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Pieteikums
Jūrmalā
2-8/41, 05.07.2010.

LR Izglītības un zinātnes ministrijas
Akreditācijas komisijai

Par Latvijas Kristīgās akadēmijas akadēmiskās maăistra studiju programmas „Teoloăija” pārakreditāciju
Latvijas Kristīgā Akadēmija piesaka pārakreditācijai
akadēmisko maăistra studiju programmu „Teoloăija”
(akreditācijas lapa Nr. 005-724, akreditēta 02.07.2004.)
1. Augstākās izglītības programmas nosaukums – „Teoloăija”
2. Augstākās izglītības programmas kods Latvijas izglītības klasifikācijā – 45 221
3. Augstākās izglītības programmas īstenošanas ilgums un apjoms – 2 studiju gadi pilna laika studijās 80
kredītpunktu apjomā
4. Augstākās izglītības programmas īstenošanas vieta – Jūrmala, 5. līnija 3
5. Studiju veids un forma - pilna laika klātienes studijas
6. Prasības, uzsākot augstākās izglītības programmas apguvi – humanitāro zinātĦu bakalaura akadēmiskais
grāds vai profesionālā augstākā izglītība ar tiesībām studēt maăistrantūrā
7. Iegūstamais grāds – humanitāro zinātĦu maăistra akadēmiskais grāds teoloăijā un reliăiju zinātnē
8. Augstskolas nosaukums – Latvijas Kristīgā akadēmija
9. Atbildīgais par pārakreditāciju – Skaidrīte Gūtmane, dr. philol., asoc.prof.

LKrA rektore, asoc. prof.

Skaidrīte Gūtmane

/zīmogs, paraksts/
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IZRAKSTS
no Latvijas Kristīgās akadēmijas Senāta sēdes protokola Nr. 2., 10.02.2010.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - 7. Studiju programmu pārakreditācijas dokumentu sagatavošana un iesniegšana
pārakreditācijai
S.Gūtmane
Sakarā ar to, 2010.gada 31.decembrī beidzas akreditācijas termiĦš:
a) profesionālajai studiju programmai „Sociālais karitatīvais darbs”;
b) akadēmiskajai bakalaura studiju programmai „Teoloăija”;
c) akadēmiskajai maăistra studiju programmai „Teoloăija”
ir nepieciešams sagatavot visus nepieciešamos dokumentus studiju programmu
pārakreditācijai un iesniegt tos LR Izglītības un Zinātnes ministrijas Akreditācijas komisijai.
Balso Senāta locekĜi. Balsošanas rezultāti ir sekojoši:
Atturas
Par

Pret

13

0

0

Lēmums nr. 4
Sagatavot pārakreditācijas dokumentus un iesniegt tos LR Izglītības un Zinātnes ministrijas
Akreditācijas komisijai šādām studiju programmām:
a) profesionālajai studiju programmai „Sociālais karitatīvais darbs”;
b) akadēmiskajai bakalaura studiju programmai „Teoloăija”;
c) akadēmiskajai maăistra studiju programmai „Teoloăija”.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - Senāta sēdes priekšsēdētājs
Senāta sekretāre

(paraksts)
(paraksts)

IZRAKSTS PAREIZS
Latvijas Kristīgās Akadēmijas
Rektore
S.Gūtmane
Jūrmalā, 2010. gada 5.jūlijā

1. Studiju programmas saturs un studiju organizācija:
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E.Butkevičs
L.Ozola-Marcinkeviča

1.1. Studiju programmas mērėi un uzdevumi
Studiju programmas mērėi:
• BoloĦas process,
• Sniegt studējošiem padziĜinātas zināšanas ortodoksālās Baznīcas teoloăijā un
Baznīcas mākslas teoloăiskajā pamatojumā,
• Iemācīt veikt starpdisciplināru zinātnisku pētījumu, lietojot integratīvās teoloăijas
un / vai citas metodes kā pamatu patstāvīgai zinātniskās pētniecības darbībai.
Studiju programmas uzdevumi:
• Izkopt studējošajos teoloăijas un sociālo / humanitāro zinātĦu starpdisciplināru
pētniecisko prasmju individuālu lietošanu,
• Sagatavot kvalificētus pētniecības darba speciālistus teoloăijas jomā,
• Nodrošināt starptautisku sadarbību teoloăijas un starpdisciplināras pētniecības
jomās, pieaicinot nepieciešamos speciālistus.
Iepriekšējās akreditācijas Komisija (2004.g.) atzinusi, ka „LKrA devums teoloăijas
zinātnes attīstībā ir īpaši nozīmīgs, jo par LKrA stratēăisko mērėi ir izraudzīta teoloăijas un
citu humanitāro un sociālo zinātĦu starpdisciplinārā pētniecība”.
Lai gan studiju programma primāri ir mērėēta uz to zināšanu un prasmju paplašināšanu
un specializāciju, kas tikusi apgūta LKrA Teoloăijas bakalaura studiju programmā,
maăistrantūras programma piedāvā sekmīgi studēt tajā arī tiem, kuru iepriekšējā izglītība
apgūta kādā citā humanitārā vai sociālā nozare. Dialogam ar Latvijas Pareizticīgo Baznīcu
programmā izveidots studiju modulis ar specializāciju Ortodoksālās Baznīcas teoloăijā.
Sadarbība ar Latvijas Pareizticīgo Baznīcu norisinās Ĝoti veiksmīgi. Lai gan studējošie nāk no
dažādām konfesionāli teoloăiskām pieejām, tieši Austrumu Baznīcas teoloăiskais pamats
sniedz viĦu zināšanām radikālu teoloăisku padziĜinājumu.
Viens no maăistrantūras starpdisciplināro zināšanu virzieniem ir Baznīcas māksla un ar
to saistītā ikonu teoloăija: Latvijā šis pētniecības virziens ir pilnīgi jauns, lai gan Ĝoti
pieprasīts daudzviet pasaulē – valstīs ar Ortodoksālās / Katoliskās Baznīcas teoloăisko
tradīciju.
1.2. Iegūstamie rezultāti zināšanu, prasmju un attieksmju kontekstā
•
•
•
•
•

Plašs starpdisciplinārs pētniecības zināšanu apjoms, lai, lietojot atbilstošu metodi,
meklētu inovatīvus, teoloăiski pamatotas sociālo problēmu risinājumus;
Attīstīt pētnieciskas prasmes teoloăijas zinātnes starpdisciplinārā sarunā ar sociālajām
/ humanitārajām zinātnēm, lietojot integratīvās teoloăijas metodi;
Zināšanas Ortodoksālās Baznīcas teoloăijas tradīciju mantojumā;
Apgūt estētiskos un Baznīcas kanoniskos kritērijus ikonu teoloăijā;
Veidot pozitīvu attieksmi pret teoloăijas baznīcisko specifiku un respektu pret Kristus
Baznīcu.

1.3. Studiju programmas atbilstība augstskolas mērėiem un uzdevumiem
LKrA Teoloăijas maăistra studijas ietver padziĜinātu zināšanu un prasmju apguvi divas
pētniecības jomas – ortodoksālajā teoloăijā un teoloăijas starpdisciplinārā pētniecībā.
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Tā ir LKrA bāzes programma pētniecības darbā, jo augstskola attīstās kā integrēts
teoloăijas un sociālo zinātĦu pētniecības un augstākās izglītības centrs.
Studiju programma tiek realizēta kopš 1993. gada (pirmā akreditācija 1998. gadā). Tā ir
LKrA bāzes programma izglītības un pētniecības darbā, jo augstskola attīstās kā integrēts
teoloăijas un sociālo zinātĦu pētniecības un augstākās izglītības centrs. LKrA strādā, lai
teoloăiski izglītots cilvēks apgūtu modernās Eiropas Sociālo modeli neatrauti no Eiropas
kultūras un zinātnes pašiem senākajiem balstiem – Senbaznīcas stabilajiem garīgajiem
pamatiem. Pētnieciskie uzdevumi tiek balstīti integratīvās teoloăijas metodē, lai teoloăijas
zinātniskās iespējas netiktu atrautas no Eiropas sociālās dimensijas un garantētu starptautisku
konkurētspēju. Ja ar teoloăiju saprotam cilvēka eksistenci veselumā un šīs eksistences analīzi,
tad zinātĦu starpdisciplinārajā sarunā tā spēj funkcionēt kā citu zinātĦu pamats: ikviena
zinātĦu nozare ietver „kopīgi humāno” (K.Rāners), kas ir pamats starpdisciplinaritātei.
1.4. IzmaiĦas studiju programmas struktūrā pašnovērtēšanas periodā
IzmaiĦas veiktas, par pamatu Ħemot:
1. Iepriekšējās akreditācijas ekspertu rekomendācijas,
2. Starpdisciplinārās pētniecības uzsvērumu EK dokumentā „Bologna Beyond 2010: The
Contribution of European Higher Education to the Global Public Good” un Eiropas
Sociālā modeĜa aktualitātes attiecībā uz metodoloăiju inovatīvu attīstīšanu,
3. Teoloăijas metodoloăijas jautājumu precizēšanas dēĜ.
Iepriekšējās
IzmaiĦas
Kad izmaiĦas veiktas
akreditācijas ekspertu
ieteikumi
Vēlams agrāk formulēto Uzdevumi
konkretizēti 2007. – 2009.
studiju
programmas starpdisciplinārās
uzdevumu konkretizēšana. pētniecības metodoloăijā
un ortodoksālajā teoloăijā.
Studentiem nepieciešama
Mācību
kurss
„Vecā 2008./09. māc. g.
Derība”
pārstrādāts.
• Laba Vecās Derības
teoloăijas izpratne: kā
bāze dziĜākai kristīgās
gan
teoloăijas,
mūsdienu
jūdaisma
izpētei;
• Kristīgo soterioloăiju
un
hamartoloăijas
izpratni saistīt ar Vecās
Derības teoloăiju.
Iebildumi pret
studiju Mācību kurss aizstāts ar
kursu
„Ekseăēzes mācību kursu „Patristiskās
metodes”
satura ekseăēzes galvenās skolas
nepilnībām.
/ virzieni”.
Bagātināt
LKrA Akreditācijas
periodā 2005. – 2009.
Bibliotēkas fondus un tajā Bibliotēka papildināta par
iekĜaut dažādu konfesiju 560 vienībām
izdoto
mācību
un
zinātnisko literatūru.
Programmas saturā nav veiktas konceptuālas izmaiĦas:
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1. Tās vērstas uz atsevišėu studiju priekšmetu lielāku orientāciju uz
starpdisciplinārajiem problēmu aspektiem,
2. Atsevišėi mazāki studiju kursi inkorporēti plašākos kursos, tādējādi izvairoties no
programmas sadrumstalotības mazkredītu priekšmetos un esošajiem mācību kursiem
piešėirot starpdisciplināru, problēmorientētu saturu.
Veikto izmaiĦu nepieciešamība tikusi pamatota
• ar ikgadējo studiju programmas rezultātu un efektivitātes izvērtējumu,
• ar nepieciešamību padziĜināt integratīvās teoloăijas metodoloăijas koncepcijas
apguvi un attīstīt starpdisciplinārās pētniecības prasmi,
• ar nepieciešamību intensificēt saikni starp studiju priekšmeta apguvi un maăistra
darba izstrādi,
• ar nepieciešamību padziĜināti un integratīvi apgūt Baznīcas tēvu teoloăisko
mantojumu,
• ar studiju programmas nepieciešamību sekot zinātnes aktualitātēm un BoloĦas
procesa Eiropas vienotās izglītības telpas rekomendācijām; teoloăisko,
humanitāro un sociālo zinātĦu attīstībai. (Tuvāk skat. Senāta sēdes protokolu
2008. g. 4. jūnijā.)
1.5. Studiju priekšmetu un to apjomu uzskaitījums, sadalījums pa mācību
gadiem (semestriem)
Teorētisko atziĦu aprobācija aktuālo
problēmu aspektā, starpdisciplinārās
studijas
Ievads teoloăijas diskursā, 2 krp
Sinerăiskā antropoloăija patristikā, 4 krp
Integratīvās teoloăijas metode, 4 krp
Ikonogrāfija jūdu-kristiešu tradīcijā, 6 krp
problemātika
modernajā
Patristiskās ekseăēzes skolas / virzieni, 2 Reliăijas
krp
filozofijā, 4 krp
Agrīnā monasticisma literatūra, 4 krp
Bioētika, 3 krp
Seminārs dogmatiskajā (konciliārajā) Intelektuālās tradīcijas Eiropas vēsturē, 6
teoloăijā, 3 krp
krp
Seminārs Vecajā Derībā, 3 krp
Seminārs teoloăijas un sociālo /
Seminārs Jaunajā Derībā, 3 krp
humanitāro zinātĦu starpdisciplinārās
Patristika: Bizantijas periods, 6 krp
studijās, 6 krp
Ortodoksālā pedagoăija, 2 krp
Grieėu valoda, 2 krp
Maăistra darbs, 20 krp
Kopā 80 krp
Teoloăijas zinātnes teorētiskie kursi,
metodoloăija

Nr. Studiju priekšmeta
nosaukums
1.
Ievads teoloăijas diskursā
2.
Integratīvās teoloăijas metode
3.
Patristiskās ekseăēzes skolas
4.
Agrīnā monasticisma

Sadalījums pa semestriem
Semestris
Kopā
1
2
3
2
2
4
2
2
2
2
4
2
2
40

4

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

literatūra
Seminārs dogmatiskajā
(konciliārajā) teoloăijā
Seminārs Vecajā Derībā
Seminārs Jaunajā Derībā
Patristika: Bizantijas periods
Ortodoksālā pedagoăija
Grieėu valoda
Sinerăiskā antropoloăija
patristikā
Ikonogrāfija jūdu kristiešu
tradīcijā
Reliăijas problemātika
modernajā filozofijā
Bioētika
Intelektuālās tradīcijas
Eiropas vēsturē
Seminārs teoloăijas un
sociālo / humanitāro zinātĦu
starpdisciplinārajās studijās

3

2

1

3
3
6
2
2
4

1

2

2

2

3
2
2

2
2

2

2

2

4

2

2

3
3

3

6

3

6

2

3
3

1.6. Maăistra darbs
Maăistra darbs ir pētniecisks darbs izvēlētajā teoloăijas nozarē vai arī teoloăijas un citu
zinātĦu nozaru starpdisciplinaritātes problemātikā, kurā studējošais ir izdarījis patstāvīgus
zinātniskus secinājumus.
Maăistra darbus izstrādā saskaĦā ar:
• LR MK Noteikumiem par valsts akadēmiskās izglītības standartu (MK
03.01.2002., Noteikumi Nr. 2), un
• „LKrA Nolikumu par gala pārbaudījumiem” (2003. Nr. 5).
Maăistra darba tēmu aprobācija notiek Akadēmiskās padomes sēdē (metode, literatūras
apskats, hipotēze, socioloăiskā daĜa u.c.), pēc tam tēma saĦem Senāta apstiprinājumu. Darbs
pie maăistra darba rit saskaĦā ar Studiju daĜas apstiprinātu studenta un darba vadītāja
abpusējas vienošanās kalendāro grafiku.
Svarīgs kurss maăistra izstrādei ir „Ievads teoloăijas diskursā” un „Integratīvās teoloăijas
metode”.
Zinātniski nozīmīgākos darbus programmas vadība cenšas publicēt LKrA Zinātniskajos
Rakstos, ja tie iztur zinātniskas publikācijas kritērijus. Labākie darbi piedalās Rektores
prēmijas konkursā.
1.7. Studiju iekĜauto lekciju, praktisko nodarbību un semināru anotācijas
Kursa nosaukums, krp skaits
Ievads teoloăijas diskursā
2 krp = 3 ECTS

Anotācija
Kursa mērėis – sniegt studentiem zināšanas un
izpratni par kristīgās teoloăijas vietu un lomu
mūsdienu pasaules redzējuma kopsakarībās. Kursā
tiek raksturotas teoloăijas diskursa specifiskās
iezīmes tā vēsturiskajā attīstībā un modernās
40

Integratīvās teoloăijas metode
4 krp = 6 ECTS

Patristiskās ekseăēzes skolas /
virzieni
4 krp = 6 ECTS

Agrīnā monasticisma literatūra
4 krp = 6 ECTS

kultūras kontekstā; tiek aplūkota kristīgās
teoloăijas jēdzienu sistēma, veikta centrālo
konceptu padziĜināta semantiska analīze atbilstoši
galveno reliăisko konfesiju (pareizticība,
katolisms, protestantisms) dogmatiskajām
nostādnēm.
Nostiprina teoloăijas kā zinātnes izpratni
epistemoloăijas kontekstā. Aktualizē integratīvās
teoloăijas metodes padziĜinātu praktisku lietojumu.
Kursa mērėis ir iedziĜināties integratīvās teoloăijas
kā pētniecības metodes paradigmā. Kurss padziĜina
izpratni par teoloăiju kā zinātni ar praktiskiem
izvērsumiem: nepieciešamību pēc kriterioloăijas,
kas pārliecina par aktuālās prakses mērėiem, pēc
kairoloăijas, kas rada „atbilstību situācijai”, kā arī
pēc prakseoloăijas, tātad „veiksmīgas pārmaiĦu
teorijas”. Savā kairoloăiskā darbības veida ietvaros
praktiskā teoloăija ir atkarīga no humanitārajām un
sociālajām zinātnēm, jo to daudzveidīgie rezultāti
ir „materiāls praktiskajai teoloăijai”.
Mācību kurss tematizē attiecību izveidi starp
teoloăiju un humanitārajām un sociālajām
zinātnēm, kā arī meklē pieturpunktus ceĜā uz
attiecību noteikšanu starp profānajām zinātnēm un
teoloăiju.
Kurss iepazīstina ar senākajām Bībeles ekseăēzes
skolām – Antiohijas (pirms Nīkajas koncila) un
Aleksandrijas skolu. Pirmais, senākais virziens
saistīts ar Bībeles teksta burtisko izpratni
(Antiohijas Lukiāns, Samosatas Pāvils Tarsas
Diodors, Mopsuestijas Teodors, Nestorijs, Kīras
Teodorēts), vairāk pievēršoties Kristus zemes
dzīves faktiem, bet Aleksandrijas skola, izmantojot
alegorisko interpretāciju, vairāk akcentē Logosa
attiecības ar Dievu un līdz ar to – vairākus līmeĦus
Rakstu saturā (Aleksandrijas Filo, Aleksandrijas
Kliments, Origens). Jānis Zeltamute kursā aplūkots
kā vidutājs starp abām skolām. Patristiskās
ekseăēzes virzieni skatīti teoloăisko strīdu
kontekstā (ariānisms, nestoriānisms, apolinārisms
un eutīhisms).
Kurss iepazīstina ar seno Tuvo Austrumu agrīnā
monasticisma (līdz 7.gs.) literatūru, galvenajiem
autoriem un teoloăiskajām tēmā. Kursa mērėis ir
sniegt zināšanas par anahorētu un klosteru kopienu
izveidošanos un kopdzīves regulu izveidi, par
dzīvesstāsta žanra izveidi un īpatnībām, par
patristikas antropoloăijas centrālajām atziĦām, kas
ir pamatā austrumu un daudzos jautājumos arī
rietumu Baznīcu mācībām. Kursā apgūtās
zināšanas ir būtiski nepieciešamas citu teoloăisko
priekšmetu sekmīgai apguvei (askētika, sinerăiskā
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Seminārs dogmatiskajā
(konciliārajā) teoloăijā
3 krp = 4,5 ECTS

Patristika: Bizantijas periods
6 krp = 9 ECTS

Seminārs Vecajā Derībā
3 krp = 4,5 ECTS

Seminārs Jaunajā Derībā
3 krp = 4,5 ECTS

Ortodoksālā pedagoăija

antropoloăija, agioloăija u.c.).
Kursā tiek sniegts pārskats par septiĦiem t.s.
Vispasaules konciliem – vēsturiski, to nozīme
teoloăijas vēsturē, kā arī tiek raksturota Baznīcas
šėelšanās attieksmē pret Koncilu lēmumiem. Kursā
tiek diskutēti nozīmīgākie teoloăiskie jautājumi,
kas tikuši risināti t.s. septiĦos Vispasaules koncilos
(325.- 787.): ariānisms, origenisms; kristoloăiskie
un triadoloăiskie strīdi (homoūsija, monofizītisms,
monotelītisms), ikonoklasms. Kurss nostiprina
zināšanas kristietības vēsturē no dogmatiskās
puses.
Kurss iepazīstina ar patristikas otrā perioda – no
Kalcedonas koncila (451) līdz VII Vispasaules
koncilam (787) – teoloăiskajām diskusijām un
Ortodoksālās Baznīcas dogmatiskajiem
risinājumiem Bizantijas impērijas sākumposmā.
Uz starpvalstu un iekšpolitiskā fona aplūkota
virkne teoloăisko jautājumu par Kristus divām
dabām un monofizītismu, origenismu,
monotelītismu (Maksims Apliecinātājs),
ikonoklasmu (Damaskas Jānis), kā arī jautājums
par termina „Vispasaules baznīca” saturu pēc
Kalcedonas (koptu) šėelšanās un Armēnijas un t.s.
jēkabiešu atdalīšanās, attiecībās ar Romas (katoĜu)
Baznīcu.
Seminārs piedāvā strādāt ar jaunākajām atziĦām
Vecās Derības pētniecībā. Vecā Derība ir vairāku
disciplīnu pētniecības objekts – teoloăijas,
arheoloăijas, tekstoloăijas un lingvistikas, sociālo
zinātĦu u.c. Studenti strādā ar literatūru, kas
iepazīstina zinātnes sabiedrību ar jaunākajām
atziĦām un hipotēzēm.
Seminārs ir veltīts hermenētikai –zinātnei par to,
kā saprast tekstu. Seminārs atklāj tos zināšanu
slāĦus, no kuriem veidojas pareizticīgās
kristietības tradicionālā pieeja Jaunās Derības
tekstam: ekseăētiskais, aksioloăiski novērtējošais
(vērtējoši interpretatīvais) un transformatīvais
(pārveidojošais). Pirmajā (ekseăētiskajā) slānī
notiek tikai „sākotnējās jēgas” meklēšana.Kurss
veidots ekumēniska dialoga formā ar Rietumu
hermenētikas speciālistu pētījumiem, bet galvenais
mērėis – radīt kritēriju sistēmu, lai saprastu
pareizticīgās tradīcijas hermenētiku: nesaraujamo
saikni ar Baznīcu, kur notiek Svēto Rakstu teksta
normatīvais skaidrošanas process un vēstījuma
aktualizācija. Kursa gaitā studējošie orientējas uz
līdzsvaru starp ticību un zinātniskumu – tas Ĝauj
izvairīties no fideisma un skepticisma.
Mācību kurss aplūko pareizticības tradīcijas lomu
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2 krp = 3 ECTS

Grieėu valoda
2 krp = 3 ECTS

Sinerăiskā antropoloăija
patristikā
4 krp = 9 ECTS

Ikonogrāfija jūdu-kristiešu
tradīcijā
6 krp = 9 ECTS

Reliăijas problemātika
modernajā filozofijā
4 krp = 6 ECTS

cilvēka garīgajā tapšanā. Aplūko pareizticīgās
pedagoăijas priekšmetu un pamatjēdzienus. Kursa
tālākajā gaitā iepazīstina ar Baznīcas tēvu
pedagoăiskajiem uzskatiem (3.-4.gs.).
Kursa 2.daĜā: cilvēka audzināšanas brīvībai
problēma; cilvēka garīgās tapšanas īpatnības
dažādos dzīves posmos. Pareizticīgās pedagoăijas
nostādnes ăimenes izpratnes sakarā. Skolotāja
personības loma. Studējošie veic dažādu Rietumu
pedagoăisko skolu salīdzinošu analīzi.
Studējošie apgūst koinē grieėu valodas gramatiku
un sintaksi, vingrinās JD tekstu tulkošanā, kā arī
tekstu ekseăēzē ar palīglīdzekĜu palīdzību.
Tulkošanai un analīzei piedāvāti teoloăiski
nozīmīgi Jaunās Derības, kā arī Septuagintas
fragmenti.
Kurss aplūko pareizticīgo askēzi kā
starpdisciplināru problēmu, kā arī cēloĦus tam,
kāpēc 21. gadsimtā teoloăija „antropoloăizējas” –
t.s. antropoloăiskā pavērsiena fenomenu.
Aplūko patristisko askēzes pieredzes metodi un
pieredzes organizācijas veidus; aplūko hesihasma
mērėi – kristocentisku dzīvesveidu un tā tradīciju.
Kursa gaitā studējošie iepazīstas ar JāĦa
Pakāpnieka darbu „Pakāpieni uz debesīm”, kura
latviskais tulkojums veikts LKrA. Iepazīstas ar
senu ortodoksijas jēdzienu „sinerăija” un
hesihastiskās tradīcijas t.s. Jēzus lūgšanas
nepārtrauktību kā hesihastisku diādi (lūgšana →
uzmanība).
Kurss piedāvā padziĜinātu ieskatu ikonogrāfijas
problemātikā kristīgajā tradīcijā, kas sakĦojas
Vecajā Derībā: anikonisms jeb attēlu aizliegums
monoteismā no vienas puses un Kristus inkarnācija
kā attēlu iespējamības priekšnoteikums no otras.
Aplūkoti anikonisma argumenti Vecajā Derībā (t.s.
Deiteronomista un praviešu tekstos), kā arī
kristīgajā tradīcijā (8.gs. ikonoklasma teoloăiskajā
mantojumā). Iztirzājot „attēlu” iespēju, vajadzību
un nepieciešamību, kursā analizēti Damaskas JāĦa
un Teodora Studita uzskati un VII Vispasaules
koncila (787) lēmumi. Baznīcas tradīcijā kurss
piedāvā ieskatu atsevišėos ikonoklasma recidīvos
Rietumeiropā (Kārlis Lielais, Kalvins u.c.).
Reliăiozitātei ir ievērojama loma sabiedrības
garīgajos procesos arī 21.gs. Mācību kurss
iepazīstina ar galvenajiem autoriem un teorijām
kopš 19.gs. beigām. Studējošie iepazīstas ar
E.Dirkheima, M.Vēbera, K.Levi-Brila, S.Freida,
Ē.Fromma u.c. domātāju uzskatiem. Kursa
uzdevums ir pievērsties ”reliăijas” un „filozofijas”
saskarsmes punktiem nevis konfrontējot, bet
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aksioloăiski vērtējot abpusējo bagātināšanos.
Kurss iepazīstina ar bioētikas vispārīgajiem
jautājumiem un konkrētiem aspektiem
starpdisciplinārā skatījumā. Studenti iepazīst gan
mūsdienu tehnoloăiju iespējas medicīnā un
bioloăijā, gan šo tehnoloăiju lietošanas izraisītās
ētiskās problēmas. Kursā plaši izmantoti Baznīcas
un teoloăiskie resursi.
Kurss pievēršas problēmu kompleksam, kas saistīts
ar vēsturiskās pārmantojamības fenomenu ideju un
garīgajā sfērā, intelektuālajā kultūrā.
Tradīcija kursā saprasta kā parādība, ar kuras
palīdzību domāšana, cilvēka radošā darbība kĜūst
patstāvīga attiecībā pret sākotnējo tās nesēju un var
tikt nodota tālāk: garīgā produkta „atbrīvošanās” ir
pamats kultūras kustībai.
Kursa gaitā tiek aplūkota Eiropas intelektuālo
tradīciju izpētes vēsture, kā arī intelektuālo
tradīciju starpdisciplināro risinājumu aktuālie
jautājumi. Studējošie iepazīstas ar sekojošām
tradīcijām: antīkā filozofija un kristietības
tradīcija; zinātnes idejas rašanās antīkos
komentāros; izglītības un izglītotības tradīcija
Eiropā; veidi, kā izprasta telpa un sakrālās telpas
toponīmi kā telpas izpratnes veids; teksta izpratnes
un analīzes tradīcija Eiropā; ikonogrāfijas
tradīcijas.
Semināra ievadā studējošie iepazīstas ar zināšanu
un zinātnes variabilitāti, klasifikācijas sistēmām un
a apriori zināšanu fenomenu; teoloăijas zinātnes
vietu zinātĦu klasifikāciju sistēmās.
Semināra 2.daĜā studējošie prezentē praktisku sava
maăistra darba problēmas starpdisciplināru
izvērsumu un pieeju no praktiskās teoloăijas puses.
Mērėis ir saprast kriterioloăiju dialogam starp
teoloăiju un humanitārajām un sociālajām
zinātnēm.
Kursa gaitā – diskusijas par ticību un saprātu,
ticību un pasaules uzskatu, sakarības starp
teoloăiju (Baznīcu) un profānajām zinātnēm.
Apgūst starpdisciplinārās domāšanas modeĜus:
ancillae modeli, svešās pravietošanas modeli,
interakcijas modeli, saskanīgo opciju modeli un
praktiskās teoloăijas kā sociālas zinātnes modeli.

Bioētika
3 krp = 4,5 ECTS

Intelektuālās tradīcijas Eiropas
vēsturē
6 krp = 9 ECTS

Seminārs teoloăijas un sociālo /
humanitāro zinātĦu
starpdisciplinārās studijās
6 krp = 9 ECTS

2.Studiju programmas perspektīvais novērtējums
2.5. Studiju atbilstība akadēmiskās augstākās izglītības valsts standartam
MK Noteikumu prasības
Studiju programmas kopējais

Krp
80

LKrA Teoloăijas maăistra
studiju programma
Studiju programmas kopējais
40

Kredīt
punkti
80

apjoms
Obligātais saturs:
• ZinātĦu nozares vai
apakšnozares teorētisko
atziĦu izpēte,
• Teorētisko atziĦu
aprobācija aktuālo
problēmu aspektā.
Maăistra darba izstrāde

apjoms
Ne
Obligātais saturs:
mazāk Teoloăijas zinātnes teorētiskie
kā 30 kursi, metodoloăija,

31

Ne
Teorētisko atziĦu aprobācija
mazāk aktuālo problēmu aspektā.
kā 15

29

Ne
Maăistra darba izstrāde
mazāk
kā 20

20

Kopā 80 krp
2.6. Studiju programmas atbilstība Eiropas Savienības prasībām un
rekomendācijām
1.

2.

3.

4.

5.

6.

BoloĦas process paredz studiju
programmas un studiju kursu
orientāciju uz studiju
rezultātiem.
ES BoloĦas process uzsver
sociālās dimensijas
nepieciešamību humanitārajā
augstākajā izglītībā kā Eiropas
augstākās izglītības politikas
prasību.
Uz studentu centrēta izglītība.

→

Studiju programmas visi kursi
izstrādāti saskaĦā ar Eiropas vienotās
izglītības telpas prasībām.

→

Studiju programma orientē uz
teoloăijas un sociālo zinātĦu
starpdisciplināru pētniecības
metodoloăiju.

→

ES prasība attiecībā uz
akadēmisko izglītību – līdzās
sociālai dimensijai integrētus un
unikāli izstrādātus vērtību
principus.
Starpdisciplināras pētniecības
perspektīvas prasība.

→

Individuālu mācīšanās ceĜu attīstīšana,
uz studiju rezultātu orientētas mācību
kursu programmas.
Studiju programmas visi kursi orientē
uz radikālu cilvēkzinātni un cilvēka
ētiskas rīcības nepieciešamību.

Jaunu zināšanu ieviešanas
ieguldījums inovācijā.

→

→

Notiek saskaĦā ar:
• Programmas starpdisciplināro
metodoloăisko uzstādījumu,
• Ar ERASMUS IP starpniecību un
mācībspēku mobilitāti.
• Integratīvās teoloăijas
metodoloăija ir inovatīva, jo risina
atjaunotus sabiedrības sociālo un
garīgo vajadzību konceptus.
• Teoloăijas pavērsiens uz
antropoloăiju dod pamatu
inovatīvām zināšanām par
antropoloăisko robežu kā cilvēka
identitātes pamatu.
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2.7. Studiju programmas perspektīvais novērtējums no Latvijas interešu
viedokĜa
Mūsdienām divas raksturīgas tendences – laika straujais temps un telpas paplašināšanās
– palielina relatīvisma pārsvaru garīgo vērtību veidošanās un pārmantojamības procesā. TādēĜ
ir svarīgi:
• Nezaudēt vismaz svarīgākos Eiropas sabiedrības radītos atskaites punktus, kuri ir
nozīmīgi EK uzsvērtajā sociālajā kohēzijā. Teoloăiskai izglītībai šajā ziĦā ir
prioritāra loma.
• Jauno teologu zinātniskās kvalifikācijas paaugstināšana, nodrošinot akadēmisko
bāzi teoloăijas zinātnes attīstībai,
• Attīstīt inovatīvus starpdisciplinārus virzienus pētniecībā: humanitārās izglītības
resurss (arī teoloăiskās izglītības resurss ir atrodams atjaunotā, svarīgā
akadēmiskā teoloăijā) – tas ir teoloăijas un sociālo zinātĦu starpdisciplinaritātes
usvērumā. Šādu zinātniskās teoloăijas virzienu Latvijā attīsta LKrA.
• Līdzsvarotas Latvijas un ES valsts attīstības sakarā svarīgs attīstības uzdevums ir
garīgās vadīšanas racionalitāte un kompleksa sabiedrības ilgstspējības
uzlabošana, sociālās kohēzijas veidošana. Tieši šeit ir teoloăijas speciālistu,
Eiropas garīgos pamatus pārzinošu ekspertu nepieciešamība.
2.8. Darba devēju aptaujas par absolventu nodarbinātību
Programmas absolventi pārsvarā gadījumu (saskaĦā ar 2009./10. māc.g. veidkto aptauju):
• Talantīgākie uzsāk darba gaitas LKrA un studijas doktorantūrā – 2%,
• Turpina strādāt iepriekšējā darbavietā (augstskolā, Baznīcas administratīvajā
korpusā, valsts vai pašvaldības iestādē u.c.) – 12%,
• Strādā vadošos amatos Latvijas ev. lut. Baznīcas Konsistorijā – 2%,
• SaĦem paaugstinājumu iepriekšējā darbavietā, pateicoties izglītības līmeĦa
paaugstināšanai – 7%,
• Uzsāk studijas doktorantūrā – 12%,
• Dodas uz ārzemēm – 18%,
• Dodas uz ārzemēm un tur turpina studijas cita satura maăistra studiju programmā
(antropoloăijas studijas, menedžmenta studijas u.c.) – 8%,
• Iesaistās pētniecības projektu vadībā visdažādākajās organizācijās – 30%,
• Vada darbiniekus dažādās organizācijās – 40%.
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3. Salīdzinājums ar:
3.1. LU realizēto maăistra studiju programmu
Salīdzināšana veikta pēc sekojošiem kritērijiem:
1. ES BoloĦas procesā izvirzītā sociālās dimensijas klātbūtne un starpdisciplināras
pētniecības ievirze humanitāro zinātĦu studijās.
2. Pētniecisko prasmju izkopšana.
LU
LKrA
ES BoloĦas procesa virzītā sociālās dimensijas klātbūtne humanitāro zinātĦu
bakalaura studijās; starpdisciplināra pētniecības ievirze.
Piedāvā studēt arī tiem, kuru iepriekšējā
Piedāvā studēt arī tiem, kuru iepriekšējā
izglītība apgūta kādā citā humanitārā vai
izglītība apgūta kādā citā humanitārā vai
sociālā nozarē.
sociālā nozarē.
Personības teorijas (4).
Intelektuālās tradīcijas Eiropas vēsturē
Teoloăijas antropoloăija: P.Tilliha
(6).
teoloăija (4).
Sinerăiskā antropoloăija patristikā (4).
Specializācija reformātu teoloăijā
Seminārs teoloăijas un sociālo /
(sadarbībā ar Latvijas Reformātu
humanitāro zinātĦu starpdisciplinārajās
Baznīcu), t.sk. Praktiskā eklezioloăija
studijās (6).
urbānā vidē (mūsdienu reformātu
Specializācija Ortodoksālās Baznīcas
skatījums).
teoloăijā (sadarbība ar Latvijas
Pareizticīgo Baznīcu), t.sk. Bioētika un
Kopā: 25 krp.
Ortodoksālā pedagoăija.
Kopā 21 krp.
SECINĀJUMS:
• Abu augstskolu studiju programmās ir starpdisciplināras orientācijas mācību kursi,
LKrA studiju programmā šis aspekts vairāk uzsvērts;
• Abu augstskolu studiju programmās ir sadarbība ar Baznīcu – LU ar Reformātu
Baznīcu, LKrA ar LPB).
Zinātnisko darbu sastādīšanas metodika
Ievads teoloăijas diskursā (2).
(2).
Integratīvās teoloăijas metode (4).
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Vēsturiski kritiskā metode un
hermenētika Jaunās Derības ekseăēzē (2).

Grieėu valoda (2).
Seminārs teoloăijas un sociālo /
humanitāro zinātĦu starpdisciplinārajās
studijās (6).
Patristiskās ekseăēzes skolas / virzieni
(2).

Kopā 4 krp.
Kopā 16 krp.
SECINĀJUMS:
• LKrA studiju programma intensīvāk orientē uz teoloăijas metodoloăijas apguvi un
pētniecību, lietojot integratīvās teoloăijas metodi;
• Ir iespējams, ka LU pētniecības orientācijai pievērš uzmanību katrā mācību kursā,
ko, protams, dara arī LKrA.

3.2. Salīdzinājums ar divu ES valstu augstskolu analoăiskām studiju
programmām
Salīdzināšanai izvēlētas divas augstskolas:
1. Ortodoksālās teoloăijas maăistra studiju programma Babes-Bolyai Universitātē
Rumānijā,
2. Teoloăijas maăistra studiju programma Tartu Universitātē Igaunijā.
Programmu salīdzināšana veikta pēc sekojošiem BoloĦas procesa kritērijiem:
1. Teoloăijas zinātnes teorētisko studiju kursu kredītpunktu pārneses iespējas
ERASMUS mobilitātei,
2. Sadarbībai ERASMUS MUNDUS tīklos.
Teoloăijas zinātnes teorētisko studiju kursu kredītpārneses iespējas ERASMUS
MUNDUS tīklos.
Babes-Bolyai Universitāte
Tartu Universitāte
LKrA
Ievads teoloăijas diskursā (2).
Reliăijas un teoloăijas studijas Ievads teoloăijas un reliăijas
(4).
studiju pētniecībā (2).
Integratīvās teoloăijas metode
Pieejas mūsdienu reliăiju
(4).
pētniecībai (2).
Ievads salīdzinošā reliăiju
pētniecībā (2).
Mūsdienu pētījumi kristoloăijā
(2).
Patristiskā un postpatristiskā
literatūra (6).

Garīguma veidi (2).
Reliăijas filozofija (2).
Reliăijas socioloăija (2).
Teoloăijas vēsture (2).
Teoloăiskā antropoloăija (2).

Patristiskās ekseăēzes skolas /
virzieni (2).
Agrīnā monasticisma literatūra
(4).

Baznīcas vēsture (speckurss)
(4).

Kanonisko likumi pamati
teoloăijā (3).
Jēzus dzīve (2).

Seminārs dogmatiskajā
(konciliārajā) teoloăijā (3).
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Seminārs Vecajā Derībā (3).

Seminārs Vecajā Derībā (2).

Seminārs Vecajā Derībā (3).

Seminārs Jaunajā Derībā (3).

Seminārs Jaunajā Derībā (2).

Seminārs Jaunajā Derībā (3).

Patristika (6).

Reliăijas filozofija (2).
Psiholoăija reliăijas kontekstā
(2).

Patristika: Bizantijas laikmets
(6).
Ortodoksālā pedagoăija (2).

Senebreju valoda (4).

Grieėu valoda (2).

Kopā 30 krp.
Kopā 31 krp.
Kopā 31 krp.
SECINĀJUMS:
• Salīdzinājums pieĜauj ERASMUS mobilitāti un kursu kredītpārneses iespējas: nelielās
konfesionālo pieeju atšėirības dod studējošajiem iespēju sastapties ar dažādām teoloăiskām
pieejām – protestantisko, ortodoksālo, ar daudzveidības palīdzību bagātināt vienam otru.
• ERASMUS MUNDUS iespēja ir pozitīva: gan (1) ētisko standartu dēĜ, gan kopējā (2)
curriculum dizaina dēĜ: skaidra akadēmiska pieeja, integrētas saiknes starp mācību kurus
elementiem, saikne ar mūsdienu zināšanām, uz studiju rezultātiem orientēts saturs; pētniecības
elementa klātbūtne visos studiju kursos un programmā kopumā.
4. Studiju programmas praktiskā īstenošana
4.1.Studiju formas un metodes
Akadēmiskā teoloăijas maăistra studiju programma tiek īstenota pilna laika studijās un
nepilna laika studijās.
Studiju metodes: lekcijas, semināri, pašu studentu sagatavotas prezentācijas, e-formā
teorētisko pētniecisko darbu un viedokĜa salīdzināšana; paneĜdiskusijas, naratīvu analīzes,
zinātĦu kopsakarību veidošanas prasmju attīstīšana.
4.2.Vērtēšanas sistēma
LKrA vērtēšanas sistēma balstās studējošā sasniegto rezultātu akumulatīvā novērtējumā.
Sistēmā ietilpst:
1. Attiecīgā studiju kursa programma, kurā ir definēti paredzamie studiju rezultāti,
attieksme pret studijām un novērtēšanas veids. Studiju kursa programmu saĦem
ikviens studējošais mācībspēka ievadnodarbībā,
2. Studentu praktiskā un patstāvīgi paveiktā kvalitāti vērtē studiju kursa programmas
nosacījumu ietvaros: pētnieciskā darba mēăinājums, analītiska eseja, lietišėais
pētījums, starpdisciplinārs projekts, grupu darbs,
3. Mācību kursu apguves kvalitātes process ir novērtējumā akumulatīvs: lekciju
apmeklējums, patstāvīgi veicamo uzdevumu izpildes kvalitāte, uzstāšanās semināros
u.c. Akumulatīvajā vērtējumā mijas īsākas un garākas pārbaudes formas, ieskaitot arī
e-formu un mutiskās sarunas formu. Studējošo rezultāti un sasniegumi vienmēr tiek
analizēti un katra semestra beigās tiek noteikts turpmākais individuālais, uz
sasniegumu un studiju rezultātu centrētais virziens. Vērtēšana notiek pēc tradicionālās
10 ballu sistēmas.
Maăistra darbs tiek vērtēts:
1. Prasme lietot un pamatot izvēlēto pētniecības metodi,
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Problēmas formulēšanas prasme,
Akadēmiskās literatūras izpētes kvalitāte un tās raksturojuma dziĜums,
Socioloăiskās daĜas analītiskums,
Bibliogrāfijas precizitāte un autoru atlases prasme,
Pierādījumu kvalitāte,
Stratēăisko pētniecisko starpdisciplināro novitāšu pieteikums.
Tēžu / secinājumu kvalitāte.

Visas studiju programmas vērtēšanā piedalās studējošie, katra semestra beigās aizpildot
anketu, ar kuru rezultātiem tiek iepazīstināts LKrA Senāts un veiktas kvalitātes korekcijas.
4.3.Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība
Studiju programmas centrālo daĜu īsteno docētāji, kas īpaši aktīvi ir iesaistīti zinātniskajā
darbā, ir starptautisku zinātnisku kolektīvu un projektu dalībnieki (as.prof. J.Vējš, as.prof.
S.Gūtmane, prof. K.Kīslings, prof. J.Čirila, as.prof. S.Jākobsone, as.prof. I.Hiršs u.c.).
LKrA izdod starptautiskas citējamības rakstu krājumu „Raksti”, kas veltīts
starpdisciplinārai teoloăijas pētniecībai.
Vairāki LKrA mācībspēki ir Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Teoloăiskās tulkošanas
komisijas locekĜi (G.Dišlers, D.Dolace) - tiek veikts pioniera darbs teoloăijā, radot
Ortodoksālās Baznīcas terminu latviskošanu; G.Dislers veicis G.Folorovska unikālā pētījuma
„Austrumu Baznīcas tēvi” tulkojumu (izdots 2009.g.); G.Dišlers veicis Austrumu Baznīcas
7.gs. tēva JāĦa Pakāpnieka darba „Pakāpieni uz debesīm” latviskojumu un tas ir pieejams
studentiem (manuskripts atrodas pie izdevēja). LKrA veikusi Ortodoksālās Baznīcas
„Lūgšanu grāmatas” vispilnīgāko tulkojumu. Visi minētie darbi īstenoti ar Rīgas un visas
Latvijas Metropolīta Aleksandra svētību.
As.prof. S.Gūtmane ir starptautiskas citējamības teoloăijas un cilvēkzinātnes žurnāla
„European Journal for Mental Health” (Ungārija) redkolēăijas locekle un eksperte. (Skat.
shēmu Pielikumā Nr. 3, 41.lpp.)
Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība rit korporatīvi un individuāli saskaĦā ar
plānotajiem katra mācību gada pētnieciskajiem uzdevumiem.
Korporatīvi veicamie pētnieciskie darbi ir saistīti ar visas augstskolas pētnieciskā un
izglītības darba stratēăiju, kuras centrā ir akadēmiskā teoloăijas bakalaura un maăistra
programma kā bāzes programma: tā jāskata visas augstskolas piedāvāto studiju programmu
kontekstā. Integratīvās teoloăijas metode un uzsvars uz starpdisciplināro pētniecību ir
likumsakarīgi virzījis augstskolas kā izglītības un pētniecības iestādes attīstību (skat. shēmu
Pielikumā Nr. 4, 42.lpp.).
Teoloăijas programmai šī saikne un konteksts nozīmē starpdisciplinaritāti – plašu
iesaisti sociālo zinātĦu kontekstos. No otras puses, katra LKrA piedāvātā studiju programma
satur Bībeles teoloăijas kā zinātnes pamatus, kas mērėtiecīgi balsta tās saturu. Piedāvā
shēma attēlo LKrA pētniecisko koncepciju kopumā: teoloăija kā radikāla cilvēkzinātnes
vēsturiskā māte; katra zinātĦu nozare satur „kopīgi humāno”, kas izsakāms teoloăijas
valodā; katra zinātne, atsaukdamās uz teoloăiju, iegūst iespēju pārvarēt savas robežas un
gūst padziĜinājumu Baznīcas sociālajā mācībā un patristiskās antropoloăijas resursā.
Augstskolas piedāvātās studiju programmas savā starpā ir saistītas ar teoloăijas pamatu,
tēlaini izsakoties: ir vienota asinsrite, bet sirds, kas šīm asinīm liek ritēt, ir teoloăijas studiju
programma.
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Iepriekšteiktā dēĜ korporatīvi veicamie pētnieciskie darbi, pie kuriem strādā
akadēmiskais personāls, ir:
1. Starpdisciplinārie pētījumi zinātĦu nozaru mijiedarbībā, lietojot integratīvās
teoloăijas metodi:
a) Kopš iepriekšējās akreditācijas ir iznākuši divi LKrA Zinātnisko Rakstu sējumi
(latviešu un angĜu valodā):
• 2006. gada izdevumā apkopti materiāli no LKrA organizētās starptautiskās
konferences: „Kristīgās augstākās izglītības stratēăija: pieredze un perspektīvas
Latvijā”,
• 2009. gada izdevums veltīts Eiropas kristīgo vēsturisko pamatu un mūsdienu
sociālās attīstības jautājumiem: Eiropas sakrālie pamati, sociālais dialogs,
solidaritāte, migrācija, sociālā un karitatīvā kohēzija.
b) Pārskata periodā izd0ots starpdisciplinārs, Kultūras programmas atbalstīts pētījums
teoloăijā un sakrālajā mākslā „Starpkultūru dialogs: Eiropas nacionālās mākslas
sakrālie elementi”, tajā publicēts S.Gūtmanes raksts „Mūsdienu Eiropas cilvēks un
ikona”, G.Dišlera raksti „Paradokss uz mūžības fona” un „Meklējiet – un jūs
atradīsiet: zviedru mākslinieka J.Johansona testi kultūras atmiĦai”. Pētījuma lielu
sadaĜu aizĦem studējošo darbi.
c) Izdoti 3 starpdisciplināra rakstura metodiskie materiāli.
d) Notikušas divas starptautiskas konferences teoloăijas un sociālo zinātĦu
starpdisciplinaritātes
jomā:
„Migrācija:
teoloăiskie,
cilvēktiesību
un
sociālekonomiskie aspekti” (2005. gada 10.-11. novembrī) un „Toleranta pieeja,
toleranta organizācija, tolerants cilvēks” (2006. gada 8.-9. septembrī).
e) Starpdisciplinārie teoloăijas un sociālo zinātĦu pētnieciskie darbi, kas saistīti ar
starpaugstskolu projektiem: caur sadarbību ar EZA (Eiropas centrs sociālā dialoga
jautājumos) un EUROMF (Eiropas centrs vidusslāĦa pētniecībā). Galvenie virzieni –
sociālo zinātĦu un teoloăijas jaunie identifikācijas virzieni, naratīvu efektivitāte
realitātes uztveres komunikācijā, integratīvās teoloăijas metode sociālo problēmu
pētniecībā.
f) Akadēmiskā personāla starpdisciplinārie pētījumi ieaužas studiju kursu programmās,
lai tās piepildītu ar atsaukšanos uz kompleksajām sociālajām prasībām. Tādējādi
studiju programma tiek būvēta uz studentus iesaistošiem pamatiem un ir lietderīga
ERASMUS apmaiĦas studijām un ERASMUS Intensīvajām programmām.
g) Akadēmiskais personāls ar Sammelveisas Universitātes Mentālās veselības institūtu
(Ungārijā) ir iesaistīts pētnieciskā darbā ar starpdisciplināru praktiski teoloăisku
ievirzi. As. prof. S. Gūtmane ir starptautiskas citējamības žurnāla „European Journal
of Menatl Health: Individual, Family, Community and Society” redkolēăijas locekle.
h) Pieci studiju programmas mācībspēki savu pētniecisko darbību veic saistīti ar
doktorantūras studijām.
2. Otrs korporatīvās pētniecības virziens saistīts ar ortodoksālās Baznīcas teoloăisko
nostādĦu attīstīšanu Latvijā.
a) LKrA ir veikusi „Pareizticīgās Baznīcas sociālās mācības” tulkojumu latviešu valodā.
Grāmata izdota 2009. gadā.
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b) LKrA izdevusi doc. G.Dišlera veikto G.Florovska fundamentālā pētījuma „Austrumu
Baznīcas tēvi” tulkojumu latviešu valodā (2009).
c) Ikgadējā „LPB Kalendāra” ortodoksālās teoloăijas satura raksti ir LKrA pārziĦā.
Kalendārs iznāk katru gadu ar LPB Metropolīta Aleksandra svētību.
d) LKrA piedalās LPB starptautisko konferenču „Baznīca, skola, ăimene” organizēšanā.
Šo konferenču ietvaros divas reizes ar lekciju cikliem studējošajiem ir uzstājies
ievērojamais ortodoksālās Baznīcas teologs A.Osipovs.
e) Liels darbs tiek veikts Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Teoloăiskās tulkošanas
komisijā. Par Komisijas koordinatori ar LPB Metropolīta svētību strādā LKrA rektore
S.Gūtmane, Komisijas darbā piedalās doc. D.Dolace un doc. G.Dišlers, Vl.StarožiĜecs
un citi LPB speciālisti. Notiek darbs pie Pareizticīgās Baznīcas teoloăiskās
terminoloăijas vārdnīcas izveides un Psalmu tulkošanas. Pārskata periodā LKrA
izdevusi LPB Lūgšanu grāmatu, kas ir pirmais pilnīgākais, terminoloăiski precīzākais
Pareizticīgās Baznīcas liturăisko tekstu latviskojums. Tulkojums veikts no
baznīcslāvu un grieėu valodām.
f) Ir paveikts 7. gs. Baznīcas tēva JāĦa Pakāpnieka darba „Pakāpieni” tulkojums latviešu
valodā. Pašreiz darbs atrodas pie izdevēja.
g) Izdoti sekojoši mācību līdzekĜi teoloăijas studentu vajadzībām:
• P.Gillkvista grām. par Ortodoksālo Baznīcu ASV „Atgriešanās mājās”
(2004),
• V.Afanasjevs „Sirdsskaidrais Optinas Barsanufijs” (2005),
• Austrumu Baznīcas tēvu simfonijas izlase „Labestība” (2005),
• Katehētisks izdevums „Pirmie soĜi Baznīcā” (2006),
• „Sv. Apustulis Andrejs Pirmsauktais” (kopā ar LPB).
Par šo teoloăisko akadēmisko darbu pozitīvas atsauksmes publicējusi LPB izdevumā
„Latvijas Pareizticīgās Baznīcas vēsture” (2009).
3. Ekumēniskās teoloăijas virzienā LKrA ir laba sadarbība ar Romas KatoĜu Baznīcu:
a) LKrA mācībspēki piedalās ikgadējās ekumēniskajās konferencēs, ko organizē
starptautiskā KatoĜu Baznīcas organizācija RENOVABIS.
b) Starptautiskajās un starpkonfesionālajās konferencēs, ko organizē Laterāna
Pontifikālās Universitātes filiāle Rīgas Teoloăijas institūts un Rīgas Augstākās
Reliăijas zinātĦu institūts. Reliăiski zinātniskajā žurnālā „Terra Mariana” 2010. gada
Nr. 1 (42) publicēts LKrA rektores S.Gūtmanes referāts „Nepārtrauktās lūgšanas
teoloăija”.
c) Sadarbības ar Tartu Universitātes Teoloăijas fakultāti rezultātā izdevumā
„Ecumenical Theological Education” (2009) publicēti S.Gūtmanes raksts
„Development orientations in Education” un D.Dolaces raksts „Praxis-based
Theological Education: The Perspective of Practical Theology”.
d) Sadarbībā ar Augstākās izglītības padomi izdots eseju krājums par garīgajām
vērtībām „Spriediet paši” (2006). Tajā ietverta informācija par LKrA kā augstskolu
un S.Gūtmanes raksts „Kā novilkt apli”.
4.4.Studējošo iesaistīšana pētniecības projektos
Skat. Pielikumu Nr. 5, 43.lpp.
5. Ārējie sakari
5.1.Sadarbība ar darba devējiem
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LKrA ir izveidojusies īpaši cieša sadarbība ar Latvijas Pareizticīgo Baznīcu:
• LKrA rektore as.prof. S.Gūtmane ir Rīgas un visas Latvijas metropolīta
Aleksandra referente,
• Par LKrA stratēăiskās koncepcijas izstrādi un vadību 2008. gada 27. aprīlī
Maskavas un visas Krievijas Patriarhs Aleksijs II apbalvoja rektori ar Svētās ,
apustuĜiem pielīdzinātās Olgas III pakāpes ordeni,
• Gandrīz katrā LPB oficiozā „Vīnogu zars” ir publicēts kāda LKrA mācībspēka
teoloăiska satura raksts.
• LKrA studējošajiem puišiem ir iespēja turpināt studijas LPB garīgajā seminārā un
sagatavoties nopietnai garīdznieka kalpošanai.
LKrA ir laba sadarbība ar Kristīgās profesionālās izglītības asociāciju, kas organizē labas
darba devēju prasību prezentācijas un karjeras piedāvājumus LKrA studējošajiem.
LKrA ir laba sadarbība ar Romas KatoĜu Baznīcu. LKrA Teoloăijas maăistrantūras
absolvente Elīna Dubrovska strādāja RKB Informācijas dienestā, bet pašlaik ir uzsākusi
mūėenes kalpošanu Polijā.
LKrA sadarbojas ar LR Saeimas Sociālo lietu komisijas vad. Dr. HC Aiju Barču,
izstrādājot LKrA studējošo nodarbinātības tālāko stratēăiju: piemēram, izstrādājot invalīdu
asistentu profesionālās darbības normatīvus, tieši LKrA maăistrantūru beigušie ir potenciāli
šīs profesijas veicēji.
5.2. Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām
1. Caur ERASMUS Intensīvās Programmas īstenošanu. LKrA kopš 2006/07. m.g.
Intensīvās programmas apmācībai bija veltīta Eiropas sociālā dialoga galvenajiem virzieniem
un Lisabonas stratēăijas īstenošanai Eiropā. Apmācības un akadēmiskās sadarbības rezultātā
iznāca starptautiski Zinātniski Raksti „Eiropas sociālās problēmas”. Izveidojās starptautiska
augstskolu speciālistu pētnieku grupa, kas strādā ar integratīvās teoloăijas metodi problēmu
starpdisciplinārajā izpētē. Ar 2010/11. m.g. Intensīvās programmas centrā būs Eiropas
sociālajai politikai aktuālais sociālās ekonomijas jautājums. Teoloăiskos resursus šajā
jautājumā glabā patristiskā antropoloăija. Sadarbībā iesaistītas Tartu Universitātes (Igaunija)
Sociālo zinātĦu fakultāte, Babes-Bolyai Universitātes (Rumānija) Ortodokskālās teoloăijas
fakultāte, Sv. Klimenta Ohridska Sofijas Universitāte (Bulgārija), ViĜĦas Universitātes
(Lietuva) Sociālā darba fakultāte, Lūvenas Universitāte (BeĜăija), Kopenhāgenas Sociālā
darba koledža (Dānija), Samelveisas Universitātes (Ungārija) Mentālās veselības institūts.
2. Caur sadarbību LKrA Starptautiskās starpaugstskolu pētnieciskajā padomē (kopš
2004. g.), kurā ir iesaistītas šādas augstskolas: Samelveisas Universitātes Mentālās veselības
institūts (Ungārija), Babes-Bolyai Universitātes Teoloăijas fakultāte (Rumānija),Vītauta Lielā
Universitātes Teoloăijas fakultāte (Lietuva), EZA (Eiropas centrs sociālā dialoga
jautājumos). Ir izdoti kopīgas sadarbības Zinātniskie Raksti (2009), LKrA rektore ir iekĜauta
starptautiskas citējamības žurnāla „European Journal of menatla Health: Individual, Family,
Community and Society” padomē un redkolēăijā. Padomes mērėis ir sadarbība, lai Eiropas
Sociālā modeĜa aktuālos jautājumus iemodelētu studiju programmā un īstenotu BoloĦas
procesa nostādnes kopējā Eiropas izglītības telpā.
3. LKrA ir vadošā augstskola NORDPLUS pētnieciskajā tīklā ECTA „Klimata simboli
teoloăijā un mākslā” (2010 – 2013). Tas ir starpdisciplinārs pētniecisks projekts ekoteoloăijā.
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Tajā sadarbojas Tartu Universitātes Teoloăijas fakultāte (Igaunija), ViĜĦas Mākslas
akadēmija (Lietuva), Lahti Diakonijas augstskola (Somija) un Teoloăijas augstskola Amsgarā
(Norvēăija).
4. ERASMUS mobilitātes apmaiĦas programmās iesaistīti daudzi studenti un
mācībspēki, izvēloties partneraugstskolas ar līdzīga satura un pētnieciskās ievirzes
augstskolām.
5. Caur Eiropas Komisijas sociālā dialoga organizācijām EZA un EUROMF, kas balstās
kristietības sociālajās idejās un organizē izglītības projektus par Eiropas kristīgās
demokrātijas politiskajām nostādnēm un sociālajiem jautājumiem ar dažādām Eiropas
augstskolām un sociālo partneru organizācijām. LKrA ir ietverta EK EZA dalīborganizāciju
tīklā tieši teoloăijas un sociālo zinātĦu starpdisciplināra skatījuma dēĜ. LKrA ir piedalījusies
22 semināros un izpētes projektos: katru gadu dažādās valstīs LKrA kopā ar citu valstu
līdzīgas ievirzes speciālistiem LKrA prezentē izpēti par kādu no Eiropas sociālā modeĜa
svarīgiem aspektiem no kristīgās un baznīciskās (katoĜu / ortodoksālā baznīca) perspektīvas.
2007. gadā divas LKrA studentes (Anna Rācenāja un Ilze Saka) piedalījās EZA rīkotajā
forumā „Jaunatnes sociālais un garīgais portrets Eiropā”, kas notika Vācijā. Šajā Eiropas
Komisijas veidotajā izglītības tīklā sadarbojas visu Eiropas valstu, sociālo kustību, kristīgo
organizāciju, politisko partiju un arodbiedrību pārstāvji. LKrA ir izveidojusies cieša
pētnieciskā sadarbība ar Lūvenas Universitāti (BeĜăija): ar Teoloăijas fakultāti, ar Sociālo
zinātĦu fakultāti un Augstāko darba jautājumu pētniecības institūtu (Higher Institute for
Labour Studies). LKrA rektore ir iekĜauta EZA organizācijas think-tank speciālistu grupā.
6. Teoloăijas doktorantūras studijās LKrA ir saistīta ar Tartu Universitāti, kur studē 3
LKrA mācībspēki.
6. Studiju nodrošinājums un vadība
6.1. Studiju programmas materiāltehniskais un metodiskais nodrošinājums
Studiju programmu nodrošināšanai tiek izmantota šāda materiāli tehniskā bāze, kas
pieejama augstskolas ēkā Jūrmalā, 5. līnijā 3. Ēkā atrodas zinātniskā bibliotēka ar apm.
13 000 grāmatām un lasītavu, auditorijas, gleznošanas darbnīcas, ikonu gleznošanas darbnīca,
studiju daĜa un personāla telpas, kapela un studentu kafejnīca.
Akadēmijas studentu rīcībā ir 16 datori, lāzerprinteris un skeneris:
•

•

•

Datoru klase ar 10 studentu darba vietām, kas aprīkotas ar datoriem:
 Pentium IV 1,8 GHz, RAM 256 MB, HDD 20 GB – 1 gab
 Pentium III 1000 MHz, RAM 256 MB, HDD 20 GB – 9 gab.
Bibliotēka, lasītava ar 14 studentu darba vietām un 6 darba vietām, kas aprīkotas ar
datoriem:
 Athlon XP 2500+, RAM 256 MB, HDD 20 GB – 4 gab.,
 Pentium III 1000 MHz, RAM 256 MB, HDD 20 GB – 2 gab.
Lāzerprinteris HP 2200 – lasītavā, skeneris UMAX Astra 1220U – datorklasē.

Akadēmiskā personāla un darbinieku rīcībā ir 12 datori, 8 printeri un 3 skeneri:
•

12 personālie datori, tai skaitā:
 Intel Core i3/530-2,93, RAM 4GB, HDD 500 GB – 1 gab.,
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 Athlon XP 2500+, RAM 1 GB, HDD 40 GB – 7 gab.,
 Athlon XP 2000+, RAM 1 GB, HDD 250 GB – 1 gab.,
 Pentium 4, 1,8 GHz, RAM 512 MB, HDD 20 GB – 2 gab.,
 DELL Inspiron Mini10 Model PP19S – 1 gab.,
• 9 lāzerprinteri:
 1 – HP Color Laser Jet 4700n,
 1 – HP Color Laser Jet 4500,
 1 – XEROX Phaser 3117,
 1 – HP Laser Jet 2100,
 5 – HP Laser Jet 1010.
• 3 skeneri:
 1 – Canon CanoScan 9950F,
 1 – HP Scanjet 4400C,
 1 – HP Scanjet 3770.
Visi akadēmijas datori saslēgti lokālajā tīklā Ethernet 100 Mb/s un tiem ir pieejams
Internets, izmantojot Lattelecom DSL 6 Mbit/s pastāvīgo pieslēgumu. Studentiem lasītavā,
izmantojot ASUS Wireless Router RT-N12, ir izveidots Interneta bezvadu piekĜuves punkts
802.11n Draft2 ar ātrumu līdz 300 Mb/s, kas nodrošina Interneta lietošanu no studenta
personīgā portatīvā datora vai komunikatora.
Akadēmijai ir reăistrēts domēnvārds kra.lv un mājas lapas adrese ir www.kra.lv, kā arī 20
e-pasta adreses akadēmijas struktūrvienībām ar adresi lietotājs@kra.lv.
Kopēšanas darbu izpildei mācību procesa nodrošināšanai un studentu vajadzībām tiek
lietoti kopējamie aparāti: Kyocera KM-4530 (kopē 45 A4 lapas/min) un Konica 7045.
Mācību procesa nodrošināšanai izmanto video projektoru Panasonic PT-LM1E-C un
portatīvo datoru HP Compaq nx9020, projektoru-Handy Image Presenter Flex Vision TFV300, kodoskopu, DVD/CD atskaĦotāju XORO-400Pro, LG DVD Reseiver LH-T7601A ar 5.1
skaĦas skandām, LCD televizoru Sony Vega KLV-17HR2.
TālruĦa un faksa sakariem tiek izmantotas 4 pilsētas telefona līnijas un iekšējā telefona
centrāle PABX 3/8 ERIFOX III-D. Faksa sakarus nodrošina aparāts Infotec 3673.
LKrA studiju nodrošinājums ir konkurētspējīgs, tas atbilst studiju programmā
formulētajiem mērėiem un uzdevumiem. Studentu rīcībā ir kvalitatīvas auditorijas,
Informācijas centrs, Zinātniskā bibliotēka (t.sk. starpbibliotēku abonements), brīvpieejas
lasītava, divas datorlasītavas studijām, studijām nepieciešamo materiālu pavairošanas un
iesiešanas iespējas. Ir pieslēgums interneta tīklam un tiešsaistes datu bāzēm: www.nozare.lv,
EBSCO (angĜu valodā), LURSOFT, LETA, NAIS, Rubricon, ProQuest, SAGE, Science
Direct, Science Online, Springer Link, SIAM Journal Online, Britannica Online Academic
Edition u.c. Studentiem un mācībspēkiem ir nodrošinātas iespējas izmantot neierobežotu
informācijas daudzumu, kā arī CD-ROM datu bāzes. Bibliotēkas fonds tiek bagātināts un
papildināts ar jauniem izdevumiem, kas aktuāli studiju programmai. Bibliotēkā pieejami
kompendiji – katrā studiju programmas kursā. Tie palīdz sagatavoties semināru nodarbībām
vai praktiskajam patstāvīgajam darbam, ja students nav bijis kursa koordinācijas lekcijās.
Regulāri tiek izdoti mācībspēku metodiskie materiāli, kas pieejami Bibliotēkā. Materiāli
tiek izdoti saskaĦā ar LKrA akadēmiskā un metodiskā darba kalendāro plānu (var iepazīties
LKrA Bibliotēkā).
6.2. Studiju programmas īstenošanas materiāltehniskās un informatīvās
bāzes attīstības plāns
Studiju programmas materiāli tehniskā bāze tiek pilnīgota saskaĦā ar semestra „LKrA
zinātniskās, izglītības un materiāli tehniskās attīstības plānu”, ko apstiprina Senāts un saskaĦā
ar kuru notiek visas plānotās aktivitātes. Materiāli tehniskais studiju nodrošinājums
augstskolā ir labs un tiek atjaunināts pēc vajadzības un atbilstošiem mācībspēku ieteikumiem.
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6.3. ZiĦas par studiju programmas vadību
Studiju programmas norise tiek īstenota saskaĦā ar Senāta apstiprinātu „Nolikumu par
studiju programmas vadību”. Tā galvenais nosacījums ir:
1. Dr.theol. akadēmiskais grāds studiju programmas vadītājam,
2. Studiju programmas attīstības kvalitātes ziĦojumi Senātā,
3. Vismaz binacionāla studiju programmas procesa salīdzināšana starp Eiropas
augstskolām, lai īstenotu BoloĦas procesa uzdevumus programmā attiecībā uz
kvalitātes kritērijiem,
4. Studiju rezultātu, pētniecības kompetenču apguves monitorings ir studiju programmas
vadītāja uzdevums, sadarbībā ar studējošiem un visiem programmā iesaistītajiem
mācībspēkiem.
7. Studējošie
7.1. Studējošo skaits programmā kopš iepriekšējās akreditācijas – 72
7.2. Absolventu skaits kopš iepriekšējās akreditācijas - 24
7.3. Studējošo aptaujas un to analīze
Studējošo aptaujas norit regulāri katra semestra noslēgumā. To apkopotos rezultātus
analizē LKrA Senāts, jo studējošo aptaujas ir viena sadaĜa LKrA darba kvalitātes kontrolē un
nodrošināšanā.
Ar studējošo aptaujām var iepazīties LKrA Studiju daĜā.

7.4. Absolventu aptaujas un to analīze
Absolventu aptaujas ir pieejamas LKrA Studiju daĜā (2007./08.; par 2009./10. māc.g.
absolventiem aptauju nav).
7.5. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā
Studējošo līdzdalība studiju procesā notiek:
1. Caur uz studentu centrētu izglītības procesu augstskolā un SPP iesaisti stratēăisko
prioritāšu noteikšanā, kvalitātes vērtēšanā,
2. Ar skaidri definētiem mācīšanās un pētniecības kvalitātes noteikumiem LKrA,
3. Caur „kompetences konferencēm” mācību gada noslēgumā, kur maăistrantūrā
studējošie parāda, ka kompetence ir radošs zināšanu un prasmju demonstrējums
zinātnes galvenajā virzienā un apakšvirzienos,
4. Ar semestra socioloăiskajām aptaujām par studiju procesu, ar šo aptauju analīzi,
5. Ar piedalīšanos LKrA Senāta sēdēs un kvalitātes novērtēšanas grupā,
6. Ar LKrA studējošo pašpārvaldi, ko regulē „LKrA studējošo pašpārvaldes nolikums”,
7. Ar piedalīšanos rīta un vakara svētbrīžos, kas Ĝoti harmonizē mācībspēku un studentu
vienotību,
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8. Ar caurspīdīgumu augstskolas kultūruzstādījumā, ar semestra noslēguma sanāksmēm
– tikšanās ar augstskolas vadību un Akadēmijas misijas un stratēăijas pārrunāšanu un
pārpratumu noskaidrošanu, tādējādi uzturot abpusēji ieinteresētu saikni.
8. Akadēmiskais personāls
8.1. Akadēmiskā personāla uzskaitījums
Uzvārds,
vārds

Amats

1.

Astra
Dannenfelte

Asociētā
profesore

2.

Olafs
Brūvers

Asociētais
profesors

3.

Ilmārs
Hiršs-Iršs

Asociētais
profesors

Nr.

4.

Klauss
Kīslings

Profesors

5.

Niku
Dumitrašku

Profesors

6.

Joans Kirila

Profesors

Izglītība

Zinātniskais Plānotie studiju kursi Attiec. ar
vai
augstakad. grāds
skolu1
Rostokas Universitātes
Dr. theol.
Seminārs teoloăijas un
(1)
(Vācija) Teoloăijas
sociālo/humanitāro
fakultāte, doktors teoloăijā
zinātĦu starpdisciplinā(2008)
rās studijās
Fuller Theological
Dr. theol.
Ievads teoloăijas
(1)
Seminary (Kalifornija,
diskursā
ASV), misijas zinātĦu
doktors (1993); misijas
zinātĦu maăistrs (1982)
Tartu Universitātes
Dr. theol.
Jaunās Derības grieėu
(1)
Teoloăijas fakult., doktors
valoda
teoloăijā (2003)
LU Teoloăijas fakultāte,
maăistrs teoloăijā un
reliăiju zinātnē (1996)
Tībingenas Universitāte,
Dr. habil. theol.,Integratīvās teoloăijas
habilitācija teoloăijā (2004) Dr. psych.
metode
Dipl. Psych.
Bernes Universitāte
(sertificēts
(Šveice), promocija
psihologs)
(doktors) psiholoăijā
(1997); Fribourg
Universitāte (Šveice),
promocija (doktors)
teoloăijā (2001)
Klīniskā psihologa un
psihoterapeita diploms
(1996)
Sibiu Universitāte
(Rumānija) „Andrei
Saguna” Ortodoksālās
teoloăijas fakultāte,
doktors teoloăijā (1999)
Sibiu Universitāte
(Rumānija), Ortodoksālās
teol. fakultāte, doktors
teoloăijā (1999)
“Babeş – Bolyai”
Universitāte (Kluž
Napoka, Rumānija),

1

(1) – ievēlēts; (2) – pieĦemts darbā uz laiku
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Dr .theol.

Dr. theol.,
priesteris

(2)

Patristika (Bizantijas
(2)
periods, grieėu
patristika)
Sinerăiskā antropoloăija
patristikā
Patristiskās ekseăēzes
(2)
skolas
Agrīnā monasticisma
literatūra

Nr.

Uzvārds,
vārds

Amats

7.

Viljams Bells

Docents

8.

Didzis Stilve

Docents

9.

Metropolīts
Aleksandrs
(Kudrjašovs)
10. Skaidrīte
Gūtmane

Docents

Asociētā
profesore

11. Jānis Nameisis Asociētais
Vējš
profesors

12. Silvija
Jākobsone

Asociētā
Profesore

13. Guntis Dišlers Docents

14. Dace Dolace

15. Aleksandrs
ŠabeĜĦiks

Docente

Docents

Izglītība

Vēstures un filozofijas
fakultāte, dokt. kursi
mūsdienu vēsturē (1996)
Northwest Graduate
School (Sietla, ASV),
doktors teoloăijā (2003)
Fortveinas Konkordijas
teoloăiskais seminārs
(ASV), doktors teoloăijā
(2007)

Zinātniskais
vai
akad. grāds

Dr. theol.,
Dr. honoris
causa LKrA
Dr. theol.

LU Teoloăijas fakultāte,
maăistrs (1999) un
bakalaurs (1997) teoloăijā
Maskavas Garīgais
Dr. honoris
seminārs, priestera
causa LKrA
izglītība (1989)
Dr. philol.
Latvijas ZinātĦu akad.
Literatūras, folkloras un
mākslas institūts, doktora
grāds filoloăijā (1992)

Plānotie studiju kursi Attiec. ar
augstskolu1

Patristiskās ekseăēzes
skolas

(1)

Bioētika
Seminārs teoloăijas un
sociālo/humanitāro
zinātĦu starpdisciplinārās studijās

(1)

Seminārs dogmatiskajā
(konciliārajā) teoloăijā

(1)

Integratīvās teoloăijas
metode
Ortodoksālā pedagoăija

(1)

Latvijas ZinātĦu akad.
Valodas un literatūras
institūts, zinātĦu kandidāta
grāds filoloăijā (1980)
ViĜĦas Valsts Universitāte, Dr. habil. phil. Reliăijas problemātika
doktors filozofijas zinātnēs
modernajā filozofijā
(1990); habilitācija (1992)
Intelektuālās tradīcijas
Eiropas vēsturē
Latvijas Mākslas
Mag. art.
Ikonogrāfija judeokristīgajā tradīcijā
akadēmija, maăistra grāds
viz. plastiskajā mākslā
(2003)
Latvijas Mākslas
akadēmija, māksl.
gleznotāja pedagoga
kvalifikācija (1973)
Teol. doktorants Tartu
Universitātē
Latvijas Kristīgā
akadēmija, maăistrs
teoloăijā un rel. zinātnē
(2005)
Teol. doktorante Tartu
Universitātē
Latvijas Kristīgā
akadēmija, maăistrs
teoloăijā (2001)
Maskavas Garīgā
akadēmija, maăistrs
teoloăijā (1995)
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(1)

(1)

Teoloăijas
doktorants,
Mag. theol.

Seminārs Vecajā Derībā (1)

Teoloăijas
doktorante,
Mag. theol.

Sinerăiskā antropoloăija (1)
patristikā

Mag. theol.,
priesteris

Seminārs Jaunajā Derībā (1)
Ikonogrāfija judeokristīgajā tradīcijā

Nr.

Uzvārds,
vārds

Amats

Izglītība

Zinātniskais
vai
akad. grāds

Plānotie studiju kursi Attiec. ar
augstskolu1

Maskavas Garīgais
seminārs, priestera
izglītība un bakalaurs
teoloăijā (1991)

8.2. Sadalījums pēc akadēmiskās kvalifikācijas
Studiju programmā iesaistītie akadēmiskie darbinieki:
Kvalifikācija
Skaits
Profesori
3
Asociētie profesori
6
Docenti
6
Lektori
Kopā 15

Kvalifikācija
Profesori
Asociētie profesori
Docenti

%
20
40
40
0
100

No tiem LKrA ievēlētais akadēmiskais personāls:
Skaits
%
0
6
50
6
50
Kopā 12

100

Ar doktora grādu pamatnozarē (Dr.theol.) strādā 6 mācībspēki: O.Brūveris, K.Kīslings,
J.Čirila, I.Hiršs, N.Dumitrašku, A.Danenfelte, D.Stilve.
80 % no studiju programmas īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla ir ievēlēti
LKrA, kas atbilst MK noteikumu Nr. 821 noteikumu par „Augstskolu, koledžu un augstākās
izglītības programmu akreditācijas kārtība” prasībai par to, ka augstākās izglītības
programmā, neietverot augstākās izglītības programmas izvēles daĜas, prakšu, gala
pārbaudījumu un valsts pārbaudījumu īstenošanu, jāstrādā vismaz 50 % no ievēlētā
akadēmiskā personāla.
Akadēmiskā personāla kvalifikācijas celšana
Kvalifikācijas celšana notiek:
1. SaskaĦā ar vienoto LKrA Stratēăisko plānu katram mācību gadam,
2. ERASMUS Intensīvajām programmām,
3. Iesaistīšanos un koordinētu plānveidīgu darbību Starptautiskajā starpaugstskolu
akadēmiskās pētniecības padomē,
4. ERASMUS mācībspēku mobilitātē,
5. Trim mācībspēku (M.Solovejam, G.Dišleram, D.Dolacei) kvalifikācijas celšana
notiek caur studijām teoloăijas doktorantūrā,
6. Kvalifikācijas celšana notiek teoloăijas maăistriem un teoloăijas doktorantūras
studentiem kopā ar starptautiski atzītu speciālistu, teoloăijas profesoru strādājot
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tandēmā pie viena mācību kursa docēšanas, kā arī tulkojot attiecīgā viesprofesora
lekciju kompendijus studentu vajadzībām,
7. LKrA uzskata, ka ortodoksālajā teoloăijā Latvijā ir mācībspēku deficīts. Lai gan tā ir
teoloăijas koncepcija ar pašām senākajām baznīcvēsturiskajām un kristīgās teoloăijas
saknēm, Latvijā šādu teologu praktiski nav. Pieci LKrA teoloăijas maăistra studijas
beigušie turpina studijas doktorantūrā tieši ortodoksālās teoloăijas virzienā. LKrA
iegulda lielas pūles, lai tiktu aizstāvētas doktora disertācijas ar ortodoksālo teoloăiju
saistītās jomās,
8. Mācībspēku kvalifikācijas celšana norit arī, strādājot Latvijas Pareizticīgās Baznīcas
Teoloăiskās literatūras tulkošanas komisijā.
Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un attīstības politika
Studiju programmas mērėi tiek realizēti, pateicoties LKrA akadēmisko spēku resursam,
viesprofesoru piesaistei, labai sadarbībai ar mācībspēkiem no citām Latvijas augstskolām,
mācībspēkiem no tām ES augstskolām, kuras pārstāvētas Starptautiskajā starpaugstskolu
akadēmiskās pētniecības padomē, tādējādi veidojot EK normatīvajos dokumentos akcentētos
konsorcijus starpdisciplinārai pētniecībai.
9.

Akadēmiskā personāla zinātniskās biogrāfijas skat. Pielikumā Nr. 6, 44.lpp

9.1. zinātniskā darbība un publikācijas pēdējo piecu gadu laikā skat.
Pielikumā Nr. 7, 64.lpp

9.2. Doktora un maăistra darbu izstrāde
Docētājs
Mag. theol.
Dace Dolace
Mag. theol.
Guntis Dišlers

Doktora studiju vieta un disertācijas tēma
Tartu universitātes doktorantūra teoloăijā
Promocijas darba tēma: Stratēăiskās praktiskās teoloăijas
eklezioloăiskā dimensija (angĜu valodā)
Tartu Universitātes doktorantūra teoloăijā
Promocijas darba tēma: Anikonisms Vecajā Derībā (angĜu valodā)

9.3. Piedalīšanās starptautiskos pētniecības projektos
Profesore S. Gūtmane ir LKrA zinātniskās koncepcijas radītāja un stratēăiskās
īstenošanas vadītāja, kā arī Teoloăijas bakaulaura un maăistra studiju programmas
koncepcijas autore; Starptautiskās Starpaugstskolu akadēmiskās pētniecības padomes vadītāja
LKrA, Latvijas Sociālā dialoga Izglītības centra dibinātāja, vadošā pētniece; Latvijas
Starpaugstskolu sociālā darba Tālākizglītības centra locekle; starptautiski recenzējamā
zinātnisko rakstu krājuma „Latvijas Kristīgās akadēmijas Zinātniskie raksti” galvenā
redaktore; Starptautiski citējamā Sammelweis Universitātes (Ungārija) Zinātnisko rakstu
krājuma Journal of Mental Health redkolēăijas locekle, SHUV starpdisciplinārā pētnieciskā
institūta (Sietla, ASV) vecākā pētniece (Senior Fellow), kā arī Sociālo darbinieku Speciālistu
padomes locekle LR Labklājības ministrijā un LR Izglītības un zinātnes ministrijas
Vērtīborientācijas padomes locekle.
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Sadarbībā ar Eiropas Komisijas organizāciju EZA (Eiropas Centru DarbaĦēmēju
jautājumos) (Vācija), kas ir starptautisks izglītības darba centrs sociālā dialoga
starpdisciplinaritātes jautājumos un par kuras dalīboganizāciju LKrA tiks uzĦemta
2010./2011. gadā, profesore S. Gūtmane ir piedalījusies EZA starptautiskajā seminārā un
Ăenerālajā asamblejā Lisabonā „Eiropas sociālā dialoga un sociālās politikas mezglu punkti”,
kur LKrA EZAs tīkla organizācijā ir izstrādājusi pētniecisku starpdisciplināru ziĦojumu
„Nodarbinātības stratēăija Eiropā: Lisabonas stratēăijas lokālās dimensijas analīze”, kas tika
prezentēts Lisabonā 2008. g. 20.-23. oktobrī un galēji izstrādāts 2010. g. 18.-19. jūnijā
sadarbībā ar Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību (LBAS) un tās ăenerālsekretāru Pēteri
Krīgeru.
Dalība sekojošos starptautiskos pētniecības projektos: Starpaugstskolu NORDPLUS
teoloăijas starpdisciplinārā projekta “Climate Symbols in Arts and Theology” izstrādes autore
un vadītāja (projekta darbības laiks: 2010.-2015. g.); Starptautiskā ERASMUS Mūžizglītības
Intensīvās Programmas “Sociālas ekonomijas galvenie virzieni: problēmas risinājumi” (2010)
projekta zinātniskā vadītāja; Starptautiskais pētniecības projekts „Nodarbinātības stratēăija
Eiropā: Lisabona stratēăijas lokālās dimensijas analīze” sadarbībā ar Eiropas Centru
darbaĦēmēju jautājumos (EZA) (2009-2011); ES Inovāciju pārneses projekts „Inovatīvais
karitatīvais sociālais darbs: tehnoloăijas sabiedrības kohēzijai / Innovative Caritative Social
Work: Technologies for Cohesion of Society” (2009) zinātniskā vadītāja; CULTURE
programmas (2007-2013) projekta „Intercultural Dialogue: Sacred Elements of the European
National Art” zinātniskā vadītāja (līg.nr. 2008-2248/001); Starptautiskā ERASMUS
Mūžizglītības programmas Intensīvās programmas projekta “Inovācijas: Eiropas Sociālā
Dialoga galvenās tēmas (sociālā darba izglītības programmas attīstība) (2007-2009)
zinātniskā vadītāja (dalībvalstis: Latvija (LKrA); Igaunija (Tartu Univ.); Bulgārija (Sofia St.
Climent Ohridski Univ.); Rumānija (Babes-Bolyai Univ.); EZA projekts kopā ar BeĜăijas,
Nīderlandes, Igaunijas un Lietuvas EZA organizācijām „Mūsdienu sievietes darba un dzīves
psiholoăiskā vide: līdzības un atšėirības starp ES valstīm”; SHUV starpdisciplinārā
pētnieciskā institūta (Sietla, ASV) pētniecības projekts “Rekonsiliācijas projekts
Austrumeiropā (cilvēktiesības un teoloăija)” koordinatore LKrA un vecākā pētniece (Senior
Fellow); VETURI starptautiskā pētniecības projekta „Ekumēniskā izglītība, diakonija un
sociālā darbība” zinātniskā vadītāja Latvijā (sadarbībā ar Somijas, Īrijas, Rumānijas,
Ungārijas, Čehijas un Igaunijas speciālistiem) (kopš 2001. g.).
A. Dannenfelte ir Starptautiskās Starpaugstskolu akadēmiskās pētniecības padomes
locekle LKrA un ir iesaistīta pētniecībā, kas nodarbojas ar bērnu priekšstatiem par Dievu un
viĦu attiecībām ar Dievu, kā arī pamatskolas vecuma bērnu koncepta par Dievu veidošanās,
mijiedarbojoties ar bērnu paškonceptu, viĦu dzīves un pasaules uztveri.
O. Brūvers ir Starptautiskās Starpaugstskolu akadēmiskās pētniecības padomes
loceklis LKrA un LKrA Starptautiskā ERASMUS Mūžizglītības programmas Intensīvās
programmas projekta “Sociālas ekonomijas galvenie virzieni: problēmas risinājumi” (2010)
darba grupas vadītājs, kā arī Latvijas Sociālā dialoga izglītības centra pētnieks.
I. Hiršs-Iršs ir Starptautiskās Starpaugstskolu akadēmiskās pētniecības padomes
loceklis (LKrA) un darbojas kā eksperts Bībeles tulkošanas komisijas Jaunās Derības darba
grupā.
K. Kīslings darbojas sekojošos pētniecības projektos: praktiskās teoloăijas jomā –
pētniecības virziena „Weltkirchliche Arbeit heute für morgen. Wissenschaftliche Studie in
Gemeinden deutscher Diözesen“ vadīšana Vācijas Bīskapu konferences (der Deutschen
Bischofskonferenz), Vācijas diecēžu un katoĜu organizāciju „Hilfswerke Adveniat”, „Caritas
international”, „Kindermissionswerk”, „Missio Aachen und München”, „Misereor” un
„Renovabis” organizētā projekta „Zur Zukunft der weltkirchlichen Arbeit in Deutschland“
ietvaros; diakonijas (karitatīvās kalpošanas) teoloăijas jomā – „Pro Diakonia“: RotenburgasŠtutgartes diecēzes un Rotenburgas-Štutgartes „Caritasverband“ sadarbības projekts:
diakonijas izglītības projekta zinātniskā vadība un pārraudzība (Pētnieciskā projekta „Pro
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Diakonia Latina“ (LatīĦamerikas diakonāts) vadīšana sadarbībā ar Rotenburgas-Štutgartes
diecēzi 2006.-2007. g., un „Pro Diakonia Africana“ (Dienvidāfrikas diakonāts) vadīšana
sadarbībā ar Rotenburgas-Štutgartes diecēzi kopš 2008. g.).
K. Kīslings ir arī Starptautiskās Starpaugstskolu akadēmiskās pētniecības padomes
loceklis LKrA un starptautiski recenzējamā zinātnisko rakstu krājuma „Latvija Kristīgās
akadēmijas Zinātniskie raksti” redakcijas kolēăijas loceklis. Īpaša K. Kīslinga zinātniskās
darbības joma ir teoloăijas un sociālo & humanitāro zinātĦu starpdisciplinārās pētniecības
metodoloăijas, kā arī karitātes teoloăijas un karitatīvā darba stratēăijas izstrāde.
J. Kirila ir vadītājs starptautiskai izpētes programmai (grantam) „Bībele un
multikulturālisms Transsilvānijā Eiropas 16.-20. gadsimta ekseăēzes kontekstā”. ViĦa
pētījumu tēmas starptautiskos pētniecības projektos saistītas ar Eiropas dimensiju rumāĦu
teoloăiskajā diskursā, dilaoga teoloăiju, bibliskās antropoloăijas tēmām, un Bībeles
eksegētisko paradigmu.
V. Bells ir SHUV starpdisciplinārā pētnieciskā institūta (Sietla, ASV) projekta
“Rekonsiliācijas projekts Austrumeiropā (cilvēktiesības un teoloăija)” vadītājs un
koordinators sadarbībā ar LKrA; Starptautiskās Starpaugstskolu akadēmiskās pētniecības
padomes loceklis LKrA un starptautiski recenzējamā zinātnisko rakstu krājuma „Latvijas
Kristīgās akadēmijas Zinātniskie raksti” redakcijas kolēăijas loceklis, kā arī starptautiskā
Bībeles Studiju centra (The Center for Biblical Studies) izveidotājs un vadītājs LKrA (kopš
2002. g.).
D. Stilve 2005.-2007. gadā piedalījies Fortveinas Teoloăiskā semināra (Indiāna, ASV)
organizētajā pētījumā par teoloăijas kontekstualizāciju misionāras vides apstākĜos. Tēma
izvērsta doktora disertācijā (2008) Theological and Missiological Implications of
Contextualization: Interdisciplinary Analyses of the Concept of Context (Fort Wayne, IN.
2008).
LPB Metropolīts Aleksandrs (Kudrjašovs) ir Starptautiskā ERASMUS Mūžizglītības
programmas Intensīvās Programmas projekta “Sociālas ekonomijas galvenie virzieni:
problēmas risinājumi” (2010) LKrA darba grupas loceklis un teoloăiskais konsultants, kā arī
Starptautiskās Starpaugstskolu akadēmiskās pētniecības padomes goda loceklis LKrA.
J. N. Vējš ir piedalījies starptautiskā ERASMUS Mūžizglītības programmas
pētniecības projektā “Central Themes of European Social Dialogue” (2007) kā darba grupas
loceklis (pētniecības tēma: Sociālā politika un Eiropas ideja), kā arī ir Starptautiskās
Starpaugstskolu akadēmiskās pētniecības padomes loceklis (LKrA) un starptautiski
recenzējamā zinātnisko rakstu krājuma „Latvijas Kristīgās akadēmijas Zinātniskie raksti”
redakcijas kolēăijas loceklis.
S. Jākobsone piedalās vairākos Latvijas Kristīgās akadēmijas starptautiskajos
projektos: Eiropas Komisijas programmas „Kultūra 2007-2013” starptautiskais projekts
„Starpkultūru Dialogs: Eiropas nacionālās mākslas sakrālie elementi” kā darba grupas
vadītāja, 2008. g. novembrī organizētās izstādes „Māksla Baznīcas tradīcijas gaismā” (11.11.12.14.2008.) Melngalvju namā organizētāja un kuratore (sadarbībā ar Latvijas un Krievijas
Pareizticīgo Baznīcu).
G. Dišlers ir tarptautiskās Starpaugstskolu akadēmiskās pētniecības padomes loceklis
LKrA un Latvijas Sociālā dialoga Izglītības centra pētnieks. Iesaistīts sekojošos pētniecības
projektos: Starptautiskā projekta ERASMUS Mūžizglītības Intensīvās Programmas “Sociālas
ekonomijas galvenie virzieni: problēmas risinājumi” (2010) darba grupas loceklis;
Starptautiskā pētniecības projekta ERASMUS Mūžizglītības Intensīvā Progrmmā
„Innovations: Central Themes of European Social Dialogue (2007-2008) (dalības valstis:
Latvija (LKrA); Igaunija (Tartu Univ.); Bulgārija (Sofia St. Climent Ohridski Univ.);
Univ.);
Starptautiskā sociālās
pētniecības
projektā
Rumānija (Babes-Bolyai
SOCRATES/GRUNDTVIG projekta „The Role of Religion in the Reconciliation between
Conflicting groups in Society” darba grupas loceklis (dalībnieki no Zviedrijas Mullsjo un
Sundsgārtenas augstskolām, kā arī no Belfāstas ECONI, papildus vēl jauni dalībnieki no
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Somijas un Grieėijas); Starptautiskā Pasaules Baznīcu padomes ECEN projekta
„Ekoteoloăija” darba grupas loceklis.
D. Dolace ir Starptautiskās Starpaugstskolu akadēmiskās pētniecības padomes locekle
LKrA. Latvijas Starpaugstskolu sociālā darba Tālākizglītības centra (LSSDTC) locekle,
Latvijas Sociālā dialoga Izglītības centra pētniece. Iesaistīta sekojošos pētniecības projektos:
Starptautiskā projekta ERASMUS Mūžizglītības Intensīvās programmas “Sociālas
ekonomijas galvenie virzieni: problēmas risinājumi” (2010) darba grupas locekle;
Starptautiskā projekta ERASMUS Mūžizglītības Intensīvā Programmā „Innovations: Central
Themes of European Social Dialogue (2007-2008) (dalībvalstis: Latvija (LKrA); Igaunija
(Tartu Univ.); Bulgārija (Sofia St. Climent Ohridski Univ.); Rumānija (Babes-Bolyai Univ.).
Pētniecības tēmas: Patristiskā antropoloăija un sociālā darba starpdisciplionaritāte,
Antroploăiskās patoloăijas: Sociālā darba konteksti, Migrācijas politika un ăimenes:
solidaritātes un subsidiaritātes principi; SHUV starpidsiciplinārā pētnieciskā institūta
starptautiskā projekta “Rekonsiliācijas projekts Austrumeiropā (cilvēktiesības un teoloăija)”
darba grupas locekle LKrA (kopš 2006. g.), pētniecības tēmas: Praktiskā teoloăija sociālās
vides kontekstā, Cilvēktiesību un teoloăijas integratīvās perspektīva, Baznīcas sociālo
doktrīnu integrācijā sociālajā vidē; Sarptautiskā YOUTH programmas projekta „Jaunatnes
darba attīstības projekts Austrumeiropā (2006-2007)” zinātniskā vadītāja (projektā iesaistītās
valstis un to institūcijas: Somija (DIAK); Latvija (LKrA); Igaunija (Lutheran Theological
Institute); Slovākija (Bible School in Martin); Krievija (Ingrijas Baznīca).
A. ŠabeĜĦiks ir Starptautiskās Starpaugstskolu akadēmiskās pētniecības padomes
locekĜi LKrA, kā arī teoloăiskie konsultanti LKrA Starptautiskā projekta ERASMUS
Mūžizglītības Intensīvās programmas “Sociālas ekonomijas galvenie virzieni: problēmas
risinājumi” (2010) projektam, darba grupas locekĜi.

10.

Kvalitātes nodrošināšanas sistēma
Studiju programmas kvalitātes nodrošināšanas sistēma izriet no visas augstskolas
kopdarba kvalitātes kultūras: tā ietver stabilu organizatorisko struktūru un labi funkcionējošu
ikdienas darba kārtību.
Studiju programmas kvalitātes nodrošināšana aptver ciklu:
Plānot → Veikt → Pārbaudīt → Rīkoties tālāk.
Studiju programmas kvalitāti augstskolā vērtē pēc noteiktiem Senāta apstiprinātiem
kvalitātes rezultātu indikatoriem.
Kvalitātes stratēăisko kontroli veic Senāta apstiprināta kvalitātes pašnovērtēšanas grupa,
ko veido Studiju programmas direktors, 1 akadēmiskais pārstāvis, 1 studējošais, 1 darba
devēju pārstāvis.
Kvalitātes pašnovērtējums norit pēc 5 dimensiju metodoloăijas:
1. Studiju programmas ikgadējā organizācija,
2. Studiju rezultāti (trūkumu cēloĦi un to novēršana),
3. Studiju programmas resursi un sniegtie pakalpojumi,
4. Pats mācīšanās process,
5. Studiju programmas vajadzību un mērėu sasniegšanas kvalitāte.
Būtiskākā studiju kvalitātes pārbaudes daĜa ir iekšējā atgriezeniskā saite (neformālā
kontrole). Tās pamats ir mācībspēku pašnovērtējuma un studentu vērtējuma analīze par
augstskolā veikto darbu. To īsteno ar ik semestra socioloăisko aptauju, kas balstās
iepriekšminētajā metodoloăijā.
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Ārējo atgriezenisko saiti nodrošina potenciālo darba devēju atsauksmes par studentu
pētniecisko konferenču sniegumu; arī ERASMUS IP un ERASMUS mobilitātes rezultāti.
Kvalitātes nodrošinājumā ietilpst arī datu bāze par studentu profesionālās darbības
uzsākšanas / turpināšanas saturu 3 gadus pēc studiju beigām.
Kvalitātes kontrole LKrA attēlo shēma. (skat. Pielikumā Nr. 8, 88.lpp.)
11.

Kopsavilkums
11.1. Programmas realizācijas stiprās un vājās puses

Stiprās puses
Studenti
• Netiek mācīta teoloăija, tiek mācīti
studenti: studentcetrējums ir prioritārs.
• Kristīgās teoloăijas patiesības izklāsts
saskaĦā ar Baznīcas paradigmu; nav
sholastikas.
• Teoloăijas kā zinātĦu advokātes lomas
uzsvērums starpdisciplinārajā zinātĦu
sadurā.
• Cienā pret sociālo zinātĦu autonomiju,
recepcijas neitralitātes uzsvērums.
• Individuāls mācībspēku darbs ar katru
studentu, studējošo iesaiste pētniecībā.
• Dažādu konfesiju studējošo pozitīvs
mikroklimats augstskolā.
Studiju process
• Uz studiju rezultātu orientēts.
• Studējošo un mācībspēku laba
sadarbība.
• Uz katru studējošās personības
spējām, zināšanām, prasmēm – to
rezultātiem centrēts studiju process.
• Konstants studiju procesa kvalitātes
novērtējums.
• Starptautisku pētnieku un ekspertu
klātbūtne programmā.
• Integrētu mācību kursu izstrāde
programmā.
• Dažādu konfesiju mācībspēku
klātbūtne programmā.
• Uz pētniecību centrēts studiju process.
Akadēmiskais personāls
• Starptautiski atzītu zinātnisko
konsultantu darbība programmā.
• Motivēts, profesionāli augošs
personāls ar ortodoksālās teoloăijas un
starpdisciplināras pētniecības
centrējumu.
• Individuālas konsultanta attiecības

Vājās puses
• Ekonomiskās krīzes dēĜ studējošie
strādā vairākās darba vietās, ir
pārpūlēti, noguruši – cieš viĦu
patstāvīgā darba kvalitāte.
• Zems teoloăijas kā humanitāras
zinātnes prestižs valstī.
• Sabiedrības orientācija nevis uz
izglītotību, bet tirgus vajadzībām.

• Finansiālu apsvērumu dēĜ par maz tiek
publicēti studējošo pētījumi.
• Veikt darbu pie kompendiju
atjaunošanas un e-apmācības materiālu
sagatavošanas.

• Jauno mācībspēku sagatavošanu
vēlētos ātrāku.
• Studiju formu un metožu
daudzveidības realizēšana atsevišėiem
mācībspēkiem nepatīk.
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starp pasniedzējiem un studentiem.
• Zināšanu apguve saistībā ar cilvēka
attieksmes pret Baznīcu veidošana:
saprāta un ticības vienotības koncepts.
• Orientācija uz mūžizglītības vajadzību.
Pārējie faktori
• Laba sadarbība ar tradicionālajām
• Nepietiekošs finansējums
konfesijām.
ekonomiskās krīzes gados.
• Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Rīgas
• Straujās, finansiāli neprognozējamās
un visas Latvijas Metropolīta
pārmaiĦas valstī.
Aleksandra svētības saĦemšana;
kvalitatīva sadarbība ar Latvijas
pareizticīgo baznīcu.

11.2. Studiju programmas attīstības plāns nākamajiem 6 gadiem
Nr Veicamie uzdevumi
.

Priekšlikumi

1.

Papildināt studiju
programmas
akadēmiskos
resursus ar doktora
grāda speciālistiem.

G.Dišlers
D.Dolace
M.Solovejs

2.

Starpdisciplinārā
teoloăiskā
pētniecība, kas ir
atzīta ES kā
perspektīva
teoloăiskās
pētniecības
konsekvence.

Ir attīstāma un
saglabājama.

3.

Turpināt sadarbību
ar Tartu
Universitātes
Teoloăijas fakultāti
un Sociālo zinātĦu
fakultāti; ar
Lūvenas
Universitāti; ar
Babes-Bolyai
Universitāti; ar
Sammelveisas

Turpināt darbu
Akadēmiskās
Pētniecības
padomē un
ERASMUS IP.

Izpild
es
laiks
2012.
g.
2014.
g.
2014.
g.
2010.
–
2016.
g.

Atbildīgais
par izpildi

Izpildes
novērtējums

G.Dišlers
D.Dolace
M.Solovejs

Disertācijas
aizstāvēšana.

Visi
mācībspēki

• Jaunu
starpdisciplin
āru
pētniecisko
projektu
īstenošana.
• Veids, kā
vairāk iesaistīt
attiecīgo
nozaru
speciālistus.
• Studiju
programmu
pētnieciskā
atjaunošana.
• Zinātnisko
Rakstu
izdošana.
• Studējošo
iesaiste
pētniecībā.

2010.- S.Gūtmane
2016. u.c.
g.
mācībspēki
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4.

5.

6.

Universitāti.
Publicēt
mācībspēku
monogrāfiju
„Karitatīvais
sociālais darbs:
Metodoloăijas
aspekti”.

Veidot teoloăijas un
karitatīvā sociālā
darba un
ikonogrāfijas
starpdisciplināru
„zinātnes veikalu” –
tīklu, kas apmainās
ar pieredzi,
pētniecības atziĦām
un know-how
ekspertīzi.
Regulāri papildināt
LKrA Zinātniskās
bibliotēkas
krājumus.

7.

Regulāri analizēt
studiju programmas
vajadzību un mērėu
sasniegšanas
kvalitāti.

8.

Izstrādāt un regulāri
uzlabot mācību
kursu aprakstus.

9.

Teoloăijas maăistra
studiju programmu
attīstīt kā pamatu
tālākām studijām

Panākt
ortodoksālās
teoloăijas
paradigmas un
sociālā darba
starpdisciplināru
pētniecību,
veicināt
studentu iesaisti
pētniecībā.
PadziĜināt,
precizēt
teoloăijas
starpdisciplinārā
s nostādnes un
metodoloăiju.
Īstenot uz
ERASMUS
Intensīvās
programmas
bāzes.

Atjaunot
bibliotēkas
resursus studiju
programmu
virzienos.
Nodrošināt ik
semestra / ik
mācību gada
studentu un
mācībspēku
socioloăiskās
aptaujas.
Attīstīt
mācībspēkos
dziĜāku un uz
studentu un
studiju rezultātu
orientētu
skatījumu.

2012.
g.
maijā

S.Gūtmane

Monogrāfijas
publicēšana.

Katru
mācīb
u
gadu.

S.Gūtmane
un
partneraugsts
kolu
pārstāvji

Efektīva
metode, kā
studiju
programmu
balstīt
pētniecībā.

Nepār G.Dišlers
traukti
.

Bibliotēkas
fondu
palielinājums.

Katru
semes
tri.

Labs veids, kā
regulāri
precizēt darba
kvalitātes
rādītājus.

Studiju daĜa

Nepār Visi
traukti mācībspēki
.

Nepār Visi
traukti mācībspēki
.
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• Izvairīties
no
liekvārdības.
• Precīzu
domu labām
idejām un
pieredzei!
Attīstīt
ortodoksālās
teoloăijas
latvisko

doktorantūrā.
10 Izstrādāt kā
.
juridiski, tā saturiski
Akadēmijas
teoloăijas
programmas
sadarbību ar
Latvijas
Pareizticīgās
Baznīcas garīgās
izglītības iestādi –
LPB Semināru.
11 Turpināt darbu LPB
.
Teoloăiskās
literatūras
tulkošanas komisijā,
veikt Austrumu
Baznīcas tēvu
tekstu latviskošanu
(saskaĦā ar LPB un
LKrA Tulkošanas
komisijas darba
plānu).

Iesaistīties LPB
garīdznieku un
laju izglītības
stratēăijā.

Līdz
2011./
12.m.
g.

S.Gūtmane
un LPB
Metropolīts
Aleksandrs,
LPB Sinodes
sekretārs
J.Sičevskis

Katru
gadu.

S.Gūtmane,
D.Dolace,
M.Solovejs,
G.Dišlers
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paradigmu.
Labs veids, kā
abpusēji
bagātināties.

Tulkojumu
publicēšana.

PIELIKUMI
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Pielikums Nr. 2

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

LATVIJAS KRISTĪGĀ AKADĒMIJA
Reă. Nr. 40003129210

5.līnija 3
tālrunis
6775 3360
Bulduri, LV-2010
fakss
6775 1919
Jūrmala, Latvija
e-pasts akademija@kra.lv

Latvijas Krājbankas Jūrmalas filiāle

kods UBALLV2X, konts LV 16UBAL 1801-151120-001

APLIECINĀJUMS

2010. gada 5.jūlijā
Nr. 2-8/43
LR Izglītības un Zinātnes ministrijai

Es, Latvijas Kristīgās akadēmijas rektore, apliecinu, ka akadēmiskajā maăistra studiju
programmā „Teoloăija” 80% akadēmiskā personāla sastāva akadēmiskajos amatos ir ievēlēti
Latvijas Kristīgajā akadēmijā.
Ievēlējuma pamatojums ir atrodams Senāta sēžu protokolos un pasniedzēju
parakstītos apliecinājuma dokumentos, kas atrodas Personāla daĜā.

Ar cieĦu,
Latvijas Kristīgās akadēmijas
rektore

S.Gūtmane
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Pielikums Nr.3
Akadēmiskā
personāla
pētnieciskā darbība
Akadēmiskais
personāls
Starptautiska starpaugstskolu akadēmiskās Pētnieciskā padome
SENĀTS
↓
LKRA PĒTNIECISKAIS VIRZIENS:
1. Teoloăijas un sociālo zinātĦu starpdisciplinaritāte:

Integratīvās teoloăijas metode.
2. Ortodoksālās Baznīcas teoloăija:
a) Pētnieciskie projekti,
b) Akadēmiska satura literatūras tulkojumi,
c) LKrA Zinātniskie Raksti,
d) Darbs LPB Tulkošanas komisijā.

Starpdisciplinārās pētniecības tēmu
piedāvājumi
STUDIJU PROGRAMMA
Integratīvās teoloăijas metodes apguve

Semināru darbi

Pētniecisk
o darbu
konkursi

Studējošo
iesaiste
starptautiskos
pētnieciskos
projektos

Bakalaura
darbi

Studentu
organizētās
starpaugstskolu
konferences
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ERASMUS
Intensīvās
programmas
apmācība
augstskolā

Pielikums Nr. 4
Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība
Akadēmiskā teoloăijas
maăistrantūras
programma
Tiek radīta, veidota un attīstīta
latviskā ikonu teoloăijas skola

Akadēmiskā Bībeles
mākslas programma

Profesionālā Sabiedrisko
attiecību programma

• Komunikācijas ētika
• Komunikācijas morālā
dimensija
• Ētiskā racionālisma un
teoloăijas robežas

Profesionālā Karitatīvā
sociālā darba programma

• Antropoloăiskais pagrieziens
teoloăijā,
• Karitatīvās kohēzijas un
kriostoformiskas kalpošanas
svarīgums profesionālajā
darbībā

Akadēmiskā teoloăijas
bakalaura programma
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Pielikums Nr. 5
Studējošo iesaistīšana pētniecības projektos
LKrA akadēmiskā personāla korporatīvās pētniecības darba plāns
(Zinātniskie Raksti, konferences, monogrāfijas)

Starptautiska starpaugstskolu akadēmiskās Pētniecības Padome
(Nolikums, ES projekti u.c.; EZA, EUROMF)

SENĀTS

Studiju programma

Studējošie

Studentu pētniecisko
darbu konkursi,
prezentācijas
(Rektores prēmija)

Caritas
teoloăija:
epistemoloăija,
teoloăijas,
antropoloăijas,
vēstures
aspekti

Kristīgā
ētika un
sociālā
realitāte

Studējošo iesaistīšana
LKrA Zinātnisko
Rakstu publikācijās

Kristīgā
ētika un
politiskā
ētika

Kristus
Baznīca ap.
Pāvila vēstulēs
(Ortodoksālās
Baznīcas
skatījums)
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Studējošo pētnieciskie darbi ERASMUS IP
starpaugstskolu prezentācijās par aktuālām
teoloăijas un sociālo zinātĦu jomām

Cilvēka
brīvība un
Dieva
nodoms

Ortodoksālās
Baznīcas tēvu
askētisko
traktātu
apguve

Ar
konciliāro
teoloăiju
saistītu
jautājumu
apguve

Pielikums Nr. 6
AKADĒMISKĀ PERSONĀLA ZINĀTNISKĀS BIOGRĀFIJAS

CURRICULUM VITÆ

Astra Dannenfelte (Dannenfeldt)
Adrese: Kurzemes prospekts 62-33 Rīga, LV-1067, Latvija
Mobilais tālr. – 25943125; E – pasts: as-tru@web.de

Personas dati
Izglītība
2002 – 2008
1999 – 2002
1999 un 2001
1995 – 1999

Tālākizglītība
Kopš 2008
2005 – 2007
2002 – 2003

Dzimšanas datums – 1973. gada 29. janvāris (dzim. Jankovska)
Dzimšanas vieta – Tukums
Personas kods – 290173-14102
Studijas Rostokas Universitātes (Vācija) Teoloăijas fakultātē – doktora grāds
teoloăijā
Studijas Latvijas Universitātes Teoloăijas fakultātē – maăistra grāds teoloăijā
un reliăiju zinātnē
Studijas ārzemēs ERASMUS programmas ietvaros, Rostokas Universitātes
(Vācija) Teoloăijas fakultātē
Studijas Latvijas Universitātes Teoloăijas fakultātē – bakalaura grāds teoloăijā
un reliăiju zinātnē

Bibliodrāmas vadītāja tālākizglītības kursi Vācijas Meklenburgas reăiona
EvaĦăēliski-Luteriskās baznīcas izglītības centrā (Ludvigslustē)
Augstskolas didaktikas kusi Rostokas Universitātē (Vācijā), sertifikāts
Vācu valodas padziĜinātie kursi Rostokas Universitātē (Vācijā), valodu centrā,
„TestDaF” sertifikāts

Darba pieredze
Kopš 2010
Kopš 2008
2009 (rudens semestris)
Kopš 2003

1999 – 2003
1998 – 2000
Citas aktivitātes

Bērnu un jauniešu centrs „Rīgas skolēnu pils” – Sociālais pedagogs
Latvijas Kristīgā Akadēmija – docente (nolasītas lekcijas „Reliăiskās attīstības
procesi: Latvijas bērnu pieredze”)
Latvijas Universitāte, Teoloăijas fakultāte – viespasniedzēja (nolasītas lekcijas
„Bibliodrāma”)
Rostokas Universitāte, Teoloăijas fakultāte – zinātniskā līdzstrādniece
pētniecības projektā „Rostokas ilglaicīgais pētījums par bērnu, kuri auguši
pārsvarā nekonfesionālā vidē, priekšstatiem per Dievu un viĦu attiecībām ar
Dievu”
Bērnu un jauniešu centrs „Rīgas skolēnu pils” – kultūras darba organizatore
Bērnu nams „Imanta” – audzinātāja
Starptautiskās Starpaugstskolu akadēmiskās pētniecības padomes locekle
(LKrA)
Dr. theol.

Zinātniskais grāds
Asociētā profesore
Akadēmiskais amats
Valodu zināšanas

Pedagoăiskā darbība

Latviešu valoda – dzimtā valoda
Vācu valoda – Ĝoti labā līmenī
Krievu valoda – labā līmenī
Kopš 2008 – Latvijas Kristīgajā akadēmijā nolasītas lekcijas „Reliăiskās
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(par pēdējiem 6 gadiem)

attīstības procesi: Latvijas bērnu pieredze”, „Attīstības psiholoăija”. Izstrādāts
seminārs teoloăijas un sociālo/humanitāro zinātĦu starpdisciplinaritātē.
2009 (rudens semestris) – Latvijas Universitātes Teoloăijas fakultāte
(Bibliodrāma)
Precējusies

Cita informācija

CURRICULUM VITÆ

Olafs Brūvers
Adrese: Bernātu iela 8,Rīga,LV-1014
Mājas tālr./fakss: 67540368, mob. tālr.: 26511739,
E-pasts: tiesibas@gmail.com
Personas dati

Izglītība
1986 – 1992
1989 – 1990
1980 – 1982
Tālākizglītība
04/04 – 27/06/2005
1979 – 1980
1977 – 1979
Darba pieredze
1995 – līdz šodienai

05/2009 – 01/01/2010
01/2008 – līdz šodienai
04/2008 – līdz šodienai
05/2007 – līdz šodienai
04/2007 – 03/2009
04/2007 – līdz šodienai
09/2007 – līdz šodienai
08/2005 – 08/2006
05/1997 – 06/2005
07/1993 – 05/1997
03/1994 – 09/1994
1985 – 1993

Dzimšanas datums – 1947. gada 26. augusts
Dzimšanas vieta – Rīga, Latvija
Personas kods – 260847-11809
Pilsonība – Latvijas Republikas pilsonis (nav citas valsts pilsonība)
Fullera Teoloăiskais seminārs, Pasadena, Kalifornija, ASV – misijas zinātĦu
doktors (Doctor of Missiology)
Andovera-ĥūtona Teoloăiskais Institūts, Bostona, Masačūsetsa, ASV –
doktora programmas studijas
Fullera Teoloăiskais seminārs, Pasadena, Kalifornija, ASV – misijas zinātĦu
maăistrs (MA in Missiology)
Daugavpils Universitāte – Sertifikāts par profesionālās pilnveides kursiem
„Inovācijas augstākās izglītības sistēmā” (40 st.)
Manfrēda-Evansa skola, Losandželosa, Kalifornija, ASV – angĜu valodas
studijas
Nīderbergas Akadēmija, St. Augustin, Vācija – vācu valodas studijas
Asociētais profesors, docents – Latvijas Kristīgā akadēmija, 5. līnija 3.,
Jūrmala, Latvija. Starptautiskās Starpaugstskolu akadēmiskās pētniecības
padomes un Senāta loceklis LKrA
Docētājs – Latvijas Policijas akadēmija, Ezermalas iela 8, Rīga, Latvija
Latvijas Valsts prezidenta ārštata padomnieks sabiedrības integrācijas
jautājumos, Pils laukums 3, Rīga, Latvija
Valsts prezidenta pārstāvis Sabiedrības Integrācijas Fonda (SIF) Padomē,
SIF Padomes priekšsēdētāja vietnieks, Brīvības bulvāris 40, Rīga, Latvija
Prezidents – Latvijas Sarkanais Krusts, Skolas iela 1, Rīga, Latvija
Izpilddirektors – Latvijas Ārstu Biedrība, Skolas iela 3, Rīga, Latvija
Ētikas Komitejas priekšsēdētājs – Rīgas StradiĦa universitāte, Rīga, Latvija
Docētājs – Rīgas StradiĦa universitāte, Rīga, Latvija
Direktors – Nodibinājums „Partneri”, Rīga, Latvija
Direktors – Valsts cilvēktiesību birojs, Rīga, Latvija
Latvijas Republikas 5. un 6. Saeimas deputāts, Ārlietu Ministrijas
parlamentārais sekretārs, Rīga, Latvija
Cilvēktiesību Valsts ministrs – Latvijas Republikas Ministru kabinets, Rīga,
Latvija
Draudzes mācītājs – Bostonas Latviešu Baptistu draudze, Bostona,
Masačūseta, ASV; Vilimantikas Latviešu Ev. LuterāĦu draudze,
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1976 – 1985

Vilimantika, Konektikuta, ASV
Direktora palīgs – Starptautiskā bēgĜu palīdzības misija („International
Refugee Mission, Inc.” ), Losandželosa, Kalifornija, ASV
Dr. theol. (Doctor of missiology)

Zinātniskais grāds
Asociētais profesors
Akadēmiskais amats
Valodu zināšanas

Sociālās aktivitātes

Pedagoăiskā darbība
(par pēdējiem 6 gadiem)
1995 – līdz šodienai
2007 – līdz šodienai
2009 – 2010
1995 – līdz šodienai

Intereses

Cita informācija

Latviešu valoda – dzimtā valoda
AngĜu valoda – Ĝoti labā līmenī
Vācu valoda – apmierinošā līmenī
Krievu valoda – labā līmenī
1993. gadā pārceĜas no ASV uz pastāvīgu dzīvi Latvijā
1977. gadā ASV Kongresā, Vašingtonā, liecina par cilvēktiesību
pārkāpumiem PSRS
No 1972. līdz 1976. gadam sadarbojies ar vajāto kristiešu aizstāvēšanas
misiju „Hilfsaktion Martyrer Kirche, Inc” un Cilvēktiesību aizstāvēšanas
organizāciju „Gaismas akcija”. Nodarbojies ar informācijas vākšanu,
apkopošanu un nogādāšanu Vācijas Federatīvajā Republikā pa slepeniem
kanāliem. Sniedzis materiālo un cita veida palīdzību par politiskajiem
uzskatiem PSRS varas iestāžu vajātām personām.
Sakarā ar piedalīšanos cilvēktiesību aizstāvības akcijās 1974. gadā
apcietināts un notiesāts uz 6 mēnešiem labošanas darbu nometnē OC78/7,
1976. gada septembrī kopā ar ăimeni tiek izraidīts uz Vācijas Federatīvo
Republiku.
Sagatavoti un izstrādāti daudzi kursi:
Latvijas Kristīgajā akadēmijā – 8
Rīgas StradiĦa universitāte – 5
Latvijas Policijas akadēmija – 5
Bakalaura, maăistra un doktora studiju darbu vadītājs un recenzents
minētajās augstskolās
Brīvajā laikā labprāt lasu zinātniski-tehnisko literatūru, grāmatas par
vēsturi. Patīk apgūt nezināmas lietas, interesē filatēlija, numismātika,
fotogrāfija, arheoloăija...
Mīlu darbu ar cilvēkiem, mūziku, aktīvu atpūtu un būt kopā ar ăimeni
Precējies, ăimenē aug dēls un meita
1981. gadā ASV ordinēts par mācītāju. Kopš tā laika līdz 1992. gadam
kalpojis par mācītāju vairākās latviešu draudzēs ASV

CURRICULUM VITÆ

Ilmārs Hiršs-Iršs
Mājas adrese: Dzelzavas iela 88 – 7, Rīga, LV-1082, Latvija
Mobilais tālr. – 29494698, mājas tālr. – 67584752, darbā – 6722478, 67223052
E – pasts: ildzjur@com.latnet.lv
Personas dati

Dzimšanas datums – 1942. gada 12. oktobris
Dzimšanas vieta – Rīga
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Personas kods – 121042-10714
Izglītība
1998 – 2003
1993 – 1996
1990 – 1993
Tālākizglītība
1992 – 1993
Darba pieredze
2005 – līdz šim laikam
2005 – 2006
1993 – 2002
06/08 – 27/10/2001
2001 – 2002; 2004
1995 – 2002
1993 – 2002
1995 – 2000

Latvijas Valsts Universitātes Teoloăijas fakultāte, Tartu universitāte (Igaunija)
– Teoloăijas doktors
Latvijas Valsts Universitātes Teoloăijas fakultāte – Teoloăijas maăistrs
Vupertāles Teoloăiskā augstskola (Vācija) – Teoloăijas bakalaurs
Vupertāles Teoloăiskā augstskola (Vācija)

Latvijas Kristīgā akadēmija, asociētais profesors
Kristīgās Vadības koledžas direktors
Latvijas Baptistu draudžu savienības ăenerālsekretārs
Minsteres universitāte (Vācija), viesdocents
Latvijas Universitāte, Teoloăijas fakultāte, docētājs
Vispasaules Baptistu Savienības ăenerālpadomes loceklis
Eiropas Baptistu Federācijas ăenerālpadomes loceklis
Vispasaules Baptistu Savienības Teoloăiskās un akadēmiskās izglītības
komitejas loceklis
Latviešu valoda – dzimtā valoda
Valodu zināšanas
Krievu valoda – labā līmenī
Vācu valoda – labā līmenī
AngĜu valoda – apmierinoši
Sengrieėu valoda – labi
Prasmes un kompetences Datorprasmes – labas
Labas prasme uzklausīt cilvēkus, motivēt un aizraut kopīgam darbam, strādāt
komandā, darboties multikulturālā vidē, plānot, organizēt
Ir autovadītāju tiesības
Līdzdalība kā ekspertam Bībeles tulkošanas komisijas Jaunās Derības darba
Sociālās aktivitātes
grupā
Starptautiskās Starpaugstskolu akadēmiskās pētniecības padomes loceklis
(LKrA)
Latvijas Baptistu draudžu savienības loceklis
Mācību iestādes izveide Latvijas Baptistu draudžu savienības Teoloăijas seminārs, dibināts: 1990. gada
6. jūlijā, reăistrēts: 1991. gada 21. martā, darbs direktora amatā: no 1990. –
un vadība
2005. gadam. Kristīgās Vadības koledža, reăistrēta: 2005. gada 1. februārī,
darbs direktora amatā: no 2005. – 2006. gadam
Metodiskais
un Izstrādāti un docēti daudzi studiju priekšmeti LKrA Jaunās Derības teoloăijas
un grieėu valodas jomā. Vadošais Jaunās Derības grieėu valodas speciālists
pedagoăiskais darbs
LKrA
CeĜošana, klasiskā mūzika, literatūra
Intereses
Cita informācija

Precējies

CURRICULUM VITÆ

Klauss Kīslings
Adrese: Vierlinden 5, D-79102 Freiburg i. Br., Deutschland
Tālr. – 076-1275-188 , darba vietā – 069-6061-288, fakss – 069-6061-274
E – pasts: kiessling@sankt-georgen.de
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Personas dati
Izglītība
2004
11/12/2001

04/07/1997

01/09/1994
10/05/1989
12/09/1988
22/12/1987
Tālākizglītība
14/12/1996
04/05/1994
01/09/1994
01/06/1992
Darba pieredze
augstskolās
Kopš 2009
2007
2006 – 2009
Kopš 2005
2005
2005 – 2007
2005 – 2007, atjaunota
dalība 2008 – līdz šim
laikam
Kopš 2005

Kopš 2004
Kopš 2004
2002 – 2004
2000 – 2002

Dzimšanas datums – 1962. gada 13. jūlijā
Dzimšanas vieta – Štutgarte, Vācija
Tībingenas Universitāte, habilitācija teoloăijā, iecelšana par privātdocentu
Reliăijas pedagoăijas un katehētikas nozarē
Doktora disertācijas teoloăijā aizstāvēšana (Dr.theol.) Frioburg
universitātes Teoloăijas fakultātē; Disertācija: DvēseĜkopšana pie dvēselē
noskumušajiem (dziĜā dvēseles tumsā). Depresīvā apstrīdēšana kā
diakoniskās mistagoăijas provokācija”
Doktora disertācijas psiholoăijā aizstāvēšana (Dr.phil.-hist.) Bernes
universitātes Filozofijas un vēstures fakultātē (Šveice); Disertācija: Haoss
un pašorganizācija – multidisciplinārs ieguldījums postkartēziskās
psiholoăijas iezīmēšanā
Valsts eksāmens psiholoăijā Freiburgas universitātē
Valsts eksāmens teoloăijā Freiburgas universitātē
Studiju uzsākšana divās studiju programmās – katoĜu teoloăija un
psiholoăija Freiburgas universitātē
Pastorālpsiholoăijas speciālo studiju noslēgums Vircburgas universitātē

Klīniskās psiholoăijas/ psihoterapijas kursa absolvēšana – Klīniskā
psihologa un psihoterapeita diploms
Pastorālpsiholoăijas/ supervīziju kursa absolvēšana
UzĦemšana Vācu pastorālpsiholoăijas biedrībā (Deutsche Gesellschaft für
Pastoralpsychologie) par tās īsteno locekli
Tālākizglītības absolvēšana klientorientētas padomdošanas jomā
Pētniecības vadīšana, lekciju lasīšana un viesprofesūra Vācijā un ārzemēs
(Latvijā (LKrA), Šveicē, Somijā, Ukrainā, Dienvidkorejā, Ėīnā, Indijā,
Dienvidāfrikā)
Dalība Consense Management Service zinātniskajā padomē (Organizācijas
attīstība, kvalitātes vadība, tālākizglītība un novērtēšana)
Starptautiskās Praktiskās teoloăijas akadēmijas (International Academy of
Practical Theology, IAPT) biedrs
Dalība kvalitātes vadības procesa novērtēšanas darba grupā mazbērnu
novietnēm Bistumā, Limburga
Docētājs Vācu Tautas Studiju Fondā
Dalība pētnieciskajā grupā „Komunikātīvā teoloăija”
Līdzdalība „Eiropas Mācītāju Kolokvija” („Colloquium Europäischer
Pfarreien”, CEP) ekspertu grupā
Dalība zinātniskajā pētniecības grupā Profesionāli orientētās Reliăijas
pedagoăijas institūtā, kopš 2010. g. darbība EvaĦăēliskās un katoĜu
profesionālās izglītības reliăijas pedagoăijas institūta apvienotajā
zinātniskajā padomē Tībingenas Universitātē
Reliăijas pedagoăijas, katehētikas un didaktikas semināra, kā arī
Pastorālspiholoăijas un garīguma institūta vadītājs Tībingenas universitātes
KatoĜu teoloăijaā fakultātē
Dalība Sankt Georgen Augstskolas padomē, dalība praktiskās teoloăijas
promocijas padomē
Profesora darbs reliăijas pedagoăijā, pastorālpsiholoăijā un psiholoăijā
Sankt Georgen Filozofijas un Teoloăijas augstskolā Frankfurtē pie Mainas
Reliăijas pedagoăijas institūta vadītāja vietas izpildītājs Tībingenas
universitātē KatoĜu Teoloăiskajā fakultātē
Interdisciplinārā pētījuma projekta “Reliăiozitāte un ăimene” zinātniskais
koordinators (50%) Tībingenas universitātē, piedaloties arī abu teoloăijas
fakultāšu Reliăijas pedagoăijas katedrai, universitātes Klīnikas nodaĜai
“Jauniešu psihiatrija un psihoterapija”, kā arī Juridiskās fakultātes

40

1998 – 2002

Kopš 1998
1994 – 1998
1992 – 1993
1992 – 1993

1988 – 1994

1986 – 1988
Darba pieredze ārpus
augstskolas
Kopš 2009
Kopš 2009
2005 – 2009
Kopš 2002
Kopš 2002
1995 – 2003
1995 – 2004
1991 – 1999

1982 – 1983
1978 – 1987

Līdzdalība institūcijās
Kopš 2007
Kopš 2006
Kopš 2005
Kopš 2005
Kopš 2003

Kopš 2003

Kriminoloăijas institūtam (pētnieciskā darba veicināšana BādenVirtembergā)
Zinātniskais asistents (uz pusslodzi) Tībingenas Universitātes KatoĜu
teoloăijas fakultātes Reliăijas pedagoăijas, kerigmātikas un pieaugušo
kristīgās izglītības katedrā
Docents un Lahti (Somija) augstskolas Diakonijas institūta diakonijas
zinātĦu pētniecības projekta līdzstrādnieks
Zinātniskais asistents (uz pusslodzi) Freiburgas universitātes Teoloăijas
fakultātes Karitātes zinātĦu (Caritas) un kristīgā sociālā darba katedrā
Piedalīšanās semināru vadīšanā Freiburgas arhibīskapijas KatoĜu akadēmijā
Zinātniskais līdzstrādnieks Freiburgas universitātes Filozofijas I fakultātes
Psiholoăijas institūtā Bādenes-Virtembergas pavalsts mācību godalga 1994.
gadā
Līdzstrādnieks, kopš 1989. gada zinātniskais līdzstrādnieks Freiburgas
universitātes Teoloăijas fakultātes Karitātes (Caritas) zinātĦu un kristīgā
sociālā darba katedrā
Līdzstrādnieks Vircburgas universitātes Teoloăijas fakultātes Praktiskās
teoloăijas institūtā

Dalība Starptautiskā Diakonāta centra (Internationalen Diakonatszentrums,
IDZ) Teoloăijas komisijā
Starptautiskā Diakonāta centra (Internationalen Diakonatszentrums, IDZ)
prezidents
Starptautiskā Diakonāta centra (Internationalen Diakonatszentrums, IDZ)
viceprezidents
Līdzdalība Vācijas Pastorālpsiholoăijas biedrības (Deutschen Gesellschaft
für Pastoralpsychologie, DGfP) sabiedrības saskarsmes grupā
Līdzdalība fonda „Reliăiozitāte un ăimene” („Gottesbeziehung in
Familien”) padomē
KatoĜu reliăijas mācība katoĜu profesionālās skolās un ăimnāzijās Vācijā un
ārzemēs, īpaši Freiburgā (i.Br.) un Lahti (Somijā)
Pastorālpsiholoăiskā prakse, psihoterapija un supervīzijas dažādās
diakonijas organizācijās
Ieslodzīto aprūpe Freiburgas (i.Br.) Ieslodzījuma vietu pārvaldē un
sadarbība Freiburgas (i.Br.) arhidecēzes katoĜu darba grupā palīdzības darbā
ar ieslodzītajiem (Arbeitsgemeinschaft für Gefährdetenhilfe und
Jugendschutz, AGJ)
Darbs ar vardarbībā cietušiem bērniem un jauniešiem Bērnu centrā
Maulbronnā
Darbs ar jauniešiem Lainfeldenes-Musbergas Sv. Pētera un Pāvila draudzē,
kopš 1984. g. dalība Lainfeldenes-Ehterdingenas baznīcas slimnieku
aprūpes centrā
Starptautiskā Praktiskās teoloăijas akadēmija (International Academy of
Practical Theology, IAPT)
Starptautiski recenzējamā zinātnisko rakstu krājuma „Latvija Kristīgās
akadēmijas Zinātniskie raksti” redakcijas kolēăijas loceklis
Starptautiskais Diakonāta centrs (Internationales Diakonatszentrum, IDZ)
Starptautiskās Starpaugstskolu akadēmiskās pētniecības padomes loceklis
(LKrA)
Vāciski runājošo pastorālpsiholo;gu un pastorālpsihologu Konference
(Konferenz
der
deutschsprachigen
Pastoraltheologinnen
und
Pastoraltheologen e.V.)
KatoĜu
Reliăijas
pedagoăijas
un
katehētikas
(Katholische
Religionspädagogik und Katechetik, AKRK) darba grupa
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1996 – 1998
Kopš 1995

Kopš 1995
Kopš 1995

1995 – 1998
Kopš 1995
Kopš 1994
1993 – 1997

Kopš 1993

Vācu eksistenciālās analīzes biedrības (DGDA) līdzdibinātājs Konstancē
1996. gadā, līdzdarbība 1996. – 1998. gadā
Vācijas Pastorālpsiholoăijas biedrība (Deutsche Gesellschaft für
Pastoralpsychologie,
DGfP),
personorientētas
psihoterapijas
un
dvēseĜkopšanas (PPS) sekcija
Vācijas psiholoău un psihologu savienība Savienība (Bund Deutscher
Psychologinnen und Psychologen, BDP), skolas psihologu sekcija
Reliăijas psiholoăijas darba grupas līdzdibinātājs Freiburgas universitātē
1995. gadā, līdzdarbība kopš 1995. g.
Konsultācijas
EvaĦăēliskās
konferences
ăimeĦu
konsultāciju
struktūrkomisijā „Kvalitātes menedžments / kvalitātes nodrošināšana”
Fenomenoloăiskās psihoterapijas un esības analīzes institūta līdzdibinātājs
Freiburgā 1995. gadā, līdzdarbība 1995.-1998. g.
Vācu Psihologu biedrība (BDP)
Rudens akadēmijas „Pašorganizācija psiholoăijā un psihiatrijā. Empīriska
pieeja psiholoăiskai sinerăētikai”
Konsultācijas Hamburgas Evanăēliskā ăimeĦu konsultāciju centra un
Hanoveras pavalsts evanăēliski luteriskās baznīcas sociālmedicīnas un
psiholoăijas institūta projektā „Psihoterapeitu konsultācijas baznīcas
uzdevumā?“ sadarbībā ar ZiemeĜelbas Evanăēlisko akadēmiju
Zinātniskās
sarunu
psihoterapijas
biedrība
(Gesellschaft
für
wissenschaftliche Gesprächspsychotherapie, GwG). Kopš 1993. gada
iekĜauta Psihoterapeitu un konsultantu apvienībā
Dr. habil. theol., Dr. psych., Diplomēts psihologs

Zinātniskais grāds
Profesors
Akadēmiskais amats
Pedagoăiskā darbība (par pēdējiem 6 gadiem)
Lekciju kursi Vācijas
Vircburgas universitātē: Seminārs: Atbrīvošana un dziedināšana kā process
augstskolās
– psiholoăiskie un bībeliskie nosacījumi un fāzes
Freiburgas universitātē: Karitatīvo zinātĦu projektu veidošana un
īstenošana; Supervīzijas brīvprātīgajiem līdzstrādniekiem ieslodzījuma
vietās; Pamatseminārs: Kvalitatīvas un kvantitatīvas metodes humanitāro un
sociālo zinātĦu pētījumos; Seminārs: Karitatīvo zinātĦu andragoăija;
Pamatkurss 1: Komunikatīva pašuztvere un apkārtējo uztvere; Pamatkurss
2: Diakoniska palīdzība cietējiem un meklējošiem cilvēkiem; Konsultācijas
pamatkursā 2; Pamatseminārs: Draudzes psihosociālās un karitatīvās
aktivitātes; Starpdisciplinārs seminārs: Draudzes karitatīvās aktivitātes;
Starpdisciplinārs seminārs: „Jo jūs nezināt, kam jūs ticat“ – reliăiska
socializācija kā psihisko traucējumu avots?; Seminārs: Vispārējā
psiholoăija; Starpdisciplinārs kolokvijs: Garīgums un psiholoăija
Tībingenas universitātē: Seminārs: DvēseĜkopšanas sarunas vadīšana I & II;
Kolokvija vadīšana tiem, kuri raksta diplomdarbus, maăistra darbus un
kārto eksāmenus (Reliăijas pedagoăija un kerigmātika); Interdisciplinārs
pamatseminārs sadarbībā: Solidaritāte kā mācīšanas un mācību process;
Seminārs: Integrētas personas-esamības vadlīnijas
Lekciju kursi Vācijā
Freiburgas universitātes klīnikā: Slimo kopšanas ētika, Saskarsme ar smagi
slimiem un nedziedināmiem pacientiem
Psiholoăijas un padomdošanas augstskolā Freudenštatē (Švarcvalde): 2
pastorālpsiholoăiski semināri ar nosaukumu: „Tad viĦu acis tapa atvērtas
(Lk.24:31) – psihoterapija un dvēseĜkopšana”
Sankt Georgen (Sv. Georga) Filozofijas-Teoloăijas augstskolā (Frankfurte
pie Mainas): priekšlasījums Reliăijas pedagoăijā ar nosaukumu: „Procesa
veidošana. Multidisciplinārais ieguldījums reliăiskās mācīšanās teorijā un
praksē”
Lekciju kursi ārvalstīs
Latvijas Kristīgajā akadēmijā: Pastorālpsiholoăija; Pieaugušo reliăiskā
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Profesionālās intereses

izglītošana; plānots – Integratīvās teoloăijas metode, Teoloăija un
interdisciplinaritāte, Seminārs teoloăijas metodoloăijā, Ekoteoloăija, Vecās
un Jaunās Derības ekseăēze (atsevišėas tēmas), Karitatīvais darbs ar cilvēka
apziĦas patoloăijām; Karitatīvais sociālais darbs ar ieslodzītajiem
Lahti (Somija) Politehniskās augstskolas Diakonijas institūtā: Diakonijas
filozofija; Diakonijas teoloăija; Pētīšanas metodes praktiskajā teoloăijā;
Diakonija un dvēseĜu kopšana; Palīdzība mirstošajiem; Starptautiskā
diakonija un diakonijas zinātne; Diakonijas filozofija, reliăiozitāte un
dvēseles veselība; Teoloăiskā antropoloăija un ētika; Psihoterapija un
dvēseĜu kopšana; Spiritualitāte un psihiatrija; Baznīca un tās prakse –
katoliskās teoloăijas mēăinājums ar ekumēnisku nolūku
Helsinku universitātes Praktiskās teoloăijas institūtā: Pastorālsocioloăija;
Pastorālteoloăija
Projektā „Biedrības Catholic Children‘s Welfare Association of Korea‘
(CCWAK) izglītojoša programma“ (Pasūtītājs: Vācu Karitatīvās biedrības
sociālo struktūru palīdzības nodaĜa): lekcijas sociālajiem darbiniekiem, kas
strādā ar nepilngadīgajiem
Friburgas (Šveice) universitātes Teoloăijas fakultātes Pastorālteoloăijas
institūtā: lekcija praktiskajā teoloăijā (pastorālpsiholoăijā): “Pats
svarīgākais, pats vajadzīgākais teologam” (A. J. Roširts) – psiholoăijas
disciplīnas teoloăiskās kopsakarībās“; lekcija praktiskās teoloăijas
komunikāciju kursā: “’Tava ticība tev ir palīdzējusi!’ (Mk.5:34) – ievads
dvēseĜkopšanā”
Sankt Georgen Augstskolā pēdējo sešu gadu laikā vadīti: bakalaura
(diploma) darbi – 14; maăistra darbi – 11; doktora disertācijas – 13
Praktiskā teoloăija; reliăijas pedagoăija, katehētika un didaktika; diakonijas
teoloăija; psiholoăija un citas robeždisciplīnas; starpdisciplinaritāte
teoloăijā
Precējies, ăimenē aug divi dēli

Cita informācija

CURRICULUM VITÆ

Niku Dumitrašku
Adrese: C.P. nr. 114, Oficiul Postal 1, Str. Universitatii nr. 1, Oradea, Romania
Mājas tālr. – 0040 264 413172; Tālr./fakss – 0040 264 461122
E-pasts: nicud_ird@yahoo.com, nicu_dder@yahoo.com
Personas dati
Izglītība
02/1999
1996 – 1998

1992 – 1995
1987 – 1991
Tālākizglītība

Dzimšanas datums – 1961. gada 17. februārī
Tautība – rumānis
Sibiu Universitātes (Rumānija) „Andrei Saguna” Ortodoksālās teoloăijas
fakultāte – doktors teoloăijā
Oksfordas Universitāte (Liebritānija), Oksfordas Teoloăisko studiju
apmaiĦas programma. Doktora disertācijas izstrāde, tēma: „Sv. Atanāsija
Lielā kristoloăija ariāĦu un post-ariāĦu strīdu perspektīvā” (vadītājs Prof.
Dr. Kallistos Ware (Diokleijas bīskaps))
Sibiu Universitātes (Rumānija) Teoloăijas fakultāte – pirmsdoktora
sagatavošanas kursi Patristiskā un Antīkajā vēsturē
Sibiu Universitātes (Rumānija) Teoloăijas fakultāte – bakalaurs teoloăijā
Vizitējošais pētnieks Luvēnas KatoĜu Universitātē (BeĜăija), EvaĦăēliskās
Teoloăijas Institūts Osijekā (Horvātija) un Balamand Universitātē (Libāna)

Darba pieredze
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Kopš 2004
2001 – 2004
1991 – 1996 un
1998 – 2000
1998 – 2001
1994 – 1996
Citi darbi

Oradea Universitātes (Rumānija) Ortodoksālās teoloăijas fakultāte – dekāns
un profesors
Oradea Universitātes (Rumānija) Ortodoksālās teoloăijas fakultāte –
docents Patristiskā, Misioloăijā, Ekumēnismā un Dogmatikā
Kluž Napokas Teoloăijas seminārs (Rumānija) – lektors Dogmatikā un
Patristikā. Direktors: 1993 – 1996
Oradea Universitātes (Rumānija) Ortodoksālās teoloăijas fakultāte – lektors
Patristiskā, Misioloăijā & Ekumēnismā
Oradea Universitātes (Rumānija) Ortodoksālās teoloăijas fakultāte –
asistējošais lektors
Priestera amats Pareizticīgajā Sv. Pētera un Pāvila draudzē Kluž Napokā,
Vadas, Felakas un Klužas Pareizticīgajā arhibīskapijā Rumānijā
Dr. theol.

Zinātniskais grāds
Profesors, priesteris
Akadēmiskais amats
Redakcionāls un vadīšanas darbs
Reliăiskās Diplomātijas institūta (Institute of Religious Diplomacy)
direktors, pētnieks
Reliăiskās Diplomātijas žurnāla (Journal of Religious Diplomacy)
koordinators
Journal Ecumenica redaktors
Viesprofesors Latvijas Kristīgajā akadēmijā. Kursi patristikā un patristiskajā
Pedagoăiskā darbība
(par pēdējiem 6 gadiem) antropoloăijā
Kopš 11/2008: Viesprofesors Balamand Universitātes (Libāna) Sv.
Damaskas JāĦa Ortodoksālās teoloăijas fakultātē. Kursi patristiskajā un
sistemātiskajā teoloăijā
10/2007 – 12/2007: Vizitējošais pētnieks Luvēnas KatoĜu Universitātes
(BeĜăija) Teoloăijas fakultātē. Kurss: Priest. Dumitru Stăniloae – 20.
gadsimta ortodoksālās eklezioloăijas teologs: salīdzinošā analīze
Viesprofesors EvaĦăēliskās Teoloăijas fakultātē Osijekā (Horvātija). Kursi:
Austrumu Pareizticīgā teoloăija
Ortodoksālā teoloăija, patristika, pēcpatristika, misioloăija, ekumēnisms, kā
Intereses
arī teoloăijas dialogs, balstoties Baznīctēvos, ar mūsdienu zinātnēm un
ekumēnismu
Precējies, ăimenē aug divi bērni
Cita informācija

CURRICULUM VITÆ

Joans Kirila
Adrese: Str. Eremia Grigorescu 114, 400304, Cluj-Napoca, jud. Cluj, Romania
Tālrunis: +40 264 431005; +40 264 405300, fakss: +40 264 431005
E-pasts: ioanchirila@yahoo.com
Personas dati

Izglītība
1992 – 1998, 1999

Dzimšanas datums – 1962. gada 7. februāris
Dzimšanas vieta – Magoaja, Maramures, Rumānija
Tautība – rumānis
Sibiu Universitāte (Sibiu, Rumānija), Ortodoksālās teoloăijas fakultāte –
doktors teoloăijā (disertācija: Pravieša Hozejas grāmata: ievads, tulkošana,
komentāri un teoloăija)
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1991 – 1996

1984 – 1988
Tālākizglītība
2000, 2003, 2008
1999, 2003, 2005, 2008
1996, 1997, 1998, 1999,
2000, 2001
1994 – 1995

10/1992 – 11/1993

“Babeş – Bolyai” Universitāte (Kluž Napoka, Rumānija), Vēstures un
filozofijas fakultāte – doktorantūras kursi mūsdienu vēsturē (disertācija:
Kultūras attiecības – rumāĦu-ebreju Baznīca Transilvānijā XVIII – XIX gs.)
Sibiu Universitāte (Sibiu, Rumānija), Ortodoksālās teoloăijas fakultāte –
bakalaurs teoloăijā
Didaktiskā misija SOCRATES-ERASMUS ietvaros KatoĜu institūtā Parīzē
(Francija)
Didaktiskā
misija
SOCRATES-ERASMUS
ietvaros
Aristoteleo
Penepistimo-Tesaloniki un Atēnu Universitātē (Grieėija)
Zinātniskā stažēšanās (darbs ar dokumentiem) Izraēlā un Grieėijā
Telavivas Universitāte (Izraēla) – pētnieks Goren-Goldstein institūtā, Ecole
Biblique de Jerusalem, Studium Biblicum Franciscanum Jeruzālemē; tajā
pašā laikā specializētās ebreju valodas studijas
Budapeštas Universitāte (Ungārija), Asiroloăijas un Babilonistikas institūts
– specializētie kursi ivritā

Darba pieredze
Kopš 2004

“Babeş – Bolyai” Universitāte (Kluž Napoka, Rumānija), Ortodoksālās
teoloăijas fakultāte – profesors, dekāns
Ratisbon institūts (Jeruzāleme, Izraēla), Ekumēniskās Teoloăiskās izpētes
brālība (Ecumenical Theological Research Fraternity) – korespondētājloceklis
1997 – 2004
“Babeş – Bolyai” Universitāte (Kluž Napoka, Rumānija), Ortodoksālās
teoloăijas fakultāte – docents, asociētais profesors, pirmais sekretārs
1995 – 1998
Ortodoksālās teoloăijas seminārs (Kluž Napoka, Rumānija) – direktors,
pedagogs
01/10/1995
“Babeş – Bolyai” Universitāte (Kluž Napoka, Rumānija), Ortodoksālās
teoloăijas fakultāte – lektors
05/10/1992
“Babeş – Bolyai” Universitāte (Kluž Napoka, Rumānija), Ortodoksālās
teoloăijas fakultāte – asistējošais lektors biblistikā
01/10/1990
Kluž Napokas Teoloăijas institūts (Rumānija) – asistējošais lektors
Redakcionāls un vadīšanas darbs
“Babeş – Bolyai” Universitātes Bioētikas centra direktors
Žurnāla Studia Universitatis Babes -Bolyai - Theologia Orthodoxa
redaktors
Žurnāla Studia Universitatis Babes -Bolyai – Bioethica redaktors
Žurnāla ROOTS – Romanian Orthodox Old Testament Studies (Saknes –
RumāĦu
ortodoskās
Vecās
Derības
studijas)
redaktors,
http://www.napocaroots.ro/
Kluž Napokas Bībeles studiju centra žurnāla Sacra Scripta redakcijas
loceklis
Žurnāla JSRI – Journal for the Study of Religions and Ideologies
konsultatīvās padomes loceklis, http://www.jsri.ro/
Līdzdalība vēlētās
Ratisbon institūta (Jeruzāleme, Izraēla) Ekumēniskās Teoloăiskās izpētes
institūcijās
brālības (Ecumenical Theological Research Fraternity) korespondētājloceklis
SACRI-SCIRI (Academic Society for the Research of Religions and
Ideologies) biedrs
“Babeş – Bolyai” Universitātes Ekumēnisko un starpreliăisko studiju centra
loceklis
“Babeş – Bolyai” Universitātes Ortodoksālās teoloăijas fakultātes „Ioan
Lupaş” pētniecības centra loceklis
CNCSIS novērtēšanas eksperts
Bulgārijas Nacionālā zinātnes fonda eksperts novērtētājs
ETRF (Ecumenical Theological Research Fraternity), Ratisbon (Jeruzāleme,
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Izraāla) korespondētājlockelis
EURESIS (European Studies on Religion & State Interaction) biedrs
TRES (Teaching Religion in a Multicultural Society) biedrs
ADSTR (AsociaŃia pentru Dialogul dintre ŞtiinŃă şi Religie în România)
(Rumānijas Zinātnes un reliăijas dialoga asociācija) biedrs
IASSO (Institutul pentru Studii Avansate în ŞtiinŃă şi Ortodoxie) (Zinātnes
un Ortodoksijas padziĜināto studju centra) biedrs
CSB (Centrul de Studii Biblice al UBB) (Bībeles Studju centrs BBU) biedrs
Nacionālās komisijas loceklis salīdzinošajā Baznīcas vēsturē (Comisia
NaŃională de Istorie Bisericească Comparată)
WCC (World Council of Churches) biedrs
Rumānijas Bībeles pētnieku savienības biedrs (Uniunii Bibliştilor din
România)
Dr. theol.
Zinātniskais grāds
Profesors, priesteris
Akadēmiskais amats
Valodu zināšanas

Prasmes
Pedagoăiskā darbība
(par pēdējiem 6 gadiem)

RumāĦu valoda – dzimtā valoda
AngĜu valoda – labā līmenī
Franču valoda – labā līmenī
Ebreju valoda – labā līmenī
Izglītības vadība
Sagatavoti un docēti kursi: “Babeş – Bolyai” Universitātē – Vecā Derība,
Bībeles arheoloăija, Ebreju valoda, Starpderību literatūra, Vecās un Jaunās
Derības ekseăēze, Vispārējā mūsdienu vēsture
Latvijas Kristīgajā akadēmijā – Vecās un Jaunās Derības ekseăēze,
Liturăika un sakramentoloăija, Patristiskās ekseăēzes skolas, Agrīnā
monsaticisma literatūra
Profesionālās pieredzes stāžs – 27 gadi
Ortodoksālā teoloăija, ekseăēze, Bībeles arheoloăija, vēsture

Intereses
Precējies, ăimenē aug trīs bērni
Cita informācija

CURRICULUM VITÆ

Viljams Bells

Adrese: 16308 17th Avenue SE, Mill Creek, WA 98012
Telefons: 425-338-0469; E–pasts: wilbell@comcast.net
Personas dati
Izglītība
2003

2001 –
2001 –
1972 – 1993

Dzimšanas datums – 1993. gada 6. jūlijs
Dzimšanas vieta – Kamberlenda, Kanāda
Nortvestas aspirantūra (Northwest Graduate School), Sietla, Vašingtona,
ASV. Disertācijas tēma: Unlearning the Past-Shaping the Future: Replacing
Past Ideologies in Post-Communist Latvia with Biblical Truth (Aizmirstot
pagātni – Veidojot nākotni: Pagātnes ideoloăiju aizvietošana postkomunistiskajā Latvijā ar biblisko patiesību)
Keirijas Teoloăiskais seminārs (Carey Theological College), Vankūvera,
Kanāda, doktora kandidāts
Maăistra studijas teoloăijā (Mag. theol. Equivalent)
Amerikas Apdrošināšanas Institūts (CPCU, ARM, AAM, AMS)
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1953 – 1957
Darba pieredze

LIFE Bībeles koledža, Losandželesa, ASV, bakalaurs teoloăijā

Kopš 2004
2001 –
2000 – 2001
1998 –

Dr. honoris causa Latvijas Kristīgajā akadēmijā
Docents Latvijas Kristīgajā akadēmijā
Vieslektors Latvijas Kristīgajā akadēmijā
Attīstības un paplašināšanās viceprezidents ŠHUV Institūtā (Shuv Institute),
Sietlā, Vašingtonas štatā, ASV
SAFECO Apdrošināšanas kompānija Sietlā, Vašingtonas štatā, ASV –
Mārketinga direktors
Pastorālā kalpošana
Docētājs LIFE Bībeles koledžā Losandželesā, Kalifronijas štatā, ASV
Pastorālā kalpošana
Bībeles Studiju centra (The Center for Biblical Studies) izveidotājs un
vadītājs LKrA (kopš 2002. g.)
Starptautiskās Starpaugstskolu akadēmiskās pētniecības padomes loceklis
(LKrA)
Starptautiski recenzējamā zinātnisko rakstu krājuma „Latvijas Kristīgās
akadēmijas Zinātniskie raksti” redakcijas kolēăijas loceklis

1969 – 1998
1967 – 1969
1964 – 1967
1957 – 1964
Citas aktivitātes

Zinātniskais grāds

Dr. honoris causa Latvijas Kristīgajā akadēmijā
Dr. theol. (Dr. Min.) [Doctor of Ministry]
Docents

Akadēmiskais amats
Valodu zināšanas

AngĜu valoda – dzimtā valoda

Pedagoăiskā darbība

Kopš 2001. g. regulāri lasījis kursus un lekcijas LKrA Jaunās Derības
teoloăijā un Ievadā Jaunajā Derībā, Svēto Rakstu ekseăēzes metodēs, Vecās
un Jaunās Derības ekseăēzē u.c.
Izstrādājis metodisko materiālu bibliskajā ekseăēzē: Finding Meaning in
Biblical Truth. A Guide to Biblical Exegesis for the 21st Century (LKrA,
2004, 106 lpp.)
Amberlejas Mājīpašnieku asociācija
Antioch Ministries valdes loceklis
Golfs, grāmatu lasīšana, ceĜošana

Sociālās aktivitātes

Intereses

CURRICULUM VITÆ

Didzis Stilve
Adrese: Miera 21-19, Rīga, LV-1001, Latvija
Mobilais tālr. – 26939355; E–pasts: didzis72@gmail.com
Personas dati
Izglītība
2000 – 2007
1997 – 1999
1994 – 1997
Darba pieredze
2008 –

Dzimšanas datums – 1972. gada 12. martā
Dzimšanas vieta – Alūksne
Personas kods – 120372-12559
Studijas Fortveinas Konkordijas teoloăijas seminārā (Indiāna, ASV) doktora
studiju programmā
Studijas LU Teoloăijas fakultātes maăistra studiju programmā
Studijas LU Teoloăijas fakultātes bakalaura studiju programmā
Pasniedzējs LELB Garīgā personāla mācību iestādē „Lutera akadēmija”
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2008 –
2007 – 2008
2003 – 2006
2000 – 2003

Kalpo LELB Rīgas MārtiĦa un Bolderājas draudzēs par mācītāju
Kalpo LELB Ikšėiles draudzē par mācītāju
Kalpo LELBA Klīvlendas Apvienotajā draudzē par mācītāju
Pilna laika doktorantūras students Fortveinas Konkordijas Teoloăiskajā
seminārā
Cēsu iecirkĦa prāvests
Ordinēts par mācītāju, kalpo Āraišu draudzē kā mācītājs
Kalpo par LELB evaĦăēlistu, mācītāja v.i. Drustu un Jaunpiebalgas
draudzēs
Dr. theol. (Ph.D. in Missiology)

1998 – 2000
1997 – 2000
1994 – 1997

Zinātniskais grāds
Docents
Akadēmiskais amats
Valodu zināšanas

Pedagoăiskā aktivitāte

Latviešu valoda – dzimtā valoda
Krievu valoda – labā līmenī
AngĜu valoda – Ĝoti labā līmenī
Izstrādāti kursi LKrA: Bioētika, Teoloăijas un sociālo/humanitāro zinātĦu
starpdisciplinaritāte, Reliăijas pētniecības starpdisciplinārās problēmas
Vadīti un izstrādāti kursi „Lutera akadēmijā” pasaules reliăijās, misijā un
evaĦăelizācijā un kristīgās vēsts pasludināšanā

CURRICULUM VITÆ

Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Metropolīts
Aleksandrs (Kudrjašovs)
Adrese: Pils iela 14, Rīga, LV-1054, Latvija
Tālr. – 67224345, E-pasts: lpbaznica@inbox.lv
Personas dati
Izglītība
1989
1964
Darba pieredze
Kopš 2008
Kopš 25/02/2002
25/02/1994
Kopš 1994
27/10/1990
1990
23/07/1989
11/07/1989
10/07/1989
1989
1986
1988
1984

1983

Dzimšanas datums – 1939. gada 3. oktobris
Dzimšana vieta – Rudzāti, PreiĜu rajons, baznīcas kalpotāju ăimenē
Maskavas Garīgais seminārs, priestera izglītība
Daugavpils Pedagoăiskais institūts, pedagoăiskā izglītība
Dr. honoris causa Latvijas Kristīgajā akadēmijā
Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Rīgas un visas Latvijas Metropolīts
Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Rīgas un visas Latvijas Arhibīskaps
Rīgas Garīgā semināra rektors
Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Rīgas un visas Latvijas Bīskaps
Krievijas Pareizticīgās Baznīcas Svētās Sinodes pagaidu loceklis
Pareizticīgās Baznīcas Daugavpils Bīskaps, Rīgas eparhijas vikārs
Pareizticīgās Baznīcas arhimandrīts
Pareizticīgās Baznīcas igumens, iesvētīts mūka kārtā
Redaktors izdevumam „Rīgas-Latvijas eparhijas vēstis”
Padomju Kultūras fonda Latvijas nodaĜas valdes loceklis
Eparhiālās padomes loceklis
Pareizticīgās Baznīcas Rīgas eparhijas virspriesteris, kalpošana Rīgas
Kristus Apskaidrošanās draudzē Sarkandaugavā, Valmieras un MAodans
iecirkĦa prāvests
Pareizticīgās Baznīcas Rīgas eparhijas priesteris, kalpošana Rīgas ErcenăeĜa
MiėeĜa draudzē
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1982

Diakona un vēlāk priestera amats un kalpošana Permas eparhijas Kostromas
draudzēs (Ustj-Sina) Krievijā
Dr. honoris causa Latvijas Kristīgajā akadēmijā

Zinātniskais grāds
Docents
Akadēmiskais amats
Valodu zināšanas
Sociālās aktivitātes

Pedagoăiskā darbība
Cita informācija

Krievu valoda – dzimtā valoda
Latviešu valoda – labā līmenī
Latvijas Pareizticīgās Baznīcas autonomijas iegūšana un Statūtu izstrāde
1992. gadā
Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Koncilu vadītājs (1992., 1997., 2001., 2003.
g.)
Rīgas Garīgā semināra izveidotājs un rektors (1994)
Rīgas Kristus Piedzimšanas katedrāles atjaunošanas darbu vadītājs
Svētā Gara vīriešu klostera atjaunošana Jēkabpilī
Kopš 2006. g. uzstājies ar lekcijām Latvijas Kristīgajā akadēmijā
pareizticīgās dogmatiskās teoloăijas un patristikas kursos
Laicīgie apbalvojumi:
Latvijas Republikas II pakāpes TrīszvaigžĦu ordeĦa kavalieris (2002)
Krievijas Federācijas Draudzības ordeĦa kavalieris (2010)
Goda daugavpilieša tituls (2009)
Baznīcas apbalvojumi:
Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Svētā svētmocekĜa Rīgas arhibīskapa JāĦa I
pakāpes ordeĦa kavalieris (2006)
Maskavas Patriarhāta Igaunijas Pareizticīgās Baznīcas SvētmocekĜa
Jurjevas Izidora II pakāpes ordeĦa kavalieris (2009)
Amerikas Autokefālās Baznīcas (MP) Svētītāja Inokentija, Amerikas
pirmsvētītāja un apustuĜa, II pakāpes (sudraba) ordeĦa kavalieris (2010)
Krievijas Pareizticīgās Baznīcas Svētītāja Aleksija, Maskavas metropolīta,
II pakāpes ordeĦa kavalieris (2009)
Krievijas Pareizticīgās Baznīcas Svētā labticīgā Maskavas kĦaza Daniēla III
pakāpes ordeĦa kavalieris
Krievijas Pareizticīgās Baznīcas Sirdsskaidrā RadoĦežas Sergija II pakāpes
ordeĦa kavalieris
Krievijas Pareizticīgās Baznīcas Svētā sirdsskaidrā Sarovas Serafima II
pakāpes ordeĦa kavalieris (2006)

CURRICULUM VITÆ

Skaidrīte Gūtmane
Mājas adrese: Mirdzas iela 22, Jūrmala LV-2008, Latvija
Mājas tālr.: 67754045, Mobilais tālr.: 29266532, darba tālr.: 67753360;
fakss: 67754045, 7751919, E – pasts: rektore@kra.lv

Personas dati

Izglītība
1992
1980

Dzimšanas datums – 1941. gads 8. decembris
Dzimšanas vieta – Rīga
Pilsonība – Latvijas
Personas kods – 081241-11228
Latvijas ZinātĦu akadēmijas Literatūras, folkloras un mākslas institūts –
doktora disertācija nostrificēta kā atbilstoša filoloăijas doktora grādam
Latvijas ZinātĦu akadēmijas Valodas un literatūras institūts – zinātĦu
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kandidāta grāds filoloăijā
Tālākizglītība
04/04 – 27/06/2005
2002
1995 – 2001
Sākot ar 1995

Sertifikāts par profesionālās pilnveides kursiem „Inovācijas augstākās
izglītības sistēmā” (40 st., Daugavpils Universitāte)
Wheaton College (ASV), līdzdalība teoloăijas un sekulāro zinātĦu sesijā
Jončepingas un Kortebū Teoloăijas augstskolās Zviedrijā
Arheoloăiskās ekspedīcijās, kā arī Tantūras Bībeles pētniecības centrā un
Rokfellera muzeja fondos Izraēlā

Darba pieredze
1993 – līdz šim laikam

1990 – 1992
1978 – 1985

Latvijas Kristīgās akadēmijas dibinātāja un rektore. Augstskolas
stratēăiskās, pedagoăiskās un zinātniskās koncepcijas autore; stratēăiskā
īstenošanas vadītāja
Latvijas Universitātes Teoloăijas fakultātes docente
Latvijas Valsts universitātes Filoloăijas fakultātes vecākā pasniedzēja
Dr. philol.

Zinātniskais grāds
Asociētā profesore
Akadēmiskais amats
Latviešu valoda – dzimtā valoda
Valodu zināšanas
Krievu valoda – Ĝoti labā līmenī
AngĜu valoda – Ĝoti labā līmenī
Sengrieėu valoda – ar vārdnīcas palīdzību
Prasmes un kompetences Stratēăiskās vadīšanas prasmes
Sociālās aktivitātes

Latvijas augstskolu Rektoru padomes locekle
Latvijas Privāto augstskolu asociācijas locekle
LR Labklājības ministrijas Sociālā darba speciālistu sadarbības Padomes
locekle
LR Izglītības un zinātnes ministrijas Vērtīborientācijas padomes locekle
LR Labklājības ministrijas Vienotas valsts politikas darbā ar nelabvēlīgām
ăimenēm darba grupas locekle
Eiropas Komisijas Organizācijas EZA (Eiropas Centrs DarbaĦēmēju
jautājumos) „Think-Tank” Dalībniece
Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Teoloăiskās tulkošanas komisijas
koordinatore un redaktore (ar LPB Metropolīta Aleksandra svētību)
Latvijas Pareizticīgās Baznīcas oficiālā kalendāra sastādīšanas grupas
(LKrA) locekle (ar LPB Metropolīta Aleksandra svētību)
Starptautiskās Starpaugstskolu akadēmiskās pētniecības padomes vadītāja
(LKrA)
Starptautiski recenzējamā zinātnisko rakstu krājuma „Latvijas Kristīgās
akadēmijas Zinātniskie raksti” galvenā redaktore
Starptautiski citējamā Semmelweis Universitātes (Ungārija) Zinātnisko
rakstu krājuma Journal of Mental Health redkolēăijas locekle
SHUV starpdisciplinārā pētnieciskā institūta (Sietla, ASV) vecākā pētniece
(Senior Fellow)
Latvijas Sociālā dialoga Izglītības centra (LSDIC) dibinātāja, vadošā
pētniece
Latvijas Starpaugstskolu sociālā darba Tālākizglītības centra (LSSDTC)
dibinātāja
LR Tieslietu ministrijas ārštata padomniece reliăijas jautājumos (2000 –
2003)
Starptautiskās kristīgo sieviešu asociācijas Women Aglow International
(ASV) locekle
LR Valsts Garīgo lietu padomes koordinatore (2002 – 2003)
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Pedagoăiskā darbība
(par pēdējiem 6 gadiem)

Cita informācija

Zinātniski pētnieciskā institūta SHUV (Sietlā, ASV) valdes locekle
Biznesa vadības koledža, Padomnieku konventa locekle.
Starptautiskās vasaras akadēmijas Gnādentālē (Vācijā) “International
Sommer-akademie Gnadenthal” Valdes locekle, koncepcijas izstrādāšanas
darba grupas locekle.
LKrA Studiju programmas teoloăijā izstrādes darba grupas vadītāja un
vadītāja (bakalaura un maăistra līmenim)
Izstrādāti integratīvās metodoloăijas kursi LKrA studiju programmās
atbilstībai augstskolas stratēăijas īstenošanai
Izstrādātie un docētie studiju priekšmeti LKrA studiju programmās:
Integratīvās teoloăijas metode, Redemptīvā teoloăija, Teoloăijas
interdisciplinaritāte, Ortodoksālā pedagoăija u.c.
Vadīti: 10 maăistra darbi teoloăijā, 28 bakalaura darbi teoloăijā, vairāk kā
20 darbi karitatīvā sociālā darba specialitātē
Precējusies, vīrs Guntis Dišlers
Krievijas Pareizticīgās Baznīcas Svētās ApustuĜiem pielīdzināmās lielkĦazienes Olgas ordeĦa kavaliere (2008. g. 28. apr.)

CURRICULUM VITÆ

Jānis Nameisis Vējš
Adrese: Asaru prospekts 39, Jūrmala LV-2008, Latvija
Mājas tālr. – 67766067, darba tālr. – 67753360
E – pasts: janisvejs@navigator.lv

Personas dati
Izglītība
1992
1990
1966 – 1979
1959 – 1962
Tālākizglītība
04/04/2005 – 27/06/2005

Dzimšanas datums – 1936. gada 2. marts
Dzimšanas vieta – Jelgava
Personas kods – 020336-11828
Habilitētais filozofijas doktors
ViĜĦas Valsts Universitāte – filozofijas zinātĦu doktors (Disertācija:
Lingvistiski analītiskā reliăijas apoloăētika)
Latvijas Valsts universitāte, filozofijas aspirantūra – filozofijas zinātĦu
kandidāts, diploms
Oksfordas universitāte, Sv. Katrīnas koledža, teoloăija – BA theol.

Daugavpils universitāte, profesionālā pilnveide programmā „Inovācijas
augstākās izglītības sistēmā” (40 st.), sertifikāts Nr. 310

Darba pieredze
2005 – līdz šim laikam
1997 – 1998
1996 – 2005
1996 – līdz šim laikam
1972 – 1996

1969 – 1972
1962 – 1966

Latvijas Kristīgā akadēmija – asociētais profesors
Latvijas Kristīgā akadēmija – prorektors
Latvijas Kristīgā akadēmija – profesors
Latvijas Universitātes aăentūras „Filozofijas un socioloăijas institūts” –
vadošais pētnieks
Latvijas ZinātĦu akadēmijas Filozofijas un socioloăijas institūts – nodaĜas
vadītājs (līdz 1981. gadam – nodaĜa Vēstures institūtā), direktora vietnieks
zinātniskajā darbā, profesors
Latvijas Valsts Universitāte, Filozofijas katedra – pasniedzējs
Latvijas Valsts Universitāte, AngĜu filoloăijas katedra – vadītājs
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Dr. habil. theol.
Zinātniskais grāds
Asociētais profesors
Akadēmiskais amats
Valodu zināšanas

Sociālās aktivitātes

Pedagoăiskā darbība
(par pēdējiem 6 gadiem)

Latviešu valoda – dzimtā valoda
AngĜu valoda – Ĝoti labā līmenī
Krievu valoda – labā līmenī
Vācu valoda – apmierinoši
Latvijas Universitātes Filozofijas promocijas padomes loceklis
Latvijas Kristīgās akadēmijas Senāta loceklis
Starptautiskās Starpaugstskolu akadēmiskās pētniecības padomes loceklis
(LKrA)
Starptautiski recenzējamā zinātnisko rakstu krājuma „Latvijas Kristīgās
akadēmijas Zinātniskie raksti” redakcijas kolēăijas loceklis
Latvijas Universitātes aăentūras „Filozofijas un socioloăijas institūts”
Domes loceklis
Latvijas Universitātes Kognitīvo zinātĦu un semantikas centra valdes
loceklis
Izstrādāti daudzi studiju priekšmeti LKrA teoloăijas bakalaura un
maăistrantūras programmās kristīgās ētikas, filozofijas, teoloăijas vēstures
jomās, Eiropas ideju vēsturē, reliăijas problemātikā modernajā filozofijā, kā
arī vadīti kursi Baltijas Starptautiskajā akadēmijā, LU Filozofijas nodaĜā
Doktoru darbu vadīšana – 4,
Maăistra darba vadīšana LKrA – 10,
Teoloăijas bakalaura un kvalifikācijas darbu vadīšana LKrA – 28

CURRICULUM VITÆ

Silvija Ausma Jākobsone
Adrese: Dzirciema 59-32, Rīga LV-1055
Mājas tālr. – 67469032, darba tālr. – 67753360; Mobilais tālr. – 26798472
Personas dati
Izglītība
2003
1966 – 1973
1956 – 1964
Tālākizglītība
04/04 – 05/27/2005
17/03 – 18/03/2005
Darba pieredze
Kopš 2003
1997 – līdz šim laikam
1974 – līdz šim laikam

Dzimšanas datums – 1945. gads 27. novembris
Dzimšanas vieta – Rīga
Personas kods – 271145 - 10014
Latvijas Mākslas akadēmija – maăistra grāds vizuāli plastiskajā mākslā
Latvijas Mākslas Akadēmija, Glezniecības fakultāte, mākslinieka –
gleznotāja pedagoga kvalifikācija
JāĦa Rozentāla Rīgas mākslas vidusskola
Sertifikāts Nr. 295 par profesionālās pilnveides kursiem „Inovācijas
augstākās izglītības sistēmā”, (40 st., Daugavpils Universitāte)
Apliecība par „Republikāniskā gleznošanas konkursa semināra”
noklausīšanos 16 st. apjomā (Liepājas Mākslas vidusskola)
Latvijas Kristīgā Akadēmija, asociētā profesore (2003. gada 21. augustā
ievēlēta Latvijas Mākslas akadēmijas nozares profesoru padomē)
Latvijas Kristīgā Akadēmija, gleznošanas – kompozīcijas pasniedzēja
Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola, gleznošanas pasniedzēja, gleznošanas
metodiskā cikla vadītāja no 1987 – 2005
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Mag. art.
Zinātniskais grāds
Asociētā profesore
Akadēmiskais amats
Zinātniski
pētnieciskais darbs un
jaunrade

Dalība vairākos Latvijas Kristīgās akadēmijas starptautiskajos projektos:
Eiropas Komisijas programmas „Kultūra 2007-2013” starptautiskais
projekts „Starpkultūru Dialogs: Eiropas nacionālās mākslas sakrālie
elementi” – darba grupas vadītāja, 2008. g. novembrī organizētās izstādes
„Māksla Baznīcas tradīcijas gaismā” (11.11.-12.14.2008.) Melngalvju namā
organizētāja un kuratore
Starptautiskā pētniecība: Latvijas sakrālās mākslas darbu koncepcijas
prezentācija „Continental Art Centre” Roterdamā 2005. gada jūlijā
Starptautiskajā kristīgo mākslinieku simpozijā
Triptihs „Vakarēdiens Emausā” (80x40 cm, 80x90 cm, 80x40 cm, eĜĜa,
koks, zelts – Ārlāvas luterāĦu baznīcas sakristejai, 2005/06
“Kristus svētī cilvēkus”, 2001, 248x166cm, a/e – altārglezna Jumpravas
luterāĦu baznīcai
Skiču izstrāde gleznai Ārlavas luterāĦu baznīcas sakristeja līdz 2004.
decembrim
“Klusā daba ar ėirbi”, 1996, 68x57cm, a/e, Kurzemes priekšpilsētas
mākslinieku grupas izstāde galerijā “DeviĦi”, Rīga
No 1970. līdz 1996. gadam piedalījusies 18 izstādēs Latvijā
Darbi atrodas Latvijas Kultūras ministrijas kolekcijā un privātkolekcijās –
Latvijā, Austrijā, Anglijā, Francijā, ASV

Valodu zināšanas
Sociālās aktivitātes
Pedagoăiskā darbība
(par pēdējiem 6 gadiem)

Intereses

Latviešu valoda – dzimtā valoda
Krievu valoda – Ĝoti labi
AngĜu valoda – vidēji
Latvijas Mākslinieku Savienības biedre kopš 1984. gada
Izstrādāti daudzi studiju priekšmeti LKrA saistībā ar gleznošanu,
kompozīciju, fresku glezniecības tehniku un ikonu teoloăiju. Studiju
programmas “Bībeles māksla” CD – prezentācijas un programmu materiāls,
2006. Bakalaura darbu vadīšana: ap 15
Intereses – glezniecība, īpaša interese par ikonogrāfiju.
Visas mākslas nozares – mūzika, daiĜliteratūra, kino u.c.

CURRICULUME VITÆ

Guntis Dišlers
Mājas adrese: Mirdzas iela 22, Jūrmala, LV-2015, Latvija
Mobilais tālr. – 22008895; darbā – 67753360
E-pasts: gun.tis@hotmail.com, biblioteka@kra.lv

Personas dati
Izglītība
2005 –
2003 – 2005
1989 – 1992

Dzimšanas datums – 1958. gada 30. jūnijs
Pilsonība – Latvijas
Personas kods – 300658-10125
Studijas Tartu Universitātes teoloăijas doktorantūrā. Disertācijas tēma:
Anikonisms Vecajā Derībā
Latvijas Kristīgā akadēmija – maăistrs teoloăijā un reliăiju zinātnē
Latvijas ev. lut. Baznīcas Teoloăijas seminārs, vēlāk – LU Teoloăijas
fakultāte – bakalaurs teoloăijā un reliăiju zinātnē
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Tālākizglītība
2001, 2003, 2004, 2005,
2006
1995 – 1999
1995 – 2001

Stažēšanās ārzemēs ERASMUS ietvaros Somijas Teoloăijas institūtā
Helsinkos
Dažādi kursi teoloăijā Jončepingas un Kortebū Teoloăijas augstskolās
(Zviedrijā)
Arheoloăiskās ekspedīcijas Izraēlā, Tantūras Bībeles pētnieciskajā centrā un
Rokfellera Muzeja fondos

Darba pieredze
Kopš 1993
1990 – 2004
1984 – 1989

Latvijas Kristīgās akadēmijas līdzdibinātājs, docētājs
Latvijas Ev.-Lut. Baznīcas mācītājs dažādās Rīgas un apkaimes draudzēs
Redaktors Latvijas ZinātĦu akadēmijas Izdevniecībā „Zinātne”
Redaktors Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Teoloăiskajā tulkošanas komisijā

Citas aktivitātes
Latvijas Pareizticīgās Baznīcas oficiālā kalendāra sastādīšanas grupas
(LKrA) vadītājs
Starptautiskās Starpaugstskolu akadēmiskās pētniecības padomes loceklis
(LKrA)
Latvijas Sociālā dialoga izglītības centra pētnieks
Mag. theol.
Zinātniskais grāds
Docents
Akadēmiskais amats
Latviešu valoda – dzimtā valoda
Krievu valoda – Ĝoti labā līmenī
AngĜu valoda – Ĝoti labā līmenī
Senebreju valoda – ar vārdnīcas palīdzību
Prasmes un kompetences MS Office, Adobe Photoshop; digitālā fotogrāfija
LKrA docēti kursi saistībā ar Vecās Derības, Latvijas kultūras un Baznīcas
Pedagoăiskā darbība
(par pēdējiem 6 gadiem) vēstures un Bībeles arheoloăijas tēmām
Vadītājs un recenzents vairākiem desmitiem bakalaura un maăistra darbu
Tulkošana, fotografēšana
Intereses
Valodu zināšanas

CURRICULUM VITÆ

Dace Dolace
Adrese: Jelgavas iela 4- 3, Jūrmala, Bulduri, LV-2010, Latvija
Mobilais tel. – 29407580, tel. darbā – 67753360
E – pasts: daugava15@inbox.lv, teologija@kra.lv
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Dzimšanas datums – 1960. gada 5. augusts
Personas dati
Dzimšanas vieta – Jelgava (dzim. Dace Rubļevska)
Pilsonība – Latvijas
Personas kods – 050860-10026
Izglītība
No 2005 –

1999 – 2001
1989 – 1993
Tālākizglītība
2005. gada 27. jūnijs

Doktorantūras studijas Tartu universitātes Teoloăijas fakultātē, Igaunija (no
28.06.2005.). Disertācijas tēma – Stratēăiskās praktiskās teoloăijas
eklezioloăiskā dimensija. SaskaĦā ar individuālo plānu, iegūta trešā studiju
gada akreditācija. (Tartu universitātes Teoloăijas fakultātes zinātniskās
padomes sēdē 27.06.2008)
Latvijas Kristīgās akadēmijas teoloăijas maăistrantūra – maăistrs teoloăijā
LU Teoloăijas fakultāte – bakalaurs teoloăijā

Inovācijas augstākās izglītības sistēmā – 40 stundas.
Daugavpils universitātes Sertifikāts № 289
2004. gada 5. augusts
Kvalitātes vadība pašvaldībās un valsts iestādēs – 32 stundas. LU
Pašvaldību un projektu vadības valsts mācību centra Apliecība № 2810
Nokārtots mācību kurss supervīzijā Latvijas Kristīgajā akadēmijā
2001 – 2002
(vad. IGNIS kristīgās psiholoăijas akadēmija (Vācija) un SHUV Institūts
(Sietla, ASV)
Pētnieciskā un profesionālā pieredze praktiskajā teoloăijā
Seminārs „Garīguma problēma profesionālās darbības kontekstā” – Latvijas
2009 – 2010
sociālajiem darbiniekiem
Seminārs „Negāciju ietekme profesionālajā darbībā” – Rīgas domes
2009
Kurzemes rajona Sociālajam dienestam
Grupu supervīzijas sociālā darba speciālistiem
No 2008. gada augusta –
Sociāli karitatīvais un psiholoăiski konsultatīvais darbs LKrA mācību
2001 – 2002
prakses bāzē Bulduru Sociālās rehabilitācijas centrā „Viktorija-91”
Vadītas un supervizētas LKrA prakses kristīgajā konsultēšanā P. StradiĦa
2001 – 2004
republikāniskajā slimnīcā
Pastorālpsiholoăiska konsultēšanas prakse Kuldīgas, Vārmes, Ēdoles ev.1990 – 2000
lut. draudzēs kā mācītājai (1990 – 2000): a) kristīgā konsultēšana krīzēs, b)
mirstošo cilvēku aprūpe, c) uzticības telefona izveide Kuldīgā, d) alkohola
un narkotiku atkarību konsultēšana (1998 – 2000), telefona darbinieku
supervizēšana
Darba pieredze
No 1999 –
Latvijas Kristīgā akadēmija – lektore, docente; tālākizglītības nodaļas
vadītāja (kopš 2008. g.)
No 2008 –
31/09/1991 – 05/12/1999
1987 –1989

Latvijas Sociālā dialoga izglītības centra pētniece
Kuldīgas, Vārmes, Ēdoles ev.-lut. draudzēs – mācītāja
Jelgavas Bērnu Mākslas skolā – estētikas un mākslas vēstures pasniedzēja
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Redaktore Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Teoloăiskajā tulkošanas komisijā
Citas aktivitātes
Latvijas Pareizticīgās Baznīcas oficiālā kalendāra sastādīšanas grupas
(LKrA) locekle
Latvijas Kristīgās akadēmijas Tālākizglītības nodaĜas vadītāja
Starptautiskās Starpaugstskolu akadēmiskās pētniecības padomes locekle
(LKrA)
Latvijas Starpaugstskolu sociālā darba Tālākizglītības centra (LSSDTC)
locekle
Latvijas Sociālā dialoga izglītības centra pētniece
Mag. theol.
Zinātniskais grāds
Docente
Akadēmiskais amats
Valodu zināšanas

Prasmes un
kompetences

Pedagoăiskā darbība
(par pēdējiem 6 gadiem)

Latviešu valoda – dzimtā valoda
Krievu valoda – Ĝoti labā līmenī
AngĜu valoda – Ĝoti labā līmenī
Vācu valoda – sarunvalodas līmenī, varu lasīt tekstus specialitātē
Sengrieėu – ar vārdnīcas palīdzību
Prasmes konsultēt cilvēkus psiholoăiskās un garīgās krīzes situācijās;
prasmes pastorālpsiholoăijas praksē, strādājot ar cilvēkiem, uzklausot,
motivējot, stiprinot, palīdzot pārvarēt krīzes situācijas, kā arī bibliski
konsultējot (teoloăiskā izglītība, mācītājas darba un ticības dzīves pieredze)
Supervīzijas vadīšanas prasme
Prasme strādāt ar tekstu: rakstīt zinātniskos un publicistiskos darbus;
rediăēt, tulkot. Prasme iegūta filoloăijas studijās, pētnieciskajā un
publicistiskajā praksē
Prasme veikt zinātniski pētniecisko darbu
pedagoăiskā prasme (pedagoăijas studijas Filoloăijas fakultātē, skolotājas
un pasniedzējas darba pieredze)
Prasme noorganizēt un vadīt svētbrīžus, lūgšanas. (Teoloăiskā izglītība un
pastorālā darba pieredze)
Prasme strādāt multikulturālā vidē (prasme iegūta, strādājot Mākslas skolā,
kur mācījās latviešu un krievu bērni un nodarbības bija jāvada abās valodās,
kā arī Bulduru Rehabilitācijas centrā, kur sociāli karitatīvais rehabilitācijas
darbs bija jāveic pie latviešiem un krieviem)
IemaĦas darbā ar datoru (Microsoft Word, Outlook Express, Internet
Explorer, Microsoft Power Point)
Vadīto kvalifikācijas darbu skaits – 60; maăistra darbu – 6
Sagatavotie daudzi studiju priekšmeti LKrA pamatstudiju programmās, to
skaitā: Universālā komunikācija/ Lūgšana, Bībeles ekseăēzes metodes;
Karitatīvais sociālais darbs ar gadījumu, Baznīcas sociālā mācība;
Morālteoloăija; Bībeles doktrīnu integrācija sociālajā vidē; Praktikums
sinerăiskajā antropoloăijā; Praktiskā teoloăija mūsdienu sociālo procesu
analīzē, Retorika, Gerontoloăiskais sociālais darbs.
Sagatavotie un novadītie studiju priekšmeti LKrA maăistra programmā:
Hamartoloăija; Praktiskā teoloăija; Caritas un sociālā eklezioloăija; Bībeles
ekseăēzes metodes.
LKrA Tālākizglītības kursu programmas izveide un kursu administrēšana.
Regulāri tiek lasītas lekcijas un vadītas seminārnodarbības praktiskajā
teoloăijā un sociālajā karitatīvajā darbā LKrA tālākizglītības kursos.
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Sagatavoti mācību līdzekĜi neklātienes studijām: Pāvila vēstule galatiešiem;
Bībeles doktrīnas I un II: Praktiskā eklezioloăija.
Kompendiji: Poimēnika, Universālā komunikācija/ lūgšana, Paliatīvā aprūpe
Supervīzija: 1) Supervizēta LKrA studentu psiholoăiskās konsultēšanas
prakse Zviedrijā Mulsjo un Stokholmas rehabilitācijas institūcijās. 2) Grupu
supervīzija Sociālā darba speciālistiem (RD Kurzemes raj. SD
darbiniekiem; 2008., 2009. g).
Precējusies
Cita informācija

CURRICULUM VITÆ

Aleksandrs ŠabeĜĦiks
Mājas adrese: Meža prospekts 11-1, Rīga, LV-1005, Latvija
Tālr. – 67397676, Mobilais tālr. – 26081524
E – pasts: shabelnick@yandex.ru
Personas dati
Izglītība
1991 – 1995

Dzimšanas datums – 1964. gada 3. novembris; Dzimšanas vieta – Harkovas
apgabals, Ukraina; Personas kods – 031164-10604; Pilsonība – Krievijas

1988 – 1991
1984 – 1986
1982 – 1983
1979 – 1982

Maskavas Garīgā Akadēmija, maăistrs teoloăijā („Senslāvu menoloăijas
tulkojuma vēsture”)
Maskavas Garīgais seminārs, priestera izglītība
Latvijas Mākslas akadēmijas kursi
Mācības TU – 3, Rīga
Mācības JāĦa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolā

Tālākizglītība
2005

Profesionālās pilnveides programma „Inovācijas augstākās izglītības
sistēmā”, (40 st.), Daugavpils Universitāte

Darba pieredze
Kopš 2010

Latvijas Kristīgā akadēmija, docents, studiju programmas „Teoloăija”
administrators

2005 – 2009

Latvijas Kristīgā akadēmija, lektors
Starptautiskās Starpaugstskolu akadēmiskās pētniecības padomes loceklis
(LKrA)
Maskavas Garīgās akadēmijas zinātĦu prorektors teoloăijas kursos
Rīgas Apskaidrošanas pareizticīgo draudzes pārzinis
Jelgavas Sv. Sīmeana un Annas pareizticīgo katedrāles draudzes priesteris
Rīgas Sv. Trīsvienības sieviešu klostera diakons un priesteris
Latvijas Pareizticīgās baznīcas priesteris un oficiālais ikonogrāfs
Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Rīgas Garīgā semināra pasniedzējs
Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Rīgas Garīgā semināra prorektors un
pasniedzējs
Latvijas Pareizticīgās Baznīcas kalpotājs

2003 – 2005
2001 – 2006
1999 – 2001
1997 – 1999
Kopš 1997
1995 – 2003
1995 – 1997
1986 – 1988
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Mag. theol.
Zinātniskais grāds
Docents
Akadēmiskais amats
Krievu valoda – dzimtā valoda
Valodu zināšanas
Latviešu valoda – pamata līmenī
AngĜu valoda – pamata līmenī
LatīĦu, grieėu valoda – ar vārdnīcas palīdzību
Prasmes un kompetences Pētnieka un ikonogrāfa prasmes
Radošā darbība

Pedagoăiskā darbība
(par pēdējiem 6 gadiem)

Gleznotas ikonas: SvētmocekĜa JāĦa (Pommera), Rīgas un Latvijas
Arhibīskapa ikona, gleznota Krievijas Patriarha Aleksija II vizītei Latvijā
2006. gada maijā; SvētmocekĜa JāĦa (Pommera), Rīgas un Latvijas
Arhibīskapa kanonizācijai veltītā ikona (2001); Mazie ikonostasi Jelgavas
katedrālei (1997); Ikonostass, Krustāsišana un ikonas Valmieras rajona
Sodas ciema baznīcai (1998/99); Dievmātes ikona Trīsvienības baznīcai
Pārdaugavā (2003); ikonas baznīcām un privātkolekcijām Latvijā, Krievijā
un Grieėijā
Daudzu studiju kursu izstrāde un vadīšana LKrA dažādās studiju
programmās: Konciliārā teoloăija, Dogmatiskā teoloăija, Patristika,
Bizantoloăija (plānots), Trīsvienības teoloăija, Askētiskā antropoloăija,
Baznīcas sociālā mācība, Salīdzinošā konfesiju mācība, Deiterokanoniskās
grāmatas, Ikonu teoloăija, Ikonogrāfija mūsdienu teoloăijas kontekstā.
Lasīti lekciju kursi LPB Rīgas Garīgajā seminārā un Maskavas Garīgajā
akadēmijā
Precējies, pieci bērni

Cita informācija
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Pielikums Nr. 7

Akadēmiskā personāla zinātniskā darbība un publikācijas (pēdējo piecu gadu
laikā)
Asociētā profesore, Dr. theol. ASTRA DANNENFELTE
Dalība konferencēs, semināros, zinātniskā darbība
• AfR (Arbeitskreis für Religionspädagogik) – Tagung zum Thema „Religionsunterricht
unter den Bedingungen der Pluralität“, Erfurte, Vācija, 12.-14.09.2008.
• AfR-Tagung zum Thema „Unterrichtsforschung Religion“, Esene, Vācija 18.-20.09.2007.
• AfR-Tagung zum Thema „Religionspädagogische Theorie und Praxis im europäischen
Kontext“, Berlīne, Vācija, 16.-18.09.2005.
• AfR-Tagung zum Thema „Religiöse Bildung: Standards und Evaluationen“, Berlīne,
Vācija, 17.-19.09.2004.
• Biannual Conference of the International Society of Empirical Research in Theology
“Religious Praxis”, Bīlefelda, Vācija, 22.-24.04.2004.
• Starptautiskās Starpaugstskolu akadēmiskās pētniecības padomes locekle (LKrA)
Zinātniskās publikācijas
• Dannenfeldt, Astra. Gottesverständnis und Gottesbeziehung von Kindern in einem
mehrheitlich konfessionslosen Umfeld. Zur Genese eines komplexen Gotteskonzeptes bei
Grundschulkindern in Wechselwirkung mit ihren Selbstkonzepten und ihrer
Lebensweltwahrnehmung. [Bērnu priekšstati par Dievu un viĦu attiecības ar Dievu,
pārsvarā bērniem augot ārpus konfesionālā konteksta. Pamatskolas vecuma bērnu
koncepta par Dievu veidošanās mijiedarbojoties ar bērnu paškonceptu, viĦu dzīves un
pasaules uztveri.] Dissertation an der Theologischen Fakultät, Universität Rostock.
Rostock: 2008.
• [Monorāfija] Dannenfeldt, Astra. Gotteskonzepte bei Kindern in schwierigen
Lebenslagen. [Bērnu koncepti par Dievu grūtās dzīves situācijās.] Jena: IKS Garamond,
2009, 368 S.

Asociētais profesors, Dr. theol. OLAFS BRŪVERS
Dalība konferencēs, semināros, zinātniskā darbība
• Starptautiskās Starpaugstskolu akadēmiskās pētniecības padomes loceklis (LKrA)
• LKrA Starptautiskā ERASMUS Mūžizglītības programmas Intensīvās programmas
“Sociālas ekonomijas galvenie virzieni: problēmas risinājumi” (2010) projekta darba
grupas vadītājs.
• Latvijas Sociālā dialoga izglītības centra pētnieks.
• Piedalīšanās starptautiskā konferencē un semināros: „Migrācijas plūsmu vadība un
solidaritāte” (Eiropas Integrācijas Fonds, projekts 2007-2013). Dalība konferencē:
organizētāju darba grupas pārstāvis, eksperts, lektors. 20.07.2009. – 27.07.2009., Amatas
novads, Spāres, Latvija. Noslēguma konference: 28.11.2009. – 29.11.2009., Rīga, Latvija.
Dalība konferencē: organizētāju darba grupā, eksperts, lektors.
• Piedalīšanās LR Labklājības ministrijas Sociālo Pakalpojumu pārvaldes rīkotajā seminārā
visiem Latvijas sociālo aprūpes centru (SAC) direktoriem. Dalība seminārā:
lektors/eksperts. Nolasītas lekcijas: Ar sociālo pakalpojumu sniegšanu saistītie juridiskie
jautājumi; Likumības, kārtības un drošības nodrošināšana SAC; SAC darbinieku
profesionālie uzdevumi un ētika.
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Piedalīšanās Starptautiskā konferencē „Church and Government in Partnership”, Rīgas
domes Labklājības departaments un Lutheran Social Services of New York (USA). Dalība
konferencē: rīkotājs, lektors, vadītājs. 14.11.2006. – 15.11.2006., Rīga. Latvija.
• LKrA Starptautiska starpdisciplināra konference sadarbībā ar EK EZA (Europäisches
Zentrum für Arbeitnehmerfragen), LSDIC (Latvijas Sociālā dialoga izglītības centrs),
„Toleranta pieeja, Toleranta organizācija, Tolerants cilvēks: Praktiskā tolerance”. Dalība
konferencē: vadītājs, lektors, moderators. 08.09.2006 – 09.09.2006., Rīga-Jūrmala.
Zinātniskās publikācijas
• Raksts integratīvajā pētniecībā – Social Dialogue and Euroepan Dimension (darba
nosaukums). Iesniegts 2010. g. publicēšanai „Babes-Bolyai” Universitātes (Rumānija)
zinātniskajos rakstos.
• Izdota monogrāfija reliăijas vēstures in filozofijas angĜu valodā – Brūvers O.
Communism versus Religion: Soviet Experiment: Theory And Practice In Historical
Retrospection. – R.: Amnis , 2010. – 472 lpp.
• Izdota monogrāfija reliăijas socioloăijas, teoloăijas un misioloăijas jomās angĜu valodā –
Brūvers O. The Revival in Latvia during the 1920s and Subsequent Baptist Immigration
to Brazil. – R.: Amnis, 2009. – 213 lpp.
• Raksts starpdisciplinārās teoloăijas jomā: Brūvers O. Migrācijas procesi pasaulē:
migrācijas iekĜaujošie sociālie un teoloăiskie aspekti. – Krāj.: LKrA Zinātniskie raksti 2:
Eiropas sociālā attīstība: Eiropas sakrālie pamati. Sociālais dialogs. Solidaritāte.
Migrācija. Kohēzija. – Jūrmala: LKrA, 2009. –179.-191. lpp.
Citas publikācijas
• Olafs Brūvers: Atklātā vēstule Saeimai un Ministru kabinetam 2005. 26. maijs [tiešsaiste].
– Rīga: www.delfi.lv, 2006. Pieejams: http://www.delfi.lv/archive/print.php?id=11302028
•

Asociētais profesors, Dr. theol. ILMĀRS HIRŠS-IRŠS
Eksperta darbība valsts līmeĦa un starptautiskajos projektos, zinātniskā darbība
• Eksperta līdzdalība Bībeles tulkošanas komisijas Jaunās Derības darba grupā
• Starptautiskās Starpaugstskolu akadēmiskās pētniecības padomes loceklis (LKrA)
Dalība konferencēs, semināros
• Referāts teoloăijā „Draudze kā priesterība Pētera 1. vēstulē”, Ekumēniski teoloăiska
konference, veltīta priesterības gadam, Rīga, 22.04.2010.
• Konference „In der groesseren Welt. Zum Menschenbild bei C. S. Lewis und Josef
Pieper“, Paderborna, Vācija, 18.-19.06.2010.
• Konference “The Rise and Expansion of Christianity in the First Three Centuries C.E.”,
Berlīne, Vācija, 23.-26.07.2010.
• Referāts „Bībeles aspekts materiālo vērtību pārvaldīšanā”, Starptautiska konference
Kijeva (Ukraina), 19.03.2010.
• Referāts „Pareiza kalpošana”, Rīga, LBDS gadskārtējā garīdznieku konference,
15.05.2010.
• Referāts „Kristus jūdaismā, islamā, budismā un kristietībā”, Mācību seminārs Norčepingā
(Zviedrija), 1.-3.03.2008.
• Referāts „JāĦa Atklāsmes grāmatas interpretācijas pieturas punkti”, Mācību seminārs
Norčepingā (Zviedrija), 1.-3.03.2008.
• Referātu cikls par tēmu „Jēzus – Cilvēka dēls”, LBDS Mateja draudzes mācību seminārs,
2008. g. marts – aprīlis.
• Referāts „Vadlīnijas JāĦa evaĦăēlija izpratnei”, Mācību seminārs Norčepingā (Zviedrija),
1.-3.03.2007.
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Referātu cikls par tēmu „Jēzus – Cilvēka dēls”, LBDS Mateja draudzes mācību seminārs,
2007. g. marts – aprīlis.
• „Mīliet cits citu!” LBDS mācību nometne, 7.07.2007.
• „Mācītājs un Bībele”, Pastorālā institūta seminārs, 11.11.2006.
• „Desmit baušĜi Bībelē un ārpus tās”, Pastorālā institūta seminārs, 11.11.2006.
Zinātniskās publikācijas
• Raksts Jaunās Derības ekseăēzē: Hiršs-Iršs I. Bēgšana no pasaules vai atbildība par
pasauli. – Krāj.: LKrA Zinātniskie raksti 2: Eiropas sociālā attīstība: Eiropas sakrālie
pamati. Sociālais dialogs. Solidaritāte. Migrācija. Kohēzija. – Jūrmala: LKrA, 2009. –
137.-152. lpp.
• Hirša-Iršs I., Hirša S. Reliăisko terminu vārdnīca. – Rīga: Kristīgās Vadības koledža,
2008. – 214 lpp.
• Raksts integratīvajā teoloăijā: Hiršs-Iršs I. Teoloăijas integratīvais uzdevums un loma
zinātĦu kopumā un sabiedrības dzīvē. Kristīgās Vadības koledžas Rakstu krājums Facta
et verba. 2009, Nr. 1., 7.-15. lpp.
• Hiršs-Iršs I. Bībele un materiālo vērtību pārvaldīšana. Kristīgās Vadības koledžas Rakstu
krājums Facta et verba. 2009.g. Nr. 2.
• Sagatavošanā: monogrāfija „Jaunās Derības pamatkurss”.
• Sagatavoti 14 šėirkĜi izdevuma „Latvijas enciklopēdija” 4. sējumam. SadaĜas „Reliăija un
filozofija” konsultants.
• [Monogrāfija] Sinoptisko evaĦăēliju salīdzinājums. Latvijas Bībeles Biedrība, 136 lpp.
• Vecā Derība Pāvila vēstulē romiešiem. SIA ,,Amnis , 61 lpp.
• [Monogrāfija] Tā ir Mana miesa. – Sagatavošanā, plānotais izdošanas laiks: rudens 2010.
• Garīgais alpīnisms. Žurnāls “Marta un Marija”, LBDS Māsu apvienības izdevums,
2009.g. sept. Nr.3 (60).
• Die Ervählung als Hauptthema von 1 Petr 1,1-2,9. – Zeitschrift ,,Theologische Beiträge“,
Wuppertal, Vācija.
• Izredzēšana kā 1. Pēt. 1,1-2,9 pamatdoma. 10 lpp. (pieĦemts publicēšanai, LU TF
teoloăiski-kultūrvēsturiskais izdevums „CeĜš”).
• Kristiešu-jūdu dialoga attīstība bibliskajā teoloăijā. 12 lpp. (pieĦemts publicēšanai, LU
TF teoloăiski-kultūrvēsturiskais izdevums „CeĜš”).
• VD interpretācija Pāvila vēstulē romiešiem. 10 lpp. (pieĦemts publicēšanai, LU TF
teoloăiski-kultūrvēsturiskais izdevums „CeĜš”).
• Pirmkristiešu draudzes identitātes meklējumu atspoguĜojums 1. Pētera vēstule. 19 lpp.
• Baptistu teoloăisko uzskatu pamatatziĦas. 35 lpp.
•

Profesors, Dr. habil. theol., Dr. psych., Dipl. Psych. KLAUSS KĪSLINGS
Akadēmiskā un stratēăiskā zinātniskā darbība
• Starptautiskās Starpaugstskolu akadēmiskās pētniecības padomes loceklis (LKrA)
• Starptautiski recenzējamā zinātnisko rakstu krājuma „Latvija Kristīgās akadēmijas
Zinātniskie raksti” redakcijas kolēăijas loceklis
Praktiskā teoloģija
• Praktiskās teoloăijas teorijas izveide
• Pētniecības virziena „Weltkirchliche Arbeit heute für morgen. Wissenschaftliche Studie in
Gemeinden deutscher Diözesen“ vadīšana Vācijas Bīskapu konferences (der Deutschen
Bischofskonferenz), Vācijas diecēžu un katoĜu organizāciju „Hilfswerke Adveniat”,
„Caritas international”, „Kindermissionswerk”, „Missio Aachen und München”,
„Misereor” un „Renovabis” organizētā projekta „Zur Zukunft der weltkirchlichen Arbeit
in Deutschland“ ietvaros.
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Pastorāspsiholoģija un garīgums
• Pastorālpsiholoăija kā praktiskās teoloăijas pamatdimensija
• Diakoniskās mistagoăijas koncepcija
• Psihoterpaija un dvēseĜkopšana
• Garīgās asistences pētniecība sadarbībā ar Baznīcas diecēzēm
• Supervīzija
Reliģijas pedagoģija, katehētika un didaktika
• Empīriskā reliăijas pedagoăija
• Ăimenes reliăiozitāte un katehētika
• Attiecību didaktika
• Reliăijas pedagoăija un profesionālā apmācība skolās – sadarbībā ar Tībingenas
universitātes Profesionāli orentētās reliăijas pedagoăijas institūta prof. dr. Albert
Biesinger un dr. Joachim Schmidt
• Diakoniskā un sociālā mācība ăimnāzijā un arodskolās – sadarbībā ar Heidelbergas
universitātes Teoloăijas fakultātes prof. dr. Heinz Schmidt
• Bērna teoloăija – sadarbībā ar Rostokas universitātes Teoloăijas fakultātes prof. dr. AnnaKatharina Szagun
• Zinātniskā pētījuma vadīšana Bērnu misijas „Die Sternsinger“ projektā
„Dreikönigssingen“ – sadarbībā ar prof. dr. Albert Biesinger
Diakonijas – karitatīvās kalpošanas – teoloģija
• Diakonijas zinātne un diakonāta teoloăija
• Karitātes teoloăija un karitatīvā darba stratēăija
• „Pro Diakonia“ – Rotenburgas-Štutgartes diecēzes un Rotenburgas-Štutgartes
„Caritasverband“ sadarbības projekts: diakonijas izglītības projekta zinātniskā vadība un
pārraudzība
o Pētnieciskā projekta „Pro Diakonia Latina“ (LatīĦamerikas diakonāts) vadīšana
sadarbībā ar Rotenburgas-Štutgartes diecēzi 2006.-2007. g.
o Pētnieciskā projekta „Pro Diakonia Africana“ (Dienvidāfrikas diakonāts) vadīšana
sadarbībā ar Rotenburgas-Štutgartes diecēzi kopš 2008. g.
• Solidaritāte kā mācību process
Psiholoģija un ar to saistītās disciplīnas
• Laikabiedru psiholoăijas (zeitgenössischer Psychologie) zinātniskā teorija
• Kvalitatīvās un kvantitatīvās metodes humanitāro un sociālo zinātĦu pētniecībā
• Reliăijas psiholoăija
• Haosa un pašorganizācijas pētniecība psiholoăijā un socioloăijā
Zinātniskās publikācijas
Monogrāfijas
• Radikālās krīzes: problēmas un risinājumi. Mācību metodiskais līdzeklis, Jūrmala:
Latvijas Kristīgā akadēmija, 2010, 112 lpp. (kopā ar G. Dišleru).
• „Love greets you” – On the culture of deacony (Publications of the Department of
Practical Theology; Vol. 93), Helsinki (Finland): University Press, 1998; tulkojums
latviešu valodā: Kīslings K. Jūs sveicina mīlestība. Raksti par diakonisku kultūru, Rīga:
Latvijas Kristīgā akadēmija, Izglītība un kultūra, 2005, 132 lpp.
• Zur eigenen Stimme finden. Religiöses Lernen an berufsbildenden Schulen (Zeitzeichen;
Bd. 16) [Meklējot vienotu pozīciju. Reliăijas mācība profesionālajās skolās], Ostfildern:
Schwabenverlag, 2004, Nachauflage, 2005.
Zinātniskie izdevumi (sastādītājs)
• Lernfelddidaktik als Herausforderung. Religionsunterricht an berufsbildenden Schulen
(gott – leben – beruf; Bd. 1), Norderstedt: Books on Demand, 2005 (mit Albert Biesinger,
Josef Jakobi und Joachim Schmidt).
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Wohin geht die Kirche morgen? Entwicklung Pastoraler Prioritäten in der Diözese
Rottenburg-Stuttgart, Ostfildern: Schwabenverlag, 2005 (mit Viera Pirker und Jochen
Sautermeister).
• Solidarität als interkultureller Lernprozeß (Tübinger Perspektiven zur Pastoraltheologie
und Religionspädagogik; Bd. 22), Münster: Lit, 2005 (mit Albert Biesinger und Ottmar
Fuchs).
• Anno Domini 2006. Diakoniatieteen vuosikirja (= Diakoniewissenschaftliches Jahrbuch),
Vammala (Finland): Vammalan Kirjapaino, 2006 (mit Mikko Lahtinen, Terttu Pohjolainen
und Tuulikki Toikkanen).
• Ständige Diakone – Stellvertreter der Armen? Projekt Pro Diakonia: Prozess – Positionen
– Perspektiven (Diakonie und Ökumene / Diakonia and Ecumenics; Bd. 2), Münster: Lit,
2006.
• Starptautiskā zinātniskā konference (2005. g. 12.-13. maijs) “The Strategy of Christian
Higher Education: Experience and Perspectives in Latvia” (Proceedings; Vol. 1), Jūrmala:
Latvijas Kristīgā akdēmija, 2006 (kopā ar J. N. Vēju, S. Gūtmani, N. Dumitrascu, V.
Bellu un A. KuzĦecovu).
• Geistliche Begleitung zwischen Pastoralpsychologie und Spiritualität. Themenheft der
Zeitschrift „Wege zum Menschen“ 60 (2008) Heft 4.
• Transformationen. Pastoralpsychologische Werkstattberichte, 2. Auflage der Ausgaben 1 4, Frankfurt am Main: Deutsche Gesellschaft für Pastoralpsychologie, 2008 (mit Martin
Jochheim).
• Religionspädagogische
Grundoptionen.
Elemente
einer
gelingenden
Glaubenskommunikation. Für Albert Biesinger, Freiburg i.Br.: Herder, 2008 (mit
Reinhold Boschki, Helga Kohler-Spiegel, Monika Scheidler und Thomas Schreijäck).
• Weltkirchliche Arbeit heute für morgen – Wissenschaftliche Studie in Gemeinden
deutscher Diözesen (Arbeitshilfen; Nr. 235), Bonn: Sekretariat der Deutschen
Bischofskonferenz, 2009 (mit Chunhee Cho und Viera Pirker).
• Diakonische Spiritualität. Beiträge aus Wissenschaft, Ausbildung und Praxis. Für
Godehard König (Diakonie und Ökumene / Diakonia and Ecumenics; Bd. 3), Münster:
Lit, 2009.
• European Social Development: Sacred Foundations of Europe, Social Dialogue,
Solidarity, Migration, Cohesion (Proceedings; Vol. 2), Jūrmala: Latvijas Kristīgā
akdēmija,, 2009 (kopā ar A. Kudrjašovu, J. N. Vēju, P. Török, S. Gūtmani, V. Bellu, B.
Rivžu and A. KuzĦecovu).
Zinātnisko sēriju sagatavošana un izdošana
• Sērija „SinnVollSinn. Religion an Berufsschulen [Reliăija arodskolās]. Materialien
(Schulbuch und DVD) für die Fachklassen des Dualen Systems und die entsprechenden
Bildungsgänge" (erarbeitet von Michael Boenke, herausgegeben in Kooperation mit
Albert Biesinger, Josef Jakobi und Joachim Schmidt)
• Sērija „Kinder Erleben Theologie“ [Bērni piedzīvo teoloăiju] (mit Anna-Katharina
Szagun)
• Sērija „Religion und berufliche Bildung“ [Reliăija un profesionālā izglītība] (mit Albert
Biesinger, Volker Elsenbast und Andreas Obermann)
• Sērija „Pastoralpsychologie und Spiritualität“ [Pastorālpsiholoăija un garīgums] (mit
Karl Frielingsdorf)
• Sērija „Diakonie und Ökumene / Diakonia and Ecumenics“ (mit Bernd Jochen Hilberath)
Kompendiji
• Kompendijs antropoloăijā: Priekšstati par cilvēku. Jūrmala: Latvijas Kristīgā akadēmija,
2000, 60 lpp.
• Seelsorge bei Seelenfinsternis [DvēseĜkopšana slimniekiem ar psihiskām saslimšanām]
(geistlich. Speyerer Hefte für Spiritualität; Bd. 9), Speyer: Bischöfliches Ordinariat, 2004.
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•

Plädoyer für eine mystagogische Konzeption [Mistagoăiskās koncepcijas apoloăija].
Religionsunterricht in der Grundschule auf der Suche nach neuen Wegen [Reliăijas
mācība pamatskolās. Jaunu ceĜu meklējumi] (Limburger Impulse zur
Religionspädagogik; Bd. 4), Limburg an der Lahn: Bischöfliches Ordinariat, 2008.
Preses izdevumu redakcija (Schriftleitungen)
• Izdevums „Transformationen. Pastoralpsychologische Werkstattberichte“ [Pārvērtības.
Pastorālpsiholoăiskā darbnīca] – redaktora darbs kopš 2002. g.
• Izdevums „Diaconia Christi“ – redaktora darbs kopš 2006. g.
Darbība redakcijas sastāvā
• Izdevums „Religionsunterricht an berufsbildenden Schulen“ (rabs) [Reliăijas mācība
profesionālajās skolās]– kopš 2003. g.
• Izdevums „Wege zum Menschen“ (WzM) [CeĜš pie cilvēka] – kopš 2004. g.
• izdevums „Meditation“. Zeitschrift für christliche Spiritualität und Lebensgestaltung
[Meditācija. Kristīgā garīguma un dzīves mākslas izdevums] – kopš 2009. g.
• ŠėirkĜi, recenzijas
Zinātniskās publikācijas (2005. g. – 39 publikācijas, 2006. g. – 22 publikācijas, 2007. g. –
17 publikācijas, 2008 – 27 publikācijas, 2009-2010 – 37 publikācijas)
• Editorial, in: Transformationen. Pastoralpsychologische Werkstattberichte 13 (2010) 1 –
2.
• Elternhaus – Pfarrhaus – Schulhaus. Tatorte sexueller Gewalt an Kindern und
Jugendlichen, in: Wege zum Menschen 62 (2010) 190 – 204.
• Wenn das geknickte Rohr zu brechen droht … Trauma – Therapie – Theologie. Bericht
zum Jahreskongress der Deutschen Gesellschaft für Pastoralpsychologie 2009, in: Wege
zum Menschen 62 (2010) 99 – 105.
• Konstruktivistische Religionsdidaktik?, in: Transformationen. Pastoralpsychologische
Werk-stattberichte 12 (2009) 30 – 82.
• Editorial, in: Transformationen. Pastoralpsychologische Werkstattberichte 12 (2009) 1.
• Hoping on Behalf of Hopeless Others: Depression and Suicidal Tendency as International
Challenges, in: Aleksandrs Kudrjasovs, Janis Nameisis Vejs, Peter Török, Skaidrite
Gutmane, William Bell, Baiba Rivza and Aino Kuznecova (Eds.), European Social
Development: Sacred Foundations of Europe, Social Dialogue, Solidarity, Migration,
Cohesion (Proceedings; Vol. 2), Jurmala: Latvian Christian Academy, 2009, 55 – 74.
• Leben und Tod. Suizidalität als Provokation einer Hoffnung in Stellvertretung, in: Anja
Kra-mer, Günter Ruddat & Freimut Schirrmacher (Hrsg.), Ambivalenzen der Seelsorge.
Fest-schrift für Michael Klessmann zum 65. Geburtstag, Neukirchen-Vluyn:
Neukirchener, 2009, 91 – 102.
• Begegnungen der Gnade. Wege finden – Wege kreuzen. Ein Bericht zur DiakoniaWeltversammlung in der Zeit von 20. – 26. Juli 2009 in Atlanta, Georgia (USA), in:
Diaconia Christi 44 (2009) 129 – 135; in englischer Übersetzung: Crossroads of Grace. A
Report on theDiakonia World Assembly, July 20th to July 26th, 2009, Atlanta, Georgia
(USA), in: Diaconia Christi 44 (2009) 136 – 141; in spanischer Übersetzung:
Encrucijadas de la gracia. Informe de la asemblea mundial de Diakonia celebrada en
Atlanta, Georgia (Estados Unidos), del 20 al 26 de julio de 2009, in: Diaconia Christi 44
(2009) 142 – 147.
• „Kommt und seht!“ Predigt zu 1 Sam 3, 3b – 10. 19 und Joh 1, 35 – 42, in: Diaconia
Christi 44 (2009) 118 – 123.
• Geistliche Begleitung als Seelsorge, in: Diaconia Christi 44 (2009) 70 – 77.
• Kirchliche Dokumente und Positionierungen zum Apostolat des Meeres, in: Diaconia
Christi 44 (2009) 59 – 69 (mit Alexander Gondan).
• Weltkirchlich-diakonale Zeugnisse maritimer Pastoral, in: Diaconia Christi 44 (2009) 41
– 58 (mit Alexander Gondan).
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Diakone auf See und im Hafen, in: Diaconia Christi 44 (2009) 12 – 17 (mit Alexander
Gondan).
Vorwort, in: Diaconia Christi 44 (2009) 3 – 5; in englischer Übersetzung: Preface, in:
Diaconia Christi 44 (2009) 6 – 8; in spanischer Übersetzung: Prólogo, in: Diaconia
Christi 44 (2009) 9 – 11.
Armon tienristeyksiä – Raportti Diakonia maailmanliiton kokouksesta (= Wegkreuzungen
der Gnade. Ein Bericht zur Diakonia-Weltversammlung), in: Mikko Lahtinen, Terttu
Pohjolainen & Tuulikki Toikkanen (Hrsg.), Anno Domini 2009. Diakoniatieteen
vuosikirja (= Diakoniewissenschaftliches Jahrbuch), Vammala (Finnland): Vammalan
Kirjapaino, 2009, 413 – 419.
Vakinainen diakonaatti katolisessa teologiassa ja kirkossa (= Ständiger Diakonat in
Katholi-scher Theologie und Kirche), in: Mikko Lahtinen, Terttu Pohjolainen & Tuulikki
Toikkanen (Hrsg.), Anno Domini 2009. Diakoniatieteen vuosikirja (=
Diakoniewissenschaftliches Jahr-buch), Vammala (Finnland): Vammalan Kirjapaino,
2009, 141 – 152.
„Papa, das hat mir doch der Gott gesagt“ – Zugänge zur Kinderspiritualität (CD),
Müllheim / Baden: Auditorium Netzwerk, 2009.
Spiritualität als diakonische Präsenz, in: Klaus Kießling (Hrsg.) unter Mitarbeit von
Klaus-Jürgen Kauß und Georg Lorleberg, Diakonische Spiritualität. Beiträge aus
Wissenschaft, Ausbildung und Praxis. Für Godehard König (Diakonie und Ökumene /
Diakonia and Ecumenics; Bd. 3), Münster: Lit, 2009, 84 – 103.
Spiritualität der Stellvertretung, in: Klaus Kießling (Hrsg.) unter Mitarbeit von KlausJürgen Kauß und Georg Lorleberg, Diakonische Spiritualität. Beiträge aus Wissenschaft,
Ausbildung und Praxis. Für Godehard König (Diakonie und Ökumene / Diakonia and
Ecumenics; Bd. 3), Münster: Lit, 2009, 36 – 55.
Diakonische Spiritualität. Beiträge aus Wissenschaft, Ausbildung und Praxis. Eine
Einfüh-rung, in: Klaus Kießling (Hrsg.) unter Mitarbeit von Klaus-Jürgen Kauß und
Georg Lorleberg, Diakonische Spiritualität. Beiträge aus Wissenschaft, Ausbildung und
Praxis. Für Godehard König (Diakonie und Ökumene / Diakonia and Ecumenics; Bd. 3),
Münster: Lit, 2009, 7 – 12.
Depressivität und Suizidalität als gesellschaftliche und kirchliche Herausforderung, in:
Zhuo Xinpeng & Michael Kropp (Hrsg.), Christliche Soziallehre und ihre Verantwortung
in der Gesellschaft, Beijing (China): Verlag für Religion und Kultur, 2009, 537 – 564; in
chinesi-scher Übersetzung in: Zhuo Xinpeng & Michael Kropp (Hrsg.), Christliche
Soziallehre und ihre Verantwortung in der Gesellschaft, Beijing (China): Verlag für
Religion und Kultur, 2009, 284 – 304.
Geleitwort, in: Norbert Jaroslav Zuska, Beziehung, die wirkt. Geistliche Begleitung im
Dialog mit Carl R. Rogers und Teresa von Avila (Pastoralpsychologie und Spiritualität;
Bd. 13), Frankfurt am Main: Peter Lang, 2009, 11 – 12.
Online-Fragebogen für Gemeinden deutscher Diözesen, in: Klaus Kießling, Chunhee Cho
& Viera Pirker (Hrsg.), Weltkirchliche Arbeit heute für morgen – Wissenschaftliche
Studie in Gemeinden deutscher Diözesen (Arbeitshilfen; Nr. 235), Bonn: Sekretariat der
Deutschen Bischofskonferenz, 2009, 178 – 204 (mit Jochen Sautermeister, Chunhee Cho,
Christoph Lubberich und Liv Troch).
Thesen im Prozess der Studie, in: Klaus Kießling, Chunhee Cho & Viera Pirker (Hrsg.),
Weltkirchliche Arbeit heute für morgen – Wissenschaftliche Studie in Gemeinden
deutscher Diözesen (Arbeitshilfen; Nr. 235), Bonn: Sekretariat der Deutschen
Bischofskonferenz, 2009, 163 – 177 (mit Chunhee Cho und Viera Pirker).
Die weltkirchliche Arbeit in Deutschland aus der Sicht der Gemeinden, in: Klaus
Kießling, Chunhee Cho & Viera Pirker (Hrsg.), Weltkirchliche Arbeit heute für morgen –
Wissen-schaftliche Studie in Gemeinden deutscher Diözesen (Arbeitshilfen; Nr. 235),
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Bonn: Sekreta-riat der Deutschen Bischofskonferenz, 2009, 129 – 162 (mit Chunhee
Cho).
Die weltkirchliche Arbeit in Deutschland aus der Sicht der Hilfswerke, in: Klaus
Kießling, Chunhee Cho & Viera Pirker (Hrsg.), Weltkirchliche Arbeit heute für morgen –
Wissen-schaftliche Studie in Gemeinden deutscher Diözesen (Arbeitshilfen; Nr. 235),
Bonn: Sekreta-riat der Deutschen Bischofskonferenz, 2009, 112 – 128 (mit Viera Pirker).
Die weltkirchliche Arbeit in Deutschland aus der Sicht der Diözesen, in: Klaus Kießling,
Chunhee Cho & Viera Pirker (Hrsg.), Weltkirchliche Arbeit heute für morgen – Wissenschaftliche Studie in Gemeinden deutscher Diözesen (Arbeitshilfen; Nr. 235), Bonn:
Sekreta-riat der Deutschen Bischofskonferenz, 2009, 84 – 111 (mit Viera Pirker).
Zentrale Ergebnisse der Online-Befragung in Gemeinden deutscher Diözesen, in: Klaus
Kieß-ling, Chunhee Cho & Viera Pirker (Hrsg.), Weltkirchliche Arbeit heute für morgen –
Wissen-schaftliche Studie in Gemeinden deutscher Diözesen (Arbeitshilfen; Nr. 235),
Bonn: Sekreta-riat der Deutschen Bischofskonferenz, 2009, 11 – 83.
Einführung, in: Klaus Kießling, Chunhee Cho & Viera Pirker (Hrsg.), Weltkirchliche
Arbeit heute für morgen – Wissenschaftliche Studie in Gemeinden deutscher Diözesen
(Arbeitshil-fen; Nr. 235), Bonn: Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz, 2009, 8 –
10.
Aus göttlicher Solidarität. Für eine Spiritualität, die nicht aus mir kommt und nicht bei
mir bleibt, in: Martin Jochheim (Hrsg.), Pastoralpsychologie in Bewegung. Zum Stand
der Seel-sorgebewegung in Deutschland (DGfP-Info 2009; Sonderband), Bad Waldsee:
Deutsche Ge-sellschaft für Pastoralpsychologie, 2009, 32 – 46.
Editorial, in: Astra Dannenfeldt, Gotteskonzepte bei Kindern in schwierigen Lebenslagen.
Rostocker Langzeitstudie zu Gottesverständnis und Gottesbeziehung von Kindern, die in
mehrheitlich konfessionslosem Kontext aufwachsen (Kinder Erleben Theologie; Bd. 3),
Jena: Garamond, Edition Paideia, 2009, 7 – 11 (mit Anna-Katharina Szagun).
Editorial, in: Transformationen. Pastoralpsychologische Werkstattberichte 11 (2009) 1 –
2.
Geleitwort, in: Duc-Vinh Nguyen SVD, „Führe dein Leben so, dass du den Kindern
Tugen-den hinterlässt!“ Seelsorge unter Vietnamesen in Ostdeutschland und Osteuropa
aus pastoral-psychologischer Perspektive (Studia Instituti Missiologici Societatis Verbi
Divini; Bd. 90), Nettetal: Steyler, 2009, 19 – 23.
Konstruktivistische Religionsdidaktik? Weitere theologische Zugänge zur Praxis an
berufs-bildenden Schulen – Konstruktivistische Religionsdidaktik? (6), in:
Religionsunterricht an berufsbildenden Schulen (rabs) 41 (2009) Heft 2, 8 – 10.
„… nicht einmal Herr im eigenen Hause“. (Naturalistisch-) Psychologische
Menschenbilder im Widerstreit, in: Wege zum Menschen 61 (2009) 245 – 270.
Wissenschaftliche Studie „Weltkirchliche Arbeit heute für morgen“, in: Newsletter „Zur
Zu-kunft der weltkirchlichen Arbeit in Deutschland“. Ein gemeinsames Projekt der
Deutschen Bischofskonferenz, der Diözesen in Deutschland und der katholischen
Hilfswerke Adveniat, Caritas international, Kindermissionswerk „Die Sternsinger“,
Misereor, missio Aachen und München sowie Renovabis, Februar 2009, 2 – 6 (mit
Chunhee Cho, Christoph Lubberich, Viera Pirker und Liv Troch).
Konstruktivistische Religionsdidaktik? Erste theologische Zugänge zur Praxis an
berufsbil-denden Schulen – Konstruktivistische Religionsdidaktik? (5), in:
Religionsunterricht an be-rufsbildenden Schulen (rabs) 41 (2009) Heft 1, 4 – 6.

Profesors, Dr. theol., priesteris NIKU DUMITRAŠKU
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Zinātniskās publikācijas (monogrāfijas un raksti)
• Iesniegtas publicēšanai sekojošas starpdisciplināras monogrāfijas: Pareizticība un
Sociālais dialogs, Baznīca un intelektuāĜi, Teoloăija un karš, Teoloăija un politika,
Sociālā teoloăija pareizticīgajā skatījumā, Pareizticība un vēsture
• [Monogrāfija ortodoksālālajā teoloăijā] Patrologie – Manual pentru Seminariile Teologice
(Patroloăija – rokasgrāmata teoloăijas semināriem) (kopā ar Constantin Voicu).
Bucuresti: Ed. IBMBOR, 2007, 339 lpp. (oficiālā rokasgrāmata visiem pareizticīgajiem
semināriem Rumānijā, ko apstiprinājusi RumāĦu Pareizticīgās Patriarhijas komiteja)
• Romanian Orthodox Theology between Tradition and New challenges in Europe – with
patristic insertions. In: Orthodox Tradition and the 21st Century: Experiences of the past,
realities of today, challenges of tomorrow. University of Joensuu Press, (Somija), 2007,
57.-66. lpp.
• Tradīcijas un modernitāte: konflikts vai pārdomu tēma? (vai tikai pieminēt Baznīcas
Svētos Tēvus, jeb dzīvot saskaĦā ar viĦu mācību) (rumāĦu valodā). In: TradiŃie şi
modernitate în societatea românească în noul context creat de aderarea la Uniunea
Europeană (Tradīcijas un modernitāte Rumānijas sabiedrībā jaunos apstākĜos, kurus radīja
iestāšanās Eiropas Savienībā” (red. N.Dumitrašku, E.Cioara). Oradea, 2007, 1.-12. lpp.
• The Icon: the Unwritten Theology of Divine Light (with some patristic references). In:
Annali di studi religiosi 8 (2007). EDB Bologna (Itālija), 141.-147. lpp.
• Raksts ortodoksālajā teoloăijā: Teoloăiskas skolas izglītības paradigma: jautājums par
identitāti (krievu valodā kopā ar A. ŠabeĜĦiku). Krāj.: Latvijas Kristīgās akadēmijas
Zinātniskie raksti 1. Jūrmala: LKrA, 2006, 85.-105. lpp.
• [Monogrāfija ortodoksālajā teoloăijā] Cele Şapte PersonalităŃi de la Niceea (325), rolul
lor în cadrul primelor frămîntări ecumenice majore ale lumii creştine (SeptiĦas Nīkajas
personības (325), to loma pirmajā lielajā kristiešu ekumēniskajā pasaules satricinājumā).
Cluj-Napoca: Napoca Star, 2005, 239 lpp.
• [Monogrāfija patristiskajā teoloăijā] Hristologia Sfântului Atanasie cel Mare, în contextul
controverselor ariene şi post-ariene (Sv. Atanāsija Lielā kristoloăija ariāĦu un post-ariāĦu
strīdu kontekstā). Cluj-Napoca: Napoca Star, 2004, 203 lpp.
• Raksts patristiskajā teoloăijā: The Divine Attributes of the Son in the Thinking of Saint
Athanasius the Great. In: Anuarul FacultăŃii de Teologie Ortodoxă. Cluj-Napoca:
Universitatea “Babeş-Bolyai”, V, 2002-2004, 57.-66. lpp.
• [Monogrāfija Baznīcas teoloăijā] The Mission of the Romanian Orthodox Church and its
Challenges. Cluj-Napoca: Napoca-Star, 2002, 181 lpp.
• [Monogrāfija patristiskajā teoloăijā] Ante- and Post- Nicaean theologians. Cluj-Napoca,
2002, 182 lpp.
• Does God Change? (Dr. Thomas Weinandy, Oksfordas Univeristāte)/ tulkojums rumāĦu
valodā. Cluj-Napoca, 2001, 275 lpp.
• Raksts teoloăijā: Multiconfessional Romania at the End of the Second Millenium and the
Beginning of the Third. In: Het Christelijk Oosten, vol. 53 (2001), Nr. 3-4, 124.-136. lpp.
(Nīderlande, „Instituut voor Oosters Christendom te Nijmegen”).
Zinātniskais darbs citās jomās
• Reliăiskās Diplomātijas institūta (Institute of Religious Diplomacy) direktors, pētnieks
• Reliăiskās Diplomātijas žurnāla (Journal of Religious Diplomacy) koordinators
• Journal Ecumenica redaktors
Dalība konferencēs
• Dalība starptautiskās un vietēja rakstura konferencēs, semināros, simpozijos Rīgā,
Oksfordā, Kembridžā, Londonā, Līdsā, Salamnkā, Belfāstā, Maskavā, Sanktpēterburgā,
Stambulā, Vīnē, Briăē, Briselē, Luvēnā, Trentā, Asīzē, Madridē, Maincā, Luksemburgā,
Utrehtā, Cīrihē, Joensuu, Bratislavā u.c.
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Profesors, Dr. theol., priesteris JOANS KIRILA
Zinātniskās publikācijas (monogrāfijas un raksti)
• [Monogrāfija starpdisciplināritātes izpētes jomā] The Dia-logos Between Theology and
Science. Meeting through the Word. Editura Renaşterea, Cluj-Napoca, 2009, 238 lpp.
• The Qumran Community and its relations with Jerusalem. – In: Actele Conferintei biblice
a Facultatii de Teologie Romano catolica din Szeged, Ungaria, mai-jun., 2008.
• [Monogrāfija ekseăēzes jomā] Fragmentarium exegetic filonian II. Nomothetica – repère
exegetice la Decalog (Philonian Exegetical Fragmentarium II. Eksegētiskie Dekaloga
orientieri). Editura Limes, Cluj Napoca, 2005, 174 lpp.
• The Qumran Community and its relations with Jerusalem. – In. Actele Conferintei biblice
a Facultatii de Teologie Romano catolica din Szeged, Ungaria, aug.-sept. 2003.
• Biblie si multiculturalitate (Bībele un multikulturālisms), red. izd. CNCSIS granta (No.
24/2002) ietvaros, 206 lpp.
• [Monogrāfija ekseăēzes jomā] Fragmenatrium exegetic filonian. Editura Limes, Cluj
Napoca, 2002, 174 lpp.
• Exegeza biblica vechitestamentara – disciplina ce conserva si afirma multiculturalitatea
(Vecās Derības bibliskā ekseăēze – konservatīvisma un multikulturāla pieeja). – In:
Biserica si multiculturalitate in Europa sfarsitului de milennia, Presa Universitara
Clujeana, Cluj Napoca, 2001, 132.-146. lpp.
• [Monogrāfija] Fragmentarium exegetic (Ekseăētiskie fragmenti). Editura Limes, Cluj
Napoca, 2001, 186 lpp.
• [Monogrāfija] Qumran si Mariotis – doua sinteze ascetic – locuri ale imbogatirii
duhovnicesti (Kumrāna un Mariotis – divas askēzes sintēzes – garīgās bagātināšanās
centri). Editura Press Universitarä Clujeanä, Cluj Napoca, 2000, 141 p.
• [Monogrāfija] Ecouri in Rahel (Atbalsis Bābelē). Editura Limes, Cluj Napoca, 2000, 65
lpp.
• [Monogrāfija teoloăijā] Misianism si Apocalipsa in scrierile de la Qumran (Mesiānisms
un apokalipse Kumrānas tekstos). Editura Arhidiecezana, Cluj Napoca, 1999, 114 lpp.
• [Monogrāfija teoloăijā] Cartea profetului Osea – breviar al gnoseologiei Vechiului
Testament (Pravieša Hozejas grāmata – Vecās Derības gnozeloăijas breviārijs). Editura
Limes, Cluj Napoca, 1999, 264 lpp. (dokt. tēžu kopsavilkums)
Dalība starptautiskos projektos
• Starptautiskas starpdsiciplināras izpētes programmas (granta) „Bībele un
multikulturālisms Transsilvānijā Eiropas 16.-20. gadsimta ekseăēzes kontekstā” vadītājs
Pētījumi starptautiskās citējamības izdevumos
• Pētījums Baznīcas teoloăijā: European Dimensions in Romanian Theological Discourse.
In: Hervormde Teologiese Studies/Theological Studies, Pretoria, v.65, n.1, 2009, art.
#294, 5 lpp. (DOI: 10.4102/hts.v65i1.293) [tiešsaiste; drukas versija ISSN 0259-9422]
• Pētījums Baznīcas teoloăijā: Romanian Theology: A Theology of Dialogue. In:
Hervormde Teologiese Studies/Theological Studies, Pretoria, v.65, n.1, 2009, art. #294, 5
lpp. (DOI: 10.4102/hts.v65i1.294) [tiešsaiste; drukas versija ISSN 0259-9422]
Pētījumi indeksētās starptautiskās datu bāzēs
• Pētījums patristiskās antropoloăijas jomā: Elemente de Antropologie Biblică: Persoană/
Subiect, Sine si Suflet (Bibliskās antropoloăijas elementi: Persona-Subjekts, Patība un
Dvēsele). In: Studia Universitatis „Babes-Bolyai” – Theologia Orthodoxa, Categ CNCSIS
B+, 1/2009, 49.-64. lpp.
• Pētījums eksegētiskās metodoloăijas jomā: Herminia vasiliană – o paradigmă exegetică
vie (Sv. Bazileja Lielā hermenētika – dzīva eksegētiskā paradimga). In: Studia
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Universitatis „Babes-Bolyai” – Theologia Orthodoxa, Categ CNCSIS B+, 2/2009, 3.-12.
lpp.
• Présence du Logos dans l’ „image” (Logosa klātbūtnē „attēlā”). In: Caietele Echinox,
Categ CNCSIS B+, 12, 2007, 227.-234. lpp.
Dalība konferencēs, semināros, simpozijos
• Referāts patristiskajā teoloăijā „Baznīcas vienotība un tās trinitārais modelis Svēto
Baznīctēvu-kapadoėiešu mācībā” „Babes-Bolyai” Universitātes (BBU) Ortodoksālās
teoloăijas fakultātes rīkotajā starptautiskajā konferencē „Atklāsmes un atziĦas: Trijādība
un Kosmiskā Baznīca svēto Baznīctēvu-kapadoėiešu mācībā un mūsdienu teoloăijā” Kluž
Napokā, Rumānija, 05/11 – 08/11/2009.
• Referāts „Repentance, Knowledge and Spirit. An Answer to the Idolatry of Logic”
Rumānijas Zinātnes un reliăijas dialoga asociācijas (AsociaŃia pentru Dialogul dintre
ŞtiinŃă şi Religie în România, ADST) Starptautiskajā kongresā Rumānijas akadēmijā,
Bukareste, Rumānija, 18/10 – 20/10/2009.
• Referāts „Transcendent, Responsability and Secularization. A Theological Answer” BBU
Eiropas studiju fakultātes rīkotajā starptautiskajā konferencē „Europe in Today’s World
Crisis” Kluž Napokā, Rumānija, 08/10 – 10/10/2009.
• Referāts „Sv. Jānis Zeltamute – citādības teoloăija un „mazā Baznīca (ekklēsia)” Verejas
15. Simpozijā (Grieėija), 28/06 – 29/06/2009.
• Referāts starpdsiciplinaritātes jomā „The Relation Church – State in the Teaching and
Research Activities in Romania” EuReSIS Network (European Studies on Religion &
State Interaction) rīkotajā konferencē „Teaching about Religion and State interaction in
Europe. Challenges and Perspectives” Tesalonikos, Grieėija, 26/06 – 28/06/2009.
• Referāts Baznīcas teoloăijā un vēsturē „Klosteru kustība – Sv. Bazilejs Lielais un Sv.
Jānis Kassiāns par cilvēku vienotību” Starptautiskajā zinātniskajā sesijā „Sv. Bazils
Lielais – teoloăija un klosteru kustība (askēze)” BBU Vēstures un filozofijas fakultātē
(Kluž Napoka, Rumānija), ko organizēja Sv. Bazileja Lielā ordenis (OSBM), BBU
Grieėu-katoĜu teoloăijas fakultāte un Grieėu-katoĜu Baznīcas Klužas eparhija,
15/05/2009.
• Piedalīšanās „Sv. Filoteja” Teoloăijas fakultātes (Pitesti, Rumānija) rīkotajā
Starptautiskajā konferencē „Eklezioloăija – Svēto Rakstu un patristikas robežas un
ekumēniskā dialoga pieeja” sadarbībā ar Ekumēnisko studiju institūtu „San Bernardino”
(Venēcija, Itālija), 08/05/2009.
• Referāts „Eiropa – vai komunikācijas identitātes nonivelēšana? Bībeles teoloăiskās
perspektīvas” Ekumēnisko un Starpreliăisko studiju centra (CSEIR) rīkotajā
Starptautiskajā konferencē „Eiropas integrācija un Baznīcas vērtības”, Kluž Napokā,
Rumānija, 26/03 – 29/03/2009.
• Referāts teoloăijas starpdisciplinaritātes jomā „Bābele un Vasarsvētki Jeruzālemē –
nosakot identitātes kritērijus vēsturē un eshatoloăijā” BBU Politikas zinātĦu,
administrācijas un komunikācijas fakultātes Analītiskā centra rīkotajā starptautiskajā
kolokvijā „RumāĦu identitāte Eiropas kontekstā” Kluž Napokā, Rumānija, 28/11 –
30/11/2008.
• Referāts ortodksālajā teoloăijā „Unde începe Evanghelia? Sau despre unitatea şi atemporalitatea verbum-ului revelat (Kur sākas EvaĦăēlijs?) BBU Ortodoksālās teoloăijas
fakultātes starptautiskajā konferencē „Revelation and Cultural Diversity. The Gospel of
Christ and the Diversity of Cultures” Kluž Napokā, Rumānija, 02/11 – 04/11/2008.
• Referāts teoloăijā „Creation in Philo (Radīšanas atspoguĜojums Aleksandrijas Fīlona
darbos)” ikgadējā BBU Bībeles studiju centra Starptautiskajā konferencē „Creation,
Humanity and Nature in Jewish and Early Christian Literature” Kluž Napokā, Rumānija
16/10 – 18/10/2008.
40

Referāts epistemoloăijas jomā „The Divine Reasons of Creation and the Knowledge
through Faith (Complements to a Secular Epistemology) „Babes – Bolyai” Universitātes
rīkotajā starptautiskajā konferencē „Reason and Faith” sadarbībā ar UNESCO un Itālijas
Kultūras institūtu konferencē, Kluž Napokā, Rumānija, 09/10 – 11/10/2008.
• Referāts bibliskajā antropoloăijā un ortodoksālajā ekseăēzē „Subject, Self and Soul.
Biblical Anthropological Approaches and Orthodox Exegesis. A Possible Perspective for
a Transdisciplinary Discourse” Metanexus institūta rīkotajā konferencē „Subject, Self and
Soul:
Transdisciplinary
Approaches
to
Personhood”
Madridē,
Spānija.
http://www.metanexus.net/institute/conference2008/, 13/07 – 17/072008.
• Referāts teoloăijā „Svešinieks – Vecās Derības bibliskā atklāsme” Starptautiskajā Verejas,
Nīsas un Kampānijas metropolijas zinātniskajā kongresā „Filadelfieši un ksenofobija Sv.
ap. Pāvila teoloăijā un mūsdienu realitātē” Grieėijā, 26/06 – 28/06/2008.
• Referāts Baznīcas vēsturē „Traduire l’Ecriture à la lumière de la martyria chrétienne”
(Kristiešu mocekĜu perioda darbu tulkojumi) Starptautiskajā Sv. Sergija Pareizticīgā
institūta Bībeles kolokvijā „Les traductions et les Orthodoxes Bible”, Parīzē, 07/02 –
09/02/2008.
• Referāts „Teaching Religion and State in Romania” konferencē „European Studies on
Religion and State in the 21st Century”, stsrptautiskā projekta EURESIS ietvaros
Tesalonikos, Grieėija, 01/11 – 03/11/2007.
• Referāts „Tolerance un neiecietība Transsilvānijas tiesiskajos dokumentos XVI-XIX
gadsimtā” Starptautiskajā konferencē „Felekezetek az Igazság szolgálatában Történelem
– Teológia – Önazonosság (1500-2000)”, Ungārija, 25/10 – 26/10/2007.
• Referāts ortodoksālālajā ekseăēzē „God-man and Man in Chrysostom’s Old Testament
Exegesis” ikgadējā Starptautiskajā BBU Bībeles studiju centra rīkotajā konferencē „John
Chrysostom – Interpreter of the Scriptures”, Kluž Napoka, Rumānija, 18/10 –
19/10/2007.
• Referāts interdsiciplinaritātes jomā „Difficulties of Revelation and Limits of Rationality”
Starptautiskajā kongresā „The Dialogue between Science and Religion in the Orthodox
World”, Bukareste, Rumānija, 24/09 – 27/09/2007.
• Piedalīšanās TRÈS (Teaching Religion in a Multicultural Society) starptautiskajā
konferencē, Kluž Napoka, Rumānija, 14/06 – 17/06/2007.
• Līdzdalība TRÈS (Teaching Religion in a Multicultural Society) Inaugurācijas
konferencē, Upsala, Īslande, 03/30 – 01/04/2006.
• Piedalīšanās starptautiskajā konferencē „Baznīcas misija Svētajos Rakstos un vēsturē”,
Kluž Napoka, Rumānija, 10/2005
• Piedalīšanās starptautiskajā konferencē „Konfesijas mācība radikālās sekularizācijas
kontekstā”, Alba Iulia, Rumānija, 23/05 – 24/05/2005
Līdzdalība vēlētās profesionālās institūcijās
• Ratisbon institūta (Jeruzāleme, Izraēla) Ekumēniskās Teoloăiskās izpētes brālības
(Ecumenical Theological Research Fraternity) korespondētāj-loceklis
• SACRI-SCIRI (Academic Society for the Research of Religions and Ideologies) biedrs
• “Babeş – Bolyai” Universitātes Ekumēnisko un starpreliăisko studiju centra loceklis
• “Babeş – Bolyai” Universitātes Ortodoksālās teoloăijas fakultātes „Ioan Lupaş”
pētniecības centra loceklis
• CNCSIS novērtēšanas eksperts
• Bulgārijas Nacionālā zinātnes fonda eksperts novērtētājs
• ETRF (Ecumenical Theological Research Fraternity), Ratisbon (Jeruzāleme, Izraāla)
korespondētājlockelis
• EURESIS (European Studies on Religion & State Interaction) biedrs
• TRES (Teaching Religion in a Multicultural Society) biedrs
•

40

•
•
•
•
•
•

ADSTR (AsociaŃia pentru Dialogul dintre ŞtiinŃă şi Religie în România) (Rumānijas
Zinātnes un reliăijas dialoga asociācija) biedrs
IASSO (Institutul pentru Studii Avansate în ŞtiinŃă şi Ortodoxie) (Zinātnes un
Ortodoksijas padziĜināto studju centra) biedrs
CSB (Centrul de Studii Biblice al UBB) (Bībeles Studju centrs BBU) biedrs
Nacionālās komisijas loceklis salīdzinošajā Baznīcas vēsturē (Comisia NaŃională de
Istorie Bisericească Comparată)
WCC (World Council of Churches) biedrs
Rumānijas Bībeles pētnieku savienības biedrs (Uniunii Bibliştilor din România)

Docents, Dr. theol., Dr. honoris causa Latvijas Kristīgajā akadēmijā
VILJAMS BELLS
Zinātniskā darbība
• SHUV starpidisciplinārā pētnieciskā institūta (Sietla, ASV) viceprezidents; kopš 2002. g.
SHUV pētnieciskā projekta “Rekonsiliācijas projekts Austrumeiropā (cilvēktiesības un
teoloăija)” vadītājs – sadarbībā ar Latvijas Kristīgo akadēmiju.
• Bībeles Studiju centra (The Center for Biblical Studies) izveidotājs un vadītājs LKrA
(kopš 2002. g.)
• Starptautiskās Starpaugstskolu akadēmiskās pētniecības padomes loceklis (LKrA).
• Starptautiski recenzējamā zinātnisko rakstu krājuma „Latvijas Kristīgās akadēmijas
Zinātniskie raksti” redakcijas kolēăijas loceklis
Konferences
• Referāts teoloăijas un sociālzo zinātĦu kontekstā „Social Ministry – Social & Christian
Perspective” Starptautiskajā konferencē “Central Themes of European Social Dialogue
“(Starptautiskā ERASMUS Mūžizglītības programmas Intensīvās programmas
„Inovācijas: Eiropas sociālā dialoga centrālās tēmas” projekta ietvaros), Jūrmala, 2007. g.
3.-12. decembrī.
• Referāts teoloăijā „Nokāpt no ziloĦkaula torĦa pasaulē: bibliskās teoloăijas integrācijas
ikdienas dzīvē” (angĜu valodā) Starptautiskajā starpdisciplinārajā konferencē „Kristīgās
augstākās izglītības stratēăija: pieredze un perspektīvas Latvijā”, Rīgā, 2005. g. 12.-13.
maijā.
Publikācijas
• Raksts teoloăijā: Bell W. When Life Falls Apart: What Then?
Understanding the Book of Job from a Christian Perspective.
2009. g. iensiegts publicēšanai zinātnisko rakstu krājumam The
Seattle Theology and Ministry Review.
• Raksts starpdisciplinārā jomā: Bell W. Dimensions of Tolerance: Defining Contemporary
Attitudes and Practices in a Diverse World. – Krāj.: LKrA Zinātniskie raksti 2: Eiropas
sociālā attīstība: Eiropas sakrālie pamati. Sociālais dialogs. Solidaritāte. Migrācija. Kohēzija.
– Jūrmala: LKrA, 2009. – 153.-166. lpp.
• Raksts teoloăijas integrācijas jomā: Bell W. From the Ivory Tower to the Public Square: The
Integration of Biblical theology to veryday Life. – Krāj.: LKrA Zinātniskie raksti 1:
Starptautiskās zinātniskās konferences (2005. g. 12.-13. maijā) „Kristīgās augstākās izglītības
stratēăija: Pieredze un perspektīvas Latvijā” materiāli. – Jūrmala: LKrA, 2006. – 127.-140.
lpp.
• [Metodiskā monogrāfija ekseăēzes metodoloăijā] Finding Meaning in Biblical Truth. A Guide
to Biblical Exegesis for the 21st Century (Meklējot nozīmes Bībeles patiesībās. 21. gadsimta
rokasgrāmata Bībeles ekseăēzei), LKrA, 2004-2005, 106 p.
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Docents, Dr. theol. DIDZIS STILVE
Zinātniskās publikācijas
• 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 reliăiju 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.
Citas publikācijas
• Garīgās pārdomas un sprediėi LELB oficiālajā vēstnesī „Svētdienas Rīts” (4)
• Garīgās pārdomas un sprediėi „Klīvlandes Apvienotās ev. lut. draudzes ziĦās” (3) un
„Čikāgas draudzes ziĦās” (1)
Dalība konferencēs
• Teoloăijas Simpozijs Fort Veinā, Fortveinas Konkordijas teoloăijas seminārā (Indiānas
pavalsts, ASV), no 2000.-2007. gadam.
• Referāts „Kristietības un islāma savstarpējām attiecības” Breklumā, Vācijā, 2007. gadā.
• Piedalīšanās luterisko baznīcu vadītāju tikšanās par Eiropas kultūras iespaidu uz Baznīcu
Briselē, BeĜăijā 2007. gadā.
• Lekciju lasīšana par kristību Konservatīvo Skandināvijas luterisko jauniešu organizācijā
„Corpus Christi” 2010. gadā Varbergā, Zviedrijā.

Docents, Dr. honoris causa Latvijas Kristīgajā akadēmijā,
LPB Metropolīts ALEKSANDRS (KUDRJAŠOVS)
Zinātniskā darbība
• Starptautiskās Starpaugstskolu akadēmiskās pētniecības padomes goda loceklis LKrA
• Starptautiskā ERASMUS Mūžizglītības programmas Intensīvās Programmas projekta
“Sociālas ekonomijas galvenie virzieni: problēmas risinājumi” (2010) LKrA darba grupas
loceklis un teoloăiskais konsultants
Zinātniskās publikācijas
• Raksts Baznīcas vēsturē un ortodoksālajā eklezioloăijā: Aleksandrs (Kudrjašovs),
Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Metropolīts. Modernās Eiropas svētie pamati. – Krāj.:
Latvijas Kristīgās akadēmijas Zinātniskie raksti 2: Eiropas sociālā attīstība: Eiropas
sakrālie pamati. Sociālais dialogs. Solidaritāte. Migrācija. kohjēzija. – Jūrmala, Latvijas
Kristīgā akadēmija, 2009, 9.-30. lpp.

Asociētā profesore, Dr. philol. SKAIDRĪTE GŪTMANE
Zinātniskā darbība, dalība konferencēs, komisijās
• Latvijas Kristīgās akadēmijas zinātniskās koncepcijas radītāja un stratēăiskās īstenošanas
vadītāja.
• Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Teoloăiskās tulkošanas komisijas koordinatore un
redaktore (ar LPB Metropolīta Aleksandra svētību)
• Latvijas Pareizticīgās Baznīcas oficiālā kalendāra sastādīšanas grupas (LKrA) locekle (ar
LPB Metropolīta Aleksandra svētību).
• Starptautiskās Starpaugstskolu akadēmiskās pētniecības padomes vadītāja (LKrA).
• LR Izglītības un zinātnes ministrijas Vērtīborientācijas padomes locekle
• Sociālo darbinieku speciālistu padomes locekle LR Labklājības ministrijā
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Starptautiski recenzējamā zinātnisko rakstu krājuma „Latvijas Kristīgās akadēmijas
Zinātniskie raksti” galvenā redaktore.
Starptautiski citējamā Semmelweis Universitātes (Ungārija) Zinātnisko rakstu krājuma
Journal of Mental Health redkolēăijas locekle.
Latvijas Sociālā dialoga Izglītības centra (LSDIC) dibinātāja, vadošā pētniece.
Latvijas Starpaugstskolu sociālā darba Tālākizglītības centra (LSSDTC) locekle.
Eiropas Komisijas organizācijas EZA (Eiropas Centrs darbaĦēmēju jautājumos) „ThinkTank” dalībniece
Dalība vācu katoĜu organizācijas RENOVABIS 14. Starptautiskajā kongresā “Ecological
Challenges in Central and Eastern Europe”, Vācija, 2010. g. 3.-5. sept.
Starpdisciplinārs ziĦojums Eiropas Komisijas organizācijai EZA sadarbībā ar Latvijas
Brīvo arodbiedrību savienības ăenerālsekretāru Pēteri Krīgeru „European Employment
Strategy: Analyzing the Local Dimension of Lisbon Strategy Implementation for
Improvement of More and Better Jobs” 2010. g. 18.-19. jūnijs.
Dalība 4. Eiropas Sociālajā NedēĜā „New Times. Which Future Do We Choose? Work –
Social Cohesion – Leadership”, KatoĜu Sociālais institūts, Bad-Honnefa, Vācija, 2010. g.
15.-18. aprīlis.
Dalība Eiropas Komisijas organizācijas EZA Izglītības programmas „European Social
Dialogue” izstrādē 2010. gadā; sadaĜa: „More and Better Jobs” un „Ethics in Enterprises”.
Starpdisciplināras seminārlekcijas LKrA semināru cikla “Ăimenes dzīves ētika” ietvaros
(sadarbībā ar Latvijas Pareizticīgo Baznīcu) 2008.-2009. gadā Latvijas Kristīgajā
akadēmijā.
Referāts starpdisciplinārās teoloăiskās pētniecības jomā „Role of Theological Education
and Training: Social Economy Perspective” Eiropas Komisijas organizāciju EUROMF
(Eiropas VidusslāĦa attīstības veicināšanas organizācija) un EZA (Eiropas Centrs
DarbaĦēmēju jautājumos) rīkotajā Starpdisciplinārajā seminārā „More and Better Jobs in
the Non-profit Sector. Social Economy, Education and Training” BeĜăijā, Sintniklāsā,
2009. g. 10.-13. decembrī.
Dalība Eiropas Komisijas organizācijas EZA rīkotajā Starptautiskajā ievadseminārā
„Focuses of the Euroepan Social Dialogue”, Nīderlande, Doorn, 2009. g. 13.-14. nov.
Dalība vācu katoĜu organizācijas RENOVABIS 13. Starptautiskajā kongresā “Searching
Unity – Saving Plurality. Ecumenical Dialogue between East and West”, Vācija, 2009. g.
3.-5. sept.
Referāts ortodoksālās teoloăijas jomā „Nepārtrauktās lūgšanas teoloăija” Ekumeniskajā
starpdisciplinārajā konferencē, kas veltīta ap. Pāvilam, Rīga, 2009. gada 11. jūnijs.
Referāts sociālās politikas jomā „Izglītības nozīme ăimenes labklājībai” forumā „Dabīga
ăimene kā vērtība un valsts prioritāte” Rīga, 2009. gada 15. maijs.
Dalība 10. Baltijas Universitāšu vadītāju seminārā „Role of Governing Bodies in Higher
Education. Recent Developments in Higher Education Governance” 2009. g. 14. maijā.
EK organizācijas EZA rīkotais Starptautiskais iniciatīvas seminārs „Eiropas sociālā
dialoga prioritātes, Lisabona, Portugāle, 2008. gada 20.-21. novembris. Piedalīšanās EZA
rīkotajā Starptautiskajā seminārā un Ăenerālajā asamblejā Lisabonā. Centrālā tēma:
„Eiropas sociālā dialoga un sociālās politika mezgla punkti”. LKrA kā EZAs tīkla
organizācija izstrādās pētniecisku projektu „Nodarbinātības stratēăija Eiropā: Lisabona
stratēăijas lokālās dimensijas analīze”.
Piedalīšanās Ekspertu diskusijā par sabiedrības integrācijas pamatnostādnēm 2009-2013
„Saliedēta sabiedrība nacionālā valstī”, Rīga, 2008. gada 14. novembris.
Referāts „Augstākā izglītība – BoloĦas procesa prasību gaismā” Latvijas Pareizticīgās
Baznīcas VII Starptautiskajā konferencē „Baznīca, skola, ăimene”, Rīga, 2008. gada 28.
oktobris.
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Referāts teoloăiskās starpdisciplinaritātes jomā vācu katoĜu organizācijas RENOVABIS
12. Starptautiskajā kongresā “Reliăija un nācijas attīstība Eiropā”, Vācija, 2008. g. 3.-5.
sept.
• Par izcilu darbību Pareizticīgās Baznīcas teoloăiskās stratēăijas attīstības jomā Latvijā
piešėirts Latvijas Pareizticīgās Baznīcas apbalvojums – Svētās apustuĜiem pielīdzinātās
lielkĦazienes Olgas II pakāpes ordenis (2008. gada 28. aprīlī).
• Piedalīšanās Eiropas Komisijas organizācijas EZA rīkotajā Darba seminārā – apspriedē
par Eiropas sociālās politikas jautājumiem un augstākās izglītības aktualitātēm šajā
virzienā. Luksemburga, 2007. g. 30.-31. aug.
• Referāts Eiropas Komisijas organizāciju EZA un EUROMF (Eiropas vidusslāĦa attīstības
veicināšanas organizācija) rīkotajā Starptautiskajā konferencē “Augstākās izglītības
perspektīvas Eiropā”, Brisele, 2007. g. 26.-28. sept.
• Referāts teoloăiskās starpdisciplinaritātes jomā vācu katoĜu organizācijas RENOVABIS
11. starptautiskajā kongresā “Veidot sabiedrību – attīstīt ticību (Eiropas perspektīva)”,
Freizinga, 2007. g. 20.-23. sept.
• Referāts Baznīcas un sociālās sfēras integrācijas jomā „Tautas reproduktīvās veselības
problemātika Latvijā: Baznīcas sociālās doktrīnas perspektīva” Eiropas Komisijas
organizācijas EZA un LDF (Lietuvas Darba federācija) rīkotajā Starptautiskajā
konferencē “Eiropas sociālās politikas iespējas Baltijas valstīs”, ViĜĦa, 2007. g. 12.-13.
okt.
• Starptautiskā projekta „Jaunatnes darba attīstības projekts Austrumeiropā (2006-2007)”
zinātniskā vadītāja (projektā iesaistītās valstis un to institūcijas: Somija (DIAK); Latvija
(LKrA); Igaunija (Lutheran Theological Institute); Slovākija (Bible School in Martin);
Krievija (Ingrijas Baznīca).
• Referāts ortodoksālās teoloăijas jomā „Tolerance un antropoloăiskā robeža” Latvijas
Kristīgās akadēmijas Starptautiskajā starpdisciplinārajā konferencē “Toleranta pieeja,
Toleranta organizācija, Tolerants cilvēks: Praktiskā tolerance”, Rīga, 2006. g. sept.
• Referāts “Izglītības stratēăiskās tendences Eiropā” Starptautiskajā konferencē
“Ecumenical Theological Education – Pedagogical Perspectives and Practical
Experiences,” Tartu, 2007. g. 11.-14. janv.
• Referāts „Sakrālās mākslas izglītība vienotībā ar Eiropas kristīgo demokrātiju.” ECEN
Baznīcu Padomes konferencē „Radošais spēks teoloăiskajā izglītībā” projekta „For
Sustainable Lifestyle” ietvaros Prāgā, 2006. gada 23.-27. augustā.
• Dalība Eiropas Komisijas organizāciju EZA un AZK (Kēnigsvinteras Centrs strādājošo
jautājumos) rīkotajā ievadseminārā „Galvenās sociālā dialoga un darba tēmas Eiropā
2007. gadā”. 2006. g. 30. nov. – 3. dec.
• Piedalīšanās Eiropas Komisijas organizācijas EZA (Eiropas Centra DarbaĦēmēju
jautājumos) Ăenerālasamblejas darbā 2006. gada 2. decembrī. Tika apstiprināti jaunie
EZA Statūti un LKrA iespējas kĜūt par EZA dalībpartneri.
• Dalība GRUNDTVIG programmas starpdisciplinārā seminārā “Starpkultūras attiecību
jautājumu risinājumi un izslēgšanas problēma modernajā pilsētvidē” Kopenhāgenā, 2006.
g. 16.-19. novembrī.
• Referāts stardisciplinaritātes jomā „Kristīgās izglītības kultūrspēja šodienas akadēmiskajā
vidē” Starptautiskā zinātniskā konferencē „Kristīgās augstākās izglītības stratēăija:
pieredze un perspektīvas Latvijā”, Rīgā, 2005. g. 12.-13. maijā.
Starptautiskie projekti
• Starpaugstskolu NORDPLUS starpdisciplinārā projekta “Climate Symbols in Arts and
Theology” izstrādes autore un vadītāja. Projekta darbības laiks: 2010.-2015. g.
• LKrA Starptautiskā ERASMUS Mūžizglītības programmas Intensīvās Programmas
“Sociālas ekonomijas galvenie virzieni: problēmas risinājumi” (2010) projekta zinātniskā
vadītāja.
•
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Inovāciju pārneses projekta „Inovatīvais karitatīvais sociālais darbs: tehnoloăijas
sabiedrības kohēzijai / Innovative Caritative Social Work: Technologies for Cohesion of
Society” (2010) zinātniskā vadītāja.
CULTURE programmas (2007-2013) projekta „Intercultural Dialogue: Sacred Elements
of the European National Art” zinātniskā vadītāja (Līguma nr. 2008-2248/001).
Starptautiskā ERASMUS Mūžizglītības programmas Intensīvās programmas projekta
“Inovācijas: Eiropas Sociālā Dialoga galvenās tēmas (sociālā darba izglītības programmas
attīstība) (2007-2009) zinātniskā vadītāja. Dalībvalstis: Latvija (LKrA); Igaunija (Tartu
Univ.); Bulgārija (Sofia St. Climent Ohridski Univ.); Rumānija (Babes-Bolyai Univ.)
Eiropas Komisijas organizācijas EZA projekts kopā ar BeĜăijas, Nīderlandes, Igaunijas un
Lietuvas EZA partnerorganizācijām „Mūsdienu sievietes darba un dzīves psiholoăiskā
vide: līdzības un atšėirības starp ES valstīm”.
Kopš 2002. gada – Dalība SHUV starpdisciplinārā pētnieciskā institūta (Sietla, ASV)
projektā “Rekonsiliācijas projekts Austrumeiropā (cilvēktiesības un teoloăija)”, vecākā
pētniece (Senior Fellow).
Sākot ar 2001. gadu – VETURI starptautiskā starpdisciplinārā pētniecības projekta
„Ekumēniskā izglītība, diakonija un sociālā darbība” zinātniskā vadītāja Latvijā
(sadarbībā ar Somijas, Īrijas, Rumānijas, Ungārijas, Čehijas un Igaunijas speciālistiem).

Zinātniskās publikācijas

•

Raksts ortodoksālās teoloģijas jomā: Gūtmane Sk. Nepārtrauktās lūgšanas teoloģija. – Krāj.: Terra Mariana,
2010, Nr. 1(42), 75.-85. lpp.

•

Gūtmane Sk. Karitatīvā sociālā darba metodoloăiskā paradigma. – Krāj.: S. Gūtmane, D.
Dolace. Karitatīvā sociālā darba metodoloăijas jautājumi. Jūrmala, Latvijas Kristīgā
Akadēmija, 2009, 5.-41. lpp.
Gūtmane Sk. Karitatīvā sociālā darba metodoloăiskā paradigma. – Krāj.: Latvijas
Kristīgās akadēmijas Zinātniskie Raksti 2: Eiropas sociālā attīstība: Eiropas sakrālie
pamati. Sociālais dialogs. Solidaritāte. Migrācija. Kohēzija. – Jūrmala, Latvijas Kristīgā
akadēmija, 2009, 31.-41. lpp.
Gūtmane Sk. Mūsdienu Eiropas cilvēks un ikona. – Krāj.: Starpkultūru dialogs: Eiropas
nacionālās mākslas sakrālie elementi 2008-2010. Projekta prezentācijas albums. –
Jūrmala, Latvijas Kristīgā akadēmija, 2009, 8.-14.lpp.; raksta angliskā versija, 15.-21. lpp.
Gūtmane Sk. Development Orientation in Education. – In: Ecumenical Theological
Education: Pedagogical Perspectives and Practical Experiences. – Tartu: Tartu University
Press, 2009, pp. 37-50.
Gūtmane Sk. Kristīgās izglītības kultūrspēja šodienas akadēmiskajā vidē. – Krāj.: Latvijas
Kristīgās akadēmijas Zinātniskie raksti 1. – Jūrmala: LKrA, 2006, 59.-76. lpp.
Gūtmane Sk. Kā novilkt apli: par kristietības un latviskuma kultūrattiecībām. – Krāj.:
Spriediet paši: Eseju krājums par garīgām vērtībām (krājums tapis sadarbībā ar Augstākās
Izglītības padomi), Rīga, 2006.
Gūtmane Sk. Izglītības attīstības orientācijas. – Krāj.: Teorija praksei mūsdienu
sabiedrības izglītībā. RPIVA-as III Starptautiskās zinātniskās konferences zinātniskie
raksti. Konferences referāti. – Rīga: RPIVA, 2006, 174.-179. lpp.
Gūtmane Sk. Izglītība: Kristīgais virziens – Krāj.: Liepājas Pedagoăijas akadēmijas
Zinātniskie raksti „Sabiedrība un Kultūra”. – Liepāja, 2004.
Gūtmane Sk. Kristīgā izglītība Eiropas telpā // Izglītība un zinātne Eiropas telpā, 2004, Nr. 3.

•

•

•

•
•

•

•
•

Citas publikācijas

•

Gūtmane Sk. Diskusija ar EK komisāru Janu Fīgelu un Dr. Ingo Frīdrihu, kas veltīta
teoloăijas modernās semantikas valodas jautājumiem, MdEP, 11. Starptautiskajā
RENOVABIS kongresā „Kristietība Vidus un Austrumu Eiropā”. Freisingā 2007. gada
20.-22. septembrī, Vācija 2008.

40

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Raksts teoloăijas un sociālo zinātĦu interdisciplinaritātē: Gūtmane Sk. Kas ir karitatīvais
sociālais darbs (metodoloăiskās problēmas) // Sociālais Darbinieks, 2010. g. jūnijs.
Raksts ortodoksālās teoloăijas jomā: Gūtmane Sk. Nepārtrauktās lūgšanas teoloăija //
Latvijas Pareizticīgās Baznīcas kalendārs 2010. Rīga, Latvijas Pareizticīgās Baznīcas
Sinodes izdevums, 2009, 202. – 209. lpp.
Gūtmane Sk. Jauniešu vērtības un garīgās izglītības nozīme // ВВВВВВВВВВВ ВВВВ (Vīnakoks), 2010, Nr. 3 (141).

Gūtmane Sk. Domas par Dieva izredzētu vīru, kurš kĜuva par Rīgas un visas Latvijas
Metropolītu // Виноградная лоза, 2009, Nr. 10 (136).
Gūtmane Sk. Jakobštates Dievmātes ikonas pirmais brīnums // Виноградная лоза, 2008,
Nr. 8 (122).
Gūtmane Sk. Eiropai kopīgās vērtība // Виноградная лоза, 2008, Nr. 12 (126).
Gūtmane Sk. Dzīvības īstums un zināšanu ilūzijas // Виноградная лоза, 2008, Nr. 5
(119).
Gūtmane Sk. Novērtējums kompetencei // Sociālais Darbinieks, Nr. 4 (29), 2008, 15. lpp.
Gūtmane Sk. Neej citā ciemā: par protestantisma un pareizticības attiecībām //
Виноградная лоза, 2008, Nr. 2 (116).
Gūtmane Sk. Metropolītam Aleksandram – Latvijas Kristīgās Akadēmijas Goda un
atzinības doktora grāds // Виноградная лоза, 2008, Nr. 1 (115).
Христианская Академия: Молодежь в Европе ищет духовной серьезности (Raksts
Maskavas Patriarhijas žurnālā par LKrA rektori Skaidrīti Gūtmani) // Фома, 2008. gada
Nr. 6 (jūnijs).
Kristīgā Akadēmija bez peĜĦas nolūikiem: Vārds rektorei Skaidrītei Gūtmanei // Latvijas
Avīze, 2007. gada 26. martā.
Gūtmane Sk. Error Fundamentalis: Nemūsdienīgas pārdomas par pmatattiecību
jautājumu // Psiholoăijas Pasaule, 2006, Nr. 3, 15.-19. lpp.
Gūtmane Sk. Laika zīmes laikmeta sejā // Neatkarīgā Rīta Avīze, 2005. gada 10.
decembrī.
Gūtmane Sk. Kultūra un kristīgās izglītības darbs (priekšvārds) // Klauss Kīslings. Jūs
sveicina mīlestība: Raksti par diakonisku kultūru. – Jūrmala, LKA, 2004, 4.-8. lpp.
Gūtmane Sk. Klusa balss // Sabiedriskās politikas portāls „Politika.lv”. 2004. g. 6.
janvārī.

Asociētais profesors, Dr. habil. phil. JĀNIS N. VĒJŠ
Dalība konferencēs un starptautiskajos projektos
• Referāts „Philosophy of Language and Language of Philosophy” Starptautiskajā
konferencē „Daugavpils Universitātes XIX Zinātniskie lasījumi” 2009. g. 29.-30. janv.
Iesniegts publicēšanai DU Zinātniskajos rakstos. Paredzamais publ. laiks – 2010. gads.
• Referāts „Daži valodfilozofijas pedagoăiskie aspekti” Latvijas Bībeles biedrības un LU
Teoloăijas fakultātes konferencē “Iepazīsim to, ko mācīsim: reliăiskā daudzveidība,”
Rīga, 2008. g. aprīlis
• Referāts „G. E. Moore and the Analythical Philosophy” LU rīkotajā Starptautiskajā
konferencē “200 years of Analytical Philosophy,” Rīga, 2008. g. 28.-30. aug.
• Referāts „Toleration: Analyses of Concept” Latvijas Kristīgās akadēmijas Starptautiskajā
starpdisciplinārajā konferencē “Toleranta pieeja, Toleranta organizācija, Tolerants cilvēks:
Praktiskā tolerance” 2006. g septembrī.
• Referāts „Sociālā politika un Eiropas ideja” (angĜu valodā) Starpdisciplinārā konferencē
“Central Themes of European Social Dialogue” (Starptautiskā ERASMUS Mūžizgītības
Intensīvās programmas ietvaros), Jūrmala, 2007. g. 3.-12. dec.
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Referāts „Lingvistiski analītiskā pieeja akadēmiskajā apmācībā” Starptautiskā zinātniskā
konferencē „Kristīgās augstākās izglītības stratēăija: pieredze un perspektīvas Latvijā”,
Rīgā, 2005. g. 12.-13. maijā.
• Starptautiskās Starpaugstskolu akadēmiskās pētniecības padomes loceklis (LKrA).
• Starptautiski recenzējamā zinātnisko rakstu krājuma „Latvijas Kristīgās akadēmijas
Zinātniskie raksti” redakcijas kolēăijas loceklis.
Zinātniskās publikācijas
• Vējš J. N. Toleration: Analyses of Concept / Iecietība: koncepta analīze. – Krāj.: Latvijas
Kristīgās akadēmijas Zinātniskie raksti 2: Eiropas sociālā attīstība: Eiropas sakrālie
pamati. Sociālais dialogs. Solidaritāte. Migrācija. Kohēzija. – Jūrmala: LKrA, 2009. –
108.-118. lpp.
• Džons Ostins (J. Austin). Kā ar vārdiem darīt lietas. (tulkojums, 150 lpp.). Zinātniskais
komentārs šim tulkojumam (30 lpp.), kas iznāks bilingvālā izdevumā izdevniecībā
„Liepnieks un Rītups”.
• Vejs J. N. G. E. Moore and the Analythical Philosophy. In: The Baltic International
Yearbook of Cognition, Logic and Communication, 2008.
• Vējš J. N. “Es ticu zinātnei...” Alfreds Aiers, zināšana(s) un ticība. Kentaurs XXI, Nr. 49,
2007.
• Vējš J. N. Lingvistiski analītiskā pieeja akadēmiskā apmācībā. – Krāj.: Latvijas Kristīgās
akadēmijas Zinātniskie raksti 1. – Jūrmala: LKrA, 2006. – 77.-84. lpp.
• Vejs J. N. The Crooked Timber: Isaiah Berlin’s Conception of the Human Nature. In:
Humanities and Social Sciences. Latvia, 2006, pp. 84-93.
Citas publikācijas
• Vējš J. N. Liecinātāji un pētītāji // Kultūras forums 2009. Nr. 25, 3.-10. jūlijs (Par N. Gilla
grāmatu Jehovas liecinieki).
• Vējš J. N. Kas ir brīvība? Filozofisks jautājums // Kultūras forums, 2009, Nr 30 (sakarā ar
J. Berlina simtgadei veltīto starptautisko konferenci).
• Vējš J. N. Cilvēciskā valodas ėeza // Intervija sakarā ar L. Vitgenšteina grāmatas Loăiski
filozofisks traktāts bilingvālo izdevumu (kopā ar J. Taurenu un U. Tīronu) // Rīgas Laiks,
2009. gada februāris, 52. -57. lpp.
• Vējš J. N. Neatvairāmais filozofijas stāsts turpinās. (Recenzija par S. Blekbērna grāmatu
“Domā. Neatvairāms ievads filozofijā”) // Kultūras forums 2007, Nr. 48 (286).
• Vējš J. N. Rasela paradoksalitāte. (Recenzija par B. Rasela grāmatas “Filozofijas
problēmas” tulkojumu latviešu valodā) // Kultūras forums 2008, Nr. 16 (305).
•

Asociētā profesore, Mag.art. SILVIJA JĀKOBSONE
Zinātniski radošā darbība
• Starptautiskā pētniecība: Latvijas sakrālās mākslas darbu koncepcijas prezentācija
„Continental Art Centre” Roterdamā 2005. gada jūlijā Starptautiskajā kristīgo
mākslinieku simpozijā
• Nozīmīgākie darbi: Triptihs „Vakarēdiens Emausā” (80x40 cm, 80x90 cm, 80x40 cm,
eĜĜa, koks, zelts – Ārlāvas luterāĦu baznīcas sakristejai, 2005/06; “Kristus svētī
cilvēkus”, 2001, 248x166cm, a/e – altārglezna Jumpravas luterāĦu baznīcai; Skiču
izstrāde gleznai Ārlavas luterāĦu baznīcas sakristeja līdz 2004. decembrim; “Klusā daba
ar ėirbi”, 1996, 68x57cm, a/e, Kurzemes priekšpilsētas mākslinieku grupas izstāde
galerijā “DeviĦi”, Rīga; No 1970. līdz 1996. gadam piedalījusies 18 izstādēs Latvijā
• Darbi atrodas Latvijas Kultūras ministrijas kolekcijā un privātkolekcijās – Latvijā,
Austrijā, Anglijā, Francijā, ASV
Dalība starptautiskos projektos
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•

Dalība vairākos Latvijas Kristīgās akadēmijas starptautiskajos projektos: Eiropas Komisijas programmas
„Kultūra 2007-2013” starptautiskais projekts „Starpkultūru Dialogs: Eiropas nacionālās mākslas sakrālie
elementi” – glezniecības darba grupas vadītāja, 2008. g. novembrī organizētās izstādes „Māksla Baznīcas
tradīcijas gaismā” (11.11.-12.14.2008.) Melngalvju namā organizētāja un kuratore.

Docents, teol. doktorants, Mag. theol. GUNTIS DIŠLERS
Dalība konferencēs, projektos, pētījumos, komisijās
• Starptautiskā ERASMUS Mūžizglītības programmas Intensīvās Programmas “Sociālas
ekonomijas galvenie virzieni: problēmas risinājumi” (2010) darba grupas loceklis.
• Redaktors Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Teoloăiskajā tulkošanas komisijā (ar LPB
Metropolīta Aleksandra svētību)
• Latvijas Pareizticīgās Baznīcas oficiālā kalendāra sastādīšanas grupas (LKrA) vadītājs (ar
LPB Metropolīta Aleksandra svētību)
• Starptautiskās Starpaugstskolu akadēmiskās pētniecības padomes loceklis (LKrA).
• Referāts „19. gadsimta vidus latviešu pareizticīgais priesteris Dāvids Balodis”
Ekumeniski teoloăiskā konferencē, kas veltīta priesterības gadam „Kristus vārdā esam
sūtīti” (2. Kor. 5:20) Rīgā, 2010. g. 22. aprīlī
• Latvijas Sociālā dialoga izglītības centra pētnieks.
• Semināru lekcijas LKrA semināru cikla “Ăimenes dzīves ētika” ietvaros (sadarbībā ar
Latvijas Pareizticīgo Baznīcu) 2009. gadā Latvijas Kristīgajā akadēmijā.
• Dalība starptautiskajā ERASMUS Mūžizglītības programmas starpdisciplinārajā
Intensīvajā programmā „Inovācijas: Eiropas sociāās dialoga centrālās tēmas (2007-2009).
Dalībvalstis: Latvija (LKrA); Igaunija (Tartu Univ.); Bulgārija (Sofia St. Climent
Ohridski Univ.); Rumānija (Babes-Bolyai Univ.)
• Līdzdalība starptautiskā sociālās pētniecības projektā SOCRATES/GRUNDTVIG „The
Role of Religion in the Reconciliation between Conflicting groups in Society” (dalībnieki
no Zviedrijas Mullsjo un Sundsgārtenas augstskolām, kā arī no Belfāstas ECONI,
papildus vēl jauni dalībnieki no Somijas un Grieėijas)
• Starptautiskais Pasaules Baznīcu padomes ECEN projekts „Ekoteoloăija”.
• Semināru cikls „Tuvo Austrumu māksla no Vecās Derības līdz Romai: jūdu-kristiešu
mantojums” – mākslinieku apvienība „Sidegunde” Rīgā, 2008. nov. – 2009. jūn.
• Referāts ikonogrāfijas izstādē „20.-21. gadsimta ikonogrāfija Latvijā”, Ārzemju mākslas
muzejs, 2008. g. 12. dec.
• Zinātniskais konsultants A. Grūtupa monogrāfijai „Beilisāde” (R., Atēna, 2005).
• Konsultants kompleksam pētījumam (monogrāfijai) „Rīgas dievnamu mākslas vērtības”
R., Zinātne”, 2007.
• Referāts: „Reliăiskā un sakrālā izglītība: Svēto Rakstu pamats” Eiropas Baznīcu padomes
starptautiskā ECEN konferencē „For Sustainable Lifestyle” Gēteborgā, 2006. gada 27.
septembra līdz 1. oktobrim
• Dalība Eiropas Komisijas organizācijas EZA (Eiropa Centra DarbaĦēmēju jautājumos) un
AZK (Kēnigsvinteras Centrs DarbaĦēmēju jautājumos) rīkotajā ievadseminārā „Galvenās
sociālā dialoga un darba tēmas Eiropā 2007. gadā”. 2006. g. 30. nov. – 3. dec.
Zinātniskās publikācijas
• [Monogrāfija] Dišlers G. Latviešu pāriešana pareizticībā 19. gadsimtā (darba nosaukums).
2010. gadā iesniegts izdevniecībā „Jānis Roze”.
• Sv. Jānis Pakāpnieks. Pakāpieni uz Debesīm (Лествица)/ tulkojums no baznīcslāvu,
krievu un angĜu valodas. Tulkojums atrodas pie LPB Metropolīta Aleksandra izskatīšanai,
imprimatur saĦemšanai publicēšanai LKrA.
• Raksts teoloăijas un humanitāro zinātĦu kontekstā: Dišlers G. Krīzes anatomija. – Krāj.:
G. Dišlers, K. Kīslings. Radikālās krīzes: Problēmas un risinājumi. – Jūrmala, Latvijas
Kristīgā Akadēmija. 2010, 5.- 45. lpp.
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Florovskis Georgijs. Austrumu Baznīcas Tēvi/ no krievu valodas tulkojis G. Dišlers. –
Jūrmala: Latvijas Kristīgā akadēmija, 2009, 471 lpp.
• [Monogrāfija] Dišlers G. Kulta māksla Vecās Derības laikā. – Rīga: Jumava, 2005, 264
lpp.
Citas publikācijas
•

•
•

•

•

•

Dišlers G. Suicīda anatomija // Sociālais Darbinieks, 2010, Nr. 1 (34), 52. - 62. lpp.

Dišlers G. Paradokss uz mūžības fona (50.-54. lpp.); „Meklējiet – un jūs atradīsiet”:
zviedru mākslinieka Janerika Johansona testi kultūras apziĦai (70.-77. lpp.). – Krāj.:
Starpkultūru dialogs: Eiropas nacionālās mākslas sakrālie elementi 2008 - 2010. Projekta
prezentācijas albūms. Jūrmala: Latvijas Kristīgā akadēmija, 2009.
Teoloăiski raksti Pareizticīgās Baznīcas kalendārā 2009. gadam (R.: LPB Sinodes
izdevums, 2008): Dāvids Balodis – latviešu Mozus (196.-207. lpp.); Teoloăija – kas ir
Sergejs Horužijs? (207.-212. lpp.); SvētceĜojums dzīves garumā: CeĜojums uz Svēto
Zemi. Saruna ar LPB virspriesteri Nilu Druvaskalnu (162.-168.);
Teoloăiski raksti Pareizticīgās Baznīcas kalendārā 2008. gadam (R.: LPB Sinodes
izdevums, 2007): Kristīgā liecība, mūsdienu ekumēnisms un Georgs Florovskis (98.-105.
lpp.); „Runa ir par garīgām lietām...” (140.-141. lpp.); Liturăijas valoda nav šėērslis
ticībai (142.-145. lpp.); Latviešu pāriešana pareizticībā 19. gadsimta vidū (kopā ar N.
Selicku, 146.-152. lpp.); Ainažu sv. Arsēnija baznīca un draudzes atdzimšana (186.-187.
lpp.)
Vai meklēt to, kas jau vienreiz atrasts? Kanons un jaunrade mākslā no teoloăijas
skatpunkta. Saruna ar teologu un Latvijas Kristīgās akadēmijas docentu Gunti Dišleru //
Studija, 2006 Nr. 3 (48).

Docente, teol. doktorante, Mag. theol. DACE DOLACE
Dalība konferencēs, projektos, zinātniskā darbība
• LKrA Starptautiskā ERASMUS Mūžizglītības programmas Intensīvās programmas
„Sociālas ekonomijas galvenie virzieni: problēmas risinājumi” (2010) projekta darba
grupas locekle.
• Redaktore Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Teoloăiskajā tulkošanas komisijā (ar LPB
Metropolīta Aleksandra svētību)
• Latvijas Pareizticīgās Baznīcas oficiālā kalendāra sastādīšanas grupas (LKrA) locekle (ar
LPB Metropolīta Aleksandra svētību)
• Starptautiskās Starpaugstskolu akadēmiskās pētniecības padomes locekle (LKrA).
• Latvijas Kristīgās akadēmijas Tālākizglītības nodaĜas vadītāja.
• Latvijas Sociālā dialoga izglītības centra pētniece.
• Latvijas Starpaugstskolu sociālā darba Tālākizglītības centra (LSSDTC) locekle.
• Semināru organizēšana un lasīšana LKrA semināru cikla “Ăimenes dzīves ētika” ietvaros
(sadarbībā ar Latvijas Pareizticīgo Baznīcu) 2009. gadā Latvijas Kristīgajā akadēmijā.
• Dalība starptautiskajā ERASMUS Mūžizglītības programmas starpdisciplinārajā
Intensīvajā programmā „Inovācijas: Eiropas sociālā dialoga centrālās tēmas (2007-2009).
Dalībvalstis: Latvija (LKrA); Igaunija (Tartu Univ.); Bulgārija (Sofia St. Climent
Ohridski Univ.); Rumānija (Babes-Bolyai Univ.). Referātu tēmas: 1) Antropoloăiskās
patoloăijas: Sociālā darba konteksts (angĜu valodā); 2) Migrācijas politika un ăimenes:
Solidaritātes un subsidiaritātes principi (angĜu valodā).
• Kopš 2006. g. SHUV starpdisciplinārā pētnieciskā institūta projekta “Rekonsiliācijas
projekts Austrumeiropā (cilvēktiesības un teoloăija)” darba grupas locekle LKrA.
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Referāts „Mūsdienu izglītības antropoloăiskie aspekti: teoloăiskās antropoloăijas
iespējas” RPIVA 4. Starptautiskajā zinātniskajā konferencē „Teorija praksei mūsdienu
sabiedrības izglītībā”, 2008. gada 13.-14. martā.
• Referāts „Garīgā aprūpe ăimenēm, kurās ir bezvēsts pazudušais” konferencē, ko
organizējusi LKrA sadarbībā ar BPBMB (Bezvēsts pazudušo bērnu meklēšanas biedrību)
“Kristīga palīdzība bezvēsts pazudušo bērnu ăimenēm.” Jūrmala, 2008. gada 9. maijs.
• Referāts „Migration Policy and Families in the Perspective of the Commission of
Strategic Analysis under the Auspices of the President of the Republic of Latvia: Case of
Latvia” Starptautiskajā EK organizācijas EZA rīkotajā konferencē sadarbībā ar LDF
(Lietuvas Darba federāciju) “Mobility and Migration Influence on Workers Social
Conditions and Family Life”, ViĜĦa, Lietuva, 2007. gada 9.-10. novembris.
• Starptautiskā sociālā projekta „Jaunatnes darba attīstības projekts Austrumeiropā (20062007)” zinātniskā vadītāja (projektā iesaistītās valstis un to institūcijas: Somija (DIAK);
Latvija (LKrA); Igaunija (Lutheran Theological Institute); Slovākija (Bible School in
Martin); Krievija (Ingrijas Baznīca).
• Referāts integratīvās teoloăijas jomā „Metodoloăija efektīva kristīgā jaunatnes darba
attīstībai un īstenošanai. Integratīvā teoloăija” (angĜu valodā) Starptautiskajā konferencē
„Church Youth Work in Eastern Europe”, Jūrmala, 2007. gada 23-28. aprīlī (referāts
iesniegts publicēšanai konferences rakstu krājumam).
• Referāts praktiskās teoloăijas jomā „Praxis-based Theological Education: The Perspective
of Practical Theology” Starptautiskajā konferencē “Ecumenical Theological Education –
Pedagogical Perspectives and Practical Experiences,” Tartu, 2007. gada 11.-14. janvārī.
• Piedalīšanās Eiropas Sociālā fonda projekta „Kapacitātes stiprināšana nodarbinātības un
dzimumu līdztiesības politikas izstrādē un ieviešanā” ietvaros LR Labklājības ministrijas
rīkotajā metodiskajā seminārā „Vīriešu un jauniešu vardarbības mazināšana pret sievieti
ăimenē” (M. Kaufman, Kanāda) 2006. gada 21. novembrī.
Zinātniskās publikācijas
• Dolace D. Supervīzijas karitatīvie aspekti sociālajā darbā. Raksts 2010. g. iesniegts
publicēšanai Sammelweis Universitātes (Ungārija) starptautiski citējamā International
Journal of Mental Health.
• Raksts patristiskās antropoloăijas un sociālā darba integrācijas jomā: Dolace D.
Karitatīvais sociālais darbs un patristiskās antropoloăijas jautājums. – Krāj.: LKrA
Zinātniskie raksti 2: Eiropas sociālā attīstība: Eiropas sakrālie pamati. Sociālais dialogs.
Solidaritāte. Migrācija. Kohēzija. – Jūrmala: LKrA, 2009. – 75.-92. lpp.
• Dolace D., Dolacis V. Darbaspēka migrācija un iekĜaujoša ăimenes politika: pārskats par
Latvijas situāciju (angĜu valodā). – Krāj.: LKrA Zinātniskie raksti 2: Eiropas sociālā
attīstība: Eiropas sakrālie pamati. Sociālais dialogs. Solidaritāte. Migrācija. Kohēzija. –
Jūrmala: LKrA, 2009. – 192.-215. lpp.
• Metodiskais līdzeklis patristiskās antropoloăijas un sociālā darba integrācijas jomā:
Gūtmane Sk., Dolace D. Karitatīvā sociālā darba metodoloăija. Mācību metodiskais
līdzeklis. – Jūrmala: LKrA, 2009. – 48 lpp.
• Raksts praktiskās teoloăijas jomā: Dolace D. Praxis-based Theological Education: The
Perspective of Practical Theology. – In: Ecumenical Theological Education. Pedagogical
Perspectives and Practical Experiences. – Tartu: Tartu University Press, 2009. – pp. 5164.
• Dolace D. Mūsdienu izglītības antropoloăiskie aspekti: teoloăiskās antropoloăijas
iespējas. – Krāj.: Teorija praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā. RPIVA-s Starptautiskie
zinātniskie raksti. – Rīga: RPIVA, „Ulma”, 2008. – 91.-101. lpp.
• Dolace D. Latvijas luterisko draudžu sociālā prakse 21. gs sākumā: problēmas un
attīstības perspektīvas. – Krāj.: Sabiedrība un kultūra. Rakstu krājums, VIII / Sast. A.
Medveckis. – Liepāja: Liepājas Pedagoăijas akadēmija, 2007.
•
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Citas publikācijas, zinātniskā redakcija
• Pareizticīgās Baznīcas Sociālās koncepcijas pamati (tulkojums no krievu val.). Mācību
metodiskais līdzeklis. – Jūrmala: LKrA, 2010. – 128 lpp.
• Patristika – garīgai tapšanai un dzīvošanai jeb askēzei (diskusija) // Kultūras Forums,
2009, Nr. 13 (3.-17. aprīlis).
• Dolace D. Jauna lūgšanu grāmata latviešu valodā // Виноградная лоза (Vīnakoks), Nr. 6
(132), Июнь, 2009, 10.-11. lpp.
• Horužijs S. Jaunā antropoloăija. (Saruna ar Aleksandru Gordonu) (tulkojums) // Latvijas
Pareizticīgās Baznīcas kalendārs 2009. gadam. – R.: LPB Sinodes izdevums, 2008. –
212.-220. lpp.
• Sv. Jānis Pakāpnieks. Pakāpieni uz Debesīm (Лествица) (tulk. G. Dišlers, 2010)
zinātniskā redakcija.
• Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Lūgšanu grāmatas (LPB, LKrA 2009) zinātniskā
redakcija, darbs LPB Tulkošanas komisijā.
• Florovskis G. Austrumu Baznīcas Tēvi (G. Dišlera tulk.LKrA 2009) zinātniskā redakcija.
• Latvijas Pareizticīgās Baznīcas 2009., 2008., 2007. gada oficiālā kalendāra sagatavošana
un rediăēšana.
• Pareizticīgās Baznīcas sociālās koncepcijas pamati, fragmenti (tulkojums). – Pareizticīgās
Baznīcas kalendārs 2010. gadam (R.: LPB Sinodes izdevums, 2009., 221.-231. lpp.; –
Pareizticīgās Baznīcas kalendārs 2009. gadam (R.: LPB Sinodes izdevums, 2008., 221.227. lpp.; – Pareizticīgās Baznīcas kalendārs 2008. gadam (R.: LPB Sinodes izdevums,
2007., 123.-140. lpp.
• Raksts praktiskās teoloăijas jomā: Dolace. D. Praktiski teoloăiska studija: Mīlestības
zīmes // Psiholoăijas Pasaule, 2005/06. – 10.-14. lpp.
• Raksts teoloăijas starpdisciplinaritātē: Dolace. D. Dzīvā: Sievietes identitāte kristīgās
psiholoăijas skatījumā // Psiholoăijas Pasaule, 2006/01. – 30.-33. lpp.
Semināru un supervīziju vadīšana
• „Negāciju ietekme profesionālajā darbībā” – Rīgas domes Kurzemes rajona Sociālajam
dienestam 2009. g.
• „Garīguma problēma profesionālās darbības kontekstā” – Latvijas sociālajiem
darbiniekiem 2009.-2010. g.
Tālākizglītība
• Doktorantūras studijas Tartu universitātes Teoloăijas fakultātē, Igaunija (no 2005).
Disertācijas tēma – “Stratēăiskās praktiskās teoloăijas eklezioloăiskā dimensija”.

Docents, Mag. theol., priesteris ALEKSANDRS ŠABEěĥIKS
Zinātniskās darbība
• LKrA studiju programmas „Teoloăija” administrators
• Starptautiskās Starpaugstskolu akadēmiskās pētniecības padomes loceklis (LKrA)
• LKrA Starptautiskā projekta ERASMUS Mūžizglītības Intensīvās programmas “Sociālas
ekonomijas galvenie virzieni: problēmas risinājumi” (2010) projekta teoloăiskais
konsultants, darba grupas loceklis.
Zinātniskās publikācijas
• Raksts teoloăijā: Шабельник А., Dumitrascu N. Образовательная парадигма
богословской школы: к вопросу об идентичности. – Krāj.: LKrA Zinātniskie raksti 1.
– Jūrmala: LKrA, 2006. – 85.-105. lpp.
Dalība konferencēs
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Referāts ortodoksālajā teoloăijā „Priestera amats 20. gadsimta pareizticības teoloăijā”
Ekumeniski teoloăiskā konferencē, kas veltīta priesterības gadam „Kristus vārdā esam
sūtīti” (2. Kor. 5:20) Rīgā, 2010. g. 22. aprīlī
• Referāts „Baznīcas palīdzība darbā ar ăimenēm” konferencē, ko organizējusi LKrA
sadarbībā ar BPBMB (Bezvēsts pazudušo bērnu meklēšanas biedrību) “Kristīga palīdzība
bezvēsts pazudušo bērnu ăimenēm.” Jūrmala, 2008. gada 9. maijs.
• Referāts teoloăijā „Teoloăiskas skolas izglītības paradigma: jautājums par identitāti”
Starptautiskā zinātniskā konferencē „Kristīgās augstākās izglītības stratēăija: pieredze un
perspektīvas Latvijā”, Rīgā, 2005. g. 12.-13. maijā.
Radošā darbība
• Gleznotas ikonas: ikonas baznīcām un privātkolekcijām Latvijā, Krievijā un Grieėijā
•
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Pielikums Nr. 8
Kvalitātes nodrošināšanas sistēma
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SADARBIBAS LIGUMS
Riga, 2003. gada

J!L.

ILOU()ni6t21 J'

Bezpelt;las organizaeija Sabiedriba ar ierobezotu atbiidibu "Latvijas Kristiga Akadem ija", LR
UZl)emumu registra registreta 1993. gada 12. maija, atkartoti - 200l. gada 26. jUlija, 200l. gada 8.
oktobri un 2002. gada 28. oktobri ar vienoto reg. nr. 90000029965 , kuras varda saskal)a ar StatUtiem
un Satversmi, ka ari ar speka esosiem normativajiem tiesThu aktiem darbojas rektore Skaidrite
Glltmane, turpmak teksta Kristiga Akademija, no vienas puses un
Latvijas Universitate, nodoklu maksataju reg. nr.90000076669, kuras varda saskal)a ar
Satversmi, ka ari ar speka esosiem normativaj iem tiesThu aktiem darbojas rektors Ivars Laeis,
turpmak teksta Latvijas Universitate, no otras puses, abi kopa saukti Udzeji, nosiedza augsminetaja
datuma Ugumu par sekojoso:
I LIGUMA PRIEKSMETS
1.l.
Kristiga Akademija un Latvijas U niversitate ir nodomajusas sadarboties saskal)a ar Augstskolu
likuma 55. panta 8. pUnktu un MK noteikumu nr. 3 no 03.0l.2002 . "Augstakas izglitibas iestade
istenojamo studiju programmu lieeneesanas kartiba" 4.8. pUnkta nosaeijumiem attieeiba par:
1.1 .1. Kristigas Akademijas Teoiogijas bakaiaura studUu programmu (turpmak teksta - Programma)
gadijuma, ja ta neparedzetu iemeslu de! tiek iikvideta, un
l.1.2. Kristigas AkademUas Teoiogijas magistra studiju programmu (turpmak teksta - Programma)
gadijuma, ja ta neparedzetu iemeslu de! tiek likvideta.
II LiGUMA PAMATNOTEIKUMI
2.1.
Ja saskal)a ar 1.1.1. pUnktu Kristigas Akademijas studejosie ka studiju un petnieeibas virzienu ir
izvelejusies teologiju , tad Programmas likvidaeijas gadijuma vit;li var pariet uz Latvijas Universitates
Teologijas fakultati.
2.2.
Ja saskal)a ar 1.1.2. pUnktu Kristigas Akademijas studejosie ka studiju un petnieeThas virzienu ir
izveiejusies teoiogiju, tad Programmas likvidaeijas gadijuma vil)i var pariet uz Latvij as Universitates
Teologijas fakuitati.
III LIDZEJU PIENAKUMI PROGRAMMAS LIKVIDACIJAS GADIJUMA
3.1.
Kristiga Akademija informe Programma studejosos par si Uguma nosaeijumiem.
3.2.
Latvijas Universitate . parl)em Kristigas Akademijas saistibas attieeTha pret Uguma minetajas
Programmas studejosiem par studiju turpinasanu attieeiga limel)a programma, atbilstosi si liguma
Prieksmetam un Pamatnoteikumiem.
3.3.
Kristigas Akademijas studejosiem, kuri ir nosiegusi ligumus ar kreditiestadi par studUu kreditu sis
kredits tiek nodrosinats pee saskal)osanas ar Studiju fondu un kreditiestadi, kura izsniedz studiju
kreditus .
3.4.
Kristigas Akademijas studejoso imatrikuiaeija Latvijas Universitate un veikta studiju apjoma
pielidzinasana 2.1. un 2.2. pUnktos minetaja Latvijas Universitates fakultate notiek saskal)a ar tas
uZl)emsanas noteikumiem, imatrikuiaeijas kartibu , attieeigas studiju programmas prasibam, ka ari ar
eitiem studiju proeesu regiamentejosiem dokumentiem.
3.5 .
Latvijas Universitatei ir tiesibas noteikt, kura studiju gada studejosais uzsaks studijas, atbilstosi
Latvijas Universitates veiktajai atestaeijai saskal)a ar Augstskolu likuma 47. panta nosaeijumiem.
3.6.
Kristiga Akademija parskaita Latvijas Universitatei tas summas, kuras studejosie ir iemaksajusi
Kristigas AkademUas kase uz prieksu, t.i. par neizmantoto laiku studiju proeesam. Naudas summas
tiek parskaititas uz 7.3. pUnkta noradito bankas kontu.
Udz ar datumu , kad studejosie ir partraukusi studijas Kristigaja AkademUa un uzsakusi studijas
3.7 .
Latvijas Universitate, vit;li ievero visus Latvijas Universitates darbThu regiamentejosos dokumentus
un maksa Latvijas Universitates noteikto studiju maksu vai sedz studiju maksu ar studiju kredita
palidzibu.
IV STRiDU lZSKATIsANAS KARTIBA
4.1.
Stridus, kas radusies sakara ar Ugumu, Udzeji risina, savstarpeji vienojoties, bet, ja tas nay
iespejams, tad saskal)a ar LR speka esosajiem normativajiem tiesibu aktiem.
4.2.
Udzeji viens otram ir mantiski atbildigi par ligumsaistibu parkapsanu, ka ari par zaudejumu radiSanu
Uguma nepildiSanas del. Zaudejumi tiek segti Civillikuma paredzetaja kartiba.
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V LiGUMA GROZISANAS, PAPILDl NAsAN AS UN LAUSANAS KARTiBA
Llgums stajas speka ar parakstlsanas dienu un ir speka uz nenoteiktu laiku.
Llgums var tikt grozfts, papildinats vai lauzts pee Lldzeju vienosanas rakstiska fonna, ko nofonne ka
Vienosanas protokolu un kas no ta parakstlsanas briza kIlist par Llguma neatl)emamu sastavdalu.
Par Llguma lausanu jebkuram no Lldzejiem ir pienakums bridinat otru Lldzeju ne velak ka 2 (divus)
menesus ieprieks.
VI CITI NOSACiJUMI
Llgumam ir juridisks speks no briza, kad to ir parakstljusi Lldzeji. Llgums sastadfts latviesu valoda
uz 2 (divam) lapam 2 (divos) identiski vienados eksemplaros, no kuriem viens eksemplars tiek
nodots Kristlgajai Akademijai, bet otrs - Latvijas Universitatei. Visi Llguma pielikumi ir
neatl}emama ta sastavdala.
Citi nosaeijumi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ __

VII LiGUMA SLEDZEJU pusu REKVIZiTI UN PARAKSTI
Lldzeji ar savu parakstu apstiprina, ka Llgums noslegts pee brIvas vienosanas un 1(vienu) Llguma
eksemplaru katrs Lldzejs ir sal)emis personIgi.
Kristiga Akademija
7.3. Latvijas Universitate
BO SIA Latvijas Kristlga Akademija
Latvijas UniversiUite
Reg. Nr. 40003129210
Nodoklu reg. nr. 90000076669
Juridiska adrese: Rail)a bulvaris 19,
J uridiska adrese: Bulduru prospekts 21
Bulduri, ]urmala LV - 2010, Latvija
RIga LV - 1586, Latvija
Talrunis: 7753360, fakss 7751919
Talrunis: 7034444, fakss : 7034513
E - pasta adrese:
E - pasta adrese: LU@lu.lv
VK Rigas Norel,<inu eentrs Latvijas Universitate
chracad@kristigaakademija.lv
Latvijas Unibanka, Veerigas nodala,
Latvijas Bankas konts Nr.: 000361101
Bankas kods UNLALV2X,
subkonts Nr.: 21501303010
Konta nr. 01 - 006467684

Rektore SkaidrIte Glitmane
Teologijas fakultates dekans J.Calitis
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