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1. LATERĀNA PONTIFIKĀLĀS UNIVERSITĀTES FILIĀLES RĪGAS TEOLOĢIJAS 

INSTITŪTA MĒRĶI UN UZDEVUMI 

 

Laterāna Pontifikālās universitātes filiāle Rīgas Teoloģijas institūts ir augstākā mācību 

iestāde, kas sagatavo augsti kvalificētus katoļu teologus, priesterus. Institūta darbības mērķi 

ir sekojoši: 

- nodrošināt studentiem augstākās akadēmiskās un profesionālās teoloģiskās izglītības 

iegūšanu; 

- saskaņā ar Katoliskās Baznīcas Kanonisko likumu kodeksu sagatavot nākamos 

priesterus, kuri rūpēsies par Latvijas sabiedrības garīgo un tikumisko pilnveidošanu: 

- nodrošināt studentiem sagatavošanos tālākām studijām un pētniecības darbam 

teoloģijas zinātnes attīstīšanai. 

Institūta uzdevumi ir cieši saistīti ar pienākumiem, kuri sagaida tā absolventus:  

•rūpēties par Latvijas sabiedrības garīgo un tikumisko atveseļošanu, ieaudzinot cilvēkos 

tādas īpašības kā cieņu pret morālajām un tikumiskajām vērtībām, godīgumu, strādīgumu, 

atbildības izjūtu, solidaritāti, cieņu pret valsti, otru cilvēku, apziņu par nepieciešamību 

pilnveidot savu garīgo un profesionālo līmeni; 

•iepazīstināt sabiedrību ar Latvijas garīgo mantojumu, īpašu uzmanību pievēršot gandrīz 

tūkstoš gadus ilgajam kristietības, Katoļu Baznīcas, ieguldījumam Latvijas valstiskuma, 

nācijas un kultūras veidošanā; 

•dziļāk atklāt Latvijas piederību Eiropas kristīgajai kultūrai, atjaunojot mūsu sabiedrībā 

teoloģiskās izglītotības tradīciju; 

•Baznīcas sociālās mācības gaismā interpretēt sabiedrībā notiekošos procesus, veicinot 

cilvēku pilsonisko apziņu. 

Teoloģijas studijām ir dziļi personiska motivācija, kas sasaucas ar mūsu sabiedrības 

cilvēku svarīgākajām morālajām un garīgajām vajadzībām. Aptaujas liecina, ka studenti 

izvēlas mācīties LPU filiālē RTI, apzinoties savu aicinājumu - būt noderīgiem Baznīcas 

kalpošanas darbā; palīdzēt līdzcilvēkiem viņu garīgajās vajadzībās un grūtībās; palīdzēt 

bērniem un jauniešiem viņu dzīves ceļa izvēlē, dzīves norišu un likumsakarību izpratnē. 

Pilnveidojot ticības un intelektuālo dzīvi, studenti aizvien skaidrāk apzinās izvēlētās studiju 

programmas apguves nozīmi Latvijas sabiedrības pilsoniskajā un garīgajā audzināšanā.  
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2. LATERĀNA PONTIFIKĀLĀS UNIVERSITĀTES FILIĀLES RĪGAS TEOLOĢIJAS 

INSTITŪTA STRUKTŪRA UN VIETA KATOLISKAJĀ UN VALSTISKAJĀ IZGLĪTĪBAS 

SISTĒMĀ 
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 Romas katoļu teoloģiskās izglītības normas nosaka Svētais Krēsls t.i. pāvests un tās visā 

pasaulē atbilst Apustuliskajai Konstitūcijai Sapientia Christiana (kristīgā gudrība). Atbilstību 

pārrauga Katoliskās izglītības kongregācija jeb Vatikāna izglītības ministrija. Tā raugās, lai šīs 

normas ievērotu, veidojot teoloģiskās studiju programmas jebkurā katoliskajā augstākajā 

mācību iestādē pasaulē. 

 Laterāna Pontifikālo universitāte (turpmāk LPU) dibināta 1773.gadā. Patreizējo 

pontifikālās universitātes statusu tai piešķīra pāvests Jānis XXIII 1959.gadā. Laterāna 

Pontifikālā universitāte ir pilntiesīga locekle Eiropas universitāšu asociācijā un Starptautiskajā 

katolisko universitāšu federācijā. Izsmeļošas ziņas par Laterāna Pontifikālo universitāti 

atrodamas internetā: http://cms.pul.it/ 

 Rīgas Teoloģijas institūts (turpmāk RTI) tika nodibināts kā LPU filiāle ar afiliētu 

četrgadīgu programmu teoloģijā 1999.gadā. Dibinājuma ierosinātājs bija Rīgas metropolijas 

arhibīskaps. Lēmumu dibināt filiāli pieņēma LPU un to apstiprināja Katoliskās izglītības 

kongregācija. Rīgas metropolijas arhibīskaps kā moderators nodrošināja lēmuma izpildi, tas ir, 

LPU filiāles dibināšanu Latvijas Republikā. Pēc Baznīcas kanoniem viņam ir tiesības, saņemot 

LPU akceptu, nozīmēt RTI direktoru un docētājus. LPU filiāles RTI izveidošanas hronoloģiju 

un dibināšanas dokumentu kopijas skat. Pielikumā Nr. 2. 

 Četrgadīgā profesionālā bakalaura studiju programma „Teoloģija” atbilst Katoļu 

Baznīcas kanoniem - Apustuliskajai Konstitūcijai Sapientia Christiana, Katoliskās izglītības 

kongregācijas instrukcijām un LPU noteikumiem. No otras puses, studiju programma veidota 

atbilstoši spēkā esošajām Latvijas republikas normatīvo aktu prasībām - Augstskolu likumam 

un Ministru kabineta noteikumiem. Programmu ir apstiprinājusi LPU Teoloģijas fakultāte un 

licencējusi LR Izglītības un zinātnes ministrija. 

 Atbildību par RTI darbību uzņemas LPU Teoloģijas fakultāte, kas to īsteno ar 

Fakultātes padomes starpniecību. Fakultātes padome izskata RTI statūtus un nodod tos 

Katoliskās izglītības kongregācijai apstiprināšanai; izskata un apstiprina RTI atskaites; 

ierosina Katoliskās izglītības kongregācijai RTI darbības apturēšanu, ja tas izrādās nespējīgs 

realizēt savus mērķus. 

 RTI iekšējo struktūru veido RTI direktors, Filiāles padome un Direktora padome. 

Direktors koordinē un vada RTI darbību. Filiāles padome ir mācību un zinātniskās darbības 

saskaņošanas, veicināšanas un kontrolēšanas orgāns. Direktora padome, kuras sastāvā bez 

direktora ir viņa vietnieki mācību, zinātniskajā un saimnieciskajā darbā, kā arī sekretārs, 

palīdz direktoram organizēt RTI darba norisi. Detalizētāk visu šo struktūras vienību funkcijas 

aprakstītas RTI Statūtos un Nolikumā. 
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3. LATERĀNA PONTIFIKĀLĀS UNIVERSITĀTES FILIĀLES RĪGAS TEOLOĢIJAS 

INSTITŪTA STATŪTI  

 

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

 

1.1. Laterāna Pontifikalās Universitātes filiāle Rīgas Teoloģijas Institūts (turpmāk tekstā – LPU 

filiāle RTI) ir augstākās izglītības un zinātnes iestādes filiāle, kuras studiju un zinātniskās 

pētniecības virziens ir katoliskā teoloģija un pastorālais darbs Romas katoļu draudzēs.  

 

1.2. LPU filiāles RTI nosaukums citās valodās : 

- Latīņu: Institutum Theologicum Rigensis, 

- Itāļu: Istituto teologico di Riga, 

- Angļu: Theological Institute of Riga, 

- Franču: Institute théologique de Riga, 

- Vācu: Das Rigaer Theologische Institut, 

- Krievu Рижский Богословский институт. 

 

2. VĒSTURISKS APSKATS  

 

Laterāna Pontifikālā Universitāte, kuras filiāle ir Rīgas Teoloģijas Institūts, ir cieši saistīta ar 

Romas pāvesta amatu un viņa sūtību, un tāpēc to sauc par pontifikālo universitāti. Laterāna 

Pontifikālās Universitātes pirmsākumi saistās ar divām jezuītu vadītām Romas kolēģijas 

fakultātēm – Filosofijas un Teoloģijas fakultāti, kas pēc Jēzus Sadraudzības piespiedu slēgšanas 

1773.gadā nonāca tiešā pāvesta pakļautībā. Tam pateicoties Universitātes ģerbonī atrodam 

baziliku simbolu – ombrellino (kas ir baldahīns saulessarga formā) un pāvesta varas atslēgas. 

Tā atrodas teritorijā, kas pieder Vatikāna valstij. Laterāna Universitāte atrodas Romā, Vatikāna 

Valstij piederošā teritorijā. 

 

Rīgas Teoloģijas Institūts darbojas uz Rīgas Metropolijas Romas-katoļu Garīgā semināra 

bāzes. Garīgo semināru 1920.gada 3.oktobrī senajā dominikāņu klosterī Aglonā nodibināja 

Rīgas bīskaps Antonijs Springovičs. 1924.gadā, atbilstoši Latvijas Valsts un Vatikāna 

konkordātam, semināru pārcēla uz Rīgu, Lielo Altonavas ielu 6. 1938.gadā seminārs ieguva 

Latvijas Universitātes Romas-katoļu Teoloģijas fakultātes statusu ar tiesībām piešķirt 

Teoloģijas licenciāta grādu. 1940.gadā Padomju okupācija pārtrauca Latvijas Universitātes 

Teoloģijas fakultātes un Romas-katoļu Teoloģijas fakultātes darbu. 

1941. – 1945. gados Latvija atradās Vācijas okupācijā. 1943.gada 12.novembrī vācu 

ģenerālkomisārs deva atļauju nodibināt “Latvijas Universitātes Romas Katoļu Teoloģijas 

Augstskolu”. Pēc Otrā pasaules kara atjaunotā Padomju valdība 1946.gada 7.martā atļāva 

Rīgā, Katoļu ielā 14 sākt darboties katoļu Garīgajam Semināram. Neraugoties uz dažādiem 

ierobežojumiem padomju gados tas sagatavoja priesterus visai Padomju Savienībai, izņemot 

Lietuvu. 1999.gada 23.novembrī uz Rīgas Garīgā semināra bāzes izveidota Katoļu Teoloģijas 

Augstskola, kas tika afiliēta Romas Laterāna Pontifikālās Universitātes Teoloģijas fakultātei. 

2001.gada 22.novembrī Katoļu Teoloģijas Augstskola tika reģistrēta Latvijas Izglītības un 
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Zinātnes ministrijā kā Laterāna Pontifikālās Universitātes filiāle Rīgas Teoloģijas Institūts 

(reģ. nr. 3345801789). 2002.gada 4.decembrī filiālei tika izsniegta licence (Nr. 04057-1). 

 

Rīgas Teoloģijas Institūtā studē jaunieši no visām četrām Latvijas diecēzēm: Rīgas 

arhidiecēzes, Rēzeknes-Aglonas, Liepājas un Jelgavas diecēzes. Studentiem ir iespēja iegūt 

bakalaura grādu teoloģijā. 

 

3. LPU FILIĀLES RTI DARBĪBAS TIESISKAIS PAMATS  

  

LPU filiāles RTI darbības tiesiskais pamats ir: 

- Latvijas Republikas Satversme, Augstskolu likums, Izglītības likums, kā arī citi Latvijas 

Republikas likumi un normatīvie akti, kas nav pretrunā ar Baznīcas kanoniskajiem 

likumiem. 

- Vatikāna II Koncila dokumenti, Baznīcas Kanonisko tiesību kodekss, Apustuliskais 

pamudinājums „Pastores Dabo Vobis”, Apustuliskā konstitūcija “Sapientia christiana”, 

Instrukcija „Donum Veritatis” un citi Svētā Krēsla izdotie normatīvie dokumenti; 

- Latvijas Katoļu Bīskapu Konferences izdotie normatīvie dokumenti un Rīgas arhibīskapa 

rīkojumi; 

- Laterāna Pontifikālās universitātes rektora un Teoloģijas fakultātes dekāna rīkojumi. 

 

4. FILIĀLES DARBĪBAS MĒRĶI UN PAMATPRINCIPI 

 

4.1. Rīgas Teoloģijas Institūts ir teoloģijas studiju augstskola, kas kalpo Romas katoļu Baznīcai 

Latvijā un sagatavo tās draudzēm kvalificētus priesterus. Teoloģijas studijas ietver Atklāsmes 

izzināšanu ar teoloģijas zinātnei atbilstošām metodēm, atbilstoši Vatikāna II koncila 

norādījumiem un Baznīcas Maģistērija direktīvām dialogā ar vienmēr aktuālo filozofijas 

mantojumu, un ņemot vērā mūsdienu kultūru un evaņģelizācijas prasības.  

 

4.2. Savus mērķus Filiāle sasniedz mācīšanas procesā: veicot pētījumus un to rezultātus 

apkopojot zinātniskās publikācijās likumīgā brīvībā un saskaņā ar Baznīcas Maģistēriju; ar 

docentu un studentu aktīvu piedalīšanos Filiāles dzīvē; ar zinātniskām ierosmēm starpdisciplīnu 

pētījumu jomā; ar studiju semināriem, sanāksmēm, publikācijām. 

 

4.3. Filiālē tiek uzņemti kandidāti uz priesterību, kuri ir ieguvuši diplomu, kas ļauj turpināt 

studijas augstskolā, un kuru morālā uzvedība ir atbilstoša, lai jaunieti varētu uzņemt Filiālē. 

 

4.4. Ar savu didaktisko darbību Filiāle apņemas: 

- sniegt kristīgo skatījumu uz dzīvi un realitāti; 

- sniegt studentam sintētisku un organisku ieskatu teoloģijas un humanitāro zinātņu 

galvenajās disciplīnās; 

- šo disciplīnu ietvaros iepazīstināt ar zinātniskās pētniecības metodi; 

- dot iespēju studentam iegūt pontifikālo bakalaura grādu teoloģijā;  

- sagatavot kvalificētus kandidātus pastorālajam darbam Romas katoļu draudzēs Latvijā. 
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5. FILIĀLES SAIME UN PĀRVALDE 

 

Filiāli pārvalda: 

a) Moderators; 

b) Filiāles direktors; 

c) Filiāles padome; 

d) Direktora padome. 

 

6. MODERATORS 

 

Filiāles Moderators ir Rīgas arhibīskaps - Metropolīts. 

Moderatora pienākumi ir sekojoši: 

a) Filiāles direktora prezentēšana afiliējošajai Fakultātei, lai saņemtu tās apstiprinājumu, un 

sekojošā nozīmēšana. 

b) pēc LPU filiāles RTI padomes ieteikuma un afilējošās Fakultātes piekrišanas saņemšanas, 

nozīmēt amatā docētājus, piešķirt vai anulēt mandātus kanoniskajai misijai mācīt ar ticību 

vai morāli saistītās disciplīnas Romas katoliskās Baznīcas vārdā; 

c) pēc Filiāles padomes ierosinājuma prezentē afiliējošajai Fakultātei Statūtus un to izmaiņas, 

lai saņemtu tās apstiprinājumu;  

d) Filiāles docēto priekšmetu un docētāju skaita apstiprināšana. 

 

7. FILIĀLES DIREKTORS 

 

7.1. 

7.1.1. Filiāles direktors koordinē un vada Filiāles darbību. 

7.1.2. Filiāles direktoru nozīmē Moderators, iepriekš saņemot afiliējošās Fakultātes 

apstiprinājumu. Šo amatu direktors veic trīs gadus un var tikt atkārtoti apstiprināts uz 

nākamajiem trim gadiem.   

 

7.2. Filiāles direktora pienākumi ir sekojoši: 

a) pārstāvēt Filiāli; 

b) nodrošināt noteiktu Filiāles darbības norisi; kā arī Statūtu, Nolikuma un pārvaldes orgānu 

lēmumu precīzu īstenošanu; 

c) sasaukt un vadīt Filiāles padomes, Direktora padomes un pasniedzēju kolēģijas darbu; 

d) sasaukt un vadīt pasniedzēju vispārējās un sevišķās sanāksmes un prezidēt studentu 

sanāksmes; 

e) informēt personas, kurām uz to ir tiesības, par jautājumiem un lēmumiem, kuri attiecas uz 

Filiāles dzīvi, rediģējot ikgadējo un ik trīs gadu atskaiti, kas tiek sūtīta afiliējošajai 

Fakultātei. 

 

8. FILIĀLES PADOME 

 

8.1. Filiāles padome ir didaktiskās un zinātniskās darbības veicināšanas, koordinēšanas un 

kontrolēšanas orgāns. Padomes sastāvā ietilpst: 

a) Moderators;  

b) Filiāles direktors; 
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c) Garīgā semināra rektors; 

d) pamatdarbā strādājošie docētāji; 

e) papilddarbā strādājošo docētāju trīs pārstāvji; 

f) divi studentu pārstāvji; 

g) sekretārs. 

 

8.2. Papilddarbā strādājošo docētāju pārstāvji šo pienākumu veic trīs gadus; studentu pārstāvji – 

vismaz vienu gadu. 

 

8.3. Filiāles padomes pienākumi ir sekojoši: 

a) organizēt Filiāles darbību saskaņā ar tās mērķiem; 

b) Pamatojoties uz afiliējošās Fakultātes iepriekš saņemtu pozitīvu slēdzienu, noteikt studiju 

plānus, priekšmetu sarakstu, apstiprināt pasniedzēju piedāvātos kursus un programmas, 

kā arī sekretāra sagatavoto mācību gada kalendāru; 

c) izveidot komisijas specifisko jautājumu risināšanai un noteikt visu to, kas attiecas uz 

studiju un teoloģisko pētījumu veicināšanu, kā arī Filiāles lomu Baznīcas un civilajā 

dzīvē; 

d) iesniegt afiliējošajai Fakultātei pastāvīgās un īslaicīgās iniciatīvas un projektus Filiāles 

darbības pilnveidošanai; 

e) prezentēt Moderatoram par Filiāles direktoru nominēto personu; 

f) prezentēt Moderatoram par pasniedzējiem nominētās personas;  

g) prezentēt Moderatoram par sekretāru nominēto personu. 

 

8.4. Filiāles padomes locekļi uz kārtējām sēdēm pulcējas trīs reizes gadā; uz ārkārtas sēdi – 

pamatojoties uz Moderatora, Filiāles direktora vai vienas trešdaļas locekļu pieprasījumu. 

 

9. DIREKTORA PADOME 

 

9.1. Direktora padome palīdz Filiāles direktoram Filiāles vadīšanas darbā. Padomi veido: 

a) Filiāles direktors; 

b) Filiāles direktora vietnieks mācību darbā; 

c) Filiāles direktora vietnieks zinātniskajā darbā; 

d) Filiāles direktora vietnieks saimnieciskajā darbā; 

e) sekretārs. 

 

9.2. Direktora padomes pienākumi ir sekojoši: 

a) palīdzēt Direktoram organizēt Filiāles darba norisi; 

b) pārbaudīt to docētāju iesniegumus, kuri vēlas strādāt pamatdarbā, un sniegt savus 

ieteikumus Filiāles padomei; 

c) izvērtēt docētāju un studentu iesniegtās prasības un lūgumus, kā arī anonīmās aptaujas 

rezultātus; 

d) apstiprināt ikgadējo un ik trīs gadu atskaiti, ko Filiāles direktors sūta afiliējošajai 

Fakultātei; 

e) paredzētās tāmes un gada pārskatu sastādīšana Moderatoram. 
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9.3. Direktora padome tiekas regulāri, pamatojoties uz Direktora vai divu padomes locekļu 

prasību. 

 

10. PASNIEDZĒJI 

 

10.1 Pamatdarbā ir jāstrādā vismaz 50 procentiem pasniedzēju, kuri pasniedz sekojošus 

priekšmetus: Fundamentālā un dogmatiskā teoloģija, morālā un garīgā teoloģija, liturģija, 

kanoniskās tiesības, patroloģija, Baznīcas vēsture, pastorālteoloģija. Šie pasniedzēji veido 

Filiāles akadēmisko personālu.   

 

10.2.  

10.2.1. Ar pasniegšanas darbu un publikācijām pasniedzējiem ir jāveicina zinātniskais 

progress un studentu kulturālā izaugsme. 

10.2.2. Pasniedzējiem ir jāraugās, lai viņu ārpus Filiāles veiktā darbība neradītu zaudējumus 

Filiālei. 

 

10.3. 

10.3.1. Pasniedzējus, kuri ir diecēzes klēra locekļi vai Konsekrētās dzīves Institūtu un 

apustuliskās dzīves biedrību piederīgie, mācību darbam ieteic viņu bīskapi vai 

priekšnieki. 

10.3.2. Lai pildītu pasniedzēja pienākumus, viņiem no Moderatora ir jāsaņem kanoniskā 

misija vai atļauja mācīt, kad viņi iepriekš paredzētajos gadījumos ir apliecinājuši savu 

ticību. 

 

10.4. Pasniedzējs tiek atbrīvots no pasniedzēja darba tā mācību gada beigās, kura laikā sasniedz 

septiņdesmit gadu vecumu; pēc septiņdesmit gadu vecuma sasniegšanas pasniedzēju var nominēt 

par vieslektoru. 

 

10.5. Moderators var atņemt pasniedzējam kanonisko misiju vai atļauju mācīt, ja ir izrādījies, ka 

viņš nav piemērots pasniegšanas darbam. Pasniedzējam ir tiesības pārsūdzēt spriedumu saskaņā 

ar Kanonisko tiesību kodeksa normām. 

 

11. PAMATDARBĀ STRĀDĀJOŠIE DOKTORI  

 

11.1. Pamatdarbā strādājošiem doktoriem pasniegšanas darbs Institūtā ir viņu galvenais darbs. 

Šie doktori tiek iedalīti asociētajos profesoros un profesoros. 

 

11.2. 

11.2.1. Par likumīgi ievēlētu profesoru var būt pasniedzējs: 

a) ar augsta līmeņa doktrinālajām zināšanām un dzīves liecību, ar atbildības sajūtu; 

b) kuram ir doktora grāds disciplīnā, ko viņš pasniedz; 

c) kuram ir didaktiskā darba iemaņas; 

d) kuram ir vismaz trīs gadu darba pieredze Filiālē; 

e) kuram ir pētnieciskā darba iemaņas un zinātniskās publikācijas;  

f) kurš pats izsaka tādu vēlēšanos; 
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g) kurš ir brīvs no citiem, ar šo darbu nesavienojamiem pienākumiem, un kurš vairākas 

dienas nedēļā var atrasties Filiālē. 

11.2.2. Asociētais profesors var kļūt par profesoru pēc vismaz trīs darba gadiem, ņemot vērā 

viņa pasniegšanas līmeni, veikto pētījumu un zinātnisko publikāciju skaitu, prasmi 

sadarboties pasniegšanas un pētnieciskajā jomā, iesaistīšanos Filiāles dzīvē. 

11.2.3. 1. punkta a), b) un c) apakšpunktos minētie rekvizīti docentu uzņemšanai pamatdarbā, 

ar atbilstošām izmaiņām, tiek pieprasīti arī no nepilnas slodzes pasniedzējiem. 

 

11.3. Pamatdarbā strādājošos profesorus un asociētos profesorus nozīmē Moderators, 

pamatojoties uz Filiāles padomes ieteikumu un afiliējošās Fakultātes piekrišanu.  

 

11.4. Pamatdarbā strādājošs profesors un asociētais profesors tiek atbrīvots no docēšanas, ja viņš 

uzņemas jaunu ekleziālu vai laicīgu, sabiedrisku vai privātu darbu, kas, saskaņā ar Filiāles 

padomes viedokli, viņam neļauj veltīt nepieciešamo laiku un enerģiju studiju un regulāras 

pasniegšanas darbam. 

 

12. PAPILDDARBĀ STRĀDĀJOŠIE DOKTORI 

 

12.1. Papilddarbā strādājošie doktori ir docenti , kurus nozīmē uz noteiktu laiku un kuriem ir 

attiecīgi akadēmiekie grādi. 

 

12.2. Papilddarbā strādājošos docentus nozīmē Moderators, pamatojoties uz Direktora padomes 

ieteikumu un saņemot afiliētās Fakultātes apstiprinājumu. 

 

13. LEKTORI 

 

13.1. Par lektoriem var būt pasniedzēji, kuriem ir attiecīgi akadēmiskie grādi. Viņu pienākums ir 

palīdzēt pamatdarbā strādājošajiem docentiem mācīšanas darbā, eksāmenu organizēšanā, 

semināru un disertāciju vadīšanā, zinātnisko tikšanos plānošanā. 

 

13.2. 

13.2.1. Lektorus nozīmē Moderators, pamatojoties uz Direktora padomes ieteikumu, uzklausot 

Filiāles padomes viedokli un saņemot afiliētās Fakultātes apstiprinājumu. 

13.2.2. Lektorus nozīmē uz noteiktu laiku, kas izbeidzas mācību gada beigās. 

 

14. VIESLEKTORI  

 

14.1. Vieslektori ir ārštata pasniedzēji, kuri lasa lekcijas Filiālē. 

 

14.2. 

14.2.1. Vieslektorus nozīmē Moderators, pamatojoties uz Direktora padomes ieteikumu, 

uzklausot Filiāles padomes viedokli. 

14.2.2. Vieslektorus nozīmē uz noteiktu laiku, kas izbeidzas reizē ar mācību gada vai semestra 

beigām. 
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15. STUDENTI 

 

15.1. Studenti var būt klātienē studējošie un viesi: 

a) Filiāles klātienē studējošie studenti ir tie, kuri ir uzņemti augstskolā, pamatojoties uz 

diplomu, kas atļauj turpināt studijas universitātē; un kuri vēlas apmeklēt visus studiju 

plānā iekļautos priekšmetus un kārtot visus paredzētos eksāmenus, lai iegūtu 

akadēmiskos grādus. 

b) Kā viesi Filiālē ir uzņemti tie, kuri no Direktora ir saņēmuši atļauju apmeklēt vienu vai 

vairākus priekšmetus un eventuāli kārtot attiecīgos eksāmenus. 

 

15.2. Tie studenti, kuri ir noklausījušies attiecīgo stundu skaitu, taču nav nokārtojuši visus 

eksāmenus un citas paredzētās pārbaudes līdz nākamā mācību gada ziemas sesijai, ir ārpuskursa 

studenti. 

 

15.3. Studentiem ir jāzina latviešu valoda un jāizpilda arī citas prasības atbilstoši Latvijas 

likumdošanai. 

 

15.4. Studentiem, kuri uzsākuši filozofijas-teoloģijas studijas citā augstskolā un kuri vēlas 

iestāties Filiālē, Direktors, uzklausījis Direktora padomes viedokli, nosaka iestāšanās prasības, 

apmeklējamos priekšmetus un kārtojamos eksāmenus. 

 

15.5. Studentiem, kuri jau nokārtojuši diploma iegūšanai nepieciešamos eksāmenus, Direktors, 

uzklausījis Direktora padomes viedokli, pamatojoties uz studenta īstenoto programmu, nosaka, 

kādi eksāmeni var tikt ieskaitīti studiju programmā. 

 

15.6. 

15.6.1. Studenti var pulcēties sanāksmēs, lai kopīgi risinātu ar Filiāles dzīvi saistītās 

problēmas. 

15.6.2. Studentu dalību Filiāles pārvaldē īsteno studentu kopsapulce, kas darbojas saskaņā ar 

Filiāles padomes apstiprinātām normām. Kopsapulce kopā ar Filiāles vadību piedalās 

lēmumu pieņemšanā par studentu pārstāvjiem Filiāles padomē, par ko ir runa punktā 8.1. 

f). 

 

15.7. Smagu morālās kārtības vai disciplīnas pārkāpumu dēļ Direktora padome, uzklausījusi 

Filiāles padomes viedokli, var šo studentu uz laiku atstādināt no studijām vai izslēgt no Filiāles. 

Studentam saglabājas tiesības sevi aizstāvēt, kā arī iespēja pārsūdzēt spriedumu saskaņā ar 

Kanonisko tiesību kodeksa normām. 

  

16. INSTITŪTA SEKRETĀRS 

 

16.1. 

16.1.1. Institūta sekretārs ir atbildīgs par Filiāles sekretariāta darbu un lietvedību. 

16.1.2. Sekretāru nozīmē Moderators, pamatojoties uz Filiāles un Direktora padomes 

ieteikumu. Šo amatu viņš pilda trīs gadus un var tikt atkārtoti apstiprināts šajā amatā. 

 

16.2. Institūta sekretāra pienākumi ir sekojoši: 
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a) izpildīt Moderatora, Filiāles un Direktora padomes, kā arī Direktora rīkojumus; 

b) saņemt un kontrolēt studentu dokumentus, kuri saistās ar iestāšanos Filiālē un 

eksāmenu kārtošanu; 

c) glabāt oficiālos dokumentus un apstiprināt tos ar personīgo parakstu; 

d) rediģēt reģistrus un dokumentus, kuri saistās ar studentu uzņemšanu Filiālē, studentu 

kārtotajiem eksāmeniem, noklausītajiem kursiem, iegūtajiem diplomiem; 

e) sastādīt kalendāro plānu, lekciju un eksāmenu sarakstu, apliecības un atestātus; 

f) veikt sekretāra pienākumus Filiāles un Direktora padomēs. 

 

17. STUDIJU KĀRTĪBA 

 

17.1. Filiāles piedāvātā studiju programma – Svēto Rakstu, Tradīcijas un Baznīcas Maģistērija 

studijas, vienlaikus pētot vienmēr aktuālo filozofisko mantojumu un zinātnes sasniegumus, kā arī 

iepazīstot dažādu filozofiju un kultūru vērtības, aizvien padziļina studenta zināšanas par Kristus 

Noslēpumu. 

 

17.2. Četrgadīgais teoloģisko studiju kurss atbilst afiliējošās Fakultātes studiju programmai, kas 

iekļauj sevī vispārējo un fundamentālo teoloģisko formāciju, ar mērķi iegūt bakalaura grādu 

teoloģijā. 

 

17.3. No studentiem, kuri vēlas veikt četrgadīgās teoloģijas studijas, tiek pieprasīts: 

- zināšanas filozofijas pamatos un filozofijas vēsturē (antīkā, viduslaiku, jaunāko laiku, 

mūsdienu vēsture). 

- pietiekamas latviešu valodas zināšanas, lai varētu klausīties lekcijas un kārtot rakstiskos 

un mutiskos eksāmenus. 

- pietiekamas latīņu valodas zināšanas, ko apstiprina attiecīgs atestāts un/vai eksāmena 

rezultāts. Studenti, kuriem latīņu valodas zināšanas nav pietiekamas, ir jāapmeklē 

papildus latīņu valodas kurss. 

- pietiekamas zināšanas, lai varētu pareizi lasīt vienā no modernajām valodām: franču, 

angļu, vācu, itāļu. Nepietiekamu zināšanu gadījumos studentiem jāapmeklē angļu 

valodas kursi. 

- Bībeles grieķu valodas zināšanas. Studentiem, kuriem šādu zināšanu nav, četrgadīgā 

teoloģijas kursa pirmajā gadā obligāti jāapmeklē grieķu valodas kursi. 

 

17.4. Četrgadīgā teoloģijas studiju programma, ko nosaka afiliējošā Fakultāte, ir sadalīta astoņos 

semestros (četri gadi). Dažus priekšmetus (Baznīcas Vēsture, daļa no Liturģijas, Ievads Svētajos 

Rakstos, Fundamentālteoloģija, Ievads garīgās dzīves teoloģijā) students var apgūt jau divgadīgā 

filozofijas studiju posma laikā. 

Četrgadīgo teoloģijas studiju pēdējais semestris ir veltīts, galvenokārt, tēzes un gala eksāmenu 

sagatavošanai. 

 

17.5. Mācību cikla priekšmeti, saskaņā ar afiliējošās Fakultātes norādēm, tiek iedalīti: 

a) obligātie priekšmeti; 

b) obligātās izvēles priekšmeti; 

c) brīvās izvēles priekšmeti; 

d) studiju semināri un uzrakstītās disertācijas. 
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17.6. 

17.6.1. Katram studentam ir jāapmeklē lekcijas un jākārto eksāmeni obligātajos un obligātās 

izvēles priekšmetos, kā arī jāapmeklē lekcijas brīvās izvēles priekšmetos un studiju 

plānā paredzētie studiju semināri.  

17.6.2. Lekciju un semināru apmeklēšana ir atļauta tikai tiem, kuri ir uzņemti Filiālē un ir 

obligāta. 

 

18. EKSĀMENI 

 

18.1. Eksāmenus var kārtot tikai tie Filiāles studenti, kuri ir apmeklējuši kursus, kuros tiek 

pieprasīti eksāmeni. 

 

18.2. 

18.2.1. Eksāmeni notiek ziemas un vasaras sesijās; argumentētos izņēmuma gadījumos 

Direktors var atļaut kārtot eksāmenu ārpus noteiktā laika. 

18.2.2. Vērtējums tiek dots „desmit baļļu” sistēmā. 

 

18.3. 

18.3.1. Eksāmens bakalaura akadēmiskā grāda iegūšanai sastāv no rakstveida disertācijas un 

mutiskās pārbaudes, kas iekļauj disertācijas aizstāvēšanu un eksāmenu par četrgadīgajā 

teoloģijas kursā apgūtajiem priekšmetiem. Tā mērķis ir vērtēt studenta spēju veidot 

teoloģisko sintēzi, kas veidojusies iepriekšējo studiju laikā. 

 

18.3.2. Eksāmenu Komisiju bakalaura grāda iegūšanai veido: 

a) afiliējošās Fakultātes dekāns vai viņa delegāts;  

b) Filiāles direktors; 

c) disertācijas darba vadītājs; 

d) divi Direktora nominēti pasniedzēji, no kuriem viens veic disertācijas oponenta 

funkcijas. 

18.3.3. Beigu atzīmi veido pabeigto studiju atzīme 50%, tēzes fundamentālajā-dogmatiskajā 

teoloģijā, morālteoloģijā, Svētajos Rakstos (25%) un rakstveida disertācija (25%). 

 

19. BIBLIOTĒKA 

 

19.1. Filiāles studentiem un pasniedzējiem ir pieejama Rīgas Garīgā semināra bibliotēka. 

 

19.2. Filiāles Direktora padome piedalās minētās bibliotēkas darbā un saskaņā ar vajadzībām, 

plāno jaunu grāmatu iegādi. 

 

20. RTI ĪPAŠUMS, FINANSES UN SAIMNIECISKĀ DARBĪBA 

 

LPU filiāles RTI darbības materiāli-tehnisko bāzi nodrošina Rīgas Garīgais seminārs uz 

abpusējas vienošanās pamata ar Rīgas Teoloģijas institūtu. 
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21. FILIĀLES DARBĪBAS IZBEIGŠANA 

 

Lēmumu par LPU filiāles RTI reorganizāciju vai darbības izbeigšanu ierosina Moderators vai 

afiliājošā Fakultāte. Lēmumu apstiprina Svētā Krēsla Katoliskās izglītības kongregācija. 

 

22. BEIGU NORĀDES 

 

22.1. Izmaiņas šajos Statūtos, ko pieņem Moderators, ir jāiesniedz afiliējošai Fakultātei 

apstiprināšanai. 

 

22.2. Neskaidrību vai šajos Statūtos neaplūkotajos gadījumos tiek piemērotas Kanonisko tiesību 

kodeksa normas. 

 

22.3. Šie Statūti stājas spēkā brīdī, kad saņem Katoliskās Izglītības kongregācijas un Moderatora 

apstiprinājumu. 
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4. LATERĀNA PONTIFIKĀLĀS UNIVERSITĀTES FILIĀLES RĪGAS TEOLOĢIJAS 

INSTITŪTA NOLIKUMS 

 

 

1. DARBĪBAS MĒRĶIS, UZDEVUMI UN PAMATPRINCIPI 

 

1.1. LPU filiāles RTI darbības mērķis ir dot iespēju studentiem, kas gatavojas uz priestera 

kalpošanu Romas katoļu Baznīcā Latvijā  iegūt augstāko profesionālo un akadēmisko 

izglītību, lai viņi varētu iesaistīties aktīvā Evaņģēlija izplatīšanā, atbildot uz 

mūsdienu izaicinājumiem. 

 

1.2. LPU filiāles RTI uzdevumi ir: 

a) sagatavot Romas katoļu priesterus radošam pastorālam darbam Latvijas draudzēs; 

b) sagatavot priesterus vispusīgai kalpošanai Baznīcā un sabiedrībā; 

c) organizēt priesteru tālākizglītību; 

d) veikt zinātniskus pētījumus dažādās teoloģijas nozarēs. 

 

 LPU filiāle RTI organizē izglītību un zinātniskos pētījumus, kas tiek veikti leģitīmā 

brīvībā, ieklausoties Dieva Vārdā un uzticībā Baznīcas – īpaši Pāvesta – maģistērijam. Filiāle 

aktīvi iesaista akadēmisko personālu un studējošos Rīgas Teoloģijas Institūta dzīvē, veicinot 

iniciatīvu pētījumos, organizējot konferences un sagatavojot publikācijas un mācību materiālus 

atbilstoši Institūta mērķim. 

 Mērķa sasniegšanai LPU filiāle RTI vēlas cieši saistīt zinātnisko darbību, studijas, 

garīgās dzīves padziļināšanu, arvien patiesāku savstarpējo attiecību veidošanu, iesaistīšanos 

Baznīcas dzīvē un atvērtību uz mūsdienu cilvēku jautājumiem. 

 

2. ATTIECĪBAS AR LATERĀNA PONTIFIKĀLO UNIVERSITĀTI UN DIBINĀTĀJU 

LATVIJAS REPUBLIKĀ 

 

2.1. LPU filiāle RTI ir pakļauta: 

a) Laterāna Pontifikālās universitātes Teoloģijas fakultātei, kura ir LPU filiāles RTI 

atbalsta Fakultāte. Šādā veidā Rīgas Teoloģijas Institūta LPU filiāle RTI pastāv kā 

Laterāna Pontifikālās universitātes filiāle; 

b) Dibinātājam un Moderatoram Latvijas Republikā – Rīgas arhibīskapam – 

Metropolītam; 

c) Svētā Krēsla Katoliskās Izglītības kongregācijai, kuras pārraudzībā atrodas visas 

izglītības iestādes Romas katoļu Baznīcā. 

 

2.2. Laterāna Pontifikālās universitātes Teoloģijas fakultāte 

2.2.1. Laterāna Pontifikālās universitātes Teoloģijas fakultāte (turpmāk tekstā – Fakultāte) 

ir Rīgas Teoloģijas Institūta atbalsta Fakultāte. Atbildību par Rīgas Teoloģijas 

Institūtu Fakultāte īsteno ar Fakultātes dekāna un ar Fakultātes padomes ieceltās 

docētāju komisijas starpniecību. Viņu pienākumi ir noteikti šajā nolikumā. 
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2.2.2. Fakultātes padome: 

a) pieņem LPU filiāles RTI statūtu projektu un tā iespējamās izmaiņas, un nodod to 

tālāk Svētā Krēsla Katoliskās izglītības kongregācijai apstiprināšanai; 

b) izskata ikgadējo atskaiti, ko LPU filiāles RTI direktors iesniedz par iestādes darbību; 

c) izskata un apstiprina LPU filiāles RTI iesniegto atskaiti par  trīs gadu darbību, kas 

tālāk Fakultātei jāiesniedz Svētā Krēsla Katoliskās izglītības kongregācijā; 

d) saskaņojot ar Svētā Krēsla Katoliskās izglītības kongregāciju, ierosina apturēt RTI 

darbību, ja tas izrādās nespējīgs sasniegt savus mērķus; 

e) apstiprina docētājus iecelšanai amatā vai paaugstināšanai; 

f) pārbauda LPU filiāles RTI LPU filiāles RTI struktūras, finansu resursu un materiālās 

bāzes atbilstību. 

 

2.3.  Moderators (sk. Statūti n. 6) 

2.3.1. LPU filiāles RTI moderators - vadītājs ir Rīgas arhibīskaps. 

 

2.3.2. Moderatoram ir tiesības: 

a) iecelt amatā LPU filiāles RTI direktoru pēc LPU filiāles RTI padomes ieteikuma un 

afiliējošās Fakultātes piekrišanas saņemšanas; 

b) Direktora vietnieku un sekretāra nozīmēšana;  

c) Ārkārtas administratīvo aktu noteikšana; 

d) mācību gada kalendāra apstiprināšana; 

e) paredzētās tāmes un gada pārskatu apstiprināšana. 

 

3. LPU FILIĀLES RTI VADĪBA UN STRUKTŪRA 

 

3.1. LPU filiāles RTI struktūru veido: 

a) filiāles direktors; 

b) filiāles padome; 

c) direktora padome; 

d) direktora vietnieks mācību darbā; 

e) direktora vietnieks zinātniskajā darbā; 

f) direktora vietnieks saimnieciskajā darbā; 

g) sekretārs – lietvedības un arhīva vadītājs. 

 

3.2. LPU filiāles RTI direktors  

Filiāles direktora pienākumi ir sekojoši: 

a) pārstāvēt Filiāli; 

b) nodrošināt noteiktu Filiāles darbības norisi; kā arī Statūtu, Nolikuma un pārvaldes 

orgānu lēmumu precīzu īstenošanu; 

c) sasaukt un vadīt Filiāles padomes, Direktora padomes un pasniedzēju kolēģijas darbu; 

d) sasaukt un vadīt pasniedzēju vispārējās un sevišķās sanāksmes un prezidēt studentu 

sanāksmes; 

e) informēt personas, kurām uz to ir tiesības, par jautājumiem un lēmumiem, kuri attiecas 

uz Filiāles dzīvi, rediģējot ikgadējo un ik trīs gadu atskaiti, kas tiek sūtīta 

afiliējošajai Fakultātei. 
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3.3. LPU filiāles RTI padome (turpmāk - Filiāles padome) 

3.3.1. Filiāles padome ir RTI didaktiskās un zinātniskās darbības veicināšanas, 

koordinēšanas un kontrolēšanas orgāns. Padomes sastāvā ietilpst: 

a) Moderators 

b) LPU filiāles RTI direktors; 

c) Semināra rektors; 

d) pamatdarbā strādājošie docenti; 

e) papilddarbā strādājošo pasniedzēju trīs pārstāvji; 

f) divi studentu pārstāvji; 

g) sekretārs. 

 

3.3.2. Papilddarbā strādājošo pasniedzēju pārstāvji šo pienākumu veic trīs gadus; studentu 

pārstāvji - vismaz vienu gadu. 

 

3.3.3. LPU filiāles RTI padomes pienākumi ir sekojoši: 

a) Pamatojoties uz afiliējošās Fakultātes iepriekšēju pozitīvu slēdzienu, noteikt studiju 

plānus, priekšmetu sarakstu, apstiprināt pasniedzēju piedāvātos kursus un 

programmas, kā arī sekretāra sagatavoto mācību gada kalendāru; 

b) izveidot komisijas specifisko jautājumu risināšanai un noteikt visu to, kas attiecas uz 

studiju un teoloģisko pētījumu veicināšanu, kā arī LPU filiāles RTI lomu Baznīcas 

un civilajā dzīvē; 

c) izteikt viedokli attiecībā uz docētāju nozīmēšanu 

d) Piedalīties RGS bibliotēkas darbā, plānojot bibliotēkas fonda veidošanu. 

 

3.4. Direktora padome  

3.4.1. Direktora padome palīdz LPU filiāles RTI direktoram vadīšanas darbā. Padomi veido: 

a) LPU filiāles RTI direktors; 

b) direktora vietnieks mācību darbā; 

c) direktora vietnieks zinātniskajā darbā; 

d) direktora vietnieks saimnieciskajā darbā; 

e) sekretārs. 

 

3.4.2. Direktora padomes pienākumi ir sekojoši: 

a) palīdzēt Direktoram organizēt LPU filiāles RTI darba norisi; 

b) pārbaudīt to docentu iesniegumus, kuri vēlas strādāt pamatdarbā, un sniegt savus 

ieteikumus LPU filiāles RTI padomei; 

c) izvērtēt docentu un studentu iesniegtās prasības un lūgumus, kā arī anonīmās 

aptaujas rezultātus; 

d) apstiprināt ikgadējo un ik trīs gadu atskaiti, ko LPU filiāles RTI direktors sūta 

afiliējošajai Fakultātei; 

e) paredzētās tāmes un gada pārskatu sastādīšana Moderatoram. 

 

3.5. Direktora vietnieks mācību darbā atbild par: 

a) studentu darba kārtību lekcijās; 

b) mācību saraksta veidošanu un izmaiņām tajā; 

c) prakses nozīmējumiem un izvērtējumiem; 
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d) studentu uzņemšanu un pārrunu organizēšanu. 

3.6. Direktora vietnieks zinātniskajā darbā atbild par: 

a) pasniedzēju ārpuslekciju darbu un konsultāciju sniegšanu studentiem; 

b) studentu bakalaura un kursa darbiem; 

c) pasniedzēju un studentu zinātnisko darbu izstrādi un publicēšanu; 

d) filiāles akadēmisko aktivitāti. 

 

3.7. Direktora vietnieks saimnieciskajā darbā atbild par: 

a) materiāli tehniskās bāzes nodrošinājumu mācību darbam; 

b) finansiālo lietu kārtošanu atbilstoši vienošanās līgumam ar RGS; 

c) infrastruktūras attīstību un remontiem; 

d) darba drošības ievērošanu. 

 

3.8. Sekretārs – lietvedības un arhīva vadītājs atbild par: 

a) LPU filiāles RTI sekretariāta darbu un lietvedību; 

b) stingrās uzskaites dokumentu glabāšanu; 

c) imatrikulāciju un eksmatrikulāciju. 

 

4. PERSONĀLS  

 

4.1. LPU filiāles RTI personālsastāvu veido: 

a) akadēmiskais personāls; 

b) vispārējais personāls; 

c) pilna laika studējošie.  

 

4.2. LPU filiāles RTI akadēmiskais personāls: 

a) profesori, asociētie profesori; 

b) docenti; 

c) lektori. 

 

4.2.1. LPU filiāles RTI akadēmiskais personāls veic zinātniskos pētījumus, piedalās studējošo 

izglītošanā, kā arī kopīgi ar attiecīgo nozaru speciālistiem izstrādā studiju 

programmas un organizē to izpildi. 

 

4.2.2. LPU filiāles RTI akadēmiskais personāls tiek iecelts amatā Statūtos un šajā Nolikumā 

noteiktajā kārtībā, atbilstoši Augstskolu likumam un Apustuliskajā konstitūcijā 

“Sapientia christiana” un pielikumā “Ordinationes” izteiktajām prasībām, ņemot vērā 

LPU filiāles RTI mērķus. 

 

4.2.3. Lai kāds tiktu iecelts Profesora vai asociētā profesora amatā: 

a) kandidātam jāizceļas ar plašām zinībām, dzīves piemēru un atbildības sajūtu; 

b) viņam nepieciešams doktora grāds attiecīgajā nozarē un, lai kļūtu par profesoru, ne 

mazāk kā triju gadu darba pieredze asociēta profesora vai profesora amatā; 

c) viņš ir pierādījis savas spējas zinātniskajos pētījumos ar publikācijām; 

d) viņš ir pierādījis atbilstošās pedagoģiskās spējas; 
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e) viņam jāstrādā LPU filiāles RTI pamatdarbā vismaz uz pusslodzi, docējot 

pamatpriekšmetus vai priekšmetus, kas raksturīgi LPU filiālei RTI. 

 

4.2.4. Lai ieceltu docenta un lektora amatā: 

a) kandidātam jāizceļas ar atbilstošām zinībām, dzīves piemēru un atbildības sajūtu; 

b) viņam nepieciešams maģistra grāds attiecīgajā disciplīnā (docentiem – doktora 

grāds) vai, ja docē profila priekšmetus profesionālo studiju programmās, atbilstoši 

Augstskolu likumam – attiecīgs praktiskā darba stāžs un augstākā izglītība bez 

zinātniskā grāda; 

c) viņam jāpierāda atbilstošās pedagoģiskās spējas; 

d) viņam uztic kāda priekšmeta docēšanu uz noteiktu laiku. 

 

4.2.5. Docētājiem, kuri pasniedz ar ticību vai morāli saistītās disciplīnas (iepriekš pieprasot 

“professio fidei”), jāsaņem no Moderatora kanoniskā misija mācīt ticības un morāles 

lietas Romas katoļu baznīcas vārdā. 

 

4.2.6. Docētājs var tikt abrīvots no darba Latvijas Republikas likumos un citos tiesību aktos 

noteiktajā kārtībā, ja Moderators atsauc “missio canonica” vai “venia docenti” atļauju 

doktrīnas, morāles vai disciplīnas motīvu dēļ. “Missio canonica” vai “venia docenti” 

atļaujas atsaukšana ir iespējama tikai pēc pārrunām starp Direktoru un docētāju, kuram 

ir nodrošinātas tiesības aizstāvēties un tiesības pārsūdzēt lēmumu saskaņā ar Baznīcas 

Kanonisko tiesību kodeksu. 

 

4.3. LPU filiāles RTI vispārējais personāls ir administratīvais personāls: 

a) LPU filiāles RTI direktors; 

b) direktora vietnieks mācību darbā; 

c) direktora vietnieks zinātniskajā darbā; 

d) direktora vietnieks saimnieciskajā darbā; 

e) sekretāre – lietvedības un arhīva vadītāja 

f) bibliotēkas vadītājs. 

 

4.3.1. Vispārējo personālu var pieņemt darbā Latvijas Republikas likumos un citos tiesību 

aktos noteiktajā kārtībā. 

 

4.3.2. LPU filiāles RTI personāls ir tiesīgs piedalīties vadības un pārvaldes lēmumu 

izstrādāšanā, vēlēt un tikt ievēlētam LPU filiāles RTI vadības un pārvaldes institūcijās, 

kā arī  noteiktā kārtībā izmantot LPU filiāles RTI infrastruktūru. 

 

4.3.3. LPU filiāles RTI personāls ir atbildīgs par savu pienākumu veikšanu. 

 

4.3.4. LPU filiāles RTI vadība rūpējas par personāla darba un studiju apstākļiem, veselību 

un atpūtu, kā arī dod iespēju paaugstināt kvalifikāciju. 

 

4.4. LPU filiālē RTI studējošie 

4.4.1. LPU filiālē RTI var studēt ikviens, kas ieguvis vidējo vispārējo izglītību un izpildījis 

attiecīgās studiju programmas uzņemšanas noteikumu prasības. 
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4.4.2. LPU filiālē RTI studējošie ir tiesīgi: 

a) izvēlēties studiju programmu; 

b) apgūt augstskolas piedāvātās studiju programmas; 

c) izmantot augstskolas telpas, bibliotēkas, iekārtas un aparatūru; 

d) noteiktā kārtībā pārtraukt un atsākt studijas; 

e) studiju laikā mainīt studiju programmu, izvēloties to citā augstskolā, fakultātē; 

f) saņemt informāciju visos jautājumos, kas tieši saistīti ar viņu studijām; 

g) brīvi paust un aizstāvēt savas domas un uzskatus. 

 

4.4.3. LPU filiālē RTI studējošo pašpārvaldes orgāns ir studentu kopsapulce. 

 

5. STUDIJU NORISE, PĀRBAUDES FORMAS UN DIPLOMI 

 

5.1. LPU filiāle RTI īsteno studiju programmas, ko apstiprinājusi Fakultāte un licencējusi 

Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija. Studiju programmu reglamentē speciāls 

dokuments – studiju satura un realizācijas apraksts, kas: 

a) nosaka prasības uz iepriekšējo izglītību; 

b) nosaka konkrētās programmas īstenošanas mērķi, uzdevumus un plānotos rezultātus, 

piedāvātās izglītības saturu, programmu obligātās, obligātās izvēles un izvēles daļas 

apjomus, to apguves laika sadalījumu, iegūstamās vērtēšanas kritērijus, pārbaudes 

formas un kārtību; 

c) ietver pārējo informāciju atbilstoši Latvijas republikas normatīvajiem dokumentiem. 

 

5.2. Atbilstoši LPU filiāles RTI mērķim un uzdevumiem, pamatprogramma ir profesionālā 

bakalaura “teoloģija” studiju programma, kas ļauj iegūt priestera darbam atbilstošu 

kvalifikāciju. Laterāna Pontifikālā universitāte izdod bakalaura diplomu teoloģijas zinātnē.  

 

5.3. Studiju norise un pārbaudes formas tiek precizētas LPU filiāles RTI padomes apstiprinātā 

studiju programmu dokumentos un iekšējās kārtības noteikumos. 

  

6. NOLIKUMA PIEŅEMŠANAS UN GROZĪŠANAS KARTĪBA 

 

6.1. Nolikumu pieņem un grozījumus tajā izdara LPU filiāles RTI padome, kurā kā balsstiesīgi 

locekļi tiek uzaicināti visi docētāji. 

 

6.2. Nolikumu apstiprina Moderators. 
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5. IZGLĪTĪBAS IESTĀDI RAKSTUROJOŠIE KVANTITATĪVIE RĀDĪTĀJI 
 

5.1. Ziņas par studējošajiem 

  

 5.1.1. Studiju programmas un studējošo skaits 

RTI realizē vienu programmu – profesionālā bakalaura studiju programmu „Teoloģija”. 

No licences saņemšanas brīža 2002.gada 4.decembrī, studiju programmā „Teoloģija” studējuši: 

2002./2003. studiju gadā – 22 studenti 

2003./2004. studiju gadā – 21 studenti 

2004./2005. studiju gadā – 24 studenti 

2005./2006. studiju gadā - 18 studenti 

2006./2007. studiju gadā – 14 studenti 

 

 5.1.2. Bakalaura grādu vai profesionālo kvalifikāciju ieguvušo īpatsvars no 1. kursā 

imatrikulēto skaita 

Laikā no 2002.gada 4.decembra līdz 2006.gada 7.septembrim RTI 1. kursā tika imatrikulēti 26 

studenti. Šajā laikā bakalaura grādu ieguva 11 studenti. Studenti, kuri šai laikposmā ir ieguvuši 

kvalifikāciju „Katoļu priesteris”, procentuāli ir 61% no pirmajā kursā imatrikulēto studentu 

kopskaita. Bet bakalaura grādu ieguvuši 39 procenti no pirmajā kursā imatrikulētajiem studentiem. 

 

 5.1.3. Eksmatrikulēto studējošo skaits 

Iepriekš minētajā laika periodā eksmatrikulēti: 

2002./2003. studiju gadā: - 

2003./2004. studiju gadā: 3 

2004./2005. studiju gadā: 3 

2005./2006. studiju gadā: 1 

2006./2007. studiju gadā: 2 

 

5.2. Akadēmiskais personāls 

 Kopējais pasniedzēju skaits: Profesionālās bakalaura studiju programmas “Teoloģija” 

kursus nodrošina 14 docētāji.  

 Personu skaits, kurām ir doktora grāds vai habilitētā doktora grāds: 6 personas 

 Personu skaits, kurām ir maģistra vai licenciāta grāds: 8 personas 
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Pasniedzēju skaits, kuri māca pamatpriekšmetus: 10 

No tiem pamatdarbā – 5 

  papilddarbā - 5 

 

Akadēmiskā personāla saraksts 

N. 

p.k. 

Uzvārds, 

vārds 

Ieņema

-mais 

amats 

Izglītība Zinātnis-

kais grāds 
Slodze, 

statuss 

Pasniedzamie 

kursi 

DOKTORI 

1. Jalinskis Juris  Asoc. 

Profesors 

Pontifikālā Svētā 

Krusta Univeristāte 

(Romā)  

Dr.Jur. 

Can. 

Pamat-

darbs 

Morālteoloģija  

Kanoniskās 

tiesības 

2. Jerumanis 

Paskals-

Marija  

Docents 
Luvenas 

Katoliskās 

universitātes 

filozofijas, 

teoloģijas studijas 

(Beļģija); 

Frīburgas 

universitātes 

teoloģijas fakultāte 

(Šveicē) 

Dr.Theol. Papild-

darbs 

Ievads J.D. 

grāmatās 

J.D.ekseģēze 

Baznīcas 

sociālā mācība 

Ievads Bībeles 

interpretācijā 

Bībeles 

teoloģija 

Bībeles 

kultūrvide 

3. Kalvāne 

Skaidrīte  

Docents 
Latvijas 

Universitāte, 

filoloģijas 

fakultāte, LU 

teoloģijas fakultāte 

Dr.Philol. Papild-

darbs 

Latvijas 

kultūras vēsture 

Angļu val.  

4. Kļaviņš Pauls  Profesors 
Amerikas Katoļu 

Universitāte, 

Wash. DC 

Dr.Theol. Pamat-

darbs 

Dogmātiskā 

teoloģija 

Pastorālteolo-

ģija 

Liturģija 

Studiju 

seminārs 

5. Priede Andris  Docents 
Latvijas mākslas 

akadēmija, 

Pontifikālā 

Gregora 

universitāte, 

baznīcas vēstures 

fakultāte (Romā) 

Dr. Hist. 

Eccl. 
Papild-

darbs 

Baznīcas 

vēsture 

Homilētika 

Patroloģija 

Pasaules 

reliģiju vēsture 

Kristīgās 

mākslas vēsture 

Metodoloģija 
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6. Priede Jānis  Docents 
Rīgas Medicīnas 

institūts, 

Pontifikālā Bībeles 

institūta Bībeles 

fakultāte; 

Pontifikālā 

Gregora 

universitāte, teol. 

fak. 

Dr.Theol. Papild-

darbs 

V.D.ekseģēze 

LICENCIĀTI UN MAĢISTRI 

1. Cakuls Edgars Lektors 
Pontifikālās 

teoloģijas 

fakultātes 

Teresianum filiāle 

Francijā 

Lic.Theol. Pamat-

darbs 

Fundamentāl-

teoloģija 

2. Justs Antons Lektors 
Franz Jozeph 

Universitāte, 

Innsbruck, Austria; 

Amerikas Katoļu 

Universitāte, 

Wash. DC 

Lic.Theol. 

Lic.Phil. 
Papild-

darbs 

Filozofijas 

vēsture 

Teodiceja 

3. Kravalis 

Andris  

Lektors 
Pontifikālās 

teoloģijas fakulātes 

Teresianum filiāle 

Francijā 

Lic.Theol. Papild-

darbs 

Garīgās dzīves 

teoloģija 

Liturģiskā 

dziedāšana 

4. Krištapovičs 

Arturs 

Lektors 

Pastorālā

s prakses 

vadītājs 

Latvijas 

Universitāte, 

Vēstures un 

filozofijas fakultāte 

Mag. Hist. Pamat-

darbs 

Pastorālā 

prakse 

 

5. Liepa Ausma  Lektors 
Latvijas 

Universitāte, 

Vēstures un 

filoloģijas fakultāte 

Mag. 

Philol. 
Papild-

darbs 

Angļu valoda 

6. Plaudis Jānis  Lektors 
Latvijas 

Universitāte 

Mag. 

Philol. 
Papild-

darbs 

Latīņu valoda 

Grieķu valoda 

7. Szyrszen 

Kszysztof 

Lektors 
F. Šopēna 

Mūzikas akadēmija 

Varšavā; 

Latvijas Mūzikas 

akadēmija Rīgā 

Mag. Mus. Papild-

darbs 

Poļu valoda 

8. Šembele 

Anita 

Lektors 
Pontifikālā Urbāna 

universitāte Romā 

Mag. Sc. 

Rel. 
Pamat-

darbs 

Baznīcas 

vēsture 

RTI akadēmiskā personāla zinātniskās biogrāfijas (sk. PIELIKUMS Nr. 4) 
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Dokumenti, kas apliecina akadēmiskā personāla kvalifikāciju, iegūtos grādus un darba attiecības 

ar RTI (diplomu kopijas un darba līgumi) atrodas personu lietās sekretariātā.  

 

5.3. Studiju finansējums 
 

 Saskaņā ar Rīgas Garīgā semināra rektora A.Justa 2000.gada 10.janvāra lēmumu (sk. 43.lpp.) 

un 2002.gada 1.augustā noslēgto vienošanos starp Rīgas Garīgo semināru un Rīgas Teoloģijas 

institūtu (sk. 44.lpp.), Rīgas Garīgais seminārs uzņemas pilnīgu Rīgas Teoloģijas institūta darba 

finansiālo nodrošinājumu. Līdz ar to, Rīgas Teoloģijas institūts nav reģistrēts Uzņēmumu reģistrā un 

finansiālās saistības ar Valsts ieņēmumu dienestu ir tikai Rīgas Garīgajam semināram.  

 

5.4. RTI infrastruktūras nodrošinājums un materiāli tehniskā bāze 

 

 5.4.1. Infrastruktūras nodrošinājums  

 LPU filiāle Rīgas Teoloģijas institūts (sākumā Rīgas Teoloģijas Augstskola) izveidojās 

1999.gadā uz Rīgas Garīgā semināra bāzes. Rīgas garīgais seminārs palika kā jaunizveidotās filiāles 

finansējuma un materiālā nodrošinājuma garants. Līdz ar to, LPU filiāles RTI studiju finansējums un 

materiāli-tehniskais nodrošinājums pamatojas uz savstarpējo vienošanos, kas noslēgta starp Rīgas 

Garīgo semināru un Rīgas Teoloģijas institūtu. Saskaņā ar šo vienošanos RGS atļauj RTI izmantot 

ēku Katoļu ielā 16, slēdz darba līgumus ar RTI pasniedzējiem, nodrošina pasniedzējus un studentus 

ar sadzīve pakalpojumiem. Materiāli-tehniskais nodrošinājums ir pietiekams un atbilstošs studiju 

programmas īstenošanai. Ēka ir atbilstoša studiju vajadzībām, RTI rīcībā ir telpas ar kopējo platību 

2880 m², tai skaitā: 

 auditorijas 285,5 m2 

 bibliotēka un lasītavas 289,6 m2 

 kapela un sakristeja 138,6m2 

 kafejnīca 132m2 

 medicīniskās aprūpes telpas 43m2 

 docētāju un studentu viesnīca 843m2 

 sporta telpa 55,5 m
2
  

 Studiju auditorijas ir iekārtotas atbilstoši mūsdienu prasībām, nodrošinot tās ar normām 

atbilstošu apgaismes tehniku, tāfelēm utt. Ir izveidota mūsdienīga datortelpa ar interneta 

pieslēgumu, kas tiek izmantota studentu un docētāju patstāvīgajam darbam. Studentu rīcībā ir  

 10 datori ar INTERNET pieeju 

 10 diaprojektori 

 4 kopējamās mašīnas 

 TV 
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 Videoprojektors 

 2 videomagnetofoni 

 2 elektroniskās ērģeles 

 2 fisharmonijas 

 3 klavieres. 

Studijas ir nodrošinātas ar nepieciešamajiem bibliotēkas fondiem, kuros ir  

 22000 grāmatu pamatfondā; 

 1500 grāmatas lasītavā; 

 11500 līdz 1900.gadam izdoto grāmatu; 

 15000 periodisko izdevumu. 

 Bibliotēkas fondi tiek regulāri papildināti ar pedagoģijas un mācību metodikas grāmatām, 

izziņu literatūru latviešu valodā un svešvalodās. Bibliotēkā ir daudz senu, vērtīgu izdevumu un 

bibliogrāfisku retumu.  

Grāmatas un žurnāli ir sakārtoti UDK sistēmā, informāciju par grāmatām var iegūt datu bāzē 

LIBER. 

 

 5.4.2. Ziņas par nodrošinājumu ar apkalpojošo personālu 

 Ņemot vērā ciešo teritoriālo saistību un savstarpējo vienošanos, Rīgas Teoloģijas institūts 

izmanto Rīgas Garīgā semināra apkalpojošo personālu: saimniecisko administratori, bibliotekāri, 

grāmatvedi, šuvēju, veļas mazgātāju, virtuves darbiniekus, apkopējas un remonta-tehniskos 

darbiniekus. 

 

 5.4.3. Ziņas par studējošo atpūtas un sadzīves apstākļiem, finansiālais atbalsts studējošajiem 

 Rīgas Teoloģijas institūta mācības un sadzīvi pilnībā uztur Latvijas katoļu Baznīca ar Rīgas 

Garīgā semināra starpniecību. Studentiem ir nodrošināta bezmaksas izglītība, dienesta viesnīcas 

izmantošana un ēdnīcas pakalpojumi. Uz mācību iestādes rēķina notiek arī ārsta konsultācijas un 

zāļu iegādes saslimšanas gadījumos. Studentiem ir pieejama bezmaksas veļas mazgāšana, par daļēju 

apmaksu ir pieejami šuvējas pakalpojumi. Pirmā kursa studentu priesteru tērpa iegāde notiek uz 

mācību iestādes rēķina. 

  Tuvākajā nākotnē Rīgas Teoloģijas institūts (sadarbībā ar Rīgas Garīgo semināru) plāno 

veikt sekojošas darbības atpūtas un sadzīves apstākļu uzlabošanai: 

- Rekreācijas telpā nodrošināt attiecīgas literatūras iegādi, mūzikas klausīšanās iespēju un 

kulinārijas izstrādājumu iegādi. 

- Turpināt aprīkot sporta zāli ar dažāda veida sporta inventāru. 
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- Veicināt studentu aktīvāku iesaistīšanos attiecīga rakstura teātra izrāžu, izstāžu, lekciju 

apmeklējumos. 

- Ja būs materiālas iespējas (tiks saņemti ziedojumi no Latvijas Katoļu Baznīcas un ārvalstu 

fondu līdzekļi), veikt visu studentu veselības apdrošināšanu. 

- Turpināt daļēji apmaksāt autovadītāju kursus studentiem, kuri tos apmeklē (strādājot attālās 

draudzēs ir nepieciešamība pārvietoties ar auto). 

 

5.5. Starptautiskā sadarbība 

 Ar ārzemju līdzīga profila augstskolām šobrīd tiek ievadītas sarunas par nodomu vienošanos, 

kas paredz sadarbību nākotnē. Šāda vienošanās jau ir noslēgta ar augstāko izglītības iestādi Viļņas 

Sv. Jāzepa Semināru Lietuvā (sk. PIELIKUMS Nr. 5 – 6).  

 Ārvalstu augstākās izglītības iestādēs ir strādājuši programmas realizācijā iesaistītā 

akadēmiskā personāla pārstāvji: P.M. Jerumanis un J.Priede.  

 2005.gadā studijas doktorantūrā Romā turpina docētājs Zbigņevs Stankēvičs un nākamais 

docētājs Aleksandrs Stepanovs. 

 Veidojot sadarbības līgumus, paredzēts uizaicināt vieslektorus un turpināt darbu zinātnisko 

konferenču organizēšanā (pirmā notika 2004.gada maijā). 

 

5.6. Ārvalstnieku studiju iespējas un nosacījumi 

 Ārvalstnieki var studēt Laterāna Pontifikālās universitātes filiālē Rīgas Teoloģijas institūtā uz 

vispārējiem nosacījumiem, ja viņi pārvalda latviešu valodu. 

 

 

6. LPU FILIĀLES RTI DARBĪBAS ANALĪZE 

 

6.1. Studējošo anonīmo aptauju rezultāti un analīze 

Studējošo anonīmās aptaujas ar mērķi noskaidrot studentu viedokli par studiju procesa norisi un 

saturu tiek veiktas regulāri, to rezultātus apspriežot studiju padomē kā arī institūta padomē. 

Kopējais studējošo skaits studiju programmā “Teoloģija” 2003/04. mācību gadā bija 22 cilvēki. 

Aptaujā par studiju darbu piedalījās visi studenti. Viņiem bija jānovērtē studiju procesa norise, 

akadēmiskā personāla darbs un studentu iesaistīšanās mācību procesā. 2004.gadā veiktās aptaujas 

rezultāti sniedz šādu ieskatu: 
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Analizējot iegūtos datus, var secināt, ka lekcijas rosinājušas studentus iegūt jaunas zināšanas, 

ka pasniedzēji parasti ir labi sagatavojušies lekcijai, kā arī parādījuši nepieciešamo kompetenci 

savā priekšmetā. Būtu vēlams, lai lekcijas būtu plānveidīgākas un studentiem tiktu skaidrāk 

norādīti lekciju mērķi. Studenti atzīst, ka paši ne vienmēr parādījuši pietiekamu aktivitāti stundās, 

kā arī nav bijis pietiekams papildliteratūras un uzskates materiālu klāsts. Aptauja apstiprināja 

faktu, ka Rīgas Teoloģijas Institūtā reti tiek uzaicināti vieslektori.  
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Tā kā RTI studiju programmas saturu nosaka Vatikāna Katoliskās Izglītības kongregācijas 

dokumenti, RTI studentiem ir diezgan ierobežotas iespējas veidot individuālu apgūstamo 

priekšmetu sarakstu atbilstoši savām interesēm vai vajadzībām. Tāpēc aptaujās netiek iekļauti 

jautājumi par kāda konkrēta priekšmeta izvēli. 

Vislielākās grūtības studiju programmas mērķu sasniegšanā sagādā gandrīz pusgadsimtu 

ilgais klasiskās izglītotības tradīcijas pārrāvums vidējās izglītības sistēmā, kas paredz ticības 

mācības, klasisko valodu, filozofijas, loģikas, ētikas un psiholoģijas apguvi. Vērojams studiju 

programmas apguvei nepieciešamo sistematizētu priekšzināšanu trūkums. To atklāj arī 

centralizēto eksāmenu rezultāti. Būtu vēlama vēl lielāka pamatdarbā strādājošo mācībspēku 

zinātniskā un radošā aktivitāte.  

 

6.2. Absolventu anonīmā aptauja un tās rezultātu analīze 

 Laikā no 2002.gada decembra RTI ir absolvējuši 6 studenti. Anonīmajā aptaujā 

piedalījās pieci absolventi. Viņiem tika uzdoti jautājumi par mutiskā beigu eksāmena un 

bakalaura darba nozīmi studiju procesā un turpmākajā priestera kalpošanas darbā, kā arī – par 

absolventu vēlmēm turpināt teoloģijas studijas licenciāta vai doktorāta programmās. 

Aptaujas rezultāti ir sekojoši:  
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6.3. Darba devēju aptaujas rezultāti 
 

Rīgas Teoloģijas Institūta darba devējs ir Latvijas bīskapu konference. RTI 

studējošie apgūst studiju kursus, kuri ļauj viņiem izglītoties darbam Romas katoļu 

draudzēs. Studiju laikā pedagoģiskā un pastorālā prakse notiek pēc iepriekš apstiprināta 

plāna Rīgas arhidiecēzes, Rēzeknes-Aglonas diecēzes, Jelgavas diecēzes un Liepājas 

diecēzes draudzēs, svētdienas skolās, kā arī bērnu un jauniešu vasaras nometnēs.  

Laikā no 2002.gada 4.decembra RTI ir absolvējuši 6 studenti. Par viņu darbu 

draudzēs darba devēji devuši pozitīvas atsauksmes. 

 

6.4. Absolventu iespējas darba tirgū  

 

 Latvijā priestera profesija ir ļoti pieprasīta dažādās darbības jomās. Priesteri 

darbojas Romas katoļu draudzēs, katoļu augstākajās mācību iestādēs, kā arī citās vietās, 

piem., kapelāni slimnīcās, armijas daļās, cietumos, atbilstoši Baznīcas likumiem. Šīs 

profesijas iegūšanai nepieciešamas stabilas zināšanas teoloģijā, filozofijā, psiholoģijā, 

vēsturē, daudzpusīgas prasmes un iemaņas, kā arī jāpilda atbilstošas uzvedības un 

personības attīstības prasības. 

 2005.gadā Latvijā bija 280 katoļu draudzes, kurās jānodrošina priesteru 

pakalpojumi tagad un tālā nākotnes perspektīvā. Draudžu skaitam ir izteikta tendence 

pieaugt. Aizvadītajā gadā Latvijā bija nodarbināti 146 priesteri. Daudzi no viņiem (2/3 

no kopskaita) strādā divās un vairāk draudzēs. Pēc aplēsēm Latvijā trūkst apmēram 100 

priesteru. Priesteru skaita palielināšana, kvalificētu priesteru sagatavošana ir aktuāla 

šodienas problēma. Paredzams, ka arvien vairāk teoloģijas bakalaura grādu ieguvušie 

dosies turpināt studijas maģistrantūrā vai doktorantūrā katoliskajās augstākajās mācību 

iestādēs ārzemēs, lai atgriezušies strādātu par docētājiem un programmu vadītājiem 

Rīgas Teoloģijas institūtā vai Rīgas augstākajā reliģijas zinātņu institūtā. Tāpēc var 

apgalvot, ka priesteriem darbs valstī vienmēr būs nodrošināts. 

 

7. LPU FILIĀLES RTI ATTĪSTĪBAS PLĀNS 

  

7.1. LPU filiāles RTI ilgtermiņa attīstības koncepcija 

 

 RTI veidojam par mūsdienīgu garīgās augstskolas filiāli, kas ar savām studiju 

programmām un pasniedzēju kvalifikāciju iekļaujas kā līdzvērtīga starptautiskajā 

teoloģisko mācību iestāžu sistēmā. Nākotnē ir paredzēts izveidot un akreditēt atbilstošu 

studiju programmu maģistra grāda iegūšanai. Šai nolūkā ir nepieciešams palielināt 

docētāju skaitu, kuriem ir doktora grāds. Bez tiešā uzdevuma sagatavot personas, kas 

aicinātas uz priesterību, darbam katoļu draudzēs, tā attīsta un veic zinātniskos pētījumus 
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reliģijas zinātnē. Šis zinātniskās darbības virziens nav atrauts no citu zinātņu nozaru 

pētījumiem Latvijā. Tas ir saistīts un sasaucas ar zinātniskiem darbiem ētikā, filozofijā, 

psiholoģijā, socioloģijā. Reliģijas zinātņu pētījumiem ir sava neatņemama loma 

sabiedrībā notiekošo procesu izpratnē un izvērtēšanā, kā arī iegūto atziņu piemērošanai 

un lietošanai ikdienas dzīvē darbā ar cilvēkiem. Īpaši tas attiecas uz pastorālo 

padomdošanu, kas stāv ļoti tuvu praktiskai psiholoģijai un ir būtiska priestera darba 

sastāvdaļa. Uz pētījumu padziļināšanas pamata ir paredzēts paplašināt pastorālās 

padomdošanas daudzpusību. Kā augstākās izglītības mācību iestāde RTI reizē kļūst savā 

nozarē par zinātniski pētnieciskās darbības centru.  

 Mērķis celt RTI studiju kvalitāti un attīstīt tā zinātnisko darbību paredz 

konkrētus pasākumus: 

- augstākās profesionālās izglītības programmu teoloģijā ar laiku pārveidot par 

akadēmisko izglītības programmu; 

- studiju programmā paredzēt mūsdienu valodu pastiprinātu apguvi; 

- izstrādāt un akreditēt maģistra programmu teoloģijā; 

- plānot un atbalstīt akadēmiskā personāla doktora studijas; 

- organizēt zinātniskas konferences un piedalīties zinatniskās konferencēs 

ārzemēs; 

- izdarīt konstruktīvas izmaiņas RTI vadības struktūrā. Nepieciešams izveidot 

zinātnisko padomi, kura izstrādātu zinātnisko pētījumu stratēģiju, apstiprinātu un 

vadītu zinātnisko darbu projektus. 

 

7.2. Turpmākais RTI finansēšanas plāns 

 

 RTI kā iestādes akreditācija ir pamats, lai tā piesaistītu finanses studiju 

programmu un zinātnisko projektu realizēšanai. Sadarbība ar Rīgas Garīgo semināru 

turpinās, saņemot no tā materiāli tehnisko atbalstu. Finansēšanas avoti akadēmiskai 

darbībai ir Latvijas Katoļu Baznīca, daļēji - ārvalstu katoļu fondi, kā arī saskaņā ar 

Konkordāta līgumu valsts garantētais finansējums (3.nod., 20.pants, 4.punkts). 

 

7.3. RTI infrastruktūras attīstība 

 

 Infrastruktūras pilnveidošana ir saistīta galvenokārt ar mācību un zinātniskā 

darba informatīvo bāzi. Jau tuvākā nākotnē nepieciešams: 

- iegādāties modernu datortehniku; 

- izveidot iekšējo datortīklu; 

- mērķtiecīgi papildināt bibliotēkas grāmatu fondu; 

- izveidot bibliotēkas grāmatu elektronisko katalogu. 
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8. LPU FILIĀLES RTI ATBILSTĪBA UNESCO/EIROPAS PADOMES  

LABAS PRAKSES KODEKSAM TRANSNACIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS 

SNIEGŠANĀ (LISABONAS KONVENCIJA) 

 

8.1. Atbilstība kvalifikāciju piešķirošās un uzņemošās valstu nacionālajai 

likumdošanai par augstāko izglītību 

 

- Laterāna Pontifikālā universitāte (LPU) atbilst Vatikāna valsts likumdošanai, kas 

noteikta Apustuliskajā konstitūcijā “Sapientia Christiana”. LPU ir pilntiesīga locekle 

Eiropas universitāšu asociācijā un ievēro Lisabonas konvencijas normas. Svētais Krēsls ir 

pilntiesīgs dalībnieks Boloņas procesā (PIELIKUMS Nr. 7 - 1). LPU diplomi ir atzīti Itālijā 

(PIELIKUMS Nr. 7 - 2) un citās Eiropas Savienības valstīs. 

 

- Rīgas Teoloģijas institūts (RTI) ir LPU dibināts ar Vatikāna izglītības ministrijas - 

Katoliskās izglītības kongregācijas apstiprinājumu. RTI statūti ir apstiprināti LPU. RTI 

darbība notiek saskaņā ar Katoliskās izglītības kongregācijas normām, kuras pieņemtas 

afiliācijas brīdī. 

 

- RTI darbība notiek saskaņā ar Latvijas republikas Satversmi, Augstskolu likumu, 

Izglītības likumu, Ministru kabineta noteikumiem (N 481), Izglītības un zinātnes ministrijas 

normatīvajiem dokumentiem. Programma atbilst prasībām, ko izvirza profesijas standarts 

“Katoļu priesteris”. 

 

8.2. RTI sniegtās izglītības programmas akadēmiskās kvalitātes nodrošinājums 

 

RTI izglītības programmas kvalitātes garantija ir kvalifikāciju piešķirošās iestādes – 

LPU prasību ievērošana. LPU kā augstākā mācību iestāde, kas atrodas Katoliskās izglītības 

kongregācijas pakļautībā, savukārt, ievēro tās prasību izglītības kvalitātes nodrošināšanas 

procesā iekļauties Lisabonas konvencijā un Boloņas deklarācijā noteiktajos izglītības 

izvērtēšanas kritērijos. Šīs prasības izteiktas apkārtrakstos: 2004.gada 3.martā protokols N 

1237/2003, 2005.gada 12.jūlijā protokols N 392/2005 “Iekšējās izvērtēšanas vadlīnijas” 

(PIELIKUMS Nr. 7 – 3; PIELIKUMS Nr. 7 - 4). 

Lai pildītu šajos dokumentos izteiktās prasības, RTI ir nodibināta Iekšējās 

pašnovērtēšanas komisija, kuras ziņojums izskatīts un pieņemts Filiāles padomē 

(PIELIKUMS Nr. 7 – 5).   

 

- LPU kā kvalifikāciju piešķirošās iestādes un RTI kā izglītību realizējošās iestādes  

programmu “Teoloģija” salīdzinājums.  

 

 

LPU 

Teoloģijas fakultāte 

 

92 krp. 

+ 

bakalaura 

darbs 

 

LPU filiāle  

Rīgas 

Teoloģijas Institūts 

136 krp. 

+ prakse 

(26 krp) un 

bakalaura 

darbs 

(12 krp) 

  Filozofijas vēsture 4 

Fundamentālā 

teoloģija  

4 Fundamentālā teoloģija 2 

Morālteoloģija 14 Morālteoloģija  16 

Dogmātiskā 

teoloģija 

18 Dogmātiskā teoloģija 12 

Ievads VD un JD 

grāmatās 

4 Ievads JD grāmatās 2 

VD ekseģēze 4 VD ekseģēze 6 

JD ekseģēze 4 JD ekseģēze 6 
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Atšķirības starp RTI un LPU Teoloģijas fakultātes programmām pastāv tāpēc, ka 

atšķirībā no LPU, kas realizē augstākās akadēmiskās izglītības programmu, RTI sniedz 

augstāko profesionālo izglītību, kas saskaņā ar 250.kanonu paredz četrgadīgu apmācību un 

papildus ietver arī pastorālo praksi. Studiju apjomu palielina arī nepieciešamība apgūt 

modernās valodas, jo teoloģiskās literatūras pieejamība latviešu valodā ir nepietiekama. 

Tā kā Latvijas republikā citur netiek realizēta līdzīga studiju programma, nebija 

iespējams veikt salīdzināšanu ar analogu programmu Latvijā. 

 

- LPU atbildība par kvalitātes nodrošināšanu un kontroli. 

 

a) LPU Teoloģijas fakultāte apstiprina filiāļu studiju programmas un pārrauga to 

realizēšanu. Arī RTI realizētā bakalaura studiju programma “Teoloģija” ir saskaņota ar 

LPU Teoloģijas fakultāti. Diplomu izsniedz LPU un to paraksta LPU rektors, LPU 

Teoloģijas fakultātes dekāns un LPU ģenerālsekretārs (PIELIKUMS Nr. 7-6). Sīkāka 

informācija par piešķiramajām kvalifikācijām atrodama LPU izsniegtajā Diploma 

pielikumā (PIELIKUMS Nr. 7-7). 

 

b) LPU ir apstiprinājusi RTI Statūtus, kas reglamentē RTI darbību un studiju 

procesu. 

 

 

c) LPU veic kontroli ar LPU pārstāvju starpniecību gan LPU rezidencē, gan uz 

vietas. LPU Teoloģijas fakultātes dekāns vai viņa deleģētā persona piedalās gala 

eksāmenos un diplomdarbu aizstāvēšanā. 

 

 

d) katru gadu RTI sūta uz LPU atskaiti par akadēmisko darbību. 

 

Baznīcas vēsture 8 Baznīcas vēsture 4 

  Latīņu valoda 2 

  Poļu valoda 4 

JD grieķu valoda 2 Grieķu valoda 2 

Ebreju valoda 4   

Pastorālteoloģija 2 Pastorālteoloģija 8 

Liturģija 6 Liturģija 4 

Kanoniskās tiesības 4 Kanoniskās tiesības 12 

  Baznīcas sociālā mācība 2 

  Homilētika 4 

  Teodiceja 1 

Patroloģija un 

patristika 

4 Patroloģija 2 

Garīgās dzīves 

teoloģija 

2 Garīgās dzīves teoloģija 12 

Studiju seminārs 4 Studiju seminārs 6 

  Angļu valoda 6 

Ievads Teoloģijā 2 Bībeles teoloģija 2 

  Ievads Bīb. Interpretācijā 2 

Liturģiskā māksla 2 Kristīgās mākslas vēsture 2 

  Pasaules reliģiju vēsture 2 

Metodoloģija 2 Metodoloģija 1 

  Liturģiskā dziedāšana 6 

  Latvijas kultūras vēsture 2 

Kristīgā arheoloģija 2 Bībeles kultūrvide 2 
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8.3. Informācijas pieejamība 

 

Informācija par RTI darbības virzieniem, vadības struktūru, izglītības programmas 

mērķiem un saturu ir pieejama gan pēc valsta iestāžu, gan izglītības saņēmēju pieprasījuma 

RTI lietvedībā, kā arī RTI interneta mājas lapā: http://www.catholic.lv/rti 

 

8.4. Akadēmiskā personāla kompetence 

 

- Pasniedzēju CV liecina par viņu atbilstību un kompetenci zinātniskās darbības un 

profesionālās pieredzes ziņā (sk. PIELIKUMS Nr. 4). Pasniedzēju ārzemju diplomi ir AIC 

pielīdzināti un izvērtēti. 

- Pasniedzēju kvalifikāciju pirms to stāšanās amatā pārbauda LPU teoloģijas 

fakultāte, kura dod piekrišanu to darbībai RTI. 

 

8.5. Zināšanas par kvalifikāciju piešķirošās un uzņemošās valstu kultūru un 

paražām. 

 

a) RTI docētāji regulāri tiek aicināti piedalīties LPU kvalifikācijas celšanas sesijās, 

kas ieplānotas ik pēc diviem gadiem. Šīs sesijas ļauj iepazīties ar LPU pētniecību un 

pieredzi, kā arī ar Romas kultūru. Notiek arī pieredzes apmaiņa, LPU delegācijai katru 

gadu ierodoties Latvijā. 2004.gadā Rīgā notika starptautiska zinātniskā konference, ko 

organizēja RTI kopā ar Rīgas augstāko reliģijas zinātņu institūtu (RARZI) un kurā referātu 

lasīja LPU rektors V.E. bīskaps R.Fizikella. Šogad īpašu referātu filozofijā RTI un RARZI 

studentiem un docētājiem lasīja profesore A.Alesa Bello.  

b) RTI studentiem, kā topošajiem priesteriem, blakus dziļām un stabilām 

teoloģisko priekšmetu zināšanām tikpat nepieciešamas sekmīgai darbībai Latvijā ir 

zināšanas par Latvijas vēsturi un kultūru. Tādēļ studiju programma „Teoloģija” paredz 

īpašu priekšmetu „Latvijas kultūras vēsture”. Šī kursa apgūšana ļauj izprast Latvijas 

kultūras daudzslāņainību, to veidojošos faktorus, kā arī katoļu Baznīcas lomu Latvijas 

kultūrvides veidošanā.  
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PIELIKUMS NR. 1 
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PIELIKUMS NR. 2 

 

Laterāna Pontifikālās universitātes filiāles  

Rīgas Teoloģijas institūta izveidošanas hronoloģija  

un dibināšanas dokumentu kopijas 

 

 

1. 1999.gada 30.oktobrī Rīgā un 8.novembrī Romā pēc Rīgas Metropolijas 

arhibīskapa J.Pujata ierosinājuma parakstīta vienošanās par Rīgas Garīgā semināra 

četrgadīgās studiju programmas teoloģijā afiliēšanu Laterāna Pontifikālās universitātes 

Teoloģijas fakultātei. Vienošanos paraksta arhibīskaps Jānis Pujats un Laterāna 

Pontifikālās universitātes rektors Andželo Skola (Angelo Scola), kā arī šīs universitātes 

Teoloģijas fakultātes dekāns Rendzo Džerardi (Renzo Gerardi). (Dok. Nr. 1). 

2. 1999.gada 23.novembrī vienošanos apstiprina Katoliskās izglītības kongregācija, 

nosakot piecu gadu pārbaudes laiku (Dok. Nr. 2). 

3. 1999.gada 14.decembrī Rīgas Metropolijas arhibīskaps Jānis Pujats, atsaucoties 

uz noslēgto vienošanos, uzliek par pienākumu Rīgas Garīgā semināra rektoram 

Antonam Justam veikt Latvijas izglītības sistēmai atbilstošu reorganizāciju, lai mācību 

iestāde, kurā apgūs afiliēto studiju programmu „Teoloģija”, varētu likumīgi darboties uz 

Rīgas Garīgā semināra bāzes. (Dok. Nr. 3). 

4.  2000.gada 10.janvarī Rīgas Garīgā semināra rektors bīskaps Antons Justs 

paraksta lēmumu turpmāk mācīt četrgadīgo studiju programmu „Teoloģija” Laterāna 

Pontifikālās universitātes filiālē Rīgas Teoloģijas institūtā, kā arī izstrādāt savstarpēju 

vienošanos starp Rīgas Garīgo semināru un jaunizveidoto filiāli. (Dok. Nr. 4). 

5. 2001.gada 22.novembrī LR Izglītības un zinātnes ministrijā tiek saņemta 

reģistrācijas apliecība izglītības iestādei „Laterāna Pontifikālās universitātes Rīgas 

Teoloģijas institūts” (sk. 38. lpp.)  

6. 2002.gada 1.augustā tiek noslēgta vienošanās starp Rīgas Garīgā semināra rektoru 

Antonu Justu un Laterāna Pontifikālās universitātes filiāles Rīgas Teoloģijas institūta 

direktoru Paulu Kļaviņu par to, ka Rīgas Garīgais seminārs nodrošina filiāles finansiālo 

un materiālo bāzi. (Dok. Nr. 5). 

7. 2002.gada 4.decembrī tiek saņemta LR Izglītības un zinātnes ministrijas licence 

profesionālai bakalaura studiju programmai „Teoloģija” un Rīgas Teoloģijas institūta 

padome (Filiāles padome) pieņem lēmumu tās realizācijai. (Dok. Nr. 6). 

8. 2005.gada 1.martā Katoliskās izglītības kongregācija paraksta dekrētu, ar kuru 

atzīst un pasludina uz nākošajiem pieciem gadiem iespēju piešķirt teoloģijas bakalaura 

grādu personām, kas sekmīgi beigušas studijas Rīgas Teoloģijas institūta četrgadīgajā 

profesionālajā programmā „Teoloģija”. (Dok. Nr. 7). 
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PIELIKUMS NR. 2 

Dokuments Nr. 1 
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PIELIKUMS NR. 2 
Documents Nr. 2 
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PIELIKUMS NR. 2 

Dokuments Nr. 3 
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PIELIKUMS NR. 2 
Dokuments Nr. 4 
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PIELIKUMS NR. 2 

Dokuments Nr. 5 
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PIELIKUMS NR. 2 
Dokuments Nr. 5 
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PIELIKUMS NR. 2 
Dokuments Nr. 6 
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PIELIKUMS NR. 2 
Dokuments Nr. 7 
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PIELIKUMS Nr. 3  
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PIELIKUMS Nr. 4 

 

Akadēmiskā personāla zinātniskās biogrāfijas 

 

 

CURRICULUM VITAE 

Vārds: JURIS 

Uzvārds: JALINSKIS 

Dzimšanas datums: 26.12.1967 

Dzimšanas vieta: Rīga 

 

 

 

 

 

Izglītība: 

- Rīgas Garīgais seminārs        1988-1993 

- Pontifikālā Svētā Krusta universitāte Romā      1993-2001 

 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:   

- Licenciāta grāds Kanoniskajās tiesībās –  
  Pontifikālā Svētā Krusta universitāte Romā   1995 

- Doktora grāds Kanoniskajās tiesībās –  

  Pontifikālā Svētā Krusta universitāte Romā   2001  

 

Nodarbošanās:  

- Laterāna Pontifikālās Univeristātes filiāle 

 Rīgas Augstākais Reliģijas Zinātņu Institūts  pasniedzējs  2002- 

- Laterāna Pontifikālās Univeristātes filiāle 

 Rīgas Augstākais Reliģijas Zinātņu Institūts  docents  2005- 

- Laterāna Pontifikalās Univeristātes filiāle 

 Rīgas Teoloģijas Institūts    pasniedzējs  2002- 

- Laterāna Pontifikalās Univeristātes filiāle 

 Rīgas Teoloģijas Institūts    asoc. profesors 1.03.2005- 

- Rīgas metropolijas Romas katoļu Garīgais seminārs  rektors   13.05.2006- 

   

Zinātniski pētnieciskās darbības virziens: Baznīcas kanoniskās tiesības; Nederīgi 

noslēgtās laulības Baznīcas tiesas praksē. 

 

Zinātniskās publikācijas :  

La posizione giuridica del minore nel Diritto Canonico.  

L’iniziazione cristiana del minorenne (Roma)      2002 

 

Citas publikācijas: atsevišķi raksti žurnālos „Ejiet un māciet”; „ Teātra vēstnesis”. 

 

Akadēmiskie kursi:  

- Kanoniskās tiesības - 192 kontaktstundas 

- Morālteoloģija – 256 kontaktstundas 

 

Darbība zinātniskās, profesionālās un sabiedriskās organizācijās: Latvijas Starpdiecēžu 

tiesa; Canon Law Society of America; Kustība „ Laulāto tikšanās”; Latviešu katoļu studentu 

un akadēmiķu apvienības “DZINTARS” kapelāns. 

 

P i ed a l ī š a n ā s  k o n f er en c ēs  ā r z e m ē s :  Pontifikālā Laterāna Universitāte. 

Konference, kas tika veltīta Pāvesta Jāņa Pāvila II 25 gadu Pontifikātam, Roma 2003. 

 

Stažēšanās: īslaicīga stažēšanās Katoļu Baznīcas tiesā – Itālijā, Polijā, ASV; Corso 

speciale sulle questioni del matrimonio rato et non consumato, Città del Vaticano. 
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Valodas - latviešu (dzimtā), latīņu, krievu, angļu, itāļu, poļu. 

 

2007.gada 15.janvāris 
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PIELIKUMS Nr. 4 

 

CURRICULUM VITAE 

Vārds: PASKALS-MARIJA 

Uzvārds: JERUMANIS 

Dzimšanas datums: 09.05.1960 

Dzimšanas vieta: Luvena (Leuven), Beļģija 
 

 

 

 

 

 

 

Izglītība: 

1) 1965-1972 – pamatskola: Virgo Sapiens licejā, Ēverlejā (Heverlée), Beļģijā. 

2) 1972-1978 – vidusskola: Notre-Dame koledžā, latīņu un matemātikas nodaļā, 

Basvāvrā (Basse-Wavre), Beļģijā. 

3) 1978-1983 – Civilinženiera studijas: Luvenas katoliskās universitātes Pielietoto 

zinātņu fakultātē (Faculté des Sciences appliquées de l’Université catholique de 

Louvain), Beļģijā. 

4) 1980-1981 – Filozofijas studijas bakalaura programmā: Luvenas katoliskās 

universitātes Augstākajā filozofijas institūtā (Institut supérieur de philosophie de 

l’Université catholique de Louvain), Beļģijā. 

5) 1983-1985 – Teoloģijas studijas bakalaura programmā: Luvenas katoliskās 

universitātes Teoloģijas fakultātē (Faculté de Théologie de l’Université catholique de 

Louvain), Beļģijā: 

6) 1987-1990 – Teoloģijas studijas maģistratūrā: Frīburgas universitātes Teoloģijas 

fakultātē (Faculé de théologie de l’Université de Fribourg), Šveicē.   

 

Zinātniskie grādi: 

1) Civilinženiera grāds elektrībā (maģistrs): 1983. gada 30. jūnijā, Luvenas katoliskās 

universitātes Pielietoto zinātņu fakultātē (Faculté des Sciences appliquées de 

l’Université catholique de Louvain), Beļģijā pēc diplomdarba aizstāvēšanas par tematu 

Mikroviļņu frekvences pārvēršana  ("Conversion de fréquence micro-onde"). 

2) Licenciāts (maģistrs) teoloģijā: 1990. gada 7. martā, Frīburgas universitātes 

Teoloģijas fakultātē (Faculé de theologie de l’Université de Fribourg), Šveicē pēc 

diplomdarba aizstāvēšanas par tematu Spēka-nespēka antinomija Pāvila vēstulēs – 

kristīgās dzīves likums ("L'antinomie force-faiblesse dans les épîtres pauliniennes. Une 

loi de la vie chrétienne"). 

3) Doktorāts teoloģijā : 1995. gada 6. februārī, Frīburgas universitātes Teoloģijas 

fakultātē (Faculé de théologie de l’Université de Fribourg), Šveicē pēc disertācijas 

aizstāvēšanas par tematu Vienotības ar Dievu īstenošana –  ticēt, dzīvot un palikt  

svētā Jāņa evaņģēlijā ("Réaliser la communion avec Dieu. Croire, vivre et demeurer 

dans l'évangile selon S. Jean"). 

 

Akadēmiskie amati: 

1) 1992-1998: Docents Notre-Dame de Vie Teoloģijas augstskolā (Studium de Notre-

Dame de Vie agrégé à la Faculté Teresianum). 

2) No 1998. gada 10. decembra  līdz 2003. gada jūnijam: Asociētais profesors Notre-

Dame de Vie Teoloģijas augstskolā (Studium de Notre-Dame de Vie agrégé à la 

Faculté Teresianum). 

3) 1992-1999: docētājs Rīgas Romas katoļu metropolijas garīgajā seminārā un 

Katehētikas institūtā. 

4) Sākot ar 2000.g.: Docents Laterāna pontifikālās universitātes filiālēs Rīgas teoloģijas 

institūtā un Rīgas augstākajā Reliģijas zinātņu institūtā. 

5) No 2000.g. – 2004. gada Docents Laterāna pontifikālās universitātes filāles Rīgas 

augstākajā Reliģijas zinātņu institūtā un sākot ar 2005. gada janvāri – Profesors. 
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Nodarbošanās un administratīvā darbība: 

1) RARZI vicedirektors; 

2) Nodibinājuma “LPU filāle RARZI” Valdes priekšsēdētājs; 

3) RARZI 2. līmeņa profesionālās izglītības programmas studiju direktors; 

4) Katoļu teoloģisko izdevumu komisijas priekšsēdētajs; 

5) Teoloģiski izglītojoša žurnāla Ejiet un māciet galvenais redaktors; 

6) Jēkaba katedrāles vikārs; 

7) Rīgas katoļu ģimnāzijas Arhibīskapa padomes loceklis. 

 

Zinātniski pētnieciskās darbības virzieni: 

1) Svētā Jāņa evaņģēlija ekseģēze; 

2) Jaunās Derības tulkošana; 

3) Baznīcas sociālā mācība. 

 

Zinātniskās publikācijas: 

1) “Un maître pour pénétrer dans la Parole de Dieu” // kopdarbs, Thérèse de l'Enfant-

Jésus, Docteur de l'Amour. Rencontre théologique et spirituelle 1990 (coll. Centre 

Notre-Dame de Vie). – Venasque : izd. Carmel, 1990,  33.-58.lpp. 

2) Réaliser la communion avec Dieu. Croire, vivre et demeurer dans l'évangile selon S. 

Jean (Études bibliques, NS 32). – Paris : izd. J. Gabalda, 1996, 601 lpp. 

3) “Le récit de la tempête apaisée : Comment Thérèse lit l'Écriture” // kopdarbs, Actes du 

colloque sur sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus 1997 (coll. Centre Notre-Dame de Vie). 

– Venasque : izd. Carmel, 1998, 288.-311.lpp. 

4) “Ievads Svēto Rakstu lasīšanai un pētīšanai” // Ejiet un māciet 4 (1994), 16.-20.lpp.; 6 

(1994), 23.-26.lpp. 

5) “Ticības vienreizējs spējas Jāņa evaņģēlija gaismā” // Ejiet un māciet 15 (1996), 23.-

31.lpp. 

6) “Sekošana Jēzum sv. Jāņa evaņģēlija gaismā” // Ejiet un māciet 18 (1997), 13.-22.lpp. 

7) “Svētais Akvīnas Toms un Svēto Rakstu interpretācija” // Ejiet un māciet 26 (2000), 

38.-45.lpp. 

8) “Kristietība svēto dzīves liecībās” // kopdarbs, Kristietība pasaules kultūrā (zinātniskā 

konference 2000.g. 12.-13. maijam). – Rīga: izd. Vārds, 2000, 83.-98.lpp. 

9) “Bīskaps Boļeslavs Sloskāns – Labā Gana attēls” // Ejiet un māciet 31 (2002), 29.-

38.lpp. 

10) “Evaņģēlija patiesības sludināšana plurālistiskajā sabiedrībā” // Ejiet un māciet 34 

(2003), 108.-118.lpp. vai Ceļš 55 (2003-2004), 54.-65.lpp. 

11) “Kristietība – eksperte cilvēka cienīgajā globalizācijā” // Ejiet un māciet 36 (2004), 

106.-114.lpp. 

12)  “Baznīca kā kopiena, kas liecina, Jāņa evaņģēlija gaismā” // kopdarbs, Baznīca 21. 

gadsimtā (starptautiska zinātniska konference teoloģijā 2004.g. 28.-29.maijā – Ejiet un 

māciet speciālizdevums). – Rīga: Rīgas metropolijas Romas katoļu garīgais seminārs, 

2005. 

 

Mācību literatūra: 

1) Katehēze. – Rīga: izd. Rīgas metropolijas Romas katoļu kūrija, 1991, 95 lpp. 

2) Vecās derības grāmatas, I un II daļa. – Rīga: izd. Rīgas metropolijas Romas katoļu 

garīgais seminārs, 1996, 32 lpp. 

3) Gudrības, Dzeju un Praviešu grāmatas, Vecās derības III un IV daļa. – Rīga: izd. 

Rīgas metropolijas Romas katoļu garīgais seminārs,  1997, 32 lpp. 

4) Svētā Lūkasa evaņģēlijs. – Rīga: izd. Rīgas metropolijas Romas katoļu garīgais 

seminārs, 1996, 21 lpp. 

5) Vēstule romiešiem. – Rīga: izd. Rīgas metropolijas Romas katoļu garīgais seminārs, 

1997, 41 lpp. 

 

Citas publikācijas 
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1) Baznīca Eiropā – Jāņa Pāvila II Apustuliskā pamudinājuma plašs pārskats. Rīgā: 

Rīgas metropolijas Romas katoļu kūrija, 2003, 29.lpp. 

2) “Par godīgu, gudru un labāku Latviju!” // Solis 18 (1993, 26.martā), 3.lpp. 

3) “Kristietība, sabiedrība, tautsaimniecība un politika” // Solis 23 (1993, 30.aprīlī), 1.lpp. 

4) “Roku rokā ar Svēto Garu” // Ejiet un māciet 21 (1998), 1.-4.lpp. 

5) “Veidot garīgāku un cilvēciskāku sabiedrību” // Ejiet un māciet 31 (2002), 4.-6.lpp. 

6) “Jēzus var būt Pestītājs arī mūsdienu cilvēkam”  // Ejiet un māciet 32 (2002), 4.-6.lpp. 

7) “Kristus – neizsmeļams noslēpums” // Ejiet un māciet 33 (2002), 4.-6.lpp. 

8) “Dzimstības regulēšanas jautājums cilvēka cieņas gaismā” // KBV  195 (2002, 

25.janvārī), 2. un 15.lpp. 

9) “Attiecības atklāj, kas mēs esam” // Ejiet un māciet 34 (2003), 4.-6.lpp. 

10)  “Nespēkā atklājas Dieva spēks” // Ejiet un māciet 35 (2003), 5.-6.lpp. 

11)  “Kristus krusts – cerības zīme jaunai Eiropai” // KBV 239 (2003, 3.oktobrī), 3. un 10. 

lpp. 

12)  “Cerība nepievils” // Ejiet un māciet 36 (2004), 7.-9.lpp. 

13)  “Dievs ir vēstures kungs” // Ejiet un māciet 37 (2004), 5.-8.lpp. 

14)  “Audzināt mieram – Jāņa Pāvila II vēstijums vispasaules miera dienai” // KBV  246 

(2004, 9.janvārī), 1.-2.lpp. 

15)  “Mela Gibsona filma – ikviens lai to izvērtē pats” // KBV  253 (2004, 16.aprīlī), 

14.lpp. 

16)  “Mācīt ētiku un kristīgo mācību skolās” // Diena 4003 (2004, 27.jūlijā), 2.lpp. 

17)  “Godināmais bīskaps Boļeslavs Sloskāns – varonīgi uzticīgs Mīlestibai” // KBV 272 

(2004, 7.janvāri), 1.-3.lpp. 

 

Grāmatu recenzijas 

1) Jānis Pāvils II, Novo millenio ineunte – jaunajā tūkstošgadē ieejot // Ejiet un māciet 

31 (2002), 106.-108.lpp. 

2) Guntis Dišlers, Dievs un cilvēku vēsture Vecajā Derībā // Ejiet un māciet 33 (2002), 

116.-120.lpp. 

3) Karlo Kareto, Tuksnesis pilsētā // Ejiet un māciet 36 (2004), 119.-124.lpp. 

 

Grāmatu tulkošana 

1) “Katoliskās Baznīcas katehisma” tulkošanas komisijas vadītājs (Katoliskās Baznīcas 

katehisms. Rīga: Rīgas metropolijas kūrija, 2000, 956 lpp.). 

2) Jānis Pāvils II, Apustuliskā vēstule “Jaunavas Marijas Rožukronis”. Rīga: Rīgas 

metropolijas Romas katoļu kūrija, 2003, 61 lpp. 

   

Akadēmiskie kursi: 

Sagatavotie un nolasītie kursi latviski: 

1) Ievads Bībeles ekseģēzē: 4 krp. (ievads interpretācijā, Bībeles kultūrvide un Izraēļa 

vēsture) 

2) Jaunās Derības ekseģēze: 8 krp. (ievads JD grāmatas un JD ekseģēze – Lk, Jņ, Atkl, 

Rm, Atkl) 

3) Ievads Bībeles teoloģijā: 2 krp. 

4) Baznīcas sociālā mācība: 2 krp. 

5) Studiju seminārs Bībeles ekseģēzē: 2 krp. 

Sagatavotie kursi: 

1) Svētie Raksti kā teoloģijas dvēsele: 2 krp. 

 

 

Sagatavotie un nolasītie kursi franciski: 

1) Ievads senebreju valodā: 2 krp. 

2) Ievads hermeneitikā: 4 krp. 

3) Ievads tekstuālajā kritikā: 2 krp. 

4) Bibliskā kristoloģija: 2 krp. 
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5) Bibliskā Trīsvienības teoloģija: 2 krp. 

6) Ievads Jāņa Evaņģēlijā: 2 krp. 

7) Izšķiršana Jāņa atklāsmes grāmatas gaismā: 2 krp. 

8) Sekošana Jēzum Jāņa evaņģēlija gaismā: 2 krp. 

9) Studiju seminārs par Vēstuli efeziešiem: 4 krp. 

10) Studiju seminārs par Mk: 4 krp. 

 

Darbu vadība un recenzijas: 

1) Studiju darbu vadība: 7 (RARZI), 22 (Rīgas Teoloģijas Institūtā), 10 (Notre-Dame de 

Vie Teoloģijas augstskolā) 

2) Bakalaura darbu vadība: 9 aizstāvēti un 2 sagatavošanā 

3) Profesionālās kvalifikācijas darbu vadība: 1 aizstāvēts (Liepājas pedagoģijas 

akadēmijā) un 1 sagatavošanā. 

4) Maģistra darbu vadība: 2 aizstāvēti Notre-Dame de Vie Teoloģijas augstskolā 

5) Oponenta recenzijas: 1 (maģistra darbam), 7 (bakalaura darbam) un 1 profesionālās 

kvalifikācijas darbam  

 

Darbība zinātniskās organizācijās: 

1) Kopš 1997. gada Francijas katoļu ekseģētu asociācijas (ACFEB) loceklis. 

2) Katoļu pārstāvis LBB ekumēmiskā Bībeles tulkojuma komisijā. 

 

Piedalīšanās zinātniskajās konferencēs: 

1) Latvijā:  

– Zinātniskā konference par kristietību pasaules kultūrā, Rīgā, 2000. gada 12.-

13.maijā. 

– Starptautiskā zinātniskā konference par Globalizāciju un kultūru, Daugavpilī, 

2003. gada 4.-5.decembrī. 

– Starptautiska zinātniska konference teoloģijā par Baznīcu 21. gs., Rīgā, 2004. 

gada 28.-29.maijā. 

2) Ārzemēs: 

– Rencontre théologique et spirituelle sur Thérèse de l'Enfant-Jésus, Docteur de 

l'Amour, Venaskā, Francijā, 1990. gadā. 

– Colloque sur sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus, Venaskā, Francijā, 1997. gada 

19.-22.septembrī. 

– Congrès de l’ACFEB, Lillē, Francijā, 1997.gada. septembrī. 

 

Stažēšanās: 

Laterāna pontifikālās universitātes Teoloģijas fakultātes studiju seminārs docētājiem 

Romā par tematu “Insegnare la teologia oggi” (2004.gada 22.-24.septembrī). 

 

Valodas: 

1) Dzimtā: latviešu 

2) Svešvalodas: franču, nīderlandiešu, vācu, angļu, itāļu 

3) Senās valodas: latīņu, sengrieķu, senebreju, bibliskā aramiešu 

 

Datums: 2005. gada 30. janvārī 



 55 

PIELIKUMS Nr. 4 

 

CURRICULUM VITAE 

Vārds: SKAIDRĪTE  

Uzvārds: KALVĀNE (m. Klāra)  

Dzimšanas datums: 03.01.67 

Dzimšanas vieta: Rēzeknes raj. 

 

 

 

 

 

 

Izglītība  

- Latvijas Universitāte, Filoloģijas fakultāte, doktorantūra   1992-1996 

- Latvijas Universitāte, Teoloģijas fakultāte,  

   studijas ētikas un reliģijas skolotājas kvalifikācijas iegūšanai  2000-2002 

  
Akadēmiskie nosaukumi  un zinātniskie grādi:   

Filoloģijas doktore (Dr. Philol.); dipl. Nr. 00387, izd. 1997.gadā 

 

Nodarbošanās:  

- Latviešu valodas un literatūras skolotāja Rēzeknes rajona  

Dricānu vidusskolā        1988-1995 

- Rēzeknes augstskolas Humanitārās fakultātes lektore kursā 

„Latviešu pirmsnacionālās un nacionālās literatūras vēstures  

sākuma posms”        1991-1994 

- Latviešu valodas un literatūras, un ētikas skolotāja Līvānu ģimnāzijā 1998-2003 

- Rīgas Metropolijas Romas katoļu garīgais seminārs pasniedzēja 1998-2002 

- Laterāna Pontifikālās Universitātes filiāle 

Rīgas Teoloģijas Institūts     pasniedzēja 2002-2005- 

- Laterāna Pontifikālās Universitātes filiāle 

Rīgas Teoloģijas Institūts     docente 2005- 

- Laterāna Pontifikālās Universitātes filiāle 

Rīgas Augstākais Reliģijas Zinātņu Institūts   docente 2003- 

Zinātniski pētnieciskās darbības virziens: kultūras vēsture, latgaliešu literatūras un 

valodas vēsture 

 

Zinātniskās publikācijas :  

- Garīgo dziesmu fenomens Latgalē 18. un 19.gadsimtā // Latgaliešu literatūras un 

literārās (rakstu) valodas problēmas. Zinātniskās konferences materiāli. – Rēzekne, 1996, 

3.-12. lpp. 

- Katoliskās literatūras sākumi Latgalē. // Latviešu grāmata un bibliotēka. Materiālu 

krājums 1. – Rīga, 2000, 254.-263.lpp. 

- Latgale: tautiskais un katoliskais. // Ceļš, nr. 56. – Rīga, LU Teoloģijas fak. 

Izdevniecība, 2005, 167.-173. lpp. 

- Atsevišķu kultūru nozīme katoliskajā Baznīcā 21.gadsimtā. // Ejiet un Māciet 

speciālizlaidums. – Laterāna Pontifikālās Universitātes filiāles Rīgas Teoloģijas institūts 

un Rīgas Augstākais Reliģijas Zinātņu institūts, 2005, 207. – 213. lpp. 

 

Citas publikācijas: 

- Paļāvībā uz Dieva apredzību un gādību. // Katoļu kalendars 1997. – R.: Rīgas 

metropolijas katoļu kūrijas izdevums, 1996. 

- Pedagoģija – saskatīt Jēzu katrā. // Katoļu kalendārs 2003. – R.: Rīgas metropolijas 

katoļu kūrijas izdevums, 2002, 98.-104.lpp. 
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- Wie die Frauen im Urchristentum // Frauen gestalten in Osteuropa. – Renovabis 

Themenheft 2002, S. 6-8 

 

Akadēmiskie kursi: 

- Latvijas kultūras vēsture 

- Latviešu valoda 

- Latgaļu valoda 

 

Piedalīšanās konferencēs: 

- Starptautiska konference „Identitāte un rakstība” 2004.gada 23.aprīlī Rīgā, 

- Teorētiski praktisks seminārs „Maija dziedājumi” 2004.gada 22.maijā Balvos, 

- Starptautiska zinātniskā konference teoloģijā „Baznīca 21.gadsimtā” 2004.gada 28.-

29.maijā Rīgā, 

- Teorētiski praktiska konference „Drukas aizliegums un tā aspekti Ziemeļlatgalē” 

2004.gada 5.oktobrī Balvos, 

- Zinātniskais seminārs E.Šteinas forumā 2004.gada 16.decembrī Rīgā, LU 

63.konference 2005.gada 16.februārī 

 

Darbība zinātniskās, profesionālās un sabiedriskās organizācijās:  

- Nabadzīgā Bērna Jēzus māsu kongregācijas māsa 

- S/O „Letonikas fonds” 

 

Valodas  - latviešu (dzimtā), angļu, vācu, krievu. 

 

 

Rīgā 

 

03.06.2005 
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PIELIKUMS Nr. 4 

 

CURRICULUM VITAE 

Vārds: PAULS 

Uzvārds: KĻAVIŅŠ  

Dzimšanas datums: 15.06.1972 

Dzimšanas vieta: Rīga 
 

 

 

 

 

 

Izglītība:  

Rīgas metropolijas Romas Katoļu Garīgais seminārs    1990-1994 

Kolumbas (ASV, OH) Pontifikālā koledža Josephinum    1994-1996 

Amerikas Katoļu Universitāte, Wash. DC      1996-2001 

 

Akadēmiskie nosaukumi  un zinātniskie grādi:   

Licenciāta grāds sistemātiskajā teoloģijā –  

 Amerikas Katoļu Universitāte, Wash. DC      1998 

Doktora grāds sistemātiskajā teoloģijā – 

 Amerikas Katoļu Universitāte, Wash. DC     2001 

 

Nodarbošanās:  

- Laterāna Pontifikālās Univeristātes filiāle 

 Rīgas Augstākais Reliģijas Zinātņu Institūts   pasniedzējs 2001- 

- Laterāna Pontifikālās Univeristātes filiāle 

 Rīgas Augstākais Reliģijas Zinātņu Institūts   docents 2005- 

- Laterāna Pontifikalās Univeristātes filiāle 

 Rīgas Teoloģijas Institūts -    RTI direktors; pasniedzējs 2001- 

- Laterāna Pontifikalās Univeristātes filiāle 

 Rīgas Teoloģijas Institūts -  RTI direktors; profesors  1.03.2005- 

 

Zinātniski pētnieciskās darbības virziens: Dogmātiskā, pastorālā teoloģija 

  

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 
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māciet, speciālizdevums (2005), 107.-127.lpp. 

 

Akadēmiskie kursi:-  

Dogmātiskā teoloģija - 192 kontaktstundas 

Pastorālā teoloģija – 128 kontaktstundas   

 

Bakalaura darbu vadība - 6 

 

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. 

- Mans Kings, Katoļu Baznīca: īsa vēsture – Rīga; Atēna, 2003, 223 „Ejiet un māciet”, 

36, 125-139. 

 

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  2003- 

 

 

Valodas  - latviešu (dzimtā), krievu, angļu, vācu, poļu, latīņu, itāļu. 

 

2005.gada 15.janvārī 
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PIELIKUMS Nr. 4 

 

CURRICULUM VITAE 

Vārds: ANDRIS 

Uzvārds: PRIEDE 

Dzimšanas datums: 30.12.1966 

Dzimšanas vieta: Rīga 
 

 

 

 

 

 

 

IZGLĪTĪBA UN ZINĀTNISKIE GRĀDI 

 

Dr. Hist. Eccl. 
2004.g. 

Gregora Pontifikālā universitāte Baznīcas vēstures fakultāte (Roma). 

Disertācija “Incontro delle tradizioni luterane e cattoliche nel ducato di 

Curlandia nella raccolta dei canti del barone W. H. von Lieven (1733)”. 

Dr. studijas 

1997.-2004. g. 

Gregora Pontifikālā universitāte Baznīcas vēstures fakultāte (Roma) 

Lic. Hist. eccl. 

1997. g. 

Gregora Pontifikālā universitāte Baznīcas vēstures fakultāte. (Roma). 

Lic. darbs “L'influsso luterano nel libro dei canti religiosi lettoni 

dell'Ottocento”. 

Lic. studijas 

1994.-1997.g. 

Gregora Pontifikālā Universitāte 

Baznīcas vēstures fakultāte (Roma) 

 

1990.-1994. g. 

 

Rīgas Metropolijas Romas katoļu Garīgais Seminārs 

augstākā 

1985.- 1990.g. 

Latvijas Mākslas akadēmija Mākslas vēstures nodaļa: 

mākslas zinātnieks. Diplomdarbs „Dievmātes Marijas ikonogrāfiskais tēls 

Kurzemes un Zemgales tēlniecībā” 

Vidējā 

1985.g. 

Rīgas 58. vidusskola 

   

Akadēmiskie nosaukumi    
 

2005.g.  

asoc. profesors 

(pamatdarbs) 

Laterāna Pontifikālās universitātes filiāle Rīgas Teoloģijas institūts 

2005. g. 16. marts 

docents 

Laterāna Pontifikālās universitātes filiāle Rīgas Augstākais reliģijas 

zinātņu institūts 

2000.g. 

Lektors 

Rīgas Metropolijas Romas katoļu Garīgais Seminārs 

 

Nodarbošanās:  

 

01.03.2005 

asoc. profesors 
(pamatdarbs) 

Laterāna Pontifikālās universitātes filiāle Rīgas Teoloģijas institūts  

2005. g. 

docents (stundu 

apmaksa) 

Laterāna Pontifikālās universitātes filiāles Rīgas Augstākais Reliģijas 

Zinātņu Institūts 

2000.-2004. g. 

docētājs 

Reliģiskas organizācijas mācību iestāde „Rīgas metropolijas Romas 

katoļu garīgais seminārs” (no 2000.g. — Laterāna Pontifikālās 

universitātes filiāles Rīgas Teoloģijas institūts) 
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2004.- 2005.g. 

docents 

Reliģiskas organizācijas mācību iestāde „Rīgas metropolijas Romas 

katoļu garīgais seminārs” (no 2000.g. — Laterāna Pontifikālās 

universitātes filiāles Rīgas Teoloģijas institūts) 

1994.g.- 2000.g. 

līdzstrādnieks 

Vatikāna Radio, 

Latviešu raidījumu redakcija 

1992-1994 

skolotājs 

Rīgas 90. vidusskola 

1988.- 1989.g. 

bibliotekārs 

Rīgas 24. bibliotēka 

 

Īpaši nopelni: 

Amerikas Savienoto Valstu organizācijas “Office to Aid the Catholic Church in Central and 

Eastern Europe” stipendija (1999) 

 

ZINĀTNISKĀ DARBĪBA UN PUBLIKĀCIJAS 

 

Darbs redkolēģijā:  

Laterāna Pontifikālās universitātes filiāles Rīgas Augstākā reliģijas zinātņu institūta 

žurnāla „Ejiet un māciet” redkolēģijas loceklis (2005) 

 

Zinātniskās publikācijas :  

 

1) monogrāfijas: 

Incontro delle tradizioni Luterane e cattoliche nel ducato di Curlandia nella raccolta 

dei canti del barone W. H. von Lieven (1733). Roma: Pontificia Universitas Gregoriana 

Facultas Historiae Ecclesiasticae, 2004, 101 lpp. 

 

2) Citas zinātniskas publikācijas: 

Kurzemes luterisko un katolisko tradīciju manifestācija barona V. H.Līvena Dziesmu 

grāmatā (1733 )// Ceļš Nr. 56. 187-203.lpp. 

Recenzija: H. Kinga Katoļu Baznīca: īsa vēsture // Ejiet un Māciet. – 2004. –Nr.  1.– 

131-138. lpp. (P. Kļaviņš 125.-130. lpp). 

Kristīgo domātāju ieguldījums vēstures zinātnes attīstībā. // Kristietība pasaules 

kultūrā, Rīga: Vārds, 2000., 63.–82. lpp. 

Rīgas arhibīskapijas izveidošanās Eiropas Baznīcas valstu kopainā // Kristietības 

ienākšana Līvzemē, - Turaidas muzejrezervāts, 2005, 14. – 21. lpp. 

3) Populārzinātniskās publikācijas: 

Karmela kalna ziedu klājienā: Referāts Rīgas Metropolijas Garīgā semināra patrona 

svētkos, 2004.g. 1. oktobrī// Katoļu Baznīcas Vēstnesis. – 2004. – Nr. 22. – 8-9.,13.lpp., Nr. 

23 – 7-9. lpp., Nr. 25. – 8-9.lpp. 

Makss Turians // Katoļu Baznīcas Vēstnesis. – 2001. – Nr. 21. – 12.-13.lpp. 

Ļvovas Dievmāte// Katoļu Baznīcas Vēstnesis. – 2001. – Nr. 20. - 12.lp. 

Latvijas valsts atzinība jezuītu tēvam Staņislavam Kučinskim// Katoļu Baznīcas 

Vēstnesis. – 2002. – Nr. 4. – 1,2.-4.lpp. 

Romā atceras armēņu genocīda gadadienu// Katoļu Baznīcas Vēstnesis. – 2002. – Nr. 

10. – 12.–13.lpp., Nr. 11. - 9.lp. 

Rembranta izstāde senās pāvestu pils zirgu staļļos// Katoļu Baznīcas Vēstnesis. – 

2003. – Nr. 2. – 10.–13.lpp. 

J. S. Baha „Augstās Mises” izpildījums Romas sv. Cecīlijas Nacionālajā Akadēmijā // 

Katoļu Baznīcas Vēstnesis. – 2002. – Nr. 5. – 8-9, Nr. 7. - 10.–11.lpp. 

Kādēļ sakām tieši „priecīgus” Ziemassvētkus, // Katoļu Baznīcas Vēstnesis. – 2004. – 

Nr. 26. – 6-7.lpp. 

Kristus meisterdarbs, V. Pentjuša MIC priesterības 60 gadi // Katoļu Baznīcas 

Vēstnesis. – 2002. – Nr. 5. – 1,6.–13.lpp 
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Kas ir svētā aizbildne mūsu kardināla titulārajai svētnīcai Romā? // Katoļu Baznīcas 

Vēstnesis. – 2001 - Nr. 6. – 10. – 11.lpp. 

Kā Adventa laikā gatavojamies Ziemassvētkiem? // Katoļu Baznīcas Vēstnesis. – 

2003 –Nr. 25. –.12.–13  

Monsinjors Aleksandrs Goldikovskis mūžībā, nekrologs // Katoļu kalendārs 2002. – 

Rīga: Rīgas metropolijas Romas katoļu kūrijas izdevums, 2001,65-68. lpp. // Katoļu Baznīcas 

Vēstnesis. – 2001 –Nr. 3. – 6.-7.lpp., Nr. 4. – 7. lp 

Liela diena Romas svētās Silvijas draudzē // Kanādas Latviešu katoļu apvienība, 

Apkārtraksts. – 2001. –Nr. 3.- 3.-4.lpp., Nr. 1 

Kristus Dzimšanas svētkos// Kanādas Latviešu katoļu apvienība, Apkārtraksts. – 

1999. –Nr. 3. -1. lp. 

Priestera komentārs // Mieram tuvu. – 2005. –Nr. 2.- 219-222.lpp. 

Vissvētākās Jaunavas Marijas Bezvainīgās Ieņemšanas svētkos// Solis – 1997 - Nr. 

51. – 2.lp. 

 

Piedalīšanās konferencēs ārzemēs:  

 

Zinātniskā konference „Alberts no Brēmenes – bīskaps un valstsvīrs” 

  LU Latvijas vēstures institūts  

1999.g. 25. maijs 

Referāts „Bīskapa Alberta ekleziālās darbības pastorālie aspekti vēlo 

viduslaiku kontekstā” 

Starptautiska zinātniskā konference „Kristietība pasaules kultūrā” 

  Latvijas Zinātņu akadēmija 

2000.g. 12.-13. maijā 

Referāts „Kristīgo domātāju ieguldījums vēstures zinātnes attīstībā.” 

LU 63. zinātniskā konference 

  LU Teoloģijas fakultāte  

2005.g.16.februārī 

Referāts „Kurzemes luterisko un katolisko tradīciju manifestācija barona V. 

H.Līvena Dziesmu grāmatā (1733)” 

Starptautiska zinātniskā konference „Armēņu tautas genocīds — skats no XXI gadsimta”, 

2005.g.27.maijā. 

Referāts „Romas un Armēnijas Apustuliskās Baznīcas savstarpējo attiecību 

dinamika uz III tūkstošgades sliekšņa” 

Starptautiska zinātniskā konference „Terzo simposio Europeo dei Docenti Universitari „Ora 

et labora, il lavoro in Europa””. 

Vicariato di Roma Ufficio Pastorale Universitaria (Roma)  

2005.g. 30. jūnijs -3. jūlijs. 

Referāts „La dimensione del lavoro nell'epoca della Riforma” 

Starptautiskā konference „Migrācija – teoloģiskie, cilvēktiesību un sociālekonomiskie 

aspekti” 

Eiropas Centrs darbņēmēju jautājumos, Latvijas Kristīgā akadēmija 2005.g. 

10–11.novembrī. 

Referāts „Migrācijas fenomens konfrontācijā ar Latvijas Baznīcas vēsturisko 

pieredzi.” 

 

Piedalīšanās citās zinātniskās konferencēs: 

 

LU Latvijas Vēstures institūts, Turaidas muzejrezervāts, Krimuldas evaņģeliski luteriskā 

draudze zinātniskā konference „Kristietības ienākšana Līvzemē” 

  Krimuldas baznīca 2005. gada 9. jūnijā. 

Referāts „Rīgas arhibīskapijas izveidošanās Eiropas Baznīcas valstu kopainā.” 

Zinātniskais seminārs ”I cristiani dell'Europa: passi di fatica e di speranza” 

  Seminario di Mantova (Itālija) 1999. gada 22. janvārī. 
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Referāts „Fatiche e speranze della Chiesa lettone.” 

Zinātniskais seminārs ”Il cristianesimo nei Paesi Baltici”  

  Municipio di Visco (Itālija) 2001. gada 20. oktobrī 

  Referāts „La storia del cristianesimo nella terra della Lettonia” 

Zinātniskais seminārs „Armēnijas kristianizācijas 1700. gadi” 

  Kristīgās kultūras institūts Edītes Šteinas forums 2001. gada 23. aprīlī 

  Referāts „Armēņu tautas Lielā traģēdija 1915. g.” 

Zinātniskais seminārs „Antonino Zecchini, pirmais Sv. Krēsla nuncijs Baltijas valstīs” 

  Kristīgās kultūras institūts Edītes Šteinas forums 2002. gada 28. februārī 

  Referāts „Ekumeniskie aspekti Antonino Zecchini diplomātiskajā misijā”. 

Zinātniskais seminārs „Baznīcas vēstures pasaulē” 

  Kristīgās kultūras institūts Edītes Šteinas forums 2004. gada 28. oktobrī 

  Referāts „Lielās shizmas konsekvences Eiropas sabiedriskajā apziņā” 

Zinātniskais seminārs „Baznīcas vēsture un mēs” 

  Kristīgās kultūras institūts Edītes Šteinas forums 2005. gada 14. aprīlī 

  Referāts „Reformācija vai Reformācijas” 

 

PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA 
 

Vadītie bakalaura darbi: 

 

 Laterāna Pontifikālās universitātes Rīgas Augstākajā reliģijas zinātņu institūtā – 

oponents 2 bakalaura darbiem.  

 

Docētie studiju kursi: 

 

 Pasaules reliģiju vēsture. (2 kp) 

 Homilētika. (4 kp) 

 Baznīcas vēsture un Patroloģija. (6 kp) 

 Mākslas vēsture. (2 kp) 

 Vispārējā Baznīcas vēsture. (6 kp) 

 

Izstrādātie akadēmiskie studiju kursi: 

1. Profesionālā bakalaura studiju programma „Reliģijā”: 

 Pasaules reliģiju vēsture. (2 kp) 

 Kristīgā māksla un tās izmantošana reliģijas pedagoģijā. (2 kp) 

 Baznīcas vēsture un Patroloģija. (6 kp) 

 Latvijas Baznīcas vēsture. (2 kp) 

2. Profesionālā bakalaura studiju programma „Teoloģijā”: 

 Pasaules reliģiju vēsture. (2 kp) 

 Homilētika. (4 kp) 

 Latvijas Baznīcas vēsture. (2 kp) 

 Metodoloģija. (2 kp) 

 Mākslas vēsture (2 kp) 

 Vispārējā Baznīcas vēsture. (6 kp) 

 

LU Teoloģijas fakultātes organizētie kursi „Metodiskā atbalsta sniegšana kristīgās mācības 

standarta īstenošanai”: „Kristīgās Baznīcas tradīciju veidošanās vēsture” 2005. g. 

jūlijs/augusts 

 

ORGANIZATORISKAIS DARBS 

Rīgas Teoloģijas institūta viceprefekts zinātniskajā darbā 

 

10.01.2006      /Andris Priede/ 
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PIELIKUMS Nr. 4 

 

CURRICULUM VITAE 

Vārds: JĀNIS  

Uzvārds: PRIEDE 

Dzimšanas datums: 21.12.1961 

Dzimšanas vieta: Rīga 
 

 

 

 

 

 

 

 

Izglītība  

- Rīgas Medicīnas institūta Ārstniecības fakultāte     1980-1986 

- Rīgas Metropolijas Romas Katoļu Garīgais seminārs    1988-1991 

- Pontifikālā Bībeles institūta Bībeles fakultāte (Romā)    1991-1995 

- Pontifikālās Gregora Universitātes Teoloģijas fakultāte (Romā)   1995-1998 

  
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:  

- Ārsta kvalifikācija        1986 

- Licenciāta grāds Svētajos Rakstos -       1995 

- Teoloģijas Doktora grāds ar specializāciju Bībeles teoloģijā   1998 

 

Nodarbošanās:  

- Rīgas Medicīnas institūta laborants       1979-1980 

- Višķu iecirkņa slimnīcas ārsts       1986-1988 

- Pasniedzējs Rīgas Metropolijas Katoļu Garīgā semināra  

 ticības mācības skolotāju sagatvošanas kursos    1991-1992 

- Pontifikālā Bībeles Institūta Bībeles fakultātes asistents (Romā)   1998-2004 

- Pontifikālā Bībeles institūta zinātniskā izdevuma „Biblica”  

 redakcijas sekretārs (Romā)       2000-2002 

- Laterāna Pontifikālās Universitātes  

 Rīgas Augstākā Reliģijas Zinātņu Institūta (bij. Laterāna Pontifikālās  

 Universitātes Teoloģijas fakultātē koleģētās Reliģijas Zinātņu  

 augstskolas; bij. Rīgas metropolijas Romas katoļu Katehētikas institūta)  

 un Laterāna Pontifikālās universitātes filiāles Rīgas Teoloģijas institūta  

 (bij. Katoļu Teoloģijas Augstskolas) docētājs     

 1995-2004 

- Laterāna Pontifikālās universitātes filiāles Augstākā reliģijas zinātņu 

 institūta un Laterāna Pontifikālās universitātes  

 Rīgas Teoloģijas institūta docents       2004-2005 

- Laterāna Pontifikālās universitātes filiāles Augstākā reliģijas zinātņu 

 institūta un Laterāna Pontifikālās universitātes  

 Rīgas Teoloģijas institūta asociētais profesors     2005- 

 

Zinātniski pētnieciskās darbības virziens 

 Svēto Rakstu teoloģija un ekseģēze – Vecās Derības ekseģēze – Vecās Derības 

deuterokanonisko grāmatu ekseģēze – Vecās Derības narratīvo grāmatu tehnika un sinhronā 

analīze – Vecās Derības poētisko grāmatu stilistika 

 

Zinātniskās publikācijas :  

1. Я. ПРИЕДЕ, К.Э. АРОНС, «О памятниках древнеиндийской медицинской 

литературы». Из истории медицины. Том 14 (Рига 1984) 94-100. 

2. J. PRIEDE, A. STAŠULĀNE, „Lielo sākuma burtu lietošana teoloģiskajos terminos”, 

Ejiet un māciet 8 (1994) 76-80. 
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3. J. PRIEDE, The Manifestation and Importance of Time Structure in 1-2 Samuel 

(Roma: PUG 1998). 

4. Svētcļnieka piezīmes. Ignācija Lojolas autobiogrāfija. Tulkojis un komentējis J.Priede 

(Rīga: KDI 2002). 

5. [J. Priede] „Sālamana gudrības grāmata”, Deiterokanoniskās grāmatas. (Rīga: Latvijas 

Bībeles Biedrība 2005) 292-342 lpp. 

6. [J. Priede] „Sīraha, Jēzus dēla, gudrības grāmata”, Deiterokanoniskās grāmatas. (Rīga: 

Latvijas Bībeles Biedrība 2005) 343-477 lpp. 

  

Mācību literatūra:  

1998-2003.g. Pontifikālā Bībeles Institūta Bībeles fakultātes akadēmisko kursu programmas. 

 

Citas publikācijas: 

J. PRIEDE, „Par Jaunavu Mariju un Jēzus brāļiem (Vēstule brāļiem)”, Katoļu dzīve 171 

(1989) 18-19. 

 

Tulkojumi 

- F. KRENCERS. “Kam mēs ticam”, Rīga, Rīgas metropolijas kūrija (1991) 315 lpp.— no 

vācu valodas. 

- KALKUTAS TERĒZE. “Par ko jūs mani uzskatāt?” (Meditācija slimnīcā), Ejiet un 

māciet 6 (1993) 93-96 — no angļu valodas. 

- SV. IRĒNIJS. “Smirnas bīskapa svētā Polikarpa mocekļa nāves”, Ejiet un māciet 7 (1994) 

81-88 — no grieķu valodas. 

- JĀNIS PĀVILS II. “Uzruna 1993. gada 8. septembrī Rīgas Domā”, Gredzens. Austrālijas 

Latviešu katoļu biļetens, 1 (1994) 34-36 — no itāliešu valodas. 

- B. BARTOLINI, M. FILIPI. “Es ticu. Kristīgās ticības pamati”, I, III, V sēj., (Rīga: Rīgas 

Metropolijas kūrija 1995) — no itāliešu valodas. 

 

Sagatavotie mācību līdzekļi 

Dispensas Pontifikālā Bībeles Institūta studentiem. 

  

Akadēmiskie kursi  
 Ārzemju augstskolās un pētniecības iestādēs (Romā): Pontifikālā Bībeles Institūta 

Bībeles fakultātē: 

 Tecniche narrative in 1-2 Sam; 

 Analisi di testi del libro di Giona; 

 La storia di Saul: esegesi di brani scelti; 

 Narrative techniques and time structure in 1-2 Samuel; 

 Encomio della Sapienza (Sap 6, 22-9,18); 

 Alle soglie della monarchia: la narrazione secondo il primo libro di Samuele. 

 

Laterāna Pontifikālās universitātes filiālē Rīgas Teoloģijas institūtā: 

 Ījaba grāmatas fragmentu ekseģēze; 

 Ievads sapienciālajās, poētiskajās un pravietiskajās Bībeles grāmatās; 

 Sālamana gudrības grāmatas ekseģēze; 

 1-2 Samuēla grāmatas fragmentu ekseģēze; 

 Ievads Pentateihā; 

 Jesajas grāmatas fragmentu ekseģēze; 

 Sīraha gudrības grāmatas fragmentu ekseģēze. 

 

Laterāna Pontifikālās univeristātes filiālē Rīgas Augstākajā reliģijas zinātņu institūtā: 
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 Ījaba grāmatas fragmentu ekseģēze; 

 Ievads sapienciālajās, poētiskajās un pravietiskajās Bībeles grāmatās; 

 Sālamana gudrības grāmatas ekseģēze; 

 1-2 Samuēla grāmatas fragmentu eksegēze; 

 Ievads Pentateihā; 

 Jesajas grāmatas fragmentu ekseģēze; 

 Sīraha gudrības grāmatas fragmentu ekseģēze. 

 

Stažēšanās (kvalifikācijas paaugstināšana)   

Semestris Oksfordas Universitātes Kempjonholla koledžā (1998). 

 

Organizatoriskā un administratīvā darbība  

 Pontifikālā Bībeles Institūta zinātniskā izdevuma „Biblica”  

 redakcijas sekretārs        2000-2002 

 Kristīgās Kultūras institūta valdes loceklis    2000- 

 Kristīgās Dzīves institūta padomes loceklis    2002- 

 

Redakcijas kolēģijas loceklis 

Latvijas Bībeles Biedrības zinātniska izdevuma Bībele: Raksti, teksts, kultūrvide. (no 

2002.g.) 

„Teoloģijas enciklopēdijas” redakcijas komiteja (2004-2005). 

 

Valodas: 

 dzimtā - latviešu,  

 svešvalodas: 

  brīvi pārvaldu: angļu, itāļu, vācu, krievu; 

  brīvi lasu: franču, spāņu; 

  senās valodas: ebreju, grieķu, aramiešu. 

 

Rīgā 

 

2005.gada 20.oktobrī 
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PIELIKUMS Nr. 4 

 

CURRICULUM VITAE 

Vārds: EDGARS 

Uzvārds: CAKULS 

Dzimšanas datums: 07.01.1972 

Dzimšanas vieta: Preiļi, Latvija 

 

 

 

 

 

 

 

Izglītība  

- Rīgas Metropolijas garīgais seminārs      1990-1993 

- Pontifikālajai Teoloģijas fakultātei „Teresianum” afiliētais Teoloģijas institūts  

Studium Notre Dame de Vie, Francija       1993-1997 

 

Akadēmiskie nosaukumi  un zinātniskie grādi:   

- Bakalaura grāds teoloģijā – Pontifikālajai Teoloģijas fakultātei „Teresianum”  

afiliētais Teoloģijas institūts Studium Notre Dame de Vie, Francija  1995 

- Licenciāta grāds teoloģijā – Pontifikālajai Teoloģijas fakultātei „Teresianum”  

afiliētais Teoloģijas institūts Studium Notre Dame de Vie, Francija  1997 
  

 

Nodarbošanās:  

- Laterāna Pontifikālās Univeristātes filiāle 

 Rīgas Augstākais Reliģijas Zinātņu Institūts  lektors   1997- 

- Laterāna Pontifikalās Univeristātes filiāle 

 Rīgas Teoloģijas Institūts    lektors   1997- 

 

Zinātniski pētnieciskās darbības virziens: dogmatika, Vatikāna II Koncila dokumenti 

 

Zinātniskās publikācijas :  

- Eksperimentālā mācību līdzekļa morālteoloģijā „Ētika”  

teoloģiskais konsultants        1997 

- Dažādi teoloģiska rakstura referāti, konferences, tulkojumi un  

publikācijas Latvijas katoliskajos preses izdevumos     1997-2000 

 

Akadēmiskie kursi: Fundamentālteoloģija, teodiceja, gnozeoloģija, metafizika   

    

Bakalaura darbu vadība - vadīti divi bakalaura darbi RARZI 

Recenzijas - vairāku darbu recenzijas RARZI, recenzija bakalaura darbam Latvijas 

Universitātes Teoloģijas fakultātē 

 

Darbība zinātniskās, profesionālās un sabiedriskās organizācijās:  

- Katoļu gaidu un skautu organizācijas vadītājs,  

- Katoļu studentu un akadēmiķu apvienības „Dzintars” biedrs. 

  

Organizatoriskā un administratīvā darbība - Rīgas „Mazā semināra” prefekts 

 

Valodas - latviešu (dzimtā), franču, krievu, angļu, poļu, vācu. 

Datums: 29.08.2004 

 

Paraksts 
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PIELIKUMS Nr. 4 

 

CURRICULUM VITAE 

Vārds: ANTONS 

Uzvārds: JUSTS 

Dzimšanas datums: 22.11.1931 

Dzimšanas vieta: Varakļāni, Latvija 
 

 

 

 

 

 

 

 

Izglītība  

- Petit Seminair, St. Trond, Belgium     1949-1953 

- Luvenas Universitāte, Institut Superieur de philosophic,   

Leuven, Belgium     1953-1958 

- Franz Jozeph Universitāte, Innsbruck, Austria     1958-1962 

- Catholic University of America, Washington D.C., U.S.A.   1965 
 

Akadēmiskie nosaukumi  un zinātniskie grādi:   

- Licenciāta grāds Filozofijā - Luvenas Universitāte, Beļģijā   1958 

- Licenciāta grāds Teoloģijā - Franz Joseph Univeristāte, Insbrukā, Austrijā 1962 

 

Nodarbošanās:  

- Profesors St. Marys college, Emitsburg, Md, ASV     1982-1983 

- Rīgas garīgais seminārs      rektors   1994- 

- Rīgas garīgais seminārs      pasniedzējs  1992-2002 

- Laterāna Pontifikalās Univeristātes filiāle 

Rīgas Teoloģijas Institūts     lektors   2002- 

 

Zinātniski pētnieciskās darbības virziens: Filozofijas vēsture 

 

Zinātniskās publikācijas :  

- Raksti un apcerējumi teoloģijā un filozofijā, Rīgā, Latvijā    1992- 

- Piedalīšanās Dr. P.S. Ladusāna „Reliģijas filozofijas” izdošanā   1965 

- Sagatavošanā filozofijas vēstures grāmata latviešu valodā: 

S.J Stampa „No Sokrāta līdz Sartram”  

  

Akadēmiskie kursi:  
Filozofijas vēsture - 64 kontaktstundas 

    

Darbība zinātniskās, profesionālās un sabiedriskās organizācijās: 

Katoļu studentu un akadēmiķu apvienības „Dzintars” biedrs 

 

Piedalīšanās konferencēs ārzemēs:    
Referāti un konferences teoloģijā un filozofijā, Virdžīnija, ASV   1965-1992 

 

Valodas - latviešu (dzimtā), vācu, franču, latīņu, angļu. 

 

Datums: 2005.gada 15.martā 
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CURRICULUM VITAE 

Vārds: ANDRIS 

Uzvārds: KRAVALIS 

Dzimšanas datums: 11.06.1967 

Dzimšanas vieta: Gulbenes raj., 

Beļavas ciems, Rožlejas  

Latvija 

 

 

 

 

 

 

 

Izglītība:  

- Gulbenes raj. Beļavas ciema Ozolkalna pamatskola     1975-1983 

- Gulbenes 1. vidusskola     1983-1984 

- Rēzeknes Mūzikas koledža     1984-1987 

- Rīgas Metropoloijas Romas katoļu Garīgais seminārs    1989-1993 
- Pontifikālajai Teoloģijas fakultātei „Teresianum” afiliētais Teoloģijas institūts  

Studium Notre Dame de Vie, Francija     1993-1999 
   

Akadēmiskie nosaukumi  un zinātniskie grādi:  

- Profesionālās izglītības diploms muzikālajā pedagoģijā (izpildītājs, 

orķestra diriģents)         1987 

- Bakalaura grāds teoloģijā – Pontifikālajai Teoloģijas fakultātei „Teresianum”  

afiliētais Teoloģijas institūts Studium Notre Dame de Vie, Francija  1998 

 - Licenciāta grāds teoloģijā – Pontifikālā Teoloģijas fakultāte „Teresianum”  1999 

 

Nodarbošanās:  

- Pedagoģiskās prakses ietvaros mūzikas skolotājs Rēzeknes 4.vidusskolā 1984-1987 

-  Armijā apgūtā specialitāte - helihopteru radio mehāniķis,  

speciālās kaujas vienības (desants)      1987-1989 

- Ticības mācības skolotājs Rīgas 77. vidusskolā    1990-1992 

- Vikārs Rīgas sv. Jēkaba katedrālē, kapelāns cilvēkiem ar īpašām 

vajadzībām, atbildīgais par jauniešu darbu     1999-2001 

- Laterāna Pontifikālās Univeristātes filiāle 

Rīgas Augstākais Reliģijas Zinātņu Institūts  lektors   1999- 

- Laterāna Pontifikalās Univeristātes filiāle 

Rīgas Teoloģijas Institūts     lektors   1999- 

- Rīgas metropolijas Romas katoļu garīgais seminārs garīgais tēvs  2001- 

 

Zinātniski pētnieciskās darbības virziens: garīgās dzīves teoloģija 

 

Zinātniskās publikācijas : žurnālā „Christianos”, izdevumos: „Ejiet un māciet”, „Katoļu 

Baznīcas Vēstnesis” 

 

Citas publikācijas: žurnālā „Tikšanās”, izdevumā „Mieram tuvu” 

 

Akadēmiskie kursi:  

Garīgās dzīves teoloģija  

II Vatikāna koncils  

Ievads Svētajos Rakstos 

Pastorālteoloģija 

    

 

Kursa darbu vadība – 20 darbi 
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Bakalaura darbu vadība – 10 darbi - RTI, RARZI, LU Teoloģijas fakultātē 

Recenzijas – apmēram 15. Teoloģiskais konsultants žurnālā „Tikšanās” un izdevumā 

„Mieram tuvu”. 

 

Darbība zinātniskās, profesionālās un sabiedriskās organizācijās:  

Darbs Kristīgajā radio, raidījumu cikls „Laika zīmes” pusotra gada garumā, konsultants 

ekumēniskajās tikšanās, konsultants izdevniecībās: „Mieram tuvu”, kustību „Dzīvības 

straumes” un „Effata” izdevumiem. 

 

Piedalīšanās konferencēs ārzemēs –   

- Studentu kapelānu tikšanās Romā,  

- Vājredzīgo un Neredzīgo tikšanās Šveicē, Lietuvā, Parīzē. 

      

Stažēšanās  –  

- Francijas draudzēs (Sanarijas pilsētā), Milānā,  

- Jauniešu dienu organizācija Parīzē, Romā, Toronto, Ķelnē 

- Tikšanās un konference Evaņģēliski Luteriskās Baznīcas „Meinarda brālībā” 

- Atbildīgais par jauniešu darbu, studentu kapelāns Vidzemes diecēzē  1999- 

- Draudžu evaņģelizācijas šūniņu kustības atbildīgais    2000-2003 

- Kustības Laulāto tikšanās atbildīgais      2002- 

 

Organizatoriskā un administratīvā darbība -  
- Daudzu rekolekciju un svētceļojumu organizēšana 

- Latvijas katoļu Baznīcas informācijas centra vadītājs    2003- 

- Laju konferences organizācijas komitejas koordinators    2004- 

 

Valodas - latviešu (dzimtā), vācu, franču, latīņu, poļu, krievu, angļu, itāļu. 

 

Prasmes: iemaņas darbā ar datoru, atbildīgais par katoļu Baznīcas interneta 

mājas lapu. A, B, C kategorijas autovadītāja apliecība, stāžs no 1987. gada. 

 

 

Datums: 15.01.2005 
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CURRICULUM VITAE 

Vārds: ARTURS 

Uzvārds: KRIŠTAPOVIČS  

Dzimšanas datums: 18.10.1971 

Dzimšanas vieta: Jūrmala 
 

 

 

 

 

 

Izglītība:  

-- Jūrmalas 7.vidusskola        1988 

- Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultāte    1988-1994 

- Varšavas Universitātes Vēstures fakultāte (papildstudijas)    1992-1994 

- Centrāleiropas Universitātes Budapeštas koledžas Vēstures fakultāte  1994-1995 

- Laterāna Pontifikālās Universitātes filiāle Rīgas Teoloģijas Institūts  1995-2000 
 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:   

- Maģistra grāds vēsturē –  

 Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultāte   1994 

- Maģistra grāds vēsturē –  

 Centrāleiropas Universitātes Budapeštas koledžas Vēstures fakultāte 1995 
- Bakalaura grāds teoloģijā –  

Laterāna Pontifikālās Universitātes filiāle Rīgas Teoloģijas Institūts  2000  

 

Nodarbošanās:  

- Laterāna Pontifikālās Universitātes filiāle 

 Rīgas Augstākais Reliģijas Zinātņu Institūts  lektors   2000- 

- Laterāna Pontifikalās Univeristātes filiāle 

 Rīgas Teoloģijas Institūts    lektors   2000- 

 

Zinātniski pētnieciskās darbības virziens: Baznīcas vēstures izpēte  

 

Akadēmiskie kursi:  

- Vispārējās Baznīcas vēsture un patroloģija 

- Latvijas Baznīcas vēsture  

 

Bakalaura darbi vadība: 1 

 

Profesionālās kvalifikācijas darbu vadība: 3 

 

Recenzijas: 3 

 

Valodas - latviešu (dzimtā), krievu, poļu, angļu. 

 

2005.gada 15.janvāris 
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PIELIKUMS Nr. 4 

 

CURRICULUM VITAE 

Vārds: AUSMA 

Uzvārds: LIEPA 

Dzimšanas datums: 19.06.1938 

Dzimšanas vieta: Rīga 
 

 

 

 

 

 

 

Izglītība:  

- Patentzinību speciālistu kvalifikācijas celšanas institūts   1979-1980 

- Aspirantūra, Maskavas Valsts Pedagoģiskais institūts   1975-1978 

- Latvijas Universitāte, Vēstures un Filoloģijas fakultāte   1958-1964 

- World English Institute        1996 

 

Akadēmiskie nosaukumi  un zinātniskie grādi:   

Maģistra grāds Filoloģijā –  

  Latvijas Universitāte, Vēstures un Filoloģijas fakultāte  1995 

 

Nodarbošanās:  

- Angļu valodas skolotāja Rīgas 37.vidusskolā    1962-1964 

- Inženiere, tehniskās literatūras tulkotāja,  

  Lauksaimn. Mašīnu konstr. Birojs    1964-1966 

- Vec. Inženiere patentzinībās, 

  Konstruēšanas un projektu birojs    1966-1976 

- Vadošā inženiere patentzinībās, 

  Speciālais zinātnes un pētniecības birojs, Autotransp. min. 1976-1990 

- Lektore, stundu pasniedzēja, 

  Latvijas Universitāte, Svešvalodu katedra   1976-1987 

- Lektore 

  Sociālo zinātņu Svešvalodu katedra, Valodu centrs, LU  1990- 

- Lektore 

  LPU filiāle Rīgas Teoloģijas Institūts -    2003- 

  

Zinātniski pētnieciskās darbības virziens: Angļu valoda. Lībiešu kultūrvēsturiskais 

mantojums. 

 

Zinātniskās publikācijas:  

- Latviešu valodas īpašības vārdu „savāds” un „dīvains” angļu valodas īpašības 

vārda „strange” leksiskā savietojamība un semantiskās īpatnības // Leksiskas 

semantiskās saites: Augstskolu zinātnisko darbu krājums. – Rīga, P.Stučkas 

Valsts universitāte, 1978, 84.-101.lpp. 

- Latviešu valodas īpašības vārda „ērmīgs” un angļu valodas īpašības vārdu „odd” 

un „queer” semantiskais raksturojums ar sastatīšanas metodes palīdzību // 

Valodu vienības un to aktualizācijas apstākļi: Zinātnisko darbu krājums. – Rīga, 

P.Stučkas Latvijas Valsts Universitāte, 1986, 119.-128.lpp. 

 

Tulkojumi: 

- Frenks Okonnors. Kāzu nakts. Age of Yeats. Dell Publishing Co., Inc. Ņujorka, 

1964. Laikrakstā „Literatūra un Māksla”, 1975.g. 23.augustā. 

- Stīvens Līkoks. Pie dabas krūts un atkal atpakaļ. Perfect Lover’s Quide and 

other stories. Foreign Language Publishing House, Maskava, 1958. Laikrakstā 

„Cīņa”, 1976.g. 12.decmebrī. 

- Džeims Džoiss. Pansija. Age of Yeats. Dell Publishing Co., Inc. Ņujorka, 1963. 
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Laikrakstā „Literatūra un māksla”, 1976.g. 18.decembrī. 

 

Akadēmiskie kursi: 

Angļu valoda: 96 kontaktstundas   

    

Darbība zinātniskās, profesionālās un sabiedriskās organizācijās:  

Konferences BESIG (Prāga, Minhene, Berne); LATE-s organizētie semināri, Britu 

Padomes semināri 

 

Valodas - latviešu (dzimtā), angļu, krievu, ar vārdnīcas palīdzību - vācu, franču. 

 

2005.gada 30.septembrī 
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PIELIKUMS Nr. 4 

CURRICULUM VITAE 

Vārds: JĀNIS  

Uzvārds: PLAUDIS 

Dzimšanas datums: 29.01.1972 

Dzimšanas vieta: Dobele 
 

 

 

 

 

 

Izglītība  

- Latvijas Universitātes Filoloģijas fakultātes Klasiskās Filoloģijas  

katedras bakalaura programmas students      1991-1996 

- Latvijas Universitātes Filoloģijas fakultātes Klasiskās Filoloģijas  

katedras maģistratūras students       1996-1998 
   

Akadēmiskie nosaukumi  un zinātniskie grādi:   

- Filoloģijas Bakalaura grāds –  

 Latvijas Universitāte Filoloģijas fakultāte Klasiskās Filoloģijas katedra 1996 

- Filoloģijas Maģistra grāds Klasiskajā Filoloģijā –  

 Latvijas Universitāte Filoloģijas fakultāte Klasiskās Filoloģijas katedra 1998  

 

Nodarbošanās:  

- Rīgas garīgais seminārs     lektors   1996-1999 

- Laterāna Pontifikalās Univeristātes filiāle 

 Rīgas Teoloģijas Institūts    lektors   1999- 

- Laterāna Pontifikālās Univeristātes filiāle 

 Rīgas Augstākais Reliģijas Zinātņu Institūts  lektors   1997- 

- Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultāte    asistents  1998- 

- Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultāte   lektors   1999- 

- Latīņu valodas pasniedzējs Praktiskās psiholoģijas institūtā, tulku fakultātē 

- Latīņu valodas pasniedzējs biznesa institūtā RIMPAK Livonija  

- Ekonomikas un kultūras augstskola    pasniedzējs  2005- 

- Baltijas krievu institūts     pasniedzējs  2005- 

 

Zinātniski pētnieciskās darbības virziens: latīņu, grieķu, senebreju valodas 

 

Zinātniskās publikācijas :  

- „Ironijas nianses Ovīdija „Heroīdās”” (I un V vēstule); iTAKA, klasiskās filoloģijas 

gadugrāmata; Rīga 2001. Raksts 78 – 90 lpp.; tulkojums 140 – 147 lpp. 

- Akvīnas Toms, „Teoloģijas summa” (par patiesību); žurnāls „Kentaurs”, Rīga, 2005.g. 

augusts 

 

Citas publikācijas: „Leduspuķes Jāņu naktī”, Dobeles novada autoru dzeja, Dobeles 

„Spalva” 2001.; dzejoļi 14 – 28 lpp. 

 

Akadēmiskie kursi: - Jaunās Derības grieķu valoda (koinē) 

   - teorija 32; prakse 64 (2 semestri);  

   - teoloģiskā latīņu valoda 64 (2 semestri); 

   - latīņu valoda 32 

Bakalaura darbu vadība: Atanasijs (tulkojums un komentāri) LU Teoloģijas fakultāte 

 

Valodas: Latviešu (dzimtā), vācu, krievu, latīņu, sengrieķu. 

 

Datums: 15.02.2005 
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PIELIKUMS Nr. 4 

 

CURRICULUM VITAE 

Vārds: KŠIŠTOFS  

Uzvārds: ŠIRŠEŅS  

Dzimšanas datums: 08.02.1973 

Dzimšanas vieta: Kožuhov, Polija 
 

 

 

 

 

 

 

Izglītība  

- F. Šopēna Mūzikas akadēmija Varšavā     1992-1998 

- Eiropas Mocarta akadēmija       1998 

- Latvijas Mūzikas akadēmija Rīgā      1999-2002 
  

  

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:   

- Maģistra grāds klaviespēlē – F. Šopēna Mūzikas akadēmija Varšavā 

 1998 

- Apliecība par Pedagoģiskās studijas beigšanu –  

    F. Šopēna Mūzikas akadēmija Varšavā 

 1996 

- Meistarklase - Latvijas Mūzikas akadēmija Rīgā    

 2002 

  

 

Nodarbošanās:  

- Britu Skola Varšavā     klavieru spēles pasniedzējs 1994-1998 

- Polijas Republikas vēstniecība Rīgā  kultūras lietu referents 2003-2004 

- Latvijas Kultūras akadēmija Rīgā  starptautisko projektu vadītājs 2005- 

- Laterāna Pontifikālās Universitātes filiāle 

 Rīgas Teoloģijas Institūts   lektors    2005- 

 

Valodas – poļu (dzimtā), latviešu, angļu, krievu, vācu. 

 

 

 

31.08.2005 
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PIELIKUMS Nr. 4 

 

CURRICULUM VITAE 

Vārds: ANITA 

Uzvārds: ŠEMBELE  

Dzimšanas datums: 06.01.1973 

Dzimšanas vieta: Rēzekne 
 

 

 

 

 

 

 

Izglītība 

- Rēzeknes 1.vidusskola       1980-1988 

- Rēzeknes Skolotāju institūts       1988-1992 

- Pontifikālā Urbāna Univeristāte Romā     2000-2005 
  

  

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:   

Maģistra grāds reliģijas zinātnēs 

  Pontifikālā Urbāna Universitāte Romā   2005 

 

Nodarbošanās:  

- Rīgas Garīgais seminārs    bibliotekāre   2005- 

- Laterāna Pontifikālās Universitātes filiāle 

 Rīgas Teoloģijas Institūts   lektore    2006- 

 

Zinātniski pētnieciskās darbības virziens: Baznīcas vēstures izpēte 

 

Valodas – latviešu (dzimtā), krievu, poļu, itāļu. 

 

 

2006.g. 28.augusts 

 

 

 



 

PIELIKUMS Nr. 5 

 

Citi dokumenti, kas regulē darbību un studijas saskaņā ar normatīvajiem aktiem  

 

1. Studiju kvalitātes iekšējās kontroles īstenošana 

 
Darba saturs Kas īsteno 

kontroli 

Cik bieži notiek 

kontrole  

Rezultātu 

izskatīšana 

Studiju programmu izpilde A, B Katra mēneša pēdējā 

pirmdiena 

Filiāles padomē 

Studiju programmas 

atbilstība nepieciešamajām 

normām 

B Reizi kvartālā Filiāles padomē 

Akadēmiskā personāla darba 

kvalitāte 
A, B Katra mēneša pēdējā 

pirmdiena 

Filiāles padomē 

Studiju procesa organizēšana 

un norise 
B, C Pēc nepieciešamības Direktora padomē 

Nodarbību inspicēšana A, E Nepieciešamības 

gadījumā 

Filiāles padomē 

Stingrās uzskaites dokumentu 

glabāšana 
D, S Reizi nedēļā Filiāles padomē 

Studentu nodarbību 

apmeklējums 
C Nepieciešamības 

gadījumā 

Direktora padomē 

Akadēmiskā aktivitāte E Nepieciešamības 

gadījumā 

Direktora padomē 

Bibliotēkas darba kvalitāte B, M Nepieciešamības 

gadījumā 

Filiāles padomē 

Studentu uzņemšana, pārrunu 

organizēšana 
B, C Nepieciešamības 

gadījumā 

Filiāles padomē 

Prakses norise C Nepieciešamības 

gadījumā 

Filiāles padomē 

Infrastruktūras attīstība, 

remonti 
B, D Nepieciešamības 

gadījumā 

Filiāles padomē 

Direktora padomē 

Darba drošības ievērošana B, D Divas reizes gadā Direktora padomē 

Iekšējās kārtības noteikumu 

ievērošana 
A, B, C, D, V Divas reizes gadā Direktora padomē 

 

A – moderators 

B – institūta direktors 

C – direktora vietnieks mācību darbā 

D – direktora vietnieks saimnieciskajā darbā 
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E – direktora vietnieks zinātniskajā darbā 

S – sekretāre/lietvede 

M – bibliotekāre 

V – viss administratīvais personāls 

 

2. Studējoši imatrikulācijas kritēriji 

 
 Rīgas Teoloģijas Institūtā uzņem katoļticīgus vīriešus, kuri, sekojot Dieva 

aicinājumam, vēlas kļūt par priesteriem. Lai tiktu uzņemts Rīgas Teoloģijas Institūta 

programmā, studentam jāiesniedz atestāts par vidējo izglītību un jāapgūst divu gadu 

pirmsteoloģijas programma Rīgas Garīgajā seminārā.  

 Iesniegšanai nepieciešamo dokumentu uzskaitījums: 

1.    iesniegums semināra rektoram un motivējums, kādēļ grib kļūt par priesteri  

(rokrakstā); 

2.    detalizēts CV; 

3.    draudzes prāvesta ieteikums – raksturojums; 

4.    skolas vai darbavietas raksturojums; 

5.    kristības un iestiprināšanas apliecības; 

6.    noraksts no atestāta par vidējo izglītību; 

7.    medicīnas izziņa par veselības stāvokli. 

 

3. Līgums par studijām  

 

 Attiecības starp studentiem un Rīgas Teoloģijas institūtu regulē līgums, kas tiek 

noslēgts starp RTI vadību un studējošo.  
 
Līguma paraugs: 
 

Līgums Nr._____________ 

par studijām 

 
Rīgā, 20____ g.”____”____________ 

 

Laterāna Pontifikālās universitātes filiāle, Rīgas Teoloģijas institūts, direktora P.Kļaviņa, 

pers. kods 150672-10339, personā, tālāk tekstā  INSTITŪTS, no vienas puses, un 

______________________________________________________________________________ 

(vārds, uzvārds) 

tālāk tekstā STUDENTS, no otras puses, noslēdza šo līgumu. 

 

1. Līguma priekšmets 

 

1.1. INSTITŪTS uzņem STUDENTU profesionālā bakalaura studiju programmā “teoloģija” ar 

studiju ilgumu 4 gadi. 

Studiju sākums – 200___. gada septembris, beigas – 20___. gada septembris.  

1.2. Pēc studiju programmas pilnas apgūšanas Laterāna Pontifikālā Universitāte izsniedz 

STUDENTAM atbilstošu izglītības dokumentu. 
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l.3. Studiju programmas neapgūšanas gadījumā STUDENTAM tiek izsniegta izziņa par 

attiecīgās studiju programmas vai tās daļas noklausīšanos. 

 

2. Līgumslēdzēju pušu tiesības un pienākumi 

 

2.1. STUDENTAM ir tiesības. 

 noteiktā kārtībā izmantot INSTITŪTA mācību bāzi, t.sk. bibliotēkas fondu, datoru 

sistēmas utt.; 

 piedalīties studentu sabiedriskajā dzīvē, kultūras un sporta pasākumos; 

 pārtraukt studijas uz noteiktu laiku, noslēdzot ar INSTITŪTU vienošanās protokolu. 

2.2. STUDENTAM ir pienākumi: 

 ievērot INSTITŪTA Nolikumu, izpildīt INSTITŪTA pārvaldes institūciju lēmumus un 

rīkojumus; 

 ievērot INSTITŪTA iekšējās kartības noteikumus; 

 ievērot INSTITŪTA studiju nodarbību kārtību, apmeklēt lekcijas, praktiskās nodarbības, 

seminārus; 

 izpildīt mācību uzdevumus, nokārtot paredzētās ieskaites un eksāmenus; 

 rakstiski paziņot INSTITŪTAM par savas adreses vai  uzvārda maiņu;  

2.3. INSTITŪTA pienākumi:  

 imatrikulēt STUDENTU, ja viņš nokārtojis iestāju pārbaudījumu; 

 organizēt studiju procesu saskaņā ar studiju programmu atbilstoši Baznīcas likumu un LR 

Augstskolu likuma prasībām; 

 nodrošināt STUDENTAM atbilstošus apstākļus studijām, atsaucīgi reaģēt uz 

STUDENTA lūgumiem; 

 risināt ar studijām saistītos jautājumus. 

2.4. INSTITŪTAM ir tiesības atskaitīt STUDENTU no studējošo skaita  

 ja tiek pārkāpti iekšējās kārtības noteikumi; 

 ja ir 3 un vairāk akadēmisko parādu vienu semestri pēc sesijas; 

 ja STUDENTS bez attaisnojoša iemesla neapmeklē nodarbības 2 mēnešus; 

 ja STUDENTS nav piemērots katoļu priestera profesionālajām prasībām. 

3. Studiju programmas apmaksas kārtība 

 

3.1. RTI STUDENTS ir atbrīvots no mācību maksas. Studiju apmaksai tiek izmantoti juridisko un 

fizisko personu ziedojumi.  

3.2. RTI STUDENTS tiek nodrošināts ar bezmaksas dzīvošanu RTI viesnīcā, kā arī ar dzīvošanai 

piemērotiem apstākļiem (gulta, gultas veļa, istabas mēbeles, sanitāri-higiēniskie piederumi). 

3.3. RTI STUDENTS tiek nodrošināts ar bezmaksas 3-reizēju pilnvērtīgu ēdināšanu. Ēdienam 

jābūt kvalitatīvam, atbilstošam LR PVD regulām. 

3.4. RTI STUDENTAM ir iespēja saņemt šuvējas pakalpojumus par maksu. Cenrādi maksas 

pakalpojumiem nosaka RTI vadība. 

3.5. RTI STUDENTS veļas mazgātajās pakalpojumus saņem bez maksas. 

3.6. Visus pārējos pakalpojumus, kas nodrošina STUDENTAM normālus dzīves apstākļus un 

nepieciešamības, INSTITŪTS neuzņemas. Nepieciešamības gadījumā STUDENTS rakstiski 

pamato un lūdz kādu pakalpojumu nodrošināšanu bez maksas vai ar daļēju apmaksu. 
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4. Līguma termiņš 

 

4. l. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz norādītām studiju beigām. 

4.2. Līgums var tikt priekšlaicīgi izbeigts: 

4.2. l. pēc STUDENTA iniciatīvas jebkurā laikā, paziņojot par to INSTITŪTAM 

rakstiski; 

4.2.2. pēc INSTITŪTA iniciatīvas, ja STUDENTS faktiski pārtrauc mācības, vai tiek 

atskaitīts no studentu saraksta saskaņā ar p. 2.4. 

 

5. Galīgie noteikumi 

6.  

5.1. Līgums var tikt grozīts, papildināts, pusēm rakstiski vienojoties. 

5.2. Līgums sastādīts 2 eksemplāros latviešu valodā, pa vienam eksemplāram katram 

līgumslēdzējam. 

STUDENTS 

_______________________________________________________________________ 

     (vārds, uzvārds) 

_________________________________________________________________________ 

     (dzīves vieta) 

__________________________________________________________________________ 

 (pases sērija un numurs, pases izdošanas datums un izdevējiestāde, personas kods) 

 

 

INSTITŪTS - 
 

Rīgas Metropolijas Romas-katoļu Garīgais seminārs 

Reģistrācijas Nr. 90000178745 

Katoļu iela 16, Rīga LV – 1003 

Tel: 7224757, fakss: 7820278, prefekts@one.lv 

Unibanka, IBAN: LVL LV 03 UNLA 0002000701217  

S.W.I.F.T.: UNLALV2X 

 

Paraksti: 

STUDENTS         INSTITŪTS  

___________________            _____________________ 

        Pr. Pauls Kļaviņš 
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4. Iekšējās kārtības noteikumi studentiem 
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5. Dokumenti, kas nosaka studējošo organizāciju statusu 

 

Studējošo pašpārvaldes darbību nosaka RTI nolikums (sk. RTI Nolikums p. 4.4.3.) 
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6. Vienošanās ar Viļņas Teoloģijas institūtu studiju programmas likvidācijas 

gadījumā 
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RTI darbības pārskati 

1. Pārskats par 2003./2004. studiju gadu 

  

2003./2004. studiju gadā RTI realizēja vienu licenzētu studiju programmu „Teoloģija”. 

Tika uzsākts darbs pie programmas pašnovērtējuma sagatavošanas akreditācijai. 

 

Studējošo skaits : 

Studiju gads 2003/2004 

1. kurss 5 

2. kurss 7 

3. kurss 5 

4. kurss 4 

Studējošie kopā: 21 

Atskaitīti 3 

Akadēmiskajā studiju 

atvaļinājumā 1 

Absolventi 4 

Akadēmiskais personāls:  
Bakalaura studiju programmu 2003./04.mācību gadā realizēja sekojoši pasniedzēji: 
 

Doktori (5):  

- Jalinskis Juris, Dr. Iur. Can. 

- Jerumanis Paskals Marija, Dr. Theol. 

- Kalvāne Skaidrīte, Dr. Philol.  

- Kļaviņš Pauls, Dr. Theol. 

- Jānis Priede, Dr. Theol. 

 

Maģistri un licenciāti (10): 

- Cakuls Edgars, Lic. Theol. 

- Golebiewska Anna, Mag. Philol. 

- Justs Antons, Lic. Theol, Lic. Phil.   

- Kravalis Andris, Lic. Theol.  

- Krištapovičs Arturs, Mag. Hist. 

- Liepa Ausma, Mag. Philol. 

- Plaudis Jānis, Mag. Philol.  

- Priede Andris, Lic. Hist. Eccl. 

- Solims Andris, Lic. Lit. 

- Vizbelis Arnis, Mag. Theol.   

 

 

 Šī studiju gada laikā notika pārmaiņas RTI vadībā un arī akadēmiskā personāla 

sastāvā. Par RTI direktora vietnieku zinātniskajā darbā tika nozīmēts Andris Priede. 

Kanoniskās tiesības sāka pasniegt studijas pabeigušais doktors Juris Jalinskis, Dr. Iur. 

Can.  
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Starptautiskā sadarbība 
2004. gada maijā RTI kopā ar Rīgas Augstāko Reliģijas Zinātņu institūtu organizēja 

starptautisku zinātnisku konferenci “Baznīca 21. gadsimtā”, kurā piedalījās pārstāvji no 

Itālijas, Francijas, Vācijas un Amerikas. Nākotnē tiek plānots šādas konferences rīkot 

regulāri: reizi divos gados.   

RTI aktīvi sadarbojas ar Laterāna Pontifikālās universitātes Teoloģijas fakultāti. Studijas 

šajā augstskolā turpina priesteri Zbigņevs Stankēvičs un Aleksandrs Stepanovs. 

 

 

2. Pārskats par 2004./2005. studiju gadu 

 

 2004./2005. studiju gadā RTI turpināja realizēt licenzēto studiju programmu 

“Teoloģija”. Aktīvi tika veikti darbi programmas pašnovērtējuma izstrādāšanai un vākti 

nepieciešamie dokumenti RTI kā augstskolas akreditācijai. 

 

Izmaiņas studiju programmā: 

Studiju programma tika optimizēta, palielinot kredītu skaitu no 160 uz 174 un izdarot 

dažas izmaiņas tajās robežās, kas noteiktas AIKNC instrukcijā par augstākās izglītības 

iestāžu un studiju programmu akreditāciju. Tika paplašināta obligātās izvēles kursu daļa, 

konkrēti, palielināts stundu un līdz ar to arī kredītpunktu skaits pastorālteoloģijā, 

kanoniskajās tiesībās, garīgās dzīves teoloģijā, angļu valodā. Sākot no otrā kursa studenti 

katru semestri raksta vienu studiju semināru, par kuru iegūst 1 kredītpunktu.  

 

Studējošo skaits : 

Studiju gads 2004/2005 

1. kurss 6 

2. kurss 6 

3. kurss 7 

4. kurss 5 

Studējošie kopā: 24 

Atskaitīti 3 

Akad. studiju atvaļinājumā 1 

Absolventi - 

 

Akadēmiskais personāls:  
Bakalaura studiju programmu 2004./05.mācību gadā realizēja 16 pasniedzēji: 

 

Doktori (6):  

1. Jalinskis Juris, Dr. Iur. Can. 

Kanoniskās tiesības, Morālteoloģija. 

2. Jerumanis Paskals Marija, Dr. Theol. 

Ievads JD grāmatās, JD ekseģēze, Baznīcas sociālā mācība, Ievads Bībeles 

interpretācijā, Bībeles teoloģija, Bībeles kultūrvide 

3. Kalvāne Skaidrīte, Dr. Philol.  

Latvijas Kultūras vēsture, Angļu valoda. 
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4. Kļaviņš Pauls, Dr. Theol.  

Dogmatika, Pastorālteoloģija, Studiju seminārs. 

5. Priede Andris, Dr. Hist. Eccl. 

Vispārējā Baznīcas vēsture, Homilētika, Patroloģija, Pasaules reliģiju vēsture, 

Kristīgās mākslas vēsture, Metodoloģija. 

6. Priede Jānis, Dr. Theol.  

VD ekseģēze 

 

Licenciāti un maģistri (10): 
1. Cakuls Edgars, Lic. Theol. 

 Fundamentālteoloģija 

2. Golebiewska Anna, Mag. Philol. 

 Poļu valoda 

3. Justs Antons, Lic. Theol, Lic. Phil.   

Filozofijas vēsture, Teodiceja 

4. Kravalis Andris, Lic. Theol.  

Garīgās dzīves teoloģija 

5. Krištapovičs Arturs, Mag. Hist. 

Pastorālā prakse 

6. Lapiņa Julianna, Mag. Mus. 

 Liturģiskā dziedāšana 

7. Liepa Ausma, Mag. Philol. 

Angļu valoda  

8. Plaudis Jānis, Mag. Philol.  

 Latīņu valoda, Grieķu valoda 

9. Solims Andris, Lic. Lit. 

 Liturģija 

10. Vizbelis Arnis, Mag. Theol.  

Morālteoloģija 

 
 2004./2005 studiju gada laikā notika nelielas izmaiņas RTI akadēmiskā personāla 
sastāvā: tika pieņemta jauna liturģiskās dziedāšanas pasniedzēja. 
 Studijas Gregora universitātē Romā, iegūstot doktora grādu Baznīcas vēsturē 
pabeidza Andris Priede, kas atgriezās RTI kā docētājs.  
 Studijas Laterāna Pontifikālā universitātē turpināja lektors Zbigņevs Stankevičs 
(doktorantūrā) un Aleksandrs Stepanovs. 
 Vairāki docētāji (J. Plaudis, A. Kristapovičs) pabeidza Augstskolu didaktikas 
kursu Latvijas Universitātē. 
 
Starptautiskā sadarbība 
RTI aktīvi sadarbojas ar Laterāna Pontifikālās universitātes Teoloģijas fakultāti. 

2004./2005. gada laikā tika noslēgta vienošanās ar Viļņas Sv. Jāzepa semināru par studiju 

turpināšanas iespējām gadījumā, ja notikusi neparedzēta studiju pārtraukšana RTI. 

Turpinās darbs pie sadarbības līgumu izstrādes. 
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3. Pārskats par 2005./2006. studiju gadu 

 

 2004./2005. studiju gadā RTI turpināja realizēt licenzēto studiju programmu 

“Teoloģija”. 2005.gada 10.novembrī tika iesniegti studiju programmas akreditācijai 

nepieciešamie dokumenti. 2005.gada 22.novembrī tika saņemta licence profesionālās 

augstākās izglītības programmas „Teoloģija” īstenošanai līdz 2006.gada 16.jūnijam. 

Aktīvi turpinājās dokumentu vākšana RTI kā iestādes akreditācijai.  

2006.gada 13.-14.februarī RTI ieradās starptautiska akreditācijas komisija, lai 

veiktu profesionālās bakalaura studiju programmas „Teoloģija” akreditāciju. 2006.gada 

15.martā tika saņemts akreditācijas komisijas lēmums – akreditēt profesionālo bakalaura 

studiju programmu „Teoloģija” uz 6 gadiem. 

 

Studējošo skaits : 

Studiju gads 2005/2006 

1. kurss 4 

2. kurss 3 

3. kurss 6 

4. kurss 5 

Studējošie kopā: 18 

Atskaitīti 1 

Akadēmiskajā studiju 

atvaļinājumā 6 

 

Akadēmiskais personāls:  
Bakalaura studiju programmu 2005./06.mācību gadā realizēja 13 pasniedzēji: 
6 doktori (46%), 7 maģistri un licenciāti (54%) 

 

Doktori (6):  

1. Jalinskis Juris, Dr. Iur. Can. 

Kanoniskās tiesības, Morālteoloģija. 

2. Jerumanis Paskals Marija, Dr. Theol. 

Ievads JD grāmatās, JD ekseģēze, Baznīcas sociālā mācība, Ievads Bībeles 

interpretācijā, Bībeles teoloģija, Bībeles kultūrvide 

3. Kalvāne Skaidrīte, Dr. Philol.  

Latvijas Kultūras vēsture, Angļu valoda. 

4. Kļaviņš Pauls, Dr. Theol.  

Dogmatika, Pastorālteoloģija, Liturģija, Studiju seminārs. 

5. Priede Andris, Dr. Hist. Eccl. 

Vispārējā Baznīcas vēsture, Homilētika, Patroloģija, Pasaules reliģiju vēsture, 

Kristīgās mākslas vēsture, Metodoloģija. 

6. Priede Jānis, Dr. Theol.  

VD ekseģēze 

 

Licenciāti un maģistri (7): 

1. Cakuls Edgars, Lic. Theol. 

 Fundamentālteoloģija 
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2. Justs Antons, Lic. Theol, Lic. Phil.  

 Filozofijas vēsture, Teodiceja 

3. Kravalis Andris, Lic. Theol.  

 Garīgās dzīves teoloģija, Liturģiskā dziedāšana 

4. Krištapovičs Arturs, Mag. Hist.  

 Pastorālā prakse 

5. Liepa Ausma, Mag. Philol.  

 Angļu valoda  

6. Plaudis Jānis, Mag. Philol. 

 Latīņu valoda, Grieķu valoda 

7. Širšeņs Kšištofs, Mag. Art.  

 Poļu valoda 

 

 2005./2006 studiju gada laikā RTI akadēmiskā personāla sastāvā tika pieņemts jauns 

poļu valodas pasniedzējs, nomainījās liturģiskās dziedāšanas pasniedzējs. 
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Nr. 1493/99 

 

Katoliskās Izglītības kongregācija (semināru un augstskolu lietās) – 

Vatikāna izglītības ministrija 

 
apliecina, 

 

 

ka Laterāna Pontifikālās universitātes Teoloģijas Fakultāte - līdzīgi kā visa Laterāna 

Universitāte - ir pilnībā atzīta no Svētā Krēsla (Vatikāna) puses attiecībā uz tā 

universitāšu sistēmu. Svētais Krēsls ir pilntiesīgs loceklis „Boloņas procesā”. Tādēļ 

Vatikāna universitāšu sistēmai tiek piemēroti tie paši principi, kas ir šī procesa pamatā. 

Svētā Krēsla pārziņā esošās universitāšu tipa mācību iestādes ievēro normas, kas attiecas 

uz Boloņas procesā iesaistītajām universitātēm.  

 

 

Roma, Kongregāciju pilī, 2004.gada 18.maijā 

 

 

Prefekts – ministrs (paraksts) 

 

Sekretārs (paraksts) 
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Laterāna Pontifikālā Universitāte 
 

Ģenerālsekretārs 

 

 

 

Laterānā, 2006.gada 17.janvārī 

 

Prot. N. 50169/06 

 

 

 

 

 

Izmantojot tiesības, ko piešķir likums, apliecinu, ka Laterāna Pontifikālā Universitāte 

atrodas to Katoļu Baznīcas fakultāšu un universitāšu skaitā, ko akreditējis Svētais Krēsls 

(Vatikāns) atbilstoši Laterāna konkordāta starp Svēto Krēslu un Itālijas Republiku 

40.pantam un likuma 19/01/1942 n.86 31.pantam, un piešķir akadēmiskus grādus 

teoloģijā, kas atzīti Itālijas Republikā atbilstoši likumam 25/03/1985 n.121 un D.P.R. 

02/02/1994 n.175. Studijas licenciāta (maģistra) grāda iegūšanai Teoloģijas fakultātē ilgst 

7 gadus un 4 gadus – Augstākajā Reliģijas zinātņu institūtā (Ecclesia Mater). 

 

 

(zīmogs) 

 

(paraksts) 

 

Mons. GRAHAM BELL 
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KATOLISKĀS IZGLĪTĪBAS KONGREGĀCIJA 

 

Prot.N. 1237/2003 

Vatikāns 2004.gada 3.martā 

 

Baznīcas fakultāšu kancleriem, 

rektoriem un dekāniem 

un zināšanai 

katolisko universitāšu rektoriem 

un Bīskapu konferenču prezidentiem. 

 

 Vēlamies Jūs informēt par ļoti svarīgu notikumu, kurā protagonista lomā ir 

Svētais Krēsls, precīzāk, Katoliskās izglītības kongregācija, un kuram nākotnē būs 

nozīmīgas sekas Baznīcas fakultāšu dzīvē.  

 

A. 2003. gada 19. septembrī Berlīnē Svētais Krēsls tika uzņemts par Boloņas 

deklarācijas (1999) parakstītājvalstu locekli. Tas notika tā sauktā Boloņas procesa 

ietvaros, kura galvenais mērķis ir Eiropas universitāšu studiju harmonizēšana. 

 Svētā Krēslu delegācijā pārstāvēja: 

Delegācijas vadītājs Apustuliskais nuncijs Berlīnē V. E. mons. G. Lajolo,  

Katoliskās izglītības kongregācijas sekretāra vietnieks mons. A. V. Zani un 

Pontifikālās Saleziāņu universitātes bijušais rektors M. Pellerejs. 

 Boloņas deklarācijas, kurai tagad ir pievienojies arī Svētais Krēsls, galvenie 

principi atrodami jau Magna Charta Universitatum, ko, svinot Boloņas universitātes 

deviņsimtgadi, 1988. gadā parakstīja Eiropas universitāšu rektori. 

 Turpinot ar Sorbonas deklarāciju (1998) (Apvienotās Karalistes, Itālijas, 

Francijas un Vācijas izglītības ministru parakstītā kopējā deklarācija ar nolūku veicināt 

vienotas Eiropas izveidi arī zinību jomā) aizsākto un ievērojot kultūras, valodu, nacionālo 

izglītības sistēmu atšķirības un universitāšu autonomiju, 29 valstu ministri Boloņas 

deklarācijā apņēmās koordinēt savu politiku, lai līdz 2010. gadam izveidotu „Eiropas 

augstākās izglītības telpu” un, sadarbojoties arī ar nevalstiskajām organizācijām, kam ir 

pieredze šai jomā, panāktu tās plašu atzīšanu visā pasaulē un sasniegtu sekojošus 

specifiskos mērķus: 

1. viegli saprotamu un salīdzināmu grādu sistēmas ieviešana (arī ieviešot „diploma 

pielikumu”), lai veicinātu Eiropas nodarbinātību un Eiropas augstākās izglītības 

sistēmas konkurētspēju; 

2. divu ciklu sistēmas ieviešana; 

3. tādas kredītu sistēmas ieviešana, kas veicina studentu mobilitāti. Šie kredīti 

iegūstami arī kādā citā, no augstākās izglītības atšķirīgā jomā (pastāvīgā 

formācija) ar noteikumu, ka tai jābūt atzītai universitātes līmenī; 
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4. studentu, pasniedzēju, pētnieku, administratīvā personāla mobilitātes veicināšana, 

atzīstot un novērtējot Eiropā pavadīto un pētnieciskajam darbam, pasniegšanai un 

studijām veltīto laiku, kā arī neapstrīdot jau iegūtās tiesības; 

5. Eiropas iedzīvotāju sadarbības veicināšana kvalitātes kontrolē, īpašu uzmanību 

veltot kritēriju un salīdzinošo metožu attīstībai; 

6. Eiropas dimensijas veicināšana augstākās izglītības jomā ar mērķi veicināt 

karjeras, institūciju savstarpējo salīdzināšanu, mobilitātes shēmas un studiju 

programmas, praktiskās nodarbības un integrētos pētījumus. 

 Šo deklarāciju parakstīja sekojošas valstis: Austrija, Beļģija, Čehijas republika, 

Bulgārija, Dānija, Igaunija, Somija, Francija, Vācija, Grieķija, Īrija, Islande, Itālija, 

Latvija, Malta, Norvēģija, Nīderlande, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, 

Spānija, Zviedrija, Šveice, Lielbritānija, Ungārija. 

 Deklarācijas pieņēmēji nolēma reizi divos gadus rīkot galotņu tikšanos, lai 

izvērtētu paveikto un izstrādātu direktīvas nākotnei. 

 

B. Pēc diviem gadiem Prāgā notika nākamā galotņu tikšanās, kas dokumentālā formā 

ietverts Prāgas ziņojumā (2001). 

 Šajā tikšanās reizē 32 izglītības ministri (starplaikā bija pievienojusies Kipra, 

Horvātija un Turcija) apstiprināja iedvesmotājus principus un uzsvēra Boloņā noteiktos 

mērķus, īpaši atzīmējot sekojošo punktu nozīmi: 

1. permanentā formācija; 

2. augstākās izglītības, universitāšu un studentu aktīva iesaistīšana notiekošajā 

procesā; 

3. Augstākās izglītības Eiropas telpas atraktivitātes vairošana; 

 

Prāgas un tam sekojošā Berlīnes samitā tika izveidota Follow-up grupa, kuras struktūra ir 

veidojusies aizvien konkrētāka, sadaloties: 

- Follow-up grupa (paplašinātā grupa), ko veido parakstītāju valstu pārstāvji, jaunie 

dalībnieki, Eiropas Komisija un ko vada Eiropas Savienības prezidentūra. 

- Follow-up sagatavotājgrupa (šaurākā grupa), ko veido to valstu pārstāvji, kurās ir 

notikušas iepriekšējās ministru tikšanās (patlaban Itālija, Čehijas republika un 

Vācija) un kurās notiks nākamās tikšanās (patlaban Norvēģija), kā arī divas citas 

Eiropas Savienības valstis un divas Follow-up grupas ievēlētas valstis, kas 

nepieder Eiropas Savienībai, kā arī ES prezidentūra un Eiropas Komisija. Šo 

grupu prezidēšanu nosaka tās valsts pārstāvis, kurā notiks nākošā galotņu tikšanās 

(Norvēģija). 

 Abas grupas var konsultēties ar EUA (Eiropas universitāšu asociācija), EURASHE 

(Eiropas Augstākās izglītības institūciju asociācija), ESIB (Studentu nacionālās 

apvienības Eiropā) un Eiropas Padomi. 

 Prāgā Follow-up grupa saņem uzdevumu organizēt seminārus par sekojošiem 

tematiem: sadarbība akreditācijas jomā un kvalitātes kontrole, kredītu sistēma un 

apstiprināšana Boloņas procesā, kopējo grādu attīstība, sociālā dimensija, īpašu uzmanību  
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vēršot šķēršļiem mobilitātei, procesa izvēršana, permanentā formācija un studentu 

iesaistīšana. 

C. Divus gadus pēc Prāgas tikšanās nākamā samits notika Berlīnē, kur tika akceptēts 

gan Svētā Krēsla lūgums pievienoties Boloņas deklarācijai (skat. Svētā Krēsla nacionālā 

atskaite sakarā ar gatavošanos pievienoties Boloņas deklarācijai), gan Albānijas, 

Andoras, Bosnijas-Hercegovinas, bijušās Dienvidslāvijas republikas Maķedonijas, 

Krievijas Federācijas, Serbijas un Melnkalnes iesniegtie lūgumi, pavisam 40 valstis. 

 

 Berlīnes ziņojumā (2003) ir noteikti vidējā termiņa mērķi: 

1. divu ciklu (no kuriem pirmais vismaz trīsgadīgs) formācijas sistēma, ko 

nobeidzot, iegūst darba tirgū atzītu grādu; 

2. Eiropas sistēmai atbilstošas studiju kredītu pārneses vispārēja pieņemšana 

(European Credit Transfer System); 

3. Diploma pielikums: Universitātes izsniegta izziņa Eiropā plaši lietotā valodā ar 

detalizētu apgūto priekšmetu uzskaitījumu; 

4. akreditācijas un universitāšu institūciju kvalitātes nodrošināšanas sistēmas 

attīstība saskaņā ar kritērijiem, kas jāsaskaņo Eiropas līmenī (ziņojumā norādītais 

īstenojams līdz 2005.gadam); 

5. III cikla nozīmīgums un studentu un docentu kvalitātes un mobilitātes 

veicināšana. „Eiropas augstākās izglītības telpai” ir jāintegrējas ar „Eiropas 

pētniecības telpu”; 

6. pastāvīga iespēju meklēšana kopīgu akadēmisko grādu izveidei, ko piešķir dažādu 

valstu universitātēs (juridiskās un procesuālās grūtības). 

 

Turklāt ir noteikts, ka nākamā visu valstu ministru galotņu tikšanās notiks 

Norvēģijas pilsētā Bergenē no 2005.gada 19. līdz 20. maijam. 

 Sakarā ar paredzēto tikšanos Follow-up grupai ministri ir uzticējuši pienākumu 

organizēt rezultātu analīzi, kas sasniegti pirms minētās tikšanās 2005.gadā, īstenojot 

tuvākajiem diviem gadiem noteiktās prioritātes, un kuri.  

 Prioritātes ir: 

1. kvalitātes nodrošināšanas process; 

2. divos ciklos balstīta sistēma; 

3. grādu un studiju posmu atzīšana. 

 Deklarāciju parakstījušajām valstīm būs jāsniedz informācija par notiekošo izpēti 

un tās gūs pieeju datu bankām. 

 Berlīnē ministri uzdeva EnQua (European Network for Quality Assurance in 

Higher Education) sadarbībā ar EUA, EURASHE un ESIB attīstīt augstākās izglītības 

kvalitātes kontroles vadlīnijas. 

 Šī uzdevuma ietvaros Follow-up grupa un Follow-up grupas vadība tikās Romā 

2003. gada 14. un 15. novembrī. 
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 Šajās sanāksmēs vadības grupa un Follow-up grupa skaidrāk formulēja iekšējos 

uzdevumus, darba prioritātes un metodi; noteica semināru prezentācijas beigu termiņus 

un valstis kandidātes nākamajai ministru samitu organizēšanai; kā arī, galvenokārt 

vispārējos vilcienos, atskaitījās par monitorija pasākumiem un izpētes un sadarbības 

iniciatīvām, kas veltītas specifisku mērķu īstenošanai; kā arī par Augstākās izglītības 

Eiropas telpas izveidi. 

 Tā kā samits notika Romā, Svētais Krēsls kā jaunais Boloņas procesa loceklis kā 

viesmīlības zīmi piedāvāja un visi ļoti atzinīgi novērtēja iespēju apmeklēt Siksta kapelu. 

Šajā apmeklējuma reizē Svētā Krēsla pārstāvis Starptautisko attiecību nodaļas 

vicesekretārs oficiāli sveica visus dalībniekus. 

 Nākamā vadības grupas tikšanās notika 2004. gada 29. janvārī Oslo, bet Follow-

up grupas sanāksme — 2004. gada 9 martā Dublinā.  

 

D. Pamatojoties visā augstāk minētajā, vēlamies sniegt Baznīcas fakultāšu 

kancleriem, rektoriem un dekāniem, kā arī Bīskapu konferenču prezidentiem informāciju 

par Izglītības kongregācijā uzsākto darbu, kā arī pirmos Akadēmiskajiem Institūtiem 

nepieciešamos norādījumus. 

 Lai pienācīgi īstenotu uzsākto procesu, kongregācija ir izveidojusi Svētā Krēsla 

„Boloņas procesa komisiju” (skat. Pielikumu) ar mērķi izpildīt no pievienošanās 

izrietošos uzdevumus, saglabājot mūsu studiju ekleziālo raksturu. 

 Vēlamies apliecināt visiem interesentiem, ka regulāri sniegsim informāciju par 

konkrētiem soļiem, ko ar Boloņas procesa komisijas palīdzību kongregācija veiks saskaņā 

ar prasībām, kuras izriet no pievienošanās Boloņas deklarācijai.  

 Pašreizējā situācijā ekleziālajām fakultātēm ir vēlams darboties pēc Apustuliskās 

konstitūcijas Sapientia christiana norādījumiem, sekojot darbības virzieniem, kurus 

Kongregācija pakāpeniski uzņēmusies īstenot saskaņā ar pievienošanos Boloņas 

procesam. 

 Esam pārliecināti, ka Boloņas deklarācijas parakstīšana, ko pēc plašas un rūpīgas 

izvērtēšanas veica Svētais Krēsls, ļaus ekleziālajām fakultātēm īstenot savu akadēmisko 

un kultūras misiju vēl augstākā kvalitātē gan pašas Baznīcas vidē, gan visas sabiedrības 

kontekstā. 

 Nešaubīdamies par Jūsu gatavību sadarboties, īstenojot uzsākto procesu, 

pateicamies par Jūsu vērtīgo un kvalitatīvo ieguldījumu un vēlam sekmes sagaidāmajā 

darbā  

 

ar paļāvību Kungā 

 

                       Kardināls Z. Grohoļevskis 

 

                        M. Millers CSB 
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KATOLISKĀS IZGLĪTĪBAS KONGREGĀCIJA 

Prot.N. 392/2005 

Vatikāns 2005.gada 12.jūlijs 

Iekšējās izvērtēšanas vadlīnijas 

 Viens no balstiem, uz ko pamatojas  Eiropas augstāko mācību iestāžu studiju 

programmu un grādu savstarpējās atzīšana, ir to kategoriskā gatavība iesaistīties kultūras 

attīstībā, kas atzīst kvalitātes nodrošināšanas nozīmi. Apustuliskā konstitūcija Sapientia 

christiana [Kristīgā gudrība] vispārīgos vilcienos norāda Baznīcas augstāko mācību 

iestāžu mērķus, kas jāizstrādā to specifiskās sūtības kontekstā. 3.pants skaidri nosaka: 

Baznīcas augstāko mācību iestāžu nolūks ir: 

1. zinātniskas pētniecības ceļā kopt un sekmēt tām atbilstošās disciplīnas, it īpaši 

padziļināt zināšanas par kristīgo Atklāsmi un ar to saistītiem priekšmetiem, 

sistemātiski sludināt patiesības, ko tā satur, Atklāsmes gaismā apsvērt mūsdienu 

zinātnes progresu un sniegt tās tagadējai paaudzei dažādām kultūrām piemērotā 

veidā; 

2. apmācīt studentus līdz augstam kvalifikācijas līmenim attiecīgajās disciplīnās saskaņā 

ar katoļu ticības mācību, pienācīgi viņus sagatavot problēmu risināšanai un veicināt 

Baznīcas kalpotāju pastāvīgu mūža izglītību; 

3. intensīvi līdzdarboties visā evaņģelizācijas darbā atbilstoši savam virzienam un ciešā 

kopībā ar hierarhiju, vietējo un vispārējo Baznīcu. 

 Specifiskā sūtība un mērķi, ko katra Baznīcas universitāte vai cita augstākā 

mācību iestāde tiecas sasniegt, ir noteikti Svētā Krēsla apstiprinātā nolikumā. Tas ir 

pamatstandarts, pēc kā vērtējama šo iestāžu kvalitāte. 

 Bez tam, atbilstoši Boloņas principiem, kas saskaņoti Boloņas procesā, kurā 

piedalās Svētais Krēsls, tika noteikti divi iestāžu novērtēšanas veidi: iekšēja izvērtēšana 

un ārējā izvērtēšana. Attiecībā uz ārējās novērtēšanas procesu šī kongregācija pētī 

dažādas tās īstenošanas iespējas, ņemot vērā to, kas ir jau noteikts ar esošajām normām, 

un ierosinājumus, kas parādās minētajā procesā. 

 Ciktāl iekšējā izvērtēšana galvenokārt ir katras individuālās iestādes atbildība, tiek 

piedāvātas turpmākās praktiskās vadlīnijas. 

a) Mācību iestādes kompetentām amatpersonām ir jāiedibina iedarbīga un stingra 

pašnovērtēšanas sistēma, kas atbilstoši pieņemtām procedūrām periodiski 

noskaidro patiesu un objektīvu iestādes tēlu, aptverot  gan iestādes sūtībai 

pieskaņoto vērtību ievērošanu, gan aspektus, kuros vajadzīgi uzlabojumi. 

Novērtējums jāveic komitejai, kuras priekšsēdētāju un locekļus norīko 

universitātes rektors jeb prezidents vai fakultātes dekāns. Atbildīgajām 

personām jānodrošina studentu pārstāvniecība šajā darba grupā. Pašvērtējuma 

rezultāti ir jāizziņo publiski attiecīgā veidā. 

b) Galvenie aspekti, ko parasti jāizvērtē, ir šādi: studiju un pētniecības 

programmas, mācību spēki, vadība un pārvalde, komunikācijas. 
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c) Saskaņā ar Apustulisko konstitūciju Sapientia christiana studijas un pētījumi ir 

fundamentāli Baznīcas augstāko mācību iestāžu mērķi. Tādēļ ir jāveltī attiecīga uzmanība 

gan indivīdu, gan grupu, gan kopumā mācību iestādes studijām un pētījumiem. Īpaši 

jāveltī vērība darbiem, ko publicē monogrāfiju, krājumu veidā, kā rakstus specializētos 

žurnālos, kā arī nozīmīgām lekcijām semināros, konferencēs, kongresos utt. 

d) To, kā darbojas mācību plāns, raksturo ne tikai studiju programma, bet arī, varbūt 

pat galvenokārt, katras akadēmiskās disciplīnas beigu rezultāts. Ir derīgi, ja ne 

nepieciešami, periodiski vērtēt, cik labi iestāde veicina zināšanu apguvi, ņemot vērā arī 

studentu sociālo un kultūras situāciju. Ir svarīgi, lai eksāmenu un citu studentu vērtēšanas 

veidu politika un procedūras būtu skaidri noteiktas un studentiem pienācīgi paziņotas. 

e) Kādā mērā mācību plāns ir derīgs un iedarbīgs, var spriest pēc studentiem 

pieejamiem izglītības resursiem. To vidū pirmā vieta pieder mācību spēkiem. Tādēļ 

pastāv prasība, lai mācību personāls periodiski tiktu vērtēts attiecībā uz sagatavotību savā 

specializācijā, iesaistīšanos nepārtrauktā profesionālā attīstībā un pasniegšanas prasmes 

iedarbību. Normām, pēc kurām mācību spēkus atlasa, nepieciešamā akadēmiskā 

kvalifikācijai un grādiem, šā personāla minimālam skaitam un mācību spēku promocijas 

politikai jābūt precīziem, vispārzināmiem un jātiek regulāri pārskatītiem. 

f)  No sekmju viedokļa ne mazāk svarīgi ir citi pieejamie resursi, no kuriem 

pirmais ir bibliotēka. Ir vajadzīgs regulāri izplānots audits, kā papildinās fonds, cik 

bibliotēka ir pieejama un noderīga. Bez tam auditam jāaptver visi citi kultūras resursi, kā 

izglītības, tā tehnoloģiskie, kas ir studentu un pētnieku rīcībā. 

g) Ieguldījumam studentu izglītībā jābūt centrālam iekšējā izvērtējuma 

komponentam. Kā tas tiek sasniegts, var noteikt pēc šādiem rādītājiem: pirmā gada 

studentu skaita, kuri sekmīgi veikuši studiju kursu paredzētajā laikā; atsauksmēm par 

kalpošanas un/ vai profesionālajām  aktivitātēm, kam studenti ir sagatavoti; 

apmierinātības ar viņu kalpošanu /profesionālo darbību utt. Tāpat var noderēt informācija 

par studentu un mācību spēku savstarpējām attiecībām, individuālās vadīšanas un 

audzināšanas sistēmu u.t.t.      

h) Vēl ir jāiepazīstas, vai pareizi funkcionē pārvaldes struktūras, ar akadēmiskās 

vadības praktisko organizāciju (sekretariātu), finanšu pārraudzību utt. Šajā jomā ir 

jānovērtē, kā vadība ir izpildījusi norādījumus par ECTS kredītiem  dažādiem izglītības 

sektoriem un kā sekretariāts pieņem diploma pielikumu. 

i)  Atbilstoši Sapientia christiana 3.panta 3.punktam, būtu vēlams novērtēt 

palīdzības līmeni citām, kā vietējās, tā vispārējās  Baznīcas iestādēm, kā arī sabiedrībai. 

j)  Savāktā informācija un iekšējās izvērtēšanas rezultāti ir jāpublicē  pārskatā 

un kā atgādinājums regulāri jāpiegādā visām ieinteresētām pusēm. Pastāv prasība šai 

kongregācijai iesniegt gada pārskatu. Tajā atbilstoši iepriekšējām vadlīnijām ir jāiestrādā 

jauna informācija.    
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Iekšējās pašnovērtēšanas komisijas ziņojums 

RTI filiāles padomei 

 

Izskatīts un pieņemts zināšanai padomes sēdē 2005. gada 6. decembrī (Prot. 163-1/2)  

 

Balstoties uz RTI direktora rīkojumu (nr. 28) un Vatikāna izglītības kongregācijas 

vadlīnijām iekšējai mācību iestādes izvērtēšanai, iekšējās pašnovērtēšanas komisija, 

ņemot vērā anonīmās rakstiskās aptaujas un mutisko pārspriešanu, nolēmusi sniegt 

filiāles padomei sekojošu ziņojumu: 

 

Organizatoriskie un komunikatīvie aspekti. 

Institūta ikdienas darba sekmīgai norisei paredzēta filiāles direktora padome, taču tās 

efektivitāte vēl nav sasniegusi vēlamos rezultātus. Iemesli tam ir nepietiekoša audzinošā 

personāla savstarpējās kompetences robežu izpratne. Rezultātā ne reti notiek informācijas 

nodošana mutiskā veidā bez atbilstošas subsidiaritātes īstenošanas un atbildīgo personu 

iesaistīšanas. Īpaši tas attiecas uz pastorāliem projektiem mācību gada laikā, kad atsevišķi 

studenti spiesti iesaistīties tādos projektos, kas attiecīgi mazina viņu līdzdalību lekciju 

sagatavošanā un eksāmenu kārtošanā. 

 

Bibliotēkas darbs un tās fondi. 

Pēdējā laikā ir krietni uzlabojusies bibliotēkas fondu ievadīšana elektroniskajā kartotēkā, 

kā arī grāmatu vispārējais sakārtojums, telpu glītums un mācību procesa veicināšanas 

gaisotne. Vienlaikus jāatzīst, ka nevar pietiekoši nodrošināt jaunākās literatūras 

iegādāšanu finansiālu ierobežojumu dēļ, ņemot vērā lasītāju pieprasījumu un izklāstīto 

tēmu aktualitāti. Augsti jānovērtē bibliotēkas darbinieku atsaucība un cilvēciskās 

kvalitātes, tomēr jāpapildina viņu zināšanas par teoloģisko jomu attiecībām, kā arī 

bibliotēkas fondu izšķiršanu primārajā literatūrā, kas attiecas uz studijām Institūtā, un 

otršķirīgo materiālu klāstā, kas saistīti ar ieguldījumiem pārējās humanitārajās zinātnēs. 

 

Studentu iesaistīšanās mācību procesā 

Gandrīz visi Institūta studenti spēj nokārtot eksāmenus noteiktajā laikā un regulāri 

apmeklē lekcijas. Tomēr daudz kas vēl jādara motivācijā uz individuālu intelektuālu 

darbu. Atsevišķās lekcijās dominē pasīvā pieeja mācību procesam, kad iztrūkst jautājumu 

uzdošana un diskusijas, turklāt lielākā daļa studentu izrāda nepietiekošu interesi par 

piedāvāto papildliteratūru bibliotēkā. Līdz ar to informāciju tie uzņem diezgan pasīvi gan 

mācību laikā, gan ārpus tā, galvenokārt ar interneta palīdzību. Audzinātājiem jārūpējas 

par to, lai studentos nerastos atkarība no interneta.  

 

Pasniedzēju iesaistīšanās mācību procesā 

Dažkārt no studentu puses iztrūkst jautājumu uzdošana un diskusijas lekcijās, jo 

pasniedzējam iztrūkst ārēji veicinošu stimulu uzturēt intelektuāla rakstura pārrunas gan 

grupveidā, gan individuāli. Pasniedzēji pārāk bieži ir aizņemti ar ārpus Institūta saistītām 

aktualitātēm, līdz ar to nespējot kvalitatīvi sagatavot un novadīt lekciju atbilstoši plānam 
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 un metodei. Formāla pieeja lekciju pasniegšanā veicina pasīvu attieksmi no studentiem. 

Pasniedzēji ne vienmēr ir lietas kursā par jaunāko zinātnisko literatūru savā specifiskajā 

priekšmetā. Tāpēc atzinīgi jānovērtē atsevišķu pasniedzēju (Andra Priedes, Artūra 

Krištapoviča) vēlme sagādāt atbilstošu literatūru par saviem personīgajiem līdzekļiem. 

 

Iesaistīšanās zinātniski pētnieciskajā darbā 

Bakalaura studiju programmas ietvaros lielākā daļa studentu vēl nejūtas kvalificēti rakstīt 

zinātniski teoloģiskus darbus un piedalīties atbilstoša rakstura konferencēs. Zinātniski 

pētnieciskā darba iemaņas studenti pirmām kārtām izkopj studiju seminārā, kurā 

nepieciešama uzstāšanās, iesaistīšanās diskusijā un zinātniska darba veikšana. Atsevišķi 

studenti (Māris Stepiņš, Antons Justs) aktīvi iesaistās žurnālistikā, sagatavojot populāri 

zinātniska rakstura publikācijas, kas var būt  izvilkumi no kursa darbiem, kā arī 

informatīva rakstura publikācijas. Pasniedzēji iespēju robežās publicē rakstus teoloģijā, 

īpaši Institūta žurnālā „Ejiet un māciet.” Vienlaikus nepieciešams atbilstoši koleģialitātes 

principiem uzlabot redkolēģijas locekļu funkcijas, atlasīt, izvērtēt un labot publicēšanai 

iesniegtos rakstus, atbilstoši savai specialitātei un zinātniskajai kompetencei. Zinātniski 

pētnieciskajā darbā īpaši izceļams ieguldījums, ko veicis RTI direktora vietnieks 

zinātniskajā darbā Andris Priede, kas ņēmis dalību vairākās konferencēs kā Institūta 

pārstāvis. 2005. gadā vien viņš ņēmis dalību vismaz sešās zinātniskās konferencēs un 

semināros ar atbilstošiem referātiem. 

 

Attiecības starp pasniedzējiem un studentiem. 

Jāuzlabo kopība un savstarpēja uzticība starp pasniedzējiem, īpaši audzināšanā 

iesaistītajiem, un studentiem. Attiecības kopumā jāvērtē kā labas, tomēr reizēm trūkst 

savstarpējas izpratnes starp pasniedzējiem un studentiem. Tā kā daudziem pasniedzējiem 

Institūts nav vienīgā vieta, kur tie veic savus pienākumus, viņiem nav laika iedziļināties 

kādā noteiktā mācību vielas daļā atbilstoši studentu vēlmēm, lai nekavētu laiku un 

neatpaliktu no lekciju plāna. Savukārt atsevišķi studenti reizēm neprot līdz galam 

noformulēt savus jautājumus, līdz ar to izraisot savstarpēju neizpratni. 

 

Institūta materiāli tehniskā bāze 

Institūts darbojas uz vienošanās pamata ar Rīgas Romas katoļu Garīgo semināru. Institūta 

rīcībā faktiski ir visa semināra materiāli tehniskā bāze: bibliotēka, lekciju zāles, mācību 

un atpūtas telpas. Pēdējā gada laikā ir sakārtotas tualetes un atpūtas istaba studentu 

vajadzībām. Tomēr daudz kas vēl darāms, lai nodrošinātu mūsdienu prasībām atbilstošu 

mācību darba un atpūtas telpas, ņemot vērā valsts ugunsdrošības noteikumus. Komisija 

izprot, ka šis jautājums risināms tikai ar ārvalsts sponsoru palīdzību, tāpēc tā iesaka 

izveidot darba spējīgu un kompetentu cilvēku grupu, kas nodarbotos ar šiem jautājumiem 

valsts un Baznīcas likumu ietvaros. 

 

Mācību procesa integrācija sociāli kulturālā vidē 

Šajā ziņā vērā ņemamu ieguldījumu devusi Dr. Skaidrīte Kalvāne, kas studiju procesa 

ietvaros organizē studentu ekskursijas uz kultūrvēsturiskiem objektiem, dokumentālu 

filmu kolektīvu noskatīšanos un izvērtēšanu. Lai gan lekcijas apmeklē visi Institūta 

studenti, diezgan mazs skaits no viņiem (apm. 20%) spēj pielietot studiju laikā gūtās  
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zināšanas konkrētos profesionālos projektos, atbilstoši objektīvām prasībām un 

vajadzībām. Šajā ziņā komisija iesaka veicināt studentu motivāciju un kompetentas 

pārraudzības ietvaros sniegt katram studentam iespēju droši un pārliecināti gūt izpratni un 

pieredzi par savām potenciālām spējām studijās gūto atziņu profesionālā integrācijā 

ikdienas kalpošanā. Ieteicama cikliska atskaite jeb prezentācija ārējā forumā par 

rezultātiem un sasniegumiem noteiktā profesionālās kalpošanas jomā. 

 

Pasniedzēju piesaistīšana un promocija. 

Studentu mazā skaita dēļ (2005/2006. m.g. – 18 studenti) nav vēlams liels pasniedzēju 

kolektīvs. Tomēr nepieciešama ikgadīga izvērtēšana pašreiz esošajiem pasniedzējiem, 

pirmām kārtām pēc to zinātniskās kvalifikācijas, akadēmiskā grāda, kompetences, 

pasniegšanas metodes un cilvēciskajiem kritērijiem, tai skaitā uzticības katoliskās 

teoloģijas principiem, saskaņas un kopības gara, tikumiskas, parauga dzīves liecības.  

 

Tikai ņemot vērā šādas izvērtēšanas rezultātus, būtu jāatlasa kandidāti turpmākām 

studijām gan no studentiem, gan no pasniedzējiem, vienlaikus atskaitot no pasniegšanas 

tos, kuri neatbilst šīm normām. Šajā ziņā komisija aicina ņemt nopietni Katoliskās 

izglītības kongregācijas norādījumus par semināra audzinātāju sagatavošanu (izdoti 1993. 

gada 4. novembrī). 

 

 

Komisijas locekļi ar parakstiem apliecina vienprātību šajos jautājumos. 

 

 

 

Institūta direktors Pauls Kļaviņš, Dr. theol. 

 

 

 

Institūta direktora vietnieks mācību darbā Arturs Krištapovičs, Mag. Hist. 

 

 

 

Studentu pārstāvis Māris Stepiņš 

 

 

 

Studentu pārstāvis Antons Prikulis 
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DIPLOMA PIELIKUMS 

              
 

1. Informācija par diploma saņēmēju 

1.1. Uzvārds 

  

1.2. Vārds 

 

1.3. Dzimšanas datums, vieta 

 

1.4. Imatrikulācijas numurs, personas kods 

TEOL00_ _ _ 

 

2. Informācija par studijām 

2.1. Iegūtais studiju grāds (oriģinālvalodā) 

Bakalaura grāds teoloģijā 

2.2. Studiju nozare 

Teoloģija 

2.3. Universitātes oficiālais nosaukums, pilsēta un valsts, juridiskais statuss 

(oriģinālvalodā) 

Laterāna Pontifikālā Universitāte – Roma, Itālija, Teoloģijas fakultāte 

2.4. Iestāde, kas realizē studijas 

Laterāna Pontifikālās Universitātes filiāle Rīgas Teoloģijas institūts  

2.5. Studiju un eksāmenu oficiālā valoda 

latviešu 

 

3. Informācija par studiju līmeni 

3.1. Studiju līmenis 

Otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība 

3.2. Studiju ilgums 

4 gadi (8 semestri) 1 semestris = 16 nedēļas 

3.3. Uzņemšanas prasības 

Vidusskolas izglītība 

 

4. Informācija par studiju priekšmetiem un saņemtajām atzīmēm 

4.1. Studiju veids 

Pilna laika studijas 

 

 

http://cms.pul.it/index
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4.2. Prasības studiju grāda iegūšanai 

Studentam ir jāiegūst 174 krp., no tiem: 

60 krp. – obligātie priekšmeti, 61 krp. – obligātās izvēles priekšmeti, 15 krp. – brīvās izvēles 

priekšmeti, 26 krp. – pastorālā prakse, 12 krp. – bakalaura darba izstrāde 

 

4.3. Curriculum, kredītpunkti, saņemtās atzīmes 

  Priekšmeta nosaukums Krp. Gads Datums Atzīme 

1. 50103 Filozofijas vēsture 4    

2. 10102 Fundamentālteoloģija 2    

3. 10114 Morālteoloģija 16    

4. 10113 Teoloģiskā antropoloģija 2    

5. 10133 Eklezioloģija un marioloģija 2    

6. 10123 Kristoloģija un soterioloģija 2    

7. 10112 De Deo Uno et Trino 2    

8. 10134 Sakramentoloģija 4    

9. 10120 Ievads J.D. 2    

10. 10121 V.D. ekseģēze 6    

11. 10122 J.D. ekseģēze 6    

12. 10136 Baznīcas vēsture 4    

13. 10107 Latīņu valoda 2    

14. 10109 Poļu valoda 4    

15. 10118 Grieķu valoda 2    

16. 10138 Pastorālteoloģija 8    

17. 10130 Liturģija 4    

18. 10116 Kanoniskās tiesības 12    

19. 10127 Baznīcas sociālā mācība 2    

20. 10142 Homilētika 4    

21. 50208 Teodiceja 1    

22. 10115 Patroloģija 2    

23. 10128 Garīgās dzīves teoloģija 12    

24. 10111 Ievads Bībeles interpretācijā 2    

25. 10110 Bībeles teoloģija 2    

26. 15101 Studiju seminārs 6    

27. 10108 Angļu valoda 6    

28. 10154 Kristīgās mākslas vēsture 2    

29. 10348 Pasaules reliģiju vēsture 2    

30. 10137 Latvijas kultūras vēsture 2    

31. 10156 Metodoloģija 1    
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32. 10126 Liturģiskā dziedāšana 6    

33. 10124 Bībeles kultūrvide 2    

34.  Pastorālā prakse 26    

35.  Bakalaura darbs 12    

 

4.4. Vērtēšanas sistēmas apraksts  

Atzīme Vērtējums Studentu skaits (procentos), kuri saņēmuši 

šādu vērtējumu 

9,3 - 10 Summa cum laude  

8 – 9,29 Magna cum laude  

7 – 7,99 Cum laude  

6 – 6,99 Bene probatus  

4 – 5,99 Probatus  

 

4.5. Gala vērtējums, vērtēšanas skala, atzīmju statistika 

Atzīme Vērtējums Studentu skaits (procentos), kuri saņēmuši 

šādu vērtējumu 

9,3 - 10 Summa cum laude  

8 – 9,29 Magna cum laude  

7 – 7,99 Cum laude  

6 – 6,99 Bene probatus  

4 – 5,99 Probatus  

 

5. Informācija par studiju grāda pielietošanas iespējām 

5.1. Studiju tālākturpināšanas iespējas 

Profesionālais bakalaura grāds teoloģijā dod iespēju turpināt studijas maģistrantūrā 

5.2. Profesionālais statuss 

Priesteris 

 

6. Papildus informācija 

6.1. Papildus informācija 

 

6.2. Citi informācijas ieguves avoti 

 

 

7. Diploma pielikuma apstiprinājums 

7.1. Izdošanas datums 

 

7.2. Paraksts     7.4. Zīmogs 

 

7.3. Amats 

 

 


