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1. AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS MĒRĶI, UZDEVUMI 

UN SASNIEDZAMIE REZULTĀTI  
 

Studiju programma: profesionālā maģistra studiju programma reliģijā ar kvalifikāciju – 

pastorālais konsultants  

Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību: Laterāna Pontifikālajā Universitātē vai tās filiālēs 

iegūts humanitāro zinātņu grāds reliģijā vai profesionālā bakalaura grāds reliģijā, vai tam atbilstoša 

augstākā izglītība, kas iegūta Vatikāna Izglītības kongregācijas atzītā mācību iestādē. 

Iegūstamais grāds: profesionālais maģistra grāds reliģijā 

Iegūstamā kvalifikācija: pastorālais konsultants 

Studiju apjoms: 96 krp (viens kredītpunkts atbilst 40 akadēmiskajām stundām, no kurām 8 ir 

kontaktstundas, bet 32 – patstāvīgā darba stundas). 

Studiju ilgums: 2 gadi 6 mēneši 

Studiju programmas mērķis: nodrošināt valsts un Baznīcas sociālajām vajadzībām atbilstošas, 

teoloģijas, filozofijas un psiholoģijas zinātņu teorētiskajos pamatos sakņotas, praktiski pielietojamas 

augstākā līmeņa profesionālās studijas reliģijā.  

Studiju programmas uzdevumi:  

 īstenot padziļinātu teorētisko un praktisko zināšanu apguvi teoloģijā, filozofijā un psiholoģijā, 

attīstot studentu patstāvīgas mācīšanās prasmes; 

 apgūt pastorālā konsultanta darbam nepieciešamās profesionālās kompetences; 

 sagatavot studentus zinātniskās pētniecības darbam praktiskās teoloģijas jomā – katehēzē, 

pastorālajā konsultēšanā un garīgajā aprūpē. 

Studiju programmas adresāts 

Studiju programma paredzēta reflektantiem ar pabeigtām pamatstudijām reliģijā vai teoloģijā, ja 

bakalaura grāds reliģijā vai teoloģijā ir iegūts Vatikāna Izglītības Kongregācijas atzītā mācību 

iestādē, īpaši - Laterāna Pontifikālās universitātes filiāļu - Rīgas Augstākā reliģijas zinātņu institūta 

un Rīgas Teoloģijas institūta bakalaura programmu absolventiem. 

Studiju programmas realizācija 

Studijas paredzēts realizēt nepilna laika klātienes studiju formā, lekcijas, nodarbības un 

pārbaudījumi notiek no septembra līdz jūnija beigām katru nedēļu trešdienu un ceturtdienu vakaros 

no 17.00 līdz 20.20 RARZI lekciju telpās Rīgā M. Pils ielā 2.  

Programmas plānotie rezultāti 

Programmas sekmīgas apguves rezultātā absolvents ir ieguvis nepieciešamās zināšanas, prasmes un 

attieksmes, lai strādātu par pastorālo konsultantu Baznīcas, valsts un nevalstiskās institūcijās, kā arī 

ir padziļinājis metodoloģijas zināšanas un pētnieciskā darba pieredzi reliģijas zinātnēs, lai varētu 

turpināt studijas doktorantūrā. 

Studiju saturs 

I. Studiju kursi, kas nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi nozares teorijā un praksē (22 krp). 

II. Pētnieciskā darba, jaunrades darba, projektēšanas darba un vadībzinību studiju kursi (14 krp). 

III. Pedagoģijas un psiholoģijas studiju kursi (14 krp). 

IV. Prakse (26 krp). 

V. Maģistra darbs (20 krp). 
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2. AUGSTĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS ORGANIZĀCIJA 
 

Saskaņā ar Vatikāna Katoliskās izglītības kongregācijas 2008.gada 28.jūnijā iznākušo 

Instrukciju par Augstākajiem reliģijas zinātņu institūtiem un Dekrētu nr. 1493/99 (sk. 13. 

pielikumu), kā arī RARZI Institūta padomes 2009.gada 9.aprīļa lēmumu nr.1 un Akreditācijas 

2009.gada 22.aprīļa sēdes lēmumu prot. Nr.250, sākot ar 2009.gada 1.septembri Rīgas Augstākajā 

reliģijas zinātņu institūtā (RARZI) tiek realizēta gan akadēmiskā bakalaura studiju programma – 

humanitāro zinātņu bakalaurs reliģijā (kods 43221), gan profesionālā maģistra studiju programma 

– profesionālais maģistrs reliģijā ar kvalifikāciju filozofijas, ētikas un kristīgās mācības skolotājs 

(kods 46141). 

 Taču, balstoties uz studentu un reflektantu viedokļu aptauju, tika secināts, ka ne visus 

studentus saista skolotāja profesijas apguve. Turklāt, samazinoties skolēnu un skolu skaitam, 

pieprasījums pēc skolotājiem sarūk. Pēc iepazīšanās ar citu Laterāna Pontifikālās Universitātes 

filiāļu (piem., LPU Pontifikālais Pastorālais Institūts Redemptor Hominis
1
, Asīzes Augstākais 

reliģijas zinātņu institūts) un citu katoļu teoloģijas augstskolu piedāvājumu (Frankfurtes Filozofiski-

Teoloģiskā augstskola Sankt Georgen, Meriveilas institūts Lielbritānijā), kā arī izpētot Rīgas 

Augstākā reliģijas zinātņu institūta (RARZI) studentu pašreizējās nodarbošanās specifiku un 

Latvijas sabiedrības pastorālās vajadzības, RARZI Institūta Padome nolēma izstrādāt, apstiprināt 

Vatikāna Izglītības kongregācijā un licencēt Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijā otru 

profesionālo maģistra programmu – profesionālais maģistrs reliģijā, kvalifikācija – pastorālais 

konsultants (LR IZM 2011. gada 26. maijā izsniegtās licences nr. 04061-4). Jo, kā liecina Latvijas 

katoļu draudžu un citu organizāciju pieredze – pastorālais un karitatīvais darbs ir pieprasīts (sk.. 11. 

pielikumu) - kapelāni veselības aprūpes iestādēs, ieslodzījuma vietās, bruņotajos spēkos u.c., 

katehēti un ģimeņu pastorālie konsultanti draudzēs, taču nav nevienas augstākā līmeņa studiju 

programmas, kur interesenti varētu iegūt pastorālajam darbam nepieciešamās zināšanas teoloģijā, 

pedagoģijā un psiholoģijā, kā arī gūt praktisko pieredzi kompetentu mentoru vadībā. 

 Profesionāla maģistra programmas reliģijā ar kvalifikāciju pastorālais konsultants mērķi un 

uzdevumi atbilst RARZI mērķiem, kurus ir definējusi Vatikāna Izglītības kongregācija. Visu 

RARZI programmu akadēmisko pārraudzību veic Laterāna Pontifikālās universitātes teoloģijas 

fakultāte. Šī programma tiek iekļauta vienotā RARZI kvalitātes vadība sistēmā, kura balstās uz 

RARZI statūtiem, Statūtu izpildes noteikumiem (Regolamento) un paredz regulāru  studiju 

programmas izpildes kontroli, akadēmiskā personāla darba kvalitātes kontroli, nodarbību 

inspicēšanu, studentu akadēmiskās aktivitātes kontroli, risku analīzi un citus pasākumus ( skat. 4. 

pielikumu). 

 RARZI izstrādātā profesionālā maģistra studiju programma reliģijā, kvalifikācija – 

pastorālais konsultants tika salīdzināta ar LPU Pontifikālā Pastorālā Institūta Redemptor Hominis, 

Frankfurtes Filozofiski-Teoloģiskā augstskolas Sankt Georgen
2
, Meriveilas institūta Lielbritānijā

3
 

piedāvātajām līdzīgajām maģistra līmeņa studiju programmām (sk. 1.tabulu). Izanalizējot šo 

augstskolu studiju programmu piedāvājumu, varam secināt, ka piedāvātajās studiju programmās ir 

vairākas kopīgas iezīmes: 

 specializācija pastorālteoloģijā, pastorālpsiholoģijā, pastorālajā konsultēšanā (garīgajā 

aprūpē) tiek iegūta pēc pamatstudijām reliģijā vai teoloģijā; 

                                                 
1
 Pontifikālais Pastorālais Institūts Redemptor Hominis Laterāna Universitātes struktūrvienība, atrodas Piazza 

S.Giovanni in Laterano, 400120 Città del Vaticano, informācija ņemta no Pontifico Istituto Pastorale „Remptor 

Hominis” Programma degli studi Anno Accademico 2006-2007., www.pul.it 
2
 Frankfurtes Filozofiski-Teoloģiskā augstskola Sankt Georgen atrodas Vācijā, Frankfurtē - Phil.-Theol. Hochschule 

Sankt Georgen Offenbacher Landstr. 224, 60599 Frankfurt, informācija ņemta no oficiālās mājas lapas 

http://www.sankt-georgen.de/rp-pps/pastpsych.html 
3
 Meriveilas institūts atrodas Lielbritānijā Birmingemā - Maryvale Institute, Maryvale House, Old Oscott 

Hill,Birmingham,B44 9AGUnited Kingdom, informācija ņemta no oficiālās mājas lapas 

http://www.maryvale.ac.uk/index.php?id=78 
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 studiju mērķis ir sagatavot kvalificētus speciālistus darbam draudzēs un citās valsts un 

privātās iestādēs; 

 neskatoties uz dažādām pieejām studiju apjoma izteikšanā (kredītpunkti, moduļi, studiju 

sertifikāti utt.) studiju apjoms ir līdzīgs - 2 līdz 3 gadi; 

 studiju laikā ir paredzēts padziļināt studentu zināšanas teoloģijas pamatdisciplīnās – 

sistemātiskajā teoloģijā, Svētajos Rakstos, morālteoloģijā, humanitāro un sociālo zinātņu nozarēs 

(filozofijā, socioloģijā, psiholoģijā, komunikāciju zinātnē utt.); 

 īpaša uzmanība studiju laikā ir pievērsta reliģijas, politikas un kultūras jautājumu analīzei 

mūsdienu sabiedrībā un to saistībai ar pastorālo aprūpi; 

 ne visās augstskolās prakses uzdevumi ir skaidri definēti, pastāv brīvība prakses veida un 

vietas izvēlē;  

 dažās valstīs specializācija pastorālajā konsultēšanā tiek iegūta attiecīgajās profesionālajās 

asociācijās (piem. Vācijā); 

 visās piedāvātajās studiju programmās studiju noslēgumā ir jāaizstāv zinātnisks darbs 

(licenciāta darbs, disertācija utt.), kaut gan atšķiras tā apjoms dažādās valstīs. 

 

1. Tabula A.  

RARZI profesionālā maģistra studiju programmas ar kvalifikāciju pastorālais konsultants 

studiju kursu tematiskais salīdzinājums ar citu Eiropas valstu līdzīgām studiju 

programmām 

 
RARZI: Prof. 

Maģistrs reliģijā, 

kvalifikācija – 

pastorālais 

konsultants 

LPU institūts 

Redemptor Hominis: 

licencitāts teoloģijā, 

specializācija 

pastorālteoloģija 

Frankfurtes Filozofiski-

Teoloģiskā augstskola  

Sankt Georgen licenciāts 

specializācija - 

pastorālpsiholoģija  

Maryvale Institute 

(Lielbritānija) 

Maģistrs Pastorālajās 

un izglītības studijās, 

specializācija – 

Personības, morālā un 

garīgā attīstība 

I. Studiju kursi, kas nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi nozares teorijā un praksē  

Pastorālteoloģija II 

 

Pastorālteoloģija I – 

pastorālteoģijas un 

Baznīcas sociālās 

mācības identitāte un 

metodes,  

Pastorālteoloģija II – 

Baznīcas struktūra un 

darbība 

Kalpojumi Baznīcā: 

teoloģiski praktiskie 

aspekti 

Diakoniskā mistagoģija 

praksē un teorijā 

Ticība un mūsdienu 

kultūra 

Garīgās dzīves 

teoloģija II 

Kristīgā dzīve 

soterioloģiskā 

perspektīvē
4
 

Mūku dzīves pirmsākumi 

Kristīgie laji Baznīcā un 

mūsdienu sabiedrībā 

Evaņģelizācijas vēsture 

Ikdienas dzīve pirmajās 

kristiešu kopienās 

 Garīgās formācijas 

kristīgā tradīcija 

Bībeles teoloģija un 

Bībeles interpretācija 

Augšāmcelšanās 

Svētajos Rakstos 

Bībeles teoloģija 

Baznīcas darbībā 

Bibliodrāma ticības 

komunikācijā 

 

Dogmatikas pastorālie 

aspekti  

Kristīgās liecības loģika 

Žēlastības realitāte 

pastorālajā darbībā 

Evaņģelizācijas teoloģija 

Jāapgūst 2 studiju kursi pēc 

izvēles no citu jomu 

piedāvājumiem (ne 

praktiskā teoloģija) 

 

                                                 
4
 Students izvēlas 4 kursus no piedāvātajiem kursiem (atzīmēti kursīvā) 
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Morālteoloģijas 

pastorālie aspekti  

Izlīgšanas kalpošana  

Kristīgās morāles 

pastorālā situācija 

 Kristīgās ētikas 

pamattēmas 

Laulību un seksuālā ētika 

Pastorālā antropoloģija 

un sociālā ētika 

Teoloģiski pastorālā 

antropoloģija 

Antropoloģija un sociālā 

ētika 

Žēlsirdības darba 

(Caritas) vēsture 

 Kristīgā antropoloģija 

 

Personības teorijas  Persona un brīvība  Psiholoģija saistībā ar 

personības  morālo un 

garīgo attīstību 

Ciešanu noslēpums 

kristīgā skatījumā 

Krusta garīguma 

pastorāle 

  

Starpreliģiju un 

ekumēniskais dialogs 

pastorālajā darbā 

Tolerance un patiesība 

multikulturālā 

sabiedrībā 

Politika un reliģija 

 Kristīgais personālisms un 

cilvēktiesības 

Cilvēka fizioloģija un 

psihosomatika  

   

Modernās valodas 

/vācu val./itāļu val. 

   

II. Pētnieciskā darba, jaunrades darba, projektēšanas darba un vadībzinību studiju kursi 

Teoloģijas 

metodoloģija 

Metodoloģija Praktiski-teoloģiska teoriju 

veidošana kā 

starpdisciplinārs process 

Literatūras apskats 

Zinātniski pētnieciskās 

metodes pastorālajā 

darbā 

 Empīriskā pētījuma 

kvalitatīvās un 

kvantitatīvās metodes 

praktiskajā teoloģijā 

Pētīšanas metožu 

praktiska apguve  

Seminārs 

pastorālteoloģijā  

Liturģiskā pastorāle 

Partikulārā Baznīca: 

struktūra un misija 

Misioloģija un jaunā 

evaņģelizācija 

  

Pastorālā konsultēšana Draudze 

Reliģiskie jautājumi un 

evaņģelizācija 

Afektīvās problēmas un 

personālā pastorālā 

palīdzība 

Ģimene (kā pastorālā 

darba objekts un 

subjekts) 

Uz tēmu centrēta 

interakcija 

 

Garīgā vadība  Garīgā vadība un 

pavadīšana 

Priesteris – gans un 

vadītājs 

Vadīt ar atbildību  

Komunikācijas zinātnes 

pastorālie aspekti 

 

Sociālās komunikācijas 

zinātnes teoloģiski 

pastorālajā perspektīvā 

Katehēze un 

komunikācija 

Pēc izvēles kāda no sociālo 

zinātņu nozarēm 

 

Informācijas 

tehnoloģiju 

pielietojums pastorālajā 

darbā 

 

Sociālās komunikācijas 

zinātne teoloģiski 

pastorālajā perspektīvā 

  

III. Pedagoģijas un psiholoģijas studiju kursi 
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Pastorālais darbs ar 

cilvēkiem ar īpašām 

vajadzībām 

Afektīvās problēmas un 

personālā pastorālā 

palīdzība 

Pedagoģija teoloģiski 

pastorālajā perspektīvā 

  

Katehēzes pedagoģija 

un metodika 

Kļūt par kristieti: 

Iniciācija, katehumenāts, 

katehēze 

Katehēze jaunās 

evaņģelizācijas 

kontekstā 

Reliģijas pedagoģija 

Pasākuma vadīšana skolu 

pastorālē 

 

Reliģijas psiholoģija Psiholoģija pastorāli 

teoloģiskajā perspektīvā 

Reliģijas socioloģija  

Klīniskā psiholoģija Afektīvās problēmas un 

personālā pastorālā 

palīdzība 

 Psiholoģija saistībā ar 

personības, morālo un 

garīgo attīstību 

Vecumposmu 

psiholoģija 

Jauniešu pastorāle 

Ticības attīstība un 

izaugsme pusaudžu 

vecumā 

 

Sociālā psiholoģija Evaņģelizācija un 

kultūra 

Socioloģija teoloģiski 

pastorālajā perspektīvā 

 

Pastorālpsiholoģija Psiholoģija pastorāli 

teoloģiskajā perspektīvā 

Reliģijas psiholoģija 

VI. Prakse  

Katehēzes prakse 

draudzē  

 Studiju laikā jāiegūst 

praktiskā kvalifikācija uz 

personu centrētā darbā vai 

garīgajā pavadīšanā, vai arī 

jāiziet profesionālā prakse 

kādā no 

pastorālpsiholoģijas 

pielietojuma jomām – 

kopienās vai skolās, 

padomdošanā vai 

psihoterapijā draudzēs, 

diakonijās, starptautiskās 

solidaritātes organizācijās 

(piem. Caritas) u.c. 

 

Pastorālā darba prakse 

ar saderinātajiem un 

ģimenēm  

  

Kapelāna prakse    

Pētījuma prakse     

V. Maģistra darbs 

Maģistra darbs 80 – 90 

lpp. 

Licenciāta darbs min. 50 

lpp. 

Licenciāta darbs 

līdz 150 lpp. 

Mutisks eksāmens 

Disertācija 20 000 vārdu 

 

 Salīdzinot RARZI piedāvāto un citu valstu līdzīga profila studiju programmas, varam 

secināt, ka RARZI profesionālā maģistra studiju programma ar kvalifikāciju pastorālais konsultants 

saturiski un studiju ilguma ziņā ir līdzīga ārvalstu augstskolās piedāvātajām programmām, bet 

atšķiras studiju apjoma un struktūras ziņā, jo Latvijā studiju programmu apjomu un struktūru 

reglamentē Latvijas Republikas izglītības normatīvie dokumenti.  

 

RARZI profesionālās maģistra studiju programmas salīdzinājums ar divām akreditētām 

studiju programmām Latvijas augstskolās 

 

Reliģijas zinātņu maģistra-pastorāla konsultanta studiju programmas mērķis: nodrošināt 

valsts un Baznīcas sociālajām vajadzībām atbilstošas, teoloģijas, filozofijas un psiholoģijas zinātņu 

teorētiskajos pamatos sakņotas, praktiski pielietojamas augstākā līmeņa profesionālās studijas 

reliģijā.  
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Studiju programmas uzdevumi:  

• īstenot padziļinātu teorētisko un praktisko zināšanu apguvi teoloģijā, filozofijā un 

psiholoģijā, attīstot studentu patstāvīgas mācīšanās prasmes; 

• apgūt pastorālā konsultanta darbam nepieciešamās profesionālās kompetences; 

• sagatavot studentus zinātniskās pētniecības darbam praktiskās teoloģijas jomā – katehēzē, 

pastorālajā konsultēšanā un garīgajā aprūpē. 

Studiju programmas adresāts 

Studiju programma paredzēta reflektantiem ar pabeigtām pamatstudijām reliģijā vai teoloģijā, ja 

bakalaura grāds reliģijā vai teoloģijā ir iegūts Vatikāna Izglītības Kongregācijas atzītā mācību 

iestādē, īpaši - Laterāna Pontifikālās universitātes filiāļu - Rīgas Augstākā reliģijas zinātņu institūta 

un Rīgas Teoloģijas institūta bakalaura programmu absolventiem 

Studiju programma Profesionālais maģistrs- karjeras konsultants (RPIVA)  

Mērķis: nodrošināt studentiem iespēju apgūt kompetences, kas ļauj profesionāli veikt karjeras 

konsultanta pienākumus izglītības iestādē, Nodarbinātības valsts aģentūrā, pašvaldībās, sociālās 

palīdzības iestādēs vai konsultāciju birojos, kā arī veikt patstāvīgu zinātnisko pētniecību karjeras 

attīstības atbalsta jomā.  

Uzdevumi. 

• Pilnveidot studentu teorētisko un praktiskās darbības pieredzi sociālās vides un darba tirgus 

izpētē, karjeras izvēles un karjeras vadības jautājumu risināšanā. 

• Palīdzēt apgūt Latvijas un ārzemju pieredzi karjeras konsultēšanas metodikās, analītiski to 

izvērtēt un izmantot profesionālajā darbībā. 

• Aktivizēt zinātniski pētniecisko darbību, iegūto pētījumu rezultātu izmantošanu un 

popularizēšanu, atzīstot ilgtspējīgas sabiedrības attīstības idejas. 

• Pilnveidot studenta izpratni un spēju darboties savas karjeras attīstībā mūžizglītības 

kontekstā. 

Programmas adresāts: Studiju programmā var pieteikties, ja ir iegūta:  2. līmeņa profesionālā 

augstākā izglītība, skolotāja kvalifikācija, vai izglītības zinātņu bakalaura grāds, vai  sociālo zinātņu 

bakalaura grāds psiholoģijā, psihologa kvalifikācija, vai cita akadēmiskā vai 2. līmeņa profesionālā 

augstākā izglītība un vismaz 2 gadu darba pieredze konsultēšanā, ko apliecina izziņa no darba 

vietas.  

Akadēmiskā maģistra teoloģijā programmai LKrA 

Studiju programmas mērķi: 

• Boloņas process, 

• Sniegt studējošiem padziļinātas zināšanas ortodoksālās Baznīcas teoloģijā un Baznīcas 

mākslas teoloģiskajā pamatojumā 

• Iemācīt veikt starpdisciplināru zinātnisku pētījumu, lietojot integratīvās teoloģijas un / vai 

citas metodes kā pamatu patstāvīgai zinātniskās pētniecības darbībai. 

Studiju programmas uzdevumi: 

 Izkopt studējošajos teoloģijas un sociālo / humanitāro zinātņu starpdisciplināru pētniecisko 

prasmju individuālu lietošanu, 

 Sagatavot kvalificētus pētniecības darba speciālistus teoloģijas jomā, 

 Nodrošināt starptautisku sadarbību teoloģijas un starpdisciplināras pētniecības jomās, 

pieaicinot nepieciešamos speciālistus. 

Adresāts: Lai gan studiju programma primāri ir mērķēta uz to zināšanu un prasmju paplašināšanu 

un specializāciju, kas tikusi apgūta LKrA Teoloģijas bakalaura studiju programmā, maģistrantūras 

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 teoloģijā. Sadarbība ar Latvijas Pareizticīgo 

Baznīcu norisinās ļoti veiksmīgi. Lai gan studējošie nāk no dažādām konfesionāli teoloģiskām 

pieejām, tieši Austrumu Baznīcas teoloģiskais pamats sniedz visu zināšanām radikālu teoloģisku 

padziļinājumu. Viens no maģistrantūras starpdisciplināro zināšanu virzieniem ir Baznīcas māksla 
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un ar to saistītā ikonu teoloģija: Latvijā šis pētniecības virziens ir pilnīgi jauns, lai gan pieprasīts 

daudzviet pasaulē – valstīs ar Ortodoksālās / Katoliskās Baznīcas teoloģisko tradīciju. 

 Iegūstamie rezultāti zināšanu, prasmju un attieksmju kontekstā 

• Plašs starpdisciplinārs pētniecības zināšanu apjoms, lai, lietojot atbilstošu metodi, meklētu 

inovatīvus, teoloģiski pamatotas sociālo problēmu risinājumus; 

• Attīstīt pētnieciskas prasmes teoloģijas zinātnes starpdisciplinārā sarunā ar sociālajām/ 

humanitārajām zinātnēm, lietojot integratīvās teoloģijas metodi; 

• Zināšanas Ortodoksālās Baznīcas teoloģijas tradīciju mantojumā 

• Apgūt estētiskos un Baznīcas kanoniskos kritērijus ikonu teoloģijā; 

• Veidot pozitīvu attieksmi pret teoloģijas baznīcisko specifiku un respektu pret Kristus 

Baznīcu. 

Salīdzinot trīs studiju programmas, to mērķus un uzdevumus, var konstatēt, ka saturiski RARZI 

programma Reliģijas zinātņu maģistrs, kvalifikācija- pastorālais konsultants, ir vairāk līdzīga LKrA 

realizējamai Teoloģijas maģistra studiju programmai.  

Tām ir līdzīgi studiju kursi, kas paredz teoloģisko priekšmetu studijas, balstoties katoļu (RARZI) 

vai ortodoksālās (LkrA) Baznīcas mācībā. Vienlaikus RARZI realizējamā programma atšķiras no 

Teoloģijas maģistra programmas ar to, ka, līdztekus pētnieciskai ievirzei,  tai ir arī praktiska ievirze 

un tā dod iespēju iegūt kvalifikāciju pastorālais konsultants.  

Tādēļ struktūras ziņā Reliģijas zinātņu maģistrs, kvalifikācija- pastorālais konsultants programma 

līdzinās Profesionālā maģistra  ar kvalifikāciju karjeras konsultants (RPIVA) programmai, kura 

ietver studiju kursus, kas nodrošina darbībai izvēlētajā profesijā nepieciešamās zināšanas, prasmes 

un kompetences. Šī programma, līdzīgi kā RARZI programma, paredz praksi. 

Atbilstoši programmu virzībai tās atšķiras pēc saviem mērķiem un uzdevumiem, kā arī paredzamā 

studiju rezultāta.  LkrA realizē akadēmiskā maģistra programmu, tādēļ galvenā uzmanība tajā tiek 

pievērts pētnieciskajai ievirze, RARZI un RPIVA programmas pievērš uzmanību gan pētniecības, 

gan praktiskās darbības jautājumiem. 

No apskatītajām divām programmām RARZI programma atšķiras  arī ar programmas adresātu – 

atbilstoši Laterāna universitātes noteikumiem, ,tajā tiek uzņemti tikai reflektanti, kas pamatstudiju 

rezultātā ieguvuši bakalaura grādu  ieguvuši Vatikāna Izglītības Kongregācijas atzītās augstskolās. 

 Visām trim salīdzināmajām programmām ir kopīga prasība pēc pētniecības prasmju apliecināšanas 

izstrādājot un aizstāvot maģistra darbu. 
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1 B. tabula. Studiju kursu salīdzinājums divās Latvijas studiju programmās. 

RARZI: Prof. 

Maģistrs reliģijā, 

kvalifikācija – 

pastorālais 

konsultants 

Latvijas Kristīgā akadēmija 

Akadēmiskā maģistra studiju 

programma „Teoloģija” 

RPIVA profesionālā 

maģistra studiju programma 

„Karjeras konsultants” 

I. Studiju kursi, kas nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi nozares teorijā un 

praksē 

Pastorālteoloģija II 2 

krp 

 

Patristika; Bizantijas periods 6 

krp 

Karjeras attīstības teorijas  4 

krp 

Karjeras konsultanta 

profesionālā ētika 2 krp 

Organizāciju kultūra 2 krp 

Darba tirgus un nodarbinātība 

2 krp 

Darba meklēšanas process 2 

krp 

Konsultēšanas teorija un 

metodika 6 krp 

 

Garīgās dzīves 

teoloģija II 2 krp 

Agrīnā monasticisma literatūra 

2 krp 

Ikonogrāfija jūdu-kristiešu 

tradīcijā 6 krp 

 

Bībeles teoloģija un 

Bībeles interpretācija 

2 krp 

Patristiskās ekseģēzes 

skolas/virzieni 2 krp 

Seminārs Vecajā Derībā 3 krp 

Seminārs Jaunajā Derībā 3 krp 

Dogmatikas pastorālie 

aspekti 2 krp 

Seminārs dogmatiskajā 

(konciliārajā) teoloģijā 3 krp 

Morālteoloģijas 

pastorālie aspekti 2 

krp 

Bioētika 3 krp 

Pastorālā 

antropoloģija un 

sociālā ētika 2 krp 

Reliģijas problemātika 

modernajā filozofijā 4 krp 

Personības teorijas 2 

krp 

Intelektuālās tradīcijas Eiropas 

vēsturē 6 krp 

Ciešanu noslēpums 

kristīgā skatījumā 1 

krp 

Bioētika 3 krp 

Starpreliģiju un 

ekumēniskais dialogs 

pastorālajā darbā 2 

krp 

Ievads teoloģijas diskursā 2 krp Sociālās integrācijas un 

starpkultūru aspekti 2 kpr 

Modernās valodas 

/vācu val./itāļu val. 

Grieķu val. 2krp  

II. Pētnieciskā darba, jaunrades darba, projektēšanas darba un vadībzinību studiju 

kursi 

Teoloģijas 

metodoloģija 2 krp 

Integratīvās teoloģijas metode 

2 krp 

Pētnieciskā darba metodoloģija 

4 krp 

Zinātniski 

pētnieciskās metodes 

pastorālajā darbā 2 

krp 

Seminārs pastorālajā 

konsultēšanā 2 krp 

 Konsultēšanas teorija un 

metodika 6 krp 

 Pastorālā 

konsultēšana 2 krp 
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Garīgā vadība 2 krp Sinerģiskā antropoloģija 

patristikā 4 krp 

 

Pastorālā darba 

komunikācijas aspekti 

2 krp 

Seminārs teoloģijas un 

sociālo/humanitāro zinātņu 

starpdisciplinārās studijās 6 krp 

Komunikācijas teorijas 

konsultēšanā 2 krp 

Informācijas 

tehnoloģiju 

pielietojums 

pastorālajā darbā 2 

krp 

Informācijas tehnoloģijas 

karjeras konsultēšanā 2 kpr 

III. Pedagoģijas un psiholoģijas studiju kursi 

Pastorālais darbs ar 

cilvēkiem ar īpašām 

vajadzībām 2 krp 

 Sociālās integrācijas un 

starpkultūru aspekti 2 krp 

Katehēzes pedagoģija 

un metodika 2 krp 

Ortodoksālā pedagoģija 2 krp  

Reliģijas psiholoģija 

2 krp 

Seminārs teoloģijas un 

sociālo/humanitāro zinātņu 

starpdisciplinārās studijās 6 krp 

 

Klīniskā psiholoģija 2 

krp 

 

Attīstības psiholoģija 

2 krp 

Cilvēka dzīves cikli 2 krp 

Sociālā psiholoģija 2 

krp 

 

Pastorālpsiholoģija 2 

krp 

 

VI. Prakse 

Katehēzes prakse 

draudzē  6 krp 

Prakses nav, jo tā ir 

akadēmiska studiju programma 

Prakse 26 krp 

Pastorālā darba 

prakse ar 

saderinātajiem un 

ģimenēm 8 krp 

Kapelāna prakse 8 krp 

Pētījuma prakse 4 krp  

Maģistra darbs 

Maģistra darbs 20 krp Maģistra darbs 20 krp Maģistra darbs 20 krp 
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3. AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS SATURA APRAKSTS 
2. tabula. Studiju programmas saturs 

*Studentiem, kas ieguvuši profesionālo bakalaura grādu reliģijā ar kvalifikāciju filozofijas, ētikas un 

kristīgās mācības skolotājs (RARZI) vai profesionālo bakalaura grādu  teoloģijā ar kvalifikāciju katoļu 

priesteris (RTI), kā arī, ņemot vērā profesionālo darbību un kapelānu profesionālajās asociācijās izieto 

apmācību un pieredzi, ir iespējams ieskaitīt atsevišķas prakses (Katehēzes, pastorālā darba, kapelāna prakse 

u.c.). Katrā atsevišķā gadījumā studenta prakses apjoms var būt individuāls.  

 

 

Profesionālā maģistra studiju programma "reliģija",  

kvalifikācija - pastorālais konsultants (96 krp) 

I. Studiju kursi, kas nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi nozares teorijā un praksē  

(22 krp) 

Studiju kurss 
Kredīt 

punkti 

Pārbaudījuma 

forma 

Pastorālteoloģija II  2 Eksāmens 

Garīgās dzīves teoloģija II  2 Eksāmens 

Bībeles teoloģija un Bībeles interpretācija 2 Eksāmens 

Dogmatikas pastorālie aspekti  2 Eksāmens 

Morālteoloģijas pastorālie aspekti  2 Eksāmens 

Pastorālā antropoloģija un sociālā ētika 2 Eksāmens 

Personības teorijas konsultēšanā 2 Eksāmens 

Ciešanu noslēpums kristīgajā skatījumā  1 Ieskaite  

Starpreliģiju un ekumēniskais dialogs pastorālajā darbā 2 Eksāmens 

Fizioloģija un psihosomatika  2 Ieskaite 

Modernās valodas /vācu val. 3 Ieskaite 

II. Pētnieciskā darba, jaunrades darba, projektēšanas darba un vadībzinību studiju kursi 

(14 krp) 

Teoloģijas metodoloģija 2 Ieskaite 

Zinātniski pētnieciskās metodes pastorālajā darbā 2 Ieskaite 

Seminārs pastorālteoloģijā un pastorālajā konsultēšanā 2 Ieskaite 

Pastorālā konsultēšana 2 Eksāmens 

Garīgā vadība un līdzgaitniecība 2 Ieskaite 

Pastorālā darba komunikācijas aspekti 2 Ieskaite 

Informācijas tehnoloģiju pielietojums pastorālajā darbā 2 Ieskaite 

III. Pedagoģijas un psiholoģijas studiju kursi (14 krp) 

Pastorālais darbs ar cilvēkiem ar īpašām vajadzībām 2 Ieskaite 

Katehēzes pedagoģija un metodika 2 Ieskaite 

Reliģijas psiholoģija 2 Eksāmens 

Klīniskā psiholoģija 2 Eksāmens 

Attīstības psiholoģija 2 Ieskaite 

Sociālā psiholoģija 2 Ieskaite 

Pastorālpsiholoģija 2 Eksāmens 

VI. Prakse (26 krp)* 

Katehēzes prakse draudzē  6 Ieskaite 

Pastorālā darba prakse ar saderinātajiem un ģimenēm  8 Ieskaite 

Kapelāna prakse  8 Ieskaite 

Pētījuma prakse  4 Ieskaite 

V. Maģistra darbs (20 krp) 

Maģistra darbs un aizstāvēšana 20  
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Studiju kursu anotācijas 
 

Pastorālteoloģija II 

 

Kurss pievēršas evaņģelizācijas metodēm un šķēršļiem mūsdienu situācijās, balstoties uz Vatikāna 

II koncila mācību un īpaši Pāvila VI apustulisko pamudinājumu Evangelii Nunciandi (1975) un 

Jāņa Pāvila II encikliku Redemptoris Missio (1990). Evaņģelizācijas teoloģija stādīta priekšā 

vēsturiskā perspektīvā izceļot Baznīcas iekšējo (ad intrd) un ārējo (ad extrd) misijas sfēras. 

 

Garīgās dzīves teoloģija II 

 

Kursa mērķis ir sniegt studentiem zināšanas, kas nepieciešamas, lai dziļāk izprastu garīgās 

izaugsmes procesu, tā likumsakarības un galvenās grūtības cilvēka attiecībās ar Dievu un tuvāko.  

 

Bībeles interpretācija un Bībeles teoloģija 

 

Kursa mērķis: Dziļāk izzināt Bībeles tekstu, analizējot konkrētus fragmentus un tādejādi iepazīstot 

noteiktas teoloģiskās tēmas, īpaši tās, kuras ir būtiskas pastorālajā darbā. Kursa gaitā studenti, kuri 

jau ir apguvuši pamatzināšanas Vecās un Jaunās Derības jomā un Bībeles interpretācijas principus, 

iepazīstas ar konkrētu ekseģētisko metožu pielietojumu noteiktu teoloģisko tēmu izpētes procesā. 

Tādejādi attīsta savu prasmi patstāvīgi analizēt un izzināt pastorālajā darbā nepieciešamos ar Bībeli 

saistītos jautājumus. 

 

Dogmatikas pastorālie aspekti 

 

Kursa mērķis: ir izglītot garīdzniekus un lajus dogmatiskajā teoloģijā, pievēršot īpašu vērību tās 

pastorāliem un personalistiskiem aspektiem, kā arī sagatavot viņus pastorālam darbam Baznīcā un 

sabiedrībā. Studiju kursā tiks aplūkotas šādas tēmas: No reistiskās teoloģijas uz personalistisko 

teoloģiju. (Es neesmu lieta, bet persona). Ģimene kā Svētās Trīsvienības atklāsme un attēls. Svētais 

Gars pārliecina pasauli par grēku, taisnību un tiesu. Baznīca kā Jēra Līgava. Baznīcas misija. 

Jaunava Marija Kristus un Baznīcas noslēpumā. Ciešanu kristīga jēga. Nāves kristīga jēga. Ticības 

nodošana bērniem. Laulības sakramenta trīs altāri. 

 

Morālteoloģijas pastorālie aspekti 

 

Kursa mērķis: sniegt studentiem morālteoloģijas teorētisko pamatus un metodes, kuras pastorālam 

konsultantam dod iespēju analizēt dažādas dzīves situācijas tā, lai tās novērtētu saskaņā ar Baznīcas 

morālo mācību. Kursa gaitā tiks aplūkoti galvenie pastorālie jautājumi divās atsevišķās jomās, kas 

ir, pirmkārt, pastorālā medicīna (dzīvība, slimība, ciešanās un nāve; laulība un seksualitāte), bet 

otrkārt - Baznīcas sociālās mācības morāle. 

 

Pastorālā antropoloģija un sociālā ētika 

  

Kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar jaunākajam pieejam filozofijas antropoloģija pastorāla 

darbā pielietojamā aspektā un atklāt saikni starp personas rīcību un sociālo ētiku kā kopības un 

solidaritātes ētiku. Pēc kursa izpildes students ir ieguvis prasmi patstāvīgi izvērtēt un integrēt 

katehēzē/apmācībā vai pastorālajā konsultēšanā filozofijas kā antropoloģijas un sociālās ētikas 

atziņas, holistiski novērtēt pastorālajā aprūpē esošās personas vajadzības, cerības un resursus, 

pārzināt un veidot iespējamās starpdisciplinārās saiknes kā darbam nepieciešamo pētījumu 

veidošanā, tā arī sociālo saikņu organizēšanā ar citu apakšnozaru speciālistiem.  
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Personības teorijas konsultēšanā 

 

Personības teoriju veidi, to būtība un vēsturiskā attīstība. Dž.Boulbija un M.Einsvortes pieķeršanās 

teorija. Pieķeršanās mehānisma būtība un veidošanās. Pieķeršanās modeļu noteikšanas kritēriji. 

Ē.Ēriksona, Ļ.Vigotska Ž.Piažē, Ā.Ādlera, A.Banduras, L.Kolberga, R.Meija personības teorijas un 

to atziņu pielietošana pastorālajā konsultēšanā. Eklektiskā pieeja 

konsultēšanā. 

 

Ciešanu noslēpums kristīgajā skatījumā 

 

Kurss aplūko ciešanu noslēpumu no Bībeles, tradīcijas un jo īpaši 20. gadsimta perspektīvas, īpaši 

pievēršoties Jāņa Pāvila II apustuliskajai vēstulei Salvifici Doloris (1984). Ciešanu teoloģijā 

akcentēts Jēzus Kristus Lieldienu noslēpums un ciešanu garīgā nozīme. 

 

Starpreliģiju un ekumēniskais dialogs pastorālajā darbā 

 

Kursa mērķis ir palīdzēt maģistra programmas studentiem iegūt zināšanas, kas nepieciešamas 

pastorālajā saskarsmē ar citu reliģiju un kristīgo konfesiju pārstāvjiem.  

 

 

Fizioloģija un psihosomātika 

 

Pilnveidot zināšanas par veselību kā ķermeņa un gara kopību, par psihosomatisko saslimšanu 

cēloņiem un profilaksi. Galvenās tēmas un jautājumi, kas tiks aplūkoti studiju kursā: Psihosomātika 

- vēsture un mūsdienu uzskati. Psihosomatisko traucējumu iespējamie cēloņi un veicinošie apstākļi 

Stress. Psiho loģiskās aizsardzības reakcijas. Psihosomatiskās slimības. Psihosomatiskie traucējumi 

bērniem. 

 

Modernās valodas /vācu vai itāliešu valoda 

  

Kursa mērķis ir komunikatīvas kompetences attīstīšana modernajās valodās (vācu vai itāliešu 

valoda). Klausīšanās, lasīšanas, rakstīšanas un runāšanas prasmju trenēšana atbilstoši maģistra 

studiju programmas prasībām, nozares zinātnisko un profesionālo tekstu lasīšana, tulkošana, 

patstāvīgas mācīšanās stratēģiju apzināšana, izstrāde un lietošana. 

 

Teoloģijas metodoloģija 

 

Kursa mērķis ir sniegt studentiem zināšanas, kas nepieciešamas, lai rakstītu maģistra darbu saskaņā 

ar teoloģijas metodoloģijas, kā arī loģikas analītiskajiem principiem. Kursu raksturo praktiska 

ievirze, lai apgūtu nepieciešamās rakstīšanas iemaņas, prastu veikt zinātnisku analīzi, padziļinātu 

spēju loģiski izteikties un izdarīt pamatotus secinājumus. Katrai nodarbībai paredzēti praktiski 

uzdevumi uz vietas. 

 

Zinātniski pētnieciskās metodes pastorālajā darbā 

 

Kursa mērķis ir pilnveidot zināšanas par pētniecības metodēm saistībā ar pastorālā konsultanta 

praksi, apgūt pētījuma loģikas principus, struktūru, pētījuma mērķa un uzdevumu noteikšanu, 

pētnieciskā materiāla vākšanu, analīzi un apstrādi. Padziļināt zināšanas vispārīgās, vispārzinātniskās 

un speciālās pētīšanas metodēs. Nostiprināt iemaņas pētāmās problēmas risināšanas variantu izvēlē. 

Studiju kursa apguve nodrošina sekmīgu maģistra darba sagatavošanu un aizstāvēšanu. 

 

Pastorālā konsultēšana 
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Pastorālā padomdevēja (konsultanta, terapeita) primārais uzdevums ir palīdzēt cilvēkam apzināties 

un pilnveidot viņam doto potenciālu Dievam par godu un līdzcilvēkiem par svētību, kā arī palīdzēt 

savā aprūpē esošajiem cilvēkiem atrast resursus dažāda rakstura krīžu pārvarēšanai. Lai pastorālais 

padomdevējs varētu sekmīgi veikt sava darba uzdevumus, viņam ir jāapgūst terapeitiskās sarunas 

(turpmāk 'intervija') vadīšanas praktiskās iemaņas. Kursa ietvaros notiek piecas praktisko nodarbību 

sesijas, kurās studenti slīpē iemaņas mazās grupās. 

 

Seminārs pastorālajā konsultēšanā 

 

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

visi uz Zemes dzīvojošie cilvēki. Ģimene ir kas vairāk kā bioloģiski, sociāli un/vai psiholoģiski 

saistīts indivīdu kopums. Šajā kursā studenti ir aicināti spert pirmo soli virzienā uz kompetentu un 

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

paradigmā lietoto jēdzienu un metožu izvērtēšanu dogmatikas un teoloģiskās antropoloģijas 

kontekstā. 

 

Garīgā vadība un līdzgaitniecība 

 

Kursa mērķis ir sniegt studentiem pamatzināšanas, kas nepieciešamas, palīdzot citiem garīgās 

izaugsmes  ceļā,  tiecoties  uz pilnīgu dzīves kopību ar Dievu un pilnīgām tuvākmīlestības 

attiecībām. Kurss veidots, izmantojot tādu garīgo autoru darbus kā sv.Francisks no Sales, sv. Avilas 

Terēze, sv Jānis no Krusta, sv.Ignācijs no Lojolas, Tēvs Marija Eugēnijs no Bērna Jēzus u.c. 

 

Pastorālā darba komunikācijas aspekti 

 

Kursa mērķis: attīstīt studentu komunikatīvo kompetenci - interpersonālajā, grupu un masu 

komunikācijas līmenī un veidot kritisku attieksmi pret masu komunikāciju. Studiju kursā tiks 

aplūkotas tēmas: Komunikācija cilvēka un sabiedrības dzīvē. Komunikācijas pamatjēdzieni. 

Interpersonālā, grupu un masu komunikācija. Masu mediju ietekme. Baznīcas mācība par masu 

medijiem. Svarīgākie Romas Katoļu Baznīcas dokumenti par sociālo komunikāciju. Sabiedrisko 

attiecību pamatprincipi un to izmantošana pastorālajā darbā. Draudzes, reliģiskās organizācijas 

komunikācijas programmas izstrāde un īstenošana. Filmas izmantošana pastorālajā darbā. 

Komunikācijas ētika.  

 

Informācijas tehnoloģiju pielietojums pastorālajā darbā 

 

Kursa mērķis ir sekmēt studentu praktiskā darba iemaņas informācijas un komunikāciju tehnoloģiju 

lietošanā, informācijas iegūšanā, apstrādē un elektronisko dokumentu noformēšanā. Kursa gaitā tiks 

aplūkotas šādas tēmas: Informācijas tehnoloģijas pamatjēdzieni. Datora lietošana un rīkošanās ar 

datnēm. Teksta apstrāde. Prezentācijas materiālu sagatavošana un demonstrēšana. Izklājlapu 

lietošana. Kvantitatīvā pētījuma datu statistiskā analīze un rezultātu prezentācija. 

 

Pastorālais darbs ar cilvēkiem ar īpašām vajadzībām 

  

Kurss sniedz ieskatu pastorālā darba specifika dažāda veida funkcionālo traucējumu kontekstā. 

Izziņas procesa viens no galvenajiem mērķiem ir palīdzēt studentei/am apzināties, kā invaliditāte 

un/vai adaptācijas grūtības ietekmē cilvēka reliģiozitāti un garīgo dzīvi.  

 

 

 

 

Katehēzes pedagoģija un metodika 

 



 19 

Kursa mērķis ir norādīt uz ticības patiesību pedagoģisko aspektu un apgūt metodes, kas to veicina. 

Tematiskais apskats ietvers reliģiskās audzināšanas jautājumu Svētajos Rakstos, Baznīcas 

dokumentos un Tradīcijā, ar uzsvaru uz Jēzus sludināto mācību gan satura, gan metožu ziņā. 

 

Reliģijas psiholoģija 

 

Kurss iepazīstina klausītājus ar reliģijas psiholoģija nozari, tās saistību ar teoloģijas nozarēm un 

atziņu integrācijas un pielietošanas iespējām mācību, audzināšanas un katehēzes darbā. Šī izziņas 

procesa viens no galvenajiem mērķiem ir palīdzēt studentei/am izveidot līdzsvaroti integrētu 

terorētisku uzskatu par cilvēku kā fundamentāli reliģiozu būtni. Kursā tiek aplūkotas tēmas, kas 

skar reliģiozitātes saikni ar sociālajiem fenomeniem, attīstības, personības un veselības aspektiem. 

 

Klīniskā psiholoģija 

 

Kursa mērķis: sniegt zinātniski pamatotu izpratni par psihisko veselību un traucējumiem, attīstīt 

prasmi orientēties klīniskās psiholoģijas likumsakarībās, gūt priekšstatu par personības attīstības 

psihodinamiskajiem, patopsiholoģiskajiem, neiropsiholoģiskajiem un psihosomatiskajiem 

aspektiem, personības funkcionēšanu krīzes situācijās. Kursā paredzams iegūt šādas teorētiskās 

zināšanas un praktiskās iemaņas: pamatzināšanas par psihisko veselību un tās traucējumiem, 

psihoemocionālā stāvokļa raksturotājiem, izpratne par tādiem jēdzieniem kā krīze, psihiska 

saslimšana, neiroze, organiskie, kognitīvie, emocionālie un uzvedības traucējumi, atkarības, 

vardarbība, stress un izdegšana. Profesionālās ētikas jautājumi. 

 

Attīstības psiholoģija 

 

Kursa mērķis ir iepazīties ar attīstības psiholoģijas zinātnes atziņu integrācijas un pielietošanas 

iespējām mācību, audzināšanas un pastorālajā aprūpē. Kursa uzdevumi ir veidot priekšstatu par 

cilvēka psihiskās attīstības svarīgākajām likumsakarībām; iepazīties ar dažādu psiholoģijas virzienu 

un to pārstāvju pieejām cilvēka attīstības, mācīšanās un audzināšanas jautājumos; raksturot cilvēka 

psihiskās attīstības kognitīvo, sociālo un emocionālo aspektu un izanalizēt iespējamās pedagoģiskās 

un pastorālā darba problēmas un to iespējamos risināšanas veidos. 

 

Sociālā psiholoģija 

  

Kursa mērķis ir iepazīties ar sociālās psiholoģijas pamatjautājumiem un sociālās psiholoģijas atziņu 

pielietojumu katehēzē un pastorālajā darbā. Kursa gaitā tiks aplūkoti šādas tēmas: sociālais Es un tā 

struktūra; atribūcijas un sociālās zināšanas; attieksmes, pārliecināšana un attieksmju maiņa; sociālā 

ietekme; cilvēks grupā, starpgrupu attiecības; aizspriedumi un diskriminācija; līderība un lēmumu 

pieņemšana; agresija un prosociālā uzvedība; pievilcība un attiecības pārī; ģimenes psiholoģijas 

pamatjautājumi. 

 

Pastorālpsiholoģija 

 

Kurss sniedz iespēju padziļināt zināšanas par psiholoģijas empīriskajām likumsakarībām, kurām 

rodams plašs pielietojums, risinot dažādas ar pastorālo darbu saistītas problēmas. Kursa mērķis ir 

padziļināt studenta/es psiholoģiskās un antropoloģiskās kompetences, kuras ir pastorālās 

konsultēšanas pamatā.  
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Prakses norises kārtība 

 

 Profesionālās kvalifikācijas prakse saskaņā ar 2001.20.11. MK Noteikumiem nr.481 par otrā 

līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu ir obligāta profesionālās maģistra studiju 

programmas sastāvdaļa. Praksi vada RARZI docētāji sadarbībā ar prakses vietās strādājošiem 

mentoriem. Prakse draudzēs, Baznīcas un valsts organizācijās un institūcijās notiek pēc vienošanās 

ar attiecīgo prakses vietu un balstās uz abpusēji parakstītu līgumu (sk.14.  pielikumā nodomu 

līgumus ar prakses vietām).  

 Profesionālās kvalifikācijas prakses mērķis ir apgūt pastorālā konsultanta darbam 

nepieciešamās profesionālās kompetences, kā arī sagatavot studentus zinātniskās pētniecības 

darbam reliģijā un pastorālajā aprūpē. 

Prakses uzdevumi: 

1) apgūt katehēta darba prasmes, vērojot un piedaloties katehēzes procesā reliģiskajās 

draudzēs; 

2) attīstīt pastorālās konsultēšanas prasmes darbā ar indivīdiem, pāriem, ģimenēm un 

grupām; 

3) veidot kapelāna darbam nepieciešamās prasmes darbam valsts un nevalstiskās 

organizācijās un institūcijās; 

4) uzkrāt pieredzi zinātniski pētnieciskajai darbībai, pilnveidot zinātniskās pētniecības 

metožu lietošanas, datu analīzes un prezentācijas prasmes;  

5) sniegt studentiem supervīziju iespējas prakses uzdevumu veikšanā; 

6) stiprināt motivāciju turpmākajām studijām un darbam pastorālā konsultanta profesijā. 

Prakses norise organizēta studiju laikā no 1. līdz 4. studiju semestrim (sk. 3. tabulu). 

 

3.tabula.  

Profesionālās maģistra studiju programmas reliģijā ar kvalifikāciju pastorālais 

konsultants prakses plānojums 

 

Prakses veids Semestris Krp Vadītājs Prakses vieta 

Katehēzes prakse 1. 6 krp Lekt. t. S.Ivanovs, 

Mag. theol. 

Romas katoļu draudze pēc 

studenta izvēles 

Nodibinājums Caritas 

Latvija 

Pastorālā darba 

prakse ar pāriem 

un ģimenēm 

2. 8 krp Lekt. D.Staņko, Mag. 

psych. 

Kustība biedrība Par 

dzīvību 

 Biedrība Laulāto tikšanās 

Kapelāna prakse  

 

3. 8 krp Lekt. I.Lietaviete, 

Mag. psych. 

SIA Rīgas Austrumu 

klīniskā slimnīca 

VSIA Paula Stradiņa 

klīniskā universitātes 

slimnīca 

SIA Sociālās aprūpes un 

rehabilitācijas centrs 

„Saule” 

Nodibinājums Caritas 

Latvija 

Pētījuma prakse 4. 4 krp Asoc. prof. 

M.V.Zilgalve, Dr. 

psych. 

Prakses vieta ir atkarīga no 

studenta maģistra darba 

pētījuma tēmas 

 

 Studentiem, kas ieguvuši profesionālo bakalaura grādu reliģijā ar kvalifikāciju filozofijas, 

ētikas un kristīgās mācības skolotājs (RARZI) vai profesionālais bakalaura grāds teoloģijā ar 

kvalifikāciju katoļu priesteris (RTI), kā arī, ņemot vērā profesionālo darbību un kapelānu 



 21 

profesionālajās asociācijās izieto apmācību un pieredzi, ir iespējams ieskaitīt atsevišķas prakses 

(Katehēzes, pastorālā darba, kapelāna prakse u.c.). Katrā atsevišķā gadījumā studenta prakses 

apjoms var būt individuāls.  

Katram prakses veidam ir savs prakses vadītājs no programmas docētāju vidus un izstrādāti 

Prakses noteikumi, kas konkretizē prakses laikā veicamos tiešos uzdevumus. Prakse sākas ar 

prakses ievadkonferenci, kurā studenti tiek iepazīstināti ar prakses norises kārtību un uzdevumiem 

un noslēdzas ar prakses noslēguma konferenci, kurā studenti atskaitās par praksē paveikto un saņem 

prakses novērtējumu. Prakses laikā prakšu vadītāji organizē supervīzijas, kurās studentiem ir 

iespējams saņemt atbalstu un konsultācijas prakses uzdevumu veikšanā no prakses vadītāja un 

citiem prakses grupas dalībniekiem.  

 

 

4. VĒRTĒŠANAS SISTĒMA 
 

Vērtējot profesionālā maģistra studiju programmas reliģija ar kvalifikāciju pastorālais 

konsultants apguvi, tiks ievēroti pamatprincipi, kas norādīti LR MK 2001.gada 20.novembrī 

apstiprinātajos noteikumos Nr.481 „Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 

valsts standartu”: 

 zināšanu un prasmju vērtēšanas atklātība - atbilstoši izvirzītajam programmas mērķim un 

uzdevumiem, kā arī studiju kursu mērķiem un uzdevumiem ir noteikts prasību kopums pozitīvai 

izglītības sasniegumu vērtēšanai; 

 vērtējuma obligātuma princips - nepieciešams iegūt pozitīvu vērtējumu par programmas 

obligātā satura apguvi; 

 programmas apguves vērtēšanas pamatformas ir ieskaite vai eksāmens, minimālais studiju kursa 

apjoms, lai organizētu eksāmenu, ir 2 kredītpunkti; 

 ieskaitē studiju kursa apguves līmeņa un prakses sasniegumu vērtējums ir 10 ballu skalā; 

 studiju kursa docētājs nosaka pārbaudījuma formu un izpildes veidu (rakstiski, mutiski, 

kombinēti), kā arī zināšanu, prasmju un attieksmju vērtēšanas procentuālo sadalījumu, ievērojot 

docējamā studiju priekšmeta specifiku; 

 docētājs studiju kursa apguves sākumā nosaka gala pārbaudījuma formu, veidu un prasības, 

kuras nedrīkst mainīt studiju kursa apguves gaitā; 

 Valsts pārbaudījumu, kura sastāvdaļa ir maģistra darba izstrāde un aizstāvēšana, vērtē Valsts 

pārbaudījuma komisija, komisijas sastāvā ir komisijas vadītājs un vismaz četri komisijas locekļi; 

 Komisijas vadītājs un vismaz puse no komisijas sastāva ir nozares profesionālo organizāciju vai 

darba devēju pārstāvji; 

 maģistra darbu vērtē saskaņā ar Institūta Padomes apstiprināto Nolikumu par studentu 

patstāvīgajiem darbiem (sk. 5. pielikumu) un Maģistra darba vērtēšanas kritērijiem; 

 prakse tiek vērtēta atbilstoši prakses Nolikumam un katras atsevišķās prakses noteikumiem; 

 iegūtais vērtējums par studiju kursu tiek ierakstīts eksāmena (ieskaites) protokolā un ievadīts 

sistēmā VIN Students, kurai studentam ir individuāla pieeja, lai varētu iepazīties ar saviem studiju 

rezultātiem. 

 

 

5. AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS PRAKTISKĀ 

ĪSTENOŠANA UN KVALITĀTES VADĪBA 
 

 Profesionālajā maģistra studiju programmas reliģija ar kvalifikāciju pastorālais konsultants 

realizācijas tika uzsākta 2011. gada septembrī pēc licences saņemšanas 2011. gada 26. maijā, tādēļ 

studiju programmā studenti studē tikai 3 mēnešus. Studijas notiek nepilna laika studiju formā, 

nodarbības notiek trešdienu un ceturtdienu vakaros RARZI studiju telpās M. Pils 2 no 17.00 līdz 

20.20. Studijas kursi ir sakārtoti, tā, lai studentiem būtu nepieciešamās zināšanas un prasmes 



 22 

attiecīgo prakses uzdevumu veikšanai. Tādējādi katru semestra sākumā notiek studiju kursi, kas 

sniedz teorētisko bāzi prakses uzdevumu veikšanai. Teorētiskajos kursos tiek izmantotas 

daudzveidīgas studiju metodes – lekcijas, pārrunas, seminārnodarbības un praktiskās nodarbības, 

demonstrējumi, diskusijas, ekskursijas u.c., kā arī tiek izmantotas mūsdienu tehnoloģijas - 

datorprezentācijas, video, internets. Pēc teorētisko studiju kursu apguves seko prakses 

ievadkonference un prakse, kuras laikā studējošie apmeklē RARZI docētāju un viesdocētāju 

attiecīgās nozares praktiķu meistardarbnīcas un supervīzijas, kas studentam sniedz nepieciešamo 

atbalstu un palīdzību prakses uzdevumu veikšanā. RARZI prakses vadītāji uztur kontaktus ar 

prakses vietām un vajadzības gadījumā risina radušās problēmas un hospitē studentus prakses 

vietās. 

Studijas ir cieši saistītas arī ar RARZI pētniecisko darbību. RARZI akadēmiskais personāls 

strādā pie pētniecības virziena attīstības, kas ir saistīts ar studiju programmā docējamajiem studiju 

kursiem un atbilst RARZI formulētajam pētnieciskā darba virzienam: Integrāls skatījums uz cilvēku, 

pamatojoties filozofiskajā un teoloģiskajā antropoloģijā. Docētāji referē par saviem pētījumiem 

starptautiskajās un vietējās nozīmes zinātniskajās konferencēs, publicējot monogrāfijas un mācību 

literatūru, kā arī rakstus dažādos zinātniskos izdevumos. Institūts izdod savu starptautiski 

rediģējamu zinātnisku žurnālu „Terra Mariana”, kurā publicē savus pētījumus gan akadēmiskais 

personāls, gan studenti. Vairāki docētāji ir iesaistīti IZM veidoto darba grupu darbībā un projektu 

realizēšanā, kā arī valsts un vietējā mēroga metodisko apvienību darbā.  

Studenti tiek aicināti un motivēti piedalīties studentu zinātniskajās konferencēs, kas notiek 

Katoļu studentu dienu ietvaros, referējot par saviem bakalaura un maģistra darba pētījumiem 

reliģiskās un vērtībizglītības, katehēzes un pastorālā darba jomā. Paredzēts, ka studējošo 

pētnieciskais darbs, kura rezultāts būs maģistra darbs, tiks saistīts ar programmas mērķi un 

iegūstamo kvalifikāciju. Studiju programmas studentiem ir iespēja piedalīties dažādos RARZI 

realizētajos projektos: 

- katoļu studentu dienu organizēšanā,  

- kristīgās ticības padziļināšanas programmā Latvijas draudzēs,  

- pastorālajā darbā draudzēs, slimnīcās un cietumos 

- katehēzes darba burtnīcu un mācību līdzekļu izveidē.  

Studiju programmas realizēšanā iesaistītie mācībspēki ir iesaistīti arī dažādos pētnieciskos 

projektos un konferencēs, sadarbojoties ar LPU filiāli Rīgas Teoloģijas institūtu, Filozofijas un 

socioloģijas institūtu, katoļu studentu apvienību „Dzintars”, Latvijas Evaņģēliski Luteriskās 

Baznīcas Lutera akadēmiju, Kristīgo Akadēmiju, Slovākijas un Itālijas augstskolu profesoriem, kā 

arī katoļu fondiem Vācijā „Renovabis”, „Bonifatiuswerk”, “Kirche in Not” u.c. 2011.gada 

novembrī tiek organizēta ekumēniski teoloģiska konference „Tas ir jaunas žēlastības laiks”, kas ir 

veltīta pastorālajam darbam. 

Akadēmiskā personāla un studējošo pētnieciskajam darbam ir iespēja izmantot institūta 

rīcībā esošo datortehniku, multimediju tehniku, audio/video aparatūru un biroja tehniku 

(orgtehniku). Telpas ir ērtas darbam un pieejamas, abonētā datu bāze ir pieejama ne vien no 

bibliotēkas vai datorklases, bet arī no individuālo lietotāju IP adresēm. 

RARZI akadēmiskais personāls ir iesaistījies zinātniski pētnieciskajā darbā. Pētnieciskā 

darba tematika ir aktuāla, saistīta ar studiju virziena saturu un nākotnes attīstību. Ir formulēts 

institūta kopējais pētījumu virziens : Integrāls skatījums uz cilvēku, pamatojoties filozofiskajā un 

teoloģiskajā antropoloģijā. Akadēmiskā personāla pētnieciskais darbs šī virziena ietvaros ir saistīts 

ar pētījumiem teoloģijā un reliģijas zinātnēs, kā arī psiholoģijā un pastorālās konsultēšanas 

jautājumos (B.Velte un Dieva filozofiskie meklējumi 20.gadsimtā - Z. Stankevičs; Jaunie laiki kā 

teoloģiska problēma – Z. Stankevičs; Garīgā teoloģija: pētījums par vispārējo priesterību 

Sv.Terēzes no Bērna Jēzus darbos – B. Brūdere; Patiesības pieredzes iespējamība valodiskumā – M. 

Kiope; Bioētikas jautājumi – D. Staņko; Iztēle un valodas jaunrade - Ž. Narkeviča; Morālās 

spriešanas spēju, morāles intuitīvo pamatu, politiskās orientācijas un reliģiozitātes saistība – I. 

Trups-Kalne; Personības izaugsmi veicinošas pieredzes fenomenoloģiskā analīze- Inese Lietaviete; 

Pārciestās vardarbības traumatiskās sekas, traumatiskie simptomi un uzvedības traucējumi, to 
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psiholoģiskā pārstrāde – Inta Podžiunas; Garīgā vadība un pavadība – A.Kravalis; patorālās 

konsultēšanas dažādi jautājumi – G.Līdums) 

 Zinātnisko pētījumu  rezultāti tiek prezentēti starptautiskās konferencēs, publicēti 

monogrāfiju veidā vai starptautiski recenzējamos izdevumos, ieskaitot RARZI izdodamo žurnālu 

„Terra Mariana”. RARZI akadēmiskais personāls ir iesaistīts kopīgos pētnieciskos projektos ar 

ārzemju un Latvijas augstākās izglītības iestādēm. RARZI mācību spēki ir iesaistīti akadēmiskā 

sadarbībā ar Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas Institūtu, Lutera akadēmiju, Latvijas 

Kristīgo akadēmiju, Rīgas Teoloģisko institūtu, Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmiju, 

Biznesa augstskolu „Turība”.  

Studiju programmas  kvalitātes vadība 

  Rīgas Augstākā reliģijas zinātņu institūta programmu, tajā skaitā arī profesionālā maģistra 

programmas reliģijā ar kvalifikāciju pastorālais konsultants  akadēmisko uzraudzību un kvalitātes 

novērtējumu veic Laterāna Pontifikālās universitātes Teoloģijas fakultāte. Saskaņā ar to, lai sekmīgi 

realizētu šo programmu, RARZI ir izveidota kvalitātes vadības sistēma un nodrošināta tās darbība. 

Studiju procesa kvalitātes nodrošināšanas mērķis ir garantēt programmas atbilstību profesijas 

standarta prasībām , Laterāna Pontifikālās universitātes akadēmiskajiem standartiem un tām 

prasībām, ko Latvijas valsts izvirza augstākās izglītības programmām. Kvalitātes vadības sistēmas 

uzdevums ir nodrošināt studiju programmas uzstādīto mērķu un sasniegšanu un uzdevumu izpildi.  

Kvalitātes vadības sistēma ir izstrādāta visam RARZI kopumā, tā aptver visas programmas, 

tai skaitā Profesionālā maģistra programmu reliģijā ar kvalifikāciju pastorālais konsultants.  

Programmas ietvaros kvalitātes vadības sistēma ietver visus posmus. Tā pārrauga un vērtē 

studentu imatrikulāciju, vērtē un pilnveido studiju programmas saturu, nodrošina programmas 

realizēšanai nepieciešamā akadēmiskā un palīgpersonāla nodarbinātību, izvērtē programmas 

realizācijas gaitu, kā arī akadēmiskā personāla akadēmiskā un zinātniskā darba rezultātus.  

Kvalitātes vadības sistēmas darbība pamatojas RARZI nolikumā, Nolikuma īstenošanas 

noteikumos ( Regolamento), Iekšējās kārtības noteikumos u.c .RARZI iekšējos reglamentējošos 

dokumentos. 

Profesionālā maģistra studiju programmas reliģijā , kvalifikācija- pastorālais konsultants, 

kvalitātes vadības sistēmas paredz: 

 Studiju programmas satura analīzi un izvērtējumu ikgadējo pašvērtējuma ziņojumu 

sagatavošanas procesā , rezultātus izskatot RARZI Institūta padomē; 

 Studiju programmas realizācijas gaitas vērtējumu, studiju programmas prasību izpildi, 

studējošo akadēmiskos sasniegumus, rezultātus izskatot Institūta padomē; 

 Studiju procesa organizēšanas un norises pārraudzību, rezultātus izskatot RARZI Direkcijas 

padomē: 

 Studiju kursu satura un mācīšanas metodikas izvērtējumu,  ko veic katrā studiju periodā ar 

studentu anketēšanas palīdzību un nodarbību inspicēšanas gaitā; rezultāti tiek  analizēti 

Direkcijas padomē un apkopoti Institūta padomē; 

 Prakšu norises un rezultātu izvērtējumu ar analīzi Institūta padomē; 

 Studiju procesa un pētnieciskās darbības norisi un rezultātus, kā arī šo procesu integrācijas 

pakāpi,  

 Studiju programmas realizēšanas finansiālo un materiāli tehnisko nodrošinājumu, rezultātu 

izskatot nodibinājuma valdē un arhidiecēzes ekonomiskajā padomē. 

 Studiju programmas stipro un vājo pušu izvērtējumu un perspektīvās attīstības iespējas, 

apspriežot tās Institūta padomē. 

Visi kvalitātes vadības jautājumi  atrodas  programmas direktores, RARZI direktora un moderatora 

( arhibīskapa) uzmanības centrā, kas ļauj nodrošināt profesionālā maģistra reliģijā ar kvalifikāciju 

pastorālais konsultants programmai nepieciešamo realizācijas kvalitāti. 
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6. AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS PERSPEKTĪVAIS 

NOVĒRTĒJUMS 
 

RARZI izstrādātā profesionālā maģistra studiju programma ar kvalifikāciju pastorālais 

konsultants, tās mērķi un saturs atbilst Latvijas Valsts likumdošanā un normatīvajos dokumentos 

izvirzītajām prasībām – LR Augstskolu likumam, LR Izglītības likumam, 2001.gada 20.novembra 

MK Noteikumiem nr.481 par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu (sk. 

2.tabulu), kā arī Katoliskās baznīcas Izglītības kongregācijas 2008.gada 28.jūnija Instrukcijai par 

Augstākajiem reliģijas zinātņu institūtiem. Studiju programmu ir apstiprinājusi Vatikāna Izglītības 

kongregācija 2010.gada 15.janvārī (sk. 13. pielikumā).  

 

2. tabula. 

RARZI Profesionālā maģistra studiju programmas reliģijā, kvalifikācija – pastorālais 

konsultants salīdzinājums ar 2001.20.11. MK nr.481 par otrā līmeņa profesionālās augstākās 

izglītības valsts standartu 

 

2001.20.11.MK nr.481 par otrā līmeņa 

profesionālās augstākās izglītības valsts 

standartu 

RARZI profesionālā maģistra studiju 

programma reliģijā, kvalifikācija – 

pastorālais konsultants 

3.p. Programmu stratēģiskie mērķi ir: 

nodrošināt valsts ekonomikas, kultūras un 

sociālajām vajadzībām atbilstošas studijas; 

nodrošināt nozares zinātņu teorētiskajos 

pamatos sakņotas, profesijas standartiem 

atbilstošas, praktiski piemērojamas studijas. 

Studiju programmas mērķis: nodrošināt valsts 

un Baznīcas sociālajām vajadzībām atbilstošas, 

teoloģijas, filozofijas un psiholoģijas zinātņu 

teorētiskajos pamatos sakņotas, praktiski 

pielietojamas augstākā līmeņa profesionālās 

studijas reliģijā.  

17.p. Maģistra studiju programmas apjoms 

vismaz 40 krp. Kopējais studiju ilgums prof. 

izglītības maģistra ieguvei vismaz 5 gadi. 

Programmas apjoms 96  krp. Kopējais studiju 

ilgums, ieskaitot RARZI akadēmiskās 

bakalaura programmas Humanitāro zinātņu 

bakalaurs reliģijā apguvi, ir 5 gadi un 6 

mēneši. 

18. Maģistra programmas obligāto saturu 

veido:18.1. studiju kursi, kas nodrošina 

jaunāko sasniegumu apguvi nozares teorijā 

un praksē – vismaz 7 krp.  

Studiju kursi, kas nodrošina jaunāko 

sasniegumu apguvi nozares teorijā un praksē  

22 krp. 

18.2. pētnieciskā darba, jaunrades darba, 

projektēšanas darba un vadībzinību studiju 

kursi, kuru apjoms ir vismaz 5 krp. 

Pētnieciskā darba, jaunrades darba, 

projektēšanas darba un vadībzinību studiju 

kursi 14 krp. 

18.3. pedagoģijas un psiholoģijas studiju 

kursi, kuru apjoms ir vismaz 2 krp. 

Pedagoģijas un psiholoģijas studiju kursi 14 

krp. 

18.4. prakse, kuras apjoms ir vismaz 6 krp. Prakse 26 krp. 

18.5. valsts pārbaudījums, kura sastāvdaļa ir 

maģistra darba vai diplomdarba 

(diplomprojekta) izstrādāšana un 

aizstāvēšana un kura apjoms ir vismaz 20 

krp. 

Maģistra darbs 20 krp. 

19. Izpildot uzņemšanas prasības attiecīgajā 

maģistra programmā, maģistra programmā 

var imatrikulēt izglītojamos ar iepriekš 

iegūtu profesionālo bakalaura grādu vai 

akadēmisko bakalaura grādu, vai 

profesionālo kvalifikāciju, kura iegūta, 

pabeidzot vismaz četru gadu studiju 

Laterāna Pontifikālajā Universitātē vai tās 

filiālēs iegūts humanitāro zinātņu grāds reliģijā 

(studiju ilgums RARZI 3 gadi) vai 

profesionālā bakalaura grāds reliģijā (studiju 

ilgums RARZI 4,5 vai 5 gadi), vai tam 

atbilstoša augstākā izglītība, kas iegūta 

Vatikāna Izglītības kongregācijas atzītā mācību 
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programmu. iestādē (bakalaura studiju programmas parasti 

nav īsākas par 3 gadiem) 

20. Maģistra programmā izglītojamie ar 

iepriekš iegūtu akadēmisko bakalaura grādu 

iegūst 5.līmeņa profesionālo kvalifikāciju. 

Tiek iegūta pastorālā konsultanta kvalifikācija, 

kas atbilst 5.līmeņa profesionālajai 

kvalifikācijai. 

21. Studiju kursu izvēli maģistra 

programmā, studiju kursu saturu un apjomu, 

kā arī prakses saturu atbilstoši 

iegūstamajam grādam nosaka profesijas 

standarts. 

Izstrādātās studiju programmas studiju kursi un 

prakšu saturs atbilst pastorālā konsultanta 

profesijas standartam.  

22. Pēc maģistra programmas apguves 

piešķir profesionālo maģistra grādu nozarē, 

starpnozarē, kopnozarē vai profesijā. 

Tiek piešķirts profesionālais maģistra grāds 

reliģijā un profesionālā kvalifikācija – 

pastorālais konsultants. 

 

2010.gada janvārī Rīgas Augstākajā reliģijas zinātņu institūtā kopā citu organizāciju 

speciālistiem tika uzsākts darbs pie pastorālā konsultanta profesijas standarta izstrādes (sk. 10. 

pielikumu), pēc vairākkārtējām ekspertīzēm profesijas standarta projekts tika saskaņots 

Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomes sēdē 2010.gada 

15.septembrī, lai to iekļautu Ministru kabineta noteikumu projektā „Grozījumi Ministru kabineta 

2010.gada 18.maija Noteikumos nr.461 „Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai 

atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora 

aktualizēšanas kārtību”. Pēc šo noteikumu pieņemšanas Ministru kabinetā Profesiju klasifikatora 

2.pielikums „Profesiju standarti” tika papildināts ar profesijas standartu „Pastorālais konsultants” 

(sk. profesijas standartu Valsts sekretāra vietnieces nozares politikas jautājumos K.Vāgneres vēstuli 

10. pielikumā). 5. tabulā ir sniegts RARZI Profesionālā maģistra studiju programmas reliģijā, 

kvalifikācija – pastorālais konsultants salīdzinājums ar pastorālā konsultanta profesijas standartu.  

5. tabula.  

RARZI Profesionālā maģistra studiju programmas reliģijā, kvalifikācija – pastorālais 

konsultants salīdzinājums ar pastorālā konsultanta profesijas standartu 

 

Pastorālā konsultanta profesijas standartā 

minētās kompetences, prasmes un zināšanas 

RARZI profesionālā maģistra studiju 

programma reliģijā, kvalifikācija – 

pastorālais konsultants, atbilstošie studiju 

kursi 

Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās 

profesionālās kompetences 

1. Spēja konsultanta darbā balstīties uz savas 

konfesijas mācību. 

Bībeles teoloģija un Bībeles interpretācija 

Dogmatikas pastorālie aspekti, 

Pastorālteoloģija II, Morālteoloģijas pastorālie 

aspekti, Garīgās dzīves teoloģija II, Ciešanu 

noslēpums kristīgajā skatījumā. 

2. Spēja pastorālajā konsultēšanā integrēt 

humanitāro, sociālo un izglītības zinātņu 

atziņas 

Pastorālā antropoloģija un sociālā ētika, 

Attīstības psiholoģija, Sociālā psiholoģija, 

Personības teorijas konsultēšanā, Reliģijas 

psiholoģija, Pastorālpsiholoģija, pastorālā 

darba komunikācijas aspekti, pastorālā 

konsultēšana, katehēzes pedagoģija un 

metodika, Garīgās dzīves teoloģija 

3. Spēja plānot, vadīt un izvērtēt apmācību 

(katehēzes) nodarbības. 

4. Spēja plānot, vadīt pastorāla rakstura 

pasākumus sadarbībā ar attiecīgās institūcijas 

vadību. 

Katehēzes pedagoģija un metodika, 

Pastorālteoloģija II, Pastorālā konsultēšana, 

Katehēzes prakses draudzē, Garīgā vadība, 

Pastorālā darba prakse ar saderinātajiem un 

ģimenēm, Kapelāna darba ievadprakse 
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5. Spēja pastorālās konsultēšanas procesā 

veidot atbalstošas un attīstību veicinošas 

attiecības, ņemot vērā personas vajadzības, 

resursus un pastorālajā konsultēšanā pieejamās 

palīdzības iespējas. 

9. Spēja uzņemties atbildību par pastorālās 

konsultēšanas un garīgās aprūpes rezultātiem. 

6. Spēja konsultēt personu, lai veicinātu 

ikvienas personas vispusīgu garīgo un 

psiholoģisko attīstību un pārvarētu dažādas 

garīgas, psiholoģiskas un sociālas problēmas. 

7. Spēja lietot profesionālo domāšanu, 

argumentēti spriest pastorālās konsultēšanas 

procesā. 

Attīstības psiholoģija, Personības teorijas 

konsultēšanā, Pastorālpsiholoģija, Pastorālā 

konsultēšana, Seminārs pastorālajā 

konsultēšanā, Pastorālais darbs ar cilvēkiem ar 

īpašām vajadzībām, Garīgā vadība, Pastorālā 

darba prakse ar saderinātajiem un ģimenēm, 

Kapelāna darba ievadprakse 

 

8. Spēja veikt pastorālo konsultēšanu un 

aprūpi, respektējot personas fiziskās, 

emocionālās un garīgās robežas, kā arī 

reliģiskos un konfesionālos uzskatus. 

Starpreliģiju un ekumēniskais dialogs 

pastorālajā darbā, Pastorālais darbs ar 

cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, 

Komunikācijas zinātnes pastorālie aspekti 

10. Spēja sniegt pastorālo aprūpi un 

konsultācijas personai veselības un sociālās 

aprūpes, brīvības atņemšanas iestādēs, 

militārajās struktūrās un citos uzņēmumos. 

11. Spēja uzturēt profesionālas un 

starpdisciplināras attiecības ar citu jomu 

speciālistiem, lai efektīvāk palīdzētu personai. 

Klīniskā psiholoģija, Pastorālpsiholoģija, 

Pastorālā konsultēšana, Ciešanu noslēpums 

kristīgajā skatījumā, Seminārs pastorālajā 

konsultēšanā, Kapelāna darba ievadprakse 

12. Spēja ievērot profesionālās ētikas normas 

un normatīvo aktu prasības pastorālās 

konsultēšanas un aprūpes jomā. 

Pastorālā antropoloģija un sociālā ētika, 

Pastorālā konsultēšana, Seminārs pastorālajā 

konsultēšanā, prakses. 

13. Spēja veikt pētījumus ar zinātnisku vērtību 

apmācības (katehēzes) un pastorālās aprūpes 

un konsultēšanas jomās. 

Teoloģijas metodoloģija, Zinātniski 

pētnieciskās metodes pastorālajā darbā, 

Informācijas tehnoloģiju pielietojums 

pastorālajā darbā 

14. Spēja sazināties valsts valodā un vismaz 

divās svešvalodās. 

Modernās valodas/vācu valoda (bakalaura 

programmā – angļu valoda) 

Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai 

nepieciešamās prasmes 

1. Apzināties un ievērot savas kompetences 

robežas saskaņā ar attiecīgās reliģiskās 

organizācijas mācību, profesionālās ētikas 

kodeksu un normatīvo aktu prasībām 

pastorālās konsultēšanas un aprūpes jomā. 

Pastorālteoloģija II, Dogmatikas pastorālie 

aspekti, Pastorālā konsultēšana, visas prakses 

2. Izvērtēt un integrēt apmācībā (katehēzē) un 

pastorālajā konsultēšanā teoloģijas, filozofijas, 

pedagoģijas un psiholoģijas zinātņu aktuālās 

teorijas un praktiskās atziņas. 

Pastorālā antropoloģija un sociālā ētika, 

Attīstības psiholoģija, Sociālā psiholoģija, 

Personības teorijas konsultēšanā, Reliģijas 

psiholoģija, Pastorālpsiholoģija, pastorālā 

darba komunikācijas aspekti, katehēzes 

pedagoģija un metodika 

3. Koordinēt un plānot apmācību (katehēzi) un 

pastorālo aprūpi. 

4. Izvēlēties attiecīgajai personai vai personu 

grupai piemērotas didaktiskās stratēģijas un 

pedagoģiskās metodes. 

5. Izvērtēt apmācības (katehēzes) un pastorālās 

Pastorālteoloģija II, Katehēzes pedagoģija un 

metodika, Attīstības psiholoģija 
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aprūpes gaitu un rezultātus. 

6. Plānot un veikt zinātnisko darbu apmācību 

(katehēzes) pastorālās konsultēšanas un 

aprūpes jomā, īstenojot kvalitatīvās un 

kvantitatīvās informācijas iegūšanu un 

apstrādi. 

7. Apkopot un analizēt pētījumā iegūtos datus, 

izstrādājot teorētiskas un praktiskas 

rekomendācijas. 

8. Izvērtēt un kompetenti pielietot zinātnisko 

pētījumu rezultātus apmācības (katehēzes) un 

pastorālās konsultēšanas un aprūpes jomā. 

Teoloģijas metodoloģija, Zinātniski 

pētnieciskās metodes pastorālajā darbā, 

Informācijas tehnoloģiju pielietojums 

pastorālajā darbā, Pētījuma prakse, Maģistra 

darbs 

9. Pārzināt un raksturot pastorālās 

konsultēšanas un aprūpes teoloģiju, kuras 

ietvaros konsultants darbojas. 

Bībeles teoloģija un Bībeles interpretācija 

Dogmatikas pastorālie aspekti, 

Pastorālteoloģija II, Morālteoloģijas pastorālie 

aspekti, Garīgās dzīves teoloģija II 

10. Vispusīgi izvērtēt pastorālajā aprūpē esošās 

personas vajadzības, cerības un resursus. 

11. Pielietot konsultanta kompetencei 

atbilstošas izpētes metodes. 

12. Izvēlēties un lietot atbilstošu saziņas veidu 

un paņēmienus darbam ar dažāda vecuma un 

sociālo grupu personām, viņu tuviniekiem un 

citām garīgās aprūpes procesā iesaistītām 

personām. 

22. Pārzināt garīgās aprūpes resursus un 

piedāvāt tos pastorālās konsultācijas ietvaros. 

Pastorālpsiholoģija, Pastorālā konsultēšana, 

Seminārs pastorālajā konsultēšanā, Garīgā 

vadība, Pastorālā darba komunikācijas aspekti 

13. Izvērtēt prioritātes (steidzamības pakāpi) 

un sniegt atbalstu krīzes situācijās pastorālās 

konsultēšanas un aprūpes ietvaros. 

14. Sniegt pastorālās konsultācijas un aprūpi 

personai, kas pārdzīvo zaudējumu un sēras. 

Klīniskā psiholoģija, Pastorālpsiholoģija, 

Pastorālā konsultēšana, Seminārs pastorālajā 

konsultēšanā, Ciešanu noslēpums kristīgajā 

skatījumā 

15. Sagatavot saderinātos laulībām. 

16. Sniegt pastorālas konsultācijas personām, 

ģimenēm un grupām. 

 

Pastorālteoloģija II, Sociālā psiholoģija 

(ģimenes psiholoģija), Pastorālā konsultēšana, 

Seminārs pastorālajā konsultēšanā, Pastorālā 

darba prakse ar saderinātajiem un ģimenēm 

18. Veicināt un pielietot pozitīvas saskarsmes 

iemaņas pastorālās konsultēšanā un aprūpē. 

17. Izprast personu savstarpējo attiecību 

dinamiku grupās un organizācijās.  

21. Strādāt komandā/grupā, risinot kompleksas 

pastorālas problēmas. 

Sociālā psiholoģija, Seminārs pastorālajā 

konsultēšanā, Pastorālā darba komunikācijas 

aspekti 

23. Koordinēt un organizēt publiskos 

dievkalpojumus atbilstoši apstākļiem un 

vajadzībām. 

Pastorālteoloģija II, Katehēzes pedagoģija un 

metodika, Katehēzes prakse draudzē, Pastorālā 

darba prakse ar saderinātajiem un ģimenēm, 

Kapelāna darba ievadprakse 

24. Veicināt starpreliģiju un ekumēnisko 

dialogu pastorālās konsultēšanas un aprūpes 

praksē. 

Starpreliģiju un ekumēniskais dialogs 

pastorālajā darbā, Pastorālteoloģija II, 

Pastorālā darba komunikācijas aspekti 

19. Sniedzot garīgo aprūpi, sadarboties ar 

dažādu nozaru speciālistiem, tai skaitā 

garīdzniekiem, ārstiem, psihologiem, 

psihoterapeitiem, sociālajiem darbiniekiem. 

Klīniskā psiholoģija, Dogmatikas pastorālie 

aspekti, Garīgā vadība, Fizioloģija un 

psihosomatika, Pastorālais darbs ar cilvēkiem 

ar īpašām vajadzībām, Pastorālā konsultēšana, 
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20. Sadarboties ar institūcijām, kas saistītas ar 

veicamo pastorālās aprūpes un konsultēšanas 

darbu. 

Pastorālā darba prakse ar saderinātajiem un 

ģimenēm, Kapelāna darba ievadprakse 

25. Ievērot konfidencialitāti pastorālās 

konsultēšanas un aprūpes darbā. 

26. Rūpēties par savu garīgo un profesionālo 

izaugsmi, fizisko un psiholoģisko labklājību. 

 

Pastorālā konsultēšana, Seminārs pastorālajā 

konsultēšanā, Fizioloģija un psihosomatika, 

prakses. 

27. Prast noformēt attiecīgo dokumentāciju. 

28. Lietot datoru informācijas glabāšanai un 

apstrādei. 

29. Pārvaldīt valsts valodu. 

32. Ievērot darba tiesiskās attiecības, darba 

aizsardzības, ugunsdrošības un vides 

aizsardzības noteikumus 

Informācijas tehnoloģijas pastorālajā darbā, 

prakses. 

30. Pārvaldīt vismaz divas svešvalodas saziņas 

līmenī. 

31. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts 

valodā un vismaz divās svešvalodās. 

Modernās valodas/ vācu valoda (bakalaura 

programmā – angļu valoda) 

Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai 

nepieciešamās zināšanas 

1.1. antropoloģija; 

1.2. sociālā ētika. 

Sociālā antropoloģija un sociālā ētika 

2.1. teoloģijas nozaru (sistemātiskā teoloģija, 

Bībeles ekseģēze, morālteoloģija) pastorālie 

aspekti; 

Bībeles teoloģija un Bībeles interpretācija 

Dogmatikas pastorālie aspekti, Morālteoloģijas 

pastorālie aspekti, Garīgās dzīves teoloģija II 

2.2. pastorālteoloģija Pastorālteoloģija II, 

2.3. fizioloģija un psihosomatika; Fizioloģija un psihosomatika 

2.4. personības teorijas un psihoterapijas veidi Personības teorijas konsultēšanā 

2.5. klīniskā psiholoģija un patopsiholoģija; Klīniskā psiholoģija 

2.6. attīstības psiholoģija; Attīstības psiholoģija 

2.7. speciālā pedagoģija un psiholoģija; Pastorālais darbs ar cilvēkiem ar īpašām 

vajadzībām 

2.8. sociālā un ģimenes psiholoģija; Sociālā psiholoģija 

2.9. reliģijas psiholoģija; Reliģijas psiholoģija 

2.10. profesionālie termini valsts valodā un 

vismaz divās svešvalodās. 

Modernās valodas/vācu valoda 

3.1. garīgās dzīves teoloģija; Garīgās dzīves teoloģija II 

3.2. reliģijas pedagoģija un metodika; Kathēzes pedagoģija un metodika (Reliģijas 

pedagoģija – bakalaura programmā) 

3.3. pastorālpsiholoģija; Pastorālpsiholoģija 

3.4. pastorālā konsultēšana (teorijas un prakse); Pastorālā konsultēšana, Seminārs pastorālajā 

konsultēšanā 

3.5. garīgā vadība un līdzgaitniecība; Garīgā vadība 

3.6. starpreliģiju un ekumēniskais dialogs 

pastorālajā darbā;  

3.8. starpkultūru pastorālā aprūpe un 

konsultēšana; 

Starpreliģiju un ekumēniskais dialogs 

pastorālajā darbā 

3.7. pastorālā komunikācija; Pastorālā darba komunikācijas aspekti 

3.9. atbalsta sniegšana krīzes situācijās; Klīniskā psiholoģija, Pastorālpsiholoģija, 

Pastorālā konsultēšana 

3.10. teoloģijas metodoloģija; Teoloģijas metodoloģija 
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3.11. zinātniski pētnieciskās metodes 

pastorālajā darbā; 

Zinātniski pētnieciskās metodes pastorālajā 

darbā 

3.12. informācijas tehnoloģiju pielietojums 

pastorālajā darbā; 

Informācijas tehnoloģijas pastorālajā darbā 

3.13. profesionālā ētika; 

3.15. valsts valoda; 

3.16. darba tiesiskās attiecības; 

3.17. darba aizsardzība; 

3.18. vides aizsardzība 

Pastorālā konsultēšana, Seminārs pastorālajā 

konsultēšanā 

3.14. vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī; Modernās valodas/vācu valoda (bakalaura 

programmā – angļu valoda) 

 

Pēc studiju programmas absolvēšanas studentiem ir iespējas turpināt izglītību reliģijas 

zinātņu un pastorālās teoloģijas doktora studiju programmās dažādās Laterāna Pontifikālās 

universitātes struktūrvienībās, kā arī citās ārvalstu augstskolās, kas nodrošina katolisko izglītību. 

Studentiem ir iespēja arī studēt teoloģijas un reliģiju zinātņu doktora studiju programmā Latvijas 

Universitātē, kā arī atsevišķos gadījumos arī pedagoģijas, izglītības darba vadības un vadības 

zinātņu doktora studiju programmās Latvijas Universitātē un citās Latvijas augstskolās. 

 Reliģijas maģistra studiju programmas studenti ar pastorālā konsultanta kvalifikāciju var 

turpināt izglītību dažādās psihoterapijas apmācības skolās Latvijā un citās valstīs, kurās uzņemšanas 

nosacījums ir augstākā izglītība humanitāro vai sociālo zinātņu jomā, lai iegūtu psihoterapeita 

kvalifikāciju, kas ļauj sniegt augstas kvalitātes pastorālās terapijas pakalpojumus.  

 Pēc maģistra grāda iegūšanas un pastorālā konsultanta kvalifikācijas iegūšanas students, kas 

vēlas strādāt par kapelānu veselības aprūpes iestādēs, var iziet apmācību Profesionālo veselības 

aprūpes kapelānu profesionālajā asociācijā vai Ieslodzījuma vietu iestāžu kapelānu asociācijā un 

iegūt profesionālā veselības aprūpes kapelāna vai ieslodzījuma vietu kapelāna sertifikātu, kas ļauj 

strādāt par kapelānu veselības un sociālās aprūpes iestādēs vai ieslodzījuma vietās (sk. 10. 

pielikumā darba devēju atzinumus). 

 

7. STUDĒJOŠIE 
 

2011. gada 27. augustā profesionālajā maģistra studiju programmā tika uzņemti un uz 2011. 

gada 15. oktobri studēja 17 studenti. Tā kā šī studiju programmā ir licencēta tikai 2011. gada 26. 

maijā, tad šajā studiju programmā ir tikai pirmā studiju gada studenti, kā arī vēl nav absolventu.  

Pēc trīs pilniem studiju mēnešiem tika veikta studējošo aptauja par apmierinātību ar 

studijām un dažādu studiju aspektu vērtējumu. Aptauja tika izsūtīta elektroniski pa e-pastu un 

saņemtas 11 anketas.  

Atbildot uz jautājumu kur students ieguva informāciju par RARZI profesionālo maģistra 

studiju programmu „Reliģija” ar kvalifikāciju – pastorālais konsultants, lielākā daļa respondentu 

norādīja, ka no RARZI vadības un docētājiem, kā arī internetā (sk. 1. attēlu).  
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1. attēls. 

 

Atbildot uz jautājumu, kas noteica Jūsu izvēli studēt RARZI maģistra profesionālajā studiju 

programmā ar kvalifikāciju pastorālais konsultants, visbiežākās atbildes (10) bija iespēja pilnveidot 

zināšanas un praktiskās kompetences reliģijā, kā arī nepieciešamība pēc atbilstošas profesionālās 

kvalifikācijas (5) un vēlme darboties zinātniskās pētniecības sfērā (5). Tas norāda uz studentu 

zinātnisko un profesionālo motivāciju. Kā citas iespējamās atbildes (f) tika minētas – vēlme 

pilnvērtīgāk kalpot Baznīcā, ne tikai ņemt priekš sevis, bet arī dot Baznīcai, kā arī dzīvot vienotībā 

ar Jēzu. 

 

 
2. attēls. 

a. iespēja pilnveidot zināšanas un praktiskās kompetences reliģijā; 

b. nepieciešamība pēc atbilstošas profesionālās kvalifikācijas; 

c. vēlme pēc pilnveidošanās intelektuālajā jomā; 

d. iespēja iegūt Laterāna Universitātes diplomu; 

e. vēlme darboties zinātniskās pētniecības sfērā; 

f. cits iemesls___________________________ 

 

Izvērtējot savu motivāciju (3. attēlu) studēt profesionālajā maģistra studiju programmā 

reliģija ar kvalifikāciju pastorālais konsultants, studenti visbiežāk minēja to, ka viņus interesē šis 

studiju virziens (9), ka studiju kvalitāte ir augstā līmenī (6), kā arī neredz citu alternatīvu Latvijā 

(4). Liela daļa studentu nesaista savu motivāciju ar izredzēm darba tirgū un karjeras iespējām, kā arī 

studiju maksa un studiju grafiks nav galvenie motīvi studijām dotajā studiju programmā.  
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3. attēls.  

a. mani interesē izvēlētais studiju virziens; 

b. nākotnē būs izredzes darba tirgū; 

c. studijas nodrošina tālākās karjeras iespējas; 

d. studiju kvalitāte ir augstā līmenī; 

e. studiju maksa ir pieņemama; 

f. apmierina studiju grafiks; 

g. neredzat citu alternatīvu Latvijā; 

h. ____________________________ 

Vērtējot dažādus studiju programmas īstenošanas aspektus 5 ballu skalā (5 – augsts līmenis, 

4 – labs līmenis, 3- viduvējs, 2 – gandrīz viduvējs, 1- neapmierinošs), studenti atzinīgi novērtēja 

visus studiju aspektus (sk. 4. attēlu). Neviena studiju aspekta vērtējums nav zemāks par 4 (t.i. – labu 

līmeni). Augsti tika novērtēta studiju programmas vadība, docētāju darbs, bibliotekāres darbs, 

studiju programma kopumā, studiju laikā iegūtās zināšanas, kā arī lekciju kvalitāte. Nedaudz 

zemāki vērtējumi ir studiju laikā iegūtajām praktiskajām iemaņām, bibliotēkas resursu 

pietiekamībai un materiāltehniskajai bāzei.  

Atvērtajos jautājumos par studentu pozitīvo un negatīvo pieredzi studiju procesā, kā 

pozitīvos aspektus studenti minēja – studiju programmas vadības spēja elastīgi ņemt vērā studējošo 

vērtējumus, intereses, vēlmes, pozitīvi tiek novērtētas meistardarbnīcas un supervīzijās prakses 

ietvaros; tiek norādīts, ka docētāji strādā ar lietu atdevi, lekcijas ir vērtīgas un garīgi bagātinošas; 

docētāji veido dialogu ar studentiem, tiek uzklausīti dažādi viedokļi, studenti tiek motivēti strādāt 

pastāvīgi un prezentēt savu darbu, kas ļauj uzklausīt dažādus viedokļus un gūt jaunas atziņās; tiek 

atzinīgi novērtēta iespēja apgūt svešvalodas, padziļināt pētnieciskā darba metodoloģijas zināšanas, 

kā arī ārpus lekciju aktivitātes (piem., laivu brauciens). Kā negatīvie aspekti tiek minēti – atrautība 

no citu studiju programmu studentiem, kuriem lekcijas notiek piektdienās un sestdienās, vēlme pēc 

vieglākas datora un  projektora pieejamības prezentācijām lekciju laikā, studiju grafiks nav 

piemērots tiem studentiem, kas dzīvo citās pilsētās, grūti uztvert informāciju vēlās vakara stundās.  
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4. attēls. (5 – augsts līmenis, 4 – labs līmenis, 3- viduvējs, 2 – gandrīz viduvējs, 1- 

neapmierinošs) 

 1. Studiju programmas vadība 

2. Docētāju darbs 

3. Metodiķa darbs 

4. Bibliotekāres darbs 

5. Studiju programma kopumā 

6. Studiju laikā iegūtās zināšanas 

7. Studiju laikā iegūtās praktiskās iemaņas 

8. Lekciju kvalitāte 

9. Bibliotēkas resursu pietiekamība 

10. Materāltehnisko resursu pietiekamība 

11. Studiju intensitāte 

 

Atbildot uz jautājumu par studentu apmierinātību ar studijām (sk. 5. attēlu) lielākā daļa 

studentu norādīja, ka viņu cerības attiecībā uz studijām ir vairāk piepildījušās nekā nepiepildījušās 

(7) vai  arī pilnībā piepildījušās (3).  Gandrīz visi aptaujātie (10) ieteiktu studiju programmu arī 

saviem draugiem.  

 

 
5. attēls.  

a. pilnīgi piepildījušās; 

b. vairāk piepildījušās nekā nepiepildījušās; 

c. vairāk nepiepildījušās nekā piepildījušās; 

d. pilnīgi nav piepildījušās; 

e. grūti pateikt. 
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Aptaujas rezultāti norāda uz studentu pārsvarā personisko motivāciju un ieinteresētību 

studiju programmas izvēlē, studentus lielākoties apmierina studiju programmas saturs un 

īstenošana, studiju programmas attīstības gaitā vairāk uzmanības jāpievērš studentu praktisko 

iemaņu attīstīšanai studiju kursu ietvaros un praksēs, ka arī bibliotēkas resursu un materiāltehniskās 

bāzes pilnveidošanai.  

 

8. AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀ NODARBINĀTĀ 

AKADĒMISKĀ PERSONĀLA NOVĒRTĒJUMS  
 

Programmas realizācijā ir iesaistīti 19 docētāji (6 – profesori, 1 – docents, 10 – lektori un 2 

ārštata pasniedzēji), no kuriem lielākā daļa – 13 jeb 68,4 % ir ievēlēti RARZI. Docētāju skaitā ir 8 

(42,1%) dažādu zinātņu nozaru doktori, no kuriem 5 ir ievēlēti RARZI (sk. 6.tabulu). 10 jeb (47,36 

%)  studiju programmas realizācijā iesaistītie docētāji ir ieguvuši maģistra, licenciāta grādu, 1 

docētājs - diplomēts speciālists (sk. 6. un 9. pielikumu). 

6. tabula. Studiju programmas realizācijā iesaistītie docētāji. 

 

N.

p. 

k. 

Vārds, uzvārds 
Ieņemamais 

amats 

Ievēlēšanas 

vieta 
Grāds Studiju kursi 

1. Arhibīsk. 

Zbigņevs 

Stankevičs 

Profesors RARZI Dr.theol. Starpreliģiju un ekumēniskais 

dialogs pastorālajā darbā 

2. Baiba Brūdere Asoc. 

profesore 

RARZI Dr. theol. Garīgās dzīves teoloģija II 

Garīgā vadība 

3. Māra Viktorija 

Zilgalve  

Asoc. 

profesore 

RARZI Dr. psych. Zinātniski pētnieciskās 

metodes pastorālajā darbā 

4. Māra Kiope  Asoc. 

profesore 

RARZI Dr. phil. Pastorālā antropoloģija un 

sociālā ētika 

5. Ingrīda Puce Docente RARZI Mag. soc., 

Dr. theol. 

Pastorālā darba 

komunikācijas aspekti 

6. Pr. Imants 

Medveckis, MIC 

Lektors RARZI Mag. theol. Morālteoloģijas pastorālie 

aspekti 

7. Ingrīda Trups-

Kalne 

Lektore RARZI Mag. psych. Sociālā psiholoģija, Attīstības 

psiholoģija 

8. Pr. Sergejs 

Ivanovs OP 

Lektors RARZI Mag. theol. Katehēzes pedagoģija un 

metodika 

9. Inese Lietaviete  Lektore RARZI Mag. psych. Pastorālpsiholoģija 

Reliģijas psiholoģija 

Pastorālais darbs ar cilvēkiem 

ar īpašām vajadzībām 

10. Pr. Pauls Kļaviņš  Viesprofesors RTI Dr. theol. Pastorālteoloģija II 

Ciešanu noslēpums kristīgajā 

skatījumā 

11. Pr. Andris 

Kravalis 

Vieslektors RTI Lic. theol. Garīgā vadība un 

līdzgaitniecība 

12. Terēze Druka  Lektore RARZI Lic. theol. Bībeles teoloģija un Bībeles 

interpretācija 

13. Gatis Līdums pasniedzējs ārštata Dr. theol. Pastorālā konsultēšana 

Seminārs pastorālajā 

konsultēšanā 

14. Lūcija Rutka  Viesprofesore LU Dr. psych. Personības teorijas 
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4 no RARZI ievēlētajiem lektoriem (pr. A.Ševels, T.Druka, I.Poudžiunas, I.Trups-Kalne) 

studē doktorantūrā un drīzumā varētu iegūt doktora grādu teoloģijā un psiholoģijā. Daudzi studiju 

programmas realizācijā iesaistītie  docētāji ir ieguvuši izglītību ārvalstīs – Francijā (Pr. A.Kravalis, 

B.Brūdere), ASV (P. Kļaviņš), Itālijā (Z.Stankevičs, B.Brūdere), Polijā (I.Puce, S.Ivanovs, 

I.Lietaviete, I.Medveckis) un Somijā (G.Līdums), jo izglītību attiecīgajā specializācijā Latvijā iegūt 

nav iespējams. Tādējādi studiju programmas realizācijā iesaistītais akadēmiskais personāls ir augsti 

kvalificēts un ieguvis starptautiski atzītu izglītību teoloģijā un pastorālajā darbā. Akadēmiskā 

personāla CV ir atrodami 6. pielikumā.  

 

Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas un apmācības politika 6 gadiem 

 

Programmas iespējamās attīstības ietvaros paredzēts realizēt akadēmiskā personāla atlases, 

atjaunošanas un apmācības politiku, kas virzīta uz akadēmiskā personāla akadēmiskās kvalifikācijas 

pilnveidošanu un paaugstināšanu un akadēmiskā personāla saišu stiprināšanu ar RARZI. Šajā 

nolūkā tiek atbalstītas akadēmiskā personāla studijas doktora grāda iegūšanai (ar stipendijām, ko 

piešķir ārzemju katoļu fondi), radošais un pētnieciskais darbs, piešķirot radošos atvaļinājumus, 

komandējumus un atbalstot publikāciju sagatavošanu. Periodā no 2011 . līdz 2017. gadam 

paredzētas doktorantūras studijas diviem programmā iesaistītiem docētājiem. 

2011. gadā uzsākta projekta realizācija , kas paredz,  kopīgi ar Vācijas katoļu fondu 

„Renovabis” atbalstīt pētījumu veikšanu reliģijas zinātnēs un to rezultātu publicēšanu RARZI 

zinātniskajā žurnālā „Terra Mariana”. 

Lai paaugstinātu akadēmiskā personāla pedagoģiskās kompetences, 2012. gadā visiem 

RARZI docētājiem tiek organizēti kvalifikācijas paaugstināšanas kursi „Innovācijas augstskolu 

didaktikā”. Šos kursus paredzēts atkārtoti rīkot 2017. gadā. 2012. gada janvārī un decembrī, 2013. 

gada martā, kā arī turpmākajos gados paredzēts docētāju apmācības kurss teoloģisko zināšanu 

aktualizācijai, kā arī teoloģisko, humanitāro un sociālo zināšanu integrācijai, ko nodrošina Laterāna 

Pontifikālās universitātes Teoloģijas fakultāte. 

 

9. FINANSĒŠANAS AVOTI UN INFRASTRUKTŪRAS 

NODROŠINĀJUMS 
 

Kopš 2009. gada februāra RARZI atrodas jaunās telpās Klostera ielā 4-35 un M. Pils ielā 2, 

kur Laterāna Pontifikālās Universitātes filiāles Rīgas Augstākā reliģijas zinātņu institūta 

izmantojamo telpu kopējā platība ir 587,6 m
2
. Studiju procesa nodrošināšanai Institūtā ir 

labiekārtotas auditorijas, kuru kopējā platība ir 280,08 m
2
 un datortelpa ar platību 25,7 m

2
. Studijām 

paredzētais tehniskais nodrošinājums un līdzekļi ļauj studentiem pilnvērtīgi studēt izvēlētajā 

programmā, kā arī RARZI akadēmiskajam personālam dod iespējas ar interneta palīdzību, 

vizuālajiem un audio līdzekļiem bagātināt un papildināt savu lekciju saturu. 

RARZI studenti var  izmantot lielo Rīgas Teoloģijas Institūta bibliotēku, kas atrodas Rīgā 

Katoļu ielā 16 un ar kuru noslēgts sadarbības līgums (60000 grāmatu un 10000 periodika – 

specializācija teoloģijā un reliģijas zinātnēs), bet jaunajās telpās ir sava bibliotēka (5500 grāmatu un 

8600 periodika, specializācija – reliģijas pedagoģija un psiholoģija). 

konsultēšanā 

15. Pr. Andris 

Ševels, MIC  

Lektors RARZI Lic. theol. Dogmatikas pastorālie aspekti 

16. Diāna Staņko Lektore RARZI Mag. psych. Fizioloģija un psihosomatika 

17. Inese Mičule  Lektore RARZI Mag. paed. Modernās valodas II (vācu 

valoda) 

18. Inta Podžiunas pasniedzēja ārštata Mag. psych. Klīniskā psiholoģija 

19. Lilita Paula Lektore RARZI Dipl. paed. Informācijas tehnoloģiju 

pielietojums pastorālajā darbā 
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 RARZI lekciju telpās M. Pils 2 atrodas 5 labiekārtotas auditorijas (kopējā platība ir 280,08 

m
2
), ievērojot studējošo skaitu un vajadzības. Telpās izvietots nepieciešamais galdu un krēslu 

skaits, tāfeles un palīgierīces tehniskā aprīkojuma novietošanai.  

 Klostera ielā 4-35 ir iekārtota datorklase ar interneta pieslēgumu un iekšējo tīklu, kura 

darbību nodrošina serveris, lai studenti varētu iepazīties ar materiāliem reliģijas zinātnēs, kas ir 

internetā  un apgūt programmā paredzētos priekšmetus: datorzinības un informācijas tehnoloģiju 

izmantošanu pedagoģijā. Katehēzes centra kabinetā studentiem ir pieejama audiotēka un videotēka, 

dažādi uzskates līdzekļi un materiāli. 

 RARZI akadēmiskajam personālam ir iekārtota telpa individuālajam darbam ar studentiem, 

administratīvajam personālam - piemērotas darba telpas. Studentiem ir paredzēta atpūtas telpa. 

Studentu vajadzībām, iepriekš vienojoties, ir iespējams izmantot citus Latvijas Baznīcai piederošos 

īpašumus. 

7. tabula Mācību un administratīvās telpas M. Pils ielā 2 un Klostera ielā 4 

 

Telpas Platība 

Mācību telpas 

Auditorijas 5: kopējā platība 280,08 m
2
 

Bibliotēka Kopējā platība 63,63 m
2
 

Katehezēs centrs 30,3 m
2
 

Datortelpa 25,7 m
2
 

Mācību materiālu pavairošanas telpa 8m
2
 

Studentu atpūtas telpa 37,39 m
2
 

Administrācijas telpas 

Direktora kabinets 17,5 m
2
 

Studiju programmu direktora kabinets 15,6 m
2
 

Studiju programmu metodiķa kabinets 12,8 m
2
 

Sekretāres lietvedes kabinets 30,3 m
2
 (kopā ar katehēzes centru) 

Grāmatvedes kabinets 7,4 m
2
 

Docētāju telpa 17,6m
2
 

Saimniecības telpas 

Virtuves 2: kopējā platība 32,3 m
2
 

Noliktavas 25,6 m
2
 

Garderobe 13,7 m
2
 

Higiēnas telpas 

Tualetes 7 

Vannas istaba ar dušu 1 

 

Programmas realizācijas izmaksas veido līdzekļi, kas nepieciešami telpu uzturēšanai, 

komunālajiem maksājumiem, algām akadēmiskajam un palīgpersonālam, līdzekļiem studiju procesa 

nodrošināšanai (tehnisko līdzekļu iegādei un ekspluatācijai, mācību materiālu izstrādei un 

pavairošanai). 

Aptuvenās studiju programmas realizācijas izmaksas ir 25 000 Ls gadā. 

Studiju programmas realizācija tiek finansēta no 4 avotiem: 

1. Latvijas Romas katoļu diecēžu un draudžu piešķirtais finansējums; 

2. fizisku un juridisku personu ziedojumi; 

3. ārvalstu katoļu izglītību atbalstošu fondu finansējums konkrētu projektu īstenošanai; 

4. studentu iemaksātā studiju maksa. 
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10. ĀRĒJIE SAKARI  
 

Studiju programmas mērķi un studiju rezultāti atšķiras no citu līdzīgu studiju programmu 

mērķiem un rezultātiem. Rīgas Augstākais reliģijas zinātņu institūts ir vienīgā AII Latvijā, kas 

piedāvā apgūt pastorālā konsultanta specialitāti, kas balstīta padziļinātās katoliskās teoloģijas 

studijās. Līdzās atbilstošās metodoloģijas un ar profesionālo darbību saistītajiem studiju kursiem šīs 

programmas studentiem ir jāapgūst teoloģijas nozares teorētiskie kursi. Imatrikulācija šajā 

programmā ir iespējama tikai pēc akadēmiskā bakalaura studiju programmas humanitāro zinātņu 

bakalaurs reliģijā absolvēšanas Laterāna Pontifikālajā universitātē vai citās Vatikāna atzītajās AII. 

Tas nozīmē, ka studiju virziens, sekojot klasiskajam Eiropas izglītības modelim, unikālā veidā 

apvieno Eiropas filozofiskā mantojuma un ētisko pamatprincipu apguvi ar Baznīcas vēstures, 

dogmatikas, garīgās teoloģijas, starpreliģiju un ekumeniskā dialoga studijām un psiholoģijas, un 

pedagoģijas studijām. 

Rīgas Augstākais reliģijas zinātņu institūts ir atvērts sadarbībai ar citām Latvijas 

augstskolām, dodot iespēju pielīdzināt citās Latvijas AII mācību programmās apgūtos priekšmetus. 

Institūts akceptē un pielīdzina citās Latvijas augstskolās apgūtos kursus, kas atbilst šīs programmas 

saturam un apjomam. Līdzīga satura programmu ir samērā maz, tādēļ šāda sadarbība ir iespējama 

tikai ar LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāti; Latvijas Kristīgo akadēmiju; Rīgas 

Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmiju. Dažos gadījumos ir iespējams ieskaitīt daļu prakses, 

kas ir izieta, studējot profesionālā bakalaura programmā RARZI vai RTI. Visos gadījumos 

sadarbības robežas nosaka Laterāna Pontifikālās universitātes Teoloģijas fakultāte. 

Studentu un pasniedzēju apmaiņas jomā Rīgas Augstākais reliģijas zinātņu institūts cieši 

sadarbojas ar: 

• Laterāna Pontifikālās universitātes Rīgas Teoloģijas institūtu, kas ir šīs augstskolas filiāle 

Latvijā; 

• Laterāna Pontifikālo universitāti Romā; 

Tāpat sadarbības līgumi docentu apmaiņas jomā ir noslēgti ar: 

• Asīzes Augstāko reliģijas zinātņu institūtu; 

• Ružomberokas Katoļu universitāti Slovākijā (The Catholic University in Ruzomberok, 

Slovakia). 

RARZI ir Erasmus programmas universitāšu hartas dalībnieks kopš 2011. gada decembra. 

Aplūkojamā maģistra programma ir atvērta gan brīvklausītājiem, gan citu AII studentiem. Citu AII 

studentiem ir iespējams apmeklēt arī vieslektoru vadītos kursus. Kopīga programma ar citām AII 

netiek veidota: Rīgas Augstākā reliģijas zinātņu institūta darbības robežas nosaka Vatikāna 

Izglītības kongregācija un Laterāna Pontifikālās universitātes Teoloģijas fakultāte.  

Lai attīstītu studentu un mācībspēku mobilitāti, Rīgas Augstākais reliģijas zinātņu institūts 

šogad iesniedza pieteikumu Erasmus Universitāšu hartai. Līdzdalība Erasmus Universitāšu hartā 

RARZI nodrošina iespēju piedalīties Erasmus programmas aktivitātēs. 

Rīgas Augstākā reliģijas zinātņu akadēmiskā personāla angļu valodas un citu svešvalodu zināšanu 

līmenis ir samērā augsts, jo daudzi no docētājiem akadēmiskos grādus ir ieguvuši ārzemju 

augstskolās: Tāpat RARZI docētāji, kas savus promocijas darbus aizstāvējuši Latvijā, ir ieguvuši 

starptautisku pieredzi Skandināvijas un citās Eiropas valstīs. Tādējādi RARZI akadēmiskā 

personāla moderno valodu zināšanu spektrs ir pietiekami plašs: angļu, franču, itāliešu, krievu, poļu, 

vācu valodas. 

Tiek plānoti angļu valodas kursi akadēmiskajam personālam, kas ļautu izlīdzināt angļu 

valodas zināšanu un prasmju līmeni, gatavojoties viesstudentu uzņemšanai. 

Rīgas Augstākā reliģijas zinātņu institūta programmu izvērtējumu regulāri veic Laterāna Pontifikālā 

universitāte. Šī Universitāte uzņemas atbildību par RARZI studiju programmu akadēmisko 

pārraudzību, Laterāna Pontifikālās universitātes Teoloģijas fakultātes vadība vai tās delegāts ierodas 

uz RARZI maģistra darbu aizstāvēšanu, piedalās programmu rezultātu izvērtēšanā. Tāpat 

programmu kvalitātes un satura izvērtēšanā piedalās  Rīgas Teoloģijas institūta docētāji. 

RARZI partnerattiecības Eiropas ietvaros dod ieguldījumu studiju rezultātu sasniegšanā, 

akadēmiskā personāla un studējošo mobilitātē. Akadēmiskā personāla mobilitātes jautājumi risinās 
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vieglāk nekā studējošo mobilitātes jautājumi. Studējošo mobilitātes iespējas ierobežo ekonomiskais 

faktors un tas, ka programma tiek realizēta nepilna laika klātienes veidā – lielākā daļa studējošo 

apvieno studijas ar darbu un ģimenes pienākumiem.  Sekmīga institūta iesaistīšanās Erasmus 

programmā ar 2011. gadu palīdzētu  risināt ekonomisko jautājumu. Noslēgtie sadarbības līgumi ar 

Asīzes un Ružonborekas augstskolām veicina akadēmiskā personāla mobilitāti. 

2012. gada novembrī tika organizēta teoloģiski ekumeniska konference „Tas ir žēlastības 

laiks”, kas veltīta pastorālajam darbam, tajā piedalījās Polijas un Itālijas pārstāvji. Veronas 

universitātes profesors Klaudio Džirelli (Claudio Girelli) uzstājas arī kā vieslektors profesionālā 

maģistra programmā.  

RARZI akadēmiskais personāls ir iesaistīts kopīgos pētnieciskos projektos ar ārzemju un 

Latvijas augstākās izglītības iestādēm. RARZI mācību spēki ir iesaistīti akadēmiskā sadarbībā ar 

Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas Institūtu, Lutera akadēmiju, Latvijas Kristīgo 

akadēmiju, Rīgas Teoloģisko institūtu, Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmiju, Biznesa 

augstskolu „Turība”.  

Studiju programmā iesaistītie mācībspēki piedalās citu studiju programmu un AII vērtēšanā 

un pilnveidošanā. RARZI direktors profesors Paskals Marija Jerumanis eksperta statusā ņēma 

dalību Rēzeknes Augstskolas attiecīgo programmu akreditācijā, RARZI direktora p.i. doc. 

Aleksandrs Stepanovs ir 2011. gadā piedalījies Kristīgās Akadēmijas programmu akreditācijā kā 

arhibīskapa delegāts. Regulāra sadarbība studiju programmu pilnveidošanā notiek ar Rīgas 

Teoloģijas institūtu, kur RARZI mācībspēki piedalās kā viesprofesori (Asoc. prof. M.Kiope, asoc. 

prof. B. Brūdere, doc. A. Stepanovs).  

 

 

11. GARANTIJAS STUDIJU PROGRAMMAS LIKVIDĀCIJAS 

GADĪJUMĀ 
 

Studiju programmas likvidēšanas gadījumā uzņemtie studenti var turpināt studijas Rīgas 

Augstākajā reliģijas zinātņu institūtā realizētajā akreditētajā profesionālajā maģistra studiju 

programmā reliģijā ar kvalifikāciju filozofijas, ētikas un kristīgās mācības skolotājs (kods 46141) 

vai arī Laterāna Pontifikālās Universitātes Teoloģijas fakultātei koleģētajos Augstākajos reliģijas 

zinātņu institūtos, kuros tiek realizētas līdzīga satura studiju programmas (sk. Laterāna Pontifikālās 

Universitātes Teoloģijas fakultātes dekāna vēstuli 12. pielikumā).  

 

12. AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS ATTĪSTĪBAS 

PLĀNS 6 GADIEM 
 

Profesionālā maģistra studiju programma reliģijā ar kvalifikāciju pastorālais konsultants tika 

licencēta Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijā 2011. gada 26. maijā un savu darbību uzsāka 

2011. gada septembrī, tādēļ vēl ir samērā maz informācijas par studiju programmas īstenošanas 

rezultātiem. Tomēr balstoties uz RARZI attīstības plānu 15 gadiem (sk. 3. pielikumā), kas tika 

pieņemts 2009. gada 26. augustā (Institūta padomes prot. nr. 03/09), tiek izvirzīts arī minētās studiju 

programmas attīstības plāns.  

 

Laika periods Plānotās aktivitātes 

2012. gads 

 

Attīstīt sadarbību ar darba devējiem, iekļaujot kā prakses bāzes reģionālās 

iestādes un profesionālajām asociācijām (Veselības aprūpes kapelānu 

asociāciju, Katoļu cietumu kapelānu dienestu), iesaistīt prakšu supervizēšanā 

un meistardarbnīcu vadīšanā pieredzējušus pastorālās aprūpes darba 

profesionāļus. 

2013.gads Attīstīt prakses vietu tīklu, turpināt sadarbību ar profesionālajām asociācijām 

un darba devējiem, apmācīt prakses mentorus prakses supervīziju veikšanai. 
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Attīstīt sadarbību ar citām līdzīga satura studiju programmām Latvijas 

augstskolās 

2012., 2014., 

2016. gads 

 

Rīkot prakšu mentoru un prakšu vadītāju kursus, lai pilnveidotu pastorālā 

konsultanta darba nepieciešamo profesionālo kompetenču veiksmīgu apguvi 

profesionālās kvalifikācijas prakšu ietvaros. 

2015. gads 

 

Stimulēt Katoļu pastorālo konsultantu profesionālās asociācijas izveidi; 

piedalīties pastorālo konsultantu sertifikācijas nosacījumu izstrādē. 

 

Katru gadu visā 

periodā 

Veikt regulāras studējošo, absolventu un darba devēju aptaujas par 

programmas saturu 

 

2014., 2017. gads 

 

Ja nepieciešams, izdarīt programmas satura un organizācijas izmaiņas, 

balstoties uz studējošo, darba devēju aptauju rezultātu analīzi. 

Sākot ar 2015. 

gadu 

Organizēt tālākizglītības kursus programmas absolventiem ar specializāciju 

(cietumu kapelāns, veselības aprūpes iestāžu kapelāns) sākot no trešā gada 

pēc studiju programmas absolvēšanas 

Sākot ar 2012. 

gadu 

Veicināt studējošo zinātnisko darbību, motivēt piedalīties zinātniskajās 

konferencēs RARZI un citās Latvijas un ārvalstu augstskolās. 

Sākot ar 2015. 

gadu 

Veicināt zinātniskos rakstu izstrādi, kas balstīti uz studentu maģistra darba 

pētījuma rezultātiem, žurnālā „Terra Mariana”, kā arī citu līdzīga profila 

augstskolu un profesionālo asociāciju izdevumos (piem. Profesionālo 

veselības aprūpes kapelānu izdevums „Kapella”) 

Sākot ar 2012. 

gadu 

Attīstīt starptautisko sadarbību docētāju un studentu apmaiņai ERASMUS 

programmas ietvaros. 
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PIELIKUMI 
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1. pielikums 

 

RĪGAS AUGSTĀKĀ RELIĢIJAS ZINĀTŅU INSTITŪTA  

NOLIKUMS  

PREAMBULA 

1. Rīgas Augstākais reliģijas zinātņu institūts, kas atrodas pie Rīgas Metropolijas kūrijas, tika 

izveidots, pamatojoties uz Latvijas Katoļu bīskapu konferences lēmumu. Latvijas Bīskapu 

konference ir atbildīga par Institūta darbības norisi un attīstību. 

2. Institūts ir pievienots Romas Laterāna Pontifikālās universitātes Teoloģijas fakultātei, kura 

garantē Katoliskās izglītības kongregācijai Institūta akadēmisko līmeni un piemērotību savu 

noteikto mērķu sasniegšanai. 

3. 2000. gada 6. jūnijā Latvijas Bīskapu konference izveidoja bezpeļņas organizāciju – Sabiedrību 

ar ierobežotu atbildību „Laterāna Pontifikālās universitātes Teoloģijas fakultātei koleģētā Reliģijas 

zinātņu augstskola”, lai Rīgas Augstākais reliģijas zinātņu institūts varētu iegūt juridisku statusu 

Latvijas Republikā. 2004. gada 20. decembrī minētā augstskola saskaņā ar Latvijas Republikas 

likumdošanu tika pārveidota par Nodibinājumu “Laterāna Pontifikālās universitātes filiāle Rīgas 

Augstākais reliģijas zinātņu institūts”. 

 

I. DAĻA 

DARBĪBAS PAMATPRINCIPI, MĒRĶI UN STRUKTŪRA  

1. Pamatprincipi un mērķi 

 

1. Rīgas Augstākā reliģijas zinātņu institūta (turpmāk – RARZI) nosaukums citās valodās ir: 

– Institutum superius scientiarum religiosarum Rigense (latīņu), 

– Istituto superiore di scienze religiose di Riga (itāļu), 

– Riga Higher Institute of Religious Sciences (angļu), 

– Institut supérieur de Sciences religieuses de Riga (franču), 

– Das Rigaer höhere Institut für Religionswissenschaften (vācu), 

– Рижский Высший институт pелигиоведческих наук (krievu). 

2. RARZI ir akadēmiska mācību iestāde, kuras mērķis ir konsekrēto personu un laju formācija, kas 

veicina viņu apzinīgu un aktīvu iesaistīšanos evaņģelizācijas darbā, profesionālu iesaistīšanos 

Baznīcas dzīvē un sabiedrības vadību saskaņā ar kristīgām vērtībām. RARZI ir izglītības un 

zinātniski pētnieciska iestāde, kas darbojas, lai sniegtu padziļinātu un sistemātisku dievišķajā 

Atklāsmē balstītu katoļu Baznīcas mācību. RARZI veicina pētījumus, lai Atklāsmes gaismā rastu 

atbildes uz mūsdienu cilvēku aktuālajiem jautājumiem, pamatojoties uz filozofijas, humanitāro 

un reliģijas zinātņu atziņām.  
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3. RARZI sasniedz minētos mērķus  

akadēmiskā un zinātniskā darba brīvībā, ieklausoties Dieva Vārdā, ko pastāvīgi māca un interpretē 

Baznīcas maģistērijs, docētājiem un studentiem aktīvi iesaistoties Institūta akadēmiskajā un garīgajā 

dzīvē, tai skaitā organizējot konferences un sagatavojot publikācijas.  

4. RARZI darbību nosaka sekojošie normatīvie akti: 

a)  Kanonisko tiesību kodekss, Katoliskās izglītības kongregācijas instrukcija „Par reliģijas 

zinātņu augstākajiem institūtiem” (2008. g. 28. jūnijā) un citi Svētā Krēsla izdotie 

normatīvie dokumenti;  

b) RARZI Nolikums; 

c) Laterāna Pontifikālās universitātes (turpmāk – Universitāte) Teoloģijas fakultātes rīkojumi; 

d) Latvijas Republikas Satversme, Augstskolu likums, Izglītības likums, likums „Par 

zinātnisko darbību”, kā arī citi Latvijas Republikas likumi, Ministru kabineta un Izglītības 

un zinātnes ministrijas normatīvie dokumenti. 

2. Studiju struktūra 

1. Studijas Institūtā notiek triju un divu gadu ciklos. Trīsgadīgā studiju cikla mērķis ir humanitāro 

zinātņu bakalaura grāda reliģijas zinātnēs (latīniski: baccalaureatus in scientiis religiosis) iegūšanu. 

Divgadīgā studiju cikla mērķis ir licenciāta (maģistra) grāda reliģijas zinātnēs iegūšana ar 

kvalifikāciju: 

a) profesionālais maģistrs reliģijā ar kvalifikāciju filozofijas, ētikas un kristīgās mācības 

skolotājs (latīniski: magisterium in re pedagogica); 

b) profesionālais maģistrs reliģijā ar kvalifikāciju pastorālais konsultants (latīniski: 

magisterium in re spirituali et pastorali). 

2. Pirmā studiju cikla ietvaros tiek docēti pamatkursi teoloģijā un filozofijā. Studiju noslēgumā 

bakalaura grāds reliģijas zinātnēs apliecina pilnīgu studiju programmas prasību izpildi. 

3. Otrā studiju cikla ietvaros tiek docēti galvenokārt tie kursi, kas ir raksturīgi pedagoģiski-

didaktiskās un garīgi-pastorālās jomas specializācijai. 

 

II DAĻA 

VADĪBA UN PĀRVALDE 

3. Institūta vadība 

RARZI darbību nosaka kopēja Universitātes Teoloģijas fakultātes (turpmāk – Fakultāte) un Institūta 

vadība. No Universitātaes puses vadību veido Universitātes kanclers, Fakultātes dekāns un padome. 

No Institūta puses vadību veido moderators, direktors un Institūta padome. Ja apstākļi to pieprasa, 

amatā var apstiprināt direktora pienākumu izpildītāju. 

4. Kanclers  

Universitātes kanclers: 
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a) prezentē apstiprināšanai RARZI studiju programmas un Nolikuma tekstu Katoliskās 

izglītības kongregācijai; 

b) informē Katoliskās izglītības kongregāciju par svarīgākajiem notikumiem Institūta dzīvē un 

darbībā un sūta tai detalizētu piecu gadu darbības atskaiti; 

c) saņemot Fakultātes padomes pozitīvu atzinumu un moderatora nulla osta (piekrišanu), ieceļ 

amatā direktoru, kas ir izvēlēts no trim pastāvīgiem docētājiem, kurus izraudzījusies 

Institūta padome. 

5. Teoloģijas fakultātes dekāns 

Teoloģijas fakultātes dekāns: 

a) sasauc un vada Fakultātes padomi un Fakultātes docētāju kolēģiju, lai risinātu ar Institūtu 

saistītos jautājumus; 

b) sadarbībā ar Institūta direktoru izskata kopīgos jautājumus; 

c) personīgi vai ar delegāta starpniecību vada akadēmiskā grāda noslēguma pārbaudījumus; 

d) prezentē direktora sagatavoto piecu gadu atskaiti par Institūta dzīvi un darbību Fakultātes 

padomei, lai saņemtu apstiprinājumu un to nodotu kancleram iesniegšanai Katoliskās 

izglītības kongregācijai; 

e) paraksta akadēmiskos grādus apliecinošus Institūta diplomus.  

6. Moderators 

1. Institūta moderators ir Rīgas arhibīskaps, kurš pārstāv Latvijas Bīskapu konferenci.  

2. Moderators:  

a) dod nulla osta direktora iecelšanai amatā no trim Institūta padomes izvirzītajiem 

docētājiem, iepriekš saņemot Latvijas Bīskapu konferences pozitīvu atzinumu; 

b) ieceļ amatā vicedirektoru, studiju programmas direktoru, ekonomu un Administrācijas 

padomes locekļus; 

c) pēc pieprasītā atzinuma saņemšanas ieceļ amatā pastāvīgos docētājus; 

d) ieceļ amatā docētājus, piešķirot vai anulējot atļauju missio canonica vai venia docendi; 

e) izskata ar Institūta pārvaldi saistītus ārpuskārtas jautājumus; 

f) juridiski pārstāv Institūtu sabiedrībā un ekleziālajā kopienā; 

g) pārrauga Institūta disciplināro un doktrinālo virzību, informējot kancleru par rezultātiem; 

h) apstiprina Institūta budžetu; 

i) apstiprina izmaiņas Institūta Nolikumā un Nolikuma īstenošanas noteikumos; 

j) kopā ar koleģējošās Fakultātes dekānu un Institūta direktoru paraksta akadēmiskos 

grādus apliecinošus diplomus. 

 

7. Direktors 

Direktors: 

1. vada un koordinē Institūta dzīvi, pārstāvot Institūtu moderatora un Fakultātes priekšā; 
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2. piedalās akadēmiskā grāda ieguves noslēguma pārbaudījumos;  

3. sasauc un vada docētāju kolēģijas sanāksmes un sapulces;  

4. sasauc un vada Institūta padomes un Administrācijas padomes darbu; 

5. kopā ar Fakultātes dekānu un moderatoru paraksta akadēmiskos grādus apliecinošus diplomus;  

6. sastāda un iesniedz piecu gadu atskaiti moderatoram un Fakultātei un gada atskaiti dekānam par 

Institūta akadēmisko dzīvi;  

7. kopā ar Direkcijas padomi, ko veido vicedirektors, studiju programmas direktors un divi Institūta 

padomes izvirzītie pastāvīgie docētāji, izskata docētāju un studentu prasības un lūgumus;  

8. piedalās studentu sapulcēs.  

Saņēmis moderatora nulla osta un Fakultātes padomes apstiprinājumu, Universitātes kanclers ieceļ 

amatā direktoru, kas ir izvēlēts no Institūta padomes izvirzītajiem pastāvīgiem docētājiem. 

Direktors paliek amatā piecus gadus un var tikt atkārtoti apstiprināts amatā ne vairāk kā divus 

termiņus pēc kārtas.  

Vicedirektors, Administrācijas padome un ekonoms palīdz Institūta direktoram veikt darba 

pienākumus.  

8. Vicedirektors 

1. Vicedirektors cieši sadarbojas ar direktoru un ir pilnvarots aizvietot direktoru viņa prombūtnes 

laikā.  

2. Vicedirektoru amatā ieceļ moderators pēc direktora ieteikuma. Vicedirektors pilda pienākumu 

līdz jauna direktora iecelšanai.  

 

 

9. Institūta padome 

1. Institūta padome īsteno studiju un pētnieciskās darbības veicināšanu, koordināciju un kontroli. 

Padomi veido:  

a) direktors, kurš vada Padomes sēdi;  

b) vicedirektors; 

c) pastāvīgie docētāji; 

d) divi docētāju pārstāvji un divi studentu kopsapulces ievēlēti pārstāvji; 

e) studiju programmu direktors; 

f) Fakultātes dekāns vai viņa delegāts; 

g) moderatora delegāts.  

2. Docētāju pārstāvji veic savus pienākumus Institūta padomē trīs gadus; studentu pārstāvji – vienu 

gadu.  
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3. Institūta padome:  

a) nosaka studiju programmas, kas tiek iesniegtas apstiprināšanai Fakutātei, un apstiprina 

studiju programmu direktora sagatavoto akadēmiskā gada kalendāru;  

b) aizklātā balsojumā izvirza moderatoram trīs kandidātus direktora amatam no pastāvīgo 

docētāju vidus. Direktoru amatā  ieceļ Universitātes kanclers;  

c) iesaka amatā ieceļamos docētājus;  

d) izveido komisijas specifisku jautājumu izskatīšanai;  

e) apstiprina piecu gadu atskaiti, ko direktors sūta Fakultātei;  

f) ierosina izmaiņas Nolikuma un Nolikuma īstenošanas noteikumu tekstos, kuri pēc 

moderatora piekrišanas tiek sūtīti apstiprināšanai Fakultātes padomei un nodoti 

attiecīgām autoritātēm;  

g) apstiprina akadēmiskā grāda ieguves noslēguma (gala) eksāmena tēzes, kas tiek 

iesniegtas apstiprināšanai Fakultātes padomē.  

4. Institūta padomes kārtējās sēdes notiek trīs reizes gadā; ārkārtas sēdes tiek sasauktas pēc 

direktora vai padomes locekļu vairākuma pieprasījuma.  

10. Administrācijas padome  

1. Administrācijas padome risina Institūta ekonomiskos jautājumus. Padomi veido: 

a) RARZI direktors, kurš vada Padomes sēdi;  

b) vicedirektors; 

c) ekonoms, kurš veic padomes sekretāra pienākumus; 

2. Administrācijas padome: 

a) nodrošina Institūta ekonomisko vadību;  

b) sastāda gada budžetu, ko apstiprina moderators;  

c) nosaka atalgojumu un studiju maksu;  

d) veicina finansiālo līdzekļu piesaistīšanu.  

3. RARZI direktoram ir tiesības noslēgt darba līgumus ar Institūtā pieņemto personālu. 

4. Administrācijas padomes kārtējās sēdes notiek divas reizes gadā; ārkārtas sēdes tiek sasauktas 

pēc direktora pieprasījuma vai ja to ierosina Padomes locekļu viena trešdaļa.  

 

11. Koleģiālās vadības īstenošanas normas 

1. Padomju un komisiju locekļi pulcējas uz sēdēm pēc to vadītāju uzaicinājuma. Kārtējās un 

ārkārtas sēdes jāizziņo vismaz piecas dienas pirms noteiktā sēdes datuma, informējot par sēdes 

darba kārtību. Steidzamos gadījumos ir pietiekami informēt sēdes dalībniekus vienu dienu pirms 

noteiktā sēdes datuma.  

2. Sēdes darba kārtību nosaka vadītājs, kuram ir pienākums iekļaut tajā visus jautājumus, ko 

ierosina sēdes dalībnieks, kuram ir tiesības pieprasīt sasaukt sēdi.  



 45 

3. Visiem uzaicinātiajiem dalībniekiem ir pienākums piedalīties sēdē. Sēdē var nepiedalīties 

attaisnojoša iemesla dēļ, iepriekš informējot par to vadītāju.  

4. Gadījumos, kad tiek lemti personiska rakstura jautājumi, ieinteresētā persona nedrīkst piedalīties 

sēdē, izņemot gadījumus, kas skar tiesības uz aizstāvēšanos. Balsošana notiek aizklāti.  

5. Par ievēlētu tiek uzskatīts tas kandidāts, par kuru pirmajās divās vēlēšanu kārtās, klātesot 

lielākajai daļai balsstiesīgo locekļu, ir balsojis klātesošo absolūtais vairākums. Pēc diviem 

neveiksmīgiem balsojumiem tiek balsots par diviem kandidātiem, kuri ir saņēmuši lielāko balsu 

skaitu, vai, ja tādi ir vairāki, par tiem diviem kandidātiem, kuriem ir lielāks akadēmiskā darba stāžs. 

Ja pēc trešā balsojuma balsu skaits joprojām ir vienāds, par ievēlētu tiek uzskatīts kandidāts, kuram 

ir lielāks akadēmiskā darba stāžs. Balsošana notiek aizklāti.  

6. Risinot personiska rakstura jautājumus, vadās pēc principa, kas nosaka, ka likumīgs ir tas 

lēmums, par kuru, klātesot lielākajai daļai balsstiesīgo locekļu, balso divas trešdaļas no 

klātesošajiem. Citu jautājumu izlemšanai ir nepieciešama klātesošo absolūtā vairākuma piekrišana. 

Neliels balsu vairākums ir pietiekams tikai gadījumos, ja tam piekrīt visi klātesošie. 

III DAĻA 

DOCĒTĀJI 

12. Akadēmiskais personāls 

1. Akadēmisko personālu veido pastāvīgie docētāji, kuri ir profesori (docenti stabili ordinari) un 

asociētie profesori (docenti stabili straordinari), un ārkārtas docētāji, kuri ir docenti, lektori, 

viesprofesori, viesdocenti un vieslektori.  

2. Profesoriem var palīdzēt asistenti.  

13. Pastāvīgie docētāji (profesori un asociētie profesori) 

1. Profesoriem jābūt vismaz pieciem, pa vienam katrā disciplīnā: Svētie Raksti, dogmatiskā 

teoloģija, morālā un pastorālā teoloģija, filozofija, humanitārās zinātnes.  

2. Profesori ir akadēmiskā personāla locekļi, kuri ir pieņemti Institūtā pamatdarbā (titolo definitivo) 

un strādā pilnu slodzi (a tempo pieno). Profesoru pienākumi ir lasīt lekcijas, sniegt konsultācijas 

studentiem, piedalīties akadēmiskajā dzīvē, sevišķi koleģiālās struktūrās.  

3. Profesori vienlaicīgi nedrīkst būt pamatdarbā citās mācību iestādēs.  

4. Profesora (docente stabile ordinare) amatā pilntiesīgi var iecelt akadēmiskā personāla locekli, 

kurš papildus prasībām, kas attiecas uz asociētiem profesoriem, ir:  

a) pasniedzis attiecīgo disciplīnu vismaz trīs gadus kā asociētais profesors;  

b) publicējis zinātniskos darbus, kas apliecina progresu pasniegtajā disciplīnā;  

c) saņēmis sava bīskapa (proprio ordinario) atļauju.  

5. Asociētie profesori (docente stabile straordinario) ir akadēmiskā personāla locekļi, kuri strādā 

pilnu slodzi (a tempo pieno) Institūtā. Asociētā profesora pienākumi ir lasīt lekcijas, sniegt 

konsultācijas studentiem, piedalīties akadēmiskajā dzīvē, sevišķi koleģiālās struktūrās.   
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6. Asociētā profesora amatā pilntiesīgi var iecelt akadēmiskā personāla locekli, kurš ir:  

a) izcēlies ar plašām zināšanām, priekšzīmīgu morālās dzīves liecību un atbildību par ekleziālo 

un akadēmisko dzīvi; 

b) ieguvis doktora grādu kanoniski atzītā fakultātē vai tam pielīdzināmu grādu;  

c) pierādījis savas pasniegšanas spējas, vismaz trīs gadus pildot docenta (incaricato) 

pienākumus;  

d) pierādījis ar attiecīgām zinātniskām publikācijām spējas veikt zinātniskus pētījumus;  

e) saņēmis sava bīskapa (proprio ordinario) atļauju.  

7. Pēc Institūta padomes ieteikuma un nulla osta saņemšanas no Fakultātes moderators ieceļ amatā 

profesorus un asociētos profesorus.  

8. Profesora un asociētā profesora amats nav savienojams ar citiem pienākumiem vai darbībām, kas 

kavē tā atbilstošu veikšanu.  

14. Ārkārtas docētāji 

1. Ārkārtas docētāji ir akadēmiskā personāla locekļi, kuri var būt  nodarbināti Institūtā pamatdarbā 

vai iecelti amatā uz noteiktu laiku.  

2. Pēc Institūta padomes ieteikuma un Fakultātes pozitiva atzinuma saņemšanas ārkārtas docētājus 

amatā ieceļ moderators.  

3. Pilntiesīgi par docētāju var iecelt amatā akadēmiskā personāla locekli:  

a) ar plašām zināšanām, priekšzīmīgu morālās dzīves liecību un atbildību par ekleziālo un 

akadēmisko dzīvi;  

b) kam ir vismaz licenciāta (maģistra) grāds, kas iegūts kanoniski atzītā Fakultātē vai tam 

līdzvērtīgs grāds;  

c) kam ir pasniegšanas spējas un kas ir izrādījis centienus zinātniski pētnieciskā darbā;  

d) kas ir saņēmis sava bīskapa (proprio ordinario) atļauju.   

4. Citu ekleziālo un valsts augstskolu docētāji var veikt akadēmisko darbību Institūtā kā 

viesdocētāji.  

15. Asistenti 

1. Asistenti ir akadēmiskā personāla locekļi, kuri ir ieguvuši vismaz akadēmisko licenciāta grādu 

teoloģijas zinātnēs vai tam pielīdzināmu grādu citās zinātnēs un tiek aicināti palīdzēt profesoriem 

lasīt lekcijas viņu vadītājos priekšmetos un līdzdarboties Institūta pētnieciskājās programmās. 

Profesori, kuri atbild par savu studiju kursu, nosaka lekciju saturu, nodrošina atbilstošu lekciju 

skaitu un kopā ar asistentu pieņem eksāmenus.  

2. Asistenti tiek iecelti amatā uz noteiktu laiku.  
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3. Asistentus amatā ieceļ moderators pēc Direkcijas padomes ieteikuma, uzklausījis Institūta 

padomi un saņēmis Fakultātes pozitīvu atzinumu.  

16. Amata zaudēšana, bezalgas atvaļinājums un atstādināšana no amata 

1. Docētājs pārtrauc pildīt amata pienākumus tā akadēmiskā gada beigās, kura laikā viņš sasniedz 

septiņdesmit gadu vecumu.  

2. Pastāvīgais docētājs, kurš uzņemas pildīt citu amatu vai pārtrauc pasniegšanas darbu slimības vai 

vecuma dēļ, iegūst emeritus docētāja titulu. Emeritus docētāja titulu var piešķirt pēc Institūta 

padomes pieprasījuma arī docētājam, kurš pārtrauc pildīt savus pienākumus pēc vismaz desmit 

gadus ilga pasniegšanas darba.  

3. Pēc Institūta padomes pieprasījuma moderators var aicināt emeritus docētājus pasniegt atsevišķus 

kursus līdz septiņdesmit piecu gadu vecumam.  

4. Pastāvīgais docētājs var lūgt moderatoram bezalgas atvaļinājumu, kura maksimālais ilgums ir trīs 

gadi; ja pēc trim gadiem viņš neatsāk pasniegšanas darbu, zaudē savu amatu. Bezalgas atvaļinājuma 

laikā docētāja tiesības nav spēkā.  

5. Moderators var atsaukt missio canonica vai venia docendi atļauju Institūta docētājam, kurš kļuvis 

nepiemērots pasniegšanas darbam. Docētājam ir garantētas tiesības aizstāvēties un pārrunāt savu 

lietu ar direktoru, kā arī ir nodrošinātas tiesības pārsūdzēt lēmumu saskaņā ar Kanonisko tiesību 

kodeksu. 

17. Docētāju kolēģija 

Institūta docētāji periodiski tiekas pilnsapulcēs vai grupās, lai veicinātu Institūta pasniegšanas un 

zinātniski pētnieciskā darba kvalitāti.  

18. Studenti 

1. Studenti iedalās imatrikulētos, ārkārtas, viesstudentos un klausītājos:  

a) bakalaura studiju programmā tiek imatrikulēti tie, kuriem ir diploms, kas dod tiesības 

studēt Latvijas vai viņu izcelsmes zemes augstskolās, kuri tiecas apgūt visus studiju 

programmas kursus un kārtot attiecīgos eksāmenus ar mērķi iegūt bakalaura grādu reliģijas 

zinātnēs;  

b) maģistra studiju propgrammā tiek imatrikulēti tie, kuri, izpildījuši iepriekšējā punktā 

minētās prasības un ieguvuši bakalaura grādu reliģijas zinātnēs, tiecas apgūt visus studiju 

programmas kursus un kārtot attiecīgos eksāmenus ar mērķi iegūt licenciāta (maģistra) 

grādu reliģijas zinātnēs;  

c) ārkārtas studenti ir tie, kuri ir uzņemti Institūtā, taču viņiem nav imatrikulēto studentu 

uzņemšanai nepieciešamā izglītības dokumenta vai nav iespējams to iesniegt; ārkārtas 

studenti apgūst visus studiju programmas priekšmetus un pēc iespējas kārto attiecīgos 

eksāmenus, taču bez tiesībām iegūt atbilstošo akadēmisko grādu;  

d) viesstudenti ir tie, kuri ir uzņemti Institūtā bez nodoma iegūt akadēmiskos grādus, viņi 

vēlas noklausīties kādu no programmas kursiem un kārtot attiecīgos eksāmenus, lai 

vajadzības gadījumā to varētu ieskaitīt citā augstākajā izglītības iestādē.  
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e) studenti klausītāji ir tie, kuri ir uzņemti Institūtā, lai noklausītos kādu no programmas 

kursiem un saņemtu apliecību par attiecīgā kursa noklausīšanos,  netiecoties iegūt 

akadēmisku grādu Institūtā.  

2. Studenti, kuri pilnībā apguvuši studiju programmas kursus, bet līdz pēdējā akadēmiskā gada 

beigām nav nokārtojuši visus eksāmenus un citus paredzētos pārbaudījumus, tiek eksmatrikulēti.  

3. Direktors, uzklausījis Direkcijas padomi, nosaka nepieciešamās prasības un apstiprina citās 

mācību iestādēs iegūtos kredītpunktus, apgūtos kursus un nokārtotos eksāmenus, kā arī nosaka 

uzņemšanas noteikumus.  

19. Studentu dalība Institūta dzīvē 

1. Studenta pienākums ir mērķtiecīgi studēt un apmeklēt lekcijas.  

2. Studenti var pulcēties kopsapulcēs vai grupās, lai risinātu ar Institūta dzīvi saistītus jautājumus.  

3. Studenti var apvienoties biedrībās, kuru darbība nav pretrunā ar Institūta pamatprincipiem un 

mērķiem un kuras darbojas saskaņā ar normām, kas ir apstiprinātas Institūta padomē.  

4. Par smagiem morāla vai disciplināra rakstura pārkāpumiem direktors, uzklausījis Institūta 

padomi, var uz laiku atstādināt vai atskaitīt studentu. Studentam jānodrošina tiesības aizstāvēties un 

pārsūdzēt lēmumu saskaņā ar Kanoniskā tiesību kodeksa normām.  

 

IV DAĻA 

AMATPEPRSONAS UN PALĪGPERSONĀLS 

20. Vispārējās norādes 

1. Institūta vadības un ekonomisko jautājumu risināšanā vadībai palīdz amatpersonas un 

palīgpersonāls.  

2. Institūta amatpersonas ir studiju programmu direktors, bibliotēkas vadītājs un ekonoms.  

3. Palīgpersonāla tiesības un pienākumus nosaka Institūta Nolikuma īstenošanas noteikumi un darba 

līgums.  

21. Studiju programmu direktors  

1. Studiju programmu direktors vada Institūta sekretariātu un atbild par arhīvu.  

2. Studiju programmu direktoru amatā ieceļ moderators, pamatojoties uz direktora ieteikumu. Savus 

pienākumus studiju programmu direktors veic piecus gadus un var tikt apstiprināts amatā atkārtoti.  

3. Studiju programmu direktora pienākumi:  

a) izpildīt moderatora, Institūta padomes un direktora rīkojumus;  

b) saņemt un pārbaudīt studentu imatrikulācijas dokumentus, kārtot dokumentus, kas ir 

saistīti ar eksāmeniem un citiem akadēmiskās dzīves aspektiem;  
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c) glabāt arhīvā oficiālos Institūta dokumentus, apstiprināt tos un apliecināt to autentiskumu 

ar personīgo parakstu;  

d) izdarīt izmaiņas reģistros un dokumentos, kas attiecas uz studentu imatrikulāciju, 

eksāmeniem, kursiem un diplomiem;  

e) sastādīt Institūta gada plānu, studiju kalendāro plānu, lekciju un eksāmenu sarakstu, kā arī 

aizpildīt apliecības un sertifikātus;  

f) veikt sekretāra pienākumus Institūta padomē un sagatavot attiecīgos protokolus.  

4. Studiju programmu direktoram var palīdzēt direktora apstiprināts palīgs.  

 

22. Bibliotēkas vadītājs 

1. RARZI ir sava bibliotēka ar specializāciju reliģijas un reliģijas pedagoģijas zinātnēs. RARZI 

studenti var izmantot arī Rīgas Teoloģijas institūta bibliotēku. 

2. Bibliotēkas vadītāju amatā ieceļ direktors. Bibliotēkas vadītājam darbā var palīdzēt bibliotekārs.  

3. Grāmatu un preses izdevumu iepirkumu plānošanu Institūtā palīdz veikt komisija, kuru veido:  

a) bibliotēkas vadītājs;  

b) divi Institūta padomes nozīmēti pastāvīgie docētāji.  

23. Ekonoms 

1. Ekonoms veic sekretāra pienākumus Administrācijas padomē.  

2. Ekonomu amatā ieceļ moderators. Savus pienākumus ekonoms veic piecus gadus un var būt 

apstiprināts amatā atkārtoti.    

3. Ekonoma pienākumi:  

a) risināt Institūta ekonomiskos jautājumus, kas ir saistīti ar plānojamo budžetu;  

b) sagatavot pārskatus;  

c) sniegt Administrācijas padomei nepieciešamo informāciju par budžetu un bilanci.  

4. Ekonomam var palīdzēt direktora apstiprināts palīgs.  

24. Studijas 

1. Institūta studijas ir sadalītas divu ciklu studiju programmās. Trīsgadīgā studiju cikla mērķis ir 

humanitāro zinātņu bakalaura grāda reliģijas zinātnēs iegūšana. Divgadīgā studiju cikla mērķis ir 

licenciāta (maģistra) grāda reliģijas zinātnēs iegūšana.   

 Pirmajā ciklā tiek apgūtas teoloģijas un filozofijas pamatdisciplīnas. 
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 Otrajā ciklā tiek apgūtas galvenokārt tās disciplīnas, kas ir raksturīgas konkrētajai 

specializācijai.  

2. Institūts piedāvā šādus specializācijas virzienus: pedagoģiski didaktisko un garīgi pastorālo.  

3. Institūta studiju pirmā cikla laikā tiek apgūtas šādas pamatdisciplīnas:  

 filozofijas vēsture;  

 sistemātiskā filozofija;  

 Svētie Raksti;  

 fundamentālā teoloģija;  

 dogmatiskā teoloģija;  

 morālā un garīgā teoloģija;  

 liturģika;  

 patroloģija un Baznīcas vēsture;  

 pastorālā teoloģija; 

 pasaules reliģiju vēsture; 

 Baznīcas kanoniskās tiesības.  

4. Otrā cikla laikā papildus kursiem, kuri attiecas uz iepriekšējā apakšpunktā minētajām 

disciplīnām, īpaši teoloģiskajām, kā arī semināriem, izvēles kursiem un praksēm, tiek piedāvāti 

kursi, kas ir saistīti ar specializācijas virzienam raksturīgām disciplīnām. 

Pedagoģiski didaktiskās specializācijas virziens: 

 izglītības filozofija un pedagoģiskās domas attīstības vēsture; 

 speckursi Svētajos Rakstos, dogmatiskajā teoloģijā, morālteoloģijā; 

 starpreliģiju dialogs;  

 fizioloģija un veselības mācība;  

 metodoloģija un nozares zinātniski pētnieciskās metodes; 

 skolvadība; 

 reliģijas socioloģija un komunikācija; 
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 nozares informācijas tehnoloģijas; 

 vispārējā, reliģijas un katehēzes pedagoģija; 

 nozares psiholoģija;  

 audzināšanas teorija un metodika; 

 skolas didaktika; 

 vērtīborientējošo priekšmetu mācīšanas metodika.  

Garīgi pastorālās specializācijas virziens: 

 speckursi Svētajos Rakstos, dogmatiskajā teoloģijā, morālteoloģijā, pastorālajā 

teoloģijā, garīgās dzīves teoloģijā un filozofijā; 

 starpreliģiju dialogs;  

 fizioloģija un veselības mācība;  

 metodoloģija un nozares zinātniski pētnieciskās metodes; 

 pastorālās teoloģijas praktiskie aspekti; 

 garīgā vadība; 

 pastorālā komunikācija; 

 nozares informātikas tehnoloģijas; 

 nozares psiholoģija. 

25. Lekcijas un to apmeklējums 

1. Studenta pienākums ir apmeklēt lekcijas un kārtot eksāmenus studiju plānā paredzētajos 

priekšmetos.  

2. Lekcijas drīkst apmeklēt tikai Institūtā uzņemtie studenti. Lekciju apmeklējums ir obligāts. Lai 

students varētu kārtot eksāmenu attiecīgajā priekšmetā, jāapmeklē vismaz divas trešdaļas no 

attiecīgā kursa lekcijām.  

 

V DAĻA 

EKSĀMENI UN AKADĒMISKIE GRĀDI 

26. Eksāmeni 
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1. Eksāmenus drīkst kārtot tikai Institūtā uzņemtie studenti pēc kursu noklausīšanās, kuros studenti 

ir pieteikušies eksāmenam. Pie eksāmenu kārtošanas tiek pielaisti tie studenti, kuri ir izpildījuši 

visas prasības, kas attiecas uz konkrētā studiju cikla imatrikulētajiem studentiem, vai ir saņēmuši 

direktora atļauju.  

2. Eksāmeni notiek rudens, ziemas, pavasara un vasaras sesijās. Ja ir pamatots iemesls, izņēmuma 

gadījumos direktors var atļaut kārtot eksāmenu ārpus minētā laika.  

3. Eksāmeni tiek vērtēti desmit ballu sistēmā. Zemākā pieļaujamā atzīme ir četras balles. 

27. Akadēmiskie grādi 

1. Imatrikulētie studenti pirmā studiju cikla noslēgumā iegūst bakalaura grādu reliģijas zinātnēs, ko 

piešķir Fakultāte. Akadēmiskais grāds tiek piešķirts studentiem, kuri nokārto visus studiju plānā 

paredzētos eksāmenus, apliecina vienas svešvalodas zināšanas, izstrādā un publiski aizstāv 

bakalaura darbu un nokārto noslēguma eksāmenu pēc Fakultātes padomē apstiprinātām tēzēm, ko 

vērtē trīs Institūta docētāju komisija Fakultātes dekāna vai viņa delegāta vadībā.  

2. Imatrikulētie studenti otrā studiju cikla noslēgumā iegūst licenciāta (maģistra)  akadēmisko grādu 

reliģijas zinātnēs izvēlētajā specializācijā, ko piešķir Fakultāte. Licenciāta grāds tiek piešķirts 

studentiem, kuri nokārto visus studiju plānā paredzētos pārbaudījumus un gala eksāmenu, proti, 

publiski aizstāv maģistra darbu, tādējādi apliecinot izvēlētajā specialitātē iegūto kompetenci un divu 

svešvalodu zināšanas.  

3. Eksāmenu komisija licenciāta (maģistra) akadēmiskā grāda reliģijas zinātnēs piešķiršanai sastāv 

vismaz no trim Institūta docētājiem.  

4. Gala atzīme, saskaņā ar Fakultātes normām, tiek rēķināta, ņemot vērā studiju kursu atzīmes, tēžu 

eksāmena, bakalaura vai maģistra darba aizstāvēšanas atzīmi. 

 

VI DAĻA 

EKONOMISKĀS JOMAS ADMINISTRĒŠANA 

28. Ekonomiskās jomas administrēšana 

1. Institūta ekonomisko administrēšanu veic Administrācijas padome ar ekonoma starpniecību.  

2. Ekonomiskās administrēšanas ārkārtas jautājumu risināšana ir moderatora kompetencē, kura 

pienākumos ietilpst arī bilances un budžeta apstiprināšana.  

3. Līdzekļus Institūta ekonomiskai vadībai nodrošina:  

a) Latvijas Katoļu bīskapu konference;  

b) Administrācijas padomes noteiktā studiju maksa;  

c) citas iemaksas, dāvinājumi un ziedojumi. 
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BEIGU NORĀDES 

1. Vienošanās starp Institūtu un Rīgas Metropolijas kūriju, kas piešķir Institūta vajadzībām telpas, ir 

noteikta atsevišķā dokumentā.  

2. Iespējamie RARZI Nolikuma grozījumi, kurus apstiprina moderators, jāiesniedz izvērtēšanai 

Fakultātei, kura tos nodos ratificēšanai Katoliskās izglītības kongregācijā.  

3. Neskaidrību vai Nolikumā neapskatītu jautājumu gadījumā tiek piemērotas universālās un 

partikulārās Kanonisko tiesību kodeksa normas.  

4. Nolikums stājas spēkā pēc tā apstiprināšanas Katoliskās izglītības kongregācijā. 

Pārejas noteikums 

(Nosacījumi pārejai no četru gadu studijām uz piecu gadu studijām) 

Studenti, kuri ir ieguvuši akadēmiskos grādus – “Profesionālais bakalaurs reliģijā ar filozofijas, 

ētikas un ticības mācības skolotāja kvalifikāciju” vai “Otrā līmeņa profesionālā izglītība reliģijā ar 

ētikas un ticības mācības skolotāja kvalifikāciju” atbilstoši iepriekšējai studiju kārtībai un kuri 

atbilst noteiktajām uzņemšanas prasībām, var tikt uzņemti saskaņā ar jauno studiju kārtību pēc īpaša 

plāna, ko nosaka direktors, kurš, uzklausījis Institūta padomes viedokli, ņemot vērā studenta 

iepriekšējās studijas, nosaka priekšmetus un eksāmenus, kuri jau tiek ieskaitīti, kā arī apmeklējamos 

kursus. Studentiem, kuri bija uzņemti Institūtā saskaņā ar iepriekšējo studiju kārtību un ir 

nokārtojuši dažus eksāmenus, bet nav ieguvuši akadēmiskos grādus, tiks piemērota 18.3. punktā 

norādītā kārtība. 

Nolikumu apstiprinājusi Latvijas Katoļu bīskapu konference 2009. gada 3. martā. 

   

Rīgas metropolīts - arhibīskaps 

Jānis kardināls Pujats, 

RARZI moderators un 

Latvijas Katoļu bīskapu konferences vadītājs  

 

 

 

 

 

 

 



 54 

2. pielikums. 

 

RĪGAS AUGSTĀKĀ RELIĢIJAS ZINĀTŅU INSTITŪTA 

 NOLIKUMA ĪSTENOŠANAS NOTEIKUMI 

(REGOLAMENTO) 

Institūts un Fakultāte, kurai tas ir pievienots 

 (Nolikums, Preambula)  

 

1.  Katoļu Baznīcas Rīgas Metropolija 

Institūta moderators ir Rīgas arhibīskaps Zbigņevs Stankevičs, kurš pārstāv Latvijas Katoļu 

bīskapu konferenci un īsteno Institūta juridisko pārraudzību. 

 

2. Attiecības ar Fakultāti 

Attiecības starp Institūtu un Laterāna Pontifikālās universitātes (LPU) Teoloģijas fakultāti 

(Fakultāte) nosaka vienošanās, ko puses parakstījušas brīdī, kad Institūts tika pievienots Fakultātei, kā 

arī Katoliskās izglītības kongregācijas normas. 

 

I. DAĻA 

 

3. Pamatprincipi un mērķi 

1. Mērķu sasniegšanai RARZI cieši sadarbojas ar LPU filiāli Rīgas Teoloģisko institūtu 

(turpmāk RTI), ar kuru 2011. gadā 30. augustā tika noslēgts līgums, kas regulē sadarbību šajās 

jomās:  

a) docētāju apmaiņa izglītības procesa norisē (īstermiņa un ilgtermiņa); 

b) sadarbība studiju programmu īstenošanā; 

  c) zinātnisko konferenču organizēšanā; 

  d) teoloģiski izglītojošā žurnāla “Terra Mariana” izdošanā; 

e) kultūras pasākumu rīkošana atbilstoši RARZI un RTI specifikai; 

f) Katoļu studentu dienu organizēšanā; 

g) kopīgās RARZI un RTI bibliotēkas izmantošanā, kas atrodas Rīgā, Katoļu ielā 16;                                                                              

2. RARZI var noslēgt sadarbības līgumus ar citām augstākās izglītības iestādēm ar RARZI 

Vadītāja un Laterāna Pontifikālās universitātes Teoloģijas fakultātes piekrišanu. 

 

4. Katehēzes metodiskais centrs 

1. Institūtā darbojas Katehēzes metodiskais centrs, kas izstrādā mācību līdzekļus skolām un  

draudzēm un piedāvā metodiskos materiālus studentiem, ētikas un ticības mācības skolotājiem un 

draudzēm. 

2. Katehēzes metodiskā centra vadītāju ieceļ moderators, pamatojoties uz direktora  

ieteikumu.  

3. Katehēzes metodiskā centra vadītājs atbild par Katehēzes metodisko centra izdoto 

materiālu saturu un metodisko bāzi, kā arī konsultē studentus un skolotājus ētikas un kristīgās 

(ticības) mācības mācīšanas metodikā un izsniedz lietošanā nepieciešamos metodiskos līdzekļus. 

4. Katehēzes metodiskā centra uzdevumi ir: 

a) veicināt studentu zinātnisko darbību, plānojot un izstrādājot zinātniskus pētījumus 

reliģijas pedagoģijas un psiholoģijas, kristīgās (ticības) mācības, ētikas un katehēzes 

metodikas nozarēs; 

b) izstrādāt un pilnveidot katehēzei nepieciešamo metodisko nodrošinājumu (mācību 

programmas, mācību grāmatas un metodiskos palīglīdzekļus); 
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c) sadarboties ar Latvijas un ārvalstu līdzīga profila augstāko mācību iestāžu 

metodiskajiem centriem; 

d) piedalīties kristīgās mācības un kristīgās ētikas standartu, mācību programmu un 

mācību līdzekļu izstrādē valsts skolām. 

 

5. RARZI izdevniecības birojs 

1. RARZI izdevniecības birojs sekmē Institūta mērķu sasniegšanu, īpaši katolisko izglītību 

un kristīgo formāciju.  

 2. Biroja vadītāju amatā ieceļ moderators pēc konsultācijas ar Institūta padomi un direktora 

ieteikumu. Vadītājam darbā var palīdzēt palīgs. 

 3. Vadītājs: 

  a) plāno un organizē grāmatu izdošanu kopā ar komisiju, kurā ietilpst direktors, 

vicedirektors un divi bibliotēkas grāmatu un preses plānošanas komisijas pastāvīgie docētāji; 

  b) organizē grāmatu un publikāciju izplatīšanu un realizāciju; 

  c) akadēmiskā gada beigās atskaitās Institūta padomei par paveikto darbu.  

 

II. DAĻA 

Direktors un vicedirektors 

(Nolikums, 7.-8.) 

 

6. Direktora nominēšana 

1. Direktora nominēšana jāveic līdz tā akadēmiskā gada aprīļa beigām, kurā beidzas 

iepriekšējā direktora piecu gadu mandāts. 

2. Nominēšanas kārtība: 

 a) Institūta padome tekošā akadēmiskā gada novembra sēdē aizklātā balsojumā izvirza 

trīs kandidātus direktora amatam no pastāvīgo docētāju vidus, kuri ar sekretāra 

starpniecību tiek paziņoti moderatoram; 

 b) moderators, piešķirot nulla osta trim direktora amatam izvirzītajiem docētājiem, 

informē par to Fakultātes dekānu (Nolikums, 6.2.a); 

c) direktoru amatā ieceļ Laterāna universitātes kanclers pēc Fakultātes padomes pozitīva  

atzinuma un moderatora nulla osta (piekrišana) saņemšanas (Nolikums, 4.c). 

3. Direktora piecu gadu mandāts stājas spēkā ar jūnija docētāju kolēģijas sēdi. 

 

7. Darba pārtraukšana un atkāpšanās no amata 

1. Ja direktors atsakās un atkāpjas no amata, moderators, pieņēmis šo atkāpšanos, astoņu dienu 

laikā sasauc Institūta padomes sēdi, lai uzsāktu jauna direktora nominēšanas gaitu. Nominācija 

stājas spēkā saskaņā ar 3. punktā minētajiem nosacījumiem un tai jānotiek iespējami īsā laikā. 

Jaunais direktors paliek amatā līdz iepriekšējā direktora piecu gadu mandāta termiņa beigām.  

 

8. Vicedirektors 

 Vicedirektoru amatā ieceļ moderators jaunā direktora piecu gadu mandāta termiņa sākumā, 

saskaņojot to ar direktoru. Vicedirektors pilda šo pienākumu līdz jaunā direktora iecelšanai 

(Nolikums, 8.2.). 

Vicedirektors cieši sadarbojas ar direktoru un ir pilnvarots aizvietot direktoru viņa prombūtnes 

laikā. 
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III. DAĻA 

Institūta padome  

(Nolikums, 9.) 

 

9. Docētāju pārstāvji 

1. Divi ārkārtas docētāju pārstāvji Institūta padomē tiek ievēlēti uz trim gadiem (Nolikums, 

9.2.).  

2. Pārstāvju ievēlēšanai jānotiek docētāju kolēģijas sēdē tā gada jūnijā, kurā beidzas 

iepriekšējo pārstāvju mandāts. Šajās vēlēšanās, kuras attiecas tikai uz ārkārtas docētājiem (docente 

non stabile), piedalās tikai ārkārtas docētāji. 

3. Gadījumā, ja Institūta padomē ievēlētais docētājs netiek apstiprināts akadēmiskā amatā 

Institūta padomes trīs gadus ilgā mandāta periodā vai arī pārtrauc darbu, tad viņa vietā stājas tas 

docētājs, kurš vēlēšanās saņēmis sekojošo lielāko balsu skaitu. Ja šāda kandidāta nav, tiek 

organizētas jaunas vēlēšanas, kurām jānotiek docētāju kolēģijas sēdē pirms jaunā akadēmiskā gada 

sākuma.  

 

10. Studentu pārstāvji 

 Katru gadu divi studentu pārstāvji tiek ievēlēti Institūta padomē pēc normām, kuras kursu 

vecākie saskaņo ar administrāciju. Vēlēšanas notiek līdz 15. novembrim.  

 

11. Sēdes 

1. Institūta padomes kārtējās sēdes notiek trīs reizes gadā (Nolikums, 9.4.): augustā, martā un 

maijā. 

2. Augusta sēdē tiek veidotas komisijas (Nolikums, 9.3.d), tiek sadalīti citi gada pienākumi, 

un gados, kad tas ir nepieciešams, tiek uzsākta jauna direktora nominēšanas gaita. 

3. Marta sēdē tiek izteikts vērtējums par nākamajam akadēmiskajam gadam piedāvātajām 

ārkārtas docētāju nominācijām, kā arī tiek sniegtas pirmās orientējošās norādes nākamā akadēmiskā 

gada organizēšanai.  

4. Maija sēdē tiek apstiprināts jaunā akadēmiskā gada kursu galīgais saraksts un jaunā 

akadēmiskā gada kalendārais plāns. Gados, kad tas tiek pieprasīts, padome apstiprina Direktora 

sastādīto piecu gadu atskaiti.  

 

12. Komisijas 

 Institūta padome var uzticēt (Nolikums, 9.3.d) komisijām, kuras sastāv tikai no docētājiem 

vai no docētājiem un studentiem, kā arī atsevišķiem delegātiem, uzdevumus, kuri saistās ar Institūta 

darbības uzlabošanas un pētnieciskā darba (konferences, sanāksmes, starpdisciplīnu tikšanas, 

studiju semināri utt.) iniciatīvu rosināšanu. Atsevišķiem docētājiem var uzticēt pienākumu inspicēt 

tai pašā disciplīnā strādājošo docētāju darbu. 

 

13. Žurnāla „Terra Mariana” redakcijas direktors un padome 

 Institūta padome saskaņā ar Rīgas Teoloģijas institūtu uz trīs gadiem nominē žurnāla “Terra 

Mariana” redaktoru un redakcijas padomi, kuri darbojas pēc atbilstošām normām.  

 

14. Lēmumi 

 Institūta padomes lēmumi iegūst spēku, ja to pieņemšanā piedalās lielākā daļa padomes 

locekļu. 
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IV. DAĻA 

Direkcijas padome  

(Nolikums, 7.7) 

15. Direkcijas padomes locekļi 

1. Divi direkcijas padomes locekļi tiek ievēlēti no pastāvīgo docētāju vidus maija mēneša 

Institūta padomes sēdē pirms jaunā direktora stāšanās amatā. 

2. Direkcijas padomes locekļi tiek ievēlēti uz pieciem gadiem; viņu ievēlēšana sakrīt ar 

direktora mandāta sākumu. Direkcijas padomes locekļi var tikt ievēlēti atkārtoti. 

 

16. Sēdes 

1. Direkcijas padomes locekļi tiekas trīs reizes gadā. Tikšanās parasti notiek novembrī, martā 

un maijā.  

2. Novembra sēdē padome apspriež studentu jautājumus un priekšlikumus.  

3. Marta sēdē padome izskata priekšlikumus par ārkārtas docētāju (docente non stabile) 

iecelšanu amatā nākamajā akadēmiskajā gadā. 

4. Maija sēdē padome sastāda ārkārtas docētāju sarakstu, kuru iesniedz Institūta padomē. Šajā 

sēdē tiek apstiprināta arī gada atskaite, kuru direktors sūta Fakultātei (Nolikums, 7.6). Turklāt 

gadījumos, kad tas ir paredzēts, direkcijas padome apspriež direktora sagatavoto piecu gadu atskaiti. 

 

17. Lēmumi 

Direkcijas padomes lēmumi stājas spēkā, ja to pieņemšanā piedalās lielākā daļa padomes 

locekļu. 

 

 

 

 

 

 

 

V. DAĻA 

Administrācijas padome  

(Nolikums, 10.) 

 

18. Nominēšana 

 Administrācijas padomes locekļus nominē moderators, pamatojoties uz Institūta padomes 

ieteikumu. 

 

19. Sēdes 

Padomes locekļi tiekas divas reizes gadā (Nolikums, 10.4.): oktobrī un jūnijā, lai sastādītu 

attiecīgu budžetu un gada pārskatu.  

 

20. Lēmumi 

Padomes lēmumi stājas spēkā, ja to pieņemšanā piedalās padomes locekļu lielākā daļa.  

 

VI. DAĻA 
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Docētāji  

(Nolikums, 12.-17.) 

 

21. Zinātnisko darbu publikācijas 

Institūts atbalsta docētāju zinātnisko darbu publicēšanu ar mērķi veicināt viņu didaktisko un 

zinātnisko darbību.  

 

22. Nulla osta 

Kandidāta iecelšanai docētāja amatā ir nepieciešama viņa bīskapa (proprio ordinario) atļauja, 

kā arī Fakultātes nulla osta. Nulla osta paliek spēkā no gada uz gadu tik ilgi, kamēr netiek skaidri 

norādīts, ka tā tiek atcelta. Nulla osta ir jāatjauno gadījumā, ja notiek pāreja uz augstāku ieņemamo 

amatu (passaggio di qualifica). 

 

23. Ticības apliecinājums 

Ticības apliecinājumu parasti nolasa direktors visu docētāju vārdā Svētās Mises laikā, ar kuru ik 

gadus tiek atklāts jaunais akadēmiskais gads. 

 

24. Pamatkursu pasniegšana 

Docētājs, kurš Institūtā strādā pirmo gadu, parasti nav tiesīgs vadīt pamatkursu. 

 

VII. DAĻA 

Pastāvīgie docētāji 

 (Nolikums, 13., 16.) 

 

25. Pienākumi 

 Pastāvīgajiem docētājiem (docente stabile) ir jālasa noteikts lekciju skaits un jābūt gatavam 

palīdzēt atsevišķiem studentiem studijās, pētnieciskajā darbībā un īpaši grāda iegūšanai paredzēto 

rakstisko darbu izstrādē. Tāpēc ikvienam no viņiem noteikts stundu skaits nedēļā ir jāpavada Institūtā, 

esot studentu rīcībā. 

 

26. Iecelšana pastāvīgā docētāja amatā 

1. Ākārtas docētājs, kurš vēlas kļūt par pastāvīgo docētāju, iesniedz rakstisku lūgumu 

moderatoram. Moderators to nodod Direkcijas padomes vērtējumam, kura sniedz ieteikumus Institūta 

padomei. Institūta padome izlemj, vai lūgt moderatoru pieprasīt nulla osta saņemšanu no Fakultātes 

un iecelt pasniedzēju pastāvīgā docētāja amatā (sal. Nolikums, 13.7.).  

 2. Lūgumam jāpievieno: 

a) CV, kurā norādīti akadēmiskie un ekleziālie amati; 

b) attiecīgajā disciplīnā (kurā vēlas būt pastāvīgais docētājs) iegūta doktora grāda vai tam 

pielīdzināma grāda kopija (apstiprinājums); 

c) zinātnisko publikāciju saraksts, pievienojot to publikāciju kopijas, kuras veiktas pēdējos 

piecos gados.  

 

27. Amata zaudēšana, bezalgas atvaļinājums un atstādināšana no amata 
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1. Pastāvīgā docētāja atstādināšanu no amata, par ko ir runa Kanonisko tiesību kodeksa 1333. 

kanonā, pamato un izlemj moderators, kurš var rīkoties, atsaucoties uz docētāja prasību vai pēc paša 

ierosmes; lēmums paliek spēkā tik ilgi, kamēr ir spēkā dotie apstākļi.  

2. Atstādināšana no amata neizslēdz iespēju, ka pēc apstākļu noskaidrošanas docētājs turpina 

mācīt Institūtā kā ārkārtas docētājs vai viesdocētājs. Taču šāda nominācija ir jāatjauno katru gadu. 

3. Pastāvīgais docētājs var lūgt moderatoram bezalgas atvaļinājumu (periodo di aspettativa), 

kura maksimālais ilgums ir trīs gadi; ja pēc trim gadiem viņš neatsāk pasniegšanas darbu, zaudē 

pastāvīgā docētāja amatu. Bezalgas atvaļinājuma laikā docētājs nevar būt tās padomes loceklis, kurā 

tas ir likumīgi iekļauts. Ja students ir apmeklējis šāda docētāja lekcijas, direktors izlemj, vai īpašos 

gadījumos students var kārtot pie viņa eksāmenu.  

 

VIII. DAĻA 

Ārkārtas docētāji un asistenti  

(Nolikums, 14.,15.) 

  

28. Pienākumi 

Ārkārtas docētāji un viesdocētāji, kā arī asistenti ne tikai lasa lekcijas, bet arī palīdz studentiem 

mācību un pētnieciskajā darbā, bet jo īpaši akadēmiskā grāda iegūšanai paredzēto rakstisko darbu 

izstrādē. Ārkārtas docētāji vairākas stundas mēnesī veltī laiku individuālam darbam ar studentiem. 

 

29. Iecelšana amatā 

Institūta padome, balstoties uz Direkcijas padomes ieteikumu un saņēmusi nepieciešamo nulla 

osta, izsaka priekšlikumus moderatoram ārkārtas docētāju iecelšanai amatā (Nolikums, 14.2.). 

 

30. Saderība 

1. Akadēmiskā personāla loceklis var būt ārkārtas docētājs arī tajā gadījumā, ja ir pastāvīgais 

docētājs kādā Teoloģijas institūtā, Teoloģijas fakultātē vai Augstākajā reliģijas zinātņu institūtā. 

2. Viens docētājs var uzņemties pienākumu pasniegt Institūtā vairākas disciplīnas, ņemot vērā 

savu specializāciju, ja tas netraucē veikt normālu pasniegšanas darbu.  

 

31. Asistenti 

Asistentu iecelšanu amatā Direkcijas padomei ierosina pastāvīgais docētājs (Nolikums, 15.1.). 

Viņa iecelšana amatā notiek līdzīgi kā ārkārtas docētāju iecelšana amatā (Sal. Nolikums, 14.2.). 

 

32. Viesdocētāji 

Gadījumos, ja pastāvīgo docētāju vai ārkārtas docētāju skaits nav pietiekams, Institūts aicina 

darbā viesdocētājus. 

 

IX. DAĻA 

Docētāju kolēģija  

(Nolikums, 17.) 

 

33. Sēdes 

1. Institūta docētāji pilnsapulcēs parasti tiekas reizi gadā akadēmiskā gada noslēgumā. 

2. Sēdi sasauc un vada direktors (Nolikums, 7.3.), un tajā piedalās visi docētāji un asistenti, kuri 

strādā Institūtā tekošajā akadēmiskajā gadā.   
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3. Docētāju kolēģijas sēdēs nepieciešamības gadījumos tiek nozīmēti docētāju pārstāvji Institūta 

padomē. 

 

34. Citas tikšanās 

Lai veicinātu docētāju personiskos kontaktus, zinātnisko un didaktisko sadarbību, kā arī 

pasniegšanas satura un metožu koordinēšanu, bez pilnsapulcēm direktors pats vai ar sava delegāta 

starpniecību var organizēt tikšanās grupās.   

 

X. DAĻA 

Studenti 

 (Nolikums, 18.) 

 

35. Imatrikulācija 

1. Interesenti, kas vēlas būt imatrikulēti, izsludinātajā laikā augustā iesniedz direktoram uz 

Institūta veidlapas uzrakstītu lūgumu, tam pievienojot: 

 a) priesteri – sava bīskapa (proprio ordinario) rekomendāciju, semināristi – rektora 

rekomendāciju, pārējie – savas draudzes prāvesta vai citas ekleziālās autoritātes rekomendāciju; 

b) dokumentu par vidējo izglītību un atestāta pielikumu ar gada un eksāmenu atzīmēm (tikai 

imatrikulētajiem studentiem; ārkārtas un viesstudenti var iesniegt kopiju); 

c) vienu fotogrāfiju; 

d) jāiemaksā paredzētā summa dokumentu noformēšanai, kas neiestāšanās gadījumā netiek 

atmaksāta. 

2. Interesenti, kas tiek uzņemti kā viesstudenti vai klausītāji, norāda ne tikai kursus, kurus vēlas 

apmeklēt, bet arī eksāmenus, kurus vēlas kārtot. Atļauju kārtot eksāmenus dod direktors. 

Viesstudentiem ir iespējams studēt atsevišķos semestros. Šādā gadījumā viņi var apmeklēt kursus, 

kuri sākas attiecīgajā semestrī. 

3. Studenti, kuriem nav imatrikulācijai nepieciešamo izglītību apliecinošo dokumentu vai arī 

imatrikulācijas brīdī viņi nespēj iesniegt to oriģinālus, var būt uzņemti kā ārkārtas studenti un nevar 

iegūt akadēmiskos grādus. 

 

36. Imatrikulācijas atjaunošana 

Prasību atjaunot imatrikulāciju veic uz Institūta veidlapas. Tajā norāda: 

a) studiju gadu, kurā grib turpināt studijas; 

b) kursus, kurus vēlas apmeklēt; 

c) adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi. 

 

37. Termiņi 

1. Lūgumu imatrikulēties, kā arī atjaunot imatrikulāciju, ir jāiesniedz līdz 1. septembrim pirmajā 

semestrī vai 15. decembrim, lai atsāktu studijas otrajā semestrī. Viesstudentiem, kuri uzsāk studijas 

otrajā semestrī, uzņemšanas datums tiek norādīts kalendārajā plānā. 

2. Lūgumus, kas iesniegti pēc noteiktā datuma, direktors var pieņemt, taču ne vēlāk par 1. 

oktobri pirmajā semestrī un ne vēlāk par 1. februārī otrajā semestrī.  

 

38. Statusa maiņa 
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1. Viesstudents, kuram ir nepieciešamie studijas apliecinošie dokumenti, var kļūt par 

imatrikulētu vai ārkārtas studentu. Šādā gadījumā viņš saglabā iepriekšējos gados iegūtos rezultātus – 

eksāmenu vērtējumus. 

2. Pāreja no imatrikulēta vai ārkārtas studenta statusa uz viesstudenta statusu parasti nenotiek. 

Lēmumu šādā situācijā pieņem Direkcijas padome. Par imatrikulētu studentu var kļūt ārkārtas 

students, kas imatrikulācijas brīdī iesniedz sekretariātā vidusskolas studijas apliecinošus dokumentus 

(oriģinālus).  

 

39. Kredītpunktu apstiprināšana  

1. Students, kas veicis studijas citās ekleziālās vai valsts mācību iestādēs, imatrikulācijas brīdī 

var lūgt ieskaitīt, uzrādot attiecīgu dokumentāciju (apliecības oriģinālu, kā arī no annuārija izdrukātu, 

ar parakstu apstiprinātu studiju programmu, vajadzības gadījumā iztulkotu) – eksāmenu rezultātus 

Institūta studijām radniecīgos priekšmetos (Nolikums, 18.3.): pielīdzināt apmeklētos kursus, kārtoto 

eksāmenu atzīmes un citus pārbaudījumu rezultātus. Lēmumu pieņem direktors, novērtējis veikto 

studiju atbilstību Institūta studijām attiecībā uz lekciju skaitu, programmas un testu saturu. 

2. Students var saņemt daļēju pielīdzināšanu un var saņemt atļauju no direktora kārtot eksāmenu 

priekšmetā, kuru apmeklējis citā mācību iestādē. Šādā gadījumā viņam ir jātiekas ar konkrētā 

priekšmeta pasniedzēju, lai saskaņotu eksāmena programmu. 

3. Direktors, ņemot vērā citās mācību iestādēs iegūtos kredītpunktus, apgūtos kursus un 

nokārtotos eksāmenus, nosaka imatrikulācijas gadu, eventuāli atbrīvojot studentu no konkrētu lekciju 

apmeklēšanas.  

4. Eksāmenu pielīdzināšanā netiek ņemtas vērā šo eksāmenu atzīmes. Tādēļ vidējā atzīme tiks 

rēķināta, ņemot vērā tikai Institūtā iegūtās atzīmes. Nedrīkst ļaut kārtot gala eksāmenus bakalaura un 

maģistra akadēmisko grādu iegūšanai, pamatojoties tikai uz pielīdzinātajām atzīmēm. Direktors 

nosaka, kādi kursi studentam ir jāapmeklē, kādi eksāmeni Institūtā jānokārto, lai varētu tikt pielaists 

pie akadēmiskā grāda eksāmenu kārtošanas. 

 

40. Institūta atstāšana 

1. Studentam, kurš vēlas pārtraukt studijas Institūtā, kā arī rekomendācijas rakstītājam, kurš 

vēlas atsaukt studenta ieteikuma vēstuli, par to rakstiski jāziņo direktoram.  

2. Izstājoties no Institūta, students zaudē tiesības klausīties lekcijas un kārtot eksāmenus. Ja 

izstāšanās no institūta notiek līdz jaunā kalendārā gada sākumam, students var lūgt direktoram 

atmaksāt daļu no samaksātās administratīvās maksas.  

 

XI. DAĻA 

Dalība Institūta dzīvē  

(Nolikums, 19.) 

 

41. Studentu pašpārvalde 

Studentu dalību Institūta akadēmiskajā dzīvē un vadībā nosaka Studentu pašpārvaldes 

Nolikums, ko apstiprinājusi Institūta padome (Nolikums, 19.22.). 

 

42. Sanāksmes 

1. Studenti var pulcēties kopsapulcēs vai grupās (Nolikums, 19.2.). Kopsapulču ilgums semestrī 

parasti ir divas stundas; tāpat tikšanās grupās ilgst divas stundas.  

2. Sapulces, ja tās notiek lekciju laikā, jāapstiprina sekretāram, kurš par tām informēs attiecīgus 

pasniedzējus. 

3. Eventuālās ārkārtas sanāksmes lekciju laikā var notikt ar direktora atļauju. 
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4. Studentu kopsapulcēs parasti piedalās direktors vai viņa pilnvarota persona (Nolikums, 7.8.).  

 

43. Studentu pārstāvniecība 

1. Katra kursa studentu pārstāvji tiek ievēlēti akadēmiskā gada sākumā. 

2. Par pārstāvju ievēlēšanu Institūta padomē (Nolikums, 9.1.d) ir atbildīga Studentu pašpārvalde. 

3. Šīs vēlēšanas notiek līdz novembra mēneša beigām. 

4. Ievēlētie studenti par šo faktu informē studiju programmas direktoru. 

 

44. Katoļu studentu dienas 

Katrā akadēmiskajā gadā ir paredzētas Katoļu studentu dienas, kas tiek saskaņotas ar Sudentu 

pašpārvaldi un direktoru. Tā kā šīs dienas iekļaujas Institūta formācijas mērķos, tad šajās dienās 

lekcijas nenotiek. 

 

XII. DAĻA 

Amatpersonas un palīgpersonāls 

 (Nolikums, IV daļa) 

 

45. Nominācijas 

1. Studiju programmu direktoru, bibliotēkas vadītāju un ekonomu amatā ieceļ moderators 

(Nolikums, 21.2.; 22.2.; 23.2.). Studiju programmu direktora nominēšana notiek pēc Institūta 

direktora ieteikuma. 

2. Studiju programmu direktors rūpējas par attiecīgās studiju programmas īstenošanu. 

3. Studiju programmu direktors apkopo un analizē novērtēšanas anketas, semestra beigās 

prasa no docētājiem informāciju par kursu vai semināru realizēšanu un nepieciešamības gadījumā 

sniedz priekšlikumus Institūta padomei studiju kvalitātes celšanai. 

4. Studiju programmas direktors organizē docētāju lekciju inspicēšanu un savstarpējo 

hospitēšanu. 

 

 

 

46. Darba pārtraukšana 

1. Ja studiju programmu direktors vai ekonoms atsakās no saviem pienākumiem, moderators 

desmit dienu laikā nominē citu darbinieku saskaņā ar iepriekšējā punktā norādīto kārtību. 

Jaunieceltais darbinieks šo amatu pilda līdz iepriekšējās amatpersonas mandāta beigām. 

2. Ja nav iespējams atrast piemērotu kandidātu studiju programmu direktora amatam, viņu 

aizstāj docētājs, kuru direktors nozīmē ad actum. 

 

XIII. DAĻA 

Sekretariāts  

(Nolikums, 21.) 

47. Darba laiki 

Sekretariāts darbojas noteiktajos laikos, kas norādīti RARZI mājas lapā.  

 

48. Izziņas 

1. Izziņas par studenta akadēmisko situāciju tiek pieprasītas sekretariātā, iepriekš samaksājot 

administratīvo maksu. 
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2. Izziņas var tikt izsniegtas piecas dienas pēc prasības iesniegšanas un ne vēlāk kā mēnesi pēc 

tās. 

 

49. Vispārīgā informācija 

1. Akadēmiskā gada kalendārs, studiju programmas, bibliotēkas darba laiki, pasniedzēju adreses 

ir publicētas RARZI mājas lapā.  

2. Lekciju laikiem jābūt norādītiem uz ziņojumu dēļa. 

3. Eventuālās izmaiņas kalendārā, kā arī citi paziņojumi studentiem tiek laikus izlikti uz 

ziņojumu dēļa.  

4. Studentiem regulāri jāiepazīstas ar informāciju, kas izlikta uz ziņojumu dēļa. 

5. Steidzamu paziņojumu gadījumos sekretariāts var informēt arī ar kursu vecāko starpniecību. 

 

XIV. DAĻA 

Kalendārs, lekciju saraksts un to apmeklējums 

 

50. Akadēmiskais kalendārs 

1. Akadēmiskais gads sākas 1. septembrī un noslēdzas 31. augustā un parasti tiek atklāts 

septembra sākumā. 

2. Lekcijas parasti noslēdzas jūnijā. 

3. Akadēmiskā gada kalendāru publicē sekretariāts pēc tam, kad to ir apstiprinājusi Institūta 

padome (Nolikums, 9.3.a). Par eventuālām izmaiņām akadēmiskā gada kalendārā sekretariāts informē 

uz ziņojumu dēļa.  

 

51. Lekciju saraksts un izmaiņas 

1. Kursu lekcijas notiek saskaņā ar akadēmiskā gada kalendārā norādīto laiku. 

2. Par eventuālām izmaiņām akadēmiskā gada kalendārā un lekciju sarakstā sekretariāts informē 

uz ziņojumu dēļa.  

 

52. Apmeklējums 

1. Lekciju un citu akadēmisko aktivitāšu (sanāksmes, semināri, konferences utml.) apmeklējums 

ir obligāts (Nolikums, 25.1.,2.).  

2. Lai kurss tiktu ieskaitīts un lai students varētu kārtot tajā eksāmenu, ir nepieciešams, lai 

students būtu apmeklējis vismaz divas trešdaļas no lekcijām. 

3. Pasniedzējs kontrolē lekciju apmeklējumu veidā, kuru uzskata par piemērotāko. Pasniedzēji, 

izsniedzot konkrētajā kursā pieteikušos studentu sarakstu, kuru ik dienas sagatavo sekretariāts, tiek 

aicināti arī vākt parakstus, kas apliecina studenta klātbūtni. 

 

53. Atbrīvojums no lekciju kursu apmeklējuma 

1. No atsevišķu lekciju kursu apmeklējuma var atbrīvot direktors. Tas notiek šādā kārtībā: 

 a) imatrikulācijas brīdī students sekretariātā aizpilda attiecīgu veidlapu par atbrīvošanu no 

attiecīga lekciju kursa apmeklēšanas, kurā norāda iemeslus, kāpēc nevar apmeklēt lekcijas, kā arī 

pievieno šo faktu apliecinošus dokumentus; aizpildīto veidlapu students iesniedz direktoram;  

 b) izvērtējis studenta argumentus, direktors piešķir viņam dispensu un iesniedz viņa aizpildīto 

veidlapu sekretariātā; 

 c) sekretariāts, balstoties uz direktora norādēm, izsniedz studentam attiecīgu veidlapu par katru 

kursu, par kuru viņam ir piešķirta dispensa. Katru veidlapu ir jāparaksta attiecīgā kursa docētājam, 
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norādot papildinājumus programmai, kuri studentam, kurš neapmeklē lekcijas, jāņem vērā. Attiecīgi 

aizpildītu veidlapu atkal iesniedz sekretariātā noteikti pirms pieteikšanās eksāmenam.  

 2. Studentam, kas nav lūdzis atbrīvošanu no lekciju apmeklējuma vai arī nav apmeklējis divas 

trešdaļas no lekcijām neparedzētu iemeslu dēļ, bet vēlas kārtot eksāmenu, ir jālūdz atļauja direktoram. 

Ja direktors dod atļauju kārtot eksāmenu, studentam jālūdz attiecīgā kursa pasniedzējam eventuālus 

programmas papildinājumus (recenzijas, papildus testi, rakstu darbi, mācību tikšanās ar docētāju). 

 

XV. DAĻA 

Eksāmeni  

(Nolikums, 26.) 

 

54. Sesijas 

 Eksāmeni notiek pēc noklausītiem lekciju kursiem.   

 

55. Atļauja kārtot eksāmenus 

 1. Pieteikšanās pārbaudījumiem notiek akadēmiskā gada kalendārā norādītajā laikā.  

 2. Pārbaudījumus var kārtot tikai Institūtā uzņemtie studenti pēc kursu noklausīšanās, kuros 

studenti ir pieteikušies eksāmenam. Pie eksāmenu kārtošanas tiek pielaisti tie studenti, kuri ir 

izpildījuši visas prasības, kas attiecas uz konkrētajā studiju ciklā imatrikulētajiem studentiem, vai ir 

saņēmuši direktora atļauju. 

 3. Eksāmenu sarakstu parasti sastāda sekretāriāts. 

 

 

56. Eksāmenu kalendārs 

 1. Sekretariātā sastādītais eksāmenu kalendārs ir saistošs visiem studentiem. Eventuālas 

datuma izmaiņas kalendārā, kuras lūdz docētājs vai studenti, ir sekretariāta kompetencē.  

 2. Izmaiņas, kas saistās ar eksāmena kārtību, var veikt tikai ar ieinteresēto studentu un docētāja 

piekrišanu. 

 3. Docētājiem nav jāgaida uz to studentu ierašanos, kuri nav klātesoši eksāmena sākumā.   

 4. Students, kas pieteicies uz eksāmenu, bet nevēlas to darīt vai nevar ierasties uz eksāmena 

sākumu, paziņo par to sekretariātā vismaz 24 stundas pirms eksāmena sākuma, ņemot vērā 

sekretariāta darba laikus un brīvdienas. Studentiem, kuri nav izpildījuši šos noteikumus, ir jāmaksā 

papildus maksa.  

 

57. Eksāmenu norise 

1. Eksāmenu parasti pieņem kursa docētājs, kuram nepieciešamības gadījumā palīdz asistents, 

kuru norāda sekretariāts.  

2. Gadījumā, ja kursa docētāju aizstāj cits docētājs, eksāmenu pieņem jaunais docētājs par 

vielu, ko nolasījis iepriekšējais docētājs un kas ir norādīta gada kalendārā. Šādā gadījumā ir vēlama 

iepriekšēja saruna starp docētāju un studentiem par eksāmena norisi. 

3. Gan eksāmens, gan katrs rakstiskais darbs ir studenta individuālā darba pārbaude. Tādēļ 

netiek pieņemtas kolektīvas eksāmena formas. 

4. Eksāmena beigās docētājs (vai komisija) izsaka savu vērtējumu, ņemot vērā gan pārbaudes 

rezultātu, gan studenta dalību lekcijās un citās didaktiskās aktivitātēs. 

5. Eksāmena kārtošanas formu nosaka docētājs.  

 

58. Vērtējums 
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 1. Eksāmeni tiek vērtēti desmit ballu sistēmā. 

 2. Zemākā sekmīgākā atzīme eksāmenā ir četras balles. 

 

59. Studenta tiesības 

 1. Studentam ir tiesības iesniegt apelāciju par docētāja vērtējumu. Šādā gadījumā direktors 

nozīmē komisiju triju docētāju sastāvā, kas pieņem atkārtoto eksāmenu tās pašas sesijas laikā.  

 2. Ja students nav nokārtojis eksāmenu, viņš to var kārtot vēlāk, vienojoties ar docētāju par 

eksāmena laiku. 

 

60. Docētāja uzdevumi 

 1. Pārbaudījuma vērtējums tiek reģistrēts protokolā arī tai gadījumā, ja students nav pieņēmis 

atzīmi. 

 2. Docētājs aizpilda eksāmenu protokolu pilnīgā un salasāmā veidā. Protokolus līdz sesijas 

beigām ir jāiesniedz studiju metodiķim.  

 

61. Vieta 

 Eksāmeni notiek Institūta telpās. 

XVI. DAĻA 

Humanitāro zinātņu bakalaura grāds reliģijas zinātnēs  

(Nolikums, 24.1.) 

 

62. Akadēmiskā grāda piešķiršana 

 Noslēguma pārbaudījumus bakalaura grāda reliģijas zinātnēs, ko piešķir Fakultāte, drīkst 

kārtot imatrikulētie studenti, kas ir nokārtojuši visus trīsgadīgajā studiju ciklā paredzētos eksāmenus 

un apliecinājuši vienas svešvalodas zināšanas. 

 

63. Noslēguma pārbaudījumi 

 1. Noslēguma pārbaudījums bakalaura grāda reliģijas zinātnēs iegūšanai sastāv no divām 

daļām – rakstiskās un mutiskās. 

 2. Rakstiskais pārbaudījums tiek veikts studenta izvēlēta Institūta docētāja vadībā. 

 3. Lai students varētu piedalīties eksāmenu sesijā, kurā vēlas iegūt akadēmisko grādu, viņam 

vismaz trīs mēneši iepriekš jāiesniedz sekretariātā bakalaura darba shēma, ko parakstījis izvēlētais 

darba vadītājs. 

4. Bakalaura darbs sastāv vidēji no trīsdesmit lappusēm. Tam jābūt izstrādātam saskaņā ar 

RARZI studentu patstāvīgo darbu nolikumu un ievērojot zinātniskās metodoloģijas normas. 

Bakalaura darbu vērtē divi Institūta docētāji desmit ballu sistēmā. Šis vērtējums tiks ierakstīts 

curriculum un iekļauts gala vidējās atzīmes rēķināšanā. 

5. Bakalaura darbs jāiesniedz sekretariātā akadēmiskā gada kalendārā norādītajā laikā. 

6. Mutiskais noslēguma pārbaudījums bakalaura grāda reliģijas zinātnēs iegūšanai sastāv no 

īsas bakalaura darba aizstāvēšanas un mutiska eksāmena, kurā tiek aplūkota tēze, kuru students izvelk 

no Fakultātē apstiprinātā tēžu saraksta divdesmit četras stundas pirms eksāmena. Eksāmena laikā 

jautājumus var uzdot visi komisijas locekļi. Jautājumi var būt arī par citu tematu, pēc viņu izvēles. 

Eksāmens notiek komisijas priekšā, kuras sastāvu nosaka Nolikums (sal. Nolikums, 27.1.,3.). 

 

64. Vērtēšana 

1. Gala vērtējumā bakalaura grāda reliģijas zinātnēs iegūšanai tiek ņemts vērā: 

 a) trīsgadīgā studiju cikla laikā iegūtā vidējā atzīme veido 5/6 no gala atzīmes;  
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 b) mutiskā gala eksāmena atzīme veido 1/6 no gala atzīmes, tai skaitā arī bakalaura darba 

aizstāvēšanas vērtējums.  

 

XVII. DAĻA 

Profesionālais maģistra grāds reliģijas zinātnēs 

 (Nolikums, 24.1.) 

 

65. Uzņemšana 

 Noslēguma pārbaudījumu maģistra akadēmiskā grāda reliģijas zinātnēs, ko piešķir Fakultāte, 

drīkst kārtot imatrikulētie studenti, kas ir sekmīgi nokārtojuši visus divgadīgajā specializācijas studiju 

ciklā paredzētos eksāmenus un citas pārbaudes un ir apliecinājuši divu svešvalodu zināšanas. 

 

66. Eksāmens 

 1. Noslēguma pārbaudījums maģistra akadēmiskā grāda reliģijas zinātnēs iegūšanai sastāv no 

divām daļām – rakstiskās un mutiskās. 

2. Rakstiskais pārbaudījums (maģistra darbs) tiek veikts studenta izvēlēta Institūta docētāja 

vadībā. 

3. Maģistra darbs sastāv no vismaz simts lappusēm. Tam jābūt izstrādātam saskaņā ar 

noteiktajām metodoloģijas normām, un to vērtēs vēl divi docētāji, neskaitot darba vadītāju. 

4. Maģistra darba kopija, ko paraksta darba vadītājs un students, jāiesniedz sekretariātā 

akadēmiskā gada kalendārā noteiktajā termiņā. 

5. Mutiskais noslēguma pārbaudījums maģistra grāda iegūšanai sastāv no publiskas maģistra 

darba diskusijas un notiek komisijas priekšā, kuras sastāvu nosaka Nolikums (sal. Nolikums, 27.3.).  

 

67. Vērtēšana 

Gala vērtējumā maģistra grāda reliģijas zinātnēs iegūšanai tiek ņemts vērā: 

a) divgadīgā specializācijas studiju cikla laikā iegūtā vidējā atzīme, kas sastāda 2/3 no gala 

atzīmes; 

b) maģistra darba aizstāvēšanā iegūtā atzīme, kas sastāda 1/3 no gala atzīmes. 

 

 

 

 

Apstiprināts Institūta padomē 

Rīgā, 2011. gada 24. novembrī. 

 

 

 

 

3. pielikums 

Apstiprināts RARZI Institūta padomes sēdē 

2009. gada 26. augusta sēdē, prot. nr. 03.09. 

 

RARZI perspektīvās attīstības   plāns no 2010. līdz 2025. gadam 
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Vīzija :  

Mūsdienīga augstskola, kas, pamatojoties un tālāk attīstot katoliskās izglītības tradīcijas, 

veicinot kristīgo vērtību izplatību sabiedrībā un līdzdarbojoties evaņģelizācijā, dažādās studiju 

programmās sagatavo speciālistus reliģiski pedagoģiskajam un karitatīvajam darbam, dažāda veida 

kalpošanai īpaši katoļu draudzēs , izglītības iestādēs, sociāli karitatīvās iestādēs Latvijā, realizē 

mūžizglītības programmas, sekmē zinātniskus pētījumus reliģijas zinātnēs un to rezultātu 

publicitāti. 

 

 

Uzdevumi 2010. – 2015. 2015.- 2020. 2020.-2025. 

Studiju 

programmu 

tālāka attīstība 

Pastorālā konsultanta 

maģistra programmas 

izstrāde, realizācijas 

uzsākšana un 

akreditācija. 

2. līmeņa augst. prof. 

programmas pārveide 

par profesionālo 

maģistra programmu. 

 

Baznīcas mūziķa 2. 

līm. augst. prof. 

izglītības programmas 

izstrāde, realizācijas 

uzsākšana. 

  

Baznīcas mūziķa 

programmas 

akreditācija. 

 

Doktora programmas 

reliģiju zinātnēs 

izstrāde, realizācijas 

uzsākšana un 

akreditācija. 

Finansējums Latvijas Katoļu 

Baznīca 

Latvijas Katoļu 

Baznīca 

Latvijas Katoļu 

Baznīca 

Mūžizglītības 

programmu 

realizācija 

Kursi skolotājiem par 

kristīgās morāles 

jautājumiem. 

Kursi katehētiem. 

Rekolekcijas 

katehētiem. 

Ticības 

padziļināšanas 

programmas 

realizēšana draudzēs. 

Kursi pastorālajiem 

konsultantiem. 

Regulāra 

tālākizglītības kursu 

programma 

katehētiem. 

Sociāli karitatīvā 

darba pamatu kursi 

Rekolekcijas 

katehētiem un 

skolotājiem. 

Rekolekcijas drudžu 

darbiniekiem. 

Tālākizglītības kursi 

pedagoģijā, 

pastorālajā 

konsultēšanā un 

sociāli karitatīvajā 

darbā, jaunu 

mūžizglītības 

programmu izstrāde 

atbilstoši tirgus un 

sabiedrības prasībām. 

Finansējums Latvijas Katoļu 

Baznīca, ārvalstu 

katoļu fondu 

piesaistītie līdzekļi, 

dalībnieku 

līdzmaksājums 

Latvijas Katoļu 

Baznīca, dalībnieku 

līdzmaksājums 

Latvijas Katoļu 

Baznīca, dalībnieku 

līdzmaksājums 

Docētāju 

tālākizglītība, 

kvalifikācijas 

paaugstināšana 

Inovācijas augstskolu 

didaktikā;  

Angļu valodas kursi 

Lekcijas teoloģiskā 

antropoloģijā 

(vieslektori) 

Angļu valodas kursi 

(turpinājums) 

Inovācijas augstskolu 

didaktikā 

Teoloģija 

(vieslektori) 

Inovācijas augstskolu 

didaktikā 

Teoloģija  

( vieslektori) 

 Latvijas Katoļu 

Baznīca, ārvalstu 

katoļu fondu 

piesaistītie līdzekļi 

Latvijas Katoļu 

Baznīca 

Latvijas Katoļu 

Baznīca 

Zinātniski Starptautiski Publikācijas Terra Terra Mariana 
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pētnieciskā 

darbība 

recenzējama 

zinātniska žurnāla 

Terra Mariana 

izveide uz Ejiet  un 

māciet bāzes   

Studentu zinātnisko 

konferenču 

organizēšana Katoļu 

studentu dienu 

ietvaros. 

 

Mariana; regulāras 

starptautiskas 

zinātniskas 

konferences, ko 

organizē RARZI. 

piesaiste kādai no 

starptautiskām 

zinātniskajām datu 

bāzēm. Regulāras 

starptautiskās 

zinātniskās 

konferences, ko 

organizē RARZI, 

regulāras studējošo 

zinātniskās 

konferences 

(maģistrantu, 

doktorantu). 

Finanses Latvijas Katoļu 

Baznīca, ārvalstu 

katoļu fondu 

piesaistītie līdzekļi. 

Latvijas Katoļu 

Baznīca, ārvalstu 

katoļu fondu 

piesaistītie līdzekļi 

dalībnieku 

līdzmaksājums. 

Latvijas Katoļu 

Baznīca, ārvalstu 

katoļu fondu 

piesaistītie līdzekļi 

dalībnieku 

līdzmaksājums. 

Starptautiskā 

sadarbība 

Iesaistīties 

ERASMUS 

programmā, 

Noslēgt sadarbības 

līgumus ar 

augstskolām: 

Ružomberokas un 

Ļubļinas katoļu 

universitātēm; Asīzes 

ARZI un citām 

augstskolām. 

Iesaistīties studentu/ 

docētāju apmaiņas 

programmās 

Uzņemt ārvalstu 

(apmaiņas) studentus 

 

Papildināt sadarbības 

veidus ar 

starptautisko 

zinātniski pētniecisko 

sadarbību, ar 

universitātēm – 

sadarbība partneriem 

Finanses Latvijas Katoļu 

Baznīca. 

Latvijas Katoļu 

Baznīca, ERASMUS 

sadarbības partneri. 

Latvijas Katoļu 

Baznīca, ERASMUS, 

sadarbības partneri. 

Katehēzes 

metodiskā 

centra darbība 

Katehēzes darba 

burtnīcas izstrāde 

Videomateriālu 

sagatavošana 

katehēzei. 

Kristīgās iniciācijas 

programmas izstrāde 

un ieviešana 

Katehēzes 

programmu un 

metodisko materiālu 

izstrāde gatavojot 

katehumenus 

kristības, 

iestiprināšanas 

sakramentam un 

laulības sakramenta 

saņemšanai. 

Finanses Ārvalstu katoļu fondu 

piesaistītie līdzekļi. 

Ārvalstu katoļu fondu 

piesaistītie līdzekļi. 

Ārvalstu katoļu fondu 

piesaistītie līdzekļi. 

Bibliotēkas 

attīstība 

Grāmatu iegāde, 

elektroniskā kataloga 

izveide. 

Bibliotēkas telpu, 

lasītavas iekārtošana. 

 

 

Finanses Latvijas Katoļu 

Baznīca, ārvalstu 

katoļu fondu 

piesaistītie līdzekļi 

Latvijas Katoļu 

Baznīca, ārvalstu 

katoļu fondu 

piesaistītie līdzekļi 

 

Tehniskais un Abonēt vienu Abonēt vairākas Abonēt vairākas 
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informatīvais 

nodrošinājums 

zinātnisko datu bāzi, 

modernizēt datorklasi, 

Izveidot multimediju 

auditoriju. 

zinātniskās datu 

bāzes, ievietot datorus 

bibliotēkas lasītavā.   

zinātniskās datu 

bāzes, multimediju 

iekārtas uzstādīt visās 

auditorijās. 

 

Finanses Latvijas Katoļu 

Baznīca, ārvalstu 

katoļu fondu 

piesaistītie līdzekļi. 

Latvijas Katoļu 

Baznīca, ārvalstu 

katoļu fondu 

piesaistītie līdzekļi. 

Latvijas Katoļu 

Baznīca, ārvalstu 

katoļu fondu 

piesaistītie līdzekļi. 

Infrastruktūras 

attīstība 

Atrisināt jautājumu 

par RARZI 

pastāvīgām telpām 

(izdarot izvēli starp 

M. Pils 2, Katoļu 14, 

Vācieša 6 vai citām 

iespējām)  

Pārcelt institūta 

darbību uz vienām 

telpām, iekārtot tās 

atbilstoši RARZI 

prasībām. 

Veikt telpu 

renovāciju, iekārtot 

telpas atbilstoši 

RARZI vajadzībām, 

ieskaitot multimediju 

auditorijas. 

Izveidot un iekārtot 

mūsdienīgu 

augstskolas bibliotēku 

un mūsdienu 

prasībām atbilstošu 

konferenču zāli. 

Finanses Latvijas Katoļu 

Baznīca, ārvalstu 

katoļu fondu 

piesaistītie līdzekļi 

Latvijas Katoļu 

Baznīca, ārvalstu 

katoļu fondu 

piesaistītie līdzekļi 

Latvijas Katoļu 

Baznīca, ārvalstu 

katoļu fondu 

piesaistītie līdzekļi 

 

 

Darbības iekšējo un ārējo faktoru, stipro un vājo pušu , draudu un iespēju analīze (SWOT) 

 

Stiprās puses un iespējas: 

 

1. RARZI ir Laterāna Pontifikālās universitātes filiāle, kas akreditēta pie Svētā Krēsla ( 

Vatikānā) 

2. RARZI studiju kvalitāti garantē Laterāna Pontifikālās universitātes Teoloģijas fakultāte, kas 

veic akadēmisko pārraudzību 

3. RARZI ir vienīgā augstākās izglītība iestāde Latvijā, kas ļauj apgūt reliģijas zinātnes 

katoliskās tradīcijas gaismā gan konsekrētām personām, gan lajiem 

4. RARZI darbojas ciešā saistībā ar Latvijas Katoļu Baznīcu, kas sniedz RARZI vispusīgu 

atbalstu 

5. RARZI sadarbojas ar iespējamajiem absolventu darba devējiem 

6. RARZI izmanto ārvalstu līdzīga profila izglītības iestāžu pieredzi, veidojot starptautiskus 

kontaktus , organizējot docētāju apmaiņu. 

7. RARZI ir izveidota ciešā sadarbības ar RTI (otru katoļu augstākās izglītības iestādi, kas 

gatavo katoļu priesterus). 

8. RARZI izdod starptautiski recenzējamu zinātnisku žurnālu Terra Mariana. 

9. Ir augsti izglītots akadēmiskais personāls 

10. Sabiedrībā ir liela interese par reliģijas zinātnēm 

11. Izdevīga patreizējā institūta atrašanās vieta Rīgas centrā 

 

Vājās puses un riski 

 

1. Neatrisināts jautājums par RARZI pastāvīgām telpām, patreizējais izvietojums divās ēkās, 

telpu trūkums. 
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2. Savas specializētas bibliotēkas trūkums. 

3. Bibliotēka atrodas tālu no studiju norises vietas, tiek abonēta tikai viena zinātniskā datu 

bāze. 

4.  Regulāra finansējuma trūkums, kas ierobežo darba algu fondu un iespējas atbalstīt 

pētniecisko darbību. 

5. Institūta patstāvīgās pētnieciskās darbības vājums. 

6. Finansu trūkums studējošo atbalstam stipendiju veidā. 

7. Teoloģiskās literatūras trūkums latviešu valodā kā arī ierobežotās iespējas to tulkot un izdot. 

8. Starptautisko sakaru un starptautiskās docētāju un studentu apmaiņas iespēju ierobežotais 

apjoms. 
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4. pielikums 

 

RARZI kvalitātes vadības sistēma 
(Ar izmaiņām sakarā ar Regolamento apstiprināšanu) 

 

Darba saturs Mēneši Rezultātu izskatīšana 

09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 08 

Studiju programmu 

izpilde 

     C    C  Institūta padomē 

Stingrās uzskaites 

dokumentu glabāšana 

  A  A    A   Pakļautības kārtībā,  

Institūta padomē 

Akadēmiskā personāla 

darba kvalitāte 

  B,C      B,C  B, 

C 

Institūta padomē 

Studiju procesa 
organizēšana un norise 

C     C     C Direkcijas padomē 

Nodarbību inspicēšana A,B,C   3 x pārvēlēsanu periodā pie katra docētāja Direkcijas padomē 

Studentu nodarbību 

apmeklējums un 
akadēmiskā aktivitāte 

 M       M   Institūta padomē 

Bibliotekas darba 

kvalitāte 

  A, 

D 

    A, 

D 

   Direkcijas padomē 

Pētnieciskās darbības  
kvalitāte 

        A,B,C   Direkcijas padomē 

Studentu uzņemšana, 

Pārrunu organizēšana 

A,B, 

C,M 

         A,B, 

C,M 

Direkcijas padome, 

Institūta padome 

Katehēzes centra darbība A,B    A,B    A,B   Institūta padomē 

Prakses norise   B,C   B,C   B,C   Direkcijas padomē, 
Institūta padomē 

Izdevējdarbības analīze         A,B   Direkcijas padomē 

Infrastruktūras attīstība    A, 

S 

    A, 

S 

  Institūta padomē, 

Nodibinājuma valdē 

Darba drošības 

ievērošana 

A, 

S 

   A, 

S 

      Institūta padomē, 

Nodibinājuma valdē 

Iekšējās kārtības 

noteikumu ievērošana 

V V V V V V V V V V V Direkcijas padomē 

Perspektīvā plāna 

realizēšanas gaita 

        V   Instituta padomē 

Risku analīze         V   Direkcijas padomē 

Kvalitātes vadības 
sistēmas darbības analīze 

        V   Institūta padomē 

 

 

Tabulā lietotie apzīmējumi: 

 

A – institūta direktors 
B – vicedirektors 

C - programmas direktors 

D - bibliotēkas vadītājs 
M - studiju metodiķis 

S – saimniecības vadītājs  

V- viss administratīvais personāls 
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5. pielikums. 

 

 

 

 

 

 

STUDENTU  PĒTNIECISKIE  DARBI 

NOLIKUMS  UN  METODISKIE  NORĀDĪJUMI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Apstiprināts 2011. gada 4. februārī  

 RARZI Padomes sēdes prot. nr. 01/11 

 

 

RARZI direktora p.i. ____________________________    

(Aleksandrs Stepanovs) 
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Godātais student! 

Jūsu rokās pašlaik atrodas Nolikums, kas ir RARZI docētāju kopīgs veltījums saviem studentiem ceļā 

uz pētnieciskiem un pat zinātniskiem domu plašumiem. Būsim gandarīti, ja šis dokuments Jums palīdzēs labi 

un pārliecinoši aizstāvēt savu bakalaura vai maģistra darbu un sniegs vēlmi tālākām studijām doktorantūrā, 

kā arī turpmākajā dzīvē iegūt dziļāku patiesības izzināšanas prieku.  

Lai Jums veicas!     
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1. PĒTNIECISKIE DARBI 

1. Eseja 

Eseja ir studenta patstāvīgs rakstu darbs. Balstoties uz zināšanām attiecīgajā zinātņu nozarē, 

students aplūko kādu tematu, lai parādītu savu spēju loģiski un skaidri apkopot un izklāstīt savas 

domas atbilstošajā zinātņu jomā. Eseja veicina studenta izteikšanos un brīvu domas izklāstu, parāda 

zināšanu dziļumu un kompetenci. Students apliecina, ka prot izmantot vajadzīgo literatūru. 

Eseja tiek izstrādāta kādu studiju kursa ietvaros. Divu kredītpunktu studiju kursā docētājs 

var paredzēt 1 - 2 esejas. Tās apjoms 5 - 6 lpp. datorrakstā atbilstoši šī Nolikuma prasībām. Esejas 

noformējums uz A4 formāta lapām ar titullapu (sk. 1. pielikumu). 

Eseja sākas ar īsu ievadu, kurā paskaidrots, kāda tēma tiks apskatīta, kādā veidā un kādā 

secībā. Pēc tēmas iztirzāšanas seko esejas noslēgums, kurā tiek apkopotas galvenās domas un 

secinājumi. Darba beigās tiek pievienots izmantotās literatūras saraksts atbilstoši šī Nolikuma 

norādījumiem. 

2. Referāts 

Referāts ir patstāvīgi sagatavots un pētnieciski ievirzīts rakstu darbs, kas publiski tiek 

prezentēts vai saskaņā ar docētāja prasībām iesniegts rakstveidā lekciju vai studiju semināra laikā. 

Referātā students parāda, ka, balstoties uz savām zināšanām  attiecīgajā zinātņu jomā un izmantojot 

nozaru literatūru, viņš spēj iedziļināties izvēlētajā vai piedāvātajā tēmā, to skaidri pamatot un 

izklāstīt, kā arī atbildēt uz jautājumiem. Studentam jāseko docētāja piedāvātajai pētniecības 

metodei, ja tāda tiek piedāvāta. 

Referāts tiek izstrādāts kāda studiju kursa vai studiju semināra ietvaros. Divu kredītpunktu 

studiju kursā vai seminārā docētājs var paredzēt 1 - 2 referātus. Katra referāta apjoms atbilsts 5 - 6 

lpp.. Referāts tiek novērtēts, balstoties uz saturu un prezentāciju. Referāta struktūru veido: titullapa 

(sk. 1. pielikumu), ievads, pētījuma plāns, temata izklāsts, nobeigums un literatūras saraksts (sk. 

noformējumu 14. lpp.).  

 

3. Studiju darbs 

Studiju darbs ir patstāvīgs studenta rakstu darbs un obligāts bakalaura studiju programmā, 

kurā viņš mācās pielietot zinātnisko pētījumu metodoloģiju teoloģijā. Studiju darbā teoloģijā 

studentam jāparāda, ka viņš prot: 

– balstīties uz teoloģijas avotiem (Svētie Raksti, Baznīcas tēvi, Maģistērijs, 

liturģiskie teksti);  
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– izvērtēt izmantoto zinātnisko literatūru, analizējot to; 

– izcelt pētāmās tēmas galvenos aspektus ar mērķi veidot sintēzi par šo tēmu.  

Studentiem bakalaura studiju laikā jāizstrādā viens studiju darbs: atkarībā no specializācijas 

- dogmatikā vai morālteoloģijā. Studiju darbs dogmatikā vai morālteoloģijā tiek izstrādāts bakalaura 

programmas 2. studiju gadā.  

Studiju darba tematu students var izvēlēties patstāvīgi vai no docētāja piedāvātajiem 

tematiem. Temats jāapstiprina trīs mēnešus pirms darba nodošanas. Studiju darba apjoms ir 15 - 20 

lpp. 

Studiju darba struktūra: 

Titullapa.  

Saīsinājumu saraksts. Baznīcas Maģistērija dokumentu saīsinājumi, periodika, vārdnīcas, 

enciklopēdijas (sal. Katoliskās Baznīcas katehisma saīsinājumu sarakstu), kā arī galveno darbu 

saīsinājumi, ko piedāvā pats students (piem., pilnais nosaukums: Ordeņu un sekulārinstitūciju 

kongregācija: Baznīcas mācības par ordeņa dzīvi būtiskie elementi apustuliski darbīgajos institūtos. 

Saīsinājums: Būtiskie elementi). 

Satura rādītājs. 

Ievads, kur tiek paskaidrots, kāda tēma tiks izpētīta, kādēļ tā tika izvēlēta, kādās robežās tā 

tiks pētīta, pēc kādas metodes un kādā secībā (darba struktūra). Students definē pētījuma mērķi un 

pētījuma uzdevumus, kas nodrošina mērķa sasniegšanu. Ja darbā kādi teoloģiski avoti un 

zinātniskas publikācijas izmantoti kā pamatavoti, tad tie norādāmi jau ievadā. 

Galvenā daļa. Pētījums tiek iedalīts vairākās līdzīga apjoma nodaļās. Galvenajā daļā 

students realizē ievadā pieteikto mērķi un uzdevumus. Izklāstam jābūt loģiski saistītam ar 

nepieciešamām pārejām un secinājumiem. Precīzas atsauces uz izmantotajiem un citētajiem 

avotiem, to analīze un secinājumi nodrošina darba zinātnisku virzību.  

Noslēgums ir pārskats par veiktā pētījuma gaitu, izceļot un sasaistot galvenos secinājumus 

un parādot pētījuma rezultātus. Noslēguma beigās īsi norāda iespējamos perspektīvos virzienus 

pētījuma turpināšanai un padziļināšanai. 

Izmantotās literatūras saraksts ir viena no būtiskākajām pētījuma sastāvdaļām. Izmantotā 

literatūra liecina par darba zinātnisko validitāti. Noformēšanas prasības skatīt 14. lpp. 
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4. Bakalaura darbs 

4.1.  Sagatavošana 

Bakalaura darbs ir studenta patstāvīgs studiju noslēguma pētījums, kurā tiek apliecināta 

spēja zinātniski pielietot teoloģijas metodoloģiju un ir pamats bakalaura akadēmiskā grāda 

piešķiršanai. 

Bakalaura darbs tiek izstrādāts pēdējā studiju gadā. Saskaņā ar Laterāna Pontifikālās 

Universitātes prasībām bakalaura darba apjoms ir 30 - 40 lpp. atbilstoši šī Nolikuma noformējuma 

prasībām. Norādītajā apjomā netiek iekļauti pielikumi. Prasme iekļauties apjomā parāda studenta 

spēju disciplinēt domāšanu un sakārtot materiālu noteiktajos ietvaros. 

Bakalaura darba saturs atbilst pieteiktajam tematam. Nepieciešamības gadījumā var būt 

apakšvirsraksts, kas konkretizē tematu. Ieteicams izvēlēties tematu saistībā ar teoloģijas avotiem – 

Svētajiem Rakstiem, Baznīcas tēviem, Baznīcas konciliem un citiem Maģistērija dokumentiem. Var 

arī izvēlēties tematu saistībā ar kāda atzīta teologa (sv. Akvīnas Toms, Anrī de Libaks u.c.) 

darbiem. Temata izvēli ieteicams ierobežot ar konkrētu jautājumu izpēti, balstoties uz konkrētiem 

teoloģiskiem avotiem vai uz ievērojamu teologu darbiem. Jāizvairās no pārāk vispārīgiem un 

plašiem tematiem. Tematu var izraudzīties patstāvīgi vai ņemot vērā RARZI ieteikumus. Bakalaura 

darbā var arī padziļināt iepriekš studiju darbā pētīto tematu. 

Pamatojoties uz studenta iesniegumu ar darba vadītāja parakstu (veidlapa) , tematu 

apstiprina RARZI Institūta padomes sēdē sešus mēnešus pirms darba nodošanas. Temata vai darba 

vadītāja maiņa ir pieļaujama vienīgi izņēmuma gadījumā, to saskaņojot ar RARZI Institūta padomi. 

Bakalaura darbu var vadīt docētāji ar maģistra, licenciāta vai doktora zinātnisko grādu.  

Darba izstrāde sākas ar pētāmās problēmas noteikšanu. Tās izvēlē jāņem vērā: 

– studenta prasme veikt zinātnisku pētījumu un personiska ieinteresētība;  

– literatūras pieejamība, īpaši svešvalodās; 

– temata nozīmīgums; 

– studenta priekšzināšanas un noklausīts studiju kurss attiecīgajā nozarē. 

Bakalaura darba izstrādes laikā students kopā ar vadītāju: 

– precizē darba mērķi, uzdevumus un pētījuma metodes;  

– izvēlās teoloģiskos avotus un zinātnisko literatūru;  

– sagatavo plānu; 
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– ņem vērā norādījumus darba pilnveidošanai. Students var konsultēties arī pie   citiem 

docētājiem un ekspertiem. 

Students ir atbildīgs par pašdisciplīnu un bakalaura darba izstrādes organizāciju. Ieteicamas 

konsultācijas ar darba vadītāju vidēji divas reizes mēnesī. 

Studentam jāprot lietot teoloģiski zinātnisko metodoloģiju. Jācenšas izteikties precīzi, lietojot 

precīzu terminoloģiju un zinātniskā stila vārdu krājumu. Lietojot terminus un jēdzienus, kas nav 

paši par sevi saprotami, zemsvītras atsaucē jādod to definīcija vai skaidrojums. Kur vien tas 

iespējams, jācenšas lietot latviskus terminus, izvairoties no svešvārdiem. Darbā nav pieļaujamas 

paviršības un neskaidrības.  

Darba viengabalainība ir tā kvalitātes rādītājs, tādēļ jāseko līdzi tam, lai tiktu nodrošināti 

“jēgas tilti” jeb pāreja no katras nodaļas un apakšnodaļas uz nākamo un lai katras nodaļas beigās 

būtu pietiekami plaši secinājumi par nodaļā izklāstīto. Vienmēr jāpārbauda, vai ievadā un nodaļas 

sākumā pieteiktie uzdevumi ir izpildīti. 

Darba rediģēšana sevī ietver arī tā pārlasīšanu, lai pārliecinātos, vai tekstā nav radušies domas 

pavediena pārrāvumi. Ja minēti piemēri, paskaidrojumi, domas papildinājumi, kas neveido saikni ar 

tālāko tekstu, tad tos var likt zemsvītras atsaucēs. 

4.2.  Bakalaura darba struktūra 

Titullapa. Netiek numurēta, taču ir iekļauta kopējā numerācijā (noformējumu skat. 2. 

pielikumā).  

Saīsinājumu saraksts. Tajā nav iekļaujami vispārzināmi saīsinājumi, piem., utt., u.c. un 

tamlīdzīgi. 

Satura rādītājs.  

Ievads ietver trīs daļas: 

1) tiek norādīts temats un pamatota tā aktualitāte. Jānorāda teoloģiskos avotus un galveno 

literatūru, kas ņemti par pamatu darba izstrādē. Vēlams pieminēt, cik lielā mērā temats jau ir 

pētīts; 

2) jānorāda pētījuma mērķis un uzdevumi. Jāapraksta izvēlētās metodes teoloģijā. Rūpīgi 

izvēlētas pētījuma metodes nodrošina sekmīgu mērķa sasniegšanu; 

3) jāsniedz īss darba struktūras pārskats un pamatojums. Konspektīvi jāatklāj risinājuma gaita, 

ieinteresējot potenciālo lasītāju.  

Pētījuma galvenā daļa. Ieteicamas 2 - 3 nodaļas ar apakšnodaļām, kurām var būt arī sīkāks 

iedalījums. Nodaļu apjomam jābūt savstarpēji proporcionālam (piemēram, nav pieļaujama viena 

nodaļa 48 lpp. garumā un otra – 22 lpp.). Skaidri jāparāda, kāda ir katras nodaļas vieta pētījuma 
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kopējā kontekstā, jau no paša sākuma teksta virzību pakārtojot pētījuma mērķim. Teksta sadaļām 

jābūt savstarpēji saistītām ar pārējām daļām un secinājumiem. 

Nobeigums. Tiek sniegts pārskats par veiktā pētījuma rezultātiem un sniegts secinājumu 

kopsavilkums. Nobeigumā nedrīkst iesaistīt jaunus secinājumus un pētījumus, bet tikai tos, kas 

loģiski izriet no bakalaura darbā aplūkotajiem jautājumiem. Te arī jāietver prospektīvais aspekts, 

respektīvi, jānorāda uz pētījuma robežām un jāiezīmē perspektīvas, kā šo jautājumu izpēti varētu 

turpināt un attīstīt, kādi jautājumi ir palikuši ārpus darba, jo neiekļāvās pētījuma sistēmā, ar to 

parādot, ka temats darba ietvaros nav izsmelts. 

Literatūras saraksts – noformēšanu sk. 14. lpp. 

Anotācija ir koncentrēts bakalaura darbā risinātās problēmas pārskats. Tā apliecina autora 

prasmi īsi un loģiski iepazīstināt ar darba būtību. Anotācijas apjoms ir līdz 1000 rakstu zīmēm. Par 

anotāciju kvalitāti un tulkojumu atbild autors. To vērtē kā bakalaura darba daļu. Anotācijas beigās 

jāpievieno 3 līdz 5 atslēgas vārdus, kas atklāj pētījuma būtību. Anotācija tiek rakstītas latviešu un 

angļu / vācu / franču / itāļu valodā. 

Pielikumi. Ievieto papildmateriālus, kas palīdz izprast darba saturu. Katram pielikumam ir 

savs kārtas numurs un nosaukums. Pielikumiem nenorāda lapaspušu numerāciju.  Aizistāvēšanas 

komisijas vērtējuma lapa (sk. 3. pielikumu) 

4.3. Iesniegšana un aizstāvēšana 

Bakalaura darbs jāiesniedz datorrakstā trīs eksemplāros. Viens no tiem ir iesiets cietos 

vākos, kas pēc aizstāvēšanas glabājas RARZI bibliotēkā. Darbs jāiesniedz komisijas sekretāram ne 

vēlāk kā divas nedēļas pirms aizstāvēšanas datuma. Uz titullapas jābūt vadītāja apliecinošam 

parakstam. Komisija nepieņem bakalaura darbu bez vadītāja akcepta. Recenzentu nosaka studiju 

programmas direktors. Ja bakalaura darbs netiek nodots termiņā, tad tā aizstāvēšana tiek pārcelta uz 

nākošo komisijas sēdi.  

Lai kvalitatīvi sagatavotos darba aizstāvēšanai, pētījuma autoram dienu pirms paredzētās 

aizstāvēšanas ir tiesības iepazīties ar recenzijas jautājumiem. 

Bakalaura darba aizstāvēšana notiek atklātā komisijas sēdē. Tās kārtība ir sekojoša: 

– studenta ziņojums (apmēram 10 minūtes), kas sniedz priekšstatu par darbu: temata 

nozīmīgums, studenta personiskā motivācija, pētījuma mērķis un struktūra, iegūtie rezultāti;  

– recenzenta ziņojums un jautājumi;  

– komisijas locekļu jautājumi; 

– darba vadītāja atsauksme par studenta pētnieciskā darba gaitu; 

– studenta gala vārds. 
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Vērtējumu par darba aizstāvēšanu komisija pieņem slēgtā sēdē. Darbu vērtē 10 ballu sistēmā, 

ņemot vērā pētījuma kvalitāti un studenta prasmi aizstāvēt savu darbu, kā arī atbildēt uz 

jautājumiem. Vērtējumu nosaka bakalaura darbu aizstāvēšanas komisija, ņemot vērā darba vadītāja 

un recenzenta viedokli. 

5. Maģistra darbs vai diplomdarbs 

5.1.  Sagatavošana un struktūra 

Maģistra darbs ir profesionālās maģistra studiju programmas sastāvdaļa un valsts 

pārbaudījums maģistra grāda un profesionālās kvalifikācijas iegūšanai. Tas ir maģistranta patstāvīgs 

un pētniecisks darbs, kas apliecina studenta teorētisko un praktisko kompetenci, gatavību atrast 

problēmu un rast tās risinājuma iespējas, apkopot un analizēt pētniecības gaitā iegūtos rezultātus, 

aizstāvēt tos, kā arī iekļauties atbilstošās zinātņu nozares un apakšnozares attīstībā. 

Temata izvēle ir saistīta ar konkrētās profesionālās maģistra studiju programmas satura 

teorētiskajiem un praktiskajiem aspektiem. Tematu izvēlas maģistrants un saskaņo to ar darba 

vadītāju. Pēc tam to iesniedz programmas direktoram. Maģistranta izvēlēto tematu, klātesot 

pretendentam un vadītājam, apstiprina RARZI Institūta padome ne vēlāk kā 1.studiju semestra 

noslēgumā. Temata vai darba vadītāja maiņa ir pieļaujama vienīgi izņēmuma gadījumā, to 

saskaņojot ar RARZI Institūta padomi. Maģistra darbu var vadīt un recenzēt docētāji ar doktora 

zinātnisko grādu.  

Maģistra darba sagatavošanā izdalāmi trīs posmi: 

1) maģistra darba pētījuma problēmas apzināšana izvēlētajā jomā saistībā ar studiju 

programmas specifiku. Šai posmā maģistrants:   

a. precizē tematu, 

b. formulē maģistra darba virsrakstu, 

c. apkopo pieejamo bibliogrāfiju, ko pakāpeniski konkretizē izmantoto avotu sarakstā, 

d. izvēlas pētīšanas metodes, 

e. konsultējoties ar maģistra darba vadītāju un konsultantu, izstrādā darba plānu; 

2) maģistrants patstāvīgi organizē pētījumu, apkopo teorētiskās atziņas, veic empīrisko 

pētījumu un analizē iegūto informāciju. Regulārās konsultācijās ar maģistra darba vadītāju 

un konsultantiem pilnveido pētījuma kvalitāti; 
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3) maģistrants noformē darbu atbilstoši RARZI prasībām un gatavojas maģistra darba 

aizstāvēšanai. 

Pamatojoties uz studiju kursā „Metodoloģija un zinātniskās pētniecības metodes” iegūtajām 

zināšanām un sadarbībā ar darba vadītāju, tiek formulētas zinātniskās kategorijas: 

 pētījuma aktualitāte un pielietojamība, 

 pētījuma priekšmets un objekts, 

 pētījuma mērķis un uzdevumi, 

 izvirzīta hipotēze / pētījuma jautājums, 

 izvēlētas pētīšanas metodes, 

 izstrādāts darba teorētiskais pamats, 

 novitātes elementi, 

 empīriskā pētījuma bāze. 

Pētījuma kategoriju noteikšana būtiski atvieglo darba sagatavošanu, kā arī parāda pētījuma 

būtību un loģiku. 

Maģistra darba izstrādāšanas gaitā maģistrants regulāri sadarbojas ar darba vadītāju, kā arī pēc 

vajadzības lūdz padomu profilējošajiem ekspertiem un konsultantiem. 

Maģistra darbam ir vienota zinātniska darba struktūra. Tas ietver pētījuma iekšējo loģiku un 

sintēzi. Maģistra darbā norādītajā secībā ietvertas šādas daļas: 

1. Titullapa (sk. 2. pielikumu) 

2. Satura rādītājs 

3. Saīsinājumu saraksts 

4. Ievads 

5. Galvenā daļa  

6. Nobeigums 

7. Izmantotās literatūras saraksts 

8. Terminu skaidrojums 

9. Pielikumi 

10. Anotācijas  

11. Pateicības (pēc izvēles) 

12. Aizstāvēšanas komisijas vērtējums (noformējumu skat. 3. pielikumā). 
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Maģistra darba apjoms ir 60 – 80 lapaspuses, neskaitot pielikumus. Pētāmās problēmas 

teorētiskai analīzei ieteicams atvēlēt pusi un empīriskajam pētījumam arī pusi no darba kopējā 

apjoma. 

5.2.  Noformējums 

Titullapu noformē atbilstoši paraugam ( skat. 2. pielikumu).  

Satura rādītāju noformē atbilstoši darba struktūrai. Satura rādītājā uzskatāmi norādīti visi 

nodaļu virsraksti un apakšvirsraksti, kas minēti darbā, kā arī to sākuma lapaspuses. 

Saīsinājumu saraksts un to atšifrējums tiek veidots tad, ja darbā izmantots daudz 

saīsinājumu. Tos sakārto alfabēta secībā, katrai vienībai atvēlot savu rindu. Saīsinājumu sarakstā 

nav jāiekļauj latviešu valodā plaši lietoti saīsinājumi, piem., utml., u.c. 

Ievadā autors pamato maģistra darba temata izvēles aktualitāti, problēmas izpētes pakāpi. 

Ievadā tiek iekļautas zinātniskās kategorijas.  

Galvenā daļa sastāv no nodaļām un apakšnodaļām, kurās maģistrants atklāj teorijā un praksē 

iegūtās atziņas par pētāmo priekšmetu. Katras nodaļas beigās ir secinājumi, kas veido pāreju uz 

nākamo nodaļu. Galvenās daļas saturiskais plāns: 

1) maģistra darba tēmas analīze Baznīcas Maģistērija dokumentos un teoloģiskajos avotos;  

2) pētāmās problēmas apskats sociālo, humanitāro un izglītības zinātņu gaismā; 

3) pētījumā izmantoto metožu apraksts; 

4) pētījuma rezultātu analīze un interpretācija. 

Nobeigums ir maģistra darba noslēgumā apkopotas un secinātas teorētiskās un praktiskās, 

vispārinātās un  būtiskās atziņas par pētījuma mērķa sasniegšanu, uzdevumu izpildi un pētījuma 

hipotēzes/pētījuma jautājuma aspektā atklāto, respektīvi, atzinumi par hipotēzē izvirzītās tēzes 

(tēžu) apstiprināšanos, daļēju apstiprināšanos vai neapstiprināšanos. Maģistrantam jābūt 

pārliecinātam par secinājumos izteikto apgalvojumu patiesumu. Nobeigumā tiek formulēti ieteikumi 

pētāmās problēmas tālākai izpētei, kā arī iespējamai turpmākai temata padziļināšanai doktorantūrā. 

Izmantotās literatūras sarakstu noformē, vadoties pēc šī Nolikuma prasībām (sk. 13. lpp). 

Pielikumos ievietojami palīgmateriāli, kuru atrašanās darba pamatdaļā nav nepieciešama. 

Par pielikumu saistību ar pētījumu norāda atsauces tekstā. 

Pateicības daļu autors izvēlas, ja vēlas pateikties partneriem, ekspertiem, konsultantiem un 

citiem labvēļiem, kuri snieguši dažāda veida atbalstu maģistra darba tapšanā. 

Anotācija ir koncentrēts maģistra darbā risinātās problēmas pārskats. Tā apliecina autora 

prasmi īsi un loģiski iepazīstināt ar darba būtību. Anotācijas apjoms ir līdz 1.000 rakstu zīmēm. Par 
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anotāciju kvalitāti un tulkojumu atbild autors. To vērtē kā maģistra darba daļu. Anotācijas beigās ir 

3 līdz 5 atslēgas vārdi, kas atklāj pētījuma būtību. Anotāciju raksta latviešu un angļu / vācu / franču 

/ itāļu valodā. 

Aizstāvēšanas komisijas vērtējuma lapas noformējumu skatīt 2. pielikumā. Nepieciešamos 

ierakstus veic komisijas sekretārs un paraksta komisijas priekšsēdētājs.  

Vērtējot maģistra darbu, tiek ņemts vērā arī tā vizuālais izskats. Noformējumam ir būtiska nozīme, 

kas ietekmē zinātniskā darba vērtējumu.  

5.3.  Iesniegšana, priekšaizstāvēšana un aizstāvēšana 

Maģistrants tematu ar izvērsto pētījuma projektu prezentē 1. studiju gada beigās. 

Maģistra darba priekšaizstāvēšanas procedūru RARZI vadība organizē saskaņā ar Institūta  

Padomes lēmumu.  

Autora un zinātniskā darba vadītāja parakstītus 3 eksemplārus datorrakstā maģistrants 

iesniedz komisijas sekretāram divas nedēļas pirms paredzētās aizstāvēšanas. Vienam eksemplāram 

jābūt iesietam cietos vākos. Uz titullapas jābūt vadītāja apliecinošam parakstam.  

Darba aizstāvēšana notiek atklātā valsts pārbaudījumu komisijas sēdē, kurā aicināti 

piedalīties maģistra darba vadītājs, recenzents un citi interesenti. Recenzentu nosaka studiju 

programmas direktors. Aizstāvēšanas norise ir reglamentēta: 

1) maģistra darba autora 15 minūšu ziņojums par savu pētījumu. Ziņojumā īsi pamato darba 

mērķi, uzbūvi un raksturo pētījuma rezultātus; 

2) recenzenta ziņojums un jautājumi; 

3) pretendenta atbildes uz recenzenta jautājumiem; 

4) komisijas locekļu jautājumi; 

5) vadītāja atsauksme par maģistranta pētniecisko darbu; 

6) pretendenta gala vārds. 

Darba vērtēšana notiek slēgtā sēdē, komisijas darbā piedaloties maģistra darba vadītājam un 

recenzentam. Maģistra darba satura un noformējuma kvalitāti, darba aizstāvēšanas gaitu vērtē 

kopumā 10 ballu sistēmā. Vērtējums tiek paziņots atklāti. 
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2. PĒTNIECISKĀ DARBA NOFORMĒJUMS 

2.1.  Pētījuma noformējuma tehniskās prasības 

Šajā nodaļā minētās noformējuma prasības attiecas uz visu pētniecisko darbu (eseju, referātu, 

bakalaura un maģistra darbu) noformējumu. Pētnieciskais darbs tiek iesniegts datorsalikumā uz A4 

formāta lapām, kurām aprakstīta tikai viena puse: 

 burtu lielums – 12 pt, fonts Times New Roman; 

 atstarpes starp rindām – 1,5; 

 atkāpes no malām – 2,5 cm no kreisās, no labās malas un 2,5 cm no lapas augšas un 

apakšas; 

 nodaļu un apakšnodaļu virsrakstu burtu lielums 14 pt treknrakstā (Bold);  

 nodaļu virsraksti izceļami ar lielajiem burtiem;  

 apakšnodaļu virsraksti jāraksta ar mazajiem burtiem;  

 virsrakstu beigās punktu neliek;  

 lapu nedrīkst beigt ar virsrakstu; 

 jaunas rindkopas atkāpe no kreisās malas – 1,5 cm; 

 jaunu nodaļu sāk jaunā lapā, apakšnodaļu turpina tai pašā lapā; 

 lapas numurē;  

 lapaspušu numerācija sākas ar titullapu, bet numurs pirmoreiz parādās tur, kur sākas ievads; 

 pielikumiem ir atsevišķa numerācija. 

2.2.  Atsauču un citātu noformēšana 

Pētniecības darbā atsauces izmanto šādos gadījumos: 

 ja tekstā minēts citāts, 

 ja tekstā sniegta citos pētījumos aprakstīta kvantitatīva informācija, kas saistāma ar šo 

pētījumu. 

 ja tekstā analizēti kādas personas vai personu uzskati, kas atrodami konkrētos zinātniskos 

pētījumos utml. 

Analizējot citu autoru viedokli, autors izmanto zemsvītras atsauču pieraksta formu. Ja autoru 

min tekstā, tad lieto autora vārda pirmo burtu vai raksta pilnu vārdu (pēc autora izvēles). Ja tiek 

izmantota grāmata valodā, kurā netiek izmantots latīņu alfabēts,  autora vārds un uzvārds, un darba 

nosaukums jāraksta oriģinālajā rakstībā, bet iekavās jāsniedz autora vārda transkripcija un darba 

nosaukuma tulkojums latviešu valodā. Šis princips jāievēro gan atsauču, gan literatūras saraksta 

noformēšanā.  
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Atsauces jānovieto lapas apakšdaļā zem svītras 10 punktu formātā. Tās lieto, norādot, no 

kurienes citāts ir ņemts vai pārstāstīts vai arī, lai sīkāk paskaidrotu vai komentētu kādu domu, kas 

citādi novirzītu no teksta kopējā plūduma. Atsauces beigās liekams punkts, izņemot interneta 

adreses.  

Citāti zemsvītras piezīmēs tiek uzrādīti šādi: 

   pirmoreiz uzrādot citāta avotu, jānorāda pilna atsauce;  

Piemērs. 

LADUSĀNS S. Daudzpusīgā gnozeoloģija: Izziņas fenomenoloģija un vispārējā kritiskā 

gnozeoloģija. Rīga: RGS, 1994, 15. lpp. 

 atkārtoti uzrādot to pašu citāta avotu, min tikai autoru un darba nosaukumu, norādot 

lappusi. 

 Piemērs. 

 LADUSĀNS S. Daudzpusīgā gnozeoloģija, 27. lpp. 

Turpat, 57. lpp. 

Turpat.  

 vairākas reizes pēc kārtas citējot vai izmantojot to pašu avotu, lieto norādi „Turpat” 

slīprakstā (ja sakrīt citētā lappuse) vai tikai precizē lappusi (ja izmantota tā paša avota 

cita lappuse); 

 citātus, kas tiek citēti pastarpināti, t.i., tie citēti cita darba ietvaros, nevis ņemti no autora 

oriģināldarba, zemsvītras atsaucēs iekļauj, norādot uz oriģinālavotu, nevis otro avotu. 

Piemērs.  

SV. IRENEJS NO LIONAS, Adversus haereses, 3, 22, 4. Citēts pēc KBK, 494. 

 Citējot informāciju no elektroniskajiem avotiem vai interneta vietnēm ir jānorāda raksta 

autors, raksta nosaukums un pilna adrese, kā arī jānorāda datums, kad minētā 

informācija tika skatīta.  

Piemērs. 

INDĀNE L. Vai saentoloģija ir pedagoģija? Iegūts 2010.gada 15.oktobrī no 

http://www.psihologijaspasaule.lv/raksti.php?id=517&show=401&act=read&ct=sub  

2.3.  Tabulu un attēlu noformēšana 

Pētnieciskā darbā izmantotajai vizuālajai informācijai lietojami tikai divu veidu nosaukumi: 

tabula un attēls. Katrai tabulai un attēlam (zīmējumam, shēmai, diagrammai utml.) ir kārtas numurs 

un virsraksts, kuru izvieto virs tabulas vai zem attēla. Tabulas un attēli tiek numurēti atsevišķi 

augošā secībā. Tabulas, diagrammas, attēli utml. var būt uz lielāka formāta lapām, kas salokāmas 

atbilstoši standarta lapas lielumam.  

Piemēri.  

http://www.psihologijaspasaule.lv/raksti.php?id=517&show=401&act=read&ct=sub
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1. tabula. Pētījuma izlases un grupu raksturojums 

 
 A grupa B grupa C grupa D grupa Kopā 

Respondentu 

skaits 

50 50 50 50 200 

Sievietes 39 38 40 45 162 

Vīrieši 11 12 10 5 38 

Augst.izgl. 0 6 12 11 29 

Vidējā izgl. 50 44 38 39 171 

Vidējais vecums 

(gados) 

22 23 36 39 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.attēls. Sieviešu un vīriešu skaita salīdzinājums pētījuma izlases grupās  

2.4.  Izmantotās literatūras saraksta noformēšana 

Literatūras sarakstā minētie avoti un literatūra jāsakārto pēc katoļu teoloģiskajā pētniecībā 

starptautiski pieņemtiem principiem, kuri grupējot jāatdala ar atbilstošiem virsrakstiem. 

I. Avoti: 

1.1. Svētie Raksti (studenta izmantotais teksts, norādot izdevumu oriģinālvalodās vai 

tulkojumus); 

1.2. Baznīcas tēvu raksti; 

1.3. Baznīcas Maģistērija dokumenti, kuri jāsakārto augošā secībā, sākot no senākajiem 

dokumentiem, nevis alfabētiskā secībā.  

Pārējā literatūra jāsakārto alfabētiskā secībā. 

II.  Izmantotā teoloģiskā literatūra, t. sk., zinātniskā periodika. 

III. Izziņas literatūra.   

IV. Periodika. 

V. Elektroniskie resursi. 
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Monogrāfija tiek uzrādīta šādā secībā: 

– autora uzvārds ar small caps un vārda iniciālis; 

– nosaukums slīprakstā;  

– ja ir apakšvirsraksts, tad parastiem burtiem, ko no galvenā virsraksta nodala ar kolu;  

– iekavās kolekcija; 

– sējums; 

– izdošanas vieta, izdevniecība, gads. Vietu un izdevniecību nodala ar kolu.  

Piemēri. 

LADUSĀNS S. Daudzpusīgā gnozeoloģija: Izziņas fenomenoloģija un vispārējā kritiskā 

gnozeoloģija. Rīga: RGS, 1994. 

ALLETI J. N. Saint Paul: épître aux Ephésiens. Introduction, traduction et commentaire (Etudes 

bibliques, NS 42). Paris: Gabalda, 2001. 

Raksts no krājuma tiek uzrādīts šādā secībā: 

– raksta autora uzvārds un vārda iniciālis; 

– raksta nosaukums slīprakstā un dubultsvītras //; 

– krājuma vai žurnāla nosaukums parastiem burtiem; 

– izdošanas vieta, gads, lappuses, kurās citētais darbs atrodas. Vietu un izdevniecību nodala 

ar  kolu. 

Piemēri.  

DELĒZS Ū. Zīmes un notikumi // Parīzes intervijas. Rīga, 1993, 26.-47. lpp. 

JERUMANIS P.M. Kristietība svēto dzīves liecībās // Kristietība pasaules kultūrā: Zinātniskā    

konfernce. Rīga: Vārds, 2000. g. 12.-13. maijs, 83.-99. lpp. 

Studiju skriptus var izmantot izņēmuma gadījumos, ja nav iespējas iegūt citus oriģinālus publicētus 

literatūras avotus.   

Elektroniskais avots tiek uzrādīts šādā secībā: 

- darba autors; 

- nosaukums u.c. ziņas; 

- precīza resursa elektroniskā adrese. 

Piemēri. 

INDĀNE L. Vai saentoloģija ir pedagoģija? Iegūts 2010.gada 15.oktobrī no 

http://www.psihologijaspasaule.lv/raksti.php?id=517&show=401&act=read&ct=sub  

 

 

 

 

http://www.psihologijaspasaule.lv/raksti.php?id=517&show=401&act=read&ct=sub
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IZMANTOTĀ LITERATŪRA 

ANSPOKA Z., SĪLE M., MADALĀNE S. Studentu pētniecisko darbu izstrādāšanas , vērtēšanas un 

aizstāvēšanas norādījumi  / atbildīgā par izdevumu M. Marnauza. – Rīga: RPIVA, 2008. 

EGLĪTE E., INNE R. Metodiskie norādījumi studentu patstāvīgajam darbam augstskolā „Attīstība”. – 

Rīga: Sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskola „Attīstība”, 2003.   

Laterāna Pontifikālās universitātes RARZI Nolikums par studentu patstāvīgajiem un 

pētnieciskajiem darbiem (ar metodiskajiem norādījumiem). – Rīga: RARZI, 2005. 

Metodiskie norādījumi studējošajiem: Referātu, kursa, diploma, bakalaura un maģistra darba 

izstrādāšanai. – Jūrmala: Latvijas Kristīgā akadēmija, 2007. 

MŪZE B., PAKALNE D., KALNIŅA I. Bibliogrāfiskās norādes un atsauces: Metodiskais līdzeklis. – 

Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2005. 

RAŽEVA A. Maģistra darbs pedagoģijā: Ieteikumi darba sagatavošanai, noformēšanai un 

aizstāvēšanai. – Rīga: LU Pedagoģijas fakultāte, 1994. 

ŽOGLA I. Zinātnisks raksts pedagoģijā: Līdzeklis doktorantiem. -  Rīga: LU Pedagoģijas un 

psiholoģijas institūts, 2001. 
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PIELIKUMI 

1. esejas vai studiju darba noformējuma paraugs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laterāna Pontifikālā universitāte 

Rīgas Augstākais reliģijas zinātņu institūts 

……. studiju programma 

 

Vārds,  uzvārds 

STUDIJU DARBA (ESEJAS, REFERĀTA) 

VIRSRAKSTS 
Eseja/Studiju darbs/Referāts 

 
Studiju kursa docētājs/studiju darba vadītājs: 

vārds, uzvārds, akadēm.nosauk., zinātn.grāds 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vieta 

Gads 
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2. pielikums. Bakalaura un maģistra darba titullapas noformējums 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laterāna Pontifikālā universitāte 

Rīgas Augstākais reliģijas zinātņu institūts 

……. studiju programma 

 

Vārds,  uzvārds 

BAKALAURA (MAĢISTRA) DARBA VIRSRAKSTS 
Bakalaura darbs/ Maģistra darbs 

 
Darba vadītājs: 

______________________________ 

vārds, uzvārds, akadēm.nosauk., zinātn.grāds 

______________________________  

Darba vadītāja paraksts 

______________________________ 

Darba autora paraksts: 

 

 

Vieta 

Gads 
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3. Pielikums. Novērtējuma lapas paraugs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Bakalaura/Maģistra darbs aizstāvēts 

Laterāna Pontifikālās universitātes 

Rīgas Augstākā reliģijas zinātņu institūta 

 

______________________ komisijas sēdē 

  

 

 

20___.gada __________________ un 

 

novērtēts ar  ___  (___________________). Protokols nr. ____ 

 

Komisijas 

priekšsēdētājs: 

 

___________________  / ___________________ 

  paraksts                 paraksta atšifrējums    
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6. pielikums.  

 AKADĒMISKĀ PERSONĀLA CV 
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CV 

Vārds: Zbigņevs  

Uzvārds: Stankevičs  

 

Izglītība: 

 

1978.g. beidzu Rīgas politehnisko institūtu, iegūstot specialitāti: Automatizēto vadības sistēmu 

inženieris.  

1996.g. absolvēju Ļubļinas katoļu universitātes Teoloģijas fakultāti Polijā. 

2004.g. beidzu specializāciju fundamentālteoloģijā Laterāna pontifikālajā universitātē Romā. 

2008.g. ieguvu doktora grādu teoloģijā Laterāna pontifikālajā universitātē. 

 

Zinātniskie grādi: 

 

Doktors teoloģijā.  

 

Akadēmiskie nosaukumi: 

 

Profesors Rīgas Augstākajā reliģijas zinātņu institūtā. 

 

Nodarbošanās un administratīvā darbība:  

 

2005.-2006.g. - Laterāna pontifikālās universitātes studentu konventa “Beato Pio IX” direktors 

Romā; 

2008.- Fundamentālteoloģijas docētājs Rīgas teoloģijas institūtā;  

2008.- 2010.g. 19. jūnijs - Vicarius cooperator Kristus Karaļa draudzē; 

8.12.2008 – 2010.g. 19. jūnijs Rīgas Metropolijas garīga semināra garīgais tēvs; 

8.12.2008 – Rīgas Augstākā reliģijas zinātņu institūta direktors; 

No 2010.g. 21. augusta – Rīgas Metropolijas arhibīskaps metropolīts. 

 

Zinātniskās publikācijas :  

1. Życie społeczno-religijne Polaków na Łotwie w okresie międzywojennym (1920-1940) 

(Poļu sabiedriski-reliģiskā dzīve Latvijā starpkaru periodā). Skat.: Polacy na Łotwie, pod 

red. ks. E. Walewandra, Lublin: RW KUL, 1993; 

2. Vislielākā 20. gs. žēlastība. Otrajam Vatikāna koncilam – 35 „Ejiet un Māciet” 1(29) 2001, 

39.-44. lpp., 2 (30) 2001, 22.- 30. lpp., 2(32) 2002, 23.- 31. lpp.; 

3. 3 raksti "Katoļu Baznīcas Vēstnesī" ar dažādu zinātnisko konferenču Laterāna pontifikālajā 

universitātē atspoguļojumu; 

4. Raksts Laterāna pontifikālās universitātes zinātniskajā izdevumā Lateranum ar Rīgas I 

katoļu starptautiskās konferences teoloģijā atspoguļojumu: Conferenza scientifica 

internazionale in teologia. «La Chiesa nel XXI secolo» a Riga, „Lateranum. Facoltà di 

teologia“ 2 ( LXXII) 2006, 321.-327.  lpp.; 

5. Transizione epocale e rivelazione. La modernità come questione teologica nel pensiero di B. 

Welte. Excerptum theseos ad Doctoratum in S. Theologia, Pontificia Università Lateranense, 

Roma 2008. 

6. The thought of B. Welte and perspectives of the western culture (Il pensiero di B.Welte e le 

prospettive della cultura occidentale. Skat.: Christian values in postmodern society. 
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International scientific – practical conference. October 24, 2008. Kaunas. Lithuania, 

Kaunas: Technologia, 2008. 

7. Dove va l’Occidente? la profezia di Bernhard Welte (Izdots sērijā: Contributi di teologia. 

Collana diretta da Piero Coda), Roma: Città Nuova Editrice, 2009. 

8. Arī laikmetā bez Dieva viss ir Dieva pilns. Bernhards Velte (1906–1983) un Dieva 

filozofiskie meklējumi 20. gadsimtā. Skat.: Reliģiski – filozofiski raksti XIII, Rīga: Latvijas 

Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts, 2010, 61.-76. lpp. 

9. Garu atpazīšanas dāvana sv. Pāvila vēstulēs, „Terra Mariana” 1 (42), Riga 2010, 48.-72.lpp. 

 

 

Mācību literatūra: 

Skripti fundamentālteoloģijā. 

 

Citas publikācijas: 

Kā atgūt zaudēto cilvēka cieņu „Ejiet un Māciet” 1(16) 1997, Rīga, 1.-4. lpp.; Meditācija „Ejiet un 

Māciet” 1(26) 2000, 59.-62. lpp.; 2(27) 2000, 72. -78. lpp.; 3(28) 2000, 75.-79.lpp.;  

Kāpēc man ir paveicies? ”Diena”, 23.01.2002, Rīga (raksts par aobortiem); 

Kurp ies katoļu baznīca? Pasaule atvadās no pāvesta Jāņa Pāvila II, ”Diena”, 8.04.2005. 

Eiropa, kurp dodies? Skat.: Katoļu kalendārs 2009 gadam, Rīga: Romas Katoļu Baznīcas Rīgas 

Metropolijas kūrijas izdevums, 2008, 47.-57.lpp. 

 

 

Grāmatu recenzijas: - 

 

Grāmatu tulkošana - 

 

Zinātniski pētnieciskās darbības virziens:  

Laikmetu maiņa kristīgās atklāsmes gaismā. 

 

Darbu vadība un recenzijas: (aizstāvēti, sagatavošanā) (Norādiet skaitu) – 1 + 1 

 

 

 

 

Piedališanās zinātniskajās konferencēs: 

Starptautiskais simpozijs Polacy na Łotwie Ļubļinā 1993. gadā, kur uzstājos ar referātu: Życie 

społeczno-religijne Polaków na Łotwie w okresie międzywojennym (1920-1940). 

Staptautiskā konference Christian values in postmodern society 2008. gada 24. oktobrī Kauņā, 

Lietuva, uzstājos ar referātu: „The thought of B. Welte and perspectives of the western culture (Il 

pensiero di B.Welte e le prospettive della cultura occidentale)”.  

Zinātniskā konference Daugavpils Latvijā – Latvija Daugavpilī 2008. gada 14. novembrī, kur 

uzstājos ar referātu: „Eiropa, kurp dodies? Jauna humānisma projekta nepieciešamība”. 

Ekumeniski – teoloģiskā konference Rīgā, 2009.g. 11. jūnijā, veltīta sv. Pāvila gadam: Bēdas man, 

ja es Evaņģēliju nesludinātu - uzstājos ar referātu Garu atpazīšanas dāvana sv. Pāvila vēstulēs. 

Kristīgā Kultūras institūta desmit gadu jubilejas konference 2010. gada 9. janvārī, uzstājos ar 

referātu Jaunie laiki kā teoloģiska problēma. 

 

Bakalaura darbu vadība - 1 

 

Darbība zinātniskās, profesionālās un sabiedriskās organizācijās:  

1989.-90.g. - sabiedriskā kārtā veicu Latvijas Poļu savienības priekšsēdētāja vietnieka pienākumus; 

1996.-2001.g. - reliģiski izglītojošā žurnāla Ejiet un māciet atbildīgā redaktora vietnieks; 
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Izglītības ministrijas Reliģiju vēstures konsultatīvās padomes loceklis 1996.-97.g.; 

Teoloģiskais konsultants Katoliskās Baznīcas katehisma un garīgās literatūras tulkojumiem uz 

latviešu valodu; 

Katoļu Baznīcas pārstāvis Ekumēniskajā televīzijas padomē; 

Pāvesta Jāņa Pāvila II Apustuliskā pamudinājuma Christifideles laici un grāmatas Dāvana un 

noslēpums tulkojuma uz latviešu valodu iniciators un organizators; 

 

 

Valodas: Poļu, krievu, itāļu, angļu, spēju saprasties un izmantot literatūru arī franču un vācu 

valodās. 
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CV 
Vārds: Baiba       

Uzvārds: Brūdere 

 
Izglītība: 

- 1986.g. absolvēta LVU Svešvalodu fakultāte vācu val. un lit. specialitātē ar 

kvalifikāciju: pasniedzējs, filologs, tulks. 

- No 1992.-1998.g. teoloğijas studijas Francijā  Studium de Notre-Dame de Vie, 

PONTIFICIA FACULTAS THEOLOGICA TERESIANUM filiālē. Iegūts mağistra 

(licenciāts) grāds teoloğijā ar atzīmi “optime”. 

- No 2001.-2005. g. doktorantūra TERESIANUM Pontifikālajā universitātē 

Romā. 

- 2005.g.18.martā doktordarba aizstāvēšana par tēmu „’Es jūtu sevī 

priestera aicinājumu’ (Ms B,2v). Jautājums par kopējo priesterību Terēzes no 

Bērna Jēzus Svētā Vaiga dzīvē un rakstos un viņas pieredzes pienesums kopējās 

priesterības īstenošanai mūsdienās”. Doktordarba vērtējums Summa cum laude .  

- 2005.g.rudens: dalība A.de Ļubaka konkursā Romā par gada labāko franču 

valodā aizstāvēto doktordarbu Pontifikālo augstskolu vidū. 1.vietas iegūšana 

minētajā konkursā ar balvu  — doktordarba publikāciju Francijā.  

 

Akadēmikais nosaukums un zinātniskais grāds:  
2005: Doktors teoloğijā. 

Kopš 2009.g.: RARZI asociētā profesore. 

Nodarbošanās: RARZI asociētā profesore pastāvīgā darbā. 
Zinātniskās publikācijas:  

-“Je sens en moi la vocation de Prêtre” (Ms B, 2 v). Enquête sur le sacerdoce commun chez 

sainte Thérèse de l`Enfant-Jésus et de la Sainte-Face.” Pars dissertationis ad Lauream in Instituto 

Spiritualis Pontificiae Facultatis Theologicae, Romae 2005, 170 p. 

- Entre “Je sens en moi la vocation de Prêtre” (Ms B, 2 v) et “Ne pouvant être prêtre...” 

(LT 201): Les aspirations sacerdotales de Thérèse de Lisieux // Vie thérésienne, avril 2006. 

- Vai „vienkāršam” ticīgajam ir kāds sakars ar ekumeniskās kustības aktivitāti? Terēzes no 

Lizjē piemērs ceļā uz vienotību ar Jēzu Viņa priesteriskajā lūgšanā (Jņ 17) // Ejiet un māciet, 1/2006 

(38). 

 - Tulkotāja Ievads izdevumam:Terēze no Lizjē „Autobiogrāfiskie manuskripti”, Rīga: KALA 

Raksti, 2007, V-XXXI lpp. 

- La fidélité de Thérèse: chemin vécu à partir des événements de sa famille // Vie 

thérésienne, juillet 2008. 

- Kopīgās un hierarhiskās priesterības attiecības Baznīcas sūtībā. II Starptautiskā zinātniskā 

konference teoloģijā „Izaicinājumi kristīgajai ticībai mūsdienu Latvijā un Eiropā” 2007.g. 21.-

22.jūn. // Ejiet un māciet, 1-2/2008 (41). 

- La fedelta’ di Teresa: un cammino vissuto nel contesto familiare // Dialoghi carmelitani, 

settembre 2008. 

- „Es jūtu sevī priestera aicinājumu”(Ms B,2v) jeb sv.Terēzes no Bērna Jēzus priesteriskās 

ilgas. // Terra Mariana (reliģiski zinātnisks žurnāls), nr.1 (43), 2011.  

 
Monogrāfijas: 

- “Je sens en moi la vocation de Prêtre” (Ms B, 2 v). Enquête sur le sacerdoce commun chez 

sainte Thérèse de l`Enfant-Jésus et de la Sainte-Face et l’apport de son expérience pour 

l’accomplissement de cette vocation aujourd’hui. Paris: Cerf, 2007, 619 p. 
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Citas publikācijas:  

- Gavēnis un kristīgais aicinājums // Ejiet un māciet, 1 / 2000 (26). 

- Premio De Lubac a una tesi dedicata a Teresa di Lisieux // Avvenire, 26 novembre 2005. 

- Le prix Henri-de-Lubac á une lettonne // La Croix, 29 novembre, 2005. 

- Théologienne d’Europe de l’Est // La Croix, 1er décembre, 2005. 

- Thérèse et le prix Henri de Lubac // Thérèse de Lisieux, janvier 2006 (nr.862). 

- Grāmata franciski. Intervija N.Jansonam: Starptautiska atzinība latviešu teoloģei. // 

Tikšanās, Latvijas kristīgā radio izdevums. Aprīlis 2006 (74). 

- Ģimene un aicinājums uz svētumu:Terēzes no Lizjē ģimene // Svētdiena, febr., 2006. 

- Ģimene un aicinājums uz svētumu:Terēzes no Lizjē ģimene. (1.turpinājums) // Svētdiena, 

marts, 2006. 

- Ģimene un aicinājums uz svētumu:Terēzes no Lizjē ģimene. (2.turpinājums) // Svētdiena, 

marts, 2006. 

- Ģimene un aicinājums uz svētumu:Terēzes no Lizjē ģimene. (3.turpinājums) // Svētdiena, 

apr., 2006. 

- Un pensiero che ci supera // Dialoghi carmelitani, marzo 2007. 

- Cronache carmelitane dalla terra di Lettonia // Dialoghi carmelitani, settembre 2007. 

- Terēze no Bērna Jēzus un Abrahama upuris. // Mieram tuvu, okt. 2007 (99). 

- Aglona 2007. Qualche riflessioni dopo il nostro pellegrinaggio // Dialoghi carmelitani, 

dicembre 2007. 

- Lettonia. „Ci ha chiamati amici...” // Dialoghi carmelitani, giugno 2008. 

Dalība konferencēs Latvijā un ārzemēs:  
- „Vispārīgais aicinājums uz svētumu Lumen gentium V nodaļā”: Vatikāna II koncila 

Dogmatiskās konstitūcijas par Baznīcu Lumen gentium 40 gadi; Rīgā, 2004.g. 1.nov. 

- „La fidélité de Thérèse: chemin vécu à partir des événements de sa famille”: Colloque du 

Sanctuaire Ste Thérèse de Lisieux, „La Famille et la spiritualité thérésienne”, Lisieux 30 

avril – 4 mai 2008. 

- „Ci ha chiamati amici...”: Esercizi spirituali 2008, Movimento Ecclesiale Carmelitano, 

Lignano Sabbiadoro. 

- „La fedelta’ di Teresa: un cammino vissuto nel contesto familiare”: Santa Teresa di Lisieux; 

Verona, 2008. 30.maijā; 

- „In principio era il cuore”: Esercizi spirituali 2009, Movimento Ecclesiale Carmelitano 

Lignano Sabbiadoro.  

- „Es vienmēr esmu meklējusi tikai patiesību”, Terēze no Bērna Jēzus un patiesības meklējumi 

: „Kas patiesību meklē”. Konference veltīta Edītes Šteinas foruma pastāvēšanas 

10.gadadienai. Rīga, 2010.g. 9.janv. 

- „Sv.Terēzes no Bērna Jēzus priesteriskās ilgas”. Priesterības gadam veltītā ekumeniski 

teoloģiskā konference. Rīga, 2010.g. maijs. 

- „La famille – foyer de sainteté”. Semaine de la famille. Konference veltīta ģimenes 

svētumam. Brisele, 2010.2.okt. 

 

Zinātniski pētnieciskās darbības virziens:  
- Garīgā teoloğija: Pētījums par vispārejo priesterību Sv. Terēzes no B.J. darbos. Pētījumi par 

garīgo izaugsmi. Karmela garīgums. 

 

Akadēmiskie kursi:  
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bakalaura programmā: 

 

- ievads dogmatikā,  

- dogmatikas pamatjomu kursi, 

- seminārs dogmatikā, 

- seminārs teoloğijas metodoloğijā,  

- izvēles kurss eklezioloģijā (Anrī de Ļubaka „Meditācija par Baznīcu”),  

- izvēles kurss garīgajā teoloģijā (Garīgās izaugsmes noslēpums). 

 

maģistra programmā: 

- seminārs teoloğijas metodoloğijā, 

- garīgā teoloģija II, 

- Garīgā vadība un līdzgaitniecība. 

 

II līmeņa programmā: 

- dogmatikas pamatjomu kursi, 

- teoloğijas metodoloğija. 

 
Studiju darbu vadība:  

- studiju darbi dogmatikā un garīgajā teoloģijā. 

 
Bakalaura darbu vadība:  

- 14 aizstāvēti, 6 sagatavošanā. 

Profesionālās kvalifikācijas darbu vadība:  

- 2 aizstāvēti. 

 
Maģistra darbu vadība:  

- 3 sagatavošanā. 

 
Citi pienākumi RARZI: 

- Institūta padomes locekle, 

- Direkcijas padomes locekle, 

- atbildīgā par garīgo dzīvi RARZI, 

- rekolekciju vadība. 

 

Stažēšanās:  
2001.-2003. g. Teresianum Pontifikālajā universitātē Romā.  

2008.sept. Laterāna Pontifikālās universitātes un tās visu filiāļu docētāju 

kvalifikācijas celšanas kursi Romā.  

Organizatoriskā un administratīvā darbība:  

- studiju programmas direktore no 2005. gada janvāra līdz 2006. gada jūlijam. 

 

Valodas:  
- dzimtā valoda: latviešu;  

- svešvalodas: franču, vācu, itāļu, krievu, angļu. 

B.Brūdere, 12.09.2011 
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CV 
 

 
 

Vārds, Māra Viktorija 
Uzvārds: Zilgalve 
 
 
Izglītība 
 
1997  Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas institūts, promocija 

 
1993 – 1996 J.Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, Mūzikas vēstures katedras doktorante 

 

1980 – 1985 J.Vītola Latvijas Valsts konservatorija, mūzikas skolotāja un kora diriģenta 

kvalifikācija /ar izcilību/ 

 

Akadēmiskais nosaukums un zinātniskais grāds 
 

Asociētā profesore 

 

Psiholoģijas zinātņu doktore  /Dr.psych./ 

 
 

Akadēmiskā darbība  

 

2009 -  Laterāna Pontifikalās universitātes Rīgas Augstākais reliģijas zinātņu institūts – 

asociētā profesore 

 
2001 - 2009 Laterāna Pontifikālās universitātes Rīgas Augstākais reliģijas zinātņu institūts – 

docente 

 

2007- 2009  Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola - docente 

 
1999 – 2001 Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola – maģistra studiju programmas 

direktore 

 

1999 – 2002 J.Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija – docente 

 

1997 – 2002 Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola – docente 
 

1997 – 1999 Daugavpils Pedagoģiskā universitāte – viesdocente 

 

1994 – 1997 Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola – lektore 

 
1994 – 1995 Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola – Mūzikas fakultātes prodekāne 

 

1993 – 1994 J.Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija – lektore 

 

1992 – 1993 Rīgas Katoļu ģimnāzija – vicedirektore 

 
1987 – 1993 Rīgas Vēstures un kugniecības muzeja filiāles Rīgas Doma Mākslas, vēstures un 

arhitektūras nodaļas vadītāja, muzikoloģe 
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Zinātniskās darbības virzieni 

 

Mūzikas psiholoģija   
 

Kognitīvā psiholoģija 

 

 

Akadēmiskie kursi 

 
Mūzikas psiholoģija I – bakalaura un profesionālās kvalifikācijas līmeņa studijām 

 

Mūzikas psiholoģija II – maģistra līmeņa studijām 

 

Metodoloģija un zinātniskās pētniecības metodes pedagoģijā 
 

Mūzikas pedagoģijas pētniecības metodes 

 

Pedagoģiski psiholoģiskā vērojuma prakse 

 

Ievads kognitīvajā psiholoģijā – bakalaura līmeņa studijām 
 

Kognitīvā psiholoģija – maģistra līmeņa studijām /sagatavošanā/ 

 

Kognitīvā mūzikas psiholoģija – maģistra līmeņa studijām 

 
 

Lasīti kursi un lekciju cikli Latvijas Mūzikas akadēmijas rīkotos skolotāju kvalifikācijas celšanas 

kursos, RPIVA Mūzikas pamatizglītības katedras docētājiem, Laterāna Pontifikālās 

universitātes RARZI docētājiem, Līgatnes Rehabilitācijas centra mediķiem, Latvijas mūzikas 

skolu mūzikas teorētisko priekšmetu skolotājiem, Balvu mūzikas skolas pedagogiem, Mūzikas 

skolotāju profesionālās apvienības biedriem, Cēsu pilsētas vispārizglītojošo skolu mūzikas 
skolotājiem, korporācijās, Skolēnu pils bērnu kora studijas vecākiem u.c. 

 

 

Kursa darbu vadīšana – 19 studenti 

 
Bakalaura darbu vadīšana – 32 studenti 

 

Profesionālās kvalifikācijas darba vadīšana - 1 

 

Maģistra darbu vadīšana – 10 studenti 

 
Recenzijas publikācijām, mācību līdzekļiem – 3 

Recenzija doktora darba disertācijai – 1 

 

Recenzijas maģistra darbiem, bakalaura darbiem, kursa darbiem u.c. 

 
Zinātniskās redakcijas kolēģijas locekle žurnālam „Terra Mariana” Nr.1(42)/2010.   

 

RPIVA Izglītības zinātņu maģistra studiju programmas pedagoģijā izstrādāšana ar apakšnozarēm 

Skolvadība, Mūzikas pedagoģija un Skolas pedagoģija 

 

 
Darbība zinātniskās, profesionālās un sabiedriskās organizācijās 

 

2010 -  Pro Heraldica - biedre  

 

2005 -   Autortiesību aģentūras (AKKA/LAA) biedre 

 
1997 – 1998 PAX ROMANA  ICMICA-MIIC – Izglītības komisijas locekle 

 

1997 – 2001 Latviešu Katoļu Studentu un Akadēmiķu Apvienība „Dzintars” – Prezidija locekle, 

viceprezidente 
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1995 -   Rīgas Latviešu biedrība – biedre 

 
1994 – 1995  Baltische Gesellschaft in Deutschland – Padomes locekle, biedre 

 

1993 -   Deutsche Gesellschaft für Musikpsychologie(DGM) – biedre 

 

 

Organizatoriskā darbība 
 

2011.18.-20.VIITikšanās ar Armēnijas KDS priekšsēdētāju H.Arutjunjanu Varnā, Bulgārijā.  

 

2011.20.-22.V Paneiropas Ūnijas Vācijas 37.konference Lindau, Vācijā.  

 
2011. 12.IV Austrumeiropas Kristīgi demokrātisko partiju asociācijas vadītaju konference 

Kijevā. 

 

2010.19.VI KDS un K.Adenauera fonda konference „Kristīgi demokrātiskā politika Latvijā un 

Eiropā”. Idejas autore un organizatoriskā dalība. 

 
2010. 6.V KDS delegācijas vadība uz K.Adenauera fonda mītni Berlīnē. 

 

2009.29.-30.IVPiedalīšanās Eiropas Parlamenta EPP kongresā Varšavā „Eiropas vēlēšanas 2009” 

 

2009 -  Laterāna Pontifikālās universitātes RARZI  Mecenātu kluba vadītāja 
 

2008.24.-25.X Piedalīšanās starptautiskā konferencē Kijevā „Kristīgā demokrātija postpadomju 

sabiedrībā: vērtības un perspektīvas”  

 

2007 - Kristīgi Demokrātiskās Savienības valdes priekšsēdētāja 

 
2005 - Laterāna Pontifikālās universitātes RARZI Pašnovērtējuma komitejas locekle  

 

2004 –  Laterāna Pontifikālās universitātes RARZI Padomes locekle 

 

1998 – 2001 RPIVA  3., 4., 5., 6. Studentu zinātnisko konferenču vadītāja 
 

1998.IV RPIVA Mūzikas fakultātes Studentu zinātniskās konferences „Mūzika dialogā” 

vadītāja 

  

1997 – 2002 RPIVA Zinātnes padomes locekle 

 
1997 – 1998 RPIVA Mūzikas fakultātes zinātniskās darbības koordinatore 

 

 

Profesionālā praktiskā darbība 

 
2007 Konsultācijas psiholoģijā LR Satversmes Aizsardzības biroja  uzdevumā  

 

2007 - 2010 Bērnu kora „Chorus Angelorum” mākslinieciskā vadītāja 

 

2004 -   SIA Mūzikas ierakstu izdevniecības „Andante” līdzīpašniece 

 
   3 profesionālās fona mūzikas kompaktdisku autore 

 

 

Galvenās publikācijas 

 
Zilgalve M. Emocijas – conditio sine qua non...//Latvijas Jaunatne.– 1990.3.februāris. 
 
Zilgalve M.  Eseja par ērģelēm // Māksla. – 1992. – Nr.1. 

 
Zilgalve M.V.  Pieredzes un gaidu apvāršņa saplūšana skaņdarba klausīšanās laikā // Latvijas 
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Zinātņu Akadēmijas Vēstis. – 1996., 50.sēj., 4/5.nr. – 155.-157.lpp. 

 
Zilgalve M.  Mūzikas estētiskās sapratnes veidošanās izziņas kontekstā // Promocijas darbs 

attīstības psiholoģijā. – Rīga: LU, 1997. 
 
Zilgalve M.  Die Herausbildung vom Verständnis der Musiksprache //Žmogus kalbos erdveje. – 

Kaunas: Vilniaus Universitetas, 2002. – 130.-135.lp. 
 
Zilgalve M.V.  Mūzikas dizaina 7 grēki tirdzniecības vietās // Latvijas Tirgotājs. – 2005. – Nr.6(181) 

- 22.-23.lpp. 
 
Zilgalve M.V.  Audio arhitektūra // Latvijas Architektūra. – 2005. – 3.(59)burtn. – 68.-69.lpp.  

 

Zilgalve M.V. Mūzikas ierakstu izdevniecības „Andante” 4 publikācijas mājas lapas atvērumā 
Pauze. – www.andante.lv – 2005. 

 
Zilgalve M.V.  Skolotājs. Cieņa un pašvērtējums Latvijas izglītības sistēmā // Ejiet un māciet. – 

Rīga: Rīgas metropolijas Romas katoļu Garīgais seminārs, 2007, Nr.1-2(40). – 115.-124.lpp.  

 

Intervija ar M.V.Zilgalvi par audio arhitektūru raidījumā „Kā labāk dzīvot”. – Latvijas Radio 1, 

2007.gada 15.oktobris pl.10 - 11. 

 
Intervija ar M.V.Zilgalvi par mūzikas psiholoģijas jautājumiem raidījumā „Agape”. – Kristīgais 

radio, 2007.gada 12.novembris pl.12.15 – 12.45. 

 

Intervija ar M.V.Zilgalvi par mūzikas iedarbību uz bērniem raidījumā „Kāpēc – tāpēc”. – Latvijas 

Radio 1, 2007.gada 9.decembris pl.9.30 – 9.50. 

 
Intervija ar M.V.Zilgalvi. Кодина А. Закупиться меня заставила...музыка //  Марта. – 2011. – 

Nr.20(148) – с.36 – 38. 

 
Intervija ar M.V.Zilgalvi. Griškeviča U. Ar Mocartu maciņš plašāk atvērts? // Lietišķā Diena: 

Biznesa žurnāls. – 2011. – Nr. 22(212) – 26. – 27.lp.  
 
 

Apbalvojumi 

 

Latvijas Valsts apbalvojums „1991.gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīme”. 
 

Stažēšanās 
 

1993 Ķelnes Mūzikas augstskola   

 

 

Valodas 
 

Dzimtā  –     latviešu 

 

Svešvalodas  –  vācu, krievu – labi,  

franču, angļu, latīņu – ar vārdnīcu 

 
 

 

 
2011.gada 1.septembrī.M.V.Zilgalve 

http://www.andante.lv/
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CV 
Vārds Māra  

Uzvārds Kiope 

 

Izglītība:  

LU Filozofijas doktorantūra, studente             01.10.2004-01.10.2007 

Humanitāro zinātņu maģistra grāds filozofijā, 

Latvijas Universitāte                                                            2004-2004. 

 

Il Magistero in Scienze Religiose 

e la qualifica di insegnante di filosofia, etica e dottrina cristiana  

Laterāna Pontifikālā Universitātes filiāle Rīgas Augstākais Reliģijas Zinātņu institūts  

26.01.2008. 

Speciālista diploms “Filozofs, filozofijas pasniedzējs”,  

Latvijas Valsts Universitāte                                                 1986 

VIDĒJĀ  

Rīgas 72.vidusskola                                                              1981 

 

Zinātniskie grādi:  
Filozofijas zinātņu doktora grāds filozofijas vēsturē             (LU)   25.04.2008. 

 

Akadēmiskais(ie) nosaukums(i):  asociētā profesore  
(Commissione del Consiglio di Facolta, Prot. 1232/08, Laterāna Pontifikālās Universitātes Teoloģijas fakultātes Dome 

Romā) 
 

KVALIFIKĀCIJAS CELŠANA ĀRZEMJU VAI LATVIJAS AUGSTSKOLĀS UN PĒTNIECĪBAS IESTĀDĒS:  
LU Pedagoģijas fakultātes sertifikāts augstskolu didaktikā                           2007. 

LU mācību komandējums uz Gregoriana Pontifikālo Universitāti 

un Laterāna Pontifikālo Universitāti promocijas darba pabeigšanai                01.11.-15.12. 2006. 

 

Individuāls studiju brauciens uz Kauņas Vītauta Diža universitāti                  2004 

maģistra darba temata pētniecības nolūkos 

 

Studijas multikulturālisma socioloģijā Adelaides un Flindera universitātēs  
Adelaidē, Austrālijā                                                                                          10.1991-01.1992.                                               

 

Nodarbošanās un administratīvā darbība:  
Rīgas pilsētas kultūras pārvaldes  

Kultūras un atpūtas parka reklāmas 

 un socioloģisko pētījumu daļa                  kultūras socioloģe             1985-1987 

Projekta vadība: Rīgas izpildkomitejas socioloģiskais pētījums 

“Maskavas rajona iedzīvotāju priekšstati par morāles vērtībām”      1986-1987 

 

Laikraksta “Padomju Jaunatne” 

 redakacija:        korespondente 

               politikas nodaļas vadītāja                                      1988-1990 

 

Starptautiskā folkloras festivāla “Baltica’88”  

speciālizdevuma redakcija                  līdzredaktore, tulks                 1988 

Dziesmu svētku avīzes redakcija        līdzredaktor e                           1990 

Vides Aizsardzības Kluba 

nedēļraksta “Elpa” redakcija     korespondente, redaktore         1990-1992 

 

Kristīgās avīzes “SOLIS” 

redakcija   redaktora vietniece                               1992-2000 
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Žurnāla “Krustcelēs” redakcija  galvenā redaktore                      2000-2001 

 

 

Romas pāvesta Jāņa Pāvila II vizītes Latvijā informatīvais nodrošinājums 

LR Saeimas preses centram                               1993 

Latvijas Televīzijas  

izglītojošo programmu daļa          līdzredaktore                        1995-1996 

Eiropas Kristīgo televīzijas programmu festivāla Bakstonā, Anglijā  

konkursa LTV dokumentālās filmas 

 “Aglona-the Holy place in the World” līdzproducente               05.1995 

 

Laterāna Pontifikālās Universitātes 

Rīgas Augstākais Reliģijas Zinātņu Institūts, filozofijas  

lektore, docente, asociētā profesore                                               1996- 

 

Latvijas Kultūras Akadēmija          reliģijas socioloģijas lektore      1997 

 

Laterāna Pontifikālās Universitātes 

Rīgas ARZI  atbildīgā par akreditāciju                              1997-2002 

Latvijas Baznīcas delegācijas speciālizdevuma  

Eiropas Ekumēniskajai asamblejai Grācā, Austrijā redaktore          1997 

Katoliskās Baznīcas žurnāla 

 “Krustcelēs” redakcija                    redaktore                            2000-2001 

Laterāna Pontifikālās Universitātes 

Rīgas ARZI Padome                    sekretāre                                2000-2002 

 

Alberta koledža    filozofijas lektore                              2002 - 2004 

 

Romas Katoļu Rīgas Metropolijas kūrija 

Katoliskās Baznīcas gadagrāmata 

“Katoļu kalendārs”   redaktore                                2002 – 2005 

 

LU aģentūra Filozofijas un socioloģijas institūts,                          2005 - 

vadošā pētniece 

 

 
Zinātniskās publikācijas:  

 

MONOGRĀFIJA 

MARA KIOPE. Patiesība un valoda – Rīga, FSI, Filosofiskā bibliotēka. Pētījumi., 2009, 354 lpp., ISBN 978-9984-624-

67-9 
 
DARBI AKADĒMISKĀ UN ZINATNISKA GRĀDA IEGŪŠANAI 

1. KIOPE M.. Filozofijas un teoloģijas attiecības XX gs. beigās un XXI gs. sākumā. Problēmas analīze pāvesta Jāņa 

Pāvila II enciklikā “Fides et Ratio”un secinājumu izmantošana filozofijas mācīšanā. Diplomdarbs – Rīga, LPU 

RARZI, 2001, 140 lpp. 

2. KIOPE  M. Patiesības pieredzes iespējamība sv. Akvīnas Toma integrālantropoloģiskajā filozofijā un H.G. Gadamera 

hermeneitikā. Filozofijas maģistra darbs. - R., LU, 2004, 158 lpp 
3. KIOPE M. Patiesības pieredzes iespējamība valodiskumā.  Promocijas darbs. – Rīga, LU, 2008. 

 

RAKSTI RECENZĒTOS IZDEVUMOS 
1. “Kirkegors: mīlestības komunicēšanas mēģinājums”// EKSISTENCE UN KOMUNIKĀCIJA Sērena Kirkegora filosofijā 

– FSI, 2006, 96.-103. lpp. 

2. “Cilvēces vienības problēma globalizācijas perspektīvā” // LITERATŪRA UN KULTŪRA: Process, 

mijiedarbība, problēmas. Globalizācija un kultūra. Zinātnisko rakstu krājums VI, Daugavpils Universitāte, 

Humanitārā fakultāte. Latviešu valodas un literatūras katedra. – Daugavpils, Saule, 2005, 121-128. lpp. 

3. “Misija reliģijā un dzejā, sevišķi O. Vācieša izpratnē”//CILVĒKA BRĪVĪBA. CILVĒKA BALSS. Ojāra Vācieša 

starptautiskā zinātniskā konference. Rakstu krājums – Pils, 2005, 189-201. lpp. 

4. ”Patiesības pieredzes iespējamība valodiskumā”// FSI zinātnisko rakstu krājums “Reliģiski Filozofiski Raksti”, 

IX laidiens - R., 2005,  105-131. lpp. 

5. ”Svētceļojuma tradīcija. Filozofiska analīze”// FSI zinātnisko rakstu krājums “Reliģiski Filozofiskie Raksti”, X 

laidiens - R., FSI, 2005., 192.-212. lpp. 

6. “Kristīgo vērtību un tradicionālās kultūras attiecību problēma”// FILOSOFIJAS ALMANAHS, LU FSI, 2005,  20 lpp. 
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7. “Religious Experience in Latvia Today: Value Contextualization”// HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES. 

LATVIA. The European Connection: Baltic Intellectuals and the History of Western Philosophy and Theology. – 

University of Latvia, 2 (48)/2006, Pp. 104-121 

8. “Izglītības sistēma un kristīgās vērtības ”// KRISTĪGĀS VĒRTĪBAS UN MODERNITĀTES IZAICINĀJUMS. EIROPA UN 

LATVIJA. Profesores Maijas Kūles redakcijā – FSI, 2005, 101-119. lpp. 

9. “Tikumu ētikas atjaunotne kā ceļš uz patiesu dzīvi”// Letonikas Pirmais Kongress. MODERNITĀTE: 

FILOSOFIJA, KRISTĪGĀS VĒRTĪBAS, MUTVĀRDU VĒSTURE LATVIJĀ. Raksti. – LZA, LU FSI, Rīga, 2006, 

310.- 323. lpp. 

10. “The Truth and Philosopher between East and West” // DILEMMAS OF VALUES AND CONTEMPORARY LIFE-WORLD  

– FSI, Rīga, 2007, Pp. 167-173 

11. “Labestības ētika kā iekšējās brīvības pamats” // AUGUSTS MILTS: PATĪBA UN ĒTIKA. Veltījums profesoram 80. 

dzimšanas dienā. – LU, Raka, [2008], 276.-287. lpp. 

12. “Dauzpusīgās patiesības nepietiekamība” // DZĪVESMĀKSLA. Latvija, Baltija, Eiropa. – FSI, Rīga, 2008, 93.-104. 

lpp. 

13. Nacionālās identitātes intelektualitātes dimensijas atklāšanās profesora Staņislava Ladusāna, SJ dzīves liecībās. 

// Letonikas rakstu krājums 2009, II daļa, 30 lpp. 

 
Publicēšanai iesniegtie raksti 
 

13. “Pavel Florenskij – energija slova”// Florenska konferencei veltītās konferences publikāciju krājumam, tiks 

publicēts 2008. gadā 12 lpp. 

14. “About Perception of  “the Eternal Latvia”. Research Experience of Relations between National Identity and 

Concept of Time” // An article prepared for publication in the international collective monography of Czech 

Science Academy Modern History Institute, 2011, 20 pages 

15. “Sirdsapziņas estētika” // Publikācija rakstu krājumam, kas veltīts gruzīnu filozofam M. Mamardašvili, 20 lpp. 

16. “Klātbūtne pašiem sev” // LU Zinātniskie Raksti. Filosofija. 2011. gada rudens, 14 lpp. 

17.”The Latvian National identity question in the context of relationship between the intellectuals and society” // 

Ethnicity, FSI, 20 lpp.  

 

TĒZES 
1. “Kirkegors: mīlestības fenomenoloģijas komunicēšanas mēģinājums”// publicēts : FSI un Dānijas Kultūras 

institūta starptautiskā zinātniskā konference “Eksistence un komunikācija. Tēzes.”- R., FSI, 2003, 20-21 lpp. 

2. КИОПЕ М. «Понимание человеческого бытия как способ управления обществом» // CD Всероссийская 

социологическая конференция «Этнос, нация, общество: российская реальность и перспективы», ISBN 

978-5-904804-02-2, Москва, РОС, ИС РАН, РУДН, 2010 

 

CITAS AKADĒMISKĀS PUBLIKĀCIJAS 

1. “Dzīves teātris un visa esošā gals”// Kulturoloģisks žurnāls Kentaurs XXI, Nr. 35, 2004. g. decembris, 18-25. lpp 

2. “Patiesība kā Skaistais”// Kulturoloģisks žurnāls Kentaurs XXI, Nr. 37, 2005. g. augusts, 57-83. lpp.  

3. “Patiesības pieredzes iespējamība valodā: jauns sv. Akvīnas Toma filozofijas pavērsiens”// Laterāna Pontifikālās 

Universitātes filiāļu RTI un RARZI institūta žurnāls “Ejiet un māciet” – R., LPU  RTI, II/ 2004 (37), 144-160. lpp. 

4. “Saruna ar Latvijas Universitātes pirmo rektoru profesoru Ernestu Felsbergu”// PROFESORS ERNESTS FELSBERGS. 

Dzīve un darbs. - R., Latvijas Universitāte, 2004, 37.-43. lpp. 

5. “Patiesība prāta spogulī”// Kulturoloģisks žurnāls Kentaurs XXI, Nr. 50, 2009. g. decembris, 18-25. lpp 

6.“P.Strods”//CD “Latvijas filosofs (-e)” – Rīga, FSI, 2009 

7.“S.Ladusāns”//CD“Latvijas filosofs (-e)” – Rīga, FSI, 2009 

8.“Pasaules aina”//CD “Latvijas filosofs (-e)” – Rīga, FSI, 2009 

9. “Sabiedrisko pārmaiņu iespējamība paulīniskās sociālās filozofijas perspektīvā.” // Reliģiski zinātnisks žurnāls 

“Terra Mariana”. Tematisks izdevums. Sv. apustuļa Pāvila gadam veltītā ekumeniski teoloģiskā  konference. – 

Laterāna Pontifikālās Universitātes filiāļu Rīgas Teoloģijas institūta un Rīgas Augstākā Reliģijas Zinātņu institūta 

izdevums, Nr. 1 (42), 2010, 137.-148. lpp. 
 
Citas publikācijas:  

“Daži tradicionālās reliģijas un kultūras dialoga aspekti XXI gs. sākuma Eiropā”// “Eiropas dialogi” – Rīga, 

Eiropas Komisijas Delegācija Latvijā, 2002., 48.-54. lpp. 

 “Rīdzinieks Kants’’// Karogs, nr.5, 2004, 224-226. lpp. 

Reportāža par Pasaules Fenomenoloģijas institūta kongresu Daugavpilī, 2006. gada augustā // iesniegts 

publicēšanai akadēmiskajā žurnālā PHENOMENOLOGICAL INQUERY, ASV, 10 lpp. 

”Vai atkal dosimies iekšējā trimdā?” Jautājums pēc Paula Dāles 115.dzimšanas dienas svinībām // Karogs, nr.10, 

220-222. lpp. 

 “Jautruma svinības” F. Nīčem - 160 // Karogs, nr. 11, 2004, 208-210. lpp. 

”Filozofijas diena Latvijā’’// Karogs, nr. 1, 2005, 208-210. lpp. 
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 “Vai kultūrai izdotais lats atmaksājas?// Karogs, nr. 2, 2004, 213-215. lpp. 

Profesore Andžela Alesa Bello: “.. jo esamība ir viena”” // Akadēmiski publicistiska intervija ar Itālijas 

fenomenoloģijas biedrības prezidenti A. Alesu Bello, ALMANAHS FILOSOFIJA, 6. numurs.  

 
MĀRA KIOPE, MAIJA KŪLE, LAIMA MUKTUPĀVELA. “Par vērtībām, uz kurām vēlamies balstīt nākotni”. Gulbene, 2007. 

gada novembris. // CD: Sarunas par Eiropas nākotni pie kafijas. Diskusiju cikls Rīgā un Latvijas reģionos. 2007.-2009. 

gads. 1. disks, nr. 3. -  Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā. 

 

Grāmatu recenzijas:  
“Par sēņu un zīdtārpiņu atšķirību.” Recenzija par N. Ikstenas grāmatu “Zīdtārpiņu musināšana” 

“Tam, kas prot, ir viegli kļūt universālam”// Karogs, nr.6, 2005, 192-193.. lpp (anotācija par L. Da Vinči domu 

fragmentu tulkojuma latviešu valodā izdevumu) 

DĀBOLIŅŠ A. Intersubjektivitāte: pētījums par laikapziņas un sociālās esamības attiecībām 

transcendentālajā fenomenoloģijā. E. Huserla atziņas par “vienu pasauli visiem” metodoloģiskā nozīme individuālās un 

sociālās jēgas konstituēšanā. Promocijas darbs filozofijas doktora grāda iegūšani filozofijas vēstures apakšnozarē. – LU, 

FSI, Rīga, 2010. 

 

Grāmatu tulkošana 
Tulkojuma un zinātniskā redaktore: 

Ētika kristīgā skatījumā. Mācību grāmata jaunatnei. I daļa - LPU RARZI, 2004 

Ētika kristīgā skatījumā Mācību grāmata jaunatnei. II daļa - tiek gatavota izdošanai LPU RARZI 
 

Filozofijas konsultante tulkojumam latviešu valodā: AKVĪNAS TOMS.De Veritate // Kulturoloģisks žurnāls Kentaurs 

XXI, Nr. 37, 2005. g. augusts, 47-56. lpp. (P.S. Kļūdas pēc šis fragments nopublicēts ar virsrakstu :”Teoloģijas 

summa”) 
 

Zinātniskā konsultante: Kulturoloģisks žurnāls KENTAURS XXI, Nr. 50, 2009. gada decembris. 

Zinātniski pētnieciskās darbības virziens: filozofijas vēsture, īpaši viduslaiku un mūsdienu hermeneitikas 

salīdzinājums;  dudzpusīgā gnozeoloģija; tikumu ētika; reliģiski filozofisko ideju ietekme uz nacionālo identitāti; 

metafiziskā antropologija; 

 

Līdzdalība zinātniskos projektos 
LU FSI projekts “Modernitātes izaicinājums un  

kristīgās vērtības mūsdienās.                                                                  2005.  

LU FSI Letonikas projekts                                                              2006 - 2009 

LU VFF  

“Ētika: no teorijas uz rīcību                                                              2006-2007 

 “Vērotājs un sabiedrība Centrāleiropas un Austrumeiropas sociālās transformācijas fenomenoloģiskās filosofijas 

perspektīvā”.                                            2006                                                                                       

“Kopības telpas pieredzējumi: 

Eiropa un Latvija sociālās fenomenoloģijas skatījumā”                        2007 

Letonika 

 

VPP “NACIONĀLĀ IDENTITĀTE 

 (valoda, Latvijas vēsture, kultūra un cilvēkdrošība), FSI                      2009- 

 

ERAF projekts 

 Nr. 2010/0195/2DP/2.1.1.2.0./10/APIA/VIAA/008 „Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūta 

kapacitātes attīstība un starptautiskās sadarbības veicināšana”.2010- 

 

Piedalīšanās zinātniskajās konferencēs: 

 
STARPTAUTISKAS KONFERENCES VAI KONGRESI 
1. FSI un Dānijas Kultūras institūta starptautiskā zinātniskā konference 

“Eksistence un komunikācija.  

Sērenam Kirkegoram – 190”            Rīga                                 06.05.2003 

Referāts “Kirkegors: mīlestības komunicēšanas mēģinājums”  

2. Starptautiskā konference  

“Globalizācija un kultūra”                Daugavpils                       05.12. 2003.  

Referāts “Cilvēces vienības problēma globalizācijas perspektīvā”  

3. Cilvēka brīvība. Cilvēka balss. Starptautiskā zinātniskā konference,  
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veltīta  O. Vācieša 70. dzimšanas dienai      Rīga                      13.11. 2003.  

Referāts “Misija reliģijā un dzejā, sevišķi O. Vācieša izpratnē” 

4. Starptautiska zinātniskā konference  

“Imanuelam Kantam -280”                            Rīga                22.-23. 04.2004. 

Referāts “Dzīves teātris un visa esošā gals”. 

5. Starptautiska zinātniskā konference  

“Nīčem – 160”                                               Rīga                  15.-16.10. 2004. 

Referāts “Darba “Jautrā zinātne” 21. fragments: 

 “Pašaizliedzības tikuma slavinājums”. 

6. Baltijas filozofijas doktorantu I forums  

“Baltics between the East and the West”  Viļņa                        01-02. 05. 2005 

 Referāts “Truth between the East and the West”. 

7. Strptautiskā konference   

“VĒROTĀJS UN SABIEDRĪBA. Sociālā dimensija Baltijas jūras reģiona valstu 

 fenomenoloģiskajā domā.”                             Rīga            30.09.-01.10. 2005. 

Referāts “Iespējamība un patiesība: attiecību jaunā rakstura meklējumi.” 

8. Letonikas I kongress,  

10. sekcija “Kristīgās vērtības un morāle mūsdienu Latvijā” (vad. Dr. habil. phil. M. Kūle). 

Referāts “Tikumu ētikas atjaunotne kā ceļš uz patiesu dzīvi”  25. 10. 2005. 

8. Pasaules Fenomenoloģijas institūta kongress   Daugavpils      17. 08.2006. 

Referāts “Recovering the Truth in educative process.” 

9. Starptautiskā konference “Sapnis un īstenība globalizētajā sabiedrībā” (FREUD-150), Rīga, LU                                                        

29.-30.09.2006. 

Referāts: “Depresija – salauzto lomūniju un izšķirīgās atbrīvošanās vēsture” 

10. Starptautiska konference “Satikšanās ontoloģija”. 

Veltījums Pāvela Florenska 125. gadadienai.               Rīga, LU, 5.-6.10.2007 

Referāts: “P. Florenskis. Vārda enerģija” 

11. Starptautiska konference “Dzīves māksla: “           Rīga, LU, 8.-9.10.2007 

Referāts: “Daudzpusīgās patiesības nepietiekamība” 

12. Letonikas II kongress,  

10. sekcija “Eiropas vērtības Latvijā” (vad. Dr. habil. phil. M. Kūle). 

Referāts “Staņislavs Ladusāns, SJ: daudzpusīgā vienkāršība”, 31. 10. 2007. 

13. Latvijas un Itālijas filozofijas seminārs         Roma, 3.-4.12.2007 

Laterāna Pontifikālās Universitātes Filozofijas fakultātē. Referāts par promocijas darba rezultātiem 

14. Starptautiska konference “RELIGIJA IR KULTŪRA: KASDIENYBĖS HORIZONTAI”, Religijos studijų ir 

tyrimų centras, Vilniaus universitetas, Filosofijos fakultetas, Vilnius, 2009. gada 20.-21. maijā: Referāts Dr. Mara 

Kiope (Filosofijos ir sociologijos institutas, Latvijos universitetas, Ryga) „Patirtis“ vertybiškai orientuoto ugdymo 

kontekste (EN) 

15. 2. Starptautiskā konference “National Minorities and Identity” (II. mezinárodní  vědecká konference 

Národnostní menšiny a identita pod záštitou Magistrátu hlavního města Prahy), Prāgā, 2010. gada 11. oktobrī. 

Referāts: MĀRA KIOPE ČZ: O pojmu „Věčné Lotyšsko“; zkušenosti z výzkumu propojení národní identity a vnímání 

času; EN: About perception of „the eternal Latvia”: research experience of relations between national identity and 

conception of time. 

16. Всероссийская социологическая конференция «Этнос, нация, общество: российская реальность и 

перспективы». Referāts: Киопе М. Понимание бытия как способ управления обществом 

17. Starptautiskā Baltijas Studiju 9. konference, Filozofijas, ētikas un folkloras sekcijas zinātniskā vadītāja, 

Zviedrijā, Stokholmā, Sederstremas Universitātē, (Soderstrom Hogskol), 12.06.2011.- 15.06.2011  
18. Совместная конференция Института этнологии и антропологии РАН, Франко-Российского 

исследовательского центра, РГГУ и Ассоциации по изучению национальностей ASN) «Через 20 лет после 

1991 года: реорганизация пространства и идентичности», Maskava, 29. septembris – 1 oktobris, 2011. Referāts 

sekcijā Theme Hist-Mem 3 (2): «Возможно ли общественное согласие в контексте проблем памяти и 

идентичноости? Двадцатилетний опыт осмысления  в Латвии.» 

19. Apvienotais III Pasaules latviešu zinātnieku kongress un IV Letonikas kongress 2011. gada 24.–27. oktobris, Rīga. 

Referāts reliģijzinātņu sekcijā “S. Ladusāna, SJ nācijas audzināšanas projekts” 

20. 3. Starptautiskā konference “National Minorities and Identity” (III mezinárodní  vědecká konference 

Národnostní menšiny a identita pod záštitou Magistrátu hlavního města Prahy), Prāgā, 20101 gada 14.-16. 

novembris. Referāts: „Religious identity as the key to cultural idetity“ 
 

VIETĒJAS KONFERENCES VAI KONGRESI  
 1. LU Zinātniskā konference 

“Filosofija pret vardarbību”               Rīga                             16.-17. 12. 2004. 

Referāts “Vardarbības pret filosofiju bezsspēcība”. 
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LU 63. konference 

2. Filozofijas doktorantūras sekcija.  

Referāts “Patiesība kā skaistais”          Rīga                               09.02. 2005. 

3. Filozofijas sekcija “Modernitātes izaicinājums un kristīgās vērtības mūsdienās. 2. daļa”.  

Referāts “Izglītības sistēma un kristīgās vērtības”                       11. 02. 2005 

4. LU FSI seminārs “Kultūra un ētika Latvijā”                             05. 12. 2005.  

Priekšlasījums “ Dzīvības kultūras un nāves kultūras pretstats”. 

 

LU 65. konference 

5. Vispārējās filozofijas sekcija “Filozofijas robežspēles” 

Referāts “Apziņas un esamības asimetrija transcendences filozofijas perspektīvā”                                                                                   

07.02. 2007. 

6. Projekta atskaites konference Latvijas Universitātē 

Referāts “Tikumi kā antropoloģiski teleoloģiskas struktūras”   13.04.2007. 

7. LPU RARZI un Lutera akadēmijas Svētā Pāvila gada ekumeniska zinātniskā konference. Referāts “Paulīniskās 

sociālās filozofijas perspektīva”, 2009. gada 11. jūnijā, Rīgas Vēstures un kuģniecības  muzeja Kolonnu zālē 

8. Kristīgais Kultūras institūts. Edītes Šteinas forums. Zinātniskā konference “Kas patiesību meklē…”.  Referāts 

“Staņislava Ladusāna, SJ praktiskais neotomisms”, Rīga, 2010. gada 9. janvārī; 

9. LU VFF un LU FSI konference „Mamardašvili lasījumi“, Rīga, LU, 2010. gada oktobrī. Referāts „Sirdsapziņas 

estētika“ 

10. “Svētā Akvīnas Toma filozofijas aktualitāte mūsdienu Latvijā”. Akadēmiskais referāts svētā Akvīnas Toma 

svētkos  Laterāna Pontifikālās Universitātes filiāles Rīgas Teoloģijas institūtā - sv. Franciska baznīcā, Rīgā, 2011. 

gada 31. janvārī 

11. “Latvijā nezināmā Sigrida Unnsete – māsa Olava, T.O.P.” LKSAA “Dzintars” un KKI Edītes 

Šteinas Foruma rīkotā konference “Marta un Marija ir vienotas (sv. Avilas Terēze). Sieviete 

Baznīcā, vēsturē un tradīcijā.”  

Rīgā, Mazajā Pils ielā 2, 2011. gada 2. aprīlī 

12. Krāslavas novada Dome, Krāslavas vēstures un mākslas muzejs, Itālijas vēstniecība Latvijā, 

Dantes Aligjēri biedrība Latvijā. Konference “Itālijas atspulgi Latgales kultūrā un vēsturē”, 2011. 

gada 1. jūlijā, Krāslavā. referāts “Tomiskās filozofijas formas latgaliešu intelektuālajā kultūrā: P. 

Strods, S. Ladusāns”.  



 108 

 
Akadēmiskie kursi 

DOCĒTIE STUDIJU KURSI (KURSA NOSAUKUMS, APJOMS KREDĪTPUNKTOS) 

 Ētika                                                            2  

 Gnozeoloģija                                               2 

 Filozofiskā antropoloģija                            2 

 Filozofijas vēsture                                       4 

 Ievads kristīgajā filozofijā                            2 

Metafizika 2 

Teodiceja  2 

 
Darbu vadība un recenzijas: (Dr. Phil. disertācija (sagatavošnā) – 1 ; bacl. d. aizstāvēti - 9, sagatavošanā : 

mag. d.  - 2)  

 

Darbība zinātniskās, profesionālās un sabiedriskās organizācijās:  
Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas  

ISEC Ētikas programmas komisijas locekle 1996 

Ētikas pedagogu asociācijas valdes locekle                              1999-2001 

LU 62. Zinātniskās konferences filozofijas nozarē  

darba grupu koordinatore                                                       2004. g. februāris 

 

Eksperte Eiropas komisijas Latvijas pārstāvniecības rīkotajos dialogos Latvijas pilsētās        2008-2010 
 

Valodas : angļu, krievu, apguves stadijā: portugāļu, itāliešu 

 

 2011. gada 5. Septembrī, Māra Kiope 
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CV 
Vārds: Imants  

Uzvārds: Medveckis 

 
Izglītība: augstākā  

 

Studiju virziens un specializācija:  teologs ar pedagoģisko sagatavotību  

 

Zinātniskie grādi: maģistrs  

 

Nodarbošanās un administratīvā darbība: priesteris – Viļānu, Nagļu, Rikavas un Ostrones 

draudžu vikārs 

 

Zinātniskās publikācijas :  

 Wizja życia kapłańskiego według księdza Viktorsa Pentjušsa MIC (1915-2007).  Maģistra 

darbs. Ļubļina 2008., 107 lpp. 

 

 

Citas publikācijas:  

 Garīgās dzīves avoti. Katoļu Dzeive nr. 2 (407) – 9 (414) Viļāni 2009. 

 Boża cierpliwość. Świadectwo. Pastores nr.4 (41) Warszawa 2008., 161.-165. lpp. 

 

Zinātniski pētnieciskās darbības virziens: morālteoloģija 

 

Darbu vadība un recenzijas: (aizstāvēti, sagatavošanā) (Norādiet skaitu) 

 

Darbība zinātniskās organizācijās: 

 

Piedalīšanās Ļubļinas Katoļu Universitātes (KUL) Morālteoloģijas Institūta rīkotajās 

zinātniskajās konferencēs (kā klausītājs): 

 1. Dr Donal McKeown, Belfastas (Ziemeļīrija) bīskapa konferences 2007.g.: 
  a) The Irish Family in Transformation. 

  b) Island of Saints and Scholars? The Catholic Church in Modern Ireland 
 2. Miłość, wierność i uczciwość małżeńska. Przesłanie moralne Kościoła. 2006. 

 3. Płciwość ludzka w kontekście miłości. Przesłanie moralne Kościoła. 2006. 

 4. Geny – wolność zapisania? Przesłanie moralne Kościoła. 2005. 

 

Piedalīšanās priesteru rekolekcijās Rēzeknes-Aglonas diecēzē: 

 Konference. Dieva Vārda sludināšana. Aglona 2010. 
 Konference. Priestera  identitāte. Aglona 2009. 
 

Valodas: latviešu, poļu, krievu. 

 Ar vārdnīcas palīdzību – angļu, vācu. 
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CV 
 

Vārds: Ingrīda 

Uzvārds: Trups–Kalne 

 

Izglītība 

 

2004.- 2011. Latvijas Universitāte, Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte, doktorande, specializācija 

– sociālā psiholoģija. 

2002.-2004. Latvijas Universitāte Pedagoģijas un psiholoģijas institūts, sociālās psiholoģijas 

maģistrantūra, 2004.g. 5.06. aizstāvēts maģistra darbs „Morālās spriešanas un emocionālā intelekta 

mijsakarības 20 līdz 50 gadu vecumā” un iegūts sociālo zinību maģistra grāds psiholoģijā. 

1997.-1999. Daugavpils Pedagoģiskā universitāte, psiholoģijas maģistrantūra, 1999.g. 23.09. 

aizstāvēts maģistra darbs “Kristīgās ticības mācības nodarbību ietekme uz jaunākā skolas vecuma 

bērnu tikumisko attīstību” un iegūts psiholoģijas maģistra grāds vecumposmu un pedagoģiskās 

psiholoģijas apakšnozarē. 

1993.- 2002. Rīgas Katehētikas institūta Latgales filiāle (kopš 2000. gada Laterāna Pontifikālās 

Universitātes filiāle Rīgas Augstākais Reliģijas Zinātņu institūts Latgales filiāle). 

1992.-1995. Rēzeknes Skolotāju institūts, Liepājas Pedagoģiskā augstskola, augstākā pedagoģiskā 

izglītība, iegūtās specialitātes – sākumskolas skolotāja, mājturības un mūzikas skolotāja 

pamatskolā. 

1986.-1991. Rēzeknes J. Ivanova mūzikas skola. 

1981.-1992. Rēzeknes 1. vidusskola. 

 

Darba pieredze 

 

2000.- pašlaik - Laterāna Pontifikālās Universitātes filiāle Rīgas Augstākais Reliģijas Zinātņu 

institūts (RARZI), lektore (lekciju kursi – psiholoģija, pedagoģiskā psiholoģija, attīstības 

psiholoģija, sociālā psiholoģija, vērtīborienotējošo priekšmetu metodika), studiju programmu 

direktore, prakses vadītāja. 

2002.- 2007. Rēzeknes Katoļu pamatskola, kristīgās ticības mācības un kristīgās mācības skolotāja. 

1995.- 2002. Rēzeknes 1. vidusskola, sākumskolas un kristīgās ticības mācības skolotāja. 

 

Dalība konferencēs 

 

Starptautiskās konferences un kongresi 

 Trups-Kalne, I., Dimdiņš, Ģ. (2011). Moralitātes, politiskās ideoloģijas un reliģiozitātes 

mijsakarību psiholoģiskie aspekti. Apvienotais pasaules latviešu zinātnieku 3. kongress un letonikas 

4. kongress, sekcija I. Kultūra un nacionālā identitāte. Reliģiozitāte Latvijā: vēsture un mūsdienu 

situācija. Rīga, 2011. gada 24. – 27. oktobris. 

Trups-Kalne, I., Dimdins, G. (2011). Development of a Latvian social conservatism scale. 

11
th

 European conference on Psychological Assessment, Riga, 31.08.–03.09.2011. 

Trups-Kalne, I., Dimdins, G. (2011). Relation between moral competence, moral 

foundations, and political ideology, European Association of Social Psychology the 16th General 

Meeting, 12-16 July 2011. 

Trups-Kalne, I., Dimdins, G. (2011). “Binding” moral foundations mediate relation 

between political ideology and moral competence. The 12th European Congress of Psychology, 

Istanbul 2011, 4-8 July. 

Trups-Kalne, I., Belaja, I. (2009). Differences in moral foundations for respondents with 

high and low moral competence. XIV European Conference on Developmental Psychology, 

Lithuania, August 18–22, 2009. 
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Trups-Kalne, I. (2008). The Influence of opportunities of role taking and guided reflections 

on student’s moral judgment competence in institutions of higher education. XXIX International 

Congress of Psychology, 20–25 July, 2008, Berlin, Germany. 

Trups-Kalne, I. (2008). Studentu morālās spriešanas spēju saistība ar lomu uzņemšanos un 

virzīto refleksiju izdevībām studiju laikā augstskolā. Daugavpils Universitātes 50. starptautiskā 

zinātniskā konference, Psiholoģijas sekcija, 2008. gada 15.–17. maijs. 

Trups-Kalne, I. (2007). Augstskolas sociāli pedagoģisko faktoru loma studentu morālās 

spriešanas attīstībā. 1. starptautiskā zinātniskā conference. Psiholoģijas aktualitātes mūsdienu 

izglītībā. Liepājas Pedagoģijas akadēmija, 2007. gada 22. novembrī.  

Trups-Kalne, I. (2007). Relation between moral judgement competence and factors of 

learning environment in Latvia. (Die Verbindung der moralischen Urteilsfähigkeit mit den 

Faktoren der Lernumwelt an der Hochschule in Lettland). Finnish Baltic Initiative – 2007. Holistic 

Education and Teacher Training. Riga, University of Latvia, Faculty of Theology, 2–5 October, 

2007. 

Trups-Kalne, I. (2006). Morālās spriešanas attīstības faktori kognitīvajās morālās attīstības 

teorijās. Izglītība sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai. Starptautiskā zinātniskā konference. Rīgas 

Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, 2006. gada 6.–8. aprīlis.  

Trups-Kalne, I. (2006). Morālās spriešanas saistība ar studiju vides faktoriem augstskolā. 

Sabiedrība, integrācija, izglītība. Starptautiskā zinātniskā konference. Rēzeknes Augstskola, 2006. 

gada 24.–25. februāris. 

 

Vietējās konferences un kongresi 

Trups-Kalne, I. (2011). Morālās spriešanas, morāles intuitīvo pamatu, politiskās orientācijas 

un reliģiozitātes mijsakarības. Latvijas katoļu studentu dienu zinātniskā konference, Laterāna 

Pontifikālās universitātes filiāle, Rīgas Augstākais reliģijas zinātņu institūts, 2011. gada 7. maijs. 

Trups-Kalne, I. (2010). Morāles psiholoģijas aktuālās teorētiskās nostādnes un pētījumi. 1. 

Latvijas psihologu kongress, Rīgā, LU 2010. gada 11. decembrī. 

Trups-Kalne, I. (2009). Jaunākie morāles psiholoģijas pētījumi: kognitīvi racionālā un 

sociāli-intuitīvā pieeja. LU Zinātniskā konference, Psiholoģijas sekcija, 2009. gada februāris. 

Trups-Kalne, I. (2008). Morālās spriešanas saistība ar personības iezīmēm studiju vides 

kontekstā. LU 66. Zinātniskā konference, Psiholoģijas sekcija, 2008. gada 7. februāris. 

Trups-Kalne, I. (2007). Morālās spriešanas un studiju vides saistības jaunākie pētījumi 

psiholoģijā, LU 65. Zinātniskā konference, Psiholoģijas sekcija, 2007. gada 8. februāris. 

Trups-Kalne, I. (1999). Kristīgās ticības mācības ietekme uz jaunākā skolas vecuma bērnu 

morālo jūtu attīstību, Daugavpils Pedagoģiskās universitātes 7. ikgadējās zinātniskās konference, 

1999. gada 27. aprīlis. 

 

Zinātniskās publikācijas 

 

Trups-Kalne, I., Dimdiņš, Ģ. (2011). Morāles intuitīvo pamatu atšķirības respondentiem ar 

augstiem un zemiem morālās spriešanas spēju rādītājiem. Latvijas Universitātes raksti, Psiholoģija.  

Trups-Kalne, I. (2007). Morālās spriešanas saistība ar studiju vides faktoriem augstskolā. 

Sabiedrība, integrācija, izglītība. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli 2006. gada 24.–

25. februāris (210.–218. lpp.). Rēzekne: Rēzeknes Augstskolas izdevniecība. 

Trups-Kalne, I. (2006). Morālās spriešanas attīstības faktori kognitīvajās morālās attīstības 

teorijās. Izglītība sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli 

2006. gada 6.–8. aprīlis (467.–474. lpp.). Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola.  

Trups-Kalne, I. (1999). Kristīgās ticības mācības ietekme uz jaunākā skolas vecuma bērnu 

morālo jūtu attīstību, Daugavpils Pedagoģiskās universitātes 7. ikgadējās zinātniskās konferences 

rakstu krājums. 

 

Mācību grāmatas 
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Gaile, I., Kovaleva, I., Rozentāls, L., Trups-Kalne, I. (2008). Kristīgā mācība 3. klasei. Mācību 

grāmata. Rīga, Zvaigzne ABC. 

Gaile, I., Kovaleva, I., Rozentāls, L., Trups-Kalne, I. (2008). Kristīgā mācība 3. klasei. Skolotāja 

grāmata. Rīga, Zvaigzne ABC. 

Gaile, I., Kovaleva, I., Rozentāls, L., Trups-Kalne, I. (2006). Kristīgā mācība 2. klasei. Mācību 

grāmata. Rīga, Zvaigzne ABC. 

Gaile, I., Kovaleva, I., Rozentāls, L., Trups-Kalne, I. (2006). Kristīgā mācība 3. klasei. Skolotāja 

grāmata. Rīga, Zvaigzne ABC. 

Gaile, I., Kovaleva, I., Rozentāls, L., Trups-Kalne, I. (2005). Kristīgā mācība 1. klasei. Mācību 

grāmata. Rīga, Zvaigzne ABC. 

Gaile, I., Kovaleva, I., Rozentāls, L., Trups-Kalne, I. (2005). Kristīgā mācība 1. klasei. Skolotāja 

grāmata. Rīga, Zvaigzne ABC. 

 

Lekcijas un skolas ārvalstu augstskolās un pētniecības iestādēs 

 

Pēterburgas universitātes Psiholoģijas fakultātē 2004.g.21.-15.11. 

Zalcburgas augstskolu dienās (Saltzburger Hochshculwoche) Austrijā, Zalcburgas universitātē 

2007. g. 30.07.-5.08. 

 

Valodu prasmes 

 

Latviešu valoda (dzimtā), krievu, vācu, angļu, poļu. 

 

Intereses 

 

Mūzika, teoloģija, psihoterapija. 

Rīgā, 2011. gada 28. oktobrī. Ingrīda Trups-Kalne
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CV 

Vārds: Sergejs  

Uzvārds: Ivanovs OP 
 

Izglītība: Teoloģijas Pontifikālā akadēmija  (Krakovā) (1996-2003) 

 

Zinātniskie grādi: Maģistrs Teoloģijā (profesionālā kvalifikācija pedagoģijā) 2003  

 

Akadēmiskais(ie) nosaukums(i): lektors  

Zinātniskās publikācijas :  

1. Ivanovs S. Personības audzināšana // „Ejiet un māciet” 1/2006 (38), ...-... lpp. 

2. Zinātniskā raksta tulkojums no poļu valodas: Giertych W. Ticības uzplaukums vai tās attīstības 

aizkavēšana // „Ejiet un māciet” 1-2/2008 (41), Rīgas metropolijas Romas katoļu garīgais seminārs, 

87.-100. lpp. 

Citas publikācijas: 

Słownik katechetów polskich XX wieku, red. R. Czekalski, wyd. Salezjańskie, 2003.  

(manis sagatavotais apraksts par poļu XX gadsimta katehētu Andrzej Potocki, atrodas šīs katehētu 

vārdnīcas 207.-208. lpp.)   

Grāmatu tulkošana: 

Ledóchowska U. Serce Jezusa zwyciężyło świat, Poznań: 2003. 

Ledóchowska U. Maryja jest arcydziełem Boga, Poznań: 2003. 

tulkojumā ir izdotas kā viena grāmata: 

Maija un jūnija dievkalpojumi. Sv. Urzulas Leduhovskas apceres. Tulk. Sergejs Ivanovs OP, Kala 

Raksti, 2009. 

Darbu vadība un recenzijas: (aizstāvēti, sagatavošanā) (Norādiet skaitu) 

Diplomdarbi (5) 

Bakalaura darbi (4); 

Studiju darbi (4); 

Recenzijas (16). 

Darbība zinātniskās, profesionālās un sabiedriskās organizācijās:  
RARZI katehēzes centra līdzstrādnieks 

Valodas: latviešu, poļu un krievu brīvi    
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CV 

Vārds: Inese 

Uzvārds: Lietavite 

 

Izglītība:  2004-2009 Ļubļinas Katoļu Universitāte (Polija)  

 Specialitāte: psiholoģijas maģistrs  

(specializācija klīniskajā un izglītības psiholoģijā)  

 1996-2003 Rīgas Lietišķās Mākslas koledža  

 Specialitāte: reklāmas un interjera dizaineris  

 

Zinātniskie grādi:  Mag. psych. 

 

Akadēmiskais(ie) nosaukums(i): 

 

Lektore Rīgas Augstākajā reliģijas zinātņu institūtā 

 

Nodarbošanās un administratīvā darbība:  

no 2009. gada – Rīgas Augstākais reliģijas zinātņu institūts 

lektore reliģijas psiholoģijā 

no 2010. gada – Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrs „Saule” 

psihologs 

no 2011. gada – Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas „Vecāku māja” 

psihologs 

02.11.2009.-02.09.2010. – Latvijas Neredzīgo biedrība 

sociālās rehabilitācijas koordinatore Rīgas reģiona teritoriālajā organizācijā  

 

Zinātniskās publikācijas :  

Lietaviete, I. (2010). Fenomenologiczna analiza doświadczeń promujących rozwój osobowości 

(tulk.: Personības izaugsmi veicinošas pieredzes fenomenoloģiskā analīze). Roczniki 

Psychologiczne, XIII, 1.  

 

Grāmatu tulkošana:  

Chlewiński, Z. (1982). Reliģijas loma personības funkcionēšanā (tulk.). // Z. Chlewiński (red.), 

Psychologia religii, 61.-76. lpp. Lublin: TN KUL. 

Grzymała-Moszczyńska, H. (1991). Reliģijas psiholoģijas priekšmets (tulk.). // H. Grzymała-

Moszczyńska (red.), Psychologia religii. Wybrane zagadnienia, 39.-50.lpp. Kraków: 

NOMOS. 

 

Zinātniski pētnieciskās darbības virziens:  

personības psiholoģija, reliģijas psiholoģija 

 

Akadēmiskie kursi  
 

Reliģijas psiholoģija 

Pastorālpsiholoģija 

Pstorālais darbs ar cilvēkiem ar īpašām vajadzībām 

 

Darbība zinātniskās, profesionālās un sabiedriskās organizācijās:    

 

Latvijas Klīnisko psihologu asociācijas biedrs 

Latvijas Profesionālo veselības aprūpes kapelānu asociācijas veicinātājbiedrs 
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Piedalīšanās zinātniskajās konferencēs: 

 

4.-5.03.2011. RPIVA starptautiskā interdisciplinārā konference „Krīze un tās pārvarēšanas iespējas”. 

Referāta tēma: „Reliģiskā kopinga mehānismu iespējas krīzes pārvarēšanā”. 

 

11.12.2010. I Apvienotais Latvijas psihologu kongress Rīgā.  

Referāta tēma: „Personības psiholoģijas attīstības perspektīvas Polijā”. 

 

15.05.2010. LPU filiāļu Rīgas Teoloģijas institūta un Rīgas Augstākā reliģijas zinātņu institūta 

mācībspēku un studentu zinātniskā konference. 

Referāta tēma: „Personības izaugsmi veicinošas pieredzes fenomenoloģiskā analīze”. 

 

23.-25. 03. 2009. Artterapijas konference Kališā (Kalisz).  

Referāta tēma: „Skaistā dziedinošais spēks: peak-experience artterapijas procesā”. 

 

Stažēšanās: 

 

2007 - studijas Luvēnas Katoļu Universitātē (Beļģijā) Socrates-Erasmus programmas ietvaros 

 

Valodas   
 

- latviešu (dzimtā) 

- poļu (brīvi) 

- angļu (advanced level) 

- krievu (sarunvalodas līmenī) 

- flāmu (pamatkurss) 
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CV 
 

Vārds: Pauls  

Uzvārds: Kļaviņš 

 

Izglītība:   

Rīgas metropolijas Romas Katoļu Garīgais seminārs    1990-1994 

Kolumbas (ASV, OH) Pontifikālā koledža Josephinum    1994-1996 

Amerikas Katoļu Universitāte, Wash. DC      1996-2001 

 

Zinātniskie grādi:   

Licenciāta grāds sistemātiskajā teoloģijā –  

 Amerikas Katoļu Universitāte, Wash. DC      1998 

Doktora grāds sistemātiskajā teoloģijā – 

 Amerikas Katoļu Universitāte, Wash. DC     2001 

 

Akadēmiskais nosaukums: docents (2005) 

 

Nodarbošanās:  

- Laterāna Pontifikālās Univeristātes filiāle 

 Rīgas Augstākais Reliģijas Zinātņu Institūts: lektors (2001-2005); docents (2005-) 

- Laterāna Pontifikalās Univeristātes filiāle 

 Rīgas Teoloģijas Institūts: direktors; docents (2001-2006; 2010-) 

-Rīgas Metropolijas Romas katoļu Garīgā semināra rektors (2010-) 

  

Zinātniskās publikācijas :  

- Ticība un prāts // Ejiet un māciet 15, 59.-63.lpp. 

- Kristocentrisms Jāņa Pāvila II enciklikās, // Ejiet un māciet 33, 55.-66.lpp. 

- Priesterības noslēpuma apcere, // Ejiet un māciet 31, 22.-29.lpp. 

- Sv. Akvīnas Toma Teoloģijas Summa, // Ejiet un māciet 34, 96.-108.lpp. 

- Pāvesta Kalpojums, // Ejiet un māciet 35, 46.-55.lpp. 

- Jāņa Pāvila II marioloģija, // Ejiet un māciet 35, 119.-131.lpp. 

- Ciešanu dziļā nozīme – pārskats par Jāņa Pāvila II apustulisko vēstuli „Salvifici doloris”, // 

Ejiet un māciet 36, 13.-24.lpp. 

- Skandāls ASV Baznīcā: iemesli un sekas, // Ejiet un māciet 37, 22.-44.lpp. 

- Baznīca un dialogs starp kultūrām, Globalizācija un kultūra: starptautiskas zinātniskas 

konferences rakstu krājums: Daugavpils: Saule 2005, 115.-120.lpp. 

- Pēteris, pāvests un nemaldība // Katoļu Dzeive 6 (1993), 17.-22.lpp. 

- Baznīcas prakse ir saskaņā ar Sv. Rakstu mācību // Katoļu kalendārs 1994, 256.-258.lpp. 

- Jubilejas gadu vēsture // Katoļu kalendārs 2000, 20.-23.lpp. 

- Jānis Pavils II un Lielā Jubileja // Katoļu kalendārs 2000, 23.-25.lpp. 

- Ģimenes aizsardzība un Apvienoto Nāciju organizācija // Katoļu kalendārs 2000, 51.-55.lpp. 

-  

- Kristus Baznīca un Romas Katoliskā Baznīca: ‘subsistit in’ nozīme – Referāts Starptautiskajā 

zinātniskajā konferencē teoloģijā „Baznīca XXI gadsimtā” // Ejiet un māciet, speciālizdevums 

2005, 107.-127.lpp. 

- Ticības aspekti kristīgajā iniciācijā. Otrajā starptautiskajā teoloģiskajā konferencē. // Ejiet un 

māciet, speciālizdevums 2007, 275.-287. lpp... 
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- Kristus mistiskā miesa svētā Pāvila izpratnē. // Terra Mariana nr.1. 2010, 31.-38. lpp. 

- Priestera identitāte trešās tūkstošgades sākumā. // Terra Mariana nr.2. 2011, 11.-18. lpp. 

- Kardināls Racingers par priesterību bibliskajā izpratnē. // Terra Mariana nr.2. 2011, 27.-36. 

lpp. 

 

 

 

Grāmatu recenzijas:  

- Ringolds Balodis, Baznīcas Tiesības. Rīga: Reliģijas Brīvības Asociācija, 2002.g. 727 „Ejiet 

un māciet”, 33, 83.-90.lpp. 

- Svētceļnieka piezīmes. Ignācija Lojolas autobiogrāfija. Rīga. Kristīgās dzīves institūts, 

2002., 96.lpp. 

- Hanss Kings, Katoļu Baznīca: īsa vēsture – Rīga; Atēna, 2003, 223 „Ejiet un māciet”, 36, 

125-139. 

 

Zinātniski pētnieciskās darbības virziens: Bībeles teoloģija, ekzeģēze, Dogmatiskā teoloģija, 

pastoralteoloģija 

 

Akadēmiskie kursi (kādus lasa, kādi tiek gatavoti): -  

Dogmatiskā teoloģija - 64 kontaktstundas 

Dogmatiskā teoloģija - 256 kontaktstundas 

Fundamentālteoloģija – 16 kontaktstundas 

Ievads Jaunajā Derībā – 

Jana evaņģēlijs un Jana vēstules – 

Mateja evaņģēlijs -    

    

Kursa darbu vadība (aizstāvēti, sagatavošanā) (Norādiet skaitu) 

 

Bakalaura darbu vadība - 6 

 

Darbība zinātniskās, profesionālās un sabiedriskās organizācijās:  

- Ārzemju Dienesta Institūtā Ārlingtonā darba grupas dalībnieks: 1997-2000 

- Rīgas Metropolijas tiesa, Taisnīguma veicinātājs laulību spēkā esamības izskatīšanas procesos. 

 

 

Valodas  - latviešu (dzimtā), krievu, angļu, vācu, poļu, latīņu, itāļu. 

 

2010.gada 20. oktobrī 



 118 

 

 

CV 
 

Vārds Andris 

Uzvārds Kravalis 

 

Izglītība 

 

1975-1983 Beļavas ciema Ozolkalna pamatskola 

1983-1984 Gulbenes 1. vidusskola 

1984-1987 Rēzeknes Mūzikas koledža  

1987-1989 Dienests Padomju armijā (6 mēneši sagatavošanās Kaļiņingradas apgabala 

Čerņihovskā, pēc tam Amūras apgabala Magdagači pilsētā) 

1989-1993 Rīgas Metropolijas Romas katoļu Garīgais seminārs 

1993-1999 Pontifikālajai teoloģijas fakultātei "Teresianum" afiliētais Teoloģijas institūts 

Studium Notre Dame de Vie, Venaska, (Francija) 

 

Akadēmiskie nosaukumi, zinātniskie grādi:  

 

Profesionālās izglītības diploms muzikālajā pedagoģijā (izpildītājs, orķestra diriģents, pedagogs) 

Rīgas Garīgā semināra diploms 

Bakalaura grāds teoloģijā - Studium Notre Dame de Vie  

Licenciāta grāds teoloģijā - Pontifikālā teoloģijas fakultāte „Teresianum” 

 

Zinātnisko darbu vadība: 

 

Bakalaura darbu vadība – Rīgas katoļu Garīgais seminārs, Rīgas Augstākais Reliģiju zinātņu 

institūts, Rīgas Teoloģijas institūts, LU Teoloģijas fakultāte  

Publikācijas - žurnālā "Christianos", izdevumos "Mieram tuvu", "Ejiet un māciet", "Tikšanās", 

"Katoļu Baznīcas Vēstnesis", " Nāc" 

Vairāku izdevniecību (Kala raksti, Dzīvības straumes, Effata), grāmatu un izdevumu teoloģiskais 

konsultants. 

 

Svētības 

 

1991  akolīts 

1992  lektors 

1993-1995 garīgā formācija Notre Dame de Vie institūtā 

1998  diakons 

1999  priesteris 

2004  mūžīgie solījumi Notre Dame de Vie Institūtā (Francija) 

 

 

 

 

Darba pieredze 

 

1984-1987 Mūzikas skolotājs Rēzeknes 4. vidusskolā 

1987-1989 Armijā apgūta specialitāte - helihopteru radio mehāniķis, speciālajā kaujas vienībā 

(desants) vecākais seržants 

1990-1992 Ticības mācības skolotājs Rīgas 77. vidusskolā 

1999-2001 Vikārs Rīgas sv. Jēkaba katedrālē (slimnīcu, pansionātu kapelāns) 
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Kopš 2001 Neredzīgo un cilvēku ar īpašām vajadzībām (LNB Juglā) kapelāns 

Kopš 2001 Garīgais tēvs Rīgas katoļu Garīgajā seminārā 

2001-2006 Vikārs Rīgas sv. Franciska baznīcā 

Kopš 2001 Pasniedzējs Rīgas katoļu Garīgajā seminārā, Rīgas Teoloģijas institūtā un Rīgas 

Augstākajā reliģijas zinātņu institūtā (Garīgā teoloģija, Pastorālā teoloģija, Ievads 

Svētajos Rakstos, Vatikāna II koncils) 

Kopš 2003      Rīgas Metropolijas Baznīcas tiesas tiesnesis 

Kopš 2007  Rīgas katoļu ģimnāzija (pasniedzējs, kapelāns) 

Kopš 2007 Pasniedzējs Latvijas Kristīgajā akadēmijā (Bībeles antropoloģija, Jaunā Derība) 

Kopš 2008  Rīgas Sv. Terēzes no Bērna Jēzus draudzes prāvests 

 

Aktivitātes 

  

Kopš 1999. gada atbildīgais par jauniešu darbu Vidzemes diecēzē (Jauniešu dienas: Aglonā, 

Madonā, Ogrē, Rīgā) 

2000-2003 Draudžu evaņģelizācijas šūniņu kustības atbildīgais kordinātors 

Pasaules Jauniešu dienu sagatavošanās organizators Parīzē (1997), Romā (2000), Toronto (2002), 

Ķelnē (2004), Sidnejā (2008), Madridē (2011) 

Kopš 2001. gada kalpošana Latvijas kristīgajā radio 

Kopš 2002. gada kustības „Laulāto tikšanās” atbildīgais  

Kopš 2002. gada Latvijas katoļu Baznīcas Informācijas centra vadītājs 

Kopš 2004. gada Laju konferences organizācijas komitejas koordinators  

Kopš 2004. gada studentu kapelāns Vidzemes diecēzē 

Kopš 2005. gada kustības „Dzīvības straumes” konsultants 

Kopš 2006. gada Latvijas valsts Lūgšanu brokastu rīcības komitejas biedrs 

Kopš 2007. gada nodibinājuma ‘Fonds ģimenei’ padomes loceklis 

          2007. gada sv. Terēzes no Bērna Jēzus relikviju svētceļojuma organizators  

Kopš 2008 Rīgas pilsētas kristīgo draudžu kolēģijas loceklis  
Daudzu rekolekciju un svētceļojumu organizētājs 

 

Dators  Pieredzējis lietotājs (atbildīgais par Romas Katoļu baznīcas Latvijā mājaslapu : 

www.katolis.lv), (MS Office pakete) u.c. biroja tehnika 

 

Valodas  latviešu (dzimtā),  

                  krievu, franču, poļu, latīņu,  

                  vācu (sarunvalodas līmenī), angļu, itāļu un sengrieķu (pamatzināšanas) 

 

 

http://www.katolis.lv/
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CV 

Vārds: Terēze  

Uzvārds: Druka 

 

Izglītība:  

1972. – 1983. vidējā izglītība Rīgas 20. vidusskolā;  

1984. – 1990. studijas LU Bioloģijas fakultātē, pārtrauktas;  

1990. – 1995. studijas Ļubļinas Katoļu Universitātes Teoloģijas fakultātē, maģistra 

darbu „Jēzus mācība par laulības nešķiramību (Mk 10, 1 -12 un paralēl.). Egzegētiski -

teoloģisks pētījums” rakstīju Jaunās Derības seminārā pr. prof. Juzefa Kudasieviča 

vadībā;  

1997. – 2001. doktorantūras studijas Ļubļinas Katoļu Universitātes Bībeles Zinātņu 

Institūtā, kuru laikā 2000. gada jūnijā nokārtoju licenciāta eksāmenu.  

 

Zinātniskie grādi: teoloģijas maģistrs; licenciāts Bībeles zinātnēs.  

 

Nodarbošanās un administratīvā darbība:  

1983. – 1986. LU Botāniskais dārzs, dārzniece-agronoms; 

1986. – 1990. Augu Aizsardzības Institūts Fitopatoloģijas laboratorija, vecākā 

laborante; 

1996. – 1997.  

1) Katehētikas Institūts, mācību daļas vadītāja;  

2) Daugavpils Pedagoģiskā Universitāte, Bībeles fakultatīvais kurss latviešu 

filoloģijas studentiem divu semestru apmērā;  

3) Rīgas sv. Alberts draudze, katehēte;  

2000. – latviešu – poļu - krievu valodu tulks; 

2002. – Vatikāna Radio korespondente;  

2004. – 2011. Svētītā pr. Kazimieža Gostiņska vārdā nosauktais Privātais katoļu licejs 

un ģimnāzija, ticības mācības skolotāja;  

2009. – Rīgas augstākais reliģisko zinātņu institūts; lektore.  

  

 

Mācību literatūra:  

1) skripts Ievads Svētajos Rakstos, 2009. gads; 

2) skripts Jāņa  Evaņģēlijs, 2009. gads. 

 

Citas publikācijas:  

1) raksti „Katoļu Dzīvē”; 

2) Źródło mocy, „Pastores” 37: 2007 nr 4 lpp. 175.-177.; 

3) Menora, „Katoļu kalendārs” 2011.; 

4) Elija ceļš, „Katoļu kalendārs” 2012.; 

5) „Lūk, Es visu daru jaunu.”( Atkl 21,5), „Nāc” 2011. gada nr 1. 

 

Zinātniski pētnieciskās darbības virziens: - sv. Marka Evaņģēlijs. 

 

Akadēmiskie kursi:  

1) Ievads Svētajos Rakstos; 

2) Bībeles ekseģēze un teoloģija – sinoptiskie Evaņģēliji; 

3) Bībeles ekseģēze un teoloģija – Jāņa Evaņģēlijs; 

4) Bībeles ekseģēze un teoloģija – speckurss. 
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Darbu vadība un recenzijas: bakalaura darbi – aizstāvēts 1; maģistra darbi – sagatavošanā 4; 

recenzijas – 2. 

 

Darbība zinātniskās organizācijās: - 

 

Piedalīšanās zinātniskajās konferencēs:  

1) referāts „Skaitļi Bībelē” Latvijas matemātikas skolotāju konferencē Daugavpilī 2007. gadā; 

2) Presentation of intentional doctorate work on the subject: “Spiritual enemies of Jesus in St 

Mark’s Gospel”. An exegetical - theological dissertation, Summer School Warsaw 2010 5-

16 September 2010; 

3) Jēzus garīgie ienaidnieki sv. Marka evaņģēlijā, 3. Katoļu studentu dienu zinātniskā 

konference 2011. gada 7. maijs; 

4) The way of Jesus in the Gospel according to Mark – the fulfilment of the way of Elijah. 

Itinerary from cults of idols to the recognition of the only God, from the worldly mortality to 

the kingdom of God, Summer School Warsaw 2011 6-16 September 2011. 

 

Bakalaura darbu vadība: - aizstāvēts 1. 

 

Darbība zinātniskās, profesionālās un sabiedriskās organizācijās: - 

 

Stažēšanās:  
2000. gadā doktorantūras studiju trešā kursa ietvaros divkārtīgi apmeklēju Svēto Zemi – 

svētceļojumu gidu apmācība; 

2005. gadā Ļubļinas Arhidiecēzes Kūrijas organizēti ticības mācības skolotāju kvalifikācijas 

celšanas kursi 50 mācību stundu apmērā. 

 

Valodas: poļu, krievu, vācu, angļu (sarunu līmenī), Bībeles ebreju (pasīvi); Bībeles sengrieķu 

(pasīvi). 
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CV 
 

Vārds Gatis 

Uzvārds: Līdums 

 

Ziņas par izglītību:   

 

2005 – 2009. Gads- Studijas ģimenes sistēmiskajā psihoterapijā Latvijas Ģimenes Psihoterapeitu 

biedrības apmācības programmā. Saņemts ģimenes sistēmiskā psihoterapeita diploms.  

 

2003-2004. gads – Studijas Helsinku Universitātes doktotrantūrā. 2004. gada oktobrī aizstāvēta 

teoloģijas doktora disertācija Helsinku Universitātē Somijā (validēts AIC). Vērtējums: magna 

cum laude aprobatur. Studiju papildu specializācijas - reliģijas pedagoģija un psiholoģija.  

 

1999. gada oktobris – 2003. gada oktobris studijas LU Teoloģijas fakultātes doktorantūrā. 

Disertācijas tēma “The Doctrine of Imago Dei and its relation to Self-Transcendence in the 

context of practical theology.”  

 

1993 - 1997  Studijas Western Seminary Portlendā, Oregonā ASV. 1997. gada  3. maijā  ar izcilību 

(with high honors) absolvēts Western Seminary iegūstot teoloģijas maģistra grādu (Master of 

Divinity) ar specializāciju pastorālajā aprūpē (Pastoral Care). 

 

1991 -1992   Studijas Nordiska Bibelinstitutet Saffle, Zviedrijā. 

 1992. gada 6.jūnijā absolvēts Nordiska Bibelinstitutet, iegūstot sertifikātu  teoloģijas  

studijās. 

 

1983 - 1991 Studijas Rīgas Tehniskajā universitātē. 

1991. gada 19.jūnijā absolvēta Rīgas Tehniskās universitātes Elektroenerģētikas  fakultāte, 

iegūsta inženiera-rūpniecības siltumenerģētiķa kvalifikācija. 

 

1971 - 1983 Mācības Rīgas 1. ģimnāzijā (agrāk Rīgas L. Paegles 1. vidusskola). 

 

 

Akadēmiskais nosaukums, zinātniskais grāds:  
 

2005. gada 21. decembrī ievēlēts par docentu reliģijas psiholoģijā LU Teoloģijas fakultātē. 

 

2004. gada 29. oktobrī iegūts teoloģijas doktora grāds Helsinku universitātē.  

 

1999. gada 7. decembrī ievēlēts par lektoru sistemātiskajā un praktiskajā teoloģijā LU Teoloģijas 

fakultātē. 

 

1997. gada 7. oktobrī ievēlēts par docentu  Latvijas Ev. - Lut.  kristīgajā akadēmijā. 

 

1997.gada 3. maijā Western Seminary Portlandē (Oregonā) ASV piešķir Master of Divinity grādu. 

 

1991. gada 27. jūnijā Rīgas Tehniskā universitāte piešķir rūpniecības siltumenerģētiķa diplomu un 

kvalifikāciju. 
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Nodarbošanās:   

 

No 2009. gada marta LELB mācību iestādes “Lutera Akadēmija” prorektors. 

 

No 2003. gada oktobra atklātā sabiedriskā fonda “Agape” konsultants darba ar studentiem 

jautājumos.  

 

No 2002. gada privātprakse rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanā personām, kas cietušas no 

vardarbības. Ind. Darba apliecība Nr. BE-0000396.  

 

No 2005. gada 21. decembra (līdz darba beigām LU– 2009. gada martam) ievēlēts par docentu 

reliģijas psiholoģijā LU Teoloģijas fakultātē. 

 

No 1999. gada augusta – 2004. gada decembrim LU Teoloģijas fakultātes Reliģijas un ētikas 

skolotāju profesionālo studiju programmas direktors. 

 

No 1998. gada oktobra strādā par pasniedzēju Latvijas Universitātes Teoloģijas Fakultātē.  No 

1999. gada 7. decembra ievēlēts par lektoru. 

 

No 1999. – 2001. gadam direktora vietnieks atklātajā sabiedriskajā fondā “Partneri”. 

 

1998/99. un 2002/2003 mācību gados strādā kā vieslektors P. Stradiņa universitātes Māszinību 

fakultātē. 

 

No 1997. gada jūlija līdz 1998. gada septembrim strādā par pasniedzēju, teoloģijas studiju 

programmas vadītāju, un vēlāk par mācību prorektoru Latvijas Evaņģēliski - Luteriskajā Kristīgajā 

Akadēmijā.  

         

 

Piedalīšanās nozīmīgākajās konferencēs un semināros pēdējos 5 gados: 

 

2006. gada aprīlī piedalījies LU 64. starptautiskajā konferencē Teoloģijas sekcijā kā viens no 

vadītājiem.  

 

2005. gada septembrī piedalījies American Association of Christian Counselors pasaules kongresā 

Nashville, TN kā vienīgais pārstāvis no Austrumeiropas.  

 

29.02.2005. – 24.05.2005. Rīgas Stradiņa Universitātes psihiatrijas katedrā izgājis teorētiski 

praktisko kursu “Psihiatrija psihoterapeitiem” 80 stundu apmērā. Iegūts atestāts Nr. 40.   

 

2004. 13.02. LU 62. starptautiskā konference. Teoloģijas sekcijā nolasīts referāts “Mūsdienu 

pedagoga lomu daudzveidība: Ētiskās implikācijas.” 

 

2004. gada oktobrī Tartu universitātē Finnish-Baltic Initiative konferencē par skolotāju 

tālākizglītību nolasīts referāts par tēmu “Religious educator as a pastoral counselor.”  

 

2003. gada aprīlī – maijā piedalījies semināru ciklā centrā “Dardedze” par spēļu terapiju darbā ar 

bērniem.  

 

2002. gada 1. augusts – 2002. gada 7. decembris veikta profesionālā pilnveide LU PPI programmā 

“Augstskolu didaktika: mūsdienu teorijas un prakse.” Iegūts sertifikāts Nr. 0002.  
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2001. gada septembrī-oktobrī piedalījies semināru ciklā centrā “Dardedze” psihologiem par darbu 

ar bērniem, kas cietuši no varmācības. Saņemts sertifikāts Nr. 42.  

 

2000. gada rudenī (septembris – novembris) noturēts semināru cikls LELB Diakonijas centra 

uzticības telefona darbiniekiem.  

 

 

Līdzdalība starptautiskās profesionālajās organizācijās:  

 

2002- 

“American Association of Christian Counselors” profesionālās organizācijas biedrs.  

 

1996 - 

“American Counseling Association” profesionālās organizācijas biedrs.  

  

 

 

Nozīmīgākās pēdējo 5 gadu publikācijas:  

 

To counsel, or not to counsel? An altrnate proposal for an approach to pastoral counseling in Latvia 

today. Humanities and Social Sciences in Latvia # 2 (46), 2005, 48-73. lpp. 

 

The Orthodox and the Lutherans together? Reflections about the possibility of theological 

anthropology serving as the meeting place for the contemporary Lutheran thought and Eastern 

Orthodox tradition. LU Teoloģijas fakultātes teoloģisku un kultūrvēsturisku rakstu krājums “Ceļš” 

# 56, 2005, 118-166. lpp.  

 

Religious Educator as a Pastoral Counselor: Reflections about the Changing Role of the Religious 

Educator in Today’s Society.  LU Teoloģijas fakultātes teoloģisku un kultūrvēsturisku rakstu 

krājums “Ceļš” # 55, 2003-2004, 26. - 38. lpp.  

 

The Doctrine of Imago Dei and Its Relation to Self-Transcendence in the Context of practical 

Theology. – Helsinki, Yliopistopaino, 2004. 252 lpp.  

 

Jauno reliģisko kustību piedāvājums, iekļaušanās tajās un izkļūšana no tām. Jauno reliģisko kustību 

ģenētiskā tipoloģija un psihotehnika (neobudisms, neohinduisms un meditācija) (kopā ar E. 

Taivāni). Taivans L.G. un Taivāne E. Reliģiju vēsture. Skolotāja grāmata. – Rīga, RAKA, 2003. 

268-282. lpp.  

 

Iesaistīties vai neiesaistīties jaunā reliģiskā kustībā? (kopā ar E. Taivāni). Taivans L.G. un Taivāne 

E. Reliģiju vēsture. – Rīga, RAKA, 2003. 235-243. lpp.  

 

Klauds H. Dziedinošās pārmaiņas. – Rīga, Agape, 2003. Priekšvārds otrajam izdevumam latviešu 

valodā. 

 

Daba, Gars un kristīgais Es: Transcendence Nībūra antropoloģijā.  LU Teoloģijas fakultātes 

teoloģisku un kultūrvēsturisku rakstu krājums “Ceļš” # 54, 2002, 169. - 188. lpp.  

 

Dzīve pēc iziešanas no sektas. Rīga, Svētdienas Rīts, 2001. 53 lpp. 

 

CV pēdējo reizi papildināts 2010. gada 10. februārī                                    Gatis Līdums 
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CV 
 

Vārds Lūcija 

Uzvārds: Rutka 

 

Izglītība   

2003.g. – 2005.g. – Rīgas Starptautiskā Ekonomikas un Biznesa Administrācijas augstskola 

1991.g. – 1994.g. – Latvijas Universitāte, PPI doktorantūra 

1988.g. – 1989.g. – Sankt-Pēterburgas Universitāte, Speciālās psiholoģijas fakultāte 

1982.g. – 1987.g. – Latvijas Universitāte, Fizikas un matemātikas fakultāte 

 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi  

2005.g. – LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes asociētā profesore. 

2005.g. – maģistra grāds personāla vadībā 

2001.g. – 2005.g.LU Psiholoģijas un pedagoģijas fakultātes docente 

1995.g. – psiholoģijas doktora zinātniskais grāds 

 

Darba pieredze  

2005.g. -               Latvijas Universitāte, PPF asociētā profesore.      

2004.g. –               Personāla atlases un mācību uzņēmums „LAENA”, semināru vadītāja 

2003.g. – 2004.g. RPIVA, Psiholoģiskās konsultēšanas centra vadītāja, 

                             studiju programmas „Psihologa asistents” direktore 

2000.g. – 2005.g. Latvijas Universitāte, PPF docente 

1996.g. – 2000.g. Latvijas Universitāte, pētniece. 

1996.g. – 2000.g. Latvijas Lauksaimniecības Universitāte, docente 

1995.g. – 2002.g. Aizkraukles Veselības centrs, vadītāja, psihologs 

1993.g. – 2004.g. Latvijas Ģimenes centrs, psihologs 

1990.g. – 1992.g. Aizkraukles raj. Skolu valdes psihologs 

1989.g. – 1990.g. Aizkraukles raj., Jaunjelgavas vidusskola, psiholoģijas skolotāja 

1987.g. – 1988.g. Aizkraukles raj., Jaunjelgavas vidusskola, matemātikas skolotāja 

2.Zinātniskā darbība un publikācijas (par pēdējiem 6 gadiem). 

 
Piedalīšanos projektos 

 

2011.g. -  piedalīšanās starptautiskā (20 valstu) EK projektā „CAPIVAL” (Capitalizing on 

Validpack: going Europe Wide - Dzīves darbībā izveidotās kompetences izvērtēšanas 

instrumentārija pārvēršana par kapitālu: izplatīšana Eiropā), pr.nr. 511883-LLP-1-2010-1-RO-

KA4MP, līg.nr. 2010-4043/001/-001, LU reģ.nr. ZD2010/2683. 
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Aktualitāte: projekta mērķis: psiholoģiski – pedagoģiskās kompetences izvērtēšanas un atzīšanas 

instrumentārija pielāgošana Latvijas izglītības sistēmas vajadzībām.  

Darba pienākums projektā –  koordinatore no LU PZI. 

 

2011.g. -  piedalīšanās starptautiskā ESF ASEM projekta „Cilvēkresursi un nodarbinātība”, 

1.2.2.3.2. apakšaktivitātē  „Atbalsts izglītības pētījumiem”, proj.nr. 

2011/0011/1DP/1.2.2.3.2./11/IPIA.VIAA/001. 

 

01.03.2010. – 31.05.2010 - piedalīšanās ASEM-HUB LLL (Āzijas un Eiropas mūžmācīšanās un 

izglītības pētniecība) 2. starptautiskā pētniecības tīkla projektā „Competence Development as 

Workplace Learning”. Iegūts sertifikāts: datu vākšanas procesa menedžēšana, respondentu atlase un 

motivēšana, elektroniskās datu bāzes līdzveidosana un uzturēšana. 

 

2010.g. – līdzdalība ESF projektā „Inovatīva un praksē balstīta pedagogu izglītības ieguve un 

mentoru profesionālā pilnveide”, proj. līg. nr. 2010/0096/1DP/1.2.1.2.3./09/IPIA/VIAA/001,  

LU reģ. nr. ESS201095. 

 

2009. g – piedalīšanās ESF un LU projektā „ Atbalsts doktora studijām Latvijas Universitātē”, proj. 

vienoš. Nr. 2009/0138/1DP/1.1.2.1./09/IPIA/VIAA/004 

 

2009.g. -           līdzdalība LZP granta projektā „Mēdiju pedagoģijas attīstība informācijas 

sabiedrībā: Latvijas konteksts. LZP Nr. Z-6186-040, LU Nr. 091483. 

 

2007.g. – 2008. g. - IZM un LU projekta (līgumdarba) „Valsts vispārējās izglītības standartiem 

atbilstošas mācību literatūras satura izstrāde un izvērtēšana: vadlīnijas mācību literatūras 

veidotājiem un vērtētājiem” vadīšana, IZM identifikācijas Nr. 08/74). Līgumdarbs iesniegts IZM 

15.12.2008. 

 

2007.g. 01.07. – 2007.g. 31.12. – piedalīšanās ESF projektā „MITS” (Mentorings, IT, Supervīzijas) 

– atbalsts LU PPF augstākās profesionālās studiju programmas „Skolotājs” praksei, projekta Nr. 

VPD1/ESF/PIAA/ 06/APK/3.2.6.3./0113/0063. 

 

2006.g. – 2009.g. - starptautisks projekts „Teacher  Induction: Supporting the Supporters of      

Novice Teachers” (projekta Nr. 128825-CP-1-2006-1-UK-Comenius-C21).    

 

2006.g. - 2008. g. – līdzdalība ESF projektā „Sociālo pedagogu un klases audzinātāju profesionālo    

kompetenču paaugstināšana darbam skolā”. Tālākizglītības kursi sociālajiem pedagogiem un klases 

audzinātājiem.             

  

2004.g. – 2007.g. - LZP Granta projekts „ Emocionālie, intelektuālie un sociālie procesi izziņas 

                              darbībā un izglītības kvalitātē”, pr.nr.2005-09268-C03-01. 

                           

Raksti recenzētos izdevumos (Thomson Reuters datu bāzē – 2 pozīcijas) 

1. Puķīte M., Rutka L. (2011). Professional pedagogical competence of health care 

specialists.// Teachers’ Life-cycle from Initial Teacher Education to Experienced 

Professional. 36th Annual Conference of the Association for Teacher Education in Europe. 

Pieņemts publicēšanai ATEE starptautiskajā zinātnisko rakstu krājumā. 

2. Latkovska E., Rutka L. (2011). Reflective Practice in Pre-Service Teachers’ Practicum.// 

Teachers’ Life-cycle from Initial Teacher Education to Experienced Professional. 36th 

Annual Conference of the Association for Teacher Education in Europe. Pieņemts 

publicēšanai ATEE starptautiskajā zinātnisko rakstu krājumā 

3. Рутка Л. Я. (2011). Психологическая компетенция в педагогическом процессе.//  

Материалы 5 международной научно-практической конференции, Казaнский 
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Федеральный Университет. – Казань: Отечество, стр. 375 – 382. 

4. Rutka L., Baltace G. (2010). Skolotāja profesionālā identitāte.// Žurnāls  “Skolotājs”, Nr. 

1(79) – 22. – 30.lpp.. 

5. Latkovska E., Rutka L. (2010). Self-assessment of professional activity of student teachers 

of languages.//Spring University. Changing Education in a Changing society. – Klaipeda: 

Klaipeda University, p. 61 – 68. 

 

6. Puķīte M., Rutka L. (2010). Studentu pedagoģiskā kompetence studiju priekšmeta 

„Dzemdniecība un ginekoloģija” apguvē.// Teacher of the 21st Century : Quality Education 

for Quality Teaching. Starptautiskās zinātniskās ATEE konferences rakstu krājums, -Rīga: 

LU, - 265. – 273. lpp.. 

 

7. Latkovska E., Rutka L.( 2010). Self – assessment of professional activity of student teachers 

of languages during their teaching practice. // Teacher of the 21st Century : Quality 

Education for Quality Teaching. Starptautiskās zinātniskās ATEE konferences rakstu 

krājums, -Rīga: LU, - 230. – 239. lpp.. 

 

8. Rutka L. (2009). Pedagoga psiholoģiskā kompetence.// Latvijas Universitātes raksti  

“Pedagoģija un skolotāju izglītība”, -Rīga: LU, -170. – 181.lpp. 

 

9. Latkovska E., Rutka L. (2009). Eiropas portfelis topošajiem valodu skolotājiem (EPOSTL) 

kā profesionālās darbības pašvērtēšana studentu skatījumā. .// Latvijas Universitātes raksti  

“Pedagoģija un skolotāju izglītība”, -Rīga: LU, - 111. – 122.lpp. 

 

10. Krūze A., Rubene Z., Rutka L. (2009). Die reception Eduard Sprangers und Theodor Litts 

im Baltikum.//Theodor Litt – Eduard Spranger. Philosophie und Padagogik in der 

geisteswissenschaftlichen Tradition. –Leipzig: Lepziger Universitatsverlag GmbH, S. 127 – 

150. 

 

11. Rutka L. (2009). Skolotāja psiholoģiskā kompetence.// Žurnāls  “Skolotājs”, Nr.3(75), - 69. 

– 73.lpp.  

 

12. Rutka L. (2008). Pedagoģiskā procesa psiholoģiskie faktori. // Teacher of the 21st Century : 

Quality Education for Quality Teaching. Starptautiskās zinātniskās ATEE konferences 

rakstu krājums, -Rīga: SIA „Izglītības soļi”, -104. -116.lpp. 

 

13. Laizāne I., Rutka L. (2008). Līdzatkarības fenomena teorētiskie aspekti. // Teacher of the 

21st Century : Quality Education for Quality Teaching. Starptautiskās zinātniskās ATEE 

konferences rakstu krājums, -Rīga: SIA „Izglītības soļi”, -89. -97.lpp. 

 

14. Rutka L. (2008). Kreativitāte pedagoģiskajā darbībā.// Teorija praksei mūsdienu sabiedrības 

izglītībā. RPIVA 4.Starptautiskās zinātniskās konferences raksti, -Rīga: SIA „S&G”, -296. -

302.lpp. 

 

15. Puķīte M., Rutka L. (2008). Māsu pedagoģiskās sagatavotības specifika dzemdniecības un 

ginekoloģijas mācību programmas apguvē.// Sabiedrība, izglītība, Integrācija. Starptautiskās 

zinātniskās konferences rakstu krājums. –Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, -85. -92.lpp.  
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16. Rutka L. (2008). Skolas vides psiholoģiskie faktori. // Žurnāls „Skolotājs”, Nr. 2 (68), -12. – 

19.lpp. 

 

17. Rutka L. Ziņģe Z. (2006). Skolas prasību izpildes līmeņa dinamika un attieksme pret 

savstarpējām attiecībām ģimenē 1.klasē. // Teacher of the 21st Century : Quality Education 

for Quality Teaching. Starptautiskās zinātniskās ATEE konferences rakstu krājums, -Rīga: 

SIA „Izglītības soļi”, - 51. -56.lpp. 

 

18. Rutka L. (2006). Pedagoga atbalsts skolēnam traumatisku pārdzīvojumu pārvarēšanā. // 

Teorija praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā. RPIVA 3.Starptautiskās zinātniskās 

konferences raksti, -Rīga: SIA „Ulma”, - 390. – 395.lpp. 

 

19. Rutka L. (2006). Psiholoģisks atbalsts bērniem ar traumējošiem pārdzīvojumiem. // Žurnāls 

„Skolotājs”, Nr. 1 (55), -5. – 9.lpp. 

 

Piedalīšanās ar referātu starptautiskās zinātniskās konferencēs. 

1. Uzstāšanās ar referātu “Reflective Practice in Pre-Service Teachers’ Practicum”, Latkovska 

E., Rutka L., 36th Annual Conference of the Association for Teacher Education in Europe  - 

Teachers’ Life-cycle from Initial Teacher Education to Experienced Professional, Rīga, 24. 

– 28.augusts, 2011. 

2. Uzstāšanās ar referātu „Efektīvs mācību līdzeklis Latvijas skolotāju skatījumā”, Latvijas 

Universitātes 69. zinātniskā konference, pedagoģijas sekcija, 2011. 

 

3. Uzstāšanās ar referātu „Self – assessment of professional activity of student teachers of 

languages during their teaching practice”. Latkovska E., Rutka L., starptautiska zinātniska 

ATEE konference - Teacher of the 21st Century :   Quality Education for Quality Teaching, 

Rīga,  7. – 8. maijs, 2010. 

 

4. Uzstāšanās ar referātu „Pedagoga psiholoģiskā kompetence”, Latvijas Universitātes 67. 

zinātniskā konference, pedagoģijas sekcija., 2009.   

 

5. Piedalīšanās Dragomanova Nacionālās Pedagoģiskās universitātes rīkotajā starptautiskajā 

zinātniski-metodoloģiskajā seminārā Kijevā un uzstāšanās ar referātu „Psychological 

competence of educators”, 15.11.2010. – 17.11.2010.  

 

6. Piedalīšanās starptautiskajā konferencē „Creativity and Innovation – IWE 2009” un 

uzstāšanās ar referātu „Mentor’s beliefs: some findings from piloting TISSNTE project in 

Latvia.” Portugālē, Koimbrā, 26.03.2009. 

 

7. Uzstāšanās ar referātu „Pedagoģiskā procesa psiholoģiskie faktori”, starptautiskā zinātniskā 

ATEE konference - Teacher of the 21st Century :  Quality Education for Quality Teaching, 

Rīga, 2008. 

 

8. Uzstāšanās ar referātu „Skolas prasību izpildes līmeņa dinamika un attieksme pret 

savstarpējām attiecībām ģimenē 1.klasē”, Ruka L., Ziņģe Z.,  Starptautiskā zinātniskā ATEE 

konference- Teacher of the 21st Century :  Quality Education for Quality Teaching, Rīga, 

2006.  
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Mācību grāmatu un līdzekļu izstrāde, zinātnisko rakstu krājumu sastādīšana : 

 

1. Andersone R., Blūma D., Daniela L., Dūka M., Ivanova I., Kaļķe B., Rubene Z., Rutka L., 

Žogla I. (2011). Izglītības zinātņu modulis (pedagoģija un psiholoģija). Kursu apraksti. 

Kursu saturs. Studiju atbalsta materiāli. LU, -Rēzekne: SIA „Latgales druka”, 180 lpp., 

ISBN 978-9984-45-405-4. 

 

2. Teachers’ Life-cycle from Initial Teacher Education to Experienced Professional. (2011). 

Edited by Žogla I., Rutka L., Daniela L., Thesis of the 36th Annual Conference of the 

Association for Teacher Education in Europe.–Riga: SIA „Latgales druka”, 242 p. 

 

3. Andersone R., Blūma D., Daniela L., Dūka M., Ivanova I., Kaļķe B., Rubene Z., Rutka L., 

Žogla I. (2010). Izglītības zinātņu modulis (pedagoģija un psiholoģija). Kursu apraksti. 

Kursu saturs. –Rīga: LU PPF, 59 lpp. ISBN978-9984-49-016-8. 

 

4. Rutka L. Pedagoga psiholoģiskā kompetence. Monogrāfija. –Rīga: RaKa, plānots izdot 

2012.g. pirmajā ceturksnī. 

 

5. Pedagoģija un skolotāju izglītība. (2009).// Latvijas Universitātes raksti 747. sēj.. Krājumu 

sastādīja L. Rutka. –Rīga: LU Akadēmiskais apgāds.  

 

6. Andersone R., Krūze A, Maslo I., Rutka L., Žogla I . Mācību literatūras veidošanas un 

izvērtēšanas vadlīnijas. Metodiskais līdzeklis. –Rīga: ISEC, 2009. 

 

7. Rutka L. Mācību satura uztveres psiholoģiskie aspekti. //IZM ISEC brošūra „Ieteikumi 

mācību literatūras veidotājiem un vērtētājiem. –Rīga: ISEC, 2008. 

 

8. Rutka L. Pedagogical communication. // Starptautiska projekta „Teacher Induction: 

Supporting the Supporters of  Novice Teachers” (projekta Nr. 128825-CP-1-2006-1-UK-

Comenius-C21) izstrādātais mācību līdzeklis mentoru kursiem skolās, 2007.  

 

Monogrāfiju recenzēšana: 

 

1. Jegorovs Aleksejs. Uzvedības atkarības. // Tulkotā monogrāfija –R.:Raka, 2009. 

2. Medne Dace. Kā strādāt ar hiperaktīviem bērniem. –Rīga: Raka, 2007. 

3. Veide Mārtiņš. Reklāmas psiholoģija. –Rīga: Jumava, 2006. 

4. Ģingulis Edvīns. Kā saprast un iemācīties matemātiku. –Rīga: Raka, 2005. 

 

 

3. Pedagoģiskā darbība (par pēdējiem 6 gadiem). 

 

Vadītie (aizstāvētie) maģistra darbi – 48 

Vadītie (aizstāvētie) bakalaura un kvalifikācijas darbi – 23 

Vadāmie promocijas darbi – 4  

 

 

 

Docējamie studiju kursi : 
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Izstrā

dātie 

studij

u 

kursi 

2008.

g. – 

2010.

g. 

1. R

u

t

k

a

 

L

.

 

„

S

upervīzija pedagoģiskajā procesā”, 4KP (Peda5130) – pedagoģijas maģistra studiju 

programma. 

2. Rutka L. „Kreativitāte pedagoga darbā”, 2KP (Peda5132) - pedagoģijas maģistra studiju 

programma. 

3. Andersone R., Rutka L., Rubene Z., Dūka M. „Personības attīstība socializācijas procesā”, 4 

KP (SDSK2029) – apvienotais izglītības zinātņu modulis. 

4. Andersone R., Rutka L., Dūka M. „Mācīšanās: teorija un prakse”, 2 KP – apvienotais 

izglītības zinātņu modulis. 

 

Lekcijas ārzemju augstskolās. 

 

09.10.2008. – 11.10.2008. – piedalīšanās M. P. Dragomanava Nacionālās Pedagoģiskās 

Universitātes rīkotajos pedagoģiskajos semināros Kijevā, uzstāšanās ar lekciju un semināra  

vadīšana par tēmu „ Psychological factors of the Pedagogical Process” (4 st.) . 

 

 

Kursu un semināru vadīšana: 

 

30.05.2010. – 31.05.2010. „Skolas vides psiholoģiskie faktori” uzstāšanās ar lekciju un semināru 

Nr. 

p.k. 

Kursa kods  

Kursa nosaukums 

 

KP 

 

 

Studiju programmas 

 

1. 

 

Psih2021 
 

Attīstības psiholoģija 
 

2 

Bak. st. progr., PLK, NLN,  prof. stud. 

progr. „Pirmsk.skolotājs , prof. stud. 

progr. „Vidussk. matem. skolot..”, PLK, 

NLK, NLN (Fiz. un matem. fak.) 

 

2. 

 

Psih 1037 
 

Saskarsmes psiholoģija   
 

2 

Bak.st.progr., prof. stud. progr. 

„Pirmsk.skolotājs”, PLK, NLK, māksl. 

bak. st. programma, PLK, NLK 

 

3. 

 

Psih1052 
 

Vispārīgā psiholoģija 
 

3 

Prof. stud. progr. „Vidussk. matem. 

skolot..”, PLK, NLN, (Fiz. un matem. 

fak.), prof.stud.pr. „Informāt.sk.” 

(Dat.fak.) 

 

4. 

 

Psih533 
Attīstības psiholoģijas 

teorijas 
 

2 

Ped. mag. st. progr. PLK, NLK 

 

5. 

 

Psih5392 
 

Saskarsmes psiholoģija 
 

2 

 

Ped. mag. st. progr. PLK, NLK 

 

6. 

 

Peda5132 
Kreativitāte 

pedagoģiskajā darbībā 
 

2 

 

Ped. mag. st. progr. PLK, NLK 

 

7. 

 

Peda5130 
Supervīzija 

pedagoģiskajā procesā 
 

4 

 

Ped. mag. st. progr. PLK, NLK 

 

8. 

 

Peda5107 
Cilvēku dažādības 

risinājumu 

neiropsiholoģiskie pamati   

3 Starpt. mag. stud. progr. „Dažādību 

pedagoģiskie risinājumi” 

 

9. 

 

Peda5112 
Dažādības pedagoģisko 

risinājumu programmu 

vadība 

3 Starpt. mag. stud. progr. „Dažādību 

pedagoģiskie risinājumi” 

 

10. 

 

SDSK2029 
Personības attīstība 

socializācijas procesā 
4 Prof. st.pr., apvienotais izgl. zin. modulis 

 

11. 

 

T006 
Saskarsme studiju 

procesā 
1 Augstskolu docētāju tālākizgl. Kursi 

„Augstskolu didaktika” 
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vadīšana Rīgas domes Izglītības un Sporta departamenta organizētajos skolotāju kursos  

Rīgā (8st.). 

 

25.08.2009. – „Pedagoga psiholoģiskā kompetence mācību procesa vadīšanā dažādu vecumu 

skolēniem”, kursi Gulbenes rajona skolotājiem (8 st.). 

 

14.07.2009. – „Skolotāja psiholoģiskā kompetence”, uzstāšanās LU PPF Pedagoģijas nodaļas 

organizētajā seminārā Latvijas Izglītības pārvalžu darbiniekiem (1 st.). 

 

07.04.2009. – „Pedagoga profesionālās izdegšanas būtība un tās profilakse”, uzstāšanās ar lekciju 

un semināra vadīšana Rīgas domes Izglītības un Sporta departamenta organizētajos skolotāju kursos 

Rīgā (4 st.). 

 

09.10.2008. – 11.10.2008. – uzstāšanās ar lekciju un semināra vadīšana par tēmu „ Psychological 

factors of the Pedagogical Process” Kijevā, P. Dragomanova Nacionālajā Pedagoģiskajā 

Universitātē (kopā 4 st.). 

 

01.10.2007. – 01.12.2007. – Supervīzijas studentiem, ESF projekts „MITS” (Mentorings, IT, 

Supervīzijas) – atbalsts LU PPF augstākās profesionālās studiju programmas „Skolotājs” praksei. 

 

01.09.2007. – 01.11.2007. – „Darbs komandā un pedagoģiskā sadarbība” -  LU PPF tālākizglītības 

kursi „Darba organizācija un metodika rajona metodisko apvienību vadītājiem, īstenojot vispārējās 

izglītības saturu”. 

 

03.04.2007. – Mācību satura uztvere dažādos vecuma posmos un mācību prasmju veicināšana. 

Seminārs skolotājiem Franču licejā, Rīgā. 

 

03.01.2007. – 06.01.2007. - Mācību satura uztveres īpatnības dažādos skolēnu attīstības vecuma 

posmos. IZM ISEC organizētie kursi mācību grāmatu veidotājiem un recenzentiem. 

 

 

4. Organizatoriskais darbs (par pēdējiem 6 gadiem). 
 

2010.g. – 2011.g. Starptautiskās zinātniskās ATEE konferences „Teachers’ Life-cycle from Initial 

Teacher Education to Experienced Professional” Rīgā 24. – 28.augustā organizēšana, akadēmiskās 

komitejas locekle. 

 

2009.g. – 2010.g. Starptautiskās zinātniskās ATEE konferences „Teacher of the 21st Century :    

Quality Education for Quality Teaching” Rīgā, 7. – 8. maijā, organizēšana : atbildīgā par zinātnisko 

rakstu krājumu, sekcijas  “Development of teacher’s psychological competence”, orgkomitejas 

locekle. 

 

10.2008. – 06.2009. – LU 67. zinātniskās konferences sekcijas „Psiholoģiskā pedagoģija”  

organizēšana un vadīšana, LU zinātniskā rakstu krājuma „Pedagoģija un skolotāju izglītība” 

sagatavošana. 

 

2007.g. – 2010.g. – LU Pedagoģijas zinātniskā institūta padomes locekle. 

 

2007.g. – 2008.g. - Starptautiskās zinātniskās ATEE konferences „Teacher of the 21st Century :     

Quality Education for Quality Teaching” organizēšana – orgkomitejas   sekretāre, sekcijas vadītāja, 

Rīga, LU. 

 

2007. g. –   piedalīšanās žurnāla “Skolotājs” redkolēģijas darbā. 
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2005.g. -2006.g. - Starptautiskās zinātniskās ATEE konferences „Teacher of the 21st Century :  

Quality Education for Quality Teaching” organizēšana – orgkomitejas sekretāre, sekcijas vadītāja, 

Rīga, LU. 

 

2002.g. – 2008.g. – Latvijas Profesionālo Psihologu asociācijas valdes locekle, Ētikas komisijas 

vadītāja. 

 

2000.g. -           Latvijas  Profesionālo Psihologu asociācijas biedrs, Eiropas Profesionālo Psihologu 

Asociāciju Federācijas locekle,  

 

 

5. Profesionālā pilnveide (par pēdējiem 6 gadiem).  

 
21.05.2011. – 22.05.2011. – piedalīšanās Marka Allana Reineckes, PhD, seminārā „ Kognitīvi 

biheivioriālā terapija bērniem un pusaudžiem: trauksme un uzvedības traucējumi” (20 akad.st.). 

 

13.02.2009. – 14.02.2009. - piedalīšanās Maskavas Atvērtās Izglītības institūta Eksperimentālās un 

Inovatīvās izglītības katedras vadītajā zinātniski metodiskajā seminārā „Inovatīva pieeja 

sākumskolas un vidusskolas pedagoģijai” (20 st.). 

 

23.03.2009. – 28.03.2009. - piedalīšanās projekta „Teacher  Induction: Supporting the Supporters of 

Novice Teachers” (projekta Nr. 128825-CP-1-2006-1-UK-Comenius-C21) darba seminārā 

Portugālē Porto. 

 

23.10.2008. – 24.10.2008. – piedalīšanās T.Lita 12.simpozijā „Theodor Litt – Eduard Spranger: 

Philosophie und Padagogik, Kollegialitat und Freundschaft” Lepzigā,  Vācijā ar kopreferātu 

„Reception E.Sprangers und Th.Litts im Baltikum” (Z.Rubene, L.Rutka, A.Krūze). 

 

11.01.2007. - 15.01.2007. - piedalīšanās projekta „Teacher  Induction: Supporting the Supporters of  

Novice Teachers” (projekta Nr. 128825-CP-1-2006-1-UK-Comenius-C21) darba  seminārā Lēvenē. 

 

09.05.2005. – 13. 05.2005. – piedalīšanās Džo Mei Prussaka vadītajā psiholoģiskajā treniņā „Group 

Facilitator Five Day Training”. 

 

10.11.2004. – 1411.2004. – piedalīšanās starptautiska projekta „Educational Staff Training for  

 Social Inclusion” COMENIUS 2.1. sagatavošanas seminārā. 

 

11.12.2004. – piedalīšanās Latvijas Profesionālo Psihologu Asociācijas (LPPA) seminārā „Skolas 

psihologa darba saturs, sadarbība ar vecākiem un skolotājiem” (8.st.). 

 

 

Valodas: krievu, angļu. 

21.10.2011.  
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CV 

 
Vārds: Andris  

Uzvārds: Ševels 

 

Izglītība:   

2007 līdz šim   Jāņa Pāvila II Ļubļinas Katoļu universitāte, 

doktorantūras studijas Dogmatiskās teoloģijas institūtā.  

 

2007.05.28. Jāņa Pāvila II Ļubļinas Katoļu universitāte  

Iegūts lic theol grāds Dogmatiskās teoloģijas institūtā 

 

1998 – 2002  Ļubļinas Katoļu universitāte 

Iegūts maģistra grāds teoloģijā ar specializāciju pedagoģijā 

 

1993 – 1997  Studijas Rīgas metropolijas Romas katoļu garīgajā seminārā 

 

1981 – 1992  Jūrmalas 1. vidusskola, Jūrmalas vakara vidusskola 

     

Zinātniskie grādi:  lic theol, mg theol 

 

Nodarbošanās un administratīvā darbība:  

 

2007 līdz šim Daugavpils reģionālā televīzijā “Миллион”, 

gatavo un vada iknedēļas programmu “Cerības avots”. 

 

2006 līdz šim   Prāvests Daugavpils Jēzus Sirds Romas katoļu draudzē 

 

2004 līdz šim   vada lekcijas par reliģijas un seksuālās ētikas tēmām skolās un  

Daugavpils “Fiziskās un garīgās veselības centrā” (kā vieslektors) 

 

2003 līdz šim  Sabiedriski izglītojošais literatūras fonda Viļānu tipogrāfijas  

“Renovata” direktors 

 

2003 līdz šim  vada rekolekcijas Rēzeknes – Aglonas diecēzes priesteriem,  

Rīgas garīgā semināra audzēkņiem, klostermāsām, Rīgas katoļu  

ģimnāzijas skolotājiem un kustībai “Par dzīvību!” 

 

2002 līdz šim  Kustības “Par dzīvību!” un “Neokatehumenālā ceļa” kopienas  

kapelāns Latvijā 

 

2000 līdz šim  Reliģiski sabiedriskā ikmēneša žurnāla “Katōļu dzeive” 

galvenais redaktors 

 

2005 – 2006  Prāvests Vidsmuižas Svētā Gara Romas katoļu draudzē 

 

2002 – 2005   Vikārs Rīgas Sāpju Dievmātes Romas katoļu draudzē 

 

2002.05.11  Aglonā bīskaps Jānis Bulis ordinēja par priesteri 

 

2000 – 2007   organizēja un vadīja Rēzeknes – Aglonas diecēzes ministrantu  
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nometnes 

 

1997   Iestājies Priesteru Mariāņu kongregācijā 

(mūža svētsolījumi 2001.09.08.)  

 

Zinātniskās publikācijas :  

Ševels A., Grēksūdze – dziedināšanas sakraments, reliģiski izglītojošais žurnāls “Ejiet un māciet” 

2002/2, nr. 32. 

Ševels A., Teologia kultu Matki Bożej Agłońskiej, w: “Salvatoris Mater”, 4 (2002) nr 4, s. 227-250.  

 

Citas publikācijas: 

Ševels A., Svarīgākais Baznīcas uzdevums, “Katoļu kalendārs 2010.gadam”, s. 49-56. 

Ševels A., Agłona czyli las jodłowy, Patronka Łotwy i Pobożność maryjna, w: „Miejsca święte”, 

2002, nr 7 (67), s.21-32. 

 

Grāmatu tulkošana: 

Jāzeps Augustīns SJ, Izlīgšanas sakraments, Mariāņu kongregācija 2006, 129 lpp. (tulkots 

no poļu valodas) 

 

Zinātniski pētnieciskās darbības virziens:  

Priestera profesora hab. doktora Kšištofa Guzdzia vadībā tiek rakstīta 

disertācija par tēmu “Jāņa Pāvila II marioloģijas personalistiskais 

aspekts” 

 

Piedalīšanās zinātniskajās konferencēs: 

 

2008.12.12. Starptautiskas konferences “Ģimene – Latvijas nākotne un cerība” 

organizēšana Daugavpilī. 

 

2008.04.03 Piedalīšanās starptautiskā konferencē “Ģimene – tautas nākotne  

un cerība” Maskavā. 

 

2004 Piedalīšanās psihoterapeita Andžeja Vinklera vadītā apmācības seminārā 

“Palīdzība cilvēkiem, kuri piedzīvojuši vardarbību un tuvinieku zaudējumu” 

Varšavā. 

 

Darbība zinātniskās, profesionālās un sabiedriskās organizācijās:  

   Kustība „Par dzīvību!” (Latvijā) 

   Stoważyszenie „Personalizm” (Polijā) 

 

Valodas:  

Dzimtā – latviešu valoda, krievu un poļu (ļoti labi), 

latīņu un grieķu (pamatlīmenī), angļu (mācos).  
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CV 

 

Vārds: Diāna 

Uzvārds: Staņko 

 

Izglītība:   

2009. – 2011. Rīgas 1. medicīnas koledža ārstniecības nodaļa 

2007. Dabiskās ģimenes plānošanas metodes instruktore  

2005. – 2007. neklātienes pēcdiploma ģimeņu studijas Ļublinas Universitātē (Polijā), 

Diploma nr. 00559 

2004. – LU Psihologa asistenata kvalifikācija, Diploma nr. 0097 

2001. – 2003. LU Pedagoģijas un Psiholoģijas fakultāte. Sociālo zinātņu maģistra  

                       grāds psiholoģijā, Diploma nr. 013982 

1995. – 2000. LU Pedagoģijas un Psiholoģijas fakultāte. Sociālo zinātņu bakalaura 

                       grāds psiholoģijā, Diploma nr. 010506 

1991. – 1995. Rīgas Pedagoģijas augstskola. Vidējā speciālā izglītība sākumskolas 

                      skolotāja specialitātē 

 

Zinātniskie grādi:   

Sociālo zinātņu maģistra grāds psiholoģijā 

 

Akadēmiskais(ie) nosaukums(i):  

mag. psych. 

 

Nodarbošanās un administratīvā darbība:  

No 2009. gada 1. maija Rīgas Augstākais reliģijas zinātņu institūts, lektore 

No 2003. gada 29. augusta Rīgas Raiņa 8. vakara/maiņu vidusskola, izglītības psihologs 

No 2002. gada - individuālas psiholoģiskas konsultācijas, dabiskās ģimenes plānošanas 

konsultācijas, darbs ar pāriem, atbalsts grūtniecēm, kā arī sievietēm un pāriem pēc grūtniecības 

zaudējuma, lekcijas jauniešiem 

 

Grāmatu tulkošana:  

Tulks P. Vosicka brošūrai „Kāpēc kontracepcija iznīcina laulību?” 

Galvenā redaktore grāmatai „Mirjam, kāpēc tu raudi” (Sievietes ciešanas pēc aborta),  

J. Puļikovska grāmatai „Ir vērts būt tēvam” un U. Dudziakas grāmatai „Audzināšana dzīvei 

ģimenē” 

 

Darbība zinātniskās, profesionālās un sabiedriskās organizācijās:  

2011. gada marts – jūnijs dalība Rīgas Latviešu biedrības īstenotajā projektā „ Programmu izstrāde 

un ieviešana starpkultūru dialoga un komunikāciju prasmju attīstībai personām, kuras sniedz 

pakalpojumus trešo valstu valstspiederīgajiem. Izstrādāta un realizēta programma „ Etniskās un 

reliģiskās saskarsmes loma starpkultūru komunikācijā”  

Kopš 2011. gada darbība apvienībā ģimeņu atbalstam „Baltā zvaigzne”, atbalsta grupu vadīšana 

vecākiem, kam ir bērni ar īpašām vajadzībām 

Kopš 1998. gada darbs Katoliskajā kustībā “Par dzīvību!” (no 2009. gada valdes priekšsēdētāja 

vietniece) 

Latvijas klīnisko psihologu asociācijas biedre 

Kopš 2010. gada Kristīgo mediķu asociācijas valdes locekle  

 

Piedalīšanās zinātniskajās konferencēs:  

2010. – Starptautiska konference „Mīlestība, attiecības, transformācija dzīvē un  

 psihoterapijā” (Sigulda) 



 136 

2010. – Rīgas 1. Medicīnas koledžas organizētā starptautiskā zinātniski pētnieciskā  

konference „Veselības veicināšana un aprūpe teorijā un praksē”,  

referāts „Sievietes vardarbības pieredzes saistība ar kopējo vecāku stresa līmeni” 

2009. – Eiropas Ģimeņu izglītības institūta (IEEF) asambleja (Varšava) 

2009. – Starptautiska un starpkonfesionāla konference par bioētikas jautājumiem „Es gribu 

dzīvot” (Rīga) 

2008. – Starptautiska un starpkonfesionāla konference „Aborts – tā fiziskās, emocionālās un  

 garīgās sekas” 

2008. – Konference “Humanae vitae 40”, Eiropas Ģimeņu izglītības institūta (IEEF)  

            ģenerālā asambleja (Roma) 

2007. – WAIMH konference „ Zīdaiņu un bērnu veselīgas attīstības veicināšana”  

2007. – Vispasaules ģimeņu kongress „ Ģimene - pavasaris Eiropai un pasaulei”  

            (Polija) 

2004. – starptautiskā konference „Ģimenes psihoterapija un starpinstitucionālā 

             sadarbība” (Rīga) 

2004. – starptautiska konference „Auglība un ģimenes laime mainīgajā pasaulē.  

            Antropoloģiskie un medicīniskie aspekti.” (Lietuva) 

2004. – starptautiska zinātniska konference „Aborts – iemesli, sekas, terapija”(Polija) 

2000. – starptautiska zinātniska konference par grūtniecības pārtraukšanas emocionāli  

             psiholoģiskajām sekām (Polija) 

1999. – starptautiska konference par tēva lomu ģimenē (Polija) 

 

Konferenču organizēšana 

Ikgadējie Auglības apmācības konsultantu kursi (Rīgā un Daugavpils) 

2010. – Kristīgo mediķu kongresa organizēšana 

2008. – Starptautiska konference „Ģimene Latvijas cerība un nākotne” (Daugavpils) 

2006. – Starptautiska un starpkonfesionāla konference „Seksuālā audzināšana” (Rīga) 

2005. – Starptautiska un starpkonfesionāla konference „Ir vērts būt tēvam” (Rīga) 

2004. – Starptautiska un starpkonfesionāla konference „Cilvēka dzīvība – brīnums” (Rīga) 

 

Valodas: 

Latviešu valoda – dzimtā  

Krievu valoda – brīvi 

Vācu valoda – sarunvalodas līmenī 

Poļu valoda – brīvi 

Angļu valoda – sarunvalodas līmenī 

Latīņu valoda – speciālā terminoloģija  

  

 

 

Rīgā 2011. gada 1. septembrī 
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CV 

 
Vārds Inese 

Uzvārds Mičule 

 
Izglītība: augstākā, LU Pedagoģijas un Psiholoģijas fakultāte vācu valodas 

nodaļa 

 

Zinātniskie grādi: maģistra grāds izglītības zinātnēs 

 

Akadēmiskais(ie) nosaukums(i): mag.paed 

 

Nodarbošanās un administratīvā darbība: no 2005.g.Caritas Latvija valdes priekšsēdētāja 

vietniece, projektu vadība; 2002.-2004.g. direktora vietniece, vācu val. skolotāja un tulks 

Internationaler Bund Valodu un sociālās pedagoģijas institūtā 

 

 

Grāmatu tulkošana: Apgādā “Jumava”, izdotie tulkojumi A.Grīna grāmatām “Eņģeļi dvēselei”, 

“Neaizmirsti vislabāko”, “50 eņģeļi gadam”, „Katram cilvēkam ir eņģelis”, „50 rituāli gadam”; 

tekstu izvēle A.Grīna kalendāram 2011.gadam. 

 

Zinātniski pētnieciskās darbības virziens: Tolerances un komunikācijas prasmes attīšana 

svešvalodas mācību stundā 

 

 

Piedalīšanās zinātniskajās konferencēs: Ekumeniskā konference 2009, Rīgā 

 

 

Valodas: Latviešu valoda-dzimtā, teicamas vācu valodas zināšanas, ļoti labas krievu valodas 

zināšanas, labas angļu valodas zināšanas. 
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CV 
 

Vārds: Inta 

Uzvārds: Poudžiunas 

 

Izglītība:  no 2004    LU Psiholoģijas un pedagoģijas fakultāte doktorantūra klīniskajā  

psiholoģijā 

2001-2003 LU Psiholoģijas un pedagoģijas fakultāte, klīniskais psihologs 

  1976-1981 LU Fizikas un matemātikas fakultāte, matemātiķis, pasniedzējs 

Papildus izglītība un prasmes 

 klīniskā psiholoģe (Latvijas Klīnisko psihologu asociācijas sertifikāts Nr. 0014/2005) 

  psihorganiskās analīzes psihoterapeite (reģ. Latvijas Psihoterapeitu reģistrā ar nr.0155,  

  serifikācija līdz 20.03.2009, Baltijas psihoorganiskās analīzes centrs, 2004-2008) 

“Apmācības programma no vardarbības cietušu bērnu rehabilitācijai” (sertif.Nr.43,  

07.02.2000, Centrs pret vardarbību bērna un ģimenes atbalstam)  

 Kursi psihoterapijas un konsultēšanas metodēs, psihiatrijā, narkoloģijā (no 1992), 

 no tiem nozīmīgākie : 

 kurss psihoterapijas pamatos, psihodinamiskajā psihoterapijā un geštaltterapijā  

  (vad.J.Batņa, 1992-1996) 

 kurss terapijas grupu vadīšanā HumanStudyCenter,G.Homentauskas, Lietuva, 1997-1998) 

 kursi psihiatrijā, narkoloģijā, psihofarmakoloģijā (LMA Psihiatrijas katedra, 1996, LU  

   klīniskās psiholoģijas maģistratūras programmā, 2003) 

 semināri ekstenciālā psihoterapijā (Institut of Humanistic and Existential Psychology,  

   2003, East Europian Association for Existential Theraphy, 2004) 

„Atbalsta grupu vadīšana sievietēm, kas cietušas no vardarbības”(KC Skalbes” 2003,2009) 

 „Apmācību grupas vecākiem „Bērnu emocionālā audzināšana” (KC „Skalbes” 2004) 

 no tiem pēdējos 2 gados: 

 Ievadkurss kognitīvi biheiviorālajā terapijā (Tartu Universitāte, Latvijas KPTA, 

   prof. Dr. Grants, 2009) 

Pētījumi psihoterapijā (Ulmas Universitāte, Latvijas psihoterapeitu biedrība,  

prof. Dr. H.Kahele, 2008, 2009) 

seminārs Junga psihoterapijā „Manas dzīves ceļš simbolos” (Latvijas  

psihoterapeitu biedrība, psihoter.G.Ratniece, 2009) 

starptautiska ģimenes psihoterapijas konference „Kad mīlestībai vajadzīga  

palīdzība” (Latvijas Ģimenes psihoterapeitu biedrība, 2009) 

starptautiska konference „Vardarbība pret sievietēm...cik ilgi vēl?” (Dafnes projekta  

„Nākošā paaudze bez vardarbīgām attiecībām” (“X Generation till non violent  

Relations”, Contract number JLS/2007/DAP-1/170/-30-CE-0229205/00-14),  

Atēnas, 2009) 

 seminārs psihoorganiskajā analīzē (Francijas POAA, Francija, 2008) 

Kursi vadībā, darbā ar projektiem, menedžmentā, novērtēšanā (no 1996), tajā skaitā: 

   vadītāju un koordinatoru kursi (LELB Diakonijas Centrs,1996-1998), 

“Cilvēktiesību ABC”, “Bērnu tiesības” (Cilvēktiesību atbalsta tīkls,1998), 

  „Kvalitātes vadība un pašnovērtējums sociālās institūcijās”(LM SPF, 2001), 

  „Demokrātija un cilvēktiesības ģimenē”(Talsu krīžu centrs, 2001)   

Zinātniskie grādi:  sociālo zinātņu maģistrs psiholoģijā (Mag.psych.) 

  doktorantūras studente psiholoģijā (PhD psych.) 

Akadēmiskais(ie) nosaukums(i): docētāja, lektore 

Nodarbošanās un administratīvā darbība: 

no 1998      Talsu sieviešu un bērnu krīžu centra klīniskā psiholoģe    

  no 1993      klīniskā psihologa privāta prakse  

 2006-2008  Starptautiskā praktiskās psiholoģijas augstskolā docētāja  
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  2003-2005 SO “Cerība bērniem” klīniskā psiholoģe 

  2001-2002 LELB Diakonijas Centra izglītības darba koordinatore, lektore 

  1996-2001 Talsu evaņģēliski luteriskās draudzes Diakonijas centra vadītāja 

  1990-1998 psiholoģijas pulciņa vadītāja Talsu jauniešu un bērnu centrā 

  1990-1991 metodiķe Talsu rajona Izglītības nodaļā 

  1981-1988 matemātikas skolotāja Talsu 1.vidusskolā 

Pieredze  Talsu sieviešu un krīžu centra izveidošana (pašlaik – padomes priekšsēdētāja),  

izglītības un   projektu izstrāde, sadarbība ar valsts un pašvaldību institūcijām,  

projektu   nevalstiskām organizācijām – no 1998 

vadīšanas  līdzdalība LELB diakonijas (garīgās, sociālās aprūpes) izglītības veidošanā,  

jomā:   lektore – 1995-2005  

vadītāja projektā „Radošo spēju izpausmju aktivizēšana kā viens no dzīves  

kvalitātes paaugstināšanas faktoriem” (Talsu rajona projektu fonds,  

2006)   

  koordinatore, eksperte, lektore, apmācību vadītāja Talsu Sieviešu un bērnu  

krīžu centra vietējos un starptautiskos projektos (ieskaitot SIF, Dafne,  

Oak foundation programmās) – no 1998 

  alternatīvā eksperte no Latvijas Eiropas Politisko aktivitāšu centrā pret  

vardarbību pret sievietēm (European Policy Action Centre on Violence  

Against Women (EPACVAW)), dalība Eiropas Sieviešu lobija  

Observatorijā (EWL Observatory ) – no 2009 

  uzaicinātā NVO pārstāve LM Vienlīdzīgu iespēju politikas nodaļas un  

dzimuma līdztiesības un sieviešu organizāciju darba grupā – no 2009 

Zinātniskās publikācijas :  
Pārciestas vardarbības pieredzes apzināšanās (LU Rakstu krājums psiholoģijā, 2006 Rīga) 

Procesuālās darbības ar cietušo izmeklēšanas procesā kā traumatisko pārdzīvojumu  

reaktualizācijas un psiholoģisko ciešanu risks un riska mazināšanas iespējas  

(Tieslietu ministrijas seminārs „Cietušo tiesību realizācija kriminālprocesa  

ietvaros” un publikācija “Jurista Vārdā”, 2008 Rīga) 

Citas publikācijas: 
 „Rudens Dieva dotās debesīs”(2006), „Sievietes vārdi”(2007) – dzeja 

Zinātniski pētnieciskās darbības virziens:  

 Pārciestas vardarbības traumatiskās sekas, traumatiskie simptomi un uzvedības  

  traucējumi, to psiholoģiskā pārstrāde 

 Dusmas un agresija, to pārvaldīšanas programmu efektivitāte 

Akadēmiskie kursi: 

 Diakonijas darba ētika 

 Kristīgā saskarsme 

 Jaunākās psiholoģijas attīstības tendences 

 Kroskulturālā psiholoģija 

Darbu vadība un recenzijas:  

 Recenzijas maģistra darbiem Starptautiskajā praktiskās psiholoģijas augstskolā – 4  

  (darbi aizstāvēti) 

 Kursa darbu vadīšana LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē – 4  

(darbi sagatavošanā) 

Piedalīšanās zinātniskajās konferencēs: 
 Klientu motivēšana palīdzības saņemšanai atkarības gadījumos (Latvijas klīnisko psihologu  

   asociācijas 1. konference, 2003 Rīga) 

Vardarbības seku saistība ar pārciestas vardarbības pieredzes apzināšanos (16-21g.v.)  

(IX ISPCAN Eiropas konference par vardarbību pret bērnu, 2003 Varšava) 

Pārciestas vardarbības pieredzes apzināšanās (LU Rakstu krājums psiholoģijā, 2006 Rīga) 

Dusmu izpausmes un pārvaldīšana vardarbībā cietušiem jauniešiem (Latvijas klīnisko  

  psihologu asociācijas 2. konference, 2006 Rīga) 

 Dusmu un agresijas simptomi kā pārciestas vardarbības sekas Latvijas pusaudžiem un  
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  dusmu pārvaldīšanas programmu efektivitāte (13. Eiropas attīstības  

  psiholoģijas conference, 2007 Jena) 

 Dusmu simptomi un agresīva uzvedība vardarbībā cietušiem jauniešiem (16-18 g.v.) un  

  dusmu pārvaldīšanas efektivitāte (Latvijas profesionālo psihologu asociācijas  

  konference “Krīze un tās sekas. Psiholoģiskās palīdzības veidi”, 2008 Rīga) 

Procesuālās darbības ar cietušo izmeklēšanas procesā kā traumatisko  

pārdzīvojumu reaktualizācijas un psiholoģisko ciešanu risks un riska  

mazināšanas iespējas (Tieslietu ministrijas seminārs „Cietušo tiesību  

realizācija kriminālprocesa ietvaros”, 2008 Rīga) 
 Vardarbību pārcietušu jauniešu dusmas un agresija: dusmu menedžmenta programmu  

  efektivitāte (Baltijas un Ziemeļvalstu psiholoģijas doktorantu tīkls,2009 Helsinki) 

 Vardarbība no lokālā konteksta internacionālā izpratnē: dusmas un agresija kā pārciestas  

vardarbības sekas un dusmu pārvaldīšanas programmu efektivitāte (Ar dzimumu  

saistīta vardarbība: feministiskā pieeja aktuāliem pētījumiem („Gendering Violence:  

Feminist Intervention in Contemporary Research”), 2009 Upsala) 

Darbība zinātniskās, profesionālās un sabiedriskās organizācijās:  

 Latvijas Klīnisko psihologu asociācija 

 Latvijas Psihoorganiskās psihoterapijas asociācija 

 Latvijas Psihoterapeitu biedrība 

Stažēšanās: 

 Vrije Universitāte un Leidenas Universitāte, Nīderlande, 2006 

 Sanktpēterburgas Universitāte, Krievija, 2005 

Valodas   
 latviešu – dzimtā, krievu – brīvi (advanced), angļu – vidēji (intermedium),  

vācu – runāšana un klausīšanās pamata (elementary), lasīšana un rakstīšana  

vidēji (intermedium) 
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CV 
Vārds: Ingrīda  

Uzvārds: Puce 

 

Izglītība:   

 2005.-2010.gads 

Ļubļinas Katoļu universitāte (Polija), Teoloģijas fakultāte 

Mediju izglītības doktorantūras studijas  

Promocijas darbs „Reliģiska autoritāte Latvijas preses gaismā 1987-2007” 

 1999.-2002.gads  

Latvijas Universitāte Sociālo zinātņu fakultāte 

Sociālo zinātņu maģistra grāds komunikācijas zinātnē 

Maģistra darbs „Starptautisko organizāciju (EK, EP, OECD, PB) vēstījumi par korupciju 

Latvijā un to ietekme uz politiskās, ekonomiskās elites uzskatiem par sabiedrības, politisko 

un mediju dienas kārtību: 1992.-2001.”  

 1995.-1999.gads 

Latvijas Universitāte Sociālo zinātņu fakultāte 

Sociālo zinātņu bakalaura grāds komunikācijas zinātnē 

Bakalaura darbs „Korupcijas tēma dienas kārtības veidošanās procesā un žurnālista loma 

tajā”  

 1984.-1995.gads 

Rīgas 84. vidusskola 

 
Zinātniskie grādi:  mg.soc.sc., dr.theol. 

 

Nodarbošanās un administratīvā darbība:  

 2011.- līdz šim 

Latvijas Romas Katoļu Baznīcas Informācijas centra direktore 

 2009.- līdz šim 

Laikraksta „Katoļu Baznīcas Vēstnesis” rakstu autore, redaktore, „Katoļu Kalendāra” 

sastādītāja 

 2008.-2010.gads 

Kopienu iniciatīvu fonds, sabiedrisko attiecību speciāliste, projekta „Privātās un publiskās 

partnerības veicināšanas modeļu izstrāde un ieviešana, iesaistot nevalstiskās organizācijas” 

asistente, brošūras „Kopā varam paveikt vairāk” autore 

 2008.- 2010.gads 

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, priekšmetu „Komunikācijas pamati”, 

„Sabiedrisko attiecību pētījumu metodes” lektore 

 2007.-2009.gads 

Tulkošanas birojs „Skrivanek”, tulkotāja no poļu uz latviešu valodu. 

 2006.- 2009.gads 

Izdevums „Mieram tuvu”, interneta portāls www.lv.lv rakstu autore. 

 2007.-2008.gads 

Valsts valodas aģentūra, uzņēmums „Velves nekustamie īpašumi”, mājas lapas tekstu 

autore. 

 2007.-2008.gads 

Biznesa augstskola „Turība”, priekšmeta „Sabiedrisko attiecību kampaņas” lektore. 

 2004.-2005.gads 

Latvijas Kristīgā akadēmija, sabiedrisko attiecību un komunikācijas zinātnes priekšmetu 

lektore. 

http://www.lv.lv/
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 2000.-2005.gads 

Sabiedrisko attiecību aģentūra „PR Stils”, projektu vadītāja. 

 2000.-2002.gads 

Organizācijas „Sabiedrība par atklātību – Delna” pētniece 

- Pētījums par Phare projektu Korupcijas novēršanas likumdošanas, izglītošanas un 

sabiedrības informēšanas programma 

- Pētījums par lēmumu caurskatāmību un sabiedrības pārstāvju līdzdalību valsts 

pārvaldē, konkrēti padomēs.  

 2000.gads  

Žurnālu “Rīgas Laiks”, “Kapitāls” ārštata autore 

 1999.-2000.gads 

Korupcijas novēršanas padomes Sekretariāts, galvenā speciāliste sabiedrisko attiecību 

jautājumos 

 1998.-1999.gads 

Latvijas Kristīgo žurnālistu konferenču organizēšana un vadīšana 

 1998.-1999.gads 

Latvijas Kristīgā radio raidījuma “Apraktie un neapraktie talanti” veidotāja un vadītāja 

 1997.-1999.gads 

Laikraksta „Diena” ārštata autore 

 1996.-1998.gads 

Laikrakstu „Rīgas Balss”, NRA, žurnāla „Draugs” ārštata autore 

 

Zinātniskās publikācijas :  

 

Mācību literatūra: 

Puce, I. Kā kļūt par labu sargsuni, Rīga: Sabiedrība par atklātību – Delna, 2004 

 

Citas publikācijas: 

Puce, I., Sadovska, I. Starptautisko līdzekļu izmantošanas efektivitāte korupcijas novēršanas 

sistēmu stiprināšanā Latvijā, Rīga: Sorosa fonds – Latvija, Sabiedrība par atklātību – Delna, 2002 

Puce, I. Baznīca un masu mediji // Katoļu kalendārs, Rīga, 2009, 73.-82.lpp. 

 

Zinātniski pētnieciskās darbības virziens: masu mediji pastorālajā darbā 

Akadēmiskie kursi: Reliģijas socioloģija, Komunikācijas pamati, Sabiedrisko attiecību 

pētniecības metodes, Sabiedrisko attiecību kampaņas, Komunikācijas teorijas, Sabiedrisko 

attiecību teorijas 

 

Darbu vadība un recenzijas: 2 bakalaura darbi (Kristīgā akadēmija), 9 kvalifikācijas 

darbi aizstāvēti. 

 

Darbība zinātniskās, profesionālās un sabiedriskās organizācijās:  

Latvijas asociācija sabiedrisko attiecību profesionāļiem 

Valodas: 

Latviešu – dzimtā, angļu – teicami, poļu – teicami, krievu – labi 

30.09.2010.
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CV 

 
 

Vārds: Lilita  

Uzvārds: Paula 

 
IZGLĪTĪBA 

Augstākā: 1) Vidējās izglītības informātikas skolotāja kvalifikācija, Latvijas Universitāte, 

2007.gads, diploms – PD C Nr. 4772. 

2) Inženiera ķīmiķa-tehnologa kvalifikācija keramikas un ugunsizturīgo materiālu ķīmiskās 

tehnoloģijas specialitātē, RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte (1987.gadā - RPI 

Ķīmijas tehnoloģijas fakultāte), 1987.gads, diploms –ПB  Nr. 087517. 

 

PAPILDUS IZGLĪTĪBA 

ECDL Eiropas datorprasmes sertifikāts Nr. LV 000660. 

Setifikāts (Sērija AA Nr. 02785 – 29.06.2006.) par tiesībām mācīt speciālās izglītības 

programmās pamatizglītības pakāpē. 

Kursi “Pedagoģijas pamati” (640 stundas), LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte, PPIC, 

Apliecība Nr.25, kursu programma saskaņota IZM, Nr. 04-101, 08.02.2002.  

 

DARBA PIEREDZE 

Iestādes nosaukums 
No kāda līdz kādam 

laikam strādāja 
Ieņemamais amats 

Rīgas Augstākais reliģijas zinātņu 

institūts 
No 2007.gada  

1.septembra 

Lektore informātikas 

priekšmetā 

Andreja Upīša Skrīveru vidusskola 

No 2001.g. janvāra 
Sabiedriskā interneta 

pieejas punkta konsultante 

No 2001.g. septembra Informātikas skolotāja 

Skrīveru Zemkopības institūts 
No 1987.gada līdz 

2000.g decembrim 
Laborante-ķīmiķe 

 

 

 

2011. gada 1.septembrī Lilita Paula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. pielikums. 
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STUDIJU KURSU APRAKSTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Studiju kurss, kas nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi nozares 



 145 

teorijā un praksē  
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Kursa apraksts 

1. Studiju 

programmas 

nosaukums 

Profesionālā maģistra programma reliģijā, kvalifikācija - pastorālais 

konsultants (Nepilna laika klātiene) 

2. Studiju kursa 

nosaukums 
Pastorālteoloģija II 

3. Kursa joma Studiju kurss, kas nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi nozares teorijā un 

praksē (I.) 

4. Kursa apjoms 2 krp = 16 kst., 3 ECTS  

5. Realizēšanas laiks 1. kurss (1. semestris) 

6. Kursa autors un 

mācību spēks 

Viesprof. pr. Pauls Kļaviņš, Dr.theol. 

7. Kursa mērķis Iepazīstināt ar Baznīcas misijas un evaņģelizācijas daudzpusīgajiem 

aspektiem, balstoties uz Pāvila VI apustulisko pamudinājumu Evangelii 

Nunciandi (1975) un Jāņa Pāvila II encikliku Redemptoris Missio (1990). 

8. Kursa uzdevumi  Analizēt Baznīcas Maģistērija dokumentus Evangelii Nunciandi 

(1975) un Jāņa Pāvila II encikliku Redemptoris Missio (1990). 

 Gūt izpratni par evaņģelizācijas metodēm un prioritātēm. 

 Aplūkot sociāli kulturālos šķēršļus Baznīcas misijas un 

evaņģelizācijas veikšanā 21. gs. Rietumu sabiedrības ietvaros. 

9. Iepriekšējā 

sagatavotība 

Studentam ir jānoklausās pastorālteoloģijas ievadkurss.  

Stundu skaits 10. Tematiskais plānojums 

1.  2 Evaņģelizācijas tēmas aktualitāte 19. – 21.gs 

2.  2 Vatikāna II koncila konstitūcija Gaudium et Spes pārskats 

3.  2 Pāvila VI apustuliskais pamudinājums Evangelii Nunciandi - pārskats 

4.  2 Jāņa Pāvila II enciklika Redemptoris Missio - pārskats 

5.  2 Evaņģelizācijas svarīgākie aspekti 

6.  2 Inkulturācija un Eiropa 

7.  2 Evaņģelizācija ad intra 

8.  2 Evaņģelizācija ad extra 

Sasniedzamais 

rezultāts 

Pārzināt un integrēt pastorālās konsultēšanas darbā Baznīcas Maģistērija 

mācības dokumentos paustās atziņas.  

11. Studenta 

sasniegumu 

vērtēšana 

Rakstisks pārbaudes darbs 

12. Prasības 

eksāmenam/ieskaitei 

Evaņģelizācijas teoloģijas pamatjēdzienu izpratne un Maģistērija dokumentu 

Evangelii Nunciandi (1975) un Jāņa Pāvila II encikliku Redemptoris Missio 

(1990) pārzināšana. 

13. Literatūra  

13.1. Obligātā 

literatūra 

1. Pāvila VI apustuliskais pamudinājums Evangelii Nunciandi (1975);  

2. Jāņa Pāvila II enciklika Redemptoris Missio (1990); 

13.2. Ieteicamā 

literatūra 

1. Val J. Peter. Seven Secular challenges facing 21st- century catholics. 

Paulist Press, 2009. 

2. John F. Kavanaugh. Following Christ in a Consumer Society. Orbis 

Books, 1981. 

3. Norman Tanner. The Church and the World. Paulist Press, 2005. 

4. Carl Anderson. A Civilization of Love. What every Catholic can do to 

transform the World. HarperOne, 2008. 
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5. Joseph Ratzinger. Europe Today and Tomorrow. Ignatius Press, 2007. 

6. Aidan Nichols OP. Christendom Awake. On Re-energising the Church in 

Culture. T&T Calrk Ltd, 1999. 

Studiju kursa 

apraksts apstiprināts 
Institūta padomes sēdē 2011. g. 26. novembrī – Prot. 01/2011. 

Docētāja paraksts 
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Kursa apraksts 
1. Studiju 

programmas 

nosaukums 

Profesionālā maģistra programma reliģijā, kvalifikācija - pastorālais 

konsultants (Nepilna laika klātiene) 

2. Studiju kursa 

nosaukums 
Garīgās dzīves teoloģija II 

3. Kursa joma Studiju kurss, kas nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi nozares teorijā un 

praksē (I.) 

4. Kursa apjoms 2 krp = 16 kst., 3 ECTS  

5. Realizēšanas laiks 2. kurss (4. semestris) 

6. Kursa autors un 

mācību spēks 

Asoc. prof. Baiba Brūdere, Dr. theol. 

7. Kursa mērķis Sniegt studentiem zināšanas, kas nepieciešamas, lai dziļāk izprastu garīgās 

izaugsmes procesu, tā likumsakarības un galvenās grūtības cilvēka attiecībās 

ar Dievu un tuvāko un tādējādi labāk spētu palīdzēt citiem. 

8. Kursa uzdevumi  Iepazīstināt ar garīgās dzīves dinamismu plašo spektru un 

izaicinājumiem. 

 Ievirzīt pastorālās konsultēšanas specifikā garīgās teoloģijas ietvaros.  

 Sniegt studentiem drošus orientierus garīgās dzīves ceļā, lai spētu iet pa 

to paši un palīdzēt citiem. 

9. Iepriekšējā 

sagatavotība 

Zināšanas par garīgās dzīves pašiem pamatiem, kā arī personiska pieredze 

lūgšanu dzīvē.  

Stundu skaits 10. Tematiskais plānojums 

1.  1 Labā Gana garīgums. (lekcija) 

2.  2 Cilvēks aicināts uz vienotību ar Dievu Kristū. Vienotības ar Dievu prasības 

un dinamismi. Ticības krīzes. (lekcija) 

3.  1 „Talentu” garīgums. (lekcija) 

4.  4  Svētā Gara darbība cilvēkā: caur Sakramentiem, caur Dieva Vārdu, lūgšanā, 

ikdienā. (lekcija + seminārs) 

5.  4  Cilvēks un grēks; garīgās cīņas aspekti. Kārdinājums, tā veidi, kristieša 

attieksme pret kārdinājumiem. Garu atpazīšanas principi. (lekcija + 

seminārs) 

6.  4  Ievainojumi un to ietekme mūsu attiecībās ar Dievu un savstarpējās 

attiecībās. Dziedināšanas ceļi. (lekcija + seminārs) 

Sasniedzamais 

rezultāts 

Spēja pastorālajā konsultēšanā integrēt humanitāro, sociālo un izglītības 

zinātņu atziņas. Vēlēšanās dziļi dzīvot savu garīgo dzīvi un līdz ar to spēt 

labāk izvērtēt un rast pareizus padomus un risinājumus pastorālajā jomā. 

11. Studenta 

sasniegumu 

vērtēšana 

Eksāmens 

12. Prasības 

eksāmenam/ieskaitei 

70 % no atzīmes - Prezentācija vai eseja par vienu no kursa tēmām; 30 % no 

atzīmes – apmeklējums. 

13. Literatūra  

13.1. Obligātā 

literatūra 

1. T.Daičers. Pārdomas par ticību. Mariāņu kongregācija, 2006. 

2. Teofans Vientuļnieks. Neredzamā cīņa. Rīga: „Labvēsts”, 1996. 

3. Raksti par attiecīgajām tēmām no žurnāla „Ejiet un māciet” numuriem. 

4. R.Kērners. Brīvība, kas nāk no iekšienes. Rīga: Vārds, 2001. 

13.2. Ieteicamā 

literatūra 

1. Sv.Sales Francis. Filoteja. Rīga: Rīgas Metropolijas kūrija, 2000. 

2. Sv.Avilas Terēze. Pilnības ceļš. Rīga: Kalaraksti, 2009. 

3. R.Kērners. Jo Dievs to no manis grib. Rīga: Rīgas katoļu Garīgais 

seminārs, 1994. 

4. R.Kērners. Dzīvot garīgi. Rīga: Rīgas katoļu Garīgais seminārs, 1986. 
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5. Terēze no Lizjē. Autobiogrāfiskie manuskripti. Rīga: KALA Raksti, 

2007. 

6. Tēvs Marija Eugēnijs no Bērna Jēzus. Svētā Gara iedvesmā. Lūgšana un 

darbība. Rīga: Rīgas Metropolijas kūrija, 1992. 

7. F.Bosmans. Atver sirdi priekam! Rīga, 2000. 

8. A.Grīns. Neaizmirsti vislabāko. Rīga: Jumava, 2007. 

9. Ide P. Mieux se connaître pour mieux s’aimer. Fayard, 1998. 

10. Salomé J. Contes à guérir. Contes à grandir. Albin Michel, 1993. 

11. Sertillanges A.D. Recueillement. Ed. Montaigne, 1935. 

12. Jaegen J. La vie mystique. Précis et guide. Ed. „Alsatia”, 1936. 

13. Chautard J.B. L’âme de tout apostolat. Téqui, 1936.  

14. Sicari A. Pregare nel mondo. MEC, 2003. 

15. Delbrel M. La gioia di credere. Gribaudi, 2007. 

Studiju kursa 

apraksts apstiprināts 
Institūta padomes sēdē 2011. g. 26. novembrī – Prot. 01/2011. 

Docētāja paraksts 
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Kursa apraksts 
1. Studiju 

programmas 

nosaukums 

Profesionālā maģistra programma reliģijā, kvalifikācija - pastorālais 

konsultants (Nepilna laika klātiene) 

2. Studiju kursa 

nosaukums 
Bībeles teoloģija un Bībeles interpretācija  

3. Kursa joma Studiju kurss, kas nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi nozares teorijā un 

praksē (I.) 

4. Kursa apjoms 4 krp = 32 kst., 6 ECTS  

5. Realizēšanas 

laiks 

1. kurss (1. un 2. semestris) 

6. Kursa autors un 

mācību spēks 

Lekt. Terēze Druka, Lic. theol. 

7. Kursa mērķis Nodrošināt valsts un Baznīcas sociāli-pastorālajām vajadzībām atbilstošu 

zināšanu apgūšanu Bībeles zinātņu jomā. 

8. Kursa uzdevumi  Iepazīstināt ar konkrētu ekseģētisko metožu pielietojumu izvēlēto (ar 

pastorālo tēmu saistīto) Bībeles tekstu un teoloģisko tēmu izpētes 

procesā. 

 Attīstīt prasmi patstāvīgi analizēt un izzināt pastorālajā darbā 

nepieciešamos ar Bībeli saistītos jautājumus. 

 Atklāt kristietim nepieciešamās formācijas Dieva Vārdā elementus. 

9. Iepriekšējā 

sagatavotība 

Apgūtas pamatzināšanas Vecās un Jaunās Derības jomā un iepazīti Bībeles 

interpretācijas principi. Ieteicamas svešvalodu zināšanas. 

Stundu skaits 10. Tematiskais plānojums 

 I. Dieva Vārds – mīlestības vārds. Svētajos Rakstos Tēvs, kas ir debesīs, 

mīlestībā nāk pretī saviem bērniem un runā ar viņiem. (VATIKĀNA II KONCILS, 

Dogm. konst. Dei Verbum, 21) 

1.  

4 

1. Dzīvību dodošais Vārds: a) Rad 1, 1 – 2, 4a; b) Rad 2, 4b-25. 

Lekcijas; ar studentiem kopīgi veikta tekstu analīze.  

Dieva Vārda dinamika. Cilvēka īpašā vieta Dieva radītajā pasaulē. Cilvēks 

radīts kopienai ar Dievu un otru cilvēku. 

2.  

3 

2. Pestīšanas apsolījums: a) Rad 3, 1-24; b) Rad 11, 1-8. 

      Lekcijas; ar studentiem kopīgi veikta tekstu analīze. 

No kurienes ļaunums? Cilvēka kondīcijas vājums. Grēka un nāves 

likumsakarība. Cilvēka nespēja un pestīšanas apsolījums. Cilvēciskās 

ambīcijas un cilvēciskā cieņa. 

3.  

6 

2. Kristus figūras pirmvēsturē: a) Jaunais Ādams 2Kor 5, 14-21; b) 

taisnīgais Ābels 1J 3, 11-24; c) karalis-priesteris Melhizedeks Ebr 7. 

      Lekcijas; ar studentiem kopīgi veikta tekstu analīze. 

Tipoloģiskā nozīme. Cilvēka atjaunotnes iespēja. Mīlestība kā Baznīcas 

kopienas pamatprincips. Mīlestība un taisnīgums. Jaunais kults. 

 II. Pestīšanas vēsture – Dieva pedagoģija. Dievs sevi atklāja cilvēkam, 

pakāpeniski atklādams viņam savu noslēpumu darbos un vārdos. (KBK 69) 

4.  

2 

1. Ābrahams – paklausīgs Dieva Vārdam: Rad 12, 1-9. 

      Lekcijas; ar studentiem kopīgi veikta tekstu analīze. Abrahams – Dieva 

vārds, kurš īstenojas vēsturē. Ticība – atbilde Dieva vārdam. Ticība – ceļš. 

5.  

4 

2. Izraēlis – Dieva tauta: 1) Rad 32, 23-33; 2) At 6, 2-5. 

Lekcijas; ar studentiem kopīgi veikta tekstu analīze. Vārds kā personas 

būtības definīcija; vārda maiņa. Lūgšana kā cīņa. Paklausība Dievam. 

6.  

2 

3. Pasha: Izc 3, 13-15. 

Lekcijas; ar studentiem kopīgi veikta tekstu analīze. Izceļošanas no 

Ēģiptes vēsture. Pirmā Pasha. Mozus kā tautas vadonis. Dieva atklāsmes 
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vārds. Vēstures un nevis vietas Dievs. 

7.  

4 

4. Kristus figūras pestīšanas vēsturē: 1) Īzāka upuris Rom 4, 18-25; 2) 

Pashas Jērs J 19, 31-37. 

Lekcijas; ar studentiem kopīgi veikta tekstu analīze. Izaāka padevība – 

pravietojums par Jēzus upuri. Jēzus kā Pashas Jērs. 

 III. Vārda piepildīšanās Kristū. Laiks ir piepildījies un tuvu ir Dieva 

Valstība! Atgriežaties un ticiet Evaņģēlijam. (Mk 1,15) 

8.  

4 

1. Jēzus Kristus ceļš – mācekļu ceļš: 1) Mt 12, 38-42; 2) Mt 17, 1-12; 3) 

Mt 28. 

Lekcijas; ar studentiem kopīgi veikta tekstu analīze. Vārds un zīme. 

Jēzus atklāšanās mācekļiem Tabora kalnā. Jēzus – Augšāmcēlušais 

Vārds. 

9.  

3 

2. Jauns kults: 1) Mt 6, 9-13; 2) J 4, 1-42.  

Lekcijas; ar studentiem kopīgi veikta tekstu analīze. Lūgšana „Tēvs 

mūsu”. Jaunais kults Garā un patiesībā. 

Sasniedzamais 

rezultāts 

Iegūtas tiek zināšanas par Bībeles tekstu interpretāciju saskaņā ar Baznīcas 

Maģistēriju un zinātniskās analīzes nosacījumiem, apgūta prasme patstāvīgi 

izvēlēties un analizēt pastorālo darbu atbalstošus Bībeles fragmentus, veidota 

nopietna attieksme pret Dieva Vārda lomu kristīgajā formācijā. 

11. Studenta 

sasniegumu 

vērtēšana 

Eksāmens 

12. Prasības 

eksāmenam/ieskaite

i 

Rakstiska Bībeles fragmenta vai teoloģiska tēmas analīze (eseja – apm. 5 

lpp., zinātnisks darbs atbilstošs Nolikuma prasībām, apm. 3-4 literatūras 

avoti). 

13. Literatūra  

13.1. Obligātā 

literatūra 

5. Svētie Raksti (studentiem pieejamā izdevumā, taču labāk vairāki dažādi 

izdevumi un arī citās valodās). 

6. Katoliskās Baznīcas Katehisms. – Rīga: Rīgas metropolijas kūrija, 2000, 

art. 50-141. 

7. VATIKĀNA II KONCILS, Dogm. konst. Dei Verbum. – Rīga: Rīgas 

metropolijas kūrija, 2007. 

8. BENEDIKTS XVI, Adhortācija Verbum Domini. – 2011. 

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/apost_exhortations/inde

x_en.htm 

13.2. Ieteicamā 

literatūra 

16. J. AGLONIETIS, OP, Bībeles arheoloģija. – Rīgā: KTA, 2001, 396 lpp. 

17. M. BEČELORE, Atverot Bībeli. Ievads kristiešu Svētajos Rakstos. – Rīgā: 

Zvaigzne ABC, 1997, 171 lpp. 

18. BĪBELES LASĪTĀJA ROKASGRĀMATA. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2008, 621 lpp. 

19. L. BRIEDE, “Jēzus mīlestība atklājas nodevības kontekstā”// Ejiet un 

māciet 31 (2002), 84.-96.lpp. 

20. A. BRUMANIS, Bībelē apslēptie dārgumi. Labākai Svēto Rakstu izpratnei. 

- Rīga: Autora izdevums, 1992, 163 lpp. 

21. O. DAĻECKIS, Nācarietim 2000. Atmiņas un pārdomas par Svēto Zemi. – 

Rīgā: Rīgas metropolijas Garīgais seminārs, 2000, 333 lpp. 

22. G. DIŠLERS, Dievs un cilvēku vēsture Vecajā Derībā – Rīgā: Jumava, 

2001, 579 lpp. 

23. D. DREINS, Ievads Jaunajā Derībā. – Rīga: LBB, 2003, 480 lpp. 

24. K. DZENE, “Jēzus tikšanās ar farizeju un grēcinieci – Lk 7,36-50 

eksegēze” // Ejiet un māciet 37 (2004), 128.-143.lpp. 

25. M. FEINBERGA VAMOŠA, Dzīve Jēzus laikā. – Rīgā: LBB, 2001, 104 lpp. 

26. M. FRANCMANS, Dieva Vārds aug. Ievads Jaunajā Derībā. – Rīgā: 
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Luterisma mantojuma fonds, 2001, 350 lpp. 

27. P.M. JERUMANIS, Gudrības, dzeju un praviešu grāmatas. Vecās Derības 

III un IV daļa. – Rīga: RMRKGS 1995,  30 lpp. 

28. P.M. JERUMANIS, Ievads Bībeles ekseģēzē. – Rīga: RARZI, 2005 

(skripti). 

29. P.M. JERUMANIS, “Evaņģēlija patiesības sludināšana plurālistiskajā 

sabiedrībā” // Ejiet un māciet 34 (2003), 108.-118.lpp. 

30. P.M. JERUMANIS, “Svētais Akvīnas Toms un Svēto Rakstu interpretācija” 

// Ejiet un māciet 26 (2000), 38.-45.lpp. 

31. P.M. JERUMANIS, Svētā Lūkasa Evaņģēlijs. – Rīga: RMRKGS 1996,  21 

lpp. 

32. P.M. JERUMANIS, „Ticības tēma Jāņa evaņģēlijā”// Ejiet un māciet 15 

(1996), lpp. 

33. P.M. JERUMANIS, Vecās Derības grāmatas. – Rīga: RMRKGS 1996,  32 

lpp. 

34. P.M. JERUMANIS, Vēstule Romiešiem. – Rīga: RMRKGS 1997,  38 lpp. 

35. KOPDARBS, Bībeles studiju metodes. – Rīga: LBB, 2002. 

36. Ключ к пониманию Cв. Пиcaния. – Bruxelles: Жизнь с Богом, 1982. 

37. F. KRENCERS, “Bībele un tradīcija” un “Kā lasīt Bībeli?” // Kam mēs 

ticam. – Rīgā: Rīgas metropolijas kūrija, 1991, IX un X nod., 123.-

169.lpp. 

38. К. ЛЕОН-ДЮФУР, Словарь библейского богословия. – Bruxelles: 

Жизнь с Богом, 1974. 

39. В. МАННУЧИ, Виблия – Слово Божие. Общее введение в Священное 

Писанние – Москва: ЭЛА-АРТ-О, 1996, 427 lpp. 

40. R. RUBULIS, Jēzus Kristus evaņģēlija komentāri. – Luvēna: Gaisma, 

1994, 270 lpp. 

41. D. STREINDŽS (koncepcija un izstrāde), Bībeles atlants. – Rīgā: LBB, 

1995, 64 lpp. 

42. J. VAIVARS, Mūsu ticības dārgmanta. -  Liepāja: 1990. 

Studiju kursa 

apraksts apstiprināts 
Institūta padomes sēdē 2011. g. 26. novembrī – Prot. 01/2011. 

Docētāja paraksts 
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Kursa apraksts 
1. Studiju 

programmas 

nosaukums 

Profesionālā maģistra programma reliģijā, kvalifikācija - pastorālais 

konsultants (Nepilna laika klātiene) 

2. Studiju kursa 

nosaukums 
Dogmatikas pastorālie aspekti 

3. Kursa joma Studiju kurss, kas nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi nozares teorijā un 

praksē (I.) 

4. Kursa apjoms 2 krp = 16kst., 3 ECTS  

5. Realizēšanas laiks 1. kurss (1. semestris) 

6. Kursa autors un 

mācību spēks 

Lekt. pr. Andris Ševels MIC, Lic. theol. 

7. Kursa mērķis Izglītot studentus dogmatiskajā teoloģijā, pievēršot īpašu vērību tās 

pastorāliem un personalistiskiem aspektiem, kā arī Vatikāna II koncila garā 

sagatavot viņus pastorālam darbam Baznīcā un sabiedrībā. 

8. Kursa uzdevumi 1. Sabiedrība strauji mainās, un tādējādi Baznīcai rodas jauni uzdevumi. 

Iemācīt studentiem tos saskatīt, novērtēt un attiecīgi darboties. 

2. Iepazīties ar kristiešu pastorālo kalpošanu saskaņā ar Vatikāna II koncila 

un pāvestu Jāņa Pāvila II un Benedikta XVI norādījumiem. 

3. Izanalizēt Vatikāna II koncila konstitūcijas Lumen gentium, Gaudium et 

spes, enciklikas un grāmatas saistītas ar šīm tēmām. 

9. Iepriekšējā 

sagatavotība 

Jābūt pamatzināšanām dogmatiskā teoloģijā. 

Stundu skaits 10.Tematiskais plānojums 

1.  2  Personas jēdziens teoloģijā: (kristoloģijā un antropoloģijā) 

1. Definīcija: cilvēks ir būtne, kas īstenojas attiecībās (subsistentia et 

relatio). 

2. Dievišķās personas. 

3. Eņģeļu personas. 

4. cilvēka persona. 

2.  2  No reistiskās teoloģijas uz personalistisko teoloģiju. 

1. Gara pārākums pār matēriju. 

2. Personas pārākums pār lietu. 

3. Ētikas pārākums pār tehniku. 

3.  2  Ģimenes teoloģija. 

1. Kristīgās ģimenes misija atklāt Dieva mīlestību uz cilvēkiem un būt par 

Svētās Trīsvienības attēlu (ikonu). 

2. Laulības sakramenta trīs balsti: garīgā, emocionālā un fiziskā vienotība. 

3. Ģimene kā mīlestības, ticības un dzīvības kopiena. 

4.  2  Pneumatoloģiskie aspekti soterioloģijā. 

1. Kristus Atpestītājs. 

2. Bez Svētā Gara nav iespējama kristīga dzīve. 

3. Svētais Gars pārliecina pasauli par grēku, taisnību un tiesu. 

5.  2  Svētīgā Džona Henrija Ņūmena personalistiskā eklezjoloģija. 

1. Kristietības būtība nav ideja, bet Persona. 

2. Baznīca kā noslēpums (misterium). 

3. Baznīca kā kopība (communio). 

4. Baznīca kā misionāre (missio). 

6.  2  Baznīcas misija. Baznīca savā būtībā ir misionāre. 

1. Misija ad gentes. 

2. Pastorālais darbs draudzē (Dieva Vārds, sakramenti, dzīve mīlestībā). 

3. Jaunā evaņģelizācija. 
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4. Laju loma Baznīcā un sabiedrībā. 

7.  2  Vissvētās Jaunavas Marijas kults. 

1. Marija Kristus noslēpumā (Mater Dei)  

2. Marija Baznīcas noslēpumā (Mater Ecclesiae). 

8.  2  Ciešanu un nāves kristīga jēga. 

1. Krusta teoloģija. 

2. Ciešanas un nāvi Jēzus padarīja par Dieva mīlestības zīmi. 

Sasniedzamais 

rezultāts 

Spēja darboties pastorālajā jomā pēc Vatikāna II koncila norādījumiem un 

vēlēšanās īstenot Baznīcas pravietisko, priesterisko un karalisko misiju. 

11. Studenta 

sasniegumu 

vērtēšana 

Eksāmens. 

12. Prasības 

eksāmenam/ieskaitei 

Mutisks eksāmens ar iepriekš sagatavotiem jautājumiem. 

13. Literatūra  

13.1. Obligātā 

literatūra 

Jānis Pāvils II, Apustuliskais pamudinājums par laju aicinājumu un 

misiju Baznīcā un pasaulē „Christifideles laici” (30.12.1988), 

Izdevniecība Effata, Rīga 2002. 

Йозеф Ратцингер, „Введение в христианство”, Культурный центр 

„Духовная библиотека”, Москва, 2006 г. 

13.2. Ieteicamā 

literatūra 

Joseph Ratzinger, „Eschatologia – śmierć i życie wieczne”, Poznań 1984.  

Bogumił Gacka MIC, „Znaczenie OSOBY według Josepha Ratzingera”, 

w: „Personalizm” 12/2007, s. 75-81. 

Czesław Bartnik, „Od teologii reistycznej do personalistycznej”, 

w: „Personalizm” 10/2006, s. 51-58. 

Robert Skrzypczak, „Kościół misyjny według Jana Pawła II”, 

Wydawnictwo KUL, 2010. 

Robert Skrzypczak, „Kościół jako Niewiasta”, Warszawa 2001. 

Vatikāna II koncils, Dogmatiskā konstitūcija par Baznīcu „Lumen 

gentium”, (skripts). 

Vatikāna II koncils, Pastorālā konstitūcija par Baznīcu mūsdienu pasaulē 

„Gaudium et spes”, (skripts). 

Jānis Pāvils II, Enciklika par Svēto Garu Baznīcas un pasaules dzīvē 

„Dominum et Vivificantem” (18.05.1986.), skripts. 

Jānis Pāvils II, Enciklika par vienmēr aktuālu misiju sūtību „Redemptoris 

missio” (07.12.1990.), skripts. 

Kardināls Jozefs Racingers, Ticības mācības kongregācija, Vēstule par 

Baznīcas kā komūnijas dažiem aspektiem „Communionis notio” 

(28.05.1992.), skripts. 

Studiju kursa 

apraksts apstiprināts 
Institūta padomes sēdē 2011. g. 26. novembrī – Prot. 01/2011. 

Docētāja paraksts 
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Kursa apraksts 

1. Studiju 

programmas 

nosaukums 

Profesionālā maģistra programma reliģijā, kvalifikācija - pastorālais 

konsultants (Nepilna laika klātiene) 

2. Studiju kursa 

nosaukums 
Morālteoloģijas pastorālie aspekti 

3. Kursa joma Studiju kurss, kas nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi nozares teorijā un 

praksē (I.) 

4. Kursa apjoms 2 krp = 16 kst., 3 ECTS  

5. Realizēšanas laiks 1. kurss (2. semestris) 

6. Kursa autors un 

mācību spēks 

Lekt. Imants Medveckis MIC, Mag. theol. 

7. Kursa mērķis Sniegt studentam morālteoloģijas teorētiskos pamatus un metodes, kuras 

apgūstot un pielietojot, pastorālais konsultants spēj analizēt dažādas dzīves 

situācijas un rīkoties saskaņā ar Katoļu Baznīcas morālo mācību. 

8. Kursa uzdevumi  Apgūt ar ģimenes un laulības dzīvi saistīto morālo jautājumu 

kopumu.  

 Iepazīties  ar bioētikas problemātiku, kas skar cilvēku visā viņa 

dzīves laikā – no ieņemšanas brīža līdz dabiskai nāvei. 

 Spēt analizēt sabiedrisko, politisko un sociālo procesu attīstību 

Baznīcas Maģistērija gaismā. Izprast morālos principus, kādi veido 

sabiedriskās dzīves pamatu.  

 Patstāvīgi sagatavot referātu par izvēlētu tēmu (15 min). 

9. Iepriekšējā 

sagatavotība 

Laterāna Pontifikālajā Universitātē vai tās filiālēs iegūts humanitāro zinātņu 

grāds reliģijā vai profesionālā bakalaura grāds reliģijā, vai tam atbilstoša 

augstākā izglītība, kas iegūta Vatikāna Izglītības Kongregācijas atzītā mācību 

iestādē. Nepieciešami, lai būtu noklausīts pamatkurss morālteolēģijā. 

Stundu skaits 10.Tematiskais plānojums 

1. 2 stundas Ģimene kā communio personarum. Derības bibliskā interpretācija – 

radīšana, grēks, pestīšana. Laulāto mīlestības raksturojums. Communio 

personarum būtība. Ģimenes un laulības dzīves morālās pamatproblēmas. 

Vecāku atbildības morālie aspekti, tās būtība.  

2. 4 stundas Seksualitātes kristīgā koncepcija. Miesas teoloģija. Seksualitāte Baznīcas 

mācībā. Seksualitātes personālistiskā vīzija. Seksualitāte un nobriedusi 

personība. Seksualitātes ētiskā dimensija. Seksualitāte un mīlestība. Šķīstība 

kā audzināšana mīlestībai. 

3. 4 stundas Bioētikas pamatproblēmas: ģenētiskās manipulācijas, sterilizācija, 

grūtniecības pārtraukšana, mākslīgā apaugļošana, transplantācija, eitanāzija. 

4. 

 

2 stundas Sabiedriskās dzīves kristīgā vīzija. Vecās Derības sabiedriskais 

raksturs.Kopienas vīzija Jaunajā Derībā. Sabiedriskās dzīves teoloģiska 

vīzija.  Communio personarum kā sabiedriskās dzīves ideāls. Sabiedriskās 

dzīves personālistiskā vīzija. Sabiedriskās dzīves vispārīgie morāles principi. 

5. 2 stundas Patiesība un brīvība, taisnība un mīlestība kā sabiedriskās dzīves 

pamats. Attieksme pret patiesību mūsdienu pasaulē. Teoloģiski-bibliskais 

patiesības un sabiedriskās komunikācijas redzējums. Patiesības sabiedriskais 

raksturs. Brīvība kā sabiedriskās dzīves pamats. Kristīgā brīvības koncepcija. 

Brīvības sabiedriskā dimensija. Brīvība un atbildība. Mīlestība sabiedriskās 

dzīves pamatā. Kristīgās mīlestības specifika. Taisnība sabiedriskajā dzīvē. 

Taisnības būtība.Taisnības un mīlestības mijiedarbība.  

6. 1 stunda Darba un profesionālās dzīves morālās problēmas.  Darbs kā morālais 
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pienākums. Darbs teoloģiskā perspektīvē. Darba sabiedriskais raksturs. 

Profesijas izvēle. Profesionalitāte. Darbs un ģimene, atpūta, reliģiskā dzīve. 

 

7. 1 stunda Kristiešu uzdevumi kultūras dzīves un ekoloģijas jomā. Mūsdienu 

kultūras raksturojums.Kultūras jēdziens. Cilvēks kā kulturāla būtne. Kultūra 

un morāle. Kristiešu atbildība par kultūru. Kultūra un tauta. Ekoloģiskā krīze 

kā morāla problēma. Risinājumu meklējumos. Vispaŗējā atbildība par 

ekoloģiju.  

Sasniedzamais 

rezultāts 

Pēc kursa beigšanas students orientējas ģimenes un laulības dzīves  morāles 

problemātikā, ir ieguvis nepieciešamās zināšanas bioētikas jautājumos, spēj 

izklāstīt Baznīcas mācību sabiedrisko, politisko un sociālo procesu jomā. 

Iegūtās zināšanas spēj pielietot praktiskā veidā, strādājot par pastorālo 

konsultantu. 

11. Studenta 

sasniegumu 

vērtēšana 

Eksāmens 

12. Prasības 

eksāmenam 

Prasme izklāstīt divas no kursa laikā apgūtajām tēzēm un orientēties ar tām 

saistītajos galvenajos jautājumos. Referātam rakstiskā veidā jābūt iesniegtam 

līdz eksāmenam.  

13. Literatūra  

13.1.Obligātā 

literatūra 

1. Benedikts XVI: Enc. Deus Caritas Est.  Vatikāns 2005. 

2. Jānis Pāvils II: Enc. Evangelium Vitae. Vatikāns 1995. 

3. Jānis Pāvils II: Adh. Familaris Consortio. Vatikāns 1981. 

13.2. Ieteicamā 

literatūra 

1. KBK 1877-1948; 2197-2257; 2258-2301; 2331-2400. 

2. Ticības Mācības Kongregācija. Deklarācija par eitanāziju. Iura et bona. 

Vatikāns 1980. 

3. Jānis Pāvils II: Enc. Veritatis Splendor 28-64. Vatikāns 1993. 

4. Jānis Pāvils II: Vēstule gados veciem cilvēkiem. Vatikāns 1999. 

5. Jānis Pāvils II: Apustuliskā vēstule. Salvifici Doloris 28-30. Vatikāns 

1984. 

6. Jan Paweł II: Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Watykan 1986. 

7. Człowiek. Miłość. Rodzina. Red. Nagórny J., Jeżyna K. Lublin 1999. 

8. Brusiło J.: Lekarz wobec kresu życia ludzkiego w nauczaniu Kościoła i w 

dokumentach świeckich. Kraków 2004. 

9. Bołoz W.: Bioetyka i prawa człowieka. Warszawa 2007. 

10. Dziedzic J.: Spór o eutanazję. Kraków 2005. 

11. Eutanazja: prawo do życia – prawo do wolności. Red. Szostek A. Lublin 

2005. 

12. Miłosć, wierność i uczciwość małżeńska. Przesłanie moralne Kościoła. 

Red. Jeżyna K. Zadykowicz T. Lublin 2006. 

13. Płciwość ludzka w kontekście miłości. Przesłanie moralne Kościoła. Red. 

Nagórny J., Pokrywka M. Lublin 2005. 

14. Geny – wolność zapisania? Przesłanie moralne Kościoła. Red. Nagórny 

J., Kieniewicz P. Lublin 2005. 

15. Bioetyka. Naglące pytania. Red. Aszyk P. Warszawa 2005. 

16. Fritsche P. Grenzbereich zwischen Leben und Tod. Klinische, juristische 

und etische Probleme. Stuttgart 1979. 

17. Seifert J.: Der Sittliche Unterschied zwischen naturlicher 

Empfangnisregelung und kunstlicher Empfangnisverhutung. Vallendar-

Schönstatt 1984. 

18. Mieth D.: Was wollen wir können. Ethik im Zeitalter der Biotechnik. 

Freiburg-Basel-Wien 2002. 

19. Spinsanti S.: Etica bio-medica. Milano 1992. 
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20. Spinsanti S.: La morte umana.Antropologia diritto etica. Milano 1987. 

21. Meilander G.: Bioethics: A Primer for Christians.  Grand Rapids 2005. 

22. George R.P., Tollefsen Ch.:  Embryo: A Defense of Human Life. New 

York 2008. 

23. Gula R.M.: Euthanasia: Moral and Pastoral Perspectives. Mahwah, NJ 

1994. 

24. Cahill L.S.: Genetics, Theology and Ethics: An Interdisciplinary 

Conversation. New York 2005.  

 

Studiju kursa 

apraksts apstiprināts 

Institūta padomes sēdē 2011. g. 26. novembrī – Prot. 01/2011. 

Docētāja paraksts  
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Kursa apraksts 
1. Studiju 

programmas 

nosaukums 

Profesionālā maģistra programma reliģijā, kvalifikācija - pastorālais 

konsultants (Nepilna laika klātiene) 

2. Studiju kursa 

nosaukums 
Pastorālā antropoloģija un sociālā ētika 

3. Kursa joma Studiju kurss, kas nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi nozares teorijā un 

praksē (I.) 

4. Kursa apjoms 2 krp = 16 kst., 3 ECTS  

5. Realizēšanas laiks 2. kurss (3. semestris) 

6. Kursa autors un 

mācību spēks 

Asoc. prof. Māra Kiope, Dr. phil. 

7. Kursa mērķis Kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar jaunākajām pieejām filozofijas 

antropoloģijā pastorālā darbā pielietojamā aspektā un atklāt saikni starp 

personas rīcību un sociālo ētiku kā kopības un solidaritātes ētiku. 

 

8. Kursa uzdevumi  1. Apgūt personālistiskās antropoloģijas galvenās atziņas, lai tās varētu 

pielietot profesionālajā darbībā 

 2. Izveidot priekšstatu par sociālās ētikas aktuālajiem jautājumiem kā 

sabiedrības un kultūras priekšstatu, vērību un izvēļu kritikas pamatu; 

 3. Izveidot noturīgu jēgas saikni starp dzīvības ētiku un sociālo ētiku kā 

pieeju personas problēmu risinājumā 

9. Iepriekšējā 

sagatavotība 

Reliģijas zinātņu bakalaura grāds (Baccalaureato in Scienza Religiose) kādā 

no pontifikālajām universitātēm un 1 gads profesionālā maģistra studijās, 

kad ir jau iegūts priekšstats un nostiprināta interese par izvēlēto profesiju. 

Stundu skaits 10. Tematiskais plānojums 

1. 2 Personālistiskā antropoloģija cilvēka realitātes analītikā. 

2. 2 Personas pieredzes jomas (intelektualitāte, griba, jūtu dzīve, kopība, darbs, 

ētiskums, reliģiozitāte u.c.) un to integrāla vadība mīlestībā 

3. 2 Personas patības jeb dziļākās identitātes jautājums un tā saistībā ar kristīgo 

tradīciju 

4. 2 Mūsdienu sociālās ētikas apskats. Personālistiskā antropoloģija kā 

cilvēktiesību pamats. 

5. 2 Dzīvības ētikas un sociālās ētikas saistība.  

6. 2 Komunitārās ētikas tendences: Taisnīguma un tiesību ētika. Individuālās 

vērtībpasaules un sabiedrības vērtību attiecību problēma. Draudzīguma 

tikums sabiedrībā. Solidaritāte. 

7. 2 Cilvēka kopesamības un atbildības ētika. Citā konceptā mūsdienu ētikā. 

Patiesība kā kopības vērtība. 

8. 2 Saprašanas un saprašanās problēma. Dialogs. Hermenētikas pieeja  

Sasniedzamais 

rezultāts 

Profesionālā kompetence: spēja ievērot profesionālās ētikas normas un 

normatīvo aktu prasības pastorālās konsultēšanas un aprūpes jomā.  

 

Pēc kursa izpildes students ir ieguvis prasmi patstāvīgi izvērtēt un integrēt 

katehēzē/apmācībā vai pastorālajā konsultēšanā filozofijas kā antropoloģijas 

un sociālās ētikas atziņas, holistiski novērtēt pastorālajā aprūpē esošās 

personas vajadzības, cerības un resursus, pārzināt un veidot iespējamās 

starpdisciplinārās saiknes kā darbam nepieciešamo pētījumu veidošanā, tā arī 

sociālo saikņu organizēšanā ar citu apakšnozaru speciālistiem. 

11. Studenta 

sasniegumu 

vērtēšana 

Eksāmens 



 159 

12. Prasības 

eksāmenam/ieskaitei 

50% - darbs semestra laikā, izpildot atsevišķos uzdevumus, piemēram, 

anotāciju rakstīšana par literatūru, par iztirzātajām tēmām utt.;  

20% - aktīva līdzdalība nodarbībās;  

30% - gala pārbaudījums. 

13. Literatūra  

13.1. Obligātā 

literatūra 

1. Benedikts XVI. Enciklika Caritate in veritate 

2. Kīslings K.. Jūs sveicina mīlestība. Raksti par diakonisku kultūru. – 

LKA, 2004  

3. Pereira, R. Dievs ir mīlestība. Varenais Atbrīvotājs un Mīlošais Pestītājs. 

Priestera ordinācijas zelta jubilejā Romā, 1956. gada 22. decembrī. – 

Dzīvības Straumes, [2008] 

4. Vanjē, Ž. Kas ir depresija? – RMRKK, Rīga, 2003 

5. Vanjē, Ž. Asaru avots - RMRKK, Rīga, 2005 

6. Charles Journet. Entretiens sur la Charite. – Editions Parole et Silence, 

1999 (Kardināls Žurnē. Pārrunas par mīlestību.) 

7. Edith Stein. Kreuzeswissnschaft. (Edīte Šteina. Krusta zinātne.) 

13.2. Ieteicamā 

literatūra 

1. Anatrella T. Narcisa valstība. Seksuālās atšķirības nolieguma sekas. – 

Nepaliec viens, [R.] 

2. ATBRĪVOŠANA UN EKSORCISMS. Dēmona uzbrukumi cilvēkam. Čenstohovas 

konferences 2007 [materiāli]. – Dzīvības Straumes, 2010. 

3. Bergners M. Mīlestības sakārtošana. – Dzīvības Straumes, 2005. 

4. Frankls V. Izdzīvošanas māksla. Psihologs pārdzīvo koncentrācijas 

nometni. – Zvaigzne ABC, [2004] 

5. Hefe, O. Taisnīgums. Filosofisks ievads. – Zvaigzne ABC, [2009] 

6. Māsburgs, L. Brīnišķīgie atgadījumi Mātes Terēzes dzīvē – KALA Raksti, 

2010 

7. Angelo Scola, Gilfredo Marengo, Javier Prades Lopez. La Persona 

Umana. Antropologia Teologica. Sezione sesta di AMATECA. La 

persona umana. Volume 15. 

8. West, Cristopher. Theology of the Body explained. A Commetary on John 

Paul II’s Man and Woman He created them. – Pauline, Books&Media, 

Boston, [2007] 

9. Иеромонах Габриель Бунге. Акедия. Духовное учение Евагрия 

Понтийского об унынии - Рига, ФиАМ, 2005 

10. Симандз, Д. Исцеление чувств. Путь к эмоциональному здоровью и 

прощению. Триада, М., 2008 
11. EJIET UN MĀCIET. Teoloģiski izglītojošs žurnāls. Attiecības un jūtas. 

1/2003 (34)
 

Studiju kursa 

apraksts apstiprināts 
Institūta padomes sēdē 2011. g. 26. novembrī – Prot. 01/2011. 

Docētāja paraksts 
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Kursa apraksts 
1. Studiju 

programmas 

nosaukums 

Profesionālā maģistra programma reliģijā, kvalifikācija - pastorālais 

konsultants (Nepilna laika klātiene) 

2. Studiju kursa 

nosaukums 
Attīstības psiholoģija 

3. Kursa joma Pedagoģijas un psiholoģijas studiju kursi (III.) 

4. Kursa apjoms 2 krp = 16 kst., 3 ECTS  

5. Realizēšanas laiks 1. kurss (1. semestris),  

6. Kursa autors un 

mācību spēks 

Lekt. Ingrīda Trups-Kalne, Mag. psych. 

7. Kursa mērķis Iepazīties ar attīstības psiholoģijas teorētisko un empīrisko atziņu 

integrācijas un pielietošanas iespējām katehēzē un pastorālajā konsultēšanā. 

8. Kursa uzdevumi 1. Veidot priekšstatu par cilvēka psihiskās attīstības svarīgākajām 

likumsakarībām. 

2. Iepazīties ar dažādu psiholoģijas virzienu teorijām par cilvēka personības 

attīstību. 

3. Raksturot cilvēka psihiskās attīstības kognitīvo, sociālo un emocionālo 

aspektu un izanalizēt iespējamās pedagoģiskās problēmas un to 

iespējamos risināšanas veidus. 

9. Iepriekšējā 

sagatavotība 

Studentam ir jābūt pamatzināšanām psiholoģijā (ja šie kurss nav apgūts, tas 

jāapgūst patstāvīgi vai arī apmeklējot attiecīgo studiju kursu bakalaura 

studiju programmā). 

Stundu skaits 10. Tematiskais plānojums 

1.  2 Lekcija. Ievads attīstības psiholoģijā. Attīstības psiholoģijas priekšmets, 

mērķis, uzdevumi un pētīšanas metodes. 

2.  2 Lekcija. Indivīda attīstītība. Indivīda attīstība ontoģenēzē – bioloģiskais un 

sociālais aspekts. Personības attīstību noteicošie faktori un virzītājspēki. 

3.  4 Lekcija. Psihodinamiskās personības attīstības teorijas. (Z. Freids, Ā. 

Ādlers, K. Jungs, Dž. Boulbijs, M. Einsvorta, E. Eriksons) un to pielietojums 

pastorālajā darbā.  

4.  2 Lekcija. Ž. Piažē kognitīvās attīstības teorija, tās pielietojums pastorālajā 

darbā.  

5.  4 Lekcija. Kognitīvi racionālā un sociāli intuitīvā pieeja morāles 

psiholoģijā (Ž. Piažē, L. Kolbergs, G. Linds, Dž. Heits, Dž. Greims), 

izrietošie secinājumi pedagoģiskajam darbam. 

6.  4 Lekcija. Reliģiskās un ticības attīstības psiholoģiskās teorijas (F.Osers un 

P. Gminders, Dž. Faulers) un to pielietojums pastorālajā darbā.  

Sasniedzamais 

rezultāts 

Students ir guvis pamatzināšanas par cilvēka attīstības vecumposmiem un 

prot tās integrēt pastorālā darba aktivitātēs, veicinot personas garīgo un 

psiholoģisko attīstību. 

11. Studenta 

sasniegumu 

vērtēšana 

Ieskaite-seminārs par vecumposmu psiholoģiskajām īpatnībām, kā arī 

pastorālajiem ieteikumiem darbā ar indivīdiem: 

 pirmsskolas vecumā; 

 jaunākajā skolas vecumā; 

 pusaudžu vecumā; 

 jauniešu vecumā; 

 agrīnā brieduma vecumā; 

 vidējā brieduma vecumā; 

 vēlīnā brieduma vecumā. 

Semināra referāta prezentācijas vērtējums (vērtējums 10 ballu skalā). 
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12. Prasības 

eksāmenam/ieskaitei 

Pamatzināšanu izpratne un prasme orientēties psiholoģiskajās teorijās un 

izmantot zinātnisko literatūru. 

13. Literatūra  

13.1. Mācību 

literatūra 

Borns L., Ruso N. Psiholoģija III daļa. – R.: RaKa, 2001. – 277 lpp. 

Svence G. Pieaugušo psiholoģija. – R.: RaKa, 2003. – 7. – 51. lpp. 

Geidžs N., Berliners D. Pedagoģiskā psiholoģija. – R.: Zvaigzne ABC, 1998. 

– 662 lpp 

13.2. Ieteicamā 

literatūra 

Borns L., Ruso N. Psiholoģija II daļa. – R.: RaKa, 2001. – 205 lpp. 

Borns L., Ruso N. Psiholoģija III daļa. – R.: RaKa, 2001. – 277 lpp. 

Gulāne V. Vardarbība ekrānos un agresija. – R.: RaKa, 2002. – 205 lpp. – 

178 lpp. 

Karpova Ā. Personība Teorijas un to radītāji. – R.: Zvaigzne ABC, 1998 – 

223 lpp. 

Liepiņa S. Speciālā psiholoģija. – R.: RaKa, 2003. – 311 lpp. 

Nucho A., Vidnere M. Garīgās veselības veicināšana. – R.: RaKa, 2002. – 

104 lpp. 

Puškarevs I. Attīstības psiholoģija. – R.: RaKa, 2001. – 205 lpp. – 88 lpp. 

Puškarevs I., Golubeva A. Bērna attīstība. – Lielvārds, 1999. – 119 lpp. 

Reņģe V. Psiholoģija Personības psiholoģiskās teorijas. –R.: Zvaigzne ABC, 

1999. – 175 lpp. 

Smita K., Strika L. Mācīšanās traucējumi no A līdz Z. – R.: RaKa, 1998. – 

356 lpp. 

Campbell R. Kinder sind Persönlichkeiten: geistliche Begleitung durch 

Kindheit. – Verlag der Francke-Buchhandlung GmbH, Marburg, 2000. – S. 

Fhetenkis W.E. Elementarpädagogik nach PISA. – Verlag Herder Freiburg 

im Breisgau, 2003. – 375 S. 

Lind G. Ist Moral lehrbar? Ergebnisse der modernen moralpsychologischen 

Forschung. – Logos Verlag Berlin, 2002. – 314 S. 

Moral ist lehrbar Handbuch zur Theorie un Praxis moralischer und 

demokratischer Bildung. – Oldenbourg Schulbuchverlag GmbH, München, 

2003. – 157 S. 

Neidhart W. Psychologie des Religionsunterrichts. – Zwingli Verlag Zurich / 

Stuttgart, 1967. – 288 S. 

Nipkow E.K., Schweizer F. und Fowler J. W.Glaubensenticklung und 

Erziehung. – Guntensloher Verlagshaus Gerd Mohn, 1988. - 312 S. 

Oser F., Gminder P. Der Mensch – Stufen seiner religiosen Entwicklung. - 

Guntensloher Verlagshaus Gerd Mohn, 1988. – 240 S. 

Ringel E., Kirchmayr A., Religionsverlust durch religiose Erziehung? 

Tiefenpsychologische Ursachen un Folgerungen. – Verlga Herder Freiburg 

im Breigsau, 1993.- 240 S. 

Крайг Г. Психология развития. – СПб.: Питер, 2003. – 992 с.  

Обухова Л. Возрастная психология. – М: Педагогическое об. России. – 

1999. – 442 с. 

Психология человека от рождения до смерти / под ред. А. Реана. – 

СПб.: ПРАЙМ – ЕВРОЗНАК, 2002. – 656 с.  

Žurnāli „Psiholoģijas Pasaule” un „Psiholoģija ģimenei un skolai” dažādi 

mumuri, www.psihologijaspasaule.lv 

Studiju kursa 

apraksts apstiprināts 
Institūta padomes sēdē 2011. g. 26. novembrī – Prot. 01/2011. 

Docētāja paraksts 
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Kursa apraksts 

1. Studiju 

programmas 

nosaukums 

Profesionālā maģistra programma reliģijā, kvalifikācija - pastorālais 

konsultants (Nepilna laika klātiene) 

2. Studiju kursa 

nosaukums 
Personības teorijas konsultēšanā 

3. Kursa joma Studiju kurss, kas nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi nozares teorijā un 

praksē (I.) 

4. Kursa apjoms 2 krp = 16 kst., 3 ECTS  

5. Realizēšanas laiks 2. kurss (4. semestris) 

6. Kursa autors un 

mācību spēks 

Viesprof. Lūcija Rutka, Dr. psych. 

7. Kursa mērķis Veicināt studentu zināšanas par personības teorijām psiholoģijā un attīstīt 

prasmes pielietot iegūtās zināšanas konsultēšanas modeļa izveidē un 

novērtēšanā. 

8. Kursa uzdevumi  Apgūt zināšanas par pastorālās konsultēšanas psiholoģiskajiem 

aspektiem. 

 Apgūt zināšanas par personības teorijām, psihoterapijas veidiem un to 

galveno atziņu pielietošanas iespējām praksē. 

 Attīstīt prasmi veikt zinātniskās literatūras analīzi, salīdzināt dažādu 

pieeju zinātnisko būtību, formulēt secinājumus. 

 Veicināt prasmi integrēt teoloģijas, filozofijas, pedagoģijas un 

psiholoģijas zinātniskās atziņas. 

 Attīstīt prasmi pielietot zinātniskās atziņas konsultēšanas modeļa 

sastādīšanā.  

9. Iepriekšējā 

sagatavotība 

Nav nepieciešama 

Stundu skaits 10. Tematiskais plānojums 

1.  
2 

Psiholoģiskā konsultēšana pastorālajā darbā. (lekcijas - 2 st.) 

 

 Psiholoģiskās konsultēšanas būtība, veidi, struktūra. Pastorālās 

konsultēšanas psiholoģiskie aspekti. Psiholoģiskā kompetence pastorālā 

konsultanta darbā. Konsultēšanas ētiskie un tiesiskie aspekti.  

 

2.  
2 

Personības teoriju raksturojums un psihoterapijas būtība.(lekcijas – 2st.) 

 

Personības teoriju vispārīgs raksturojums: to autori, vēsturiskā attīstība, 

galvenās pamatnostādnes.  

Psihoterapijas būtība, struktūra, funkcijas un modeļi. Diagnostika 

psihoterapijā. Psihoterapijas metožu raksturojums un pielietošanas iespējas 

Pastorālās konsultēšanas psihoterapeitiskie aspekti.  

 

3.  
2 

Z.Freida, K.G.Junga un A.Ādlera personības teorijas un to pielietošanas 

iespējas pastorālajā konsultēšanā. (seminārs – 2st.) 

 

Z.Freida klasiskā psihoanalīze: psihoseksuālās attīstības teorijas būtība, 

personības struktūra, instinktu attīstība; psihoseksuālās attīstības stadijas, 

rakstura tipu veidošanās un to izpausmes. Z.Freida teorijas kritika. 

K.G.Junga analītiskā psiholoģija: psihes struktūra K.G. Junga izpratnē, tās 

galvenās funkcijas. Personiskā un kolektīvā bezapziņa, arhetipi un to 



 163 

simboli, personības attīstība analītiskās psiholoģijas kontekstā. K.G. Junga 

teorijas kritika. K.G. Junga atziņu pielietošana iespējas pastorālajā 

konsultēšanā. 

 A. Ādlera individuālpsiholoģija: individuālpsiholoģijas būtība, jēdzienu 

raksturojums. Nepilnvērtības pārvarēšana kā galvenais personības attīstības 

mehānisms. Sociālās intereses un dzīves stila attīstība. A.Ādlera teorijas 

kritika. Individuālpsiholoģijas atziņu pielietošana pastorālajā konsultēšanā. 

 

4.  
2 

Ē.Ēriksona un K.Rodžersa personības teoriju raksturojums. (seminārs -

2st.) 

 

Ē.Ēriksona psihosociālās attīstības teorija: personības psihosociālās attīstības 

būtība, attīstības stadiju raksturojums EGO – psiholoģijas kontekstā. 

Ē.Ēriksona teorijas kritika. Pastorālais konsultants kā cilvēka pašvērtējuma, 

pašcieņas un identitātes attīstības veicinātājs.  

K.Rodžersa humānistiskā teorija, to kritika: personības struktūra K.Rodžera 

izpratnē, patības būtība un cilvēka pieredzes nozīme attīstības procesā. 

Vajadzību hierarhija A.Maslova izpratnē. Pašaktualizācija kā augstākā 

vajadzību izpausme. Deficientā un sadzīves motivācija. K.Rodžera un 

A.Maslova teoriju kritika. Humānistiskās pieejas izpausmes veidi un tās 

pielietošanas problemātika pastorālajā konsultēšanā. 

 

5.  
2 

B.Skinera un A.Banduras personības teorijas un to atziņu pielietošana 

pastorālajā konsultēšanā. (seminārs – 2st.) 

 

B.Skinera radikālā biheiviorisma teorija, tās vēsturiskā attīstība un idejas 

mūsdienās.  

A.Banduras sociālās izziņas teorijas raksturojums: sociālās iemācīšanās 

būtība. Uzvedība kā personības iekšējo spēku un vides ietekmju 

mijiedarbības rezultāts. Agresijas attīstība un vardarbības modeļi. 

A.Banduras teorijas vispārīgs izvērtējums un tās atziņu pielietošana 

pastorālajā konsultēšanā. 

 

6.  
2 

Dž.Kellija un A.Beka personības teorijas to atziņu pielietošana 

pastorālajā konsultēšanā. (seminārs – 1st.) 

 

Dž. Kellija un A. Beka kognitīvās teorijas būtība, vēsturiskā attīstība, 

galvenās atziņas un to pielietošanas iespējas pastorālā konsultanta darbā.  

 

Kontroldarbs – 1st. 

 

7.  
2 

K.Hornejas, R.Meija un V.Frankla personības teorijas un to atziņu 

pielietošana pastorālajā konsultēšanā. (seminārs – 2st.) 

 

K.Hornejas sociokulturālā psihoanalīze, tās galvanās atziņas un aktualitāte 

mūsdienās.  

R.Meija un V.Frankla eksistenciālā psiholoģija. Eksistenciālisma būtība un 

R.Meija teorijas raksturojums. Personības attīstības stadijas eksistenciāli 

analītiskās teorijas izpratnē. Dzīves mērķa un dzīves jēgas meklējums kā 

personības attīstības mehānisms. Vērtību būtība un to maiņa. Vientulības 

izjūtas un nemiera pārvarēšana. R.Meija teorijas kritika. Eksistenciāli 

analītiskās teorijas atziņu pielietošana cilvēka vērtību attīstības, dzīves 

mērķu formulēšanas un risinājumu meklējumu veicināšanā. Teorijas kritika. 
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8.  
2 

Konsultēšanas modelis pastorālajā darbā. (prakt. darbs – 2st.) 

 

Konsultēšanas modeļa mērķis, struktūra un funkcijas pastorālajā darbā. 

Eklektiskā pieeja kā konsultēšanas modeļa pamats. Eklektiskās pieejas 

būtība un trūkumi. Konsultēšanas modeļa izveide: plānošana, strukturēšana, 

rezultātu prognozēšana un novērtēšana.  

 

Sasniedzamais 

rezultāts 

Studiju kursa rezultātā tiks apgūtas: 

1. Zināšanas par pastorālās konsultēšanas psiholoģiskajiem aspektiem. 

2. Zināšanas par personības teorijām, psihoterapijas veidiem un to galveno 

atziņu pielietošanas iespējām praksē. 

3. Prasme veikt zinātniskās literatūras analīzi, salīdzināt dažādu pieeju 

zinātnisko būtību, formulēt secinājumus. 

4. Prasme integrēt teoloģijas, filozofijas, pedagoģijas un psiholoģijas 

zinātniskās atziņas. 

5. Prasme pielietot zinātniskās atziņas konsultēšanas modeļa sastādīšanā.  

 

11. Studenta 

sasniegumu 

vērtēšana 

Studentu sasniegumu vērtēšana notiks pēc katra pārbaudījuma 10 baļļu 

sistēmā. Eksāmena atzīmi sastādīs starppārbaudījumu atzīmju īpatsvars. 

12. Prasības 

eksāmenam 

Eksāmena atzīmi sastāda šādi stappārbaudījumi: 

1. Vienas personības teorijas datorprezentācija grupā – 30% 

2. Kontroldarbs – 30% 

3. Konsultācijas modeļa izveidošana un prezentēšana – 40% 

13. Literatūra  

13.1. Obligātā 

literatūra 

1. Jefimova A. Konsultēšanas metodes sociālā pedagoga darbā: mācību 

metodiskais līdzeklis. – Rīga: SDSPA „Attīstība”, 2008. 

2. Karpova Ā. Personība. Teorijas un to rādītāji. –Rīga: Zvaigzne ABC, 

1998. 

13.2. Ieteicamā 

literatūra 

1. Eriksons E.H. Identitāte : jaunība un krīze. – R.: Jumava, 1998. 

2. Reņģe V. Psiholoģija. Personības psiholoģiskās teorijas. – Rīga: Zvaigzne 

ABC, 1999. 

3. Charles G. Counseling psychology. – Harcourt College Publishers, 2001.  

4. Cloninger S. Theories of personality: understanding persons. - N.J.: 

Prentice Hall, 2000.  

5. Гледдинг С. Психологическое консультирование. – Санкт-

Петербург: Питер, 2002. 

6.  Карл Р. Консультирование и психотерапия :новейшие подходы в 

области практической работы. - Москва : Психотерапия, 2006. 

Vorobjovs A. Sociālā psiholoģija: teorētiskie pamati: eksperimentāls 

mācību līdzeklis. – Rīga: Izglītības soļi, 2002. 

7. Мадди С. Теории личности: сравнительный анализ. – С – Петербург: 

Речь, 2002. 

8. Нельсон-Джоунс Р. Теория и практика консультирования Санкт-

Петербург Питер, 2002. 

9. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности :основные положения, 

исследования и применение. - Санкт-Петербург : Питер, 2006. 

10. Холл K.С. Теории личности. - Москва : Психотерапия, 2008. 

Studiju kursa 

apraksts apstiprināts 
Institūta padomes sēdē 2011. g. 26. novembrī – Prot. 01/2011. 

Docētāja paraksts 
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Kursa apraksts 

1. Studiju 

programmas 

nosaukums 

Profesionālā maģistra programma reliģijā, kvalifikācija - pastorālais 

konsultants (Nepilna laika klātiene) 

2. Studiju kursa 

nosaukums 
Ciešanu noslēpums kristīgajā skatījumā 

3. Kursa joma Studiju kurss, kas nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi nozares teorijā un 

praksē (I.) 

4. Kursa apjoms 2 krp = 16 kst., 3 ECTS  

5. Realizēšanas laiks 2. kurss (3. semestris) 

6. Kursa autors un 

mācību spēks 

Viesprof. pr. Pauls Kļaviņš, Dr.theol. 

7. Kursa mērķis Iepazīstināt ar cilvēka ciešanu noslēpumu no kristīgā viedokļa, balstoties uz 

Jāņa Pāvila II apustulisko vēstuli Salvifici Doloris (1984). 

8. Kursa uzdevumi  Aplūkot cilvēka ciešanu tēmai Vecajā un Jaunajā Derībā. 

 Izanalizēt ciešanu jēgas problēmu kristīgajā teoloģijā balstoties uz 

pāvesta Jāņa Pāvila II  apustulisko vēstuli Salvifici Doloris (1984). 

 Apzināt Baznīcas svēto ciešanu piemērus. 

9. Iepriekšējā 

sagatavotība 

Studentam ir jābūt pamatzināšanām bibliskajā un sistemātiskajā teoloģijā.  

Stundu skaits 10. Tematiskais plānojums 

1.  4 Cilvēka ciešanu skaidrojumi ārpus bibliskā skatījuma  

2.  2 Vecās Derības skaidrojumi par ciešanām  

3.  4 Jēzus ciešanu nozīme  

4.  2 Kristiešu ciešanu nozīme  

5.  2 Svēto ļaužu liecības  

6.  2 Jāņa Pāvila II liecība.  

Sasniedzamais 

rezultāts 

Studenti ir ieguvuši izpratni par ciešanu nozīmi ikviena cilvēka un kristieša 

dzīvē, lai šīs zināšanas varētu integrēt sniedzot pastorālas konsultācijas 

veselības un sociālās aprūpes iestādēs, kā arī ieslodzījuma vietās un 

militārajā dienestā. 

11. Studenta 

sasniegumu 

vērtēšana 

Rakstisks pārbaudes darbs 

12. Prasības 

eksāmenam/ieskaite 

Jāņa Pāvila II apustuliskās vēstules Salvifici Doloris (1984) detalizēta 

izpratne. 

13. Literatūra  

13.1. Obligātā 

literatūra 

1. Jāņa Pāvila II apustuliskā vēstule Salvifici Doloris (1984); 

2. Zbigņevs Stankevics. Cilvēka ciešanu kristīgā nozīme. Katoļu kalendārs 

2011. gadam 168.-175.lpp.; 

3. Pauls Kļaviņš. Ciešanu dziļā nozīme – pārskats par Jāņa Pāvila II 

Apustulisku vēstuli „Salvifici doloris” Ejiet un māciet 1/2004 (36), 13.-

24.lpp. 
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13.2. Ieteicamā 

literatūra 

1. Peter Kreeft. Making Sense out of Suffering. Servant Books, 1986. 

2. John M. McDermott. The Bible on Human Suffering. St. Paul 

Publications, 1990. 

3. Vincent J. O’Malley. Ordinary Suffering of Extraordinary Saints. Our 

Sunday Visitor, 2000. 

4. Robert G. Schroeder. John Paul II and the Meaning of Suffering. Our 

Sunday Visitor, 2008. 

Studiju kursa 

apraksts apstiprināts Institūta padomes sēdē 2011. g. 26. novembrī – Prot. 01/2011. 

Docētāja paraksts 
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Kursa apraksts 

1. Studiju 

programmas 

nosaukums 

Profesionālā maģistra programma reliģijā, kvalifikācija - pastorālais 

konsultants (Nepilna laika klātiene) 

2. Studiju kursa 

nosaukums 
Starpreliģiju dialogs 

3. Kursa līmenis A (obligātais kurss) 

4. Kursa apjoms 2 krp = 16 kontaktstundas 

5. Realizēšanas laiks 2. kursa 2. semestris 

6. Kursa autors un 

mācību spēki 

 Prof. Zbigņevs Stankevičs, Dr.Theol.  

 

7. Kursa mērķis Kursa mērķis ir palīdzēt maģistra programmas studentiem iegūt zināšanas, 

kas nepieciešamas pastorālajā saskarsmē ar citu reliģiju un kristīgo 

konfesiju pārstāvjiem. 

8. Kursa uzdevumi 1. Iepazīties ar Katoliskās Baznīcas dokumentiem par starpreliģiju 

dialogu  

2. Iepazīstināt studentus ar jaunākajiem pētījumiem par starpreliģiju 

dialogu  

3. Izvērtēt reliģijas fenomenu kristīgās atklāsmes gaismā 

9. Iepriekšējā 

sagatavotība 

Studentam ir jāorientējas fundamentālteoloģijas un dogmatikas 

problemātikā „reliģijas” akadēmiskā bakalaura līmenī  

Stundu skaits 

(lekciju formā) 

10. Tematiskais plānojums 

1.  
2 

Ievads: kursa vispārējs raksturojums, iepazīstināšana ar literatūras sarakstu 

un eksāmena nosacījumiem.  

Vispārīgie ievadjautājumi: starpreliģiju dialoga teoloģiskais pamats, tā 

izaicinājumi un augļi. 

Katoliskās Baznīcas dokumenti par starpreliģiju dialogu: Ticības mācības 

kongregācija Deklarācija Dominus Iesus un Vatikāna II koncila Deklarācija 

par Baznīcas attieksmi pret nekristīgajām reliģijām Nostra Aetate. 

 

2.  
4 

Reliģijas teoloģija:  reliģijas teoloģijas jēdziens; sinhronā un diahroniskā 

pieeja reliģijas pētījumos. Starpreliģiju dialoga teoloģijas galvenie modeļi 

un atziņas, tās paradigmu maiņa. 

3.  
4 

Vecajā Derībā paustā attieksme pret citām reliģijām: patriarhu laikmeta 

reliģija; Derības formulējuma priekšvēsture; Pashas tradīcija; pravietiskā 

tradīcija Vecajā Derībā; Atkārtotā likuma grāmatā ietvertā tradīcija; 

priesteriskā teoloģija Vecajā Derībā; sapienciālā (gudrības) tradīcija; 

apokaliptiskā tradīcija; polemika pret elkiem Vecajā Derībā. 

4.  
4 

Jaunā Derība: Kristus augšāmcelšanās apliecinājums un starpreliģiju 

dialogs.  

5.  
2 

Praktiskas dabas jautājumi: kristiešu attieksme pret citu kristīgo konfesiju 

un dažādo pasaules reliģiju piederīgajiem un viņu mācībām atbilstoši II 

Vatikāna koncila un Baznīcas maģistērija iezīmētajām vadlīnijām. Baznīcas  

attieksme pret līdzdalību sakrālajās darbībās ar citu konfesiju un reliģiju 

piederīgajiem. 

 

11. Studenta 

sasniegumu 

vērtēšana 

Mutiskais eksāmens (10 min.) semestra beigās ar iepriekšzināmiem 

jautājumiem. 
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12. Prasības 

eksāmenam 

Orientēšanās starpreliģiju dialoga un reliģijas teoloģijas problemātikā.  

13. Literatūra  

13.1. Obligātā 

literatūra 

1. Ticības mācības kongregācija, Deklarācija Dominus Iesus, Rīga: 

Vārds, 2000. 

2. Vatikāna II koncila Deklarācija par Baznīcas attieksmi pret 

nekristīgajām reliģijām Nostra Aetate. 

3. Jānis Pāvils II, Pārkāpjot cerības slieksni, Rīga: Rīgas metropolijas 

kūrija, 1996. 

13.2. Ieteicamā 

literatūra 

1. ODASSO Giovanni, Bibbia e religioni. Prospettive bibliche per la 

teologia delle religioni, Roma, Urbaniana University press, 1998. 

2. BACCARI L., La rivelazione nelle religioni, Borla, Roma 1996 

3. DHAVAMONY M., Teologia delle religioni, Riflessione sistematica 

per una comprensione cristiana delle religioni. Cinisello Balsamo 

(Milano) 1997. 

4. DUPUIS J., Il cristianesimo e le religioni. Dallo scontro all’incontro, 

Queriniana, Brescia 2002
2
. 

5. DUPUIS J., Verso una teologia cristiana del pluralismo religioso, 

Queriniana, Brescia 2003
3
. 

6. LATOURELLE R., Teologia della rivelazione, Cittadella Editrice, 

Assizi 1973  

7. LEEUW Gerardus van der, Fenomenologia della religione, Bollati 

Boringhieri, 1992. 

8. LORIZIO G. (a cura di), Religione e religioni. Metodologia e 

prospettive ermeneutice. Edizioni Messaggero, Padova 1998. 

9. RATZINGER J., Fede, Verità, tolleranza. Il cristianesimo e le 

religioni del mondo, Cantagalli, Siena 2003. 

10. SELVADAGI P., Il cristianesimo e le religioni, Pro Sanctitate, 

Roma 1998. 

11. BUKOWSKI Kazimierz, Religie świata a chrześcijaństwo, Księgarnia 

Św. Wojciecha, Poznań 1988. 

12. BUKOWSKI Kazimierz, Religie świata wobec chrześcijaństwa, M, 

Kraków 1997
2
. 

13. Chrześcijaństwo wśród religii (praca zbiorowa), Wydawnictwo 

Archidiecezji warszawskiej), Warszawa 1990. 

14. Leksykon religii (wydał Hans WALDENFELS), Verbinum, Warszawa 

1997. Ed. italiana Nuovo dizionario delle religioni / a cura di Hans 

WALDENFELS.Cinisello Balsamo, San Paolo, 1993. 

15. Pięć wielkich religii świata (pod red. Emmy BRUNNER-TRAUT), 

Pax, Warszawa 1987. 

16. WALDENFELS Hans, Religie odpowiedzią na pytanie o sens istnienia 

człowieka, Verbinum, Warszawa 1987. 

17. WALDENFELS Hans, Ukrzyżowany i religie świata, Verbinum, 

Warszawa 1990. 

18. WOLANIN Adam, Dialog chrześcijaństwa z innymi religiami, WAM, 

Kraków 1993. 

Studiju kursa Institūta padomes sēdē 2011. g. 26. novembrī – Prot. 01/2011. 
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apraksts apstiprināts 

Docētāja paraksts 
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Kursa apraksts 

1. Studiju programmas 

nosaukums 
Profesionālā maģistra programma reliģijā, kvalifikācija - pastorālais 

konsultants (Nepilna laika klātiene) 

2. Studiju kursa 

nosaukums 
Fizioloģija un psihosomatika 

3. Kursa joma Studiju kurss, kas nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi nozares teorijā un 

praksē (I.) 

4. Kursa apjoms 2 krp = 16 kst., 3 ECTS  

5. Realizēšanas laiks 1. kurss (2. semestris) 

6. Kursa autors un 

mācību spēks 

Lekt. Diāna Staņko, Mag. psych. 

7. Kursa mērķis Nodrošināt tādu teorētisku un praktisku zināšanu apguvi fizioloģijas un 

psihosomatikas jomā, lai to varētu piemērot profesionālajā darbībā un 

personīgajā dzīvē  

8. Kursa uzdevumi  Gūt vispārēju priekšstatu, kā arī teorētiskas un praktiskas zināšanas par 

cilvēka fizioloģiju un psihosomatiku. 

 Iegūt informāciju un apgūt prasmes par to, kā rūpēties par savu fizisko un 

psiholoģisko labklājību. 

 Radīt interesi par šīs tēmas padziļinātu izpēti un zināšanu pielietošanu 

praksē. 

 Pilnveidot studentu patstāvīgās mācīšanās prasmes un savu zināšanu 

prezentēšanas prasmes. 

 Padziļināt izpratni par dažādu jomu speciālistu pārstāvju sadarbības 

nepieciešamību sniedzot garīgo aprūpi. 

9. Iepriekšējā 

sagatavotība 

Studentam ir jābūt pamatzināšanām cilvēka anatomijā, fizioloģijā un 

psiholoģijā.  

Stundu skaits 10. Tematiskais plānojums 

1.  2  Ievads: kursa vispārējs raksturojums, iepazīstināšana ar literatūras sarakstu 

un ieskaites nosacījumiem. 

Psihosomatikas jēdziens – vēsture un mūsdienu uzskati. Dažādas 

psiholoģiskās teorijas. Biopsihosociālā jeb holistiskā pieeja 

psihosomatiskajiem traucējumiem. 

2.  2  Psihosomatisko traucējumu iespējamie cēloņi un veicinošie apstākļi: 

iedzimta predispozīcija, neirodinamiski traucējumi,indivīda psihiskais un 

fiziskais stāvoklis, psihotraumējošo notikumu īpatnības, nelabvēlīgas 

ģimenes un citu sociālo faktoru fons. 

3.  2  Stress – tā reakciju veidošanās mehānisms un patoģenēze. 

4.  1  Elpošanas sistēmas slimības: bronhiālā astma – raksturojums, simptomi, 

iespējamā etioloģija un terapija. 

5.  1  Ādas slimības un alerģija. Neirodermīts, nātrene, sēnīšu saslimšanas u.c. - 

raksturojums, simptomi, iespējamā etioloģija un terapija. 

6.  1  Sirds un asinsvadu sistēmas slimības. Hipertensija - raksturojums, simptomi, 

iespējamā etioloģija un terapija. 

7.  1  Skeleta un muskuļu slimības. Reimatisms - raksturojums, simptomi, 

iespējamā etioloģija un terapija. 

8.  2 Gremošanas sistēma. Čūlainais kolīts, Krona slimība, ķuņģa čūla u.c. - 

raksturojums, simptomi, iespējamā etioloģija un terapija.  

Uzvedības traucējumi, kas saistīti ar ēšanu. Anoreksija, bulīmija - 

raksturojums, simptomi, iespējamā etioloģija un terapija. 
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9.  2 Endokrīnā sistēma un imūnsistēma. Vairogdziedzera slimības: 

hipertireoidisms, hipotireoidisms u.c. - raksturojums, simptomi, iespējamā 

etioloģija un terapija. 

10.  2 Psihosomatiskie traucējumi bērniem: kolikas, ēšanas traucējumi, enurēze u.c. 

- raksturojums, simptomi, iespējamā etioloģija un terapija. 

Sasniedzamais 

rezultāts 

Studiju kursa sekmīgas apguves rezultātā students ir ieguvis tālākai 

profesionālajai darbībai nepieciešamās zināšanas un prasmes par fizioloģiju, 

psihosomatiku un veidiem, kā nodrošināt savu fizisko un psiholoģisko 

labklājību, kā arī padziļinājis izpratni par dažādu jomu specialitāšu 

sadarbības nepieciešamību.  

11. Studenta 

sasniegumu vērtēšana 

Ieskaite  

12. Prasības 

eksāmenam/ieskaitei 

Referāts un tā prezentācija kolēģu auditorijas un lektora priekšā demonstrējot 

pasniegšanas iemaņas, kā arī spēju atbildēt  

13. Literatūra  

13.1. Obligātā 

literatūra 

9. Lapiņa K. Psihosomatiskās sakarības un mūsdienu cilvēks. – Rīga:  

Librum, 2006. 

13.2. Ieteicamā 

literatūra 

43. Valtneris A. Cilvēka fizioloģija, rokasgrāmata. – Rīga: Zvaigzne ABC, 

2007. 

44. Utināns A. Cilvēka psihe. Tās darbība, funkcionēšanas traucējumi un 

ārstēšanas iespējas. – Rīga: Nacionālais apgāds, 2005. 

45. Kurpatovs A. Uzveiksim asinsvadu veģetatīvo distoniju. Daugava, 2008. 

46. Brummers M., Enckells H. Bērnu un jauniešu psihoterapija. Jumava, 

2011. 

47. Vardecka. B. Ēd taču beidzot normāli! Palīdzība piederīgajiem, kuru 

meitas un sievas cieš no ēšanas traucējumiem. – Rīga: Mansards, 2010. 

48. Tērauds E., Andrēziņa R., Kupča B.,Ancāne G. Depresijas norise un 

ārstēšanas iespējas: vadlīnijas. – Rīga: Latvijas Psihiatru asociācija, 

2009. 

49. Andersoni N. un Dž. Kā pārvarēt depresiju. Agape Latvija, 2008. 

50. Štīmerlings D. Atbrīvojies no depresijas. Pētergailis, 2005.  

51. Ozoliņa Nucho A., Vidnere M. Stress: tā pārvarēšana un profilakse. – 

Rīga: Biznesa Partneri, 2004. 

52. Saula H. Fobijas – kā pārvarēt bailes - Rīga: Jumava, 2003. 

53. Sondersa Š. Palīdzi sev – sieviete un stress. – Rīga: Zvaigzne ABC, 

2002. 

54. Goulmens D. Tava emocionālā inteliģence. – Rīga: Jumava, 2001. 

Studiju kursa apraksts 

apstiprināts 
Institūta padomes sēdē 2011. g. 26. novembrī – Prot. 01/2011. 

Docētāja paraksts 
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Kursa apraksts 

1. Studiju programmas 

nosaukums 
Profesionālā maģistra programma reliģijā, kvalifikācija - 

pastorālais konsultants (Nepilna laika klātiene) 

2. Studiju kursa 

nosaukums 
Modernās valodas/Vācu valoda 

3. Kursa joma Studiju kurss, kas nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi nozares teorijā 

un praksē (I.) 

4. Kursa apjoms 4 krp = 32 kst., 6 ECTS  

5. Realizēšanas laiks 1. kurss (1. un 2. semestris), 2. kurss (3. un 4. semestris) 

6. Kursa autors un 

mācību spēks 

Lekt. Inese Mičule, Mag. paed. 

7. Kursa mērķis Lasītprasmes attīstīšana vācu valodā 

8. Kursa uzdevumi - Lasīšanas un rakstīšanas prasmju trenēšana 

- patstāvīga mācīšanās (šeit:lasīšanas) stratēģiju apzināšana un 

pielietošana 

- tulkošanas iemaņu pielietošana teoloģiskajos tekstos  

- prezentēšanas iemaņu trenēšana 

9. Iepriekšējā 

sagatavotība 

Priekšzināšanas. 

Stundu skaits 10. Tematiskais plānojums 

1.lekcija 

 ( 2ktst.)  

Ar kurām 

mācīšanās/ 

lasīšanas 

stratēģijām 

es strādāju 

visveikmīgāk

? 

Iepazīšanās ar mācīšanās stratēģijām un teksta lasītprasmju attīstīšana uz 

individuālo mācīšanās stratēģiju pamata. Apzināta savu rīcības plānu 

veidošana, kas radoši veicina svešvalodas apguves procesu, savu “stipro” 

un “vājo” vietu apzināšanās, patstāvīga paraugu meklēšana, gramatikas 

īsa atkārtošana, stratēģiju izveide vārdu krājuma apguvē.  

Individuāla tekstu izvēle tulkošanai par reliģiskām un mūsdienās 

aktuālām tēmām (piem.: Svētība vai lāsts, Jekaba nakts svētība (A.Grīns 

OSB); palīdzēšana citiem, diskusija par ticības mācību skolās, dzīve 

ieslodzījumā, slimnieku garīgā aprūpe, katehēzes tēmu prezentācija etc.). 

Sis teksts studentiem tiek piedāvāts teksts tulkošanai mājās. 

Tēmas prezentācijas izvēle (piem.: Dzīvības maize, Dievs palīdz) uz 

lekcijās lasīto tekstu bāzes.  

2.lekcija Galvenās 

katoļu 

lūgšanas 

vācu valodā. 

Rožukroņa 

lūgšanas 

viens 

noslēpums. 

Teksta 

analīze. 

Ieskats katoļu pamatlūgšanās vācu val.: “Tēvs mūsu”, “Esi sveicināta”, 

“Gods lai ir Tēvam”, “Es ticu”, “Salve Regina”, rožukronis vācu val. 

Viena rožukroņa noslēpuma meditācijas tulkošana. Noslēgumā viens 

rožukroņa noslēpums vācu val., izrunas slīpēšana. 

3.lekcija 

-

15.lekcij

a 

Gramatikas 

(īpaši ar 

darb.vārdu 

saistītās 

tēmas) un 

sarunvalodas 

iemaņu 

atkārtošana 

un apguve. 

Īsa lūgšana vācu val., ko vada viens no studentiem.  

Gramatikas vingrinājumi.  

Kopīga tulkotā teksta, ko paredzēts izmantot prezentācijā ieskaitē, 

tulkošana un analīze.  

Personīgā liecība saskaņā ar teksta un prezentācijas tēmu (rakstiski un 

mutiski). 

Noslēguma lūgšana. 
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16.lekcij

a 

Tēmas 

prezentācija 

Sagatavošanās ieskaitei, neskaidro jautājumu vai gramtisko tēmu 

precizēšana/skaidrošana. 

Sasniedzamais rezultāts Individuāla katehēzes tēmas un savas liecības prezentācija; iztulkots 

teksts; izpratne par teksta lasīšanu vācu valodā. 

11. Studenta sasniegumu 

vērtēšana 

Ieskaite 

12. Prasības 

eksāmenam/ieskaitei 

Lasīšanas un rakstīšanas prasmju pielietošana, kas atbilst pamatlīmeņa 

prasībām vācu valodā; prasme pielietot savas lasīšanas stratēģijas tekstos 

un saprast galveno domu. 

13. Literatūra  Eurolingua 3:Funk, Koenig, Cornelsen Verlag, 1996 

grām.+kasete vai Sowieso 1 

 Grundstufen—Grammatik für DaF. Erklärungen und Übungen: 

Reimann, Hueber,1996 

 Katholisches Gebetsbuch 

 Texte aus den Büchern von A.Grün, J.Zink etc 

 

13.1.Obligātā literatūra 1. Grammatik ist kinderleicht! Vienkāršā vācu valodas gramatika: 

Maie Lepp, Zvaigzne ABC, 1999. 

2. Vācu valodas gramatikas rokasgrāmata, sākumposms: Egons 

Ziediņš, Zvaigzne ABC, 1996. 

 

13.2. Ieteicamā literatūra 1. Bonifatiusblatt 

2. Christ in der Gegenwart 

3. Triumph des Herzens u.c. kat.žurnāli vācu val., kas pieejami 

institūta bibliotēkā bez maksas 

4. Interneta lappuses, piem.: www.kids-web.org u.c. 

Studiju kursa apraksts 

apstiprināts 

Institūta padomes sēdē 2011. g. 26. novembrī – Prot. 01/2011. 

Docētāja paraksts  

 

http://www.kids-news.org/
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II. Pētnieciskā darba, jaunrades darba, projektēšanas darba un 
vadībzinību studiju kursi 
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Kursa apraksts 

 

1. Studiju 

programmas 

nosaukums 

Profesionālā maģistra programma reliģijā, kvalifikācija - pastorālais 

konsultants (Nepilna laika klātiene) 

2. Studiju kursa 

nosaukums 
Teoloģijas metodoloģija 

3. Kursa joma Pētnieciskā darba, jaunrades darba, projektēšanas darba un vadībzinību 

studiju kursi (II.) 

4. Kursa apjoms 2 krp = 16 kst., 3 ECTS  

5. Realizēšanas laiks 1. kurss (1. semestris),  

6. Kursa autors un 

mācību spēks 

Asoc. prof. Baiba Brūdere, Dr. theol. 

7. Kursa mērķis Sniegt studentiem zināšanas, kas nepieciešamas, lai rakstītu maģistra darbu 

saskaņā ar teoloģijas metodoloģijas, kā arī loģikas analītiskajiem principiem. 

8. Kursa uzdevumi  Padziļināt spēju loģiski izteikt savu domu un izdarīt pamatotus 

secinājumus, izmantojot teoloģijas metodes, 

 nostiprināt iemaņas veikt pētniecisku darbu un analīzi, 

 padziļināt nepieciešamās rakstīšanas iemaņas, veidojot tekstu kā vienu 

veselumu. 

Katrai nodarbībai paredzēti praktiski uzdevumi uz vietas 

9. Iepriekšējā 

sagatavotība 

Iegūtas pamatzināšanas par teoloģijas metodoloģijas pamatprincipiem. 

Iepriekš rakstīts vismaz viens [pat neliels] pētniecisks darbs.  

10. Stundu skaits Tematiskais plānojums 

1.  1 Pētnieciska darba kritēriji.  

2.  2 Teoloģiska pētījuma metodes (vēsturiskā, analītiskā, komparatīvā, naratīvā 

u.c.) un piemēri. Teoloģijas zinātniskā stila vārdu krājums. 

3.  1 Darba plāna pamatprincipi un galvenās kļūdas tā veidošanā.Ievada funkcija 

un struktūra. 

4.  6 Iztirzājums, pētījuma veikšana. Jēdziena definīciju izstrāde. 

5.  4 Teksta komentāra veidošana. Citātu dziļā analīze. Domas plūduma 

viengabalainība, pāreju veidošana un iespējamās nepilnības un kļūdas. 

6.  2 Zemsvītras atsauces, to veidi un funkcijas. Nobeiguma funkcija un struktūra. 

Izmantotās literatūras saraksta struktūra. 

Sasniedzamais 

rezultāts 

Spēja veikt pētījumus ar zinātnisku vērtību katehēzes un pastorālās aprūpes 

un konsultēšanas jomās. 

11. Studenta 

sasniegumu 

vērtēšana 

Ieskaite 

12. Prasības 

eksāmenam/ieskaitei 

Rakstisks pārbaudījums, kas virzīts uz studenta maģistra darba temata 

atslēgas vārdu jēdzienu definīciju izstrādi.  

13. Literatūra  

13.1. Obligātā 

literatūra 

10. Eko U. Kā uzrakstīt diplomdarbu. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2006. 

11. Ivins A. Pareizas domāšanas māksla. Rīga: „Zinātne”, 1990. 

13.2. Ieteicamā 

literatūra 

55. Torell J.-P. La théologie catholique. Presses Universitaires de France, 

1994. 

56. Lorizio G., Galantino N. Metodologia teologica. San Paolo, 1994. 

57. Ide P. L’art de penser. Médialogue, 1997. 

Studiju kursa 

apraksts apstiprināts Institūta padomes sēdē 2011. g. 26. novembrī – Prot. 01/2011. 
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Docētāja paraksts  
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Kursa apraksts 

1. Studiju 

programmas 

nosaukums 

Profesionālā maģistra programma reliģijā, kvalifikācija - pastorālais 

konsultants (Nepilna laika klātiene) 

2. Studiju kursa 

nosaukums 
Zinātniski pētnieciskās metodes pastorālajā darbā 

3. Kursa joma Pētnieciskā darba, jaunrades darba, projektēšanas darba un vadībzinību 

studiju kursi (II.) 

4. Kursa apjoms 2 krp = 16 kst., 3 ECTS  

5. Realizēšanas laiks 1. kurss (2. semestris),  

6. Kursa autors un 

mācību spēks 

Asoc. prof. Māra Viktorija Zilgalve, Dr. psych. 

7. Kursa mērķis Padziļināt zināšanas par teorētiskām un empīriskām izpētes metodēm, lai 

maģistranti tās praktiski spētu izmantot profesionālā maģistra darba izstrādē.   

 

8. Kursa uzdevumi  Veicināt studējošo izpratni par pētnieciskā darba strukturēšanu, loģiku un 

temata izvedumu. 

 Attīstīt spējas savu uzskatu argumentācijā un aizstāvēšanā. 

 Attīstīt iemaņas literatūras atlasē un analīzē. 

 Veidot pastorālā konsultanta profesionālo izaugsmi un kompetenci šīs 

nozares psiholoģisko problēmu risināšanā.    

9. Iepriekšējā 

sagatavotība 

Nepieciešamas priekšzināšanas loģikā, teoloģijā, filozofijā, informātikā, 

psiholoģijā, pedagoģijā, kā arī izstrādāts un aizstāvēts bakalaura darbs kādā 

no humanitārajām zinātņu apakšnozarēm. 

Stundu skaits 10. Tematiskais plānojums 

1. 2 Lekcija un diskusijas. 

Maģistra darba temata izvēles nosacījumi. Sadarbība ar zinātnisko vadītāju. 

Pētnieciskās problēmas aktualizēšana. Temata apstiprināšanas nosacījumi.  

Forma, struktūra un iekšējā loģika. Pētnieciskā darba plāna veidošana.   

2. 2 Lekcija ar diskusijām. Vingrinājumi. 

Orientēšanās jēdzienos. Definīciju veidošana.  

Hipotēžu izvirzīšana un formulēšana.  

Problēmas cēloņu izpēte. 

3. 2 Lekcija un praktikums. 

Ievada zinātnisko kategoriju izveidošana. Pētījuma aktualitāte (objektīvā un 

subjektīvā).  

Pētījuma mērķis un uzdevumi. Pētījuma priekšmets un objekts. Pētījuma 

bāze. Pētīšanas metožu izvēle.  

Darbs ar literatūru. Bibliogrāfijas veidošana. Atsauču formulēšanas standarti. 

Izvirzīto ideju saskaņošana ar apgūto pagātnes zinātniskajos pētījumos. 

Pētījuma teoloģiskās un praktiskās daļas vienoto vadlīniju izvešana. 

4. 2 Lekcija un paraugu analīze.Praktiskie vingrinājumi. 

Pētīšanas metožu klasifikācija.  

Novērošana.  

Novērtēšana.  

Pašnovērtēšana. 

5. 2 Lekcija un paraugu analīze. Praktiskie vingrinājumi. 

Aptaujas metodes.  

Anketas veidošanas nosacījumi. 

Kontentanalīze.  
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6. 2 Lekcija un paraugu analīze. Praktiskie vingrinājumi. 

Semantiskais diferenciālis.  

Modelēšana. 

7. 2 Lekcija un paraugu analīze. Praktiskie vingrinājumi. 

Eksperiments.  

Korelācija. 

8. 2 Lekcija un diskusijas. 

Sagatavošanās maģistra darba pētījuma aizstāvēšanai.  

Maģistra darba iesniegšanas nosacījumi. 

Aizstāvēšanās procedūra un pieredzes analīze. 

Maģistranta personības attīstības ieguvumi pētījuma izstrādes gaitā. 

Sasniedzamais 

rezultāts 

Students ir apguvis zināšanas un prasmes, lai veiktu pētījumus ar zinātnisku 

vērtību katehēzes, pastorālās aprūpes un konsultēšanas jomā. 

11. Studenta 

sasniegumu 

vērtēšana 

Ieskaite. Lekcijās apgūtā materiāla izpratne, vingrinājumu izpilde (rakstiski). 

Maģistra darba pētījuma iekšējās loģikas (temats, ievads, plāns) 

sagatavošana un argumentēšana (mutiski). 

13. Literatūra  

13.1.Obligātā 

literatūra 

1. Jāņa Pāvila II enciklika Fides et ratio III. un IV.nodaļa // Ejiet un māciet. 

– Rīga: Rīgas metropolijas Romas katoļu Garīgais seminārs, 2007. – 

Nr.1-2(40)-127.-148.lpp. 

2. Albrehta Dz. Pētīšanas metodes pedagoģijā. - Rīga: Mācību grāmata, 

1998.  

3. Studentu pētnieciskie darbi: Nolikums un metodiskie norādījumi.- Rīga: 

RARZI, 2011. 

 

13.2. Ieteicamā 

literatūra 

58. Anspoka Z., Sīle M., Madelāne S. Studentu pētniecisko darbu 

izstrādāšāna, vērtēšanas un aizstāvēšanas norādījumi / atbildīgā par 

izdevumu M.Marnauza. – Rīga: RPIVA, 2008. 

59. Cohen L., Manion L. Research Methods in Education. – Fourth edition. – 

London, New York, Routledge, 1994.  

60. Eglīte E., Inne R. Metodiskie norādījumi studentu patstāvīgajam darbam 

augstskolā „Atīstība”. – Rīga: Sociālā darba un sociālās pedagoģijas 

augstskola „Attīstība”, 2003. 

61. Eko U. Kā uzrakstīt diplomdarbu: Humanitārās zinātnes. – Rīga: Jāņa 

Rozes apgāds, 2006. 

62. Geske A., Grīnfelds A. Izglītības pētījumu metodoloģija un metodes. – 

Rīga: RaKa, 2001. 

63. Ladusāns S. Daudzpusīgā gnozeoloģija: Izziņas fenomenoloģija un 

vispārējā kritiskā gnozeoloģija. – Rīga: Atols, 1994. 

64. Metodiskie norādījumi studējošajiem: Referātu, kursa, diploma, 

bakalaura un maģistra darba izstrādāšanai. – Jūrmala: Latvijas Kristīgā 

akadēmija, 2007. 

65. Meehan E.J. Praxis des wissenschaftlichen Denkens: Ein Arbeitsbuch für 

Studierende. – Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag, 

1992. 

66. Siliņš E.I. Lielo patiesību meklējumos. – Rīga: Jumava, 1999. 

67. Гудвин Дж. Исследование в психологии: Методы и планирование. – 

3-е изд. – Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород: Питер, 

2004. 

Studiju kursa 

apraksts apstiprināts 
Institūta padomes sēdē 2011. g. 26. novembrī – Prot. 01/2011. 

Docētāja paraksts  
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Kursa apraksts 
1. Studiju 

programmas 

nosaukums 

Profesionālā maģistra programma reliģijā, kvalifikācija - pastorālais 

konsultants (Nepilna laika klātiene) 

2. Studiju kursa 

nosaukums 
Seminārs pastorālajā konsultēšanā 

3. Kursa joma Pētnieciskā darba, jaunrades darba, projektēšanas darba un vadībzinību 

studiju kursi (II.) 

4. Kursa apjoms 2 krp = 16 kst., 3 ECTS  

5. Realizēšanas laiks 2. kurss (4. semestris),  

6. Kursa autors un 

mācību spēks 

Pasniedzējs Gatis Līdums, Dr. theol. 

7. Kursa mērķis Šī kursa ietvaros studenti apgūs ģimenes psihoterapijas paradigmu. Tiks 

apgūtas iemaņas strādāt ar tādām mūsdienu individuālajām un grupu 

konsultēšanas metodēm kā reflektējošā komanda, cirkulārie jautājumi, 

diādisko attiecību atvēršanas transakcija, ģimenes rekonstrukcija un darbs ar 

genogrammām. u.c. 

8. Kursa uzdevumi  zināt ģimenes psiholoģijas pamatterminus  

 zināt ģimenes sistēmiskās psihoterapijas galveno skolu un virzienu 

pamatnostādnes  

 spēt salīdzināt un izvērtēt ģimenes psiholoģijas un kristīgās teoloģijas 

antropoloģiskās un metodoloģiskās nostādnes  

 orientēties plašāk pielietotajās ģimenes terapijas intervencēs un metodēs 

 orientēties pastorālās konsultēšanas ētikas pamatnostādnēs. 

9. Iepriekšējā 

sagatavotība 

1. Vispārīgā psiholoģija 

2. Attīstības psiholoģija 

3. Ievads pastorālajā konsultēšanā 

4. Sistemātiskās teoloģijas pamati 

Stundu skaits 10. Tematiskais plānojums  

1.  
1 

Ievads: Ieskats ģimenes psiholoģijas vēsturē. Nozīmīgākie nozares autori un 

viņu devums terapeitiskajā darbā ar ģimeni 

2.  2 Cilvēks ģimenes sistēmiskajā paradigmā un kristīgajā teoloģijā 

3.  
2 

Konsultēšanas hermeneitiskā perspektīva. Kristīgais konsultants kā locus 

theologicus. 

4.  2 Garīgās aprūpes un konsultēšanas dialoga koncepcija. 

5.  
2 

Genogramma. Tās iespējamā pielietojamība darbā ar ģimeņu locekļiem 

baznīcā. 

6.  
2 

Ģimene kā laikā mainīga sistēma. Ģimenes dzīves cikls. Ģimenes 

rekonstrukcija. Lomas un pasūtījumi ģimenē. 

7.  

2 

Ģimenes konsultanta loma un ietekme: vidutājs, diplomāts, režisors, 

vientuļais ceļinieks, garīdznieks. Kristīgā konsultanta loma mūsdienu 

terapeitiskajā procesā. 

8.  2 Mājas darbi un vēstuļu rakstīšana. 

9.  1 Ieskaite 

Sasniedzamais 

rezultāts 

1. Veicināt un pielietot pozitīvas saskarsmes iemaņas pastorālās 

konsultēšanā un aprūpē. 

2. Izprast personu savstarpējo attiecību dinamiku ģimenes sistēmās un 

grupās.  

3. Pārzināt garīgās aprūpes resursus un intervences un piedāvāt tos 

pastorālās konsultācijas ietvaros gan indivīdam, gan ģimenes sistēmai. 

11. Studenta 

sasniegumu 

Ieskaite uz atzīmi 10 ballu sistēmā.  

Patstāvīgi izstrādāts integratīvs kursa darbs/referāts. 
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vērtēšana 

12. Prasības 

eksāmenam/ieskaitei 

Apmeklējums – 20%  

Noslēguma ieskaite- 50%  

Integratīvs kursa darbs/referāts par izvēlēto tēmu – 30%  

13. Literatūra  

13.1. Obligātā 

literatūra 

12. Karpova, Ā. Ģimenes psiholoģija. – R: Raka, 2006. 

13. Goldenberg, I & Goldenberg, H. Family Therapy: An Overview.- Pacific 

Grove, CA: Brooks/Cole Publishing Compalny, 1991. 3rd. Ed. 

13.2. Ieteicamā 

literatūra 

68.  Imber-Black, E., Roberts, J., Whiting, R.A. eds. Rituals in Families and 

Family Therapy.- New York: W.W. Norton, 1988. 

69. Friedman, E.H. Generation to Generation: Family Process in Church and 

Synagogue. – New York: The Guilford Press, 1985. 

70. Worthington, E.L. Marriage Counseling: A Christian Approach to 

Counseling Couples. – Downers Grove, Il: InterVarsity Press, 1989.  

71. L’Abate, L., Ganahl, G. and Hansen, J.C. Methods of Family Therapy.- 

Engelwood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1986. 

72. Wright, H.N. Marriage Counseling. – Ventura, CA: Regal Books, 1995. 

 

Studiju kursa 

apraksts apstiprināts 
Institūta padomes sēdē 2011. g. 26. novembrī – Prot. 01/2011. 

Docētāja paraksts 
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Kursa apraksts 
1. Studiju 

programmas 

nosaukums 

Profesionālā maģistra programma reliģijā, kvalifikācija - pastorālais 

konsultants (Nepilna laika klātiene) 

2. Studiju kursa 

nosaukums 
Pastorālā konsultēšana 

3. Kursa joma Pētnieciskā darba, jaunrades darba, projektēšanas darba un vadībzinību 

studiju kursi (II.) 

4. Kursa apjoms 2 krp = 16 kst., 3 ECTS  

5. Realizēšanas laiks 2. kurss (4. semestris),  

6. Kursa autors un 

mācību spēks 

Pasniedzējs Gatis Līdums, Dr. theol. 

7. Kursa mērķis Pastorālā padomdevēja (konsultanta, terapeita) primārais uzdevums ir 

palīdzēt cilvēkam apzināties un pilnveidot viņam doto potenciālu. Lai 

pastorālais konsultants varētu sekmīgi veikt sava darba uzdevumus, viņam ir 

jāapgūst terapeitiskās sarunas (turpmāk ‘intervija’) vadīšanas praktiskās 

iemaņas.  

Kursā īpašs uzsvars tiks likts uz psihologu un psihoterapeitu izstrādāto 

interviju vadīšanas metožu integrāciju kristīgā pasaules uzskatā. 

8. Kursa uzdevumi  Šinī kursā studenti apgūs pamata iemaņas, kādas nepieciešamas lai 

vadītu intervijas (terapeitiskās sarunas) ar klientiem. 

 Studentiem tiks dota iespēja izstrādāt personīgu, praktiski pielietojamu 

kristīgās konsultēšanas modeli. 

 Studenti tiks iepazīstināti ar šobrīd pasaulē visplašāk pielietotajām 

stratēģijām un metodēm konsultēšanas (counseling) procesā.  

 Studenti iepazīsies ar kristīgās konsultēšanas teoloģiju pamatojoties uz 

Vecās un Jaunās derības Svētajiem Rakstiem. 

9. Iepriekšējā 

sagatavotība 
 Pamata zināšanas vispārējā psiholoģijā 

 Pamata zināšanas attīstības psiholoģijā 

Stundu skaits 10. Tematiskais plānojums 

1.  2 Padomdošanas jēdziens un definīcijas. Padomdošanas teoloģija. 

2.  2 Pastorālā padomdevēja persona. Pastorālās padomdošanas modeļi. 

3.  1 Sarunas (intervijas) organizācijas principi. Atvērtie un slēgtie jautājumi. 

4.  2 Klienta novērošana 

5.  2 Iedrošināšana, uzmundrināšana, parafrāzēšana 

6.  2 Projekta izstrāde. intervijas transkripcija ar kritisko aparātu. 

7.  1 Intervijas fokuss 

8.  2 Nozīmes noskaidrošana. Nozīmes refleksija. Nozīmes konstruēšana. 

9.  2 Ietekme uz klientu. Pārbaudījums. 

Sasniedzamais 

rezultāts 

1. Spēja pastorālajā konsultēšanā integrēt iepriekš apgūto humanitāro un 

sociālo zinātņu atziņas. 

2. Spēja konsultēt klientu, lai veicinātu šīs personas pēc iespējas vispusīgu 

garīgo un psiholoģisko attīstību un mobilizētu personās rīcībā esošos 

resursus dažādu garīgu, psiholoģisku un sociālu problēmu pārvarēšanai. 

3. Spēja veikt pastorālo konsultēšanu un aprūpi, respektējot personas 

fiziskās, emocionālās un garīgās robežas. 

11. Studenta 

sasniegumu 

vērtēšana 

1. Apmeklējums 10% 

2. Projekta transkripcija 40% 

3. Eksāmens 10 ballu sistēmā 50% 

12. Prasības 

eksāmenam/ieskaitei 

1. Nodarbību apmeklēšana. Tā kā papildus teorētiskajam materiālam šī 

kursa ietvaros tiks apgūta arī virkne praktisku iemaņu, kas 
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nepieciešamas interviju vadīšanā, nodarbību apmeklēšana ir obligāta. 

2. Projekts. Studentiem būs jāvada 50 minūšu gara intervija ar kādu 

personu pēc paša izvēles. Pēc tam no intervijas audioieraksta jāizvēlas 

intensīvākās 20 minūtes un jāveic to pilnīga transkripcija (ar pievienotu 

intervenču analīzi saskaņā ar kursā doto klasifikāciju). Projekts 

jāiesniedz pasniedzējam līdz norādītajam datumam.  

3. Eksāmens  

13. Literatūra  

13.1. Obligātā 

literatūra 

1. Collins G.R. The Biblical Basis of Christian Counseling for People 

Helpers. Colorado Springs: Navpress, 1993 

2. Ivey A.E. Intentional Interviewing and Counseling. Facilitating Client 

Development Ina a Multicultural Society 3. izd. Pacific Grove: Brooks 

& Cole, 1994 

3. Kalniņš I.E. Cilvēks starp Dievu un pasauli. Rīga: Klints, 2002 

13.2. Ieteicamā 

literatūra 

1. Crabb L.J. Effective Biblical Counselling. London: Marshall Pickering, 

1977 

2. Collins G.R. Christian Counseling. Dallas: Word, 1988 

3. Crabb L., Allender D. Hope When You Are Hurting. Grand Rapids: 

Zondervan, 1996 

4. Klauds H. Dziedinošās pārmaiņas. Rīga: Agape Latvija, 2003 

5. Wright N. Marriage Counseling. A Practical Guide for Pastors and 

Counselors. Ventura: Regal Books, 1995  

6. Nelson-Jones R. Practical Counseling and Helping Skills. 4. izd. 

London: Continuum, 1997 

7. Welter P. How to Help a Friend. Wheaton: Tyndale, 1990 

Studiju kursa 

apraksts apstiprināts 
Institūta padomes sēdē 2011. g. 26. novembrī – Prot. 01/2011. 

Docētāja paraksts 
 

 



 183 

Kursa apraksts 
1. Studiju 

programmas 

nosaukums 

Profesionālā maģistra programma reliģijā, kvalifikācija - pastorālais 

konsultants (Nepilna laika klātiene) 

2. Studiju kursa 

nosaukums 
Garīgā vadība un līdzgaitniecība 

3. Kursa joma Pētnieciskā darba, jaunrades darba, projektēšanas darba un vadībzinību 

studiju kursi (II.) 

4. Kursa apjoms 2 krp = 16 kst., 3 ECTS  

5. Realizēšanas laiks 2. kurss (4. semestris),  

6. Kursa autors un 

mācību spēks 

Asoc. prof. Baiba Brūdere, Dr. theol., Lekt. Andris Kravalis, Lic. theol. 

7. Kursa mērķis Sniegt studentiem pamatzināšanas, kas nepieciešamas, palīdzot citiem 

garīgās izaugsmes ceļā, tiecoties uz pilnīgu dzīves kopību ar Dievu un 

pilnīgām tuvākmīlestības attiecībām ar līdzcilvēkiem, kā arī palīdzot rast 

risinājumus problēmsituācijās.  

8. Kursa uzdevumi 1. Iegūt izpratni par garīgās līdzgaitniecības pamatprincipiem un spēt tos 

īstenot.  

2. Pareizi izprast garīgā padomdevēja uzdevumus.  

3. Iegūt kompetenci par garīgās līdzgaitniecības tikšanās būtību un norisi. 

4. Iegūt pirmās iemaņas komplicētajā garīgās izšķiršanas jomā.  

9. Iepriekšējā 

sagatavotība 

Garīgā līdzgaitniecība nav iespējama bez nopietnas attieksmes pret savu 

personisko garīgo dzīvi un bez intensīvas lūgšanu dzīves. 

Stundu skaits 10. Tematiskais plānojums 

1.  2 Galvenie garīgās vadības un līdzgaitniecības principi Trīsvienīgā Dieva 

nodoma gaismā (Dieva aicinājums un cilvēka brīvības atbilde). Baznīcas 

sūtība un garīgā vadība. (lekcijas) 

2.  2 Garīgā padomdevēja personība, uzdevumi un viņa sūtības īstenošanas 

nepieciešamie nosacījumi. (lekcijas) 

3.  4 Piemēri no Franciska no Sales, Jāņa no Krusta, Terēzes no Avilas, Ignācija 

no Lojolas dzīves. (seminārs) 

4.  4 Garīgās līdzgaitniecības tikšanās būtība un norise. Attiecības ar ticīgo un 

garīgās līdzgaitniecības personalizācija. (lekcijas) 

5.  4 Garīgās izšķiršanas spējas galvenie aspekti. Garīgā cīņa. (lekcijas) 

Sasniedzamais 

rezultāts 

Apzināties garīgā vadītāja atbildību par sniedzamo palīdzību un sniegtajiem 

padomiem un tātad apzināties nepieciešamību nemitīgi pilnveidot savas 

zināšanas un prasmes. 

Spēja pastorālās konsultēšanas procesā veidot atbalstošas un attīstību 

veicinošas attiecības, ņemot vērā personas vajadzības, resursus un pastorālajā 

konsultēšanā pieejamās palīdzības iespējas. 

11. Studenta 

sasniegumu 

vērtēšana 

Ieskaite 

12. Prasības 

eksāmenam/ieskaitei 

1. Mutiski sagatavojamas atbildes uz ieskaites jautājumiem par lekcijās un 

semināros sniegtajām zināšanām. 

2. 2. Referāts vai eseja par kāda no lielo garīgo skolotāju pieredzi un 

padomiem. 

13. Literatūra  

13.1. Obligātā 

literatūra 

1. Sv.Sales Francis. Filoteja. Rīga: Rīgas Metropolijas kūrija, 2000. 

2. Sv.Avilas Terēze. Pilnības ceļš. Rīga: Kalaraksti, 2009. 

3. Arhimandrīts Sofronijs. Sirdsskaidrais Siluāns. Dzīve un pamācības. 

Rīga: Labvēsts sadarbībā ar Sv.Gregora kristīgās kalpošanas skolu, 1998. 
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13.2. Ieteicamā 

literatūra 

73. Sv.Avilas Terēze. Dzīve. Rīga: Kalaraksti, 2010. 

74. Studentiem pieejamie materiāli svešvalodās par: -Ignācija no Lojolas 

Garīgajiem vingrinājumiem, par -Sv.Jāņa no Krusta darbiem Kāpšana 

Karmela kalnā un Tumšā nakts, par -Sv.Avilas Terēzes Dvēseles iekšējo 

pili. 

75. Ķempenes Toms. Sekošana Kristum. Rīga: Rīgas Metropolijas kūrija, 

1999. 

76. Anrī Kafarels. Vēstules par lūgšanu. Rīga: „Vārds”, 2001. 

77. Tēvs Marija Eugēnijs no Bērna Jēzus. Svētā Gara iedvesmā. Lūgšana un 

darbība. Rīga: Rīgas Metropolijas kūrija, 1992. 

78. Eluā Leklērs. Kāda nabaga dzīves gudrība. Rīga: Kalaraksti, 2009. 

79. Katrīna de Huka Dohertija. Tuksnesis. Rīga: Dzīvības straumes, 2009. 

80. Katrīna de Huka Dohertija. Pie Kunga krūtīm. Rīga: Dzīvības straumes, 

2007. 

81. P.Marie Eugène de l’Enfant Jésus. Je veux voir Dieu. Venasque: Ed. du 

Carmel, 1949. 

82. P.Didier-Marie. La relation d’accompagnement. Nouan: Société des 

Oeuvres Communautaires, 1999. 

Studiju kursa 

apraksts apstiprināts 
Institūta padomes sēdē 2011. g. 26. novembrī – Prot. 01/2011. 

Docētāja paraksts  
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Kursa apraksts 
1. Studiju 

programmas 

nosaukums 

Profesionālā maģistra programma reliģijā, kvalifikācija - pastorālais 

konsultants (Nepilna laika klātiene) 

2. Studiju kursa 

nosaukums 
Pastorālā darba komunikācijas aspekti 

3. Kursa joma Pētnieciskā darba, jaunrades darba, projektēšanas darba un vadībzinību 

studiju kursi (II.) 

4. Kursa apjoms 2 krp = 16 kst., 3 ECTS  

5. Realizēšanas laiks 2. kurss (4. semestris),  

6. Kursa autors un 

mācību spēks 

Doc. Ingrīda Puce, Dr. theol., Mag. soc. 

7. Kursa mērķis Attīstīt pastorālā darbā nepieciešamas komunikācijas prasmes  

8. Kursa uzdevumi  Iegūt zināšanas par vispārējiem komunikācijas pamatprincipiem, 

modeļiem, kā arī Katoļu Baznīcas mācību komunikācijas jomā.  

 Attīstīt interpersonālās un grupu komunikācijas prasmes. 

 Iegūt profesionālu kompetenci komunikācijas plānošanas un vadīšanas 

jomā, kā arī mediju izmantošanā. 

9. Iepriekšējā 

sagatavotība 

Nav nepieciešama.  

Stundu skaits 10. Tematiskais plānojums 

1. 3 Komunikācijas jēdziens. Komunikācijas ķēde. Komunikācijas kanāls, 

struktūra, vēstījums, auditorija, komunikators. Intrapersonālajai, 

interpersonālajai, grupu un masu komunikācijai raksturīgais. Mutiskas, 

rakstiskas, vizuālas un elektroniskas komunikācijas priekšrocības. Verbālā 

un neverbālā komunikācija. Lekcija un praktisks uzdevums. 

2. 2 Katoļu Baznīcas mācība komunikācijas jomā: svarīgākie dokumenti 20.gs. 

un galvenie principi. Praviešu un mūsdienu reliģisko autoritāšu 

komunikācija. Lekcija, diskusija auditorijā un kontroldarbs. 

3.  1 Seminārs par Kristus komunikāciju, balstoties uz Svēto Rakstu fragmentiem. 

4. 2 Auditorija kā sociāla grupa. Atgriezeniskā saite. Komunikācijas pielāgošana 

auditorijas specifikai. Lekcija un praktisks uzdevums. 

5. 3 Grupu komunikācijas dinamika. Komunikatora kompetence. Dialogs un tā 

veidošanas priekšnosacījumi. Lekcija un darbs grupā.  

6.  2 Draudzes komunikācijas plānošana un vadīšana. Komunikācijas līdzekļu 

izvēle. Lekcija un praktisks uzdevums.  

7. 2 Pārliecināšanas komunikācija. Sabiedriskā doma un tās veidošanas principi. 

Manipulācijas metodes. Komunikācija pastorālajā darbā, izmantojot 

plašsaziņas līdzekļus. Lekcija, diskusija auditorijā.  

8. 1 Seminārs par komunikācijas ētiskajiem aspektiem. 

Sasniedzamais 

rezultāts 

Iegūtas zināšanas par komunikācijas procesa dažādiem aspektiem, attīstītas 

komunikācijas prasmes darbam grupā un saskarsmē ar dažādu auditoriju 

pārstāvjiem.  

11. Studenta 

sasniegumu 

vērtēšana 

Ieskaite 

12. Prasības 

eksāmenam/ieskaitei 

2 patstāvīgo darbu izpilde un obligāta līdzdalība semināros.  

13. Literatūra  

13.1.Obligātā 

literatūra 

14. Communio et progressio, 1972 

15. Eiders, Dž. Efektīva komunikācija, Rīga: Asja, 1999 
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16. Omārova, S. Komunikācija, Rīga: Latvijas Uzņēmējdarbības un 

menedžmenta akadēmija, 2007 

13.2. Ieteicamā 

literatūra 

1. Aetate novae,.1992 

2. Inter mirifica, 1963 

3. Ethics in advertising, 1997 

4. Ethics in Communications, 2000 

5. Ethics in Internet, 2002 

6. The Church and Internet,2002 

7. Pāvestu vēstījumi sociālās komunikācijas dienai 1967.-2011.gads 

8. Bergstrems, B. Vizuālā komunikācija, Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2009 

9. Egidess, A. Saskarsmes labirinti, Jumava, Rīga, 2006 

10. Eksistence un komunikācija: Sērena Kirkegora filozofija, Rīga: LU FSI, 

2008 

11. Gregorija A. Sabiedrisko attiecību kampaņu plānošana un vadīšana. Rīga: 

Lietišķās informācijas dienests 

12. Katlips S.M., Senters A.H., Brūms G.M. Sabiedriskās attiecības. Rīga: 

Avots, 2002. 

13. Skutele, D. Saskarsme, Rīga: Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta 

akadēmija, 2007 

14. Veinberga S. Publiskās attiecības. PR: teorija un prakse, Rīga: Zvaigzne 

ABC, 2004  

15. Dziewiecki M. Komunikacja pastoralna, Krakow: Wydawnictwo 

Salvator, 2005 

16. Fiske, J. Introduction to Communication Studies, London; New York : 

Routledge, 2000 (203 lpp) 

17. Vogt, B. The Church and New Media, Huntington: Our Sunday Visitor 

Publishing Division, 2011 

Studiju kursa 

apraksts apstiprināts 
Institūta padomes sēdē 2011. g. 26. novembrī – Prot. 01/2011. 

Docētāja paraksts 
 

 

http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/pccs/documents/rc_pc_pccs_doc_22021997_ethics-in-ad_en.html
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/pccs/documents/rc_pc_pccs_doc_20000530_ethics-communications_en.html
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/pccs/documents/rc_pc_pccs_doc_20020228_ethics-internet_en.html
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/pccs/documents/rc_pc_pccs_doc_20020228_church-internet_en.html
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Kursa apraksts 
1. Studiju programmas 

nosaukums 
Profesionālā maģistra programma reliģijā, kvalifikācija - pastorālais 

konsultants (Nepilna laika klātiene) 

2. Studiju kursa 

nosaukums 
Informācijas tehnoloģiju pielietojums pastorālajā darbā 

3. Kursa joma Pētnieciskā darba, jaunrades darba, projektēšanas darba un vadībzinību 

studiju kursi (II.) 

4. Kursa apjoms 2 krp = 16 kst., 3 ECTS  

5. Realizēšanas laiks 2. kurss (4. semestris),  

6. Kursa autors un 

mācību spēks 

Lektora v.i. Lilita Paula, Dipl. paed. 

7. Kursa mērķis Nostiprināt un pilnveidot studentu praktiskā darba iemaņas informācijas 

un komunikācijas tehnoloģiju lietošanā.  

8. Kursa uzdevumi  Gūt priekšstatu par informācijas un komunikāciju tehnoloģiju 

izmantošanas daudzveidīgajām priekšrocībām savā profesionālajā 

darbībā. 

 Pilnveidot praktiskā darba iemaņas informācijas iegūšanā, izplatīšanā, 

elektronisko dokumentu sagatavošanā un noformēšanā. 

 Veidot motivāciju informācijas un komunikāciju tehnoloģiju 

izmantošanai sava darba plānošanā, sagatavošanā. 

9. Iepriekšējā 

sagatavotība 

Pamatprasmes personālā datora lietošanā un biroja lietotņu (teksta 

redaktors, prezentācijas, izklājlapas) izmantošanā. 

Stundu skaits 10. Tematiskais plānojums 

1.  1 IT pamatjēdzieni. Interneta pakalpojumi.  

Ievads: kursa vispārējs raksturojums, iepazīstināšana ar mācību procesu, 

ieskaites nosacījumiem, u.c. jautājumi. 

Lekcija + praktiskais darbs ar datoru. 

IT lietotājam bieži sastopamie jēdzieni un termini, to skaidrojumi. 

Elektroniskās bibliotēkas. (elektronisko bibliotēku lietošanas 

pamatprincipi, iespējas) Informācijas meklēšana, iespējas. (informācijas 

meklēšana pamatprincipi, informācijas saglabāšana )  

2.  1 Lekcija + praktiskais darbs ar datoru. 

E-pasta pakalpojumu lietošana. (e-pasta lietošana, dokumentu 

pievienošana un lejuplāde) Sociālie tīkli, iespējas, riski. (komunikācija, 

informācijas izplatīšana, apmaiņa) Personas datu aizsardzība. 

3.  1 1.Kontroldarbs. Informācijas meklēšana, saglabāšana, e-pasta lietošana. 

4.  1 Datora lietošana un rīkošanas ar datnēm 

Lekcija + praktiskais darbs ar datoru. 

Datņu organizācija datorā. (darba vides pielāgošana, atmiņas ierīču 

lietošana; mapes, apakšmapes, to veidošana, kārtošana.) 

5.  1 Lekcija + praktiskais darbs ar datoru. 

Datu saglabāšana, kopēšana, pārvietošana, arhivēšana, aizsardzība. (savu 

darbu saglabāšana, iespējamās problēmas un to risinājumi) 

6.  1 Teksta apstrāde.  

Lekcija + praktiskais darbs ar datoru. 

Dokumenta sagatavošana, noformēšana (darba valodas izvēle, reģionālie 

iestatījumi; rakstzīmju un rindkopu noformēšana; lapas parametri, 

galvenes, kājenes veidošana, noformēšana)  

7.  1 Lekcija + praktiskais darbs ar datoru. 

Tabulas dokumentā. (tabulu veidošana, noformēšana, nestandarta tabulas) 

8.  1 Lekcija + praktiskais darbs ar datoru. 
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Apjomīga dokumenta rediģēšanas iespējas (vārdu, frāžu meklēšana 

dokumentā; teksta, noformējuma, stila meklēšana un aizvietošana). 

9.  1 Lekcija + praktiskais darbs ar datoru. 

Seriālo vēstuļu gatavošana. (izmantojot Mail Merge rīkus, sagatavot viena 

satura dokumentu daudziem adresātiem) 

10.  1 2.Kontroldarbs. Dokumenta sagatavošana un noformēšana, seriālo 

vēstuļu veidošana. 

11.  1 Prezentācijas - materiālu sagatavošana un demonstrēšana. 

Lekcija + praktiskais darbs ar datoru. 

(kvalitatīvas prezentācijas galvenie nosacījumi; jaunas prezentācijas 

veidošana, noformēšana, saglabāšana, demonstrēšana; izdales materiālu 

drukāšana) 

12.  1 Lekcija + praktiskais darbs ar datoru. 

Prezentācijas papildiespējas (saglabāšana HTML formātā, objekti no citas 

programmas faila, saites, saistīto materiālu saglabāšana, u.c.)  

13.  1 Izklājlapu lietošana.  

Lekcija + praktiskais darbs ar datoru. 

Aprēķini, tabulas noformēšana, drukāšana. (pareiza datu ievadīšana 

elektroniskajā tabulā, aprēķinu veikšana, tabulas noformēšana; tabulas 

apgabala vai darbalapas drukāšana; tabulas galvas rindas atkārtota 

drukāšana vairāklapu tabulai, lapas parametru maiņa) 

14.  1 Lekcija + praktiskais darbs ar datoru. 

Datu virknes. Datu kārtošana, atlase. (sakārtot datus alfabēta, augošā vai 

dilstošā secībā, datu atlases rīku izmantošana, atlasīto datu izmantošana)  

15.  1 Lekcija + praktiskais darbs ar datoru. 

Datu attēlošana diagrammās, diagrammu formatēšana. (dažādu diagrammu 

veidošana, izveidotās diagrammas noformēšana, diagrammas ievietošana 

teksta dokumentā) 

16.  1 3.Kontroldarbs. Aprēķini, datu kārtošana, datu attēlošana diagrammā. 

Sasniedzamais 

rezultāts 

Programmas sekmīgas apguves rezultātā absolvents ir ieguvis 

nepieciešamās zināšanas, prasmes un attieksmes, lai novērtētu ieguvumus 

no mūsdienu tehnoloģiju izmantošanas, kā arī spētu ērti izpildīt 

nepieciešamos darbus ar datora palīdzību.  

Profesionālās kompetences: 

Spēja izmantot modernās tehnoloģijas veicot pastorālo konsultēšanu un 

aprūpi, respektējot personas fiziskās, emocionālās un garīgās robežas, 

kā arī reliģiskos un konfesionālos uzskatus.  

Prasmes: 

Plānot un veikt zinātnisko darbu apmācību (katehēzes) pastorālās 

konsultēšanas un aprūpes jomā, īstenojot kvalitatīvās un kvantitatīvās 

informācijas iegūšanu, analīzi un apstrādi. 

Zināšanas: 
Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pielietojums pastorālajā darbā. 

11. Studenta 

sasniegumu vērtēšana 

Ieskaite. 

12. Prasības 

eksāmenam/ieskaitei 

Ieskaitīti visi kontroldarbi. 
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13. Literatūra  

13.1. Obligātā 

literatūra 

Mācību materiālus studenti var izvēlēties pēc saviem ieskatiem un 

vajadzības. 

13.2. Ieteicamā 

literatūra 

83. Žemaitis V., Jurenoks A. Microsoft Word. No iesācēja līdz 

lietpratējam. R.: Zvaigzne ABC, 2007 

84. Andaševs A., Solovjovs S. Windows iesācējiem. Mācību līdzeklis. R.: 

Zvaigzne ABC, 2007 

85. Krieviņš V. Informācijas meklēšanas stratēģija internetā un meklētāja 

GOOGLE efektīvs lietojums. R.: Multineo, 2005. 

86. Dukulis I. Apgūsim jauno Powerpoint! R.: Biznesa augstskola Turība, 

2006. 

87. Dukulis I. Apgūsim jauno Excel!. R.: Biznesa augstskola Turība, 2004. 

88. Datorzinību pamati / http://www.liis.lv/mspamati 

89. Interaktīvā e-mācību vide http://www.vpv.lv/informatika.html 

 

Studiju kursa apraksts 

apstiprināts 
Institūta padomes sēdē 2011. g. 26. novembrī – Prot. 01/2011. 

Docētāja paraksts 
 

 

http://www.liis.lv/mspamati
http://www.vpv.lv/informatika.html
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III. Pedagoģijas un psiholoģijas studiju kursi 
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Kursa apraksts 

1. Studiju 

programmas 

nosaukums 

Profesionālā maģistra programma reliģijā, kvalifikācija - pastorālais 

konsultants (Nepilna laika klātiene) 

2. Studiju kursa 

nosaukums 
Pastorālais darbs ar cilvēkiem ar īpašām vajadzībām 

3. Kursa joma Pedagoģijas un psiholoģijas studiju kursi (III.) 

4. Kursa apjoms 2 krp = 16 kst., 3 ECTS  

5. Realizēšanas laiks 2. kurss (3. semestris),  

6. Kursa autors un 

mācību spēks 

Lekt. Inese Lietaviete, Mag. psych. 

7. Kursa mērķis Vispārīgs ieskats pastorālā darba specifikā dažāda veida funkcionālo 

traucējumu kontekstā (darbs ar personām ar redzes, dzirdes, kustību un 

garīgajiem traucējumiem). 

8. Kursa uzdevumi  Palīdzēt studentei/am apzināties, kā invaliditāte un/vai adaptācijas 

grūtības ietekmē cilvēka reliģiozitāti un garīgo dzīvi. 

 Aplūkot dažādu funkcionālo traucējumu veidus (redzes, dzirdes, kustību, 

kā arī mentālās atpalicības izraisīta invaliditāte). 

 Iepazīties ar specialā pastorālā darba un speciālās katehēzes iespējām, 

pamatuzdevumiem un metodēm. 

9. Iepriekšējā 

sagatavotība 

Studentam ir obligāti jānoklausās iepriekšējie lekciju kursi psiholoģijā (4 krp) 

un reliģijas psiholoģijā (2 krp apjomā). 

Stundu skaits 10. Tematiskais plānojums 

o  2 

Speciālās garīgās aprūpes teoloģiski ekleziālie un antropoloģiski 

eksistenciālie pamati. (lekcija) 

Lekcijas laikā, balstoties uz Baznīcas Maģistērija dokumentiem (Catechesi 

Tradendae, Directorium Catechisticum Generale uc.), notiek diskusija par 

cilvēka cieņu kā pastorālā darba pamatu, kā arī no tā izrietoši – personas ar 

īpašām vajadzībām vienādajām tiesībām un cieņu.  Tiek apskatīti pastorālā 

darba ar cilvēkiem ar invaliditāti pamatprincipi, kā arī sniegts ieskats dažādu 

funkcionālo traucējumu veidu specifikā.  

o  2 

Pastorālais darbs un speciālā katehēze. Speciālās katehēzes mērķi, 

saturs un metodes. (lekcija) 

Lekcijas laikā tiek pārrunāts pastorālā darba un speciālās katehēzes mērķis – 

ne tikai palīdzēt personai iepazīt un satikt Jēzu Kristu, bet arī veidot dziļas 

attiecības ar Viņu. Katehēzes uzdevumu apskats (ticības attīstīšana, 

liturģiskā audzināšana, morālā formācija, lūgšanas apguve, audzināšana 

dzīvei sabiedrības kopienā un misijā) personu ar īpašām vajadzībām 

kontekstā. Mērķu un uzdevumu realizācijas procesa specifika. 

o  2 

Tiflokatehēze personām ar redzes traucējumiem. (lekcija)  

Redzes deficīta raksturojums, tā ietekme uz personas dzīves kvalitāti un 

izglītības procesu. Tilfopedagoģijas pamatprincipu pielietojums 

tiflokatehēzē. M. Monetossori metodes nozīme sensorās stimulācijas procesā. 

o  2 

Surdokatehēze personām ar dzirdes traucējumiem. (lekcija) 

Dzirdes traucējumu vispārīgs raksturojums, to ietekme uz personas dzīves 

kvalitāti un izglītības procesu. Surdopedagoģijas pamatprincipu pielietojums 

surdokatehēzē. Darba metožu prezentācija (K. Lubosa attēla-montāžas 

metode, inscenējums, bibliskā metode uc. ). 

o  2 
Kustību traucējumi garīgās aprūpes kontekstā. (lekcija)  

Kustību traucējumu veidi un iemesli, kā arī to ietekme uz personas dzīves 



 192 

kvalitāti un funkcionēšanu sabiedrībā. Integrācijas ideja pastorālajā darbā. 

o  2 

Oligokatehēze un pastorālais darbs ar personām ar garīgo atpalicību. 
(lekcija) 

Personu ar garīgās atpalicības traucējumiem funkcionālais raksturojums. 

Oligopedagoģijas principu izmantošana pastorālajā darbā un oligokatehēzē. 

Nodarbību organizācijas metožu (biheiviorālā organizācijas metodes, 

aktivitātes centru metodes, M. Montessori metodes), kā arī aktīvās 

mācīšanās metodes un attīstību atbalstošās metodes prezentācija. 

o  2 

Katehēzes saturs personām ar garīga rakstura traucējumiem. 

Sagatavošana Sakramentu pieņemšanai. (lekcija) 

Sakramentālās katehēzes metodika un palīgmateriāli. Katehēžu saturs, 

nepieciešamo prasmju apguve. Grūtības, problēmas un ierobežojumi personu 

ar garīga rakstura traucējumiem sagatavošanai sakramentālajai dzīvei. 

o  2 

Garīgā aprūpe pēkšņi iegūtas invaliditātes kontekstā. (lekcija) 

Krīzes intervences pamatiemaņas. Garīgās aprūpes un psiholoģiskās 

palīdzības specifika dažādās adaptācijas fāzēs pēc iegūtās invaliditātes. 

Pastorālais darbs ar cietušā tuviniekiem. Funkcionālo prasmju pilnveidošana, 

lai veicinātu personas reintegrāciju sabiedrībā (piem., draudzes kopienā uc.).  

Sasniedzamais 

rezultāts 

 Students/e ir padziļinājis savas zināšanas par dažādu funkcionālo 

traucējumu izpausmēm (redzes, dzirdes, kustību, kā arī mentālās 

atpalicības izraisītu invaliditāti). 

 Students/e ir paplašinājis savu profesionālo kompetenci veikt pastorālo 

darbu, respektējot personas invaliditāti un ar to saistītās vajadzības. 

 Sniedzot garīgo aprūpi, students/e spēj sadarboties ar institūcijām un 

dažādu nozaru speciālistiem, kuru kompetences joma  attiecas uz 

cilvēkiem ar īpašām vajadzībam. 

 Students/e ir apguvis metodes, ar kuru palīdzību iespējams veicināt 

personas ar īpašām vajadzībām pilnvērtīgu garīgo aprūpi un iekļaušanu 

sabiedrībā (piem. draudzē). 

11. Studenta 

sasniegumu 

vērtēšana 

Ieskaite 

 Gadījuma apraksts (apjoms līdz 5 lpp.) un pastorālā darba plāns. 

 Gadījuma prezentācija ieskaites laikā. 

12. Prasības 

eksāmenam/ieskaitei 

Izpratne – pamatzināšanu līmenī – par cilvēku ar īpašām vajadzībām 

situāciju, uztveres īpatnībam un iekšējiem resursiem, kā arī prasme 

orientēties pastorālā darba un speciālās katehēzes metodēs. 

13. Literatūra  

13.1. Obligātā 

literatūra 

1. Liepiņa, S. (2008). Speciālā psiholoģija. Rīga: RaKa.  

13.2. Ieteicamā 

literatūra 

90. Atbalsta vides veidošana jauniešiem ar speciālām vajadzībām. Metodiski 

materiāli. Liepāja, 2007.   

91. Kilens, G. (2001). Cilvēki ar attīstības traucējumiem un sapratne. 

Apgāds „Rasa ABC”. 

92. Liepiņa, S. (1991). Garīgi atpalikušo bērnu psiholoģija. Rīga: Zvaigzne 

ABC. 

93. Congregation for the Clergy. General Directory for Catechesis. 

11.08.1997. 

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cclergy/documents/rc_

con_ccatheduc_doc_17041998_directory-for-catechesis_en.html 

94. Foley, E. (1994). Developmental disabilities and sacramental access. 

Minnesota.  

95. Kiciński, A. (2007). Katecheza osób z niepełnosprawnością 

intelektualną. Lublin: Wydawnictwo KUL. 
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96. Kiciński, A. (2008). Katecheza osób szczególnej troski: stan aktualny, 

prpozycje na przyszłość. Kraków: Wydawnictwo M. 

97. Stone, H.W. (1998). The word of God and pastoral care. 

Nashville: Abingdon Press. 

98. Скворцова, В.О. (2006). Социальное воспитание детей с 

отклонениями в развитии. Москва : Владос-Пресс. 

Studiju kursa 

apraksts apstiprināts 
Institūta padomes sēdē 2011. g. 26. novembrī – Prot. 01/2011. 

Docētāja paraksts  
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Kursa apraksts 
1. Studiju 

programmas 

nosaukums 

Profesionālā maģistra programma reliģijā, kvalifikācija - pastorālais 

konsultants (Nepilna laika klātiene) 

2. Studiju kursa 

nosaukums 
Katehēzes pedagoģija un metodika 

3. Kursa joma Pedagoģijas un psiholoģijas studiju kursi (III.) 

4. Kursa apjoms 2 krp = 16 kst., 3 ECTS  

5. Realizēšanas laiks 1. kurss (1. semestris),  

6. Kursa autors un 

mācību spēks 

Lekt. t. Sergejs Ivanovs OP, Mag. theol. (katehētikā) 

7. Kursa mērķis Gūt sistemātiskas zināšanas par katehēzes teorētiskajiem pamatiem un veidot 

praktiskas iemaņas katehēzes darbā.  

8. Kursa uzdevumi  Sniegt zināšanas par katehēzes teoloģisko pamatojumu Svētajos Rakstos 

un Baznīcas Maģistērija dokumentos.  

 Stratēģiski koordinēt un plānot katehēzi un pastorālo aprūpi. 

 Prast izvēlēties attiecīgajai personai vai personu grupai piemērotas 

didaktiskās stratēģijas un pedagoģiskās metodes un kompetenti izvērtēt 

katehēzes un pastorālās aprūpes gaitu un rezultātus. 

 Pilnveidot iemaņas plānot, vadīt pastorāla rakstura pasākumus sadarbībā 

ar attiecīgās institūcijas vadību, kā arī koordinēt un organizēt publiskos 

dievkalpojumus atbilstoši apstākļiem un vajadzībām. 

9. Iepriekšējā 

sagatavotība 

Apgūti pamati dogmatikā un morālteoloģijā, vispārīgā pedagoģijā un 

psiholoģijā. 

Stundu skaits 10. Tematiskais plānojums 

1.  2 Ievads: kursa vispārējs raksturojums, iepazīstināšana ar literatūras sarakstu 

un eksāmena nosacījumiem, u.c. jautājumi.  

Katehēzes definīcija un vārda „katehēze” etimoloģiskais skaidrojums, 

terminoloģijas precizējums. Katehēze reliģijas pedagoģijas un teoloģiskās 

antropoloģijas kontekstā. 

2.  2 Katehēzes mērķis un uzdevumi. Reliģiskās audzināšanas specifika 

multikulturālā sabiedrība un izaicinājumi morālās audzināšanas jautājumā. 

Katehēze mūsdienu Latvijas un Eiropas kontekstā: izaicinājumi katehēzei 

Rietumu pasaulē. 

3.  3 Katehēze Svētajos Rakstos: Jēzus katra katehēta ideāls; apustuļu katehēze. 

4.  2 Katehēze Baznīcas vēsturē: Baznīcas tēvu katehēze; viduslaiku katehēzes 

īpatnības, katehēzes modeļu veidošanās XV – XX gs. 

5.  4 Svēto Rakstu lasīšanas un skaidrošanas metodes: svinīga Svēto Rakstu 

lasīšana, lasīšana lomās, Bībeles intervija, tematiska lasīšana, paralēles, 

salīdzināšana, Bībeles pantu mācīšanas metode u.c.. Evaņģelizācijas 

metodes: liecības sniegšana un apustuliskās kalpošanas veidi. Liturģiskās 

metodes: adorācija, dievkalpojums, meditācija ikonas priekšā, paraliturģiskās 

metodes (Kunga Jēzus Kristus ciešanu godināšanas kulta veidi, Dievmātes 

godināšanas kulta veidi, svētceļojums utml). Vērtēšanas metodes katehēzē: 

vērtēšanas veidi mācību procesā un vērtēšanas metodiskie paņēmieni. 

6.  3 Katehēzes programmas sastādīšana, nodarbību plānošana un sagatavošana, 

vadīšana un pašvērtējums. 

Sasniedzamais 

rezultāts 

Panākt studentu izpratni katehēzes pedagoģijas un metodikas 

pamatjautājumos. Iegūt prasmi erudīti un radoši pielietot katehēzes 

metodikas ietvaros apgūto materiālu katehēzes nodarbību sastādīšanā risinot 

pastorālās aprūpes jautājumus. Kompetence veidot individuālas katehēzes 

programmu sagatavošanai atsevišķu sakramentu saņemšanai. Ekumēniska 
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nostāja koordinējot un organizējot pastorālos pasākumus un publiskos 

dievkalpojumus. Spēja sadarboties ar attiecīgo institūciju pārstāvjiem un 

vadību.  

11. Studenta 

sasniegumu 

vērtēšana 

Ieskaite 

12. Prasības 

eksāmenam/ieskaitei 

Referāts par konkrētās Svēto Rakstu lasīšanas un skaidrošanas metodes 

pielietojumu katehēzes nodarbībā. Referāta nolasīšana, un iepazīstināšana ar 

metodi kolēģu auditorijas un lektora priekšā demonstrējot pasniegšanas 

iemaņas, kā arī spēju atbildēt uz jautājumiem par referāta tēmu.  

13. Literatūra  

13.1. Obligātā 

literatūra 

1. Jānis Pāvils II, Apustuliskais pamudinājums par katehēzi Cathechesi 

Tradendae // „Ejiet un māciet”, RGS, 1992-1993.  

2. Jerumanis P. Katehēze. Rīgas Metropolijas kūrija, 1991. 

3. Bībeles studiju metodes. Latvijas Bībeles biedrība. 2002. 

4. Katehēzes programma Gandarīšanas un Euharistijas sakramentu 

saņemšanai 8-10 gadus veciem bērniem. LPU RARZI, 2007. (ievads, 

pielikumi: katehēzes metodes, katehēzes vērtēšanas metodes) 

13.2. Ieteicamā 

literatūra 

1. Klēra kongregācija, Vispārējs Direktorijs par katehēzi Directorium 

catechisticum generale. Vaticano, 1997. (dokuments tulkojumos 

pieejams internetā, Vatikāna mājas lapā) 

2. WATSON P. The Challenges for Catechesis in our western world // 

Izaicinājumi kristīgajai ticībai mūsdienu Latvijā un Eiropā: II 

Starptautiskā zinātniskā konference. „Ejiet un māciet” Rīga: RARZI, 

2008, Nr. 1-2 (41), 101.-121. lpp.  

3. KĻAVIŅŠ P. Ticības aspekti kristīgajā iniciācijā // Izaicinājumi 

kristīgajai ticībai mūsdienu Latvijā un Eiropā: II Starptautiskā 

zinātniskā konference. „Ejiet un māciet” Rīga: RARZI, 2008, Nr. 1-2 

(41), 275.-287. lpp. 

4. GEIKINA L. Kristīgā skolotāja identitāte un kristīgā mācība skolā sv. 

Pāvila skatījumā // „Bēdas man, ja es Evaņģēliju nesludinātu!” (1 Kor 9, 

16) svētā apustuļa Pāvila gadam veltītā ekumēniski teoloģiskā 

konference. Terra Mariana Rīga: LPU RTI un RARZI, 2010, Nr. 1 

(42), 99.-108. lpp.  

5. СТЕЦКА М. Катехетика. I, Москва, 1996. 

6. СТЕЦКА М. Катехетика. II, Москва, 1996. 

7. ДЛУГОШ А. Как подготавливать и оценивать катехизацию. 

Москва: издательство Францисканцов, 2001. 

8. ДЛУГОШ А. СТИПУЛКОВСКАЯ Б. Введение в библейсую 

дидактику. Санкт-Петербург, 2006. 

9. RUBANA I. M. Mācīties darot. Interaktīvās mācības. RAKA: otrais 

papildinātais izdevums, 2004. 

10. NUCHO A. O., VIDNERE M. Garīgās veselības veicināšana. RAKA, 

2002.  

11. NUCHO A. O., VIDNERE M. Garīgā inteliģence: meklējumi un 

attīstība. RAKA, 2009. 

12. ZIEBERTZ H. G. Entwurf einer pluralitatsfahigen Religionspadagogik. 

„Ignatianum”, 2001. 

Studiju kursa 

apraksts apstiprināts 
Institūta padomes sēdē 2011. g. 26. novembrī – Prot. 01/2011. 

Docētāja paraksts 
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Kursa apraksts 
1. Studiju 

programmas 

nosaukums 

Profesionālā maģistra programma reliģijā, kvalifikācija - pastorālais 

konsultants (Nepilna laika klātiene) 

2. Studiju kursa 

nosaukums 
Reliģijas psiholoģija 

3. Kursa joma Pedagoģijas un psiholoģijas studiju kursi (III.) 

4. Kursa apjoms 2 krp = 16 kst., 3 ECTS  

5. Realizēšanas laiks 1. kurss (2. semestris),  

6. Kursa autors un 

mācību spēks 

Lekt. Inese Lietaviete, Mag. psych. 

7. Kursa mērķis Iepazīstināt ar reliģijas psiholoģija nozari, tās saistību ar teoloģijas nozarēm 

un atziņu integrācijas un pielietošanas iespējām mācību, audzināšanas un 

katehēzes darbā.  

8. Kursa uzdevumi  Iepazīties ar reliģijas psiholoģijas kā  psiholoģijas nozares specifiku un 

pielietojuma iespējām pedagoģiskajā, katehēzes un sociālajā darbā. 

 Aplūkot dažādu reliģiskās izturēšanās formu psiholoģiskos aspektus.  

 Palīdzēt studentei/am izveidot līdzsvaroti integrētu terorētisku uzskatu 

par cilvēku kā fundamentāli reliģiozu būtni. 

9. Iepriekšējā 

sagatavotība 

Studentam ir obligāti jānoklausās iepriekšējie lekciju kursi psiholoģijā (4 krp 

apjomā). 

Stundu skaits 10. Tematiskais plānojums 

1. 2 Reliģiozitāte kā reliģijas psiholoģijas pētīšanas priekšmets.  

Lekcijas laikā studenti tiek iepazīstināti ar reliģijas psiholoģijas 

pamatjēdzieniem un to savstarpējo saistību (reliģija, reliģiozitāte, ticība, 

garīgums, misticisms uc.). Tiek prezentētas reliģijas psiholoģijas pētījumu 

jomas (reliģiskā motivācija, regulācijas procesi, reliģiskā pieredze), kā arī 

reliģiozitātes kā reliģijas psiholoģijas pētījumu priekšmeta strukturālie 

elementi.  

2. 2 Reliģijas psiholoģijas vēsture. 

Lekcijas laikā tiek pārrunātas nozīmīgākās psiholoģiskās teorijas, kas skaidro  

reliģiozitātes ģenēzi, analizējot to atšķirīgos antropoloģiskos pieņēmumus. 

Studenti tiek iepazīstināti ar reliģijas psiholoģijas domas attīstību, izvērtējot 

un salīdzinot Z.Freida, K.G. Junga, G. Olporta, Ē. Fromma uc. autoru 

koncepcijas.    

3. 2 Reliģija kā sociāls fenomens.  

Reliģijas psiholoģijas un reliģijas socioloģijas salīdzinājums, analizējot 

reliģijas un sabiedrības interakciju E. Durkheima un Ē. Fromma skatījumā. 

Atsevišķu reliģijas fenomenu apskats sociālā perspektīvā. 

Filmas „Jesus Camp” (2006) prezentācija un diskusija par jauno reliģisko 

kustību nozīmi mūsdienu sabiedrībā. 

 

4. 2 Mistikas psiholoģiskie aspekti. 

Studenti tiek iepazīstināti ar reliģiskās pieredzes kategorijām (Glocka & 

Starka modelis), kā arī ar mistisko stāvokļu raksturojumu un to kognitīvās 

interpretācijas iespējām. Sīkāk tiek aplūkota A. Maslova pašrealizācijas 

teorija (virsotņu pieredzes un personības izaugsmes kontekstā). 

5. 2 Reliģija un attīstības psiholoģija.  

Tiek sniegts vispārīgs ieskats par psihiskās attīstības kritērijiem, īpaši 

analizējot morālās attīstības fāzes (Ž. Piažē un L. Kohlberga teoriju 

kontekstā). Studenti tiek iepazīstināti ar reliģiozitātes attīstības etapiem 
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cilvēka dzīves gaitā, kā arī ar faktoriem, kas ietekmē reliģiozitātes attīstību. 

Teorētiskais materiāls tiek aplūkots, balstoties uz gadījumu analīzi. 

6. 2 Reliģija un personības psiholoģija. 

Lekcijas laikā tiek apskatīta reliģijas nozīme personības integrācijas 

kontekstā, kā arī tiek salīdzināti un analizēti personības un reliģiozitātes 

brieduma kritēriji (G. Olporta koncepcija). Balstoties uz jaunākajiem 

pētījumiem nozarē, tiek analizēta reliģiskās orientācijas (ārēja (extrinsic) / 

iekšēja (intrinsic) / meklējoša (quest)) ietekme personības funkcionēšanā.   

7. 2 Reliģija un garīgā veselība. 

Salīdzinot aktuālo pētījumu rezultātus, tiek analizēta reliģijas ietekme uz 

veselību, kā arī skaidroti pretrunīgo rezultātu iemesli. Studenti tiek 

iepazīstināti ar biežāk izplatītākajām psihopatoloģijas formām – neiroze, 

obesīvi-kompulsīvie traucējumi, disociatīvie (konversijas) traucējumi uc., 

kurus nepieciešams diferencēt pastorālās aprūpes procesā.  

8. 2 Reliģiskās krīzes. Psihoterapija garīgās dzīves problēmu kontekstā. 

Studenti gūst vispārēju ieskatu reliģisko krīžu norisē.  Lekcijas laikā tiek 

analizētas palīdzības iespējas, kā arī, balstoties uz K. Pargamenta koncepciju, 

aplūkots  reliģiskā kopinga process krīzes pārvarēšanas kontekstā.  Tiek 

sniegts ieskats par psihoterapijas vietu un nozīmi personības izaugsmē un 

garīgās dzīves sakārtošanas procesā. 

Sasniedzamais 

rezultāts 

 Students/e spēj izvērtēt un integrēt savā pastorālajā darbā psiholoģijas 

teorijas un praktiskās atziņas.  

 Ir padziļināta izpratne par reliģiozitātes komponentiem un ar reliģiju 

saistītajiem regulācijas procesiem personības izaugsmē. 

 Students/e spēj argumentēt savu viedokli diskusijā par reliģijas un 

psiholoģijas zinātnisko disciplīnu integratīvo dialogu. 

11. Studenta 

sasniegumu 

vērtēšana 

Eksāmens 

1. Rakstisks referāts par kādu no reliģijas psiholoģijas tēmām (apjoms līdz 

5 lpp.).  

2. Zināšanu pārbaudes tests (slēgti un atvērti jautājumi) 

12. Prasības 

eksāmenam/ieskaitei 

Pamatzināšanu izpratne un prasme orientēties psiholoģiskajās teorijās un 

izmantot zinātnisko literatūru. 

13. Literatūra  

13.1. Obligātā 

literatūra 

17. Frankls, V.E. (2004). Izdzīvošanas māksla: psihologs pārdzīvo 

koncentrācijas nometni. Rīga: Zvaigzne ABC (sērijā Mūsdienu 

domātāji).   

 

18. Chlewiński, Z. (1982). Reliģijas loma personības funkcionēšanā (tulk.). // 

Z. Chlewiński (red.), Psychologia religii, 61.-76. lpp. Lublin: TN KUL. 

19. Grzymała-Moszczyńska, H. (1991). Reliģijas psiholoģijas priekšmets 

(tulk.). // H. Grzymała-Moszczyńska (red.), Psychologia religii. Wybrane 

zagadnienia, 39.-50.lpp. Kraków: NOMOS. 

13.2. Ieteicamā 

literatūra 

99. Fromms, Ē. (2002). Psihoanalīze un dzenbudisms. Rīga: Zvaigzne ABC 

(sērijā Mūsdienu domātāji).  

100. Fromms, Ē. (2003). Mīlestības māksla. Rīga: SIA ”J.L.V”.  

101. Jungs, K. (1994). Dvēseles pasaule. Rīga: Spektrs. 

102. Jungs, K. (2009) Domas un atklāsmes. Rīga: Zvaigzne ABC. 

103. Peks, M., S. (2005). Nepazīstamais ceļš: mīlestības, tradicionālu 

vērtību un garīgās izaugsmes jaunā psiholoģija. Rīga: Zvaigzne ABC. 

 

104. Джемс, У. (1993). Многообразие религиозного опыта. Москва. 

105. Франкл, В. (1990). Психотерапия и религия. Человек в поисках 
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смысла. Москва: Прогресс. 

106. Фрейд, З. (1992). Психоанализ, религия, культура. Москва: 

Ренессанс. 

107. Юнг, К.Г. (1991). Психология и религия. Архетип и символ. 

Москва: Ренессанс. 

108. Сафронов, А.Г. (2002). Психология религии. Киев: Ника-Центр. 

http://www.koob.ru/safronov/psihologiya_religii  

109. Wulff, D.M. (1997). Psychology of Religion: Classic and 

contemporary. New Yourk: Wiley. 

Studiju kursa 

apraksts apstiprināts 
Institūta padomes sēdē 2011. g. 26. novembrī – Prot. 01/2011. 

Docētāja paraksts 
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Kursa apraksts 
1. Studiju 

programmas 

nosaukums 

Profesionālā maģistra programma reliģijā, kvalifikācija - pastorālais 

konsultants (Nepilna laika klātiene) 

2. Studiju kursa 

nosaukums 
Klīniskā psiholoģija 

3. Kursa joma Pedagoģijas un psiholoģijas studiju kursi (III.) 

4. Kursa apjoms 2 krp = 16 kst., 3 ECTS  

5. Realizēšanas 

laiks 

2. kurss (3. semestris),  

6. Kursa autors un 

mācību spēks 

Pasniedzēja Inta Poudžiunas, Mag. psych. 

7. Kursa mērķis Sniegt zinātniski pamatotu izpratni par psihisko veselību, tās traucējumiem 

un personības funkcionēšanu krīzes situācijās kā pamatu pastorālās aprūpes 

un konsultēšanas prasmēm dažādu garīgo, emocionālo un uzvedības 

traucējumu, kā arī psiholoģisko problēmu gadījumos (psiholoģiskā izpēte, 

traucējumu mazināšana vai to iespējama novēršana, problēmu risināšana, 

profilakse).  

8. Kursa uzdevumi 1. Iegūt zinātniski pamatotu izpratni par psihisko veselību un traucējumiem, 

attīstīt prasmi orientēties klīniskās psiholoģijas likumsakarībās, gūt 

priekšstatu par personības attīstības psihodinamiskajiem, 

patopsiholoģiskajiem, neiropsiholoģiskajiem un psihosomatiskajiem 

aspektiem, personības funkcionēšanu krīzes situācijās.  

2. Iegūt šādas teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas:  

o pamatzināšanas par psihisko veselību un tās traucējumiem, 

psihoemocionālā stāvokļa raksturotājiem, izpratne par tādiem 

jēdzieniem kā krīze, psihiska saslimšana, neiroze, organiskie, 

kognitīvie, emocionālie un uzvedības traucējumi, atkarības, 

vardarbība, stress un izdegšana utml.;  

o prasme holistiski un sistēmiski novērtēt pastorālajā aprūpē esošās 

personas vajadzības, cerības un resursus, pārzināt personības izpētes 

metodes un intervēšanu; 

o veikt pastorālo konsultēšanu un aprūpi atbilstoši personas 

psihoemocionālajam stāvoklim un attīstības īpatnībām, respektējot 

personas fiziskās, emocionālās un garīgās robežas, kā arī reliģiskos un 

konfesionālos uzskatus; 

o dibināt ar pastorālajā aprūpē esošo personu tādas attiecības, kas 

palīdzēs klientam saprast sevi, savas jūtas un savas vajadzības, 

saskaņojot to realizāciju ar garīgo vērtību sistēmu. 

3. veicināt analītiskās prasmes, kritiskās domāšanas, modelēšanas prasmes, 

darba ar modernajām informācijas tehnoloģijām prasmes 

4. apgūt ētikas ievērošanu, savu kompetences robežu pārzināšanu un 

personīgās garīgās un psihiskās higiēnas (sevis aprūpes) ievērošanu 

 

9. Iepriekšējā 

sagatavotība 

Laterāna Pontifikālajā Universitātē vai tās filiālēs iegūts humanitāro zinātņu 

grāds reliģijā vai profesionālā bakalaura grāds reliģijā, vai tam atbilstoša 

augstākā izglītība, kas iegūta Vatikāna Izglītības Kongregācijas atzītā 

mācību iestādē. 

Bakalaura grāds psiholoģijā vai pedagoģijā, vai reliģijā 

Apgūta vispārīgā psiholoģija (4krp vai tam pielīdzināms apjoms), 

pastorālpsiholoģija (2krp vai tam pielīdzināms apjoms), pastorālteoloģija 

(2krp vai tam pielīdzināms apjoms), ētika (2krp vai tam pielīdzināms 
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apjoms)  

Stundu skaits 10. Tematiskais plānojums 

1.  2 Ievads. Jēdzieni. Klīniskās psiholoģijas saistība ar citām disciplīnām, tās 

struktūra un vēsture. Normas un patoloģijas, veselības un slimības jēdzieni. 

Personības attīstības psihodinamiskajie, patopsiholoģiskajie, 

neiropsiholoģiskajie un psihosomatiskajie aspekti. 

2.  2 Personības traucējumi. Neirozes, robežstāvokļi, psihozes. Emocionālie un 

afektīvie traucējumi. Trauksme. 

3.  2 Patopsiholoģija. Kognitīvie (sajūtu, uztveres, uzmanības, atmiņas, 

domāšanas) traucējumi, emocionālās sfēras traucējumi, gribas un kustību 

sfēras traucējumi. Intelekta traucējumi (organiskie traucējumi).  

4.  2 Individuālās atšķirības: rakstura organizācijas tipi, rakstura akcentuācijas. 

Psiholoģiskās aizsardzības mehānismi. 

5.  3 Krīžu psiholoģija. Krīzes jēdziens, krīžu veidi, tās fāzes. Šoks, pēctraumas 

stresa sindroms, adaptācijas traucējumi. Palīdzība krīzes situācijā. 

6.  1 Atkarīgas uzvedības psiholoģiskie aspekti. Atkarības aspekti attiecībās. 

Alkohola un psihotropo vielu atkarības, citas (nevieliskas) atkarības. 

7.  2 Vardarbības psiholoģiskie aspekti, palīdzība vardarbības situācijā. 

8.  2 Stress. Izdegšanas sindroms. Stresa profilakse. Rūpes par fizisko un garīgo 

veselību (psihohigiēna). 

Sasniedzamais 

rezultāts 

 Spēja sniegt pastorālo aprūpi un konsultācijas personai veselības un 

sociālās aprūpes, brīvības atņemšanas iestādēs, militārajās struktūrās un 

citos uzņēmumos. 

 Spēja uzturēt profesionālas un starpdisciplināras attiecības ar citu jomu 

speciālistiem, lai efektīvāk palīdzētu personai. 

11. Studenta 

sasniegumu 

vērtēšana 

Eksāmens 

12. Prasības 

eksāmenam/ieskait

ei 

Vismaz 80% nodarbību apmeklējums ar piedalīšanos grupu darbā un 

diskusijās. Referāti (īsi pārskati) par 2 tēmām. Tests par apgūto teorētisko 

vielu. Gadījuma analīze. 

13. Literatūra  

13.1.Obligātā 

literatūra 

20. Borns, E.L., Ruso, N. (2001) Psiholoģija. 1.-4. daļa Rīga: RaKa 

21. Kulbergs, J. (2001) Dinamiskā psihiatrija. Rīga: Jumava 

22. Pasaules veselības organizācija (2008, oriģin. - 1996) Starptautiskais 

slimību klasifikators (SSK-10). V nodaļa: Psihiski un uzvedības 

traucējumi. http://www.vsmta.lv 

13.2. Ieteicamā 

literatūra 

110. Utināns, A. (2005) Cilvēka psihe. Rīga: Nacionālais apgāds 

111. Kulbergs, J. (1998) Krīze un attīstība. Liepāja 

112. Egidess, A. Personības psiholoģiskais portrets. Rīga: Jumava,  

113. Dūka, M. (2003) Psihes bioloģiskie pamati. Rīga: RaKa 

114. Soltera, A. (2007) Varmākas. Pedofīli, izvarotāji un citi. Rīga: Adria 

115. Bernstein, D.A. at al. (2002) Introduction to Clinical Psychology (6th 

Edition) VAI Carson, R. (2000). Abnormal Psychology and Modern Life. 

Boston: Allyn and Bacon.  VAI Trull, T. J. (2005). Clinical Psychology.  

Belmont, CA: Thomson Wadsworth. Vai līdzīga grāmata 

116. American Psychiatric Association (2004) Diagnostic and Statistical 

Manual of Mental Disorders, 4th. Edition (DSM-IV). 

http://allpsych.com/disorders/dsm.html 

Studiju kursa 

apraksts 

apstiprināts 

Institūta padomes sēdē 2011. g. 26. novembrī – Prot. 01/2011. Viesdocents  

pr. Andris Priede, Dr.hist.eccl 

http://www.vsmta.lv/
http://www.valtersunrapa.lv/grnams/?l=lv&page=bookcatalog&aid=39329
http://www.valtersunrapa.lv/grnams/?l=lv&page=bookcatalog&id=41865&zid=8&s=255
http://allpsych.com/books/index.html#r
http://allpsych.com/books/index.html#r
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Docētāja paraksts 
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Kursa apraksts 

1. Studiju 

programmas 

nosaukums 

Profesionālā maģistra programma reliģijā, kvalifikācija - pastorālais 

konsultants (Nepilna laika klātiene) 

2. Studiju kursa 

nosaukums 
Sociālā psiholoģija 

3. Kursa joma Pedagoģijas un psiholoģijas studiju kursi (III.) 

4. Kursa apjoms 2 krp = 16 kst., 3 ECTS  

5. Realizēšanas laiks 1. kurss (2. semestris) 

6. Kursa autors un 

mācību spēks 

Lekt. Ingrīda Trups-Kalne, Mag. psych. 

7. Kursa mērķis Kursa mērķis ir iepazīties ar sociālās psiholoģijas pamatjautājumiem un 

sociālās psiholoģijas atziņu pielietojumu katehēzē un pastorālajā darbā.  

8. Kursa uzdevumi  Gūt izpratni par sociālās psiholoģijas pētīšanas mērķi un galvenajiem 

pētniecības virzieniem. 

 Sniegt zināšanas par sociālās psiholoģijas un ģimenes psiholoģijas 

pamatjautājumiem.  

 Apgūt zināšanas par personu savstarpējo attiecību dinamiku grupās un 

organizācijās. 

 Attīstīt spēju pastorālā konsultanta darbā integrēt sociālās psiholoģijas 

aktuālo teoriju un pētījumu atziņas. 

 Attīstīt pozitīvas komunikācijas iemaņas pastorālajā darbā. 

9. Iepriekšējā 

sagatavotība 

Studentam ir jābūt pamatzināšanām psiholoģijā un ģimenes 

pastorālpsiholoģijā (ja šie kursi nav apgūti, tie jāapgūst patstāvīgi vai arī 

apmeklējot attiecīgos studiju kursus bakalaura studiju programmā). 

Stundu skaits 10. Tematiskais plānojums 

1. 2 Lekcija. Sociālās psiholoģijas pētīšanas priekšmets, galvenie virzieni 

mūsdienu sociālajā psiholoģijā mūsdienās. Sociālais Es un tā struktūra. 

2. 2 Lekcija. Citas personas uztvere, atribūcija un sociālie spriedumi. Pirmā 

iespaida veidošanās. Atribūcijas teorijas, atribūcijas kļūdas. Sociālā izziņa un 

sociālie spriedumi. 

3. 2 Seminārnodarbība. Stereotipi, aizspriedumi un diskriminācija. 

Dzimuma, etniskie, vecumu stereotipi un izcelsme un uzturēšana. Dzimuma, 

rasu, etniskie un vecuma aizspriedumi, to cēloņi un mazināšana.  

4. 2 Lekcija. Attieksmes, pārliecināšana un attieksmju maiņa. Attieksmju 

teorijas, attieksmju mērīšana, attieksmes un uzvedība. Sociālā ietekme 

(konformitāte, piekrišana, pakļaušanās). 

5. 2 Lekcija. Cilvēks grupā. Sociālās grupas. Grupas struktūra. Savstarpējā 

komunikācija grupā un grupas procesi. Līderība un lēmumu pieņemšana. 

6. 2 Lekcija. Agresija un prosociālā uzvedība. Agresijas jēdziens, agresijas 

teorijas. Agresiju veicinošie faktori. Prosociālo uzvedību veicinošie faktori.  

7. 4 Seminārnodarbība. Ģimenes psiholoģija.  Pievilcība un tuvība. Tuvības 

teorijas. Tuvo attiecību cikli. Ģimeņu tipi. Ģimenes attiecību problēmu 

cēloņi un risināšanas veidi.  

Sasniedzamais 

rezultāts 

Students ir guvis izpratni par sociālās un ģimenes psiholoģijas 

pamatjautājumiem, aktuālajām teorijām un pētījumiem un mācās šīs 

zināšanas integrēt katehēzē un pastorālajā darbā, sniedzot pastorālas 

konsultācijas personām, ģimenēm un grupām.  

11. Studenta 

sasniegumu 

vērtēšana 

Ieskaite – tests (atvērtie un slēgtie jautājumi) 60%, aktivitāte 

seminārnodarbībās 40%.  
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12. Prasības 

eksāmenam/ieskaitei 

Pamatzināšanu apguve par sociālās psiholoģijas galvenajām tēmām, apgūta 

prasme saskatīt sociālās psiholoģijas pētījumu atziņu pielietojumu 

pastorālajā darbā.  

13. Literatūra  

13.1. Obligātā 

literatūra 

23. Reņģe, V. (2002). Sociālā psiholoģija. Rīga: Zvaigzne. 

24. Pļaveniece, M., Škuškovnika D. (2002). Sociālā psiholoģija pedagogiem. 

Rīga: RaKa. 

13.2. Ieteicamā 

literatūra 

117. Omārova, S. (1996). Cilvēks dzīvo grupā. 

118. Reņģe, V. (2007). Mūsdienu organizāciju psiholoģija. Rīga: 

Zvaigzne. 

119. Hogg, M. A., Vaughan, G.M. (2008). Social Psychology. Fifth ed., 

Pearson Education Limited.  

120. Aronson, E., Wilson, T. D., Akert, R. M. (2004). Sozialpsychologie. 

4., aktualisierte Auflage. Pearson Educaton Deutschland GmbH. 

121. Aronson, E., Wilson, T. D., & Akert, R. M. (2005). Social 

psychology (5th ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.  

122. Augoustinos, M., & Walker, I. (1995). Social cognition: An 

integrated introduction. London: Sage.  

123. Gilovich, T., Keltner, D., & Nisbett, R. E. (2006). Social psychology. 

New York: Norton. 

124. Meščerjakova B.G., Zinčenko, V. P. (2005). Boļšoj pspihologičekij 

slovarj. Moskva: Olma-Press. 

Studiju kursa 

apraksts apstiprināts 
Institūta padomes sēdē 2011. g. 26. novembrī – Prot. 01/2011. 

Docētāja paraksts 
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Kursa apraksts 
1. Studiju 

programmas 

nosaukums 

Profesionālā maģistra programma reliģijā, kvalifikācija - pastorālais 

konsultants (Nepilna laika klātiene) 

2. Studiju kursa 

nosaukums 
Pastorālpsiholoģija 

3. Kursa joma Pedagoģijas un psiholoģijas studiju kursi (III.) 

4. Kursa apjoms 2 krp = 16 kst., 3 ECTS  

5. Realizēšanas laiks 2. kurss (3. semestris),  

6. Kursa autors un 

mācību spēks 

Lekt. Inese Lietaviete, Mag. psych. 

7. Kursa mērķis Iepazīstināt ar psiholoģijas empīriskajām likumsakarībām, kurām rodams 

plašs pielietojums, risinot dažādas ar pastorālo darbu saistītas problēmas.  

8. Kursa uzdevumi  Padziļināt studenta/es psiholoģiskās un antropoloģiskās kompetences, 

kuras ir pastorālās konsultēšanas pamatā.  

 Aplūkot dažādu garīgās aprūpes resursu psiholoģiskos aspektus.  

 Iepazīties ar psiholoģiskās palīdzības iespējām pastorālā darba ietvaros. 

9. Iepriekšējā 

sagatavotība 

Studentam ir obligāti jānoklausās iepriekšējie lekciju kursi psiholoģijā (4 krp) 

un reliģijas psiholoģijā (2 krp apjomā). 

Stundu skaits 10. Tematiskais plānojums 

1.  2  

Pastorālpsiholoģijas priekšmets, mērķis un tās vieta citu zinātņu 

kontekstā.  

Lekcijas laikā tiek aplūkota pastorālpsiholoģijas un pastorālteoloģijas 

savstarpējā saistība, analizējot pastorālas situācijas psiholoģiskā perspektīvā. 

Tiek sniegts ieskats pastorālpsiholoģijas vēsturē, kā arī aplūkots pastorālās 

palīdzības interdisciplinārais raksturs, balstoties uz teoloģiskajiem, 

socioloģiskajiem un psiholoģiskajiem priekšnoteikumiem (D.S. Browninga 

koncepcija).  

2.  2 

Psiholoģijas loma pastorālajā darbā Baznīcas Maģistērija dokumentu 

gaismā. Bibliskā antropoloģija kā pastorālpsiholoģijas pamats. 

Grupas diskusija par antropoloģisko pieņēmumu nozīmi pastorālajā darbā.  

Tiek analizēti Baznīcas Maģistērija dokumenti, kuri skar antropoloģiskos 

jautājumus, kā arī salīdzinātas vairākas psiholoģiskās personības 

pamatteorijas, izvērtējot to skatījumu uz cilvēku (psihodinamiskā, 

biheiviorālā, humānistiskā un eksistenciālā pieeja). 

3.  2. 

Psiholoģiski reliģiskā konsultēšana un garīgās dzīves problēmas. 

Studenti tiek iepazīstināti ar pastorālās konsultēšanas pamatiem, gūst 

priekšstatu par dažādām sarunas vadīšanas tehnikām. Tiek sniegts teorētisks 

un praktisks ieskats par aktīvās klausīšanās pamatprasmēm.  

Lekcijas laikā paredzēti praktiskie vingrinājumi grupā un pāros.  

4.  2 

Psihologa funkcijas personīgā aicinājuma izzināšanā un attīstībā. 

Tiek sniegts ieskats garīgās līdzgaitniecības (spiritual direction) praksē, 

aplūkoti dažādi garīgās līdzgaitniecības modeļi, aizsargmehānismi, pārneses 

mehānismi, kā arī garīgās vadības sniegtās palīdzības iespējas personiskajā 

izaugsmē. Īpaša nozīme tiek veltīta personiskā aicinājuma izzināšanas 

(vocational direction) problemātikai Baznīcas pastorālā darba kontekstā. 

Jonasa komplekss jeb izvairīšanās no sava aicinājuma realizēšanas – tā 

iemesli un konsekvences. 

5.  2 
Reliģiskās un aicinājuma krīzes dinamika,  gadījumu apraksts un 

analīze. 

Lekcijas laikā tiek aplūkota reliģisko un aicinājuma krīžu specifika citu 
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personības krīžu un personīgās izaugsmes kontekstā. Balstoties uz gadījumu 

analīzi, tiek salīdzināta krīžu dinamika un palīdzības iespējas pastorālās 

konsultēšanas robežās. Studenti teorētiskās un praktiskā veidā gūst ieskatu 

krīžu intervencē. Sīkāk tiek aplūkota grēka un vainas izjūtas problemātika, 

kā arī analizētas ar grēksūdzi saistītās pastorālās situācijas. 

6.  2 

Psihologa funkcijas apsēstības gadījumā. 

Studenti gūst ieskatu demonoloģijas problemātikā (ļaunā gara izraisīta 

nomāktība (opression), uzmācība (obsession), apmeklējumi, apsēstība uc. 

formas), kā arī mācās diferencēt apsēstības gadījumu no psihopatoloģijas 

formām (disociatīvie (konversijas) traucējumu simptomātika). 

Lekcijas laikā tiek analizēti video ieraksti. 

7.  2 

Homoseksualitāte pastorālās  konsultēšanas kontekstā.  

Balstoties uz aktuālajiem pētījumiem, tiek sniegts ieskats par homoseksuālās 

orientācijas iemesliem (ģenētiskās, hormonālās, psihosociālās teorijas), kā 

arī tiek aplūkots dzimumidentitātes veidošanās process. Studenti tiek 

iepazīstināti ar homoseksuālās reorientācijas terapijas iespējām.  

8.  2 

Pastorālās komunikācijas efektivitātes nosacījumi.  

Grupas diskusija par pastorālā konsultanta identitāti kā pastorālās kalpošanas 

efektivitātes pamatnosacījumu. Pastorālā identitāte, pastorālā formācija un 

pastorālā kompetence draudzes darbā.   

Sasniedzamais 

rezultāts 

 Students/e prot integrēt pastorālajā darbā psiholoģijas zinātņu aktuālās 

teorijas un praktiskās atziņas. 

 Students/e spēj izvērtēt pastorālajā aprūpē esošās personas vajadzības, 

cerības un resursus bibliskās antropoloģijas aspektā. 

 Izprot dažādu reliģisku fenomenu (piem. reliģiskā aicinājuma, reliģiskās 

krīzes) būtību un psiholoģiskos mehānismus. 

 Spēj piedāvāt garīgās aprūpes resursus dažādās pastorālā darba 

situācijās. 

11. Studenta 

sasniegumu 

vērtēšana 

Eksāmens 

1. Gadījuma analīze. 

2. Zināšanu pārbaudes tests (slēgti un atvērti jautājumi) 

12. Prasības 

eksāmenam/ieskaitei 

Pamatzināšanu izpratne un prasme orientēties psiholoģiskajās teorijās, kuras 

tiek izmantotas pastorālajā darbā. 

13. Literatūra  

13.1. Obligātā 

literatūra 

25. Klauds, H. (2002). Dziedinošās pārmaiņas. Rīga: Izdevniecība Agape. 

26. Klerijs, D.R. (2004). Mērķī: kristīgā padomdevēja rokasgrāmata. Talsi: 

organizācija „Kristīgā ģimenes dzīve”. 

13.2. Ieteicamā 

literatūra 

125. Dišlers, G., Kīslings, K. (2010). Radikālās krīzes: problēmas un 

risinājumi. Jūrmala: Latvijas Kristīgā Akadēmija. 

126. Dolace, D. (2009). Bibliskā antropoloģija un darbs ar cilvēku // 

Sociālais darbinieks, Nr. 4(33), 45. - 47. lpp. 

127. Vanjē, Ž. (2003). Kas ir depresija? Rīga: Rīgas Metropolijas Romas 

katoļu kūrija. 

128. Barry, W., Connolly, W.J. (1982). The Practice of Spiritual 

Direction. New York: The Seabury Press (poliski: Kierownictwo 

duchowe w praktyce. Kraków: Wydawnictwo M, 1992.) 

129. Baumgartner, I. (1990). Pastoralpsychologie. Düsseldorf: Patmos. 

130. Ionata, P. (1993). Psychoterapia a problemy życia religijnego. 

Kraków: Wydawnictwo M. 

131. Płużek, Z. (1994). Psychologia pastoralna. Kraków: Instytut 

Teologiczny Księży Misjonarzy. 

132. Rulla, L.M. (1985). Antropologia della vocazione cristiana. Piemme, 
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Casale Monferrato. 

133. Stone, H.W. (1998). The word of God and pastoral care. 

Nashville: Abingdon Press. 

134. Szentmartoni, M. (1995). Psychologia pastoralna. Kraków: 

Wydawnictwo WAM. 

Studiju kursa 

apraksts apstiprināts 
Institūta padomes sēdē 2011. g. 26. novembrī – Prot. 01/2011. 

Docētāja paraksts 
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8.pielikums 

 

 

Profesionālais maģistrs reliģijā, kvalifikācija – pastorālais konsultants 

Priekšmetu sadalījums pa semestriem 

 

 

 

 

 

 

 

1. KURSS 

1. semestris (19 krp) 2. semestris (21 krp) 

Pastorālteoloģija II 2 Garīgās dzīves teoloģija II 2 

Bībeles teoloģija un Bībeles 

interpretācija 

2 Bībeles teoloģija un Bībeles 

interpretācija 

2 

Teoloģijas metodoloģija 2 Morālteoloģijas pastorālie aspekti 2 

Dogmatikas pastorālie aspekti  2 Zinātniski pētnieciskās metodes 

pastorālajā darbā 

2 

Katehēzes pedagoģija un metodika 2 Sociālā psiholoģija 2 

Attīstības psiholoģija  2 Fizioloģija un psihosomātika  2 

Modernās valodas /Vācu valoda  1 Modernās valodas /vācu val. 1 

Katehēzes prakse draudzē  6 Pastorālā darba prakse ar 

saderinātajiem un ģimenēm  

8 

 

2. KURSS 

1. semestris (20 krp) 2. semestris (20 krp) 

Pastorālā antropoloģija un sociālā 

ētika 

2 Starpreliģiju un ekumēniskais 

dialogs pastorālajā darbā 

2 

Ciešanu noslēpums kristīgajā 

skatījumā  

2 Personības teorijas konsultēšanā 2 

Klīniskā psiholoģija 2 Garīgā vadība  2 

Pastorālpsiholoģija 2 Psiholoģija un garīgā dzīve 2 

Pastorālā konsultēšana 2 Seminārs pastorālteoloģijā un 

pastorālajā konsultēšanā 

2 

Pastorālais darbs ar cilvēkiem ar 

īpašām vajadzībām 

2 Modernās valodas /vācu val. 2 

Kapelāna prakse  8 Komunikācijas zinātnes pastorālie 

aspekti 

2 

 

 Informācijas tehnoloģiju 

pielietojums pastorālajā darbā 

2 

  Pētījuma prakse  4 

 

3. KURSS 

1. semestris (20 krp) 

Maģistra darba izstrāde un 

aizstāvēšana 

20 krp 
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9. pielikums. 

STUDIJU PROGRAMMĀ IESAISTĪTIE DOCĒTĀJI 

N.p. 

k. 

Vārds, 

uzvārds 
Izglītība Grāds 

Ieņemamais 

amats 

Ievēlēšanas 

vieta 
Studiju kursi 

1. Arhibīsk. 

Zbigņevs 

Stankevičs 

Ļubļinas katoļu 

universitāte (Polija), 

Laterāna Pontifikālā 

universitāte, 

Teoloģijas fakultāte 

(Itālija) 

Dr. 

theol. 

Profesors RARZI Starpreliģiju un 

ekumēniskais dialogs 

pastorālajā darbā 

2. Baiba 

Brūdere 

Pontifica facultas 

theologica 

Theresianum Notre-

Dame de Vie 

(Francija), 

Pontifikālā 

universitāte 

Teresianum (Itālija) 

Dr. 

theol. 

Asoc. 

profesore 

RARZI Garīgās dzīves 

teoloģija II 

Garīgā vadība 

3. Māra 

Viktorija 

Zilgalve  

Latvijas mūzikas 

akadēmija, Latvijas 

Universitāte, 

Pedagoģijas un 

psiholoģijas institūts 

Dr. 

psych. 

Asoc. 

profesore 

RARZI Zinātniski 

pētnieciskās metodes 

pastorālajā darbā 

4. Māra Kiope  Rīgas Augstākais 

reliģijas zinātņu 

institūts, Latvijas 

universitāte 

Filozofijas fakultāte 

Dr. 

phil. 

Asoc. 

profesore 

RARZI Pastorālā 

antropoloģija un 

sociālā ētika 

5. Ingrīda Puce Latvijas 

Universitāte, 

Ļubļinas katoļu 

universitāte 

Mag. 

soc., 

Dr. 

theol. 

Docente RARZI Pastorālā darba 

komunikācijas 

aspekti 

6. Pr. Imants 

Medveckis, 

MIC 

Ļubļinas katoļu 

univesitāte 

Mag. 

theol. 

Lektors RARZI Morālteoloģijas 

pastorālie aspekti 

7. Ingrīda 

Trups-Kalne 

Daugavpils 

pedagoģiskā 

universitāte, 

Latvijas universitāte 

Mag. 

psych. 

Lektore RARZI Sociālā psiholoģija, 

Attīstības psiholoģija 

8. Pr. Sergejs 

Ivanovs OP 

Teoloģijas 

Pontifikālā 

akadēmija Krakovā 

(Polija) 

Mag. 

theol. 

Lektors RARZI Katehēzes 

pedagoģija un 

metodika 

9. Inese 

Lietaviete  

Ļubļinas katoļu 

universitāte (Polija) 

Mag. 

psych. 

Lektore RARZI Pastorālpsiholoģija 

Reliģijas psiholoģija 

Pastorālais darbs ar 

cilvēkiem ar īpašām 

vajadzībām 

10. Pr. Pauls 

Kļaviņš  

Kolumbas 

Pontifikālā koledža 

(ASV) 

Dr. 

theol. 

Viesprofesors RTI Pastorālteoloģija II 

Ciešanu noslēpums 

kristīgajā skatījumā 

11. Pr. Andris 

Kravalis 

Pontifica facultas 

theologica 

Theresianum Notre-

Lic. 

theol. 

Vieslektors RTI Garīgā vadība un 

līdzgaitniecība 



 209 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dame de Vie 

(Francija) 

12. Terēze 

Druka  

Ļubļinas katoļu 

universitāte (Polija) 

Lic. 

theol. 

Lektore RARZI Bībeles teoloģija un 

Bībeles interpretācija 

13. Gatis 

Līdums 

Helsinku 

universitāte 

Dr. 

theol. 

pasniedzējs ārštata Pastorālā 

konsultēšana 

Seminārs pastorālajā 

konsultēšanā 

14. Lūcija Rutka  Latvijas 

Universitāte 

Dr. 

psych. 

Viesprofesore LU Personības teorijas 

konsultēšanā 

15. Pr. Andris 

Ševels, MIC  

Ļubļinas katoļu 

universitāte (Polija) 

Lic. 

theol. 

Lektors RARZI Dogmatikas 

pastorālie aspekti 

16. Diāna 

Staņko 

Latvijas 

Universitāte 

Mag. 

psych. 

Lektore RARZI Fizioloģija un 

psihosomatika 

17. Inese Mičule Latvijas 

Universitāte 

Mag. 

paed. 

Lektore RARZI Modernās valodas II 

(vācu valoda) 

18. Inta 

Podžiunas 

Latvijas 

Universitāte 

Mag. 

psych. 

pasniedzēja ārštata Klīniskā psiholoģija 

19. Lilita Paula Latvijas 

Universitāte 

Dipl. 

paed. 

Lektore RARZI Informācijas 

tehnoloģiju 

pielietojums 

pastorālajā darbā 
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10. pielikums. 

 

Pastorālā konsultanta profesijas standarts 

 

1. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Profesijas nosaukums – pastorālais konsultants. 

 

2. Profesijas kods – 2636  22. 

 

2. Nodarbinātības apraksts 

 

1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis – piektais profesionālās kvalifikācijas 

līmenis. 

 

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums: 

– pastorālais konsultants ir sertificēts speciālists, kurš ieguvis augstāko 

izglītību reliģijā vai teoloģijā un profesionālo kvalifikāciju pastorālajā konsultēšanā, 

kas veic vienas vai vairāku personu, ģimeņu un grupu garīgo aprūpi un konsultēšanu, 

integrējot reliģiskos resursus un humanitāro, sociālo un izglītības zinātņu atziņas, lai 

veicinātu personības vispusīgu garīgo un psiholoģisko attīstību, kā arī, lai sniegtu 

atbalstu daudzveidīgu garīgu, psiholoģisku un sociālu problēmu risināšanā; veic savu 

profesionālo darbību patstāvīgi vai arī multiprofesionālas un daudzdisciplināras 

komandas sastāvā; piedalās zinātniski pētnieciskajos projektos un profesionālās 

izglītības realizēšanā, veicinot specialitātes attīstību; ir atbildīgs par savas 

kvalifikācijas uzturēšanu, garīgo un profesionālo izaugsmi, savā darbā ievērojot 

profesionālo ētiku. 

Pastorālais konsultants strādā reliģiskajās draudzēs un institūcijās garīgās 

aprūpes un izglītības jomā, un atbilstoši savai kompetencei var veikt katehēta, garīgās 

aprūpes veicēja, ģimeņu konsultanta pienākumus. 

Pastorālais konsultants var veikt kapelāna pienākumus veselības un sociālās 

aprūpes iestādēs, ieslodzījuma vietās, militārajās struktūrās un citos uzņēmumos. 

 

3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās 

profesionālās kompetences 

 

1. Spēja konsultanta darbā balstīties uz savas konfesijas mācību. 

 

2. Spēja pastorālajā konsultēšanā integrēt humanitāro, sociālo un izglītības 

zinātņu atziņas. 

 

3. Spēja plānot, vadīt un izvērtēt apmācību (katehēzes) nodarbības. 

 

4. Spēja plānot, vadīt pastorāla rakstura pasākumus sadarbībā ar attiecīgās 

institūcijas vadību. 
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5. Spēja pastorālās konsultēšanas procesā veidot atbalstošas un attīstību 

veicinošas attiecības, ņemot vērā personas vajadzības, resursus un pastorālajā 

konsultēšanā pieejamās palīdzības iespējas. 

 

6. Spēja konsultēt personu, lai veicinātu ikvienas personas vispusīgu garīgo un 

psiholoģisko attīstību un pārvarētu dažādas garīgas, psiholoģiskas un sociālas 

problēmas. 

 

7. Spēja lietot profesionālo domāšanu, argumentēti spriest pastorālās 

konsultēšanas procesā. 

 

8. Spēja veikt pastorālo konsultēšanu un aprūpi, respektējot personas fiziskās, 

emocionālās un garīgās robežas, kā arī reliģiskos un konfesionālos uzskatus. 

 

9. Spēja uzņemties atbildību par pastorālās konsultēšanas un garīgās aprūpes 

rezultātiem. 

 

10. Spēja sniegt pastorālo aprūpi un konsultācijas personai veselības un 

sociālās aprūpes, brīvības atņemšanas iestādēs, militārajās struktūrās un citos 

uzņēmumos. 

 

11. Spēja uzturēt profesionālas un starpdisciplināras attiecības ar citu jomu 

speciālistiem, lai efektīvāk palīdzētu personai. 

 

12. Spēja ievērot profesionālās ētikas normas un normatīvo aktu prasības 

pastorālās konsultēšanas un aprūpes jomā. 

 

13. Spēja veikt pētījumus ar zinātnisku vērtību apmācības (katehēzes) un 

pastorālās aprūpes un konsultēšanas jomās. 

 

14. Spēja sazināties valsts valodā un vismaz divās svešvalodās. 

 

4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai 

nepieciešamās prasmes 
 

1. Apzināties un ievērot savas kompetences robežas saskaņā ar attiecīgās 

reliģiskās organizācijas mācību, profesionālās ētikas kodeksu un normatīvo aktu 

prasībām pastorālās konsultēšanas un aprūpes jomā. 

 

2. Izvērtēt un integrēt apmācībā (katehēzē) un pastorālajā konsultēšanā 

teoloģijas, filozofijas, pedagoģijas un psiholoģijas zinātņu aktuālās teorijas un 

praktiskās atziņas. 

 

3. Koordinēt un plānot apmācību (katehēzi) un pastorālo aprūpi. 
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4. Izvēlēties attiecīgajai personai vai personu grupai piemērotas didaktiskās 

stratēģijas un pedagoģiskās metodes. 

 

5. Izvērtēt apmācības (katehēzes) un pastorālās aprūpes gaitu un rezultātus. 

 

6. Plānot un veikt zinātnisko darbu apmācību (katehēzes) pastorālās 

konsultēšanas un aprūpes jomā, īstenojot kvalitatīvās un kvantitatīvās informācijas 

iegūšanu un apstrādi. 

 

7. Apkopot un analizēt pētījumā iegūtos datus, izstrādājot teorētiskas un 

praktiskas rekomendācijas. 

 

8. Izvērtēt un kompetenti pielietot zinātnisko pētījumu rezultātus apmācības 

(katehēzes) un pastorālās konsultēšanas un aprūpes jomā. 

 

9. Pārzināt un raksturot pastorālās konsultēšanas un aprūpes teoloģiju, kuras 

ietvaros konsultants darbojas. 

 

10. Vispusīgi izvērtēt pastorālajā aprūpē esošās personas vajadzības, cerības un 

resursus. 

 

11. Pielietot konsultanta kompetencei atbilstošas izpētes metodes. 

 

12. Izvēlēties un lietot atbilstošu saziņas veidu un paņēmienus darbam ar 

dažāda vecuma un sociālo grupu personām, viņu tuviniekiem un citām garīgās 

aprūpes procesā iesaistītām personām. 

 

13. Izvērtēt prioritātes (steidzamības pakāpi) un sniegt atbalstu krīzes situācijās 

pastorālās konsultēšanas un aprūpes ietvaros. 

 

14. Sniegt pastorālās konsultācijas un aprūpi personai, kas pārdzīvo zaudējumu 

un sēras. 

 

15. Sagatavot saderinātos laulībām. 

 

16. Sniegt pastorālas konsultācijas personām, ģimenēm un grupām. 

 

17. Izprast personu savstarpējo attiecību dinamiku grupās un organizācijās. 

 

18. Veicināt un pielietot pozitīvas saskarsmes iemaņas pastorālās konsultēšanā 

un aprūpē. 
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19. Sniedzot garīgo aprūpi, sadarboties ar dažādu nozaru speciālistiem, tai 

skaitā, garīdzniekiem, ārstiem, psihologiem, psihoterapeitiem, sociālajiem 

darbiniekiem. 

 

20. Sadarboties ar institūcijām, kas saistītas ar veicamo pastorālās aprūpes un 

konsultēšanas darbu. 

 

21. Strādāt komandā/grupā, risinot kompleksas pastorālas problēmas. 

 

22. Pārzināt garīgās aprūpes resursus un piedāvāt tos pastorālās konsultācijas 

ietvaros. 

 

23. Koordinēt un organizēt publiskos dievkalpojumus atbilstoši apstākļiem un 

vajadzībām. 

 

24. Veicināt starpreliģiju un ekumēnisko dialogu pastorālās konsultēšanas un 

aprūpes praksē. 

 

25. Ievērot konfidencialitāti pastorālās konsultēšanas un aprūpes darbā. 

 

26. Rūpēties par savu garīgo un profesionālo izaugsmi, fizisko un psiholoģisko 

labklājību. 

 

27. Prast noformēt attiecīgo dokumentāciju. 

 

28. Lietot datoru informācijas glabāšanai un apstrādei. 

 

29. Pārvaldīt valsts valodu. 

 

30. Pārvaldīt vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī. 

 

31. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vismaz divās 

svešvalodās. 

 

32. Ievērot darba tiesiskās attiecības, darba aizsardzības, ugunsdrošības un 

vides aizsardzības noteikumus. 

 

5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai 

nepieciešamās zināšanas 
 

1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas 

priekšstata līmenī: 

1.1. antropoloģija; 

1.2. sociālā ētika. 
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2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas 

izpratnes līmenī: 

2.1. teoloģijas nozaru (sistemātiskā teoloģija, Bībeles ekseģēze, morālteoloģija) 

pastorālie aspekti; 

2.2. pastorālteoloģija; 

2.3. fizioloģija un psihosomātika; 

2.4. personības teorijas un psihoterapijas veidi; 

2.5. klīniskā psiholoģija un patopsiholoģija; 

2.6. attīstības psiholoģija; 

2.7. speciālā pedagoģija un psiholoģija; 

2.8. sociālā un ģimenes psiholoģija; 

2.9. reliģijas psiholoģija; 

2.10. profesionālie termini valsts valodā un vismaz divās svešvalodās. 

 

3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas 

lietošanas līmenī: 

3.1. garīgās dzīves teoloģija; 

3.2. reliģijas pedagoģija un metodika; 

3.3. pastorālpsiholoģija; 

3.4. pastorālā konsultēšana (teorijas un prakse); 

3.5. garīgā vadība un līdzgaitniecība; 

3.6. starpreliģiju un ekumēniskais dialogs pastorālajā darbā; 

3.7. pastorālā komunikācija; 

3.8. starpkultūru pastorālā aprūpe un konsultēšana; 

3.9. atbalsta sniegšana krīzes situācijās; 

3.10. teoloģijas metodoloģija; 

3.11. zinātniski pētnieciskās metodes pastorālajā darbā; 

3.12. informācijas tehnoloģiju pielietojums pastorālajā darbā; 

3.13. profesionālā ētika; 

3.14. vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī; 

3.15. valsts valoda; 

3.16. darba tiesiskās attiecības; 

3.17. darba aizsardzība; 

3.18. vides aizsardzība. 
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11.  pielikums. 

Darba devēju atzinumi 
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12. pielikums.  

Laterāna Universitātes dekāna vēstule par garantijām studiju programmas likvidācijas gadījumā 
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13. pielikums. 

Vatikāna izglītības kongregācijas apstiprinājums 

 

 

 
 

 

 



 225 
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14. pielikums. 

Nodomu līgumi ar prakses vietām 
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15. pielikums. 

Izsniedzamā diploma un diploma pielikuma paraugs 
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Tulkojums no latīņu valodas 
 

(labā puse) 

 

Romas Laterāna Pontifikālā universitātes 

S. Teoloģijas Fakultāte 

Svētā Krēsla dotā autoritātē 

piešķir 

______________ Kungam/ kundzei 

Rīgas augstākā reliģijas zinātņu institūta studentam/ei 

Licenciāta (maģistra) 

grādu 

reliģijas zinātnēs 

ar specializāciju pastorālajā aprūpē 

ar kvalifikāciju pastorālais konsultants 

 

datums 

 

Institūta Moderators        Fakultātes dekāns  Institūta direktors 

 

 

Universitātes ģeneralais sekretārs 

 

 

Romā, _____  

 

(kreisā puse) 

 

Tulkojums no itāliešu valodas 

 

 

Svētā Krēslā dotā autoritātē, Laterāna Pontifikālās universitātes Svētās Teoloģijas Fakultāte 

piešķir Licenciāta (maģistra) grādu reliģijas zinātnēs saskaņā ar spēkā esošiem normatīviem aktiem, 

kas ir Katoliskās Izglītības kongregācijas apstiprināti, un saskaņā ar akadēmiski pievienotā  Rīgas 

Augstākā reliģijas zinātņu institūta statūtiem (nolikumu). 

 Licencitāta (Maģistra grāds) ir piešķirts divgadīgas studiju programmas noslēgumā ar 

vismaz 120 ECTS, kas seko bakalaura grāda iegūšanai, kuras apjoms triju gadu studiju programmas 

rezultātā ar vismaz 180 ECTS.  

Minimālais pieļaujamais novērtējums ir 54 no 90 ; maksimālais 90 no 90 ballēm, ar 

atbilstošo kvalifikāciju (probatus (nokārtots) – 54 – 59 balles; bene probatus (labi nokārtos) 60- 68 

balles; cum laude (ar atzinību) – 69 – 77; magna cum laude (ar lielu atzinību) – 78- 86 balles, 

summa cum laude (ar izcilību) – 87 - 90). 

 

Laterāna universitātes 

Ģenerālais sekretārs 
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LATERĀNA PONTIFIKĀLĀS UNIVERSITĀTES FILIĀLE 

RĪGAS AUGSTĀKAIS 

 RELIĢIJAS ZINĀTŅU INSTITŪTS 

  

PONTIFICIA UNIVERSITAS LATERANENSIS 

INSTITUTUM SUPERIUS 

SCIENTIARUM RELIGIOSARUM RIGENSE 

Klostera 4/M. Pils 2, Rīga, LV 1050, Latvija, tālr. +371 67223598, fakss +371 67205016, rarzi@apollo.lv 

Diploma pielikums atbilst Eiropas Komisijas, Eiropas Padomes un Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas 

(UNESCO/CEPES) izveidotajam paraugam. Pielikums sagatavots, lai sniegtu objektīvu informāciju un nodrošinātu kvalifikāciju 

apliecinošu dokumentu (piemēram, diplomu, sertifikātu) akadēmisku un profesionālu atzīšanu. Diploma pielikumā ir iekļautas ziņas 

par diploma oriģinālā minētās personas sekmīgi pabeigto studiju būtību, līmeni, kontekstu, saturu un statusu. Tajā neiekļauj norādes 

par kvalifikācijas novērtējumu un līdzvērtību, kā arī ieteikumus tās atzīšanai. Informāciju sniedz visās astoņās sadaļās. Ja kādā 

sadaļā informāciju nesniedz, norāda iemeslu. 

DIPLOMA PIELIKUMS 

Diploma sērija PD E Nr. 0000 

1.ZIŅAS PAR KVALIFIKĀCIJAS IEGUVĒJU: 

1.1.vārds: Vārds  

1.2.uzvārds: Uzvārds 

1.3.dzimšanas datums (diena/mēnesis/gads): 00.00.0000 

1.4.studenta personas kods: 000000-00000 

2.ZIŅAS PAR KVALIFIKĀCIJU:  

2.1.kvalifikācijas nosaukums: profesionālais maģistrs reliģijā, kvalifikācija – pastorālais konsultants 

2.2.galvenā studiju joma (jomas) kvalifikācijas iegūšanai: reliģijas zinātnes (teoloģija, filozofija, psiholoģija) 

2.3.kvalifikācijas piešķīrējas institūcijas nosaukums un statuss: 

Laterāna Pontifikālās Universitātes filiāle Rīgas Augstākais reliģijas zinātņu institūts, neuniversitātes tipa 

valsts akreditēta (13.12.06) ārvalstu augstskolas filiāle 

2.4.studijas administrējošās iestādes nosaukums un statuss: tas pats, kas 2.3. punktā 

2.5.mācību valoda un eksaminācijas valoda (valodas): latviešu 

3.ZIŅAS PAR KVALIFIKĀCIJAS LĪMENI:  

3.1.kvalifikācijas līmenis: profesionālais maģistra grāds, kas atbilst 5. kvalifikācijas līmenim, skat. 6.1. punktu 

3.2.oficiālais programmas ilgums, programmas apguves sākuma un beigu datums:  

2 gadi 6 mēneši nepilna laika studiju, 96 Latvijas kredītpunkti, 144 ECTS kredītpunkti, no 00.00.0000. līdz 

00.00.0000. 

3.3.uzņemšanas prasības:  

 

Laterāna Pontifikālajā Universitātē vai tās filiālēs iegūts humanitāro zinātņu grāds reliģijā vai profesionālā 

bakalaura grāds reliģijā, vai tam atbilstoša augstākā izglītība, kas iegūta Vatikāna Izglītības Kongregācijas 

atzītā mācību iestādē   

4.ZIŅAS PAR STUDIJU SATURU UN REZULTĀTIEM: 

mailto:rarzi@apollo.lv
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4.1.studiju veids: nepilna laika klātienes studijas 

 

4.2.programmas prasības:  

 apgūt studiju kursus praktiskajā teoloģijā, filozofijā, fizioloģijā, kas aplūko jaunākos sasniegumus 

pastorālās aprūpes un konsultēšanas teorijā un praksē (22 krp, 33 ECTS); 

 pētnieciskā darba, jaunrades darba, projektēšanas darba un vadībzinību studiju kursu ietvaros (14 krp, 

21 ECTS) pilnveidot zinātniski pētnieciskā darba metodoloģijas zināšanas un prasmes teoloģijā un 

pastorālajā darbā; teorētiski un praktiski apgūt pastorālās konsultēšanas, garīgās vadības un 

līdzgaitniecības metodiku, kā arī iepazīties ar pastorālā darba komunikatīvajiem un informatīvi-

tehnoloģiskajiem aspektiem; 

 pedagoģijas un psiholoģijas kursu ietvaros (14 krp, 21 ECTS) apgūt katehēzes pedagoģiju un metodiku, 

reliģijas un pastorālo psiholoģiju, kā arī citu psiholoģijas nozaru pastorālos aspektus; 

 profesionālās kvalifikācijas praksē (26 krp, 39 ECTS) attīstīt praktiskās iemaņas katehēta, ģimeņu 

pastorālā konsultanta, kapelāna un pastorālā pētnieka darbā; 

 izstrādāt un valsts pārbaudījumā aizstāvēt maģistra darbu (20 krp, 30 ECTS). 

 

4.3.programmas sastāvdaļas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*studentiem, kas ir Studentiem, kas ieguvuši profesionālo bakalaura grādu reliģijā ar kvalifikāciju filozofijas, ētikas 

un kristīgās mācības skolotājs (RARZI) vai profesionālo bakalaura grādu  teoloģijā ar kvalifikāciju katoļu priesteris 

(RTI), kā arī, ņemot vērā profesionālo darbību un kapelānu profesionālajās asociācijās izieto apmācību un pieredzi, 

ir iespējams ieskaitīt atsevišķas prakses (Katehēzes, pastorālā darba, kapelāna prakse u.c.).  

 

I. Studiju kursi, kas nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi nozares teorijā un praksē  

  krp ECTS Vērtējums  

Pastorālteoloģija II  2 3  

Garīgās dzīves teoloģija II  2 3  

Bībeles interpretācija un Bībeles teoloģija  2 3  

Dogmatikas pastorālie aspekti  2 3  

Morālteoloģijas pastorālie aspekti  2 3  

Pastorālā antropoloģija un sociālā ētika 2 3  

Personības teorijas konsultēšanā 2 3  

Ciešanu noslēpums kristīgajā skatījumā  1 1,5  

Starpreliģiju un ekumēniskais dialogs pastorālajā darbā 2 3  

Fizioloģija un psihosomatika  2 3  

Modernās valodas /vācu/itāliešu val. 3 3  

II. Pētnieciskā darba, jaunrades darba, projektēšanas darba un vadībzinību studiju kursi 

Teoloģijas metodoloģija 2 3  

Zinātniski pētnieciskās metodes pastorālajā darbā 2 3  

Seminārs pastorālajā konsultēšanā 2 3  

Pastorālā konsultēšana 2 3  

Garīgā vadība un līdzgaitniecība 2 3  

Pastorālā darba komunikācijas aspekti 2 3  

Informācijas tehnoloģiju pielietojums pastorālajā darbā 2 3  

III. Pedagoģijas un psiholoģijas studiju kursi  

Pastorālais darbs ar cilvēkiem ar īpašām vajadzībām 2 3  

Katehēzes pedagoģija un metodika 2 3  

Reliģijas psiholoģija 2 3  

Klīniskā psiholoģija 2 3  

Attīstības psiholoģija 2 3  

Sociālā psiholoģija 2 3  

Pastorālpsiholoģija 2 3  

VI. Prakse*  

Katehēzes prakse draudzē  6 9  

Pastorālā darba prakse ar saderinātajiem un ģimenēm  8 12  

Kapelāna prakse  8 12  

Pētījuma prakse  4 6  

V. Maģistra darbs  

Maģistra darbs  20 30  

Maģistra darba nosaukums: 

Vidējā svērtā atzīme: 
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4.4. atzīmju sistēma un norādījumi par atzīmju iedalījumu: 

 

Atzīme (nozīme) 
Atzīmes īpatsvars šīs programmas 

studentu vidū 

10 (izcili) X % 

9 (teicami) X % 

8 (ļoti labi) X % 

7 (labi) X % 

6 (gandrīz labi) X % 

5 (viduvēji) X % 

4 (gandrīz viduvēji) X % 

3-1(neapmierinoši) X % 

4.5.kvalifikācijas klase: Nav.  

5.ZIŅAS PAR KVALIFIKĀCIJU: 

5.1.turpmākās studiju iespējas: tiesības stāties doktorantūrā reliģijas, sociālo un izglītības zinātņu jomā. 

 

5.2.profesionālais statuss: Dod tiesības strādāt par pastorālo konsultantu/kapelānu. 

6.PAPILDINFORMĀCIJA: 

6.1.sīkāka informācija:  

Diploma pielikums ir derīgs tikai kopā ar diplomu Sērija PD E Nr. 0000 

Diploma pielikumu angļu valodā izsniedz LPU filiāle Rīgas Augstākais reliģijas zinātņu institūts. 

LPU filiāles Rīgas Augstākā reliģijas zinātņu institūta profesionālā maģistra studiju programma „reliģija” ar kvalifikāciju 

pastorālais konsultants licencēta no 26.05.2011. līdz 26. 05. 2014. 

Papildinājums punktam 3.1. 

Piektais kvalifikācijas līmenis – noteiktas nozares speciālista augstākā kvalifikācija, kas dod iespēju plānot un veikt arī 

zinātniskās pētniecības darbu attiecīgajā nozarē. 

Papildinājums punktam 4.3 

Vidējo svērto atzīmi rēķina kā ak=2/3* vidējā svērtā atzīme par pabeigtu studiju programmu+1/3* valsts pārbaudījuma 

(maģistra darba aizstāvēšana) 

Papildinājums punktam 4.5 

Netiek piešķirta. 

 6.2.papildinformācijas avoti:  

Klostera 4, Rīga, LV 1050, Latvija, tālr. +371 67223598, fakss +371 67205016, rarzi@apollo.lv 

Akadēmiskās informācijas centrs (Latvijas ENIC/NARIC), Rīga Vaļņu 2, Rīga, LV-1050 tālr. +371 67225155,  

fakss  +371 67221006 

7.PIELIKUMA APSTIPRINĀJUMS: 

7.1.datums: 00.00.0000. 

7.2.paraksts un tā atšifrējums ________________________ A. Stepanovs 

7.3.pielikuma apstiprinātāja amats: Laterāna Pontifikālās Universitātes filiāles Rīgas Augstākā reliģijas zinātņu 

institūta direktora p.i. 

7.4.zīmogs vai spiedogs. 

 

 

 

 

mailto:rarzi@apollo.lv
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8.ZIŅAS PAR AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS SISTĒMU VALSTĪ    Sk. nākamās 2 lpp. 

ZIŅAS PAR AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS SISTĒMU VALSTĪ 

Lai iegūtu tiesības iestāties augstskolā, jāiegūst 

vispārējā vidējā izglītība. Vispārējās vidējās izglītības 

un profesionālās vidējās izglītības iestāžu absolventus 

uzņem augstskolā saskaņā ar vispārīgajiem 

augstskolas uzņemšanas noteikumiem. Augstskolas 

var noteikt arī specifiskas uzņemšanas prasības 

(piemēram, noteikt, kādi mācību priekšmeti jāapgūst 

vidusskolā, lai varētu iestāties konkrētajā augstskolā 
attiecīgās studiju programmas apguvei). 

Kopējais vispārējās vidējās izglītības ilgums ir 12 

gadi. Vidusskolās ir četru virzienu programmas — 

vispārizglītojošā, humanitārā un sociālā, 

matemātikas, dabaszinātņu un tehnikas, kā arī 
profesionālā virziena programma. 

Visiem virzieniem kopīgi ir šādi obligātie priekšmeti: 

latviešu valoda, pirmā svešvaloda, otrā svešvaloda 

(mazākumtautību skolās — mazākumtautības 

valoda), matemātika, vēsture, sports, biznesa 

ekonomikas pamati, lietišķā informātika. Papildus 

minētajiem priekšmetiem katra programma ietver 

attiecīgā virziena obligātos un izvēles priekšmetus. 

Mācību gada garums ir 36 nedēļas no 1.septembra 

līdz maija beigām. Kopumā vidējās izglītības 

programmā trijos gados minimālais mācību stundu 

skaits ir 3150 stundas, maksimālais — 3780 stundas 
(30–36 stundas nedēļā). 

Lai saņemtu atestātu par vispārējo vidējo izglītību, 

jānokārto ne mazāk kā pieci eksāmeni un četras 

ieskaites. Eksāmeni jānokārto latviešu valodā, 

izglītības programmu virzienam atbilstošajā 

obligātajā mācību priekšmetā, vienā izglītības 

iestādes noteiktajā mācību priekšmetā un divos 

izglītojamā izvēlētos mācību priekšmetos. Vidējās 

izglītības programma noslēdzas ar centralizētajiem 

eksāmeniem, un uzņemšana augstskolā notiek 

atbilstoši centralizēto eksāmenu rezultātiem. 

Vispārējās vidējās izglītības standartu ietver arī 

vidējās profesionālās izglītības programmas, kuras 
ilgst četrus gadus pēc pamatizglītības ieguves. 

Izglītības shēma  

 

 

 

 

Bakalaura un maģistra grādi ir gan akadēmiskajā, gan profesionālajā 

augstākajā izglītībā. Abu veidu bakalauriem ir tiesības stāties 

maģistrantūrā, abu veidu maģistriem (tiem pielīdzinot arī maģistra 

grādus medicīnā, zobārstniecībā un farmācijā — attiecīgi sešus un 

piecus gadus ilgas studijas) — doktorantūrā. 

Akadēmiskās izglītības mērķis ir sagatavot patstāvīgai pētniecības 

darbībai, kā arī sniegt teorētisko pamatu profesionālajai darbībai. 

Akadēmiskās izglītības programmas tiek īstenotas saskaņā ar valsts 
akadēmiskās izglītības standartu. 

Bakalaura grādu zinātnes nozarē (nozaru grupā) piešķir pēc 

akadēmisko studiju pirmā posma. Bakalaura akadēmisko studiju 

programmu apjoms ir 120–160 (180–240 ECTS) kredītpunktu 

(turpmāk — KP), no tiem obligātā daļa ir ≥50KP (75 ECTS), 

obligātās izvēles daļa ir ≥20 (30 ECTS) KP, bakalaura darbs ir ≥10 

KP (15 ECTS) un brīvās izvēles daļa. Studiju ilgums pilna laika 
studijās ir seši līdz astoņi semestri. 

Maģistra grādu piešķir zinātnes nozarē vai apakšnozarē pēc 

akadēmisko studiju otrā posma. Maģistra akadēmisko studiju 

programmas apjoms ir 80 KP (120 ECTS), no kuriem ne mazāk kā 

20 KP ir maģistra darbs, programmas obligātais saturs ietver 

attiecīgās zinātņu nozares izvēlētās jomas teorētiskās atziņas (≥30 
KP) un to aprobāciju aktuālo problēmu aspektā (≥15 KP). 

Profesionālās augstākās izglītības iestādes uzdevums saskaņā ar 

pirmā un otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts 

standartiem ir īstenot padziļinātu zināšanu apguvi konkrētā darbības 

jomā, nodrošinot absolventu spēju izstrādāt vai pilnveidot sistēmas, 

produktus un tehnoloģijas un sagatavojot absolventu jaunrades, 

pētnieciskajam un pedagoģiskajam darbam attiecīgajā nozarē. 

Bakalaura profesionālo studiju programmas apjoms ir vismaz 160 KP 

(240 ECTS): vispārizglītojošie kursi (≥15 KP), nozares teorētiskie 

pamati (≥36 KP), profesionālā specializācija (≥60 KP), izvēles kursi 

(≥6 KP), prakse (≥26 KP), valsts pārbaudījums, tai skaitā noslēguma 

darbs (≥12 KP). 

Maģistra profesionālo studiju programmas apjoms ir vismaz 40 KP 

(60 ECTS): jaunākie sasniegumi nozarē, teorijā un praksē (≥7 KP), 

prakse (≥6 KP), valsts pārbaudījums, tai skaitā noslēguma darbs (≥ 

20 KP), kā arī pētniecības, projektēšanas, vadības, psiholoģijas un 
citi kursi. 

Profesionālajā augstākajā izglītībā ir ne vien bakalaura un maģistra 

programmas, bet arī citi programmu veidi: 

1)otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas, pēc 

kuru apguves iegūst CEDUC piektā līmeņa profesionālo 

kvalifikāciju. Programmu apjoms var būt vismaz 40 KP (60 ECTS) 

pēc bakalaura grāda ieguves vai vismaz 160 KP (240 ECTS) pēc 

vidējās izglītības ieguves. Programmas ietver praksi ne mazāk kā 26 

KP (39 ECTS) apjomā un valsts pārbaudījumu, tai skaitā noslēguma 
darbu vismaz 10 KP apjomā; 

2)pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības (koledžas) 

programmas, pēc kuru apguves iegūst CEDUC ceturtā līmeņa 

profesionālo kvalifikāciju. Programmu apjoms ir 80–120 KP (120–

180 ECTS), un tās pamatā ir paredzētas profesijas apguvei, taču to 

absolventi var turpināt studijas otrā līmeņa profesionālās augstākās 
izglītības programmās. 

Doktorantūra. Kopš 2000.gada 1.janvāra Latvijā tiek piešķirts viena 

veida zinātniskais grāds — doktors. Uzņemšanai doktorantūrā ir 

nepieciešams maģistra grāds. Doktora grādu iegūst, publiski aizstāvot 

doktora disertāciju. Doktora disertāciju var izstrādāt triju līdz četru 

gadu laikā doktorantūras studiju ietvaros augstskolā vai arī pēc 

atbilstoša apjoma patstāvīgu pētījumu veikšanas, strādājot augstskolā, 

zinātniskā iestādē u.c. Doktora grāda piešķiršanas kārtību nosaka 

Latvijas Zinātnes padome. Doktora grādu piešķir Latvijas Zinātnes 
padomes apstiprinātas promocijas padomes. 
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Kredītpunktu sistēma. Kredītpunkts (KP) Latvijā ir 

definēts kā vienas nedēļas pilna laika studiju darba 

apjoms. Vienam studiju gadam paredzētais apjoms 

pilna laika studijās ir 40 kredītpunkti. Pārrēķinot 

Eiropas Kredītu pārneses sistēmas (ECTS) punktos, 
Latvijas kredītpunktu skaits jāreizina ar 1,5. 

Atzīmju sistēma. Zināšanas vērtē, izmantojot 10 ballu 
vērtēšanas skalu: 

Apguves 

līmenis 
Atzīme Skaidrojums 

Aptuvenā 

ECTS 

atzīme 

ļoti augsts 10 
izcili (with 

distinction) 
A 

ļoti augsts 9 
teicami 

(excellent) 
A 

augsts 8 
ļoti labi (very 

good) 
B 

augsts 7 labi (good) C 

vidējs 6 
gandrīz labi 

(almost good) 
D 

vidējs 5 
viduvēji 

(satisfactory) 
E 

vidējs 4 

gandrīz viduvēji 

(almost 

satisfactory) 

E/FX 

zems 3–1 

negatīvs 

vērtējums 

(unsatisfactory) 

Fail 

Kvalitātes nodrošināšana. Saskaņā ar Latvijas 

normatīvajiem aktiem augstskolas var izsniegt valsts 

atzītus diplomus, ja studijas ir notikušas akreditētā 

augstskolā, akreditētā programmā un augstskolai ir 

apstiprināta satversme. Kvalitātes vērtēšana ietver 

augstskolas pašvērtējuma ziņojuma sagatavošanu un 

ekspertu novērtējumu. Ekspertu grupās no vismaz 

trim ekspertiem tikai viens var būt no Latvijas, 

pārējie (vairumā gadījumu) — no Rietumeiropas un 

citām Baltijas valstīm. Lēmumu par programmas 

akreditāciju pieņem Akreditācijas komisija, bet par 

augstskolas akreditāciju — Augstākās izglītības 

padome. Akreditācijas pirmais cikls Latvijā noslēdzās 

2001.gadā. Atkārtotiem novērtējumiem jānotiek ne 

retāk kā reizi sešos gados. 

Papildinformācija: 

1. Par izglītības sistēmu — http://www.izm.lv 

http://www.aic.lv 

2. Par augstskolu un programmu statusu – 

http://www.aiknc.lv 
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This Diploma Supplement follows the model developed by the European Commission, Council of Europe and UNESCO/CEPES. The 

purpose of the Supplement is to provide sufficient independent data to improve the international "transparency" and fair academic and 

professional recognition of qualifications (diplomas, degrees, certificates etc.). It is designed to provide a description of the nature, 

level, context and status of the studies that were pursued and successfully completed by the individual named on the original 

qualification to which this supplement is appended. It should be free from any value judgements, equivalence statements or suggestions 

about recognition. Information in all eight sections should be provided. Where information is not provided, the reason should be 

explained. 

 
DIPLOMA SUPPLEMENT 

Diploma series PD E Nr. 0000 

  

1. INFORMATION IDENTIFYING THE HOLDER OF THE QUALIFICATION: 

1.1. family name: Uzvārds 

1.2. given name: Vārds 

1.3. date of birth (day/ month/ year) 00.00.0000 

1.4. student identification code 000000-00000 

2. INFORMATION IDENTIFYING THE QUALIFICATION: 

2.1. name of qualification and title conferred (in original language) profesionālais maģistrs reliģijā, kvalifikācija – 

pastorālais konsultants 

 

2.2. main field(s) of study for the qualification  religious sciences (theology, philosophy, psychology)  

2.3. name (in the original language) and status of awarding institution Laterāna Pontifikālās Universitātes filiāle 

Rīgas augstākais reliģijas zinātņu institūts, state-accredited (13.12.2006), non-university type branch of foreign 

higher education institution  

 

2.4. name and status of institution administering studies same as in point 2.3 

2.5. language of instruction/examination Latvian 

3. INFORMATION ON THE LEVEL OF THE QUALIFICATION: 

3.1. level of qualification Professional Master’s degree in Religion, second-level higher professional education 

diploma, see p. 6.1 

 

3.2. official length of programme (years and credits), start and end date of the acquisition of the programme  

two years and six months part-time studies, 96 Latvian credit points, 144 ECTS credit points, from 00.00.0000 to 

00.00.0000 

 

3.3. access requirements BA in Religion or a Professional Bachelor’s degree in Religion obtained in the Pontifical 

Lateral University or its affiliates, or relevant higher education obtained in an educational institution 

acknowledged by the Vatican’s Congregation for Catholic Education. 

 

4. INFORMATION ON THE STUDY CONTENT AND RESULTS: 

4.1. mode of study part-time studies 

4.2. programme requirements (programme aims and planning results of studies)  

- To study practical theology, philosophy, physiology, from the point of recent achievements in theory 

and practice of pastoral care and counselling (36 credits, 54 ECTS) and optional courses in the 

related sciences(22 credits,33 ECTS) 

- To develop research methodology knowledge and skills in theology and pastoral work, creativity, 

project management and business studies; to acquire theoretical and practical knowledge and skills 

LATERĀNA PONTIFIKĀLĀS UNIVERSITĀTES FILIĀLE RĪGAS 

AUGSTĀKAIS 

 RELIĢIJAS ZINĀTŅU INSTITŪTS 

  

PONTIFICIA UNIVERSITAS LATERANENSIS 

INSTITUTUM  SUPERIUS 

SCIENTIARUM  RELIGIOSARUM  RIGENSE 

Klostera 4/M. Pils 2, Rīga, LV 1050, Latvija, tālr. +371 7223598, fakss +371 7205016, rarzi@apollo.lv, www.rarzi.lv 

mailto:rarzi@apollo.lv
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of pastoral counselling, spiritual guidance and accompaniment methods; to get acquainted with 

possibilities of communication and information technologies in pastoral work.  

- To learn pedagogy and methods of catechesis  in the studies  of education and psychology courses ; 

to study pastoral psychology, psychology of religion and pastoral aspects of other branches of 

psychology; 

- To develop practical skills for catechist, counsellor for families,  pastoral counsellor, chaplain and 

research in pastoral work during  professional qualification practise (26 credits, 39ECTS)  

-  To develop the master’s thesis and defend them at the final exam (20 credits,30 ECTS) 
4.3. programme details (units studied) and the individual grades/marks/credits obtained 

 

I. Courses that Provide Learning about the Latest Theoretical and Practical Achievements in the Field 

of Studies. (22 cp) 

Course 
Credit 

points  
ECTS Assessment 

Pastoral Theology  II   2 3  

Spiritual Life Theology  II  2 3  

Biblical Theology and Biblical Interpretation 2 3  

Pastoral Aspects of Dogmatism 2 3  

Pastoral Aspects of Moral Theology 2 3  

Pastoral Anthropology and Social Ethics 2 3  

Personality Theories in Counseling 2 3  

Secret of  Suffering in the Christian View   1 1,5  

Interreligious and Ecumenical Dialogue in the Pastoral Work 2 3  

Physiology and  Psychosomatics 2 3  

Modern languages / German 3   

II.  Courses in  Research, Creative Work, Design Work and Management   (14  cp ) 

Theological Methodology 2 3  

Scientific Research Methods in Pastoral Work 2 3  

Seminar in Pastoral Theology and Pastoral Counseling 2 3  

Pastoral Counseling 2 3  

Spiritual Guidance 2 3  

Communication Aspects of Pastoral Work 2 3  

Using Information Technologies in Pastoral Work 2 3  

III. Courses in  Pedagogy and  Psychology  (14  cp ) 

Pastoral Work with People with Special Needs 2 3  

Catechetical Pedagogy and Methodology 2 3  

Psychology of Religion 2 3  

Clinical Psychology 2 3  

Psychology of Development 2 3  

Social Psychology 2 3  

Pastoral  Psychology 2 3  

VI.  Practice  (26  cp )* 

Catechesis Practice in a Parish 6 9  

Pastoral Work  Practice with the Engaged and Families  8 12  

Chaplaincy Practice 8 12  

Practical Research 4 6  

V. Master's Thesis (20  cp ) 

Master's Thesis and Defense 20 30  

Title of the Master's Thesis: 

Weighed average grade: 

 

*Students who have obtained the professional Bachelor's degree in Religion with qualification of Philosophy, 

ethics and Christian education teacher (RARZI) or the professional Bachelor's degree in Theology with 

qualification of a Catholic priest (RTI), taking into account their professional activities, experience and the 

training at chaplaincy professional associations, can receive Credit Points for certain types of practical work 

(Catechesis, pastoral work, chaplain practices, etc.). In each separate case, the number of practice days for each 

student may be set individually. 



 247 

 

4.4. grading scheme and grade distribution guidance 

Grade 
Frequency of grade among the graduates of 

the programme in question 

10 (with distinction) X % 

9 (excellent) X % 

8 (very good) X % 

7 (good) X % 

6 (almost good) X % 

5 (satisfactory) X % 

4 (almost satisfactory) X % 

3-1(unsatisfactory) X % 

 

4.5. overall classification of the qualification (in original language) Is no. 

 

5. INFORMATION ON THE FUNCTION OF THE QUALIFICATION: 

5.1. access to further studies  access to doctoral studies in religion, social sciences and education 

5.2. professional status provides access to profession of pastoral counsellor or chaplain. 

6. ADDITIONAL INFORMATION: 

6.1. additional information  

Diploma supplement is valid exclusively with diploma series PD E Nr. 0000 

Laterāna Pontifikālās Universitātes filiāle Rīgas augstākais reliģijas zinātņu institūts Professional Master’s study 

programme in Religion, qualification – Pastoral consultant has licence from the date 26.05.2011. till 26.05.2012. 
 

Appendix for item 3.1 

The highest qualification of a specialist of a branch, with enables to plan and carry out scientific research in respective the 

respective branch. 

Appendix for item 4.3 

It is calculated: 

a = 2/3 *the average grade of courses+1/3*the grade of master’s thesis 

a = weighed average grade 

 

Appendix for item 4.5 

Is not assigned. 

6.2. further information sources  

Klostera 4, Rīga, LV-1050, Latvija, Phone: +37167223598, Fax +371 67223598, rarzi@apollo.lv, www.rarzi.lv 

Akadēmiskās informācijas centrs (Latvijas ENIC/NARIC) Academic Information Centre (Latvian ENIC/NARIC) 

Valnu iela 2 LV-1050 RigaLatvia Phone: +371 7225155 Fax: +371 7221006 E-mail: baiba@aic.lv Web site: 

http://www.aic.lv/ 

 

7. CERTIFICATION OF THE SUPPLEMENT: 

7.1. date 00.00.2000 

 

7.2. signature __________________________________ A. Stepanovs 

7.3. capacity acting director of Laterāna Pontifikālās Universitātes filiāle Rīgas augstākais reliģijas zinātņu 

institūts 

 

7.4. official stamp or seal. 

 

8. INFORMATION ON THE NATIONAL HIGHER EDUCATION SYSTEM. 

 

See next two pages 

mailto:rarzi@apollo.lv
http://www.rarzi.lv/
mailto:baiba@aic.lv
http://www.aic.lv/
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8. INFORMATION ON THE NATIONAL HIGHER 

EDUCATION SYSTEM. 

The secondary education is required for the 

admission to studies in a university/college. All 

holders of certificates and diplomas the general 

secondary education or vocational secondary 

education meet the general admission requirements. 

However, the universities/colleges are free to set 

specific admission requirements e.g. additional 

subjects that had to be taken at the school level to 

quality for admission to a particular programme. 

  

Higher education (HE) 
  

 
  

Bachelor (bakalaurs) and master (maģistrs) degrees 

are awarded in both, in academic and professional 

higher education programmes. 

The objectives of academic higher education (HE) 

are to prepare graduates for an independent research, 

as well as to provide theoretical background for 

professional activities. 

Academic programmes, leading to a bachelor degree, 

comprise 120 – 160 credits [1] : compulsory part – ≥ 

50 (75 ECTS) credits, electives ≥20 (30 ECTS) 

credits, thesis ≥10 (15 ECTS) credits, and the rest is 

left for students as free choice. Duration of full-time 

studies is 6 – 8 semesters. 

Academic programmes, leading to a master degree, 

comprise 80 (120 ECTS) credits, of which ≥ 20 (30 

ECTS) credits are allocated for thesis, compulsory 

part of the programme includes theoretical aspects of 

the specific field of scientific discipline ≥ 30 (45 

ECTS) credits and their practical application in 

solving of actual problems ≥15 (22,5 ECTS) credits . 

Academic education programmes are implemented 

according to the state standard of  academic 

education. 

The objectives of professional HE are to provide in-

depth knowledge in a particular field, preparing 

graduates for desing or improvement of systems, 

products and technologies, as well as to prepare them 

for creative, research and teaching activities in this 

field. 

Professional HE programmes, leading to a 

professional bachelor degree, are designed to ensure 

professional competence, they comprise at least 160 

(240 ECTS) credits and they consist of: general 

courses ≥20 (30 ECTS) credits, theoretical courses of 

the chosen field ≥36 (54 ECTS) credits, 

specialization courses ≥60 (90 ECTS) credits, 

optional courses ≥6 (9 ECTS) credits, practical 

placement ≥26 (39 ECTS) credits, and state 

examinations including thesis ≥12 (18 ECTS) credits. 

Professional HE programmes, leading to a 

professional master degree, comprise no less than 40 

(60 ECTS) credits: up-to-date achievements in the 

field – in theory and in practice ≥7 (10,5 ECTS) 

credits, practical placements ≥6 (9 ECTS) credits, 

state examinations including thesis ≥20 (30 ECTS) 

credits as well as research training, courses of design, 

management, psychology etc. 

Graduates of both types of the bachelor degree have 

access to master studies, graduates of the master 

degree – to doctoral studies. 

Studies in medicine, dentistry and pharmacy 

professional studies (5 and 6 year studies), are equal 

to the master degree and the graduates can continue 

their studies in doctoral level programmes. 

Apart from the programmes, leading to bachelor  and 

master degrees, there are other types of professional 

higher education programmes. 

   first-level professional HE 

(university college) programmes comprise 

80–120 (120–180 ECTS) credits and lead to 

the 4th level professional qualification. 

These programmes are targeted mainly to 

the labour market. Yet, the graduates of the 

first-level programmes can continue their 

studies in second-level professional 

programmes.  

   second-level professional HE 

programmes lead to the 5th level 

professional qualification. Such programmes 

can comprise either at least 40 (60 ECTS) 

credits for holders of the bachelor  degree or 

at least 160 (240 ECTS) credits for 

secondary school leavers. In both cases 

programmes should include a practical 

placement of at least 26 (39 ECTS) credits 

and graduation examinations including 

thesis ≥10 (15 ECTS) credits. Graduates of 

programmes including the 70 (105 ECTS) 

credits compulsory part of the bachelor 

 programme, have access to master studies.  

  

Doctoral studies 
From January 1, 2000 a single type of doctoral 

(doktors) degree is being awarded in Latvia. The 

degree of master is required for admission to doctoral 

studies. Doctoral degree is awarded after public 

defence of doctoral thesis and successfully passed 
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exams in the chosen scientific discipline. The 

doctoral thesis has to include original results of the 

research and new cognitions in the scientific 

discipline and may be a result of three to four years 

of doctoral studies at a higher education institution or 

an equivalent amount of independent research. The 

doctoral thesis may be a dissertation, assemblage of 

topically single peer reviewed publications or 

monograph. The rights to award the doctoral degree 

are delegated by decision of the Cabinet of Ministers 

to promotion councils established at the universities. 

The procedure for awarding the doctoral degree is  

controlled by the Commission of the Scientific 

Qualification. 

 

Grading system: a 10-point grading scheme for 

knowledge assessment. 

  

Quality assurance. According to the Latvian 

legislation, state-recognized degrees/diplomas may 

be awarded upon completion of an accredited 

programme in an accredited HE institution holding a 

state-approved Satversme (By-law) or college statute. 

Decisions on programme accreditation are taken by 

the Accreditation Board, while those on institutional 

accreditation – by the Higher Education Council. 

  

More information: 

1. On educational system – http://www.izm.lv; 

http://www.aic.lv; www.eurydice.org 

2. On status of programmes/institutions: 

http://www.aiknc.lv

Achieve-

ment level 
Grade Meaning 

Approx. 

ECTS 

grade 

 very high 
 10 

 izcili (with 

distinction) 
 A 

 9  teicami (excellent)  A 

 high 
 8  ļoti labi (very good)  B 

 7  labi (good)  C 

 medium 

 6 
 gandrīz labi (almost 

good) 
 D 

 5  viduvēji (satisfactory)  E 

 4 
 gandrīz viduvēji 

(almost satisfactory) 
 E/FX 

 low  3–1 
 negatīvs vērtējums 

(unsatisfactory) 
 Fail 



 


