 22 % aptaujāto 

Šim apgalvojumam pilnīgi nepiekrīt 11 % aptaujāto 

4. Kursā ir liels patstāvīgā darba 

apjoms 

Šim apgalvojumam pilnīgi piekrīt 33 % aptaujāto 

Šim apgalvojumam piekrīt 67 % aptaujāto 

5. Pasniedzējs ir labi sagatavojies 

nodarbībām un vada tās atraktīvi 

Šim apgalvojumam pilnīgi piekrīt 67 % aptaujāto 

Šim apgalvojumam piekrīt 22 % aptaujāto 

Šim apgalvojumam nepiekrīt 11 % aptaujāto 

6. Pasniedzējam ir labvēlīga 

attieksme pret studentiem 
Šim apgalvojumam pilnīgi piekrīt 100 % aptaujāto 

7. Pasniedzējam ir augstas 

prasības 

Šim apgalvojumam pilnīgi piekrīt 33 % aptaujāto 

Šim apgalvojumam piekrīt 67 % aptaujāto 

Laila Čakare  

1. Kursa viela tiek izklāstīta 

secīgi, skaidri un saprotami 

Šim apgalvojumam pilnīgi piekrīt 56 % aptaujāto 

Šim apgalvojumam piekrīt 44 % aptaujāto 

2. Pasniedzējs rosina studentus 

domāt un analizēt 

Šim apgalvojumam pilnīgi piekrīt 56 % aptaujāto 

Šim apgalvojumam piekrīt 33 % aptaujāto 

Šim apgalvojumam pilnīgi nepiekrīt 11 % aptaujāto 

3. Pasniedzējs rosina studentus 

diskutēt 

Šim apgalvojumam pilnīgi piekrīt 44 % aptaujāto 

Šim apgalvojumam piekrīt 44 % aptaujāto 

Šim apgalvojumam pilnīgi nepiekrīt 11 % aptaujāto 

4. Kursā ir liels patstāvīgā darba 

apjoms 

Šim apgalvojumam pilnīgi piekrīt 44 % aptaujāto 

Šim apgalvojumam piekrīt 56 % aptaujāto 

5. Pasniedzējs ir labi sagatavojies 

nodarbībām un vada tās atraktīvi 

Šim apgalvojumam pilnīgi piekrīt 56 % aptaujāto 

Šim apgalvojumam piekrīt 33 % aptaujāto 

Šim apgalvojumam nepiekrīt 11 % aptaujāto 

6. Pasniedzējam ir labvēlīga 

attieksme pret studentiem 
Šim apgalvojumam pilnīgi piekrīt 100 % aptaujāto 

7. Pasniedzējam ir augstas 

prasības 

Šim apgalvojumam pilnīgi piekrīt 44 % aptaujāto 

Šim apgalvojumam piekrīt 44 % aptaujāto 

Šim apgalvojumam pilnīgi nepiekrīt 11 % aptaujāto 

Indulis Paičs  

1. Kursa viela tiek izklāstīta 

secīgi, skaidri un saprotami 

Šim apgalvojumam pilnīgi piekrīt 67 % aptaujāto 

Šim apgalvojumam piekrīt 33 % aptaujāto 

2. Pasniedzējs rosina studentus 

domāt un analizēt 

Šim apgalvojumam pilnīgi piekrīt 56 % aptaujāto 

Šim apgalvojumam piekrīt 44 % aptaujāto 

3. Pasniedzējs rosina studentus 

diskutēt 

Šim apgalvojumam pilnīgi piekrīt 56 % aptaujāto 

Šim apgalvojumam piekrīt 44 % aptaujāto 

4. Kursā ir liels patstāvīgā darba Šim apgalvojumam pilnīgi piekrīt 22 % aptaujāto 
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apjoms Šim apgalvojumam piekrīt 78 % aptaujāto 

5. Pasniedzējs ir labi sagatavojies 

nodarbībām un vada tās atraktīvi 

Šim apgalvojumam pilnīgi piekrīt 56 % aptaujāto 

Šim apgalvojumam piekrīt 44 % aptaujāto 

6. Pasniedzējam ir labvēlīga 

attieksme pret studentiem 
Šim apgalvojumam pilnīgi piekrīt 100 % aptaujāto 

7. Pasniedzējam ir augstas 

prasības 

Šim apgalvojumam pilnīgi piekrīt 22 % aptaujāto 

Šim apgalvojumam piekrīt 78 % aptaujāto 

Juris Zariņš  

1. Kursa viela tiek izklāstīta 

secīgi, skaidri un saprotami 

Šim apgalvojumam pilnīgi piekrīt 78 % aptaujāto 

Šim apgalvojumam piekrīt 11 % aptaujāto 

Šim apgalvojumam pilnīgi nepiekrīt 11 % aptaujāto 

2. Pasniedzējs rosina studentus 

domāt un analizēt 

Šim apgalvojumam pilnīgi piekrīt 67 % aptaujāto 

Šim apgalvojumam piekrīt 33 % aptaujāto 

3. Pasniedzējs rosina studentus 

diskutēt 

Šim apgalvojumam pilnīgi piekrīt 44 % aptaujāto 

Šim apgalvojumam piekrīt 56 % aptaujāto 

4. Kursā ir liels patstāvīgā darba 

apjoms 

Šim apgalvojumam pilnīgi piekrīt 33 % aptaujāto 

Šim apgalvojumam piekrīt 67 % aptaujāto 

5. Pasniedzējs ir labi sagatavojies 

nodarbībām un vada tās atraktīvi 

Šim apgalvojumam pilnīgi piekrīt 67 % aptaujāto 

Šim apgalvojumam piekrīt 33 % aptaujāto 

6. Pasniedzējam ir labvēlīga 

attieksme pret studentiem 
Šim apgalvojumam pilnīgi piekrīt 100 % aptaujāto 

7. Pasniedzējam ir augstas 

prasības 

Šim apgalvojumam pilnīgi piekrīt 44 % aptaujāto 

Šim apgalvojumam piekrīt 56 % aptaujāto 

 

Nr.p.k. Pasniedzēja vārds, uzvārds 
Vērtējums pēc 10 ballu 

sistēmas 

1.  Guntis Kalme 9.0 

2.  Laila Čakare 8.8 

3.  Indulis Paičs 8.7 

4.  Juris Zariņš 8.9 

 

 

 

Lutera Akadēmijas BSP „Teoloģija“studentu aptauja 2010./2011.m.g. 2.kurss 

1. Lekciju viela nedublējas ar 

citu lekciju vielu 

Šim apgalvojumam pilnīgi piekrīt 17 % aptaujāto 

Šim apgalvojumam piekrīt 17 % aptaujāto 

Šim apgalvojumam nepiekrīt 66 % aptaujāto 
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2. Lekciju sarežģītība atbilst 

programmā paredzētajam 

līmenim (nav par augstu vai 

zemu) 

Šim apgalvojumam pilnīgi piekrīt 33 % aptaujāto 

Šim apgalvojumam piekrīt 50 % aptaujāto 

Šim apgalvojumam nepiekrīt 17 % aptaujāto 

3. Pirmajās nodarbībās tika dota 

informācija par kursu, tā 

saturu un prasībām tā apguvei 

Šim apgalvojumam pilnīgi piekrīt 17 % aptaujāto 

Šim apgalvojumam piekrīt 83 % aptaujāto 

4. Nodarbības notiek regulāri un 

saskaņā ar mācību plānu 

Šim apgalvojumam pilnīgi piekrīt 17 % aptaujāto 

Šim apgalvojumam piekrīt 83 % aptaujāto 

5. Iegūtās zināšanas noderēs 

manis izvēlētajā aicinājumā 

Šim apgalvojumam pilnīgi piekrīt 67 % aptaujāto 

Šim apgalvojumam piekrīt 33 % aptaujāto 

6. Nodarbību skaits un forma ir 

piemēroti kursa programmai 

Šim apgalvojumam pilnīgi piekrīt 33 % aptaujāto 

Šim apgalvojumam piekrīt 33 % aptaujāto 

Šim apgalvojumam nepiekrīt 34 % aptaujāto 

7. Kurss dod labu, sistemātisku un 

metodiski korektu ieskatu 

attiecīgajā disciplīnā 

Šim apgalvojumam pilnīgi piekrīt 33 % aptaujāto 

Šim apgalvojumam piekrīt 67 % aptaujāto 

8. Kursa nodrošinājums ar 

nepieciešamo literatūru un 

ieteiktās literatūras saturiskā 

atbilstība attiecīgajai 

disciplīnai ir laba 

Šim apgalvojumam pilnīgi piekrīt 50 % aptaujāto 

Šim apgalvojumam piekrīt 33 % aptaujāto 

Par šo apgalvojumu neko nevar pateikt 17 % 

aptaujāto 

 

Kas Jums vēl patika kursā? 

1. Papildus informācija par kalpošanu ārpus mācāmās vielas. 

2. Brālīgas attiecības ar pasniedzējiem. 

3. Akadēmijas atmosfēra studentu un pasniedzēju starpā. 

4. Patika, ka pasniedzēji sniedz praktiskus piemērus no pašu personīgās pieredzes. 

5. Patīk pasniedzēju attieksme pret studentiem. 

6. Kalpošanā pieredzējuši pasniedzēji. 

 

Kas Jūs vēl neapmierināja kursā? 

1. Pirmā pusgada vadības rīcība. 

2. Atklātības un patiesuma trūkums no atbildīgo personu puses pirmajā pusgadā. 

3. Par maz Grieķu val., nav Senebreju, nav latīņu, vēlams katrai konfesijai skaidrot pašai par 

sevi, lai novērstu tendenciozitāti. 

3. Nav īstas skaidrības par pastorālteoloģijas nepieciešamību tādā izpildījumā. 
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Attiecīgā studiju kursa pasniedzēja novērtējums 

Nr.p.k. 
Pasniedzēja vārds, 

uzvārds 
Nodarbību apmeklējuma procents 

1. 1

. 
Jānis Vanags 

75%-100% nodarbības apmeklē 83 % aptaujāto 

50%-74% nodarbības apmeklē 17 % aptaujāto 

2.  Indulis Paičs 75%-100% nodarbības apmeklē 100 % aptaujāto 

3.  Juris Rubenis 75%-100% nodarbības apmeklē 100 % aptaujāto 

4.  Didzis Stilve 
75%-100% nodarbības apmeklē 67 % aptaujāto 

50%-74% nodarbības apmeklē 33 % aptaujāto 

5.  Guntis Kalme 

75%-100% nodarbības apmeklē 50 % aptaujāto 

50%-74% nodarbības apmeklē 33 % aptaujāto 

25%-49% nodarbības apmeklē 17 % aptaujāto 

6.  Sandra Gintere 75%-100% nodarbības apmeklē 100 % aptaujāto 

7.  Laila Čakare 75%-100% nodarbības apmeklē 100 % aptaujāto 

8.  Juris Zariņš 75%-100% nodarbības apmeklē 100 % aptaujāto 

9.  Jānis Plaudis 
75%-100% nodarbības apmeklē 83 % aptaujāto 

50%-74% nodarbības apmeklē 17 % aptaujāto 

10.  Vilis Kolms 
75%-100% nodarbības apmeklē 83 % aptaujāto 

50%-74% nodarbības apmeklē 17 % aptaujāto 

11.  Elita Saliņa 
75%-100% nodarbības apmeklē 83 % aptaujāto 

50%-74% nodarbības apmeklē 17 % aptaujāto 

12.  Linda Straume 75%-100% nodarbības apmeklē 100 % aptaujāto 

 

 

Jānis Vanags  

1. Kursa viela tiek izklāstīta 

secīgi, skaidri un saprotami 
Šim apgalvojumam pilnīgi piekrīt 100 % aptaujāto 

2. Pasniedzējs rosina 

studentus domāt un analizēt 
Šim apgalvojumam pilnīgi piekrīt 100 % aptaujāto 

3. Pasniedzējs rosina 

studentus diskutēt 

Šim apgalvojumam pilnīgi piekrīt 67 % aptaujāto 

Šim apgalvojumam piekrīt 33 % aptaujāto 

4. Kursā ir liels patstāvīgā 

darba apjoms 

Šim apgalvojumam pilnīgi piekrīt 50 % aptaujāto 

Šim apgalvojumam piekrīt 17 % aptaujāto 

Šim apgalvojumam nepiekrīt 33 % aptaujāto 

5. Pasniedzējs ir labi 

sagatavojies nodarbībām un 

vada tās atraktīvi 

Šim apgalvojumam pilnīgi piekrīt 83 % aptaujāto 

Šim apgalvojumam piekrīt 17 % aptaujāto 
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6. Pasniedzējam ir labvēlīga 

attieksme pret studentiem 
Šim apgalvojumam pilnīgi piekrīt 100 % aptaujāto 

7. Pasniedzējam ir augstas 

prasības 

Šim apgalvojumam pilnīgi piekrīt 50 % aptaujāto 

Šim apgalvojumam piekrīt 50 % aptaujāto 

Indulis Paičs  

1. Kursa viela tiek izklāstīta 

secīgi, skaidri un saprotami 
Šim apgalvojumam pilnīgi piekrīt 100 % aptaujāto 

2. Pasniedzējs rosina 

studentus domāt un analizēt 
Šim apgalvojumam pilnīgi piekrīt 100 % aptaujāto 

3. Pasniedzējs rosina 

studentus diskutēt 
Šim apgalvojumam pilnīgi piekrīt 100 % aptaujāto 

4. Kursā ir liels patstāvīgā 

darba apjoms 

Šim apgalvojumam pilnīgi piekrīt 67 % aptaujāto 

Šim apgalvojumam piekrīt 17 % aptaujāto 

Šim apgalvojumam nepiekrīt 16 % aptaujāto 

5. Pasniedzējs ir labi 

sagatavojies nodarbībām un 

vada tās atraktīvi 

Šim apgalvojumam pilnīgi piekrīt 100 % aptaujāto 

6. Pasniedzējam ir labvēlīga 

attieksme pret studentiem 
Šim apgalvojumam pilnīgi piekrīt 100 % aptaujāto 

7. Pasniedzējam ir augstas 

prasības 

Šim apgalvojumam pilnīgi piekrīt 83 % aptaujāto 

Šim apgalvojumam nepiekrīt 17 % aptaujāto 

Juris Rubenis  

1. Kursa viela tiek izklāstīta secīgi, 

skaidri un saprotami 
Šim apgalvojumam pilnīgi piekrīt 100 % aptaujāto 

2. Pasniedzējs rosina studentus 

domāt un analizēt 
Šim apgalvojumam pilnīgi piekrīt 100 % aptaujāto 

3. Pasniedzējs rosina studentus 

diskutēt 

Šim apgalvojumam pilnīgi piekrīt 83 % aptaujāto 

Šim apgalvojumam nepiekrīt 17 % aptaujāto 

4. Kursā ir liels patstāvīgā darba 

apjoms 

Šim apgalvojumam pilnīgi piekrīt 67 % aptaujāto 

Šim apgalvojumam piekrīt 17 % aptaujāto 

Šim apgalvojumam nepiekrīt 16 % aptaujāto 

5. Pasniedzējs ir labi sagatavojies 

nodarbībām un vada tās atraktīvi 
Šim apgalvojumam pilnīgi piekrīt 100 % aptaujāto 

6.Pasniedzējam ir labvēlīga 

attieksme pret studentiem 
Šim apgalvojumam pilnīgi piekrīt 100 % aptaujāto 

7. Pasniedzējam ir augstas prasības Šim apgalvojumam pilnīgi piekrīt 100 % aptaujāto 

Didzis Stilve  

1. Kursa viela tiek izklāstīta 

secīgi, skaidri un saprotami 

Šim apgalvojumam piekrīt 83 % aptaujāto 

Šim apgalvojumam nepiekrīt 17 % aptaujāto 
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2. Pasniedzējs rosina 

studentus domāt un analizēt 

Šim apgalvojumam pilnīgi piekrīt 50 % aptaujāto 

Šim apgalvojumam piekrīt 50 % aptaujāto 

3. Pasniedzējs rosina 

studentus diskutēt 

Šim apgalvojumam pilnīgi piekrīt 67 % aptaujāto 

Šim apgalvojumam piekrīt 33 % aptaujāto 

4. Kursā ir liels patstāvīgā 

darba apjoms 

Šim apgalvojumam pilnīgi piekrīt 17 % aptaujāto 

Šim apgalvojumam piekrīt 83 % aptaujāto 

5. Pasniedzējs ir labi 

sagatavojies nodarbībām un 

vada tās atraktīvi 

Šim apgalvojumam piekrīt 100 % aptaujāto 

6. Pasniedzējam ir labvēlīga 

attieksme pret studentiem 
Šim apgalvojumam pilnīgi piekrīt 100 % aptaujāto 

7. Pasniedzējam ir augstas 

prasības 

Šim apgalvojumam pilnīgi piekrīt 50 % aptaujāto 

Šim apgalvojumam piekrīt 33 % aptaujāto 

Šim apgalvojumam nepiekrīt 17 % aptaujāto 

Juris Zariņš  

1. Kursa viela tiek izklāstīta 

secīgi, skaidri un saprotami 

Šim apgalvojumam pilnīgi piekrīt 50 % aptaujāto 

Šim apgalvojumam piekrīt 50 % aptaujāto 

2. Pasniedzējs rosina studentus 

domāt un analizēt 

Šim apgalvojumam pilnīgi piekrīt 83 % aptaujāto 

Šim apgalvojumam piekrīt 17 % aptaujāto 

3. Pasniedzējs rosina studentus 

diskutēt 

Šim apgalvojumam pilnīgi piekrīt 67 % aptaujāto 

Šim apgalvojumam piekrīt 33 % aptaujāto 

4. Kursā ir liels patstāvīgā darba 

apjoms 

Šim apgalvojumam pilnīgi piekrīt 50 % aptaujāto 

Šim apgalvojumam nepiekrīt 50 % aptaujāto 

5. Pasniedzējs ir labi sagatavojies 

nodarbībām un vada tās atraktīvi 

Šim apgalvojumam pilnīgi piekrīt 83 % aptaujāto 

Šim apgalvojumam piekrīt 17 % aptaujāto 

6. Pasniedzējam ir labvēlīga 

attieksme pret studentiem 
Šim apgalvojumam pilnīgi piekrīt 100 % aptaujāto 

7. Pasniedzējam ir augstas 

prasības 

Šim apgalvojumam pilnīgi piekrīt 50 % aptaujāto 

Šim apgalvojumam piekrīt 50 % aptaujāto 

Guntis Kalme  

1. Kursa viela tiek izklāstīta 

secīgi, skaidri un saprotami 

Šim apgalvojumam piekrīt 67 % aptaujāto 

Šim apgalvojumam nepiekrīt 33 % aptaujāto 

2. Pasniedzējs rosina studentus 

domāt un analizēt 

Šim apgalvojumam pilnīgi piekrīt 33 % aptaujāto 

Šim apgalvojumam piekrīt 50 % aptaujāto 

Šim apgalvojumam nepiekrīt 17 % aptaujāto 

3. Pasniedzējs rosina studentus 

diskutēt 

Šim apgalvojumam pilnīgi piekrīt 17 % aptaujāto 

Šim apgalvojumam piekrīt 50 % aptaujāto 

Šim apgalvojumam nepiekrīt 33 % aptaujāto 

4. Kursā ir liels patstāvīgā darba 

apjoms 

Šim apgalvojumam pilnīgi piekrīt 17 % aptaujāto 

Šim apgalvojumam piekrīt 67 % aptaujāto 

Šim apgalvojumam nepiekrīt 16 % aptaujāto 
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5. Pasniedzējs ir labi sagatavojies 

nodarbībām un vada tās atraktīvi 

Šim apgalvojumam pilnīgi piekrīt 17 % aptaujāto 

Šim apgalvojumam piekrīt 50 % aptaujāto 

Šim apgalvojumam nepiekrīt 33 % aptaujāto 

6. Pasniedzējam ir labvēlīga 

attieksme pret studentiem 

Šim apgalvojumam pilnīgi piekrīt 33 % aptaujāto 

Šim apgalvojumam piekrīt 50 % aptaujāto 

Šim apgalvojumam nepiekrīt 17 % aptaujāto 

7. Pasniedzējam ir augstas 

prasības 

Šim apgalvojumam pilnīgi piekrīt 33 % aptaujāto 

Šim apgalvojumam piekrīt 17 % aptaujāto 

Šim apgalvojumam nepiekrīt 50 % aptaujāto 

Sandra Gintere  

1. Kursa viela tiek izklāstīta 

secīgi, skaidri un saprotami 

Šim apgalvojumam pilnīgi piekrīt 67 % aptaujāto 

Šim apgalvojumam piekrīt 33 % aptaujāto 

2. Pasniedzējs rosina studentus 

domāt un analizēt 

Šim apgalvojumam pilnīgi piekrīt 87 % aptaujāto 

Šim apgalvojumam piekrīt 33 % aptaujāto 

3. Pasniedzējs rosina studentus 

diskutēt 

Šim apgalvojumam pilnīgi piekrīt 67 % aptaujāto 

Šim apgalvojumam piekrīt 33 % aptaujāto 

4. Kursā ir liels patstāvīgā darba 

apjoms 

Šim apgalvojumam pilnīgi piekrīt 67 % aptaujāto 

Šim apgalvojumam piekrīt 33 % aptaujāto 

5. Pasniedzējs ir labi sagatavojies 

nodarbībām un vada tās atraktīvi 
Šim apgalvojumam piekrīt 100 % aptaujāto 

6. Pasniedzējam ir labvēlīga 

attieksme pret studentiem 
Šim apgalvojumam pilnīgi piekrīt 100 % aptaujāto 

7. Pasniedzējam ir augstas 

prasības 

Šim apgalvojumam pilnīgi piekrīt 67 % aptaujāto 

Šim apgalvojumam piekrīt 33 % aptaujāto 

Laila Čakare  

1. Kursa viela tiek izklāstīta 

secīgi, skaidri un saprotami 

Šim apgalvojumam pilnīgi piekrīt 67 % aptaujāto 

Šim apgalvojumam piekrīt 33 % aptaujāto 

2. Pasniedzējs rosina studentus 

domāt un analizēt 

Šim apgalvojumam pilnīgi piekrīt 67 % aptaujāto 

Šim apgalvojumam piekrīt 33 % aptaujāto 

3. Pasniedzējs rosina studentus 

diskutēt 

Šim apgalvojumam pilnīgi piekrīt 50 % aptaujāto 

Šim apgalvojumam piekrīt 50 % aptaujāto 

4. Kursā ir liels patstāvīgā darba 

apjoms 

Šim apgalvojumam pilnīgi piekrīt 33 % aptaujāto 

Šim apgalvojumam piekrīt 50 % aptaujāto 

Šim apgalvojumam nepiekrīt 17 % aptaujāto 

5. Pasniedzējs ir labi sagatavojies 

nodarbībām un vada tās atraktīvi 

Šim apgalvojumam pilnīgi piekrīt 67 % aptaujāto 

Šim apgalvojumam piekrīt 33 % aptaujāto 

6. Pasniedzējam ir labvēlīga 

attieksme pret studentiem 

Šim apgalvojumam pilnīgi piekrīt 83 % aptaujāto 

Šim apgalvojumam piekrīt 17 % aptaujāto 

7. Pasniedzējam ir augstas 

prasības 

Šim apgalvojumam pilnīgi piekrīt 67 % aptaujāto 

Šim apgalvojumam piekrīt 33 % aptaujāto 

Jānis Plaudis  
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1. Kursa viela tiek izklāstīta 

secīgi, skaidri un saprotami 
Šim apgalvojumam pilnīgi piekrīt 100 % aptaujāto 

2. Pasniedzējs rosina studentus 

domāt un analizēt 
Šim apgalvojumam pilnīgi piekrīt 100 % aptaujāto 

3. Pasniedzējs rosina studentus 

diskutēt 
Šim apgalvojumam pilnīgi piekrīt 100 % aptaujāto 

4. Kursā ir liels patstāvīgā darba 

apjoms 

Šim apgalvojumam pilnīgi piekrīt 83 % aptaujāto 

Šim apgalvojumam piekrīt 17 % aptaujāto 

5. Pasniedzējs ir labi sagatavojies 

nodarbībām un vada tās atraktīvi 
Šim apgalvojumam pilnīgi piekrīt 100 % aptaujāto 

6. Pasniedzējam ir labvēlīga 

attieksme pret studentiem 
Šim apgalvojumam pilnīgi piekrīt 100 % aptaujāto 

7. Pasniedzējam ir augstas 

prasības 
Šim apgalvojumam pilnīgi piekrīt 100 % aptaujāto 

Vilis Kolms  

1. Kursa viela tiek izklāstīta 

secīgi, skaidri un saprotami 

Šim apgalvojumam pilnīgi piekrīt 67 % aptaujāto 

Šim apgalvojumam piekrīt 17 % aptaujāto 

Šim apgalvojumam nepiekrīt 16 % aptaujāto 

2. Pasniedzējs rosina studentus 

domāt un analizēt 

Šim apgalvojumam pilnīgi piekrīt 67 % aptaujāto 

Šim apgalvojumam piekrīt 33 % aptaujāto 

3. Pasniedzējs rosina studentus 

diskutēt 

Šim apgalvojumam pilnīgi piekrīt 67 % aptaujāto 

Šim apgalvojumam piekrīt 33 % aptaujāto 

4. Kursā ir liels patstāvīgā darba 

apjoms 

Šim apgalvojumam pilnīgi piekrīt 33 % aptaujāto 

Šim apgalvojumam piekrīt 50 % aptaujāto 

Šim apgalvojumam nepiekrīt 17 % aptaujāto 

5. Pasniedzējs ir labi sagatavojies 

nodarbībām un vada tās atraktīvi 

Šim apgalvojumam pilnīgi piekrīt 50 % aptaujāto 

Šim apgalvojumam piekrīt 50 % aptaujāto 

6. Pasniedzējam ir labvēlīga 

attieksme pret studentiem 

Šim apgalvojumam pilnīgi piekrīt 67 % aptaujāto 

Šim apgalvojumam piekrīt 33 % aptaujāto 

7. Pasniedzējam ir augstas 

prasības 

Šim apgalvojumam pilnīgi piekrīt 67 % aptaujāto 

Šim apgalvojumam piekrīt 33 % aptaujāto 

Linda Straume  

1. Kursa viela tiek izklāstīta 

secīgi, skaidri un saprotami 

Šim apgalvojumam pilnīgi piekrīt 80 % aptaujāto 

Šim apgalvojumam piekrīt 20 % aptaujāto 

2. Pasniedzējs rosina studentus 

domāt un analizēt 

Šim apgalvojumam pilnīgi piekrīt 80 % aptaujāto 

Šim apgalvojumam piekrīt 20 % aptaujāto 

3. Pasniedzējs rosina studentus 

diskutēt 

Šim apgalvojumam pilnīgi piekrīt 80 % aptaujāto 

Šim apgalvojumam piekrīt 20 % aptaujāto 

4. Kursā ir liels patstāvīgā darba 

apjoms 

Šim apgalvojumam pilnīgi piekrīt 40 % aptaujāto 

Šim apgalvojumam piekrīt 60 % aptaujāto 
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5. Pasniedzējs ir labi sagatavojies 

nodarbībām un vada tās atraktīvi 

Šim apgalvojumam pilnīgi piekrīt 80 % aptaujāto 

Šim apgalvojumam piekrīt 20 % aptaujāto 

6. Pasniedzējam ir labvēlīga 

attieksme pret studentiem 

Šim apgalvojumam pilnīgi piekrīt 80 % aptaujāto 

Šim apgalvojumam piekrīt 20 % aptaujāto 

7. Pasniedzējam ir augstas 

prasības 

Šim apgalvojumam pilnīgi piekrīt 80 % aptaujāto 

Šim apgalvojumam piekrīt 20 % aptaujāto 

 

Kā Jūs kopumā novērtētu šī kursa pasniedzēja darbu pēc desmit ballu sistēmas? 

Nr.p.k. Pasniedzēja vārds, uzvārds 
Vērtējums pēc 10 ballu 

sistēmas 

1. 1 Jānis Vanags 9,5 

2. 2 Indulis Paičs 9,7 

3.  Juris Rubenis 10,0 

4.  Didzis Stilve 7,0 

5.  Guntis Kalme 6,7 

6.  Sandra Gintere 9,0 

7.  Laila Čakare 9,0 

8.  Juris Zariņš 8,8 

9.  Jānis Plaudis 10,0 

10.  Vilis Kolms 8,7 

11.  Linda Straume 9,8 

7.4. Absolventu aptaujas un analīze 

Tā kā Lutera Akadēmija licenci studiju programmas uzsākšanai saņēma 2009.gadā, 

tad vēl nav bijuši absolventi. 

 

7.5.Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 

 

Lutera Akadēmijas Statūtos ir paredzēta studējošo līdzdalība visa studiju 

procesa īstenošanā, kas galvenokārt tiek realizēta caur Studentu pašpārvaldi. Līdz ar 

to studējošie piedalās studiju procesa pilnveidošanā. Galvenokārt studējošo 

līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā tiek veikta LA vadībai iepazīstoties ar 

studentu viedokli, ko studentu pašpārvaldes dalībnieki pauž LA Senātā.  

LA vadība studējošo viedoklis par nepieciešamību uzlabot un pilnveidot 

mācību procesu izzina studentu anketēšanas un aptauju gaitā, kā arī formālu un 

neformālu sarunu gaitā. Studenti tiek mudināti savā starpā apspriest studiju procesa 

norisi un izteikt savas pārdomas, kritiku, ieteikumus un ierosinājumus šī procesa 

uzlabošanai. Studenti savus ieteikumus par studiju procesa pilnveidošanu iesniedz 
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rakstiski LA vadībai, studiju programmas direktoram vai konkrētiem pasniedzējiem, 

vai arī mutiski izsaka savu viedokli. Visa studiju procesa gaitā studiju programmas 

direktors un mācību spēki ir pieejami visiem studējošajiem jebkuru ar studiju 

procesu saistīto jautājumu apspriešanā un risināšanā.  

Otrs nozīmīgākais veids, kā studenti piedalās studiju procesa pilnveidošanā 

ir viņu līdzdalība LA pasākumos, zinātniski pētnieciskajā darbībā, kā arī paredzētās 

prakses apgūšanā. Īpaša vieta studentu un pasniedzēju sadarbībā ir ikvakara 

kopīgiem svētbrīžiem un reizi nedēļā kopīgam dievkalpojumam, kurus vada 

pasniedzēji kopā ar studentiem.  

 
8. PROGRAMMAS AKADĒMISKĀ PERSONĀLA NOVĒRTĒJUMS 

 

8.1. Akadēmiskā personāla skaits, sastāvs un kvalifikācija. 

Akadēmiskās bakalaura studiju programmas “Teoloģija” realizācijā piedalās 

14 docētāji, no tiem doktora grāds ir 6 personām, maģistra grāds – 7 personām. 

Vienam docētājam ir LELB augstākā teoloģiskā izglītība. Akadēmiskais personāls 

atbilst LR normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. 5 pasniedzējiem ir doktora 

zinātniskais grāds teoloģijā. Doktoru īpatsvars studiju programmā: 43%. LA ir 

izveidotas 6 docentu vietas, kurās ir ievēlēti 5 pasniedzēji ar doktora grādu teoloģijā: 

Aigars Dāboliņš, Sandra Gintere, Guntis Kalme, Juris Rubenis, Didzis Stilve un viens 

pasniedzējs ar maģistra grādu Vilis Kolms. LA rektoram Jānim Vanagam ir goda 

doktora grāds teoloģijā.  

 

8.2. Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un attīstības 

politika 

LA Teoloģijas studiju programmas akadēmiskā personāla attīstības stratēģija 

tiek veidota balstoties uz LA vajadzībām nodrošināt programmas izpildi ar atbilstošas 

kvalifikācijas pasniedzējiem. Uz doto brīdi LA strādā nepieciešamais teoloģijas 

doktoru skaits un divi no pasniedzējiem mācās LU TF doktorantūrā. 

Programmas akadēmiskā personāla atlase tiek veikta balstoties uz programmas 

studiju plānā paredzētajiem priekšmetiem. Radusies vakance tiek izsludināta „Latvijas 

Vēstnesī” un LELB mēdijos. Pieteikušies kandidāti tiek izvērtēti atbilstoši viņu 

atbilstībai dotā priekšmeta pasniegšanai. Tiek izvērtētas kandidāta kvalifikācijas: 

iegūtais akadēmiskais grāds, akadēmiskā darba pieredze, līdzdalība zinātniski 

pētnieciskajā darbā un publikācijas.  
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Pamatā LA teoloģijas programmas mērķu un uzdevumu sasniegšanā ir 

iesaistīti ievēlētie akadēmiskie mācību spēki – docenti un lektori, kā arī pasniedzēji, 

kas LA strādā amatu apvienošanas kārtībā. ņemot vērā LA labos starptautiskos 

sakarus, LA teoloģijas programmas realizēšanā tiek iesaistīti arī vieslektori no citām 

Latvijas augstskolām, gan arī no ārzemēm. 

LA teoloģijas programmas realizācijā pamatā ir iesaistīti mācību spēki, kuriem 

jau ir doktora vai maģistra grāds teoloģijā. Jaunu nepieciešamību gadījumā tiktu 

apsvērtas iespējas nepieciešamos mācību spēkus sagatavot kādā no partneru Baznīcu 

augstskolām, Konkordijas semināros Sent-Luisā vai Fortveinā, kā arī Oberurzelē.  

LA teoloģijas programmas pasniedzēji savu kvalifikāciju ceļ piedaloties LA 

un citu augstskolu un institūciju organizētās konferencēs, tematiskos semināros un 

darba grupās.  

 

 

 

 

9. PROGRAMMAS FINANSĒŠANAS AVOTI UN INFRASTRUKTŪRAS 

NODROŠINĀJUMS 

 

9.1. Programmas izmaksas 

Sekojošajā tabulā un diagrammā ir atspoguļotas viena gada studiju LA izmaksas.  

 

Izmaksu pozīcija Izmaksas 

gadā (LVL) 

Izmaksas gadā uz vienu 

studentu (LVL) 

Akadēmiskā personāla alga 62736,- 1045,6 

Vispārējā personāla alga 25056,- 417,6 

Sociālais nodoklis 21149,- 352,48 

Pārējās  izmaksas  
(mācību līdzekļi, kancelejas preces, 

iekārtu iegāde un uzturēšana u.c.) 

9438,- 157,3 

Kopējās izmaksas 118379,- 1973,- 

 

Prognozētais studentu skaits studiju programmā 4 studiju gados kopā: 60. 
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Studiju programmas izmaksas uz vienu studentu gadā 

Vispārējā 

personāla 

alga 417,-

(21%)

Sociālais 

nodoklis 352,-

(18%)

Pārējās 

izmaksas 157,-

(8%)

Akadēmiskā 

personāla 

alga 1045,-

(53%)

 
 

9.2. Finansējuma nodrošinājums 

Tā kā vismaz pagaidām LA nav noteiktas studiju mācību maksas, tad visu LA 

uzturēšanu un darbības nodrošināšanu finansē Latvijas Evaņģēliski Luteriskās 

baznīca, kā arī laiku pa laikam tiek saņemti nelieli ziedojumi no ārzemju partneru 

Baznīcām.  

 

9.3. Infrastruktūras nodrošinājums 

Nodibinājums “Lutera Akadēmija” ir noslēdzis vienošanos ar Latvijas 

evaņģēliski luterisko Baznīcu par tai piederošo telpu Rīgā, Alksnāja ielā 3 

izmantošanu Lutera Akadēmijas mācību procesa nodrošinājumam un sadzīves 

vajadzībām. 

Saskaņā ar šo vienošanos, Lutera Akadēmija drīkst izmantot sekojošas telpas: 

4 auditorijas, Bibliotēku un lasītavu, studentu atpūtas telpu un palīgtelpas. 

Materiāli tehniskais nodrošinājums ir pietiekams un atbilstošs studiju 

programmas īstenošanai. Studijām izmantojamās telpas ir labiekārtotas, aprīkotas ar 

studiju darbam nepieciešamām iekārtām. Studentu rīcībā ir 3 datori ar interneta pieeju. 

Lekciju tehniskajam nodrošinājumam kalpo multimēdiju projektors, TV un 

videomagnetafons, 2 kopējamās mašīnas, 3 klavieres, digitālās ērģeles. 

Studijas Lutera Akadēmijā ir nodrošinātas ar nepieciešamajiem bibliotēkas 

fondiem.  

Lutera Akadēmijas bibliotēka dibināta 1998.g. Pašlaik grāmatu un periodisko 

izdevumu fondā ir aptuveni 27 000 iespieddarbu, kas ierindo Lutera Akadēmijas 

bibliotēku starp lielākajām Baltijas teoloģisko grāmatu krātuvēm. Krājuma 
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tematiskais iedalījums: teoloģija, baznīcas un teoloģijas vēsture, filozofija, ētika, 

pedagoģija, psiholoģija, pasaules vēsture, pasaules reliģijas, jaunās reliģiskās kustības, 

kultūras vēsture. Fondā ir neliela daiļliteratūras nodaļa (390 nos.) un neliels literatūras 

krājums par socioloģiju un tiesībām. 

Bibliotēkas fonds veidots, pateicoties dāvinājumiem un Latvijas, un trimdas 

mācītāju atstātajām kolekcijām. 1 900 grāmatas saņemtas no vācu teologa prof. 

E.Šlinka (E.Schlink) ģimenes, iegūstot M.Lutera darbu pilnu (Weimarer Ausgabe) 

izdevumu. Nenovērtējama ir prof. Roberta Feldmaņa mūžā sakrātā kolekcija, no kuras 

izveidota Latvijas Baznīcas vēstures nodaļa ( 1137 iespieddarbi), Latvijas vēstures un 

seniespiedumu un reto grāmatu krājums. Jāmin arī Tībingenas universitātes 

Teoloģijas nodaļas ikgadējie dāvinājumi.  

Bibliotēkas fonda dalījums pēc valodu principa: 35% angļu, 35% vācu, 20% 

latviešu, 10% krievu valodā. Neliels skaits grāmatu ir latīņu, grieķu, franču, zviedru, 

somu, lietuviešu valodās. 

Teoloģiska satura grāmatas fondā kārtotas atbilstoši Akadēmijas mācību 

procesam izveidotajai shēmai. Citu disciplīnu nodaļas kārtotas, ievērojot UDK 

principus. 

Informāciju par grāmatām var iegūt elektroniskajā katalogā (ProCite), kur 

pašlaik ir 19 000 ierakstu. 

Lasītavas fondā ir 695 nosaukumi uzziņu literatūras un 3550 grāmatas par 

Bībeli: Bībeles teksti, ekseģēze, komentāri, skaidrojošās vārdnīcas, hermeneitika. 

 

10. PROGRAMMAS ĀRĒJIE SAKARI 

 

10.1. Sadarbība ar darba devējiem 

Studiju programmas veidošanas un īstenošanas procesā tiek uzturēti pastāvīgi 

sakari ar darba devēju: LELB Virsvaldi, konkrēti - Bīskapu kolēģiju, Ordinācijas 

komisiju un Draudžu daļas vadību. Darba devēju pārstāvji ir iesaistīti Pašnovērtējuma 

komisijas darbībā, aktīvi piedalās Lutera Akadēmijas programmu izvērtēšanā un 

uzlabošanā. LELB Virsvalde nodrošina Lutera Akadēmijas studentiem iespēju veikt 

pastorālo praksi draudzēs (pilsētas, rajona centru, lauku), pansionātos, slimnīcās, 

cietumos, NBS daļās un svētdienas skolās. 

Programmas vadītāji regulāri tiekas ar darba devēju pārstāvjiem, apspriežot 

programmas realizācijas gaitu, nepieciešamos uzlabojumus un korekcijas. 
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10.2. Salīdzinājums ar līdzīgām augstskolu studiju programmām 

Lutera Akadēmijas akadēmiskā teoloģijas bakalaura studiju programmas 

salīdzinājums tika veikts salīdzinot ar līdzīgām studiju programmām Oberurzeles 

luterāņu teoloģijas augstskolu (Lutherische Theologische Hochschule Oberursel) un 

Fortveinas Konkordijas teoloģijas semināru ASV Indianas štatā (Concordia 

Theological Seminary, Fort Wayne, Indiana, USA). Lutera Akadēmijai ar šīm 

augstskolām pastāv vienošanās par savstarpēju sadarbību un vienošanās, ka, ja 

neparedzētu apstākļu dēļ LA savu darbību beigtu, tad minētās divas augstskolas 

pārņemtu LA studentus, dodot viņiem iespēju pabeigt izglītību.  

Visas trīs augstākās teoloģiskās mācību iestādes ir luterāņu Baznīcu dibinātas 

un uzturētas, atbilstoši: Vācijas Neatkarīgās evaņģēliski luteriskās Baznīcas un Misūrī 

Sinodes luterāņu Baznīcas. Visās trīs teoloģiskajās augstskolās viena no galvenajām 

programmām ir veidota luterāņu garīdznieku sagatavošanai, tomēr tur iegūtā augstākā 

teoloģiskā izglītība ir izmatojama arī ārpus darba Baznīcā un tās struktūrās. Visas trīs 

augstskolas uztur augstiem akadēmiskajiem standartiem atbilstošu kristocentrisku 

izglītību, kā arī cenšas iesaistīties visas valsts teoloģiskās un izglītības domas 

attīstībā. Visas trīs augstskolas ir Baznīcu finansētas, bet LA ir vienīgā, kurā nav 

studiju maksas.  

Oberurzeles luterāņu teoloģijas augstskolas, Fortveinas Konkordijas 

teoloģijas semināra un Lutera Akadēmijas programmas tika salīdzinātas pēc šādiem 

kritērijiem: programmas apjoms (kredītpunkti un studiju ilgums); programmas 

struktūra; kursu skaits; piešķirtais grāds; studiju plāna struktūra un īstenošanas 

metodes; iegūstamās zināšanas, iemaņas, prakse. 

 

 

 

Teoloģijas 

augstskola 

 

Iegūtais 

grāds 

 

Studiju apjoms 

(ilgums, kredīti) 

 

 

Īstenošanas 

metodes 

 

Prakse 

 

Oberurzeles 

luterāņu 

teoloģijas 

augstskola 

(LTH) 

http://www.lth

h.de/ 

 

 

Teoloģijas 

bakalaurs 

 

3 gadi (6 semestri)  

159 KP 

5 Semestri (LTH) +  1 

semestris citā 

augstskolā 

 

Ekseģētiskā teol. 39 

Bībeles valodas 42 

Vēsturiskā teol. 21 

 
Pilna laika 

dienas nodaļa 

 

Augstskolas un 

Baznīcas 

eksāmeni  

 

 

2 reizes 

pa 6 

nedēļām 

pilna 

laika  
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Praktiskā teol. 20  

Sistemātiskā teol. 31  

Izvēles kursi 6 

 

 

Fortveinas 

Konkordijas 

teoloģijas 

seminārs 

http://www.ct

sfw.edu/ 

 

 

M. Div. 

(Master of 

Divinity) 

 

 

Pastorāl 

kalpošanas 

maģistrs  

 

 

4 gadi  

139 KP  

(3 gadi seminārā  

+ 1 gads praksē) 

Ekseģētiskā teol. 40 

Vēsturiskā teol. 18 

Praktiskā teol. 43  

Sistemātiskā teol. 29 

Prakse 3  

Izvēles kursi 6  

 

 
Pilna laika 

dienas nodaļa 

Trimestri 

(10.ned) ari 

vasara  

 

 

Trešais 

studiju 

gads ir 

draudzes 

prakses  

 

Lutera 

Akadēmija 

http://www.lu

taka.lv/ 

 

 

 

Teoloģijas 

bakalaurs 

 

4 gadi (8 semestri),  

160 KP 
A,B,C daļas 

 

Ekseģētiskā teol. 26 

Grieķu val. 17 

Svešvaloda 12 

Vēsturiskā teol. 18 

Praktiskā teol. 26 

Sistemātiskā teol. 23  

Izvēles kursi 6 

 

 

Pilna laika 

vakara un/vai 

dienas nodaļa; 

diskusijas, 

problēmsituāciju 

analīzes, 

dokumentu un 

pētījumu 

analīzes, 

Bakalaura darbs 

 

 

Akadēmis

kā studiju 

program

ma  

 

Secinājumi:  

Lutera Akadēmijā realizētā Teoloģijas bakalaura programma kredītpunktu, 

studiju ilguma, apgūstamo priekšmetu un to proporciju ziņā ir stipri līdzīga Fortveinas 

Konkordijas seminārā un Oberurzeles luterāņu teoloģijas augstskolā realizētajām 

programmām.  

Atbilstoši vietējam kontekstam minēto trīs augstskolu starpā pastāv arī 

zināmas atšķirības. Visās augstskolās intensīvi tiek mācīta grieķu valoda, bet 

Oberurzelē arī ebreju un latīņu. Savukārt, Lutera Akadēmija ir vienīgā, kurā tiek 

apgūta vācu vai angļu modernā svešvaloda. 

Gan Oberurzelē, gan Fortveinā studiju kandidātiem ir obligāta Baznīcas 

piederība. Fortveinā pastorālajā programmā uzņem reflektantus, kuri vismaz 2 gadus 

ir LCMS (Misūri sinode) draudzes locekļi. Priekšnoteikums, lai iestātos ir arī 

nokārtots eksāmens Jaunās Derības un/vai grieķu valodā, ko iespējams pārskaitīt no 
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iepriekšējās mācību iestādes, ja tāda tikusi apmeklēta, vai apgūt vasarā pirms 

iestāšanās Seminārā.  

Oberurzelē uzņem studentus ar vidusskolas izglītību un SELK Baznīcas 

locekļus. Studenti apgūst visas trīs Bibliskās valodas: ebreju, grieķu un latīņu. 6. 

semestra laikā obligātas ir studijas citā teoloģiskā augstskolā.  

 

10.3. Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām 

 

Visaktīvākā sadarbība LA no tās pastāvēšanas brīža ir ar Konkordijas 

Semināriem Fort Veinā un Sent-Luisā. Pirmkārt, šie semināri atbalsta LA darbu 

regulāri sūtot vieslektorus, kuri ir augsti kvalificēti speciālisti kādā no teoloģijas 

nozarēm, kā, piemēram, Dr. R.Kolbs Reformācijas vēsturē, Dr. V.Veinrihs Agrīnās 

baznīcas vēsturē un Patristikā, Dr. A.Džasts Jaunajā Derībā. Otrkārt, šajos semināros 

doktora programmā ir mācījušies un doktora grādu saņēmuši trīs LA docenti: Sandra 

Gintere un Guntis Kalme Fort Veinā, bet Guntis Kalme Sent-Luisā. LA rektors Jānis 

Vanags katru gadu tiek aicināts uz ikgadējo Fort Veinas semināra simpoziju, kas ir 

veltīts aktuālākajām un jaunākajām tēmām teoloģijā.  

No Eiropas Savienības valstīm, teoloģijas jomā LA visvairāk sadarbojas ar 

Oberurseles Teoloģisko augstskolu un Norvēģijas Neatkarīgās Luterāņu Baznīcas 

mācītāju sagatavošanas programmu „Ad Fontes”. LA pasniedzējiem ir iespējas 

piedalīties Oberurseles Teoloģiskās Augstskolas organizētajās konferencēs un 

publicēt savus referātus viņu konferences materiālos, kā, piemēram, 2007. gadā 

Sandra Gintere par luterisko identitāti. Notiek regulāra sadarbība un vizītes „Ad 

Fontes” un LA studentu starpā, piem. 2006, 2007 un 2012. gadā. Notiek pārrunas ar 

Gēteborgas Teoloģijas Augstskolu par ciešāku kontaktu veidošanu studentu un 

pasniedzēju starpā.  

Sadarbība ar Latvijas Teoloģijas fakultāti notiek galvenokārt savstarpēji 

apmainoties ar pasniedzējiem. Piemēram, LA pasniedzēji Laila Čakare un Indulis 

Paičs pasniedz LU TF, savukārt Jānis Plaudis grieķu valodu pasniedz gan LU TF, gan 

LA. Kopā ar RARZI regulāri tiek organizētas ikgadējas teoloģiskas konferences, 

kurās referātus lasa gan LA, gan RARZI pasniedzēji, kā arī viesi no ārzemēm. 
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11. NODROŠINĀJUMS STUDENTIEM PABEIGT STUDIJAS LA VAI 

PROGRAMMAS LIKVIDĀCIJAS GADĪJUMĀ  

Lai studentiem būtu garantēta iespēja pabeigt studijas Lutera Akadēmijas vai 

tās studiju programmas „Teoloģija” likvidācijas gadījumā, ir noslēgti līgumi ar citu 

valstu līdzīgām augstskolām par LA studentu pārņemšanu (līgumus skat. pielikumā). 

Gadījumā, ja bakalaura studiju programma „Teoloģija” tiek likvidēta, Lutera 

Akadēmija ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Fortveinas (ASV) Konkordijas teoloģijas 

semināru un Oberurseles (Vācija) luterāņu teoloģijas augstskolu par studentu iespējām 

turpināt studijas līdzīgā studiju programmā šajās augstskolās. 

 

12. PROGRAMMAS PERSPEKTĪVAIS ATTĪSTĪBAS PLĀNS 

 

2008. gada 3.decembrī tika parakstīts Latvijas Republikas un Latvijas evaņģēliski – 

luteriskās Baznīcas (LELB) līgums, kas atzinīgi novērtē LELB „ilglaicīgo pastāvēšanu un 

izplatību Latvijas teritorijā, atzīstot tās ieguldījumu un bagāto pieredzi sabiedrības 

fiziskās un garīgās veselības, izglītības, kultūras, sociālās palīdzības un citās jomās, 

tostarp aktīvo līdzdalību valstiskuma veidošanas procesā.” Tas grib “noteikt valsts un 

Baznīcas kopīgos uzdevumus sociālajā, tiesiskajā, izglītības un kultūras jomā.” Tas 

atzīst “tradicionālo kristīgo baznīcu īpašā loma Latvijas tiesiskās iekārtas pastāvēšanā 

un sabiedrības vērtību sistēmā, kā arī to nozīmīgais ieguldījums sabiedrības morāles 

un socializācijas procesā,” risinot “Latvijas valsts un baznīcu sadarbību izglītības, 

sociālās un garīgās aprūpes jomā”. “Likuma mērķis ir sekmēt atklātas, tiesiskas un 

harmoniskas sabiedrības, kā arī kultūrvides attīstību.” 

Šie atzinumi ir jāņem vērā kā būtisks atskaites punkts, risinot LELB mācību 

iestādes Lutera Akadēmijas akreditācijas principiālo nepieciešamību, jo Lutera 

Akadēmija kā viena no būtiskām LELB struktūrvienībām spēj nodrošināt nozīmīgas šī 

likuma daļas izpildi.  

Šis dokuments norāda uz LELB Latvijas Republikā pozitīvo ieguldījumu nācijas 

reliģiskajā, morāles, patriotiskajā, kā arī kultūras attīstībā un integrācijas procesā. Ņemot vērā, 

ka Latvijā nozīmīga iedzīvotāju daļa ir luterāņi, jaunu mācītāju sagatavošana ir ļoti aktuāla un 

svarīga ticīgo garīgās aprūpes nodrošināšanai. Lutera Akadēmija patlaban ir vienīgā mācību 

iestāde Latvijā, kura veic šo nozīmīgo uzdevumu. Tās beidzēji iegūs akadēmiskā bakalaura 

grādu teoloģijā. 
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Ņemot vērā LELB un tās mācību iestādes nozīmīgo vietu gan Baznīcas, gan 

sabiedrības dzīvē, LA plāno gan atvērta jaunas studiju programmas, gan attīstīt jau esošās. Ir 

paredzēts veidot ciešāku sadarbību ar Oberurzeles (Vācijā), Konkordijas Semināru (ASV), 

„Ad Fontes” (Norvēģijā) un Gēteborgas Draudzes Fakultāti (Zviedrijā) , veicinot gan 

studentu, gan pasniedzēju apmaiņu.  
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13. PIELIKUMI 

13.1. Līgums ar Oberurzeles teoloģisko augstskolu 
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13.2. Līgums ar Fort Veinas Konkordijas semināru 
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13.3. Apliecinājums par akadēmisko personālu 
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13.4. Akadēmiskā personāla CV 

 

Doc. Sandra Gintere, Dr.Phil. 

 

ADDRESE, TELEFONS, E-

PASTA ADDRESS 

 

 

Baltāsbaznīcas iela 34-43, Rīga, Latvija, LV 1015 

Sandra.Gintere@lutheran.lv 

Telefons: (371) 26397909 

 

DZIMŠANAS VIETA 

 

 

07.09.1961, Kuldīga, Latvija 

 

VALODU PRASMES: 

 

 

Latviešu (dzimtā), krievu, angļu un vācu -- brīvi  

 

 

 

IZGLĪTĪBA: 

 

 

2006 – Ph.D iegūts (doktora grāds teoloģijā)   

 

2001 – 2005 Studijas doktorantūrā Fort-Veinas Konkordijas 

seminārā ASV, specializācija misijas darbā, starpkultūru studijās 

un Baznīcas vēsturē. 

 

1995 –1997 – Maģistratūras studijas Erlangenas universitātē 

Vācijā.  

 

1990—1994 – Bakalaura studijas Latvijas Universitātes 

Teoloģijas fakultātē.  

 

1979 – 1984 Studijas LVU vēstures un filozofijas fakultātes 

vēstures specialitātē.  

 

1968—1979 mācības Kuldīgas 1. vidusskolā.  

 

 

DARBA PIEREDZE:  

 

 

2007 – Docētāja LELB nodibinājumā „Lutera Akadēmija.” 

 

2005 – Docētāja LELB GPMI Lutera akadēmijā un Izglītības 

darba koordinatore LELB Izglītības komisijā 

 

1997. –2001 – Docētāja un mācību pārzine LELB GPMI 

 

1992 – 1994 – lektore LU Teoloģijas fakultātē  

 

1984-1990 – Pasaules vēstures skolotāja Rīgas 31. vidusskolā  

 

 

CITAS KVILIFIKĀCIJAS 

UN PRASMES 

 

 

Kopš 1990. gada iesaistīta LELB izglītības un ārlietu darba 

koordinēšanā, organizējot un vadot starptautiskas konferences un 

seminārus. 

 

Sinhrona tulka pieredze starptautiskās teoloģiskās konferencēs. 
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Referāti lasīti strapt. konferencēs angļu un vācu valodās.  

 

LELB laikraksta “Svētdienas Rīts” ārštata korespondente.  

PUBLIKĀCIJAS 

 

Sandra Gintere: Augusts Johans Gotfrīds 

Bīlenšteins – Teologs. Starptautiskās Zinātniskās 

Konferences „Dr. Augusts Bīlenšteins par latviešu 

kultūras pamatvērtībām – arī Eiropā” Referātu 

krājums. Rīga: Domus Rigensis, 2007; 15-23. 

 

Sandra Gintere. August Bielenstein als Theologe. 

In  Internazionale wissenschaftliche Konferenz. 

Sammelband der Konferenz, Riga: Domus 

Rigensis, 2007; 140-148. 

 

Sandra Gintere. Augusts Bīlenšteins un viņa 

kristīgais mantojums. Zinātniskā konferences 

Protestantiskajam mantojumam Zemgalē 440. 

Referāti. Jelgava: Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un 

Mākslas Muzeja Raksti IV, 2008, 53-67. 

 

Sandra Gintere. Landerbericht Lettland. 

Lutherische Identiat in kirchlicher Verbindlichkeit. 

Oberurseler Hefte Erganzungsband 4.Werner Klan 

(hg.). Gottingen: Ruprecht, 2007.; 161-166. 

 

Sandra Gintere: Leben in missionarischer 

Spannung. Erfahrungen und Uberlegungen aus 

Lettland. In Die Evangelische Diaspora. 

Jahersbuch des GAW 77. Jahrgang. Leipzig, 2008; 

71-85. 

 

2011 – Translator, editor, author (21.Chapter) 

„Handbook of Church History” by Volfganag 

Sommmer and Detlef Klahr, 

Vandenhoeck&Ruprecht, Gottingen, 2002. 

2011 – Editor Edgars Jundzis „Jēzus Dzīves 

Mīklas” (Mysteries of Jesus Life), Rīga, 2011. 

2009 -- Sandra Gintere, Linda Straume „Dvēsles 

Ceļš” („The Way of the Soul”) 

 

2009 -- Sandra Gintere: Sv. Pāvils un mūsdienu 

misija „Lai kādus izglābtu” (1 Kor. 9:22). 

Ekumēniskās Konferences rakstu Krājums, 2009. 

(St. Paul and Contemporary Mission (1Cor.9:22); 

Writings of the Ecumenical Conference 2009. 
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Doc. Guntis Kalme, Dr. Phil. 

 

Dzimšanas gads: 1959 

  

Izglītība:   1977.-1982     Studijas LU Vēstures un filosofijas    

fakultātes filosofijas nodaļā 

   1986.-1990     Studijas LELB Teoloģijas seminārā  

1993.-1994    Studijas Concordia Seminary ASV, maģistrantūra 

1999.-2005    Studijas Concordia Seminary ASV, doktorantūra 

 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 

   1982.   Diplomēts filosofs, lektors 

1990. Teoloģijas licenciāts (LELB Teoloģijas 

seminārs) 

1996.   MA Theol. (Concordia Seminary, ASV)   

2005.             Teoloģijas doktors (Concordia Seminary, ASV)  

2005                Lutera akadēmijas lektors 

 

Nodarbošanās: 

                                    1981.–1985.    Rīgas 2. medicīnas skola, filosofijas, ētikas,    

                                                            estētikas pasniedzējs, grupas audzinātājs, skolas  

                                                            zinātniskā pulciņa vadītājs 

                                    1985.–1987.    Rīgas Ūdensvadu un kanalizācijas pārvalde,   

                                                            operators  

                                    1987.–              Umurgas, Ēveles, Burtnieku, Matīšu, Rīgas  

                                                             Augšāmcelšanās ev.-lut. draudzes, mācītājs  

                                                            (dažādos laikos), 

                                    1990.–1996.     Latvijas Bībeles Biedrība, prezidents,  

                                                             ģenerālsekretārs, Bībeles Teksta komisijas  

                                                             koordinators (dažādos laikos), 

                                    1996.–1997.     Latvijas ev. lut. Baznīcas mācītāju  

                                                             sagatavošanas un Izglītības programmas  

                                                             vadītājs, 

                                    1997.–1999.    Lutera Akadēmijas prorektors, pasniedzējs, 

                                    2003. 06.-08.  NAA AZPC vadošais pētnieks, 

                                    2005.-2007.     Lutera akadēmijas Pedagoģiskās nodaļas  

                                                            vadītājs, 

                                    2005.- patlaban  Lutera akadēmijas pasniedzējs, 

                                    2007– patlaban  NBS militārkapelānu lektors. 

                                    2010.12. – 2011.03 Lutera Akadēmijas Valdes loceklis, mācību    

                                                               procesa vadītājs. 

                                    2010 – patlaban Pastorālās vadības institūta direktors. 

     

Zinātniski pētnieciskā darbība: 

Referāts: Sv. Meinards – laikmets, misija, mācība Baznīcai un sabiedrībai. 

Konference, veltīta Ikšķiles 825. gadadienai. 06.03.2010. 

Referāts: „Florenska un Lutera antrolopoloģija.” Starptautiskā konference 

"Satikšanās ontoloģija". Veltījums Pāvela Florenska 125. gadadienai, Rīga, LU, 05.-

06.10.2007. 



 73 

Referāts: „Misticisma un logoisma sākotņu kultūrpotenciāls”. Starptautiska 

konference, Daugavpils universitāte 2007.g. septembrī. 

Referāts: „Ekumenisko ticības apliecību antropoloģijas atbilde mūsdienu 

izaicinājumiem” II Starptautiskā zinātniskā konference teoloģijā “Izaicinājumi 

kristīgai ticībai mūsdienu Latvijā un Eiropā” 2007.g. jūnijā. 

 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 

 

1. G. Kalme. Sv. Meinards – laikmets, misija, mācība Baznīcai un 

sabiedrībai. Ikšķiles almanahs, 3. laidiens (Ikšķile, 2010) 17-38.lpp. 

2. G. Kalme. Roberts Feldmanis – Latvijas luterāņu Baznīcas vēstures 

patriarhs/ Roberts Feldmanis. Latvijas Baznīcas vēsture. (R, LMF: 2010), 

xxix-xxxvii. lpp. 

3. G. Kalme. Christus Victor – mācība un homīlija. Teoloģijas žurnāls 

Nr3. 2008.g 

4. G. Kalme. Ekumenisko ticības apliecību antropoloģijas atbilde 

mūsdienu izaicinājumiem, II Starptautiskā zinātniskā konference teoloģijā 

“Izaicinājumi kristīgai ticībai mūsdienu Latvijā un Eiropā” “Ejiet un māciet” 

Laterāna pontifikālās universitātes filiāļu Rīgas teoloģijas Institūta un Rīgas 

Augstākā reliģijas zinātņu institūta žurnāls Nr. 1-2 (41), 2008, 237-274. lpp. 

5. G. Kalme. Tautas nacionālās un reliģiskās identitātes apzināšanās 

loma neatkarības atgūšanā, Latvijas Vēsture 2008, Nr. 2 (70) 13-29.lpp. Arī: 

Letonika. Otrais kongress, Nevardarbīgās pretošanās loma Latvijas neatkarības 

atjaunošanā, Latvijas Zinātņu Akadēmija, 2008,  211-240.lpp.  

6. G. Kalme. “Words written in golden letters” – a Lutheran 

Anthropological Reading of the Ecumenical Creeds – “for us” as the 

Constitutive factor of what it means to be Human, St. Louis, Concordia 

Seminary, 2005, 367 lpp. 

7. G. Kalme. Latvia, The Encyclopedia of Protestantism vol. 3 Hans J. 

Hillebrand ed., New York, London: Routledge, 2004 p. 1067–1070.lpp. 

8. G. Kalme. Latviešu Leģiona (1943-1945) karošanas māksla, 

Nacionālās Aizsardzības akadēmijas mājas lapā www.naa.mil.lv/azc.php?5 

2003.g. 1-47 lpp. 

9. G. Kalme Mobilizācija Latviešu leģionā, Latvijas Vēsture. -  [Nr.]1 

(2002), 84.-100.lpp. 

10. G. Kalme Bericht über die Tätigkeit der Bibelgesellschaft in 

Lettland 2001 300 Jahre lettische Bibelübersetzung durch Ernst Glück und ihr 

Einfluß auf die lettische Kulturgeschichte: neun Beiträge zum 3. Baltischen 

Seminar / hrsg. Claus von Aderkas. Lüneburg: Verlag Nordostdeutsches 

Kulturwerk, 2001. 123-9.lpp. 

11. G. Kalme Kristus – laika Kungs 2000 Kristietība pasaules kultūrā : 

zin. konf., 2000.g., 12.-13.maijs, Rīga : [konf. materiāli] / red. Anita Kalniņa. 

Rīga: Vārds, 2000, 19-29.lpp. 

12. G. Kalme Conversion in a Post-Soviet Society, Missio Apostolica; 

Journal of the Lutheran Missiology vol. VII, No 2 (No14), Nov. 1999,  

13. G. Kalme Mārtiņa Lutera sv. Vakarēdiena mācības attīstība 

Reformācijas teoloģisko ideju aizsākumi un attīstība: zin. konf., 1997. 1. dec., 

Rīga : [konf. materiāli] Lutera akadēmija, 1997. 21. – 37. lpp; pārpublicējums: 

Juris Rubenis, red., Teoloģija: Teorija un Prakse. Mūsdienu Latviešu Teologu 

Raksti, I sēj., (R.: Zvaigzne, 2006), 85.-97. lpp. 

http://195.13.129.13:8080/ALEPH/JMHFJYVL4PF2NSV843G4S4P3AE2R2SXDR2YMBXVKXXVQ7CYRFV-00739/file/service-0?P01=000021896&P02=0012&P03=TAG
http://195.13.129.13:8080/ALEPH/JMHFJYVL4PF2NSV843G4S4P3AE2R2SXDR2YMBXVKXXVQ7CYRFV-00739/file/service-0?P01=000021896&P02=0012&P03=TAG
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Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos 15 

Monogrāfijas     2 

Teoloģiski rediģētas grāmatas:   3 

Projekta vadītājs grāmatām:  4 

 

Organizējis starptautiskas konferences: 

           06.-08. 1996. „Sievietes doktrinālais un eklesioloģiskais statuss un funkcijas  

                                 Baznīcā” 

           03.03. 1997. „Filips Melanhtons – personība un teoloģija.” 

           01.12. 1997. „Reformācijas teoloģisko ideju aizsākumi un attīstība” 

           30.01.1998. „Netradicionālās reliģiskās kustības un to nelabvēlīgā ietekme  

                               sabiedrībā: garīgie, sociālie un tiesiskie aspekti” 

           05.09.1998. „Dzimumu teoloģija: jautājumi, problēmas un perspektīvas” 

           22.-23.1999. „Kristīgā Baznīca par laulību un ģimeni” 

           31.10.2008. “Reformācijas ietekme uz latviešu kultūru”. 

           uc. 

Vietēja mēroga: 

           18.11.1998. „Latvija: Baznīca un valsts” 

           31.10. 2006 “Lutera Mazais katehisms” 

            uc. 

        

Akadēmiskie kursi: 

Ievads filosofijā 2 kp. 

Filosofija teologiem 2 kp,  

Ētika 2 kp,  

Lutera antropoloģija 1kp,  

Salīdzinošā teoloģiskā antropoloģija 1 kp,  

Mūsdienu luteriskā antropoloģija 1 kp, 

Luteriskās ticības apliecības 4 kp,  

Lutera raksti 2 kp,  

Pastorālteoloģija  4 kp,  

Kristoloģija 3 kp. 

 

Papildus ziņas par profesionālo  darbību:   
    

 1997.-1999. Mācītāju eksaminācijas komisijas loceklis, 

 1997.-1999. Evaņģēlistu eksaminācijas komisijas loceklis,  

 1997.- 1998. North East Luther Academy, Latvia branch, pārstāvis,  

 2004.- 2006. LELB Svētdienu skolas nozares komisijas loceklis. 

 1997 – patlaban LELB SL teoloģiskais konsultants.     

 1993.- 2004 Luterisma Mantojuma Fonds, valdes loceklis. 

  2004.- 2006. Association for the Advancement of Baltic Studies (AABS), loceklis 

  2006.- patlaban Zinātņu akadēmijas Teoloģisko terminu komisijas loceklis. 

  2011.- patlaban Rīgas Latviešu Biedrības Domes loceklis, Nacionālās identitātes 

komisijas loceklis. 

 

31.07. 2011. 
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Doc. Didzis Stilve, Dr. Phil. 

 

Dzimšanas datums, vieta:  
1972. gada 12. marts, Alūksne 

Izglītība:  

1988.-1993. Trompetes spēles pedagoga diploms iegūts 

Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas koledžā 

1994.-1997.  Studijas Latvijas Universitātes Teoloģijas 

fakultātes bakalaura studiju programmā.  

1997.-2000. Studijas Latvijas Universitātes Teoloģijas 

fakultātes maģistra studiju programmā 

2000.-2007. Doktorantūras studijas Konkordijas Teoloģijas 

Seminārā Fortveinā, ASV.  

 

Zinātniskie grādi: 

1997.  Teoloģijas bakalaura grāds, iegūts Latvijas 

Universitātes Teoloģijas fakultātē. 

2008. Teoloģijas doktora grāds, iegūts Konkordijas 

Teoloģijas Seminārā Fortveinā, ASV. 

 

Nodarbošanās: 

1994. – 1997.  LELB evaņģēlists, mācītāja v.i. Drustu un 

Jaunpiebalgas draudzēs.  

1997. – 2000.  LELB Āraišu draudze - mācītājs 

1998. – 2000.  LELB Cēsu iecirknis - prāvests 

2000. – 2003. Pilna laika doktorantūras students Konkordijas  

Teoloģiskajā seminārā Fortveinā, ASV. 

2003. – 2006.  LELBA Klīvlandes (ASV) Apvienotajā draudzē 

un Pitsburgas (ASV) draudzēs - mācītājs 

2006. – 2008  LELB Ikšķiles draudze - mācītājs 

2008. – 2010 LELB Rīgas Mārtiņa draudze - mācītājs 

2008. –  līdz šim laikam LELB Bolderājas draudze -

mācītājs 

2008. –  līdz šim laikam pasniedzējs LELB Lutera 

Akadēmijā. Pasniedz sekojošus kursus: 

 tradicionālās kristīgās konfesijas,  

 pasaules reliģijas,  

 netradicionālās reliģiskās kustības,  

 misija un evaņģelizācija,  

 romiešu vēstules ekseģēze, 

 kristīgās vēsts pasludināšana. 

 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 

 D. Stilve. Council of Europe Consultation on Intercultural Dialogue. 

Response to the Church and Society Commission. November, 2006. 

 D. Stilve. Theological and Missiological Implications of Contextualization: 

Interdisciplinary Analyses of the Concept of Context. Fort Wayne, IN. 

2008. Ph.D. dissertation. 

 D. Stilve, et. al.; Pasaules reliģiju enciklopēdiskā vārdnīca: kristietība/ 

Latvijas Universitāte; sast. un aut. atb. red. Leons Garbriēls Taivans. Zin. 
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red. Jānis Priede Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2008. 1. sēj., A – Č. 178 

lpp. 24. cm. ISBN 978-9984-825-61-8. 

 Teoloģiski raksti un sprediķi laikrakstā „Svētdienas rīts”, „Druva” 

„Klīvlandes Apvienotās draudzes ziņas”, „Čikāgas draudzes ziņas”, 

„Katlakalna draudzes ziņas”, „Ikšķiles zvans” u.c.  

 

Piedalīšanās starptautiskās konferencēs: 

 Simpozijā Fortveinā, ASV no 2000. līdz 2007. gadam (angliski). 

 ”Kristietības un islāma savstarpējām attiecības” 2007. gadā. Breklumā, 

Vācijā. (angliski) 

 Piedalīšanās luterisko Baznīcu vadītāju konferencē par Eiropas kultūras 

iespaidu uz kristīgo Baznīcu. Briselē, Beļģijā 2007. gadā (angliski). 

 

Lekcijas starptautiskās konferencēs: 

 Lekciju lasīšana Skandināvijas luterisko jauniešu organizācijā ”Corpus 

Christi” par kristību nozīmi 2010. gada jūnijā, Varbergā, Zviedrijā 

(angliski). 

 Lekciju lasīšana (temats: Kristus – Ķēniņš) Skandināvijas luterisko 

jauniešu organizācijā ”Corpus Christi” 2011. gada jūnijā, Kristinestedā, 

Somijā (angliski). 
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Doc. Aigars Dāboliņš, Dr.Phil. 

 

Ģimenes stāvoklis: precējies, 3 bērni 

Pavalstniecība: Latvijas Republika (Eiropas Savienība). 

Dzimšanas datums un vieta: 18.02.1965 Jelgava (Latvija). 

Izglītība un profesionālās kvalifikācijas 

05/2000 – 

12/2010 

Postgraduālās studijas, Filozofijas un socioloģijas institūts, Latvijas 

Universitāte, Rīga. Disertācija par transcendentālās fenomenoloģijas, tostarp 

evaņģēliskās teoloģijas tēmām (skat. Zinātniskās publikācijas, Pielikums), 

filozofijas doktora  (dr. phil.) akadēmiskā grāda iegūšana. 

08/1998 – 

05/2002 

Teoloģijas studijas LELB teoloģiskajā mācību iestādē Lutera akadēmija. 

09/1998 – 

09/2000 

Postgraduālās resp. promocijas studijas Berlīnes Brīvās universitātes 

Politoloģijas un reģionālās pētniecības fakultātē, Vācija. 

05/1995 – 

05/1997 

Postgraduālās resp. promocijas studijas Bīlefeldes universitātes Socioloģijas 

fakultātē, Vācija.  

11/1993 – 

03/1994 

Postgraduālās studijas Brēmenes universitātes Austrumeiropas institūtā, 

(„FSO - Forschungsstelle Osteuropa“), Vācija. 

 

08/1986 – 

09/1991 

Filozofijas studijas Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātē 

(Diploms). 

 

10/1983 – 

02/1984 

Profesionāla autovadītāja apmācības, iegūtas tiesības vadīt vieglo un smago 

autotransportu, DOSAF, Tukums. 

 

Profesionālā pieredze 

05/2011 – šobrīd 

 

Ievēlētais pētnieks, Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas 

institūts. 

10/2008 – 

10/2011 

Līdzstrādnieks individuālās pedagoģijas projektos darbā ar JmaV, t.i., ar 

uzkrītošas uzvedības jauniešiem organizācijas „Wellenbrecher e.V.“ 

(Dortmunde, Vācija) veikto ārzemju projektu ietvaros un sadarbībā ar 

Līnenes pilsētas (Vācija) Jauniešu pārraudzības iestādi. 

07/2007 – 

05/2011 

Zinātniskais līdzstrādnieks, post-doktorands Latvijas universitātes Filozofijas 

un Socioloģijas institūtā. 

 

10/2006 – 

05/2007 

Starptautiskās politikas nodaļas redaktors žurnālā „Republika”, publicists, 

fotožurnālists, tai skaitā oficiāli akreditēts Valsts prezidentes Vairas Vīķes-

Freibergas ārzemju vizītēs Izraēlā un Apvienotajā Karalistē.   

01/2005 – 

10/2006 

Latvijas Republikas Iekšlietu ministra Sabiedrisko attiecību padomnieks  

12/2003 – 

08/2004 

Politiskais komentētājs avīzē „Neatkarīgā Rīta Avīze”, Rīga. 
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05/2000 – 

05/2011 

Patstāvīgais evaņģēlists, mācītāja v.i. LELB Zaubes un Nītaures, tostarp 

predikants LELB Slokas un Dubultu u.c. draudzēs; mācītājs Augsburgas 

ticības apliecības luterāņu draudzēs. 

09/1997 – 

09/2000 

Vācijas un Latvijas akadēmiskās apmaiņas programmas  resp. 

sociālzinātniskā centra „DeLA SSC” līdzizveidotājs un Rīgas biroja vadītājs, 

sadarbībā ar Berlīnes Humbolta universitāti un Berlīnes Brīvo universitāti. 

09/1994 – 

05/1995 

Marketinga nodaļas vadītājs radioraidītājā „106, 2 - Radio Rīgai”. 

08/1992 – 

06/2007 

Lektors, pārsvarā Latvijas Universitātē (skat. Pielikumā, Lektora un 

pasniedzēja darbība) 

07/1989 – šobrīd Pašnodarbināts teoloģiskās un filozofiskas literatūras tulkotājs no vācu uz 

latviešu un no latviešu uz vācu valodām, zinātnisku un politisku konferenču 

tulkotājs. 

12/1988 – 

02/1989 

Latvijas Tautas Frontes referents. 

04/1984 – 

05/1986 

Dienests Padomju armijā, apmācības Otāras seržantu skolā Kazahstānā, 

automobiļu (apgādes) nodaļas komandieris.  

 

Stipendijas un studiju atbalsta līdzekļi 

10/2009 – 

09/2010 

Latvijas Universitātes un ESF atbalsta stipendija promocijas studijām, Rīga, 

Latvija.  

06/2008 – 

09/2008 

Promocijas stipendija no Deutsch-Baltische Studienstiftung, Darmstadt, 

Vācija. 

09/1997 – 

09/2000 

Dibinājuma Volkswagen Stiftung atbalsta līdzekļi akadēmisku apmaiņu 

programmu īstenošanā. Berlīne, Vācija.  

05/1995 – 

06/1997 

Ziemeļreinas-Vestfālenes pavalsts stipendiāts Bīlefeldes universitātē, Vācijā. 

11/1993 – 

03/1994 

Brēmenes universitātes Austrumeiropas institūta „Forschungsstelle 

Osteuropa“ stipendiāts. 

01/1992 – 

03/1992 

Konfliktu pētniecības dibinājuma Berghof -Stiftung für Konfliktforschung 

stipendiāts Berlīnes Brīvajā Universitātē, Vācija.  

 

Valodu zināšanas 

Vācu Izcili vārdos un rakstos, 1996. gadā nokārtots vācu valodas zināšanu 

eksāmens studijām Vācijas universitātēs: „PNdS – Prüfung zum 

Nachweis der deutschen Sprachkenntnisse“, Universität Bielefeld. 

Angļu Labi vārdos un rakstos. 

Krievu Izcili vārdos, labi rakstos. 

Latviešu Dzimtā valoda, ar profesionāla tulkotāja prasmēm vārdos un rakstos. 

 

 

 



 79 

Jānis Vanags, D.D. 

Rīgas un Latvijas arhibīskaps 

 

Dzimšanas gads: 1958. 

Izglītība:    
   2011.  Spiritual Accompaniment Course I, II, Loyola Hall, U.K.  

   1984.-1989. LELB Teoloģijas seminārs 

   1976.-1982. Latvijas Valsts Universitātes Ķīmijas fakultāte 

   1965.-1976. Liepājas 5.vidusskola 

 

Akadēmiskie nosaukumi, zinātniskie grādi: 

1997. D.D. /Doctor Divinitatis/ Luterāņu Baznīcas Misūri sinodes  

 Konkordijas teoloģijas seminārs Fortveinā (ASV)  

1989. Teoloģijas kandidāts 

1985. Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas mācītājs  

1982. diplomēts ķīmiķis, pasniedzējs 

Nodarbošanās: 1993.-  Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīca, arhibīskaps 

   1985.-1992. Saldus Sv. Jāņa, Saldus M.Lutera, Gaiķu, Skrundas, Lutriņu  

ev. lut. draudzes, mācītājs 

1982.-1985. Rīgas Viļa Lāča 31.vidusskola, ķīmijas skolotājs 

Akadēmiskie kursi: 

   Lutera Akadēmija, Pastorālā nodaļa „Baznīca un garīgais amats”, 

   Sv.Gregora skola Kristīgās kalpošanas skola, „Eklezioloģija” 

Apbalvojumi: 

  2011. Starptautiskās asociācijas „Kadetu brālība” pateicības zīme 

2006. Māras Zemes III šķiras krusta virsnieks 

  1998. Triju Zvaigžņu ordeņa lielvirsnieks 

 

Papildus ziņas par profesionālo darbību: 

Pasaules Luterāņu federācijas padomes loceklis 

Pasaules Luterāņu federācijas Teoloģijas un ekumēnisko attiecību komitejas loceklis 

LELB apbalvojumu domes priekšsēdētājs 

LELB Garīgo darbinieku eksaminācijas komisijas priekšsēdētājs 

LELB Ārlietu komisiju loceklis 

Nodibinājuma „Kurta Hāgena fonds Latvijas Universitātei Rīgā” padomes loceklis 

Biedrības „Lūgšanu brokastis” goda komitejas loceklis 

Garīgo lietu padomes loceklis 

Nozīmīgākās Publikācijas: 

J.Vanags. Vēstījums 2011.gada Lieldienās. Svētdienas Rīts #4, 16.04.2011. 

Я.Ванагс. Путь под сенью Духа Святого. Railway Outlook #4/2010-2011, стр. 16 

Я.Ванагс. Путь под сенью Духа Святого. Status Outlook #4/2010-2011, стр. 16 

J.Vanags. Ceļš gara pavēnī. Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas Gadagrāmata 

2011, Ihtis 2010 

J.Vanags. Ceļš gara pavēnī. Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas kalendārs 2011, 

Ihtis 2010, 5.lpp. 

J.Vanags. Ekumeniskā situācija Latvijā. Svētdienas Rīts #12, 11.09.2010, 1., 2.lpp. 

J.Vanags. Gudra izvēle. Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas Gadagrāmata 2010, 

Ihtis, Rīga, 2009, 5.lpp. 

J.Vanags. Ceļš uz kalnu Galilejā. Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas 

Gadagrāmata 2010, Ihtis, Rīga, 2009, 197.-201.lpp. 
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J.Vanags. Neiespējamo lietu Dievs. Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas 

Gadagrāmata 2009, LELB, 2008, 5.lpp. 

J.Vanags. Neiespējamais uzdevums. Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas 

Gadagrāmata 2008, LELB, 2007, 213.-215.lpp. 

J.Vanags. Ievadvārdi. Palīgs Svētdienas skolas skolotājam #1, 2007. 

J.Vanags. Par kristīgas dzīves principiem. Jumava, 2007. 

J.Vanags. Kristus klātbūtnes liecinieki. Svētdienas Rīts #38, 20.10.2007. 

J.Vanags. Redziet, Es veikšu ko jaunu, tas jau parādās, vai jūs to neredzat? (Jes 

43:19a), Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas Gadagrāmata 2007, LELB, 2006. 

J.Vanags. Redziet, Es veikšu ko jaunu, tas jau parādās, vai jūs to neredzat? (Jes 

43:19a), Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas kalendārs 2007, LELB, 2006, 3.lpp. 

J.Vanags. Ko Latvija atbildētu Poncijam Pilātam? Polemiskas pārdomas par mūsdienu 

ētikas problēmām. „Teoloģija: Teorija un prakse” (Mūsdienu latviešu teologu raksti, 

1.sējums, Klints, 2006. 

J.Vanags. Īstās mājas. (Lk.2:8-20), Krājums „Dievišķais mirdzums” (Luterāņu, 

katoļu, baptistu, adventistu, metodistu un pareizticīgo garīdznieku sprediķi), Klints, 

2005, 54.-59.lpp. 

J.Vanags. Jonas zīme. (Mt.12:39-40), Iesākumā Dievs I (Mūsdienu Latvijas luterāņu 

mācītāju sprediķi), Zvaigzne ABC, 2003, 152.-158.lpp. 

J.Vanags. Valsts un valstība. (Mt.22:15-21) Iesākumā Dievs I (Mūsdienu Latvijas 

luterāņu mācītāju sprediķi), Zvaigzne ABC, 302.-305.lpp. 

J.Vanags. Jesajas jaunā pasaule (Jes. 11:1-9). „Iesākumā Dievs II” (Mūsdienu 

Latvijas luterāņu mācītāju sprediķi, Zvaigzne ABC, 2004. 

J.Vanags. Kādēļ es noteikti vēlos šo grāmatu savā grāmatplauktā? E.Bergrāvs „Valsts 

uz cilvēks”, Luterisma Mantojuma fonds, 2004, XII-XVI 

J.Vanags. Jūs esat ķēnišķīgi priesteri un svēta tauta. Latvijas evaņģēliski luteriskās 

Baznīcas Gadagrāmata 2005, Klints, 2004, 6.-8.lpp. 

J.Vanags. Diakonijas identitāte, esamība, vīzija, Diakonijas konferences materiāli, 

2003.gada decembris 

J.Vanags. Die Herausforderung des reformatorischen Glaubens durch den 

gegenwärtigen Säkularismus und Liberalismus. Gemeindehilfsbund, 4.Auflage, 2003, 

ss. 7-18 

J.Vanags. Der Feminismus, ein ideologischer Feldzug gegen den gesunden 

Menschenverstand. Gemeindehilfsbund, 4.Auflage, 2003, ss. 19-34 

J.Vanags. Wie kann die Kirche den Homosexuellen dienen? Gemeindehilfsbund, 

4.Auflage, 2003, ss. 35-44  

J.Vanags. „Nebīstieties, Es tas esmu!”. Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas 

Gadagrāmata 2002, SR izdevniecība, 2001, 8.-11.lpp. 

J.Vanags. Ievadraksts, Kristietības divtūkstošgade, Ārzemju mākslas muzejs, 2000.  

J.Vanags. Hierarhija un patriarhālisms Bībelē un dzīvē”, LELB Sieviešu Līgas 

konferences „Dzimumu teoloģija – jautājumi, problēmas, perspektīvas” materiālu 

apkopojums, Rīga, 1999. 

J.Vanags. Die Feminisierung von Kirche und Gesellschaft. Idea Dokumentation 

#7/2000, ss.16-27 

J.Vanags. Cik daudz mēs varētu sasniegt, ja būtu vienoti labās domās. Latvijas 

Vēstnesis, 15.06.1999. 

J.Vanags. Cilvēks ar veselu dvēseli kalpo savai valstij un tautai. Latvijas Vēstnesis 

#302/303 (1017/1018), 20.11.1997. 

J.Vanags. Pagātnes cienīgai piemiņai un savas nākotnes cerībai. Latvijas Vēstnesis, 

#298/299 (1013/1014), 14.11.1997. 
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Laila Čakare, Mag. theol. 

 

Dzimšanas gads: 1964. 

Izglītība:   1982.-1987.  Studijas LU Fizikas un matemātikas fakultātē. 

   1990.-1995.  Studijas LU Teoloģijas fakultātē. 

1996.-1997.   Studijas Vrije Universiteit Amsterdam 

universitātē Holandē. 

1998.-1999. Maģistra studijas LU Teoloģijas fakultātē. 

No 2008. LU doktorantūra. 

 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 

   1987.   Fiziķa, pasniedzēja diploms. 

   1995.   Bakalaura grāds teoloģijā un reliģiju zinātnē. 

1997.  Bībeles tulkošanas starptautiskās programmas 

sertifikāts (Vrije Universiteit Amsterdam). 

1999.  Maģistra grāds teoloģijā un reliģiju zinātnē. 

 

Nodarbošanās: 

 

1987.-1990.  Fizikas pasniedzēja Radiotehnikas profesionāli 

tehniskajā skolā Rīgā.  

1992.-1993.  Korespondente kristīgajā ekumēniskajā 

laikrakstā “Solis”. 

1995.-1996.  Bībeles mācības skolotāja Mežciema sākumskolā 

Rīgā. 

1995.- 2005. Vecās Derības tulkotāja; Bībeles tekstu 

redaktore Latvijas Bībeles biedrībā. 

2000. Vieslektore Latvijas evaņģēliski luteriskajā 

Kristīgajā akadēmijā. 

2001.-2007.  Teoloģisku tekstu tulkotāja Luterisma 

mantojuma fondā. 

No 2003.  Lektore, Bībeles ebreju val. un VD ekseģēzes 

pasniedzēja Lutera akadēmijā, LELB. 

     

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas: 

14. L. Čakare, Interpretācijas ietekme uz Vecās Derības tulkojumu – ja gramatika 

nesaskan ar mūsu priekšstatiem, Tulkojums – kultūrvēsturisks notikums, 

Valsts valodas komisija: Raksti, 4. sēj., Rīga: Zinātne, 2008, lpp. 103.-110. 

15. L. Čakare, Ko mēs gribam vai varam izlasīt Rutes grāmatā, Bībele: Raksti, 

teksts, kultūrvide, 2. laidiens, Rīga, Latvijas Bībeles biedrība, 2002, lpp. 87.-

96.  

16. L. Čakare, Pestītāja jēdziens Vecās Derības kontekstā, Bībele: Raksti, teksts, 

kultūrvide, Rīga, Latvijas Bībeles biedrība, 1999, lpp. 151.-159.  

 

 

 

Izglītojoša literatūra bērniem: 

1. Bērnu Bībele, sastādītāja: L. Čakare, Rīga, Latvijas Bībeles biedrība, 2006, 

168 lpp. 
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2. L. Čakare, Dievs dara mani par savu bērnu Kristībā, Rīga, Luterisma 

mantojuma fonds, 2003, 24 lpp.  

3. L. Čakare, Dievs nāk pie manis dievkalpojumā, Rīga, Luterisma mantojuma 

fonds, 2002, 24 lpp.  

 

Starptautiskās konferencēs nolasītie referāti: 

LMF Tulkotāju konference Klaipēdā 2002. gadā:  

1) Interpretation and Translation of the Text; 

2) History of Translation from Lutheran Perspective 

LELSA starptautiskā konference 1996. gadā:  

 Sievietes Vecajā Derībā 

Akadēmiskie kursi: 

 Lutera akadēmijā: 

1. Ievads Vecajā Derībā 

 Vecās Derības ekseģēzes: 

1) Psalmi 

 2) 1. un 2. Mozus grāmata  

 3) Mazie pravieši 

 4) Jesajas grāmata  

2. Bībeles ebreju valoda 

I daļa 

II daļa 

III daļa  

Kristīgajā akadēmijā 

 Bībeles tulkošanas vēsture  

 

Papildus ziņas par profesionālo darbību:   
Sekretāre Latvijas Zinātņu akadēmijas Teoloģijas terminoloģijas apakškomisijā.  
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Indulis Paičs, Mag.theol 

 

 

 

Dzimšanas gads: 1979  

 

Izglītība:   no 2007 doktorantūra, Latvijas Universitāte, 

Teoloģija un reliģiju zinātne 

 2005.-2007. maģistratūras studijas, Latvijas 

Universitāte, Teoloģija un reliģiju 

zinātne 

 1997.-2001. bakalaura studijas, Latvijas 

Universitāte, Teoloģija un reliģiju 

zinātne 

 1998.-2002.   studijas LELB GPMI „Lutera 

akadēmija” 

 1995. – 1997. LELB evaņģēlistu sagatavošanas kursi 

 

Akadēmiskie 

nosaukumi un 

zinātniskie grādi: 

2007. Teoloģijas maģistrs (LU) 

 2001.  Teoloģijas bakalaurs (LU) 

 

Nodarbošanās: 2008.- Latvijas Mūzikas akadēmija, docētājs 

 2005.- LELB Lutera Akadēmijas pasniedzējs 

 2001.- Rīgas Lutera evaņģēliski luteriskā 

draudze, mācītājs  

 2001.- Garkalnes evaņģēliski luteriskās 

draudze, mācītājs  

 2008.g. pavasara 

sesija 

Saldus sv. Gregora kristīgās kalpošanas 

skola, lektors 

 2001. – 2006. Starptautiskā lidosta „Rīga”, kapelāns  

 1997. – 2001. Rīgas Lutera evaņģēliski luteriskā 

draudze, evaņģēlists 

 1997. – 2001. 

 

SIA „Progmeistars” – informātikas 

kursu pasniedzējs  

 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 

 

Raksti un recenzijas 

 

„Desmit Dieva baušļi. Invertētais paralēlisms kā dekaloga interpretācijas iespēja”, 

krājumā „Teoloģija: teorija un prakse. Mūsdienu latviešu teologu raksti – I.d.”, 2006 

 

„Upuru Dievs. Piezīmes, lasot Renē Žirāra darbus”, krājumā „Teoloģija: teorija un 

prakse. Mūsdienu latviešu teologu raksti – I.d.”, 2006 

 

„Sarunas ar cilvēkiem grūtībās”, RLD izdevums „Vējš no Nacaretes”, 2003 

 

„Emociju loma kristīgajā dzīvē”, RLD izdvums „Vējš no Nacaretes”, 2002 
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„Garīgā dzimšanas diena. Par kristību izpratni luterismā” RLD izdvums „Vējš no 

Nacaretes”, 2000 

 

„Draudzes kopīgie svētki. Par iesvētes izpratni luterismā”, RLD izdevums „Vējš no 

Nacaretes”, Nr.3, 2000 

 

„Vainīgo meklējot. Komentārs par dažādu reliģiju pārstāvju atbildēm sakarā ar Āzijas 

cunami sekām”, „Svētdienas Rīts”, 2005.01. 

 

„Miesa, dvēsele un gars”, žurnāls „Vārds...”, Nr.1, 2002 

 

„Runāt savā valodā. Arī par Dievu. Pārdomas par J.Rubeņa un M.Subača grāmatām 

„Domu teātris”un „Debesu ainavas””, „Forums” Nr.5; 2004 

„Līdzīgais dziedina līdzīgo. Anonīmo alkoholiķu kustība Baznīcas kontekstā”, RLD 

Gadagrāmata „Mūsu stiprā pils”, 2005 

 

„Kristus ciešanu pravietojumi Vecajā Derībā (četras lekcijas: Kains un Ābels, 

Grēkāža upurēšana, Cietējs Kalps, Passā Mielasts)”, RLD gadagrāmata „Mūsu stiprā 

pils”, 2006 

 

Grāmatas 

Indulis Paičs, „Cerības gaisma”, Rīga: Annele, 317lpp, 2001 

 

Zinātniski pētnieciskā darbība: Referāti 

 

“Luteriskā reformācija: no augustīniešu mūka līdz latviešu zemniekam”, konference 

“Luterisma ietekme uz latviešu kultūru”, Rīga, 31.10.2008 

 

“A chiastic and cyclic way of Interpretation of the canonical Texts of the Decalogue”, 

Helsinki-Munich-Riga-Tartu meeting in Riga, 2.-5.10.2008 

 

“Secularism and the Future of Christianity in Europe”, Butler University, 18.09. 2007 

 

„Ieskats LELB nostājā par homoseksuālismu un tā popularizēšanu”, LELB mācītāju 

konference 05.10.2005 (publ., „Svētdienas Rīts”, 2005.g. novembrī) 

 

„Garīgā amata izpratne LELB”, LELB mācītāju konference 21.09.2006, (publ: 

http://www.lelb.lv/lv/?ct=teologija, piekļuves laiks 20.08.2007) 

 

„Desmitā tiesa”, LELB mācītāju konference, 11.04.2007 

(http://www.lelb.lv/lv/?ct=materiali, piekļuves laiks 20.08.2007) 

 

Akadēmiskie kursi: 

 

Ievads dogmatikā,  

Mateja evaņģēlija eksegēze,  

Mūsdienu teoloģijas jautājumi 

 

Papildus ziņas par profesionālo darbību: 
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Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas Virsvaldes loceklis, 

Teoloģijas nozares koordinators, 

LELB Virsvaldes Izglītības komisijas loceklis, 

LELB Baznīcas tiesību komisijas loceklis 
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Doc. Vilis Kolms, M.A. 

 

13.12.1964 Dzimis Rīgā, Latvijā 

1972 - 1983 Mācības Em. Dārziņa speciālajā mūzikas vidusskolā, Rīgā 

1983 - 1989 Studijas Rīgā, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, diploms 

1989 - 1990 2 semestru studijas Hallē Baznīcas mūzikas augstskolā 

Kopš 1990 Dalība Internacionālajā Himnologu apvienībā (IAH) 

1990 - 1991 Prakse Hannoverā Liturģijas un Baznīcas mūzikas darbvietā  

1991 - 1993 Pasniedzējs Latvijas universitātes Teoloģijas fakultātē Liturģikas un 

Liturģiskās dziedāšanas priekšmetos 

1993 - 1995 Studijas Greifsvaldes Universitātes Baznīcas mūzikas institūtā, 

Vācu Baznīcas mūziķa B diploms 

1995 – 2009 

 

1995 - 2009 

Mūzikas un liturģijas nodaļas izveidošana pie Latvijas evaņģēliski 

luteriskās Baznīcas Konsistorijas 

Darbs Latvijas universitātes Teoloģijas fakultātē; lektors Liturģikas, 

Liturģiskās dziedāšanas, Himnoloģijas, Baznīcas mūzikas vēstures 

priekšmetos 

1996 LELB Mūzikas un liturģijas semināra izveidošana un vadīšana 

(vēlāk Lutera akadēmijas Mūzikas nodaļa) 

1996 - 2009 LELB Baznīcas mūzikas un Liturģijas komisijas vadītājs  

1997 - 2000 Baznīcas mūzikas specialitātes izveide un vadīšana Rīgas 

Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolā 

Kopš 1998 Lektors Lutera akadēmijā Liturģikas un liturģiskās dziedāšanas 

priekšmetos 

Kopš 2001 Doktorantūra Greifsvaldes Universitātes Baznīcas mūzikas institūtā.  

Darba tēma: Rīgas senākā luteriskā Baznīcas kalpošanas kārtība 

(Kirchendienstordnung). Darba vadītājs Greifsvaldes universitātes 

prof.Dr. Matthias Schneider 

Kopš 1999 Baznīcas mūziķis Rīgas Jaunajā sv.Ģertrūdes ev. lut. draudzē 

2011 Lekciju kurss Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātē 

 

Valodas: latviešu (dzimtā), vācu (pārvaldu brīvi), krievu (sarunu, varu lasīt), angļu 

(pamatzināšanas) 

Publikācijas 
1. Rīgas 1530.g. dievkalpojuma kārtība. Referāts Eiropas Baznīcas mūziķu 

konferencē Rīgā, 2008.g. 

2. Das Rigaer Gesangbuch und die Kirchendienstordnung von 1530. Rakstu 

krājumā – Asche M., Buchholz W., Schindling, A (Hg.): Die Baltischen Lande 

im Zeitalter der Reformation und Konfessionalisierung. 

3. Riga. Šķirklis enciklopēdijas sējumā – Schneider M., Bugenhagen B. (Hg.): 

Enzyklopädie der Kirchenmusik 2, Zentren der Kirchenmusik 
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Jānis Plaudis, Mag. philol. 

Dzimšanas gads: 1972. 

Izglītība: 

   1991. – 1996. LU Filoloģijas bakalaura programma klasiskajā 

filoloģijā 

   1996. – 1998. LU Filoloģijas maģistratūra klasiskajā filoloģijā 

   2004. – 2005. LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes 

Augstskolu  

     mācībspēku pedagoģiskās izglītības pamati/ 

Augstskolu  

     didaktika/ programmas kursi 

2005. – 2008. LU valodniecības doktorantūra klasiskajā 

filoloģijā. 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 

   1996.  klasiskās filoloģijas bakalaurs 

   1998.  klasiskās filoloģijas maģistrs 

   1999.  LU Teoloģijas fakultātes lektors 

Nodarbošanās: 
   1998.  LU Teoloģijas fakultātes Bibliskās teoloģijas 

katedra 

1996. Laterāna Pontifikālās Universitātes filiāles Rīgas 

Teoloģijas Institūts 

1997. Laterāna Pontifikālās Universitātes filiāles Rīgas 

Augstākais Reliģijas Zinātņu Institūts (RARZI) 

2007. Lutera akadēmija. 

2005. Ekonomikas un Kultūras augstskolas tulku 

fakultāte 

   2003.  Starptautiskā praktiskās psiholoģijas institūta 

tulku fakultāte 

   2005. – 2008. Baltijas Starptautiskās akadēmijas tulku 

fakultāte 

2007. Baltijas Starptautiskās akadēmijas juridiskā 

fakultāte 

2001. – 2004. Biznesa augstskola RIMPAK Livonija 

   1995. – 1999. Rīgas Valsts 1. ģimnāzija 

 

Publikācijas: 

1. Daugavpils universitātes Kultūras studijas zinātnisko rakstu krājums; Īpašvārdi 

jezuītu ordeņa dokumentos latīņu valodā (Latvijas vēsture XVII – XVIII gs.) 65. – 

71.lpp.; 2009.g. 

2. Zinātnisko rakstu krājums; Literatūra un kultūra: process, mijiedarbība, 

problēmas; raksts: Jezuītu ziņojumi par tradicionālās reliģijas piekopšanu 

Latgalē; 284. – 291.lpp. Daugavpils universitātes akadēmiskais apgāds „Saule”; 

2007. 

3. Klasiskās filoloģijas gadugrāmata “iTAKA”; “Ironijas nianses Ovīdija “Heroīdās” 

(I un V vēstule) 78 – 90 lpp.; raksts; 2001. g. Latvijas Universitāte, Rīga 

4. Kulturoloģisks žurnāls “Kentaurs XXI” Nr. 47; Tertuliāns, Par dvēseli (XII – 

XXIII nodaļa); 4. – 17.lpp. tulkojums no latīņu valodas; 2008., Rīga. 
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5. Kulturoloģisks žurnāls “Kentaurs XXI” Nr. 37; Akvīnas Toms. Teoloģijas summa 

(1. nod.) 47. – 56. lpp.; tulkojums no latīņu valodas; 2005., Rīga 

6. Klasiskās filoloģijas gadugrāmata “iTAKA”; Ovīdijs “Oinones vēstule“ 140 – 147 

lpp.; tulkojums no latīņu valodas; 2001. Latvijas Universitāte, Rīga 

7. Homo novus ietvaros multimediāls uzvedums Black Buterfly Market; latīņu un 

griķu valodas tulkojumi. 2003. Rīga 

8. Dzejoļu krājums “Leduspuķes Jāņu naktī”. 16. – 27.lpp. dzejoļi; 2001. Dobele 

“Spalva” 

Sagatavošanā: 

9. „Albuma „Terra Mariana” (1888) faksimilizdevuma un tā zinātnisko komentāru 

sagatavošana un izdošana”; tulkojums no latīņu valodas. 

 

Zinātniski pētnieciskā darbība: 

 pētniecības tēma doktorantūrā – Latīņu valoda Jezuītu ordeņa arhīvos Latvijā XVI 

– XVIII gadsimtā 

 Daugavpils universitātes 50 starptautiskā zinātniskā konference, Latīņu valoda 

albumā „Terra Mariana”; referāts; 2008.g. 

 Daugavpils universitātes konference, Īpašvārdi jezuītu ordeņa dokumentos latīņu 

valodā (Latvijas vēsture XVII – XVIII gs.); referāts; 2008.g. 

 43. Artura Ozola dienas konference, Grieķismi viduslaiku latīņu valodā (jezuītu 

teksti Latvijas teritorijā XVII – XVIII gs.); referāts; 2007.g. 

 Daugavpils universitātes konference, Jezuītu ziņojumi par tradicionālās reliģijas 

piekopšanu Latgalē; referāts; 2006.g. 

Akadēmiskie kursi: 

JD sengrieķu valoda(koinē) I    A daļa   2 kredītp. 

JD sengrieķu valoda(koinē) II    A daļa   2 kredītp. 

JD sengrieķu valoda(koinē) I, (seminārs)   B1 daļa  

 4 kredītp. 

JD sengrieķu valoda(koinē) II, (seminārs)  B1 daļa   4 

kredītp 

Teoloģiskā latīņu valoda I    B1 daļa   4 kredītp 

Teoloģiskā latīņu valoda II    B1 daļa   4 

kredītp 

Latīņu valoda 

Antīkā literatūra 

Papildus ziņas par profesionālo darbību: 
LU Teoloģijas fakultātes domes loceklis 
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Linda Straume, Mag. philol. 

 

 

Dzimšanas gads: 1963. 

Izglītība:   1981.-1986.  Studijas LVU Svešvalodu fakultātē 

   1991.-1994.  Studijas LU doktorantūrā 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 

   1986.   LVU diploms: filologs, pasniedzējs, tulks  

1994.   LU Moderno valodu fakultāte, lektore 

1995.   Filoloģijas maģistre (LU) 

1996.  Starptautiskā tūrisma augstskola, lektore 

1998. LELB Lutera akadēmija, lektore  

1.                Latvijas Kultūras akadēmija, lektore 

Nodarbošanās: 

1986 - 2000  LVU (vēlāk LU) Svešvalodu fakultātes Angļu 

valodas, vēlāk Angļu filoloģijas katedras lektore.  

1996 -1997  Starptautiskā tūrisma augstskolas lektore 

1998 -  LELB Lutera akadēmijas lektore 

1999 - 2003 Lektore un konsultante Rēzeknes Valodu 

mācību metodiskajā centrā 

2000 - 2005 LU Anglistikas nodaļas lektore 

2005  LKA Starpkultūru komunikācijas un svešvalodu 

katedras lektore  

     

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 

17. L. Straume. Frazeoloģijas stilistiskais lietojums angļu un latviešu oriģinālprozā 

bērniem. Daugavpils Universitātes zinātnisko rakstu krājumā: ‘Literatūra un 

kultūra: process, mijiedarbība, problēmas. Bērns un kultūra.’ IX, Daugavpils: 

Saule, 2007, 69.- 78. lpp. 

18. L. Straume. Discoursal Modifications of Idioms as a Means of Creating a 

Modified Reality in Fantasy Genre Literature. Krāj.: IALS IV Conference „In 

Search of (Non)Sense: Literary Semantics and the Related Fields and 

Disciplines”, Krakow, The Jagiellonian University of Krakow, 12.-14. 10. 

2006, 72. lpp. 

19.  L.Straume. Kristīgie elementi fantāzijas žanra literatūrā ceļā no modernisma 

uz postmodernismu. Daugavpils Universitātes zinātnisko rakstu krājumā: 

‘Literatūra un kultūra: process, mijiedarbība, problēmas’ VIII, Daugavpils: 

Saule, 2006, 216.-226. lpp. 

20. L.Straume., B.Stroda. Fantasy Literature in Latvia: Mapping Terra Incognita. 

Krāj.: Personība. Laiks. Komunikācija. Rēzekne, Rēzeknes augstskola 2003, 

244.-253. lpp. 

21. L.Straume. Vom Widerstand zur Erneuerung. Krāj.: Geblieben ist, was lebt 

und tragt. Verlag der Luterischen Buchhandlung, 2000, 44. -59.lpp. 

Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos 5 

Konferenču tēzes     4 

 

Zinātniski pētnieciskā darbība: 

Nolasīti referāti 23 zinātniskās konferencēs. 

LU 61. starptautiskajā konferencē 2003. gadā Anglistikas sekcijas organizācijas 

komitejas locekle. 
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Akadēmiskie kursi: 

1. Latvijas Kultūras akadēmijā 

Valsts mācība: Lielbritānijas vēsture un kultūra, A daļa, 8 kp 

Britu ķeltu studijas, A daļa, 2 kp 

Specialitātes diskurss angļu valodā, A daļa, 2 kp 

Literārā teksta interpretācija, B daļa, 6 kp 

Diskursa analīze, B daļa, 2 kp 

Tulkošana, B daļa, 4 kp 

 

2. Lutera akadēmijā 

Teoloģiskā angļu valoda I-IV, 3 kp 

 

3. LU Moderno valodu fakultātē 

Angļu valodas stilistika, B daļa, 2 kp 

Hermenētika, A daļa, 4 kp 

Tekstoloģija, A daļa, 2 kp 

Funkcionālā komunikācija, A daļa, 2 kp 

Lietišķā komunikācija, A daļa, 2 kp 

Tulkošanas teorija un prakse, A daļa, 2 kp 

 

Papildus ziņas par  profesionālo  darbību:   
Populāri-zinātniskās un daiļliteratūras tulkotāja, lekciju un konferenču tulce 
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Māc. Juris Zariņš 

 

 

Dzimšanas gads: 1953.08.19 

Izglītība:   1960.-1964.  Dzelmes pamatskola, Jumpravas c. 

   1965.-1971.  Lielvārdes vidusskola, Ogres raj. 

1971.-1972.     Latvijas Valsts konservatorijā, neklātienes nod. 

1997.-2000. LELB GPMI Lutera Akadēmija  

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 

   1976.   Režisors, augstākās kvalifik kultūras darbinieks 

   2000.  LELB Augstākā teoloģiskā izglītība 

Nodarbošanās: 

1971.08. - 72.08 Lielvārdes kultūras nama direktors 

1972.09 - 76.07. Students Ļeņingradas Valsts kultūras institūtā 

Krupskajas v.n. 

1976.08. - 78.01. Ogres Tautas teātra režisors 

1978.01. - 81.02 Rīgas Kultūras un atpūtas parka direktors 

1981.03. - 81.03 Latvijas Rakstnieku savienības Valdes 

sekretāra palīgs 

1981.04. - 85.03 E.Melngaiļa Zinātniski metodiskā centra 

Teātra nod. metodiķis 

1985.04. - 89.11 Valsts Jaunatnes teātra galv. administrators 

1989.11. - 90.04 Rīgas Videocentrs, filmas direktors 

1990.04. - 98.01. Dailes teātra direktora vietnieks 

1998.01. - 2000.05 LELB Konsistorijas kanclers 

Ordinācija 2000.04.12. 

2000.06. - Rīgas Sv. Jāņa baznīcas mācītājs 

2003. Pēterburgas latv. Jēzus draudzes mācītājs 

2007.  pasniedz Lutera Akadēmijā komunikāciju, retoriku, 

homilētiku 

 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 

2. Iesākumā Dievs. Mūsdienu Latvijas luterāņu mācītāju sprediķi. Sprediķis 

“Nerūpējieties?”  Rīga: Zvaigzne ABC, 2003, lpp. 240 -242. 

 

Zinātniski pētnieciskā darbība: 

Lutera Akadēmijas beigšanas Diplomdarbs “Draudzes administrēšanas aktuālie 

aspekti”, 2000.g. 

 

Akadēmiskie kursi: 

Latvijas Valsts Universitātes Sabiedrisko profesiju fakultātes pasniedzējs, mācot 

režisora, teātra kolektīva vadītāja prasmi, 199-.gadi. 

 

Papildus  ziņas  par  profesionālo  darbību:   
LELB kanclers 

LELB draudžu lietu komisiju loceklis 
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13.5. Studiju kursu apraksti 

 

A – OBLIGĀTIE STUDIJU KURSI ( 56 KP) 

 

 

Kursa nosaukums      Ievads Vecajā Derībā 

Kredītpunkti       2 

ECTS kredītpunkti      3 

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)  32 

Zinātnes nozare      Teoloģija 

Zinātnes apakšnozare      Bibliskā teoloģija 

Lekciju stundu skaits        30 

Semināru stundu skaits       2 

Kursa apstiprinājuma datums     15.04.2009 

Institūcija, kura apstiprināja kursu     Lutera Akadēmija 

Kursa autors 

Laila Čakare, Mag. Theol. 

Ekvivalentais studiju kurss: 

Nav 

 

Kursa anotācija 

Šajā kursā studenti iegūst vispārēju ieskatu Vecajā Derībā (VD). Proporcionāli 

nedaudz lielāka uzmanība kursā tiek pievērsta Pirmajai Mozus grāmatai kā visas 

Bībeles ievadam. Šeit īpaši tiek akcentēts kristīgās baznīcas ieskats par pasaules 

radīšanu un cilvēka vietu un nozīmi tajā. Pirmās grāmatas nodaļas un patriarhu stāsti 

ir būtiski pestīšanas vēstures izpratnē. 

Turpmāko VD grāmatu aplūkojumā uzsvars tiek likts uz Israēla kā Dieva izredzētās 

tautas veidošanos un sagatavošanu īpašajam uzdevumam – Pestītāja (Mesijas / 

Kristus) nākšanai. Arī pravietiskajā literatūrā (tēmas: Pravieši, Mesiāniskie 

pravietojumi) galvenais uzsvars tiek likts uz mesiāniskajiem apsolījumiem, kuru 

piepildījumu mēs redzam Jaunajā Derībā. 

Kā atsevišķas tēmas tiek izdalītas – Nevainīgā cietēja problēma VD un tās risinājums, 

kā arī cilvēka vēršanās pie Dieva un atbilde uz Dieva uzrunājumu, kas galvenokārt 

atklājas Psalmos. 

 

Rezultāti 

- spēt orientēties VD grāmatās; 

- gūt vispārēju ieskatu par VD rakstiem – pravietojumiem, apsolījumiem; 

- spēt saskatīt un atšķirt Bauslības un Evaņģēlija pasludinājumu; 

- iedrošināties lietot VD savā ticības dzīvē (lūgšanās un pārdomās).  

 

Nodarbību plāns 

1. Ievads.  1 

2. Radīšana, Trīsvienība, Dieva tēls cilvēkā. (1. Moz. 1–2) 1 

3. Atkrišana, grēka sekas, divas civilizācijas (1. Moz. 3–5) 1 

4. Plūdi, zemes atjaunošana, (1. Moz. 6–9) 1 

5. Bābeles tornis, tautu rašanās. (1. Moz. 10–11) 1  

6. Ābrahams, Īzaks. (1. Moz. 12–26) 1 

7. Jēkabs, Jāzeps. (1. Moz. 25–50) 1  
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8. Mozus, iziešana no Ēģiptes (2. Moz. 1–15) 1 

9. Bauslības došana, klejošana tuksnesī (2., 3., 4., 5., Moz.) 2 

10. Jozua, ieiešana apsolītajā zemē (Jozuas grāmata) 1  

11. Soģu laiks (Soģu, Rutes grāmata) 1 

12. Samuēls, Sauls (1. Samuēla grāmata) 2  

13. Dāvids, Sālamans (1., 2. Samuēla, 1. Ķēniņu grāmata) 2 

14. Dalītā ķēniņvalsts (1., 2. Ķēniņu grāmata) 2 

15. Seminārs: Man tuvākā VD grāmata 2 

16. Bābeles trimda (Daniēla, Ecehiēla, Esteres grāmata) 2 

17. Atgriešanās no trimdas (Ezras, Nehemijas grāmata) 1 

18. Pravieši 2 

19. Mesiāniskie pravietojumi (Jesaja, Jeremija, Caharija, Maleahijs) 1 

20. Nevainīga cilvēka ciešanu problēma (Ījaba grāmata, Psalmi) 2 

21. Psalmi – Dieva uzruna un cilvēka atbilde (Psalmu grāmata) 2 

22. Eksāmens 2 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Apmeklējums – 10%  

Seminārs – 30% 

Eseja – 30%  

Noslēguma pārbaudes darbs – 30%  

 

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Mērija Bečelore, Atverot Bībeli (Rīga, Latvijas Bībeles biedrība), 1997. 

2. Guntis Dišlers, Dievs un cilvēku vēsture Vecajā Derībā, (Rīga: Jumava), 2001. 

3. Džons Dreins, Ievads Vecajā Derībā (Rīga, Latvijas Bībeles biedrība), 2007. 

4. Ūrass Sārnivāra, Vai Bībelei var uzticēties? (Rīga: Augsburgas institūts), 2001. 

 

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Mārtiņš Luters, 1. Mozus grāmatas skaidrojums, 1. sēj. (Rīga: Luterisma 

mantojuma fonds), 2007. 

2. Mārtiņš Luters, 1. Mozus grāmatas skaidrojums, 2. sēj. (Rīga: Luterisma 

mantojuma fonds), 2008. 

3. Dž. T. Millers, Kristīgā dogmatika (Rīga: Svētdienas Rīts), 1999. 

4. Bībeles atlants (Rīga, Latvijas Bībeles biedrība), 1995. 

 

Literatūra (03- ieteicamā periodika) 

Teoloģijas žurnāls, LELB Teoloģijas komisijas izdevums. 

 

Summary 

This class gives general introduction in the Old Testament (OT).  Especially 

focus is laid on the Book of Genesis as introduction to the whole Bible. View of the 

Christian church about creation and the place and role of man / woman in the world is 

essential. Also first chapters of Genesis and Patriarch’s stories are accented as crucial 

for understanding of history of salvation.  

For following OT books focus is on Israel as God’s chosen people, its forming and 

preparing for special task: coming of Savior (Messiah / Christ). Also in prophetic 

literature (themes: Prophets, Messianic prophecies) focus is on the messianic promises 

and fulfillment seen in the New Testament. 
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Problem of innocent suffering in OT and given solution; as well as humans addressing 

to God and answer on God’s action in Psalms are selected as themes of special 

interest. 

 

 

Kursa nosaukums:       Ievads Jaunajā Derībā 

Kredītpunkti:         2 

ECTS kredītpunkti:        3 

Apjoms (akadēmisko kontakstundu skaits semestrī):   32 

Zinātnes nozare:       Teoloģija 

Zinātnes apakšnozare:      Bibliskā teoloģija 

Lekciju stundu skaits:       32 

Kursa apstiprinājumi datums:     15.04.2009 

Institūcija, kura apstiprināja kursu:      Lutera Akadēmija 

Kursa autors: 

Dr.phil. Didzis Stilve 

Ekvivalentais studiju kurss: 

Nav 

 

Kursa anotācija 

JD kanoniskie raksti sniedz autoritatīvu liecību par kristīgo ticību un dzīvi. Šie 

raksti ir „apustuliska” liecība par Jēzus Kristus dzīvi un viņa nozīmīgumu un tāpēc 

tika baznīcas uzskatīti par Dieva Vārdu un Dieva gribas un nolūka cilvēcei atklāsmi. 

Kā tādi, JD raksti ir bijuši kristīgās domāšanas un pasludinājuma pamatdomkumenti, 

sniedzot likumu un normu visai kristīgai teoloģijai. Rūpīga iepazīšanās ar JD rakstiem 

tāpēc ir būtiska visu baznīcas mācītāju un skolotāju apmācīšanai. 

Šis kurss ir ievads JD rakstos. Uzsvars ir likts jautājumiem par autorību, rakstīšanas 

datējumu, vēsturisko kontekstu un katra dokumenta pamatideju un tēmu apskatu. 

Auditorijas laiks tiks veltīts svarīgāko JD rakstu izlasei, galvenokārt pievēršoties 

evaņģēlijiem un galvenajām vēstulēm. Noteiktā lasāmviela attieksies uz tiem 

tekstiem, kas netiks apspriesti auditorijā.  

Šis kurss sniedz pamatu visām JD studijām, kas turpinās visā LA teoloģiskajā 

programmā.  

JD dokumentu skaidrojums tiks paturēts redzeslokā lietojot JD mācīšanā, 

sludināšanā un citā pastorālā darbā.  

 

Rezultāti 

- iepazīties ar visiem JD rakstiem 

- iegūt pamatizpratni par JD grāmatu fonu un vēsti 

- iegūt dziļāku izpratni par JD kā kristīgās ticības likumu un normu 

- palielināt spēju artikulēt JD vēsti 

 

Kursa nodarbību plāns 

 

1.  Kopsavilkums par JD rakstu fonu: jūdaisms pirmajā gadsmitā (LXX; VD Apokrifi; 

reliģiskais raksturojums);  Romiešu un grieķu populārās reliģijas.  3 

2.  Fundamentālā hermeneitika; kā agrīnie kristieši lasīja VD?  

3.  Mateja evaņģēlijs: agra saņemšana, datums, klausītāji, temati.  3 

4.  Lūkas evaņģēlijs: agra saņemšana, datums, klausītāji, temati.  3 

5.  Marka evaņģēlijs: agra saņemšana, datums, klausītāji, temati.  2 
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6.  Jāņa evaņģēlijs: agra saņemšana, datums, klausītāji, temati.  3 

7.  Apustulis Pāvils: konversija, trīs misijas ceļojumi.  1 

8.  Apustulis Pāvils: otrā Vēstules tesaloniķiešiem; datums, temati.  1 

9.  Apustulis Pāvils: Vēstules galatiešiem un romiešiem. Datums, temati.  3 

10. Apustulis Pāvils: Vēstules kolosiešiem un efeziešiem.  Datums, temati.  2 

11. Apustulis Pāvils: otrā Vēstules korintiešiem.  Datums, temati.  2 

12. Apustulis Pāvils: Vēstule filipiešiem. Datums, temati.  1 

13. Apustulis Pāvils:  Vēstules Timotejam un Titam. Datums, temati.  2 

14. Apustulis Pēters:  Pētera pirmā vēstule. Autors, datums, temati.  1 

15. Jēkabs: Jēkaba vēstule. Datums, temati.  1 

16. Vēstule ebrejiem:  Autors, datums, temati.  1  

17. Jāņa atklāsmes grāmata: autors, datums, temati.  1 

18.  Jaunā derība ka “kanons”: “kanoniskums”; agrīnie kanoniskie saraksti. 1 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Apmeklējums – 30% 

Noslēguma eksāmens – 70%  

 

Literatūra (mācību literatūra) 

1.  (Eberhard and Erwin) Nestle--(Barbara and Kurt) Aland, Greek-English New 

Testament (Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 1981, 9
th

 edition 2001). 

2.  Martiņš Francmans, Dieva Vārds Āug: Ievads Jaunajā Derībā (Rīga: Luterisma 

mantojuma fonds, 2001; trans. The Word of the Lord Grows, St. Louis, MO: 

Concordia Publishing House, 1961). 

 

Literatūra (papildliteratūra) 

1.  Werner George Kūmmel, Introduction to the New Testament, revised edition, 

translated by Howard Clark Kee (Nashville, TN: Abingdon: 1975; Einleitung in das 

Neue Testament,17
th

 edition, 1971). 

2.  Donald Guthrie, New Testament Introduction (Downers Grove, Illinois: Inter-

Varsity Press, 1976). 

3. D.A. Carson, Douglas J. Moo, Leon Morris,  An Introduction to the New Testament 

(Grand Rapids, Michigan: Zondervan Publishing House, 1992). 

4.  Luke Timothy Johnson, The Writings of the New Testament: An Interpretation 

(Philadelphia: Fortress Press, 1986). 

 

Summary 

The canonical writings of the New Testament provide the authoritative witness 

of Christian faith and life. These writings are the “apostolic” testimony to the life and 

significance of Jesus Christ and are, therefore, considered by the church to be the 

Word of God and the revelation of God's will and purpose for humankind. As such, 

the writings of the New Testament have been the foundation documents for Christian 

thinking and proclamation, providing the rule and norm for all Christian theology. A 

thorough acquaintance with the writings of the New Testament is, therefore, essential 

to the education of all pastors and teachers of the church. 

This course is an introduction to the writings of the New Testament. Emphasis is 

placed on questions concerning authorship, date of writing, place of writing, historical 

context of writing, and an overview of central ideas and themes of each document. 

Class time will be dedicated to a selection of the most important of New Testament 
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writings, concentrating on the gospels and the major epistles. Assigned literature will 

cover the writings not discussed in the classroom setting. 

This course provides the foundation for all study of the New Testament which 

continues throughout the theological program of the Luther Academy.  Interpretation 

of the New Testament documents will be in view of the use of the New Testament in 

teaching and preaching and other pastoral work. 

 

 

Kursa nosaukums        Ievads dogmatikā 

Kredītpunkti:       1 

ECTS kredītpunkti:       1,5 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī):  16 

Zinātnes nozare:      Teoloģija 

Zinātnes apakšnozare:      Sistemātiskā teoloģija 

Lekciju stundu skaits:      16 

Kursa apstiprinājuma datums:      15.04.2009 

Institūcija, kura apstiprināja kursu:    Lutera Akadēmija 

Kursa autors: 

Mag. theol. Indulis Paičs 

Ekvivalentais studiju kurss  

Nav 

 

Kursa anotācija 

Mūsdienu filozofiskajā un teoloģiskajā kontekstā jautājums par kristīgās 

mācības un prakses pamatiem (atziņas pamatu) ir kļuvis īpaši nozīmīgs. 

Postmodernajai kultūrai raksturīgais skatījums noliedz iespēju nonākt pie absolūtas 

zināšanu drošības, kā arī apšauba iespēju atklāt kāda teksta (piem. Bībeles grāmatu) 

„sākotnējo nozīmi”. Tomēr Baznīcas teoloģiskā atbildība, sludinot Bauslību un 

Evaņģēliju, liek palikt pie Bībeles tradīcijas kā atklāsmes avota un veidot savu 

dogmatisko izpratni saskaņā ar to. Ievads dogmatikā meklē intelektuāli godīgu un 

apustuliskās tradīcijas priekšā uzticīgu pozīciju jautājumā par dogmatisko izteikumu 

bāzi. 

Luteriskajā Baznīcā vienīgā norma, kas nosaka visus kristīgās mācības un 

prakses jautājumus, ir no praviešiem un apustuļiem saņemtie Svētie Raksti. Savukārt, 

Svēto Rakstu skaidrojumā par pamatu tiek ņemts tas Rakstu mācības izklāsts, kāds tas 

atrodams luteriskās Baznīcas konfesionālajos dokumentos – Vienprātības grāmatā 

(Liber Concordiae), kas satur gan ekumēniskās, gan partikulārās ticības apliecības. 

Ticības apliecības neizsmeļ dogmatikas saturu, taču nosaka tās robežas un atbildību. 

Kursa mērķis ir sniegt ievadu teoloģijas (konkrēti – dogmatikas) uzdevumos 

un metodēs, liekot īpašu akcentu uz Svēto Rakstu nozīmi teoloģijas spriedumu 

veidošanā, kā arī uzsverot teoloģijas un teologa ciešo saistību ar Baznīcas 

dievkalpojumu dzīvi un kalpošanu. 

 

Rezultāti 

- svarīgāko teoloģijas (īpaši – dogmatikas) pamatjēdzienu pārzināšana 

- izpratne par Svēto Rakstu lietojumu dogmatikā un citās teoloģijas nozarēs 

- izpratne par ticības apliecību lietojumu dogmatikā 

- spēja orientēties attiecībā uz dogmatikas vietu un nozīmi Baznīcas kalpošanā 

Kursa nodarbību plāns 

1. Ievads. Teoloģijas jēdziens. Teoloģija un bibliskā tradīcija. 
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2. Teoloģija: zināšanu sistēma (Akv. Toms) un dzīves gudrība (M. Luters). Prāta un 

ticības attiecības. 

3. Teoloģija: Baznīcas konteksts. Ticības jēdziens. 

4. Epistemoloģija: Ko nozīmē – iepazīt Dievu? 

5. Svētie Raksti. Kanona jēdziens un pielietojums. 

6. Svēto Rakstu izpratne. Autoritāte un efektivitāte. 

7. Svēto Rakstu izpratne. Skaidrība un pietiekamība. 

8. Hermeneutika. Rakstu interpretācija. 

9. SEMINĀRS: Raksti skaidro Rakstus – ko tas nozīmē un kā tas notiek? 

10. Ticības apliecības. Simbols un valoda. 

11. Luterisma pamatprincipi I. Particula exclusiva 

12. Luterisma pamatprincipi II. Theologia crucis 

13. Teoloģijas sistēma. Modeļi un iespējas. 

14. Dogmatika uzdevumi un atbildība. 

15. SEMINĀRS – atkārtojums. 

16. Noslēguma pārbaudījums. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Lekciju apmeklēšana – 10% 

Piedalīšanās semināros – 20% 

Rakstisks noslēguma eksāmens – 70% 

 

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Ford, D. F., Theolgy. A Very Short Introduction. – Oxford: OUP, 1999 

2. Plāte, N., Kompendijs dogmatikā – R: Akadēmiskie teoloģiskie kursi, nepublicēts 

materiāls 

3. Bayer, O. Theology the Lutheran Way – Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans 

Publishing Company, 2007 

4. Schlink, E. Theology of the Lutheran Confessions. – Philadelphia: Muhlenberg 

Press, 1961 

5. Slenska, R. Baznīcas teoloģiskā atbildība. Pamati. Kritēriji. Robežas. – R: LMF, 

2004 

6. Elert, W. The Structure of Lutheranism. – Saint Louis: CPH, 1962 

 

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Theisen, G. Bible and Contemporary Culture. – Minneapolis: Fortress Press, 2007 

2. Braaten, C. E., Jenson, R. W. Christian Dogmatics. – Philadephia: Fortress, 1984, 

vol. i. 

3. Hart, T. Faith Thinking: The Dynamics of Christian Theology. – London: SPCK, 

1995 

4. Schneider-Flume, G. Grundkurs Dogmatik. – Göttingen: V&R, 2008 

5. Millers, Dž. Kristīgā dogmatika. – R:SR/LMF, 1999 

6. Maldonis, V. Evaņģēliskā dogmatika – R: Klints, 1994 

 

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

Concordia Journal 

Pro Ecclesiae 

Teoloģijas žurnāls 

 

Summary 
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This course is an introduction to the study of theology in general and dogmatics in 

particular. Its scope includes an introduction to basic theological vocabulary, the 

sources and resources of doing theology, theological method and responsibility, 

making strong emphasis on the authority of the Holy Scripture and confessional 

documents in the Lutheran Church and theological tradition. 

 

 

Kursa nosaukums      Luteriskās ticības apliecības I  

Kredītpunkti      2 

ECTS kredītpunkti     3 

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 32 

Zinātnes nozare     Teoloģija 

Zinātnes apakšnozare    Sistemātiskā un praktiskā teoloģija 

Kursa apstiprinājuma datums    15.04.2009 

Institūcija, kura apstiprināja kursu   Lutera Akadēmija 

Kursa autors 

Guntis Kalme, Dr. phil. 

Ekvivalentais studiju kurss  

Nav 

 

Kursa anotācija 

Studenti tiks iepazīstināti ar Luterisko ticības apliecību kursa I daļu: 

Ekumēniskajām apliecībām, Augsburgas ticības apliecību un tās Apoloģiju. Ticības 

apliecības tiek skatītas to tapšanas eklesiālajā un teoloģiskajā kontekstā. Kursā tiks 

uzsvērta kā apliecību teoloģisko ideju pārmantojamība no Senbaznīcas, tā arī to 

teoloģiskā un intelektuālā oriģinalitāte. Uz konkrēto tekstu bāzes studenti tiks motivēti 

raodši attīstīt kā savu teoloģisko argumentācijas, tā arī  pastorālās dotības, analizējot 

kā konkrētie teksti un teoloģiskās idejas palīdz mācītāja kalpošanā šodien.  

 

Rezultāti 

- Studenti iepazīsies ar Luterisko ticības apliecību apkopojuma – Vienprātības 

grāmatas (Liber Concordiae) Ekumēnisko ticības apliecību un Augsburgas 

ticības apliecības un tās Apoloģijas daļu, 

- Studenti attīstīs intelektuālās prasmes argumentēti pamatot savu pozīciju 

konfesionālos jautājumos mūsdienu kontekstā, 

- Studentiem tiks norādītas iespējas kā izmantot iegūtos teoloģiski-

konfesionālos ieskatus savā pastorālajā kalpošanā, 

- Studenti tiks motivēti skatīt LTA kā nozīmīgu Luteriskās Baznīcas 

konstituējošu un konsolidējošu faktoru un savas pastorālās personības 

attīstības komponentu tās kontekstā, 

 

Kursa nodarbību plāns 

1. Ievadnodarbība, avoti. LTA īsa vēsture un teksta struktūra 

2. Ekumēniskās ticības apliecības un to vieta un loma LTA; Apustuļu ticības 

apliecība 

3. Nīkajas ticības apliecība 

4. Atanāsija ticības apliecība 

5. Augsburgas ticības apliecība un tās Apoloģija: vēsture un struktūra 

6. CA un Ap priekšvārdi; CA, Ap. I (Par Dievu), II (Par iedzimto grēku), XIX 

(Par grēka cēloni), XVIII (Par brīvo gribu) 
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7. CA, Ap III (Par Dieva Dēlu), XXI (Par svēto pielūgšanu), IV (Par taisnošanu) 

8. CA, Ap IV (Par taisnošanu, turpin.) 

9. CA V, Ap VII, Ap VIII 

10. CA VI (Par jauno paklausību), Ap XX (Par ticību un labajiem darbiem) 

11. CA, Ap VII (Par Baznīcu), VIII (Kas ir Baznīca?) 

12. CA, Ap XIII (Par sakramentu lietošanu), IX (Par kristību), 

13. CA, Ap XXII (Par abiem svētā Vakarēdiena veidiem), X (Par tā Kunga 

mielastu), XXIV (Par misi), XI (Par bikti), XXV (Par grēksūdzi) 

14. CA, Ap XII (Par atgriešanos), XIV (Par Baznīcas kārtību), XV (Par Baznīcas 

rituāliem)  

15. CA, Ap XVI (Par valsts lietām), XVII (Par Kristus atnākšanu uz tiesu), 

16. CA, Ap XXIII (Par priesteru laulību), XXVI (Par ēdienu šķirošanu), XXVII 

(Par mūku solījumiem), XXVIII (Par Baznīcas varu); Noslēgums 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Nodarbību apmeklēšana un piedalīšanās plēnumos par izlasītajiem izdales 

materiāliem. (20%)  

Referāts, kas sagatavots balstoties uz izdales materiāliem un izlasīto literatūru. (40%)  

Eksāmens. (40%)  

 

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Vienprātības Grāmata, Liber Concordiae, Luterāņu ticības apliecības, R, AI, 

2001 

2. Māsmans D., red, Augsburgas ticības apliecība šodien, R, LMF, 2001 

3. Plāte N., Confessio Augustana tulkojums un iztirzājums, Rīga, Teoloģijas 

Seminārs, 1981. 

4. Hemnics M, Enhiridions, R., LMF, 2000. 

5. Zasse, H, Kas ir Luterisms? R., LMF, 1995 

6. Sanness K. Luteriskā ticība : Augsburgas ticības apliecības skaidrojums 

draudžu cilvēkiem — Rīga : Luteriskā mantojuma fonds, 1995. 

7. Brātens K,, Luteriskās teoloģijas principi, R., LU TF izdevniecība „Ceļš”, 

1997 

 

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Grane L, Augsburg Confession: A Commentary (Minneapolis: Augsburg 

Publishing House, 1987) 

2. Gassman G., The Fortress Introduction to the Lutheran Confessions 

(Minneapolis: Fortress Press, 1999) 

3. “Mantojums” - luteriskās teoloģijas žurnāls.  

4. „Dzīvības vārds” - populārs luteriskās teoloģijas žurnāls.  

 

Literatūra (03-ieteicamā literatūra) 

1. www.lelb.lv sk. sadaļas „Mēs esam”, „Mēs ticam”, „Baznīca kalpo”, „Garīgi 

raksti” 

2. www.lmf.lv sadaļa „Publikācijas” 

3. Concordia Journal (interneta portāls: 

http://www.csl.edu/Resources_Publications_PublicationArchives.aspx 

4. Concordia Theological Quarterly (interneta portāls: Concordia Theological 

Quarterly online: http://www.ctsfw.edu/ctq/ 

5. Logia, a Journal of Lutheran Theology 

http://www.lmf.lv/gramatas/augsburgas_ticiba.pdf
http://www.lmf.lv/gramatas/enhiridions.pdf
http://www.lelb.lv/
http://www.lmf.lv/
http://www.csl.edu/Resources_Publications_PublicationArchives.aspx
http://www.ctsfw.edu/ctq/
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6. Interneta resursi: Lutera raksti; luterāņu teologu raksti  “Vitenbergas projects” 

http://www.projectwittenberg.org/  

7. Lutheran Theology website: 

http://www.angelfire.com/ny4/djw/lutherantheology.html LTA teksti, dažādi 

raksti par luterisko teoloģiju 

 

Summary 

Lutheran Confessions I will introduce two important confessional documents 

of the Evangelical Lutheran Church, the Augsburg Confession and its Apology.  

These confessional documents will be presented within the context of their 

ecclesialogical and theological contexts.  The class will also show how the theological 

ideas presented in these documents are a continuation of the doctrines of the ancient 

church along with ideas originating from the period they were written.  It is hoped that 

the students would develop a respect for these confessional documents to support their 

personal theological development and their ability to serve as pastors in the 

congregations they will serve.  

 

 

Kursa nosaukums      Luteriskās ticības apliecības II 

Kredītpunkti      2 

ECTS kredītpunkti     3 

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 32 

Zinātnes nozare     Teoloģija 

Zinātnes apakšnozare    Sistemātiskā un praktiskā teoloģija 

Kursa apstiprinājuma datums    15.04.2009 

Institūcija, kura apstiprināja kursu   Lutera Akadēmija 

  

Kursa autors 

Doc. Guntis Kalme, Dr.phil. 

 

Kursa anotācija 

Studenti tiks iepazīstināti ar Luterisko ticības apliecību kursa II daļu: 

Šmalkades artikuliem, Traktātu, Mazo un Lielo katehismus, Konkordijas formulu. 

Ticības apliecības tiek skatītas to tapšanas eklesiālajā un teoloģiskajā kontekstā. Kursā 

tiks uzsvērta kā apliecību teoloģisko ideju pārmantojamība no Senbaznīcas, tā arī to 

oriģinalitāte. Uz konkrēto tekstu bāzes studenti tiks motivēti radoši attīstīt kā savu 

teoloģisko argumentācijas, tā arī  pastorālās dotības, analizējot kā konkrētie teksti un 

teoloģiskās idejas palīdz mācītāja kalpošanā.  

 

Rezultāti 

- Studenti iepazīsies ar Luterisko ticības apliecību apkopojuma – Šmalkades 

artikulu, Traktātu, Mazo un Lielo katehismu, Konkordijas formulas daļu 

saturu un argumentācijas loģiku. 

- Studenti attīstīs intelektuālās prasmes argumentēti pamatot savu pozīciju 

konfesionālos jautājumos mūsdienu kontekstā, 

- Studentiem tiks norādītas iespējas kā izmantot iegūtos teoloģiski-

konfesionālos ieskatus savā pastorālajā kalpošanā, 

- Studenti tiks motivēti skatīt LTA kā nozīmīgu Luteriskās Baznīcas 

konstituējošu un konsolidējošu faktoru un savas pastorālās personības 

attīstības komponentu tās kontekstā, 

http://www.projectwittenberg.org/
http://www.angelfire.com/ny4/djw/lutherantheology.html
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Kursa nodarbību plāns 

1) Šmalkaldes artikuli, - vēsture, teksta struktūra. Priekšvārds. I daļa Augstie 

ticības artikuli par dievišķo majestāti. II daļa, 1. artikuls [par Jēzu Kristu], 2. 

artikuls (Par misi, Par svēto piesaukšanu). 

2) 3. artikuls (Par satversmēm un klosteriem), 4. Artikuls (Par pāvestību); III 

daļa, 1. Artikuls (Par grēku) 

3) 2. Artikuls (Par bauslību), 3. Artikuls (Par atgriešanos), 4. (Par evaņģēliju) 

4) 5. Artikuls (Par kristību), 6. Artikuls (Par altāra sakramentu), 7. Artikuls (Par 

atslēgām), 8. Artikuls (Par grēksūdzi), 9. Artikuls (Par ekskomunikāciju), 10. 

Artikuls (Par ordināciju un aicinājumu), 

5) 11. Artikuls (Par priesteru laulībām), 12. Artikuls (Par baznīcu), 13. Artikuls 

(Par taisnošanu Dieva priekšā un labajiem darbiem), 14. Artikuls (Par klosteru 

solījumiem), 15. Artikuls (Par cilvēku tradīcijām) 

6) Traktāts, tā vēsture un teksta struktūra un analīze. 

7) Mazais katehisms, tā vēsture un teksta struktūra un analīze. 

8) Lielais katehisms, tā vēsture un teksta struktūra un analīze.  

9) Konkordijas formula, vēsture un teksta struktūra. Epitomes (Ep) un 

Pamatdeklarācijas (PD) priekšvārdi 

10) Ep., PD 1. Par iedzimto grēku, Ep., PD 2. Par brīvo gribu, 

11) Ep., PD 3. Par ticības taisnību Dieva priekšā, 

12) Ep., PD 4. Par labajiem darbiem, 5. Ep., PD Par bauslību un evaņģēliju, 

13) Ep., PD 6. Par bauslības trešo lietojumu, 7. Ep., PD Par Kristus svēto 

vakarēdienu, 

14) Ep., PD 8. Par Kristus personu, 

15) Ep., PD 9. Par Kristus nokāpšanu ellē, 10. Ep., PD Par Baznīcas ceremonijā, 

kuras sauc par adiaforām lietām, 

16) 11. Ep., PD Par Dieva mūžīgo iepriekšzināšanu un izredzēšanu, 12. Ep., PD 

Par citām herēzēm un sektām. Nobeigums. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Nodarbību apmeklēšana un piedalīšanās plēnumos par izlasītajiem izdales 

materiāliem. (20%)  

Referāts, kas sagatavots balstoties uz izdales materiāliem un izlasīto literatūru. (40%)  

Eksāmens. (40%)  

 

Literatūra (01-mācību literatūra) 

8. Vienprātības Grāmata, Liber Concordiae, Luterāņu ticības apliecības, R, AI, 

2001 

9. Zasse, H. Kas ir Luterisms? R., LMF, 1995 

10. Kalme G. Šmalkaldes ticības artikuliem – 460. “Svētdienas Rīts”, Nr. 2 -7, 

1997. 

11. Teigens, Bjorns V., Es ticu: Lutera Lielā un Mazā katehisma pētījums 

//Teoloģiskais žurnāls "Mantojums" R: LMF, 1994. - Nr. 1.-5. 

12. Teigens, Bjorns V., Es ticu: Šmalkaldes artikulu pētījums /"Mantojums" R: 

LMF, 1995. - Nr. 1.-3. 

Literatūra (02-papildliteratūra) 

5. Arand Ch. That I may be His own: An Overview of Luther’s Catechisms (St. 

Louis: Concordia Academic Press, 2000)  



 102 

6. Wengert T, A Formula for Parish Practice: Using the Formula of Concord in 

Congregations (Eerdmans, 2006) 

7. Gassman G. The Fortress Introduction to the Lutheran Confessions 

(Minneapolis: Fortress Press, 1999) 

8.  “Mantojums” - luteriskās teoloģijas žurnāls.  

9. „Dzīvības vārds” - populārs luteriskās teoloģijas žurnāls.  

Literatūra (03-ieteicamā literatūra) 

8. www.lelb.lv sk. sadaļas „Mēs esam”, „Mēs ticam”, „Baznīca kalpo”, „Garīgi 

raksti” 

9. www.lmf.lv sadaļa „Publikācijas” 

10. Concordia Journal (interneta portāls: 

http://www.csl.edu/Resources_Publications_PublicationArchives.aspx 

11. Concordia Theological Quarterly (interneta portāls: Concordia Theological 

Quarterly online: http://www.ctsfw.edu/ctq/ 

12. Logia, a Journal of Lutheran Theology 

13. Interneta resursi: Lutera raksti; luterāņu teologu raksti  “Vitenbergas projects” 

http://www.projectwittenberg.org/  

14. Lutheran Theology website: 

http://www.angelfire.com/ny4/djw/lutherantheology.html LTA teksti, dažādi 

raksti par luterisko teoloģiju 

 

Summary 

Lutheran Confessions II is the continuation of the Confessions I and will 

introduce such important confessional documents as the Smalkald articles, Treatise, 

Small and Large catechisms (very briefly), the Formula of Concord. These 

confessional documents will be presented within the context of their ecclesialogical 

and theological contexts.  The class will also show how the theological ideas 

presented in these documents are a continuation of the doctrines of the ancient 

church along with ideas originating from the period they were written.  It is hoped that 

the students would develop a respect for these confessional documents to support their 

personal theological development and their ability to serve as pastors in the 

congregations they will serve.  

 

 

Kursa nosaukums:     Laulības un ģimenes padomdošana 

Kredītpunkti:      2  

ECTS kredītpunkti:      3 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 32 

Zinātnes nozare     Teoloģija/Psiholoģija 

Zinātnes apakšnozare    Sistemātiskā un praktiskā teoloģija 

Lekciju stundu skaits     32 

Kursa apstiprinājuma datums    15.04.2009 

Institūcija, kura apstiprināja kursu:   Lutera Akadēmija 

Kursa autors: 

 

Ekvivalentais studiju kurss  

Nav 

 

http://www.lelb.lv/
http://www.lmf.lv/
http://www.csl.edu/Resources_Publications_PublicationArchives.aspx
http://www.ctsfw.edu/ctq/
http://www.projectwittenberg.org/
http://www.angelfire.com/ny4/djw/lutherantheology.html
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Kursa anotācija 

Ģimenes ir attiecību tīmekļi, kuros, patīk tas vai nē, lielākā vai mazākā mērā ir 

iesaistīti praktiski visi uz Zemes dzīvojošie cilvēki. Ģimene ir kas vairāk kā 

bioloģiski, sociāli un/vai psiholoģiski saistīts indivīdu kopums. Sākot ar 20. gadsimta 

vidu runājot par ģimeni tiek lietots vārds sistēma. Līdz 20. gadsimta 

septiņdesmitajiem gadiem Rietumu puslodē ir jau attīstījusies un sevi pilnībā 

pieteikusi ģimenes sistēmiskā psihoterapija, kas vismaz sākotnēji balstoties 

kibernētiskajā epistemoloģijā līdz mūsdienām ir izaugusi un attīstījusies par 

patstāvīgu paradigmu, kas tiecas aprakstīt, modelēt un koriģēt ģimenē notiekošos 

procesus kā individuāli, tā kolektīvi.  

Šī kursa ietvaros studenti apgūs ģimenes psiholoģijas pamatus, kā arī tiks 

iepazīstināti ar tādiem ģimenes psiholoģijā un konsultēšanā lietotiem jēdzieniem kā 

ģimenes dzīves cikls, ģimenes dabiskās krīzes, simptomātiskais cikls, novecošana, 

ģimenes locekļa zaudēšana u.tml. Tiks aplūkotas arī tādas pāru un ģimeņu 

konsultēšanas metodes kā reflektējošā komanda, cirkulārie jautājumi, diādisko 

attiecību atvēršanas transakcija, ģimenes rekonstrukcija u.c. 

Šajā kursā studenti ir aicināti spert pirmo soli virzienā uz kompetentu un 

konstruktīvu iesaisti dialogā ar ģimenes psiholoģiju un konsultēšanu, kā arī ģimenes 

psiholoģijas paradigmā lietoto jēdzienu un metožu izvērtēšanu Luteriskās dogmatikas 

un teoloģiskās antropoloģijas kontekstā.  

 

Rezultāti 

-zināt ģimenes psiholoģijas pamatterminus  

-zināt ģimenes sistēmiskās psihoterapijas galveno skolu un virzienu pamatnostādnes  

-spēt salīdzināt un izvērtēt ģimenes psiholoģijas un kristīgās teoloģijas 

antropoloģiskās un metodoloģiskās nostādnes  

- orientēties plašāk pielietotajās ģimenes terapijas intervencēs un metodēs 

 

Kursa nodarbību plāns 

1. Ievads. 2  

2. Ieskats ģimenes psiholoģijas vēsturē. 2  

3. Nozīmīgākie nozares autori un viņu devums terapeitiskajā darbā ar ģimeni. 2 

4. Cilvēks ģimenes sistēmiskajā paradigmā un kristīgajā teoloģijā. 4 

5. Personības psiholoģija. 2  

6. Ieskats vecumposmu psiholoģijā. 2 

7. Ģimenes veidošanās. Motīvi un pseidomotīvi. 1 

8. Genogramma. Tās iespējamā pielietojamība darbā ar ģimeņu locekļiem baznīcā. 4 

9. Ģimene kā laikā mainīga sistēma. Ģimenes dzīves cikls. 1 

10. Ģimenes novērtējums. 1 

11. Ģimenes rekonstrukcija. Lomas un pasūtījumi ģimenē. 1 

12. Ģimenes konsultanta loma un ietekme: vidutājs, diplomāts, režisors, vientuļais 

ceļinieks, garīdznieks. 1 

13. Pozitīvā pārdefinēšana (positive reframing) un simptoma parakstīšana. 1  

14. Mājas darbi un vēstuļu rakstīšana. 1 

15. Lomu spēles un ģimenes skulptūra. 2 

16. Smilšu terapijas elementu izmantošana ģimenes konsultēšanā. 2 

17. Noslēguma eksāmens. 1 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Apmeklējums – 20%  
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Noslēguma eksāmens - 50%  

Referāts – 30%  

 

 

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Karpova, Ā. Ģimenes psiholoģija. – R: Raka, 2006. 

2. Wright, H.N. Marriage Counseling. – Ventura, CA: Regal Books, 1995. 

3. L’Abate, L., Ganahl, G. and Hansen, J.C. Methods of Family Therapy.- Engelwood 

Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1986.  

4. Karpova, Ā. Personības psiholoģiskās teorijas un to radītāji. – R: Zvaigzne ABC, 

1998.  

5. Goldenberg, I & Goldenberg, H. Family Therapy: An Overview.- Pacific Grove, 

CA: Brooks/Cole Publishing Compalny, 1991. 3rd. Ed.  

 

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Psiholoģijas vārdnīca. – R: Mācību grāmata, 1998.  

2. Friedman, E.H. Generation to Generation: Family Process in Church and 

Synagogue. – New York: The Guilford Press, 1985. 

3. Imber-Black, E., Roberts, J., Whiting, R.A. eds. Rituals in Families and Family 

Therapy.- New York: W.W. Norton, 1988.  

4. Worthington, E.L. Marriage Counseling: A Christian Approach to Counseling 

Couples. – Downers Grove, Il: InterVarsity Press, 1989.  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Psiholoģijas pasaule  

2. Journal of Marital and Family Therapy 

 

Summary 

Families are webs into which we are embedded for better or worse. Virtually all 

human beings inhabiting the Earth are in some way a part of the family webs. Family 

is more than just a collection of individuals in a social and/or psychological sense. 

Beginning the middle of the 20th century the term system is applied to family. Before 

the end of the 70-ties of the past century the family systems therapy, initially based in 

the cybernetic epistemolgy has grown to be a paradigm in its own right, which offers 

a way to describe, model and modify the processes that take place within the family 

both individually and collectively.  

This class will help the students to become acquainted with the foundations of 

family psychology, as well as will introduce them to such widely used terms in family 

therapy as family life cycle, crises in the family life cycle, the symptomatic cycle, 

ageing, loss of a family member, etc. Attention will also be given to such widely 

accalimed methods of family therapy as reflective team, circular questions, the 

opening gambit, family reconstruction, etc.  

This class is an invitation to the students to make the first step towards competent 

and constructive involvement in the dialogue with the family psychology and family 

systemic therapy, as well as to evaluate the intervention methods and strategies of 

family therapy in the context of Lutheran theology and Biblical anthropology.  

 

 

Kursa nosaukums:       Dogmatika I 

Kredītpunkti:         3 

ECTS kredītpunkti:        4.5 
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Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī):   48 

Zinātnes nozare:       Teoloģija 

Zinātnes apakšnozare:      Sistemātiskā teoloģija 

Lekciju stundu skaits:       48 

Kursa apstiprinājumi datums:     15.04.2009 

Institūcija, kura apstiprināja kursu:      Lutera Akadēmija 

Kursa autors: 

Doc. Guntis Kalme, Dr.phil. 

 

Ekvivalentais studiju kurss: 

Nav 

 

Kursa anotācija 

Dogmatisko teoloģiju (dogmatiku) var uzskatīt par sistemātiskās teoloģijas 

apakšdisciplīnu, kuras mērķis ir kristīgās ticības izzināšana. Kā viena no katoliskās 

(universālās) kristīgās tradīcijas izpausmēm Luteriskā dogmatika tiecas pētīt un 

aprakstīt kristīgo ticību sekojot gan ekumeniskajām, gan Luteriskajām baznīcas 

ticības apliecībām, gan arī patristikā apkopotajiem ticības skaidrojumiem. Taču, 

dogmatiskajai teoloģijai nav raksturīga vienīgi aprakstoša pieeja. Dogmatiskā 

teoloģija nodarbojas arī ar kristīgās ticības nozīmes un ietekmes pētniecību. Līdz ar to 

var sacīt, ka dogmatiskā teoloģija ir savā būtībā izteikti doksoloģiska. Dogmatika 

reflektē par kristīgo ticību un tās nozīmīgumu ņemot par pamatu Svētos Rakstus kā 

Dieva atklāsmi, baznīcas ticības apliecību korpusu, liturģiju un pasludināšanu. 

Dogmatiskā teoloģija nenodarbojas ar reliģijas filozofijas jautājumiem. Tā nepēta 

kādu reliģisku „kategoriju” kā universālu cilvēka eksistencei līdzejošu fenomenu, bet 

gan īpašo Dieva atklāsmi, kas pierakstīta Svētajos Rakstos. Dogmatika nav arī kāda 

reliģijas psiholoģijas apakšnozare. Tā nepēta ticību kā cilvēka reliģiskās apziņas vienu 

no aspektiem, bet apraksta ticību Dievam un Viņa darbam caur Jēzus Kristus personu.  

Šajā kursā studenti tiks iepazīstināti ar kristīgās ticības fundamentālajām 

mācībām. Īpaša uzmanība tiks pievērsta mācībai par Dievu kā Trīsvienību – Tēvu, 

Dēlu un Svēto Garu, kā arī Dieva kā visu redzamo un neredzamo lietu radītāja 

darbības aprakstam. Īpaša uzmanība tiks pievērsta jautājumiem, kas attiecas uz 

kristīgās ticības vienotību, kas savukārt ir saistīta ar atziņu, ka kristietība vienmēr ir 

ticējusi tikai vienam Dievam un viņa darbam. Tāpat īpaša uzmanība tiks pievērsta arī 

nostādnei, ka jebkura reflektēšana par ticību ir doksoloģiska. Tas nozīmē, ka 

dogmatiskā teoloģija nevar tikt uzskatīta par zinātniski objektīvu Dieva kā „objekta” 

pētniecības nozari. Tā vietā dogmatiskā teoloģija runā par Dievu un Viņa vēstījumu 

mums. Līdz ar to ticība tiek izprasta kā apliecinājums un lūgšana (lex orandi statuat 

legem credendi). Visbeidzot, šajā kursā studenti tiks iepazīstināti atsevišķiem 

vēsturiskiem teoloģiskiem dokumentiem un tekstiem, kuri kalpos kā paraugi katoliski-

ekumēniskam teoloģiskam diskursam. Īpaša uzmanība tiks pievērsta tādiem tekstiem 

kā Mārtiņa Lutera darbi, Luterāņu konfesionālie raksti, un Luterāņu tradīciju 

paskaidrojoši teksti.  

 

Rezultāti 

- zināšanas par kristīgās ticības pamata doktrīnu veidošanos 

- spēja labi izprast un pielietot kristīgās ticības pamata doktrīnas 

- izpratne par kristīgās mācības nozīmi cilvēku dzīvēs un ticības ceļojumā 

- izpratne par kristietības galveno doktrīnu kā nepieciešamību svētrunu gatavošanā un 

sprediķošanā 
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- papildinātas un nostiprinātas zināšanas par Luteriskajam ticības apliecībām kā par 

precīzu un kristīgajai ticībai atbilstošu konfesionālu rakstu kopumu 

- nostiprināta pārliecība par aicinājumu kalpot kā mācītājam Latvijas Evaņģēliski – 

Luteriskajā baznīcā 

Kursa nodarbību plāns 

1. Ievads: metode un perspektīva; kā pareizi domāt un runāt par Dievu?  3 

2. Dabiskās zināšanas par Dievu  2  

3. Atklāsmē pieejamās zināšanas par 2 

4. Viens Dievs: Tēvs, Dēls, Svētais Gars – klasiskais Dieva definēšanas veids. Bībelē 

sniegtais Trīsvienības doktrīnas pamatojums 3 

5. Viedokļu atšķirības Trīsvienības jautājumā, terminoloģija. Monarhiānisms, 

ariānisms, pneimatomahiānisms. Nīkajas – Konstantinopoles (A.D. 381) ticības 

apliecības  4 

6. Viens Dievs: Dievs Tēvs (bibliskā un tradicionālā pieejas)  3 

7. Viens Dievs: Dievs Dēls (diskusijas par homoousia terminu; bibliskā un 

tradicionālā pieejas)  4 

8. Viens Dievs: Dievs Svētais Gars (bibliskā un tradicionālā pieejas; filioque)  3 

9. Dieva īpašības (atribūti)– definīcijas un klasifikācija  4 

10. Radīšanas doktrīna: bibliskais pamatojums (Gen 1-2; Ēbr 11:3; Ps 8; 19; 29; 65; 

104)  3 

11. Creatio ex nihilo : Dievs rada, cilvēks tiek radīts  3 

12. Radīšanas  doktrīna: dievišķā providence un vadība  3 

13. Radīšanas  doktrīna: laulība; darbs; aicinājums; valdība  3 

14. Radīšanas  doktrīna: kristiloģija un antropoloģija  3 

14. Radīšanas  doktrīna: jaunā radīšana (kristība, eiharistija, sludināšana, liturģija)  3 

15. Radīšanas  doktrīna: augšāmcelšanās no mirušiem  2 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Apmeklējums – 30% 

Noslēguma eksāmens – 70%  

 

Literatūra (mācību literatūra) 

1. Vienprātības Grāmata: Liber Concordia. Luterāņu ticības apliecības (Rīga: 

Augsburgas Institūts, 2001). 

2. Martin Chemnitz, Loci Theologici, volume I, translated by J. A. O. Preus (St. 

Louis: Concordia Publishing House, 1989). 

3. Edmund Schlink, Theology of the Lutheran Confessions, translated by Paul F. 

Koehneke and Herbert J. A. Bouman (Phildelphia: Fortress Press, 1961). 

4. Martin Luther,  “Confession of 1528”  (LW 37:360-63; 365-66) 

5. John of Damascus, De fidei orthodoxa I.1-4 (NPNF, 2nd, 9:1-4) 

6. Athanasius, Contra Arianos I.21-22  (NPNF 2 4:318-19) 

7. Athanasius, De Decretis 18-27  (NPNF 2 4:161-69) 

 

Literatūra (papildliteratūra) 

1. Robert D. Preus. The Theology of Post-Reformation Lutheranism, vol. II: God and 

His Creation (Saint Louis/London: Concordia Publishing House, 1972). 

2. Jacob Heerbrand, Compendium Theologiae: methodi quaestionibus tractatum 

(Tubingae : Excudebat Georgius Gruppenbachius, 1575). 

3. Werner Elert, The Structure of Lutheranism, volume one: The Theology and 

Philosophy of Life of Lutheranism Especially in the Sixteenth and Seventeenth 
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Centuries, translated by Walter A. Hansen (St. Louis/London: Concordia Publishing 

House, 1962). 

4. Gustav Aulen, The Faith of the Christian Church, translated by Eric H. Wahlstrom 

and G. Everett Arden (Philadelphia: The Muhlenberg Press, 1948). 

5. Edmund Schlink, Oekumenische Dogmatik: Grundzüge, 2 Auflage (Göttingen: 

Vandenhoeck & Ruprecht, 1985). 

6. Wolfhart Pannenberg, Systematic Theology, volume 1, translated by Geoffrey W. 

Bromiley (Grand Rapids, Michigan: William B. Eerdmans, 1991). 

7. Francis Pieper, Christian Dogmatics, volume 1 (St. Louis: Concordia Publishing 

House, 1950). 

8. Bengts Heglunds, Teoloģijas Vēsture (Rīga: Augsburgas Apliecības Institūts, 

1997). 

9. Gustav Wingren, Creation and Law, translated by Ross Mackenzie (Edinburg: 

Oliver & Boyd; Philadelphia: Muhlenberg Press, 1961). 

 

Summary 

Dogmatic theology may be understood as a subset of systematic theology 

which has as its object of study the Christian faith. As an expression of the catholic 

tradition, Lutheran dogmatics has as its object of study the Christian faith as it has 

been confessed in the ecumenical creeds and in the Lutheran Confessions and as it has 

been explained by the fathers of the church from the beginning. Dogmatic theology 

does not merely have a descriptive function. Dogmatic theology also articulates the 

meaning and significance of the Christian faith. Dogmatic theology, therefore, has a 

distinct doxological character. It thinks about the Christian faith and expresses the 

significance of Christian faith on the basis of the Scriptures as the revelation of God's 

Word and through the witness of the church's creeds, liturgy and proclamation. 

Dogmatic theology is not a philosophy of religion, for it intends to investigate the 

specific revelation of God given in the Holy Scriptures and not the “category” of 

religion as a common spiritual reality of human experience. Nor is dogmatic theology  

a form of psychology of religion, for it intends to understand faith as a belief in God 

and his work in Christ and not faith as an aspect of the human religious 

consciousness. 

This course introduces the student to the fundamental teachings of the 

Christian faith. Specifically it is an introduction to the teaching about God as the 

Triune God—Father, Son and Holy Spirit—and to the work of God as the Creator of 

all things visible and invisible. This course emphasizes the unity of Christian faith as 

arising from the fact that Christian faith is always in the one God and his work. 

Moreover, this course emphasizes the fact that all thinking about faith is doxological, 

that is, dogmatic theology is not objective as a scientific, rational account of God as 

“object.” Rather, dogmatic theology intends to speak of God as He has spoken to us 

and to articulate faith as confession and prayer (lex orandi statuat legem credendi). 

Finally, this course introduces the student to select but important primary texts from 

the church's history as examples of catholic-ecumenical dogmatic theology. Emphasis 

will be given to texts from Martin Luther, the Lutheran Confessions, and the Lutheran 

theological tradition. 
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Kursa nosaukums       Dogmatika II  

 

Kredītpunkti       3 

ECTS kredītpunkti      4,5 

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)  48 

Zinātnes nozare      Teoloģija 

Zinātnes apakšnozare    Sistemātiskā un praktiskā teoloģija 

Kursa apstiprinājuma datums     15.04.2009 

Institūcija, kura apstiprināja kursu    Lutera Akadēmija 

Kursa autors 

Doc. Guntis Kalme, Dr. phil. 

Ekvivalentais studiju kurss: 

Nav 

 

Kursa anotācija 

Šajā kursā students tiks iepazīstināts ar Dogmatikas II sadaļu - Kristoloģiju. 

Studenti tiks iepazīstināti ar pamatpieejām mūsdienu kristoloģijas pētniecībā; pēc īsa 

kristoloģijas vēsturiskā ievada galvenais kursa uzsvars tiks likts uz klasiskās 

kristoloģijas paradigmas – Jēzus Kristus personu un tās darbu izvērstu izskaidrojumu. 

Īpaša uzmanība tiks veltīta Nīkajas – Konstantinopoles apliecībai kā kristoloģjas 

organizējošam principam, saistot kopā Kristus trīs amatus un divus stāvokļus. 

Semināros tiks pilnveidotas studentu prasmes uzstādīt akadēmiski pilnvērtīgus 

jautājumus un sniegt argumentētas atbildes, kā arī prasme strādāt ar tekstu, to analizēt. 

Īpaša uzmanība tiks pievērsta kristoloģijas pastorālteoloģiskai un poimēniskai 

pielietojamībai. 

 

Rezultāti 

- Studenti iepazīsies ar Kristoloģijas skripturālajiem, klasiski-senbaznīciskajiem 

un luteriskajiem pamatiem, kā arī mūsdienu pieejām kristoloģiskjā pētniecībā, 

- Studenti attīstīs intelektuālās prasmes argumentēti pamatot savu pozīciju 

kristoloģiskos jautājumos, 

- Studenti apgūs prasmi pielietot kristoloģiskās atziņas pastorālteoloģiskai 

kalpošanai 

- garīgās aprūpes teoloģiju pamatojoties uz Vecās un Jaunās derības Svētajiem 

Rakstiem.  

 

Kursa nodarbību plāns 

1. Ievads kursā. Kristoloģijas priekšmets, metodes, to vēsturiskais apskats.  3 

2. Kristoloģijas vēsturiskais apskats       3 

3. Pestīšanas plāns; pestīšanas nepieciešamība; Dieva universālās pestīšanas nodoms, 

izredzētība.          3 

4. Pestīšanas bibliskie modeļi; Kristus – Pestītājs; Viņa tituli.   3 

5. Jēzus Kristus manifestācijas vēsturiskie un pārvēsturiskie aspekti; universālais un 

kosmoloģiskais.          3 

6. Jēzus Kristus statiskais raksturojuma veids. Mācība par Jēzus Kristus personu. 3 

7. Atribūtu komunikācija; tās veidi.       3 

8. Jēzus Kristus dinamiskais raksturojuma veids. Mācība par Jēzus Kristus diviem 

esības stāvokļiem.          3 

9. Jēzus Kristus pazemošanās stāvokļa raksturojums.    3 

10. Jēzus Kristus paaugstināšanās stāvokļa raksturojums.    3 
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11. Mācība par Jēzus Kristus amatiem; Trīs kalpošanas veidi kā Kristus starpnieka 

darba organizatoriskais princips       3 

12. Jēzus Kristus profētiskais amats       3 

13. Jēzus Kristus priesteriskais amats.       3 

14. Jēzus Kristus priesteriskais amata izpildes sekas: satisfakcija, samierināšana, 

izpirkšana,           3 

15. Jēzus Kristus ķēnišķais amats; varas, žēlastības un godības valstība   3 

16. Kristoloģijas iespējamās poimēniskās aplikācijas. Konsultatīvas pārrunas par 

kursa projektu.         3 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Nodarbību apmeklēšana un piedalīšanās semināros par izlasītajiem izdales 

materiāliem. (20%)  

Referāts, kas sagatavots balstoties uz izdales materiāliem un izlasīto literatūru. (40%)  

Eksāmens. (40%)  

 

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Chemnitz M. Loci Communes vol.1. (St. Louis: CPH, 1989) 

2. Oden T. The Word of Life: Systematic Theology. vol. two (San Francisko: Harper, 

1992) Braaten C., Jenson R., eds. Christian dogmatics, vols. 1 and 2 (Philadelphia: 

Fortress Press, 1984)  

3. Thielicke H. The Evangelical Faith. Vol. Two: The doctrine of God and of Christ 

(Edinburgh: T&T Clark, 1997)  

4. McIntyre J. The Shape of Soteriology: Studies in the Doctrine of the Death of 

Christ (Edinburgh: T&T Clark, 1995) 

5. Morris L The Atonement: its Meaning and Significance (Leicester: IVP, 1985) 

 

Literatūra (02-papildliteratūra)  
1. Aulen, G. Christus Victor: an Historical study of the Three Main types of the Idea 

of Atonement (New York: Macmillan, 1986) 

2. Hoenecke A. Evangelical Lutheran Dogmatics, vol. III (Milwaukee: Northwestern 

Publishing House, 2003) 

3. Skarsaune O. Incarnation: Myth or Fact? (St. Louis: CPH, 1991) 

4. Siggins J. Martin Luther’s Doctrine of Christ (London: Yale UP, 1970) 

5. Sabourin L. Christology: Basic Texts in Focus (New York: Alba House,  1984) 

6. Norris R. The Christological Controversy (Philadelphia: Fortress Press, 1980)  

7. Scaer D. Christology (Ft. Wayne: The International Foundation for Lutheran 

Confessional Research, 1999),  

8. O’Collins G. Christology: A Biblical, Historical, and Systematical Study of Jesus 

(Oxford, Oxford UP, 1995) 

9. Gunton C. Father, Son and Holy Spirit: Essays toward a fully Trinitarian Theology 

(London: T&T Clark, 2003) 

 

Literatūra (03-ieteicamā papildliteratūra) 

1. Forde G. On Being a Theologian of the Cross: Reflections on Luther’s Heidelberg 

Disputation, 1518 (Grand Rapids: Eerdmans, 1997) 

2. Frei H. The Identity of Jesus Christ: the Hermeneutical Bases of Dogmatic 

Theology (Eugene: Wipf and Stock Publishers, 1997)  

3. Schwarz H. Christology (Grand Rapids: Eerdmans,1998) 
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4. Schaller J. Biblical Christology: a Study in Lutheran Dogmatics (Milwaukee: 

Northwestern Publishing House, 1981 

 

Summary 

This course will introduce the student to the second part of Christian 

dogmatics -- Christology.  Following a brief historical introduction, the class will 

emphasis the classical christological paradigm: The person of Jesus Christ and His 

work of salvation. Special attention will be given to the Nicean-Constantinopolian 

Creed as the unifying principle behind the understanding of the three offices and the 

two stages of Christ.  The worshops will challenge the student to ask theological 

questions and provide thoughtful answers to these questions to develop their skills in 

textual analysis.  The christological truths presented in this class will also applied to 

the fields of pastoral theology and pastoral counseling.   

 

 

Kursa nosaukums:      Dogmatika III 

Kredītpunkti:        3 

ECTS kredītpunkti:       4.5 

Apjoms (akadēmisko kontakstundu skaits semestrī):  48 

Zinātnes nozare:      Teoloģija 

Zinātnes apakšnozare:     Sistemātiskā teoloģija 

Lekciju stundu skaits:      48 

Kursa apstiprinājuma datums:    15.04.2009 

Institūcija, kura apstiprināja kursu:     Lutera Akadēmija 

 

Kursa autors: 

Doc. Guntis Kalme, Dr. phil. 

Ekvivalentais studiju kurss: 

Nav 

 

Kursa anotācija 

Dogmatisko teoloģiju (dogmatiku) var uzskatīt par sistemātiskās teoloģijas 

apakšdisciplīnu, kuras mērķis ir kristīgās ticības izzināšana. Kā viena no katoliskās 

(universālās) kristīgās tradīcijas izpausmēm Luteriskā dogmatika tiecas pētīt un 

aprakstīt kristīgo ticību sekojot gan ekumeniskajām, gan Luteriskajām baznīcas 

ticības apliecībām, gan arī patristikā apkopotajiem ticības skaidrojumiem. Taču, 

dogmatiskajai teoloģijai nav raksturīga vienīgi aprakstoša pieeja. Dogmatiskā 

teoloģija nodarbojas arī ar kristīgās ticības nozīmes un ietekmes pētniecību. Līdz ar to 

var sacīt, ka dogmatiskā teoloģija ir savā būtībā izteikti doksoloģiska. Dogmatika 

reflektē par kristīgo ticību un tās nozīmīgumu ņemot par pamatu Svētos Rakstus kā 

Dieva atklāsmi, baznīcas ticības apliecību korpusu, liturģiju un pasludināšanu. 

Dogmatiskā teoloģija nenodarbojas ar reliģijas filozofijas jautājumiem. Tā nepēta 

kādu reliģisku „kategoriju” kā universālu cilvēka eksistencei līdzejošu fenomenu, bet 

gan īpašo Dieva atklāsmi, kas pierakstīta Svētajos Rakstos. Dogmatika nav arī kāda 

reliģijas psiholoģijas apakšnozare. Tā nepēta ticību kā cilvēka reliģiskās apziņas vienu 

no aspektiem, bet apraksta ticību Dievam un Viņa darbam caur Jēzus Kristus personu.  

Šajā kursā studenti tiks iepazīstināti ar kristīgās ticības fundamentālajām 

mācībām. Īpaša uzmanība tiks veltīta Svētā Gara personai un darbībai, taisnošanai, 

svētdarīšanai, kristību sakramentam, Svētajam vakarēdienam, Baznīcai un tās 

kalpošanai. Sīkāk tiks iztirzāti jautājumi, kas saistīti ar iepriekšminētajām tēmām, 
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piemēram, iedzimtais grēks, brīvā griba, nāve, filioque, u. tml. Šajā kursā studenti tiks 

iepazīstināti arī ar atsevišķiem vēsturiskiem teoloģiskiem dokumentiem un tekstiem, 

kuri kalpos kā paraugi katoliski-ekumēniskam teoloģiskam diskursam. Īpaša 

uzmanība tiks pievērsta tādiem tekstiem kā Mārtiņa Lutera darbi, Luterāņu 

konfesionālie raksti, un Luterāņu tradīciju paskaidrojoši teksti.  

 

 

 

Rezultāti 

- zināšanas par kristīgās ticības pamata doktrīnu veidošanos 

- spēja labi izprast un pielietot kristīgās ticības pamata doktrīnas 

- izpratne par kristīgās mācības nozīmi cilvēku dzīvēs un ticības ceļojumā 

- izpratne par kristietības galveno doktrīnu kā nepieciešamību svētrunu gatavošanā un 

sprediķošanā 

- papildinātas un nostiprinātas zināšanas par Luteriskajam ticības apliecībām kā par 

precīzu un kristīgajai ticībai atbilstošu konfesionālu rakstu kopumu 

- nostiprināta pārliecība par aicinājumu kalpot kā mācītājam Latvijas Evaņģēliski – 

Luteriskajā baznīcā 

 

Kursa nodarbību plāns 

1 .Svētais Gars: Biblisks pieradījums un pamatojums   3 

2. Svētais Gars: dievība; Gars kā persons – klasiskā un tradicionālā literatūrā   3 

3. Svētais Gars: Radītājs un Svētitājs – klasiskā un tradicionālā literatūrā   3 

4. Svētais Gars: Filioque – vēsture un teoloģija  3 

5. Grēks un Nāve  3 

6. Svētā Gara darbs: Taisnošana  5 

7. Žēlastība un ticība  2 

8. Svētā Gara darbs: Mācītāja amats; sludināšana; ordinācija  4 

9. Svētā Gara darbs: Svētā Kristība; bērnu kristība  4 

10. Svētā Gara darbs: Vakarēdiens  3 

11. Svētā Gara darbs: Svētdarīšana  3 

12. Baznīca: viena, svēta, katoliska, apustuliska   4 

13. Jauna Paklausība un labi darbi   3 

14. Grēksūdze  2 

15. Brīvā griba   2 

16. Mūžīgā dzīve  1 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Apmeklējums – 30% 

Noslēguma eksāmens – 70%  

 

Literatūra (mācību literatūra) 

1. Vienprātības Grāmata: Liber Concordia. Luterāņu ticības apliecības (Rīga: 

Augsburgas Institūts, 2001). 

2. Martin Chemnitz, Loci Theologici, volume II, translated by J. A. O. Preus (St. 

Louis: Concordia Publishing House, 1989). 

3. Edmund Schlink, Theology of the Lutheran Confessions, translated by Paul F. 

Koehneke and Herbert J. A. Bouman (Phildelphia: Fortress Press, 1961). 

4. Edmund Schlink, The Doctrine of Baptism, translated by Herbert J. A. Bouman 

(Saint Louis: Concordia Publishing House, 1972). 
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5. Martin Chemnitz, The Lord's Supper, translated by J. A.O. Preus (Saint Louis, MO: 

Concordia Publishing House, 1979). 

6. Martin Luther, Sermon on the Creed (LW 51:166-69) 

 

Literatūra (papildliteratūra) 

1. Jacob Heerbrand, Compendium Theologiae: methodi quaestionibus tractatum 

(Tubingae : Excudebat Georgius Gruppenbachius, 1575) 

2. Werner Elert, The Structure of Lutheranism, volume one: The Theology and 

Philosophy of Life of Lutheranism Especially in the Sixteenth and Seventeenth 

Centuries, translated by Walter A. Hansen (St. Louis/London: Concordia Publishing 

House, 1962). 

3. Gustav Aulen, The Faith of the Christian Church, translated by Eric H. Wahlstrom 

and G. Everett Arden (Philadelphia: The Muhlenberg Press, 1948). 

4. Edmund Schlink, Oekumenische Dogmatik: Grundzūge, 2 Auflage (Gōttingen: 

Vandenhoeck & Ruprecht, 1985). 

5. Wolfhart Pannenberg, Systematic Theology, volume 3, translated by Geoffrey W. 

Bromiley (Grand Rapids, Michigan: William B. Eerdmans; Edinburgh: T. & T. Clark, 

1998). 

6. Francis Pieper, Christian Dogmatics, volume 3 (St. Louis: Concordia Publishing 

House, 1953). 

7. Adolf Kōberle, The Quest for Holiness: A Biblical, Historical and Systematic 

Investigation, translated by John C. Mattes (Minneapolis, MN: Augsburg Publishing 

House, 1964). 

8. Basil of Caesarea, On the Holy Spirit (NPNF, 2nd, 8:1-50 ) 

9. H[enry] B[arcley] Swete, On the History of the Doctrine of the Procession of the 

Holy Spirit From the Apostolic Age to the Death of Charlemagne (Cambridge: 

Deighton, Bell, and Co.; London: George Bell and Sons, 1876). 

10. Hermann Sasse, This Is My Body: Luther's Contention for the Real Presence in 

the Sacrament of the Altar (Minneapolis, MN: Augsburg Publishing House, 1959). 

11. Jonathan D. Trigg, Baptism in the Theology of Martin Luther (Boston/Leiden: 

Brill Academic Publishers, 1994). 

 

Summary 

Dogmatic theology may be understood as a subset of systematic theology 

which has as its object of study the Christian faith. As an expression of the catholic 

tradition, Lutheran dogmatics has as its object of study the Christian faith as it has 

been confessed in the ecumenical creeds and in the Lutheran Confessions and as it has 

been explained by the fathers of the church from the beginning. Dogmatic theology 

does not merely have a descriptive function. Dogmatic theology also articulates the 

meaning and significance of the Christian faith. Dogmatic theology, therefore, has a 

distinct doxological character. It thinks about the Christian faith and expresses the 

significance of Christian faith on the basis of the Scriptures as the revelation of God's 

Word and through the witness of the church's creeds, liturgy and proclamation. 

Dogmatic theology is not a philosophy of religion, for it intends to investigate the 

specific revelation of God given in the Holy Scriptures and not the “category” of 

religion as a common spiritual reality of human experience. Nor is dogmatic theology  

a form of psychology of religion, for it intends to understand faith as a belief in God 

and his work in Christ and not faith as an aspect of the human religious 

consciousness. 
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This course introduces the student to the fundamental teachings of the 

Christian faith. Specifically it is an introduction to the teaching about God as the 

Triune God—Father, Son and Holy Spirit—and to the work of God as the Creator of 

all things visible and invisible. This course emphasizes the unity of Christian faith as 

arising from the fact that Christian faith is always in the one God and his work. 

Moreover, this course emphasizes the fact that all thinking about faith is doxological, 

that is, dogmatic theology is not objective as a scientific, rational account of God as 

“object.” Rather, dogmatic theology intends to speak of God as He has spoken to us 

and to articulate faith as confession and prayer (lex orandi statuat legem credendi). 

Finally, this course introduces the student to select but important primary texts from 

the church's history as examples of catholic-ecumenical dogmatic theology. Emphasis 

will be given to texts from Martin Luther, the Lutheran Confessions, and the Lutheran 

theological tradition. 

 

Kursa nosaukums:       Liturģika I 

 

Kredītpunkti:       1 

ECTS kredītpunkti:       1,5 

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)  16 

Zinātnes nozare      Teoloģija 

Zinātnes apakšnozare    Sistemātiskā un praktiskā teoloģija 

Lekciju stundu skaits      16 

Kursa apstiprinājuma datums     15.04.2009 

Institūcija, kura apstiprināja kursu:    Lutera Akadēmija 

Kursa autors: 

Doc. Vilis Kolms, M.A. 

Ekvivalentais studiju kurss  

Nav 

 

Kursa anotācija 

Studiju kursa mērķis ir ievadīt kristīgās dievkalpošanas tradīcijā. Tiek analizēti 

liturģijas rašanās iemesli un likumsakarības, kā arī aplūkots kultam raksturīgais. 

Kursa ietvaros tiek iegūts priekšstats kristīgās liturģijas saknēm jūdu ticībā, kā arī par 

tās attīstību no senbaznīcas līdz mūsdienām.. 

 

Rezultāti 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti iegūst izpratni par liturģijas būtību un 

priekšstatu par liturģijas attīstību, nozīmi un funkcijām. 

Studenti spēj analizēt un salīdzināt liturģijas dažādās konfesijās un dažādos 

laikposmos. 

Sekmīga kursa apguve papildina teoloģisko zināšanu kopainu gan praktiskās 

teoloģijas disciplīnās, kas saistītas ar darbu draudzē, gan arī sistemātiskajās, kas 

saistītas, piemēram, ar Baznīcas vēsturi, Jaunās Derības teoloģiju.  

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Apmeklējums – 20%  

Noslēguma eksāmens - 50%  

Referāts – 30%  

 

Kursa nodarbību plāns 
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1 Kults un kultūra  1 

2 Rituāla nozīme sabiedrības un indivīda dzīvē 1 

3 Vecās Derības rituāla telpa 1 

4 Tempļa upuri 1 

5 Vecās Derības svinamās dienas un svētki 1 

6 Jūdu svētības 1 

7 Jaunās Derības upuris 1 

8 Maizes laušana un Eucharistija Baznīcas sākumos 1 

9 Sv. Hipolīta Traditio Apostolica 1 

10 Eucharistija 3. gadsimtā 1 

11 Konstantīna Edikta ietekme uz liturģijas attīstību 1 

12 Romas mesas izveidošanās 1 

13 Romas Kanona lūgšanas 1 

14 Rietumu liturģijas attīstība pirmā gadu tūkstoša otrajā pusē 1 

15 Lutera reformācijas liturģiskie akcenti 1 

16 Liturģiskā attīstība reformācijas telpā pēc XVI gadsimta 1 

 

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Stählin, Rudolph. Die Geschichte des christlichen Gottesdiensters von der 

Urkirche bis zur Gegenwart. Leiturgia, Vol. 1, Kassel 1954, 1-81. 

2. Bieritz, Karl-Heinrich. Im Blickpunkt: Gottesdienst, Göttingen 1987. 

3. Bieritz, Karl-Heinrich. Liturgik, Berlin/New York 2004. 

4. Brunner, Peter: Zur Lehre vom Gottesdienst der im Namen Jesu versammelten 

Gemeinde. In: Leiturgia. N.F. Bd. 2, Hannover 1993. 

5. Senn, Frank C. Christian Liturgy: Catholic and Evangelical, Fortress Press, 1997 

6. Volp, Reiner. Liturgik I. Einfuehrung und Geschichte. Die Kunst, Gott zu feiern. 

Gütersloh, 1992 

7. Volp, Reiner. Liturgik II. Theorien und Gestaltung. Gütersloh, 1994 

8. Handbuch der Litugiewissenschaft II. Leipzig, 1961 

9. Mušinskis Laimons. Baznīca un liturģija. Austrālijas latviešu evaņģēliski-

luterisko draudžu apvienība,1997 

10. Stuttgarter Biblisches Nachschlagwerk. Stuttgart, 1931 

11. Jungmann, Josef A. Liturgie der christlichen Frühzeit. Freiburg, 1967 

12. Jungmann, Josef A. Missarum Solemnia I, II. Wien, 1949 

 

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Pfatteicher, Philip H. Liturgical Spirituality. Valley Forge, 1997 

2. Veröffentlichungen zur Liturgik, Hymnologie und theologischen 

Kirchenmusikforschung Veröffentlichungen zur Liturgik, Hymnologie und 

theologischen Kirchenmusikforschung. W&R. Göttingen. Bd. 1-39. 

 

Literatūra (03-ieteicamā periodika, interneta resursi) 

1. www.leiturgia.net 

2. www.osb.org/liturgy 

3. www.liturgie.de/ 

4. Jahrbuch für Liturgik und Hymnologie. Lutherisches Verlagshaus. 

Hannover 

5. www.jerusalem-schalom.de/israel-.htm 

http://homepages.bw.edu/bachbib/script/bach4.pl?0=Leiturgia
http://www.liturgie.de/
http://www.jerusalem-schalom.de/israel-.htm
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6. Ehrensperger Alfred. Gottesdienstliche Erfahrungen in der 

Lebensbewältigung Israels. Liturgiekommision Schweiz. www.jerusalem-

schalom.de/israel-.htm 

7. http://www.whomolka.de/PDFs/bracha.pdf 

 

Summary 

The intention of this course is to introduce students to the tradition of the Christian 

worship. During this course there are analyzed causes and characteristics for the 

development of the liturgy, as well as features that characterize Christian cult. During 

this course students gain insights in the Jewish roots of the Christian liturgy and the 

development of the liturgy form the early church till contemporary times.  

 

 

Kursa nosaukums:      Modernās teoloģijas iezīmes 

Kredītpunkti:      2 

ECTS kredītpunkti:      3 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī): 32 

Zinātnes nozare:     Teoloģija 

Zinātnes apakšnozare:    Sistemātiskā teoloģija/Baznīcas vēsture 

Lekciju stundu skaits:     32 

Kursa apstiprinājuma datums:     15.04.2009 

Institūcija, kura apstiprināja kursu:   Lutera Akadēmija 

 

Kursa autors: 

Indulis Paičs, Mag. theol. 

Ekvivalentais studiju kurss  

Nav 

 

Kursa anotācija 

Mācītāja kalpošana norisinās krustpunktā starp divām valodām un simbolu 

kopām – biblisko tradīciju un t.s. „mūsdienu kontekstu”. Efektīva kalpošana paredz ne 

vien labas bibliskās zināšanas, Baznīcas vēstures, dogmatikas un praktiskās teoloģijas 

pamatu apguvi, bet arī spēju orientēties mūsdienu cilvēka domāšanas raksturīgajās 

iezīmēs.  

Jāņem vērā, ka 20.gs. laikā strauji mainījusies ne tikai sekulārā domāšanas 

paradigma, bet notikuši arī daudzi būtiski pavērsieni pašas kristīgās teoloģijas 

iekšienē. Teologa un mācītāja uzdevums ir spēt šos procesus apzināties un adekvāti 

izvērtēt. 

Kursa mērķis – sniegt ieskatu mūsdienu teoloģijas pamatproblēmās, palīdzot 

studentiem orientēties jaunākajās nostādnēs un izaicinājumos bibliskajā un 

sistemātiskajā teoloģijā, kristīgajā ētikā, ekumēniskajā un starpreliģiju dialogā. Kursa 

laikā studenti iepazīstas ar mūsdienu teoloģijas aprindās visbiežāk aplūkotajām 

tēmām, jēdzieniem, autoritatīviem teologiem, mācoties mūsdienu kontekstā attīstīt 

savu individuālo nostāju.  

 

Rezultāti 

- orientēšanās 20.gs. redzamākajos teoloģiskajos novirzienos 

- pamatzināšanas par atsevišķiem teologiem, kuri visvairāk ietekmējuši 20.gs. 

Rietumu teoloģijas procesu 

http://www.jerusalem-schalom.de/israel-.htm
http://www.jerusalem-schalom.de/israel-.htm
http://www.whomolka.de/PDFs/bracha.pdf
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- zināšanas par nozīmīgākajām filozofijas koncepcijām, kas mūsdienās tiek 

visbiežāk lietotas kristīgās ticības kritikai, un spēja patstāvīgi meklēt atbildes 

uz šiem izaicinājumiem 

- spēja argumentēt kristīgās teoloģijas vietu mūsdienu intelektuālajā kontekstā 

- spēja formulēt savu pozīciju teoloģiskā diskursa spektrā 

 

 

 

 

 

Kursa nodarbību plāns 

1. Ievads. Kursa mērķi, metodes un pārbaudījumi. Teoloģija kā zinātne. Zinātnes 

iezīmes. Konservatīvisms un progresīvisms. Draudzes mācītājs kā kristīgās 

ticības apoloģēts. 

2. Eiropas intelektuālās vides mantojums iepretī kristīgajai teoloģijai (3). 

Sekularizācija. Relatīvisms. Liberālisms. Jautājums par zināšanām. 

Postmodernisma tendences teoloģijā. 

3. Ateisms (2). Dieva esamības argumentu kritika. Teodicejas problēma 

mūsdienu kontekstā. Teoloģija pēc holokausta. H. Kinga „24 tēzes par Dievu”. 

Radikālā ortodoksija. Trīsvienības mācības renesanse. 

4. Bibliskā hermeneutika (3). Teksts un lasītājs. 20. gs. lingvistiskās teorijas. 

Dekonstrukcionisms un Bībeles interpretācija. Bezpamatisms teoloģijā. 

Bībeles nozīme teoloģijā un Baznīcas dzīvē 20.gs. perspektīvā. 

5. Mūsdienu bibliskā teoloģija I (2). Judaisma un Vecās Derības pētniecība. 

Nāves jūras dokumenti. Judaisma un kristietības dialogs. 

6. Mūsdienu bibliskā teoloģija II (2). Jaunās Derības pētniecība. Kumrānas un 

Naghammadi dokumenti. Pseidoevaņģēliji. Ceturtais vilnis vēsturiskā Jēzus 

pētniecībā. G. Thaissen, N.T. Wright u.c. 

7. Divdesmitā gadsimta virzieni sistemātiskajā teoloģijā (3). Izcilākie 

pagājušā gadsimta un mūsdienu sistemātiskās teoloģijas pārstāvji. Galvenie 

virzieni. Neotomisms, neoortodoksija. 

8. Šodienas jautājumi soterioloģijā un kristoloģijā (3). Vardarbīgās pestīšanas 

teorijas kritika. Partikulārās kristoloģijas. Atbrīvošanās teoloģija. Alternatīvie 

soterioloģijas modeļi. Taisnošana ticībā un deifikācija.  

9. Feminisma teorijas(2). Feminisms un Bībeles interpretācija. Dzimtes un 

dzimumu teoloģija. Sieviešu ordinācijas jautājums. M. Hauke. 

10. Reliģiju teoloģija (2). Starpreliģiju dialogs. Plurālisms. Tolerance un tās 

robežas teoloģijas skatījumā. Radikālisms. J.Hick. Ekumenisms divdesmit 

pirmajā gadsimtā. PLF un PBP centieni. 

11. Praktiskā teoloģija. Zinātniskās metodes un kristīgā dvēseļkopšana. 

Garīguma meklējumi. Reliģisko tradīciju sintēze. Jauntopošās Baznīcas.  

12. Ētikas izaicinājumi I (2). Cilvēktiesības un kristīgā ētika. Baznīca un valsts 

v/s reliģija un politika. Cilvēka brīvības un atbildības problemātika. 

13. Ētikas izaicinājumi II (2). Biotehnoloģijas, ekoteoloģija. 

14. Seminārs par S. Blekbērna grāmatu „Domā. Neatvairāms ievads filozofijā” 

15. Seminārs par V. Klīves grāmatu „Vai jums ir filozofija?” 

16. Kopsavilkums. Mūsdienu luteriskās teoloģijas izaicinājumi 
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Prasības kredītpunktu iegūšanai 

20% lekciju apmeklēšana un aktīva piedalīšanās diskusijās par izlasīto literatūru 

20% aktīva piedalīšanās semināros kursa noslēgumā 

60% rakstisks noslēguma eksāmens (tests) 

 

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Klīve, V. Vai jums ir filozofija? – Raven Printing, 1976 

2. Blekbērns, S. Domā. Neatvairāms ievads filozofijā – R: ¼ Satori, 2007 

3. Būrs de, T. Filozofu Dievs un Paskāla Dievs. – R: Klints, 2009 

4. Schwartz, H. Theology in a Global Context, Grand Rapids: William B. Eerdmans 

Publ., 2005 

5. Frei, H. W. Types of Christian Theology. – London: Yale University Press, 1992 

6. Ford, D. F., The Modern Theologians. An Introduction to Christian Theology in the 

Twentieth Century. – Ofxord: Blackwell, 1997 

7. Zimmerman, J. Recovering Theological Hermeneutics. – Grand Rapids: Baker 

Academic, 2004 

 

Literatūra (02-papildliteratūra) 

 

1. Molnar, P. D. Incarnation and Ressurection. Toward a Contemporary 

Understanding. – Grand Rapids: W.B.Eerdmans, 2007 

2. Stott, J. R. W. The Cross of Christ. – Downers Grove: IVP Books, 1986, 2006 

3. Frey, J., Schröter, J. (Hrsg.) Deutungen des Todes Jesu im Neuen Testament. – 

Tübingen: Mohr Siebeck, 2005 

4. Smith, J. K. A. Introducing Radical Orthodoxy. Mapping a Post-secular Theology, 

Grand Rapids: Baker Academic, 2004 

5. Theissen, G., Merz, A. The Historical Jesus. A Comprehensive Guide. – 

Minneapolis: Fortress Press, 1998 

6. Wright, N.T. Jesus and the Victory of God. – Minneapolis: Fortress Press, 1996 

Küng, H. Der Anfang aller Dinge. Naturwissenschaft un Religion. – München: Piper, 

2005 (pieejams tulkojums kr.val.) 

7. Some issues in human sexuality. A discussion document from the House of Bishop’s 

Group on Issues in Human Sexuality. – London: The Archibishops’ Council, 2003 

8. Hauerwas, S. The Peaceable Kingdom. A Primier in Christian Etics. – Notre Dame: 

University of Notre Dame Press, 1983 

9. Bonhēfers, D. Sekošana Kristum. – R:LMF, 2008 

 

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

Ceļš 

Kentaurs 

Teoloģijas žurnāls 

 

Summary 

 

Course provides a survey-analysis of current questions in Christian theology in the 

context of modern thought, focusing on the most influential theologians of 20th 

century and corresponding theological trends or schools. It describes the tasks of 

biblically and confessionally responsible theology in the face of contemporary 

atheism, secularization, atheistic evolutionary ethics, gender studies, hermeneutical 

disputes and many other challenges to the Christian apologetics. 



 118 

 

 

Kursa nosaukums:      Latvijas Baznīcas vēsture  

Kredītpunkti:      2 

ECTS kredītpunkti:      3 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 32 

Zinātnes nozare     Teoloģija 

Zinātnes apakšnozare     Baznīcas vēsture 

Lekciju stundu skaits     32 

Kursa apstiprinājuma datums    15.04.2009 

Institūcija, kura apstiprināja kursu:   Lutera Akadēmija 

Kursa autors: 

Doc. Sandra Gintere, Dr.phil. 

Ekvivalentais studiju kurss  

Nav 

 

Kursa anotācija 

Latvijas Baznīcas vēstures priekšmets ir vēsturiskās teoloģijas disciplīna, 

kuras pētījumu priekšmets ir kristīgā ticība un Baznīcas dzīve Latvijā no 

kristianizācijas sākumiem līdz mūsdienām. Jēdziens „Latvijas Baznīcas vēsture” ir 

samērā nesens, veidojies tikai pēc I. Pasaules kara, kad 1918. gadā pirmo reizi 

nodibinājās neatkarīga Latvijas valsts. Latvijas Baznīcas vēstures priekšmeta 

uzdevums ir iepazīties un noskaidrot Latvijas tautas nākšanu sakaros ar kristīgo ticību, 

Latvijas kristianizēšanas gaitu, un iespaidu kādu uz latviešu tautas dzīvi ir atstājusi 

kristīgā ticība un Baznīca, kā arī pašas kristīgās baznīcas veidošanos un attīstību 

mūsdienu Latvijas teritorijā. Sākot ar 16. gadsimtu galvenā uzmanība ir vērsta uz 

Luteriskās baznīcas ticību, mācību un dzīvi.  

 

Rezultāti 

- zināt galvenos notikumus latviešu tautas un Latvijas Baznīcas dzīvē  

-- izprast latviešu tautas kristianizācijas gaitu un tās nozīmi Eiropas mērogā 

-- izprast Reformācijas gaitu Latvijā, zināt galvenos teologus, viņu darbus un idejas  

-- pazīt un saprast Latvijas Luteriskās baznīcas veidošanos, struktūru 

- zināt galvenos notikumus, pārzināt luterāņu mācītāju ieguldījumu neatkarības laikā  

-- izprast kristīgās ticības stāvokli Latvijā komunistiskās okupācijas gados 

-- orientēties Baznīcas atdzišanas procesā pēc 1991. gada  

„Tā saka Tas Kungs: "Uzlūkojiet dzīves gaitas ceļus un izpētiet, kurš ir senlaikos bijis 

tas labais svētības un laimes ceļš, tad staigājiet pa to, un jūs atradīsit mieru savai 

dvēselei!” (Jer.6:16)  

 

Kursa nodarbību plāns 

 

1.Latvijas Baznīcas vēstures priekšmets, avoti, historiogrāfija. 

2. Latvijas tautu pirmie kontakti ar kristīgo ticību no Austrumiem un Rietumiem 

3. Vācu misijas sākumi Latvijā. Bīskapa Meinarda misijas rezultāti. 

4. Bīskaps Bertolds un Krusta karu sākumi Latvijā.  

5. Bīskapa Alberta mērķi, darbība un rezultāti. 

6. Livonijas Indriķa hronika: saturs un nozīme. 

7. Livonijas valsts un kristīgā ticība tajā.  

8. Reformācijas sākumi Rīgā. Reformācijas īpatnības Latvijā un rezultāti.  
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9. Kontr-reformācija un Poļu laiki Latvijā.  

10. Kurzemes hercogiste un tās Baznīcas dzīve 

11. Luteriskā baznīca Vidzemē Zviedru laikā. Glika Bībele. 

12. Piētisma ietekme Latvijā un brāļu draudžu pieredze. 

13. Luteriskā baznīca un teoloģija 19. gadsimtā. 

14. Luteriskās Baznīcas dzīve LR (1918-1940) 

15. Baznīca un kristīgā ticība Komunistu okupācijas laikos. 

16. Luterāņu baznīcas Atdzimšana pēc 1991. gada 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Apmeklējums – 20%  

Noslēguma eksāmens - 50%  

Referāts – 30%  

 

Literatūra (01-mācību literatūra) 

 

1. Adamovičs, Ludvigs. Raksti par Latvijas Baznīcas vēsturi. LELBA, 1978.  

2. Cirsis, Pēteris. Kristīšana ar uguni un Zobenu. Mūsu vēsturnieku nepareizais 

pieņēmums un tā sekas. Rīga: Rīgas Metropolijas Kūrija, 1993.  

3. Dunsdorfs, Edgars. Pirmās latviešu Bībeles vēsture. Mineapole, LELBA Apgāds, 

1979.  

4. Feldmanis Roberts. Ķēniņš Kaups. Ceļš 54, 2002, 19-31.  

Gills, Nikandrs. Baznīca un Valsts Latvijā 1918.-1940 (Ev. Luteriskās Baznīcas 

pieredze). . Ceļš 48, 1996, 91-117.  

5. Gintere S. Zālīte I. Ieskats LELB vēsturē pēc otrā pasaules kara. Ceļš 44, 1992, 97-

106.  

6. Ķiploks, Edgars. Nāc man līdzi. Liecības par to kā šis Pētītāja aicinājums īstenots. 

Nebraska: LELBA Apgāds, 1990.  

7. Klīve, Visvaldis. V. Unitas Fratrum—Misijas kustība vai Baznīca? Ceļš 46, 1995, 

110- 116.  

8. Kučinskis, Staņislavs. Svētais Meinards Latvijas Apustulis. Rīgas Metropolijas 

Kūrija, 1993. 

9. Kundziņš, Kārlis. Svētuma Sargi. Grāmata par tiem, kas sargāja savu tautu un 

Baznīcu. Minneapole: Sējējs, 1959.  

10. Mankusa, Zanda. LELB mācītāju darbība 1954-1964, Ceļš 53, 2001, 10-107.  

Mesters, Ēriks. Latvijas Evaņģēliski Luteriskās baznīcas vēsture 1944-1990. Rīga: 

Klints, 2005.  

11. Rubenis Juris, Luterisms pēckomunistiskajā sabiedrībā. Ceļš 45, 1994, 102-109.  

Stradiņš, Jānis. Mārtiņš Luters un Reformācijas ietekme Latvijas Vēsturē. Ceļš 48, 

1996, 7-21.  

12. Straube, Gvido, Latvijas brāļu draudzes diārijs jeb Hernhūtiešu brāļu Draudzes 

Vēsture Latvijā. Rīga, SIA Nipont, 2000.  

13. Zikmane Eliza, Valsts un Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas attiecības 1965-

1985, Ceļš 53, 2001, 107-203.  

 

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Adamovičs, Ludvigs. Brāļu draudžu misijas lauka raksturojums, Ceļš 46, 1995, 66-

97.  

2. Andersons E. Agrīnie dāņu misionāri Baltijas valstīs. Ceļš 44, 1992, 60-76.  

3. Gudriķe, Biruta. Andrievs Niedra – rakstnieks un mācītājs, Rīga, Zinātne 2007.  
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4. Ķiploks, Edgars. Mīļš Mums Mūsu Dieva Nams. Minneapole, LELBA Apgāds, 

1981.  

5. Kļaviņa Ieva, Latviešu Luterāņu Draudzes Ziemeļamerikā (1947-1975), Ceļš 54, 

2002, 31-130.  

6. Krēsliņš Jānis, Georgius Mancelius. Ceļš 45, 1994, 39-56. 

7. Krūmiņa, Solveiga. Brāļu draudzes latvijā: reliģiskās pieredzes īpatnības. Ceļš 46, 

1995, 97-110.  

8. Mesters, Ēriks. Bīskaps Kārlis Irbe. Rīga: Svētdienas Rīts, 1994.  

9. Pakuls, Verners O. Livonijas Reformācijas Tēvs—Silvestrs Tegetmeijers: viņa 

dienasgrāmatas fragments, . Ceļš 48, 1996, 66-85.  

10. Pakuls, Verners O. Melhiors Hofmanis Livonijas Reformācijā: sektu veidošanās. 

Ceļš 48, 1996, 21-66. 

11. Priede, Andris. Kurzemes luteriskā un katoliskā tradīcija V. H. Līvena Dziesmu 

grāmatā (1733), Ceļš 56, 2005, 187-2004.  

12. Rubenis, Ilmārs. Misionārs Roberts Feldmanis. Rīga, LMF, 2007. 

13. Straube, Gvido. Vidzemes Brāļu draudzes „klusā gājiena” gados (1743-1817). 

Ceļš 46, 1995, 116-140.  

14. Taivāns, Leons. LELB Liturģijas vēsturiski-teoloģiska ekspozīcija. Ceļš 46, 1995, 

44-59. 

15. Taivāns, Leons. Baltu reliģija: arheoloģijas un reliģiju vēstures redzējumā. Ceļš 

55, 2003-2004, 81-98.  

16. Toporovs, I. Ernsts Gliks – vācietis, latviešu un krievu izglītības censonis, Ceļš 

45, 1994, 82-94.  

17. Vīksna, Arnis. Tērbatas Universitāte. Rīga, Zinātne, 1986.  

 

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

Ceļš, Latvijas Univeristātes Teoloģijas fakultātes izdevums.  

 

Summary 

Latvian Church History is a discipline of the historical theology, witch subject 

is Christian faith and Christian church in Latvia since the beginnings of the 

Christianization until nowadays. The very term “Latvian Church History” is very new, 

established only after World War I, when the independent state of Latvia was first 

established (1918). The goal of the Latvian Church History is to get familiar with the 

first contacts Latvian tribes had with the Christianity, follow the process of 

Christianization of the country and to evaluate the impact it had upon the life of the 

Latvian people, as well as to understand the process of the formation and development 

of the Christian church in the territory of contemporary Latvia. After 16
th

 century the 

main focus is upon the Lutheran church and its developments. 

 

By the end of the term, students shall: 

-- know the main events in the lives of Latvian people and Church  

-- understand process of the chrsitinaization and its implication for the Europe  

-- understand Reformation in Latvia, to know main theologians, their ideas and works 

-- know the structure and development of the Latvian Lutheran Church  

-- be aware of the impute Lutheran theologians had upon the society during the 

Latvian Republic (1918-1940). 

-- understand life of the Christianity under communist’s occupation  

-- be familiar with the rebirth of the Church since 1991.  
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Kursa nosaukums     Agrīnās Baznīcas vēsture  

Kredītpunkti:      3 

ECTS kredītpunkti:      4,5 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 48 

Zinātnes nozare     Teoloģija 

Zinātnes apakšnozare     Baznīcas vēsture 

Lekciju stundu skaits     48 

Kursa apstiprinājuma datums    15.04.2009 

Institūcija, kura apstiprināja kursu:   Lutera Akadēmija 

Kursa autors: 

Doc. Sandra Gintere, Dr.phil. 

Ekvivalentais studiju kurss  

Nav 

 

„Tā saka Tas Kungs: "Uzlūkojiet dzīves gaitas ceļus un izpētiet, kurš ir senlaikos bijis 

tas labais svētības un laimes ceļš, tad staigājiet pa to, un jūs atradīsit mieru savai 

dvēselei!” (Jer.6:16)  

 

Kursa anotācija 

Baznīcas vēstures, kā teoloģiska disciplīna pēta garīgo procesu ārējo norisi, kā 

tas atspoguļojas Baznīcas institūcijās un dogmu vēsturē. Baznīcas vēstures 

priekšmets, metodes, uzbūve ir saistītas ar teoloģijas zinātni. Baznīcas vēsture kā 

vēsturiska disciplīna mēģina aptvert pagājušo īstenību, tās pieredzi un izprast tās 

vienreizējību. Agrīnās baznīcas vēstures kurss aptver pirmos 5 kristīgās ticības 

pastāvēšanas gadsimtus un pēta šī laika galveno institūciju teoloģiskās domas 

attīstību.  

Šis kurss apskatīs kristīgās ticības un Baznīcas attīstību no pašiem sākumiem 

1. gadsimtā līdz ekumēniskajiem konciliem 4. un 5. gs. Kursa gaitā tiks analizēta 

tekstu izlases, ko veidos Jaunās Derības, Apustulisko un baznīcas Tēvu raksti, un 

senākās ticības apliecības sākot no evaņģēlijos un Pāvila vēstulēs atrodamajiem 

formulējumiem, līdz Ignācija, Jurstīna, Origena, Bazila, Augustīna un Nīkajas 

apliecībām. Kursa uzmanība būs vērsta uz kristīgās domas veidošanos attiecībā uz 

Dievu un Kristu, Bībeli, Baznīcu, sakramentiem, grēku, žēlastību, pestīšanu. Tāpat 

tiks apskatīti jautājumi par attiecībām Baznīcas un valsts starpā. Kursa mērķis ir gūt 

dziļākus ieskatus agrīnajā kristietībā un tos izmantot mūsdienu kristīgās mācības un 

dzīves izpausmēs.  

 

Rezultāti 

-- Izprot vēsturisko, sociālo, ekonomisko, reliģisko faktoru nozīmi agrīnās baznīcas 

rašanās laikā. 

-- Novērtēt grieķu-romiešu un jūdu reliģijas un filozofijas, politikas un kultūras 

ietekmi un kristīgās domas un prakses veidošanos. 

-- Pazīst galvenās personas, kas attīstījuši ieskatus par Kristīgo ticību un praksi, sākot 

no Pāvila un citiem Jaunās Derības autoriem, līdz Hrizostomam un Augustīnam. 

--Novērtē teoloģijas lomu, īpaši uzsverot doktrīnas par Dievu, Kristu, Svēto Garu, 

grēku un žēlastību, kā arī Baznīcu un sakramentiem un kristīgo dzīvi nozīmi. 

-- Saprot konceptu „ortodoksija“ un „herēze”, īpaši kristīgā gnosticisma kontekstā.  

-- Atpazīst tēmas, jēdzienus, idejas un norises agrīnajā baznīcā, kuras ir svarīgas līdz 

pat šodienai.  
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Kursa nodarbību plāns 

1. Ievads Baznīcas vēstures priekšmetā  

2. Pārskats par Agrīnās Baznīcas vēsturi. 

3. Apustuļu laikmets un teoloģija (Proto-kristietība un tās fons). 

4. Agrīnās baznīcas izplatīšanās. Didahē un tās nozīme. 

5. Apustulisko tēvu laikmets. Hermas Gans.  

6. Apustulisko tēvu teoloģijas pārskats. Romas Klementa 1.vēstule. 

7. Kristiešu vajāšanas agrīnajā baznīcā. 

8. Martīru teksti – Polikarpa un Perpetujas martīriju apraksti. 

9. Antiohijas Ignācijs, viņa  raksti un to nozīme.  

10. Apoloģēti un viņu teoloģija. Justīns Martīrs, viņa raksti un to nozīme. 

11. Agrīnās kristīgās herēzes un Gnosticisms.  

12. Agrīno agnostiķu raksti -- Jūdas ev., Marijas Magdalēnas ev.  

13. Cīņa pret gnosticismu agrīno baznīctēvu teoloģijā.  

14. Lionas Irinejs, viņa raksti un to nozīme. 

15.  Agrīnās kristīgās baznīcas noformēšanās: kanons. 

16. Agrīnās kristīgās baznīcas noformēšanās: credo, bīskapa amats.  

17. Agrīnie Austrumu Baznīctēvi un viņu teoloģija: Aleksandrijas Klements un 

katehētu skola. 

18.  Origens, viņa raksti un to nozīme. 

19. Agrīnie Rietumu Baznīctēvi un viņu teoloģija. Tertuliāna raksti un to nozīme. 

20.  Kipriāns, viņa raksti un to nozīme. 

21. Konstantīna radītās izmaiņas un valsts baznīcas veidošanās.  

22. Mūku kustības sākumi: Sv. Antonijs un viņa  pieredze. 

23. Mūku kustības sākumi: Sv. Pahomijs un Sv.Benedikts un viņu regulas 

24. Sv. Atanāzijs, viņa dzīve un teoloģija. 

25. Trīsvienības problemātika. Nīkaja un Ariāniskā kontroverse 

26. Lielie Kapdoķieši un kristoloģijas attīstība.  

27. Kristus Divu dabu problēma un Nestoriāniskā kontroverse. 

28. Pārskats par 7 ekumēniskajiem konciliem. 

29. Ievads par Augustīnu un Hieronīms. 

30. Augustīna dzīve un teoloģija. 

31. Augustīna galvenie darbi un to nozīme. 

32. Kopsavilkums un Atkārtojums 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Apmeklējums – 20%  

Noslēguma eksāmens - 50%  

Referāts – 30%  

 

Literatūra (01-mācību literatūra) 

 

1. Ayer, Joseph Cullen, A Source Book for Ancient Church History, From the 

Apostolic Age to the Close of the Councilor Period (1913) New York, Charles 

Scribner’s Sons, 1967. 

2. Gonzalez, Justo L, The Story of Christianity: The Early Church to the Dawn of the 

Reformation, Volume 1, Harper San Francisco, 1984. 

3. Hall, Stuttgart G., Doctrine and Practice in the Early Church, Eerdmans Publishing 

Company, Grand Rapids, 1991. 

4. Heglunds, Bengts Teoloģijas vēsture; ATI, Rīga 1995. 
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5. Sommer, Wolfgang, Klahr, Detlef, Kirchengeschichtliches Repetitorium, 

Gottingen: Vandenhoeck und Ruprecht, 1994. 

6. Taivāns, Leons G., Teoloģijas vēsture. Pirmkristīgais laikmets (AD.1-313), Ceļš, 

Rīga, 1995.  

 

 

 

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Arland J. Hultgren, Steven A. Haggmark, The Earliest Christian Heretics, Fortress 

Press, Minneapolis, 1996. 

2. Bray, Gerlad, Creeds, Councils and ChristArowsmith Ltd, Bristol 1997 

3. Davis, Leo Donald, The First Seven Ecumenical councils (325-787), Liturgical 

Press, Minneapolis, 1990. 

4. Ferguson, Everett, Bacgrounds of Early Christianity, 2nd edition, Eerdmans 

Publishing Company, Grand Rapids, 1993. 

5. Gonzalez, Justo L, A History of Christian Thought, Abingdon Press, Nashville, 

1987. 

6. Hamell, Patrick J. Handbook of Patrology, Alba House, Staten Island, 1968 

7. Maier, Paul L., Eusebius. The Church History. A new Translation with 

Commentary. Kregel Publications, Grand Rapids, 1999.  

8. Moeller, Bernard Geschichte des Christentums in Grundzugen, 6 Auflage, 

Gottingen: Vandenhoeck und Ruprecht, 1996 

9. Mūhlenberger, Ekkard Epochen der Kirchengeschichte, 2Auflage, Heidelberg-

Wiesbaden: Quelle und Meyer, 1991 

10. Ramsey, Boniface O.P. Beginning to Read the Fathers, Paulist Press, New 

York/Mahwah 1985. 

 

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Church History: Studies in Christianity and Culture is a journal published quarterly 

by the American Society of Church History. 

2. Journal of Religious History: Association for the Journal of Religious History. 

 

„Tā saka Tas Kungs: "Uzlūkojiet dzīves gaitas ceļus un izpētiet, kurš ir senlaikos bijis 

tas labais svētības un laimes ceļš, tad staigājiet pa to, un jūs atradīsit mieru savai 

dvēselei!” (Jer.6:16)  

 

Summary 

The course will trace the growth and development of Christian faith and Church 

from its earliest beginnings in the first century to the ecumenical councils of the 

fourth and fifth centuries. During this course selected texts from the New 

Testament, the writings of the Fathers, and the earliest creeds, ranging from the 

Gospels and St. Paul, to Ignatius, Justin, Origen, Basil, Augustine, and Nicea. The 

course will focus on emergent Christian thought on the nature of God and Christ, 

the Bible, Church and sacraments, sin, grace, salvation. Also the relation of church 

and state, and the Christian way of life. The goal of the course is to gain keener 

insight into early Christianity and be able to utilize it in contemporary expressions 

of Christian teaching and life.  

 

By the end of the term, students shall: 

http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/ref=ntt_athr_dp_sr_1?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books&field-author=Arland%20J.%20Hultgren
http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/ref=ntt_athr_dp_sr_2?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books&field-author=Steven%20A.%20Haggmark
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1. Are aware of historical, social, economic, religious factors at work in the 

emergence of the early church. 

2. Have a sense of the contributions of Roman, Hellenistic (Greek), and Jewish 

religion, philosophy, politics, and culture to the development and formation of 

Christian thought and practice. 

3. Are familiar with the key figures that have led to new insight into the nature 

and meaning of Christian faith and practice, from Paul and other New 

Testament writers to Chrysostom, and Augustine. 

4. Appreciate the role of theology with special emphasis on the doctrines 

(=teaching) about God, the Trinity, Christ, the Holy Spirit, sin and grace, 

tradition and scripture, church and sacraments, Christian living. 

5. Understand evolution of the concepts of orthodoxy and heresy, with especially 

in the context of Christian Gnosticism,  

6. . Can identify those ideas, themes, and realities in the Early Church which are 

important until today. 

 

Kursa nosaukums      Viduslaiku Baznīcas vēsture  

Kredītpunkti:      2 

ECTS kredītpunkti:      3 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 32 

Zinātnes nozare     Teoloģija 

Zinātnes apakšnozare     Baznīcas vēsture 

Lekciju stundu skaits     32 

Kursa apstiprinājuma datums     15.04.2009  

Institūcija, kura apstiprināja kursu:   Lutera Akadēmija 

Kursa autors: 

Doc. Sandra Gintere, Dr.phil. 

Ekvivalentais studiju kurss  

Nav 

 

Kursa anotācija 

Viduslaiku Baznīcas vēstures kurss aptver laika periodu no 5. gs līdz Lielajai 

shizmai 11.gs un Rietumu baznīcu līdz 15.gs Renesansei. Šajā kursā studenti 

iepazīstas ar izmaiņām attiecībās valsts un baznīcas starpā, ar kristīgās doktrīnas 

attīstību, pāvesta varas veidošanos un uzplaukumu, kā arī ar Rietumu viduslaiku 

garīguma veidiem un kustībām.  

Kursa mērķis ir veicināt to, lai studenti gan novērtētu Viduslaiku Baznīcas bagāto 

mantojumu, gan arī saprastu faktorus, kas bruģēja ceļu Reformācijai. Kurss nodrošina 

studentiem nepieciešamās prasmes un zināšanas, lai viņi varētu pielietot Baznīcas 

vēsturi mūsdienu kristīgās mācības un dzīves izpausmēs.  

Rezultāti: Kursa noslēgumā studenti: 

-- Pazīst galvenās viduslaiku baznīcas teoloģiskās, intelektuālās un garīgās attīstības 

aspektus  

-- Pazīst vēsturiskos, kultūras un politiskos faktorus, kuri ietekmējuši viduslaiku 

Baznīcas domāšanu un praksi 

-- Novērtē viduslaiku garīguma dziļumus  

-- Apzinās vēsturnieka uzskatu lomu, kurš stāsta un interpretē vēstures notikumus 

-- Prot izvērtēt viduslaiku domāšanas un prakses pieredzi, un izmantot to savai garīgai 

dzīvei. 
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Kursa nodarbību plāns 

1. Ievads Viduslaiku BV. Rietum- Romas krišanas sekas     2 

2. Pārejas laiks no antīkās uz viduslaiku sabiedrību: Boēcijs, Alkvīns, Bede 

Godājamais           2 

3. Monarhiskā Episkopāta veidošanās Romā no Leo I līdz Gregoram Lielajam  2 

4. Bizantijas baznīcas izveidošanās par nacionālbaznīcu    2  

5. Ģermāņu kristianizēšana un kristietības ģermanizēšanās (Ulfila un gotu 

kristianizēšana; franku baznīcas veidošanās, misija pie anglosakšiem; dievbijības 

izmaiņas)           2 

6. Viduslaiku kristīgā misija (Bonifācija misija, Sv. Patrika misija, Kolumba un 

Kolubanus)           2 

7. Karolingu Renesanse (Kārlis Lielais 768-814; Oto Lielais 936-972)   2 

8. Pāvesta varas nostiprināšanās 11. gadsimtā un Investitūru strīds (1057-112)  2 

9. Baznīcas Lielā Shizma 1054. gadā. Tās priekšnoteikumi un sekas  2 

10. Krusta karu ietekme un nozīme baznīcas dzīvē      2 

11. Universitāšu veidošanās un sholastiskās teoloģijas sākumi    2 

12. Nabadzības kustība. Dominikāņu un franciskāņu ordeņi    2 

13. Viduslaiku mistiskā dievbijība        2 

14. Pāvesta vara vēlīnajos viduslaikos un koncilu kustība     2 

15. Vēlīno Viduslaiku Teoloģija        2 

16. Pirmsreformātori: Huss, Vilkifs, Erasms       2 

17. Vācijas reformācijas sociālekonomiskie un politiskie priekšnoteikumi   1 

18. Atkārtojums un kopsavilkums        1 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Apmeklējums – 20%  

Noslēguma eksāmens - 50%  

Referāts – 30%  

 

Literatūra (01-mācību literatūra) 

 

1. Čestertons, Gilbert. K. Svētais Akvīnas Toms. Rīga: Zinātņu Akadēmija, 1993. 

2. Čestertons, Gilbert. K. Svētais Francisks no Asīzes. Rīga: Vārds, 1992. 

3. Gonz lez, Justo L. A History of Christian Thought. vol. 2 Nashville: Abingdon 

Press, 1987. 

4. Heglunds, Bengts Teoloģijas vēsture; ATI, Rīga 1995. 

5. Kempenes Toms. Sekošana Kristum. Rīga: Rīgas Metropolijas Kūrija, 1999. 

6. Misāns Ilgvars, Šnē Andris. Rīga: LU Apgāds, 2004.  

7. Pelikan, Jaroslav. The Christian Tradition; A History of the Development of 

Doctrine. Chicago: University of Chicago Press, 1900. 

8. Riley-Smith, Jonathan Simon Christopher. The Crusades: A Short History. New 

Haven [Conn.]: Yale University Press, 1987. 

9. Rubenis Andris, Bizantijas Kultūra. Rīga, Izglītības Ministrija, 1994. 

10. Rubenis Andris, Viduslaiku kultūra Eiropā. Rīga: Zvaigzne ABC, 1997 

11. Sommer, Wolfgang, Klahr, Detlef, Kirchengeschichtliches Repetitorium, 

Gottingen: Vandenhoeck und Ruprecht, 1994 

12. Southern, R. W. Western Society and the Church in the Middle Ages. The Pelican 

history of the Church, 2. [Harmondsworth, Eng.]: Penguin Books, 1970. 
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13. Svētais Francisks. Ziediņi. Tulk.no itāļu valodas Valdos Bisenieks. Rīga, 

Petrovskis un Co, 1999.  

14. Thomson, John A. F. The Western Church in the Middle Ages. London: Arnold, 

1998. 

 

 

 

 

Literatūra (02-papildliteratūra) 

 

1. Barraclough, Geoffrey. The Medieval Papacy. New York: Harcourt, Brace & 

World, 1968. 

2. Brooke, Rosalind B., and Christopher Nugent Lawrence Brooke. Popular Religion 

in the Middle Ages: Western Europe, 1000-1300. [London]: Thames and Hudson, 

1984. 

3. Cook, William R., and Ronald B. Herzman. The Medieval World View: An 

Introduction. New York: Oxford University Press, 1983 

4. Ignācijs no Lojolas. Svētceļnieka Piezīmes. Tulk. Jānis Priede, Rīga KDI, 2002.  

5. Jorgensesns Johans, Svētais Asīzes Francisks. . Rīga: Rīgas Metropolijas Kūrija, 

1998 

6. Knowles, David. Saints and Scholars; Twenty-Five Medieval Portraits. Cambridge 

[Eng.]: University Press, 1962. 

7. Oberman, Heiko Augustinus. The Harvest of Medieval Theology: Gabriel Biel and 

Late Medieval Nominalism. The Robert Troup Paine prize-treatise, 1962. Cambridge, 

Mass: Harvard University Press, 1963. 

8. Volz, Carl A. The Church of the Middle Ages; Growth and Change from 600 to 

1400. Church in history series. Saint Louis: Concordia Pub. House, 1970. 

9. Zariņš, Agnis. Baznīcas Tiesību attīstības nozīmīgākās tendences IX-XIII.gs. Ceļš, 

55, 2003-2004, 98-122.  

 

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

Church History: Studies in Christianity and Culture is a journal published quarterly by 

the American Society of Church History. 

Journal of Religious History: Association for the Journal of Religious History. 

 

Summary 

Medieval Church history course includes time period from the 5th century, to 

the division between East and West in the 11th century and of the Western Church up 

to the 15th-century Renaissance. In this course students examine the changing relation 

between Church and Empire, the development of Christian doctrine, the rise of the 

papacy, and the variety of patterns of Christian spirituality. 

The purpose of this course is to enable students both to appreciate the rich 

heritage of early and Medieval Christianity and to understand the factors that paved 

the way for the Protestant Reformation. The course also aims to give students the 

tools necessary for utilizing Church history in their contemporary expressions of 

Christian teaching and life. 

 

By the end of the term, students shall: 

1. Are aware of the major theological, intellectual, institutional, and 

spiritual developments of Medieval Church history. 
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2. Recognize the historical, cultural, and political factors that influenced the 

development of Christian thought and practice during and Medieval period. 

3. Appreciate the depth of spirituality Medieval Christianity. 

4. Become aware of the role of the historian’s perspective in the re-telling and 

interpretation of historical events. 

5. Are able to evaluate Medieval thought/practice and use that thought to develop 

their own expressions of Christian life. 

 

 

 

Kursa nosaukums: Baznīcas vēsture: Reformācijas un Konfesionālisma laikmets 

Kredītpunkti:      3 

ECTS kredītpunkti:      4,5 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 48 

Zinātnes nozare     Teoloģija 

Zinātnes apakšnozare     Baznīcas vēsture 

Lekciju stundu skaits     48 

Kursa apstiprinājuma datums    15.04.2009 

Institūcija, kura apstiprināja kursu:   Lutera Akadēmija 

Kursa autors: 

Doc. Sandra Gintere, Dr.phil. 

Ekvivalentais studiju kurss  

Nav 

 

Kursa anotācija 

Kurss Reformācijas un Konfesionālisma laika Baznīcas vēsturē aptver laika 

periodu no 16. gs līdz 19.gs. Šī kursa ietvaros ir paredzēts iepazīties, analizēt un uzdot 

kritiskus jautājumus par Baznīcas, īpaši Luteriskās, vēsturisko attīstību Reformācijas 

un Konfesionālisma laikmetā. Kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar metodēm, ar 

kurām viņi spētu zināšanas par Reformāciju Rietumu baznīcā pielietot savā šodienas 

kristīgajā domāšanā un praksē. 

 

Rezultāti 

-- Zināt galvenos notikumus un nozīmīgākos teologus Rietumu baznīcā 16.-19.gs, 

īpaši tās Luteriskajā daļā.  

-- Saprast kristīgās domas un doktrīnu formulējumu attīstību reformācijas gaitā, un 

konfesiju veidošanās laikmetā.  

-- Saskatīt Dieva providenci un vadību Baznīcas vēstures notikumos 

-- Spēt pielietot Baznīcas vēstures zināšanas attiecībā uz mūsdienu idejām un praksi. 

 

Kursa nodarbību plāns 

1. Ievads reformācijas laika BV. Renesanse, humānisms. Saimnieciskā attīstība 15. gs.  

2. Mārtiņa Lutera dzīve un darbība. Sākums. 

3. Mārtiņa Lutera dzīve un darbība. Noslēgums. 

4. Reformācijas gaita Vācijā.  

5. Reformācijas laika galvenās teoloģiskās diskusijas.  

6. Zemnieku karš un atkalkristītāju kustība.  

7. Luteriskā reformācijas un tās sekas. Augsburgas 1555. gada līgums.  

8. Trīsdesmit gadu karš un Vestfāles mira līgums.  

9. Šveices reformācija Cvinglija, Būcera vadība un tās sekas.  
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10. Pārskats par Konfesionālisma laikmetu.  

11. Luteriskā ortodoksija un Luterāņu baznīcas izveidošanās.  

12. Kontroverses luterisma iekšienē.  

13. Luteriskā celsmes literatūra. 

14. Reformātu baznīcas izveidošanās. Kalvina darbība.  

15. Tridentas koncils un Katoliskā Reformācija.  

16. Kopsavilkums un atkārtojums.  

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Apmeklējums – 20%  

Noslēguma eksāmens - 50%  

Referāts – 30%  

 

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Bergendoff, Conrad John Immanuel. The Church of the Lutheran Reformation; A 

Historical Survey of Lutheranism. Saint Louis: Concordia Pub. House, 1967. 

2. Dickens, A. G. The Counter Reformation. [New York]: Harcourt, Brace & World, 

1969. 

3. Firtners, Stefans. Akvīnas Toma un Mārtiņa Lutera paradigmas: vai Lutera vēsts 

par taisnošanu nozīmē paradigmu maiņu? Ceļš 46, 1996, 8-35.  

4. Gonz lez, Justo L. A History of Christian Thought. Volume 3. Nashville: Abingdon 

Press, 1987. 

5. Grīslis, Egīls. Mārtiņš Luters – Reformātors. Rīga: LELB apgāds, 1992. 

6. Heglunds, Bengts Teoloģijas vēsture; ATI, Rīga 1995. 

7. Kitelsons Džeimss. Luters—Reformators. Mārtiņa Lutera Bibogrāfija. Rīga: LMF 

2002.  

8. Rubenis Andris. Dzīve un Kultūra Eiropā Renesanses un Reformācijas laikmetā. 

Rīga: Zvaigzne ABC, 1994.  

9. Sommer, Wolfgang, Klahr, Detlef, Kirchengeschichtliches Repetitorium, 

Gottingen: Vandenhoeck und Ruprecht, 1994. 

10. Spitz, Lewis William. The Renaissance and Reformation Movements. St. Louis: 

Concordia Pub. House, 1987. 

 

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Dickens, A. G. Reformation and Society in Sixteenth-Century Europe. New York: 

Harcourt, Brace & World, 1966. 

2. Grislis, Egil. The Theology of Martin Luther. Five Contemporary Canadian 

Interpretations. Winnipeg: LCC, 1985.  

3. Kolb, Robert, and Charles P. Arand. The Genius of Luther's Theology: A 

Wittenberg Way of Thinking for the Contemporary Church. Grand Rapids, Mich: 

Baker Academic, 2008. 

4. Kolb, Robert. Martin Luther As Prophet, Teacher, Hero: Images of the Reformer, 

1520-1620. Texts and studies in Reformation and post-Reformation thought. Grand 

Rapids, Mich: Baker Books, 1999. 

5. Loze, Bernhards. Māriņš Luters. Ievads Lutera Dzīvē un darbos. Rīga, LMF, 2008. 

McGrath, Alister E. Reformation Thought An Introduction. Oxford, UK: Blackwell 

Publishers, 2000. 

6. Oberman, Heiko Augustinus. The Reformation: Roots and Ramifications. Grand 

Rapids, Mich: W.B. Eerdmans Pub. Co, 1994. 
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7. Ozment, Steven E. The Age of Reform (1250-1550): An Intellectual and Religious 

History of Late Medieval and Reformation Europe. New Haven: Yale University 

Press, 1980. 

8. Sārnivara, Ūrass. Luters Atklāj Evaņģēliju. Rīga, LMF, 1996.  

9. Vīts, Džīns Ed. Vieta Kur Stāvēt. Dieva Vārds Mārtiņa Lutera Dzīvē. Rīga, LMF, 

2007.  

 

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Church History: Studies in Christianity and Culture is a journal published 

quarterly by the American Society of Church History. 

2. Journal of Religious History: Association for the Journal of Religious History. 

Summary 

A study of Christianity from the Reformation to the present day. This course is 

designed to get familiar, to analyze and ask critical questions concerning historical 

development of the church, with the focus on the Lutheran Church in the times of 

Reformation and Confessionalisation. The course also aims to give students the 

tools necessary for utilizing knowledge about Reformation in the Western Church 

in their contemporary Christian thinking and practice. 

 

By the end of the term, students shall: 

-Know the main events and significant theologians in the course of the Western 

church history from 16.-19 centuries, especially in its Lutheran part. 

-Understand development of Christian thought and the formulation of doctrine during 

the reformation and in the period of confesionalization. 

-Appreciate God’s providence in the overall pattern of history. 

-Have skills of applying knowledge of church history to contemporary ideas and 

practice. 

 

 

Kursa nosaukums:   Moderno laiku Baznīcas vēsture (apm. 1700....) 

Kredītpunkti:      3 

ECTS kredītpunkti:      4,5 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 48 

Zinātnes nozare     Teoloģija 

Zinātnes apakšnozare     Baznīcas vēsture 

Lekciju stundu skaits     48 

Kursa apstiprinājuma datums    15.04.2009 

Institūcija, kura apstiprināja kursu:   Lutera Akadēmija 

Kursa autors: 

Doc. Sandra Gintere, Dr.phil. 

Ekvivalentais studiju kurss  

Nav 

 

Kursa anotācija 

Moderno laiku Baznīcas vēstures kurss ietver laika periodu no apmēram 1800. 

gada līdz mūsdienām. Kursa ietvaros tiek apskatīta moderno laiku Rietumu baznīcas 

vēsture pievēršot uzmanību ortodoksajai kristīgajai mācībai, deismam, piētismam, 

atdzimšanas kustībām, fundamentālismam un liberālismam. Kursa gaitā tiek 

analizētas norises un attīstības Rietumu sabiedrībā, tādas kā Racionālisma laikmets, 

darvinisms, Atmodas kustības, modernā pasaules misija un ekumēniskā kustība. Šī 
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kursa gaitā notiks iepazīšanās ar centrālajiem notikumiem un galvenajiem teologiem, 

kuri veidojuši Baznīcas vēsturi modernajos laikos – 19.—21. gadsimtā.  

 

Rezultāti 

-- saprast Baznīcas vēstures studēšanas nozīmi  

-- zināt galvenos notikumus un pazīt svarīgākos teologus kopš 1800. gada līdz 

mūsdienām. 

-- izprast galvenos mūsdienu kristīgās ticības novirzienus un to iesaistīšanos 

ekumēniskajā kustībā  

-- apzināties uzticības svarīgumu Svētajiem Rakstiem kā vienīgai kristīgās ticības un 

prakses normai 

Kursa nodarbību plāns 

 

1. Ievads. Moderno laiku baznīcas vispārējs raksturojums. Baznīcas stāvoklis Eiropā 

pēc Franču revolūcijas -- 3 

2. Baznīcas un teoloģijas attīstība līdz Vīnes kongresam, ap 1800. gadu –3. 

3. Prūsijas Baznīcas reformas un to sekas –3.  

4. Katoļu Baznīcas attīstības līnijas 19. gadsimtā. I.Vatikāna kongress –3.  

5. Fridrihs Šleiejermahers un liberālās teoloģijas veidošanās. Runas par Reliģiju –3  

6. Luteriskā Konfesionālisma atdzimšana 19.gs Vācijā ap Erlangenas skolu –3.  

7. Atdzimšanas kustība 19.gs Vācijā, Eiropā un Amerikā – 3.  

8. Eiropas teoloģijas sasniegumi 19. gadsimtā. Liberālā un konservatīvā teoloģija 

(meditatīvā teoloģija, reliģijvēsturiskā skola) –3.  

9. Pirmais Pasaules karš un tā ietekme uz Luterisko baznīcu: dialektiskā teoloģija, 

valsts-baznīcu līgumi –3.  

10. Baznīcas un teoloģijas attīstība Eiropā starpkaru laikā (1919-1939) –3.  

11. Otrais Pasaules karš un tā ietekme uz Luterisko baznīcu un teoloģiju – 3.  

12. Modernā misionāru kustība un ekumēniskās kustības rašanās un attīstība –3.  

13. Izcilākie 20. gs teologi un viņu devums: Tillihs, Nieburs, Moltmanis, Bonhēfers, 

S.K. Luiss –3.  

14. Postmodernisms un tā ietekme uz kristīgo Baznīcu –3.  

15. Baznīca un teoloģija 21. gadsimta sākumā: izaicinājumi un iespējas – 3.  

16. Atkārtojums un kopsavilkums –3.  

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Apmeklējums – 20%  

Noslēguma eksāmens - 50%  

Referāts – 30%  

 

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Bonhēfers, Dītrihs. Sekošana Kristum. Rīga: LMF, 2008 

2. Gīrcs, Bo. Kristus Baznīca. Rīga: LMF, 2006.  

3. Grenz, Stanley J., and Roger E. Olson. 20th Century Theology: God & the World in 

a Transitional Age. Downers Grove, Ill: InterVarsity Press, 1992. 

4. Hanss Kings, 24 tēzes par Dievu. Ceļš 1990.  

5. Heglunds, Bengts Teoloģijas vēsture; ATI, Rīga 1995. 

6. Jirgens Moltmanis, Teoloģija šodien” Ceļš 1990. 

7. McGrath, Alister E. The Future of Christianity. Cambridge: Cambridge University 

Press, 2002.  
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8. Miller, Ed. L., and Stanley J. Grenz. Fortress Introduction to Contemporary 

Theologies. Minneapolis: Fortress Press, 1998. 

9. Oto, Rūdolfs. Svētais. Ceļš 47, 1995, 46-73.  

10. Sommer, Wolfgang, Klahr, Detlef, Kirchengeschichtliches Repetitorium, 

Gottingen: Vandenhoeck und Ruprecht, 1994 

11. Šleiejermahers F.D.E. Par Reliģiju. Pirmā un Otrā Runa.Tulk. L.Ieslaniece, A. 

Hansons, L. Oliņa. Ceļš 49, 1997, 61-131.  

12. Vīts, Edvards Dž. Postmodernie Laiki. Rīga: LMF, 1999. 

 

 

 

 

Literatūra (02-papildliteratūra) 

 

1. Anderson, Leith. A Church for the 21st Century. Minneapolis, Minn: Bethany 

House Publishers, 1992. 

2. Bonhēfers, Dītrihs. Dzīve Kopībā. . Rīga: LMF, 2006  

3. Chestertone, Gilbert K. Ortodoxy. Grand Rapids: Christian Classics Ethereal 

Library ; Boulder, 1970. 

4. Graebner, Theodore, and John Graebner. The Light from Wittenberg: Ten Chapters 

from the First Century After the Beginning of the Lutheran Reformation. St. Louis: 

Concordia Pub. House, 1900. 

5. Grenz, Stanley J. Renewing the Center: Evangelical Theology in a Post-

Theological Era. Grand Rapids, Mich: Baker Books, 2000. 

6. Grenz, Stanley J. Renewing the Center: Evangelical Theology in a Post-

Theological Era. Grand Rapids, Mich: Baker Books, 2000. 

7. Grenz, Stanley J., and William C. Placher. Essentials of Christian Theology. 

Louisville: Westminster John Knox Press, 2003. 

8. Henry, Carl F. H. Toward a Recovery of Christian Belief: The Rutherford Lectures. 

Wheaton, Ill: Crossway Books, 1990. 

9. Kļaviņš, Pauls. Ētiskie principi Rānera Teoloģijā. Ceļš 56. 2005, 108.-118.  

10. McGrath, Alister E. Spirituality in an Age of Change: Rediscovering the Spirit of 

the Reformers. Grand Rapids, Mich: Zondervan, 1994. 

11. McGrath, Alister E. Spirituality in an Age of Change: Rediscovering the Spirit of 

the Reformers. Grand Rapids, Mich: Zondervan, 1994. 

12. Moltmann, Jurgen. Theology of Hope: London: SCM Press LTD 1967.  

13. Nīče Frīdrihs, Ecce Homo. Kā cilvēks top tas, kas viņš ir. Rīga: Zvaignze ABC, 

1977. 

14. Skibbe, Eugene M. A Quiet Reformer: An Introduction to Edmund Schlink's Life 

and Ecumenical Theology : from a Gospel Voice in Nazi Germany to a New Vision of 

Christian Unity. Minneapolis, Minn: Kirk House, 1999. 

15. Spener, Philipp Jakob. Pia Desideria. Philadelphia: Fortress Press, 1964. 

 

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

Church History: Studies in Christianity and Culture is a journal published 

quarterly by the American Society of Church History. 

Journal of Religious History: Association for the Journal of Religious History. 

 

Summary 
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The Modern Church History class covers the period after the Enlightenment (ca. 

1800) to the present. In this course the focus is on the Western church in the modern 

world, paying attention to the orthodoxy and deism, pietism and revivalism, 

fundamentalism and liberalism, This course will analyze the 

that have shaped contemporary church, such as the Age of Reason, Darwinism, the 

Great Awakening, the modern missionary movement and the ecumenical movement. 

During this course the key personalities and events will be examined, that compose 

Church History from the middle of the 19
th

 -21
st
 century.  

 

By the end of the term, students shall: 

 

-- to understand importance of studying Church History 

-- to be aware of the  important persons and events in the Church History since 1700 

till nowadays  

-- to know major branches of present day Christianity and their involvement in the 

ecumenical movement 

-- to understand necessity of maintaining sincere commitment to the Christian 

scriptures as the only rule of faith and practice 

 

Kursa nosaukums       Ētika  

 

Kredītpunkti       2 

ECTS kredītpunkti      3 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)  32 

Zinātnes nozare      Teoloģija 

Zinātnes apakšnozare    Sistemātiskā un praktiskā teoloģija 

Kursa apstiprinājuma datums     15.04.2009 

Institūcija, kura apstiprināja kursu    Lutera Akadēmija 

Kursa autors 

Doc. Guntis Kalme, Dr. phil. 

Ekvivalentais studiju kurss  

Nav 

 

Kursa anotācija 

Šajā kursā studenti gūs pārskatu par mūsdienu ētikas pamatvirzieniem un to 

galveno problemātiku. Ētikas jautājumi tiks skatīti no kristīgo vērtību viedokļa, 

akcentējot to pastāvēšanas un funkcionēšanas biblisko argumentāciju. Kursa gaitā 

liela uzmanība tiks pievērsta studentu pašu ētiskās vērtīborientāciju izstrādnei un 

ētiskās argumentācijas izveides prasmei un tās nostiprināšanai, saistībā ar viņu 

pastorālo kalpošanu.  

 

Rezultāti 

- Studenti iepazīsies ar tiem mūsdienu ētikas galvenajiem strāvojumiem, kuru 

problemātika ir nozīmīga kristīgajam diskursam, kā arī ar dažādu teorētisko un 

praktisko nostādņu „par” un „pret” Bībelē pamatotajām argumentācijām,  

-  Studenti attīstīs analītiskās un argumentācijas spējas, analizējot dažādu ētisko 

virzienu pieeju mūsdienu ētiskajai problemātikai, 

- Studentiem tiks dota iespēja veidot savu nostāju konkrētos ētiskos jautājumos, 

risinot teorētiskas ētiskas problēmsituācijas. 
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Kursa nodarbību plāns 

1. Ievads. Ētika un kristīgā ētika, to avoti, kopējais un atšķirīgais. Ievads 

galvenajās ētiskajās sistēmās       2 

2. Antinomisma ētiskās pamatnostādnes, argumentācijas veids.   2 

3. Situacionisma pamatnostādnes, argumentācijas veids.   2 

4. Ģenerālisma pamatnostādnes, argumentācijas veids.    2 

5. Nekvalificētā absolūtisma pamatnostādnes, argumentācijas veids.  2 

6. Konfliktējošā absolūtisma pamatnostādnes, argumentācijas veids.  2 

7. Pakāpeniskā absolūtisma pamatnostādnes, argumentācijas veids.  2 

8. Mūsdienu aktuālie ētiskie jautājumi. Aborta ētiskie jautājumi.  2 

9. Eitanāzijas ētiskie jautājumi.       2 

10. Biomedicīnas ētiskie jautājumi.      2 

11. Nāves soda ētiskie jautājumi.       2 

12. Kara un leģitimētas varmācības ētiskie jautājumi.     2 

13. Pilsoniskās nepakļaušanās ētiskie jautājumi.      2 

14. Homoseksualitātes ētiskie jautājumi.       2 

15. Laulību un laulības šķiršanas ētiskie jautājumi.     2 

16. Ekoloģijas ētiskie jautājumi. Nobeigums.     2 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Nodarbību apmeklēšana un piedalīšanās semināros par izlasītajiem izdales 

materiāliem. (20%)  

Referāts, kas sagatavots balstoties uz izdales materiāliem un izlasīto literatūru. (40%)  

Eksāmens. (40%)  

 

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Geisler N., Christian Ethics Grand Rapids: Baker Book House, 1989 

2. Lasmane S., Milts A., Rubenis A. Ētika (jautājumi, risinājumi, atzinumi)/ 

metodiskais materiāls. - Rīga: Zvaigzne ABC, 1995. 

3. Milts A. Ētika: personības un sabiedrības ētika: lekciju kurss. – Rīga: 

Zvaigzne ABC, 2000. 

4. Milts A. Ētika. Kas ir ētika: lekciju kurss. – Rīga: Zvaigzne ABC, 1999.  

5. Burkhards H. Ievads ētikā: tikumiskas rīcības pamati un normas 

(fundamentālā ētika), Rīga: Svētdienas rīts: Luterisma mantojuma fonds, 1999. 

6. Lasmane,S. Ētika :jautājumi, risinājumi, atzinumi : metodiskais līdzeklis /S. 

Lasmane, A. Milts, A. Rubenis. - Rīga : Zvaigzne ABC, 1995. 

7. Klīve, Visvaldis Varnesis. Rīcības ceļos: ētikas vēsture ar atskatu uz kristīgās 

ētikas pieredzi. Rīga: Zinātne, 1998. 

 

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Ētika.S.Lasmane., A.Milts., A.Rubenis, R.: Zvaigzne ABC, 1995  

2. Ētika XX gadsimtā. Praktiskā ētika. A. Rubenis, R.: Zvaigzne ABC, 1996  

3. Ētika XX gadsimtā. Teorētiskā ētika. A.Rubenis, R.: Zvaigzne ABC, 1997 

 

Literatūra (03-ieteicamā literatūra) 

1. Lasmane, S.  Rietumeiropas ētika.  Rīga: Zvaigzne ABC (1998). 

2. Lasmane, S.  20. gadsimta ētikas pavērsieni  Rīga: Zvaigzne ABC (2004). 

3. Lasmane, S.  Antoloģija.  Rietumeiropas morāles filozofija.  Rīga: LU Apgāds 

(2006). 
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4. Kristīga dzīve : kristīgās ētikas un morāles rokasgrāmata / Jozefs Imbergs ;. — 

Rīgā : «Svētdienas Rīts» : Luterisma mantojuma fonds, [1999], c1995. 

5. Kristīgās ētikas studija pārrunām draudzēs. LELBA Kristīgās ētikas un 

morāles studiju komisija. [ASV] : LELBA, 1999. 118 lpp. 

6. The Promise of Lutheran Ethics. Ed by Karen L.Bloomquist and John 

R.Stumme. Minneapolis: Fortress Press, 1998. 

7. From Christ to the World: introductory readings in christian ethics. Ed.by 

Wayne G.Boulton, Thomas D.Kennedy and Allen Verhey. Grand Rapids, 

Michigan: Vm B.Eerdmans Pub. Co, 1994. 

 

Summary 

The course will give the students an overview of the main trends in modern 

day ethics. The topics of study will present the Christian viewpoint determined form a 

biblical perspective. Great emphasis will be placed upon the development of the 

student's intellectual skills to help develop their own personal ethical values and the 

ability to express their values in an articulate manner. 

 

Kursa nosaukums      Filosofija teologiem  

Kredītpunkti      1 

ECTS kredītpunkti     1,5 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 16 

Zinātnes nozare     Teoloģija 

Zinātnes apakšnozare    Sistemātiskā un praktiskā teoloģija 

Kursa apstiprinājuma datums    15.04.2009 

Institūcija, kura apstiprināja kursu   Lutera Akadēmija 

Kursa autors 

Doc. Aigars Dāboliņš, Dr. phil. 

 

Kursa anotācija 

 Tā kā kurss ir īss, tad tajā studentam ir  iespējams gūt  tikai konspektīvu ieskatu 

filosofijas problemātīkā un pašas filosofijas vēsturē. Students tiks iepazīstināts ar 

filosofijas pamatproblemātiku un tās iespējamu izmantošanu teologa darbībā. Kursa 

ietvaros studenti tiks informēti par nozīmīgākajiem filosofijas pamatjēdzieniem, tās 

kategoriālo aparātu, filosofiskajām sistēmām un pamatvirzieniem. Īpaša uzmanība tiks 

veltīta aplūkojamo problēmu izskaidrošanai no bibliski-kristīga viedokļa. Studenti tiks 

iepazīstināti ar vadošo filosofu uzskatu pamatatziņām,  lielu uzmanību pievēršot 

pasaules uzskatu veidojošajiem principiem, vērtību un filosofiskās antropoloģijas 

problemātikai. Akcents šajā kursā tiek likts uz filosofiju kā nozīmīgu kultūras un 

personības veidošanās faktoru, ar kuru teoloģijai tās attīstības gaitā ir bijušas 

savstarpēji nozīmīgas attiecības. Šis kurss palīdzēs studentiem radoši izmantot 

filosofijas pamatatziņas un filosofisko problēmu risināšanas veidus savā kalpošanā.  

 

Rezultāti 

- Studenti gūs īsu ieskatu filosofijas vēsturē un tās pamatproblemātikā, to izvērtējumā 

no bibliska redzes punkta; 

- Studenti tiks motivēti skatīt filosofiju kā nozīmīgu kultūras veidošanas faktoru un 

savas personības attīstības komponentu; 

- Studentiem tiks norādītas iespējas kā izmantot iegūtos ieskatus kalpošanā, īpaši 

priekševaņgelizācijā.  
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Kursa nodarbību plāns 

1. Ievadnodarbība. Filosofijas vispārīgs raksturojums: tās sākotnes un 

pamatnostādnes. 

2. Filosofijas vieta kultūrā, tās funkcijas; filosofijas pašapziņa; filosofijas 

attiecības ar teoloģiju. 

3. No mīta pie logosa. Baltu pasaules skatījums. Ieskats Seno Austrumu – Indijas 

un Ķīnas filosofiskajā domā. 

4. Antīkās filosofijas paradigma. 

5. Filosofiskās tēmas Vecās Derības gudrības literatūrā.  

6. Viduslaiku filosofijas paradigma.  

7. Renesanses un Reformācijas filosofijas paradigma.  

8. Jaunlaiku filosofijas paradigma. 

9. Apgaismības filosofijas paradigma. 

10. Vācu klasiskās filozofijas paradigma. 

11. 19.gs. filosofijas paradigma. 

12. 20. gs. filosofijas paradigmu dažādība. 

13. Filsofiskās antropoloģijas ontoloģiskie aspekti. 
14. Filsofiskās antropoloģijas epistemoloģiskie aspekti. 

15. Filsofiskās antropoloģijas aksioloģiskie aspekti. 
16. Varas filosofiskā problemātika, laicīgā un garīgā vara. Noslēgums. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Nodarbību apmeklēšana un piedalīšanās plēnumos par izlasītajiem izdales 

materiāliem. (20%)  

Referāts, kas sagatavots balstoties uz izdales materiāliem un izlasīto literatūru. (40%)  

Eksāmens. (40%)  

 

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Kūle Maija, Kūlis Rihards. Filosofija (Rīga: Zvaigzne ABC, 1996) 

2. Kuncmanis Pēteris, Filozofijas atlants (Rīga: Zvaigzne ABC, [b.g.])  

3. Geisler Norman, Feinberg Paul, Introduction to Philosophy. A Christian 

Perspective (Grand Rapids: Baker, 1987) 

4. Klīve V. Gudrības ceļos : Īss ievads Rietumu filozofijā (Rīga : Zinātne 1996) 

5. Averincevs Sergejs, Kristīgā filozofija kā problēma sev pašai/Kristietība 

pasaules kultūrā. Zinātniska konference 2000.g. 12.-13. maijs (R: Vārds, 

2000), 10-17.lpp. 

6. Ladusāns S. Kristīgā filozofija. //Svētais Akvīnas Toms. Rīga, LZA, 1993. 

209.-223.lpp. 

 

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Vilks Andris, Pasaules filosofija. Antoloģija I, II daļa, (Rīga: Raka 2000, 

2002) 

2. Akmentiņš Roberts, Reliģijas filozofija (Rīga: Akadēmiskie Teoloģiskie 

Kursi, 1977) 

3. Celms Valdis, Latvju raksts un zīmes. Baltu pasaules modelis. (R: Folkloras 

informācijas centrs, 2008) 

4. Žilsons E. Kristīgās filozofijas  vēsture viduslaikos, I daļa (Rīga: 1997) 

5. Rad Gerhard von, Wisdom in Israel, (L: SCM Press, 1993) 

6. Diogenes Allen, Philosophy for Understanding Theology (Atlanta: John Knox 

Press, 1985) 
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Literatūra (03-ieteicamā papildliteratūra) 

1. Literaturas un filozofijas portals ¼ Satori 

http://www.satori.lv/raksti/12/Filozofija, kur var atrast mšudienu latviešu 

filozofu refleksijas un atsevišķu filozofu darbu fragmentus latviski;  

2. filosofijas interesentu portāls www.filozofija.lv  

3. Žurnāls „Kentaurs”;  

4. LU Filozofijas un socioloģijas institūta izdotais Reliģiski – filozofiski Raksti 

5. Filosofija – Almanahs, Rīga: FSI, 2006. 

6. Mamardašvili H. Domātprieks (Rīga: 1987 

7. Becker Siegbert. The foolishness of God. The Place of Reason in the Theology 

of Martin Luther(Milwaukee: Nortwestern, 1982). 

8. Rubenis Andris. Cilvēks mītiskajā pasaules ainā (Rīga: Zvaigzne, 1994);  

9. Senās Grieķijas dzīve un kultūra (Rīga : Zvaigzne, 1994);  

10. Senās Romas kultūra (Rīga : Zvaigzne ABC, 1999);  

11. Viduslaiku dzīve un kultūra Eiropā (R: Zvaigzne, 1995);  

12. Dzīve un kultūra Eiropā renesanses un reformācijas laikmetā (Rīga: Zvaigzne, 

1995);  

13. 19.gadsimta kultūra Eiropā (Rīga: Zvaigzne ABC, 2002);  

14. Imanuels Kants : ķerras stūmēja mēģinājums tuvoties karalim (Rīga : Minerva, 

2006);  

15. 20.gadsimta kultūra Eiropā (Rīga: Zvaigzne ABC, 2004).  

 

Summary 

This short course will give a concise look at the basic problems and the history 

of philosophy.  The students will receive an introduction to the main aspects of 

philosophy; its categorical apparatus, main systems, and basic trends, with the hope 

of incorporating philosophical thought and the ways of solving problems with 

philosophical creativity in ministry.  The main ideas of leading philosophers will be 

discussed with special attention given to the basic principles of the world view 

fundamental to these philosophies.  Special attention will be given to the relation of 

philosophical thought and the Biblically-Christian viewpoint.  The class will show 

how theology and philosophy have had significant interaction throughout history and 

how both have played a major role in the formation of culture and personality.  

 

Kursa nosaukums    Psiholoģija teologiem 

Kredītpunkti      1 

ECTS kredītpunkti     1,5 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 16 

Zinātnes nozare     Teoloģija/psiholoģija 

Zinātnes apakšnozare    Sistemātiskā un praktiskā teoloģija 

Lekciju stundu skaits     16 

Kursa apstiprinājuma datums     15.04.2009 

Institūcija, kura apstiprināja kursu    Lutera Akadēmija 

Kursa autors 

Ekvivalentais studiju kurss 

Nav 

 

Kursa anotācija 

http://www.satori.lv/raksti/12/Filozofija
http://www.filozofija.lv/
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Šajā kursā studenti iepazīsies ar psiholoģijas zinātnes paradigmām un 

nostādnēm gan vēsturiskā perspektīvā, gan mūsdienās. Tiks aplūkotas būtiskākās 

saskarsmes jomas starp teoloģiju, psiholoģiju un filozofiju. Šajā procesā iespēju 

robežās uzmanība tiks pievērsta kā teorijām un koncepcijām, tā arī lielās psiholoģijas 

“skolas” radījušo teorētiķu un praktiķu būtiskai biogrāfiskai informācijai. Tā kā 

klasiskajai psihoanalīzei un analītiskajai psiholoģijai vēsturiski ir izveidojies 

visintensīvākais dialogs ar kristīgo tradīciju, šīm divām paradigmām un tās 

radījušajām personībām tiks pievērsta pastiprināta uzmanība. Vienlaikus tiks sniegts 

ieskats arī medicīniskajā psihiatrijā, biheivjorismā, sociālajā, humānistiskajā un 

vecumposmu psiholoģijā. Visbeidzot, kursa nobeigumā īpašs uzsvars tiks izdarīts uz 

kompetentu un korektu iemaņu attīstīšanu psiholoģijas paradigmu pienesuma 

izvērtēšanai sistemātiskās teoloģijas, un it īpaši kristīgās antropoloģijas kontekstā.  

 

 

Rezultāti 

-zināt psiholoģijas pamatjēdzienus un pamatterminus,  

-zināt psiholoģijas ievērojamāko “skolu” īpatnības, atšķirīgo un kopīgo ar citiem 

virzieniem, 

-spēt atbildīgi un korekti salīdzināt dažādās psiholoģijas skolas un to īpatnības darbā 

ar pacientu/klientu.  

- spēt kursā aplūkotos psiholoģijas virzienus un skolas izvērtēt no Kristīga pasaules 

uzskata pozīcijām.  

 

Nodarbību plāns 

1. Ievads. 1  

2. Īss ekskurss psiholoģijas vēsturē. 1  

3. Medicīniskā paradigma, psihiatrija. 1 

4. Psiholoģiskā testēšana un diagnostika. 1 

5. Psihoanalīze. 2 

6. Psihoanalīzes ietekmē radušās psiholoģijas skolas. 2  

7. Analītiskā psiholoģija. 2  

8. Biheiviorisms Austrumos un Rietumos. 1 

9. Humānistiskās psiholoģijas. 1 

10. Vecumposmu psiholoģija un tās nozīme kalpošanas darbā. 1 

11. Sociālā psiholoģija un reliģiskie procesi sabiedrībā. 1 

12. Reliģiozitātes psiholoģiskie aspekti. 1 

13. Eksāmens. 1 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Apmeklējums – 10%  

Noslēguma eksāmens - 30%  

Referāts – 60%  

 

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Religion and the Clinical Practice of Psychology, Shafranske, E.P., ed. – 

Washington DC: American Psychological Association, 1996.  

2. S.L. Jones & R.E. Butman, Modern Psychotherapies: A Comprehensive 

Christian Apprisal. – Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1991. 
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3. M.A. Yarhouse, R.E. Butman & B.W. McRay, Modern Psychopathologies: A 

Comprehensive Christian Apprisal, Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 

2005 

4. Karpova, Ā. Personības psiholoģiskās teorijas un to rādītāji. – R: Zvaigzne 

ABC, 1998. 

5. I. Šuvajevs, Dzīļu psiholoģija.-R: Zvaigzne ABC, 2002. 

 

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Psiholoģijas vārdnīca. – R: Mācību grāmata, 1998.  

2. Vorobjovs, A. Psiholoģijas pamati. – R, Mācību apgāds, 2000.  

3. I. Šuvajevs, Psihoanalīze un dzīves māksla.- R: Intelekts, 1988.  

4. Z. Frieds, Ievadlekcijas psihoanalīzē. – R: Zvaigzne ABC, 2007.  

 

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Psiholoģijas pasaulē  

2. Psiholoģija tev  

Summary 

In this class students will be introduced to the major paradigms of psychology 

both in historical perspective, as well as with the current trends. Major areas of 

overlap between theology, psychology and philosophy will receive special attention. 

In this process the time will be divided between the analysis of the paradigms in 

psychology, and relevant biographical information of the psychologists who have 

created and developed the paradigms.  

Since psychoanalysis and analytical psychology historically have been 

engaged in serious dialogue with religion in general and Chrstian tradition in 

particular, they will be discussed in more detail. At the same time clinical psychiatry, 

bihaviorism, social, humanistic, and developmental psychologies will also be 

discussed. Last but not least special emphasis will be placed on developing 

responsible and accurate skills necessary for evaluating the major paradigms of 

psychology in light of the systematic theology and especially - Christian 

anthropology. 

 

Kursa nosaukums:     Jaunās Derības grieķu valoda I 

Kredītpunkti:      3 

ECTS kredītpunkti:      4,5 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 48 

Zinātnes nozare     Teoloģija 

Zinātnes apakšnozare     Bībeles teoloģija 

Lekciju stundu skaits     12 

Semināru vai praktisko darbu skaits   36 

Kursa apstiprinājuma datums    15.04.2009 

Institūcija, kura apstiprināja kursu:   Lutera Akadēmija 

Kursa autors: 

Jānis Plaudis, Mg. philol. 

Ekvivalentais studiju kurss  

Nav 

 

Kursa anotācija 

Kurss paredzēts teoloģijas studentiem. Tas iepazīstina ar Jaunajā Derībā 

sastopamās grieķu valodas gramatiku. Tiek sniegts ieskats svarīgākajās fonētikas un 
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morfoloģijas likumībās, kā arī atrodams īss ieskats atsevišķās grieķu valodas sintakses 

likumībās. Tāpat kursa ietvaros paredzēta leksikas apguve, kas saistīta ar Jaunās 

Derības tekstiem. 

 

Rezultāti 

- Apgūt Jaunās Derības grieķu valodas elementāro gramatiku. 

- Apgūt grieķu valodas leksiku 

- Gūt iemaņas tekstu lasīšanā 

 

Kursa nodarbību plāns 

1. Alfabēts, izruna, akcenti 2  

2. Indicativus, imperativus, infinitivus praesentis activi 2  

3. II deklinācija 4  

4. Indicativus, infinitivus futuri active (sigmatiskais), fonētiskās pārmaiņas 6  

5. I deklinācija 6  

6. Indicativus imperfecti activi, augmentu likumības 4  

7. Indicativus, imperativus, infinitivus aoristi activi (sigmatiskais) 6 

8. Indicativus, imperativus, infinitivus aoristi activi (saknes) 4 

9. Indicativus, infinitivus futuri active (plūdeņu – nazālais) 4 

10. Indicativus, imperativus, infinitivus aoristi activi (plūdeņu – nazālais) 4 

11. Personu, norādāmie vietniekvārdi 4 

12. Kontrahētie I un II deklinācijas lietvārdi, īpašības vārdi; II deklinācijas izņēmumi 2 

13. Eksāmens 2 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

1. Obligāts apmeklējums, 

2. Kontroldarbi (pārskats par apgūtajām gramatikas tēmām, leksika). 

Rakstisks eksāmens 

 

Literatūra (01-mācību literatūra) 

Clarence B. Hal. Let’s Study Greek. (Chikago 1959., 1982.) 

 

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. A. Rāta. Īss sengrieķu valodas kurss. (Rīga 1982. Zvaigzne) 

2. P. Ķiķauka. Grieķu gramatika. I daļa. (Rīga 1934.)  

3. P. Ķiķauka. Grieķu gramatika. II daļa. (Rīga 1934.) 

4. Дж. Гршем Мейген. Учебник греческого языка нового завета. (Москва 1995.) 

5. Griechisch – Deutsches Wörterbuch zum neuen Testament. 

6. А. В. Вейсман. Греческо- русский словарь. 

 

 

Summary  

This course is intended for the students of Theology. During this course students 

are introduced to the Greek Grammar, as it is used in the New Testament texts. 

Students learn to recognize most important phonetical and morphological features of 
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the Greek. They also get an introductory insight into syntactical norms in the Greek 

texts. Students learn also New Testament Greek lexicon as a part of this course. 

 

Kursa nosaukums:     Jaunās Derības grieķu valoda II 

Kredītpunkti:      3 

ECTS kredītpunkti:      4,5 

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 48 

Zinātnes nozare     Teoloģija 

Zinātnes apakšnozare     Bībeles teoloģija 

Lekciju stundu skaits     10 

Semināru vai praktisko darbu skaits     38 

Kursa apstiprinājuma datums    15.04.2009 

Institūcija, kura apstiprināja kursu:   Lutera Akadēmija 

Kursa autors: 

Jānis Plaudis, Mg. philol. 

Ekvivalentais studiju kurss  

Nav 

Kursa anotācija 

Kurss paredzēts teoloģijas studentiem. Tas iepazīstina ar Jaunajā Derībā 

sastopamās grieķu valodas gramatiku. Tiek sniegts ieskats svarīgākajās fonētikas un 

morfoloģijas likumībās, kā arī atrodams īss ieskats atsevišķās grieķu valodas sintakses 

likumībās. Tāpat kursa ietvaros paredzēta leksikas apguve, kas saistīta ar Jaunās 

Derības tekstiem. 

 

Rezultāti 

- Apgūt Jaunās Derības grieķu valodas elementāro gramatiku. 

- Apgūt grieķu valodas leksiku 

- Gūt iemaņas tekstu lasīšanā 

 

Kursa nodarbību plāns 

1. Indicativus, infinitivus perfecti activi (I un II laiks) 4  

2. Indicativus plusquamperfecti activi (I un II laiks) 4  

3. Jautājamais, nenoteiktais vietniekvārds; pārskats par enklītikām un proklītikām 4  

4. Indicativus, imperativus, infinitivus praesentis medii et passivi; indicativus, infinitivus futuri medii; 

deponenti; pasīvā konstrukcija 6  

5. Indicativus imperfecti medii et passivi; indicativus, imperativus, infinitīvus aoristi medii 6  

6. Atgriezeniskie vietniekvārdi 4  

7. Indicativus perfecti medii et passivi (I un II) 4 

8. Indicativus plusquamperfecti medii et passivi (I un II) 4 

9. Indicativus, imperativus, infinitivus aoristi passivi (I un II) 6 

10. Indicativus, infinitivus futuri passivi (I un II) 6 

11. Eksāmens 2 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

3. Obligāts apmeklējums, 

4. Kontroldarbi (pārskats par apgūtajām gramatikas tēmām, leksiku). 

Rakstisks eksāmens. 
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Literatūra (01-mācību literatūra) 

Clarence B. Hal. Let’s Study Greek. (Chikago 1959., 1982.) 

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. A. Rāta. Īss sengrieķu valodas kurss. (Rīga 1982. Zvaigzne) 

2. P. Ķiķauka. Grieķu gramatika. I daļa. (Rīga 1934.)  

3. P. Ķiķauka. Grieķu gramatika. II daļa. (Rīga 1934.) 

4. Дж. Гршем Мейген. Учебник греческого языка нового завета. (Москва 1995.) 

5. Griechisch – Deutsches Wörterbuch zum neuen Testament. 

6. А. В. Вейсман. Греческо- русский словарь. 

 

Summary  

This course is intended for the students of Theology. During this course students 

are introduced to the Greek Grammar, as it is used in the New Testament texts. 

Students learn to recognize most important phonetical and morphological features of 

the Greek. They also get an introductory insight into syntactical norms in the Greek 

texts. Students learn also New Testament Greek lexicon as a part of this course. 

 

Kursa nosaukums:     Jaunās Derības grieķu valoda III 

Kredītpunkti:      3 

ECTS kredītpunkti:      4,5 

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 48 

Zinātnes nozare     Teoloģija 

Zinātnes apakšnozare     Bībeles teoloģija 

Lekciju stundu skaits     8 

Semināru vai praktisko darbu skaits    40 

Kursa apstiprinājuma datums    15.04.2009 

Institūcija, kura apstiprināja kursu:   Lutera Akadēmija 

Kursa autors: 

Jānis Plaudis, Mg. philol. 
Ekvivalentais studiju kurss  

nav 

 

Kursa anotācija 

Kurss paredzēts teoloģijas studentiem. Tas iepazīstina ar Jaunajā Derībā 

sastopamās grieķu valodas gramatiku. Tiek sniegts ieskats svarīgākajās fonētikas un 

morfoloģijas likumībās, kā arī atrodams īss ieskats atsevišķās grieķu valodas sintakses 

likumībās. Tāpat kursa ietvaros paredzēta leksikas apguve, kas saistīta ar Jaunās 

Derības tekstiem. 

 

Rezultāti 

- Apgūt Jaunās Derības grieķu valodas elementāro gramatiku. 

- Apgūt grieķu valodas leksiku 

- Gūt iemaņas tekstu lasīšanā 

 

Kursa nodarbību plāns 

1. III deklinācijas vienzilbīgo lietvārdu locīšana (plūdeņu, lūpeņu, zobeņu, augslējeņu, 

ni, ni tau celmi) 6 

2. Participium praesentis activi; participium futuri activi (sigmatiskie; plūdeņu nazālie 

celmi) 6 
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3. Participium aoristi activi (sigmatiskais, plūdeņu nazālais, saknes) 6 

4. Participium perfecti activi (I un II laiks) 6 

5. III deklinācija (sigmas, plūdeņu celmi ar alternāciju, patskaņu, divskaņu celms) 6 

6. Participium praesentis medii et passivi; participium perfecti medii et passivi (I un II 

laiks); participium futuri medii (sigmatiskie; plūdeņu nazālie celmi); participium aoristi 

medii (sigmatiskais, plūdeņu nazālais, saknes) 8 

7. Participium aoristi passivi (I un II laiks); participium futuri passivi (I un II laiks); 

genetivus absolutus konstrukcija 6 

8. Attieksmes vietniekvārds; savstarpēji atgriezeniskais vietniekvārds; netieši 

jautājamais vietniekvārds 4  

9. Eksāmens 2 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Obligāts apmeklējums, 

Kontroldarbi (pārskats par apgūtajām gramatikas tēmām, leksiku). 

Eksāmena kārtošana. 

Literatūra (01-mācību literatūra) 

Clarence B. Hal. Let’s Study Greek. (Chikago 1959., 1982.) 

 

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. A. Rāta. Īss sengrieķu valodas kurss. (Rīga 1982. Zvaigzne) 

2. P. Ķiķauka. Grieķu gramatika. I daļa. (Rīga 1934.)  

3. P. Ķiķauka. Grieķu gramatika. II daļa. (Rīga 1934.) 

4. Дж. Гршем Мейген. Учебник греческого языка нового завета. (Москва 1995.) 

5. Griechisch – Deutsches Wörterbuch zum neuen Testament. 

6. А. В. Вейсман. Греческо- русский словарь. 

 

Summary  

This course is intended for the students of Theology. During this course students 

are introduced to the Greek Grammar, as it is used in the New Testament texts. 

Students learn to recognize most important phonetical and morphological features of 

the Greek. They also get an introductory insight into syntactical norms in the Greek 

texts. Students learn also New Testament Greek lexicon as a part of this course. 

 

Kursa nosaukums:     Jaunās Derības grieķu valoda IIII 

Kredītpunkti:      3 

ECTS kredītpunkti:      4,5 

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 48 

Zinātnes nozare     Teoloģija 

Zinātnes apakšnozare     Bībeles teoloģija 

Lekciju stundu skaits     8 

Semināru vai praktisko darbu skaits    40 

Kursa apstiprinājuma datums    15.04.2009 

Institūcija, kura apstiprināja kursu:   Lutera Akadēmija 

Kursa autors: Jānis Plaudis, Mg. philol. 

Ekvivalentais studiju kurss  

Nav 
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Kursa anotācija 

Kurss paredzēts teoloģijas studentiem. Tas iepazīstina ar Jaunajā Derībā 

sastopamās grieķu valodas gramatiku. Tiek sniegts ieskats svarīgākajās fonētikas un 

morfoloģijas likumībās, kā arī atrodams īss ieskats atsevišķās grieķu valodas sintakses 

likumībās. Tāpat kursa ietvaros paredzēta leksikas apguve, kas saistīta ar Jaunās 

Derības tekstiem. 

 

Rezultāti 

- Apgūt Jaunās Derības grieķu valodas elementāro gramatiku. 

- Apgūt grieķu valodas leksiku 

- Gūt iemaņas tekstu lasīšanā 

 

Kursa nodarbību plāns 

1. Īpašības vārdu salīdzināmās pakāpes 4 

2. Coniunctivus praesentis activi, medii et passivi; coniunctivus aoristi activi, medii et 

passivi 6 

3. Nosacījuma palīgteikumi; papildinātāja, nolūka palīgteikumi 2 

4. Kontrahētie darbības vārdi ar epsilonu 8 

5. Kontrahētie darbības vārdi ar omikronu 8 

6. Kontrahētie darbības vārdi ar alfu 8 

7. III deklinācijas īpašības vārdu grupas 4 

8. II konjugācijas darbības vārdi 8 

9. Eksāmens 2 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Obligāts apmeklējums, 

Kontroldarbi (pārskats par apgūtajām gramatikas tēmām, leksiku). 

Eksāmena kārtošana. 

 

Literatūra (01-mācību literatūra) 

Clarence B. Hal. Let’s Study Greek. (Chikago 1959., 1982.) 

 

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. A. Rāta. Īss sengrieķu valodas kurss. (Rīga 1982. Zvaigzne) 

2. P. Ķiķauka. Grieķu gramatika. I daļa. (Rīga 1934.)  

3. P. Ķiķauka. Grieķu gramatika. II daļa. (Rīga 1934.) 

4. Дж. Гршем Мейген. Учебник греческого языка нового завета. (Москва 1995.) 

5. Griechisch – Deutsches Wörterbuch zum neuen Testament. 

6. А. В. Вейсман. Греческо- русский словарь. 

 

Summary  

This course is intended for the students of Theology. During this course students 

are introduced to the Greek Grammar, as it is used in the New Testament texts. 

Students learn to recognize most important phonetical and morphological features of 

the Greek. They also get an introductory insight into syntactical norms in the Greek 

texts. Students learn also New Testament Greek lexicon as a part of this course. 
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Kursa nosaukums              Kristīgā pedagoģija 

Kredītpunkti:                               2 

ECTS kredītpunkti:       3 

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī ): 32 

Zinātnes nozare:       Teoloģija/Pedagoģija 

Zinātnes apakšnozare       Praktiskā teoloģija 

Lekciju stundu skaits         32 

Kursa apstiprinājuma datums      15.04.2009 

Institūcija, kas apstiprināja kursu:     Lutera Akadēmija 

Kursa autors:                           

Doc. Didzis Stilve, Dr.phil. 

Ekvivalentais studiju kurss 

Nav 

 

 

Kursa anotācija 

Minētā kursa ietvaros, studenti gūst priekšstatu par pedagoģiju kā zinātnes 

nozari, tās vēsturi un attīstību un kristīgo pedagoģiju kā tās apakšnozari. Studenti 

iepazīsies ar kristīgās pedagoģijas un vispārējās pedagoģijas mijattiecībām 

pedagoģijas vēsturē un mūsdienās.  Studenti gūs izpratni par kristīgās pedagoģijas 

mērķiem, saturu un uzdevumiem. Iepazīs pedagoģijas un kristīgās pedagoģijas 

mācīšanas metodes. Pētīs, analizēs reliģiskās izglītības saistību ar izglītības un 

tālākizglītības saturu Baznīcā un Latvijā. Studentiem tiks radīti apstākļi izteikt savu 

viedokli un diskutēt par kristīgo vērtību integrācījas nozīmi un nepieciešamību 

izglītības un tālākizglītības saturā Latvijā.   

 

Rezultāti 

-Kursa noslēgumā studenti pratīs pazīt un novērtēt pedagoģiskās idejas un problēmas 

saistībā ar kristīgo izglītību un tālākizglītību. 

-Studenti gūs iemaņas mācību procesa organizācijā un vadīšanā. 

-Studenti pratīs izvērtēt teorijas un prakses saistību un nozīmību pagātnē un 

mūsdienās 

 -Gūs iemaņas kristīgās un pedagoģiskās literatūras un informācijas apstrādē, 

praktiskajā pielietojumā un iegūtās informācijas sintēzē. 

 

Kursa plāns  

1. Kristīgās pedagoģijas priekšmets.                                                                2  

2.Ieskats pedagoģijas vēsturē.                                                                       

2.1 Ieskats pedagoģijā no  pirms Kristus laikmeta līdz Viduslaikiem             2  

2.2Sv.Augustīna un Atkvīnas Toma devums pedagoģijas teorijā                    2 

2.3Reformācijas laika pedagoģiskās atziņas                                                    1 

2.4I.A.Komenskis „Lielā Didaktika”                                                               1 

2.5Apgaismības laika pedagoģiskās idejas un reliģija. Izglītības 

    sekularizācija                                                                                                2 

2.6Akcenti 20.gs pedagoģijā.  

   Kristigā un sekulārā audzināšanas procesa kopīgās un atšķirīgās iezīmes    2                                                                      

3.Kristīgās pedagoģijas satura izvēle un kontekstualizācija                             2 

4.Svēto Rakstu, Luterisko ticības apliecību (Liber Concordiae) autoritāte      1 

5.Lutera Lielais un Mazais Katehismas kā kristīgās pedagoģijas pamats        1 
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6.Izglītojamo vecumposma raksturojums (psiholoģiskais, domāšanas, ētisko, morālo 

un ticības principu veidošanās un attīstība )                                                                3 

7.Dažādu vecumposmu vajadzības (bioloģiskās, sociālās, ideālās) , motivācija, 

problēmas, jautājumi un uztveres īpatnības                                                                 3    

8.Pedagoģiskā trijstūra ( skolotājs- saturs- skolnieks) raksturojums, attiecības un 

mijiedarbība, tā pielietojums kristīgajā pedagoģijā.                                                    2 

9.Mācīšanas, mācīšanās un komunikācijas principi                                         2 

10.Katehēzes, Bībeles stundas, Svētdienas skolas nodarbības, lekcijas vispārējs 

raksturojums   2 

11.Motivējošā mācīšana ( materiālā, pienākuma, mākslīgā motivācija )          2 

12.Mācīšanas principi ( formālais un funkcionālais princps, 

     deduktīvais un indukatīvais princips)un metodes.                                        3 

13.Palīglīdzekļu  izvēles pielietošana un principi.                                            1 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai. 

1. Apmeklējums-20% 

2. Praktiskā darba izstrāde- 30% 

3. Noslēguma eksāmens- 50%. 

 

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Bībele, 1965.gada revidētais izdevums.- LBB, 2003. 

2. Vienprātības grāmata (Liber Concordiae), Luteriskās ticība apliecības.- 

Augsburgas institūts, 2001. 

3. Gudjons H., Pedagoģijas pamatatziņas,- Rīga: Zvaigzne ABC, 1998. 

4. Ķestere I., Pedagoģijas vēŗsture: skola, skolotājs, skolēns.- Rīga: Zvaigzne 

ABC, 2005 

5. Kundziņš K., Reliģijas mācība un ētika jaunatnes audzināšanā.-Rīga: Valtera 

un Rapas akc,sab. Izdevums,1927 

6. Špona A., Audzināšanas teorija un prakse.- Rīga: Raka,2001 

7. Žogle I., Didaktiskās teorijas pamati.- Rīga: Raka,2001 

8. Ēriksons E., Identitāte: jaunība un krīze.- Rīga: Jumava,1998. 

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Anspaks J., Pedagoģijas idejas Latvijā.- Raka, 2003. 

2. Beļickis I., Izglītības humānā paradigma un Latvijas izglītības reforma.- Rīga: 

Pedagogu Izglītības atbalsta centrs, 1995. 

3. Kamenskis J.A. Lielā Didaktika.- Rīga: Zvaigzne, 1992. 

4. Žukovs L., Pedagoģijas vēsture.- Rīga: Raka, 2001 

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 
 

Summary 

The suggested course develops students' understanding about pedagogy as 

abranch of science, it's history and development, as well as about theChristian 

pedagogy.The students will acquire the aims, content, and thetasks of Christian 

pedagogy, as well as about the methods of teaching 

Christian pedagogy. The students will be provided with the opportunity toexpress 

their opinion and to discuss about the importance of integrationof Christian values in 

the content further education in Latvia. 
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B – OBLIGĀTĀS IZVĒLES DAĻA (21 KP) 

 

Kursa nosaukums    1. un 2. Mozus grāmata, ekseģēze 

Kredītpunkti       3 

ECTS kredītpunkti      4,5 

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)  48 

Zinātnes nozare      Teoloģija 

Zinātnes apakšnozare      Bibliskā teoloģija 

Lekciju stundu skaits      42 

Semināru stundu skaits      6 

Kursa apstiprinājuma datums      15.04.2009 

Institūcija, kura apstiprināja kursu     Lutera Akadēmija 

Kursa autors 

Laila Čakare, Mag. Theol. 

Ekvivalentais studiju kurss  

Nav 

 

Kursa anotācija 

Šajā kursā studenti veic dziļāku ieskatu Bībeles pirmajās grāmatās – 1. un 2. 

Mozus grāmatā. Kursa ietvaros uzmanība tiek pievērsta tam, kā tiek atklātas un 

pasludinātas divas galvenās Bībeles mācības – Bauslība un Evaņģēlijs. Tāpat tiek 

skatīta nemitīgā cīņa starp divām baznīcām – patieso Dieva baznīcu un pasaulīgo jeb 

viltus baznīcu jau no pašiem cilvēces pirmsākumiem. 

Kursa ietvaros tiek aplūkotas tādas tēmas, kā iedzimtais grēks un tā sekas, 

ticības nozīme patriarhu stāstos, pravieša aicinājums un uzdevums, Bauslība un tās 

pamatfunkcijas. Pie galvenajām kursa tēmām pieder: pasludinājums par Glābēju, 

Glābēja nepieciešamība, Dieva apsolījums un tās tautas izveidošana, kurā Glābējam 

jānāk. Tāpat uzmanība tiek pievērsta daudzajiem priekšpasludinājumiem par Kristu 

1.un 2. Mozus grāmatā.  

Kursā īsi tiek apskatīta vēsturiski kritiskā teorija attiecībā uz grāmatu 

sarakstīšanas laiku un autorību, kā arī tās pretargumenti. Tiek dots īss ieskats 

mūsdienu Bībeles interpretācijas metodēs, to pielietojuma iespējas un ierobežojumi šo 

grāmatu ekseģēzē.  

 

Rezultāti 

- spēt izvērtēt vēsturiski kritiskās teorijas argumentus attiecībā uz 1. un 2. Mozus 

grāmatu; 

- izvēlēties interpretācijas metodi / metodes atbilstoši uzstādītajam uzdevumam – 

sagatavot referātu, homīliju, veikt kāda fragmenta ekseģētisku analīzi; 

- atpazīt un nošķirt Bauslību un Evaņģēliju konkrētā pasludinājumā; 

- spēt izanalizēt kādu konkrētu Rakstu vietu Bībeles kontekstā un kopsakarībā, un 

sagatavot par to homīliju vai Bībeles stundu.  

 

Nodarbību plāns 

1. Ievads, iepazīstināšana ar pielietojamām mūsdienu interpretācijas metodēm.  2  

2. JEDP teorijas argumenti par Pentateuha autorību un datējumu, viedokļi un 

pretargumenti.  1  

3. 1. un 2. Mozus grāmatas teoloģiskā (ne-hronoloģiskā) uzbūve. 1 

4. Radīšanas kārtība, Dieva Trīsvienības atklāšanās radīšanā. (1. Moz. 1) 1 

5. Cilvēks pēc Dieva tēla un līdzības, Dieva tēls un sieviete. (2) 1 
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6. Grēkā krišana, tās sekas (3).  1 

7. Divas civilizācijas, to raksturīgās iezīmes (4–5). 1 

8. Plūdi – iemesls, norise, jauns sākums (6–9). 1 

9. Tautu rašanās un izplatīšanās, Šema paaudzes (10–11). 1 

10. Ābrama aicināšana, viņam dotais apsolījums (12–15).  2 

11. Ismaēls (16–21). 2 

12. Seminārs: Patriarhu ticības nozīme pestīšanas vēsturē. 2 

13. Īzaks (21–26). 1 

14. Jēkabs un Ēsavs (25–28). 1 

15. Jēkabs un Lābans (29–35). 2 

16. Jāzeps (37–50). 4 

17. Mozus dzimšana, bēgšana uz Midiānu (2. Moz. 1–2). 2 

18. Dievs atklājas Mozum un dod uzdevumu (3–4). 2 

19. Seminārs: Kā Dievs atklāj sevi 1. un 2. Mozus grāmatā. 2 

20. Ēģiptes mocības (5–11). 3 

21. Israēla iziešana no Ēģiptes, Pesah svētki (12–15). 3 

22. Bauslības došana (19–24). 4 

23. Saiešanas telts (25–40). 4 

24. Seminārs: Mozus kā Kristus priekšpasludinājums. 2 

25. Eksāmens.  2 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Apmeklējums – 10%  

Semināri – 30% 

Eseja – 30%  

Noslēguma pārbaudes darbs – 30%  

 

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Mārtiņš Luters, 1. Mozus grāmatas skaidrojums, 1., 2. sēj. (Rīga: Luterisma 

mantojuma fonds), 2007, 2008. 

2. Wenham, G. J., Word Biblical Commentary, Vol. 1: Genesis 1-15; Vol. 2: 

Genesis 16-50 (elektronisks izd. Logos Library System).  

3. Durham, J. I., Word Biblical Commentary, Vol. 3: Exodus (elektronisks izd. 

Logos Library System). 

4. Keil, Carl. F. and Delitzsch Franz., Commentary on the Old Testament: The 

First Book of Moses (Genesis). (Grand Rapids, Michigan: Eerdmans 

Publishing  Company), reprinted 1991. 

5. Keil, Carl. F. and Delitzsch Franz., Commentary on the Old Testament: The 

Scond Book of Moses (Exodus). (Grand Rapids, Michigan: Eerdmans 

Publishing  Company), reprinted 1991. 

6. Walvoord, J. F., ed. The Bible knowledge commentary: An exposition of the 

scriptures, Exodus. (Wheaton, IL: Victor Books). 1983. 

 

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Ūrass Sārnivāra, Vai Bībelei var uzticēties? (Rīga: Augsburgas institūts), 

2001. 

2. Guzik, David, Bible Study Resources 

http://www.enduringword.com/library_commentaries.htm 

3. Dž. T. Millers, Kristīgā dogmatika (Rīga: Svētdienas Rīts), 1999. 
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4. The Theological Wordbook of the Old Testament (Chicago, Illinois: Moody 

Press), 1980. 

5. Whitaker, R., The Abridged Brown-Driver-Briggs Hebrew-English Lexicon of 

the Old Testament : From A Hebrew and English Lexicon of the Old 

Testament by Francis Brown, S.R. Driver and Charles Briggs, based on the 

lexicon of Wilhelm Gesenius. (Oak Harbor WA: Logos Research Systems, 

Inc.), 1997, c1906 

Literatūra (03-ieteicamie raksti un publikācijas) 

1. Bite, Aleksandrs, Jaungada diena. Jēzus apgraizīšana. Teoloģijas žurnāls. 

(Rīga: LELB), 2008, 2. 

2. Čakare, Laila, Pestītāja jēdziens Vecās Derības kontekstā. Bībele: Raksti, 

teksts, kultūrvide. (Rīga: LBB), 1999; 151.–159.lpp. 

3. Čakare, Laila, Kaina civilizācija: grēka daba un dzīves vērtības. Biķeru 

draudzes avīze, 2008, 6 (31). 

Summary 

In this class students take a deeper insight in the two introductory books of the 

Old Testament (OT): Genesis and Exodus. Focus is laid on the revelation and 

proclamation of the Law and Gospel: two main doctrines of the Bible. The continual 

struggle from the very beginnings of humankind between two churches – the true 

church of God and the false church – is explored in this class. 

Such issues as original sin and its consequences, significance of faith in patriarchs’ 

stories, call and task of prophets, functions of the Law are looked up in this class. 

Prophecies about the Saviour, God’s promises and shaping up people where the 

Saviour has to come are also important issues of this class.  

Short insight in the historically critical theory concerning to the authorship and 

date of these books is given as well as counterarguments. Also insight is given into 

contemporary interpretation methods of the Bible and their usefulness for exegesis. 

 

 

Kursa nosaukums     Lielie pravieši, Jesaja 

Kredītpunkti       3 

ECTS kredītpunkti      4,5 

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)  48 

Zinātnes nozare      Teoloģija 

Zinātnes apakšnozare      Bibliskā teoloģija 

Lekciju stundu skaits      40 

Semināru stundu skaits      8 

Kursa apstiprinājuma datums      15.04.2009 

Institūcija, kura apstiprināja kursu     Lutera Akadēmija 

Kursa autors 

Laila Čakare, Mag. Theol. 
Ekvivalentais studiju kurss:  

Nav 

 

Kursa anotācija 

Šajā kursā studenti veic dziļāku ieskatu vienā no Vecās Derības (VD) lielo 

praviešu grāmatām – Jesajas grāmatā. Kursā īsi tiek apskatīta vēsturiski kritiskā 

teorija attiecībā uz grāmatas autorību un vienotību, kā arī tās pretargumenti. Tāpat tiek 

dots īss pārskats par Bībeles mūsdienu interpretācijas metodēm, to iespējām un 

ierobežojumiem. 
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Kursā tiek skatīta grāmatas uzbūve, tās saikne un kopsakarība ar citām VD 

grāmatām, Jesajas pravietojumi sava laika (8. gs pr. Kr.) vēsturiskajā situācijā, to 

nozīme salīdzinoši tuvā nākotnē un pravietojumu mesiāniskā dimensija, kas attiecas 

uz Kristus nākšanu pasaulē, Kristīgo baznīcu un eshatoloģiju. Galvenais uzsvars kursā 

tiek likts uz Jesajas evaņģēlisko un mesiānisko pasludinājumu. Īpaši studentu 

uzmanība tiek pievērsta Jesajas pravietojumiem, kuru piepildījums tiek apstiprināts 

Jaunajā Derībā.  

 

Rezultāti 

- spēt izvērtēt vēsturiski kritiskās teorijas argumentus attiecībā uz Jesajas grāmatu; 

- izvēlēties interpretācijas metodi / metodes atbilstoši uzstādītajam uzdevumam – 

sagatavot referātu, homīliju, veikt kāda fragmenta ekseģētisku analīzi. 

- atpazīt un nošķirt pravietojumu līmeņus (īslaicīgais / mesiāniskais / eshatoloģiskais), 

- spēt izanalizēt kādu konkrētu Rakstu vietu visas Bībeles kontekstā un kopsakarībā, 

un sagatavot par to homīliju vai Bībeles stundu.  

 

Nodarbību plāns 

1. Ievads interpretācijas metodēs  2  

2. Jesajas grāmatas datējums un autorība, viedokļi.  1  

3. Grāmatas uzbūve un kompozīcija. 1 

4. Galvenās tēmas Jesajas grāmatā. 1 

5. Vēsturiskā un politiskā situācija Tuvo Austrumu reģionā 8. gs. pr. Kristus.  1 

6. Pravietojumi pret Jūdu un Jeruzalemi – ievadnodaļas (1–5).  2 

7. Seminārs: Pravieša aicinājums VD; līdzīgais un atšķirīgais aicinājumam uz 

kalpošanas amatu mūsdienās / baznīcas vēsturē. 2 

8. Dēli un zīmes – tuvie un mesiāniskie pravietojumi (7–12). 2 

9. Spriedums pār tautām (13–23). 3 

10. Jesajas apokalipse (24–27). 2 

11. „Rekviēms” Jūdai (28–33). 2 

12. Tā Kunga diena (34–35). 1 

13. Vēsturiskais iestarpinājums (36–39). 2 

14. Seminārs: Mesiāniskie pravietojumi grāmatas pirmajā daļā, to piepildījums 

Jaunajā Derībā. 2 

15. Dieva varenība un izaicinājums tautām (40–41). 2 

16. Tā Kunga kalps un Israēls (42–43). 2 

17. Dieva varenības apliecinājums (44–48). 2 

18. Cietējs Kalps (49–57). 4 

19. Seminārs: Neuzticīgā un uzticīgā Kalpa salīdzinājums un pretnostatījums. 2 

20. Dieva dāvātā atjaunošana (58–60). 2 

21. Mesijas nākšana (61–62). 2 

22. Tautu lūgšana un Tā Kunga atbilde (63–65). 2 

23. Tas Kungs piepilda savus apsolījumus (66). 2 

24. Seminārs: Jesajas grāmata kā piektais evaņģēlijs 2 

25. Eksāmens.  2 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Apmeklējums – 10%  

Semināri – 30% 

Eseja – 30%  

Noslēguma pārbaudes darbs – 30%  



 150 

 

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Keil, Carl. F. and Delitzsch Franz., Commentary on the Old Testament: The 

Prophecies of Isaiah. (Grand Rapids, Michigan: Eerdmans Publishing  

Company), reprinted 1991. 

2. Luther, M. Luther's works, vol. 16: Lectures on Isaiah: Chapters 1-39. (Saint 

Louis:Concordia Publishing House), 1969. 

3. Luther, M. Luther's works, vol. 17: Lectures on Isaiah: Chapters 40-66. (Saint 

Louis:Concordia Publishing House), 1972. 

4. Walvoord, J. F., ed., The Bible knowledge commentary : An exposition of the 

scriptures, Isaiah. (Wheaton, IL: Victor Books), 1983. 

5. Watts, John D.W., Word Biblical Commentary, Volume 24: Isaiah 1-33. 

(Dallas, Texas: Word Books, Publisher), 1998. 

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Dišlers, Guntis, Dievs un cilvēku vēsture Vecajā Derībā, (Rīga: Jumava), 

2001. 

2. Guzik, David, Bible Study Resources: Isaiah, 

http://www.enduringword.com/library_commentaries.htm 

3. Sārnivāra, Ūrass, Vai Bībelei var uzticēties? (Rīga: Augsburgas institūts), 

2001. 

4. The Theological Wordbook of the Old Testament (Chicago, Illinois: Moody 

Press), 1980. 

5. Whitaker, R., The Abridged Brown-Driver-Briggs Hebrew-English Lexicon of 

the Old Testament : From A Hebrew and English Lexicon of the Old 

Testament by Francis Brown, S.R. Driver and Charles Briggs, based on the 

lexicon of Wilhelm Gesenius. (Oak Harbor WA: Logos Research Systems, 

Inc.), 1997, c1906 

Literatūra (03-ieteicamie raksti un publikācijas) 

1. Bailey, Kenneth E., Inverted Parallelisms and Encased Parables in Isaiah and 

Their Significance for Old and New Testament Translation and Interpretation. 

Literary Structure and Rhetorical Strategies in the Hebrew Bible. (Assen, The 

Netherlands: Van Gorcum), 1996; 14.–30.lpp. 

2. Čakare, Laila, Pestītāja jēdziens Vecās Derības kontekstā. Bībele: Raksti, 

teksts, kultūrvide. (Rīga: LBB), 1999; 151.–159.lpp. 

3. Sawyer, John F. A., The Gospel according to Isaiah. The Expository Times, 

2001, 113; 39.–43.lpp. 

 

Summary 

In this class students take a deeper insight into one of the Old Testament 

books: Prophet Isaiah. Brief examination is given to the historically critical theory in 

relation to the book authorship and unity, and its rebuttal. Students get also brief 

overview of modern biblical interpretation methods, their capabilities and limitations. 

In the class structure of the book is viewed as well as its relationship and connection 

with other OT books. Attention is paid to the historical circumstances of the Isaiah’s 

prophecies (8th century B.C.), and to the dimensions of these prophecies: relatively 

near future, messianic prophecies, eschatology. 

Focus of this class is laid on the Evangelical and messianic message in Isaiah’s 

prophecies, as well as their fulfilment in the NT. 
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Kursa nosaukums:       Pāvila teksti 

Kredītpunkti:       2 

ECTS kredītpunkti:       3 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī):  32 

Zinātnes nozare:      Teoloģija 

Zinātnes apakšnozare:      Sistemātiskā teoloģija 

Lekciju stundu skaits:      32 

Kursa apstiprinājuma datums:      15.04.2009 

Institūcija, kura apstiprināja kursu:    Lutera Akadēmija 

Kursa autors: 

Indulis Paičs, Mag. theol. 

Ekvivalentais studiju kurss  

Nav 

 

Kursa anotācija 

Pāvila teoloģija sastāda nozīmīgu Bībeles pētniecības atzaru, jo tieši Pāvila vai 

viņa sekotāju sarakstītie teksti veido lielāko daļu no Jaunās Derības materiāla. Pāvils 

tiek uzskatīts par pirmo „pagānu apustuli”, kurš iznesis kristīgo ticību ārpus ebreju 

tautas nacionālajām robežām, kā arī piešķīris kristietībai vairākas tai raksturīgas 

teoloģiskās iezīmes.  

Kursa mērķis – iepazīties ar apustuļa Pāvila dzīvesstāstu un viņa teoloģijas 

svarīgākajiem principiem, kā arī aplūkot nozīmīgākos fragmentus Pāvila korpusā. 

Kaut arī jautājums par Pāvila teoloģijas „centru” ir atvērts, daudzas nozīmīgas tēmas 

viņa vēstulēs atkārtojas, un tāpēc tās ir iespējams padziļināti pētīt. 

Kursa apguve sastāv no ievadlekcijām par Pāvila dzīvi un viņa teoloģijas iezīmēm, 

kurām seko pārskati par nozīmīgākajiem Pāvila tekstiem viņa dzīves hronoloģijas 

kontekstā. Paralēli lekciju apmeklējumam, katrs students individuāli sagatavo 

ekseģēzi un tai atbilstošu prezentāciju par kādu no Pāvila tekstiem, kas netiek aplūkoti 

kursa pamatgaitā. Gatavojoties semināram, studenti iepazīstas ar attiecīgās vēstules 

kontekstu („ievadu”), un, izmantojot visus viņiem pieejamos akadēmisko ekseģēzes 

un uzziņas materiālus, izvirza attiecīgā teksta problemātiku un risinājuma variantus, 

apgūstot nepieciešamās iemaņas darbā ar Pāvila tekstiem. 

 

Rezultāti 

- zināt apustuļa Pāvila biogrāfijas svarīgākos pieturas punktus 

- orientēties Pāvila teoloģijas pamatnostādnēs 

- zināt nozīmīgākos Pāvila korpusa tekstus un to interpretācijas iespējas 

luteriskajā kontekstā 

- mācēt izvēlēties un pielietot ekseģētiskos materiālus un atbilstošu akadēmisko 

literatūru Pāvila tekstu interpretācijā 

Kursa nodarbību plāns 

1. Ievads. Pāvils – misionārs un domātājs. 

2. Pāvila dzīve un biogrāfija (2). Filma The Life of Apostle Paul, Mosaic 

Television, 2004 

3. Ievads Pāvila  teoloģijā (5). Teoloģija. Kristoloģija. Pneumatoloģija. 

Soterioloģija. Antropoloģija. Ētika. Eklezioloģija. Eshatoloģija. 

4. Pirmais misijas ceļojums un ar to saistītie teksti (2). Vēstule galatiešiem. 

5. Otrais misijas ceļojums(3). I un II vēstule tesaloniķiešiem. 

6. Trešais misijas ceļojums(4). I un II vēstule korintiešiem. 

7. Vēstule Romiešiem(3). 
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8. Ieslodzījuma vēstules (5). Vēstules kolosiešiem, Filemonam, efeziešiem, 

filipiešiem. 

9. Pāvila pastorālās vēstules: I un II Timotejam un vēstule Titam (4).  

10. Pāvila nozīme Baznīcas kalpošanā. Studentu gatavoto ekseģēžu prezentācijas. 

11. Studentu gatavoto ekseģēžu prezentācijas. 
12. Seminārs – atkārtojums. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Apmeklējums – 20%  

Ekseģēze – 30%  

Noslēguma eksāmens - 50%  

 

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Džoija, F. Pāvils no Tarsas. – R: KALA raksti, 2008 

2. Francmans, M. Dieva Vārds aug. – R: LMF, (iii. – vii. nod.), 2001 

3. Wischmeyer, O. (Hrsg.) Paulus (Leben – Umwelt – Werk – Briefe). – Basel: 

A.Francke Verlag, 2006 

4. Roetzel, C. J. The Letters of Paul. Conversations in Context. – Westminster: John 

Knox Press, 1991 

5. Furnish, V. P. Theology and Ethics in Paul. – New York: Abingdon Press, 1968 

6. Wright, N. T. What Saint Paul Really Said. Was Paul of Tarsus the Real Founder 

of Christianity? – Grand Rapids: Eerdmans, 1997 

 

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Dreins, Dž. Ievads Jaunajā Derībā. – R: LBB, 2003 

2. Sanders, E. P. Paul. – Oxford: OUP, 1991 

3. Schnelle, U. Theologie des Neuen Testaments. – Gottingen: V&R, 2007 (Paulus: 

Missionar und Denker, s. 181-333) 

4. Ridderbos, H. Paul. An Outline of His Theology. – Grand Rapids: Eerdman, 1975 

5. Davies, W.D., Paul and Rabbinic Judaism. – Philadephia: Fortress Press, 1980 

6. Roetzel, C. J., Paul. The Man and the Myth. – Minneapolis: Fortress Press, 1999 

 

Summary 

Course consists of brief survey of St. Paul’s biography and main themes in his 

theology, as well as an exegetical study of several parts of the Greek text of Pauline 

epistles.  Special attention will be devoted to the contemporary pastoral and 

ecclesiastical implications and directives of Pauline texts. 

 

Kursa nosaukums:      Mateja evaņģēlija ekseģēze 

Kredītpunkti:      3 

ECTS kredītpunkti:      4,5 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī): 48 

Zinātnes nozare:     Teoloģija 

Zinātnes apakšnozare:     Bibliskā teoloģija 

Lekciju stundu skaits:     48 

Kursa apstiprinājuma datums:     15.04.2009 

Institūcija, kura apstiprināja kursu:   Lutera Akadēmija 

Kursa autors: 

Indulis Paičs, Mag. theol. 

Ekvivalentais studiju kurss  
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Nav 

 

Kursa anotācija 

Mateja evaņģēlijs ieņem nozīmīgu vietu kopējā Jaunās Derības tekstu korpusā 

– ne vien kā pirmais no kanoniskajiem evaņģēlijiem, bet arī kā apzināti veidota 

vēsturiska un tipoloģiska pāreja no Vecās uz Jauno Derību. Līdz ar to Mateja 

evaņģēlija ekseģēze vienlaikus ir labs ievads Svēto Rakstu (it īpaši sinoptisko 

evaņģēliju) ekseģēzes metodē un principos. Mateja evaņģēlijs ir arī augstā mērā 

praktiski lietojams, jo sniedz daudzas būtiskas norādes un piemērus no Jēzus mācības 

un dzīves, kas izmantojami teologa un mācītāja kalpošanas darbā.  

Kursa mērķis ir padziļināti iepazīties ar pirmo no četriem Jaunās Derības 

kanoniskajiem evaņģēlijiem, sniedzot pārskatu par tā saturu un galvenajiem 

teoloģiskajiem akcentiem, kā arī iepazīties ar ekseģēzes metodi un evaņģēliju 

vēsturisko kontekstu  

Kursa pirmā daļa veltīta vispārējiem jautājumiem – ekseģēzes priekšmetam un 

metodēm, tad seko pārskats par Jēzus dzīvi tās hipotētiskajā hronoloģiskajā secībā, 

visbeidzot uzmanība tiek pievērsta arī atsevišķu, nozīmīgu Mateja evaņģēlija 

fragmentu analīzei. 

 

Rezultāti 

- Zināt galvenos ekseģēzes principus un ar tiem saistītos terminus  

- Iegūt zināšanu bāzi ekseģēzes darbu rakstīšanai  

- Labi pārvaldīt Mateja evaņģēlija saturu  

- Pārzināt galvenās idejas Mateja evaņģēlija “grūto vietu” interpretācijā  

- Gūt ieskatu Jēzus dzīves notikumu hronoloģijā un ģeogrāfijā  

- Gūt ieskatu vispārējā Jēzus dzīves kultūras un reliģiskajā kontekstā  

Kursa nodarbību plāns 

1. Ievads. Ekseģēzes priekšmets un uzdevumi. 

2. Ekseģēzes metodes un instrumenti. Sinoptisko evaņģēliju ekseģēze. 

3. Pārskats par Jēzus dzīves notikumiem. Hronoloģiskā un teoloģiskā kopaina. 

4. Mateja evaņģēlija ievadjautājumi: autors, mērķis, uzbūve. Jūdu un pagānu 

attiecību konteksts. 

5. Mateja evaņģēlija teoloģiskie akcenti, valodas un argumentācijas īpatnības. 

Pravietojumu lietojums. 

6. Jēzus piedzimšanas stāsti. 

7. Kalpošanas sākums. Kristības un kārdināšana. Pirmo mācekļu aicināšana. 

8. Kalna sprediķis (4). 

9. Jēzus brīnumdarbi Mateja evaņģēlijā (3) 

10. Jēzus līdzības Mateja evaņģēlijā (3). Līdzību skaidrojumi evaņģēlija tekstā. 

11. Diskusijas ar farizejiem un rakstu mācītājiem un to vēsturiskais konteksts (3) 

12. Misijas pavēles Mateja evaņģēlijā (2) 

13. Jēzus ciešanu stāsts Mateja evaņģēlijā (4) 

14. Jēzus augšāmcelšanās apraksti (2) 

15. Mateja īpašais materiāls (2) 

16. Mateja evaņģēlija lietojums Baznīcas kalpošanā. 

17. Seminārs – atkārtojums. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Lekciju apmeklējums (10%)  

Testi par Mateja evaņģēlija vielu (30%)  



 154 

Noslēguma eksāmens (60%)  

 

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Dreins, Dž. Ievads Jaunajā Derībā. – R: LBB, 2003 

2. Rubulis, A.  Evaņģēliju komentāri. – R: Metropolijas kūrija, 1995 

3. Jundzis, E. Mateja evaņģēlija ekseģēze. – R: Akadēmiskie teoloģiskie kursi, 1971 

4. Lenski, R. C. H. The Interpretation of St. Matthew’s Gospel. – Augsburg 

Publishing House, 1964 

5. Harrington (S.J.), D. J. The Gospel of Matthew. – Collegevile: The Liturgical Press, 

1991 

6. Beare, F. W. The Gospel According to Matthew. Translation, Introduction and 

Commentary. – Peabody: Hendrickson, 1981   

 

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Stern, D. Jewish New Testament Commentary.  – Clarksville: JNTP, 1992 

(Mattityahu, p. 1-86) 

2. Bruner, F. D. Matthew. A Commentary. – Grand Rapids: Eerdmans, 1987 (vol. i. 

The Christbook (Mt.1-12) and ii. The Churchbook(Mt.13-28)) 

3. Schnelle, U. Theologie des Neuen Testaments. – Göttingen: V&R, 2007 (Jesus von 

Nazareth: Der nahe Gott, s. 47-145; Matthäus: Die neue und bessere Gerechtigkeit, s. 

399-431) 

4. Luz, U. Das Evangelium nach Matthäus. (in Evangelisch-Katholischer Kommentar 

zum Neuen Testament, EKK, Bd.1)– Benzinger/Neukirchener, 1998-2002 (TBd. i – 

iv) 

5. Luz, U. Die Jesusgeschichte des Matthäus. – Neukirchener, 2008 

 

Summary 

This course will introduce the exegetical method in general and then 

concentrate on New Testament witness to the ministry of Jesus as it is recorded in the 

Gospel of Matthew.  Students will examine the setting, organization and principal 

themes in the first of canonical gospels, as well as connection between Old Testament 

prophecies and their fulfillment in the life and ministry of Christ. The study of Gospel 

texts will show that Holy Scripture does provide clear pastoral models that inform 

pastoral theology and practice. 

 

Kursa nosaukums:      Jāņa ev. ekseģēze 

Kredītpunkti:        3 

ECTS kredītpunkti:       4.5 

Apjoms (akadēmisko kontakstundu skaits semestrī):  48 

Zinātnes nozare:      Teoloģija 

Zinātnes apakšnozare:     Bibliskā teoloģija 

Lekciju stundu skaits:      48 

Kursa apstiprinājumi datums:    15.04.2009 

Institūcija, kura apstiprināja kursu:     Lutera Akadēmija 

Kursa autors: 

Indulis Paičs, Mag. theol. 

Ekvivalentais studiju kurss: 

Nav 

 

Kursa anotācija 



 155 

Iespējams, ka Jāņa evaņģēlijs ir visvairāk lasītais no visiem evaņģēlijiem. 

Noteikti, no visiem evaņģēlijiem tas ir spēlējis svarīgāko lomu baznīcas teoloģiskajā 

domā. Tai pat laikā Jāņa evaņģēlijs ir unikāls evaņģēliju vidū, ietverot daudz tāda 

materiāla, kas nav sinoptiskajos evaņģēlijos un tam trūkst cita materiāla, kas ir 

sastopams citos evaņģēlijos. Tāpat arī Jāņa evaņģēlijā ir sastopami personāži, kas 

citādi nav pazīstami vai sir mazāk lietoti citos evaņģēlijos, tādi kā Nikodēms, Lācars, 

Filips, Natanaēls. Līdzās tam, Jāņa evaņģēlijs sniedz nozīmīgu materiālu par Jāni 

Kristītāju, kas citādi nav zināms, un stāsts par Jēzu šajā evaņģēlijā centrējas 

Jeruzalemē viscaur un nevis tikai Jēzus dzīves beigās.  

Līdzīgi, Jāņa evaņģēlijs lieto jūdaisma svētkus un mielastus kā kontekstu, lai 

stāstītu evaņģēlija stāstu. Tāpēc daudzos veidos Jāņa evaņģēlijs ir atšķirīgs, kā to 

ievēroja jau senbaznīca.  

Šis kurss ir ievads Jāņa evaņģēlijā. Uzsvars ir likts uz jautājumiem par 

autorību, dokumenta datējumu, vēsturisko kontekstu un evaņģēlija galveno ideju un 

tēmu apskatu. Jāņa evaņģēlija unikālās iezīmes tiks uzsvērtas, īpaši tādu simbolu 

lietojums kā ūdens, gaisma, dzīvība, un jūdaisma svētku lietojums, lai pasludinātu 

Jēzu kā Kristu. Diskusijas par tekstu notiks uz grieķu teksta pamata.  

 

Rezultāti 

- iepazīties ar Jāņa evaņģēlija saturu 

- iegūt pamatzināšanas vēsturiskos jautājumos par Jāņa evaņģēlija autorību, datējumu 

un nolūku 

- iegūt pamatzināšanas par Jāņa evaņģēlija nozīmīgumu baznīcas teoloģiskajā vēsturē 

- Iegūt izpratni par galvenajām tēmām un idejām, kas vada Jāņa evaņģēlija narratīvu 

- Iegūt izpratni par evaņģēlija VD stāstu, svētku un personu lietojumu. 

- zināt un izprast Jāņa evaņģēlija īpašās iezīmes un zināt kā tās atķsir šo evaņģēliju no 

trim sinoptiskajiem evaņģēlijiem.  

 

Kursa nodarbību plāns 

1.  Ievadjautājumi par evaņģēlija autorību, datējumu, sarakstīšanas vietu, nolūku 3 

2.  Prologa skaidrojums (1:1-18): Logosa fons, struktūra, skaidrojums 3 

3.  Jāņa Kristītāja liecības skaidrojums, Jēzus kristība, pirmie mācekļi (1:19-51)   2 

4.  Kānas brīnuma skaidrojums  (2:1-11)  1 

5.  Tempļa šķīstīšanas skaidrojums (2:13-22)   1 

6.  Sarunas ar Nikodēmu skaidrojums (3:1-21)   2 

7.  Sarunas ar samariešu sievu skaidrojums (4:1-42)  2 

8.  Sarunas par maizi no debesīm skaidrojums (6:1-59)   2 

9.  Saruna par Jāņa 6 kā euharistiskā homīlija; dažādi uzskati 1 

10. Vēsturiskais un teoloģiskais ievads būdiņu svētkiem 2 

11. Skaidrojums: Jēzus Jeruzalemē būdiņu svētku laikā; Pasaules gaisma  2 

12. Skaidrojums: akla piedzimušā dziedināšana (9:1-41)  2 

13. Skaidrojums: Jēzus ir Labais gans (10:1-21)  1 

14. Skaidrojums: lācara augšāmcelšana (11:1-53)  2 

15. Skaidrojums: Jēzus nāk uz Jeruzālemi, tiesa (12:1-50)   2 

16. Skaidrojums: mācekļu kāju mazgāšana (13:1-20)  2 

17. Diskusija par mīļotā mācekļa personu  1 

18. Skaidrojums: nodevība, jaunais bauslis (13:21-38)  1 

19. Skaidrojums: Jēzus kā Ceļš, Patiesība un Dzīvība, Vīna koks (14:1-16:33)  3 

20. Diskusija par Sv. Garu kā Paraklētu 2 

21. Skaidrojums: Jēzus” Augstā Priestera lūgšana” (17:1-26)  2 



 156 

22. Skaidrojums: Jēzus ciešanas un nāve (18:1-19:42)  4 

23. Skaidrojums: Jēzus augšāmcelšanās un parādīšanās mācekļiem (20:1-29)  2 

24. Skaidrojums: Noslēgums un nolūks (20:30-31)   1 

25. Skaidrojums: epilogs: jautājmi, pēdējās tēmas (21:1-25)    2 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Apmeklējums – 30% 

Noslēguma eksāmens – 50%  

Referāts Jāņa ev. ekseģēzē – 20 % 

 

Literatūra (mācību literatūra) 

1.  (Eberhard and Erwin) Nestle--(Barbara and Kurt) Aland, Greek-English New 

Testament (Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 1981, 9
th

 edition 2001). 

2.  Leon Morris, The Gospel according to John, Revised Edition (Grand Rapids, 

Michigan: William B. Eerdmans Publishing Company, 1995). 

3. Luke Timothy Johnson, The Writings of the New Testament: An Interpretation 

(Philadelphia: Fortress Press, 1986). 

 

Literatūra (papildliteratūra) 

1. Raymond E. Brown, The Gospel according to John: Introduction, translation and 

notes, 2 volumes (Anchor Bible 29, 29A; Garden City, NY: Doubleday, 1966-1970). 

2. Martiņš Francmans, Dieva Vārds Āug: Ievads Jaunajā Derībā (Rīga: Luterisma 

mantojuma fonds, 2001; trans. The Word of the Lord Grows, St. Louis, MO: 

Concordia Publishing House, 1961). 

3.  Donald Guthrie, New Testament Introduction (Downers Grove, Illinois: Inter-

Varsity Press, 1976). 

4.  D.A. Carson, Douglas J. Moo, Leon Morris,  An Introduction to the New 

Testament (Grand Rapids, Michigan: Zondervan Publishing House, 1992). 

5. Werner George Kūmmel, Introduction to the New Testament, revised edition, 

translated by Howard Clark Kee (Nashville, TN: Abingdon: 1975; Einleitung in das 

Neue Testament,17
th

 edition, 1971). 

 

Summary 

The Gospel of John is perhaps the most read of all the gospels. Certainly of all 

the gospels it has played the most important role in the theological thought of the 

church. At the same time, the Gospel of John is unique among the gospels, including 

much material that does not exist within the synoptic gospels and lacking other 

material that is incluced in the other gospels. Also the Gospel of John features 

characters that otherwise are either not known or much less used in the other gospels,  

such as Nicodemos, Lazarus, Philip, Nathanael. In addition, the Gospel of John gives 

significant material about John the Baptist that is otherwise not known, and the story 

of Jesus in this gospel centers in the city of Jerusalem throughout and not only at the 

end of Jesus' life.  

Similarly, the Gospel of John uses the feasts and festivals of Judaism as 

context for its telling of the gospel story. In many ways, therefore, the Gospel of John 

is different, as already was observed in the early church.  

This course is an introduction to the Gospel of John. Emphasis is placed on 

questions concerning authorship, date of writing, place of writing, historical context 

of writing, and an overview of central ideas and themes of the gospel. The unique 

features of John will be highlighted, especially its use of special symbols such as 
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water, light, life, and its use of the festivals of Judaism to proclaim Jesus as the Christ. 

Discussion of the text will be on the basis of the Greek text. 

 

Kursa nosaukums     Mācītāju garīgās aprūpes pamati  

Kredītpunkti      2 

ECTS kredītpunkti     3 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 32 

Zinātnes nozare     Teoloģija 

Zinātnes apakšnozare    Sistemātiskā un praktiskā teoloģija 

Kursa apstiprinājuma datums    15.04.2009 

Institūcija, kura apstiprināja kursu   Lutera Akadēmija 

Kursa autors 

Ekvivalentais studiju kurss 

Nav 

 

Kursa anotācija 

Šajā kursā mācītāju garīgā aprūpe tiks aplūkota kā praktiskās teoloģijas 

sastāvdaļa. Viena no iedarbīgākajām un plašāk pielietotajām praktiskās teoloģijas 

darba metodēm ir dialogs. Konkrēti runājot par dialogu praktiskās teoloģijas kontekstā 

uzmanība tiks pievērsta pirmkārt dialogam starp mācītāju (pastorālo padomdevēju) un 

viņa aprūpējamo personu kā indivīdiem. Otrkārt, uzmanība tiks pievērsta dialogam 

starp vairākām zinātņu nozarēm, divas no kurām ir teoloģija un psiholoģija.  

Šajā otrajā dialoga dimensijā praktiskajam teologam ir jāmāk kalpot kā 

bilingvālam (multilingvālam) tulkam, kurš tulko un izskaidro vienas zinātņu nozares 

"valodu" citas zinātņu nozares zīmju sistēmā tā lai aprūpi saņemošajam cilvēkam tā 

taptu skaidra un saprotama (vai vismaz skaidrāka). Aprūpes sniedzējs, līdz ar to kļūst 

par locus theologicus, un viņa uzdevums ir vienlaikus skaidrot gan teoloģiskā diskursa 

īpatnības aprūpi saņemošā cilvēka dzīves stāstā, gan sniegt garīgo aprūpi efektīvā un 

psiholoģiski/psihoterapeitiski korektā veidā.  

 

Rezultāti 

- Studenti iepazīsies ar garīgās aprūpes teoloģiju pamatojoties uz Vecās un Jaunās 

derības Svētajiem Rakstiem.  

- Studenti tiks iepazīstināti ar šobrīd Rietumu pasaulē visplašāk pielietotajām 

teoloģiskajām stratēģijām un metodēm dialoga veidošanā starp garīgās aprūpes 

sniedzēju un viņa aprūpējamo.  

- Studentiem tiks dota iespēja reflektēt par kristīgajā teoloģijā balstītas garīgās 

aprūpes un dažādu sekulārajās psiholoģijās aprobētu cilvēka garīgās aprūpes modeļu 

integrācijas iespējamību vai neiespējamību.  

 

Kursa nodarbību plāns 

1. Ievadnodarbība. 1 

2. Praktiskās teoloģijas definīcijas un pamatkoncepcijas. 2  

3. Svēto rakstu loma garīgajā aprūpē. 2  

4. Garīgās aprūpes hermeneitiskā perspektīva. 2  

5. Vecumposmu psiholoģijas un dzīves cikla apzināšanās nozīme garīgajā aprūpē. 2 

6. Nozīmes līmeņi. Cilvēka dzīves daudzlīmeņu koncepcija. Par un pret. 3  

7. Labvēlīgas sarunas vides veidošana. 2  

8. Garīgās aprūpes dialoga koncepcija. 2  

9. Pasludināšanas tradīcija garīgajā aprūpē iepretim dialoģiskajai pieejai. 2 
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10. Bilingvālisms poimēniskās sarunas kontekstā 2  

11. Psiholoģija, psihoterapija un garīgā aprūpe. Kopīgais un atšķirīgais. 2 

12. Ticība un izpratne (insight) kā operatīvi faktori garīgajā aprūpē. 2  

13. Kontemplatīvās teoloģijas un garīgās vadības (spiritual direction) devums garīgās 

aprūpes izpratnē. 2 

14. Mācītājs kā locus theologicus. 2 

15. Mācītāja kā garīgā aprūpētāja un garīgi aprūpējamā identitāte mūsdienās. 3 

16. Eksāmens. 1 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Nodarbību apmeklēšana un piedalīšanās plēnumos par izlasītajiem izdales 

materiāliem. (20%)  

Referāts, kas sagatavots balstoties uz izdales materiāliem un izlasīto literatūru. (40%)  

Eksāmens. (40%)  

 

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Johnson, E.L. Foundations for Soulcare.- Downers Grove, IL: IVP Academic, 

2007. 

2. Competent Christian Counseling. Vol 1. Clinton T. & G. Olhschlager Eds.- 

Colorado Springs: WaterBrook, 2002.  

3. Andersoni, N. & Dž. Kā pārvarēt depresiju.- R. Agape Latvija, 2008. 

4. Van Deusen Hunsinger D. Theology and Pastoral Counseling: A New 

Interdisciplinary Approach.- Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1995.  

5. Care for the Soul. McMinn, M.R. & T.R. Philips eds. – Dovners Grove, IL: IVP 

Academic, 2001.  

 

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Sue D.W., Sue D. Counseling the Culturally Different. Theory & Practice. 2. ed. -

New York: John Wiley & Sons, 1990.  

2. Scharfenberg J. Pastoral Care as Dialogue. -Philadelphia: Fortress Press, 1980.  

3. Moral Development, Moral Education, and Kohlberg. Munsey B. Ed. – 

Birmingham: Religious Education Press, 1980.  

4. Kalniņš I.E. Cilvēks starp Dievu un pasauli. Rīga: Klints, 2002.  

5. Browning D.S. A Fundamental Practical Theology: Descriptive and Strategic 

Proposals. -Minneapolis: Fortress Press, 1996.  

 

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Interneta portāls, kur var atrast gan kristīgās padomdošanas definīcijas un 

aprakstus par dažādiem kristīgās (pastorālās) padomdošanas novirzieniem, gan 

noderīgas pārdomas par kristīgo tradīciju kopumā: 

http://www.allaboutgod.com/christian-counseling.htm 

2. Kansanen P., Tirri, K., Meri M., Krokfors L., Husu J., Jyrhama R. Teachers’ 

Pedagogical Thinking: Theoretical Landscapes, Practical Challenges// 

American University Studies, Series XIV Education. vol. 47., 2000.  

3. Ceļš, 2000, Nr. 52 un turpmākie Nr. 

 

Summary 

This class will be based on the presupposition that pastoral spiritual care is san 

integral part of the practical theology. One of the most widely and effectively 

emloyed methods of practical theology is dialogue. What is ment by dialogue in this 

http://www.allaboutgod.com/christian-counseling.htm
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class is first the dialogue between the pastor (pastoral counselor) and his counselee as 

individulals. Second, it is the dialogue between several branches of science, two of 

which are theology and psychology.  

In this second instance the pastoral caregiver must have the skills of serving as 

a bilingual (multi-lingual) interpreter who is capable of translating the signs of one 

language (language of the particular science) into another language and thus make 

them understandable or more understandable for his client. Thus the caregiver 

becomes the locus theologicus and his task is both to interpret and explain the 

intricacies of the theological discourse in the life of the counselee, as well as provide 

pastoral care in a psychologically/psychotherapeutically intelligent manner.  

 

Kursa nosaukums     Pastorālā padomdošana 

Kredītpunkti      2 

ECTS kredītpunkti     3 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 32 

Zinātnes nozare     Teoloģija/Psiholoģija 

Zinātnes apakšnozare    Sistemātiskā un praktiskā teoloģija 

Lekciju stundu skaits     22 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits  5 

Praktisko grupas darbu stundu skaits   5 

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits   20 

Kursa apstiprinājuma datums    15.04.2009 

Institūcija, kura apstiprināja kursu   Lutera Akadēmija 

Kursa autors 

Ekvivalentais studiju kurss 

Nav 

 

Kursa anotācija 

Pastorālā padomdevēja (konsultanta, terapeita) primārais uzdevums ir palīdzēt 

cilvēkam apzināties un pilnveidot viņam doto potenciālu Dievam par godu un 

līdzcilvēkiem par svētību, kā arī palīdzēt savā aprūpē esošajiem cilvēkiem atrast 

resursus dažāda rakstura krīžu pārvarēšanai. Lai pastorālais padomdevējs varētu 

sekmīgi veikt sava darba uzdevumus, viņam ir jāapgūst terapeitiskās sarunas (turpmāk 

‘intervija’) vadīšanas praktiskās iemaņas. Šinī kursā studenti apgūs intervijas 

vadīšanas metodes, kas pamatojas galvenokārt, bet ne tikai uz Karla Rodžersa (1902-

1987) psihoterapijas teoriju.  

Šinī kursā studenti apgūs nepieciešamās pamatiemaņas lai palīdzētu grūtībās 

nonākušam cilvēkam mobilizēt un iemācīties izmantot visus tā rīcībā esošos un tam 

pieejamos resursus lai veicinātu šī cilvēka konkrētās problēmas atrisināšanu, kā arī 

vispārēju dzīves kvalitātes paaugstināšanos. Kursā īpašs uzsvars tiks likts uz 

psihologu un psihoterapeitu izstrādāto interviju vadīšanas metožu integrāciju kristīgā 

pasaules uzskatā, kura neatņemama sastāvdaļa ir teoloģiskās antropoloģijas atziņa, ka 

cilvēks ir vienota psihosomatiska būtne, kura radīta pēc Dieva līdzības.  

Kursa ietvaros notiek piecas praktisko nodarbību sesijas, kurās studenti slīpē 

iemaņas mazās grupās.  

 

Rezultāti 

- Studenti iepazīsies ar kristīgās padomdošanas teoloģiju pamatojoties uz Vecās un 

Jaunās derības Svētajiem Rakstiem. 
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- Studenti apgūs pamata iemaņas, kādas nepieciešamas lai vadītu intervijas 

(dvēseļkopšanas sarunas) ar klientiem. 

- Studentiem tiks dota iespēja izstrādāt personīgu, praktiski pielietojamu kristīgās 

padomdošanas modeli. 

- Studenti tiks iepazīstināti ar šobrīd pasaulē visplašāk pielietotajām stratēģijām un 

metodēm padomdošanas (counseling) procesā.  

 

Kursu apraksts-plāns 

1. Ievadnodarbība. Diskusija par terminoloģiju – poimēnika, pastorālā padomdošana, 

konsultēšana, psihoterapija. 2 

1. Pastorālās padomdošanas vieta moderno psihoterapeitisko sistēmu spektrā. 2 

2. Pasaules uzskats un tā nozīme padomdošanas procesā. 2 

4. Allena Ivey izstrādātā intervijas vadīšanas iemaņu hierarhija. 2  

5. Pirmais praktiskais darbs mazā grupā. Ieklausīšanās. 2  

6. Otrais praktiskais darbs mazā grupā. Jautājumi. 2 

7. Fenomenoloģija un padomdošana. 2 

9. Trešais praktiskais darbs mazā grupā. Klienta novērošanas iemaņas. 2 

10. Ceturtais praktiskais darbs mazā grupā. Parafrāze un kopsavilkums. 2 

11. Jūtas un emocijas, to formēšanās un nozīme padomdošanā. 2 

13. Piektais praktiskais darbs mazā grupā. Jūtu refleksija. 2 

14. Pastorālās padomdošanas Bibliskais pamats. 2 

15. Pastorālās padomdošanas piedāvātie risinājumi krīzes situācijā nonākušiem 

cilvēkiem. 2 

16. Pastorālās padomdošanas piedāvātie problēmu risināšanas modeļi. 2 

17. Alternatīvie problēmu risināšanas modeļi. 2 

18. Kursa vielas integrācija. 1 

19. Eksāmens. 1  

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

1.Mazo grupu nodarbību apmeklējums 40% 

2.Kursa darba izstrādāšana. 40% 

3.Eksāmens 20% 

 

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Diakonija. Dvēseļu kopšanas sarunas. - R: Svētdienas rīts, 1997.  

2. Ivey, A.E. Intentional Interviewing and Counseling. Facilitating Client 

Development in a Multicultural Society 3rd ed. -Pacific Grove: Brooks & Cole, 1994. 

3. Klauds, H. Dziedinošās pārmaiņas. –R: Agape Latvija, 2003.   

4. L.J. Crabb. Effective Biblical Counselling. (London: Marshall Pickering, 1977)  

5. G.R. Collins. Christian Counseling. (Dallas: Word, 1988)  

 

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Welter P. How to Help a Friend.- Wheaton: Tyndale, 1990. 

2. A.E. Jongsma & L.M. Peterson. The Complete Psychotherapy Treatment Planner. 

(New York: Willey & Sons, 1995)  

3. S.L. Jones & R.E. Butman. Modern Psychotherapies. A Comprehensive Christian 

Apprisal. (Downers Grove, InterVarsity, 1991) 

4. Nelson-Jones R. Practical Counseling and Helping Skills. 4th ed.- London: 

Continuum, 1997. 

5. D. Klerijs Mērķī. Kristīgā padomdevēja rokasgrāmata. (autora izdevums)  
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Summary 

The primary task of a pastoral counselor (thrapist, consultant) is to help his 

client recognise and develop his God-given potential for the glory of God and for the 

blessing to his fellow human beings. Also, he will have to help people under his care 

to find resources for resolving crises of various kinds. In order that the pastoral 

counselor (therapist, consultant) might be succesful at doing his job, he must possess 

the practical skills for conducting the therapeutic dialogue (interview).  

In this class students will be introduced to the method of conducting an 

interview largely based on the theory of psychotheraphy developed by Carl Rogers 

(1902-1987). Students will be challenged to analyse the compatibility of various 

secular psychotherapies and the Christian worldview, within which the human person 

is viewed as a psychosomatic unity created in the image and likeness of God.  

 

 

Kursa nosaukums     Misija un evaņģelizācija 

Kredītpunkti:      2 

ECTS kredītpunkti:      3 

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 32 

Zinātnes nozare     Teoloģija/Misioloģija  

Zinātnes apakšnozare    Sistemātiskā un praktiskā teoloģija 

Lekciju stundu skaits     32 

Kursa apstiprinājuma datums    15.04.2009 

Institūcija, kura apstiprināja kursu:   Lutera Akadēmija 

Kursa autors: 

Doc. Didzis Stilve, Dr. phil. 

Ekvivalentais studiju kurss  

Nav 

 

Kursa anotācija 

Šajā kursā students/e tiks iepazīstināts ar kristīgās misijas un evaņģelizācijas 

lomu Baznīcas un draudzes veidošanas procesā. Šī izziņas procesa viens no 

galvenajiem mērķiem ir palīdzēt studentam iemācīties sabalansēt divus nozīmīgākos 

misioloģiskās intereses objektus, t.i. tekstu un kontekstu, jeb Dieva Vārdu un šo 

pasauli. Koncentrējoties tikai uz vienu no šiem aspektiem, un ignorējot otru, zūd 

misioloģiskais balanss, kas var rezultēt vai nu pasludinātās vēsts relevances/nozīmības 

zaudēšanā vai arī sinkrētismā. Kā galvenais šī kursa uzdevums ir kristīgās vēsts 

komunikācijā nepieļaut ne vienu ne otru ekstrēmu.  

Studenti arī tiks iepazīstināti ar vadošajiem mūsdienu misioloģijas 

domātājiem, kuri devuši vērā ņemamu ieguldījumu misijas teorijas un tās praktiskās 

pielietošanas laukā. Kurss tiks balstīts atziņā, ka misioloģijai būtiski nepieciešams 

apzināties teoloģijas noteicošo lomu neatstājot novārtā tās pielietošanu šajā pasaulē. 

Misioloģija tiks pozicionēta kā atvērta disciplīna, kas savu mērķu sasniegšanai 

izmanto no attiecīgā konteksta atvasinātu stratēģiju ar praktiski neierobežota skaitu 

pieeju. 

Papildus studenti saņems spēju orientēties dažādos misijas un evaņģelizācijas 

veidos un izaicinājumos un veidot misioloģisku, uz kristīgās draudzes augšanu virzītu 

orientāciju. Kurss tiks iedalīts teorētiskajos un praktiskajos misijas un evaņģelizācijas 

aspektos ar uzsvaru uz luteriskās teoloģijas ieguldījumu draudzes un baznīcas 

augšanas procesā. Uzmanība tiks pievērsta arī kontekstualizācijas teorijai, tās 
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izcelsmei un attīstībai. Kursa ietvaros tiks analizētas arī kontekstuālo teoloģiju 

priekšrocības un to izaicinājumi klasiskajām teoloģijām. 

 

Rezultāti 

- zināt ar misioloģiju un evaņģelizāciju saistītos pamatterminus  

- zināt misioloģijas galveno skolu un virzienu pamatnostādnes  

- spēt salīdzināt un izvērtēt misioloģijas nostādnes  

- orientēties plašāk pielietotajās misioloģijas metodēs 

 

Kursa nodarbību plāns 

1. Ievads. 1 

2. Ieskats misioloģijas attīstības vēsturē, misioloģijas definīcijas. 2 

3. Misijas bibliskais pamatojums. 2 

4. Evaņģelizācijas bibliskais pamatojums un tās bibliskie ekvivalenti. 2 

5. Kristīgās komunikācijas teorijas pamati. 2 

6. Kontekstualizācijas problemātika saistībā ar misioloģiju. 2 

7. Kontekstuālo teoloģiju ieguldījums misioloģijā. 2 

8. Konteksta nozīme un loma misioloģijā. 4 

9. M. Lutera misijas izpratne un viņa ieguldījums misioloģijā. 4 

10. Misioloģijas un teoloģijas attiecības. 2 

11. Ortodoksija kā misioloģiskā paradigma 2 

12. Radikālās ortodoksijas devums misioloģijai. 4 

13. Relevance/nozīmīgums un sinkrētisms misioloģijā. 2 

14. Noslēguma eksāmens. 1 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Apmeklējums – 20%  

Noslēguma eksāmens - 50%  

Referāts – 30%  

 

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Bevans, Stephen B. Models of Contextual Theology. Revised and Expanded 

Edition. New York: Orbis Books, 2002. 

2. Bosch, David J. Transforming Mission: Paradigm Shifts in Theology of 

Mission. New York: Orbis Books, 1998. 

3. Findeis, Hans-Jürgen. "Missiology." In Dictionary of Mission: Theology, 

History, Perspectives, edited by Karl Müller, Theo Sundermeier, Stephen, B 

Bevans and Richard H. Bliese, 299-303. Maryknoll, NY: Orbis Books, 1997. 

4. Hesselgrave, David J. Communicating Christ Cross-Culturally. 2d Edition. 

Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1991. 

5. Hesselgrave, David J. and Edward Rommen. Contextualization. Meanings, 

Methods, and Models. Grand Rapids, MI: Baker Book House, 1989. 

6. Kraft, Charles H. Communication Theory for Christian Witness. Revised 

Edition. Maryknoll, NY: Orbis Books, 1991. 

7. Öberg, Ingemar. Luther and World Mission: A Historical and Systematic 

Study with Special Reference to Luther's Bible Exposition. St. Louis: 

Concordia Publishing House, 2007. 

8. Smith, James K. A. Introducing Radical Orthodoxy: Mapping a Post-secular 

Theology. Baker Academic, 2004. 
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9. TEF. Ministry in Context. The Third Mandate Programme of the Theological 

Education Fund. (1970-77). Bromley, Kent, England: New Life Press, 1972. 

 

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Dilley, Roy. The Problem of Context. New York, Oxford: Berghahn Books, 

1999. 

2. Haleblian, Krikor. "The Problem of Contextualization." Missiology. An 

International Review, January 1983. 

3. Russell, William P. Contextualization: Origins, Meaning and Implications. A 

Study of what the Theological Education Fund of the World Council of 

Churches Originally Understood by the Term ‘Contextualization’, with 

Special Reference to the Period 1970-1972. Rome: Tipografia Poliglotta della 

Pontificia Università Gregoriana Piazza della Pilotta, 1995. 

4. Scharfstein, Ben-Ami. The Dilemma of Context. New York & London: New 

York University Press, 1989. 

5. Smith, James K. A. Who's Afraid of Postmodernism?: Taking Derrida, 

Lyotard, and Foucault to Church . Grand Rapids: Baker Academic, 2006. 

6. Stackhouse, Max L. Apologia: Contextualization, Globalization, and Mission 

in Theological Education. Grand Rapids, MI: William B. Eerdmans 

Publishing Company, 1988. 

7. Van Engen, Charles E. Mission on the Way. Grand Rapids: Baker Books, 

1996. 

8. Waldenfels, Hans. "Contextual Theology." In Dictionary of Mission: 

Theology, History, Perspectives, edited by Karl Müller, Theo Sundermeier, 

Stephen, B Bevans and Richard H Bliese, 82-87. Maryknoll, NY: Orbis 

Books, 1997. 

 

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Bunkovskis, V. Jūdžens. «Luters - misionārs?» Mantojums: luteriskās 

teoloģijas žurnāls, nr. 6 (Jūnijs 1995): 22-32. 

2. Džī, J. Vons. «New Age kustības izaicinājums teoloģijai un misijai.» 

Mantojums:luteriskās teoloģijas žurnāls, nr. 6 (1995): 32-39. 

3. Proiss, D. Roberts. «Luteriskās ticības apliecības un baznīcas misija.» 

Mantojums: Luteriskās teoloģijas žurnāls, nr. 6 (Jūnijs 1995): 7-22. 

 

Summary 

In this course, students will be introduced to the role of Christian mission and 

evangelization. The main objective of this course is to learn to find a balance between 

two major interests of missiology – God’s Word and this world or the text and the 

context. If the proper balance is missing it can potentially lead to two major extremes 

– irrelevance or syncretism. It is the aim of this course is to learn to avoid falling into 

either extreme. 

The students will also be introduced to the leading missiological thinkers who 

have contributed to both areas of missiology – theoretical and practical ones. In 

general missiology will be presented as an open ended venture who often is without 

fixed or static answers.  
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Kursa nosaukums:      Liturģika II 

Kredītpunkti:      1 

ECTS kredītpunkti:      1,5 

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 16 

Zinātnes nozare     Teoloģija 

Zinātnes apakšnozare    Sistemātiskā un praktiskā teoloģija 

Lekciju stundu skaits     16 

Kursa apstiprinājuma datums    15.04.2009 

Institūcija, kura apstiprināja kursu:   Lutera Akadēmija 

Kursa autors: 

Doc. Vilis Kolms 

Ekvivalentais studiju kurss  

Nav 

 

Kursa anotācija 

Studiju kursa mērķis ir ievadīt teoloģijas studentus kristīgās dievkalpošanas 

tradīcijā. Šis kurss paredzēts kā turpinājums kursam Liturģika I. Studenti iegūst 

zināšanas par mesas uzbūvi. Mesas divas daļas – Missa Cathehumenorum un Missa 

fidelium tiek atspoguļotas kā divi pamatveidi, kā Kristus ir klātesošs savai baznīcas: 

Dievvārdos un Dievgaldā. Liela vērība tiek piegriezta visu mesas sastāvdaļu analīzei 

un to salīdzinājumam dažādās konfesijās. 

 

Rezultāti 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti iegūst izpratni par liturģijas būtību un 

priekšstatu par liturģijas izveidojumu Latvijas evaņģēliski luteriskajā Baznīcā, kā arī 

tiek dots ieskats arī citu tradicionālo konfesiju dievkalpojumos. Studenti spēj analizēt 

liturģijas izveidojumu savā konfesijā un Baznīcā un salīdzināt to ar liturģijas 

izveidojumu citās konfesijās un dažādos laikposmos. 

Sekmīga kursa apguve papildina teoloģisko zināšanu kopainu gan praktiskās 

teoloģijas disciplīnās, kas saistītas ar darbu draudzē, gan arī sistemātiskajās, kas 

saistītas, piemēram, ar Baznīcas vēsturi, Jaunās Derības teoloģiju.  

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Apmeklējums – 20%  

Noslēguma eksāmens - 50%  

Referāts – 30%  

 

Kursa nodarbību plāns 

1. LELB mesas uzbūve  12 

2. Romas katoļu Baznīca un tās liturģiskās reformas 2 

3. Ortodoksās baznīcas dievkalpošana 2 

 

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Stählin, Rudolph. Die Geschichte des christlichen Gottesdienstets von der 

Urkirche bis zur Gegenwart. Leiturgia, Vol. 1, Kassel 1954, 1-81. 

2. Bieritz, Karl-Heinrich. Im Blickpunkt: Gottesdienst, Göttingen 1987. 

3. Bieritz, Karl-Heinrich. Liturgik, Berlin/New York 2004. 

4. Brunner, Peter: Zur Lehre vom Gottesdienst der im Namen Jesu versammelten 

Gemeinde. In: Leiturgia. N.F. Bd. 2, Hannover 1993. 

5. Senn, Frank C. Christian Liturgy: Catholic and Evangelical, Fortress Press, 1997 

http://homepages.bw.edu/bachbib/script/bach4.pl?0=Leiturgia
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6. Volp, Reiner. Liturgik I. Einfuehrung und Geschichte. Die Kunst, Gott zu feiern. 

Gütersloh, 1992 

7. Volp, Reiner. Liturgik II. Theorien und Gestaltung. Gütersloh, 1994 

8. Handbuch der Litugiewissenschaft II. Leipzig, 1961 

9. Mušinskis Laimons. Baznīca un liturģija. Austrālijas latviešu evaņģēliski-

luterisko draudžu apvienība,1997 

10. Romas Misāle. Rīga, 1987 

11. Jungmann, Josef A. Liturgie der christlichen Frühzeit. Freiburg, 1967 

12. Jungmann, Josef A. Missarum Solemnia I, II. Wien, 1949 

 

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Pfatteicher, Philip H. Liturgical Spirituality. Valley Forge, 1997 

2. Veröffentlichungen zur Liturgik, Hymnologie und theologischen 

Kirchenmusikforschung Veröffentlichungen zur Liturgik, Hymnologie und 

theologischen Kirchenmusikforschung. W&R. Göttingen. Bd. 1-39. 

3. Adam, Adolf. Berger,Ruprecht. Pastoralliturgisches Handlexikon. Freiburg, 

1980 

 

Literatūra (03-ieteicamā periodika, interneta resursi) 

1. www.leiturgia.net/ 

2. www.osb.org/liturgy/ 

3. www.liturgie.de/ 

4. Jahrbuch für Liturgik und Hymnologie. Lutherisches Verlagshaus. Hannover. 

 

Summary 
The intention of this course is to introduce students to the tradition of the 

Christian worship. This course is offered after acquirement of the course Liturgy I. 

Students learn the parts of the mass and its structure. They learn that two parts of the 

Mass -- Missa Cathehumenorum and Missa fidelium are the basic ways in which 

Christ is present in His Church: in His Word and His Sacraments. Attention is drawn 

to the analysis of all the parts of mass and the comparisons of how these parts 

function in different Christian denominations.  

 

C - BRĪVĀS IZVĒLES KURSI (KOPĀ – 61 KP) 

 

Kursa nosaukums     3., 4., 5. Mozus gr.: ekseģēze 

Kredītpunkti       2 

ECTS kredītpunkti      3 

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)  32 

Zinātnes nozare      Teoloģija 

Zinātnes apakšnozare      Bibliskā teoloģija 

Lekciju stundu skaits      28 

Semināru stundu skaits      4 

Kursa apstiprinājuma datums      15.04.2009 

Institūcija, kura apstiprināja kursu     Lutera Akadēmija 

Kursa autors 

Laila Čakare, Mag. theol. 

Ekvivalentais studiju kurss 

Nav 

 

http://www.liturgie.de/
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Kursa anotācija 

Šajā kursā studenti veic ieskatu trijās Vecās Derības pirmās daļas – Pentateuha 

grāmatās: 3., 4. un 5. Mozus grāmatā. Kursa ietvaros uzmanība tiek pievērsta 

daudzajiem Bauslības nosacījumiem un upurēšanas rituāliem kā 

priekšpasludinājumam un sagatavošanai uz Kristu un Evaņģēliju. Tāpat liela nozīme 

tiek pievērsta Israēla klejojumiem tuksnesī kā līdzībai ar Dieva tautas – kristiešu – 

gājumu šajā pasaulē. 

Mozus atvadu runas un Israēlam dotās Bauslības atkārtojums ir nepieciešama 

sagatavošanās pirms tautas ieiešanas apsolītajā zemē. Kursā tiek apskatītas paralēles 

ar Israēla tautas vēsturi un visu apsolījumu piepildījumu Jaunajā Derībā.  

 

Rezultāti 

- prast atšķirt un lietot ekseģēzes soļus un paņēmienus izvēlētas Rakstu vietas analīzē; 

- izvēlēties interpretācijas metodi / metodes atbilstoši uzstādītajam uzdevumam – 

sagatavot referātu, homīliju, veikt ekseģētisku analīzi; 

- atšķirt Bauslību un Evaņģēliju, izmantot abas šīs mācības pasludinājumā (homīlijā); 

- spēt izanalizēt konkrētu Rakstu vietu visas Bībeles kontekstā un kopsakarībā, un 

sagatavot par to homīliju vai Bībeles stundu.  

Nodarbību plāns 

1. Iepazīšanās ar mūsdienu interpretācijas teorijām un ekseģēzes metodēm. 2  

2. Upuri, to veidi un nozīme (3. Moz. 1–7).  2 

3. Priesteru iesvētīšana (3. Moz. 8–10). 2 

4. Šķīrums starp šķīstu / nešķīstu / svētu (3. Moz. 11–22). 2 

5. Svētku laiki u.c. īpaši norādījumi (3. Moz. 23–27). 2 

6. Tautas skaitīšana – rezultāts, nozīme (4. Moz 1–4). 1 

7. Nešķīstības pārbaude; nazīriešu solījumi (4. Moz 5–6). 1 

8. Upuri, Telts un Pashā svētki (4. Moz 7–9). 1 

9. Seminārs: Israēla reliģiskie rituāli kā Kristus kalpošanas ‘zīmes’. 2 

10. Līdz Apsolītās zemes robežām (4. Moz 10–14). 1 

11. 40 gadi tuksnesī (4. Moz 15–36).  4 

12. Mozus pirmā runa (5. Moz 1–4). 1 

13. Mozus otrā runa (5. Moz 5–26). 3 

14. Mozus trešā runa (5. Moz 27–28). 1 

15. Mozus ceturtā runa (5. Moz 29–30). 1 

16. Pilnvaru nodošana Jozuam (5. Moz 31–34). 2 

17. Seminārs: Bauslības nozīme Israēla tautas veidošanā. 2 

18. Eksāmens. 2

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 
Apmeklējums – 10%  

Semināri – 30% 

Eseja – 30%  

Noslēguma pārbaudes darbs – 30%  

 

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Keil, Carl. F. and Delitzsch Franz., Biblical Commentary on the Old 

Testament. 2. The Pentateuch. Tr. J. Martin. (Grand Rapids: Eerdmans), 1956. 

2. Hartley, J. E., Word Biblical Commentary, Vol. 4: Leviticus, (Dallas: Word, 

Incorporated), 1998 (elektronisks izd. Logos Library System). 
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3. Budd, P. J., Word Biblical Commentary, Vol. 5: Numbers, (Dallas: Word, 

Incorporated), 1998 (elektronisks izd. Logos Library System). 

4. Christensen, D. L., Word Biblical Commentary, Vol. 6A: Deuteronomy 1-11, 

(Dallas: Word, Incorporated), 1998 (elektronisks izd. Logos Library System). 

5. Luther, M., Luther’s Works, vol. 9: Lectures on Deuteronomy, (Saint Louis: 

Concordia), 1960. 

6. Walvoord, J. F. ed., The Bible knowledge commentary, (Wheaton, IL: Victor 

Books), 1983 (elektronisks izd. Logos Library System). 

Literatūra (02-papildliteratūra) 

4. Džons Dreins, Ievads Vecajā Derībā (Rīga, Latvijas Bībeles biedrība), 2007. 

5. Guntis Dišlers, Dievs un cilvēku vēsture Vecajā Derībā, (Rīga: Jumava), 2001. 

6. Guzik, David, Bible Study Resources 

http://www.enduringword.com/library_commentaries.htm 

7. The Theological Wordbook of the Old Testament (Chicago, Illinois: Moody 

Press), 1980. 

8. Whitaker, R., The Abridged Brown-Driver-Briggs Hebrew-English Lexicon of 

the Old Testament : From A Hebrew and English Lexicon of the Old 

Testament by Francis Brown, S.R. Driver and Charles Briggs, based on the 

lexicon of Wilhelm Gesenius. (Oak Harbor WA: Logos Research Systems, 

Inc.), 1997, c1906 

Literatūra (03- ieteicamā periodika, rakstu krājumi) 

1. Teoloģijas žurnāls, LELB Teoloģijas komisijas izdevums. 

2. Bībele: Raksti, teksts, kultūrvide, Latvijas Bībeles biedrības izdevums. 

 

Summary 

In this class students take deeper insight into three books from first part of the 

Bible, namely Pentateuch: Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Mainly focus is 

laid on terms of Law and sacrifice rituals as type of Christ and preparing for Gospel. 

Israel’s wandering in the desert is considered as analogy with God’s people Christians 

and their course of life in this world. 

Moses parting speeches and reiteration of Law, given to Israel, are essential 

preparation for the Promised Land. Parallels with Israel’s history fulfillment of all 

promises in NT are basic issues for this class. 

 

Kursa nosaukums      Mazie pravieši 

Kredītpunkti       2 

ECTS kredītpunkti      3  

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)  32 

Zinātnes nozare      Teoloģija 

Zinātnes apakšnozare      Bibliskā teoloģija 

Lekciju stundu skaits      28 

Semināru stundu skaits      4 

Kursa apstiprinājuma datums      15.04.2009 

Institūcija, kura apstiprināja kursu     Lutera Akadēmija 

Kursa autors 

Laila Čakare, Mag. theol. 

Ekvivalentais studiju kurss  

Nav 

 

Kursa anotācija 
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Šajā kursā studenti veic ieskatu dažās no Vecās Derības (VD) mazo praviešu 

grāmatām Amosa, Joēla Caharijas un Mihas. Kursā īsi tiek apskatītas teorijas attiecībā 

uz visu 12 mazo praviešu grāmatu autorību un datējumu. Lielākoties uzmanība tiek 

pievērsta četru iepriekšminēto grāmatu pravietojumu saturam, to saistībai ar citām 

Bībeles grāmatām, īpaši ar Jauno Derību (JD). Galvenais uzsvars šajā kursā tiek likts 

uz mesiāniskajiem pravietojumiem un to piepildījumu Jēzū Kristū. 

 

Rezultāti 

- spēt izvērtēt dažādu teoriju argumentāciju attiecībā uz grāmatu autorību un 

vēsturiskumu; 

- izvēlēties interpretācijas metodi / metodes atbilstoši uzstādītajam uzdevumam – 

sagatavot referātu, homīliju, veikt kādas Rakstu vietas ekseģētisku analīzi. 

- atpazīt un nošķirt pravietojumu līmeņus (īslaicīgais / mesiāniskais / eshatoloģiskais), 

- spēt izanalizēt kādu konkrētu Rakstu vietu visas Bībeles kontekstā un kopsakarībā, 

un sagatavot par to homīliju vai Bībeles stundu.  

 

 

 

Nodarbību plāns 

1. Ievads: 12 grāmatu autorība, vēsturiskais datējums, vēsts bibliskā kontekstā 2  

2. Pravieša Amosa personība, darbošanās laiks, vieta. 1  

3. Amosa grāmatas uzbūve, kompozīcija, saturs un mērķis. 1 

4. Galvenās tēmas Amosa grāmatā. 1 

5. Dieva spriedums tautām (1–6). 2 

6. Sprieduma piepildījums (7–8). 1 

7. Apžēlošanas un atjaunošanas pasludinājums (9). 1 

8. Joēla grāmatas centrālā tēma un vēsts.  

9. Pravieša Joēla uzruna (1:1–2:17). 2 

10. Dieva atbilde (2:18–4:21). 2 

11. Joēla pravietojumu saistība ar JD. 1 

12. Seminārs: Amosa un Joēla pravietojumu nozīme mūsdienu kristietībā. 2 

13. Pravietis Caharija: persona, darbības laiks, grāmatas vienotības problēmas. 1 

14. Grāmatas uzbūve un kompozīcija, centrālā vēsts. 1 

15. Caharijas redzējumi un to nozīme (1–6). 2 

16. Mesiāniskie pravietojumi Caharijas grāmatā. 2 

17. Mihas grāmatas kompozīcija, stils, centrālā vēsts. 1 

18. Soda pasludinājums (1–2). 1 

19. Sekojošās svētības pasludinājums (3–5). 1 

20. Apsolītais valdnieks no Betlēmes (5) 1 

21. Grēka sods un žēlastības apsolījums (6–7) 1 

22. Seminārs: Tā Kunga diena – pasludinājuma nozīme mazo praviešu grāmatās. 2 

23. Eksāmens.  2 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Apmeklējums – 10%  

Semināri – 30% 

Eseja – 30%  

Noslēguma pārbaudes darbs – 30%  
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Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Keil, Carl. F. and Delitzsch Franz., Commentary on the Old Testament: 

Twelve Minor Prophets. (Grand Rapids, Michigan: Eerdmans Publishing  

Company), reprinted 1991 (elektronisks izdevums). 

2. Luther, M. Luther's works, vol. 18, 19, 20: Minor Prophets. (Saint Louis: 

Concordia Publishing House), 1969. 

3. Walvoord, J. F., ed., The Bible knowledge commentary. (Wheaton, IL: Victor 

Books), 1983. 

4. Watts, John D.W., ed., Word Biblical Commentary, Volume 31, 32. (Dallas, 

Texas: Word Books, Publisher), 1998. 

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Spaude, Cyril W., Obadiah, Jonah, Micah; The People’s Bible Commentary. 

(St. Louis, MO: Concordia Publishing House), 1994. 

2. Guzik, David, Bible Study Resources, 

http://www.enduringword.com/library_commentaries.htm 

3. Lessing, Reed, Amos in the Concordia Commentary, (nepublicēts materiāls) 

4. The Theological Wordbook of the Old Testament (Chicago, Illinois: Moody 

Press), 1980. 

5. Whitaker, R., The Abridged Brown-Driver-Briggs Hebrew-English Lexicon of 

the Old Testament : From A Hebrew and English Lexicon of the Old 

Testament by Francis Brown, S.R. Driver and Charles Briggs, based on the 

lexicon of Wilhelm Gesenius. (Oak Harbor WA: Logos Research Systems, 

Inc.), 1997, c1906 

Literatūra (03-ieteicamie raksti un publikācijas) 

Bandstra, Barry L., Reading the Old Testament: An Introduction to the 

Hebrew Bible. (Belmont, California: Wadsworth Publishing Company), 1999; 

13. nodaļa, The Book of the Twelve. 

 

Summary 

In this class students take deeper insight into some of the Old Testament (OT) 

Minor Prophets’ books: Amos, Joel, Zechariah, and Micah. Brief examinations are 

given to critical and other theories about authorship and date of 12 Minor Prophets. 

More attention is paid to the prophecies of the four books, to connection with other 

books in the Bible, and especially with New Testament. Main focus is laid on 

messianic prophecies and their fulfilment in Jesus Christ.  

 

Kursa nosaukums     Bībeles ebreju valodas pamati 

Kredītpunkti       1 

ECTS kredītpunkti      1,5 

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)  16 

Zinātnes nozare      Teoloģija / filoloģija 

Lekciju stundu skaits      16 

Kursa apstiprinājuma datums      15.04.2009 

Institūcija, kura apstiprināja kursu     Lutera Akadēmija 

Kursa autors 

Laila Čakare, Mag. theol. 

Ekvivalentais studiju kurss  

Nav 

 

Kursa anotācija 

http://www.enduringword.com/library_commentaries.htm
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Šajā kursā studenti veic pirmo iepazīšanos ar Bībeles (Vecās Derības) ebreju 

valodu. Studenti apgūst alfabētu, līdzskaņu rakstību, patskaņu pieraksta sistēmu un 

tradicionālo izrunu. Tāpat arī šajā kursā studenti iepazīstas ar gramatikas pamatiem, 

apgūst prasmi lietot vārdnīcu un patstāvīgi lasīt un tulkot vienkāršākos Bībeles 

tekstus. Lai nostiprinātu nedaudzajās nodarbībās gūtās zināšanas, studentiem regulāri 

un patstāvīgi jāpilda gramatiskie vingrinājumi. 

 

Rezultāti 

- apgūt VD ebreju valodas gramatikas pamatus; 

- prast lietot VD ebreju valodas vārdnīcas, gan parastās, gan elektroniskās; 

- spēt lasīt, saprast un iztulkot vienkāršus VD tekstus; 

 

Nodarbību plāns 

1. Ebreju valodas alfabēts. 2  

2. Patskaņi.  1 

3. Lietvārdi: vīriešu un sieviešu dzimte. 1 

4. Lietvārdi: daudzskaitlis. 1 

5. Perfekts (qal celms). 2 

6. Lietvārdu ķēde, saistītā konstrukcija. 1 

7. Imperfekts, regulārās un neregulārās formas. 2 

8. Nominālteikumi. 1 

9. Adjektīvs. 1 

10. Lietvārdu piederības galotnes. 1 

11. Divdabis.  1 

12. Pavēle un nenoteiksme. 1 

13. Eksāmens. 1

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

 

Apmeklējums – 10%  

Mājasdarbi – 40% 

Noslēguma pārbaudes darbs – 50%  

 

Literatūra (01-mācību literatūra) 

E. Simon, I. Resnikoff, L. Motzkin, The First Hebrew Primer, 3-rd ed., (Albany, CA: 

EKS Publishing Co. 

Palīgmateriāli (audiomateriāli) 

1. Alain Chekroun, Chants des Synagogues du Magreb, CD 

2. Ehud Banai, Šīr hādāš (New Song), CD 

3. Yossi Azulay, Tefilot (Prayers), CD 

4. http://www.hebrewpsalms.org 

 

Summary 

This class gives first introduction to Biblical Hebrew. Students learn the 

alphabet, consonants writing, vowels’ system, and traditional pronunciation. Students 

also get insight in basics of grammar, becomes familiar with Hebrew dictionaries, can 

read and translate simple Biblical texts. To master skills from such a few lessons 

regular homework of grammatical exercises is demanded. 

 

 

http://www.hebrewpsalms.org/
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Kursa nosaukums Gudrības literatūra 

Kredītpunkti 1 

ECTS kredītpunkti 1,5 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 16 

Zinātnes nozare Teoloģija un reliģiju zinātne 

Zinātnes apakšnozare Bībeles teoloģija 

Lekciju stundu skaits 16 

Kursa apstiprinājuma datums 15.04.2009 

Institūcija, kura apstiprināja kursu  Lutera Akadēmija 

Kursa autors 

Laila Čakare, Mag. Phil. 
Ekvivalentais studiju kurss  

Nav 

 

Kursa anotācija 

Kopš Vecās Derības pētnieka G. fon Rāda (1901–71) laikiem aizvien plašāku 

nozīmi Bībeles teoloģijā iegūst gudrības literatūras studijas. Kursā aplūkosim 

gudrības literatūras attīstību Bībelē no pirmās rakstiski fiksētās lūgšanas pēc gudrības 

(Sālamana lūgšana 1. Ķēn 3) līdz hronoloģiski pēdējai deuterokanoniskajai grāmatai 

(Sālamana gudrības grāmata ap 40. pr. Kr.), kurā sakausēta Vecās Derības un 

hellēniskās filosofijas tradīcija un terminoloģija. Īpašu uzmanību veltīsim Gudrības 

personifikācijai Vecajā Derībai un būtiskajiem Vecās Derības teoloģijas jautājumiem, 

kas risināti sapienciālajās grāmatās, it īpaši Sīraha dēla un Sālamana gudrības 

grāmatā. 

 

Rezultāti 

- izprast Bībeles sapienciālo grāmatu un kultūrvēsturiskās vides savstarpējās attiecības 

- pārzināt sapienciālā žanra pamatiezīmes un literārās formas 

- zināt Bībeles sapienciālo grāmatas struktūru, saistību ar pārējām Bībeles grāmatām 

- prast analizēt sapienciālajās grāmatās risinātos teoloģiskos jautājumus 

- apgūt sapienciālo grāmatu eskseģēzes pamatus  

 

Nodarbību plāns 

1. Ievads. Mesopotāmijas un Ēģiptes gudrības literatūra. Terminoloģijas 

jautājumi (deuterokanoniskā literatūra, Vecās Derības apokrifi, 

pseudoepigrāfiskā literatūra, pseudonīmija, sapienciālā literatūra u.c.). – (1) 

2. Gudrības literatūras literārās formas jautājumi (paralēlisms, paronomazija; 

sakāmvārdu un pamācību paveidi) – (1) 

3. Protokanoniskā (Sakāmvārdu, Ījāba, Koheleta/Pulcētāja grāmata) un 

deuterokanoniskā (Sālamana gudrības un Sīraha dēla gudrības grāmatā) 

gudrības literatūra. – (1) 

4. Gudrības literatūras elementi psalmos, Dziesmu dziesmā un Deuteronomijas 

grāmatā. – (2) 

5. Sīraha dēla grāmatas ebreju un grieķu teksts. Sīraha grāmatas literārie žanri 

(māšāl paveidi, slavinājumi, lūgšanas, autobiogrāfisks narratīvs, didaktisks 

narratīvs, uzskaitījumi). – (1) 

6. Tradicionālā gudrība Sīraha dēla grāmatā. Gudrība kā Dieva bijāšana un 

Likuma ievērošana. Gudrība kā Dieva dāvana. Gudrības sasniegšana. – (1) 
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7. Grēks un cilvēka izvēle, atlīdzība, sociālā taisnība, attieksme pret sievieti 

Sīraha dēla grāmatā. – (1) 

8. Sālamana gudrības grāmatas laikmets. Grāmatas autors un auditorija. Žanru 

problemātika (midrašs, enkomijs, sinkraze). –(1) 

9. Grieķu filosofijas elementi Sālamana gudrības grāmatā (diskusija ar 

epikuriešiem; stoicisms, neopitagorisms). – (1) 

10. Vecās Derības tradīcija un Sālamana gudrības grāmata. – (1) 

11. Gudrības personifikācija Bībelē (Īj 28, Sak 8,  Sīr 24, Bar 3,9–4,4, Gudr 7–9). 

– (1) 

12. Gudrība Sālamana gudrības grāmatā (gudrības personifikācija, cilvēciskā 

gudrība, dievišķā gudrība). Dieva Gars un gudrība. – (2) 

13. Nāve, nemirstība un neiznīcība Sālamana gudrības grāmatā. Taisnīgie un 

nekrietnie. Dieva taisnīgums. Atlīdzība. – (1) 

14. Gudrības enkomija ekseģēze. – (1) 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Apmeklējums – 10%  

Noslēguma eksāmens - 50%  

Referāts – 40%  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Di Lella, A.A. Sirach // The New Jerome Biblical Commentary. Ed. 

R. E. Brown – J. A. Fitzmyer – R. Murphy, London: G. Chapman 
2
1989. 

pp. 496-522. 

2. Murphy, R. E., The Tree of Life. An Exploration of Biblical Wisdom 

Literature – Grand Rapids, MI /Cambridge, U.K.: W.B. Eerdmans 

Publishing Company, 1996
2 

(1st ed. 1990 by Doubleday, N.Y.) 

3. Murphy, Roland E. Proverbs.  Word Biblical Commentary, vol. 22.  

Dallas, TX:  Word, 1998. 

4.  [J. Priede], Sīraha, Jēzus dēla, gudrības grāmata // Deiterokanoniskās 

grāmatas. Rīga: Latvijas Bībeles Biedrība 2005. 343-477 lpp. 

5. [J. Priede], Sālamana gudrības grāmata, Deiterokanoniskās grāmatas. 

Rīga: Latvijas Bībeles Biedrība 2005. 292-342 lpp. 

6. Veinbergs, J. Komentāri. Mīla, mīlas lirika un dziesmu dziesma // Dziesmu 

dziesma. Rīga: Zinātne. lpp 65-138. 

7. Veinbergs, J. Komentāri. Pulcētāja grāmata: pārdomas par cilvēku, viņa 

dzīvi un darbību mainīgajā un plūstošajā pasaulē // Pulcētājs. Rīga: 

Zinātne 2000, lpp.69-151. 

8. Winston, D. The Wisdom of Solomon. A new translation with introduction 

and commentary (AB 43) –New York: Doubleday 1979 

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. deSilva D.A., Introducing the Apocrypha. – Grand Rapids: Baker Book 2002. 

2. Dreins, Dž. Ievads Vecajā Derībā (Rīga: LBB 2000, 105.-110. lpp. 

3. Gilbert, M. “Sagesse de Salomon” // DBS [Dictionnaire de la bible. 

Supplément] XI, 58-119. 
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4. Kidner, Derek. The Wisdom of Proverbs, Job, & Ecclesiastes.  Downers 

Grove, IL:  InterVarsity:  1985.  

5. Kūle M., Kūlis R. Filosofija – Rīga: Burtnieks, 1998,179-187. lpp 

6. Larcher, C. Le Livre de la Sagesse, ou, La Sagesse de Salomon (EtB 3; Paris 

1984) II  

7. Lohfink, N. Kohelet. – Würzburg: Echter  Verlag 1998. 

8. Rad, G. von Weisheit in Israel. – Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag 

(1970; eng.: Wisdom in Israel.  Nashville, 1972, repr. 1993.). 

9. Scarpat, G. Libro della Sapienza. Testo, traduzione, introduzione e commento 

– Brescia: Paideia 1989. 

10. Vílchez Líndez, J. Sabiduría – Granada Verbo divino 1989 (ed. ital. Sapienza 

– Roma: Borla 1990) 

11. Wright, A. „Wisdom” // The New Jerome Biblical Commentary. Ed. 

R. E. Brown –Fitzmyer J. A. – R. Murphy, London: G. Chapman 
2
1989. pp. 

510-522. 

Literatūra (03-ieteicamā periodika un interneta resursi) 

Biblica. On-line edition: http://www.bsw.org/project/biblica/ 

Resource Pages for Biblical Studies http://www.torreys.org/bible/ 

 

Summary 

The modern reawakening of the study of biblical wisdom literature was 

signposted by Gerhard von Rad (1901–71) in one of his ultimate contributions 

Weisheit in Israel (1970). Our course will deal with the development of the wisdom 

literature from the first recorded petition for wisdom (Solomon in 1 Kgs 3) to the last 

wisdom book to be written (the Wisdom of Solomon, ca. 40 B.C.) where Mosaic 

tradition and Hellenistic terminology are merged together on the threshold of the New 

Testament. A special attention will be given to the personification of Wisdom in the 

Old Testament, as well as to the central theological problems approached in the 

Wisdom of Solomon and in the Wisdom of Ben-Sira. 

 

 

Kursa nosaukums      Pastorālteoloģija  

Kredītpunkti      2 

ECTS kredītpunkti     3 

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 32 

Zinātnes nozare     Teoloģija 

Zinātnes apakšnozare    Sistemātiskā un praktiskā teoloģija 

Kursa apstiprinājuma datums    15.04.2009 

Institūcija, kura apstiprināja kursu   Lutera Akadēmija 

Kursa autors 

Doc. Guntis Kalme, Dr.Phil. 

Ekvivalentais studiju kurss  

Nav 

 

Kursa anotācija 

Pastorālteoloģijas kurss apskata mācītāja amata un kalpošanas teoloģiskās 

pamatnostādnes un pamatprincipus saskaņā ar Sv. Rakstiem un Luteriskajām ticības 

apliecībām. Kursa mērķis ir sniegt nepieciešamās zināšanas un nostādnes eklesiāli 

kalpojošas personības veidošanai konkrēti – praktiskā mācītāja darbības kontekstā un 

darbības situācijās, kalpojot ar Vārdu un Sakramentu.  
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Rezultāti 

- Studenti iepazīsies ar klasiski luterisko pastorālteoloģijas izpratni kā tā ir 

pamatota sv. Rakstos un luteriskās baznīcas konfesionālajos dokumentos, 

- Studenti tiks motivēti savas zināšanas pielietot savā kalpošanā, 

- Studentiem tiks veidotas praktiskas kalpošanas nostādnes un 

vērtīborientācijas, lai tā viņos attīstītu eklesiāli kalpojošu personību. 

 

Kursa nodarbību plāns 

1.  Ievadnodarbība. Pastorālteoloģijas priekšmets.  

2.  Aicinājums un ordinācija. 

3.  Mācītāja amats. Atstādināšana no kalpošanas, no amata. 

4.  Mācītāja kalpošanas sākums, kalpošana, pāriešana uz citu draudzi, emeritēšanās. 

5.  Mācītāja personība. Mācītāja garīgā dzīve. 

6.  Mācītāja teoloģiskā kalpošana.  

7.  Mācītāja garīgā tēva kalpošana. 

8.  Mācītāja militārā kapelāna kalpošana. 

9.  Mācītāja militārā kapelāna kalpošana miera uzturēšanas operācijās. 

10. Mācītāja cietuma kapelāna kalpošana.  

11. Sv. Kristība. 

12. Sv. Vakarēdiens. 

13. Grēksūdze (kopējā un privātā) un Absolūcija.   

14. Iesvētība.  

15. Bēres.  

16. Attiecības ar amatbrāļiem. Nobeigums. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Nodarbību apmeklēšana un piedalīšanās plēnumos par izlasītajiem izdales 

materiāliem. (20%)  

Referāts, kas sagatavots balstoties uz izdales materiāliem un izlasīto literatūru. (40%)  

Eksāmens. (40%)  

 

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Vienprātības Grāmata, Liber Concordiae, Luterāņu ticības apliecības, R, AI, 

2001 

2. Māsmans D., red, Augsburgas ticības apliecība šodien, R, LMF, 2001 

3. Plāte N. Confessio Augustana tulkojums un iztirzājums, Rīga, Teoloģijas 

Seminārs, 1981. 

4. Hemnics M Enhiridions, R., LMF, 2000. 

5. Zasse, H. Kas ir Luterisms? R., LMF, 1995 

6. Sanness K.O. Luteriskā ticība : Augsburgas ticības apliecības skaidrojums 

draudžu cilvēkiem — Rīga : Luteriskā mantojuma fonds, 1995. 

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Grane, L Augsburg Confession: A Commentary (Minneapolis: Augsburg 

Publishing House, 1987) 

2. Gassman G. The Fortress Introduction to the Lutheran Confessions 

(Minneapolis: Fortress Press, 1999) 

3. “Mantojums” - luteriskās teoloģijas žurnāls.  

4. „Dzīvības vārds” - populārs luteriskās teoloģijas žurnāls.  

Literatūra (03-ieteicamā literatūra) 

http://www.lmf.lv/gramatas/augsburgas_ticiba.pdf
http://www.lmf.lv/gramatas/enhiridions.pdf
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1. www.lelb.lv sk. sadaļas „Mēs esam”, „Mēs ticam”, „Baznīca kalpo”, „Garīgi 

raksti” 

2. www.lmf.lv sadaļa „Publikācijas” 

3. Concordia Journal (interneta portāls: 

http://www.csl.edu/Resources_Publications_PublicationArchives.aspx 

4. Concordia Theological Quarterly (interneta portāls: Concordia Theological 

Quarterly online: http://www.ctsfw.edu/ctq/ 

5. Logia, a Journal of Lutheran Theology 

6. Interneta resursi: Lutera raksti; luterāņu teologu raksti  “Vitenbergas projects” 

http://www.projectwittenberg.org/  

7. Lutheran Theology website: 

http://www.angelfire.com/ny4/djw/lutherantheology.html LTA teksti, dažādi 

raksti par luterisko teoloģiju 

 

Summary 

The course on Pastoral Theology teaches the fundamentals of the Office of the 

Holy Ministry according to the Holy Scriptures and the Lutheran Confessions. The 

goal of the course is to provide the necessary practical knowledge and an orientation 

to congregational life that will work to develop a pastoral heart as he serves and leads 

a congregation in a Word and Sacrament ministry.    

 

 

 

Kursa nosaukums      Lutera raksti  

Kredītpunkti      2 

ECTS kredītpunkti     3 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 32 

Zinātnes nozare     Teoloģija 

Zinātnes apakšnozare    Sistemātiskā un praktiskā teoloģija 

Kursa apstiprinājuma datums    15.04.2009 

Institūcija, kura apstiprināja kursu   Lutera Akadēmija 

Kursa autors 

Doc. Guntis Kalme, Dr. phil. 

Ekvivalentais studiju kurss  

Nav 

 

Kursa anotācija 

Šajā kursā studenti apgūs evaņģeliski luteriskās Baznīcas dibinātāja un 

idejiskā tēva Dr. Mārtiņa Lutera teoloģiski nozīmīgāko darbu pamatidejas, gan 

vadoties pēc lekciju materiāla, gan arī patstāvīgi lasot oriģināltekstus. Lutera darbi 

tiek skatīti attiecīgā laikmeta Baznīcas notikumu un teoloģisko ideju kontekstā. Liela 

uzmanība tiks pievērsta Lutera teoloģisko ideju oriģinalitātes, kā arī to teoloģiskās 

pārmantojamības un kontinuitātes atpazīšanai.  

 

Rezultāti 

- Studenti iepazīsies ar Reformācijas „tēva” Mārtiņa Lutera galvenajiem 

darbiem 

- Sudentiem būs iespēja analizēt šo darbu galvenās domas 16.gs un mūsdienu 

kontekstā 

 

http://www.lelb.lv/
http://www.lmf.lv/
http://www.csl.edu/Resources_Publications_PublicationArchives.aspx
http://www.ctsfw.edu/ctq/
http://www.projectwittenberg.org/
http://www.angelfire.com/ny4/djw/lutherantheology.html
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Kursa nodarbību plāns 

1. Ievads. Laikmeta sociālpolitiskais, kulturāli-eklesiālais un teoloģiskais 

raksturojums. Via antiqua un via moderna. Lutera teoloģiskā izglītība, 

nostādnes. 

2. 1513.-1518.g. nozīmīgākie darbi (psalmu, vēstuļu romiešiem, galatiešiem, 

ebrejiem komentāri) to kopējais raksturojums. Pamatideju izklāsts un analīze.  

3. 95 tēzes, - eklesiālās situācijas izklāsts, teksta teoloģiskā analīze.   

4. 97 tēzes, 1518.g. Heidelbergas disputa tēzes, tekstu teoloģiskā analīze.   

5. 1520.g. nozīmīgie darbi: Aicinājums kristīgai muižniecībai; Baznīca Bābeles 

gūstā; Par kristīga cilvēka brīvību; Aicinājums kristīgai muižniecībai, kopējās 

nostādnes laikmeta eklesiālajā un teoloģiskajā kontekstā. 

6. Baznīca Bābeles gūstā, teksta teoloģiskā analīze.   

7. Par kristīga cilvēka brīvību, teksta teoloģiskā analīze.   

8. 1521.g. Par grēksūdzi; Pret Latomu; 

9. 1523. g. Par laicīgiem valdniekiem: ciktāl tiem jāpakļaujas; 1525.g. Pret 

debesu praviešiem; 

10. 1525.g. Par gribas verdzību; 
11. 1526.g. Vācu dievkalpojuma kārtība; 1527.g. Vai vārdi: „šī ir mana miesa,” 

joprojām ir spēkā pret fanātiķiem; 

12. 1527.g. Vizitācijas artikuli; 1528.g. Lielā ticības apliecība par Kristus 

vakarēdienu;  

13. 1529.g. Mazais un Lielais katehismi 

14. 1535.g. Galatiešu vēstules komentārs; 

15. 1536.g. De homine; 1537. g. Šmalkaldes artikuli 

16. 1539.g. Par konciliem un baznīcām; Pret antinomistiem. Nobeigums.  

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Nodarbību apmeklēšana un piedalīšanās plēnumos par izlasītajiem izdales 

materiāliem. (20%)  

Referāts, kas sagatavots balstoties uz izdales materiāliem un izlasīto literatūru. (40%)  

Eksāmens. (40%)  

 

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Loze B. Mārtiņš Luters. Ievads Lutera dzīvē un darbos (Rīga: LMF, 2008) 

2. Kitelsons Dž. Luters – reformators (Rīga: LMF, 2002) 

3. Saarnivara Ū. Luters atklāj evaņģeliju (Rīga: LMF, 1996)  

4. Brecht M. Martin Luther, vols. 1-3 (Minneapolis: Fortress Press, 1993)  

5. Arand Ch. That I may be His own: An Overview of Luther’s Catechisms (St. 

Louis: Concordia Academic Press, 2000)  

6. Kostlin J. The Theology of Luther in its Historical Development and Inner 

Harmony, vols. 1-2 (Whitefish: Kessinger Publications, 2003) 

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Kolb R. Bound Choice, Election, and Wittenberg Theological Method: from 

Martin Luther to the Formula of Concord (Grand Rapids: Eerdmans, 2005)  

2. Oberman H. Luther: Man between God and Devil (New York: Image Books, 

1982) 

3. Loewenich W. Martin Luther: the Man and His Work (Minneapolis, Augsburg 

Publishing House, 1986) 

4. Bucher R. The Ecumenical Luther: the Development and Use of his Doctrinal 

Hermenutic (St. Louis: Academic Press, 2003) 
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5. Siggins J. Martin Luther’s Doctrine of Christ (London: Yale UP, 1970)  

6. Oliveir D. Luther’s Faith: the cause of the Gospel in the Church (St. Louis: 

CPH, 1982)  

7. Forde G. On Being a Theologian of the Cross: Reflections on Luther’s 

Heidelberg Disputation, 1518 (Grand Rapids: Eerdmans, 1997) 

Literatūra (03-ieteicamā papildliteratūra) 
1. Schwiebert E. The Reformation, vols. 1-2 (Minneapolis: Fortress Press, 1996) 

2. Oberman H. The Impact of the Reformation (Grand Rapids: Eerdmans, 1994)  

3. Ozment S. The Age of Reformation 1250-1550: an Intellectual and Religious 

History of Late Medieval and Reformation Europe  (New Haven, London: 

Yale UP, 1980) 

4. Oberman H. The Reformation: Roots and Ramifications (Grand Rapids: 

Eerdmans, 1994) 

5. Harran M. Martin Luther: Learning for Life (St. Louis, CPH, 1997) 

 

 

 

Summary 

The class will provide an opportunity for students through lectures and 

independent readings to study many of Martin Luther's theological ideas found in the 

Reformers more significant writings.  Luther's theology will be analyzed within 

the context of the Church and the dominant theological thought of his day.  Emphasis 

will also be placed upon the originality of Luther's theology and the recognition that 

his theology continued to develop or mature throughout his life.      

 

Kursa nosaukums:   Lutera mazā Katehisma pasniegšanas metodika 

Kredītpunkti         1 

ECTS kredītpunkti      1,5 

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī )  16 

Zinātnes nozare:       Teoloģija 

Zinātnes apakšnozare:    Sistemātiskā un praktiskā teoloģija 

Lekciju stundu skaits       16 

Kursa apstiprinājuma datums      15.04.2009 

Institūcija, kas apstiprināja kursu:      Lutera Akadēmija 

Kursa autors: 

Doc. Guntis Kalme, Dr. phil. 

Ekvivalentais studiju kurss 

Nav 

 

Kursa anotācija 

Katehisma mācīšanas kursā studenti iepazīs katehisma mācīšanas saturu, 

satura problemātiku, gūs metodoloģiskās iemaņas katehisma satura kontekstualizācijā, 

ka arī apgūs katehisma mācīšanas metodoloģijas kvalitatīvu pielietojumu, lai 

Bibliskās patiesības būtu saprotamas mūsdienu cilvēkam. 

Studenti iepazīs katehēzes literatūru, iegūs prasmes un iemaņas darbam ar to, ka arī 

iegūs prasmes to pielietot katehisma macīšanas procesā. 

 

Rezultāti 

- Padziļinati iepazīs Katehisma mācību saturu. 
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- Mācēs izvirzīt skaidrus katehisma mācīšanas mērķus un uzdevumus un 

pielietot efektīvākās metodes tā mācīšanā. 

- Gūs iemaņas katehisma problemātisko jautājumu skaidrošanā, saskaņā ar 

Baznīcas mācību. 

 

Kursa nodarbību plāns. 

1.Ievads            1 

2.Katehēzes mērķi, uzdevumi, saturs       1 

3.Lielais un Mazais Katehisms, satura problemātika-   1 

4.Ticības apliecību grāmatas, to pielietojums katehisma mācīšanā.-  1 

5.10 Dieva bauši, to skaidrojuma metodoloģija.-    1 

6.Ticības artikulu skaidrojms, Trīsvienības problematika katehēzē.-  2 

7. Lūgšana. Nozīme, lūgšanas prakses veidošanas metodoloģija-  1 

8. Lūgšanas „Mūsu Tevs...” skaidrojums-     1 

9. Sakramenti un sakramentālijas. To būtība un uzdevums. Sakramentu atšķirība no 

sakramentālijām-        2 

10.Baznīca. Baznīcas gads, tā ritms.-      1 

11.Liturģija. Tās nozīme,  uzdevums.Dievkalpojums, tā uzbūve. Dievkalpošanas 

veidi-          2 

12.Monoloģiskās, dialoģiskās, uzskates un praktisko metožu pielietojums katehisma 

mācīšanā.-         2 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Apmeklējums- 20% 

Praktiskā darba izstrāde- 40% 

Noslēguma eksāmens- 40% 

 

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Bībele, 1965.gada revidētais izdevums.- LBB, 2003. 

2. Vienprātības grāmata (Liber Concordiae), Luteriskās ticība apliecības.- 

Augsburgas institūts, 2001. 

3. M.Sārelā, Dr.Mārtina Lutera Mazais Katehisms un kristīgā mācība.- 

Svētdienas Rīts, 1994 

4. P.A.Grunnans, Mīlestība, Patiesība un žēlastība, Kristīgais katehisms.-

Luterisma mantojuma fonds,2002 

Literatūra (02 -- papildus literatūra) 

1. J.Birģelis, Mūsu ticības pamati.- Rīga: Autora izdevums, 1938 

2. I.Imbergs, Dzīvības ceļš. Kristīgās mācības pamati.-Luterisma mantojuma fonds, 

1994 

3. R.Kolbs, Dariet par mācekļiem kristīdami. Sakraments un kristīgā liecināšana.-

Luterisma mantojuma fonds, 2002 

4. H.Montefiori, Konfirmandu piezīmes. Kristīgās ticības saturs.- Svētdienas Rīts, 

1998 

5. N.Plāte, Dr.Mārtiņa Lutera „Mazā katehisma” iztirzājums.-Teoloģiskais rakstu 

krājums „Ceļš”, Nr.3/4, LELB, 1989 

6. J.Rubenis, M.Subačs, Dievs ir tepat. Pirmā iepazīšanās ar kristietību.- Rīga: 

Zvaigzne ABC, 1997 

7. K.F.Vislovs, Es zinu, kam es ticu. Bībeles mācības studijas.- Svētdienas Rīts,1995 

 

Summary 
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During this course students will get to know  the content of the teaching of the 

Catechism, the problematics of it; they will acquire the skills in the contextualization 

of the content, and also will acquire the qualitative application of the methodology of 

it’s teaching, in  order that the biblical truths would be undertsandable for the modern 

man. Students will get acquinted with the catechetical literature, and will acquire the 

skills in working with the Catechism and using it in the process of the teaching of the 

catechism.  

 

Kursa nosaukums:      Komunikācijas prasme 

Kredītpunkti:     1 

ECTS kredītpunkti:      1,5 

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 16 

Zinātnes nozare     Teoloģija 

Zinātnes apakšnozare     Praktiskā teoloģija 

Lekciju stundu skaits     16 

Kursa apstiprinājuma datums    15.04.2009 

Institūcija, kura apstiprināja kursu:   Lutera Akadēmija 

Kursa autors: 

Juris Zariņš 

Ekvivalentais studiju kurss  

Nav 

 

Kursa anotācija 

 Studiju kursa mērķis ir apskatīt komunikācijas (saskarsmes) procesus, kas 

palīdzēs iepazīt sevi un apkārtējos cilvēkus. Veidot attiecības pielietojot komunikāciju 

prasmi un labvēlīgi palīdzēt saviem līdzcilvēkiem. Students izvērtēs, kā materiālu 

pielietot savā kalpošanas praksē. 

 Saskarsmes kurss palīdz studentiem ienākt mācību procesā, izveidot 

mikroklimatu mācību grupā un visā studentu kopumā. Tas liek izvērtēt savu 

iepriekšējo pieredzi un pastiprināti strādāt pie rakstura veidošanas, redzot 

nepieciešamību būt praktiski kristīgi domājošam un praktizējošam cilvēkam, kam 

kristīgās morāles principi ir pielietojami ikdienas saskarsmē.  

 

Rezultāti 

1.Kursa ietvaros studenti iepazīsies ar saskarsmes un savstarpējo attiecību 

psihologijas pamajautājumiem.  

2. Studenti apgūs komunikāciju teoriju, salīdzinot to ar kristīgās morāles noteiktajām 

normām.  

3. Kursa ietvaros studenti izpildīs personības pētīšanas testus, lai noteiktu savu 

temperamenta un rakstura īpatnības. 

 

Kursa plāns 

1. Ievads. Dieva vārda sludināšana – dievišķa un cilvēciska darbība.  

Vārds, doma, valoda – komunikācija.       1 

2. XXI gs. komunikācijas īpatnības. 

Aksiomas. Kritēriji. Faktori. Veidi. Tests Temperaments    1 

3. Saprast savu personību, iepazīt sevi. Zināt, kādi var būt citi. Testa analīze 

Temperaments. Temperamentu veidi.  

Temperamentu tabula izdalei.        1 
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4. Komunikācijas struktūra. Identifikācija. Empātija. Refleksija. Uztvere.  1 

5. Stereotipi. Komunikācijas komponenti. Informācijas apmaiņa, mijiedarbība. 1 

6. Raksturs. Klasifikācija   Raksturu Tabula izdalei. Tests Smišeka.   1 

7. Personības vajadzības.        1 

8. Pašvērtējums. Pozīcija, platforma saskarsmē. Izpausmes uzvedībā Tabula izdalei 1 

9. Attieksme, Dzīves pozīcijas saskarsmē. Saskarsmes tests.    1 

10. Vecāks, pieaugušais, bērns. Tests 

 Izpausmes Tabula izdalei.        1 

11. Kontakta cikls. Pirmais iespaids.        1 

12. Neverbālā komunikācija. Vieta, laiks.      1 

13. Neverbālā - Ķermeņa valoda. Žesti. Pieskāriens. Ārējais izskats.  1 

14. Neverbālā – Personas teritorija. Tests.      1 

15. Verbālā komunikācija. Valoda. Runa. Monologs, dialogs.   1 

16. Runāšana, klausīšanās, jautāšana.  Sarunas vadīšana.  

Tests Verbālā komunikācija.        1 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

1. Lekciju apmeklējums 

2. Testu izpilde 

3. Piedalīšanās semināra pārrunās par testu rezultātiem 

4. Gala pārbaudījuma sekmīga uzrakstīšana 

Literatūra (01- mācību literatūra) 

3.  Dubkēvīčs L. Saskarsme audzēkņiem. Mācību līdzeklis. R.: Jumava, 2006.  

4.   M.Luters, Mazais Katehisms 

5.  Milts A. Ētika. Saskarsmes ētika. R.: Zvaigzne ABC, 2004. 154 lpp.  

6.   Kundziņš P. saskarsmes kultūra. R. 1993.  

7.  Vorobjovs A. Psiholoģijas pamati. R.: Mācību apgāds, 1996.  

8.  Jungs K. G. Psiholoģiskie tipi. R.: Zvaigzne, 1993.  

9.  Omārova S. Cilvēks runā ar cilvēku. Saskarsmes psiholoģija R. 2000.  

10.  Svence G. Attīstības psiholoģija. R.: Zvaigzne ABC, 1990.  

11.  Svence G. Pieaugušo psiholoģija. R.: RaKa, 2003.  

12.  Denijs R. prasme sazināties un uzstāties. R.: Jāņa Rozes apgāds, 2002. 

13.  Glāsa L. Ķermeņa valoda kā iepazīt un izprast cilvēkus. R.: Valters un Rapa, 

2005.  

14.  Pīzs A. Ķermeņa valoda. R.: Jumava, 1995.  

15.  Paegle Dz. Kā runā latvietis. R.: Zvzigzne ABC, 2002. 157.lpp  

16.  Vigotskis Ļ. Domāšana un runa:vispārīgās psiholoģijas problēmas. R.:Eve, 2002. 

391.lpp  

 

Summary 

This class will focus on communication processes that will help the students to 

develop a deeper undertanding of themselves and other people, develop relationships 

and help others. The process of communication helps the students in developing 

learning skills both individually and in group setting. It encourages the student to 

eveauate previous experience and to focus on character development as a person who 
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thinks in a Christian way, lives in a Christian way, and who uses the principles of 

Christian morality in everyday comunication.  

 

Kursa nosaukums:      Runas prasme 

Kredītpunkti:     1 

ECTS kredītpunkti:      1,5 

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 16 

Zinātnes nozare     Teoloģija 

Zinātnes apakšnozare     Praktiskā teoloģija 

Lekciju stundu skaits     16 

Kursa apstiprinājuma datums    15.04.2009 

Institūcija, kura apstiprināja kursu:   Lutera Akadēmija 

Kursa autors: 

Juris Zariņš 

Ekvivalentais studiju kurss:   

Nav 

Kursa anotācija 

 Runas prasme sabiedrībā kalpojošam cilvēkam ir viena no galvenajām 

praktiski nepieciešamajām iemaņām. Neko nelīdzēs visu pārējo priekšmetu teicama 

apgūšana, ja cilvēks nemācēs savus uzskatus izteikt publiskā runā. 

Apmācība sākas ar teorijas apguvi, kas skaidro skaņu veidošanās mehānismu 

organismā, iepazīstina ar balss tembra nemaināmajām īpatnībām, un atklāj 

trenējamās, attīstāmās un labojamās daļas. 

Studenti apgūst elpošanas un runas tehnikas, strādā pie skaņu un burtu izrunas un 

kļūdu labošanas. 

 Studenti veidojot teikumus mācās izprast un apgūt intonācijas, pauzes, citu 

izteiksmes līdzekļu nozīmi, kas ļauj izvairīties no kļūdainas izpratnes radīšanas, liekot 

nepareizus akcentus, sajaucot teikuma loģisko uzbūvi. Pareiza runas loģika un 

apzināta izteiksmes līdzekļu pielietošana ļaus pilnīgāk atklāt izteicamo domu. 

 

Rezultāti  

1. Kursa ietvaros studenti iepazīs savu balss aparātu, runas veidošanas mehānismu. 

2. Studenti apgūs dažādu skaņu izrunu, teikumu veidošanu, lietot satura akcentācijas 

līdzekļus – pauzes, uzsvarus, akcentus.  

3. Kursa ietvaros studenti mācīsies veikt runāt skaidri un sadzirdami.  

 

Kursa plāns 

1. Doma, vārds, tēls. Uztvere, sajūtas, priekšstati, iztēle, priekšstatu attēls.  1 

2. Domāšana un valoda. Jūtas.       1 

3. Griba. Darbība. Uzmanība.        1 

4. Atmiņa. Emocionālā atmiņa. Pašsajūta.      1 

5. Skaņa. Tonis. Troksnis. Skaņas - spēks, augstums, ilgums, tembrs.  

Pamattonis, virstonis. Rezonanse       1 

6. Runas aparāts. Diafragma. Balsene. Rīkles dobums Mutes dobums. Deguna 

dobums         1 

7. Cilvēka balss. Balss – apjoms, augstums, spēks, tembrs, nesīgums, lokanība.  

Balss nostādīšana         1 

8. Pareiza elpošana.Elpošanas vingrinājumi.      1 
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9. Pareizrunas mācīšanās. Zilbe Vārdu pareiza izruna. Vingrinājumi skaņu  

pareizai izrunai (artikulācijas vingrinājumi).      1 

10. Teikumu uzbūve, saturs – nozīme, jēga, zemteksts.    1 

11. Runas intonācija. Pauzes. Akcenti.      1 

12. Intonatīvais spēks.Runas melodija. Intonatīvais tembrs, temps, pārgarums. 

Intonācijas lietošana.         1 

13. Vārdiskās darbības.Gribas darbības, Pamatdarbības    1 

14. Publiskās runas 5 punkti – interese, būtība, piemēri-pamatojums, rezumējums, 

aicinājums. Lektora u.c. runa        1 

15. Verbālā komunikācija.Runas perspektīva. Pāreja no vienkāršākā un sarežģītāko. 1 

16. Runātāja stāja. Žestu un mīmikas lietošana.     1 

 

Prasības kredītpunktu iefūšanai 

1. Lekciju apmeklējums. 

2. Praktisko vingrinājumu izpilde nodarbībās un patastāvīgs treniņš mājās balss 

attīstīšanai. 

3. Zināšanu pārbaudes darba sekmīga uzrakstīšana un spēja lasīt Rakstu lasījumu 

baznīcas akustikas asptākļos bez skaņu pastiprinošām iekārtām. 

 

Literatūra (01- mācību literatūra) 

3.  Apele R. Runas māksla.- Zvaigzne, 1982.  

4.  Ceplītis L., Katlape N. Izteiksmīgas runas pamati.- Rīga: Zinātne, 1968. 

5.  Ezera I., Graudiņa I, Dreiberga S. Lietišķā komunikācija.- R.: Kamene, 2000.  

 

6.  Punka A. Prasme runāt publiski - Apgādājis "Rūķis" Rīgā, 1933.  

7.  T. Hindls Prasme uzstāties. R.: Apgāds Zvaigzne ABC, 2000.  

8.  Mencels V. Retorika.-DE NOVO, 2002.  

Summary 

Speaking skills is one of the most indispensipble skills required of a person 

who serves other people. If the public speaking skills are lacking, the person will not 

be able to formulate his position in a publicē speach.  

Learning starts with studying theory about the mechanisms for producing 

sound in the human body, the unchageable qualities of the tone of voice, and the 

qualities that can be developed and/or changed. The students will also learn the 

techniques of breathing and speaking, pronounciation of letters and sounds, as well as 

correction of the mistakes. Likewise, students will develop the skills of using the 

inflections, pauses, accents etc correctly, which will prevent mistakes in constructing 

sentences and enhance clear and coherent communication of thought.  

 

Kursa nosaukums:      Homilētika I 

Kredītpunkti:     1 

ECTS kredītpunkti:      1,5 

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 16 

Zinātnes nozare     Teoloģija  

Zinātnes apakšnozare     Praktiskā teoloģija 

Lekciju stundu skaits     16 
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Kursa apstiprinājuma datums    15.04.2009 

Institūcija, kura apstiprināja kursu:   Lutera Akadēmija 

Kursa autors: 

Juris Zariņš 

Ekvivalentais studiju kurss  

Nav 

 

Kursa anotācija 

 Homilētika ir tas mācītāja amata pienākums, kas ir vislabāk redzams un kas 

visprecīzāk nodod Dieva vārda gudrību cilvēku prātam – sēj Vārda sēklu un liek tālāk 

domāt pašam cilvēkam. Tas ir svarīgs mehānisms, kas veido un uztur cilvēku kā 

domājošu, garīgu būtni.  

 Homilētikas I kursa mērķis ir iemācīt studentam sprediķošanas vēsturi – kā 

Vārda nešana ir izpaudusies Kristus sludināšanā, kā Viņš ir nodevis šo uzdevumu 

Apustuļiem un kā tā ir caur gadsimtiem, dažādi transformējoties, pieļauj atkāpes un 

šķelšanās Vārda dēļ, atnākusi līdz mūsu laikam. Studenti iepazīstas ar dažādiem 

sprediķošanas paraugiem un veidiem. 

Paralēli apgūstot citus teoloģijas priekšmetus, studenti gūst iespēju Homilētikā tos 

visus apvienot un pielietot praktiski, šajā kursā jāapgūst prasme strādāt ar homilētisko 

literatūru.  

 

Rezultāti 

1.Kursa ietvaros studenti iepazīsies ar svētrunas sagatavošanas un sastādīšanas 

posmiem. 

2. Studenti homilētikas priekšmetā mācīsies izmantot citos priekšmetos  – dogmātikā, 

eksegētikā un hermenētikā u.c. iegūtās zināšanas. 

3. Kursa ietvaros studenti rakstīs un lasīs savas svētrunas, kā arī vērtēs citu rakstītās. 

 

Kursa plāns 

1. Ievadlekcija: Kas ir sprediķošana?      1 

2. Mūsu sprediķošanas vēsturiskās saknes     1 

3. Sprediķošanai nozīmīgi Jaunās Derības vārdi    1 

4. Sprediķošanas vieta mācītāja darbā     1 

5. Sprediķotāja personība.       1 

6. Svētruna: Pamata elementi       1 

7. Uzbūve        1 

8. Teksts          1 

9. Ievads        1 

10. Nobeigums        1 

11. Mērķis         1 

12. Svētrunu veidi. Tradicionālie svētrunu veidi     1 

13. Stāsta svētrunas. Eksperimentālās svētrunas. Dažādība svētrunu uzbūvē  1 

14. Svētrunas sagatavošana Process Posmi Senais teksts un tagadnes situācija   

Kas noder svētrunas sagatavošanā? Valoda     1 

15. Sprediķošanas notikums. Modelis. Metode Kancelē     1 
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16. Kazuālrunas. Uzrunas svētību aktos. Uzrunas citos gadījumos   1 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

1.Lekciju apmeklēšana.  

2.Praktiskā darba izpilde - svētrunu rakstīšana – 3 svētrunas un 3 kazuālrunas. 

3.Prezentēt vismaz vienu savu sprediķi.  

 

Literatūra (01- mācību literatūra) 

1.  Gulbis M.K., Praktisks ievads homilētikā. - LU,Teoloģijas fakultāte, 1995 

2. Ozols A., Homilētika, lekcijas teoloģijas studentiem, 1996 

3. Rumba E., Viņpus aizspriedumiem, noliegumiem un ilūzijām. (raksti no krājuma) 

4. Haddon Robinson, Biblical Preaching, 1980, Baker Book House 

5. Bryan Chapell, Christ Centered Preaching, 1994, Baker Book House 

6. Немцев, В.С., Возлюбите чистое словесное молоко, 2007, Минск, Церковъ 

Пробуждения. 

 

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Teoloģijas žurnāls, 2008, LELB Teoloģijas komisijas izdevums 

 

Summary 

 The subject of homiletics entails one of the pastoral duties which is perhaps 

most visible, and it is designed to convey to the human mind the wisdom of the Word 

of God. After the seed of the Word has been sown it is the duty of the human subject 

to ponder it in order to sustain him or herself as a thinking spiritual being.  

One of the objectives of Homiletics I is to introduce the students to the history of 

homiletics dstarting with the preaching of Christ himself and the apostles, then 

following the developments of preaching through centuries to the present day 

covering a variety of models and styles of preaching.  

 This class will provide the opportunity for students to work with the literature 

on the subject, as well as to integrate the course material of other classes into sermon 

prepartion discussed in this class.  

 

Kursa nosaukums:       Homilētika II 

Kredītpunkti:      1 

ECTS kredītpunkti:       1,5 

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)             16 

Zinātnes nozare      Teoloģija 

Zinātnes apakšnozare      Praktiskā teoloģija 

Lekciju stundu skaits      16 

Kursa apstiprinājuma datums     15.04.2009 

Institūcija, kura apstiprināja kursu:    Lutera Akadēmija 

Kursa autors: 

Juris Zariņš 

Ekvivalentais studiju kurss  

Nav 

 

Kursa anotācija 
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 Homilētikas II meistarības kursa mērķis ir attīstīt un noslīpēt jau iegūto 

sprediķu sagatavošanas prasmi iepriekšējās studijās. Palīdzēt sagatavoties sludināt 

cilvēkiem Svēto Rakstu patiesības pareizi un bez izmaiņām, lai viņi iepazītu dzīvo 

Dievu un  caur Viņu saņemtu dvēseles glābšanu.  

 Kursa laikā tiek veikts kopīgs Svēto Rakstu analīzes darbs, ejot soli pa solim 

caur visiem sprediķa sagatavošanas posmiem.  

Studentiem jāpiedalās sprediķa tēmas, vienotas idejas noteikšanā. Jāizvēlas sprediķa 

uzbūves princips, kas vislabāk atklātu Svētajos Rakstos izteikto garīgo uzdevumu.  

 

Rezultāti 

1.Kursa ietvaros studenti praktiski strādās pie svētrunas sagatavošanas un sastādīšanas 

posmiem. 

2. Studenti homilētikas meistarības priekšmetā izmantos citos priekšmetos  iegūtās 

zināšanas. 

3. Kursa ietvaros studenti rakstīs un lasīs savas svētrunas, kā arī vērtēs citu rakstītās. 

Kursa plāns 

1. Pētījuma objekts – sprediķis. Nepieciešamība pēc skaidrojošā sprediķa  1 

2. Galvenās idejas meklējumi. Kur slēpjas lielā ideja?    1 

3. Sprediķa sagatavošanas profesionālie paņēmieni un metodes   1 

4. Darba rīki         1 

5. Svēto Rakstu vietas izvēle Bībelē       1 

6. Izvēlētās vietas izpēte        1 

7. Studējot doto Rakstu tekstu, noteikt skaidrojamo ideju    1 

8. Attīstības ceļš: no teksta uz sprediķi.       

Trīs jautājumi, kas attīsta idejas skaidrojumu (papildinājumu)   1 

9. Noteikt idejas skaidrojumu un izteikt to vieglā un labi iegaumējamā  

teikumā – ņemot vērā (vadoties pēc) konkrētās auditorijas zināšanas un pieredzi. 1 

10. Mērķa spēks. Sprediķa mērķa noteikšana      1 

11. Sprediķa formas izvēle. Lēmums kā izteikt ideju. Sprediķa plāna sastādīšana 1 

12. Dzīvības iedvešana “mirušajos kaulos” skeletā.  Detaļu izstrāde sprediķa  

plānam          1 

13. Sprediķa sākums un beigas – tiem jābūt īpaši pārdomātiem. Ievada un  

nobeiguma sagatavošana.        1 

14. Domu izteikšana. Skaidrs stils. Skaidrs sprediķa plāns. Īsi teikumi. Vienkārša 

teikumu uzbūve. Vienkārši vārdi. Tieša un personīga attieksme. Dzīvīgums. 1 

15. Kā sprediķot tā, lai cilvēki klausītos. Sprediķošanas stils. Ārējais izskats un 

apģērbs. Kustības un žesti – pēkšņums, negaidītība, noteiktība, dažādība.  1 

16. Acu kontakts. Balss darbība. (Domas izteikšana ar balss darbību – intonācija, 

uzsvars, runas ātrums, pauzes        1 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

1.Lekciju apmeklēšana un piedalīšanās kopīgajā analīzes darbā.  

2.Prakstisko darbu izpilde - svētrunu rakstīšana – 3 svētrunas un 3 kazuālrunas. 

3.Prezentēt vismaz vienu savu sprediķi.  
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Literatūra (01- mācību literatūra) 

1. Haddon Robinson, Biblical Preaching, 1980, Baker Book House 

5. Bryan Chapell, Christ Centered Preaching, 1994, Baker Book House 

6. Немцев, В.С., Возлюбите чистое словесное молоко, 2007, Минск, Церковъ 

Пробуждения.  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Teoloģijas žurnāls, 2008, LELB Teoloģijas komisijas izdevums 

Summary 

The goal of Homiletics II is to further develop and sharpen the previously 

acquired skills in sermon writing in order that the truth of the Holy Scriptures are 

conveyed accuratly and with no distortions so that the audience would meet the 

Living God and receive through Him the salvations of their souls.   

In this class the students will analyze passages of the Scriptures going through all the 

phases of the sermon preparation step by step. Students will also learn to select a topic 

and a unifying theme for a sermon, as well as choose the structural principles in 

writing the sermon.   

 

Kursa nosaukums:       Homilētika III 

Kredītpunkti:      2 

ECTS kredītpunkti:       3 

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)             32 

Zinātnes nozare      Teoloģija 

Zinātnes apakšnozare      Praktiskā teoloģija 

Lekciju stundu skaits      32 

Kursa apstiprinājuma datums     15.04.2009 

Institūcija, kura apstiprināja kursu:    Lutera Akadēmija 

Kursa autors: 

Juris Zariņš 

Ekvivalentais studiju kurss  

Nav 

 

Kursa anotācija 

 Homilētikas III kursa mērķis ir mācīties sekot Svētā Gara vadībai un Dieva 

Vārda spēkam gatavojot sprediķi, stiprinot personīgo ticību, nodot klausītājiem bez 

izkropļojumiem Dieva vārda patiesību. 

 Kursa laikā studenti padziļināti aplūko agrāk apgūtās Homilētikā pielietojamās 

disciplīnas. Kursa mērķis ir apliecināt un pierādīt Svētos Rakstus skaidrojošā sprediķa 

nozīmi mūsdienās, kad Dieva vārds lielākajā daļā sabiedrības tiek iepazīts jau 

pieaugušā vecumā. Līdz ar to trūkst pamatzināšanu, visu nosaka stereotipi, kas kropļo 

Dieva vārda un Gara darbības būtību.  

 Studenti apgūst ka, skaidrojošais sprediķis ir vienlaicīgi Vārda mācības un 

Dieva Gara darbības nodošanas veids. 

 

Rezultāti 

1.Kursa ietvaros studenti izies visus svētrunas sagatavošanas un sastādīšanas posmus, 

no vēstures līdz mūsdienām.  
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2. Studenti Homilētikas III priekšmetā apgūs arī iepriekšējo paaudžu sprediķotāju 

negatīvo pieredzi, lai izvairītos no kļūdām praktiskajā sprediķošanā. 

3. Kursa ietvaros studenti rakstīs un lasīs savas svētrunas, kā arī vērtēs citu rakstītās. 

 

Kursa plāns 

1. Homilētikas priekšmets un tā saistība ar citām Bībeles pētīšanas disciplīnām 2 

2. Ko nozīmē sprediķot. Sprediķa, lekcijas, sarunas salīdzinājums   2 

3. Sprediķa vadošā loma Dieva vārda uzturēšanā Baznīcā    2 

4. Sprediķošanas attīstība. Vecās Derības sprediķis. Senā retorika. Evaņģēliskais 

sprediķis un Jaunās Derības sprediķi.       2 

5. Sprediķu klasifikācija. Skaidrojošā sprediķa īpašā nozīme.   2 

6. Sprediķotāja personība. Atbildība kalpošanā sludinot Dieva vārdu. Prasības 

sprediķotājam.         2 

7. Sprediķa sastādīšanas sākuma posmi. Teksta un tēmas izvēle.   2 

8. Bībeles teksta skaidrošana. Nepieciešamība pēc pareiza skaidrojuma un  

atbilstoša Rakstu pielietojuma.       2 

9. Svarīgākie evaņģēliskās ticības pamati pielietojot un skaidrojot Rakstus.  2 

10. Jautājumu uzstādīšana un saprotamu atbilžu meklēšana    2 

11. Konteksta izpēte. Vēsturiski- kulturālā fona analīze    2 

12. Atsevišķu vārdu izcelsmes un nozīmes izpēte     2 

13. Rakstu vietas galveno patiesību noteikšana un galvenās idejas atrašana  2 

14. Prasības pret sprediķa runu un klausīšanos     2 

15. Evaņģelizācijas sprediķis. Īpatnības un prasības. Piemēri. Svētā Gara darbība 2 

16. Biežāk sastomās kļūdas sprediķošanā. To novēršanas metodes. Sprediķu  

analīzes kritēriji         2 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

1.Lekciju apmeklēšana.  

2.Praktisko darbu izpilde - svētrunu rakstīšana – 3 svētrunas.  

3.Prezentēt vismaz vienu savu sprediķi.  

 

Literatūra (01- mācību literatūra) 

1. Немцев, В.С., Возлюбите чистое словесное молоко, 2007, Минск, Церковъ 

Пробуждения. 

2. Блаженний Августин “Основания Свяшенной Герменевтики и Церковного 

Красноречия” , СпБ, 2006 

3. John Stott “ I believe in preaching” 

4. John MacArthur “Rediscovering expository preaching”  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Teoloģijas žurnāls, 2008, LELB Teoloģijas komisijas izdevums 

 

Summary 

 The goal of Homiletics III is to learn to follow the guidance of the Holy Spirit 

and the power of the Word of God in the preperation of the sermon, to strengthen ones 

faith, to convey the truth of the Word of God to the audience without distortions.  
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In this class the students will elaborate on the material previously learned in the 

homiletics classes. Also, the relevance of an expository sermon for today will be 

explored in depth realizing that currently the majority of society is introduced to the 

Word of God as adults.  

 Hence, the basic knowledge of the Scriptures is either non-existant, or it is 

acquired through various stereotypes that distort the Word of God and the work of the 

Holy Spirit. This class will emphasize that expository sermon is both – learning of the 

Word of God and experiencing the work of the Holy Spirit at the same time.  

 

Kursa nosaukums:      Patristikas teksti I 

Kredītpunkti:        1 

ECTS kredītpunkti:       1.5 

Apjoms (akadēmisko kontakstundu skaits semestrī): 16 

Zinātnes nozare:      Teoloģija / Vēsture 

Zinātnes apakšnozare:      Baznīcas vēsture 

Lekciju stundu skaits:      16 

Kursa apstiprinājuma datums:    15.04.2009 

Institūcija, kura apstiprināja kursu:     Lutera Akadēmija 

Kursa autors: 

Doc. Sandra Gintere, Dr.phil 

Ekvivalentais studiju kurss: 

Nav 

 

Kursa anotācija 

Kā agrīnā liecība par kristīgo ticību, Senbaznīcas rakstiem piemīt īpaša 

interese un nozīme. Tie pārstāv kristīgo vadoņu un laju domu, kas mēģināja skaidrot 

un precizēt kristīgo ticību nekristīgajai pasaulei un kas mēģināja to aizstāvēt pret tai 

naidīgām idejām. Šādā veidā agrīnie kristieši formulēja un artikulēja kristīgo domu, 

kas joprojām šodien ir teoloģisko studiju pamats. Jāpiebilst, ka pastāv teksti, kas vēstī 

par svēto un martīru dzīvi un nāvi un tādējādi ļauj mums redzēt evaņģēlija 

eksistenciālo iespaidu. Caur agrīno homīliju un biblisko komentāru mēs mācāmies kā 

tika izprasti un sludināti Raksti kristietību formējošā laika posmā.  

Šis kurss ir ievads senbaznīcas rakstos (patristiskais posms). Lasot un studējot 

izvēlētus tekstus, students tiks iepazīstināts ar senbaznīcas domu un pietāti. Šis kurss 

nav materiāla pārskats. Tas ievada studentu sarunā ar agrīnās baznīcas rakstniekiem 

lasot pašus primāros avotus. Tāpēc šis kurss ļauj patristiskajiema autoriem paust savas 

pārliecības un argumentus viņu pašu vaŗdos un ļauj studentiem mijiedarboties ar 

rakstnieku pārdomājot nopietnus teoloģiskus jautājumus. Šī kursa mērķis ir teoloģiska 

refleksija lasot tekstu.  

 

Rezultāti 

- iepazīties ar agrīno kristiešu tekstu saturu 

- saprast un būt spējīgam artikulēt agrīno kristiešu tekstu teoloģiju 

- saprast agrīno kristiešu tekstu kulturālo, sociālo un vēsturisko fonu 

- iegūt lielāku gandarījumu par agrīno kristiešu ticību un dzīves dziļumu un vērienu 

- pieaugt spējā izvērtēt agrīno kristiešu domātāju stiprās un vājās puses 

- pieaugt izpratnes briedumā par baznīcas vienību telpā un laikā 

 

Kursa nodarbību plāns 
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1.  Ievads patristiskajā literatūrā. „Patristiskā laikmeta” Rietumos un Austrumos 

definīcija.          1 

2.  Didahē: Ievads: teksts, datējums, izcelsme, saturs.    2 

3.  Ievads apustuliskajos tēvos.        1 

4.  Ignācijis no Antiohijas:  vēstule efeziešiem.      2 

5.  Ignācijis no Antiohijas: vēstule smirniešiem      2 

6.  Ievads  agrīnajā kristīgajā martīru literatūrā.      1 

7. Polikarpa Martīrijs: teksts, datējums, tēmas un teoloģija.    2 

8. Kartāgas Tertuliāns: ievads Tertuliāna dzīvē un galvenajās idejās, rakstos un 

vēsturiskajā nozīmīgumā.       1 

9. Tertulliāns, Par kristību: teksts, datējums, vēsturiskais konteksts, ytēmas un 

teoloģija, nozīmīgums agrīnajai kristības liturģijai.     4 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Apmeklējums – 30% 

Noslēguma eksāmens – 70%  

Literatūra (mācību literatūra) 

1.  Alexander Roberts and James Donaldson, editors,  Ante-Nicene Fathers, volume 3 

(Peabody, MA: Hendrickson, 1995; originally published in the United States by the 

Christian Literature Publishing Company, 1885). 

2.  J. B. Lightfoot and J. R. Harmer, The Apostolic Fathers: Greek Texts and English 

Translations of Their Writings, 2
nd

 edition, revised by Michael W. Holmes (Grand 

Rapids, Michigan: Baker Book House, 1992). 

3.  Herbert Musurillo, The Acts of the Christian Martyrs: Introduction, Texts and 

Translations (Oxford: At the Clarendon Press, 1972). 

 

Literatūra (papildliteratūra) 

1. Bengt Heglunds, Teoloģijas vēsture (Rīga: Augsburgas Apliecības Institūts, 1997). 

2. Hans Lietzmann, A History of the Early Church, translated by Bertram Lee Woolf, 

4 Volumes (New York: Scribner, 1949-1952. 

3. Jean Danielou and Henri Marrou, The First Six Hundred Years, translated by 

Vincent Cronin (Christian Centuries, vol. 1: New York: McGraw-Hill, 1964). 

German: Geschichte der Kirche, Band I: Von der Grūndung bis zum Konzil von Nicāa 

(Einsiedeln/Kōln: Benzinger Verlag, 1963). 

4. Justo Gonzalez, A History of Christian Thought, vol. I: From the Beginnings to the 

Council of Chalcedon, 2
nd

 edition (Nashville: Abingdon, 1987). 

 

Summary 

As early witness to the Christian faith, the writings of the early church possess 

a special interest and importance. They represent the thought and life of Christian 

leaders and laypersons who attempted to explain and clarify Christian faith to their 

non-Christian world and who attempted to defend Christian faith against ideas hostile 

to it. In this way early Christians formulated and articulated Christian thought in a 

manner which is still today foundation and basis of theological study. In addition, 

there are texts which narrate the lives and deaths of saints and martyrs and so enable 

us to see the existential impact of the Gospel. Through early homily and biblical 

commentary we learn how the Scriptures were understood and proclaimed in the 

formative period of Christian history. 

This course is an introduction to the writings of the early church (patristic era). 

Through the reading and study of selected texts the student is introduced to the 
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thought and piety of the early church. This course is not a survey of material. Rather 

this course leads the student into conversation with early church writers through the 

reading of the primary writings themselves. This course, therefore, allows the patristic 

authors to express their convictions and arguments in their own words and allows the 

student to interact with the writer in consideration of significant theological questions. 

Theological reflection through the reading of texts is the objective of the course. 

 

Kursa nosaukums:      Patristikas teksti II 

Kredītpunkti:        1 

ECTS kredītpunkti:       1.5 

Apjoms (akadēmisko kontakstundu skaits semestrī):  16 

Zinātnes nozare:      Teoloģija / Vēsture 

Zinātnes apakšnozare:      Baznīcas vēsture 

Lekciju stundu skaits:      16 

Kursa apstiprinājuma datums:    15.04.2009 

Institūcija, kura apstiprināja kursu:     Lutera Akadēmija 

Kursa autors: 

Doc. Sandra Gintere, Dr.phil 

Ekvivalentais studiju kurss: 

Nav 

 

Kursa anotācija 

Kā agrīnā liecība par kristīgo ticību, Senbaznīcas rakstiem piemīt īpaša 

interese un nozīme. Tie pārstāv kristīgo vadoņu un laju domu, kas mēģināja skaidrot 

un precizēt kristīgo ticību nekristīgajai pasaulei un kas mēģināja to aizstāvēt pret tai 

naidīgām idejām. Šādā veidā agrīnie kristieši formulēja un artikulēja kristīgo domu, 

kas joprojām šodien ir teoloģisko studiju pamats. Jāpiebilst, ka pastāv teksti, kas vēstī 

par svēto un martīru dzīvi un nāvi un tādējādi ļauj mums redzēt evaņģēlija 

eksistenciālo iespaidu. Caur agrīno homīliju un biblisko komentāru mēs mācāmies kā 

tika izprasti un sludināti Raksti kristietību formējošā laika posmā.  

Šis kurss ir Patristikas teksti I turpinājums, un kā tāds ir tālāks ievads agrīnās 

baznčias rakstos (patristiskais laikmets). Lasot un studējot izvēlētus tekstus, students 

tiks iepazīstināts ar senbaznīcas domu un pietāti. Šī kursa lasāmviela attiecas 

galvenokārt uz baznīcas vēstures trešo un ceturto gadsimtu. Kurss nav materiāla 

pārskats, bet tas ievada studentu dialogā ar agrīnajiem baznīcas rakstniekiem par 

dažādiem teoloģiskiem jautājumiem, lasot pašus primāros tekstus. 

 

Rezultāti 

- iepazīties ar agrīno kristiešu tekstu saturu 

- saprast un būt spējīgam artikulēt agrīno kristiešu tekstu teoloģiju 

- saprast agrīno kristiešu tekstu kulturālo, sociālo un vēsturisko fonu 

- iegūt lielāku gandarījumu par agrīno kristiešu ticību un dzīves dziļumu un vērienu 

- pieaugt spējā izvērtēt agrīno kristiešu domātāju stiprās un vājās puses 

- pieaugt izpratnes briedumā par baznīcas vienību telpā un laikā 

 

Kursa nodarbību plāns 

1. Ievads agrīnajā kristīgajā apoloģētiskajā literatūrā    1 

2. Vēstule Diognetam: Teksts, Datums, teoloģija, temati     3 

3. Perpetuas pasija (Passio Perpetuae): Teksts, datums, temati, vēsturiskais 

nozīmīgums           3 
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4. Hipolīts no Romas, Uzruna par svētajām teofānijām     3 

5. Kipriāns no Kartāgas vēstules 69; 74       6  

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Apmeklējums – 30% 

Piedalīšanās -- 10% 

Noslēguma eksāmens – 60%  

 

Literatūra (mācību literatūra) 

1.  Alexander Roberts and James Donaldson, editors,  Ante-Nicene Fathers, volume 3 

(Peabody, MA: Hendrickson, 1995; originally published in the United States by the 

Christian Literature Publishing Company, 1885). 

2.  J. B. Lightfoot and J. R. Harmer, The Apostolic Fathers: Greek Texts and English 

Translations of Their Writings, 2
nd

 edition, revised by Michael W. Holmes (Grand 

Rapids, Michigan: Baker Book House, 1992). 

3.  Herbert Musurillo, The Acts of the Christian Martyrs: Introduction, Texts and 

Translations (Oxford: At the Clarendon Press, 1972). 

4. G. W. Clarke, translated and annotated, The Letters of St. Cyprian of Carthage 

(ACW 47; New York, N.Y / Mahwah, N.J.: Newman Press, 1989). 

 

Literatūra (papildliteratūra) 

1. Bengt Heglunds, Teoloģijas vēsture (Rīga: Augsburgas Apliecības Institūts, 1997). 

2. Hans Lietzmann, A History of the Early Church, translated by Bertram Lee Woolf, 

4 Volumes (New York: Scribner, 1949-1952. 

3. Jean Danielou and Henri Marrou, The First Six Hundred Years, translated by 

Vincent Cronin (Christian Centuries, vol. 1: New York: McGraw-Hill, 1964). 

German: Geschichte der Kirche, Band I: Von der Grūndung bis zum Konzil von Nicāa 

(Einsiedeln/Kōln: Benzinger Verlag, 1963). 

4. Justo Gonzalez, A History of Christian Thought, vol. I: From the Beginnings to the 

Council of Chalcedon, 2
nd

 edition (Nashville: Abingdon, 1987). 

 

Summary 

As early witness to the Christian faith, the writings of the early church possess 

a special interest and importance. They represent the thought and life of Christian 

leaders and laypersons who attempted to explain and clarify Christian faith to their 

non-Christian world and who attempted to defend Christian faith against ideas hostile 

to it. In this way early Christians formulated and articulated Christian thought in a 

manner which is still today foundation and basis of theological study. In addition, 

there are texts which narrate the lives and deaths of saints and martyrs and so enable 

us to see the existential impact of the Gospel. Through early homily and biblical 

commentary we learn how the Scriptures were understood and proclaimed in the 

formative period of Christian history. 

This course is a continuation of Patristikas teksti I, and as such is further 

introduction to the writings of the early church (patristic era). Through the reading 

and study of selected texts the student is introduced to the thought and piety of the 

early church. The readings for this course is come primarily from the third and early 

fourth centuries of the church's history.  The course is not a survey of material. Rather 

this course leads the student into conversation with early church writers through the 

reading of primary writings themselves.  
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Kursa nosaukums:      Patristikas teksti III 

Kredītpunkti:        1 

ECTS kredītpunkti:       1.5 

Apjoms (akadēmisko kontakstundu skaits semestrī): 16 

Zinātnes nozare:      Teoloģija / Vēsture 

Zinātnes apakšnozare:      Baznīcas vēsture 

Lekciju stundu skaits:      16 

Kursa apstiprinājuma datums:    15.04.2009 

Institūcija, kura apstiprināja kursu:     Lutera Akadēmija 

Kursa autors: 

Doc. Sandra Gintere, Dr.phil 

Ekvivalentais studiju kurss: 

Nav 

 

 

Kursa anotācija 

Kā agrīnā liecība par kristīgo ticību, Senbaznīcas rakstiem piemīt īpaša 

interese un nozīme. Tie pārstāv kristīgo vadoņu un laju domu, kas mēģināja skaidrot 

un precizēt kristīgo ticību nekristīgajai pasaulei un kas mēģināja to aizstāvēt pret tai 

naidīgām idejām. Šādā veidā agrīnie kristieši formulēja un artikulēja kristīgo domu, 

kas joprojām šodien ir teoloģisko studiju pamats. Jāpiebilst, ka pastāv teksti, kas vēstī 

par svēto un martīru dzīvi un nāvi un tādējādi ļauj mums redzēt evaņģēlija 

eksistenciālo iespaidu. Caur agrīno homīliju un biblisko komentāru mēs mācāmies kā 

tika izprasti un sludināti Raksti kristietību formējošā laika posmā.  

Šis kurss ir Patristikas teksti I and Patristikas teksti II turpinājums. Lasot un 

studējot izvēlētus tekstus, students tiks iepazīstināts ar senbaznīcas domu un pietāti.  

Šī kursa lasāmviela attiecas galvenokārt uz baznīcas vēstures ceturto un piekto 

gadsimtu. Kurss nav materiāla pārskats, bet tas ievada studentu dialogā ar agrīnajiem 

baznīcas rakstniekiem par dažādiem teoloģiskiem jautājumiem, lasot pašus primāros 

tekstus.  

 

Rezultāti 

- iepazīties ar agrīno kristiešu tekstu saturu 

- saprast un būt spējīgam artikulēt agrīno kristiešu tekstu teoloģiju 

- saprast agrīno kristiešu tekstu kulturālo, sociālo un vēsturisko fonu 

- iegūt lielāku gandarījumu par agrīno kristiešu ticību un dzīves dziļumu un vērienu 

- pieaugt spējā izvērtēt agrīno kristiešu domātāju stiprās un vājās puses 

- pieaugt izpratnes briedumā par baznīcas vienību telpā un laikā 

 

Kursa nodarbību plāns 

Jānis Hrizostoma, Par Vārdu 'Koimeterion' un Kunga, Dieva un Pestītāja, Jēzus 

Kristus Krusta (sprediķis)  2 

Leo I Lielais, Sprediķis 24 (Kristus piedzimšanas svētkos IV)   2 

Augustīns, Atzīšanās (atlasītas daļas)    7 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Apmeklējums – 30% 

Piedalīšanās -- 10% 

Noslēguma eksāmens – 60%  
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Literatūra (mācību literatūra) 

1.  Alexander Roberts and James Donaldson, editors,  Ante-Nicene Fathers, volume 3 

(Peabody, MA: Hendrickson, 1995; originally published in the United States by the 

Christian Literature Publishing Company, 1885). 

2.  Augustīns, Atzīšanās, tulkojusi Laura Hansone (Rīga: Liepnieks & Rītups, 2008). 

3.  Herbert Musurillo, The Acts of the Christian Martyrs: Introduction, Texts and 

Translations (Oxford: At the Clarendon Press, 1972). 

 

Literatūra (papildliteratūra) 

1. Bengt Heglunds, Teoloģijas vēsture (Rīga: Augsburgas Apliecības Institūts, 1997). 

2. Hans Lietzmann, A History of the Early Church, translated by Bertram Lee Woolf, 

4 Volumes (New York: Scribner, 1949-1952. 

3. Jean Danielou and Henri Marrou, The First Six Hundred Years, translated by 

Vincent Cronin (Christian Centuries, vol. 1: New York: McGraw-Hill, 1964). 

German: Geschichte der Kirche, Band I: Von der Grūndung bis zum Konzil von Nicāa 

(Einsiedeln/Kōln: Benzinger Verlag, 1963). 

4. Justo Gonzalez, A History of Christian Thought, vol. I: From the Beginnings to the 

Council of Chalcedon, 2
nd

 edition (Nashville: Abingdon, 1987). 

 

Summary 

As early witness to the Christian faith, the writings of the early church possess 

a special interest and importance. They represent the thought and life of Christian 

leaders and laypersons who attempted to explain and clarify Christian faith to their 

non-Christian world and who attempted to defend Christian faith against ideas hostile 

to it. In this way early Christians formulated and articulated Christian thought in a 

manner which is still today foundation and basis of theological study. In addition, 

there are texts which narrate the lives and deaths of saints and martyrs and so enable 

us to see the existential impact of the Gospel. Through early homily and biblical 

commentary we learn how the Scriptures were understood and proclaimed in the 

formative period of Christian history. 

This course is a continuation of Patristikas teksti I, and as such is further 

introduction to the writings of the early church (patristic era). Through the reading 

and study of selected texts the student is introduced to the thought and piety of the 

early church. The readings for this course is come primarily from the third and early 

fourth centuries of the church's history.  The course is not a survey of material. Rather 

this course leads the student into conversation with early church writers through the 

reading of primary writings themselves.  

 

Kursa nosaukums     Tradicionālās konfesijas 

Kredītpunkti:        2 

ECTS kredītpunkti:       3 

Apjoms (akadēmisko kontakstundu skaits semestrī): 32 

Zinātnes nozare:      Teoloģija  

Zinātnes apakšnozare:      Sistemātiskā teoloģija 

Lekciju stundu skaits:      16 

Kursa apstiprinājuma datums:    15.04.2009 

Institūcija, kura apstiprināja kursu:     Lutera Akadēmija 

Kursa autors: 

Doc. Didzis Stilve, Dr.phil 

Ekvivalentais studiju kurss: 
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Nav 

 

Kursa anotācija 

Teoloģiskām studijām, kas notiek Latvijā, ir jāņem vērā un jārespektē tās 

sākotnējās reliģiskās grupas, kas pastāv Latvijā. Evaņģēliski luteriskā baznīca ir tikai 

viena no kristīgās ticības Latvijā pamatizpausmēm. Kad tiek ņemts vērā Latvijā 

dzīvojošo kristiešu kopskaits, tad LELB sastāda tikai daļu no šī kopuma. Lai arī LAai 

ir saistoša tā kristīgā ticības apliecība, kas tiek apliecināta LELB, tā arī atzīst 

nepieciešamību tās studentiem būt informētiem par citām nozīmīgām kristiešu grupām 

Latvijā. Tas ir īpaši nozīmīgi tiem studentiem, kas kļūs mācītāji un skolotāji 

luteriskajā denominācijā. Viņiem ir jāpārzina un jābūt spējīgiem objektīvi un godīgi 

raksturot citu kristīgo denomināciju ticējumi un prakses.  

Šis kurss ir paredzēts, lai ievadītu studentu to trīs lielo Latvijas kristīgo 

denomināciju vēsturē, domā un praksē, kas spēlē nozīmīgu lomu nācijas reliģiskajā 

dzīvē. Šīs trīs ir Romas katoļi, krievu pareizticīgā baznīca, un Latvijas baptistu 

sadraudze. Šo trīs baznīcu pārstāvji, kurus izvēlas to vadība, tiks ielūgti uz zināmu 

laiku uzrunāt studentus un izskaidrot viņu dzīves un ticības specifisko raksturlielumus 

un paražas. Šādā veidā materiālu sniegs tie, kas paši ir šo citu Baznīcu sekotāji.  

 

Rezultāti 

- Iegūt pilnīgāku izpratni par galvenajām kristīgajām konfesijām Latvijā 

- Nostiprināt dziļāku un plašāku izpratni par lielākajām Latvijas kristīgajām 

konfesijām kā leģitīmām kristīgās ticības un dzīves izpausmēm 

- Pilnveidot spēju saprast un pamatoti paskaidrot galvenās atšķirības starp lielākajām 

Latvijas kristīgajām konfesijām 

- Izkopt dziļāku izpratni par Luterisko baznīcu kā uzticīgu Bibliskās ticības izpratnes 

un katoliskās tradīcijas un mantojuma glabātāju un tālaknesēju  

 

Kursa nodarbību plāns 

1. Ticības dzīve un teoloģiskā tradīcija Pareizticīgajā baznīcā    5 

2. Ticības dzīve un teoloģiskā tradīcija Romas katoļu baznīcā    5 

3. Ticības dzīve un teoloģiskā tradīcija Latvijas baptistu raudžu savienībā  5 

4. Refleksijas un kosavilkums        1 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Apmeklējums – 60% 

Piedalīšanās -- 10% 

Noslēguma eksāmens – 30%  

 

Literatūra (mācību literatūra) 

1. Vladimir Lossky, The Mystical Theology of the Eastern Church 

(Crestwood, NY: St. Vladimir's Seminary Press, 1976). 

2. John Meyendorff, Byzantine Theology: Historical Trends and Doctrinal 

Themes (New York: Fordham University Press, 1974, 1979). 

3. Wilhelm Niesel, Reformed Symbolics: A  Comparison of Catholicism, 

Orthodoxy, and Protestantism (London: Oliver and Boyd, 1962). 

Literatūra (papildliteratūra) 

1. Daniel B. Clendenin, Eastern Orthodox Christianity: A Western Perspective 

(Grand Rapids, Michigan: Baker Books, 1994) 
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2. Jaroslav Pelikan, The Spirit of Eastern Christendom (600-1700) (Chicago: 

University of Chicago Press, 1974). 

 

Summary 

Theological study that takes place in Latvija must understand and respect the 

primary religious faith groups that exist in Latvija. The Evangelical Lutheran Church 

of Latvija is but one of the major ecclesiastical expressions of the Christian Faith in 

Latvija. Indeed, when the totality of Christian faithful who live and work in Latvija is 

considered, the membership of the LELB consists of a minority of Christian faithful 

in this country. Although the Luther Academy is committed to the Christian 

confession as that is confessed in the Evangelical Lutheran Church of Latvija, it also 

recognizes the importance that its students are meaningfully informed about other 

significant Christian groups in Latvija. This is especially the case with those students 

who will become pastors and teachers in the Lutheran communion. They must be 

equipped to understand and to describe fairly and honestly the beliefs and practices of 

other Christian communions.  

This course is designed to introduce the student to the history, thought and 

practice of three Christian communions which have sizeable membership in Latvija 

and play a significant role in the religious life of the nation. These three communions 

are the Roman Catholic communion, the Russian Orthodox communion and the 

Latvian Baptist communion. Representatives of these three churches, chosen by their 

religious superiors, are invited to address the students over a period of time and to 

explain the specific characteristics and habits of their faith and life. In this way the 

material is presented by those who are themselves committed followers of these other 

Christian churches.  

 

Kursa nosaukums:       Lasījumi garīgajā klasikā 

Kredītpunkti:        1 

ECTS kredītpunkti:       1.5 

Apjoms (akadēmisko kontakstundu skaits semestrī): 16 

Zinātnes nozare:      Teoloģija / Vēsture 

Zinātnes apakšnozare:      Baznīcas vēsture 

Lekciju stundu skaits:      16 

Kursa apstiprinājumi datums:    15.04.2009 

Institūcija, kura apstiprināja kursu:     Lutera Akadēmija 

Kursa autors: 

Doc. Sandra Gintere, Dr.phil 

Ekvivalentais studiju kurss: 

Nav 

 

Kursa anotācija 

Kristīgā ticība nav tikai intelektuāli tverama. Kristīgā ticība apliecina īstenību, 

patiesību, kurā cilvēks ir aicināts un kurā viņš dzīvo. Tas ir, kristīgā ticība ir „ticības 

veida” izpausme, bet arī „dzīves veida” izpausme. Fundamentālais pagalvojums, ka 

„Vārds kļuva miesa” ir pamats ticības un dzīves vienībai.Kristietis tāpēc ir aicināts 

tapt par Vārda mācekli, un tas ir uzdevums ne tikai intelektam, bet arī gribai un sirdij. 

Kristīgā tradīcija ir radījusi nozīmīgu daudzumu garīgas literatūras, kas pelna, lai to 

lasītu un pārdomātu tikpat daudz cik baznīcas dogmatisko literatūru. Tiešām, runājot 

lietojuma un garīga iespaida nozīmē, baznīcas garīgā literatūra ir bijusi svarīgāka kā 

baznīcas dogmatiskā literatūra.  
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Šī kurss ir vingrinājums garīgā lasīšanā. Tas nav par noteiktiem garīgiem 

tekstiem, bet caur garīgu tekstu izlases lasīšanu students tiek mudināts reflektēt par 

ticības pretenzijām pār cilvēka prātu, gribu un sirdi. Tāpēc šis kurss nesastāv no 

lekcijām par tekstiem. Pasniedzējs top par vadītāju, vadot studentu cauri tekstiem 

dziļākā, reflektīvāka (kontemplatīvā) saskarē ar Jēzus kā Pestītāja un Kunga 

pasludinājumu.  

 

Rezultāti 

- lasīt kristīgo garīgo tekstu izlasi 

- iegūt izpratni par kristīgās spiritualitātes disciplīnu 

- izjust gandarījumu par garīgās formācijas nozīmīgumu un lomu mācītāja un kristīgā 

laja aicinājumā  

- iegūt lielāku izpratni par patiesības un dzīves vienību.  

 

Kursa nodarbību plāns 

1. Thomas   Kempis, Imitation of Christ   6 

2. Dītrihs Bonhēfers, Sekošana Kristum    5 

3. Osvalds Čembers, Katru dienu Viņa godībai   5  

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Apmeklējums – 30% 

Piedalīšanās -- 10% 

Noslēguma eksāmens – 60%  

 

Literatūra (mācību literatūra) 

1. Thomas   Kempis, The Imitation of Christ. Translated by Ronald Knox and 

Michael Oakley (San Francisco: Ignatius Press, 1959, repr. 2005). 

2. Dītrihs Bonhēfers, Sekošana Kristum (Rīga: Luterisma mantojuma fonds, 2008) 

3. Osvalds Čembers, Katru dienu Viņa godībai  (Rīga: Viņa vārds manī, 2001) 

 

Summary 

The Christian faith is not only a subject matter directed to the intellect. The 

Christian faith confesses a reality, a truth, into which one is called and in which one 

lives. That is, Christian faith is an expression of the “form of belief” but also an 

expression of the “form of life.” The fundamental claim that the “Word became flesh” 

is the basis for the unity of faith and life. The Christian, therefore, is called to become 

a disciple of the Word, and this is a task not only of the intellect but also of the will 

and of the heart. The Christian tradition has produced a significant body of spiritual 

literature that deserves to be read and contemplated as much as dogmatic literature of 

the church. Indeed, in terms of use and influence, the spiritual literature of the church 

has been more important than has the dogmatic literature of the church.  

This course is an exercise in spiritual reading. It is not about certain spiritual 

texts. Rather through the reading of a selection of spiritual texts the student is invited 

to reflect upon the claims of faith upon the human mind, will and heart. Therefore, 

this course does not consist of lectures about the texts. The professor becomes guide 

in leading the students through these texts into a deeper, more reflective 

(contemplative) engagement with the proclamation of Jesus as Savior and Lord. 
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Kursa nosaukums:      Pētera 1. vēstule 

Kredītpunkti:        1 

ECTS kredītpunkti:       1,5 

Apjoms (akadēmisko kontakstundu skaits semestrī): 16 

Zinātnes nozare:      Teoloģija 

Zinātnes apakšnozare:     Bibliskā teoloģija 

Lekciju stundu skaits:      16 

Kursa apstiprinājuma datums:    15.04.2009 

Institūcija, kura apstiprināja kursu:     Lutera Akadēmija 

Kursa autors: 

Indulis Paičs, Mag.theol. 

Ekvivalentais studiju kurss: 

Nav 

 

 

 

Kursa anotācija 

Lai arī 1. Pētera vēstule ir viena no īsākajām JD, tā, iespējams, ir svarīgākā no 

JD vēstulēm, kuru nav sarakstījis Pāvils. Tā ir vispirms pierakstīta Pēterim un ja tas ir 

pareizi, tad tā ir vienīgā vēstule, kas baznīcai ir no viņa. Vēstule ir izcils agrīnās 

kristīgās homilētiskās un katehētiskās prezentācijas piemērs. Ļoti iespējams, ka tā tika 

sākotnēji pamatota uz sprediķi, kas tika sacīts kristīgas kristības gadījumā. Tas, ka tā 

lieto Exodus tēmas un piemin Noasu apstiprina šādu tēzi.  

Šis kurss ir ievads 1. Pētera vēstulē. Uzsvars tiks likts uz vēstules autorību, 

datējumu, sarakstīšanas vietu, vēsturisko kontekstu un galveno ideju apskatu. Tiks 

palūkots kristības terminoloģijas un tēmu biežais lietojums. Līdzīgi, tiks uzsvērts 1. 

Pētera vēstules nozīmīgums kā pamudinājums kristīgai rīcībai pasaulē. Diskusijās tiks 

uzsvērti speciākli jautājumi kā 1 Peter 3:18-20 lietošana priekš descensus ad infernos 

mācības. Diskusija par tekstu tiks balstīta uz grieķu tekstu.  

 

Rezultāti 

- iepazīties ar Pētera I vēstules saturu 

- iegūt pamatzināšanas vēsturiskajos jautājumos par tās autorību, datējumu un 

saturu  

- iegūt izpratni par vēstules primārajām tēmām 

- iegūt izpratni par to kā vēstule sattiecina kristīgo kristību ar kristieša uzvedību 

pasaulē 

- iegūt izpratni par VD konteksta un narratīvu lietojumu vēstulē  

- pieaugt pārliecībā, ka kristība ir pamats kristīgai ticībai un cerībai. 

 

Kursa nodarbību plāns 

1. Ievads: autors, datums, temati, nodoms  2  

2. Diskusija: hipotēze par I Pētera kā kristību homīliju/liturģiju 1 

3. Skaidrojums 1. Pētera vēstule 1:3-12 – Kristus augšāmcelšanās kā pamats ticībai un 

cerībai  3 

4. Skaidrojums:  1. Pētera vēstule 1:13-2:10 – kristīgā rīcība augšāmcelšanās gaismā 3 

5.  Skaidrojums:  1. Pētera vēstule 2:11-3:12 – kristīgā rīcība sabiedrībā  2 

6.  Skaidrojums:   1. Pētera vēstule 3:13-4:11 – gatavība ciest par Kristu   2 

7. Skaidrojums:  1. Pētera vēstule 3:18-20 un decensus ad infernos    1 

8. Skaidrojums:  1. Pētera vēstule 4:12-5:11 – nelokāmība sabiedrībā un baznīcā 2 
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Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Apmeklējums – 30% 

Noslēguma eksāmens – 70%  

 

Literatūra (mācību literatūra) 

1.  (Eberhard and Erwin) Nestle--(Barbara and Kurt) Aland, Greek-English New 

Testament (Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 1981, 9
th

 edition 2001). 

2.  John H. Elliott, I Peter: A New Translation with Introduction and Commentary 

(Anchor Bible 37B; New York/London: Doubleday, 2000). 

 

Literatūra (papildliteratūra) 

1.  Werner George Kūmmel, Introduction to the New Testament, revised edition, 

translated by Howard Clark Kee (Nashville, TN: Abingdon: 1975; Einleitung in das 

Neue Testament,17
th

 edition, 1971). 

2.  Donald Guthrie, New Testament Introduction (Downers Grove, Illinois: Inter-

Varsity Press, 1976). 

3. D.A. Carson, Douglas J. Moo, Leon Morris,  An Introduction to the New Testament 

(Grand Rapids, Michigan: Zondervan Publishing House, 1992). 

4.  Luke Timothy Johnson, The Writings of the New Testament: An Interpretation 

(Philadelphia: Fortress Press, 1986). 

5. Martiņš Francmans, Dieva Vārds Āug: Ievads Jaunajā Derībā (Rīga: Luterisma 

mantojuma fonds, 2001; trans. The Word of the Lord Grows, St. Louis, MO: 

Concordia Publishing House, 1961). 

 

Summary 

Although one of the shorter letters of the New Testament, the First Letter of 

Peter is perhaps the most important letter of the New Testament not written by Paul. It 

is, first of all, attributed to the apostle Peter, and if the attribution is correct, it is the 

only writing that the church has from his hand. The letter is an excellent example of 

early Christian homiletic and catechetical presentation. Very possibly it was originally 

based upon a sermon preached on the occasion of Christian baptism. Its use of Exodus 

themes and the mention of Noah support such a thesis. 

This course is an introduction to the First Letter of Peter. Emphasis is placed 

on questions concerning authorship, date of writing, place of writing, historical 

context of writing, and an overview of central ideas and themes of the gospel. The 

extensive use of baptismal terminology and themes will be explored. Similarly the 

importance of the First Letter of Peter as an exhortation to Christian conduct in the 

world will be highlighted. Discussion will also center on special questions such as the 

use of 1 Peter 3:18-20 for the doctrine of the descensus ad infernos. Discussion of the 

text will be on the basis of the Greek text. 

 

Kursa nosaukums:      Vēstule ebrējiem 

Kredītpunkti:        1 

ECTS kredītpunkti:       1.5 

Apjoms (akadēmisko kontakstundu skaits semestrī): 16 

Zinātnes nozare:      Teoloģija 

Zinātnes apakšnozare:     Bibliskā teoloģija 

Lekciju stundu skaits:      16 

Kursa apstiprinājuma datums:    15.04.2009 
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Institūcija, kura apstiprināja kursu:     Lutera Akadēmija 

Kursa autors: 

Indulis Paičs, Mag.theol. 

Ekvivalentais studiju kurss: 

Nav 

 

Kursa anotācija  

Ebreju vēstule ir VD sakrificiālajā teoloģijā fundēts garš un blīvi argumentēts 

skaidrojums. Lai arī tā noslēdzas ar vēstulei raksturīgu nobeigumu, tā ir izvērsta 

homīlija. Tās literārā kvalitāte ir ļoti augsta, norādot, ka sprediķotājam piemīt izcila 

retora spējas. Homīlija atdarina sinagogas homīlijas stilu: bagāta VD citātu lietošana, 

VD personu kā piemēru lietojums, dažādu argumentāciju, tādu kā analoģijas un „no 

mazākā uz lielāko” principa lietojums. Par spīti tās domas dziļuma un izteiksmes 

veida augstajai kvalitātei, ebreju vēstule paliek viena no vismazāk lasītajām un 

studētajām JD grāmatām.  

Šis kurss ir ievads ebreju vēstulē. Šajā kursā īpaši tiek uzsvērti jautājumi par 

vēstules autorību, rakstīšanas datējumu, vietu, vēsturisko kontekstu, galvenās idejas 

un tēmas. Īpaši tiks apspriestas vēstulē dominējošās upura un priesterības tēmas. 

Tāpat liela uzmanība tiks pievērsta Ps 110. Ebreju vēstule ir arī labs agrīnās 

kristietības tipoloģijas un alegorijas lietošanas piemērs, tādējādi izraisot diskusiju par 

agrīno kristīgo ekseģēzi. Tiks palūkoti arī vēstules sakramentālie un liturģiskie 

elementi. Diskusijas notiks balstoties uz vēstules tekstu grieķu valodā.  

 

Rezultāti 

- iepazīties ar ebreju vēstules saturu 

- iegūt pamatzināšanas vēsturiskajos jautājumos par vēstules autorību, datējumu un 

nolūku 

- iegūt izpratni par vēstules pamattēmām un idejām,  

- izprast kā ebreju vēstule lieto PS 95; 110 Evaņģēlija pasludinājumā 

- iegūt izpratni par VD konteksta un narratīva lietojumu vēstulē 

- izprast kā agrīnā kristietība saprata Jēzu kā Augsto Priesteri 

 

Kursa nodarbību plāns 

1. Ievads: autors, datums, temati, nodoms  2  

2. Skaidrojums: Ebrējiem 1:1-4:13 – Dievs ir runājis jaunā un pēdīgā veidā; Ps 110 un 

Ps 95 lietojums; cilvēka liktenis Dieva „atdusā” 6 

3. Skaidrojums: Ebrējiem 4:14 – 10:31 Jēzus ir jaunais Augstais Priesteris 

 a. Kas dara Jēzu par mūsu Augsto Priesteri (4:14-5:10)   2 

 b. Jēzus ir Augstais Priesteris pēc Melhisedeka kārtas (7:1-28)   2 

 c. Jaunā debešķīgā vissvētākā vieta: Kristus prieteriskā kalpošana (8:1-9:28)  2 

 d. Jēzus priesteriskais upuris (10:1-18)  1 

4. Skaidrojums: Ebrējiem 10:32-12:29 pamudinājums uz ticību 2 

5.  Skaidrojums: Ebrējiem 13:1- 25 beidzamais noslēgums 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Apmeklējums – 30% 

Noslēguma eksāmens – 70%  

 

Literatūra (mācību literatūra) 
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1.  (Eberhard and Erwin) Nestle--(Barbara and Kurt) Aland, Greek-English 

New Testament (Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 1981, 9
th

 edition 2001). 

2.  Harald Hegermann, Der Brief an die Hebrāer (THNT 16; Berlin: 

Evangelische Verlagsanstalt,  1988). 

3. August Strobel, Der Brief an die Hebrāer, 13. Auflage (NTD 9/2; Gōttingen 

und Zūrich: Vandenhoeck & Ruprecht, 1991).  

Literatūra (papildliteratūra) 

1.  Werner George Kūmmel, Introduction to the New Testament, revised 

edition, translated by Howard Clark Kee (Nashville, TN: Abingdon: 1975; 

Einleitung in das Neue Testament,17
th

 edition, 1971). 

2.  Donald Guthrie, New Testament Introduction (Downers Grove, Illinois: 

Inter-Varsity Press, 1976). 

3. D.A. Carson, Douglas J. Moo, Leon Morris,  An Introduction to the New 

Testament (Grand Rapids, Michigan: Zondervan Publishing House, 1992). 

4.  Luke Timothy Johnson, The Writings of the New Testament: An 

Interpretation (Philadelphia: Fortress Press, 1986). 

5. Martiņš Francmans, Dieva Vārds Āug: Ievads Jaunajā Derībā (Rīga: 

Luterisma mantojuma fonds, 2001; trans. The Word of the Lord Grows, St. 

Louis, MO: Concordia Publishing House, 1961). 

 

Summary 

The Letter to the Hebrews is a long exposition, deeply rooted in Old 

Testament sacrificial theology and densely argued. Although it concludes with an 

ending typical of a letter, Hebrews is probably an extended homily. Its literary quality 

is very high, indicating a preacher of remarkable rhetorical capacity. The homily 

imitates the style of synagogue homily: rich use of Old Testament quotation, the use 

of Old Testament personalities as exemplars, and the use various techniques of 

argument such as analogy and the principle of 'from the lesser to the greater.'  Despite 

its depth of its thought and the high quality of its diction, the Letter to the Hebrews 

remains one of the least read and studied books of the New Testament. 

This course is an introduction to the Letter to the Hebrews. Emphasis is placed 

on questions concerning authorship, date of writing, place of writing, historical 

context of writing, and an overview of central ideas and themes of the letter. The 

themes of sacrifice and priesthood that pervade the letter will be especially discussed. 

Also the important use of Psalm 110 will be a focus of investigation. Also the Letter 

to the Hebrews is a good example of early Christian use of typology and allegory, and 

so invites to a discussion of early Christian exegesis. Sacramental and liturgical 

elements in the letter will also receive attention. Discussion will be on the basis of the 

Greek text. 

 

Kursa nosaukums:      Romiešu vēstules eksegēze 

Kredītpunkti:        3 

ECTS kredītpunkti:       4.5 

Apjoms (akadēmisko kontakstundu skaits semestrī): 48 

Zinātnes nozare:      Teoloģija 

Zinātnes apakšnozare:     Bibliskā teoloģija 

Lekciju stundu skaits:      16 

Kursa apstiprinājuma datums:    15.04.2009 

Institūcija, kura apstiprināja kursu:     Lutera Akadēmija 

Kursa autors: 
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Doc. Didzis Stilve, Dr.phil. 

Ekvivalentais studiju kurss: 

Nav 

 

Kursa anotācija 

Vēstule romiešiem ir svarīgākā no viņa vēstulēm. Ne tikai tā ir garākā no viņa 

vēstulēm, bet tā arī satur garāko, argumentētāko prezentāciju no visām Pāvila 

vēstulēm. Līdztekus tam, šī vēstule vairāk kā cita ir spēlējusi nozīmīgu lomu kristīgā 

skaidrojuma un teoloģijas vēsturē. Tās tēma par Dieva taisnību grēcinieka 

attaisnošanā, kas saņemta tikai ticībā bija centrāla sv. Augustīna opozīcijā Pelagija 

labo darbu teoloģijai. Tā pati tēma sniedza teoloģisko pamatu Luteriskai reformācijai, 

kad Mārtiņš Luters lietoja mācību par attaisnošanu, lai pasludinātu brīvību no 

viduslaiku gandarīšanas sistēmas, kas balstījās uz nopelnu. Pēc Pirmā pasaules kara 

šveiciešu teologs Karls Bārts, uzbruka idejai par progresu, kas valdīja 19.gadsmitā, ar 

savu romiešu vēstules komentāru. Tiem, kas mācās, lai kļūtu par luterāņu mācītājiem, 

romiešu vēstules pamatīga studija ir būtiska.  

Šis kurss ir ievads romiešu vēstulē. Pēc ievadījuma pamatjautājumos par 

datējumu, rakstīšanas vietu, nolūku, liels uzsvars tiks likts uz Pāvila argumentu 

pirmajās vēstules nodaļās. Tieši te Pāvils attīsta savu argumentu par brīvību no likuma 

caur Dieva attaisnojošo darbu. Centrālās tēmas, tādas kā grēks, žēlastība, ticība un 

brīvība prasa pamatīgu diskusiju. Kristības konteksts Dieva attaisnošanas darbam un 

turpinošās ticības cīņa pret grēku arī veido vēstules pamatmotīvus. Beidzot, tiks 

apskatītas tēmas par kristīgo dzīvi sabiedrībā un ticības kopienā  

 

Rezultāti 

- iepazīt Pāvila vēstules romiešiem saturu 

- iegūt pamatzināšanas vēsturiskajos jautājumos par vēstules autorību, datējumu 

un nolūku 

- iegūt dziļāku ieskatu mācībā par attaisnošanu žēlastībā caur ticību 

pamatojoties uz Pāvila argumentiem vēstulē romiešiem 

- iegūt lielāku gandarījumu par to romiešu vēstules centrālo lomu, kura tai ir 

luteriskās baznīcas vēsturē un tās ticības apliecībās 

- atzīt to romiešu vēstules nozīmīgo lomu, ko tā ir spēlējusi kristīgās baznīcas 

vēsturē 

 

Kursa nodarbību plāns 

1. Ievads vēstulei: datums, temati, nodoms  2  

2. Vēstules ievads (Rom 1:1-17): sveiciens, vēstules tēma   3 

3. Dieva taisnības atklāsme (Rom 1:18-4:25) 

 a. Dieva dusmas (Rom 1:18-3:20)   5 

 b. Ticības taisnība (Rom 3:21-4:25)   5 

4. Attaisnotā jaunā dzīve (Rom 5:1-6:23) 

 a. Taisnība kā miers ar Dievu (Rom 5:1-21)    2 

 b. Kristus kā jaunais Ādams (Rom 5:12-21)  2 

 c. Jaunā dzīve kā brīvība no grēka (Rom 6:1-11)   3 

 d. Jaunā dzīve kā paklausība (Rom 6:12-23)   3 

5. Gara dzīve kā Likuma beigas (Rom 7:1-8:39) 

 a. Jaunā dzīve kā kā karš pret grēku un miesu (Rom 7:1-25)   3 

 b. Jaunā dzīve kā Gara brīvība (Rom 8:1-39)   3 

6. Dieva taisnība un Israēls (Rom 9:1-11:36)   5 
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7. Attaisnotā dzīve ticībā (Rom 12:1-15:13) 

 a. Dzīve kā garīgs upuris (Rom 12:1-21)   3 

 b. Paklausība civilai varai (Rom 13:1-7)   2 

 c. Mīlestība kā likuma piepildījums (Rom 13:8-14)  2 

 d. Dzīve ticības kopībā (Rom 14:1-15:13)  3 

8. Noslēgums (Rom 15:14-16:27)   2 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Apmeklējums – 30% 

Noslēguma eksāmens – 50%  

Referāts – 20%  

 

Literatūra (mācību literatūra) 

1.  (Eberhard and Erwin) Nestle--(Barbara and Kurt) Aland, Greek-English 

New Testament (Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 1981, 9
th

 edition 2001). 

2. Peter Stuhlmacher, Der Brief an die Rōmer, 14
th

 Auflage (NTD 6; 

Gōttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1989). 

3. Douglas Moo, The Epistle to the Romans (NICNT; Grand Rapids, Michigan 

/ Cambridge: William B. Eerdmans Publishing Company, 1996). 

4. Otto Michel, Der Brief an die Rōmer, 4
th

 Auflage (Gōttingen: Vandenhoeck 

& Ruprecht, 1966). 

Literatūra (papildliteratūra) 

1.  Werner George Kūmmel, Introduction to the New Testament, revised 

edition, translated by Howard Clark Kee (Nashville, TN: Abingdon: 1975; 

Einleitung in das Neue Testament,17
th

 edition, 1971). 

2.  Donald Guthrie, New Testament Introduction (Downers Grove, Illinois: 

Inter-Varsity Press, 1976). 

3. D.A. Carson, Douglas J. Moo, Leon Morris,  An Introduction to the New 

Testament (Grand Rapids, Michigan: Zondervan Publishing House, 1992). 

4.  Luke Timothy Johnson, The Writings of the New Testament: An 

Interpretation (Philadelphia: Fortress Press, 1986). 

5. Martiņš Francmans, Dieva Vārds Āug: Ievads Jaunajā Derībā (Rīga: 

Luterisma mantojuma fonds, 2001; trans. The Word of the Lord Grows, St. 

Louis, MO: Concordia Publishing House, 1961). 

6. Adolf Schlatter, Gottes Gerechtigkeit: Ein Kommentar zum Rōmerbrief 

(Stuttgart: Calwer Vereinsbuchhandlung, 1935). 

7. Ernst Kāsemann, An die Rōmer (HNT 8a; Tūbingen: J. C. B. Mohr, 1973). 

 

Summary 

The Letter of St. Paul to the Romans is the most important of all his letters. 

Not only is it the longest of his letters, but it also contains the most lengthy, tightly 

argued presentation of all Paul's letters. In addition, this letter more than any other has 

played a most significant role in the history of Christian interpretation and theology. 

Its theme of the Righteousness of God revealed in the work of the justification of the 

sinner and received through faith alone was central to St. Augustine's opposition to 

the theology of good works of Pelagius. The same theme provided the theological 

basis of the Lutheran Reformation when Martin Luther used the doctrine of 

justification to proclaim freedom from the medieval system of penance based upon 

merit. After World War I the Swiss theological, Karl Barth, attacked the idea of 

progress so prevalent during the 19
th

 century through his commentary on Paul's Letter 
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to the Romans. For those studying to become Lutheran pastors, a thorough study of 

the Letter to the Romans is essential. 

This course is an introduction to the Letter to the Romans. After introduction 

to basic issues of date, place of writing, and purpose, greatest emphasis is placed on 

the argument of Paul in the first chapters of the letters. It is here that Paul develops his 

argument for freedom from the Law through the justifying work of God. Central 

passages concerning central issues such as sin, grace, faith, and freedom demand 

thorough discussion. The baptismal context for God's work of justification and the 

continuing struggle of faith against sin also from major concerns of the Letter. Finally, 

passages on the Christian life in society and the community of faith will be surveyed. 

 

Kursa nosaukums:    Jesajas grāmatas tekstu analītiskā lasīšana 

Kredītpunkti:       1 

ECTS kredītpunkti:       1,5 

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)  16 

Zinātnes nozare      Teoloģija 

Zinātnes apakšnozare      Bībeles teoloģija 

Semināru vai praktisko darbu skaits    16  

Kursa apstiprinājuma datums     15.04.2009 

Institūcija, kura apstiprināja kursu:    Lutera Akadēmija 

Kursa autors: 

Jānis Plaudis, Mg. philol. 

Ekvivalentais studiju kurss  

Nav 

 

Kursa anotācija 

Kurss paredzēts teoloģijas studentiem, lai iepazītos ar Septuagintas grieķu 

tekstiem un nostiprinātu grieķu gramatikas zināšanas, arī lai veicinātu iemaņas grieķu 

tekstu lasīšanā un izpratnē. Tāpat kursā paredzēta Jaunās Derības grieķu leksikas 

apguve. 

 

Rezultāti 

- Iepazīties ar Septuagintas grieķu valodu 

- Plašāk apgūt grieķu leksiku 

 

Kursa nodarbību plāns 

1. IX nodaļa (fragmentu) 

2. XIX nodaļa (fragmentu) 

3. XXII nodaļa (fragmentu) 

4. XXIII nodaļa (fragmentu) 

5. XXIV nodaļa (fragmentu) 

6. XXX nodaļa (fragmentu) 

7. XXXI nodaļa (fragmentu) 

8. XXXV nodaļa (fragmentu) 

9. XXXVI nodaļa (fragmentu) 

10. XXXVII nodaļa (fragmentu) 

11. XXXVIII nodaļa (fragmentu) 

12. XLI nodaļa (fragmentu) 

13. XLII nodaļa (fragmentu) 

14. XLIII nodaļa (fragmentu) 
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15. XLIV nodaļa (fragmentu) 

16. XLV nodaļa (fragmentu) 

17. Eksāmens 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Obligāts apmeklējums, 

Kontroldarbi par leksiku. 

Eksāmena kārtošana. 

 

Literatūra (01-mācību literatūra) 

Septuaginta. Edidit Alfred Rahlfs. (deutsche Bibelgesellschaft). 

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Clarence B. Hal. Let’s Study Greek. (Chikago 1959., 1982.) 

2. A. Rāta. Īss sengrieķu valodas kurss. (Rīga 1982. Zvaigzne) 

3. P. Ķiķauka. Grieķu gramatika. I daļa. (Rīga 1934.) 

4. P. Ķiķauka. Grieķu gramatika. II daļa. (Rīga 1934.) 

5. Дж. Гршем Мейген. Учебник греческого языка нового завета. (Москва 

1995.) 

6. Griechisch – Deutsches Wörterbuch zum neuen Testament. 

7. А. В. Вейсман. Греческо- русский словарь. 

 

Summary:  

This course is designed for the students of Theology, in order to introduce 

them to the Greek texts of Septuaginta, as well as to affirm their knowledge of Greek 

grammar and promote their skill in reading and apprehending Greek texts. This course 

also intends learning lexicon used also in the New Testament. 

 

Kursa nosaukums:    Lūkas evaņģēlija tekstu analītiskā lasīšana 

Kredītpunkti:       1 

ECTS kredītpunkti:       1,5 

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)  16 

Zinātnes nozare      Teoloģija 

Zinātnes apakšnozare      Bībeles teoloģija 

Semināru vai praktisko darbu skaits    16 

Kursa apstiprinājuma datums     15.04.2009 

Institūcija, kura apstiprināja kursu:    Lutera Akadēmija 

Kursa autors: 

Jānis Plaudis, Mg. philol. 
Ekvivalentais studiju kurss  

Nav 

 

Kursa anotācija 

Kurss paredzēts teoloģijas studentiem, lai iepazītos ar Jaunās Derības grieķu tekstiem 

un nostiprinātu grieķu gramatikas zināšanas, arī lai veicinātu iemaņas grieķu tekstu 

lasīšanā un izpratnē. Tāpat kursā paredzēta Jaunās Derības grieķu leksikas apguve. 

 

Rezultāti 

- Iepazīties ar Lūkas evaņģēlija grieķu valodu 

- Plašāk apgūt grieķu leksiku 

 



 205 

 

Kursa nodarbību plāns 

1. I. nodaļa (fragmenti) 

2. II. nodaļa (fragmenti) 

3. III. nodaļa (fragmenti) 

4. IV. nodaļa (fragmenti) 

5. V. nodaļa (fragmenti) 

6. VI. nodaļa (fragmenti) 

7. VII. nodaļa (fragmenti) 

8. VIII. nodaļa (fragmenti) 

9. IX. nodaļa (fragmenti) 

10. XII. nodaļa (fragmenti) 

11. XIII. nodaļa (fragmenti) 

12. XV. nodaļa (fragmenti) 

13. XIX. nodaļa (fragmenti) 

14. XXII. nodaļa (fragmenti) 

15. XXIII. nodaļa (fragmenti) 

16. XXIV. nodaļa (fragmenti) 

17. Eksāmens 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Obligāts apmeklējums, 

Kontroldarbi par leksiku. 

Eksāmena kārtošana. 

 

Literatūra (01-mācību literatūra) 

Novum Testamentum graece; editione vicesima septima revisa (deutsche 

Bibelgesellschaft) 

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Clarence B. Hal. Let’s Study Greek. (Chikago 1959., 1982.) 

2. A. Rāta. Īss sengrieķu valodas kurss. (Rīga 1982. Zvaigzne) 

3. P. Ķiķauka. Grieķu gramatika. I daļa. (Rīga 1934.) 

4. P. Ķiķauka. Grieķu gramatika. II daļa. (Rīga 1934.) 

5. Дж. Гршем Мейген. Учебник греческого языка нового завета. (Москва 

1995.) 

6. Griechisch – Deutsches Wörterbuch zum neuen Testament. 

7. А. В. Вейсман. Греческо- русский словарь. 

 

Summary:  

This course is designed for the students of Theology, in order to introduce 

them to the Greek texts of Septuaginta, as well as to affirm their knowledge of Greek 

grammar and promote their skill in reading and apprehending Greek texts. This course 

also intends learning lexicon used also in the New Testament. 

 

Kursa nosaukums:    Marka evaņģēlija tekstu analītiskā lasīšana 

Kredītpunkti:       1 

ECTS kredītpunkti:       1,5 

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)  16 

Zinātnes nozare      Teoloģija 

Zinātnes apakšnozare      Bībeles teoloģija 
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Semināru vai praktisko darbu skaits     16 

Kursa apstiprinājuma datums     15.04.2009 

Institūcija, kura apstiprināja kursu:    Lutera Akadēmija 

Kursa autors: 

Jānis Plaudis, Mg. philol. 

Ekvivalentais studiju kurss  

Nav 

 

Kursa anotācija 

Kurss paredzēts teoloģijas studentiem, lai iepazītos ar Jaunās Derības grieķu 

tekstiem un nostiprinātu grieķu gramatikas zināšanas, arī lai veicinātu iemaņas grieķu 

tekstu lasīšanā un izpratnē. Tāpat kursā paredzēta Jaunās Derības grieķu leksikas 

apguve. 

 

Rezultāti 

- Iepazīties ar Marka evaņģēlija grieķu valodu 

- Plašāk apgūt grieķu leksiku 

 

Kursa nodarbību plāns 

1. I nodaļa (fragmenti) 

2. II nodaļa (fragmenti) 

3. III nodaļa (fragmenti) 

4. IV nodaļa (fragmenti) 

5. V nodaļa (fragmenti) 

6. VI nodaļa (fragmenti) 

7. VII nodaļa (fragmenti) 

8. VIII nodaļa (fragmenti) 

9. IX nodaļa (fragmenti) 

10. X nodaļa (fragmenti) 

11. XI nodaļa (fragmenti) 

12. XII nodaļa (fragmenti) 

13. XIII nodaļa (fragmenti) 

14. XIV nodaļa (fragmenti) 

15. XV nodaļa (fragmenti) 

16. XVI nodaļa (fragmenti) 

17. Eksāmens 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Obligāts apmeklējums, 

Kontroldarbi par leksiku. 

Eksāmena kārtošana. 

 

Literatūra (01-mācību literatūra) 

Novum Testamentum graece; editione vicesima septima revisa (deutsche 

Bibelgesellschaft) 

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Clarence B. Hal. Let’s Study Greek. (Chikago 1959., 1982.) 

2. A. Rāta. Īss sengrieķu valodas kurss. (Rīga 1982. Zvaigzne) 

3. P. Ķiķauka. Grieķu gramatika. I daļa. (Rīga 1934.) 

4. P. Ķiķauka. Grieķu gramatika. II daļa. (Rīga 1934.) 
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5. Дж. Гршем Мейген. Учебник греческого языка нового завета. (Москва 

1995.) 

6. Griechisch – Deutsches Wörterbuch zum neuen Testament. 

7. А. В. Вейсман. Греческо- русский словарь. 

 

Summary:  

This course is designed for the students of Theology, in order to introduce 

them to the Greek texts of Septuaginta, as well as to affirm their knowledge of Greek 

grammar and promote their skill in reading and apprehending Greek texts. This course 

also intends learning lexicon used also in the New Testament. 

 

Kursa nosaukums:      Psalmu analītiskā lasīšana 

Kredītpunkti:       1 

ECTS kredītpunkti:       1,5 

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)  16 

Zinātnes nozare      Teoloģija 

Zinātnes apakšnozare      Bībeles teoloģija 

Semināru vai praktisko darbu skaits    16 

Kursa apstiprinājuma datums     15.04.2009 

Institūcija, kura apstiprināja kursu:    Lutera Akadēmija 

Kursa autors: 

Jānis Plaudis, Mg. philol. 
Ekvivalentais studiju kurss  

Nav 

 

Kursa anotācija 

Kurss paredzēts teoloģijas studentiem, lai iepazītos ar Septuagintas grieķu 

tekstiem un nostiprinātu grieķu gramatikas zināšanas, arī lai veicinātu iemaņas grieķu 

tekstu lasīšanā un izpratnē. Tāpat kursā paredzēta Jaunās Derības grieķu leksikas 

apguve. 

Rezultāti 

- Iepazīties ar Septuagintas grieķu valodu 

- Plašāk apgūt grieķu leksiku 

 

Kursa nodarbību plāns 

1. 8. psalms 

2. 12. un 13. psalms 

3. 39. psalms 

4. 47. psalms 

5. 57. psalms 

6. 62. psalms 

7. 63. psalms 

8. 66. psalms 

9. 71 psalms (fragmenti) 

10. 80 psalms (fragmenti) 

11. 90 psalms 

12. 97 psalms 

13. 121. un 122. psalms 

14. 130. un 131. psalms 

15. 147. psalms 
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16. 148. psalms 

17. Eksāmens 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Obligāts apmeklējums, 

Kontroldarbi par leksiku. 

Eksāmena kārtošana. 

 

Literatūra (01-mācību literatūra) 

Septuaginta. Edidit Alfred Rahlfs. (deutsche Bibelgesellschaft). 

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Clarence B. Hal. Let’s Study Greek. (Chikago 1959., 1982.) 

2. A. Rāta. Īss sengrieķu valodas kurss. (Rīga 1982. Zvaigzne) 

3. P. Ķiķauka. Grieķu gramatika. I daļa. (Rīga 1934.) 

4. P. Ķiķauka. Grieķu gramatika. II daļa. (Rīga 1934.) 

5. Дж. Гршем Мейген. Учебник греческого языка нового завета. (Москва 

1995.) 

6. Griechisch – Deutsches Wörterbuch zum neuen Testament. 

7. А. В. Вейсман. Греческо- русский словарь. 

 

Summary:  

This course is designed for the students of Theology, in order to introduce 

them to the Greek texts of Septuaginta, as well as to affirm their knowledge of Greek 

grammar and promote their skill in reading and apprehending Greek texts. This course 

also intends learning lexicon used also in the New Testament. 

 

Kursa nosaukums:      Teoloģiskā angļu valoda I 

Kredītpunkti:       3 

ECTS kredītpunkti:       4,5 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)  48 

Zinātnes nozare      Teoloģija/Psiholoģija  

Zinātnes apakšnozare    Sistemātiskā un praktiskā teoloģija  

Lekciju stundu skaits      48 

Kursa apstiprinājuma datums     15.04.2009 

Institūcija, kura apstiprināja kursu:    Lutera Akadēmija 

Kursa autors: 

Linda Straume, Mg. philol. 

Ekvivalentais studiju kurss  

Nav 

 

Kursa anotācija 

Angļu valoda ir ne tikai viena no visplašāk izplatītajām saziņas valodām 

mūsdienu pasaulē, bet tajā regulāri tiek publicēta plaša un kvalitatīva uzziņu literatūra, 

zinātniskā literatūra, periodika un pētījumi dažādās teoloģijas nozarēs. Kursa 

Teoloģiskā angļu valoda uzdevums ir palīdzēt studentiem apgūt iemaņas un prasmes 

izmantot angļu valodu gan kā informācijas ieguves avotu ar specialitāti saistītās 

jomās, gan kā saziņas līdzekli praktiskā kalpošanas darbā mācītāja amatā, veidojot 

kontaktus, sadarbojoties ar partneru draudzēm un baznīcām, piedaloties starptautiskos 

semināros, konferencēs, rekolekcijās, sadraudzības pasākumos.  
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Kursa Teoloģiskā angļu valoda I mērķis ir iepazīstināt studentus ar teoloģiski 

aktuālu vārdu krājumu, aktivizēt tā apguvi, kā arī izkopt studentu iemaņas dažādu ar 

specialitāti saistītu tekstu izpratnē. Kurss strukturēts tā lai, apgūtā teoloģiskā 

terminoloģija tiktu pastāvīgi nostiprināta un papildināta. Kursa sākumā tiek aplūkoti 

tādi teoloģijas studiju pamatjautājumi kā izpratne par Dieva Trīsvienību, Dieva un 

cilvēka attiecības un pestīšanas vēsture Vecajā un Jaunajā derībās, baušļi, ticības 

apliecības, Jēzus dzīve, kalpošana un mācība. Īpaša uzmanība tiek pievērsta izpratnei 

par Baznīcas gadu un nozīmīgākajiem Baznīcas svētkiem un terminoloģiskajām 

atšķirībām to apzīmēšanai angļu un latviešu valodās.  Tēmas tiek aplūkotas, balstoties 

uz adaptētiem un autentiskiem tekstiem, piedāvājot studentiem iespēju pilnveidot 

savas zināšanas par angļu valodas struktūru un gramatiku.  

 

Rezultāti 

- zināt teoloģijas pamatterminus angļu valodā 

- izprast un pielietot teoloģisko terminu darināšanas un atvasināšanas principus angļu 

valodā 

- spēt uztvert dažādu teoloģisku tekstu pamatdomu un atslēgas vārdus 

- spēt noformulēt savu domu angļu valodā, runājot par kursā aplūkotajām 

teoloģiskajām tēmām 

 

Kursa nodarbību plāns 

1. Dievs. Radīšanas stāsts. Dieva un cilvēka attiecības. 

2. Grēks un tā sekas. 

3. Pestīšanas vēsture Vecajā derībā. 

4. Baušļi. 

5. Ticība. Izpratne par Trīsvienību. 

6. Apustuļu un Nīkajas ticības apliecību salīdzinoša analīze. 

7. Atanāsija ticības apliecība. 

8. Semestra vidus pārbaudes darbs. 

9. Pestīšanas vēsture Jaunajā derībā. 

10. Jēzus dzīve un kalpošana. 

11. Jēzus mācība. Līdzības. 

12. No Palmu svētdienas līdz Lieldienām Jēzus dzīvē. 

13. Baznīcas gads: svētku un svinamdienu izcelsme un terminoloģija angļu valodā 

14. Baznīcas gads: Lieldienu un Vasarsvētku cikls 

15. Baznīcas gads: Ziemsvētku cikls 

16. Semestra noslēguma pārbaudes darbs. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Apmeklējums – 20%  

Noslēguma eksāmens - 50%  

Semestra pārbaudes darbi – 30%  

 

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. C.P Arand. That I may be his Own. An Overview of Luther’s Catechisms. 

(USA: Concordia Publishing House, 2000) 

2. Luther’s Small Catechism with Explanation. (St. Louis: Concordia Publishing 

House, 1991) 
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3. J. Pelikan. Credo: Historical and Theological Guide to Creeds and 

Confessions of Faith in the Christian Tradition. (Yale University Press: 2003)  

4. R. M. Nardone,. The Story of the Christian Year. (Paulist Press, 1991) 

5. Serendipity Bible for Groups. New International Version. (Serendipity House/ 

Zondervan Publishing, House. 1998) 

6. The Word in Life Bible. Contemporary English Version. (Thomas Nelson 

Publishers, 1998) 

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. D. Adam. Clouds and Glory: Prayers for the Church Year. (Harrisburg, PA: 

Morehouse Publishing, 2001 ) 

2. J.N. Alexander, The Liturgical Meaning of Advent, Christmas, Epiphany: 

Waiting for the Coming. The Pastoral Press, 1993 

3. J. Hill (ed.). The New Lion Handbook: The History of Christianity. (Lion 

Publishing. 2007) 

4.  P.H. Pfatteicher. Festivals and Commemorations. (Augsburg, 1980) 

5.  J.A. Thompson. Handbook of Life in Bible Times. (Inter-Varsity Press, 

1986) 

6. Dz. Kalniņa, E. Kičigins, u.c. Angļu-latviešu vārdnīca. (R.: Avots, 2007) 

7. A. Veisbergs. Jaunā latviešu-angļu vārdnīca. (R.: Zvaigzne ABC, 2005) 

Summary 

English is not only one of the most popular languages of communication in the 

modern world, but also a medium, in which a wide range of reference literature, 

periodicals, and theological research are regularly published. The course Theological 

English I is designed to help students develop their skills both in order to obtain 

information from sources in the English language and to use English as a means of 

communication in practical ministry and for establishing contacts, cooperating with 

partner congregations and churches, or while taking part in international seminars, 

conferences, retreats and fellowship events.  

The objective of the course Theological English I is to introduce students to the 

relevant theological vocabulary and activate it, as well as to enhance the 

comprehension of speciality-related texts in English. The course is structured in a way 

that the acquired theological vocabulary can be constantly revised and extended. The 

course covers such relevant theological themes as the concept of the Triune God, the 

relationship between God and man, the history of salvation in the Old and New 

Testaments, the Commandments, Creeds, and the life and ministry of Jesus. Special 

emphasis is placed on the formation and development of the Church Year and major 

Church festivals. The above-mentioned themes are discussed on the basis of a variety 

of adapted and original texts, offering the students a possibility to enhance their 

knowledge of the structure and grammar of the English language. 

 

Kursa nosaukums:      Teoloģiskā angļu valoda II 

Kredītpunkti:      3 

ECTS kredītpunkti:      4,5 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 48 

Zinātnes nozare     Teoloģija/Psiholoģija  

Zinātnes apakšnozare    Sistemātiskā un praktiskā teoloģija  

Lekciju stundu skaits     48 

Kursa apstiprinājuma datums    15.04.2009 

Institūcija, kura apstiprināja kursu:   Lutera Akadēmija 
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Kursa autors: 

Linda Straume, Mg. philol. 

Ekvivalentais studiju kurss  

Nav 

 

Kursa anotācija 

Kurss Teoloģiskā angļu valoda II  ir loģisks turpinājums kursam Teoloģiskā 

angļu valoda I. Kursa mērķis ir pilnveidot studentu spējas izprast un analizēt 

teoloģiska satura tekstus angļu valodā un aktualizēt jauno vārdu krājumu, kā arī 

komunicēt par teoloģiskiem un garīgiem jautājumiem. 

Sadarbojoties ar partnerbaznīcām un māsu draudzēm, mācītājiem nereti 

nepieciešams iepazīstināt viesus un sadarbības partnerus ar draudzes dievnama 

uzbūvi, pastāstīt par tā arhitektūru, utt., kā arī pārrunāt dievkalpojuma norisi un 

praktiskās detaļas. Tādēļ kursa Teoloģiskā angļu valoda II ievaddaļā tiek aplūkota 

baznīcas uzbūve un arhitektoniskās detaļas, altārtelpas iekārtojums, amattērpi, un 

Dievgalda piederumi. 

Īpaša uzmanība šajā kursā pievērsta liturģisko un individuālo lūgšanu veidiem 

un formulām. Studenti tiek iepazīstināti ar dažādām lūgšanu formulām un tiek rosināti 

paši sastādīt lūgšanas angļu valodā dažādām kalpošanas vajadzībām. Ieskats Latvijas 

valsts un LELB vēsturē rosina studentus papildināt zināšanas par savu draužu vēsturi 

dažādos laika posmos un pilnveidot prasmes loģiski un atraktīvi par to stāstīt un 

diskutēt angļu valodā dažādās komunikatīvās situācijās, piem. uzņemot viesus no 

partnerbaznīcām.  

Teoloģisko studiju, baznīcas prakses un personīgās dievbijības pamatteksts ir 

Bībele, un angļu valodā tiek piedāvāts plašs Bībles tulkojumu un komentāru klāsts. 

Kursa ietvaros tiek analizēti un salīdzināti tipoloģiski atšķirīgi Bībeles tulkojumi 

angļu valodā, to stilistiskās atšķirībām un iespēja pielietot dažādās situācijās un 

mērķauditorijās. 

 

Rezultāti 

- zināt praktiskās teoloģijas pamatterminus angļu valodā 

- spēt pielietot teoloģiski aktuālu vārdu krājumu komunikatīvās situācijās 

- spēt sastādīt lūgšanas angļu valodā dažādām kalpošanas vajadzībām 

- spēt orientēties dažādu Bībeles tulkojumu un komentāru klāstā angļu valodā 

 

Kursa nodarbību plāns 

1. Baznīcas ēkas uzbūve un arhitektoniskās detaļas: terminoloģija angļu valodā. 

2. Ievērojamākās baznīcas – arhitektūras pieminekļi Latvijā. 

3. Altārtelpas iekārtojums. Amattērpi, liturģiskie tērpi un altārtrauki. 

4. Lūgšana: Mūsu Tēvs lūgšana un komentāri. 

5. Lūgšana: diskursīvo lūgšanu pamatveidi. 

6. Liturģiskās lūgšanas. 

7. Stundu lūgšanas. Lectio divina. Iekšējās lūgšanas pamatveidi.  

8. Semestra vidus pārbaudes darbs. 

9. Bībele, tās uzbūve: terminoloģija angļu valodā 

10. Bībeles tulkojumi angļu valodā, to salīdzinoša analīze. 

11. Bībeles tekstu studijas. 

12. Baznīcas vēsture un luterisms Latvijā līdz 1. Pasaules karam 
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13. LELB vēsture Latvijas brīvvalsts un 2. Pasaules kara laikā 

14. LELB vēsture komunistiskā režīma apstākļos. Trimdas baznīca. 

15. LELB loma Latvijas neatkarības atjaunošanā un attiecības ar sabiedrību 

mūsdienās. 

16. Semestra noslēguma pārbaudes darbs. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Apmeklējums – 20%  

Semestra pārbaudes darbi – 30%  

Noslēguma eksāmens - 50%  

 

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. D. Stancliffe. The Lion Companion to Church Architecture. (Lion Publishing, 

2008) 

2. Lutheran Book of Worship. (Augsburg Publishing House. 1996) 

3. The Book of Common Prayer. (U.K.) Random Century House, 1992 

4. R. Andersen. Living the Lord’s Prayer: Our Power and Promise. (Concordia 

Publishing House, 1994) 

5. G.G. Scorgie (ed.). The Challenge of Bible Translation. (Zondervan House, 

2003) 

6. The Word in Life Bible. Contemporary English Version. (Thomas Nelson 

Publishers, 1998) 

7. Serendipity Bible for Groups. New International Version. (Serendipity House/ 

Zondervan Publishing, House. 1998) 

8. J. Hill (ed.). The New Lion Handbook: The History of Christianity. (Lion 

Publishing, 2007) 

9. J. Sinka. Latvia and Latvians. (Central Board “Daugavas Vanagi”, 1988) 

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. B.M. Metzger Bible in Translation, The: Ancient and English Versions. 

(Baker Academic, 2001) 

2. B.M. Metzger, M.D. Coogan (ed.) The Oxford Companion to the Bible. 

(Oxford University Press, 1993) 

3. T. Keating. Manifesting God. (Lantern Books, 2005) 

4. Let us Pray: A Handbook for the Family Prayers. (Stiftelsen Evangelisk 

Litteraturmission. 1989) 

5. Dažādi Bībeles tulkojumi angļu valodā. Teksti elektroniskā formātā 

pieejami: http://www.biblegateway.com/ 

6. Dz. Kalniņa, E. Kičigns, u.c. Angļu-latviešu vārdnīca. (R.: Avots, 2007) 

7. A. Veisbergs. Jaunā latviešu-angļu vārdnīca. (R.: Zvaigzne ABC, 2005) 

 

Summary 

The course Theological English II presents a logical continuation to the course 

Theological English I. The objective of the course is to develop students’ skills to 

comprehend and analyse theological texts in English and to activate the new 

vocabulary essential for effective communication on theological and spiritual issues. 

The course focuses on themes and aspects of vocabulary relevant for exchange of 

meaningful information with partner churches and joint work on practical and 

spiritual issues, e.g. joint work project or celebration of a Holy Communion service. 

Hence the course offers information on the church building, its structure and 

architectural elements, as well as liturgical vestments and vessels. Considerable 

http://www.amazon.com/Bible-Translation-Ancient-English-Versions/dp/0801022827/ref=si3_rdr_bb_product
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attention is devoted to different types of fixed and free prayers and prayer formulas. 

The students are encouraged to practise praying in English and write prayers that 

might be used on various occasions. The insight into the history of Latvia and ELCL 

motivates the students to research the history of their congregations and to develop 

their ability to discuss it logically and attractively in possible communicative 

situations, e.g., when welcoming guests from sister churches. 

The Bible is fundamental to theology, church practice and private devotions, 

therefore the course analyses and compares the stylistic features of several Bible 

translations in English and introduces the criteria for applying them in different 

contexts and for various target audiences.  

 

Kursa nosaukums:     Teoloģiskā angļu valoda III 

Kredītpunkti:      3 

ECTS kredītpunkti:      4,5 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 48 

Zinātnes nozare     Teoloģija/Psiholoģija 

Zinātnes apakšnozare    Sistemātiskā un praktiskā teoloģija 

Lekciju stundu skaits     48 

Kursa apstiprinājuma datums    15.04.2009 

Institūcija, kura apstiprināja kursu:   Lutera Akadēmija 

Kursa autori: 

Linda Straume, Mg. philol. 

Ekvivalentais studiju kurss  

Nav 

 

Kursa anotācija 

Kurss Teoloģiskā angļu valoda III aktualizē tekstu izpratni un komunikāciju 

angļu valodā par tēmām un jomām, kas tieši saistītas ar mācītāja amatu un ikdienas 

kalpošanu draudzē. Tā mērķis ir sagatavot topošos mācītājus komunikācijai ar 

angliski runājošiem kolēģiem, kā arī attīstīt prasmi rakstīt, teikt un analizēt homīlijas 

angļu valodā.  

Kursa ietvaros tiek pārrunāta Sakramentu būtība un apgūta ar tiem saistītā 

terminoloģija angļu valodā. Īpaša uzmanība tiek pievērsta dievkalpojumam un 

liturģijai, un dažādiem dievkalpojumu kārtību tekstiem angļu valodā, kā arī tiek 

analizēta terminoloģija salīdzinošā aspektā ar latviešu valodu. Mūsdienu 

globalizācijas situācijā aizvien biežāk pie mācītājiem arī Latvijā konkrētos apstākļos 

vēršas ar lūgumu izpildīt kazuāldarbības, piem., laulības vai bēres, daļēji arī angļu 

valodā, tādēļ kurss piedāvā studentiem apgūt šim nolūkam nepieciešamo vārdu 

krājumu un komunikatīvās iemaņas. Kursa gaitā tiek pievērsta uzmanību kristīgās 

vēsts pasludināšanas pamatprincipiem un īpatnībām mūsdienās, rosinot studentus 

apgūt diskusijas iemaņas angļu valodā. Visu tēmu ietvaros tiek piedāvāti komunikatīvi 

uzdevumi, kas attīsta sarunvalodas prasmes ikdienas un profesionālā kontekstā. 

 

Rezultāti: 

- padziļināt teoloģiskās terminoloģijas izpratni angļu valodā 

- spēt pielietot teoloģiski aktuālo vārdu krājumu un komunikatīvās iemaņas 

profesionāli aktuālās situācijās, piem., vadot dievkalpojumus un  izdarot 

kazuāldarbības 

- aktivizēt iemaņas darbam ar Bībeles komentāriem 
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Kursa nodarbību plāns 

1. Baznīca un sakramenti. 

2. Kristība. 

3. Kristību dievkalpojums. 

4. Dievkalpojumu veidi. 

5. Dievkalpojuma uzbūve un liturģija. 

6. Sv.Vakarēdiens. Bikts. 

7. Bībeles tekstu studijas. 

8. Semestra vidus pārbaudes darbs. 

9. Kazuāldarbības. 

10. Laulības un laulību dievkalpojums. 

11. Bēres un bēru dievkalpojums. 

12. Evaņģelizācija. Kristīgās vēsts pasludināšanas pamatprincipi. 

13. Iekšmisija un ārmisija mūsdienu pasaulē. 

14. Darbs ar Bībeles komentāriem angļu valodā. 

15. Homīlijas sagatavošana angļu valodā. 

16. Semestra noslēguma pārbaudes darbs. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Apmeklējums – 20%  

Semestra pārbaudes darbi – 30%  

Noslēguma eksāmens - 50%  

 

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. C.E. Braaten. Principles of Lutheran Theology. (Augsburg Fortress 

Publishers, 1983) 

2. D.A. Carson (ed.) New Bible Commentary. 21
st
 Century Edition. (Inter-

Varsity Press. 1999 

3. M. Pocock, G. Van Rheenen, D. McConnel. The Changing Face of World 

Missions: Engaging Contemporary Issues and Trends. (Baker Academic, 

2005) 

4. R. Williams. On Christian Theology. (Blackwell Publishers, 2000) 

5. The Book of Common Prayer. (U.K.) Random Century House, 1992) 

6. Lutheran Book of Worship. (Augsburg Publishing House. 1996) 

7. Serendipity Bible for Groups. New International Version. (Serendipity 

House/ Zondervan Publishing, House. 1998) 

8. The Word in Life Bible. Contemporary English Version. (Thomas Nelson 

Publishers, 1998) 

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. K. Barth. Homiletics. (Westminster John Knox Press, 1991) 

2. J. Imberg. Holy Baptism. A Sacrament of Life. (Affärsttryckeriet AB, Broby, 

1988) 

3. B.M. Metzger, M.D. Coogan (ed.) The Oxford Companion to the Bible. 

(Oxford University Press, 1993) 

4. P. H. Pfatteicher. Dictionary of Liturgical Terms. (Trinity Press 

International, 1991) 

5. Dažādi Bībeles tulkojumi angļu valodā. Teksti elektroniskā formātā 

pieejami: http://www.biblegateway.com/ 
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6. Dz. Kalniņa, E. Kičigns, u.c. Angļu-latviešu vārdnīca. (R.: Avots, 2007) 

7. A. Veisbergs. Jaunā latviešu-angļu vārdnīca. (R.: Zvaigzne ABC, 2005) 

 

Summary 

The course Theological English III activates text comprehension and 

communication in English on themes directly related to pastoral ministry and work 

within the congregation. Its objective is to prepare the would-be pastors for 

communication with anglophone colleagues, as well as to train them to write, preach 

and analyse homilies in English. 

The course discusses the nature of the Sacraments and introduces relevant 

terminology. It focuses on different orders of service in English and the comparative 

aspects of English and Latvian liturgical terminology. Taking into account the fact 

that due to the globalisation processes pastors in Latvia often receive requests to 

perform Christian rites, e.g., marriages or funerals, in English, the students are offered 

a possibility to master the necessary vocabulary and communication tools. Finally the 

course outlines the basic principles of preaching the Gospel to the modern world, 

encouraging the students to acquire discussion skills in English. All the above-

mentioned themes include communicative tasks that help develop competence to 

carry out effective communication in everyday and professional contexts.  

 

Kursa nosaukums:      Teoloģiskā angļu valoda IV 

Kredītpunkti:       3 

ECTS kredītpunkti:       4,5 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)  48 

Zinātnes nozare      Teoloģija/Psiholoģija 

Zinātnes apakšnozare    Sistemātiskā un praktiskā teoloģija 

Lekciju stundu skaits      48 

Kursa apstiprinājuma datums     15.04.2009 

Institūcija, kura apstiprināja kursu:    Lutera Akadēmija 

Kursa autorS: 

Linda Straume, Mg. philol. 

Ekvivalentais studiju kurss  

Nav 

 

Kursa anotācija 

Kurss Teoloģiskā angļu valoda IV aptver mūsdienu kristīgajai sabiedrībai 

aktuālas tēmas par Baznīcas garīgo un sociālo lomu postmodernisma laikmetā. Tā 

mērķis ir papildināt un aktualizēt teoloģiski nozīmīgu vārdu krājumu, apgūt teksta 

kopsavilkuma veidošanas un komentēšanas iemaņas, kā arī lietišķās sarakstes angļu 

valodā pamatprincipus, balstoties uz draudzes dzīvei tuvinātām situācijām. 

Izmantojot autentiskus dažādu stilisto līmeņu un grūtības pakāpju tekstus, 

kursa ietvaros tiek aplūkotas un diskutētas tēmas par Baznīcas darbības dažādiem 

aspektiem un liecību mūsdienu sabiedrībā, sociālo darbu draudzē un sabiedrībā, kā arī 

par mācītāja darbības dažādām jomām un izaicinājumiem Latvijā un citviet pasaulē. 

Veidojot prezentācijas par LELB aktualitātēm un savas draudzes dzīvi, studenti 

nostiprina publiskās runas iemaņas angļu valodā.  

Apspriežot problēmu loku saistībā ar ekumēnismu un starpbaznīcu dialogu un 

sniedzot pārskatu par kristīgajām konfesijām, īpaša uzmanība tiek pievērsta teksta 

kopsavilkuma veidošanas un komentēšanas iemaņām, kā arī diskusiju kultūrai angļu 

valodā. 
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Rezultāti: 

- spēt pielietot teoloģiski aktuālu vārdu krājumu komunikatīvās situācijās 

- spēt veidot dažādu tekstu kopsavilkumus angļu valodā 

- prast veidot lietišķo saraksti par draudzes dzīvei aktuāliem jautājumiem 

- prast veidot un uzturēt diskusiju 

 

Kursa nodarbību plāns 

1. Baznīca. Izpratne par eklezioloģiju. 

2. LELB struktūra un darbības jomas. 

3. Draudzes uzbūve un draudzes dzīve. 

4. Sadarbība ar māsu draudzēm un ārzemju partneriem. 

5. Lietišķās sarakstes pamatprincipi angļu valodā. 

6. Diakonija. 

7. Baznīcas sociālais darbs draudzē un sabiedrībā. 

8. Semestra vidus pārbaudes darbs. 

9. Mācītāja amats, personība un kalpošana.  

10. Pastorālā padomdošana un dvēseļkopšana. 

11. Baznīcas liecība mūsdienu pasaulē. 

12. Kristietība un postmodernā sabiedrība. 

13. Pārskats par kristīgajām konfesijām. 

14. Ekumēnisms un starpbaznīcu dialogs.  

15. Kopsavilkums par teoloģiski aktuālo vārdu krājumu/ terminoloģiju. 

16. Semestra noslēguma pārbaudes darbs. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Apmeklējums – 20%  

Noslēguma eksāmens - 50%  

Semestra progresa testi – 30%  

 

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. H.J. Clinebell. Basic Types of Pastoral Care and Counseling: Resources for 

the Ministry of Healing and Growth. (Abingdon Press, 1984) 

2. M. Pocock, G. Van Rheenen, D. McConnel. The Changing Face of World 

Missions: Engaging Contemporary Issues and Trends. (Baker Academic, 

2005)  

3. P. Alexander (ed). The World’s Religions. (Lion Publishing, 1994) 

4. J. Hill (ed.). The New Lion Handbook: The History of Christianity. (Lion 

Publishing, 2007) 

5. R.Rhodes. The Complete Guide to Christian Denominations: Understanding 

the History, Beliefs, and Differences. (Harvest House Publishers, 2005) 

 

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. G.R. Collins. Christian Counseling. A Comprehensive Guide. (Thomas 

Nelson, 2007. 

2. H.W. House. Charts of Christian Theology & Doctrine. (Zondervan House, 

1992)  
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3. A.E. McGarth (ed). The Christian Theology Reader. (UK: Blackwell 

Publishers, 1997) 

4. Dz. Kalniņa, E. Kičigns, u.c. Angļu-latviešu vārdnīca. (R.: Avots, 2007) 

5. A. Veisbergs. Jaunā latviešu-angļu vārdnīca. (R.: Zvaigzne ABC, 2005) 

 

Summary 

The course Theological English IV deals with issues that are topical to the 

contemporary Christian community and reflect the social and spiritual role of Church 

in the post-modern society. Its objective is to enlarge and activate the relevant 

theological vocabulary and to introduce the principles of summarising and 

commenting on texts in English. Students are also introduced to the main principles of 

business correspondence in English with an emphasis on topics relevant for parish and 

Church life.  

On the basis of authentic texts of different levels of complexity students 

engage with and debate such themes as witnessing to the modern secular society, 

inner and outer mission, social work within the congregation and outside it, and 

challenges that the Church faces today in Latvia and in the world. In order to 

consolidate their skills for public speaking in English, students are requested to make 

presentations on the activities of ELCL and their congregations. The course also 

supplies students with linguistic tools to discuss the issues related to ecumenism and 

inter-denominational dialogue, special emphasis is laid on introducing students to the 

principles of debating in English.  

 

Kursa nosaukums:      Pasaules reliģijas   

Kredītpunkti:      2 

ECTS kredītpunkti:      3 

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 32 

Zinātnes nozare     Teoloģija  

Zinātnes apakšnozare     Reliģiju zinātne 

Lekciju stundu skaits     32 

Kursa apstiprinājuma datums    15.04.2009 

Institūcija, kura apstiprināja kursu:   Lutera Akadēmija 

Kursa autors: 

Doc. Didzis Stilve, Dr. phil. 

Ekvivalentais studiju kurss  

Nav 

 

Kursa anotācija 

Globalizācijas rezultātā dažādu reliģisko tradīciju pārstāvjus un reliģisko 

rituālu praktizēšanu var sastapt vietās, kur iepriekš reliģiskā vide ir bijusi homogēna. 

Tas prasa pēc atvērtības un iecietības dažādu reliģiju kontekstā. Savukārt reliģiskā 

plurālisma akcentēšana var radīt izaicinājumus esošajai reliģiskajai identitātei. Šī 

kursa viens no galvenajiem mērķiem ir palīdzēt studentam iemācīties novērtēt 

reliģisko tradīciju dažādību un bagātību, reizē saglabājot savu reliģisko identitāti.  

Šajā izziņas procesā students/e tiks iepazīstināts ar lielāko pasaules reliģiju un 

reliģisko kustību izcelsmi, to veidošanos un pasaules redzējumu. Kursa ietvaros 

studenti tiks iepazīstināti ar islāma, hinduisma, budisma, džainisma, sikhisma, 

šintoisma, konfuciānisma, daoisma izcelsmi, veidošanos un pasaules uzskatu. 

Papildus vērība tiks piegriezta arī salīdzinoši jaunajām reliģiskajām kustībām – New 

Age, neopagānismam, Bahai un Vaišnaviem (krišnaītiem). Kursa gaitā tiks arī 



 218 

akcentēts līdzīgais un atšķirīgais starp attiecīgajām reliģijām vai reliģiskajām 

kustībām. 

 

Rezultāti 

- zināt ar attiecīgo reliģiju/kustība saistītos pamatterminus  

- zināt attiecīgās reliģijas pasaules uzskatu pamatnostādnes  

- spēt salīdzināt un izvērtēt dažādas reliģijas un reliģiskās kustības  

 

Kursa nodarbību plāns 

1. Ievads.    2 

2. Cilšu reliģijas    2 

3. Islāms     4 

4. Jūdaisms    2 

5. Hinduisms    4 

6. Budisms    4 

7. Džainisms    2 

8. Sikhisms    1 

9. Daoisms    2 

10. Konfuciānisms   2 

11. Šintoisms    1 

12. New Age, neopagānisms  2 

13. Bahai, Krišnas apziņas kustība 2 

14. Noslēguma eksāmens   2 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

 

Apmeklējums – 20%  

Noslēguma eksāmens - 50%  

Referāts – 30%  

 

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Anderson, Norman. Christianity and World Religions: The Challenge of 

Pluralism. Leicester: Inter-Varsity Press, 1984. 

2. Gorders, Justeins, Viktors Hellerns, un Henrijs Notākers. Reliģiju grāmata. 

Rīga: Nordik, 2002. 

3. Klīve, Visvaldis Varnesis. Ticības ceļos. Rīga: Zinātne, 1995. 

4. Lenglija, Mairtla. Pasaules reliģijas. Rīga: Zvaigzne ABC, 1997. 

5. Oparins, Aleksejs. Pasaules Reliģijas un Bībele. Aivars Kļaviņš, 2006. 

6. Pētersons, Kārlis. Dieva meklētāji. U.S.A.: Apgāds Gauja, 1982. 

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Anderson, Norman, red. The World's Religions. Grand Rapids, MI: William B. 

Eerdmans Publishing Co., 1980. 

2. Bowker, John. World Religions: The Great Faiths Explored & Explained. New 

York: DK Publishing Inc., 2006. 

3. Encyclopædia Britannica Profiles: World Religions. 2003. 

4. Hopfe, M. Lewis. Religions of the World. 3rd. New York: Macmillan 

Publishing Co., Inc., 1983. 

5. Smith, Huston. The World's Religions: Our Great Wisdom Traditions. New 

York: Harper Collins, 1991. 
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7. Stendahl, Krister; Brown, Robert McAFEE, et al. Great Religions of the World. 

National Geographic Society, 1971. 

8. Ward, Keith. Religion & Revelation: A Theology of Revelation in the World's 

Religions. Oxford: Clarendon Press, 1994. 

 

Summary 

This course is an investigation of the nature of religion by examining the chief 

theories and practices of some of the world's major religions and religious 

movements. Emphasis is placed on each tradition's analysis of the basic human 

problem and the solution that it offers to the problem. This course will illustrate the 

richness of various religious traditions while maintaining students own religious 

identity. Some attention is also paid to new, emergent religious movements and their 

relationship to the established traditions. 

 

Kursa nosaukums:      Kristietības māksla 

Kredītpunkti:       2 

ECTS kredītpunkti:      3 

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)  32 

Zinātņu nozare:      Teoloģija/Mākslas vēsture 

Zinātņu apakšnozare      Vizuālā teoloģija 

Lekciju skaits       16 

Semināru vai praktisko darbu skaits    2 

Laboratorijas darbu skaits      

Kursa darbam paredzēto stundu skaits   20 

Kursa apstiprinājuma datums:     15.04.2009 

Institūcija, kura apstiprināja kursu:    Lutera Akadēmija 

Kursa autors 

Doc. Didzis Stilve, Dr. phil.    
Ekvivalentais studiju kurss:      

Nav 

Kursa anotācija    

Kristietības mākslas lekciju cikla mērķis ir iepazīt un izprast daudzveidīgos 

mākslas procesus un kristīgo simboliku to vēsturiskajā attīstībā, dot studentiem 

zināšanas par kristietības mākslas veidošanās un attīstības galvenajiem procesiem un 

likumsakarībām, lai viņi spētu labāk izprast kristīgo vizuālo tradīciju un iegūtās 

zināšanas pielietot ikdienas praksē. 

Kursa ietvaros mākslas darbu analīzē tiks izmantots skaistuma teoloģijas 

modelis, kas palīdz atklāt darbu materiālo, morālo un garīgo saturu. Iegūtās prasmes 

studenti pielietos patstāvīgā rakstu darbā salīdzinot divus dažādus mākslas darbus ar 

līdzīgu tematiku un simboliku, analizējot tajos atklātos veiksmīgākos un 

neveiksmīgākos evaņģēlija pasludināšanas aspektus, kā arī laikmeta un darba 

veidošanās procesu ietekmējošo tradīciju apskatu.  

 

 

 

Rezultāti 

1. Zināt kristietības mākslā biežāk lietotos terminus. 

2. Zināt kristietības mākslas veidošanās vēsturisko gaitu. 

3. Orientēties māksliniecisko stilu un izpausmju daudzveidībā. 

4. Spēt salīdzināt dažādu mākslas stilu darbus. 
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5. Spēt izvērtēt sakrālās un sekulārās mākslas piedāvājums 

 

Kursa apraksts – plāns 

1.Ēģiptes, hellēnisma un jūdaisma māksla kā galvenie kristietības mākslas ietekmes 

avoti.          

2. Kristietības mākslas pirmsākumi. Pirmo kristiešu pulcēšanās vietu raksturojums. 

Katakombas. Simbolisms. Darbu tematika. 

3. Baznīcas jaunā statusa un izplatības ietekme uz mākslas attīstību.Baziliku 

celtniecība. Mozaīkas. Jēzus tēls. Atteikšanās no simbolisma.Dievnamu tipi. 

4. Bizantija. Bizantijas kultūra un māksla. 

5. Bizantija. „Tumšie laiki” VI –VIII gs.  

Ravenna  – nozīmīgs jaunās arhitektūras paraugs. 

Krusta kupola un jaukta tipa baznīcas. 

6. Ikonu glezniecība. Ikonu glezniecības tehnika. Kanona izstrādāšana. Ikonu tipi un 

ikonogrāfija. 

7. Svētku ikonas. Ikonostass. Ikonas loma liturģijā. Ikonas un gleznas salīdzinājums.         

8. Dievnama interjera izveides sistēma. Pagānu dievnamu un Ēģiptes ietekme.  

Interjera dekors. Sistēmas elementi.  

9. Liturģiskie trauki un mācītāju apģērbs. Lietišķā māksla.Dievnamu funkcionalitāte 

un telpu rotājumu simboliskie skaidrojumi. 

10. Mākslas vieta, loma un nozīme Baznīcas dzīvē lielās shizmas laikā. Ikonoklasms.  

Karolingu impērijas un R-Eiropas māksla laikā no IX- XI gs. (Rokraksti un 

miniatūras. Reljefi. Dārgu materiālu pielietojums.) Romānika.     

11. Kristietības mākslas novitātes XI –XIV gs. Gotika – teoloģisko doktrīnu 

risinājums arhitektoniskās formās                             

12. Renesanses laika māksla.  Cilvēciskā faktora dominante.  

13.  Reformācija. Pretrunīgā attieksme pret mākslu.   

14. Kristietības ideju izpausme absolūtisma un jauno laiku mākslā  XVII- XIX gs.  

Apgaismības ideju ietekme Baroks, rokoko. Romantisms. Reālisms. Simbolisms  

15. Kristietības mākslas attīstība Latvijā XII-XX gs. Pirmie dievnami. Koka un mūra 

dievnamu arhitektoniskais risinājums.  

16. Mūsdienu problemātika.  

Kristus tēls moderno mākslas stilu interpretācijā. Ikonu glezniecības atdzimšana XX -

XXI gs. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai  

1.  Lekciju apmeklējums ne mazāks kā 75%. 

2. Regulāra piedalīšanās diskusijās.  

3. Patstāvīga pētījuma darba izpilde.  

4. Analītiska nobeiguma darba izstrādāšana.  

 

Literatūra (01 mācību literatūra): 

1.Boldoks Dž., Kristietības simbolika,R.,Madris,1999 

2. Krūmiņš A., Latgales koka baznīcas, R., Jumava, 2003. (1939) 

3. Maškovskis V., Latvijas luterāņu baznīcas, I-II sēj., 2005-2007 

4. Rubenis A., Senās zīmes un simboli, Rīga, 1990 

5. Purvīša V. red. Mākslas vēsture. 1.-3.d., R.,Grāmatu Draugs.1934  

6. Sloka L.J. Mākslas vēsture. 1.,2. d., R., A.Gulbja apgāds 

7. Barraclough G., The Christian World. A Social and Cultural History of 

Christianity, 1981 
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8. Hasting J., Crucifixion, Oxford university press, 1977 

9. Hasting J., Descent, Oxford university press, 1977 

10. Апостолос-Каппадона Д., Словарь христианского искуства, Урал-

LTD, 2000 

11. Бачинин В.А., Введение в христианскую эстетику, Санкт - Петербург, 

Библия для всех, 2005 

12. Барнуэлл К. Ключевые понятия Библии. Санкт-Петербург, 

Герменефт, 1996 

13. Белътинг Х., Образ и культ, М., Прогресс-Традиция, 2002 

14. Булгаков С., Икона и иконопочитание, М., Русский путъ, 1996  

15. Мартиндейл Э., Готика, М., Слово, 2001  

16. Припачкин И.А., Иконография Господа Иисуса Христа, М, Изд 

Паломник, 2001 

17. Раушенбах Б., Геометрия картины и зрительное воспитание,С-П, 

Азбука-классика, 2002 

Literatūra ( 02 – papildliteratūra) 

1. Bolotņikovs A.,  Evanģēlijs Vecās Derības svētnīcā, R., 2004  

2. Bīdermanis H ,Lielā simbolu enciklopēdija, Jumava,2000 

3. Herdera vārdnīca, Simboli, Rīga, Pētergaiļa bibliotēka, 1994 

4.Бартосик Г., Богоридица в богослужении Востока и Запада, Беловодье, 

2000 

5. Даниэлъ С.М., Искусство раннего Средневековъя,Санкт-Петербург, 

Азбука, 2000 

6. Демус О., Мозаики византийских храмов, М., Изд. Индрик, 2001 

7. Дворжак М., История искусства как история духа, Санкт-Петербург, 

Акад. проект, 2001  

8. Генон Р., Символы священной науки, Беловодье, 2004  

Literatūra (03 – ieteicamā literatūra) 

1. Grosmane E., Kurzemes baroka tēlniecība, Rīga, Jumava, 2002 

2. Kaminska R., Bistere A., Sakrālās arhitektūras un mākslas mantojums 

Daugavpils rajonā, Rīga, Neputns,2006 

3. Буркхардт Т., Сакралъное искусство Востока и Запада, 

М.,Алетейа,1999 

4. Шафф Ф, Христианское искусство, Из книги История христианской 

церкви, том.II, M.,1989 

LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, Materiāli 

LU Teoloģijas fakultātes reliģisku un kultūrvēsturisku rakstu periodiskais 

izdevums “Ceļš”.  

 

Summary   

The purpose of this class is to discuss, view and evaluate key artists and their 

work identifying their basic Christian themes used. We will do this by looking at their 

history and important themes in their mental, spiritual and creative development. We  

will connect these themes to specificē artwork that reflects these idejas. Thiss process 

will gives us a better understanding of how it is undestood by the audience. The  

intention of this class is to give artists tools for evaluating the elements of Cristian 

themes. 

The final exam will be a short essay exam, which will ask you to discus the 

various symbolisms used by the artists covered in the class and to be able to cvompare 

these different style and methods. 
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Kursa nosaukums:      Baznīcas mūzikas vēsture I 

Kredītpunkti:      2 

ECTS kredītpunkti:      3 

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 32 

Zinātnes nozare     Teoloģija 

Zinātnes apakšnozare    Sistemātiskā un praktiskā teoloģija 

Lekciju stundu skaits     32 

Kursa apstiprinājuma datums    15.04.2009 

Institūcija, kura apstiprināja kursu:   Lutera Akadēmija 

Kursa autors: 

Juris Griņevičs, M.A. 

Ekvivalentais studiju kurss  

Nav 

 

Kursa anotācija 

Kurss dod sistemātisku vēsturisku ieskatu baznīcas mūzikas attīstībā 

apm.2500 gadu ilgā laikā tās visdažādākās izpausmēs. 

 

Rezultāti 

Apgūstot kursa vielu,studenti spēs realizēt gūtās zināšanas ērģelnieka un 

kantora darbā, veidojot dievkalpojuma muzikālo norisi,kā arī sastādot sakrālai telpai 

atbilstošas koncertu programmas,ievērojot mūzikas stilu saderību, to īpatnības. 

Saskaņā ar specialitātes praktisko ievirzi kursā akcentēta tehniskās sarežģītības 

problemātika, kā arī repertuāra piemērošana dažādām iespējām. 

 

Kursa nodarbību plāns 

1. Mūzika Vecajā Derībā. Kristīgās mūzikas pirmsākumi, saiknes ar senebreju kultu 

2. Gregorika kā liturģijas pamats arī mūsdienu kristīgajā Baznīcā. Daudzbalsības 

pirmsākumi. 

3. Sv.Hildegarde no Bingenas – jauns sakrālā satura traktējums tekstā un mūzikā. 

4. Liturģijas pamatformu veidošanās: ordinarium un proprium. Notre Dame skola, 

tropi u.c. 

5. Ordinarium cikls 14-16.gs.  ARS NOVA  Burgundijas skola. Dž.Danstebls 

6. Franču-flāmu skola: Okegems, Obrehts, Izāks, Žoskēns 

7. Franču-flāmu skola: O.di Lasso, J.Handl-Galluss 

8. Dž.P. da Palestrīna 

9. Spānija, Portugāle 

10. Reformācija.M.Lutera uzskati,to praktiskais iemiesojums. Luterāņu korālis 16.gs. 

11. Šveices reformācija. Ž.Kalvins 

12. Anglija 16.gs. – katoļi un anglikāņi. Reformācijas izpausmes liturģijā. 

13 Anglija 17.gs.  I pusē. 

14.Vissenākā ērģeļmūzika (Vācija, Austrija, Spānija, Itālija, Anglija) 

15. Proprium teksti renesanses mūzikā 

16.Venēcijas skola. 

Prasības kredītpunktu ieguvei 

1. Lekciju un semināru apmeklējums 20% 

2.  Semestra eksāmens: 

Mutvārdu eseja 20% 

Atbildes uz kolokvija jautājumiem 20% 
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Mūzikas atpazīšana pēc dzirdes 20% 

Mūzikas identificēšana pēc notīm. 20% 

 

Literatūra (01-mācību pamatliteratūra) 

1. Bībele 

2. THE NEW GROVES DICTIONARY OF MUSIC AND MUSICIANS 

3. DIE MUSIK IN GESCHICHTE UND GEGENWART 

4. Kuemmerle.Enzyklopedie der Evangelischen Kirchenmusik 

5. Alberings A,Kora skaņdarbu latīņu tekstu tulkojumi  R 1991 

6. Apel W,Gregorian Chant        Indiana University Press 1991 

7. Blume F. Protestant Church Music   W.Norton 1975 

8. Blume F. Renaissance  and baroque music 

9. Blume F.Music in the Middle Ages 

10. Bukofzer M, Music in the Baroque Eraq 

11. Harper J. The Forms and Orders of Western Liturgy  Oxford Univeristy 

Press 1991 

12. Hutchings A. Church Music in the 19th Century.  NY 1967 

13. Schalk C.(editor) Key Words in church MusicMinneapolis,Fortress Press 

14. Klotz H.  Ūber die Orgelkunst des gotik,der Renaissance  und das Barock. 

Bārenreiter 1975 

15. Arnold C.   Organ Literature – a Comprehensive Study,  Metecheu,1973 

16. Einstein A. Music in the Romantic Era 

 

Literatūra (02-papildliteratūra) 

Monogrāfijas par attiecīgiem komponistiem pēc docētāja ieteikuma saskaņā ar 

bibliotēkas iespējām un aktualitātēm, 

Literatūra (03-periodika, interneta resursi) 

1. Žurnāls «Mūzikas Saule», Rīga 

2. http://www.m-saule.lv/ 

3. http://www.music.lv 

 

Summary 

This class will provide the students with skills needed in the ministry of 

organist and cantor, especially in preparation for the musical design of the liturgical 

service, as well as arranging musical concerts for the sacred space inside the church 

taking into consideration uniquenesses of musical styles. In accordance with the 

practical emphasis of this class special attention will be given to the technical aspects 

of arranging the repertoire in various settings.  

 

Kursa nosaukums:     Baznīcas mūzikas vēsture II 

Kredītpunkti:      2 

ECTS kredītpunkti:      3 

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 32 

Zinātnes nozare     Teoloģija 

Zinātnes apakšnozare    Sistemātiskā un praktiskā teoloģija 

Lekciju stundu skaits     32 

Kursa apstiprinājuma datums    15.04.2009 

Institūcija, kura apstiprināja kursu:   Lutera Akadēmija 

Kursa autors: 

Juris Griņevičs, M.A. 

http://www.music.lv/
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Ekvivalentais studiju kurss  

Nav 

 

Kursa anotācija 

Turpinājums kursam Baznīcas mūzikas vēsture I. Kurss dod sistemātisku un 

vēsturisku ieskatu baznīcas mūzikas attīstībā, īpaši pievēršoties baroka laikmetam. 

Eiropas 17.gs. komponistu daiļrade tiek aplūkota liturģiskā kontekstā 

 

Rezultāti 

Apgūstot kursa vielu,studenti spēs realizēt gūtās zināšanas ērģelnieka un 

kantora darbā, veidojot dievkalpojuma muzikālo norisi, kā arī sastādot sakrālai  telpai 

atbilstošas koncertu programmas, ievērojot mūzikas stilu saderību, to īpatnības. 

Saskaņā ar specialitātes praktisko ievirzi kursā akcentēta tehniskās sarežģītības 

problemātika, kā arī repertuāra piemērotība dažādām iespējām. 

 

Kursa nodarbību plāns 

1.Baroka laikmeta raksturojums. Konfesionālās izpausmes. 

2.Ordinarium cikla baroka traktējums Itālijā: K. Monteverdi, A.Skarlati, A.Vivaldi 

3. Franču baroka mesas: Šarpantjē, Kamprā 

4. Viduseiropas baroks: Bibers, Zelenka, J.S.Bahs 

5. Sēru mesa (rekviēms) 

6. Proprium tekstu kompozīcijas Itālijā un Anglijā: Monteverdi, Kavalli, Vivaldi, 

Hendelis 

7. Franču proprium tekstu kompozīcijas Šarpantjē, Kamprā, Kuperēns, Ramo 

8. Anglikāņu mūzika 17.gs. Tradīciju pārrāvums Pilsoņu karā. H.Pērsels 

9. Luteriskā mūzika 17.gs. I 

10. Luteriskā mūzika 17.gs. II 

11.Korāļu apdares ērģelēm 

12. J.S.Bahs: kantātes 

13. J.S. Bahs: solo dziesmas 

14. J.S. Bahs: pasijas. Žanra vēsture līdz 18.gs. 

15. G.F.Hendelis –sakrālās oratorijas 

16. G.F.Hendelis. Mesija 

 

Prasības kredītpunktu ieguvei 

1. Lekciju un semināru apmeklējums 20% 

2. Semestra eksāmens: 

Mutvārdu eseja 20% 

Atbildes uz kolokvija jautājumiem 20% 

Mūzikas atpazīšana pēc dzirdes 20% 

Mūzikas identificēšana pēc notīm. 20% 

 

Literatūra (01-mācību pamatliteratūra) 

1. Bībele 

2. THE NEW GROVES DICTIONARY OF MUSIC AND MUSICIANS 

3. DIE MUSIK IN GESCHICHTE UND GEGENWART 

4. Kuemmerle.Enzyklopedie der Evangelischen Kirchenmusik 

5. Alberings A,Kora skaņdarbu latīņu tekstu tulkojumi  R 1991 

6. Apel W,Gregorian Chant        Indiana University Press 1991 

7. Blume F. Protestant Church Music   W.Norton 1975 
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8. Blume F. Renaissance  and baroque music 

9. Blume F.Music in the Middle Ages 

10. Bukofzer M, Music in the Baroque Eraq 

11. Harper J. The Forms and Orders of Western Liturgy  Oxford Univerisity 

Press 1991 

12. Hutchings A. Church Music in the 19th Century.  NY 1967 

13. Schalk C.(editor) Key Words in church MusicMinneapolis,Fortress Press 

14. Klotz H.  Ūber die Orgelkunst des gotik,der Renaissance  und das Barock. 

Bārenreiter 1975 

15. Arnold C.   Organ Literature – a Comprehensive Study,  Metecheu,1973 

16. Einstein A. Music in the Romantic Era 

Literatūra (02-papildliteratūra) 

Monogrāfijas par attiecīgiem komponistiem pēc docētāja ieteikuma saskaņā ar 

bibliotēkas iespējām un aktualitātēm, 

 

Literatūra (03-periodika, interneta resursi) 

1. Žurnāls «Mūzikas Saule», Rīga 

2. http://www.m-saule.lv/ 

3. http://www.music.lv 

 

Summary 

This class is the continuation of Church Music History I. It provides a 

historically systematized overview of the development of church music especially 

focusing on the era of baroque. The work of 17th century composers will be discussed 

in the context of sacred music.  

 

Kursa nosaukums:       Liturģika III 

Kredītpunkti:       1 

ECTS kredītpunkti:       1,5 

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)  16 

Zinātnes nozare      Teoloģija 

Zinātnes apakšnozare    Sistemātiskā un praktiskā teoloģija 

Lekciju stundu skaits      16 

Kursa apstiprinājuma datums     15.04.2009 

Institūcija, kura apstiprināja kursu:    Lutera Akadēmija 

Kursa autors: 

Doc. Vilis Kolms, M.A. 

Ekvivalentais studiju kurss  

Nav 

 

Kursa anotācija 

Studiju kurss iepazīstina ar Liturģisko gadu, kas Baznīcā veidojies kā 

Pestīšanas notikuma piemiņa gada cikla ietvaros. Baznīcas dievkalpošanu ārpus 

galvenā dievkalpojuma – mesas. Tiek skaidrota Kristības sakramenta liturģija, kā arī 

kazuāliju:  laulību, izvadīšanas u.c. kārtība. Studenti tiek iepazīstināti ar stundu 

liturģijas izcelšanos senbaznīcā un tās praktizēšanu mūsdienās. 

 

Rezultāti 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti iegūst izpratni par Liturģiskā gada uzbūvi, 

ar to saistītajām liturģiskajām īpatnībām un īpašajiem dievkalpojumiem. Studenti 

http://www.music.lv/
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iegūst zināšanas par mācītāja amatdarbiem un liturģiskajām kārtībām, kas ar tiem 

saistītas. Tiek apgūta stundu lūgšanas kārtība. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Apmeklējums – 20%  

Noslēguma eksāmens - 50%  

Referāts – 30%  

 

Kursa nodarbību plāns 

1. Liturģiskais gads 6 

2. Stundu lūgšanas tradīcija 4 

3. Sv. Kristības liturģija 2 

4. Kazuālijas, Benedikcijas, Bikts 4 

 

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Rokasgrāmata dievkalpošanai LELB un LELBāL draudzēs. Rīga, 2003 

2. Goltzen, Herbert: Der tägliche Gottesdienst. In: LEITURGIA, 3. Bd. Kassel 

1956 

3. Der Taufgottesdienst. Leiturgia V. Kassel, 1970 

4. Bieritz, Karl-Heinrich. Das Kirchenjahr. Bremen, 2001. 

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Pfatteicher, Philip H. Liturgical Spirituality. Valley Forge, 1997 

2. Veröffentlichungen zur Liturgik, Hymnologie und theologischen 

Kirchenmusikforschung Veröffentlichungen zur Liturgik, Hymnologie und 

theologischen Kirchenmusikforschung. W&R. Göttingen. Bd. 1-39. 

3. Adam, Adolf. Berger,Ruprecht. Pastoralliturgisches Handlexikon. Freiburg, 

1980 

Literatūra (03-ieteicamā periodika, interneta resursi) 

1. www.leiturgia.net/ 

2. www.osb.org/liturgy/ 

3. www.liturgie.de/ 

4. Jahrbuch für Liturgik und Hymnologie. Lutherisches Verlagshaus. 

Hannover 

 

Summary 

The study course informs about the Liturgical year which has developed in the 

Church as the memorial for the salvation event. It also discusses various service 

contexts of the church outside of the main liturgical service, the mass.  

The explanation for the sacrament of Holy Baptism is provided and the order of the 

main casual functions of the pastor, such as marriage, funerals etc. students will be 

introduced to origins of the liturgy of the hours in the Ancient Church and its practice 

nowadays. 

 

Kursa nosaukums:       Liturģika IV 

Kredītpunkti:       1 

ECTS kredītpunkti:       1,5 

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)  16 

Zinātnes nozare      Teoloģija 

Zinātnes apakšnozare    Sistemātiskā un praktiskā teoloģija 

Lekciju stundu skaits      16 

http://www.liturgie.de/
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Kursa apstiprinājuma datums     15.04.2009 

Institūcija, kura apstiprināja kursu:    Lutera Akadēmija 

Kursa autors: 

Doc. Vilis Kolms, M.A 

Ekvivalentais studiju kurss  

Nav 

 

Kursa anotācija 

Studiju kursa mērķis ir ievadīt studentus liturģiski muzikālajā tradīcijā. 

Baznīcas dziesmu iespējams aplūkot no literāra, muzikāla un teoloģiska viedokļa. 

Pēdējam tiek pievērsta galvenā uzmanība. Kursa ietvaros studenti iegūst pārskatu pār 

Baznīcas dziesmas un mūzikas attīstību dažādās konfesijās un laikos. 

 

Rezultāti 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti iegūst priekšstatu par himnoloģiju kā 

disciplīnu, kas pētī baznīcas dziedāšanas tradīciju. Studenti spēj analizēt un salīdzināt 

dziedājumus un dziesmas dažādās konfesijās un laikposmos pēc teoloģiskiem 

kritērijiem. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Apmeklējums – 20%  

Noslēguma eksāmens - 50%  

Referāts – 30%  

 

Kursa nodarbību plāns 

1. Dziedāšana kā rituāla darbība 1 

2. Dziedājumi Vecās Derības Svētajos Rakstos 1 

3. Dziedājumi un dziedāšana Jaunajā Derībā: Sv. Gara dāvana 1 

4. Senbaznīcas dziedājumi. Oksinkirchas himna. Efrēms 1 

5. Bīskaps Ambrozijs un Baznīcas himnas attīstība 1 

6. Gregoriāniskais repertuārs 1 

7. Psalmu dziedājumi: forma, saturs, izpildījums 2 

8. Mesas dažādi veidi un tai piederošie dziedājumi 1 

9. Luteriskā dziedāšanas reforma. Luteriskā korāļa attīstība 4 

10. Liturģiskās spēles, Baznīcas kantātes un pasijas 2 

 

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Graduale Triplex, Solesmes, 1979 

2. Albrecht, Christoph. Einführung in die Hymnologie. Berlin, 1973 

3. Christian Worship. A Lutheran Hymnal. Milwaukee, 1993 

4. Dziesmu Grāmata latviešiem tēvzemē un svešumā. LELB, LELBāL, 1992 

5. Möller, Christian, Her. Kirchenlied und Gesangbuch. Tübingen, 2004 

6. Slavējiet Kungu. Lūgšanu un dziesmu grāmata katoļiem. Rīga, 1990 

7. Vecmanis Alfonss. Liturģika un himnoloģija. Kompendijs. Rīga, 1984 

8. Veksbijs, Hanss. Fraidejs, Petriks, red. Dzīvā ticība. The United Methodist 

Publishing House, 1994, 116 

9. Stier, Alfred. Kirchliches Singen. Gütersloh, 1952 

10. Leiturgia IV, Musik des Evangelischen Gottesdienstes, Kassel, 1961 

 

Literatūra (02-papildliteratūra) 



 228 

1. Veröffentlichungen zur Liturgik, Hymnologie und theologischen Kirchenmusikforschung Veröffentlichungen zur Liturgik, Hymnologie und theologischen Kirchenmusikforschung. W&R. Göttingen. Bd. 1-39.  

 

Literatūra (03-ieteicamā periodika, interneta resursi) 

1. Jahrbuch für Liturgik und Hymnologie. Lutherisches Verlagshaus. Hannover 

2. Musik und Kirche. Bärenreiter-Verlag. Kassel 

3. http://www.thehymnsociety.org/ 

4. http://www.cyberhymnal.org/ 

 

Summary 

The aim of the study course is to introduce students into the liturgical musical 

tradition. There is a possibility to look upon the Church hymn from the literary, 

musical and theological viewpoint. The main attention will be paid to the later. In the 

framework of the course students will get the overview on the development of the 

Church hymn in different denominations and in different times. 

 

Kursa nosaukums:      Baznīcas administrācija 

Kredītpunkti      2 

ECTS kredītpunkti     3 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 32 

Zinātnes nozare     Teoloģija 

Zinātnes apakšnozare    Sistemātiskā un praktiskā teoloģija  

Lekciju stundu skaits     32 

Kursa apstiprinājuma datums     15.04.2009 

Institūcija, kura apstiprināja kursu    Lutera Akadēmija 

Kursa autors 

Rektors, Jānis Vanags, D.D. 

Ekvivalentais studiju kurss 

Nav 

 

Kursa anotācija 

Kurss iecerēts kā informatīvs un metodisks materiāls LA studentiem, 

topošajiem mācītājiem, par praktiskām prasmēm, prasībām, pieredzi, ieskaitot nelielu 

treniņu, kas ir būtiski nepieciešami mācītāja kalpošanu uzsākot un uzturot. 

Kursa laikā tiek aplūkoti dažādie kalpošanas organizācijas un namturības modeļi, kas 

tiek lietoti  pasaules luterisko Baznīcu praksē, salīdzinot tos ar LELB pieņemto 

kārtību. Topošie garīdznieki tiek iepazīstināti ar dažādām metodēm, kā veidot un vadīt 

projektus, organizēt darba plānošanu , vadīt un veidot pasākumus, kuros iesaistīts 

lielāks vai mazāks skaits dalībnieku.  

Kursā tiek sniegtas zināšanas draudzes praktiskā darba sakārtošanai, atbildību 

noteikšanai, atbilstošu kandidatūru izvēlei praktiskā jomā, kas ir būtiskas veidojot 

draudzi, īpaši tās vadību kā vienotu komandu kalpošanai. Kursa ietvaros tiek 

izskaidrotas LELB Satversmes ,mācītāju kalpošanas noteikumu un visu citu LELB 

iekšējā un ārējā jurisdikcijā nostiprināto noteikumu prasības un iespējas, kuras 

nepieciešamas praktiski organizējot mācītāja kalpošanu draudzēs, veidojot attiecības 

ar vietējām pašvaldībām, valsts institūcijām, un citām organizācijām, kā arī ar 

privātpersonām, tai skaitā draudžu locekļiem. 

Studenti tiek iepazīstināti ar LELB kalpojošo darba nozaru darbu, to mērķiem un 

uzdevumiem un tiek paskaidroti visi iespējamie sadarbības mehānismi, lai to turpmāk 

varētu izmantot draudzes kalpošanas un vadības darbā.  
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Topošais garīdznieks tiek sagatavots praktiskajām norisēm, uzsākot pilna laika 

kalpošanu. 

 

Rezultāti 

-Pārzināt luterisko Baznīcu namturības principus 

-Zināt LELB vadības un nozaru struktūru, prast patstāvīgi veikt sadarbību 

-prast argumentēt un ierosināt procesus draudzes vadības ietvaros 

-prast patstāvīgi veikt visus nepieciešamos lietvedības procesus saskarsmē ar draudžu 

locekļiem, LELB iekšienē, ar valsts institūcijām un sabiedrību 

-prast organizēt dažādus projektus ar sabiedrību un draudžu locekļiem 

-spēt piedalīties ar ieteikumiem un konstruktīviem argumentiem praktiska darba 

plānošanā 

-spēt ieraudzīt laicīgā vidē lietotas praktiskā darba organizācijas metodes, kuras var 

pielietot draudzes darba organizēšanā. 

 

Nodarbību plāns 

1. Ievads. Biblisks skatījums uz organizāciju un namturību. Īss vēsturisks atskats uz 

luterisko baznīcu praksi šajā jomā. Luterisko baznīcu šodienas prakse pasaulē. 

2. Jēdziens „projekts”. Projekta veidošana, vadīšana un kontrole. 

3. Plānošana. Teorētiska un praktiska nodarbība. 

4. LELB Satversmes prasības attiecībā uz mācītāja kalpošanu, uz draudzi. Kalpošanas 

noteikumi. 

5. Lietvedības prasības mācītāja kalpošanā. 

6. Lietvedības prasības mācītāja kalpošanā. 

7. LELB vadība, struktūra.  

8. LELB likums, attiecības ar valsti. 

9. LELB darba nozares. Tikšanās, jautājumi un atbildes. 

10. LELB darba nozares. Tikšanās, jautājumi un atbildes. 

11. LELB darba nozares. Tikšanās, jautājumi un atbildes. 

12. Noslēguma seminārs 

13. Ieskaites darbs 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Apmeklējums – 50%  

Dalība semināros, jautājumi un atbildes - 30%  

Noslēguma ieskaites darbs– 20%  

 

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Svētie Raksti 

2. LELB Satversme, mācītāju kalpošanas noteikumi, citi normatīvie 

dokumenti. 

3. Džeims P. Lūiss, Projektu vadīšanas pamati, Izdevniecība Puse Plus, 

2001 

4. Caune J., Dzedons A., Pētersons L. , Stratēģiskā vadīšana, izdevniecība 

Kamene, 2000.  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Praktiskā lietvedība, Bahanovskis V.,  izdevniecība Kamene, 2002 

2. Rush M.,Management: A Biblical Approach, izdevniecībaVictor 

Books SP Publications, 1983 
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3. Senske K, EXECUTIVE VALUES, A Christian Approach to 

Organizational Leadership, izdevniecība Augsburg Books, 

Minneapolis, 2003 

4. Heifetz R.A., Leadership without Easy Answers, The Belknap Press of 

Harvard University Press, Cambridge, Thirteen printing, 2003 

(grāmatas, kas minētas angliski, pieejamas LA biblotēkā 

Summary 

The course is designed as an informative and methodical material for the 

students of LA, future pastors. The course introduces students to the general church 

administration requirements and helps develop practical skills and obtain experience 

through a short term training which is vital for future pastors in order to start and 

maintain their pastoral ministry. 

The course covers various aspects and models of church and ministry 

administration applied in Lutheran churches all over the world in comparison to the 

established order of the ELCL. Future pastors are introduced to various methods used 

to develop and manage different projects, plan pastoral work, organize and lead 

special events for a smaller or bigger number of participants. 

The course provides students with knowledge about the practical aspects of 

congregation management and improvement; in addition, future pastors learn to 

delegate responsibility, choose the most suitable personnel for practical work which is 

especially relevant for developing the congregation and motivating its leaders to serve 

together as a team. 

The course explains the Constitution of the ELCL, bylaws of pastoral ministry 

and all the other requirements under the internal and external jurisdiction of the ELCL 

important for pastoral ministry in congregations, cooperation with municipalities, 

state institutions and other organizations, as well as individuals, including 

congregation members. 

Students are introduced to the structure and work of the ELCL, its committees, 

their tasks and goals. Future pastors acquire knowledge of cooperation mechanisms 

with the committees and institutions of the ELCL to ensure effective congregation 

ministry and leadership development. The course prepares future pastors for a full 

time practical pastoral ministry.  

 

Learning outcomes: 

- Acquire the principles of Lutheran church administration 

- Be acquainted with the structure of the ELCL and be able to cooperate with its 

institutions and committees 

- Be able to raise issues, make suggestions and start processes in the framework 

of congregation management 

- Be able to work unaided with all the documentation concerning congregation 

members, the ELCL, state institutions and society 

- Be able to organize various projects with / for society and congregation 

members 

- Be able to participate in making constructive suggestions on planning practical 

work 

- Be able to discern secular methods of practical work management that can be 

applied in congregation management 
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Kursa nosaukums      Teoloģiskā vācu valoda I (TVV1/TD1) 

Kredītpunkti           2 

ECTS kredītpunkti     3 

Apjoms (akadēmisko stundu skaits semestrī)             32 

Zinātnes nodaļa       Teoloģija 

Zinātnes apakšnozare     Sistemātiskā un praktiskā teoloģija 

Priekšzināšanas      Bez /ar minimālām priekšzināšanām 

Praktisko nodarbību skaits         16 

Kursa apstiprinājuma datums     15.04.2009 

Institūcija, kas apstiprinājusi kursu       Lutera Akadēmija 

Kursa autors 

Miervaldis Vanags, Mg. philol. 

Ekvivalentais studiju kurss 

Nav 

 

Kursa anotācija  

Kurss paredzēts studentiem bez vācu valodas prasmes vai ar minimālu prasmi. 

Valodas materiāls: a. Teksti (teoloģija, reliģija, VFR). b. Gramatika. Akcents kursā 

likts uz teksta sapratni (Leseverstehen), attīstot arī minimālas runas iemaņas par 

tematiem das Gelesene, ich, meine Familie, mein Studium u.c.  

Piezīme: Mācību satura optimizācijas labad un tā tematikas aktualizēšanas nolūkā 

mācību procesa gaitā iespējama atsevišķu tekstu nomaiņa. 

 

Rezultāti  
Kursa uzdevums ir izveidot valodas pamatus un attīstīt pamatiemaņas tālākām 

teoloģiskās vācu valodas studijām. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Studentiem visa mācību semestra laikā jāapmeklē mācību nodarbības (vismaz 

75%), jāizpilda visi mācību uzdevumi (tulkojumi, mutiskie un rakstiskie vingrinājumi, 

kontroldarbi, ko docētājs novērtē ar atzīmi), sekmīgi jānokārto eksāmens semestra 

beigās. Eksāmena saturs/prasības: 1. Nepazīstama specialitātes teksta rakstisks 

tulkojums (atļauts izmantot vārdnīcu; atzīmes koeficients 0,3). 2. Leksiski/gramatiska 

uzdevuma izpilde (mutiski; tekoši lasīt; koef. 0,2). 3. Stāstījums par paša izraudzītu 

tematu, komentārs, atbildes uz jautājumiem (referāts; koef. 0,2). Semestra galīgo 

atzīmi veido šo trīs eksāmena atzīmju un semestra sekmju novērtējuma vidējās 

atzīmes (koef. 0,3) summa. 

 

Kursa plāns   
1.  Einführung. Die deutsche Sprache. Der Deutschunterricht. 

Phonetik. Bekanntmachung. Wer/was bin ich/ Sind Sie? Ich 

bin... 

 

2.  Jesus aus Nazareth /1/ Palästina (8-11) 

Personalpronomen, Hilfsverben, Regelmäßige Verben, 

Präsens. Personalpronomen. Ist/sind das...? Ja, das ist/sind 

... Nein, das ist/sind nicht/kein(e)... 7-16 

 

3.  Galiläa, Samaria, Judäa. Nazareth (12,15,16)  

Fragesatz. Regelmäßige, unregelmäßige Verben, wissen; 

Präsens 17-25 

 

4.  Josef, Maria. Alltagsleben Gottesdienst (19-22) (18)   
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Deklination: Artikel, Substantiv; kein 26-36; Kardinalzahlen 

188-189; Satz, Satzglieder (-) 

5.  Schule Passafest(24,25), Jesus im Tempel (26,28) 

 Hauptsatz, Nebensatz (-); Wortfolge(26). Imperfekt (-) 

Fragewörter(-). Fragen zum Text, zu den Satzgliedern(-) 

  

 

6.  Wie ist Jesus? Jesu Taufe (30, 32) Verkündigung (34-38) 

 Wortarten (-). Untrennbare, trennbare Präfixe 78-81. 

Modalverben, Präsens 67-76 

 

7.  Der Säer. Verkündigung (41-43) Weitere Ereignisse (44-

47)  

Grundformen. Perfekt 85-90. Plusquamperfekt 178-179. 

Possessivpronomen 62-66 

Akkusativ/Dativ-Präpositionen 193 u.a., Raumangabe 93-110 

 

8.  Anklage. Gericht. Tod (48,49) Auferstehung, Botschaft. 

Heilsgeschichte (51,52),. Satzgefüge. Nebensätze; einleitende 

Wörter(-) 

Futur 157-158. Zeitangabe 111-116. Relativpronomen 

Gr.195ff.: 183-187 

 

9.  Die Bibel – was ist denn das? /2/    

sich-Verben Wortarten. Wortbildung. Akkusativpronomen 

193;Gr.120:117-118 

 

10.  Wie ist Gott? /2/  Der Heilige Geist /2/    

Imperativ   haben oder sein?   5 Zeiten Dativpräpositionen 

193;Gr.119:117-118 

 

11.  Das Gebet /2/   Das Vaterunser     

Infinitiv 152-156. Ordinalzahlen 190. Konjunktionen169-174 

 

12.  Was ist eigentlich „Deutschland“ und „deutsch“? /2/  

Berühmte Deutsche /2/  

Passiv. Präsens, Imperfekt 147-151 

 

13.  Advent (I,II,III,IV) /2, Lk. 1, 2/    

sein/haben + Infinitiv (-)  Rektion 119-121 

 

14.  Die Geburt Jesu Christi /2/     

Nebensatz(2): 175-187 Satzanalyse (morphologisch, 

syntaktisch) – Übung 

 

15.  Kirchenfeste. Weihnachten/2/. Weihnachtslieder   

Grammatik: Wiederholung, Übung 

 

16.  Wiederholung      

Grammatik: Wiederholung, Übung 

 

Kursa saturs 

Katra temata nobeigumā rakstiska vai mutiska materiāla / iemaņu apguves 

pārbaude, vērtējums ar atzīmi. Kursa nobeigumā eksāmens (sk.”Prasības”) 

 

 

 

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Dietrich Steinwede, Jesus aus Nazareth. Evangelische Verlagsanstalt Berlin, 

1989 

2. Sammlung von religiösen Texten im Internet / delernen.de; derweg.org  u.a. 

Literatūra (02-papildliteratūra) 
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1. Deutsch-Lettische / Lettisch-Deutsche Wörterbücher 

2. Maie Lepp. Grammatik ist kinderleicht. – R: Zvaigzne ABC, 2006. 

Literatūra (03 - periodika, interneta resursi u.c. avoti) 

Der Weg 

Die Nordelbische 

crosbot.de 

wikipedia.de 

 

Summary 

This course is desiogned for the students without the German language 

knoiwledge or with the minimal knowledge. The material is as follows: a. texts 

(theology, reluigion Germany). b. Grammar. The emphasis will be laid upon the 

understanding of the text (Leseverstehen), developing the minimal skills of the speach 

on the themes as das Gelesene, ich, meine Familie, mein Studium u.c.  

A note: for the sake of the optimization of the content of the teaching and for the 

actualization of the themes there is a possibility of the change of the texts. 

 

Kursa nosaukums     Teoloģiskā vācu valoda II (TVV2/TD2) 

 

Kredītpunkti            2 

ECTS kredītpunkti     3 

Apjoms (akadēmisko stundu skaits semestrī)             32 

Zinātnes nodaļa       Teoloģija 

Zinātnes apakšnozare     Sistemātiskā un praktiskā teoloģija 

Priekšzināšanas       Ar priekšzināšanām (TVV1) 

Praktisko nodarbību skaits         16 

Kursa apstiprinājuma datums     15.04.2009 

Institūcija, kas apstiprinājusi kursu       Lutera Akadēmija 

Kursa autors       

Miervaldis Vanags, mag. philol. 

Ekvivalentais studiju kurss  

Nav 

 

Kursa anotācija  

Kurss paredzēts studentiem ar valodas prasmi 2. līmenī (TVV1). Valodas 

materiāls ir: a. Teksti. To temati: teoloģija, reliģija, filosofija, baznīcu dzīve, Latvija, 

VFR, aktuālas sabiedrības problēmas. b. Gramatika. Uzsvars mācību kursā likts uz 

teksta sapratni (Leseverstehen), attīstot arī runas iemaņas (Sprechen), runājot par 

nosaukto tekstu saturu, par aktuāliem sabiedriskās un paša dzīves tematiem. Mācību 

satura optimizācijas labad un tā tematikas aktualizēšanas nolūkā mācību procesa gaitā 

iespējama atsevišķu tekstu nomaiņa. 

 

Rezultāti  

Kursa noslēgumā studentiem ir attīstītas valodas zināšanas un prasmes praktiskai tās 

pielietošanai (attiecīgo tekstu lasīšana, komunikācija) un izveidots pamats tālākām 

teoloģiskā vācu valodas studijām. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Nodarbību apmeklējums: 75%,  
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Mācību uzdevumu pildīšna (tulkojumi, mutiskie un rakstiskie vingrinājumi, 

kontroldarbi, ko docētājs novērtē ar atzīmi) 

Eksāmena kārtošana semestra beigās. Eksāmena prasības: 1. Nepazīstama 

specialitātes teksta rakstisks tulkojums (atļauts izmantot vārdnīcu; atzīmes 

koeficients 0,3). 2. Leksiski/gramatiska uzdevuma izpilde (mutiski; tekoši 

lasīt; koef. 0,2). 3. Stāstījums par paša izraudzītu tematu, komentārs, atbildes 

uz jautājumiem (referāts; koef. 0,2). Semestra galīgo atzīmi veido šo trīs 

eksāmena atzīmju un semestra sekmju novērtējuma vidējās atzīmes (koef. 0,3) 

summa. 

 

Kursa plāns   
   

1.  Die Erschaffung der Welt 1, 2 /1/ Heinrich Schliemann 

(seine Sprachkenntnisse) /3/  

Grammatik: Wiederholung, neuer Stoff. Übung des 

gelernten Stoffes im Verlauf des praktischen Unterrichts 

während des Semesters 

Verb. /Un/regelmäßige Konjugation, 5 Zeiten.  Hilfsverben. 

haben oder sein?  

2 

2.  Nach Gottes Willen leben /1/.Menschen brauchen Gesetze. 

/1/ Die zehn Gebote /Katechismus/ 

Modalverben. Artikel, Substantiv, Deklination; die 

schwache Deklination 

Verb I  (Verzeichnis 1) – Grundformen, h. oder s. 

2 

3.  “Ich glaube“ /2/ Das Apostolische Glaubensbekenntnis /4/ 

Pluralbildung der Substantive 

2 

4.  BRD. Allgemeines. J.W.Goethe, Deutschlands größter 

Dichter. Gedichte /1/   

Präpositionen (A, D, A/D) 

2 

5.  Lettland. Allgemeines. Gedenktage (25.03.) /1; Lettlands 

Institut/ 

Präpositionen (G) Satzverbindung 

2 

6.  Passionszeit. Fasten /1/Ostern. Judas der Verräter? /2/ 

Paulus zur Auferstehung Jesu /2/ 

Adjektiv, Adverb: Komparation 

2 

7.  Wer ist Jesus? /1/ Wie Jesus rettet? /1/  

Werden alle gerettet? Die christliche Lehre. Thesen. 

Bergpredigt /Bibel, Mt.5/ 

Geschlecht der Substantive  Verb II 

2 

8.  Erhaltung der Schöpfung. Kriege (der 2.WK), 

Weltverpestung, Naturschutzpflicht /1,3/  

Konjunktiv I Bildung, Gebrauch 

2 

9.  Weltreligionen /3/ 

Konjunktiv II   Konjunktiv,Bildung, Gebrauch 

2 

10.  Philosophie. Platon. Aristoteles /3/ 

Satzgefüge  

2 

11.  Theologie. Augustin /3/ 

Infinitivgruppen  Verb III 

2 

12.  Martin Luther. Reformation. Der katholische Luther /2/  

„Protestant“ /2/  

2 
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Passiv: 5 Zeiten   

13.  Ökumene. Der Dialog zw.der Römisch-katholischen und 

der Evangelischen Kirche.  

Die Rechtfertigungslehre. „Gemeinsame Erklärung“. 

„Dominus Jesus“. /3/ 

sein/haben + Infinitiv; Gerundivum /§§48,49 LÜDG / 

2 

14.  Evangelisch Lutherische Kirche Lettlands. Kirche Missouri-

Synode. Zusammenarbeit der Kirchen /3/ 

Textanalyse (morphologisch, syntaktisch) – Übung 

2 

15.  Pfingsten. Pfingsten: Die Kirche entsteht  /2/     

Grammatik: Wiederholung, Übung 

2 

16.  Theologiestudium in der BRD, in der Schweiz und in den 

USA /3/    

Grammatik: Wiederholung, Übung 

2 

 

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Sammlung von religiösen Texten im Internet / delernen.de; derweg.org; 

crossbot.de u.c. / 

2. Christof Warnke, Die Bibel ist nicht vom Himmel gefallen. Frankfurt a.M. 

1990 

3. Lexikon WIKIPEDIA /de.wikipedia.org/ 

4. Der Kleine Katechismus von Luther 

5. Die Bibel (NT) 

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1.Deutsch-Lettische/Lettisch-Deutsche Wörterbücher  

2. Duden, Universal-Wörterbuch 2003 (Band/CD) 

3. Maie Lepp, Grammatik ist kinderleicht. – R: Zvaigzne ABC, 2006  

4. Dreyer/Schmitt. Lehr-und Übungsbuch der deutschen Grammatik München 

1991 /LÜDG/ 

5. Fach-und Fremdwortverzeichnis. Fachbegriffe zur Religion 

6. Situationsmodelle / Wendungen  

Literatūra (03 - periodika, interneta resursi u.c. avoti) 

1.„Der Weg”. 

2. „Die Nordelbische“ 

3. „PRO“ 

4.Wikipedia.de 

 

Summary 

This course is designed for the students with the knowledge of the second 

level (TVV1). The language material is: a. Texts. The themes are: theology, religion, 

philosphy, the life of the Churches, Latvia, Germany, the actual problems of society. 

B. Grammar. The emphasis will be laid upon the understanding of the text 

(Leseverstehen), developing of the skills of the speach (Sprechen), speaking about the 

particular text, the actual themes on society and student’s own life . For the sake of 

the optimization of the content of the teaching and for the actualization of the themes 

there is a possibility of the change of the texts.  

Resultats 

In this course, the basic knowledge and skilss in Germa language have built up 

as the fundanemt on which further practical usage of the German language – in 

reading of the texts as well as communication. 
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13.6. Diploma pielikuma paraugs 

NODIBINĀJUMS „LUTERA AKADĒMIJA” 

Reģ.nr. 40008121887 

Alksnāja ielā 3, LV-1050 Rīga, tālr. 67222461, fakss 67211522 

e-pasts: academy@latnet.lv, http://www.lutaka.lv 
 

Diploma pielikums atbilst Eiropas Komisijas, Eiropas Padomes un Apvienoto Nāciju 

Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO/CEPES) izveidotajam paraugam. 

Pielikums sagatavots, lai sniegtu objektīvu informāciju un nodrošinātu kvalifikāciju 

apliecinošu dokumentu (piemēram, diplomu, sertifikātu) akadēmisku un profesionālu 

atzīšanu. Diploma pielikumā ir iekļautas ziņas par diplomā minētās personas sekmīgi 

pabeigto studiju būtību, līmeni, kontekstu, saturu un statusu. Tajā neiekļauj norādes par 

kvalifikācijas novērtējumu un līdzvērtību, kā arī ieteikumus tās atzīšanai. Informāciju sniedz 

visās astoņās sadaļās. Ja kādā sadaļā informāciju nesniedz, norāda iemeslu. 

 

DIPLOMA PIELIKUMS (diploma sērija PDE NR. 0002) 

 

1. ZIŅAS PAR KVALIFIKĀCIJAS IEGUVĒJU 

 Uzvārds:  KALNIŅŠ 

 Vārds:  PĒTERIS 

 Dzimšanas datums (diena/mēnesis/gads):  09.07.1987 

 Studenta identifikācijas numurs vai personas kods: 000000-00000 

 

2. ZIŅAS par KVALIFIKĀCIJU 

2.1. Kvalifikācijas nosaukums: 

Akadēmiskais bakalaura grāds teoloģijā  

2.2. Galvenā studiju joma 

Teoloģija 

2.3. Kvalifikācijas piešķīrējas institūcijas nosaukums un statuss: 

Nodibinājums Lutera akadēmija, valsts akreditēta (00.00.2011) 

augstskola 
2.4. Studijas administrējošās iestādes nosaukums un statuss: 

Tā pati, kas 2.3. punktā 

2.5. Mācību valoda un eksaminācijas valoda(s): Latviešu 

 

3. ZIŅAS PAR KVALIFIKĀCIJAS LĪMENI 

3.1. Kvalifikācijas līmenis: 

Akadēmiskās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas pirmais 

(pamatstudiju) akadēmiskais grāds 

3.2. Oficiālais programmas ilgums: 

4 gadi pilna laika studiju, 160 Latvijas kredītpunkti, 240 ECTS kredītpunkti, 

01.09.2009 – 22.06.2013 

3.3. Uzņemšanas prasības 

vispārējā vidējā izglītība un kolokvijs teoloģijas pamatzināšanās 

mailto:academy@latnet.lv
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ZIŅAS PAR STUDIJU SATURU UN REZULTĀTIEM 

4.1.Studiju veids: Pilna laika studijas 

4.2.Programmas prasības: 

4.2.1. Nodrošināt mūsdienu intelektuālās un kulturālās vides prasībām 

atbilstošu teoloģisko izglītību, kas ir balstīta Svēto Rakstu, 

Baznīctēvu un visu iepriekšējo gadsimtu teologu darbos. tā 

rezultātā students iegūst informētu skatījumu uz mūsdienu 

pasauli, kā arī Baznīcas un teoloģijas vietu un uzdevumiem 

tajā. 

4.2.2. Nodrošināt studentiem nepieciešamās zināšanas, prasmes un 

iemaņas akadēmiskajā studiju darbā un pieredzi zinātniski 

pētnieciskajā darbā, kas dod iespēju turpināt studijas 

maģistratūrā. 

4.2.3. Studiju programmas apguves rezultātā studenti ir atbilstoši 

teoloģijas bakalaura grādam kompetenti galvenajās teoloģijas 

jomās un disciplīnās, sagatavoti kalpošanai mācītāja amatā vai 

arī ārpus baznīcas esošu institūciju ietvaros, kur nepieciešamas 

atbilstošā līmeņa teoloģijas zināšanas, piemēram, kapelānu 

dienestam armijā, ieslodzījuma vietās, slimnīcās un aprūpes 

namos.  

 4.3. Programmas sastāvdaļas un personas iegūtais 

novērtējums/atzīmes/kredītpunkti: 

 

 

 

A. Obligātie studiju kursi 

(59 kredītpunkti) 

 

Kursa nosaukums Kr.p. ECTS 

kredīti 

Vērtējums 

Ievads Vecajā Derībā 3 4.5 8 (ļoti labi) 

Ievads Jaunajā Derībā 3 4,5 8 (ļoti labi) 

Ievads Dogmatikā 2 3 8 (ļoti labi) 

Luteriskās Ticības Apliecības I 2 3 8 (ļoti labi) 

Luteriskās Ticības Apliecības II 2 3 9 (teicami) 

Laulības un ģimenes 

padomdošana 

2 3 9 (teicami) 

Dogmatika I 3 4.5 7 (labi) 

Dogmatika II 3 4.5 8 (ļoti labi) 

Dogmatika III 3 4.5 9 (teicami) 

Liturģika I 2 3 6 (gandrīz labi) 

Mūsdienu teoloģijas iesīmes 2 3 8 (ļoti labi) 

Latvijas Baznīcas vēsture 2 3 8 (ļoti labi) 

Agrīnās Baznīcas vēsture 3 4.5 8 (ļoti labi) 

Viduslaiku Baznīcas vēsture 2 3 8 (ļoti labi) 

Reformācijas un Konfesionālisma 

laikmeta Baznīcas vēsture 

3 4.5 9 (teicami) 

Ētika 2 3 7 (labi) 

Filosofija teologiem 1 1,5 8 (ļoti labi) 
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Psiholoģija teologiem 2 3 9 (teicami) 

Jaunās Derības grieķu valoda I 3 4.5 6 (gandrīz labi) 

Jaunās Derības grieķu valoda II 3 4,5 9 (teicami) 

Jaunās Derības grieķu valoda III 3 4.5 8 (ļoti labi) 

Jaunās Derības grieķu valoda IV 3 4,5 7 (labi) 

Kristīgā pedagoģija 2 3 8 (ļoti labi) 

 

B. Obligātie izvēles kursi 

(23 kredītpunkti) 

 

1. un 2. Mozus grāmatas 

eksegēze 

3 4,5 9 (teicami) 

Lielie pravieši, Jesaja 3 4,5 7 (labi) 

Pāvila teksti  2 3 8 (ļoti labi) 

Mateja evaņģēlija eksegēze 2 3 9 (teicami) 

Jāņa evaņģēlija eksegēze 3 4.5 9 (teicami) 

Mācītāju garīgās aprūpes pamati 2 3 7 (labi) 

Pastorālā padomdošana 3 4,5 8 (ļoti labi) 

Misija un evaņģelizācija 2 3 9 (teicami) 

Liturģika II 2 3 8 (ļoti labi) 

 

 

C. Brīvās izvēles kursi 

(68 kredītpunkti) 

 

3,4,5 Mozus grāmatas eksegēze 2 3 7 (labi) 

Mazie pravieši 2 3 8 (ļoti labi) 

Bībeles ebreju valodas pamati 1 1,5 9 (teicami) 

Gudrības literatūra 1 1,5 6 (gandrīz labi) 

Pastorālteoloģija 2 3 9 (teicami) 

Lutera raksti 2 3 7 (labi) 

Lutera Mazā katehisma 

pasniegšanas metodika 

1 1,5 8 (ļoti labi) 

Kominikācijas prasme 1 1,5 8 (ļoti labi) 

Runas prasme  1 1,5 8 (ļoti labi) 

Homilētika I 1 1,5 7 (labi) 

Homilētika II 1 1,5 7 (labi) 

Homilētika III 2 3 8 (ļoti labi) 

Patristikas teksti I 2 3 8 (ļoti labi) 

Patristikas teksti II 2 3 8 (ļoti labi) 

Patristikas teksti III 2 3 8 (ļoti labi) 

Tradicionālās konfesijas 2 3 8 (ļoti labi) 

Lasījumi garīgajā klasikā 1 1,5 8 (ļoti labi) 

1. Pētera vēstule 2 3 7 (labi) 

Vēstule Ebrejiem 2 3 9 (teicami) 

Romiešu vēstules eksegēze 3 4,5 7 (labi) 

Jesajas grāmatas tekstu analītiskā 1 1,5 7 (labi) 
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lasīšana 

Lūkas evaņģēlija tekstu 

analītiskā lasīšana 

2 3 8 (ļoti labi) 

Marka evaņģēlija tekstu 

analītiskā lasīšana 

1 1,5 7 (labi) 

Psalmu analītiskā lasīšana 1 1,5 8 (ļoti labi) 

Teoloģiskā angļu valoda I 3 4,5 7 (labi) 

Teoloģiskā angļu valoda II 3 4,5 7 (labi) 

Teoloģiskā angļu valoda III 3 4,5 7 (labi) 

Teoloģiskā angļu valoda IV 3 4,5 8 (ļoti labi) 

Pasaules reliģijas 2 3 8 (ļoti labi) 

Kristietības māksla 2 3 9 (teicami) 

Baznīcas mūzikas vēsture I 2 3 7 (labi) 

Baznīcas mūzikas vēsture II 2 3 7 (labi) 

Liturģika III  2 3 8 (ļoti labi) 

Liturģika IV  2 3 8 (ļoti labi) 

Baznīcas administrācija 2 3 6 (gandrīz labi) 

Teoloģiskā vācu valoda I 2 3 6 (gandrīz labi) 

Teoloģiskā vācu valoda II 2 3 6 (gandrīz labi) 

 

D. Bakalaura darba izstrāde 

(10 kredītpunkti) 

 

Diplomdarba izstrāde 10 15 8 (ļoti labi) 

Tēmas nosaukums: „Ticība apustuļa Pāvila teoloģijā“ 

 

 

4.4 .Atzīmju sistēma un informācija par atzīmju statistisko sadalījumu: 

 

 

Atzīme (nozīme) 

Atzīmes īpatsvars 

šīs programmas 

studentu vidū 

10 (izcili)  

9 (teicami)  

8 (ļoti labi)  

7 (labi)  

6 (gandrīz labi)  

5 (viduvēji)  

4 (gandrīz viduvēji)  

3-1 (negatīvs vērtējums)  

Kvalifikācijas īpašnieka svērtā vidējā atzīme 7,88 

 

4.5. Kvalifikācijas līmenis: 5 piektais (Izglītības Ministrijas 2006. gada 13. septembra 

rīkojums 769); profesiju klasifikatorā 263611 Teologs. 

 

5. ZIŅAS PAR KVALIFIKĀCIJU 

5.1. Turpmākās studiju iespējas: 
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Tiesības studēt maģistrantūrā 

5.2. Profesionālais statuss: 

Nav paredzēts piešķirt 

 

6. PAPILDINFORMĀCIJA 

6.1. Sīkāka informācija 

Lutera Akadēmijas akadēmiskā studiju programma Teoloģija ir akreditēta  

2011.gada ....... 

Kvalifikācijas īpašnieka svērto vidējo atzīmi rēķina kā: aw=sum(a*f)/sum(f) , 

kur: aw-svērtā vidējā atzīme, a- studenta iegūtais vērtējums par katru 

programmas pārbaudījumu, f-šā kursa apjoms kredītpunktos. 

6.2. Papildinformācijas avoti: 

Nodibinājums Lutera Akadēmija, Alksnāja iela 3, Rīga, LV-1050, Latvija, tālr. 

67222461, fakss 67211522, e-pasts: academy@latnet.lv, http:// www.lutaka.lv 

 

Akadēmiskās informācijas centrs (Latvijas ENIC/NARIC) Vaļņu iela 2, Rīga, 

Latvija, LV-1050, tālr. 67225155, fakss 67221006, e-pasts: diplomi@aic.lv 

 

7. PIELIKUMA APSTIPRINĀJUMS 

7.1. Datums:  

7.2. Paraksts un tā atšifrējums:   _____________________ 

7.3. Pielikuma apstiprinātāja amats:      Rektors 

7.4. Zīmogs vai spiedogs 

 

8. ZIŅAS PAR AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS SISTĒMU VALSTĪ Skat. nākamās 

divas lappuses 

Lai iegūtu tiesības iestāties augstskolā/koledžā, 

jāiegūst vidējā izglītība. Vidējās izglītības 

pakāpē ir divu veidu programmas - vispārējās 

vidējās un profesionālās vidējās pētniecības 

darbībai, kā arī sniegt teorētisko pamatu 

profesionālai darbībai. 

    Bakalaura akadēmisko izglītības programmas. 

Reflektantus uzņem augstskolā vai koledžā 

saskaņā ar vispārīgajiem augstskolas/koledžas 

uzņemšanas noteikumiem. Augstskolas un 

koledžas var noteikt arī specifiskas uzņemšanas 

prasības (piemēram, noteikt, kādi mācību 

priekšmeti jāapgūst vidusskolā, lai varētu 

iestāties konkrētajā augstskolā/koledžā attiecīgās 

studiju programmas apguvei). 

          Augstākās izglītības sistēma ietver 

akadēmisko augstāko izglītību un profesionālo 

augstāko izglītību. Bakalaura un maģistra grādi 

pastāv gan akadēmiskajā, 

gan profesionālajā augstākajā izglītībā. 

          Akadēmiskās izglītības mērķis ir 

sagatavot patstāvīgai studiju programmu apjoms 

ir 120-160 kredītpunktu (turpmāk - KP)
1
, no tiem 

 
un pedagoģiskajam darbam šajā nozarē. 

     Bakalaura profesionālās studiju programmas 

nodrošina profesionālo kompetenci, šo 

programmu apjoms ir vismaz 160 KP (240 

ECTS) - vispārizglītojošie kursi e20 KP (30 

ECTS), nozares teorētiskie pamati e36 KP (54 

mailto:academy@latnet.lv
http://www.lutaka.lv/
mailto:diplomi@aic.lv
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obligātā daļa ir e50 KP (75 ECTS), obligātās 

izvēles daļa ir e20 KP (30 ECTS), bakalaura 

darbs ir e10 KP (15 ECTS) un brīvās izvēles 

daļa. Studiju ilgums pilna laika studijās ir seši 

līdz astoņi semestri. 

      Maģistra akadēmisko studiju programmas 

apjoms ir 80 KP (120 ECTS), no kuriem ne 

mazāk kā 20 KP (30 ECTS) ir maģistra darbs, 

programmas obligātais 

saturs ietver attiecīgās zinātņu nozares izvēlētās 

jomas teorētiskās atziņas e30 KP (45 ECTS) un 

to aprobāciju aktuālo problēmu aspektā e15 KP 

(22,5 ECTS). 

Akadēmiskās izglītības programmas tiek 

īstenotas saskaņā ar valsts akadēmiskās izglītības 

standartu. 

               Profesionālās augstākās izglītības 

uzdevums ir īstenot padziļinātu zināšanu apguvi 

konkrētā nozarē, nodrošinot absolventu spēju 

izstrādāt vai pilnveidot sistēmas, produktus un 

tehnoloģijas un 

sagatavojot absolventu jaunrades, pētnieciskajam 

 

ECTS), profesionālā specializācija e60 KP (90 

ECTS), izvēles kursi e6 KP (9 ECTS), prakse e26 

KP (39 ECTS), valsts pārbaudījums, tai skaitā 

noslēguma darbs e12 KP (18 ECTS). 

       Maģistra profesionālo studiju programmu 

apjoms ir ne mazāk kā 40 KP (60 ECTS) – 

jaunākie sasniegumi nozarē, teorijā un praksē e7 

KP (10,5 ECTS), prakse e6 KP (9 ECTS), valsts 

pārbaudījums, tai skaitā noslēguma darbs e 20 KP 

(30 ECTS), kā arī pētniecības, projektēšanas, 

vadības, psiholoģijas un citi kursi. 

           Abu veidu bakalaura grādu ieguvējiem ir 

tiesības stāties maģistrantūrā, bet maģistra grādu 

ieguvējiem - doktorantūrā. Maģistra grādam tiek 

pielīdzināti arī medicīnas, zobārstniecības un 

farmācijas profesionālajās studijās iegūstamie 

grādi (5 un 6 gadu studijas), un to ieguvēji var 

turpināt studijas doktorantūrā. 

Profesionālajā augstākajā izglītībā bez bakalaura 

un maģistra programmām pastāv vairāki citi 

programmu veidi. 

 

 

 

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 

(koledžas) studiju programmas, pēc kuru 

apguves iegūst ceturtā līmeņa profesionālo 

kvalifikāciju. Programmu apjoms ir 80-120 KP 

(120-180 ECTS), un tās pamatā ir paredzētas 

profesijas apguvei, taču to absolventi var turpināt 

studijas otrā līmeņa profesionālās augstākās 

izglītības programmās. 

                  Otrā līmeņa profesionālās augstākās 

izglītības studiju programmas, pēc kuru apguves 

iegūst piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju. 

Šīs programmas var būt vismaz 40 KP (60 

ECTS) apjomā pēc bakalaura grāda ieguves vai 

vismaz 160 KP (240 ECTS) apjomā pēc vidējās 

izglītības ieguves. Abos gadījumos jānodrošina, 

lai programmas kopumā ietvertu praksi ne mazāk 

kā 26 KP (39 ECTS) apjomā un valsts 

pārbaudījumu (tai skaitā noslēguma darbu 

vismaz 10 KP (15 ECTS) apjomā). Ja 240 

kredītpunktu 

programma ietver bakalaura programmas 

obligāto daļu, tad absolventi iegūst tiesības 

stāties maģistrantūrā. 

Doktorantūra. Kopš 2000. gada 1.janvāra 

 

Atzīmju sistēma. Zināšanas vērtē, 

izmantojot 10 ballu vērtēšanas skalu: 

 

Kvalitātes nodrošināšana. Saskaņā ar Latvijas 

normatīvajiem aktiem augstskolas un koledžas 

var izsniegt valsts atzītus diplomus, ja studijas ir 

notikušas akreditētā augstskolā vai koledžā, 

akreditētā studiju programmā un augstskolai ir 

apstiprināta satversme un koledžai nolikums. 

Apguves 

līmenis 

Atzīme Skaidrojums Aptuvenā ECTS 

atzīme 

 

ļoti  

augsts 

10 
izcili (with 

distinction) 
A 

9 
teicami 

(excellent) 
A 

 

augsts 
8 

ļoti labi (very 

good) 
B 

7 
labi (good) 

C 

 

 

vidējs 

6 
gandrīz labi 

(almost good) 
D 

5 
viduvēji 

(satisfactory) 
E 

4 
gandrīz viduvēji 

(almost 

satisfactory) 

E/FX 

zems 3-1 
negatīvs vērtējums 

(unsatisfactory) 
Fail 



 242 

Latvijā tiek piešķirts viena veida zinātniskais 

grāds - doktors. Uzņemšanai 

doktorantūrā ir nepieciešams maģistra grāds. 

Doktora grādu piešķir personai, kura sekmīgi 

nokārtojusi eksāmenus izraudzītajā zinātnes 

nozarē un pieredzējuša zinātnieka vadībā 

izstrādājusi un publiski aizstāvējusi promocijas 

darbu, kas satur oriģinālu pētījumu rezultātus un 

sniedz jaunas atziņas attiecīgajā zinātņu nozarē. 

Promocijas darbu var izstrādāt triju līdz četru 

gadu laikā doktorantūras studiju ietvaros 

augstskolā vai arī pēc atbilstoša apjoma 

patstāvīgu pētījumu veikšanas. Promocijas darbs 

var būt disertācija, tematiski vienota anonīmi 

recenzētu publikāciju kopa vai monogrāfija. 

Doktora grādu piešķir promocijas padome. 

Doktora grāda piešķiršanu pārrauga MK 

izveidota Valsts zinātniskā kvalifikācijas 

komisija. 

Lēmumu par programmas akreditāciju pieņem 

akreditācijas komisija, bet par augstskolas un 

koledžas akreditāciju – Augstākās izglītības 

padome. 

 

Papildinformācija: 

1. Par izglītības sistēmu: 

http://www.izm.lv, http://www.aic.lv 

2. Par augstskolu un programmu statusu: 

http://www.aiknc.lv 

Piezīme. 
1 
Kredītpunkts (KP) Latvijā definēts kā vienas 

nedēļas pilna laika studiju darba apjoms. Vienam 

studiju gadam paredzētais apjoms pilna laika 

studijās ir 40 kredītpunktu. Pārrēķinot Eiropas 

Kredītu pārneses sistēmas (ECTS) punktos, 

Latvijas kredītpunktu skaits jāreizina ar 1,5. 
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13.7. Studiju kursu saraksts 

 
  

Studiju kursa nosaukums 

 

kr.p sk 

Kr.p. sadalījums pa semestriem  

Mācībspēks 1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

A 

Ievads Vecajā Derībā 3 1 1 1     
 

Mg.theol. 

L.Čakare 

Ievads Jaunajā Derībā 3  1 1 1  
   

Dr.theol. 
D.Stilve 

Ievads dogmatikā 2 2     
   

Mg.theol. 
I.Paičs 

Luteriskās ticības apliecības- I 2 2     
   

Dr.phil. 

G.Kalme 

Luteriskās ticības apliecības-II 2     2 
   

Dr.phil. 

G.Kalme 

Laulības un ģimenes padomdošana 2      
1 1  

Dr.theol. 

J.Rubenis 

Dogmatika I 3   3   
   

Dr.phil. 

G.Kalme 

Dogmatika II 3    3  
   

Dr.phil. 

G.Kalme 

Dogmatika III 3     3 
   

Dr.phil. 
G.Kalme 

Liturģika – I 2 1 1    
   

Mg.art 

V.Kolms 

Mūsdienu teoloģijas iezīmes 2   1 1  
   

Mg.theol. 

I.Paičs 

Latvijas Baznīcas vēsture 2      
2   

Dr.phil. 

S.Gintere 

Agrīnās Baznīcas vēsture 3 3     
   

Dr.phil. 

S.Gintere 

Viduslaiku Baznīcas vēsture 2  2    
   

Dr.phil. 
S.Gintere 

Baznīcas vēsture:Reformācijas un Konfesionālisma 
laikmets 

3      
3   

Dr.phil. 
S.Gintere 

Moderno laiku baznīcas vēsture 3      
 3  

Dr.phil. 

S.Gintere 

Ētika 2      
2   

Dr.phil. 

G.Kalme 

Filosofija teologiem 1      
 1  

Dr.phil. 

A.Dāboliņš 

Psiholoģija teologiem 2 1 1    
   

Dr.theol. 

J.Rubenis 

Jaunās Derības grieķu valoda – I  3  3    
   

Mg.philol. 
J.Plaudis 

Jaunās Derības grieķu valoda – II  3   3   
   

Mg.philol. 

J.Plaudis 

Jaunās Derības grieķu valoda – III  3    3  
   

Mg.philol. 

J.Plaudis 

Jaunās Derības grieķu valoda – IV 3     3 
   

Mg.philol. 

J.Plaudis 

Kristīgā pedagoģija 2      
 2  

Dr.theol. 

J.Rubenis 

Kopā A 59 10 9 9 8 8 8 7   

 

 

B 

1. un 2.Mozus gr. ekseģēze 3   3   
   

Mg.theol. 
L.Čakare 

Lielie pravieši, Jesaja  3     3 
   

Mg.theol. 

L.Čakare 

Pāvila teksti  2      
 

1 1 Mg.theol. 

I.Paičs 

Mateja ev. ekseģēze 3 3     
   

Mg.theol. 

I.Paičs 

Jāņa ev. ekseģēze 3      
3   

Mg.theol. 

I.Paičs 
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Mācītāju garīgās aprūpes pamati 2  2    
   

Dr.theol. 

J.Rubenis 

Pastorālā padomdošana 3     
1 1 1  

Arhib. 
J.Vanags, 

D.D. 

Misija un evaņģelizācija 2      
 1 1 

Dr.phil. 

D.Stilve 

Liturģika – II  2   1 1  
   

Mg.art. 
V.Kolms 

Kopā B 23 3 2 4 1 4 4 3 2  

 

 

 

C 

3. 4. 5. Mozus gr. ekseģēze 2      
2   

Mg.theol. 

L.Čakare 

Mazie Pravieši   2    1 1  
  

Mg.theol. 

L.Čakare 

Bībeles ebreju valodas pamati 1    1  
   

Mg.theol. 

L.Čakare 

Gudrības literatūra 1     1 
   

Mg.theol. 

L.Čakare 

Pastorālteoloģija 2  2    
   

Dr.phil. 
G.Kalme 

Lutera raksti  2      
1 1  

Dr.phil. 
G.Kalme 

Lutera Mazā katehisma pasniegšanas  

metodika  

1 1     
   

Dr.phil. 

G.Kalme 

Komunikācijas prasme  1      
 1  

J.Zariņš 

Runas prasme    1    1  
   

J.Zariņš 

Homilētika – I  1    1  
   

J.Zariņš 

Homilētika – II  1     1 
   

J.Zariņš 

Homilētika – III  2      
1 1  

J.Zariņš 

Patristikas teksti – I   2   2   
   

Dr.phil. 

S.Gintere 

Patristikas teksti – II    2    2  
   

Dr.phil. 

S.Gintere 

Patristikas teksti – III    2     2 
   

Dr.phil. 

S.Gintere 

Tradicionālās konfesijas   2 1 1    
   

Dr.phil. 

D.Stilve 

Lasījumi garīgajā klasikā 1      
  1 

Dr.phil. 
S.Gintere 

1.Pētera vēstule  2      
 2  

Mg.theol. 
I.Paičs 

Vēstule Ebrējiem  2      
  2 

Mg.theol. 

I.Paičs 

Romiešu vēst. ekseģēze 3      
1 1 1 

Dr.phil. 

D.Stilve 

Jesajas grāmatas tekstu analītiskā lasīšana 1  1    
   

Mg.philol. 

J.Plaudis 

Lūkas evaņģēlija tekstu analītiskā lasīšana 2      
  2 

Mg.philol. 
J.Plaudis 

Marka evaņģēlija tekstu analītiskā lasīšana 1    1  
   

Mg.philol. 

J.Plaudis 

Psalmu analītiskā lasīšana 1      
 1  

Mg.philol. 

J.Plaudis 

Teoloģiskā angļu valoda – I 3 3     
   

Mg.philol. 

L.Straume 

Teoloģiskā angļu valoda – II 3  3    
   

Mg.philol. 

L.Straume 

Teoloģiskā angļu valoda – III 3   3   
   

Mg.philol. 

L.Straume 
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Teoloģiskā angļu valoda – IV 3    3  
   

Mg.philol. 

L.Straume 

Pasaules reliģijas 2       
2  

Dr.phil. 
D.Stilve 

Kristietības māksla 2 2     
   

Dr.phil. 
D.Stilve 

Baznīcas mūzikas vēsture I 2     2 
   

Mg.art. 

J.Griņevičs 

Baznīcas mūzikas vēsture II 2      2 
  

Mg.art. 

J.Griņevičs 

Liturģika – III  2     1 
1   

Mg.art. 

V.Kolms 

Liturģika – IV 2       
1 1 

Mg.art. 

V.Kolms 

Baznīcas administrācija 2      
  2 

Arhib. 
J.Vanags, 

D.D. 

Teoloģiskā vācu valoda - I 2  2    
   

Mg.philol. 

M.Vanags 

Teoloģiskā vācu valoda - II 2   2   
   

Mg.philol. 

M.Vanags 

Kopā C 68 7 9 7 11 8 8 10 8  

D Bakalaura darba izstrāde  10        10  

Kopā D 10        10  

 pavisam 160 20 20 20 20 20 20 20 20  
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13.8. Akadēmiskā personāla saraksts 

 
Nr.

p.k. 

Vārds, uzvārds Amats Izglītība Zinātniskais 

grāds 

Statuss Pasniedzamie 

kursi 

Doktori 

1. Jānis Vanags rektors Fortveinas 

Konkordijas 

seminārs 

(ASV) 

Dr.div.hon.ca

usa 

ievēlēts Pastorālā padomdošana, 

Baznīcas administrācija 

2. Sandra Gintere docents Fortveinas 

Konkordijas 

seminārs 

(ASV) 

Dr.phil. ievēlēts 

 
Patristikas teksti – I,II,III, 

Latvijas Baznīcas vēsture, 

Agrīnās Baznīcas vēsture, 

Viduslaiku Baznīcas 

vēsture, 

Baznīcas 

vēsture:Reformācijas un 

Konfesionālisma 

laikmets, 

Moderno laiku baznīcas 

vēsture, Lasījumi 

garīgajā klasikā, 

3. Guntis Kalme docents Sentluisas 

Konkordijas 

seminārs 

(ASV) 

Dr.phil. ievēlēts Luteriskās ticības 

apliecības-I, 

Luteriskās ticības 

apliecības-II, Dogmatika 

– I, II,III,  

Ētika, Pastorālteoloģija, 

Lutera raksti,  

Lutera Mazā katehisma 

pasniegšanas metodika  

4. Juris Rubenis docents Latvijas 

Universitāte 

Dr.theol. ievēlēts Mācītāju garīgās aprūpes 

pamati, 

Psiholoģija teologiem, 

Laulības un ģimenes 

padomdošana,  

Kristīgā pedagoģija, 

5. Didzis Stilve docents Fortveinas 

Konkordijas 

seminārs 

(ASV) 

Dr.phil. ievēlēts Ievads Jaunajā Derībā, 

Misija un evaņģelizācija, 

Pasaules reliģijas, 

Kristietības māksla, 

Romiešu vēst. ekseģēze, 

Tradicionālās konfesijas 

6. Aigars 

Dāboliņš 

docents Latvijas 

Universitāte 

Dr.phil. ievēlēts Filosofija teologiem 

Maģistri 

7. Laila Čakare pasn. Latvijas 

Universitāte 

Mg.theol. papildd

arbs, 
1. un 2. Mozus gr. 

ekseģēze, 
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stundu 

doc. 

Lielie Pravieši, Jesaja 

3., 4., 5. Mozus grāmatas 

ekseģēze, 

Mazie Pravieši, 

Bībeles ebreju valodas 

pamati, 

Ievads Vecajā Derībā 

8. Indulis Paičs pasn. Latvijas 

Universitāte 

Mg.theol. papildd

arbs, 

stundu 

doc. 

Modernās teoloģijas 

iezīmes, 

Ievads dogmatikā, 

Pāvila teksti, 

Mateja ev. Ekseģēze, 

Pētera 1. vēstule, 

Vēstule ebrējiem, Jāņa 

ev. ekseģēze 

9. Vilis Kolms docents Greifsvaldes 

universitāte 

Mg.phil. ievēlēts Liturģika – I, II, III, IV 

  

10. Jānis Plaudis pasn. Latvijas 

Universitāte 

Mg. philol. papildd

arbs, 

stundu 

doc. 

Jaunās Derības grieķu 

valoda – I, II, III, IV, 

Jesajas grāmatas tekstu 

analītiskā lasīšana, 

Lūkas evaņģēlija tekstu 

analītiskā lasīšana, 

Marka evaņģēlija tekstu 

analītiskā lasīšana, 

Psalmu analītiskā 

lasīšana 

11. Linda Straume pasn. Latvijas 

Universitāte 

Mg.philol. papildd

arbs, 

stundu 

doc. 

Teoloģiskā angļu valoda 

I, II, III, IV 

12. Miervaldis 

Vanags 

pasn. Latvijas 

Universitāte 

Mg.philol. papildd

arbs, 

stundu 

doc. 

Teoloģiskā vācu valoda I, 

II, III, IV 

13. Juris Griņēvičs pasn. Latvijas 

Mūzikas 

akadēmija 

Mg.art. papildd

arbs, 

stundu 

doc. 

Baznīcas mūzikas vēsture 

I, II 

14. Juris Zariņš pasn. LELB GPMI  papildd

arbs, 

stundu 

doc. 

Komunikācijas prasme, 

Runas prasme, 

Homilētika – I, II, III 
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13.9. Akadēmiskā personāla publikāciju saraksts 
 

Guntis Kalme, Dr.phil. 
1. G. Kalme. Ekumenisko ticības apliecību antropoloģijas atbilde mūsdienu 

izaicinājumiem, II Starptautiskā zinātniskā konference teoloģijā “Izaicinājumi 

kristīgai ticībai mūsdienu Latvijā un Eiropā” “Ejiet un māciet” Laterāna 

pontifikālās universitātes filiāļu Rīgas teoloģijas Institūta un Rīgas Augstākā 

reliģijas zinātņu institūta žurnāls Nr. 1-2 (41), 2008, 237-274. lpp. 

 

2. G. Kalme. Tautas nacionālās un reliģiskās identitātes apzināšanās loma 

neatkarības atgūšanā, Latvijas Vēsture 2008, Nr. 2 (70) 13-29.lpp. Arī: Letonika. 

Otrais kongress, Nevardarbīgās pretošanās loma Latvijas neatkarības atjaunošanā, 

Latvijas Zinātņu Akadēmija, 2008,  211-240.lpp.  

 

3. G. Kalme. “Words written in golden letters” – a Lutheran Anthropological 

Reading of the Ecumenical Creeds – “for us” as the Constitutive factor of what it 

means to be Human, St. Louis, Concordia Seminary, 2005, 367 lpp. 

4. G. Kalme. Latvia, The Encyclopedia of Protestantism vol. 3 Hans J. 

Hillebrand ed., New York, London: Routledge, 2004 p. 1067–1070.lpp. 

5. G. Kalme, Latviešu Leģiona (1943-1945) karošanas māksla, Nacionālās 

Aizsardzības akadēmijas mājas lapā www.naa.mil.lv/azc.php?5 2003.g. 1-47 lpp. 

6. G. Kalme, Mobilizācija Latviešu leģionā, Latvijas Vēsture. -  [Nr.]1 (2002), 

84.-100.lpp. 

7. G. Kalme Bericht über die Tätigkeit der Bibelgesellschaft in Lettland 2001 

300 Jahre lettische Bibelübersetzung durch Ernst Glück und ihr Einfluß auf die 

lettische Kulturgeschichte: neun Beiträge zum 3. Baltischen Seminar / hrsg. Claus 

von Aderkas. Lüneburg: Verlag Nordostdeutsches Kulturwerk, 2001. 123-9.lpp. 

8. G. Kalme Kristus – laika Kungs 2000 Kristietība pasaules kultūrā : zin. konf., 

2000.g., 12.-13.maijs, Rīga : [konf. materiāli] / red. Anita Kalniņa. 

Rīga: Vārds, 2000, 19-29.lpp. 

9. G. Kalme Conversion in a Post-Soviet Society, Missio Apostolica; Journal of 

the Lutheran Missiology vol. VII, No 2 (No14), Nov. 1999,  

10. G. Kalme Mārtiņa Lutera sv. Vakarēdiena mācības attīstība Reformācijas 

teoloģisko ideju aizsākumi un attīstība: zin. konf., 1997. 1. dec., Rīga : [konf. 

materiāli] Lutera akadēmija, 1997. 21. – 37. lpp; pārpublicējums: Juris Rubenis, 

red., Teoloģija: Teorija un Prakse. Mūsdienu Latviešu Teologu Raksti, I sēj., (R.: 

Zvaigzne, 2006), 85.-97. lpp. 

 

Sandra Gintere, Dr.phil. 

 

1. Sandra Gintere.  Faith and Reason as a Missiological Problem in a Postmodern 

World. Fort Wayne, IN. 2005. Ph.D. dissertation. 

 

2. V.Somers, D. Klārs, M. Grāls un Sandra Gintere. Baznīcas Vēstures Rokasgrāta. 

No vācu val. tulk. Sandra Gintere. Rīga, Resintro, 2011. Autore 21. nodaļai “Latvijas 

Baznīcas vēstures pārskats.” Rīga, Resintro, 2011. 

 

3. Sandra Gintere: Augusts Johans Gotfrīds Bīlenšteins – Teologs. Starptautiskās 

Zinātniskās Konferences „Dr. Augusts Bīlenšteins par latviešu kultūras 

pamatvērtībām – arī Eiropā” Referātu krājums. Rīga: Domus Rigensis, 2007; 15-23. 

http://195.13.129.13:8080/ALEPH/JMHFJYVL4PF2NSV843G4S4P3AE2R2SXDR2YMBXVKXXVQ7CYRFV-00739/file/service-0?P01=000021896&P02=0012&P03=TAG


 249 

4. Sandra Gintere. August Bielenstein als Theologe. In  Internazionale 

wissenschaftliche Konferenz. Sammelband der Konferenz, Riga: Domus Rigensis, 

2007; 140-148. 

 

5. Sandra Gintere. Augusts Bīlenšteins un viņa kristīgais mantojums. Zinātniskā 

konferences Protestantiskajam mantojumam Zemgalē 440. Referāti. Jelgava: Ģ. Eliasa 

Jelgavas Vēstures un Mākslas Muzeja Raksti IV, 2008, 53-67. 

 

6. Sandra Gintere. Landerbericht Lettland. Lutherische Identiat in kirchlicher 

Verbindlichkeit. Oberurseler Hefte Erganzungsband 4.Werner Klan (hg.). Gottingen: 

Ruprecht, 2007.; 161-166. 

 

7. Sandra Gintere: Leben in missionarischer Spannung. Erfahrungen und 

Uberlegungen aus Lettland. In Die Evangelische Diaspora. Jahersbuch des GAW 77. 

Jahrgang. Leipzig, 2008; 71-85. 

 

8. Sandra Gintere, Linda Straume. Dvēseles Ceļš. Ievads Garīgajās Disciplīnās. Rīga, 

Resintro, 2009. 

 

Didzis Stilve, Dr.phil. 

 

1. D. Stilve. Theological and Missiological Implications of Contextualization: 

Interdisciplinary Analyses of the Concept of Context. Fort Wayne, IN. 2008. Ph.D. 

dissertation. 

 

2. D. Stilve, et. al.; Pasaules reliģiju enciklopēdiskā vārdnīca: kristietība/ Latvijas 

Universitāte; sast. un aut. atb. red. Leons Garbriēls Taivans. Zin. red. Jānis Priede 

Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2008. 1. sēj., A – Č. 178 lpp. 24. cm. ISBN 978-

9984-825-61-8.  

 

Indulis Paičs, Mg.theol. 

1. Indulis Paičs. Cerības gaisma, Rīga: Annele, 2001.- 317 lpp,  

2. “Desmit Dieva baušļi. Invertētais paralēlisms kā dekaloga interpretācijas iespēja”, 

krājumā „Teoloģija: teorija un prakse. Mūsdienu latviešu teologu raksti – I.d.”, 2006 

3. „Upuru Dievs. Piezīmes, lasot Renē Žirāra darbus”, krājumā „Teoloģija: teorija un 

prakse. Mūsdienu latviešu teologu raksti – I.d.”, 2006 

 

4. „Sarunas ar cilvēkiem grūtībās”, RLD izdevums „Vējš no Nacaretes”, 2003 

5. „Emociju loma kristīgajā dzīvē”, RLD izdvums „Vējš no Nacaretes”, 2002 

6. „Garīgā dzimšanas diena. Par kristību izpratni luterismā” RLD izdvums „Vējš no 

Nacaretes”, 2000 

7. „Draudzes kopīgie svētki. Par iesvētes izpratni luterismā”, RLD izdevums „Vējš no 

Nacaretes”, Nr.3, 2000 

8. „Vainīgo meklējot. Komentārs par dažādu reliģiju pārstāvju atbildēm sakarā ar 

Āzijas cunami sekām”, „Svētdienas Rīts”, 2005.01. 

9. „Miesa, dvēsele un gars”, žurnāls „Vārds...”, Nr.1, 2002 

10. „Runāt savā valodā. Arī par Dievu. Pārdomas par J.Rubeņa un M.Subača 

grāmatām „Domu teātris”un „Debesu ainavas””, „Forums” Nr.5; 2004 

11. „Līdzīgais dziedina līdzīgo. Anonīmo alkoholiķu kustība Baznīcas kontekstā”, 

RLD Gadagrāmata „Mūsu stiprā pils”, 2005 
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12. „Kristus ciešanu pravietojumi Vecajā Derībā (četras lekcijas: Kains un Ābels, 

Grēkāža upurēšana, Cietējs Kalps, Passā Mielasts)”, RLD gadagrāmata „Mūsu stiprā 

pils”, 2006 

 

Jānis Plaudis, Mg.philol. 

1. Zinātnisko rakstu krājums Literatūra un kultūra: process, mijiedarbība, problēmas; 

raksts: Jezuītu ziņojumi par tradicionālās reliģijas piekopšanu Latgalē; 284. – 

291.lpp. Daugavpils universitātes akadēmiskais apgāds „Saule”; 2007. 

2. Klasiskās filoloģijas gadugrāmata “iTAKA”; raksts: “Ironijas nianses Ovīdija 

“Heroīdās” (I un V vēstule) 78 – 90 lpp.; 2001. g. Latvijas Universitāte, Rīga 

3. Klasiskās filoloģijas gadugrāmata “iTAKA”; tulkojums no latīņu valodas: Ovīdijs 

“Oinones vēstule“ 140 – 147 lpp.; 2001. Latvijas Universitāte, Rīga 

4. Kulturoloģisks žurnāls “Kentaurs XXI” Nr. 37; tulkojums no latīņu valodas: 

Akvīnas Toms. Teoloģijas summa (1. nod.) 47. – 56. lpp.; 2005., Rīga 

5. Homo novus ietvaros multimediāls uzvedums Black Buterfly Market; latīņu un 

griķu valodas tulkojumi. 2003. Rīga 

6. Dzeja dzejoļu krājumā “Leduspuķes Jāņu naktī”. 16. – 27.lpp. 2001. Dobele 

“Spalva” 

Sagatavošanā: 

7. Daugavpils universitātes rakstu krājumam raksts – Īpašvārdi jezuītu ordeņa 

dokumentu latīņu valodā (Latvijas vēstures XVII – XVIII gs.); 2008.g. 

8. Projekts sadarbībā ar Daugavpils universitāti – tulkojums no latīņu valodas “Terra 

Mariana” Reproductionen des von den Röm. Katholiken Hisiger provinzen 

sr.Heiligkeit Leo XIII zum Jubiläum 1888. dargebrachten Albums; 

9.Kulturoloģiskajā žurnālā “Kentaurs XXI” tulkojums no latīņu valodas: Tertuliāns, 

Par dvēseli (XII – XXIII nodaļa) 

 

Laila Čakare, Mg.theol. 

1. L. Čakare, Interpretācijas ietekme uz Vecās Derības tulkojumu – ja gramatika 

nesaskan ar mūsu priekšstatiem, Tulkojums – kultūrvēsturisks notikums, Valsts 

valodas komisija: Raksti, 4. sēj., Rīga: Zinātne, 2008, lpp. 103.-110. 

2. L. Čakare, Ko mēs gribam vai varam izlasīt Rutes grāmatā, Bībele: Raksti, teksts, 

kultūrvide, 2. laidiens, Rīga, Latvijas Bībeles biedrība, 2002, lpp. 87.-96.  

3. L. Čakare, Pestītāja jēdziens Vecās Derības kontekstā, Bībele: Raksti, teksts, 

kultūrvide, Rīga, Latvijas Bībeles biedrība, 1999, lpp. 151.-159.  

 

Linda Straume, Mg.philol. 

1. L. Straume. Frazeoloģijas stilistiskais lietojums angļu un latviešu oriģinālprozā 

bērniem. Daugavpils Universitātes zinātnisko rakstu krājumā: ‘Literatūra un kultūra: 

process, mijiedarbība, problēmas. Bērns un kultūra.’ IX, Daugavpils: Saule, 2007, 

69.- 78. lpp. 

 

2. L. Straume. Discoursal Modifications of Idioms as a Means of Creating a Modified 

Reality in Fantasy Genre Literature. Krāj.: IALS IV Conference „In Search of 

(Non)Sense: Literary Semantics and the Related Fields and Disciplines”, Krakow, 

The Jagiellonian University of Krakow, 12.-14. 10. 2006, 72. lpp. 

 

3. L.Straume. Kristīgie elementi fantāzijas žanra literatūrā ceļā no modernisma uz 

postmodernismu. Daugavpils Universitātes zinātnisko rakstu krājumā: ‘Literatūra un 
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kultūra: process, mijiedarbība, problēmas’ VIII, Daugavpils: Saule, 2006, 216.-226. 

lpp. 

 

4. L.Straume., B.Stroda. Fantasy Literature in Latvia: Mapping Terra Incognita. Krāj.: 

Personība. Laiks. Komunikācija. Rēzekne, Rēzeknes augstskola 2003, 244.-253. lpp. 

 

5. L.Straume. Vom Widerstand zur Erneuerung. Krāj.: Geblieben ist, was lebt und 

tragt. Verlag der Luterischen Buchhandlung, 2000, 44. -59.lpp. 
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LA studiju programmas „Teoloăijas” salīdzinājums ar līdzīgām 
akreditētām studiju programmām Latvij ā. 

 
 

Teoloăijas 
augstskola 

 
Iegūtais 
grāds 

 
Studiju apjoms 
(ilgums, kredīti) 

 

 
Īstenošanas 

metodes 

 
Ievēlēto 
mācībspē
ku 
kvalifik ā
cija  

 
Latvijas 
Universitātes 
Teoloăijas 
Fakultāta 
 
http://www.lu.l
v/fakultates/tf/ 

 
Hmanitār
o zinātĦu 
bakalaura 
grāds 
teoloăij ā 
un 
reliăiju 
zinātnē 

 
3 gadi (6 semestri) 
pilna laika  
3,5 gadi (7 semestri) 
nepilna laika 
 
120 KP A-80; B -199 
 
Ekseăētiskā teol. 20 
Bībeles valodas 24 
(ebreju, grieėu, latīĦu) 
Vēsturiskā teol. 10 
Praktiskā teol. 6 
Sistemātiskā teol. 8  
 

 
Pilna laika 
dienas nodaĜa 
 
 
Lekcijas, 
semināri, 
patstāvīgais 
darbs 
 
Augstskolas 
beigšanas 
eksāmeni 
 
Bakalaura darbs 
10 KP 
 

 
 
Asoc.prof
3 
Docenti 5 
Lektori 3 
 

 
Latvijas 
Krist īgā 

Akadēmija 
http://www.kr

a.lv/ 
 

 
Humanitā
ro zinātĦu 
bakalaurs 
teoloăij ā 
un 
reliăiju 
zinātnē 

 
160 KP 
A --75 KP; B -68, C--7 
 
Pilna laika klātiene  
4.gadi 
Nepilna laika klātiene 
5.gadi 
Nepilna laika 
neklātiene 5. gadi 
 
Ekseăētiskā teol. 10 
Bībeles valodas 8 
(grieėu, ebreju) 
Vēsturiskā teol 
(patrisitka) 6 
Sistemātiskā teol. 4  
 

 
Pilna laika 
klātiene, nepilna 
laika klātiene un 
nepilna laika 
neklātiene 
 
 
Bakalaura darbs 
10 KP 
 
 

 
 
Asoc.pro7 
(38,5%) 
Docenti 9 
(50,5%) 
Lektori 2 
(11,5%) 
 
Strādā 4 
doktoranti 

 
Lutera 

Akadēmija 
http://www.lu

taka.lv/ 
 
 

 
Teoloăijas 
bakalaurs 

 
4 gadi (8 semestri),  
160 KP 
A-59,B-23,C -68 daĜas 
 
Ekseăētiskā teol. 26 
Grieėu val. 17 

 
Pilna laika 
vakara un/vai 
dienas nodaĜa; 
diskusijas, 
problēmsituāciju 
analīzes, 
dokumentu un 

 
6 docenti 
(5 no tiem 
ar Dr, 
Theol.grā
du, 1 ar 
MA) 
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Svešvaloda 12 
Vēsturiskā teol. 18 
Praktiskā teol. 26 
Sistemātiskā teol. 23  
Izvēles kursi 6 
 

pētījumu 
analīzes, 
Bakalaura darbs 
10 KP 
 

 
Strādā 2 
doktoranti  

 
Iepazīstoties ar Latvijas Universitātes Teoloăijas fakultātes (LUTF), Latvijas 

Kristīgās akadēmijas (LKA)un Lutera Akadēmijas studiju programmām „Teoloăija” 
ir skaidri saredzams gan kopējais, gan atšėirīgais izvirzīto mērėu, uzdevumu, kā arī 
studiju satura ziĦā.  

Pirmkārt jau atšėirība ir tajā, ka LA beidzēji saĦem grādu „Teoloăijas 
bakalaurs”, bet LU TF un LKA beidzēji -- Humanitāro zinātĦu bakalaurs teoloăijā un 
reliăiju zinātnē. Gan izvirzīto mērėu un to realizācijas, gan studiju satura un mācību 
priekšmetu ziĦā ir vērojama šo augstskolu atšėirīgā orientācija: LA ir Latvijas 
evaĦăēliski luteriskās baznīcas dibināta mācību iestāde un tās dzīve ir saistīta ar 
LELB dzīvi un misiju. Savukārt LKL darbībā ir redzams uzsvars un saikne ar 
Pareizticīgo baznīcu. Piemēram, mācību spēku izvēlē LA svarīga ir LELB Bīskapu 
rekomendācijas, bet LKA—Pareizticīgās Baznīcas patriarha svētība. Tanī pat laikā, 
LU TF vadās pēc kopējiem LU akadēmiskajiem principiem. Atbikstoši šīm 
pamatnostādnēm, LA mācību saturā galvenā uzmanība ir vērsta un klasiskiem 
teoloăijas kā zinātnes priekšmetiem, kamēr LUTF un LKA uzmanības centrā ir 
sociālās zinātnes un starpdisciplinārie priekšmeti (īpaši LKA.)  

Otrkārt, Ĝoti atšėirīgi ir minēto trīs mācību iestāžu izvirzītie studiju mērėi un 
uzdevumi. LA studiju programmas „Teoloăija” pamatmērėis ir sagatavot akadēmiski 
izglītotus un praktiskajā teoloăijā kompetentus potenciālos luterāĦu garīdzniekus 
kalpošanai LELB draudzēs, kuri ar savu pastorālo un garīgo darbu veicinātu 
tradicionālo vērtību nostiprināšanos Latvijas sabiedrībā, piedāvātu iespēju tās 
locekĜiem iepazīties ar luterāĦu ticību un atbalstīt viĦus garīgajos meklējumos un 
vajadzībās progresējoši sekulārās sabiedrības kultūrvidē. Savukārt, LU TF Teoloăijas 
bakalaura studiju programmas mērėis ir nodrošināt studējošajiem teorētisko zināšanu 
un pētniecības iemaĦu un prasmju apguvi teoloăijas un reliăiju zinātnes pamatjomās, 
īpašu uzsvaru liekot uz augsta līmeĦa seno reliăisko valodu (senebreju, sengrieėu 
koinē, aramiešu un latīĦu) un moderno teoloăisko un reliăisko valodu (angĜu, vācu, 
arābu) apgūšanu. Tāpat arī LA TU uzsver savu vēlmi nodrošināt studentiem labu 
vispārējo humanitāro izglītību. Savukārt, Latvijas Kristīgā Akadēmija Teoloăijas 
studiju programmas mērėis ir sniegt teorētiskos un praktiskos zināšanu pamatus 
Ortodoksālās Baznīcas teoloăijā un nodrošināt interdisciplināras pētniecības prasmju 
pamata apguvi teoloăijā; kā arī attīstīt kritiskās, analītiskās domāšanas kvalitāti, 
apvienojot to ar respektu pret Baznīcu. 
 Treškārt, lai gan visās trīs augstskolās nozīmīga vieta ir ierādīta studentu 
iesaistīšanai pētniecības darbā, tomēr LA uzsver pārliecību par nepieciešamo ciešo 
mijiedarbību starp ticības pieredzi un praksi no vienas puses, un cilvēka intelektuālo 
spēju izprast un paskaidrot savu ticības pieredzi no otras. Tikai prakse un intelektuālā 
darbība kopā spēj veidot uzticamu un drošu teologa aicinājuma un kalpošanas pamatu. 
Savukārt, LU TF uzsvars ir uz Programmas uzsvars ir tās pamatvalodas došana 
studentam, kurā domā, runā un sazinās ikviens izglītots un kulturāli attīstīts Rietumu 
pasaules cilvēks. Tā veicina patstāvīgu, kritisku, sistemātisku domāšanu, neatkarīgu 
no laikmeta vadošajām paradigmām un ideoloăijām un tomēr esot dialogā ar tām. Bet 
LKA uzsvars liek uz pētniecisko prasmju teoloăijas zinātnes attīstību interdisciplinārā 
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sarunā ar sociālajām / humanitārajām zinātnēm, lietojot integratīvās teoloăijas metodi. 
Arī LKA uzsver Kristus Baznīcas Eiropas dzīvē , atzīstot senabaznīcas pamatus par 
pašiem senākajiem un stabilajiem Eiropas kultūrā un zinātnē. 
 Mācību metodes – lekcijas, semināri un studentu patstāvīgais mācību un 
pētniecības darbs ir kopējs visām trim augstskolām. LA uzsver diskusijas, 
problēmsituāciju analīzes, dokumentu un pētījumu analīzes kā būtiskas mācību 
metodes, bet LKA min pierādošas esejas, e-formas: diskusijas, naratīvu analīzes, 
valodas vārdu morfoloăisko formu pārbaudes, kā arī ar integratīvās teoloăijas metodi 
veikto kursa darbu, semināra darbu prezentācijas. Visām augstskolām ir raksturīgs arī 
tas, ka tām pastāv sena un plaša sadarbība ar līdzīga tipa mācību iestādēm citur 
pasaulē, bet sadarbība Latvijas ietvaros varētu būt ciešāka. 
 Tā kā LA vēl nav bijusi akreditēta, bet LU TF un LKA ir akreditētas jau ilgāku 
laiku, tad LA nav bijusi iespēja ievēlēt asociētos profesorus, kuri ir ievēlēti abās 
pārējās teoloăiskajās augstskolās,  

Secinājumi: Analizējot un salīdzinot LA, LU TF un LKA pašnovērtējuma 
ziĦojumus, var secināt, ka katra no studiju programmā „Teoloăija” piedāvā saturiski 
visai atšėirīgus modeĜus. LA orientējas uz LELB pamata nostādnēm un gatavo tās 
profesionālos darbiniekus, savukārt LU TF gatavo ekumēniski vērstus, humanitāri 
labi sagatavotus reliăijas speciālistus, bet LKA cieši saista kopā teoloăiju ar 
Pareizticīgās Baznīcas nostādnēm, interdisciplinaritāti un saistību ar sociālajām 
zinātnēm. Līdz ar to var secināt, ka šīs studiju programmas nav savstarpēji 
aizvietojama, nepārklājas un katrai no tām un to beidzējiem ir sava nišā ko aizpildīt.  
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