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Latvijas Luterāņu sieviešu teoloģiju apvienības  

projekta “Studentu un pētnieku izstrādāto pētījumu finansēšana dzimumu 

līdztiesības jautājumos” nolikums 

 

Projekta mērķis ir veicināt Latvijā informētu un intelektuālu diskusiju par dzimumu 

līdztiesības jautājumiem. Minētais projekts ir veidots, ievērojot biedrības “Latvijas 

Luterāņu sieviešu teoloģiju apvienība” darbības mērķus un uzdevumus, konkrēti 

biedrības “Latvijas Luterāņu sieviešu teoloģiju apvienība” statūtu 2.1.6. punktā 

paredzēto – “veicināt izpratni par sieviešu tiesību, dzimumu līdztiesības jautājumiem 

baznīcā un sabiedrībā kopumā”. 

 

Projekts paredz izsludināt konkursu uz konkurētspējīgu pētījumu (referātu) izstrādi par 

dzimumu līdztiesības jautājumiem, kas atbilstu vienai no zemāk aprakstītajām tēmām.  

Pētījumu tēmas fokusējas uz sievietes vietu, lomu baznīcā un sabiedrībā, un pieļauj 

metožu dažādību attiecīgās tēmas padziļinātā izklāstā. 

 

Projekta mērķauditorija ir teoloģijā, vēsturē, filozofijā, socioloģijā, psiholoģijā, 

jurisprudencē, filoloģijā, politikā, antropoloģijā u.c. zinātnēs bakalaura vai maģistra 

grādu ieguvušās personas bez dzimuma, tautības un vecuma diskriminācijas, kā arī 

attiecīgo jomu studenti un pētnieki.  

 

Pētījuma iesniegšanas valodas: angļu un latviešu. 

 

Pētījumu tēmas: 

 

1. Stambulas konvencija: ratificējušo valstu pieredze. Kas Latvijā mainītos konvencijas 

ratificēšanas rezultātā? 

 

2. Sieviešu ieguldījums Viduslaiku misticismā.  

 

3. Garīgais amats luteriskajā tradīcijā un tā izpratnes dažādība. Sieviete mācītāja. 
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4. Sociālie tīkli un meiteņu, jaunu sieviešu pašvērtība, psiholoģiskā, garīgā veselība. 

 

5. Sieviete Latvijas baznīcās: reliģijas psiholoģijas atziņas un analīzes. 

 

6. Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas vadības aksiomas - ja atļausim sievietes 

mācītājas, tad sekos geju laulības – analīze.  

 

7. Dzimumu līdztiesības jautājums Latvijas masu medijos pēdējo 10 gadu laikā. 

Socioloģisks vērtējums. 

 

8. Sievietes diakones Pāvila dibinātajās draudzēs un agrīnajā kristietībā. 

 

9. Feminisma “trešais vilnis” pasaulē un Latvijā. 

 

• Konkursa dalībnieks ir tiesīgs piedāvāt citu aktuālu tēmu, pamatojot savu izvēli ar 

tēmas aktualitāti, kā arī definējot metodes, kas tiks izmantotas konkrētā jautājuma 

analīzē. 

 

Pētījuma apjomam ir jābūt ne mazākam par 5 000 un ne lielākam par 8 000 vārdu, 

ieskaitot atsauces un piezīmes. 

 

Projekta norises laiks: 

 

• 2021. gada 21. marts – konkursa publicēšana mājas lapā 

www.sieviesuordinacija.lv, LU TF mājas lapā, vietnēs Facebook 

• 2021. gada 8. maijs - pētījumu kopsavilkumu iesniegšanas termiņš (sūtīt uz 

sievietes.teologes@gmail.com) 

• 2021. gada 12. maijs – 6 kopsavilkumu atlase, rezultātu paziņošana personīgi pa 

e-pastu, līgumu slēgšana 10 dienu laikā 

• 2021. gada 18. jūlijs – pētījumu iesniegšana 

• 2021. gada 20. – 28. jūlijs – pieņemšanas un nodošanas aktu slēgšana ar pētījumu 

iesniedzējiem. 
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• 2021. gada rudens – labāko un konkurētspējīgāko pētījumu publicēšana žurnālā 

“Ceļš” 

 

Konkursa norises posmi:  

 

1. posms - kopsavilkuma iesniegšana (250 – 300 vārdu apjomā) 

     6 labāko kopsavilkumu atlase 

2. posms – pētījumu iesniegšana  

      3 pētījumu autoriem – 500,- eur naudas līdzekļi piešķiršana (pirms IIN vai 

MUN nomaksas)  

3 pētījumu autoriem – 350,- eur naudas līdzekļu piešķiršana (pirms IIN vai 

MUN nomaksas)  

3. posms – 6 pētījumu publicēšana mājas lapā www.sieviesuordinacija.lv 

4. posms – 3 pētījumu publicēšanā žurnālā “Ceļš”. 

 

 

 

 

 

 

Olainē, 2021. gada 12. martā    

 

 

 

projekta koordinatore       A. Lavrinoviča 

 

 


