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INSTIT ŪTA PAŠNOVĒRTĒJUMA KOMITEJA 

 

 

1. Sastāvs 
 

Apstiprināts 2004. gada 18. februāra Institūta padomes sēdē (Prot. Nr. 1/04 ) 

Modificēts 2005. gada 16. septembrī (Prot. Nr. 6/05) 

Modificēts 2006. gada 24. augustā (Prot. Nr. 3/06) 

  
Vispusīgai un dziĜai Institūta darbības un realizēto studiju programmu novērtēšanai un 

tās realizācijas gaitas analīzei, studiju programmas pašnovērtējuma komitejā iekĜauti 

sekojošie iekšējie un ārējie novērotāji un pārstāvji: 

• LPU fili āle Rīgas Augstākais reliăijas zinātĦu institūts: 

Direktors (Prof. Paskals Marija Jerumanis) 

• Studiju programmas 

1) 2. līmeĦa profesionālās studiju programmas direktore (Lekt. Ingrīde Trups 

Kalne) 

2) studiju metodiėi (Aija Ancāne un Valērijs Kudrjavcevs) 

3) docētāju pārstāve (Doc. Māra Zilgalve) 

4) studentu pārstāve (Stella Jurgena) 

• IZM : 1 eksperts (Aivars Opincāns) 

• Darba devēji: 1 pārstāve (Inese Augškalne) 

 
2. Komitejas lēmums  

 

2006. gada 24. augustā sēdē komiteja pieĦēma iestādes pašnovērtējuma ziĦojumu. (Sk. 

Prot. Nr. 02/06) 
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1. AUGSTĀKĀS IZGL ĪTĪBAS IESTĀDES MĒRĖI UN 
UZDEVUMI 

1.1. Iestādes mērėi 
RARZI tika dibināta kā mūsdienīga augstskola, kas, balstoties uz katoliskās izglītības 

tradīcijām, sagatavo personas reliăijas zinātnēs, t.i., filozofijā, pedagoăijā un teoloăijā 

augsti kvalificētam un radošam pedagoăiskajam darbam Latvijas skolās un cita veida 

kalpošanai sabiedrībā un Baznīcā. RARZI veic arī zinātniskus pētījumus reliăijas 

zinātĦu jomā. 

 

1.2. Iestādes uzdevumi 
Mērėu sasniegšanai RARZI organizē izglītību un zinātniskos pētījumus, kas tiek veikti 

leăitīmā brīvībā, aktīvi iesaista akadēmisko personālu un studējošos Institūta dzīvē, 

veicinot iniciatīvu pētījumos, organizējot konferences un sagatavojot publikācijas un 

mācību līdzekĜus atbilstoši Institūta mērėim. 

Šajā nolūkā RARZI īsteno studiju programmas, ko apstiprinājusi Laterāna Pontifikālā 

Universitātes Teoloăijas fakultāte un kas ieguvušas Latvijas un ārvalstu ekspertu 

pozitīvu vērtējumu. RARZI piedāvā arī tālākizglītības programmas. 
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2. AUGSTĀKĀS IZGL ĪTĪBAS IESTĀDES DARBĪBAS 
ANAL ĪZE 

 

2.1. RARZI stratēăiskās attīstības plāns 2004.-2007.gadam 
 

Vīzija:  Mūsdienīga augstskola, kas, balstoties uz katoliskās izglītības 
tradīcijām, dažādās studiju programmās sagatavo personas reliăiski 
pedagoăiskajam darbam un dažāda veida kalpošanai īpaši katoĜu draudzēs 
un skolās Latvijā, sekmē zinātniskus pētījumus reliăijas zinātnēs, to rezultātu 
publicitāti. 
 
Mērėis: Sagatavot lajus un konsekrētas personas reliăiski pedagoăiskam 
darbam katoĜu draudzēs un kristīgās mācības skolotājus darbam skolās, 
veicināt pētniecisko darbu ar studijām saistītajās nozarēs. 
 
Apakšmērėi: 
 
1. Pilnveidot un akreditēt esošās (licencētās) studiju programmas  
 
2. Veikt RARZI kā augstākās mācību iestādes akreditāciju 
 
3. Izstrādāt un iesniegt licencēšanai jaunas studiju programmas: 

- pilna laika studijām bakalaura programmu teoloăijā,  
- maăistra programmu teoloăijā. 
 

4. Izstrādāt, reăistrēt un realizēt skolotāju tālākizglītības programmas 
kristīgajā mācībā (B1 un B 2 līmenī)  

 
5. Izveidot zinātnes padomi, tādējādi papildinot RARZI vadības struktūru 

un veicinot pētnieciskā darba attīstību 

6. Veicināt docētāju zinātnisko darbu, papildinot bibliotēkas grāmatu fondu,  
organizējot zinātniskas konferences, dodot iespēju piedalīties zinātniskās 
konferencēs ārzemēs un publicēt zinātniskus rakstus RARZI žurnāla 
“Ejiet un māciet” zinātniskajā daĜā. 
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7. Izveidot radniecisku priekšmetu docētāju grupas, radīt labvēlīgus 
apstākĜus to kopīgam darbam.  

8. Aktivizēt Katehēzes metodiskā centra darbību, iegādājoties 
videomateriālus kristīgajai mācībai un katehēzei, izstrādājot metodiskos 
ieteikumus skolotājiem, strādājot pie mācību grāmatām kristīgajā mācībā, 
katehēzes programmām u.c. 

 
9. Veicināt docētāju izglītošanu, viĦus atbalstot doktora grāda iegūšanai  un 

pedagoăiskās kvalifikācijas celšanā 
 
10. Pilnveidot infrastruktūru, papildināt un paplašināt  studiju informatīvo 

bāzi, attīstot datortehnikas izmantošanu un papildinot bibliotēkas fondu. 
 
11. Uzsākt jaunas ēkas celtniecību KatoĜu ielā 14 aiz patreizējās ēkas,  ar  

telpām administrācijai, auditorijām, plašu bibliotēku, kas apvienotu 
RARZI bibliotēku  un Rīgas Teoloăijas institūta bibliotēku. 

 

2.2. Darbības iekšējo un ārējo faktoru, stipro un vājo pušu, 
draudu un iespēju analīze (SWOT) 
 
Stiprās puses un iespējas: 
 

1. RARZI kā Laterāna Pontifikālās Universitātes filiāle ir augstākās 
izglītības iestāde, kas akreditēta pie Svētā Krēsla (Vatikānā). 

2. RARZI Ĝauj apgūt reliăijas zinātnes  katoliskās tradīcijas gaismā. 

3. RARZI kvalitāti garantē Laterāna Pontifikālās Universitātes teoloăijas 
fakultāti, kas ir augsti vērtēta starptautiskā līmenī. 

4. RARZI, ko ir dibinājusi Latvijas KatoĜu bīskapu konference, darbojas 
ciešā saistībā ar Latvijas KatoĜu Baznīcu. 

5. RARZI veido sadarbību ar darba devēju – IZM vidējās izglītības 
departamentu. 

6. RARZI izmanto ārvalstu līdzīga profila izglītības  iestāžu pieredzi, 
veido starptautiskus kontaktus ar Meriveilas  institūtu (Lielbritānijā), 
Vi ĜĦas pedagoăisko universitāti (Lietuvā). 
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7. RARZI ir izveidojusies veiksmīga sadarbība ar Rīgas Teoloăisko 
Institūtu (bijušo Rīgas katoĜu garīgo semināru ) un ar LU teoloăijas 
fakultāti. 

8. RARZI izdod teoloăiski izglītojošu žurnālu “Ejiet un māciet”, kuras 
zinātnisko daĜu apstiprinājusi Laterāna Pontifikālā Universitāte. 

9. Ir augsti izglītots akadēmiskais personāls. 

10. Ir liela interese par reliăijas zinātnēm. 

11. Izdevīgs institūta ăeogrāfiskais izvietojums. 

 
 
Vājās puses un draudi: 
 
Nav vēl pilnībā sakārtotas attiecības starp LR un Svēto Krēslu (Vatikānu), 

kas Ĝautu automātiski atzīt katoĜu Baznīcas augstākās izglītības diplomus, 
kā tas notiek daudzās Rietumeiropas zemēs (piemēram, Itālij ā, BeĜăijā 
u.c.). 

 
RARZI nav Latvijā akreditētas  studiju programmas un pats institūts nav 

akreditēts  kā augstākā mācību iestāde. 
 
Prasība uzĦemt studentus tikai pēc VCE rezultātiem ierobežo reflektantu 

loku, izslēdzot no tā personas, kas absolvējušas vidusskolu pirms VCE 
ieviešanas 

 
Novecojušas, studijām pielāgotas ēkas. 
 
Teoloăiskās literatūras trūkums latviešu valodā, kas ierobežo iespējas 

studentiem iesaistīties pētnieciskā darbā vai pieprasa papildus svešvalodu 
apguvi. 
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2.3. Vadības shēma ar paredzētajām izmaiĦām 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIBINĀTĀJS 
 Latvijas Republikā 

Latvijas bīskapu konference 

Dibinātāja pārstāvis – 
VADĪTĀJS 

SVĒTAIS KRĒSLS (Vatikāns)  
Katoliskās izglītības kongregācija 

(Izglītības ministrija) 

LATERĀNA  
PONTIFIK ĀLĀ UNIVERSITĀTE 

Teoloăijas FAKULTĀTE 

LR Izgl ītības un zinātnes 
ministrija 

RARZI 

PADOME 

 
Direktors 

 

Studiju  
padome 

Studentu 
pašpārvalde 

Bibliot ēka 
Vadītājs 

Bibliotekārs 

Katehēzes 
metodiskais centrs 

Vadītājs 

Studiju metodiėi Prakses vadītājs 

Docētāji 
Studenti 

Programmu direktori 

Zinātnes 
padome 

Profesoru 
grupas 
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Katoliskās izglītības kongregācija (Vatikāns) 

• Nosaka universālas normas un uzrauga to izpildīšanu 
— visām Romas katoĜu Baznīcas augstākās izglītības iestādēm 
— īpaši Laterāna Pontifikālās universitātei un tās filiālēm 
— attiecībā pret BoloĦas deklarāciju un Lisabonas konvenciju 

• Apstiprina kādas filiāles dibināšanu un tās Nolikumu 
• Izskata atskaites par filiāles darbību 
• Nosaka universālus kritērijus docētāju izraudzīšanai un iecelšanai 

amatā 
 

Laterāna Pontifikālā Universitāte (LPU) 
• Nosaka normas kvalitātes nodrošināšanai un uzrauga to izpildīšanu 

— studiju programmu apstiprināšanā un realizēšanā 
— Direktora apstiprināšanā amatā 
— Docētāju apstiprināšanā amatā 
— Profesionālās bakalaura programmas “reliăija” gala 

pārbaudījumos 
• LPU rektors paraksta Profesionālā bakalaura programmas “reliăija” 

diplomus 
 
LR Izglītības un zinātnes ministrija 

• Uzrauga RARZI darbību atbilstoši LR likumdošanai 
 
Vadītājs-Moderators (Latvijas katoĜu bīskapu konferences pārstāvis: Rīgas 
arhibīskaps) 

• Ierosina filiāles dibināšanu 
• Veicina RARZI darbību saskaĦā ar tā mērėiem un uzrauga RARZI 

disciplināro un doktrinālo attīstību 
• Uzrauga RARZI saimniecisko darbību 
• IeceĜ amatā direktoru un docētājus, ko izvirzijusi RARZI padome un 

apstiprinājusi LPU 
 
RARZI Padome 

• RARZI ietvaros Augstāka vadības struktūras daĜa, kas darbojas pēc 
RARZI Nolikuma (sal. pielikumā Nr. 3) 

 
RARZI Direktors 
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• Vada un koordinē RARZI darbību pēc RARZI Nolikuma (sal. 
pielikumā Nr. 3) 

 
Pārējās vadības struktūras sastāvdaĜas 

• Darbojas pēc RARZI Nolikuma (sal. pielikumā Nr. 3) un viĦu 
atseviškajiem Nolikumiem (sal. RARZI lietvedībā) 

 
Paredzēts tuvākājā laikā izveidot Zinātnes padomi un Profesoru grupas. 
 
 

2.4. Stratēăiskā plāna mērėi, darbības plāns, nepieciešamie 
finansu resursi un to avoti. 
 
Mērėis Nr.1: Pilnveidot un akreditēt esošās (licencētās) studiju programmas. 

- Izveidot programmu pašnovērtējuma komisiju. 
- Sagatavot pašnovērtējuma ziĦojumus. 
- Veikt citas darbības, kas saistītas ar programmu akreditāciju. 

Mērėa Nr.1 realizācijai nepieciešamais finansējums tiks iegūts no Latvijas 
KatoĜu Baznīcas un ārvalstu katoĜu fondu piesaistītajiem līdzekĜiem. 
 
Mērėis Nr.2: Veikt RARZI kā augstākās mācību iestādes akreditāciju 

- Izveidot pašnovērtējuma komisiju.  
- Sagatavot RARZI darbības reglamentējošo dokumentāciju 

atbilstoši Latvijas likumdošanas prasībām. 
- Pilnveidot RARZI infrastruktūru. 
- Sagatavot pašnovērtējuma ziĦojumu. 
- Veikt citas darbības, kas nepieciešamas institūta akreditācijai. 

Mērėa Nr.2 realizācijai nepieciešamais finansējums tiks iegūts no Latvijas 
KatoĜu Baznīcas un ārvalstu katoĜu fondu piesaistītajiem līdzekĜiem. 
 
Mērėis Nr.3: Izstrādāt un iesniegt licencēšanai jaunas studiju programmas: 

- nepilna laika studijām profesionālā bakalaura programmu reliăijā 
- pilna laika studijām bakalaura programmu teoloăijā,  
- maăistra programmu teoloăijā vai ētikā. 

Mērėa Nr.3 realizācijai nepieciešamais finansējums tiks iegūts no Latvijas 
KatoĜu Baznīcas. 
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Mērėis Nr.4: Izstrādāt, reăistrēt un realizēt skolotāju tālākizglītības 
programmas kristīgajā mācībā (B1 un B 2 līmenī).  
Mērėa Nr.4 realizācijai nepieciešamie līdzekĜi tiks iegūti no Latvijas KatoĜu 
Baznīcas un kursu dalībnieku līdzmaksājuma. 
 
 
Mērėis Nr .5: Izveidot zinātnes padomi, tādējādi papildinot RARZI vadības 
struktūru un veicinot pētnieciskā darba attīstību. 
Mērėa Nr.5 realizācijai nepieciešamais finansējums tiks iegūts no Latvijas 
KatoĜu Baznīcas 
 
Mērėis Nr.6:  Veicināt docētāju zinātnisko darbu, papildinot bibliotēkas 
grāmatu fondu,  organizējot zinātniskas konferences, dodot iespēju 
piedalīties zinātniskās konferencēs ārzemēs un publicēt zinātniskus rakstus 
RARZI žurnāla “Ejiet un māciet” zinātniskajā daĜā. 
Mērėa Nr.6 realizācijai nepieciešamais finansējums tiks iegūts no Latvijas 
KatoĜu Baznīcas un ārvalstu katoĜu fondu piesaistītajiem līdzekĜiem. 
 

Mērėis Nr. 7: Izveidot radniecisku priekšmetu docētāju grupas, radīt 
labvēlīgus apstākĜus to kopīgam darbam.  

Mērėa Nr.7 sasniegšanai papildus finansējums nav nepieciešams 

Mērėis Nr.8: Aktivizēt Katehēzes metodiskā centra darbību: 

- iegādāties videomateriālus kristīgajai mācībai un katehēzei, 

- izstrādāt metodiskos ieteikumus skolotājiem,  

- strādājot pie mācību grāmatām kristīgajā mācībā,  

- izstrādāt katehēzes programmas,  

- izstrādāt ieteikumus svētdienas skolu skolotājiem. 
Mērėa Nr.8 realizācijai nepieciešamais finansējums tiks iegūts no Latvijas 
KatoĜu Baznīcas. 

 
Mērėis Nr. 9: Veicināt docētāju izglītošanu, viĦus atbalstot doktora grāda 
iegūšanai  un pedagoăiskās kvalifikācijas celšanā. 

- plānot un atbalstīt akadēmiskā personāla doktora studijas, 
- plānot un atbalstīt akadēmiskā personāla pedagoăiskās meistarības, 

pilnveidošanu, apmeklējot augstskolu didaktikas kursu. 
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Mērėa Nr.9  realizācijai nepieciešamais finansējums tiks iegūts ārvalstu 
katoĜu fondu piesaistītajiem līdzekĜiem stipendiju veidā. 
 
 
 
Mērėis Nr.10:  Pilnveidot infrastruktūru, papildināt un paplašināt  studiju 
informatīvo bāzi, attīstot datortehnikas izmantošanu un papildinot 
bibliotēkas fondu. 

- Izveidot mūsdienīgu apkures sistēmu vecajā institūta ēkā, 
- iegādāties modernu datortehniku, iekārtot informātikas kabinetu, 
- nodrošināt interneta pieslēgumu, 
- izveidot iekšējo datortīklu, 
- papildināt bibliotēkas grāmatu fondu, 
- izveidot bibliotēkas grāmatu elektronisko katalogu. 

Mērėa Nr.10 realizācijai nepieciešamais finansējums tiks iegūts ārvalstu 
katoĜu fondu piesaistītajiem līdzekĜiem  projektu finansējumu ietvaros kā ari 
privātpersonu ziedojumu veidā. 
 
 
Mērėis Nr.11: Uzsākt jaunas ēkas celtniecību KatoĜu ielā 14, aiz patreizējās 
ēkas,  ar  telpām administrācijai, auditorijām, plašu bibliotēku, kas apvienotu 
RARZI bibliotēku  un Rīgas Teoloăijas institūta bibliotēku. 

- Izstrādāt  celtniecībai nepieciešamo projekta dokumentāciju 
- piesaistīt  projektam nepieciešamos līdzekĜus 
- uzsākt celtniecības darbus. 

Mērėa Nr.11 realizācijai nepieciešamais finansējums tiks iegūts ārvalstu 
katoĜu fondu piesaistītajiem līdzekĜiem 
 

2.5. Izglītības iestādes absolventu perspektīvas darba tirgū 
  

Absolventu iespējas darba tirgū nosaka KatoĜu Baznīcas pieprasījums 

pēc reliăiski izglītotiem draudžu un dažādu Baznīcas iestāžu darbiniekiem 

un skolu pieprasījums pēc kristīgās mācības un ētikas skolotājiem. 

Ar mācību priekšmeta kristīgā mācība / ētika ienākšanu sākumskolā 

(MK 2003. gada lēmums “Par izmaiĦām pamatizglītības standartā”) 

pieprasījums pēc šajā priekšmetā kvalifikāciju ieguvušiem skolotājiem ir 
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pieaudzis un šobrīd realizējamo absolventiem nav paredzamas problēmas ar 

iekĜaušanos darba tirgū.   

    Programmas atbilst prasībām, ko izvirza skolotāja profesijas standarts 

(reă.Nr.PS 0238) un dod iespēju apgūt zināšanas un prasmes, kas 

nepieciešamas darbam atbilstoši nodarbinātības aprakstam. 

 
 

3. AUGSTĀKĀS IZGL ĪTĪBAS IESTĀDI RAKSTUROJOŠIE 
KVANTITAT ĪVIE RĀDĪTĀJI 

  

3.1. Studiju programmas un studējošo skaits 
 
RARZI realizē divas studiju programmas, kas akreditētas līdz 2012. gada 12. 
decembrim (sk. Akreditācijas lapas pielikumā Nr. 9): 
1) Profesionālā bakalaura studiju programmu ar kvalifikāciju “filozofijas, 
ētikas un kristīgās mācības skolotājs”, (turpmāk tekstā – 1.programma). 
 
● 2004./2005. studiju gadā: Kopējais programmā studējošo skaits – 89. 
● 2005./2006. studiju gadā: Kopējais programmā studējošo skaits – 96. 
 
2) otrā līmeĦa austāko profesionālo programmu “ētikas un kristīgās mācības 
skolotājs”, (turpmāk tekstā 2.programma) studējošo skaits programmā – 91 
(2004./2005. studiju gadā) un 61 (2005./2006. studiju gadā). 
 

3.1.1. Bakalaura grādu vai profesionālo kvalifik āciju ieguvušo īpatsvars 
no 1.kursā imatrikul ēto skaita 

1) Akreditētās bakalaura programmas ietvaros vēl nav bijis izlaidums. 
Taču Laterāna Pontifikālās Universitātes apstprinātās programmas 
ietvaros un atbilstoši tiesībām, kas saĦemtas no Svētā Krēsla, jau bijis 
izlaidums 2000. gadā (11), 2001. gadā (9), 2002. gadā (14), 2003. gadā 
(4) un 2004. gadā (7). Šie absolventi saĦēma no Izglītības un zinātnes 
ministrijas atĜauju strādāt Latvijas skolās kā ētikas un kristīgās mācības 
skolotājiem. (Nr. 1-17/690 – sal. pielikumu Nr. 9) 
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2) 2005. gadā profesionālo kvalifikāciju ieguvuši 19 studenti, proti visi 
studenti, kas ieskaitīti licencētajā programmā 2003. g. 2. maijā. Starp 
studentiem, kas uzĦemti 2003. g. rudenī, kvalifikāciju ieguva 7 studenti 
2006. gada augustā, proti 7 % procenti no 1. kursa imatrikulēto skaita. 

  

3.1.2. Eksmatrikulēto studējošo skaits pa gadiem 

Eksmatrikulēti: 
1.programmā 
2003./2004.studiju gadā 20 studējošie 
2004./2005.studiju gadā 15 studējošie 
2005./2006. studiju gadā 6 studējošie 
2.programmā  
2003./2004.studiju gadā 55 studējošie 
2004./2005.studiju gadā 28 studējošie 
2005./2006. studiju gadā 13 studējošie 
 
 
Lielais eksmatrikulēto studējošo skaits ir saistīts ar to, ka daudz studentu, 
kas Institūtā bija iepriekš piedalījušies tālākizglītības kursos, neapzinājās 
studiju programmu prasības un nevarēja pildīt akademiskās saistības.  
 

3.2. Akadēmiskais personāls 

3.2.1. Akadēmiskā personāla raksturojums 
    
Kopējais skaits: 20 docētājs 
Personu skaits, kurām ir doktora grāds vai habilitētā doktora grāds:  

8 personas 
Personu skaits, kurām ir maăistra grāds: 12 personas 
Profesoru skaits: 3 profesori un asoc.profesori 
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Studējošo skaits uz vienu akadēmiskā personāla pārstāvi:  
vidēji 7,5 studējošie. 
 
Docētāju skaits 20 
no tiem pamatdarbā 10 (50%) 
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Doktori 8, no tiem pamatdarbā 6.  
 

 
 
Dokumenti, kas apliecina akadēmiskā personāla kvalifikāciju, iegūtos grādus 
un darba attiecības ar RARZI (diplomu kopijas un darba līgumi) atrodas 
personu lietās grāmatvedībā. 

3.2.2. Akadēmiskā personāla saraksts, zinātniskie grādi un akadēmiskie 
amati 

 
Nr Uzvārds, vārds IeĦema

-mais 
amats 

Izglītība 

G
rā

ds
 

S
lo

dz
e 

Pasniedzamie 
kursi 

1. Annuškāns Ēriks lektors Latvijas 
Universitā
te 

Mag.
ped. 

papild
-
darbs; 
stund
u doc. 

Informācijas 
tehnoloăijas 
pedagoăijā, 
datorzinības. 

2.  Augškalne Inese lektore Latvijas 
Universitā
te,RARZI 

Mag.
ped. 
dokto
rante 

Papild
darbs, 
stund
u doc. 

Reliăijas 
pedagoăija 

Doktori

Pamatdarbā
75%

Papilddarbā
25%
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2. Brūdere Baiba lektore LVU 
svešvalod
u 
fakultāte, 
Pontifikālā
s 
teoloăijas 
fakultātes 
Teresianu
m 
fili āle 
Francijā 

Dr. 
Theol 

1; 
pamat 
darbs 

Dogmatika, 
kristīgā 
antropoloăija, 
seminārs 
teoloăijas 
metodoloăijā, 
speckurss 
dogmatikā, 
seminārs 
dogmatikā, 
brīvās izvēles 
kurss 
dogmatikā 

3. Cakuls Edgars lektors Pontifikālā
s 
teoloăijas 
fakultātes 
Teresianu
m 
fili āle 
Francijā 

Lic. 
Theol 

papild
-
darbs; 
stund
u doc. 

Gnozeoloăija, 
metafizika, 
teodiceja. 

4. Evertovskis Jānis lektors Pontifikālā
s 
teoloăijas 
fakultātes 
Teresianu
m 
fili āle 
Francijā 

Lic.T
heol. 

1; 
pamat 
darbs 

Morālteoloăija, 
speckurss 
morālteoloăijā, 
seminārs 
morālteoloăijā, 
brīvās izvēles 
kurss 
morālteoloăijā 

6.  Jalinskis Juris docents Pontifikālā 
Svētā 
Krusta 
universitāt
e (Romā) 

Dr. 
Iur. 
Can 

papild-
darbs; 
stundu 
doc. 

Kanoniskās 
tiesības 

7. JabloĦskis Oskars lektors   Pāvesta 
Teoloăijas 
akadēmija 
Krakovā 
(Polija) 

Mag.
Theol 

½; 
pamat
darbs 

Liturăika 

8. Jerumanis Paskals 
Marija 

Profeso
rs 

Luvenas 
Katoliskās 
universitāt
es 
filozofijas, 
teoloăijas 
studijas 

Dr. 
Theol 

1; 
pamat 
darbs 
 

Ievads Bībeles 
ekseăēzē, JD 
ekseăēze, 
seminārs 
Bībeles 
ekseăēzē, 
speckurss 
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(BeĜăija) 
Frīburgas 
universitāt
es 
teoloăijas 
fakultāte 
(Šveicē)  

Bībeles 
interpretācijā 
Baznīcas 
sociālā mācība 

9. Kalvāne Skaidrīte Asoc. 
profeso
re 

Latvijas 
Universitā
te, 
filoloăijas 
fakultāte,  
Latvijas 
Universitā
te, 
teoloăijas 
fakultāte 

Dr. 
Philol 

1; 
pamat 
darbs 

 Kultūras 
vēsture, visp. 
pedagoăija, 
audzināšanas 
teorijas un 
metodika, 
izglītības 
filozofija un 
ped. domas 
vēsture, skolu 
didaktika, 
Latvijas 
kultūras 
vēsture, 
latviešu valoda. 

10. KĜaviĦš Pauls docents Amerikas 
KatoĜu 
universitāt
e 

Dr. 
Theol 

papild-
darbs; 
stundu 
doc. 

Fundamentāl- 
teoloăija, 
dogmatika 

11. Kiope Māra lektore Latvijas  
Universitā
tes 
filozofijas 
fakultāte 

Mag.
Phil 

1; 
pamat 
darbs 

Filozofijas 
vēsture, 
ētika,filozofisk
ā 
antropoloăija,ie
vads kristīgajā 
filozofij ā 

12. Kravalis Andris lektors PontifikĜā 
teoloăijas 
fakultāte 
Teresianu
m 

Lic. 
Theol 

papild
-
darbs; 
stund
u doc. 

Garīgās dzīves 
teoloăija, 
pastorālteoloăij
a, seminārs 
garīgās dzīves 
teoloăijā, 

13. Krištapovičs Artūrs Lektors Latvjas 
Universitā
te, 
vēstures 
un 
filozofijas 
fakultāte 

Mag.
Hist 

½; 
papild
darbs 

Vispārējā 
Baznīcas 
vēsture un 
patroloăija, 
latvijas 
Baznīcas 
vēsture, 
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speckurss 
Baznīcas 
vēsturē. 

14. Inese Mičule lektore Latvijas 
Universitā
tes 
Pedagoăij
as un 
psiholoăij
as 
fakultāte 

Mag.
Philol 

Pamat 
darbs 

AngĜu valoda, 
vācu valoda 

15. Priede Andris docents Latvijas 
mākslas 
akadēmija, 
Rīgas  
garīgais 
seminārs, 
Pontifikālā 
Gregora 
universitāte, 
Baznīcas 
vēstures 
fakultāte 
(Romā) 

Dr. 
Hist.
Eccl. 

papild-
darbs; 
stundu 
doc. 

Pasaules rel. 
vēsture, 
vispārējā 
Baznīcas 
vēsture un 
patroloăija, 
Kristīgā māksla 
un tās 
izmant.rel.ped. 

16. Priede Jānis Asoc. 
profeso
rs 

Rīgas 
Medicīnas 
institūts, 
Rīgas 
met.katoĜu 
garīgais 
seminārs, 
Pontifikālā 
bībeles 
institūta 
Bībeles 
fakultāte, 
Pontifikālās 
Gregora 
univ.teol. 
fakultāte 
(Romā) 

Dr. 
Theol 

1; 
pamat
darbs 

VD ekseăēze, 
speckurss 
Bībeles 
teoloăijā, 
ievads 
senebreju val. 
 

17.  Plaudis Jānis lektors Latvijas 
Universitā
te 

Mag.
Philol 

papild
-
darbs; 
stund
u doc. 

Ievads latīĦu 
val; ievads 
grieėu val., 
padziĜināts 
kurss grieėu 
val,  

18. Trūps- Kalne Ingrīda lektore Liepājas 
Pedagoăis
kā 
augstskola
, 
Daugavpil
s ped. 

Mag.
Psych
. 

1; 
pamat 
darbs 

Psiholoăija, 
pedagoăiskā 
psiholoăija, 
brīvās izvēles 
kurss 
psiholoăijā 
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universitāt
e, 
Latvijas 
Universitā
te 

19.  Tuzika Barba Lektore Latvijas 
Medicīnas 
akadēmija; 
Fordamas 
universitāt
e (ASV) 

Dipl.
Med, 
Mag 
Rel. 
Paed. 

papild
-
darbs; 
stund
u doc. 

Fizioloăija un 
veselības 
mācība, 
ăimenes 
pastorālpedago
ăija 

20. Zilgalve Māra docente  J. Vītola 
Latvijas 
Valsts 
konservato
rija, 
Latvijas 
Universitā
te, 

Dr 
Psych 

¼ 
pamat 
darbs 

Metodol.un 
zin.pētnieciskās 
metodes 
pedagoăijā 

 
Akadēmiskā personāla zinātniskās biogrāfijas atrodas pielikumā Nr. 5. 
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3.3. RARZI finansējums un budžeta sadalījums 
 
Plānotie ieĦēmumi 2006. gadam: 
No dažādiem Baznīcas fondiem   86 % 
No studiju maksas 14 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Plānotie izdevumi 2006. gadam: 
 
  
Algām (ieskaitot darba devēja VSAO 
iemaksas un riska nodevu 

75 % 

Bibliotēkas attīstība 2 % 
Pārējie izdevumi (sakari, biroja un 
saimniecības preces u.c.)  

10 % 

Kapitālieguldījumi 2 % 
Darbinieku izglītošana 1 % 
Komunālie maksājumi 12 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No dažādiem
Baznīcas fondiem  

No studiju maksas

 
 

Algām (ieskaitot darba
devēja VSAO iemaksas
un riska nodevu

Bibliotēkas attīstība

Pārējie izdevumi (sakari,
biroja un saimniecības
preces u.c.) 

Kapitālieguldījumi

Darbinieku izglītošana

Komunālie maksājumi  
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3.4. Infrastrukt ūras nodrošinājums –  
Studiju materiāltehniskā un informat īvā bāze 
 

Laterāna Pontifikālās Universitātes filiāles Rīgas Augstākā Reliăijas 

zinātĦu institūta izmantojamo telpu kopējā platība ir 1519,46 m2. Studiju 

procesa nodrošināšanai Institūtā ir labiekārtotas auditorijas, kuru kopējā 

platība ir 277,83 m2 (vēl ir datortelpa ar platību 30,19 m2). Studijām 

paredzētais tehniskais nodrošinājums un līdzekĜi Ĝauj studentiem pilnvērtīgi 

studēt izvēlētajā programmā, kā arī RARZI akadēmiskajam personālam dod 

iespējas ar interneta palīdzību, vizuālajiem un audio līdzekĜiem bagātināt un 

papildināt savu lekciju saturu. Ir izveidota RARZI interneta mājas lapa, kura 

iepazīstina interesentus ar visu aktuālo Institūta informāciju. 

Institūtā ir izveidotas 5 labiekārtotas auditorijas, ievērojot studējošo 

skaitu un vajadzības. Telpās izvietots nepieciešamais galdu un krēslu skaits, 

tāfeles un palīgierīces tehniskā aprīkojuma novietošanai. Ir iekārtota 

datorklase ar interneta pieslēgumu un iekšējo tīklu, kura darbību nodrošina 

serveris, lai studenti varētu iepazīties ar materiāliem reliăijas zinātnēs, kas ir 

internetā, un apgūt programmā paredzētos priekšmetus: datorzinības un 

informācijas tehnoloăiju izmantošanu pedagoăijā. Katehēzes metodiskā 

centra kabinetā studentiem ir pieejama audiotēka un videotēka, dažādi 

uzskates līdzekĜi un materiāli. 

RARZI akadēmiskajam personālam ir iekārtota telpa individuālajam 

darbam ar studentiem, administratīvajam personālam – piemērotas darba 

telpas. Studentiem ir paredzēta atpūtas telpa. Studentu vajadzībām, iepriekš 
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vienojoties, ir iespējams izmantot citus Latvijas Baznīcai piederošos 

īpašumus. 
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Pārskats par studiju materiāltehnisko un informatīvo bāzi 
Rīgas Augstākajā Reliăijas zinātĦu institūtā 

 
Materi āltehniskie līdzekĜi 

 
 

• Datori                              14 
• Printeri                                         5 
• Serveris                                                                               1     
• kopējamās iekārtas           2 
• risogrāfs              1 
• audio pastiprinātājs             1 
• audio pastiprinātāja skandas            4 
• mikrofons            2 
• televizors            1 
• videoiekārta              1 
• audiomagnetafoni           1 
• klavieres              1 
• sintezators             1 
• elektriskās ērăeles           1 
• diaprojektori             2 
• kodoskopi     `       2 
• ekrāns              1 
• statīvs ekrānam              1 
• videokasetes                         107 
• audiokasetes                          309 
• diapozitīvu komplekti         75 
• foliju komplekti                116 
• uzskates līdzekĜu komplekti               181 
• plakāti           40 
• karšu komplekti           1 
• skaĦu plates          63 
 

 
Telpu nodrošinājums RARZI darb ībai 
 
Mācību telpas: 

• 5 auditorijas    kopējā platība 277,83m2 
• bibliotēka    kopējā platība   37,62m2 

• datortelpa                                                        30,19 m2  
• mācību materiālu pavairošanas telpa     14,00 m2 
• studentu atpūtas telpa          19,60m2 
 

Kapela un sakristeja    kopējā platība   59,39m2 
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Administrācijas telpas 

• direktora kabinets          23,49m2 
• direktora padomnieces kabinets        11,63m2 
• studiju programmas direktora kabinets   12,24m2 

• studiju programmu metodiėes kabinets           12,63 m2 

• sekretāres-lietvedes kabinets           8,69m2 
• grāmatvedības kabinets         10,03m2 
• docētāju telpa                        16,01m2 

• saimniecības pārziĦa kabinets                             7,99m2  
 
Saimniecības telpas: 

• 2 virtuves                                   kopējā platība 19.98m2 

• noliktavas        kopējā platība 213,2m2 
• garderobe               4,76m2 
• katlu telpa             46,48m2 
 
 

Higiēnas telpas      
• 7 tualetes 
• 1 vannas istaba ar dušu 

                                                                kopējā platība  24,21m2 
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Auditorijas 
 

 
Nr.p.k. 

 
Nosaukums 

 
Skaits 

1.  Tāfeles 5 
2.  Galdi 78 
3.  Krēsli 146 
4.  Audio pastiprinātājs 1 
5.  Audio pastiprinātāja skandas 2 
6.  Mikrofoni 2 
7.  Klavieres 1 

 
 
 

Datortelpa 
 

 
Nr.p.k. 

 
Nosaukums 

 
Skaits 

8.  Datori 8 
9.  Galdi 9 
10.  Tāfele 1 

 
 
 

Docētāju telpa 
 

 
Nr.p.k. 

 
Nosaukums 

 
Skaits 

11.  Dators 1 
12.  Galdi 2 

 
 
 
 
 
 
 
 

Katehēzes metodiskais centrs 
 

 
Nr.p.k.  

 
Skaits 
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Nosaukums 
13.  Iespiedmateriāli 1090 
14.  Videokasetes 107 
15.  Didaktiskie materiāli 341 
16.  Foliju komplekti 116 
17.  Diapozitīvu komplekti 75 
18.  Uzskates līdzekĜu kompl. (Noelas le Dikas) 44 
19.  Plakāti 40 
20.  Kodoskopi 2 
21.  Audiomagnetafoni 3 
22.  Diaprojektori 2 
23.  Ekrāns 1 
24.  Statīvs ekrānam 1 
25.  Karšu komplekti 1 
26.  SkaĦu plates 63 
27.  Diski 3 

 
 
 

Administratīvā personāla darba telpas 
 

 
Nr.p.k. 

 
Nosaukums 

 
Skaits 

28.  Datori 4 
29.  Printeri 3 
30.  Kopējamās iekārtas 2 
31.  Sintezators 1 
32.  Elektriskās ērăeles 1 

 Videoiekārta 1 
 
 
 
Bibliot ēkas fondu nodrošinājums 

 
1) Rīgas Teoloăijas institūta bibliot ēka KatoĜu ielā 16 (ar šo Institūtu ir 
noslēgts sadasrbības līgums) 
 
 
Fondi: apmēram 60 000 
Arhīva: 20 000 grāmatu un 10 000 periodika 
 
 
Fondu īpatsvars (aptuveni):  

1) teoloăija: 60 % 
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2) filozofija: 8 % 
3) IzziĦu literatūra: 2 % 
4) Pārējais: 30 % 

 
Valodu īpatsvars (aptuveni): 

1) Franču: 30 % 
2) Vācu: 20 % 
3) AngĜu: 20 % 
4) PoĜu: 20 % 
5) Citas valodas: 10 % (latviešu, krievu, latīĦu u.c.) 

 
Periodika: 40 izdevumi, kas pienāk regulāri. 
 
2) Rīgas Augstākā reliăijas zinātĦu institūta bibliot ēkā KatoĜu ielā 14 

  
1. Grāmatas 

 
1. UzziĦu literatūra                                                                   
2. Filozofija, ētika, psiholoăija                                               
3. Pedagoăija                                                                          
4. Reliăijas pedagoăija                                                          
5. Bībeles tematika                                                                
6. Teoloăija                                                                          
7. Valodas, valodniecība                                                         
8. DaiĜliteratūra                                                                        
9. Dažādi (sabiedr. zin., lietišėās zin.,  
    medicīna, tehnika, lauksaimn., māksla,  
    izklaide, sports, ăeogrāfija, biogrāfijas,  

vēsture u.c.)       
  
Kopā :                                       

0,34% 
5,54% 
3,69% 

14,06% 
10,22% 
57,49% 
2,16% 
6,45% 
4,78% 

 
 
 
 

5521 
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2.  Periodika kopumā 
 
1. Pedagoăija                                                                              
2. Reliăijas pedagoăija                                                             
3. Bībeles tematika                                                                     
4. Teoloăija                                                                            
5. Dažādi                                                                               
 
Kopā :                                                                  

361 
893 
274 

5210 
1883  

 
8621 

4,19%  
10,36% 
3,18% 

60,43% 
21,84% 

 
 
Tai skaitā – 
 
1. Avīzes 
 
1. Pedagoăija                                                                            309 9,65% 
2. Teoloăija                                                                        1362   42,52%  
3. Dažādi                                                                            1532  47,83% 
   
Kopā :                                                                   3203  
 
2. Kķājumi, kalendāri 
 
1. Reliăijas pedagoăija                                                         60     18,52%  
2. Bībeles tematika                                                                                49    15,12% 
3. Teoloăija                                                                            151  46,60% 
4. Dažādi                                                                                  64  19,75%  
   
Kopā :                                                                    324  
 
3. Žurnāli  
 
1. Pedagoăija                                                                            52  1,02% 
2. Reliăijas pedagoăija                                                           833  16,35% 
3. Bībeles tematika                                                                                 225  4,42% 
4. Teoloăija                                                                         3697  72,58% 
5.  Dažādi                                                                         287         5,63% 
   
Kopā :                                                                  5094   
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RARZI abonējamie žurnāli un avīzes 
 
Pedagoăija:  

1. Izglība un kultūra (a)  
2. Skolotājs (ž)  
3. Образование и Карьера (a) (dāvinājums) 
 

Reliăijas pedagoăija:  
     4. The Sower (ž)  

5. Zeitschrift für Pädagogik und Theologie (ž)  
6. Радуга (ž) (sponsoru finansējums) 
 

Bībeles tematika: 
7. Bibel und Kirche (ž) (sponsoru finansējums) 

 
Teoloăija:  
     8. Ejiet un Māciet (ž)                         (dāvinājums) 
     9. KatoĜu Baznīcas Vēstnesis (a)              (# # #) 
   10. Nāc (a)                                                  (# # #) 
   11. Preses Apskats (rakstu krājums)          (# # #) 
   12. Forum Katholische Theologie (ž)  (sponsoru finansējums) 
   13. Stimmen der Zeit (ž)                              (# # #) 
   14. Concilium (ž)                                         (# # #) 
   15. Lebendiges Zeugnis (ž)                          (# # #) 
   16. Herder Korrespondenz (ž)                      (# # #) 
   17. Triumph des Herzens (ž)                        (# # #) 
   18. Betendes Gottes Volk (ž)                       (# # #) 
   19. Bonifatiusblatt (ž)                                  (# # #) 
   20. G2W (Glaube in der 2.Welt) (ž)            (# # #) 
 

(a) – avīze 
(ž) – žurnāls 

3.5. Starptautiskā sadarbība 
 
 Visciešākā sadarbība ir nodrošināta ar Laterāna pontifikālo universitāti 

(Romā). 

Ar ārzemju līdzīga profila augstskolām šobrīd tika parakstītas nodomu 

vienošanās, kas paredz stabilu sadarbību nākotnē. Šādas vienošanās ir panāktas 

ar ViĜĦas Pedagoăisko universitāti (Lietuvā) un Meriveilas institūtu  

(Lielbritānijā).  
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Ārvalstu augstākās izglītības iestādēs ir strādājuši  programmas realizācijā 

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

 2006. gadā turpina doktorantūras studijas Romā docētājs J. Evertovskis . 

(Skat. akadēmiskā personāla CV  pielikumā Nr. 5) 

  Veidojot sadarbības līgumus paredzēts uzaicināt vieslektorus reliăijas 

pedagoăijā un  teoloăijā, turpināt darbu zinātnisko konferenču organizēšanā 

(pirmā jau notika 2004. gadā). 
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4. RARZI  ATBILST ĪBA UNESCO UN EIROPAS PADOMES 
LABĀS PRAKSES KODEKSA PRASĪBAM 

TRANSNACIONĀLĀS IZGL ĪTĪBAS SNIEGŠANĀ 
 

4.1. Atbilstība likumdošanai gan eksportējošajā, gan uzĦemošajā 
valstī 

a) Laterāna Pontifikālā Universitāte (LPU) atbilst Svētā Krēsla 
likumdošanai (sal. konstitūcija “Sapientia christiana” RARZI 
lietvedībā vai portālā www.vatican.va) un ir pilnībā atzīta 
(akreditēta) no Svētā Krēsla puses (sal. pielikumu Nr. 10). LPU ir 
pilntiesīga locekle Eiropas universitāšu asociācijā un Svētais Krēsls 
– pilntiesīgs loceklis BoloĦas procesā. LPU diplomi ir automātiski 
atzīti Itālijas republikā. 

b) RARZI ir LPU dibināta ar Svētā Krēsla apstiprināšanu (sal. 
pielikums Nr. 1), tās Nolikums ir Svētā Krēsla apstiprināts pēc LPU 
teoloăijas fakultātes piekrišanas saĦemšanas (sal. pielikumu Nr. 
10), tās Nolikuma īstenošanas noteikumi ir LPU apstiprināti (sal. 
pielikumu Nr. 10). Visa RARZI darbība notiek saskaĦā ar Svētā 
Krēsla likumdošanu – īpaši ar 1986. gada 10. aprīĜa Katoliskās 
izglītības kongregācijas (Vatikāna Izglītības ministrijas) 
skaidrojošo notu un 1987. gada Katoliskās izglītības kongregācijas 
normatīvo dokumentu Augstākajiem reliăijas zinātĦu institūtiem 
(sal. RARZI lietvedībā). 

c) RARZI darbība notiek saskaĦā ar Latvijas republikas Satversmi, 
Augstskolu likumu, Izglītības likumu, likumu par “zinātnisko 
darbību” kā arī ar citiem Latvijas republikas likumiem, Ministru 
kabineta un Izglītības un zinātnes ministrijas normatīvajiem 
dokumentiem. (Sal. RARZI Nolikumu pielikumā Nr. 3) 
Programmas atbilst prasībām, ko izvirza skolotāja profesijas 
standarts (reă.Nr.PS 0238). 

4.2. Juridiski saistošie dokumenti, kas nosaka visu partneru 
tiesības un pienākumus 

d) 2000. gada 22. janvāra dibināšanas dekrēts (Nr. 1493/99 – sal. 
pielikumu Nr. 1). Pēc šī Svētā Krēsla (Vatikāna) dekrēta RARZI 
atrodas LPU teoloăijas fakultātes pakĜautībā un vadībā. LPU 
teoloăijas fakultāte uzrauga akadēmisko kvalitāti – īpaši tajā, kas 
attiecas uz docētāju kompetenci un studiju kvalitāti. 
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e) 2000. gada 22. janvāra apstiprinātais Nolikums, kura grozījumi tika 
apstiprināti 2005. gada 25. februārī (sal. pielikumu Nr. 10 un 
Nolikumu pielikumā Nr. 3) 

4.3. RARZI sniegtās izglītības programmu akadēmiskās kvalitātes 
nodrošinājums 

Salīdzināšana 

Profesionālā bakalaura programmas salīdzināšana 
ar LPU institūtā “Mater Ecclesia” realizēto studiju programmu 

MATER ECCLESIA 106 krp.  
+ prakse 
un 
diplomdar

bs 

RARZI 147 krp.  
+ prakse 
 (26 krp) 

un 
diplomd
arbs (12 

krp) 
  Modernās valodas  4 
  Ievads grieėu valodā 2 
  Ievads latīĦu val. 2 
Ievads filozofijā  1,5 Filozofijas vēsture  4 
  Kultūras vēsture  2 
Psiholoăija  3 Psiholoăija  4 
  Fizioloăija un veselības 

mācība  
2 

Gnozeoloăija  2 Filozofija I (metafizika un 
gnozeoloăija) 

4,5 
Metafizika  2 
Filozofiskā antropoloăija  2 Filozofija III (Cilvēka un 

morālā  filoz.)  
4,5 

Ētika 2 
Dogmatiskā teoloăija (I, II, 
III, IV, V) 

21 Dogmatiskā teoloăija  16 

Fundamentālteoloăija  4,5 Fundamentālteoloăija  4 
Morālteoloăija (I, II) 7,5 Morālteoloăija  12 
 Garīgās dzīves teoloăija  2 
Pedagoăija  3 Vispārīgā pedagoăija  4 
Didaktika  6 Skolu didaktika 2 
  Informācijas 

tehnoloăijas pedagoăijā  
2 

Ievads Bībeles ekseăēzē 2 
VD ekseăēze  6 

Svētie raksti I, II, III  13,5 

JD ekseăēze  6 
Ievads teoloăijā 1,5 Seminārs teoloăijas 

metodoloăijā  
2 
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Ievads kanoniskās tiesībās  1,5 Kanoniskās  tiesības  2 
Liturăika  1,5 Liturăika  2 
Pastorālteoloăija  3 Pastorālteoloăija  2 
Baznīcas sociālā mācība 1,5 Baznīcas sociālā mācība  2 
Reliăiju vēsture  1,5 Pasaules reliăiju vēsture  2 
Baznīcas vēsture un 
patroloăija  

9 Vispārējā baznīcas 
vēsture un patroloăija  

6 

  Pedagoăiskā psiholoăija  2 
Reliăijas pedagoăija  3 Reliăijas pedagoăija 4 
  Audzināšanas teorija un 

metodika  
2 

  Izglītības filozofija un 
pedagoăiskās domas 
vēsture   

2 

  Metodoloăija un 
zinātniski pētnieciskās 
metodes pedagoăijā  

2 

   Katehēzes pedagoăija un 
metodika  

2 

  Filozofijas mācīšanas 
metodika 

1 

  Vērtīborientējošo 
priekšmetu mācīšanas 
metodes un didaktika  

2 

Konkordātlīguma tiesību un 
skolu likumdošanas 
elementi  

1,5   

 
Filozofija II (doma par 
Dievu) 
Studiju semināri pēc izvēles 

1,5 
3 

Obligātās izvēles bloks 
filozofij ā un dogmātikā: 
 
Ievads kristīgajā 
filozofij ā 
Teodiceja 
Speckurss dogmatikā 
Speckurss Bībeles 
teoloăijā 
Speckurss Bībeles 
interpretācijā 
Ăimenes pastorālpsih. un 
sociālais darbs 
Seminārs dogmatikā 
Seminārs vērtīborientēj 
pr. Metodikā 

20 
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Seminārs garīgās dzīves 
teol. 
 

  Obligātās izvēles bloks 
morālteoloăijā un 
vēsturē: 
 
Speckurss morālteoloăijā 
Speckurss Bībeles 
teoloăijā 
Latvijas Baznīcas 
vēsture 
Latvijas kultūras vēsture 
Speckurss Baznīcas 
vēsturē 
Ăimenes pastorālpsih. un 
sociālais darbs 
Seminārs morālteoloăijā 
Seminārs vērtīborientēj 
pr. Metodikā 
Seminārs garīgās dzīves 
teol. 

vai 20 

Tēžu semināri 4 3 studiju darbi  
Studiju seminārs pēc izvēles 1,5 Studiju seminārs Bībeles 

ekseăēzē 
2 

Izvēles priekšmeti  vismaz 4,5 
krp 

Br īvās izvēles kursi vismaz 6 
krp. 

 Kristīgā mākslas vēsture  
 Ievads senebreju valodā  
 Reliăijas psiholoăija  
 Anrī de Libaka 

“Meditācija par 
Baznīcu” 

 

 Patiesības problēma 
mūsdienu filozofijā 

 

 Laulāto misija:mīlestība 
un atbildība dzīvības 
tālāknodošanā 

 

 Ăimenes reliăijas 
pedagoăija 

 

 Latviešu valoda   
 Datorzinību pamati   

 

 Vieslektoru kursi  
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Atšėirības starp RARZI realizēto programmu un LPU institūtā realizēto 
programmu pastāv cita starpā Latvijas likumdošanas prasību dēĜ (īpaši 
pedagoăisko priekšmetu lielāka apjoma dēĜ un obligāto izvēles bloku dēĜ) un 
tādēĜ, ka studentiem jāapgūst modernās valodas, jo teoloăijas literatūra nav 
īpaši pieejama latviešu valodā. 

Tā kā citur Latvijas republikā nav realizēta līdzīga studiju programma, 
tad nevarējam veikt salīdzināšanu ar citu programmu Latvijā. 

Mēs arī nevarējām salīdzināt RARZI realizēto 2. līmeĦa profesionālo 
programmu “reliăija” ar kādu līdzīgu programmu Laterāna Pontifikālajā 
Universitātē vai Latvijas republikā, jo tādas nav. Mēs salīdzinājām 
pašnovērtējuma ziĦojumā ar līdzīgām programmām, kas realizētas BeĜăijas 
Luvenas universitātē (Université catholique de Louvain) un Austrijas 
Reliăijas pedagoăijas institūtā St. Poltenē.  
 

LPU atbildība par kvalitātes nodrošināšanu un kontroli 

• LPU teoloăijas fakultāte apstiprina studiju programmas un 
uzrauga to realizēšanu. RARZI realizēto Profesionālā 
bakalaura studiju programmu “reliăija” ir apstiprinājusi 
LPU teoloăijas fakultāte. (Sal. pielikums Nr. 10). Diplomu 
izsniedz Laterāna Pontifikālā Universitāte un paraksta LPU 
rektors, LPU Teoloăijas fakultātes dekāns un RARZI 
direktors. 

• LPU teoloăijas fakultāte ir apstiprinājusi RARZI realizēto 
2. līmeĦa profesionālo programmu “reliăija” ar kvalifikāciju 
“ētikas un kristīgās mācības skolotājs” un atĜāvusi pašam 
RARZI izdot diplomu. (Sal. pielikumu Nr. 10) 

• LPU teoloăijas fakultāte ir apstiprinājusi Nolikuma 
īstenošanas noteikumus, kas sīki regulē studiju procesu. 
(Sal. pielikumu Nr. 10) 

• LPU veic kontroli ar LPU Teoloăijas  fakultātes dekāna 
starpniecību, kurš ir Institūta padomes loceklis. Dekāns vai 
viĦa deleăēta persona piedalās gala pārbaudījumos un īpaši 
– diplomdarba aizstāvēšanā. 

• Katru gadu RARZI sūta uz LPU atskaiti par akadēmisko 
darbību un materiāltehnisko nodrošinājumu. 

4.4. Informācijas pieejamība 
Informācija par RARZI politiku, mērėiem, vadības struktūru un tehnisko 

nodrošinājumu ir pieejama interneta mājas lapā www.rarzi.lv, kā arī 
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informācija par studiju programmām. Pēc Institūta Nolikuma īstenošanas 
noteikumiem pastāv apelācijas iesniegšanas iespējas. 

4.5. Akadēmiskā personāla kompetence 
Docētāju CV liecina par viĦu atbilstību un kompetenci kvalifikācijas, 

zinātniskās darbības un profesionālās pieredzes ziĦā. (Sal. pašnovērtējuma 
ziĦojumus) Docētāju ārzemju diplomi ir AIC pielīdzināti un izvērtēti. (Sal. 
RARZI personāldaĜā) 

Pēc Institūta Nolikuma Institūta padomes izvirzītajiem docētājiem pirms 
iecelšanas amatā jāsaĦem īpaša atĜauja (“nulla osta” – sal. pielikums Nr. 10) no 
LPU teoloăijas fakultātes. (Sk. RARZI lietvedībā) 

4.6. Zināšanas par piešėirošās iestādes un uzĦemošās valsts 
kultūru un paražām 

Docētāji tiek aicināti piedalīties LPU kvalifikācijas celšanas sesijās, kas 
ieplānotas ik pēc diviem gadiem. Tās sesijas Ĝauj iepazīties ar LPU pētniecību un 
pieredzi kā arī ar Romas kultūru. Notiek arī pieredzes apmaiĦa, kad katru gadu 
ierodas delegācija no LPU. Pie tam 2004. gadā notika Rīgā starptautiskā 
zinātniskā konference, ko organizēja RARZI kopā ar Rīgas teoloăijas institūtu 
(RTI) un kurā referātu lasīja LPU rektors V.E. bīskaps R. Fizikella. Šogad īpašu 
referātu filozofijā RARZI studentiem un docētājiem lasīta LPU profesore A. 
Alesa Bello. LPU teoloăijas fakultātes dekāns N. Čola (Ciola) ir arī RARZI un 
RTI žurnāla “Ejiet un māciet” zinātniskās daĜas redkolēăijā. 

Reizē RARZI studenti padziĜina savas zināšanas par Latvijas kultūru un 
paražām. Studiju programmās studenti var dziĜāk iepazīties ar Latvijas situāciju. 
To veicina arī tas, ka visi docētāji ir latvieši. Pie tam profesionālā bakalaura 
studiju programmā “reliăija” tiek piedāvāts kurss par Latvijas kultūru un 
Latvijas Baznīcas vēsturi. 
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PIELIKUMI 

 

 

PIELIKUMS NR. 1: 
 

IZGL ĪTĪBAS IESTĀDES REĂISTRĀCIJAS APLIEC ĪBAS UN 
DIBIN ĀŠANAS DOKUMENTU KOPIJAS 

 

1. Izglītības iestādes “Laterāna Pontifikālās Universitātes filiāles 
Rīgas Augstākā reliăijas zinātĦu institūta” reăistrācijas apliecība 

2. Svētā Kr ēsla (Vatikāna) Katoliskās Izglītības kongregācijas 
(Izglītības ministrijas) dekrēts (RARZI dibin āšanas dokuments) 

3. Nodibinājuma “Later āna Pontifikālās Universitātes filiāles 
Rīgas Augstākā reliăijas zinātĦu institūta” reăistrācijas apliecība  



Pielikumi 
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4. Nodibinājuma “Later āna Pontifikālās Universitātes Rīgas 
Augstākā reliăijas zinātĦu institūta” statūti 
 
 

1.nodaĜa. Nodibinājuma nosaukums un statuss 
 
1.1. Nodibinājuma nosaukums ir "NODIBINĀJUMS LATERĀNA 

PONTIFIKĀLĀS UNIVERSITĀTES FILIĀLE RĪGAS AUGSTĀKAIS 
RELIĂIJAS ZINĀTĥU INSTITŪTS" (turpmāk tekstā — Nodibinājums). 

1.2. Nodibinājums ir izveidots reorganizējot (pārveidojot) BO SIA „Laterāna 
Pontifikālās universitātes Teoloăijas fakultātei koleăētā Reliăijas zinātĦu 
augstskola”, kas 2000. gada 10. jūnijā ir reăistrēta LR UzĦēmumu reăistrā 
ar Nr. 000350140, un ir visu tās tiesību un saistību pārĦēmējs. 

 
 

2.nodaĜa. Nodibinājuma misija, mērėi un uzdevumi 
 

2.1. Nodibinājums organizē izglītību un zinātniskos pētījumus un, kas tiek 
veikti leăitīmā brīvībā, ieklausoties Dieva Vārdā un uzticībā Baznīcas – 
īpaši Romas katoĜu Pāvesta – maăistērijam. Nodibinājums un tā 
struktūrvienības aktīvi iesaista personālu mācību iestādes dzīvē, veicinot 
iniciatīvu pētījumos, organizējot dažādus pasākumus un sagatavojot 
publikācijas un mācību līdzekĜus atbilstoši Nodibinājuma mērėim. 

2.2. Mērėa sasniegšanai Nodibinājuma mācību iestādes vēlas cieši saistīt 
pētniecisko darbību, studijas, garīgās dzīves padziĜināšanu, arvien 
patiesāku savstarpējo attiecību veidošanu, iesaistīšanos Romas katoĜu 
Baznīcas dzīvē un atvērtību uz mūsdienu cilvēku jautājumiem. 

2.3. Nodibinājuma mērėi ir: 
 
2.3.1. piesaistīt un akumulēt naudas un mantiskos līdzekĜus, lai uzturētu un 

attīstītu Romas katoĜu mācību iestādes Latvijas Republikā – jo īpaši - 
Laterāna Pontifikālās Universitātes filiāli RĪGAS AUGSTĀKO 
RELIĂIJAS ZINĀTĥU INSTITŪTU (turpmāk tekstā saīsinot saukts 
„RARZI”), kas dibināts 2000. gada 27. janvārī, pamatojoties uz Svētā 
Krēsla Katoliskās Izglītības Kongregācijas dekrētu, lai sagatavotu 
filozofijas, ētikas un ticības mācības skolotājus;  

2.3.2. dot iespēju RARZI studentiem iegūt augstāko profesionālo un 
akadēmisko izglītību, lai viĦus varētu iesaistīt aktīvā evaĦăelizācijas 
darbā; 
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2.3.3. sagatavot lajus dažada veida kalpošanai Romas katoĜu Baznīcā un 
sabiedrībā; 

2.3.4. izglītot konsekrētās personas, kas nav priesteri; 
2.3.5. veikt pētījumus un sagatavot mācību līdzekĜus reliăijas zinātnēs. 
 

3.nodaĜa. Mantas nodošana nodibinājumam 
 

3.1. Nodibinājuma dibinātājs un ziedotāji nodod Nodibinājumam naudas 
līdzekĜus, iemaksājot tos Nodibinājuma bankas kontā. 
3.2. Ja Nodibinājumam tiek nodotas nereăistrējamas kustamas lietas, par to tiek sastādīts 
pieĦemšanas-nodošanas akts. 
3.3. Reăistrējamu kustamo lietu un nekustamo lietu nodošana tiek noformēta ar ierakstu 
attiecīgajā reăistrā vai Zemesgrāmatā. 

 
4.Nodibinājuma līdzekĜu izmantošanas kārtība 

 
4.1. Nodibinājuma līdzekĜi tiek izmantoti tikai Nodibinājuma mērėu 

sasniegšanai. 
4.2. Par Nodibinājuma līdzekĜu izmantošanu lēmumus pieĦem Nodibinājuma 

valde. 
4.3.  Ja Nodibinājumam nodotās kustamās vai nekustamās lietas nav tieši 

izmantojamas Nodibinājuma mērėu sasniegšanai un Nodibinājuma 
administratīvajai darbībai, valde organizē šo lietu pārdošanu izsolē. Iegūtie 
līdzekĜi tiek nodoti Nodibinājumam un izmantoti Nodibinājuma mērėu 
sasniegšanai. Izsolē nav tiesību piedalīties Nodibinājuma dibinātājiem, 
dalībniekiem, valdes locekĜiem, ka arī to radiniekiem un svaiĦiem, skaitot 
radniecību līdz otrajai pakāpei un svainību līdz pirmajai pakāpei. 

4.4. RARZI struktūrvienības darbības metariāli-tehnisko bāzi veido: 
4.4.1. visam tam, kas attiecas uz Nodibinājuma darbību Rīgas arhidiecēzes 

ietvaros, Rīgas Metropolijas Romas katoĜu kūrijas nodrošinājums ar 
telpām un finansējums ar tām saistītajiem komunālajiem maksājumiem un 
tai apstiprinātā budžeta daĜai, kas attiecas uz Nodibinājuma darbību Rīgas 
arhidiecēzes ietvaros un ko nevar segt pārējie Nodibinājuma ienākumi; 

4.4.2. visam tam, kas attiecas uz konsultācijas punktu darbību Latvijā ārpus Rīgas 
diecēzes robežām, vietējās Latvijas Romas katoĜu diecēzes nodrošinājums ar 
telpām un finansējums ar tām saistītiem komunālajiem maksājumiem un tai 
apstiprinātā budžeta daĜai, kas attiecas uz konsultācijas punktu. 

4.4.3. juridisko   un   fizisko   personu   ziedojumi   un   dāvinājumi; 
4.4.4. maksa par studijām un dažādi maksas pakalpojumi; 
4.4.5. zinātniski līgumdarbi un citi zinātnes finansēšanas avoti; 
4.4.6. Nodibinājuma saimnieciskā darbībā; 
4.4.7. kredītiestāžu vai citu institūciju aizdevumi pēc saskaĦošanas ar 

Nodibinājuma Vadītāju; 
4.4.8. citi tiesību aktos neazliegtie finansu un materiālie līdzekĜi. 
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5. Nodibinājuma darbības termiĦš 
 

Nodibinājums ir nodibināts bez termiĦa ierobežojuma (uz nenoteiktu laiku). 
 
 
6. Nodibinājuma mantas sadales kārtība Nodibinājuma likvidācijas gadījumā. 
 
Nodibinājuma likvidācijas gadījumā visa manta, kas paliek pāri pēc kreditoru 
prasījumu apmierināšanas nododama Rīgas Metropolijas Romas katoĜu 
Garīgajam semināram. 
 
 

7. Nodibinājuma pārvaldes struktūra. 
 
7.1. Nodibinājums un tā struktūrvienība RARZI  ir pakĜautas: 
7.1.1. Nodibinājuma Dibinātājam – Latvijas bīskapu konferencei – un tās 

izvirzītam pārstāvim, turpmāk tekstā saukts “Vadītājs”; 
7.1.2. Laterāna Pontifikālās universitātes Teoloăijas fakultātei, kura ir RARZI  

atbalsta fakultāte, turpmāk tekstā saukta „Atbalsta fakultāte”. Šādā 
veidā RARZI pastāv kā Laterāna Pontifikālās universitātes (turpmāk 
tekstā saukta „LPU”) filiāle. Ar Atbalsta fakultātes un LPU rektora 
starpniecību RARZI pakĜaujas Svētā Krēsla Katoliskās izglītības 
kongregācijai, kura apstiprina RARZI nolikumu un ar kuru tiek 
sakaĦoti Nodibinājuma statūti un to grozījumi; 

7.1.3. Nodibinājuma Valdei un tās priekšsēdētājam; 
7.1.4. RARZI direktoram un vicedirektoram. 
7.1.5. Atbilstoši RARZI nolikumam var tikt izveidotas citas pārvaldes un 

uzraudzības institūcijas (padome u.c.), kurām daĜēji var tikt deleăētas 
pārvaldes tiesības. 

 

7.2. Vadītājs un tā kompetence: 
 
7.2.1. Nodibinājuma Vadītājs ir Latvijas bīskapu konferences ievēlēts 

pārstāvis, par kuru pēc noklusējuma ir uzskatāms Rīgas arhibīskaps. 
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Vadītājam ir tiesības: 
 
7.2.2. Iecelt amatā RARZI direktoru pēc RARZI padomes ieteikuma un 

Atbalsta fakultātes piekrišanas saĦemšanas; 
7.2.3. pēc RARZI direktora ieteikuma iecelt amatā vicedirektoru; 
7.2.4. pēc  Valdes priekšsēdētāja ieteikuma iecelt amatā ekonomu; 
7.2.5. pēc RARZI padomes ieteikuma un Atbalsta fakultātes piekrišanas 

saĦemšanas, iecelt amatā docētājus, piešėirt vai anulēt “missio 
canonica” (t.i. oficiālo sūtību pēc kanoniskajām tiesībām) atĜauju 
docētājiem, kuri pasniedz ar ticību vai morāli saistītās disciplīnas 
(iepriekš pieprasot “professio fidei” (t.i. ticības apliecinājumu) un 
“venia docendi” (t.i. tiesības pasniegt) atĜauju  tiem, kas māca citas 
disciplīnas; 

7.2.6. Izskatīt un izlemt ārpuskārtas jebkādus ar Nodibinājuma pārvaldi 
saistītus jautājumus, izĦemot tos, kas ar likumu ir nodoti ekskluzīvā 
valdes kompetencē.  

 
Vadītājam ir pienākums: 
 
7.2.7. veicināt RARZI darbību saskaĦā ar tā mērėiem un uzraudzīt RARZI 

doktrinālo un disciplināro attīstību; 
7.2.8. apstiprināt kopā ar Nodibinājuma valdi plānoto gada budžetu un 

bilanci un Nodibinājuma gada pārskatu; 
7.2.9. regulāri un pienācīgā veidā informēt dibinātāju Latvijas bīskapu 

konferenci par RARZI darbību; 
7.2.10. vismaz reizi trīs gados pēc saskaĦošanas ar Atbalsta fakultāti iesniegt 

dibinātājam Latvijas bīskapu konferencei pārskatu par RARZI 
doktrinālo un disciplināro attīstību. 

 
7.3. Laterāna Pontifikālās Universitātes Teoloăijas fakultāte 
  
7.3.1. Laterāna Pontifikalās universitātes Teoloăijas fakultātes juridiskās 

attiecības ar RARZI ir formulētas attiecīgajā konvencijā (līgumā). 
Atbildību par RARZI Fakultāte īsteno ar Fakultātes dekāna un ar 
Fakultātes padomes iecelto docētāju komisiju starpniecību.  

 
Laterāna Pontifikālās Universitātes Teoloăijas fakultātes padome: 
 
7.3.2. izskata RARZI nolikuma projektu un tā iespējamās izmaiĦas, un 

nodod to tālāk Svētā Krēsla Katoliskās izglītības kongregācijai un 
dibinātājam, lai tie to apstiprina; 
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7.3.3. izskata ikgadējo informāciju, ko Vadītājs vai Fakultātes dekāns, vai 
Fakultātes deleăētais pārstāvis, vai Fakultātes docētaju komisija 
iesniedz par RARZI darbību; 

7.3.4. Izskata un apstiprina RARZI iesniegto atskaiti, kas tiek iesniegta ne 
retāk kā par trīs gadu darbību, kas tālāk Fakultātei jāiesniedz Svētā 
Krēsla  Katoliskās izglītības kongregācijā; 

7.3.5. ierosina Svētā Krēsla Katoliskās izglītības kongregācijā RARZI 
darbības apturēšanu gadījumā, ja tas izrādās nespējīgs sasniegt savus 
mērėus; 

7.3.6. izsaka savu vērtējumu par docētāju atbilstību viĦu iecelšanai amatā vai 
paaugstināšanai; 

7.3.7. pārbauda un apstiprina RARZI studiju programmas un iekšējās 
kārtības noteikumus (Regolamento); 

7.3.8. pārbauda RARZI struktūras, finansu resursu un materiālās bāzes 
atbilstību; 

7.3.9. apstiprina RARZI padomes izvirzīto kandidātu direktora amatam 
pirms Vadītājs  to ieceĜ; 

7.3.10. uzaicina RARZI direktoru uz Fakultātes padomes sēdi, kad tiek 
izskatīti ar RARZI darbību saistītie jautājumi. 

 
Nodibinājuma valde 
 
7.4. Valdi ievēl vismaz triju valdes locekĜu sastāvā, no kuriem viens ir valdes 

priekšsēdētājs, kuru uz 3 gadiem ievēl Nodibinājuma dibinātāju sapulce – 
Latvijas bīskapu konference. Latvijas bīskapu konference atbilstoši 
Baznīcas kanoniskajām tiesībām ir publisko tiesību subjekts, un tāpēc tai 
atzīstama juridiskās personas tiesībsubjektība, kas ir izveidota saskaĦā ar 
Latvijas Republikas un Svētā Krēsla līgumu. Dibinātāju sapulci sasauc 
valde vai dibinātājs. Valdi var ievēlēt vairāk nekā trīs valdes locekĜu 
sastāvā. 

7.5. Valdes personālsastāvu veido: 
– Vadītājs; 
– Pārējie Latvijas bīskapu konferences locekĜi vai viĦu pārstvji; 
– Direktors; 
– Vicedirektors; 
– Ekonoms. 

 
7.6. Valdes priekšsēdētājam ir tiesības pārstāvēt Nodibinājumu atsevišėi, bet 

pārējiem valdes locekĜiem ir tiesības pārstāvēt Nodibinājumu tikai kopīgi 
vismaz jebkuriem diviem valdes locekĜiem, izĦemot zemāk minētos 
lēmumus, kam ir nepieciešama iepriekšējā Vadītāja rakstveida piekrišana: 
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7.6.1. izraisīt Nodibinājumam saistības vai izrīkoties ar Nodibinājuma 
īpašumu, kas pārsniedz summu 20 000.00 Ls. 

7.6.2. līdzdalības iegūšana kapitālsabiedrībās, personālsabiedrībās un 
nodibinājumos, tās palielināšana vai samazināšana; 

7.6.3. nekustamā īpašuma iegūšana, atsavināšana vai apgrūtināšana ar lietu 
tiesībām; 

7.6.4. kustamās mantas atsavināšana un ieėīlāšana; 
7.6.5. aizdevumu Ħemšana un izsniegšana; 
7.6.6. tādu darījumu slēgšana, kas pārsniedz statūtu 7.6.1. punktā noteiktās 

summas; 
7.6.7. statūtos neparedzētu darbības veidu uzsākšana un esošo darbības 

veidu pārtraukšana; 
7.6.8. vispārīgo darbības principu noteikšana; 
7.6.9. darbinieku pieĦemšana darbā ārpus Dibinātāja apstiprinātajam štatu 

sarakstam un darba algām. 
 

7.7. Dibinātāju sapulce ir tiesīga pilnībā vai daĜēji atcelt Valdi un tās locekĜus 
no amata. Valdes locekli var atcelt pirms termiĦa, ja tam ir svarīgs iemesls. 
Par svarīgu iemeslu jebkurā gadījumā ir atzīstama valdes locekĜa rīcība, 
kas ir pretrunā ar Nodibinājuma statūtiem un spēkā esošiem tiesību 
aktiem. 

7.8. Valde ir tiesīga pieĦemt lēmumu par jebkuru jautājumu, kas ir saistīts ar 
Nodibinājuma darbību, cik tālu tas nav citas institūcijas ekskluzīvā 
kompetencē. Valde lēmumus pieĦem ar ievēlēto valdes locekĜu balsu 
vairākumu. Balsīm daloties līdzīgi, izšėirošā ir Valdes priekšsēdētāja 
balss. 

7.9. Valdes locekĜi pilda savus pienākumus bez atlīdzības. Valdes loceklis 
nevar prasīt tādu izdevumu segšanu, kuri radušies viĦa pienākumu 
izpildes gaitā. 

7.10. Valde cita starpā izskata un apstiprina plānoto Nodibinājuma gada 
budžetu un bilanci. 

 
Valdes priekšsēdētājs 
 
7.11. Valdes priekšsēdētāju uz 3 gadiem ievēl Nodibinājuma dibinātāju sapulce; 
7.12. Valdes priekšsēdētājam ir tiesības slēgt darba līgumus ar RARZI 

personālu, kas ir pieĦemt darbā; 
7.13. Valdes priekšsēdētājam ir pienākums: 

– vadīt Nodibinājuma un īpaši RARZI saimniecisko un finansiālo darbību; 
– sastādīt gada budžetu un bilanci un nodot to apstiprināšanai Valdei un 

Vadītājam; 
– piesaistīt naudas un mantiskos līdzekĜus. 

7.14. Valdes priekšsēdētajam palīdz ekonoms, ko Vadītājs ieceĜ amatā, un 
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gramatvedis, kasieris, saimniecības pārzinis un apkalpojošais personāls, ko 
ieceĜ amatā Valdes priekkšsēdētajs. Valdes priekšsēdētājs var pats būt 
ekonoms un viĦam var būt palīgs, ko viĦš ieceĜ. 

 
Direktors un vicedirektors 

 
7.15. Direktors vada un koordinē tikai RARZI darbu. Direktoram asistē un viĦu 

bez īpaša pilnvarojuma darba nespējas un komandējumu ārpus valsts 
laikā var aizvietot vicedirektors. 

 
Direktors: 
7.15.1. pārstāv RARZI Vadītāja, Fakultātes un valsts institūciju priekšā; 
7.15.2. vada un koordinē RARZI darbību – īpaši disciplinārajā, doktrinālajā 

un akadēmiskajā jomā; 
7.15.3. sasauc un vada RARZI Padomes sēdes; 
7.15.4. sasauc un vada RARZI docētāju pilnsapulces un īpašās sapulces; 
7.15.5. izskata docētāju un studentu prasības un lūgumus; 
7.15.6. sastāda ikgadējo pārskatu par RARZI darbību; 
7.15.7. līdzparaksta vai paraksta diplomus; 
7.15.8. ar Vadītāja piekrišanu ieceĜ amatā biroja vadītāju, studiju programmu 

direktorus, konsultācijas punktu koordinātorus, bibliotekas vadītāju 
un Katehēzes metodiskā centra vadītāju.   

 
Vicedirektors 
 
7.15.9. Vicedirektors pilda direktora uzticētos pienākumus un ar visām 

pilnvarām aizvieto Direktoru viĦa prombūtnes laikā – t.i. Direktora 
darba nespējas un komandējumu ārpus valsts laikā.  

7.15.10. Vicedirektoru ieceĜ Vadītājs pēc Direktora ieteikuma. 
 
7.16. Biroja vadītāju ieceĜ Direktors. ViĦš pilda administratīvos uzdevumus 

atbilstoši Direktora norādijumiem. 
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8.nodaĜa. Revidents. 
 
8.1. Nodibinājuma finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic 

revidents, kuru ievēl Dibinātāju sapulce. Revidents tiek ievēlēts uz vienu 
gadu. 

8.2. Nodibinājuma revidents nevar būt Nodibinājuma valdes loceklis. 
8.3. Revidents: 
8.3.1. veic Nodibinājuma mantas un finanšu līdzekĜu revīziju;  
8.3.2. dod atzinumu par Nodibinājuma budžetu un gada pārskatu; 
8.3.3.  izvērtē Nodibinājuma grāmatvedības un lietvedības darbu; 
8.3.4. sniedz ieteikumus par Nodibinājuma finanšu un saimnieciskās darbības 

uzlabošanu. 
 

8.4.  Revidents veic revīziju ne retāk kā reizi gadā. 
 

9.Grozījumu izdarīšana statūtos. 
 

9.1. Valde ir tiesīga izdarīt grozījumus Nodibinājuma statūtos, izĦemot 
statūtu 2., 4.3., 5. un 7.nodaĜu. 

9.2. Grozījumi statūtos stājas spēkā tikai pēc to apstiprināšanas 
Dibinātāju sapulcē.  

 
10.nodaĜa. Sadarbība 

 
10.1. Nodibinājums savu mērėu sasniegšanai sadarbojas ar citām Latvijas Romas 
KatoĜu Baznīcas struktūrām un institūcijām Latvijā, kā arī citām mācību iestādēm 
un attiecīgām laicīgajām iestādēm, saglabājot savu KatoĜu Baznīcas organizācijas 
identitāti; 
10.2. Sadarbība uz tādiem pat augstāk minētiem principiem ir organizēta ar 
ārzemju organizācijām, institūcijām un privātpersonām. 
10.3. Nodibinājums ar dibinātāja un valdes piekrišanu var iestāties citās 
atbilstošās vietējās, reăionālās un starptautiskās organizācijās. 
 
 
 
Statūti apstiprināti dibināšanas sapulcē Rīgā, 2004.gada 20.decembrī. 
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PIELIKUMS NR. 2: 
 

VALSTS IEĥĒMUMA DIENESTA IZZI ĥA 
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PIELIKUMS NR. 3: 
RĪGAS AUGSTĀKĀ RELIĂIJAS ZINĀTĥU INSTITŪTA 

NOLIKUMS 
 

Preambula 
 
0.1. Laterāna Pontifikālās Universitātes filiāle RĪGAS AUGSTĀKAIS RELI ĂIJAS 

ZINĀTĥU INSTITŪTS dibināts 2000. gada 22. janvārī, pamatojoties uz BoloĦas 
procesa pilntiesīgā locekĜa Svētā Krēsla Katoliskās Izglītības Kongregācijas dekrētu (N. 
1493/99). 

 
0.2. Laterāna Pontifikālās Universitātes filiāle Rīgas Augstākais reliăijas zinātĦu institūts ir 

izveidots uz 1992. gadā dibinātās reliăiskas organizācijas mācību iestādes “Rīgas 
metropolijas Romas KatoĜu Garīgā semināra Katehētikas institūts” bāzes. 

 
0.3. Laterāna Pontifikālās Universitātes filiāles Rīgas Augstākā reliăijas zinātĦu Institūta 

dibināšanu ierosināja un nodrošināja Latvijas Republikā Latvijas b īskapu konference 
ar B/O SIA “Laterāna Pontifikālās universitātes Teoloăijas fakultātei koleăētā Reliăijas 
zinātĦu augstskolas” starpniecību. Šādā veidā Latvijas bīskapu konference ir Laterāna 
Pontifikālās Universitātes filiāles Rīgas Augstākā reliăijas zinātĦu institūta dibinātājs 
Latvijas Republikā. 

 
0.4. Latvijas bīskapu konference dibināja B/O SIA “Laterāna Pontifikālās universitātes 

Teoloăijas fakultātei koleăētā RELIĂIJAS ZINĀTĥU AUGSTSKOLA” (turpmāk – 
B/O SIA “Reliăijas zinātĦu augstskola”), lai Laterāna Pontifikalās Universitātes filiāle 
Rīgas Augstākais reliăijas zinātĦu institūts iegūtu Latvijas Republikā juridisku statusu. 
Pamatojoties uz augšā minēto dekrētu, B/O SIA “Reliăijas zinātĦu augstskola” izveidoja 
Latvijas Republikā Laterāna Pontifikalās Universitātes filiāli Rīgas Augstāko reliăijas 
zinātĦu institūtu. 2004.g. 20. decembrī atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai B/O 
SIA “Reliăijas zinātĦu augstskola” tika pārveidota par Nodibinājumu “Laterāna 
Pontifikālās Universitātes filiāle Rīgas Augstākais reliăijas zinātĦu institūts” (turpmāk – 
Nodibinājums). 
 

 

I. Vispār īgie noteikumi 
 
1.1. Laterāna Pontifikalās Universitātes filiāle Rīgas Augstākais reliăijas zinātĦu institūts ir 

reliăijas zinātĦu augstākās izglītības iestāde. 
 
1.2. Institūta saīsinātais nosaukums ir RARZI. Tā nosaukums citās valodās ir: 

– Institutum superius scientiarum religiosarum (latīĦu), 
– Istituto superiore di scienze religiose di Riga (itāĜu), 
– Riga Higher Institute of Religious Sciences (angĜu), 
– Institut supérieur de Sciences religieuses de Riga (franču), 
– Das Rigaer Höhere Institut für Religionswissenschaften (vācu), 
– Рижский Высший институт pелигиоведческих наук (krievu). 
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RARZI adrese: KatoĜu iela 14, Rīga, LV- 1003, Latvijas Republika. 
 

1.3.  RARZI darbības tiesiskais pamats ir: 
 
1.3.1. Latvijas Republikas Satversme, Augstskolu likums, Izglītības likums, likums “Par 

zinātnisko darbību”, kā arī citi Latvijas republikas likumi, Ministru kabineta un 
Izglītības un zinātnes ministrijas normatīvie dokumenti; 

1.3.2. Vatikāna II Koncila dokumenti, Kanonisko tiesību kodekss, 1986. gada 10. aprīĜa 
Katoliskās izglītības kongregācijas skaidrojošā nota, 1987. gada 12. maija Katoliskās 
izglītības kongregācijas normatīvais dokuments Augstākajiem reliăijas zinātĦu 
institūtiem un citi Svētā Krēsla izdotie normatīvie dokumenti; 

1.3.3. Latvijas katoĜu bīskapu konferences izdotie normatīvie dokumenti un Rīgas 
arhibīskapa rīkojumi; 

1.3.4. Laterāna Pontifikālās universitātes Teoloăijas fakultātes rīkojumi; 
1.3.5. Nodibinājuma valdes izdotie normatīvie dokumenti un valdes priekšsēdētāja rīkojumi; 
1.3.6. RARZI nolikums. 
 

II. Darb ības mērėis, uzdevumi un pamatprincipi 
 

1.1. RARZI darbības mērėis ir dot iespēju studentiem – īpaši lajiem un konsekrētajām 
personām – iegūt augstāko profesionālo un akadēmisko izglītību, lai viĦi varētu 
iesaistīties aktīvā evaĦăelizācijas darbā. 

1.2. RARZI uzdevumi ir: 
a) īpaši – piesėirt profesionālo bakalaura reliăijas zinātnēs (magistero in scienze 

religiose); 
b) sagatavot lajus augsti kvalificētam un radošam pedagoăiskajam darbam Latvijas 

skolās; 
c) sagatavot lajus dažada veida kalpošanai Baznīcā un sabiedrībā; 
d) organizēt skolotāju tālākizglītību; 
e) izglītot konsekrētās personas, kas nav priesteri; 
f) veikt pētījumus un sagatavot mācību materiālus reliăijas zinātnēs. 

1.3. RARZI organizē izglītību un zinātniskos pētījumus, kas tiek veikti leăitīmā brīvībā, 
ieklausoties Dieva Vārdā un uzticībā Baznīcas – īpaši Pāvesta – maăistērijam. RARZI 
aktīvi iesaista akadēmisko personālu un studējošos Institūta dzīvē, veicinot iniciatīvu 
pētījumos, organizējot konferences un sagatavojot publikācijas un mācību līdzekĜus 
atbilstoši Institūta mērėim. 

1.4. RARZI specializācija ir skolotāju sagatavošana reliăijas zinātnēs. Šajā nolūkā RARZI 
īsteno studiju programmas, ko apstiprinājusi Laterāna Pontifikālā Universitātes 
Teoloăijas fakultāte un kas ieguvušas Latvijas un ārvalstu ekspertu pozitīvu vērtējumu.  

 

III. Attiec ības ar Laterāna Pontifikālo Universitāti 
un dibinātāju Latvijas Republik ā 
 
3.1. RARZI ir pakĜauts: 
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a) Dibinātāja Latvijas Republikā – Latvijas bīskapu konferences – pārstāvim 
(vadītājam – moderatoram); 

b) Laterāna Pontifikālās universitātes (turpmāk – LPU) Teoloăijas fakultātei, kurai 
RARZI ir pievienots (collegato); 

c) Nodibinājuma valdei un tās priekšsēdētājam; 
d) Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijai. 

 

3.2. Vadītājs (moderatore) 
 
3.2.1. RARZI vadītājs ir Rīgas arhibīskaps kā dibinātāja Latvijas Republikā – Latvijas 

bīskapu konferences – pārstāvis. 
 
3.2.2. Vadītājam ir tiesības: 

a) iecelt amatā RARZI direktoru pēc RARZI padomes ieteikuma un LPU Teoloăijas 
fakultātes piekrišanas (nulla osta) saĦemšanas; 

b) pēc RARZI direktora ieteikuma iecelt amatā vicedirektoru; 
c) pēc Nodibinājuma valdes priekšsēdētaja ieteikuma iecelt amatā ekonomu; 
d) pēc RARZI padomes ieteikuma un LPU Teoloăijas fakultātes piekrišanas (nulla 

osta) saĦemšanas, iecelt amatā docētājus, piešėirt vai anulēt “missio canonica” 
atĜauju docētājiem, kuri pasniedz ar ticību vai morāli saistītās disciplīnas (iepriekš 
pieprasot “professio fidei”) un “venia docendi” atĜauju  tiem, kas māca citas 
disciplīnas; 

e) izskatīt un izlemt ārpuskārtas jebkādus ar RARZI pārvaldi saistītus jautājumus, 
izĦemot tos, kas ar likumu ir nodoti ekluzīvā Nodibinājuma valdes kompetencē.  

 
3.2.3. Vadītājam ir pienākums: 

a) veicināt RARZI darbību saskaĦā ar tā mērėiem un uzraudzīt RARZI doktrīnalo un 
disciplināro attīstību; 

b) apstiprināt kopā ar Nodibinājuma valdi plānoto gada budžetu un bilanci un 
Nodibinājuma gada pārskati; 

c) regulāri un pienācīgā veidā informēt dibinātāju Latvijas Republikā – Latvijas 
Bīskapu konferenci – par RARZI darbību; 

d) reizi trīs gados pēc saskaĦošanas ar LPU Teoloăijas fakultāti iesniegt dibinātājam 
Latvijas Republikā – Latvijas bīskapu konferencei – pārskatu par RARZI 
doktrinālo un disciplināro attīstību.  

 
3.3. LPU Teoloăijas fakultāte 
 
3.3.1. LPU Teoloăijas fakultāte (turpmāk tekstā – Fakultāte) ir Fakultāte, kurai RARZI ir 

pievienots, lai kĜūtu par filiāli. Tās juridiskās attiecības ar RARZI ir formulētas 
attiecīgajā konvencijā. Atbildību par RARZI Fakultāte īsteno ar Fakultātes dekāna un 
ar Fakultātes padomes ieceltās docētāju komisijas starpniecību. ViĦu pienākumi ir 
noteikti šajā nolikumā. 

 
3.4.  Nodibinājuma valde 
 
3.4.1. Valdi ievēl vismaz trīs valdes locekĜu sastāvā, no kuriem viens ir valdes 

priekšsēdētājs, kuru uz 3 gadiem ieceĜ Nodibinājuma dibinātāju sapulce – Latvijas 
bīskapu konference, kas atbilstoši Baznīcas kanoniskajām tiesībām ir publisko tiesību 
subjekts un tāpēc tai atzīstama juridiskās personas tiesībsubjektība, kas ir izveidota 
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saskaĦā ar Latvijas Republikas un Svētā Krēsla līgumu. Dibinātāju sapulci sasauc 
valde vai dibinātājs. Valdi var ievēlēt vairāk nekā trīs valdes locekĜu sastāvā. 

 
3.4.2. Valdes locekĜus ievēl, tos izraugot starp sekojošām personām: 

a) vadītājs; 
b) pārējie Nodibinājuma dibinātāja sapulces locekĜi vai viĦu pārstāvji; 
c) direktors; 
d) vicedirektors; 
e) ekonoms. 

 
3.4.3. Valdes priekšēdētājs 

a) Valdes priekšsēdētāju uz 3 gadiem ieceĜ Nodibinājuma dibinātāju sapulce. 
b) Valdes priekšsēdētājam ir tiesības slēgt darba līgumus ar RARZI personālu, kas ir 

pieĦemts darbā. 
c) Valdes priekšsēdētājam ir pienākums: 

– vadīt Nodibinājuma un īpaši RARZI saimniecisko un finansiālo darbību; 
– sastādīt gada budžetu un bilanci un nodot to apstiprināšanai valdei un 

vadītājam; 
– piesaistīt naudas un mantiskos līdzekĜus. 

d) Valdes priekšsēdētājam palīdz ekonoms, ko ieceĜ amatā vadītājs, gramatvedis, 
kasieris, saimniecības pārzinis un apkalpojošais personāls, ko ieceĜ amatā valdes 
priekšsēdētājs. Valdes priekšsēdētājs var pats būt ekonoms un viĦam var būt palīgs, 
ko viĦš pats ieceĜ. 

 

IV. RARZI iekš ējā vadība un struktūra 
 
4.1. RARZI struktūru veido: 

a) institūta padome; 
b) direktors; 
c) vicedirektors; 
d) studiju sekretārs (metodiėis); 
e) studiju padome; 
f) studiju programmu direktori; 
g) NodaĜu vadītāji; 
h) bibliotēkas vadītājs; 
i) katehēzes metodiskā centra vadītājs; 
j) revidents; 
k) šėīrējtiesa. 
 

4.2. Institūta padome 
 
4.2.1. Institūta padomi veido: 

a) direktors; 
b) vicedirektors; 
c) Fakultātes dekāns vai Fakultātes deleăētais pārstāvis; 
d) visi profesori un asociētie profesori un divi vēlēti docentu, lektoru un asistentu 

pārstāvji, ko uz trim gadiem ievēl RARZI docētāju pilnsapulce; 
e) studiju programmu direktori; 
f) divi studentu pārstāvji, ko uz gadu ievēl studentu pilnsapulce; 
g) studiju sekretārs (metodiėis); 
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h) Nodibinājuma valdes priekšsēdētājs; 
i) katehēzes metodiskā centra vadītājs. 
 

Institūta padome ievēl Padomes sekretāru, kas protokolē sēdes. 
 

 
4.2.2. Institūta padome veicina un koordinē RARZI zinātnisko, pedagoăisko un pastorālo 

aktivitāti. 
 
4.2.3. Institūta padome: 

a) izskata studiju programmas, ko sagatavojusi Studiju padome, un tās nodot talāk 
Fakultātei, lai tā tos apstiprina; 

b) apstiprina kursu un semināru aprakstus; 
c) pieĦem Nolikuma īstenošanas noteikumus (Regolamento), kas jāapstiprina 

Fakulātei; 
d) apstiprina citus iekšējās kārtības noteikumus;  
e) aizklāti balsojot, izvirza trīs docētājus kā direktora amata kandidātus, ko, ievērojot 

4.3.1., iesaka vadītājam; 
f) balsojot, izvirza Fakultātes apstiprināšanai profesora, asociētā profesora, docenta, 

lektora un asistenta amata kandidātus, pirms vadītājs tos ieceĜ amatā; 
g) veicina un uzrauga Institūta pētniecisko darbību, zinātniskās konferences un 

zinātniskās publikācijas, izveidojot attiecīgas Komisijas un profesoru grupas; 
h) nodibina Komisijas īpašu jautājumu izskatīšanai; 
i) apstiprina ikgadējo atskaiti, ko direktors nosūta Fakultātei, un trīsgadu darbības 

atskaiti, ko iesniedz vadītājam un ar Fakultātes starpniecību Svētā Krēsla 
Katoliskās Izglītības Kongregācijai; 

j) klātesošie Padomes locekĜi lemj vispārīgos un personiskos jautājumus ar absolūto 
balsu vairākumu. 

 
4.3. Direktors 
 
4.3.1. Direktoru ieceĜšana notiek šādā kārtībā: Institūta padome izvirza trīs kandīdātus no 

profesoru un asociēto profesoru vidus ar absolūto balsu vairākumu un tos iesaka 
vadītājam, kas, saĦēmis Fakultātes piekrišanu, izvēlas vienu kandidātu un to ieceĜ uz 
četriem gadiem direktora amatā. Ja neviens no kandidātiem nav pieĦemams vadītājam, 
viĦš var pieprasīt no jauna izvirzīt trīs kandidātus. Direktoru nevar iecelt amatā vairāk 
nekā divas reizes pēc kārtas.  

4.3.2. Direktors vada un koordinē Institūta darbu saskaĦā ar šo Nolikumu. Direktoram var 
asistēt Vicedirektors. 

4.3.3. Direktora pienākumi: 
a) pārstāvēt RARZI; 
b) vadīt un koordinēt RARZI darbību – īpaši disciplinārajā, doktrinālajā un 

akadēmiskajā jomā; 
c) sasaukt un vadīt Institūta Padomes sēdes; 
d) sasaukt un vadīt RARZI docētāju pilnsapulces un īpašās sapulces; 
e) izskatīt docētāju un studentu prasības un lūgumus; 
f) sastādīt ikgadējo pārskatu par Institūta darbību; 
g) līdzparakstīt vai parakstīt diplomus; 
h) pēc vadītāja piekrišanas saĦemšanas iecelt amatā studiju sekretāru (metodiėi), 

studiju programmu direktorus, NodaĜu vadītājus, bibliotēkas vadītāju un Katehēzes 
metodiskā centra vadītāju. 
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4.4. Vicedirektors 
 
4.4.1. Vicedirektors pilda direktora uzticētos pienākumus un ar visām pilnvarām aizvieto 

direktoru viĦa likumīgās prombūtnes laikā. Vicedirektors tieši sadarbojas ar direktoru 
Institūta vadībā – īpaši parastajās lietās. 

4.4.2. Vicedirektoru ieceĜ vadītājs pēc direktora ieteikuma. 
 
4.5. Studiju sekretāru (metodiėi) ieceĜ direktors. ViĦš pilda administratīvos uzdevumus 

atbilstoši direktora norādijumiem. 
 
4.6. Studiju padome 
 
4.6.1. Studiju padome pārzina studiju procesa organizācijas un studiju satura kvalitātes 

jautājumus. Tā darbojas direktora vai vicedirektora vadībā un tās nolikumu 
apstiprina Institūta padome. Studiju padome apstiprina akadēmiskā gada darba 
kalendāru. 

4.6.2. Studiju padomi veido: 
a) direktors vai vicedirektors; 
b) sudiju programmu direktori; 
c) pārējais personāls, kas kārto studiju jautājumus; 
d) viens ievelēts studentu pārstāvis. 

 
4.7. Studiju programmas direktoru ieceĜ direktors no profesoru, asociēto profesoru un 

docentu vidus. ViĦš ir atbildīgs par attiecīgās studiju programmas realizēšanu. ViĦam 
palīdz studiju sekretārs (metodiėis) un prakses vadītājs. 

 
4.8. NodaĜu vadītāji 
 

Ārpus RARZI telpām RARZI var nodibināt Latvijas Republikā NodaĜas, kur var notikt 
lekcijas un konsultācijas un tikt kārtoti pārbaudījumi. NodaĜu darbību koordinē NodaĜas 
vadītajs, ko ieceĜ direktors saskaĦā ar Kanonisko tiesību kodeksu. 

 
4.9. Bibliotēkas vadītājs 
 
4.9.1. RARZI ir sava bibliotēka, kas specializēta reliăijas pedagoăijā. RARZI izmanto Rīgas 

teoloăijas institūta bibliotēku atbilstoši attiecīgam līgumam. 
4.9.2. Bibliotēkas vadītāju ieceĜ direktors un viĦam var palīdzēt bibliotekārs. 
4.9.3. Bibliotēkas vadītājs atbild par bibliotēkas darbību un attīstību. 
 
4.10. Katehēzes metodiskā centra vadītājs 
 
4.10.1. Institūtā darbojas Katehēzes metodiskais centrs, kas izstrādā mācību līdzekĜus skolām 

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

4.10.2. Katehēzes metodiskā centra vadītāju ieceĜ direktors.  
 
4.11. Revīzijas komisijas pienākumus pilda revidents, ko ievēl Nodibinājuma dibinātāja 

sapulce. 
 
4.12. Šėīrējtiesas pienākumus pilda vadītājs, Fakultātes dekāns un ievēlēti RARZI 

akadēmiskā personāla pārstāvji, kas nedrīkst būt administratīvā personāla pārstāvji. 
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V. Personāls  
 
5.1. RARZI personālsastāvu veido: 

a) akadēmiskais personāls, kuram Institūts ir pamatdarba vieta; 
b) vispārējais personāls, kuram Institūts ir pamatdarba vieta; 
c) pilna laika studējošie.  

 
5.2. RARZI akadēmisko personālu veido: 

a) profesori, asociētie profesori (professori stabili); 
b) docenti; 
c) lektori; 
d) asistenti. 

5.2.1. RARZI akadēmiskais personāls veic zinātniskos pētījumus, piedalās studējošo 
izglītošanā, kā arī kopīgi ar attiecīgo nozaru speciālistiem izstrādā studiju 
programmas un organizē to izpildi. 

5.2.2. RARZI akadēmiskais personāls tiek iecelts amatā šajā Nolikumā noteiktajā kārtībā, 
atbilstoši Latvijas Republikas Augstskolu likumam un pielikumā “Ordinationes” 
izteiktajām prasībām, Ħemot vērā RARZI mērėus. 

5.2.3. Lai kāds tiktu iecelts Profesora vai asociētā profesora amatā: 
a) kandidātam jāizceĜas ar plašām zinībām, dzīves piemēru un atbildības sajūtu; 
b) viĦam nepieciešams doktora grāds attiecīgajā nozarē un, lai kĜūtu par profesoru, ne 

mazāk kā triju gadu darba pieredze asociēta profesora vai profesora amatā; 
c) viĦš ir pierādījis savas spējas zinātniskajos pētījumos ar publikācijām; 
d) viĦš ir pierādījis atbilstošās pedagoăiskās spējas; 
e) viĦam jastrādā Institūtā pamatdarbā vismaz uz pusslodzi, docējot 

pamatpriekšmetus vai priekšmetus, kas raksturīgi RARZI; 
f) viĦam jāsaĦem Fakultātes piekrišana (nulla osta). 

 
5.2.4. Lai kāds tiktu iecelts docenta, lektora vai asistenta amatā: 

a) kandidātam jāizceĜas ar atbilstošām zinībām, dzīves piemēru un atbildības sajūtu; 
b) viĦam nepieciešams maăistra (licenza) grāds attiecīgajā disciplīnā (docentiem – 

doktora grāds) vai, ja docē profila priekšmetus profesionālo studiju programmās, 
atbilstoši Latvijas Republikas Augstkolu likumam – attiecīgs praktiskā darba stāžs 
un augstākā izglītība bez zinātniskā grāda; 

c) viĦam jāpierāda atbilstošās pedagoăiskās spējas; 
d) viĦam uztic kāda priekšmeta docēšanu uz noteiktu laiku. 

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

“professio fidei” ), jāsanem no vadītāja  “missio canonica”  atĜauja un docētājiem, kas 
māca citas disciplīnas, jāsaĦem no vadītāja “venia docendi” atĜauja. 

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

noteiktajā kārtībā, ja vadītājs atsauc “missio canonica” vai “venia docenti” atĜauju 
doktrīnas, morāles vai disciplīnas motīvu dēĜ. “Missio canonica” vai “venia docenti” 
atĜaujas atsaukšana ir iespējama tikai pēc pārrunām starp direktoru un docētāju, kuram 
ir nodrošinātas tiesības aizstāvēties un tiesības pārsūdzēt lēmumu saskaĦā ar 
Kanonisko tiesību kodeksu. 

5.3. RARZI vispārējais personāls ir administratīvais personāls: 
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a) direktors; 
b) vicedirektors; 
c) studiju sekretārs (metodiėis); 
d) studiju programmu direktori;  
e) prakses vadītājs; 
l) Katehēzes metodiskā centra vadītājs; 
f) bibliotēkas vadītājs; 
g) bibliotekārs; 
h) NodaĜu vadītāji. 

 

5.3.1. Vispārējo personālu var pieĦemt darbā Latvijas Republikas likumos un citos tiesību 
aktos noteiktajā kārtībā. 

5.4.1. RARZI personāls  ir tiesīgs piedalīties vadības un pārvaldes lēmumu izstrādāšanā, vēlēt 
un tikt ievēlētam Institūta vadības un pārvaldes institūcijās, kā arī noteiktā kārtībā 
izmantot Institūta infrastruktūru. 

5.4.2. RARZI personāls ir atbildīgs par savu pienākumu veikšanu. 

5.4.3. RARZI vadība rūpējas par personāla darba un studiju apstākĜiem, veselību un atpūtu, 
kā arī dod iespēju paaugstināt kvalifikāciju. 

5.5. RARZI studējošie 

5.5.1. RARZI var studēt ikviens, kas ieguvis vidējo vispārējo izglītību, kas Ĝauj studēt 
augstskolās, un izpildījis attiecīgās studiju programmas uzĦemšanas noteikumu 
prasības. 

5.5.2. Institūtā 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) izvēlēties studiju kursus; 
f) studiju laikā mainīt studiju programmu, izvēloties to citā augstskolā, fakultātē; 
g) saĦemt informāciju visos jautājumos, kas tieši saistīti ar viĦu studijām; 
h) brīvi paust un aizstāvēt savas domas un uzskatus; 
i) vēlēt un tikt ievēlētam Studējošo pašpārvaldē, darboties RARZI visu līmeĦu 

pārvaldes un vadības institūcijās. 
 
5.5.3. RARZI studējošajiem ir sava pašpārvalde, kas darbojas saskaĦā ar Institūta padomes 

apstiprinātu nolikumu, kam jābūt saskaĦā ar RARZI Nolikumu un Nolikuma 
īstenošanas noteikumiem (Regolamento), ko apstiprina Fakultāte. Studējošo 
pašpārvaldes pārstāvjiem ir tiesības līdzdarboties RARZI vadības un pārvaldes 
institūcijās, piedalīties studentu sadzīves jautājumu risināšanā un kā novērotājiem 
ieskaitēs un eksāmenos, kā arī izmantot citas Latvijas Republikas Augstskolu likuma 
noteiktās tiesības. 
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VI. Studiju programmas un diplomi 
 
6.1. RARZI īsteno studiju programmas, ko apstiprinājusi Fakultāte un atbilst Latvijas 

Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas prasībām attiecīgo diplomu izsniegšanai.  

6.2. Studiju programma, kas Ĝauj iegūt profesionālā bakalaura “reliăija” (Magistero in 
scienze religiose) diplomu, atbilst programmai, kas ar Izglītības un zinātnes ministrijas 
piekrišanu Ĝauj arī saĦemt filozofijas, ētikas un ticības mācības skolotāja kvalifikāciju 
saskaĦā ar to, ko nosaka Svētā Krēsla Katoliskās izglītības kongregācijas normatīvais 
dokuments Augstākajiem reliăijas zinātĦu institūtiem (VIII. “I programmi” un IX. “Il 
grado academico”). Laterāna Pontifikālā Universitāte izsniedz profesionālā bakalaura 
diplomu “reliăijā” (Magistero in scienze religiose). Ar attiecīgo Fakultātes atĜauju, 
RARZI var īstenot citas studiju programmas, mācību programmas un talākizglītības 
programmas un izdot attiecīgus diplomus, sertifikātus un apliecības. Fakultātes 
jurisdiskā atbildība par šīm programmām un profesionālā baklaura diplomu “reliăija” 
(Magistero in scienze religiose) skar tikai priekšmetus, kas saistīti ar reliăijas zinātnēm. 

VII. RARZI īpašums, finanses un saimnieciskā darbība 
 

7.1.  RARZI struktūrvienības vajadzībām un atbilstoši RARZI mērėim un uzdevumiem 
Nodibinājuma valdījumā var būt kustamais, nekustamais un intelektuālais īpašums, kā arī 
naudas līdzekĜi Latvijā un ārvalstīs saskaĦā ar spēkā esošajiem likumdošanas aktiem. 

7.2.  Nodibinājums īpašumu, uz kura pamata RARZI struktūrvienība darbojas, pārvalda, 
izmanto un rīkojas ar to atbilstīgi Latvijas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem, 
Nodibinājuma statūtiem un RARZI Nolikumam. RARZI vajadzībām Nodibinājuma 
valdījumā vai lietošanā nodotā īpašuma pārvaldīšanas kārtību nosaka un šā īpašuma 
izmantošanu kontrolē Nodibinājuma dibinātājs un tās pārstāvis RARZI vadītājs kā arī 
Nodibinājuma valde. Nodibinājuma saimnieciskā, finansiālā un juridiskā darbība, kas skar 
RARZI struktūrvienību, tiek veikta saskaĦā ar RARZI Nolikumu. 

7.3. RARZI struktūrvienības darbības materiāli-tehnisko bāzi veido: 
 

7.3.1. visam tam, kas attiecas uz Nodibinājuma darbību Rīgas arhidiecēzes ietvaros, Rīgas 
Metropolijas Romas katoĜu kūrijas nodrošinājums ar telpām un finansējums ar tām 
saistītajiem komunālajiem maksājumiem un tai apstiprinātā budžeta daĜai, kas attiecas 
uz Nodibinājuma darbību Rīgas arhidiecēzes ietvaros un ko nevar segt pārējie 
Nodibinājuma ienākumi; 

7.3.2. visam tam, kas attiecas uz NodaĜu darbību Latvijā ārpus Rīgas diecēzes robežām, 
vietējās Latvijas Romas katoĜu diecēzes nodrošinājums ar telpām un finansējums ar 
tām saistītiem komunālajiem maksājumiem un tai apstiprinātā budžeta daĜai, kas 
attiecas uz NodaĜu; 

7.3.3. juridisko un fizisko personu ziedojumi un dāvinājumi; 
7.3.4. maksa par studijām un dažādi maksas pakalpojumi; 
7.3.5. zinātniski līgumdarbi un citi zinātnes finansēšanas avoti; 
7.3.6. nodibinājuma saimnieciskā darbībā; 
7.3.7. kredītiestāžu vai citu institūciju aizdevumi pēc saskaĦošanas ar Nodibinājuma 

vadītāju; 
7.3.8. citi likumdošanas aktos paredzētie finansu līdzekĜi. 
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7.4. Nodibinājuma budžeta daĜu, kas paredzēta RARZI struktūrvienībai, izveido un izmanto 
Nodibinājuma valdes priekšsēdētājs Nodibinājuma valdes uzraudzībā. 

7.5. RARZI struktūrvienības ietvaros Nodibinājumam ir tiesības Latvijas Republikā un 
ārvalstīs: 

7.5.1. slēgt līgumus ar juridiskām un fiziskām personām, piedalīties asociatīvos, 
juridiskos formējumos, kā arī veikt citas juridiskas darbības saskaĦā ar Augstskolu 
likumu un citiem likumiem; 

7.5.2. izsludināt konkursus, pirkt un pārdot RARZI struktūrvienībai paredzēto kustamo un 
nekustamo īpašumu, mantu un vērtspapīrus saskaĦā ar spēkā esošajiem likumdošanas 
aktiem un atbilstoši RARZI darbības mērėim; 

7.5.3. saĦemt un izmantot kredītiestāžu vai citu institūciju aizdevumus pēc saskaĦošanas ar 
vadītāju. 

VIII. RARZI darb ības izbeigšana 
 

8. Lēmumu par RARZI reorganizāciju vai darbības izbeigšanu ierosina RARZI Dibinātājs 
vai Fakultāte. Lēmumu pieĦem Svētā Krēsla Katoliskās izglītības kongregācija. 

IX. Nolikuma pieĦemšanas un grozīšanas kārt ība 

9.1. Nolikumu pieĦem un grozījumus tajā izdara Institūta padome, uz kuru kā balstiesīgi 
locekĜi tiek uzaicināti vadītājs un visi docētāji. 

9.2. Nolikums un grozījumi tajā stājas spēkā pēc saskaĦošanas ar RARZI vadītāju un 
Nodibinājuma dibinātāju un LPU Teoloăijas Fakultāti un pēc Svētā Krēsla Katoliskās 
izglītības kongregācijas apstiprināšanas.  

 

 

Pārstrādātais Nolikums sagatavots uz RARZI Nolikuma, ko apstiprināja Svētā Krēsla Katoliskās izglītības 
kongregācija 2000. gada 22. janvārī, pamata. (N. 1493/99) 

Pārstrādātais Nolikums pieĦemts 2004. gada 3. decembrī RARZI Institūta padomē, uz kuru kā balstiesīgi locekĜi 
tika uzaicināti vadītājs un visi docētāji.  

Pārstrādātais Nolikums saskaĦots ar RARZI Vadītāju un Nodibinājuma dibinātāju (Latvijas bīskapu konferenci). 

2005. gada 25 februārī Svētā Krēsla Katoliskās Izglītības kongregācija apstiprināja pārstrādāto Nolikumu uz 5 
gadiem (N. 1493/99). 
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PIELIKUMS NR. 4: 
 

INSTIT ŪTA NOLIKUMA ĪSTENOŠANAS NOTEIKUMI 
(REGOLAMENTO) 

Preambula 
(Nolikumā: 0.1. – 0.4.) 
 
0.1.Laterāna Pontifikālās universitātes (turpmāk LPU) fili āle RĪGAS AUSTĀKAIS 

RELIĂIJAS ZINĀTĥU INSTITŪTS (turpmāk RARZI) dibināts 2000. gada 27. 
janvārī, pamatojoties uz Katoliskās Izglītības kongregācijas dekrētu (N. 1493/99). 

0.2.Sakarā ar to, ka RARZI ir izveidots uz Rīgas Metropolijas Romas KatoĜu Garīgā semināra 
Katehētikas institūta bāzes, Institūts paliek cieši saistīts ar šo Garīgo semināru un ar 
Rīgas Teoloăijas institūtu. Attiecības regulē sadarbības līgums. 

0.3.Katoliskās Izglītības kongregācija dibināja RARZI, bet Latvijas bīskapu konference 
ierosināja šo dibināšanu un tiek uzskatīta par dibinātāju Latvijas Republikā. 

0.4.Latvijas Republikā RARZI juridiskā persona ir Nodibinājums “Laterāna Pontifikālās 
Universitātes fililāle Rīgas Augstākais reliăijas zinātĦu institūts” (Reă. Nr. 
40003501407), ko Latvijas bīskapu konference dibināja 2004. 20.decembrī, 
pārveidojot B/O SIA “Reliăijas zinātĦu augstskola”. Latvijas Republikas Izglītības un 
zinātnes ministrijā RARZI tika reăistrēts 2001.gada 22. novembrī kā augstākās 
izglītības iestāde. 

 

I. Vispār īgie noteikumi  
(Nolikumā: 1.1. – 1.3.) 
 
1.1. RARZI darbību regulē RARZI Nolikums, ko apstiprināja Katoliskās Izglītības 

kongregācija 2000.gada 22.janvārī (N. 1493/99) un kura 2004.gada 3.decembra 
grozījumus apstiprināja Katoliskās Izglītības kongregācija 2005. gada 25. februārī (N. 
1493/99), un šie RARZI Nolikuma īstenošanas noteikumi (Regolamento). Šo 
Noteikumu punkti ir īpaši un neatbilst Nolikuma punktiem. 

1.2. RARZI Nolikuma īstenošanas noteikumus pieĦem Institūta padome un apstiprina 
LPU Teoloăijas fakultāte. 

 

II. Darb ības mērėis, uzdevumi un pamatprincipi  
(Nolikumā: 2.1 – 2.6.) 
 
2.1.Mērėu sasniegšanai RARZI cieši sadarbojas ar LPU filiāli Rīgas Teoloăisko institūtu 

(turpmāk RTI), ar kuru 2005.gada 23. martā tika noslēgts līgums, kas regulē sadarbību 
šajās jomās:  

– docētāju apmaiĦa izglītības procesa norisē (īstermiĦa un ilgtermiĦa); 
– darbs bibliotēkās; 
– zinātnieku apmaiĦa, kas Ĝauj uzstāties ar ziĦojumiem un lekcijām; 
– informācijas apmaiĦa par studiju programmām un metodēm; 
– informācijas apmaiĦa par mācību un speciālo literatūru; 
– kopīga zinātnisku konferenču organizēšana un referātu publicēšana; 
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– kopīga teoloăiski izglītojošā žurnāla “Ejiet un māciet” publicēšanu; 
– kopīgi kultūras pasākumi atbilstoši RARZI un RTI specifikai. 
 

2.2.RARZI var noslēgt sadarbības līgumus ar citām augstākās izglītības iestādēm ar RARZI 
Vadītāja un Laterāna Pontifikālās Universitātes Teoloăijas fakultātes piekrišanu. 

 

III. Attiec ības ar Laterāna Pontifikālo Universitāti un dibin ātāju 
Latvijas  Republikā 
(Nolikumā : 3.1 – 3.4.) 
 
3.1.Vadītāja pienākumi 
 
3.1.1. Vadītājs piešėir vai atĦem “missio canonica” atĜauju docētājiem, kuri pasniedz ar 

ticību vai morāli saistītās disciplīnas, jo šie docētāji nemāca savā vārdā, bet balstoties 
uz sūtību, kas saĦemta no Baznīcas (sal. Sapientia cristiana, 27. art., 1). 

3.1.2. Institūta direktors palīdz Vadītājam regulāri un pienācīgā veidā informēt bīskapu 
konferenci par RARZI darbību. 

 

IV. RARZI iekš ējā vadība un struktūra  
(Nolikumā: 4.1 – 4.14.) 
 
4.1. Institūta padome 
 
4.1.1. Padomes sekretārs uzaicina uz Padomes sēdi vismaz nedēĜu iepriekš, nododot 

Padomes locekĜiem plānoto darba kārtību. 
4.1.2. Padomi sasauc vismaz trīs reizes semestrī. 
4.1.3. Jautājumus, kas ir darba kārtībā, nosaka Direktors vai Vicedirektors. Var arī iekĜaut 

darba kārtībā vai atlikt uz nākamo sēdi jautājumus, kuru iekĜaušanu vai atlikšanu ar 
vienkāršu balsu vairākumu atbalsta Padomes locekĜi. 

4.1.4. Padomes sēdes nav atklātas. Īpašos gadījumos Direktors vai Vicedirektors var 
uzaicināt ekspertus, kas nebūs balstiesīgi locekĜi. Lai apstiprinātu grozījumus 
Nolikumā Institūta padomē, tiek uzaicināti kā balstiesīgi locekĜi Vadītājs un visi 
docētāji. 

4.1.5. Padomes sēžu protokolu raksta Padomes sekretārs, kas to paraksta kopā ar Direktoru 
vai Vicedirektoru. Protokolu apstiprina Padome nākamajā sēdē. Padomes locekĜi var 
pieprasīt apstiprināta protokola kopiju.  

4.1.6. Padomes sekretārs paziĦo Padomes lēmumus ar protokola izrakstu personām vai 
struktūrām, kurām jāizpilda lēmumi. 

 
4.2. Studiju padome 
 
4.2.1. Sadarbībā ar Institūta padomi un studiju programmu direktoriem Studiju padome vada 

studiju programmu realizēšanu. 
4.2.2. Studiju padomi vada Direktors vai Vicedirektors, kas gādā par sēžu sagatavošanu un 

tās lēmumu izpildi. 
4.2.3. Studiju padomes sēdes protokolē ievēlēts padomes sekretārs. Protokolu paraksta 

Direktors vai Vicedirektors un Padomes sekretārs. 
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4.2.4. Studiju padomes sēdes nav atklātas. Īpašos gadījumos Direktors vai Vicedirektors var 
uzaicināt ekspertus, kas nebūs balstiesīgi locekĜi. 

4.2.5. Studiju padomes sēdes notiek ne retāk kā 3 reizes semestrī. Tās sasauc Direktors vai 
Vicedirektors. Sēdes var tikt sasauktas arī pēc 1/2 Studiju padomes pieprasījuma. 

4.2.6. Studiju padomē lēmumus pieĦem ar klātesošo padomes locekĜu balsu vairākumu. 
Studiju padomes sēde ir pilntiesīga, ja tajā piedalās vismaz 1/2 no padomes kopējā 
locekĜu skaita. 

4.2.7. Studiju padome izvērtē docētāju izstrādātos kursu un semināru aprakstus un tos nodod 
tālāk apstiprināšanai Institūta padomē. 

4.2.8. Studiju padome sadarbībā ar darba devējiem izstrādā un apstiprina lēmumus 
pedagoăiskās prakses kvalitatīvai norisei. 

4.2.9. Studiju padome iztrādā un apstiprina kontaktstundu sarakstu un sesijas kārtību katram 
semestrim. 

4.2.10. Studiju padome izstrādā un apstiprina akadēmiskā gada grafiku katram studiju gadam. 
4.2.11. Studiju padome apstiprina komisiju sastāvu gala pārbaudījumiem. 
4.2.12. Studiju padome izstrādā un apstiprina noteikumus par studentu uzĦemšanu un 

atskaitīšanu no RARZI studējošo skaita. Šos noteikumus apstiprina atbalsta Fakultāte. 
4.2.13. Vismaz reizi gadā Studiju padome organizē seminārus vai konferences ar studentu un 

docētāju piedalīšanos studiju procesa atgriezeniskās saites un pieredzes apmaiĦas 
nodrošināšanai. 

 
 
4.3. Studiju programmas direktori 
 
4.3.1. Studiju programmas direktors rūpējas par attiecīgās programmas realizēsanu. 
4.3.2. Studiju programmas direktors ir Studiju padomes loceklis. 
4.3.3. ViĦam ir pienākums apkopot un analizēt novērtēšanas anketas, inspicēt lekcijas vai 

seminārus, par to brīdinot 3 dienas iepriekš, semestra beigās prasīt no docētājiem 
informāciju par kursu vai semināru realizēšanu un nepieciešamības gadījumā sniegt 
priekšlikumus Studiju padomei vai Institūta padomei. 

4.3.4. Studiju programmas direktors organizē docētāju savstarpējo hospitēšanu. 
 
4.4. NodaĜas 
 
4.4.1. Ar vietējā bīskapa piekrišanu NodaĜas vadītāju uz trim gadiem ieceĜ RARZI Direktors. 
4.4.2. NodaĜas vadītājs ir RARZI Studiju padomes loceklis. 
4.4.3. NodaĜas vadītajs palīdz Studiju programmas direktoram organizēt lekcijas, seminārus 

un pārbaudījumus attiecīgajā NodaĜā. 
4.4.4. NodaĜās strādā docētāji, ko izvirza Institūta padome un ieceĜ amatā Vadītājs pēc 

Fakultātes piekrišanas saĦemšanas. 
4.4.5. Vismaz 50 % mācību darba NodaĜā veic Institūtā pamatdarbā strādājošie docētāji. 
4.4.6. NodaĜās pārbaudījumus pieĦem un kvalifikācijas darbu vai diplomdarbu vērtē pēc 

noteikumiem un metodikas, kas kopīgi un vienādi Institūtam un tā nodaĜām. 
4.4.7. Vismaz 50 % docētāju, kas pieĦem pārbaudījumus NodaĜā īstenotajā Studiju 

programmā, jābūt tiem pašiem, kas veic studentu pārbaudi tajā pašā studiju 
programmā citur Institūta ietvaros. 

4.4.8. NodaĜas akadēmiskā gada grafiku katram studiju gadam apstiprina Institūta Studiju 
padome. 
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4.5. Katehēzes metodiskais centrs 
 
4.5.1. Katehēzes metodiskā centru vada Katehēzes metodiskā centra vadītājs sadarbībā ar 

Direktoru, Vicedirektoru, Institūta padomi un Institūta teoloăisko un pedagoăisko 
studiju priekšmetu docētājiem. 

4.5.2. Katehēzes metodiskā centra vadītājs atbild par Katehēzes metodiskā centra kabinetu, 
tā mācību un metodisko bāzi, kā arī konsultē studentus un skolotājus ētikas un 
kristīgās (ticības) mācības mācīšanas metodikā un izsniedz lietošanā nepieciešamos 
metodiskos līdzekĜus. 

4.5.3. Katehēzes metodiskā centra uzdevumi ir: 
a) veicināt studentu zinātnisko darbību, plānojot un izstrādājot zinātniskus pētījumus 

reliăijas pedagoăijas un psiholoăijas, kristīgās (ticības) mācības, ētikas un 
katehēzes metodikas nozarēs; 

b) sadarbībā ar Latvijas KatoĜu Bīskapu konferenci izstrādāt un pilnveidot katehēzei 
nepieciešamo metodisko nodrošinājumu (mācību programmas, mācību grāmatas 
un metodiskos palīglīdzekĜus); 

c) sadarboties ar Latvijas un ārvalstu līdzīga profila augstāko mācību iestāžu 
metodiskajiem centriem; 

d) piedalīties kristīgās mācības un kristīgās ētikas standartu, mācību programmu un 
mācību līdzekĜu izstrādē valsts skolām; 

e) uzturēt un pilnveidot Katehēzes metodiskā kabineta metodisko materiālu bāzi; 
f) sniegt konsultācijas un pedagoăiski metodisku palīdzību studentiem un kristīgās 

(ticības) mācības un ētikas skolotājiem. 
4.5.4. Katehēzes metodiskā centra ietvaros darbojas Katehēzes metodiskā komisija, kas 

sadarbībā ar Latvijas Bīskapu konferenci izstrādā un pilnveido bērnu un pieaugušo 
katehizācijai nepieciešamās programmas, mācību un metodiskos līdzekĜus. 

4.5.5. Katehēzes metodisko komisiju veido Direkors vai Vicedirektors, Katehēzes metodiskā 
centra vadītājs, reliăijas pedagoăijas un metodikas, katehēzes metodikas un 2 
teoloăisko priekšmetu docētāji. 

 
 

V. Personāls 
 (Nolikumā: 5.1. – 5.5.) 
 
5.1. Akadēmiskais personāls 
5.1.1. Profesori un asociētie profesori var tikt iecelti amatā, ja ir docējuši Institūtā vismaz 3 

gadus. 
5.1.2. Profesori un asociētie profesori tiek iecelti amatā uz sešiem gadiem. 
5.1.3. Docenti, lektori un asistenti tiek iecelti amatā uz sešiem gadiem. 
 
5.2. Studējošie 
5.2.1. Studējošie slēdz līgumu ar RARZI. 
5.2.2. Studējošie iesaistās Institūta dzīvē ar dažādiem pasākumiem, Studentu pašpārvaldi, 

ievēlētiem pārstāvjiem Institūta padomē un Studiju padomē. 
 
5.3. Studentu pašpārvalde 
5.3.1. Pašpārvalde savā darbā ievēro Pašpārvaldes nolikumu, RARZI Nolikumu un 

Nolikuma īstenošanas noteikumus (Regolamento). Pašpārvaldes nolikumu pieĦem 
pilna laika studējošie un apstiprina Institūta padome. 
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5.3.2. Pašpārvaldes darbības mērėis ir panākt studentu un RARZI administrācijas un 
docētāju interešu saskaĦošanu un studentu aktīvu iesaistīšanos studiju procesā. 

5.3.3. Pašpārvaldes vēlēšanas, kurās var piedalīties ikviens RARZI pilna laika klātienes 
programmas students, notiek šādā secībā:  
a) katrā kursā tiek ievēlēts kursa vecākais un viĦa vietnieks; 
b) kursu vecākie veido Pašpārvaldi kopā ar diviem studējošo pārstāvjiem RARZI 

padomē, kurus studentu pilnsapulce ievēl uz 1 gadu. 
5.3.4. Pašpārvaldē ir ne mazāk kā 7 studenti (2 RARZI padomē ievēlētie studentu pārstāvji 

un 5 kursu vecākie), tajā skaitā:  
a) Pašpārvaldes vadītājs; 
b) Pašpārvaldes vadītāja biedrs. 

5.3.5. Pašpārvaldei ir tiesības:  
a) organizēt Pašpārvaldes darbību atbilstoši RARZI Nolikumam un  Nolikuma 

īstenošanas noteikumiem (Regolamento); 
b) iesniegt priekšlikumus RARZI administrācijai un padomei studiju, sabiedriskās 

dzīves un saimnieciskā darba jautājumos; 
c) piedalīties RARZI darba plānošanā; 
d) deleăēt divus pārstāvjus RARZI padomē; 
e) deleăēt vienu pārstāvi Studiju padomē; 
f) iesniegt priekšlikumus grozījumu izdarīšanai Pašpārvaldes nolikumā; 
g) izteikt Pašpārvaldes viedokĜus, lēmumus, kā arī izplatīt tās informāciju izglītības 

iestādē. 
5.3.6. Pašpārvaldes pienākumi ir:  

a) regulāri informēt studentus par pašpārvaldes darbību, Pašpārvaldes pieĦemtajiem 
lēmumiem un to izpildi; 

b) regulāri informēt RARZI administrāciju par Pašpārvaldē pieĦemtajiem 
lēmumiem;  

c) atbalstīt RARZI administrāciju un docētājus izglītības iestādes Nolikuma un 
Nolikuma īstenošanas noteikumu ievērošanas nodrošināšanā. 

 

VI. Studiju norise, pārbaudes formas un diplomi  
(Nolikumā: 6.1. – 6.3.) 
 
6.1. Studiju programmas 

6.1.1. RARZI pamatprogramma ir pilna laika klātienes profesionālā bakalaura studiju 
programma “reliăija”. Saistībā ar to var tikt piedāvātas citas studiju programmas vai 
apakšprogrammas. 

6.1.2. Teoloăiskie priekšmeti tiek pasniegti, lai veidotu pestīšanas un evaĦăelizācijas 
galveno tematu visaptverošu, sistemātisku un vienotu skatījumu Bībeles, patroloăijas, 
Baznīcas vēstures, liturăikas un morālteoloăijas gaismā un saskaĦā ar Baznīcas 
mācību. 

6.1.3. TādēĜ priekšmetu saturam jābūt saskanīgam un virzītam uz kopīgu mērėi. Lai to 
panāktu, jānotiek sapulcēm, kurās piedalās radniecisku priekšmetu docētāji. 

6.1.4. Profesionālā bakalaura studiju programma “reliăija” 

a) Studiju programma “reliăija” ar kvalifikāciju “filozofijas, ētikas un kristīgās 
(ticības) mācības skolotājs” (kods: 4214104) ir 185 krp apjoma programma, kas 
īstenota 4,5 studiju gadu pilna laika klātienes veidā vai 5 studiju gadu nepilna laika 
klātienes veidā. Pilna laika klātienē 1 krp = 16 kontaktstundas, bet nepilna laika 
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klātienē 1 krp = 10 kontaktstundas. (Pārējās stundas students kompensē ar 
individuālo darbu) 

b) Šo studiju programmu veido: 

• Vispārizglītojošie kursi 22 krp apjomā (modernās valodas, ievads latīĦu 
valodā, ievads grieėu valodā, kultūras vēsture, filozofijas vēsture, fizioloăijas 
un veselības mācība, pasaules reliăiju vēsture, psiholoăija); 

• Nozares teorētiskie pamatkursi un informācijas tehnologijas 48 krp apjomā 
(gnozeoloăija, metafizika, filozofiskā antropoloăija, ievads Bībeles ekseăēzē, 
dogmatiskā teoloăija, fundamentālteoloăija, morālteoloăija, ētika, vispārīgā 
pedagoăija, informācijas tehnoloăijas pedagoăijā); 

• Nozares profesionālās specializācijas obligātie kursi 51 krp apjomā: 

– Bībeles ekseăēze: Vecās Derības ekseăēze, Jaunās Derības ekseăēze un 
seminārs Bībeles ekseăēzē; 

– teoloăija: garīgās dzīves teoloăija, kanoniskās tiesības, liturăika, 
pastorālteoloăija, Baznīcas sociālā mācība, vispārējā Baznīcas vēsture un 
patroloăija, seminārs teoloăijas metodoloăijā; 

– pedagoăija: pedagoăiskā psiholoăija, audzināšanas teorija un metodika, 
izglītības filozofija un pedagoăiskās domas vēsture, skolu didaktika, 
metodoloăija un zinātniski pētnieciskās metodes pedagoăijā, katehēzes 
pedagoăija un metodika, reliăijas pedagoăija un metodika, 
vērtīborientējošo priekšmetu metodika. 

• Nozares profesionālās specializācijas obligātās izvēles kursi 20 krp apjomā 
(katrs students apgūst vienu no blokiem pēc izvēles): 

– filozofijas un dogmatikas bloks (ievads kristīgajā filozofij ā, teodiceja, 
speckurss dogmatikā, speckurss Bībeles teoloăijā, speckurss Bībeles 
interpretācijā, ăimenes pastorālpsiholoăija un sociālais darbs, seminārs 
dogmatikā, seminārs vērtīborientējošo priekšmetu metodikā, seminārs 
garīgās dzīves teoloăijā); 

– morālteoloăijas un vēstures bloks (speckurss morālteoloăijā, speckurss 
Bībeles teoloăijā, Latvijas Baznīcas vēsture, Latvijas kultūras vēsture, 
speckurss Baznīcas vēsturē, ăimenes pastorālpsiholoăija un sociālais darbs, 
seminārs morālteloăijā,  seminārs vērtīborientējošo priekšmetu metodikā, 
seminārs garīgās dzīves teoloăijā). 

• Brīvās izvēles kursi (katrs students izvēlas kursus, kuru kopējais apjoms nav 
mazāks par 6 krp): patiesības problēma mūsdienu filozofijā, reliăijas 
psiholăija, Anrī de Libaka “Meditācija par Baznīcu”, laulāto misija – mīlestība 
un atbildība dzīvības tālāknodošanā, kristīgās mākslas vēsture, ăimenes 
reliăijas pedagoăija, datorzinības, ievads senebreju valodā, sengrieėu valoda 
(padziĜināts kurss), latviešu valoda, vieslektoru kursi. Brīvās izvēles kurss tiek 
realizēts, ja uz to piesakās vismaz 5 studenti; 

• Trīs studiju darbi; 

• Pedagoăiskā prakse 26 krp apjomā; 

• Valsts pārbaudījums un bakalaura darbs 12 krp apjomā.  

6.1.5. Otrā līmeĦa profesionālās izglītības studiju programma “reliăija” 
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a) Otrā līmeĦa profesionālās izglītības studiju programma “reliăija” ar kvalifikāciju 
“ētikas un ticības mācības skolotājs” (kods: 4614104) ir 80 krp apjoma 3 studiju 
gadu nepilna laika klātienes programma. 1 krp = 8 kontaktstundas. 

b) Šo studiju programmu veido: 

• Obligātie kursi 36 krp apjomā (filozofija, Bībeles ekseăēze, 
fundamentālteoloăija, dogmatika, morālteoloăija, ētika un ētikas mācīšanas 
metodika, garīgās dzīves teoloăija, liturăika, reliăijas pedagoăija, seminārs 
vērtīborientējošo priekšmetu metodikā, pastorālteoloăija, Baznīcas vēsture, 
reliăiju vēsture un jaunās reliăiskās kustības); 

• Izvēles kursi (students izvēlas kursus, kuru kopējais apjoms nav mazāks par 6 
krp): filozofijas vēsture, veselības mācība, ăimenes pastorālpsiholoăija, 
Baznīcas sociālā mācība, vieslektoru kursi. Brīvās izvēles kurss tiek realizēts, 
ja uz to piesakās vismaz 5 studenti; 

• Prakses 26 krp apjomā (Pedagoăiskās prakses apjomu var samazināt līdz 8 
krp., pārējo prakses apjomu (18 krp) ieskaitot, pamatojoties uz studenta 
iepriekšiegūto izglītību, pedagoăiskā darba stāžu un darba pieredzi kristīgās 
(ticības) mācības un ētikas mācīšanā, katru gadījumu izskatot individuāli 
Institūta studiju padomē); 

• Valsts pārbaudījums un kvalifikācijas darbs (12 krp). 
 
6.2. UzĦemšanas noteikumi 

6.2.1. UzĦemšana notiek akadēmiskā gada grafikā paredzētajos laikos. 

6.2.2. Profesionālā bakalaura studiju programma “reliăija” 
a) UzĦemšanai šajā studiju programmā nepieciešams iesniegt paredzētajos laikos 

RARZI uzĦemšanas komisijai:  
• iesniegumu Direktoram, 
• curriculum vitae, 
• pases kopiju,  
• anketu, 
• ăimenes ārsta izziĦu 086 U, 
• 4 fotogrāfijas (3 x 4), 
• dokumenta par vidējo izglītību un atestāta pielikuma ar gada un eksāmenu 

atzīmju izraksta kopijas (oriăināli j āuzrāda), 
• LR Izglītības ministrijas Izglītības satura un eksaminācijas centra eksāmenu 

sertifikātus latviešu valodā un literatūrā, un svešvalodā (orăināli j āuzrāda) vai 
citas augstskolas akadēmisko izziĦu (nepilna laika klātienes īstenošanas 
variantā centralizēto eksāmenu sertifikāti netiek prasīti), 

• Kristības apliecību un Iestiprināšanas apliecību (kopiju vai izziĦu), 
• draudzes prāvesta atsauksmi par līdzšinējo dzīvi un tikumību, 
• bāreĦiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem – LR Labklājības 

ministrijas noteiktā kārtībā izsniegtas bāreĦa apliecības kopiju (oriăināls 
jāuzrāda). 

• Jāiemaksā paredzētā summa dokumentu noformēšanai, kas neiestāšanās 
gadījumā netiek atmaksāti. 

 
b) RARZI uzĦemšanas komisija, ko vada Direktors vai Vicedirektors, uzĦem studiju 

programmā reflektantu pēc pārrunām ar viĦu, Ħemot vērā pilna laika studiju 
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gadījumā LR obligāto centralizēto eksāmenu (latviešu valodā un literatūrā,  un 
svešvalodā) vērtējumu. 

6.2.3.  Otrā līmeĦa profesionālās izglītības studiju programma “reliăija”. 
a) UzĦemšanai šajā studiju programmā nepieciešams paredzētajos laikos iesniegt 

RARZI uzĦemšanas komisijai:  
• iesniegumu direktoram, 
• curriculum vitae, 
• pases kopiju,  
• anketu, 
• 4 fotogrāfijas (3 x 4), 
• augstāko pedagoăisko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju (orăināli 

jāuzrāda), 
• Kristības apliecību un Iestiprināšanas apliecību (kopiju vai izziĦu), 
• draudzes prāvesta atsauksmi par līdzšinējo dzīvi un tikumību. 
• Jāiemaksā paredzētā summa dokumentu noformēšanai, kas neiestāšanās 

gadījumā netiek atmaksāti. 
 

b) RARZI uzĦemšanas komisija, ko vada Direktors vai Vicedirektors, uzĦem studiju 
programmā reflektantu pēc pārrunām ar viĦu. 

6.2.4. Citu studiju programmu studentus vai absolventus var uzĦemt kādā studiju programmā 
2.kursā vai kādā no nākamajiem kursiem pēc apgūtās studiju programmas 
pielīdzināšanas, ja atšėirības nepārsniedz 20 krp apjomu. Iztrūkstošos kredītpunktus 
var apgūt studiju laikā pēc īpašas programmas (patstāvīgi darbi, mūtvārdu vai 
rakstiskas ieskaites vai eksāmeni u.c.), ko precizē studiju programmas direktors kopā 
ar attiecīgā priekšmeta docētāju. 

 
6.3. Akadēmiskais studiju gads 
 
6.3.1. Lekcijas, semināri un pārējās akadēmiska rakstura nodarbības notiek pēc akadēmiskā 

kalendāra, ko apstiprina Studiju padome. 
6.3.2. Klātienes programmās semestris ilgst 16 nedēĜas, un ikviena akadēmiskā lekcija – 2 

reizes 45 minūtes. Viens kredītpunkts atbilst 16 kontaktstundām. Viena kontaktstunda 
ilgsts 45 minūtes. 2 kredītpunktu studiju kursā var prasīt vienu eseju, kuras apjoms ir 
no 6.-8. lpp. 

6.3.3. Nepilna laika programmās viens kredītpunkts atbilst 8-10 kontaktstundām un viena 
kontaktstunda ilgst 45 minūtes. 2 kredītpunktu studiju kursā var prasīt ne vairāk par 
divām esejām, kuras apjoms ir no 6-8 lpp. 

6.3.4. Katra semestra lekciju un semināru plānus apstiprina Studiju padome. 
6.3.5. Lekciju apmeklējums ir obligāts. Ja students nav apmeklējis vismaz 2/3 no lekcijām, 

viĦam jāsniedz pamatojums, un viĦš var tikt pielaists pie pārbaudījumiem tikai ar 
Direktora vai Vicedirektora atĜauju, izpildot papildu prasības. 

6.3.6. Studiju semināri, kas notiek pēc Studiju programmas, ir obligāti. Ja bez nopietna 
pamatojuma seminārs netiek apmeklēts 3 reizes, seminārs netiek ieskaitīts.  

 
6.4. Pedagoăiskā prakse 
 
6.4.1. Pedagoăiskā prakse ir RARZI studējošo obligāta studiju sastāvdaĜa. 
6.4.2. Pedagoăiskā prakse notiek saskaĦā ar LR Pedagogu izglītības koncepciju, Pedagogu 

izglītības ieguves Nolikumu, LR Pedagogu izglītības studiju programmu pedagoăiskās 
Prakses Nolikumu, Institūta Nolikumu, Institūta Nolikuma īstenošanas noteikumiem 
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(Regolamento), Institūta studiju plāniem, studiju grafikiem. Nolikuma īstenošanas 
noteikumi, kas attiecas uz pedagoăisko praksi, tiek precizēti attiecīgā Nolikumā par 
pedagoăisko praski, ko pieĦem Studiju padome un apstiprina Institūta padome. 

6.4.3. Profesionālā bakalaura studiju programmās (pilna un nepilna laika klātienēs) 
pedagoăiskā prakse tiek iedalīta šādā veidā: 
a) 2. studiju gadā (3. sem.) – pedagoăiski psiholoăiskā vērojuma pārtrauktā prakse 

skolā 2 krp. apjomā; 
b) 3. studiju gadā (5. sem.) – profesionālās kvalifikācijas un audzināšanas darba 

prakse skolā 4 krp. apjomā; 
c) 4. studiju gadā (7. sem.) – katehēzes prakse draudzē 8 krp. apjomā; 
d) pilna laika klātienes 4. studiju gadā (8. sem.) – profesionālās kvalifikācijas un 

audzināšanas darba prakse skolā 12 krp. apjomā; 
e) nepilna laika klātienes 5. studiju gadā (9. sem.) – profesionālās kvalifikācijas un 

audzināšanas darba prakse skolā 12 krp. apjomā. 
6.4.4. Otrā līmeĦa profesionālās studiju programmā pedagoăiskās prakses tiek iedalītas šādā 

veidā : 
a) Pedagoăiskās prakses iedalījums, ja iepriekš nav iegūta skolotāja kvalifikācija: 

• 1. studiju gada 1. semestrī – pedagoăiskā psiholoăiskā vērojuma pārtrauktā 
prakse skolā 2 krp. apjomā; 

• 1. studiju gada 2. semestrī – profesionālās kvalifikācijas un audzināšanas 
darba prakses skolā 4 krp. apjomā; 

• 2. studiju gadā – katehēzes prakse draudzē 8 krp. apjomā; 
• 3. studiju gadā profesionālās kvalifikācijas un audzināšanas darba prakse 

skolā 12 krp. apjomā; 
b) Pedagoăiskās prakses iedalījums ar iepriekšēju augstāko pedagoăisko izglītību un 

pedagoăiskā darba pieredzi: 
• 2. studiju gadā – katehēzes prakse draudzē 8 krp. apjomā; 
• 3. studiju gadā – profesionālās kvalifikācijas prakse skolā 5 krp. apjomā; 

  
Pedagoăiskās prakses apjomu var samazināt līdz 8 krp., pārējo prakses apjomu (18 
krp) ieskaitot, pamatojoties uz studenta iepriekšiegūto izglītību, pedagoăiskā darba 
stāžu un darba pieredzi kristīgās (ticības) mācības un ētikas mācīšanā, katru gadījumu 
izskatot individuāli Institūta studiju padomē. 
 

6.4.5. Studentu prakses rezultātus vērtē Institūta prakses vadītājs. Ja vērtējums ir 
neapmierinošs, tad studenta atkārtota nosūtīšana praksē ir iespējama tikai ar Institūta 
studiju padomes lēmumu. 

 
6.5. Pārbaudes formas 

6.5.1. Jebkura pārbaudījuma rezultāts ir vērtējums, kas atspoguĜo studiju priekšmeta vai 
programmas izvirzīto prasību izpildi un studenta gatavību pedagoăiskai darbībai. 

6.5.2. Pārbaudījuma formu nosaka Studiju programma un attiecīgā kursa vai semināra 
apraksts. Docētājs studiju priekšmeta apguves sākumā precizē prasības, kas 
studentiem jāizpilda, lai varētu sekmīgi nokārtot pārbaudījumu. 

6.5.3. Pārbaudījuma veidi: 
a) Ieskaite bez vērtējuma ballēs līdz sesijai, kas var būt eseja, referāts vai cita 

pārbaude atbilstoši apstiprinātajam studiju priekšmeta aprakstam; 
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b) ieskaite ar vērtējumu ballēs: līdz sesijai (eseja, referāts vai cita pārbaude atbilstoši 
studiju priekšmeta aprakstam) vai sesijas laikā (mutvārdu vai rakstiski, vai 
kombinēti); 

c) eksāmens (mutvārdu vai rakstisks, vai kombinēts) sesijas laikā. 

6.5.4. Ieskaites un eksāmeni, kas jānokārto sesijas laikā, var tikt kārtoti ārpus sesjias tikai 
ārkārtējos gadījumos un ar Studiju programmas direktora un attiecīgā priekšmeta 
docētāja piekrišanu. 

6.5.5. Atbilstoši izraudzītajam studiju priekšmeta pārbaudījuma veidam tiek izmantoti šādi 
vērtēšanas parametri: 

 
Pārbaudes veids 
 

Pozitīvs vērt ējums 
 

Negatīvs vērt ējums 
 

Ieskaite ieskaitīts neieskaitīts 

ieskaite ar vērtējumu ballēs  iesk. (4 -10 balles) neiesk. (1-3 balles) 

eksāmens  

 
 

1 (Ĝoti, Ĝoti vāji) 
2 (Ĝoti vāji)  
3 (vāji)  

  
  
  
 
 

4 (gandrīz viduvēji) 
5 (viduvēji) 
6 (gandrīz labi) 
7 (labi) 
8 (Ĝoti labi) 
9 (teicami) 
10 (izcili) 

 

6.5.6. Pārbaudījumu vada studiju priekšmeta docētājs vai Studiju programmas direktora 
norīkots mācību spēks. Pārbaudījumā kā novērotāji var piedalīties administrācijas 
pārstāvji, citi docētāji un studentu pārstāvji. 

6.5.7. AtĜauju piedalīties sesijā saĦem tikai tie studenti, kas veikuši studiju programmas 
prasības visos studiju priekšmetos, apmeklējuši vismaz 2/3 no lekcijām, nav kavējuši 
nevienu studiju semināru vairāk par 3 reizēm un ir nokārtojuši visas pārējās saistības 
(studiju maksa, saistības ar bibliotēku u.c.). Ja kādā priekšmetā šīs prasības nav 
bijušas ievērotas, Studiju programmas direktors var pielaist pie sesijas, Ħemot vērā 
attiecīgā priekšmeta docētāja viedokli un viĦa uzstādītās papildu prasības. 

6.5.8. Ieskaites vai eksāmena atkārtota kārtošana vienā un tajā pašā studiju priekšmetā 3. 
reizi notiek komisijas klātbūtnē, kuras sastāvu apstiprina Studiju padome. 

6.5.9. Visi pārbaudījumu rezultāti (gan pozitīvie, gan negatīvie) tiek fiksēti eksāmenu vai 
ieskaišu protokolos, bet studiju grāmatiĦā tiek ierakstīts tikai pozitīvs vērtējums. 

6.6. Gala pārbaudījumi studiju programmu apguvei 

6.6.1. Pārbaudes formas un veidi ir noteikti studiju programmās: 

a) Valsts pārbaudījums: integrētais eksāmens dogmatikā, morālteoloăijā un Bībeles 
ekseăēzē tēžu aizstāvēšanas formā, pārbaudot spēju pielietot zināšanas 
pedagoăijā;     



Pielikumi 

 75 

b) Kvalifikācijas darbs: studenta patstāvīgi veikts darbs ar pētniecisku ievirzi kādā 
no profesionālās studiju programmas jomām (40-50 lpp. – pamattekstā ir 12 
punkti “New Times Roman” fontā, 1,5 rindu intervāls, apmēram 28 rindas un 
lapas laukumam jābūt: augšā, apakšā, un labajā pusē – 2,5 cm, bet kreisajā – 3,5 
cm); 

c) Bakalaura darbs: studenta patstāvīgi veikts pētījums bakalaura grādam atbilstošās 
zinātnes nozarē, kas atbilst bakalaura darbam izvirzītajām prasībām (70-90 lpp. – 
pamattekstā ir 12 punkti “New Times Roman” fontā, 1,5 rindu intervāls, 
apmēram 28 rindas un lapas laukumam jābūt: augšā, apakšā, un labajā pusē – 2,5 
cm, bet kreisajā – 3,5 cm). 

6.6.2. Diplomdarba tematu un vadītāju apstiprina Studiju padome. Students var iesniegt savu 
tematu ar iecerēto plānu un iespējamo darba vadītāja vārdu un uzvārdu Studiju 
padomei divus gadus pirms studiju beigām. Apstiprinātais temats un plāns paliek 
rezervēts 5 akadēmiskos gadus. Apstiprināto tematu un plānu var mainīt tikai nopietnu 
iemeslu dēĜ. 

6.6.3. Students tiek pielaists pie Valsts pārbaudījumiem, ja visas studiju programmas 
prasības ir izpildītas. 

6.6.4. Divas nedēĜas pirms aizstāvēšanas studentam jānodot savs diplomdarbs Pārbaudījumu 
komisijai 3 eksemplāros (1 – darba vadītājam, 1 – oponentam, 1 – arhīvam). 

6.6.5. Visiem pretendentiem ir tiesības divas dienas pirms aizstāvēšanas iepazīties ar 
oponenta recenziju un jautājumiem. Ja oponenta vērtējums ir negatīvs, pretendentam 
tomēr dod iespēju aizstāvēties. Tomēr, ja komisija uzskata, ka diplomdarbs nav 
aizstāvams, tad paredz termiĦu atkārtotai aizstāvēšanai (parasti pēc gada). 
Pretendentam jāpārstrādā darbs atbilstoši komisijas prasībām. 

6.6.6. Pārbaudījumu komisiju vada Fakultātes dekāns vai deleăēta persona un pārējos 
komisijas locekĜus ieceĜ Studiju padome. 

6.6.7. Gala atzīme tiek rēėināta šādi: vidējā atzīme par pabeigtu studiju programmas kursu – 
20%; valstpārbaudījuma atzīme – 30 % (profesionālā bakalaura studiju programmās 
“reliăija” katra tēžu eksāmena daĜas atzīme – 10%); diplomdarba atzīme – 50 %. 

6.6.8. Valsts pārbaudījums uzskatāms par nokārtotu, ja vērtējums 10 ballu sistēmā nav 
zemāks par “5”. Atkārtoti valsts pārbaudījumu atĜauts kārtot tikai nākamajā sesijā.  

 

6.7. Studentu tiesības 

6.7.1. Pēc pārbaudījuma studentam ir tiesības: 

a) iesniegt apelāciju Direktoram 2 darba dienu laikā; 

b) negatīva vērtējuma gadījumā atkārtoti kārtot pārbaudījumu. 

6.7.2. SaĦemt Studiju programmas direktora rakstisku atĜauju kārtot pārbaudījumu ārpus 
norādītā laika bez maksas, ja ir attaisnojoši iemesli. 

 
 



Pielikumi 

 76 

VII. RARZI īpašums, finanses un saimnieciskā darbība 
 (Nolikumā: 7.1. – 7.5.) 
 
7.1.Studiju maksu nosaka Nodibinājuma valde pēc Valdes priekšsēdētāja un Direktora 

ieteikuma. Studiju maksu var mainīt atbilstoši inflācijai un saskaĦā ar Nodibinājuma 
budžeta nosacījumiem, konsultējoties ar Studentu pašpārvaldi. 

 
 
 
 
 
PieĦemts 2005. g. 15. aprīĜa Institūta padomes sēdē.  (Prot. N. 02/05) 
IekĜautie grozījumi pieĦemti 2005.gada 31. augusta Institūta padomes sēdē. (Prot. N. 06/05) 
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PIELIKUMS NR. 5: 
 
 
 

INSTIT ŪTA DOCĒTĀJU CV 

 
1. Ēriks Annuškāns 

 

Vārds, uzvārds: Ēriks Annuškāns 
Dzimšanas datums: 1965.gada 5. janvārī, Jūrmalā 
Adrese: Engures ielā 5 – 62, Jūrmalā 
Tālr. 9230170 
E-pasts:, erik@yoshukai.de, eriks@koledzarrc.lv 

 
Izglītība 

2001.g., Daugavpils Pedagoăiskā Universitāte, izglītības zinātĦu maăistra grāds 
pedagoăijā. 
1989.g., Rīgas civilās aviācijas inženieru institūts, radioinženieris. 
1983.g. Jūrmalas 1. vidusskola, vid. izglītība. 

Akadēmiskais nosaukums un zinātniskais grāds 
2001: izglītības zinātĦu maăistrs pedagoăijā 
2005: lektors RARZI 

 

Darba pieredze 
2005.g.-pašreizējais laika posms, lektors RARZI 
2004.g.- pašreizējais laika posms, VALSTS AĂENTŪRA „Sociālās integrācijas centrs”, IT 
nodaĜas vadītājs, koledžas RRC datorzinību pasniedzējs. 
1997.g.-2004. g.. LIIS Jūrmalas Reăionālais Datorcentrs, vadītājs.  
1995.g.-2004.g. - Jūrmalas 1. ăimnāzija, dir.vietn. datortehnikas jaut., skolotājs.  
1994.g.-1995.g. video un datorgrafikas studija „Consum”, komercdirektors. 
1993.g-1994.g. datorfirma „VAR”, vec. inženieris. 
SABIEDRISKIE AMATI: 
1994. g.- pašreizējais laika posms- S/O „Skolas sporta kluba „Neguss”” 
vadītājs,(http://www.liis.lv/neguss), no 2004.g. Latvijas karatē-do federācijas ăenerālsekretārs. 

Darbs amatu apvienošanas kārt ībā 
2000.g. -2004. g., Latvijas Universitāte, ECDL tālakmācības pasniedzējs A/S „BALTA” 
grupām. 

Papildus izglītība, kursi 
2004.g. decembris –nokārtoti ECDL ADVANCED  -Eiropas datorprasmes padziĜinātie 
moduĜi MS Word  un MS PowerPoint. 
2001.g., Eiropas datorprasmes sertifikāts (ECDL:, Nr.000074). 
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1997.g -2003.g. LIIS Latvijas Universitātes datorzinību tālākizglītības kursi un apmācība 
kopsummā aptv. 500 st., tai skaitā –„datortīkli,Windows NT servera , Windows 2000 
server & Windows XP administrēšana, datorcentra administrēšana.”, „modernās 
informācijas tehnoloăijas” u.c. 
1999.g. Zviedrija, Gavle kommun, Certificate for education and intensification of 
equality, democracy and pedagogic issues. 
2002.g. World Karate Federation – black belt IIIrd DAN. 

 
Akadēmiskie kursi institūtā 

Sagatavotie un nolasītie kursi RARZI: 
1) Informācijas tehnoloăijas pedagoăijā (2 krp.) 
2) Ievads datorzinībās (2 krp.) 

Valodas 
Latviešu val. – dzimtā valoda. 
Krievu val. – pārvaldu teicami. 
Vācu val. – pārvaldu apmierinoši. 
AngĜu val. – pārvaldu apmierinoši. 
 
 

2006.g. 1. jūlijs 
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2. Inese Augškalne 

 
Vārds, uzvārds: Inese Augškalne 
Pers.kods 260356-12716 
Dzim. 1956. gada  26. martā Jelgavā, Latvijā. 
Adrese: Nomales ielā 2-1, Rīgā  
Tālr. 7610113, 9725945. 
 
Izglītība 

1974. – 1980. g. Latvijas Valsts universitātes Vēstures un filozofijas fakultāte, 
vēstures specialitāte (vēsturnieks, vēstures un sabiedrības mācības pasniedzējs). 
Diploms ЖB Nr. 260708 
1997. – 1999. g. Latvijas Universitātes Pedagoăijas fakultāte, Pedagoăijas 
maăistratūra  (Izglītības zinātĦu maăistrs) Diploms Nr. 005961 
1992. – 2001. g. Laterāna Pontifikālā universitāte, Rīgas Reliăijas zinātĦu 
augstskola 
(Reliăijas zinātĦu bakalaurs, reliăijas, kristīgās ticības mācības un ētikas skolotājs) 
Diploms Nr.1. 
No 2004.g.- Latvijas Lauksaimniecības Universitāte - studijas pedagoăijas 
doktorantūras programmā. 

 
Akademiskais nosaukums un zinātniskais grāds : 

1999 : izglītības zinātĦu maăistrs 
2005 : RARZI lektore 

Darba pieredze 
1980. – 1995. g. Rīgas  3. medicīnas skola, vēstures, filozofijas un ētikas pasniedzēja 
1995. – 2001. g. Rīgas DzelzceĜnieku skola, vēstures un filozofijas skolotāja 
 2001. - 2002.g Rīgas DzelzceĜnieku skola, metodiėe 
No 2002.g – 2005. g. Rīgas DzelzceĜnieku skola, struktūrvienības vadītāja 
No 2005.g. Rīgas katoĜu ăimnāzijas direktore. 
No 2003.g. lektore RARZI. 
  

Papildus izglītība, kursi 
Datorzinību pamati – Rīgas pilsētas skolu valde – apliecība Nr.01- 010D 
Datorzinību kursi –Informācijas tehnoloăiju izmantošana mācību procesā – 
programmas kods 90141142251- Apliecība Nr.0100 
Pārbaudes darbu veidošanas metodika - PICC- sertifikāts Nr.356-12,2002.gadā 
Augstskolu didaktika- LLU- sertifikāts Nr.0321, 2005.gadā 
 

Dalība profesionālās apvienībās 
Vēsturnieku asociācija -  asociācijas biedrs no 2000. gada 
Ētikas pedagogu asociācija – asociācijas Valdes locekle no 1999. līdz 2001.g 
   Valdes priekšsēdētāja no 2001.gada  

 
Publikācijas 

1) “Antoloăija ētikā vidusskolai” – 2001. gads (RaKa) – sastādītāja. 
2) Mācību līdzekĜi “Ētika 1. klasei” – 2004. gads (RaKa) – līdzautore. 
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Zinātniski pētnieciskās darbības virziens: 
Pasaules uzskata fenomena un jauniešu pasaules uzskata veidošanās 
izpēte (doktorantūras pētījums) 

 
Akadēmiskie kursi 

Sagatavoti kursi: Religiju vēsture un Jaunās religiskās kustības. 
Sagatavošanā:  religijas pedagoăija. 

 
Valodas 

Krievu – brīvi, angĜu – brīvi, vācu – ar vārdnīcu  
 
 
2006.g. 1. jūlijs 
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3.  Baiba Brūdere 

Vārds: Baiba       
Uzvārds: Br ūdere      
Dzimšanas datums:  19. 04. 1963 
Dzimšanas vieta:  Rīga 
Adrese:  Rīga, Melnsila 15 – 5 
Tālr., fakss: 7 619 206 
E-pasts: bbrudere@latnet.lv 
 
 
Izglītība:  

1) 1986.g. absolvēta LVU Svešvalodu fakultāte vācu val. un lit. specialitātē ar 
kvalifikāciju: pasniedzējs, filologs, tulks. 

2) No 1992. - 1998. g. teoloğijas studijas Francijā Studium de Notre-Dame de Vie, 
kas ir PONTIFICIA FACULTAS THEOLOGICA TERESIANUM fili āle. Iegūts 
mağistra (licenciāts) grāds teoloğij ā ar atzīmi “optime”. 

3) No 2001.-2005. g. doktorantūra Teresianum Pontifikā lajā universitātē Romā. 
 

Akadēmikais nosaukums un zinātniskais grāds:  

1998: mağistrs teoloğijā. 

2003: RARZI lektore. 
Nodarbošanās: RARZI lektore. 
 
Zinātniskās publikācijas: sagatavošanā doktordarba publikācija “Je sens en moi la vocation 
de Prêtre” (Ms B, 2 v). Enquête sur le sacerdoce commun chez sainte Thérèse de l`Enfant 
Jésus. 
Citas publikācijas: „Gavēnis un kristīgais aicinājums” // Ejiet un māciet, I / 2000 (26). 

Zinātniski pētnieciskās darbības virziens: garīgā teoloğija. Doktordarba tēma: “Je sens en 
moi la vocation de Prêtre” (Ms B, 2 v). Pētījums par vispārejo priesterību Sv. Terēzes no B.J. 
darbos.  

Akadēmiskie kursi: Seminārs dogmatikā, seminārs teoloğijas metodoloğijā. Sagatavošanā 
dogmatikas pamatjomu kursi, ievads dogmatikā, izvēles kurss dogmatikā. 

Kursa darbu vadība: aizstāvēti 4, sagatavošanā 1. 

Bakalaura darbu vadība: 4 aizstāvēti, 5 sagatavošanā. 
Profesionālās kvalifikācijas darbu vadība: 1 sagatavošanā. 

Stažēšanās: 2001. - 2003. g. Teresianum Pontifikālajā universitātē Romā. 
Organizatoriskā un administratīvā darbība: studiju programmas direktores v.i. kopš 2005. 
gada janvāra. 
Valodas: dzimtā valoda: latviešu; svešvalodas: franču, vācu, itāĜu, krievu, angĜu.  
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4. Edgars Cakuls 

Vārds: Edgars Adrese: O. Vācieša iela 6, Rīga, LV-1004 
Uzvārds: CAKULS  Tālr./fakss: 7601544 
Dzimšanas datums: 07.01.72 E-pasts: abbe@apollo.lv 
Dzimšanas vieta: PreiĜi, Latvija 

Izgl īt ība: 
Bakalaurs teoloăijā iegūts 1995. gadā, licenciāts teoloăijā iegūts 1997. gadā, abi Pontifikālajai 
Teoloăijas fakultātei „Teresianum” afiliētajā Teoloăijas institūtā Studium Notre Dame de Vie, 
Francijā,ir  Latvijas Akadēmiskās informācijas centra atzinums par to, ka šie izglītības 
dokumenti Latvijā ir atzīstami kā maăistra grādu apliecinoši. 
 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: Licenciāts (maăistrs) teoloăijā, 1997; 
lektors (2003) 
 
Nodarbošanās: lektors RARZI. 

Publik ācijas: 

1) “Jānis Pāvils II – lūgšanas cilvēks” // Ejiet un māciet 2/2003 (35), 75.-81. 
lpp. 

2) Grāmatas recenzija:  Eskriva Hosemarija, Celš, (Rīga: Zvaigzne ABC, 2001) // Ejiet un 
māciet, 1/2002 (31), 110.-111. lpp. 

Zinātniski pētnieciskās darbības virziens: dogmatika, Vatikāna II Koncila dokumenti. 

Akadēmiskie kursi: Fundamentālteoloăija, teodiceja, gnozeoloăija, metafizika 

Darbība zinātniskās, profesionālās un sabiedriskās organizācijās: 

KatoĜu gaidu un skautu organizācijas vadītājs, KatoĜu studentu un akadēmiėu apvienības 
„Dzintars” biedrs, Nod. “Caritas” valdes priekšsēdētājs. 

Bakalaura darbu vadība: vadīti divi bakalaura darbi RARZI 
 
Recenzijas: vairāku darbu recenzijas RARZI un , recenzija bakalaura darbam Latvijas 
Universitātes Teoloăijas fakultātē 
 
Organizatoriskā un administratīvā darbība: Rīgas „Mazā semināra” prefekts 
 
Valodas: latviešu (dzimtā), franču, krievu, angĜu, poĜu, vācu 
 
 
2006.g. 1. jūlijs 
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5. Jānis Evertovskis 

Vārds: Jānis                                                                     Adrese: Zālīša 5 – 52, Rīga, LV-
1039  
Uzvārds: Evertovskis                                                     Tālr.: (371) 6764943  
Dzimšanas datums: 24. 06. 1973                                         E-pasts: jv_liber@one.lv  
Dzimšanas vieta: Ludza 
 

Izglītība 
Studium Notre-Dame de Vie (Teresianum Pontifikālajai fakultātei pievienotais 
Teoloăijas institūts Venaskā, Francijā). 
Studijas doktorantūr ā Laterāna pontifikālajā universitātē (2005. g.). 
 

Akademiskais nosaukums un Zinātniskais grāds: lektors (2003), Licenciāts 
(maăistrs) teoloăij ā (iegūts 1998. gadā). 
 
Nodarbošanās: 
Lektors Rīgas Augstākajā Reliăijas ZinātĦu Institūtā (RARZI).  
 

Zin ātniskās publikācijas  
- Kristīgās ticības ekleziālais raksturs // „Ejiet un māciet”. – 2004.–Nr. 37 
(žurnā ls sagatavošanā).  
- Famille chrétienne et la défense des droits à la vie dans le contexte actuel de 
la Lettonie // „La famiglia in Europa”. Simposio Europeo. – Roma, 2004.  
- Vecās Derības nozīme kristiešu dzīvē // „KatoĜu kalendārs”. - 1997.  
- Kristība - vārti, kas paver ceĜu mūžībai // „KatoĜu kalendārs”. - 1995. 
 
Mācību literatūra 
- Patroloăija. Skripti. – Rīga, 2000.  
- Morālteoloăija. – Rēzekne, 1999.  
 

Citas publikācijas  
Grāmatu recenzijas:  
- Idalgo Nellija Astelli, Smets Aleksis, Glābt to, kas pazudis // „Ejiet un māciet”. - 2002. - Nr. 
32.  
- Stanieks Eduards, Rūpēs par sirdsapziĦu // „Ejiet un māciet”. - 2002. - Nr. 31.  
Tulkojumi:  
- Ciccone Lino, Eitanāzija: jautājuma nostādne // Ejiet un māciet. – 2004. – Nr. 37 (žurnā ls 
sagatavošanā).  
- "Stundu Liturăijas" grāmata lajiem (sagatavošanā).  
- "Vatikāna II Koncila" dokumenti (sagatavošanā).  
- Katoliskās Baznīcas Katehisms. – Rīga: Rīgas Metropolijas Kūrija, 2000.  
Teoloăiskās konsultācijas tulkojumiem latviešu valodā:  
- PuĜikovskis Jaceks, Ir vērts būt tēvam. – Rīga: Kustība „Par dzīvību”, 2003.  
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- Jānis Pāvils II, Ap. pamud. Reconciliatio et paenitentia (sagatavošanā).  
- "Vatikāna II Koncila" dokumenti (sagatavošanā).  
- Patjē Klēra, Patriarhi: Abrahams, Īzāks. - Rīga: Effata, 2003.  
- Barbaričs Slavko, Dod man savu ievainoto sirdi. - Rīga: Effata, 2002.  
- Sjunenss L. J., Karalis Boduēns - Dzīve, kas mūs uzrunā. - Rīga: Effata, 2002. 
- Bertrans Žoržs, Dzīvot slavēšanā. - Rīga: Effata, 2002.  
- Plijā Žans, Dot kā ĖēniĦa bērnam. - Rīga: Effata, 2002.  
- Plijā Žans, Lūgties kā ĖēniĦa bērnam. - Rīga: Effata, 2002.  
- Idalgo Nellija Astelli, Mana klēpja auglis. – Rīga: Effata, 2001. 

 

Zinātniski pētnieciskās darbības virziens  
- Ăimenes teoloăija. Cilvēka dzīvības ētika.  

 

Akadēmiskie kursi  
Tiek lasīti:  
- Morālteoloăija  
- Dogmatiskā teoloăija  
Sagatavošanā:  
- Speckurss morālteoloăijā  
- Izvēles kurss morālteoloăijā  
- Baznīcas sociālā mācība  

Kursa darbu vadība: aizstāvēti – 8; sagatavošanā – 2 

Bakalaura darbu vadība: aizstāvēti – 7; sagatavošanā – 4 

Profesionālās kvalifikācijas darbu vadība: 8 

Recenzijas: 7 

Darbība zinātniskās, profesionālās un sabiedriskās organizācijās  
- Latvijas KatoĜu teoloăisko izdevumu komisijā.  
- Vatikāna Radio, kopš 1999. gada.  
 
Pied a līšanās  k on fe ren cēs  ā r zemēs   
-  Un i ve rs i tāšu  p as n iedzē j u  E i r opa s  S impo z i j s  Ă i mene  E i ropā .  –  R omā ,  
La te rāna  P on t i f i kā l a j ā  Un i ve rs i tā t ē ,  2004 .  g .  2 4 . -27 .  jūn i j s .   
 
Stažēšanās (kvalif ik ācijas paaugstināšana)  
- Studiju seminārs, Mācīt teoloăiju mūsdienās. 1. Bibliskās un vēsturiski-patristiskās zinātnes. 
– Romā, La te rān a  Pon t i f i kā l a j ā  Un i ve rs i tā tē ,  200 4 .  g .  22 . -24 .  
sep t embr i s .   
 
Organizatoriskā un administratīvā darbība  
- Bibliotekārs Rīgas Teoloăijas Institūtā, kopš 1999. gada septembra.  
 
Valodas (dzimtā, svešvalodas)  
Dzimtā: latviešu  
Mutiski un rakstiski: franču, krievu, itāĜu, vācu  
Lasītprasme: poĜu, angĜu, latīĦu.  
 
2006.g. 1. jūlijs 



Pielikumi 

 85 

6. Oskars Jablonskis 
 
 
Vārds: Oskars      Adrese: Jelgavas 17, LV-3401 Liepāja 
Uzvārds: Jablonskis     Tālr.: 3480051 
Dzimšanas datums: 13.03.1968.   E-pasts: oskarop@ml.lv 
Dzimšanas vieta: Slupska (Polija) 
 
 
Izglītība: 

Augstākā 
Pāvesta Tēoloăijas Akadēmija DominikāĦu filozofiski-teoloăiskā koledža Krakovā 

(Polijā) 
Diploms Nr 3778/D/93 izsniegts 22. maijā 1993.gadā 

 
Akademiskais nosaukums un zinātniskais grāds: 

Lektors: 2004  
Teoloăijas maăistrs (Baznīcas sociālā mācība): 1993 

 
Nodarbošanās: 
 1986.-  DominikāĦu ordeĦa loceklis (no 1993. – priesteris) 

1995-1996. Rīgas Romas-katoĜu Garīgajā semināra pasniedzējs (loăika) 
 1994-1997. Rīgas Romas-katoĜu Garīgajā semināra Katehētikas Institûta 
pasniedzējs 

(loăika, liturăika) 
 1996-1999. Latvijas universitates Teologijas fakultates pasniedzejs (Katolu 
Baznicas 

katehisms, dogmatika, fundamentalteologija) 
2001-2003 Liepajas pedagogijas akademijas Kristigas etikas un ticibas macibas 

fakultates pasniedzejs (etika, Baznicas vesture, teologijas vesture) 
 2003-  RARZI lektors (loăika, liturăika, filozofija, ētika, Baznīcas vēsture) 
 
 
Publikācijas 
 Periodiski raksti liturăikas jomā avīzē “Grēcinieku piestātne” 
 Raksts par Triduum nozīmi LKSAA “Dzintars” laikrakstā 
 
 
Zinātniski pētnieciskās darbības virziens: 

Baznīcas sociālā mācība  
Liturăikā 

 Liturăijas vēsture 
 
Akadēmiskie kursi: 

Baznicas vesture - 32 stundas; 
 Dogmātika – 32 stundas;   

Etika - 32 stundas; 
Fundamentālteoloăija – 32 stundas; 
Garīgās dzīves teoloăija – 32 stundas; 
KatoĜu Baznīcas Katehisms - 48 stundas; 
Ievads filozofijā – 32 stundas; 
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 Liturăijas vēsture - 32 stundas; 
Liturăika - 32 stundas; 
Loăika - 32 stundas; 
Morālteoloăija – 32. stundas; 
Pastorālteoloăija – 32 stundas; 
Teologijas vesture - 32 stundas; 
 

 
Recenzijas: (1) 
 
 
Darbība zinātniskās, profesionālās un sabiedriskās organizācijas: 
 LKSAA “Dzintārs” Liepājas vienības kapelāns no 2000. gada 
 
 
Stažēšanās: 
 doktorantūra UKSW (Kardināla Stefāna Višinska universitāte) Polijā, Varšavā  
 
Organizatoriskā un administratīva darbība: 
 DominikāĦu ordeĦa Baltijas valstu ăenerālvikariāta laju promotors (atbildīgais) 
 
Valodas: 
 poĜu (dzimta), latviešu, krievu, angĜu, latīĦu 
 
 
2006.g. 1. jūlijs 
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7. Juris Jalinskis 
 
Vārds: Juris 
Uzvārds: Jalinskis 
Dzimšanas datums: 26. 12. 1967.  
Dzimšanas vieta: Rīga  
Adrese: KatoĜu iela 16. 
Tālr., fakss: 9421330 
E-pasts: iusjuris@one.lv 
 
Izglītība – Pontificia Universitas Sanctae Crucis. (Romā) 
Akademiskais nosaukums: lektors (2003), docents (2005) 
Zinātniskais grāds  - Doctor in iure canonico (2002). 
Nodarbošanās – Docents RARZI. 
 
Zinātniska publikācija – La posizione giuridica del minore nel Diritto Canonico. 
L’iniziazione 
cristiana del minorenne. Roma 2002. 
Citas publikācijas – atsevišėi raksti žurnālos „Ejiet un māciet”; „ Teātra vēstnesis”. 
 
Zinātniski pētnieciskās darbības virziens – Nederīgi noslēgtās laulības Baznīcas tiesas 
praksē. 
Akadēmiskie kursi – Kanonisko tiesību kodekss.  
Darbība zinātniskās, profesionālās un sabiedriskās organizācijās – Latvijas Starpdiecēžu 
tiesa; Canon Law Society of America; Kustība „ Laulāto tikšanās”. 
Piedalīšanās konferencēs ārzemēs - Pontifikālā Laterāna Universitāte. Konference, kas tika 
veltīta Pāvesta JāĦa Pāvila II 25 gadu Pontifikātam, Roma 2003. 
Stažēšanās (kvalifikācijas paaugstināšana) – īslaicīga stažēšanās KatoĜu Baznīcas tiesā – 
Itālij ā, Polijā, ASV; Corso speciale sulle questioni del matrimonio rato et non consumato,  
Citta 
del Vaticano. 
Valodas (dzimtā, svešvalodas) – latviešu, krievu, itāĜu, poĜu, latīĦu, angĜu. 
 
2006.g. 1. jūlijs 



Pielikumi 

 88 

8. Paskals Marija Jerumanis 
 
Vārds: Paskals Marija 
Uzvārds: JERUMANIS  
Dzimšanas datums: 09.05.1960 
Dzimšanas vieta: Luvenā (Leuven), BeĜăijā 
Adrese: KatoĜu iela, 16, LV 1003 Rīga 
Tālr.: +371 7222360, 7223598 
Fakss: +371 7205016 
E-pasts: pmj@catholic.lv 
 
Izglītība: 

 
1) 1965-1972 – pamatskola: Virgo Sapiens licejā, Ēverlejā (Heverlée), BeĜăijā. 
2) 1972-1978 – vidusskola: Notre-Dame koledžā, latīĦu un matemātikas nodaĜā, 

Basvāvrā (Basse-Wavre), BeĜăijā. 
3) 1978-1983 – Civilinženiera studijas: Luvenas katoliskās universitātes Pielietoto 

zinātĦu fakultātē (Faculté des Sciences appliquées de l’Université catholique de 
Louvain), BeĜăijā. 

4) 1980-1981 – Filozofijas studijas bakalaura programmā: Luvenas katoliskās 
universitātes Augstākajā filozofijas institūtā (Institut supérieur de philosophie de 
l’Université catholique de Louvain), BeĜăijā. 

5) 1983-1985 – Teoloăijas studijas bakalaura programmā: Luvenas katoliskās 
universitātes Teoloăijas fakultātē (Faculté de Théologie de l’Université catholique de 
Louvain), BeĜăijā: 

6) 1987-1990 – Teoloăijas studijas maăistratūrā: Frīburgas universitātes Teoloăijas 
fakultātē (Faculé de théologie de l’Université de Fribourg), Šveicē.   

 
Zinātniskie grādi: 
 

1) Civilinženiera grāds elektrībā (maăistrs): 1983. gada 30. jūnijā, Luvenas katoliskās 
universitātes Pielietoto zinātĦu fakultātē (Faculté des Sciences appliquées de 
l’Université catholique de Louvain), BeĜăijā pēc diplomdarba aizstāvēšanas par tematu 
MikroviĜĦu frekvences pārvēršana  ("Conversion de fréquence micro-onde"). 

2) Licenciāts (maăistrs) teoloăij ā: 1990. gada 7. martā, Frīburgas universitātes 
Teoloăijas 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 teoloăij ā : 1995. gada 6. februārī, Frīburgas universitātes Teoloăijas 
fakultātē (Faculé de théologie de l’Université de Fribourg), Šveicē pēc disertācijas 
aizstāvēšanas par tematu Vienotības ar Dievu īstenošana –  ticēt, dzīvot un palikt  svētā 
JāĦa evaĦăēlij ā ("Réaliser la communion avec Dieu. Croire, vivre et demeurer dans 
l'évangile selon S. Jean"). 

 
Akadēmiskie nosaukumi: 

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

Dame de Vie agrégé à la Faculté Teresianum). 
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2) No 1998. gada 10. decembra  līdz 2003. gada jūnijam: Asociētais profesors Notre-
Dame de Vie Teoloăijas augstskolā (Studium de Notre-Dame de Vie agrégé à la 
Faculté Teresianum). 

3) 1992-1999: Lektors Rīgas Romas katoĜu metropolijas garīgajā seminārā un 
Katehētikas institūtā. 

4) Sākot ar 2000.g.: Docents Laterāna pontifikālās universitātes filiālēs Rīgas teoloăijas 
institūtā un Rīgas augstākajā Reliăijas zinātĦu institūtā. 

5) No 2000.g. – 2004. gada Docents Laterāna pontifikālās universitātes filāles Rīgas 
augstākajā Reliăijas zinātĦu institūtā un sākot ar 2005. gada janvāri – Profesors. 

 
Nodarbošanās un administratīvā darbība: 

 
1) RARZI direktors; 
2) Nodibinājuma “LPU filāle RARZI” Valdes priekšsēdētājs; 
3) RARZI 2. līmeĦa profesionālās izglītības programmas studiju direktors; 
4) KatoĜu teoloăisko izdevumu komisijas priekšsēdētajs; 
5) Teoloăiski izglītojoša žurnāla Ejiet un māciet galvenais redaktors; 
6) Jēkaba katedrāles vikārs; 
7) Rīgas katoĜu ăimnāzijas Arhibīskapa padomes loceklis. 

 
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 JāĦa evaĦăēlija gaismā” // Ejiet un māciet 15 (1996), 23.-
31.lpp. 

6) “Sekošana Jēzum sv. JāĦa evaĦăēlija 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 BoĜeslavs Sloskāns – Labā Gana attēls” // Ejiet un māciet 31 (2002), 29.-

38.lpp. 
10) “EvaĦăēlija patiesības sludināšana plurālistiskajā sabiedrībā” // Ejiet un māciet 34 

(2003), 108.-118.lpp. vai CeĜš 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, JāĦa evaĦăēlija gaismā” // kopdarbs, Baznīca 21. 

gadsimtā (starptautiska zinātniska konference teoloăijā 2004.g. 28.-29.maijā – Ejiet un 
māciet speciālizdevums). – Rīga: Rīgas metropolijas Romas katoĜu garīgais seminārs, 
2005. 
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Mācību literatūra: 
 
1) Katehēze. – Rīga: izd. Rīgas metropolijas Romas katoĜu kūrija, 1991, 95 lpp. 
2) Vecās derības grāmatas, I un II daĜa. – Rīga: izd. Rīgas metropolijas Romas katoĜu 

garīgais seminārs, 1996, 32 lpp. 
3) Gudrības, Dzeju un Praviešu grāmatas, Vecās derības III un IV daĜa. – Rīga: izd. 

Rīgas metropolijas Romas katoĜu garīgais seminārs,  1997, 32 lpp. 
4) Svētā Lūkasa evaĦăēlijs. – Rīga: izd. Rīgas metropolijas Romas katoĜu garīgais 

seminārs, 1996, 21 lpp. 
5) Vēstule romiešiem. – Rīga: izd. Rīgas metropolijas Romas katoĜu garīgais seminārs, 

1997, 41 lpp. 
 

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

Rīgas metropolijas Romas katoĜu 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 – neizsmeĜams noslēpums” // Ejiet un māciet 33 (2002), 4.-6.lpp. 
8) “Dzimstības regulēšanas jautājums cilvēka cieĦas 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 – JāĦa 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.jūlij ā), 2.lpp. 
17)  “Godināmais bīskaps BoĜeslavs 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 katoĜu kūrija, 2003, 61 lpp. 
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Zinātniski pētnieciskās darbības virzieni: 
 

1) Svētā JāĦa evaĦăēlija ekseăēze; 
2) Jaunās Derības tulkošana; 
3) Baznīcas sociālā mācība. 
 

Akadēmiskie kursi: 
 
Sagatavotie un nolasītie kursi latviski: 

1) Ievads Bībeles ekseăēzē: 2 krp. (ievads interpretācijā, Bībeles kultūrvide un IzraēĜa 
vēsture) 

2) Jaunās Derības ekseăēze: 6 krp. (ievads JD grāmatas un JD ekseăēze – Lk, JĦ, Atkl, 
Rm, Atkl) 

3) Bibliskā ekseăēže: 6 krp. (2. līmeĦa prof. izglītības programmai) 
4) Ievads Bībeles teoloăijā: 2 krp. 
5) Baznīcas sociālā mācība: 2 krp. 
6) Studiju seminārs Bībeles ekseăēzē: 2 krp. 

 
Sagatavotie kursi: 

1) Svētie Raksti kā teoloăijas 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 kristoloăija: 2 krp. 
5) Bibliskā Trīsvienības teoloăija: 2 krp. 
6) Ievads JāĦa EvaĦăēlij ā: 2 krp. 
7) Izšėiršana JāĦa atklāsmes grāmatas gaismā: 2 krp. 
8) Sekošana Jēzum JāĦa evaĦăēlija 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 Teoloăijas Institūtā), 10 (Notre-Dame de 
Vie Teoloăijas augstskolā) 

2) Bakalaura darbu vadība: 9 aizstāvēti un 2 sagatavošanā 
3) Profesionālās kvalifikācijas darbu vadība: 1 aizstāvēts (Liepājas pedagoăijas 

akadēmijā) un 1 sagatavošanā. 
4) Maăistra darbu vadība: 2 aizstāvēti Notre-Dame de Vie Teoloăijas augstskolā 
5) Oponenta recenzijas: 1 (maăistra darbam), 7 (bakalaura darbam) un 1 profesionālās 

kvalifikācijas darbam  
 

Darbība zinātniskās organizācijās: 
 

1) Kopš 1997. gada Francijas katoĜu ekseăētu asociācijas (ACFEB) loceklis. 
2) KatoĜu pārstāvis LBB ekumēmiskā Bībeles tulkojuma komisijā. 
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Piedališanās 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 teoloăijā 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 Teoloăijas fakultātes studiju seminārs docētājiem 
Romā par tematu “Insegnare la teologia oggi” (2004.gada 22.-24.septembrī). 

 
 
Valodas: 
 

1) Dzimtā: latviešu 
2) Svešvalodas: franču, vācu, angĜu, itāĜu, nīderlandiešu 
3) Senās valodas: latīĦu, sengrieėu, senebreju, bibliskā aramiešu 

 
2006.g. 1. jūlijs 
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9. Skaidrīte Kalvāne 

Vārds: Skaidr īte Adrese: Klostera iela 19 
Uzvārds: Kalv āne Tālr., fakss: 7225844   
Dzimšanas datums: 03.01.1967. E-pasts: klara@manete-in-me.org 
Dzimšanas vieta: Rēzeknes rajona ViĜāni 
 
 
Izgl īt ība 

Latvijas Universitāte, Filoloăijas fakultāte, studente 
                                                                                      1985-1991 
Latvijas Universitāte, Filoloăijas fakultāte, doktorantūra 
                                                                                      1992-1996 
Latvijas Universitāte, Teoloăijas fakultāte, 
studijas ētikas un reliăijas skolotāja kvalifikācijas iegūšanai 
                                                                                      2000-2002 

 
Akadēmiskais nosaukums un zinātniskais grāds : Asoc. Prof. (2005), Filoloăijas 

doktore (Dr. Philol.); dipl. nr. 00387, izd. 1997. gadā. 
 
Nodarbošanās 

1) Latviešu valodas un literatūras skolotāja Rēzeknes rajona Dricānu vidusskolā 
                                                                                                               1988-1995 
2) Rēzeknes augstskolas Humanitārās fakultātes lektore kursā 
„Latviešu pirmsnacionālās un nacionālās literatūras vēstures sākuma posms” 
                                                                                                               1991-1994 
3) Latviešu valodas un literatūras, un ētikas skolotāja Līvānu ăimnāzijā 
                                                                                                               1998-2003 
4) Lektore Rīgas Teoloăijas institūtā sākot ar 1998. gada 1. septembri 
5) Lektore Rīgas Augstākajā Reliăijas ZinātĦu institūtā sākot ar  
                                                                                              2003. gada 1. oktobri 
6) Asoc. Profesore RARZI, kopš 2005. gada. 

Zin ātniskās publikācijas 
1) Garīgo dziesmu fenomens Latgalē 18.un 19.gadsimtā // Latgaliešu literatūras un 
literārās (rakstu) valodas problēmas. Zinātniskās konferences materiāli. – Rēzekne, 
1996. – 3.-12. lpp. 
2) Katoliskās literatūras sākumi Latgalē // Latviešu grāmata un bibliotēka. Materiālu 
krājums 1. – Rīga, 2000. – 254.-263. lpp. 
3) Latgale: tautiskais un katoliskais // CeĜš. – Rīga: LU Teoloăijas fak. izdevniecība, 
2005. – Nr. 56. – 167.-173. lpp. 
4) Atsevišėu kultūru nozīme katoliskajā Baznīcā 21. gadsimtā // Ejiet un Māciet 
speciālizlaidums. – Laterāna Pontifikālās Universitātes filiāles Rīgas Teoloăijas Institūts 
un Rīgas Augstākais Reliăijas ZinātĦu Institūts, 2005. – 207.-213. lpp.  

 
 
Citas publikācijas 

PaĜāvībā uz Dieva apredzību un gādību // KatoĜu kalendārs 1997. – R.: Rīgas 
metropolijas katoĜu kūrijas izdevums, 1996. – 48.-55.lpp.  
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Pedagoăija – saskatīt Jēzu katrā // KatoĜu kalendārs 2003. – R.: Rīgas metropolijas 
katoĜu kūrijas izdevums, 2002. – 98.-104.lpp. 

Wie die Frauen im Urchristentum // Frauen gestalten in Osteuropa. – Renovabis 
Themenheft 2002, S. 6-8 

 

Zinātniski pētnieciskās darbības virziens : pedagoăijas vēsture; 
kultūrvēsture 

  

Akadēmiskie kursi: Vispārīgā pedagoăija, skolu didaktika, audzināšanas 
teorija un metodika, izglītības filozofija un pedagoăiskās domas vēsture, 
Latvijas kultūras vēsture, kultūras vēsture, latviešu valoda. 

Recenzija – viena  

Darbība zinātniskās, profesionālās un sabiedriskās organizācijās 
Nabadzīgā Bērna Jēzus māsu kongregācijas māsa,  
S/O „Letonikas fonds” 

  
 
Valodas (dzimtā, svešvalodas) 

latviešu – dzimtā, 
angĜu – labi,  
vācu – labi, 
krievu – labi 

 
 
2006.g. 1. jūlijs 
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10. Māra Kiope 
 
 
Vārds: Māra 
Uzvārds: Kiope 
Personas kods: 310763-10403 
Dzimšanas datums: 31.07.1963 
Dzimšanas vieta: Rīga 
Adrese: Lokomotīves iela 80-18, Rīga, LV-1057 
Tālr. 7267810, 8703843  
E-pasts: marakiope@parks.lv 

 
Izglītība 
 

1) LU Filozofijas doktorantūra  (studente no 28.10.2004) 
2) Humanitāro zinātĦu maăistra grāds filozofijā, Latvijas Universitāte, 2004 
3) Bacl. Sc. Rel., kvalifikācija “ticības mācības, ētikas un filozofijas skolotājs” 
4) Laterāna Pontifikālās Universitātes filiāle Rīgas Augstākais Reliăijas ZinātĦu 

institūts  2001 
5) Speciālista diploms “Filozofs, filozofijas pasniedzējs”, Latvijas Valsts Universitāte, 

1986 
6) Rīgas 72. vidusskola, Rīga,1981 
 

Akadēmiskais nosaukums un zinātniskais grāds : lektore RARZI ; mag. philo. 
 
Darba pieredze 
 

Rīgas pilsētas kultūras pārvaldes  
Kultūras un atpūtas parka reklāmas 
un socioloăisko pētījumu daĜa                         kultūras socioloăe 1985-1987  
Projekta vadība: Rīgas izpildkomitejas  
socioloăiskais pētījums 
“Maskavas rajona iedzīvotāju priekšstati par morāles vērtībām”                 1986-1987 
 
Laikraksta “Padomju Jaunatne” 
redakcija korespondente 
  politikas nodaĜas vadītāja 1988-1990 
Starptautiskā folkloras festivāla 
 “Baltica’88” speciālizdevuma redakcija

 līdzredaktore,tulks 1988 
Dziesmu svētku avīzes redakcija līdzredaktore 1990 
Vides Aizsardzības Kluba 
nedēĜraksta “Elpa” redakcija korespondente, redaktore 1990-1992 
Kristīgās avīzes “SOLIS” 
redakcija redaktora vietniece 1992-2000 
  
 
Līdzdalība citos projektos 
Romas pāvesta JāĦa Pāvila II vizītes Latvijā informatīvais nodrošinājums 
LR Saeimas preses centram  1993 
Latvijas Televīzijas  
izglītojošo programmu daĜa      redaktore 1995-1996 
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Eiropas Kristīgo televīzijas programmu festivāla Bakstonā, Anglijā  
konkursa LTV dokumentālās filmas 
 “Aglona-the Holy place in the World” l īdzproducente  05.1995 
 
Laterāna Pontifikālās Universitātes 
fili āle Rīgas Augstākais Reliăijas  
ZinātĦu Institūts                                     filozofijas lektore                          1996- 
 
Latvijas Kultūras Akadēmija reliăijas socioloăijas lektore 1997 
Laterāna Pontifikālās Universitātes 
Rīgas ARZI atbildīgā par akreditāciju 1997-2002 
Latvijas Baznīcas delegācijas speciālizdevuma Eiropas Ekumēniskajai  
asamblejai Grācā, Austrijā                 redaktore 1997 
Katoliskās Baznīcas žurnāla 
 “Krustcelēs” redakcija redaktore 2000-2001 
Laterāna Pontifikālās Universitātes 
Rīgas ARZI Padome sekretāre 2000-2002 
Alberta koledŃa filozofijas lektore 2002- 
Katoliskās Baznīcas gadagrāmata 
“KatoĜu kalendārs” redaktore 2002- 
 

 
Publikācijas 
 
1. Filozofijas un teoloăijas attiecības XX gs. beigās un XXI gs. sākumā. Problēmas 

analīze pāvesta JāĦa Pāvila II enciklikā “Fides et Ratio”un secinājumu izmantošana 
filozofijas mācīšanā. Diplomdarbs – Rīga, LPU RARZI, 2001, 140 lpp. 

2. Patiesības pieredzes iespējamība sv. Akvīnas Toma integrālantropoloăiskajā 
filozofijā un H.G. Gadamera hermeneitikā. Filozofijas maăistra darbs. - R., LU, 
2004,158 lpp 

 
Raksti recenzētos izdevumos 
 

1. “Kirkegors: mīlestības fenomenoloăijas komunicēšanas 
mēăinājums”// publicēts : FSI un Dānijas Kultūras institūta starptautiskā zinātniskā 
konference “Eksistence un komunikācija. Tēzes.”- R., FSI, 2003, 20-21 lpp. 

2. “Kirkegors: mīlestības komunicēšanas mēăinājums”// Iesniegts 
publicēšanai: LU Zinâtniskie Raksti, 8 lpp. 

3. “Cilvēces vienības problēma globalizācijas perspektīvā” // Iesniegts 
publicēšanai: DPU starptautiskās konferences “Globalizācija un kultūra”, 
Daugavpils, 2003. g. 5. decembris materiālu krājums  

4.  “Misija reliăijā un dzejā, sevišėi O. Vācieša izpratnē”// Iesniegts 
publicēšanai: Cilvēka brīvība. Cilvēka balss. Starptautiskās zinātniskās konferences, 
veltītas  O. Vācieša 70. dzimšanas dienai rakstu krājums - R., O. Vācieša muzejs un 
fonds, 2004. g. decembris, 20 lpp. 

5. “Patiesības pieredzes iespējamība valodā: jauns sv. Akvīnas Toma 
filozofijas pavērsiens”// Laterāna Pontifikālās Universitātes filiāĜu RTI un RARZI 
institūta žurnāls “Ejiet un māciet” - R., LPU  RTI, II/ 2004 (37), 144-160. lpp. 

6. ”Patiesības pieredzes iespējamība valodiskumā”// Iesniegts 
publicēšanai: FSI zinātnisko rakstu krājums “Reliăiski Filozofiskie Raksti”, VIII 
laidiens - R., FSI, 2004. g. decembris, 30 lpp. 

7. “Dzīves teātris un visa esošā gals”// Kulturoloăisks žurnāls Kentaurs 
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XXI, Nr. 35, 2004. g. decembris, 18-25. lpp.) 
 

 
Populārzinātniskas publikācijas 
 

1. “Rīdzinieks Kants’’// Karogs, nr.5, 2004, 224-226. lpp. 
2. “Saruna ar Latvijas Universitātes pirmo rektoru profesoru Ernestu 

Felsbergu”// Profesors Ernests Felsbergs. Dzīve un darbs. - R., 
Latvijas Universitāte, 2004, 37.-43. lpp. 

3. ”Vai atkal dosimies iekšējā trimdā?” Jautājums pēc Paula Dāles 
115.dzimšanas dienas svinībām // Karogs, nr.10, 220-222. lpp. 

4.  “Jautruma svinības” F. Nīčem - 160 // Karogs, nr. 11, 2004, 208-
210. lpp. 

5. « Filozofijas diena Latvijā » // Karogs, nr. 1, 2005, 208-210. lpp.                    
 

Citas publikācijas 
 

1. “Daži tradicionālās reliăijas un kultūras dialoga aspekti XXI gs. sākuma Eiropā”// 
Eiropas dialogi 2 – Rīga, Eiropas Komisijas Delegācija Latvijā, 2002.,48.-54. lpp. 

2. “Par sēĦu un zīdtārpiĦu atšėirību.” Recenzija par N. Ikstenas grāmatu “ZīdtārpiĦu 
musināšana”. 

3. “Vai kultūrai izdotais lats atmaksājas?// Karogs, nr. 2, 2004, 213-215. lpp.  // Karogs, 
R., 2003, Nr.5. 

Piedalīšanās konferencēs  
  
ASV USIS projekts “Environmental situation in the Baltic States” 
(Vašingtona, Sanfrancisko, Orlando, ĥujorka, Tallina) 1992 
(uzstāšanās nav publicētas) 
WACC (World Asociation for Christian Communication) pasaules kongress 
Metepeka, Meksika    
Referāts darba grupā “Komunikācija un reliăija” (nav publicēts) 10.1995 
  
Zviedrijas Baznīcu padomes starptautiskā konference  
“The Church and Environment”,  
Referāts “Development of the society  
from the Oppresion towards the Democracy” 
Tallina, Igaunija  04.1997 
(referāts publicēts Starptautiskās ekumeniskās asamblejas Grācā, 1997. g. jūnijā, 
speciālizdevumā “My way is Love”) 
Katolisko Sieviešu Apvienības starptautiskā konference 
(priekšlasījums darba grupā, nav publicēts)                            Prāgā  04.1997 
 
                         
 Starptautiskas konferences vai kongresi 
 
1. FSI un Dānijas Kultūras institūta starptautiskā zinātniskā konference 
“Eksistence un komunikācija. Sērenam Kirkegoram – 190” , Rīga 06.05.2003 
( Referāts “Kirkegors: mīlestības komunicēšanas mēăinājums” ) 
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2. Starptautiskā konference “Globalizācija un kultūra”, Daugavpils, 2003. g. 5. decembris 
Referāts “Cilvēces vienības problēma globalizācijas perspektīvā” // Iesniegts publicēšanai  
 
3. Cilvēka brīvība. Cilvēka balss. Starptautiskā zinātniskā konference, veltīta  O. Vācieša 70. 
dzimšanas dienai, Rīga, 2003. gada 12.-13. novembris 
Referāts “Misija reliăijā un dzejā, sevišėi O. Vācieša izpratnē”// Iesniegts publicēšanai. 
 
4. Starptautiska zinātniskā konference “Imanuelam Kantam -280”, Rīga, 2004.g. 22.-23. 
aprīlis 
Referāts “Dzīves teātris un visa esošā gals”. 
 
5. Starptautiska zinātniskā konference “Nīčem - 160”, Rīga, 2004.g. 15.-16. oktobris 
Referāts “Darba “Jautrā zinātne” 21. fragments: “Pašaizliedzības tikuma slavinājums”” 
(nav publicēts) 
 
Vietējas konferences vai kongresi 
 

Rīgas Garīgā Semināra Katehētikas institūta konference  
“Laika zīmes. Latvija. un mēs”, darba grupas vadītāja,   23.03.2000 
 
Eiropas Dialogi,  20.12. 2001 
Referāts “Daži tradicionālās reliăijas un kultūras dialoga aspekti XXI gs. sākuma 
Eiropā” 
 
Zinātniskā konference “Filosofija pret vardarbību”, Rīga, LU VFF, 2004.g. 16.-
17.decembris. 
Referāts “Vardarbības pret filosofiju bezsspēcība”. 
 
Cits 
 
Referāts “Eiropas nākotnes garīgie pamati”  
Rīgas raj. bibliotekāru konferencē, 17.04.2003 

 
 
 
Zinātniski pētnieciskais virziens:  
         viduslaiku filozofija un sv. Akvīnas Toms; reliăijas filkozofija  
 
Akadēmiskie kursi 
 
 Praktiskā filozofija               2 KRP 
 Ētika               4 
 Ētikas mācīšanas metodoloăija  2 
 Gnozeoloăija               2 
 Reliăijas filozofija               2 
 Reliăijas socioloăija               2 
         Viduslaiku filozofijas vēsture     2 
         Ievads filozofijā               2 
         Filozofiskā antropoloăija            2 
         Filozofijas vēsture                      4 
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Kvalifik ācijas celšana ārzemju vai Latvijas augstskolās un pētniecības iestādēs 
 
Studijas multikulturālisma socioloăijā Adelaides un Flindera universitātēs  
Adelaidē, Austrālij ā                                                            10.1991-01.1992 
Nolasīta lekcija akadēmiskajai publikai Baltijas foruma ietvaros    18.12.1991 
Cits 
Individuāls studiju brauciens uz KauĦas Vītauta Diža universitāti   2004 

 
 
Starptautisko vai Latvijas zinātnisko, akadēmisko vai mākslas nozaru apvienību, 
biedrību biedrs 
 Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas  
 ISEC Ētikas programmas komisijas locekle 1996 
 Ētikas pedagogu asociācijas valdes locekle 1999-2001 
  

 Cits 
 
LU 62. Zinātniskās konferences filozofijas nozarē  
darba grupu koordinatore                                                             2004. g. februāris 
LU filozofu e-žurnāla “Publiskās lietas” izpildredaktore            2004 
FAF projekta “XX gadsimta filozofu idejas Latvijā.  
Mišela Fuko lasījumi” vadītāja                                                    2004 

 
 

Valodas: latviešu (mātes val.), krievu, angĜu. 
 
 
 
2006.g. 1. jūlijs 
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11. Pauls KĜaviĦš 
 

Vārds: Pauls 
Uzvārds: K ĜaviĦš 
Dzimšanas datums: 15.06.1972 
Dzimšanas vieta: Rīga. 
Adrese: Garīgais seminārs, KatoĜu ielā 16, LV-1003, Rīga 
Tālr., fakss: 7 224757; 7 820278  
E-pasts: prefekts@one.lv 

 
Izgl īt ība:  
Rīgas metropolijas Romas KatoĜu Garīgais seminārs    1990-1994 
Kolumbas (ASV, OH) Pontifikālā koledža Josephinum    1994-1996 
Amerikas KatoĜu Universitāte, Wash. DC      1996-2001 
 
Zinātniskie grādi:   
Licenciāta grāds sistemātiskajā teoloăijā –  
 Amerikas KatoĜu Universitāte, Wash. DC      1998 
Doktora grāds sistemātiskajā teoloăijā – 
 Amerikas KatoĜu Universitāte, Wash. DC     2001 
 
Akadēmiskais nosaukums: docents (2005) 
 
Nodarbošanās:  
- Laterāna Pontifikālās Univeristātes filiāle 
 Rīgas Augstākais Reliăijas ZinātĦu Institūts: lektors (2001-2005); docents (2005-) 
- Laterāna Pontifikalās Univeristātes filiāle 
 Rīgas Teoloăijas Institūts: direktors; docents (2001-) 

  
Zin ātniskās publikācijas:  

- Ticība un prāts // Ejiet un māciet 15, 59.-63.lpp. 
- Kristocentrisms JāĦa Pāvila II enciklikās, // Ejiet un māciet 33, 55.-66.lpp. 
- Priesterības noslēpuma apcere, // Ejiet un māciet 31, 22.-29.lpp. 
- Sv. Akvīnas Toma Teoloăijas Summa, // Ejiet un māciet 34, 96.-108.lpp. 
- Pāvesta Kalpojums, // Ejiet un māciet 35, 46.-55.lpp. 
- JāĦa Pāvila II marioloăija, // Ejiet un māciet 35, 119.-131.lpp. 
- Ciešanu dziĜā nozīme – pārskats par JāĦa 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 // KatoĜu Dzeive 6 (1993), 17.-22.lpp. 
- Baznīcas prakse ir saskaĦā ar Sv. Rakstu mācību // KatoĜu kalendārs 1994, 256.-

258.lpp. 
- Jubilejas gadu vēsture // KatoĜu kalendārs 2000, 20.-23.lpp. 
- Jānis Pavils II un Lielā Jubileja // KatoĜu kalendārs 2000, 23.-25.lpp. 
- Ăimenes aizsardzība un Apvienoto Nāciju organizācija // KatoĜu kalendārs 2000, 51.-

55.lpp. 
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- Kristus Baznīca un Romas Katoliskā Baznīca: ‘subsistit in’ nozīme – Referāts 
Starptautiskajā zinātniskajā konferencē teoloăijā „Baznīca XXI gadsimtā” // Ejiet un 
māciet, speciālizdevums (2005), 107.-127.lpp. 

 
Grāmatu recenzijas:  

- Ringolds Balodis, Baznīcas Tiesības. Rīga: Reliăijas Brīvības Asociācija, 2002.g. 727 
„Ejiet un māciet”, 33, 83.-90.lpp. 

- SvētceĜnieka piezīmes. Ignācija Lojolas autobiogrāfija. Rīga. Kristīgās dzīves institūts, 
2002., 96.lpp. 

- Hanss Kings, KatoĜu Baznīca: īsa vēsture – Rīga; Atēna, 2003, 223 „Ejiet un māciet”, 
36, 125-139. 

 

Zinātniski pētnieciskās darbības virziens: Dogmātiskā teoloăija 
 
Akadēmiskie kursi (kādus lasa, kādi tiek gatavoti): -  

Dogmātiskā teoloăija - 64 kontaktstundas 
Dogmātiskā teoloăija - 256 kontaktstundas 
Fundamentālteoloăija – 16 kontaktstundas   

    
Kursa darbu vadība (aizstāvēti, sagatavošanā) (Norādiet skaitu) 
 
Bakalaura darbu vadība - 6 

 
Darbība zinātniskās, profesionālās un sabiedriskās organizācijās:  
- Ārzemju Dienesta Institūtā Ārlingtonā darba grupas dalībnieks: 1997-2000 
- Rīgas Metropolijas tiesa, Taisnīguma veicinātājs laulību spēkā esamības izskatīšanas 
procesos. 
 
 
Valodas  - latviešu (dzimtā), krievu, angĜu, vācu, poĜu, latīĦu, itāĜu. 
 
2006.g. 1. jūlijs 
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12. Andris Kravalis 
 

Vārds: ANDRIS 
Uzvārds: KRAVALIS 
p.k. - 110667-10317 
Dzimšanas datums: 11.06.1967 
Dzimšanas vieta: Gulbenes raj., BeĜavas ciems, Rožlejas  
Latvija 
 
 
 

Adrese:  KatoĜu iela 16, 
  Rīga, LV-1003  
Tālr., fakss: 7 213898 mob. 9497000  
E-pasts: krandris@catholic.lv; krandris@one.lv 
 

 
Izgl īt ība: 
- Gulbenes raj. BeĜavas ciema Ozolkalna pamatskola     1975-1983 
- Gulbenes 1. vidusskola     1983-1984 
- Rēzeknes Mūzikas koledža     1984-1987 
- Rīgas Metropoloijas Romas katoĜu Garīgais seminārs    1989-1993 
- Pontifikālajai Teoloăijas fakultātei „Teresianum” afiliētais Teoloăijas institūts  
Studium Notre Dame de Vie, Francija     1993-1999 
   
Akadēmiskie nosaukumi  un zinātniskie grādi:  lektors 
- Profesionālās izglītības diploms muzikālajā pedagoăij ā (izpildītājs, 
orėestra diriăents)         1987 
- Bakalaura grāds teoloăij ā – Pontifikālajai Teoloăijas fakultātei „Teresianum”  

afiliētais Teoloăijas institūts Studium Notre Dame de Vie, Francija  1998 
 - Licenciāta grāds teoloăij ā – Pontifikālā Teoloăijas fakultāte „Teresianum”  1999 
 
Nodarbošanās:  

- Pedagoăiskās prakses ietvaros mūzikas skolotājs Rēzeknes 4.vidusskolā 1984-1987 
-  Armijā apgūtā specialitāte - helihopteru radio mehāniėis,  
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 Reliăijas ZinātĦu Institūts  lektors   1999- 
- Laterāna Pontifikalās Univeristātes filiāle 
Rīgas Teoloăijas Institūts     lektors   1999- 
- Rīgas metropolijas Romas katoĜu garīgais seminārs garīgais tēvs  2001- 

 
Publik ācijas: žurnālā „Christianos”, izdevumos: „Ejiet un māciet”, „KatoĜu Baznīcas 
Vēstnesis” , „Tikšanās”, „Mieram tuvu” 
 
Zinātniski pētnieciskās darbības virziens: garīgās dzīves teoloăija 
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Akadēmiskie kursi:  
Garīgās dzīves teoloăija  
Vatikāna II koncils  
Ievads Svētajos Rakstos 
Pastorālteoloăija 

    
Kursa darbu vadība – 20 darbi 
 
Bakalaura darbu vadība – 10 darbi - RTI, RARZI, LU Teoloăijas fakultātē 
 
Recenzijas – apmēram 15.  
 
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 (kvalifik ācijas paaugstināšana) – 
- Francijas draudzēs (Sanarijas pilsētā), Milānā,  
- Jauniešu dienu organizācija Parīzē, Romā, Toronto, Ėelnē 
- Tikšanās un konference EvaĦăeliski Luteriskās Baznīcas „Meinarda brālībā” 
- Atbildīgais par jauniešu darbu, studentu kapelāns Vidzemes diecēzē  1999- 
- Draudžu evaĦăelizācijas šūniĦu kustības atbildīgais    2000-2003 
- Kustības Laulāto tikšanās atbildīgais      2002- 
 
Organizatoriskā un administratīvā darbība -  
- Daudzu rekolekciju un svētceĜojumu organizēšana 
- Latvijas katoĜu Baznīcas informācijas centra vadītājs    2003- 
- Laju konferences organizācijas komitejas koordinators    2004- 
- Teoloăiskais konsultants žurnālā „Tikšanās” un izdevumā „Mieram tuvu”. 
 
Prasmes: iemaĦas darbā ar datoru, atbildīgais par katoĜu Baznīcas interneta mājas lapu. A, B, 
C kategorijas autovadītāja apliecība, stāžs no 1987. gada. 
 
Valodas - latviešu (dzimtā), vācu, franču, latīĦu, poĜu, krievu, angĜu, itāĜu. 
 
2006.g. 1. jūlijs 
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13. Artūrs Krištapovi čs 
 

Vārds: Arturs  Adrese: KatoĜu 16, Rīga. 
Uzvārds: Krištapovičs Tālr., fakss: 7223086 
Dzimšanas datums: 1971.g. 18.X. E-pasts:kristapart@one.lv 
Dzimšanas vieta Jūrmala. 
 
Izgl īt ība: Latvijas Universitāte, vēstures un filozofijas fakultāte, vēstures 
maăistrs 
 
Zinātniskais grāds:  Mag.hist. 

 
Nodarbošanās un akadēmiskais nosaukums: Lektors RARZI 
 
Zinātniska publikācija: “Jānis Pāvils II un Latvija” // Ejiet un māciet, 2/2003. 
Grāmatu recenzijas:  

- Daniels Anžs, “Ievainotais gans”. Rīga: 2001 // Ejiet un māciet, 1/2001. 
- Bīskaps Jānis Cakuls, “Latvijas Romas katoĜu Baznīcas vēstures materiāli”. XX 

gadsimts”. Rīga: 2001 // Ejiet un māciet, 2/2002. 
- Māte Terēze no Kalkutas, Brālis Rožē no Tezē, “Lūgšana, avota svaigums”. 

Rīga: 2002 // Ejiet un māciet, 3/2002. 
- Jānis Broks, “Katolicisms Latvijā 800 gados”. Rīga: 2002 // Ejiet un māciet, 

1/2003. 

Zinātniski pētnieciskās darbības virziens: Baznīcas vēstures izpēte. 

Akadēmiskie kursi: Vispārējā Baznīcas vēsture 

Bakalaura darbu vadība: 1 

Profesionālās kvalifikācijas darbu vadība: 3 

Recenzijas: 3 

  
Valodas: latviešu, krievu, poĜu, angĜu. 
 
 
2006.g. 1. jūlijs 
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14. Inese Mičule 

Vārds:Inese Adrese: Jūrmalas gatve 1b/3–58, Rīga 
Uzvārds:MI ČULE  Tālr.: 7470134 
Dzimšanas datums: 20.09.1971. E-pasts: inesemicule@hotmail.com 
Dzimšanas vieta: Jēkabpils, Latvija 
Izgl īt ība: 
 

- Izgl īt ības zinātĦu maăistra grāds iegūts 1999. gadā. Maăistra darba 
nosaukums ir “Komunikatīvās kompetences veidošana ar mutiskās 
komunikācijas palīdzību vācu valodas (kā 2.svešvalodas) mācību stundā 
vidusskolā” (zinātn.kons.Ass.Prof.Dr.D.Blūma). 

-  pedagoăijas bakalaura grāds un profesionālās izglītības atestāts, 
kas apliecina vācu valodas un literatūras skolotāja kvalifikāciju, iegūts 
1995. gadā Latvijas Universitātē Pedagoăijas un psiholoăijas fakultātē. 
Kvalifik ācijas darba tēma, kas vēlāk tika attīstīta bakalaura darbā, ir 
“Modālo partikulu ieviešana komunikatīvi orientētā gramatikas stundā 
vācu valodā” (darba vad.doc.E.Meija).  

 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:  lektore, Izglītības zinātĦu maăistra grāds, 
mag.paed. 
 
Nodarbošanās: RARZI lektore. 

Zinātniski pētnieciskās darbības virziens: sadarbības prasmju veidošanas vadība 
svešvalodas mācību procesā. 

Akadēmiskie kursi: Vācu un angĜu valoda. 

Darbība zinātniskās, profesionālās un sabiedriskās organizācijās: Latvijas KatoĜu 
Sieviešu Apvienība 

Piedalīšanās konferencēs ārzemēs: 2004.g.Eiropas katoĜu sieviešu konference”Eiropa–
sieviešu lieta” (Frauensache Europa) Slovākijā. 

Stažēšanās (kvalif ik ācijas paaugstināšana):  
- 01.04.2002. - 30.06.2002: Vīnes universitāte, Austrijā. Zinātniski pētnieciskais 

darbs svešvalodu metodikā (Janineum-stip.); referāts “Rutīnas un rituāli ikdienas 
komunikācijā vācu valodā un to nozīme komunikatīvās kompetences attīstībā 
svešvalodu mācību procesā” internacionālajā stipendiātu seminārā Vīnes 
universitātes Ăermānistikas institūtā. 

- 8.11.2000. - 31.03.2001: Bonnas Universitāte, Vācijā. Tālākizglītība un 
zinātniski pētnieciskais darbs svešvalodu metodikā; (Hanns-Seidel-Stiftung 
stipend.). 

- 10.1996. - 07.1997. Kasseles Universitāte Vācijā (KAAD stipendiāte). 
Tālākizglītība un zinātniski pētnieciskais darbs svešvalodu metodikā. 

 
Organizatoriskā un administratīvā darbība: 2004.g. direktores vietniece IB Valodu un 
sociālās pedagoăijas institūtā. 
Valodas: latviešu (dzimtā), vācu, angĜu, krievu, pamatzināšanas franču un jaungrieėu valodā.  
 
Datums: 29.08.2004 
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15. Jānis Plaudis 

Vārds:  Jānis Adrese: Emmas 12 – 7. 
Uzvārds:  Plaudis Tālr.:  7599922; mob. 9104786 
Dzimšanas datums: 29. 01. 1972 
Dzimšanas vieta: Latvija, Dobele 

Izgl īt ība: augstākā 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:  lektors 

- Filoloăijas bakalaura grāds. 

- Filoloăijas maăistra grāds klasiskajā filoloăij ā. 
 
Nodarbošanās: lektors LU Teoloăijas fakultātē; lektors RTI un RARZI; latīĦu valodas 
pasniedzējs Praktiskās psiholoăijas institūtā, tulku fakultātē; latīĦu valodas pasniedzē js 
biznesa inst i tū tā  RIMPAK Livoni ja. 

Zin ātniskā publik ācija : “Ironijas nianses Ovīdija “Heroīdās” (I un V vēstule); 
iTAKA, klasiskās filoloăi jas gadugrāmata; Rīga 2001. Raksts 78 – 90 lp.; 
tulkojums 140 – 147.lp. 

Citas publikācijas: “Leduspuėes JāĦu naktī”, Dobeles novada autoru dzeja, Dobele “Spalva” 
2001.; dzejoĜi 14 – 28. lp. 

Zinātniski pētnieciskās darbības virziens: LatīĦu valoda Rīgas vēstures dokumentos (XVI 
un XVII gs.) 

Akadēmiskie kursi: JD sengrieėu valoda (koinē); teorija 32; prakse 64. (2 semestri); 
Teoloăiskā latīĦu valoda 64 (2 semestri); LatīĦu valoda 32. 
 

Bakalaura darbu vadība: Atanasijs (tulkojums un komentāri), LU. 
 
Valodas: latviešu, krievu, vācu, latīĦu, sengrieėu. 
 
 
2006.g. 1. jūlijs 
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16. Andris Priede 
 

Vārds: Andris 
Uzvārds: Priede 
Dzimšanas datums: 30.12.1966 
Dzimšanas vieta: Rīga 
Adrese: Bauskas iela 185, Rīga, LV-1076  
  
Izgl īt ība 
- Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures un teorijas nodaĜa   1985-1990 
- Rīgas Metropolijas Romas katoĜu garīgais seminārs           1990-1994 
- Pontifikālā Gregora universitātes Baznīcas vēstures fakultāte, Romā    1994-2004 
   
Akadēmiskie nosaukumi  un zinātniskie grādi: docents (2005)  
- Licenciāta grāds Baznīcas vēsturē – Pontifikālā Gregora universitāte  
    Baznīcas vēstures fakultāte, Romā    1998 
- Doktora grāds Baznīcas vēsturē – Pontifikālā Gregora universitāte   
    Baznīcas vēstures fakultāte, Romā   2004 
  
Nodarbošanās:  
- Laterāna Pontifikālās Univeristātes filiāle 
 Rīgas Augstākais Reliăijas ZinātĦu Institūts  lektors   2002-2004 
        docents  2004- 
- Laterāna Pontifikalās Univeristātes filiāle 
 Rīgas Teoloăijas Institūts    docents  2000- 
 
Zin ātniskās publikācijas:  
Dažādi teoloăiska rakstura referāti, konferences, tulkojumi un  
publikācijas Latvijas, Itālijas un Kanādas katoliskajos preses izdevumos  1994-2004 
 
Mācību literatūra:  

- „Krist īgo domātāju ieguldījums vēstures zinātnes attīstībā”, Kristietība pasaules kultūrā 
(Rīga: „Vārds”, 2000) 63-82 

- Referāts par bīskapu Albertu I zinātniskajā konferencē Rīgas Vēstures un kuăniecības 
muzejā, publicēts krājumā par Rīgas vēsturi. 

- „Incontro delle tradizioni luterane e cattoliche nel ducato di Curlandia nella raccolta dei 
canto del barone W.H. von Lievan (1733)”, excerpta ex dissertatione ad Doctoratum 
(Roma 2004). 

 
Grāmatu recenzijas: 

- H.Kinga Baznīcas vēstures tulkojums latviešu valodā, kopdarbs ar P. KĜaviĦu „Ejiet un 
māciet” 2004.g. pavasarī 

- Daudzas citas recenzijas „KatoĜu kalendārā”, „KatoĜu Baznīcas Vēstnesī”, „Mieram 
tuvu”, u.c. 

 
Citas publikācijas:  
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- „K ādēĜ sakām tieši „priecīgus” Ziemassvētkus”, KatoĜu Baznīcas Vēstnesis, 26 (Rīga 
2004) 6-7 

- „Karmela kalna ziedu klājienā” (Referāts sv. Terēzes dienā 2004.g. 1.oktobrī), KatoĜu 
Baznīcas Vēstnesis, 22-23 (Rīga 2004) 

- „J.S.Baha „Augstās Mises” izpildījums Romas sv. Cecīlijas nacionālajā Akadēmijā, 
katoĜu Baznīcas Vēstnesis, 6-7 (Rīga 2003) 

- „Rembranta izstāde senās pāvestu pils zirgu staĜĜos”, KatoĜu Baznīcas Vēstnesis, 2 (Rīga 
2003) 10-13. 

 
Zinātniski pētnieciskās darbības virziens: Baznīcas vēsture, specializācija Jauno laiku 
Baznīcas vēsture Viduseiropā. 
 
Akadēmiskie kursi: 

- Baznīcas vēsture 
- Mākslas vēsture 
- Pasaules reliăiju vēsture 
- Homilētika 
- Metodoloăija 
   
 

Pied a līšanās  k on fe ren cēs  ā r zemēs :  
- Piedalīšanās zinātniskā konferencē Mantujā (Itālija) - 1998 
- Piedalīšanās zinātniskā konferencē Visco (Itālija) - 2001 
 

Stažēšanās (kvalifik ācijas paaugstināšana): Francijā (1997.g.), Vācijā (1997.g.)  
 
Valodas - latviešu (dzimtā), vācu, krievu, latīĦu, itāĜu, franču, angĜu, poĜu. 
 
 
 
2006.g. 1. jūlijs 
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17. Jānis Priede 

Vārds:  Jānis Adrese:  Bauskas iela 185 
Uzvārds: Priede Tālr.: 7620393 
Dzimšanas datums: 21.12.1961 E-pasts:
 jaanispriede@inbox.lv 
Dzimšanas vieta Rīga  p. k.  211261-11834 
 
Izglītība 
 
1980-1986 Rīgas Medicīna Institūta Ārstniecības fakultāte 
1988-1991 Rīgas Metropolijas KatoĜu Garīgais seminārs 
1991-1995 Pontifikālā Bībeles Institūta Bībeles fakultāte (Romā) 
1995-1998 Pontifikālās Gregora Universitātes Teoloăijas fakultāte (Romā) 

 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: Asoc. Prof. (2005) 
 
1986 ārsta kvalifikācija; 
1995  licenciāta grāds Svētajos Rakstos; 
1998  teoloăijas doktora grāds (ar specializāciju Bībeles teoloăijā) 
 
Nodarbošanās 
 
1979-1980 Rīgas Medicīnas institūta laborants 
1986-1988 Višėu iecirkĦa slimnīcas ārsts 
1991-1992 pasniedzējs Rīgas Metropolijas KatoĜu Garīgā semināra ticības 

mācības skolotāju sagatavošanas kursos 
1988-2004 Pontifikālā Bībeles institūta Bībeles fakultātes asistents (Romā) 
2000-2002 Pontifikālā Bībeles institūta zinātniskā izdevuma “Biblica” 

redakcijas sekretārs (Romā) 
1998-2004 Laterāna Pontifikālās universitātes filiāles Rīgas Augstākā 

reliăijas zinātĦu institūta (bij. Laterāna Pontifikālās universitātes 
Teoloăijas fakultātē kolēăētās Reliăijas ZinātĦu augstskolas; bij. 
Rīgas metropolijas Romas katoĜu Katehētikas institūta) un 
Laterāna Pontifikālās universitātes filiāles Rīgas Teoloăijas 
institūta (bij. KatoĜu Teoloăijas Augstskolas) docētājs. 

2004-2005 Laterāna Pontifikālās universitātes filiāles Rīgas Augstākā 
reliăijas zinātĦu institūta un Laterāna Pontifikālās universitātes 
fili āles Rīgas Teoloăijas institūta docents 

kopš 2005 Laterāna Pontifikālās universitātes filiāles Rīgas Augstākā 
reliăijas zinātĦu institūta un Laterāna Pontifikālās universitātes 
fili āles Rīgas Teoloăijas institūta asociētais profesors. 

 
Zinātniskās publikācijas 

Я. ПРИЕДЕ, К.Э. АРОНС, “О памятниках древнеиндийской медицинской литературы”. 
Из истории медицины. Том 14 (Рига 1984) 94-100. 

J. PRIEDE, A. STAŠULĀNE, "Lielo sākuma burtu lietošana teoloăiskajos terminos", Ejiet un 
māciet 8 (1994) 76-80. 
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J. PRIEDE, The Manifestation and Importance of Time Structure in 1-2 Samuel (Roma: PUG 
1998). 

 
Mācību literatūra  
 
1998-2003: g. Pontifikālā Bībeles Institūta Bībeles fakultātes akadēmisko kursu programmas. 
 
Citas publikācijas 
J. PRIEDE, "Par Jaunavu Mariju un Jēzus brāĜiem (Vēstule brāĜiem)", KatoĜu dzīve 171 
(1989) 18-19. 
Tulkojumi 
no grieėu valodas 
Sv. IRĒNIJS, "Smirnas bīskapa svētā Polikarpa mocekĜa nāve", Ejiet un māciet 7 (1994) 81-
88. 
“Sālamana gudrības grāmata”, Deiterokanoniskās grāmatas. (Rīga: Latvijas Bībeles Biedrība 
2005) 292-342 lpp. 
“Sīraha, Jēzus dēla, gudrības grāmata”, Deiterokanoniskās grāmatas. (Rīga: Latvijas Bībeles 
Biedrība 2005) 343-477 lpp. 
no vācu valodas 
F. KRENCERS, Kam mēs ticam (Rīga: Rīgas metropolijas kūrija 1991) (315 lpp.). 
no angĜu valodas 
KALKUTAS TERĒZE, "Par ko jūs mani uzskatāt? (Meditācija slimnīcā)", Ejiet un māciet 6 
(1993) 93–96. 
no itāliešu valodas 
JĀNIS PĀVILS II, "Uzruna 1993. g.  8. septembrī Rīgas Domā", Gredzens. Austrālijas 
latviešu katoĜu biĜetens, 1 (1994) 34-36. 
B. BARTOLINI, M. FILIPI, Es ticu. Kristīgās ticības pamati, 1., 3., 5. sēj. (Rīga: Rīgas 
metropolijas kūrija 1995). 
no spāĦu un itāliešu valodas 
SvētceĜnieka piezīmes. Ignācija Lojolas autobiogrāfija. Tulkojis un komentējis J. Priede 
(Rīga: KDI 2002). 
 
Sagatavotie mācību līdzekĜi: 
 
Dispensas Pontifikālā Bībeles Institūta studentiem. 
 
Zinātniski pētnieciskās darbības virziens 
 
Svēto Rakstu teoloăija un ekseăēze — Vecās Derības ekseăēze — Vecās Derības 
deuterokanonisko grāmatu ekseăēze — Vecās Derības narratīvo grāmatu tehnika un sinhronā 
analīze. 
Akadēmiskie kursi 
 
Ārzemju augstskolas 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. 
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Laterāna Pontifikālās universitātes filiāles Rīgas Teoloăijas institūtā: 
Ījaba grāmatas fragmentu ekseăēze; 
Ievads sapienciālajās, poētiskajās un pravietiskajās Bībeles grāmatās; 
Sālamana gudrības grāmatas ekseăēze;  
1–2 Samuēla grāmatas fragmentu ekseăēze; 
Ievads Pentateihā; 
Jesajas grāmatas fragmentu ekseăēze; 
Sīraha gudrības grāmatas fragmentu ekseăēze. 
 

Laterāna Pontifikālās universitātes filiāles Rīgas Augstākā reliăijas zinātĦu institūtā: 
Ījaba grāmatas fragmentu ekseăēze; 
Ievads sapienciālajās, poētiskajās un pravietiskajās Bībeles grāmatās; 
Sālamana gudrības grāmatas ekseăēze;  
1–2 Samuēla grāmatas fragmentu ekseăēze; 
Ievads Pentateihā. 
Jesajas grāmatas fragmentu ekseăēze; 
Sīraha gudrības grāmatas fragmentu ekseăēze. 

 
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 (kopš 2000). 
Kristīgās Dzīves institūta padomes loceklis (kopš 2002). 
Redakcijas kolēăijas loceklis 
 
Bībele: Raksti, teksts, kultūrvide. 2. laidiens (Rīga: Latvijas Bībeles Biedrība 2002). 
„Teoloăijas enciklopēdijas” redakcijas komiteja (2004-2005). 
 
Valodas 

 
Dzimtā valoda: latviešu 
Svešvalodas: brīvi pārvaldu: angĜu, itāĜu, vācu, krievu; 

brīvi lasu: franču, spāĦu; 
senās valodas: ebreju, grieėu, aramiešu. 

 
 
2006.g. 1. jūlijs 
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18. Ingrīda Trups-Kalne 

Vārds: Ingr īda Adrese: Rēzekne Ozolu - 13 
Uzvārds: Trups-Kalne  Tālr., fakss: 462745, 9745440 
Dzimšanas datums: 1974.g. 24.maijs E-pasts: trupskalne@inbox.lv 
Dzimšanas vieta Rēzekne 
 
Izglītība: 
LIEPĀJAS PEDAGOĂISKĀ AUGSTKOLA (augstākā pedagoăiskā izglītība) 
DAUGAVPILS PEDAGOĂISKĀ UNIVERSITĀTE (psiholoăijas Maăistrantūra) 
LATVIJAS UNIVERSITĀTE (sociālās psiholoăijas maăistrantūra ) 
 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: lektore 
PSIHOLOĂIJAS MAĂISTRE VECUMPOSMU UN PEDAGOĂISKAJĀ PSIHLOLOĂIJĀ 
SOCIĀLO ZINĀTĥU MAĂISTRE PSIHLOĂIJĀ 
 
Nodarbošanās  
RARZI lektore psiholoăijā un pedagoăiskajā psiholoăijā, prakses vadītāja, katehēzes 
metodiskā centra vadītāja;  
Kristīgās mācības un ticības mācības skolotāja Rēzeknes KatoĜu pamatskolā un Adamovas 
sanatorijas internātskolā. 
 
Zin ātniskās publikācijas: 
1999.g. 27.04. Daugavpils Pedagoăiskās universitātes 7. ikgadējā zinātniskajā Konferences 
rakstu krājumā ziĦojums “Kristīgās ticības mācības ietekme uz jaunākā skolas vecuma bērnu 
morālo jūtu attīstību” 
Gramatu recenzijas:  “Ejiet un māciet” nr. recenzija Ž. Vanjē grāmatai “Kas ir depresija?” – 
Rīgas Metropolijas Romas katoĜu kūrija, 2003. – 79 lpp. 
Mācību literatūra: darbs pie mācību grāmatas kristīgā mācība 1. klasei 
Zinātniski pētnieciskās darbības virziens : morāles psiholoăija, morālās spriešanas spēju 
attīstības faktoru izpēte 

Akadēmiskie kursi: psiholoăija, pedagoăiskā psiholoăija, reliăijas psiholoăija (tiek gatavots)  

Kursa darbu vadība (aizstāvēti – 6, sag. - 1) 

Bakalaura darbu vadība (Pedagoăiskā daĜa - 2) 

Profesionālās kvalifikācijas darbu vadība (sag.1)   
 
Organizatoriskā un administratīvā darbība – RAZI prakses vadītāja, Katehēzes metodiskā 
centra vadītāja 
Valodas (dzimtā, svešvalodas): latviešu (dzimtā), krievu, vācu (saprotu, lasu, rakstu, 
runāju), poĜu (saprotu, lasu), angĜu (mācīšanās stadijā). 
 
2006.g. 1. jūlijs 
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19. Barba Tuzika 
 

Vārds, uzvārds: Barba Tuzika. 

Dzimšanas gads: 1969. gada 8. septembris. 

Pilsonība: Latvijas Republikas. 

Adrese: L. Paegles iela 4— dz.25, Saulkrasti, LV-2160,  

Tālrunis: 951332 

 
Izglītība: 

- Saulkrastu vidusskola : 1987. 
- Latvijas Medicīnas Akadēmija (1993), ārsta kvalifikācija. 
- Fordama Universitāte (Fordham University), N.Y, 1996, Mag. rel et rel. paed. 

 
Akadēmiskais nosaukums un zinātniskais grāds: lektore, Maă. rel. et rel. paed. 
 
Papildus kursi: 

- Viena gada studijas Latvijas Universitātes Pedagoăijas fakultātes Pieaugušo 
izglītības centra psiholoăijas bakalaura programmā. 

- Fordama Universitātes angĜu valodas kursi 1995. 
- Kolumbijas Universitāte, ĥujorkā “Senses — a neglected  dimension of 

education”, 1996. 
 
Nodarbošanās: Razri lektore 
 
Publikācijas: 
Health in the Baltic countries, 1997. 
Public Health report. Latvia, 1997. 
 
Zinātniskie darbi: 

- “Pētījums par vidējās deguna ejas deguna blakusdobuma atveres nosprostošanās 
ietekmi uz sinosoīdu recidīvu biežumu pēcoperāciju periodā”. — referāts jauno 
zinātnieku konferencē otorinolaringoloăijā, Poltavā, 1990. 

- “A Feminist perspective — chaging of Latvian consciousness” (darbs maăistra 
grāda iegūšanai), 1996. 
 

Darba pieredze: 
- Latvijas Televīzija. Raidījumu “Savai zemītei”, “TV Panorāma” režisora asistente 

(1992.-1995.) 
- Jelgavas Romas katoĜu draudzes sekretāre (1997).  
- Veselības statistikas, informācijas un medicīnas tehnoloăiju centra veselības statistikas 

analīzes un attīstības nodaĜas ārste (1997.-) 
 
Valodas: latviešu, krievu, angĜu, vācu. 
 
2006.g. 1. jūlijs 
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20. Māra Zilgalve 
 
 

Vārds: Māra                                     
Uzvārds: Zilgalve                                              
Dzimšanas datums:1960.g.11.jūnijs                                  
Dzimšanas vieta:    Rīga                                                    
Pilsonība, tautība:   Latvijas Republika, latviete 
Adrese: Vilku iela 2 dz.1, LV-1002   Rīga 
Tālr.: 7-617080 
Mob. 9669957 
 
 
Izglītība 
 
1993.-1996.  J.Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, 
                     Mūzikas vēstures katedras doktorante. 
1980.-1985.  J.Vītola Latvijas Valsts konservatorija, 
                     mūzikas skolotāja, kora diriăenta kvalifikācija /ar izcilību/ 
 
 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi 
 
1997.    Docente 
Psiholoăijas zinātĦu doktore  /Dr.psych./ 
 
 
Nodarbošanās 
 
2001.- Laterāna Pontifikālās universitātes Rīgas Augstākais reliăijas zinātĦu institūts - 
docente  
1999.- 2002. Rīgas Pedagoăijas un izglītības vadības augstskola – Izglītības  zinātĦu 
maăistra studiju programmas pedagoăijā direktore 
1999.-           J.Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija - docente 
1997.- 2003. Rīgas Pedagoăijas un izglītības vadības augstskola – docente 
1997.- 1999. Daugavpils Pedagoăiskā universitāte – docente 
1994.- 1997. Rīgas Pedagoăijas un izglītības vadības augstskola – lektore 
1994.- 1995. Rīgas Pedagoăijas un izglītības vadības augstskola – Mūzikas fakultātes 
prodekāne 
1993.- 1994. J.Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija – lektore 
1992.- 1993. Rīgas katoĜu ăimnāzija - vicedirektore 
1987.-1993.  Rīgas Doma Mākslas, vēstures un arhitektūras nodaĜas vadītāja, 
                     muzikoloăe 
 
Zinātniskās publikācijas    6 
Disertācija      1 
Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos 4 
Konferenču tēzes     2 
Akadēmisko kursu programmas  4 
Citas publikācijas     14 
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Zinātniski pētnieciskās darbības virziens  
 
Kognitīvā mūzikas psiholoăija 
Funkcionālā mūzika 
 
Akadēmiskie kursi 
 
Mūzikas psiholoăija I – profesionālā bakalaura studiju programmā.  
Mūzikas psiholoăija II – profesionālā maăistra studiju programmā. 
Metodoloăija un pētniecības metodes pedagoăijā - profesionālā bakalaura studiju programmā. 
Ievadprakse – iepazīšanās ar skolu veidiem. 
Pedagoăiski psiholoăiskā vērojuma prakse. 
 
Lasīti lekciju cikli Mūzikas psiholoăijā skolotāju kvalifikācijas celšanas kursos Latvijas 
Mūzikas akadēmijā, RPIVA Mūzikas pamatizglītības katedras docētājiem, Līgatnes 
Rehabilitācijas centrā, studentu korporācijās, mācību centrā “Atbalsts sociālai integrācijai”, 
Ogres pašvaldības projektos, Mūzikas skolotāju korporācijā, Mūzikas skolu pedagogu 
kvalifikācijas celšanas kursos u.c. 
 
Kursa darbu iztrāde              -  19 aizstāvēti 
 
Bakalaura darbu izstrāde     -  32 aizstāvēti 
 
Maăistra darbu izstrāde        -   7 aizstāvēti 
 
 
Recenzijas - Dr.paed.L.Mūrnieces, Dr.paed.M.AvotiĦas, Mag.paed.D.Pētersones publikācijas, 
mācību līdzekĜi, Dr.paed.L.Mackēvičas disertācija, maăistra darbi, bakalaura darbi, kursa 
darbi u.c. 
 
 
Darbība zinātniskās, profesionālās un sabiedriskās organizācijās 
 
1997.- 2000.  PAX ROMANA  ICMICA-MIIC - Izglītības komisijas locekle 
 
1997.- 2001.  Vispasaules Latviešu KatoĜu Studentu un Akadēmiėu Apvienība    “Dzintars” – 
Prezidija locekle 
 
1995.- 1998.  Apvienoto Nāciju Latvijas Asociācija - locekle   
 
1995.-            Rīgas Latviešu biedrība - locekle 
 
1994.-            Baltische Gesellschaft in Deutschland e.V.- locekle 
 
1993.-            Deutsche Gesellschaft für Musikpsychologie /DGM/ - locekle 
 
 
 
Piedalīšanās konferencēs ārzemēs 
 
2001. -  KauĦa  
-  Karlsrūe               
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 -  Varšava 
 -  Asīze 
1988.   -  Maskava 
 
Stažēšanās 
 
Ėelnes Mūzikas augstskolā pie prof., Dr.U.Eckart-Bäcker 
 
 
 
Organizatoriskā darbība 
 
2001. 24.4.       RPIVA  6.Studentu zinātniskās konferences „Garīgums izglītībā – jā! Bet kā?“ 
vadītāja 
 
2000. 22.4.       RPIVA  5.Studentu zinātniskās konferences vadītāja 
 
1999.                RPIVA 2.Studentu pētniecisko rakstu krājuma zinātniskā redaktore 
 
1999.  20.4.      RPIVA  4.Studentu zinātniskās konferences organizatore  
 
1998.- 2000.    Atbildīgā par studentu zinātnisko darbību RPIVA 
 
1998. 22.4.       RPIVA  3.Studentu zinātniskās konferences organizatore 
 
1998.  7.4.        Mūzikas fakultātes  Studentu zinātniskās konferences “Mūzika  
                         dialogā” organizatore  
 
1997.- 1998.     Mūzikas fakultātes zinātniskās darbības koordinatore 
 
1997./98.          Materiālu par MF zinātnisko darbību sagatavošana      
                         RPIVA akreditācijai   
                          
1998.-               Programmas SOCRATES/ERASMUS koordinatore MF 
 
1997.-               RPIVA Zinātniskās padomes locekle 
 
1994.                Konferences “Par tikumīgu Latvijas pilsoni” org.kom.loc. 
 
1988.                Starptautiskās konferences “Akmens restaurācija Rīgas Domā” org.kom.loc. 
 
Valodas 
 
Dzimtā  -  latviešu 
Svešvalodas  -  vācu, krievu (labi), franču, angĜu (sarunu) 
 
2006.g. 1. jūlijs 
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PIELIKUMS NR. 6: 
CITI DOKUMENTI, KAS REGUL Ē DARBĪBU UN 

STUDIJAS SASKAĥĀ AR NORMAT ĪVAJIEM AKTIEM 
 

1. Iekšējās kontroles īstenošana 
 

Mēneši Darba saturs 

09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 08 

Rezultātu 
izskatīšana 

Studiju 
programmu 
izpilde 

   B 
C 

    B 
C 

  Studiju 
padomē 
 

Stingrās 
uzskaites 
dokumentu 
glabāšana 

A    A   A   A Subordinācijas 
kārtībā, 
Institūta 
padomē 

Akadēmiskā 
personāla darba 
kvalitāte 

    B 
C 

    B 
C 

 Studiju 
padomē 
 

Studiju procesa 
organizēšana un 
norise 

B 
C 

    B 
C 

     Studiju 
padomē 
 

Nodarbību 
inspicēšana 

B,C 
1x studiju gadā pie katra docētāja 

Studiju 
padomē 
Institūta 
padomē 

Studentu 
nodarbību 
apmeklējums un 
akadēmiskā 
aktivitāte 

  M M    M M   Studiju 
padomē  

Bibliotēkas darba 
kvalitāte 

  A 
D 

  A 
D 

  A 
D 

  Studiju 
padomē, 
Institūta 
padomē 

Studentu 
uzĦemšana, 
pārrunu 
organizēšana 

          A,
B,
C,
M 

Studiju 
padomē 

Katehēzes centra 
darbība 

A    A            A   Institūta 
padomē 
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Prakses norise    B
C 

    B 
C 

   Studiju 
padomē 

Infrastruktūras 
attīstība, remonti 

   A 
S 

    A 
S 

  Institūta 
padomē, 
Nodibinājuma 
valdē 

Darba drošības 
ievērošana 

    A 
S 

    A 
S 

 Institūta 
padomē, 
Nodibinājuma 
valdē 

Iekšējās kārtības 
noteikumu 
ievērošana 

V V V V V V V V V V V Subordinācijas 
kārtībā, 
Institūta 
padomē 

 
 
 
Tabulā lietotie apzīmējumi: 
 
A- Institūta direktors 
B- Bakalaura programmas direktors 
C- II līmeĦa profesionālās programmas direktors 
D- Bibliotēkas vadītāja 
 
M- studiju metodiėis (vai studiju metodiėi M1 un M2) 
S - Saimniecības pārzinis 
 
V- viss administratīvais personāls 
 

2. UzĦemšanas noteikumi 
2.1. Profesionālā bakalaura studiju programma “reli ăij ā” ar kvalifik āciju – 
“filozofijas, ētikas un ticības mācības skolotājs”  
 

UzĦemšanai šajā studiju programmā nepieciešams iesniegt paredzētajos laikos 
RARZI uzĦemšanas komisijai:  

• iesniegumu Direktoram, 
• curriculum vitae, 
• pases kopiju,  
• anketu, 
• ăimenes ārsta izziĦu 086 U, 
• 4 fotogrāfijas (3 x 4), 
• dokumenta par vidējo izglītību un atestāta pielikuma ar gada un 

eksāmenu atzīmju izraksta kopijas (oriăināli j āuzrāda), 
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• citas augstskolas akadēmiskā izziĦa vai LR Izglītības ministrijas 
Izglītības satura un eksaminācijas centra eksāmenu sertifikātus latviešu 
valodā un literatūrā, un svešvalodā (orăināli j āuzrāda), izĦemot personas, 
kas ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam, 

• Kristības apliecību (kopiju vai izziĦu), 
• draudzes prāvesta atsauksmi par līdzšinējo dzīvi un tikumību, 
• bāreĦiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem – LR Labklājības 

ministrijas noteiktā kārtībā izsniegtas bāreĦa apliecības kopiju (oriăināls 
jāuzrāda). 

• Jāiemaksā paredzētā summa dokumentu noformēšanai, kas neiestāšanās 
gadījumā netiek atmaksāti. 

 
RARZI uzĦemšanas komisija, ko vada Direktors vai Vicedirektors, uzĦem studiju 
programmā reflektantu pēc pārrunām ar viĦu, Ħemot vērā LR obligāto centralizēto 
eksāmenu (latviešu valodā un literatūrā,  un svešvalodā) vērtējumu, ja vidējā 
izglītība nav iegūta līdz 2004. gadam. 

 

2.2.  Otrā līmeĦa profesionālās izglītības studiju programmā reliăij ā” ar 
kvalifik āciju – “ ētikas un ticības mācības skolotājs”  

UzĦemšanai šajā studiju programmā nepieciešams paredzētajos laikos iesniegt 
RARZI uzĦemšanas komisijai:  

• iesniegumu direktoram, 
• curriculum vitae, 
• pases kopiju,  
• anketu, 
• 4 fotogrāfijas (3 x 4), 
• augstāko pedagoăisko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju (orăināli 

jāuzrāda), 
• Kristības apliecību (kopiju vai izziĦu), 
• draudzes prāvesta atsauksmi par līdzšinējo dzīvi un tikumību. 
• Jāiemaksā paredzētā summa dokumentu noformēšanai, kas neiestāšanās 

gadījumā netiek atmaksāti. 
 

RARZI uzĦemšanas komisija, ko vada Direktors vai Vicedirektors, uzĦem studiju 
programmā reflektantu pēc pārrunām ar viĦu.  

 

3. Iekšējās kārt ības noteikumi studentiem, akadēmiskajam 
personālam un darbiniekiem  
(Apstiprināti 2005. gada  5. jūlija Nodibinājuma RARZI valdes sēdē (prot. 2/05)) 
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Laterāna Pontifikālās Universitātes filiāles Rīgas Reliăijas zinātĦu institūta studenti, 
akadēmiskais personāls un darbinieki tiek iepazīstināti ar RARZI iekšējās kārtības 
noteikumiem, ugunsdrošības un darba drošības noteikumiem. 
 
Studenti: 

1. Atbildīāi un apzinīgi veic savus studenta pienākumus: reăistrējas studiju žurnālā 
un nomaksā studiju maksu, piedalās lekcijās, sekmīgi nokārto ieskaites, 
eksāmenus, seminārus un prakses, kā arī palīdz organizēt RARZI pasākumus 
mācību laikā, piedalās talkās. 

2. Saudzē un sarga RARZI īpašumu, uztur tīras un sakārtotas savas lekciju telpas, kā 
arī koplietošanas telpas, taupa elektroenerăiju. 

3. Ir atbildīgi par uzticētajām materiālajām vērtībām un atslēgām. 
4. Operatīvi novērtē nepiederošu personu atrašanos RARZI telpās un teritorijā, 

rīkojas atbilstoši situācijai un informē RARZI vadību. 
5. Var izmantot RARZI datortelpu atbilstoši datortelpas iekšējās kārtības 

noteikumiem. 
6. Noteiktā kārtībā var apmeklēt RARZI un RTA bibliotēku, RARZI Katehēzes 

Metodisko centru, kā arī iegadāties literatūru un skriptus. 

Akadēmiskais personāls: 
1. Nodrošina visus plānotos studiju programmas lekciju kursus, seminārus, 

praktiskās nodarbības, kā arī veic studentu zināšanu pārbaudi un vērtējumu sniedz 
līdz sesijas beigām. PadziĜina un papildina zināšanas sava priekšmetā, studiju un 
zinātnisko pētījumu veidā, kā arī attīsta mācīšanas metodoloăiju, lai uzlabotu 
pedagoăisko prasmi. Zinātnes attīstības nolūkā veic zinātniskos pētījumus, 
popularizē un publicē to rezūltātus. Mācību darbs akadēmiskie un zinātniskie 
pētījumi jāveic pilnīgā saskaĦā ar Apustulisko konstitūciju Sapientia cristiana, 
RARZI Nolikumu, ētiskajām un profesionālajām normām, pēc iespējas iekĜaujot 
Baznīcas aktuālos jautājumus un sabiedrības problēmas. 

2. Savlaicīgi piesakot, birojā saĦem akadēmiskam darbam nepieciešamo RARZI 
īpašumā esošo tehnisko iekārtu, saudzīgi to lietot un atdod darba kartībā. 

3. Var izmantot RARZI datortelpu lekciju sagatavošanas darbam, kā arī docētāju 
telpu. 

4. Atslēgas datortelpai un docētāju telpai saĦem un nodod sekretariātā. 
5. Operatīvi novērtē nepiederošu personu atrašanos RARZI telpās un teritorijā, 

rīkojas atbilstoši situācijai un informē RARZI vadību. 
6. Ivēro RARZI darba kārtības noteikumus. 

Darbinieki: 
1. Par savlaicīgu savu pienākumu izpildi ir atbildīgi darba devējam: pildot savus 

pienākumus nepārkāpj citu darbinieku tiesības netraucēti stradāt. 
2. Saudzē un sargā RARZI īpašumu, uztur tīru un sakartotu savu darba vietu, kā arī 

koplietošanas telpas: efektīvi izmanto biroja  un tekniskās ierīces, taupīgi un 
racionali lieto materiālos resursus, taupa elektroenerăiju. 
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3. Rūpējas, lai nekavējoties tiktu novērsti cēloĦi un apstakĜi, kas kavē un apgrūtina 
darba izpildīšanu, par tiem informē darba vadītāju un RARZI vadību. 

4. Operatīvi novērtē nepiederošu personu atrašanos RARZI telpās un teritorijā, 
rīkojas atbilstoši situācijai un informē RARZI vadību. 

5. Ir atbildīgi par uzticētajām materiālajām vētībām, dokumentiem un ievēro 
noteikto glabašānas un darba kātību ar materiālajām vērtībām, dokumentiem un 
atslēgām. 

6. Ievēro RARZI ēku, telpu un teritorijas izmantošanas režīmus: atbild par durvju 
atslēgšanu un aizslēgšanu, elektroierīču izslēgšanu un logu aizvēršanu darba telpā. 

7. Ivēro RARZI darba kārtības noteikumus. 
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PIELIKUMS NR. 7: 
 

RARZI DARB ĪBAS PĀRSKATI 

 

1. Pārskats par 2003./2004. studiju gadu 
 
 
2003./2004. studiju gadā RARZI realizē divas licencētas studiju 
programmas, vienlaikus tika uzsākts darbs pie programmu pašnovērtējuma 
un gatavošanās akreditācijai. 

Šajā studiju gadā RARZI realizē divas studiju programmas: 
1) Profesionālā bakalaura studiju programmu ar kvalifikāciju 

“filozofijas, ētikas un ticības mācības skolotājs”, (turpmāk tekstā 
– 1.programma),  

2) otrā līmeĦa austāko profesionālo programmu “ētikas un ticības 
mācības skolotājs”, (turpmāk tekstā 2.programma). 

 
2003. g. 2. maijā tika ieskaitīti 1. licencētajā programmā studenti, kas jau 
studēja LPU filiālē RARZI, bet kuriem bija jāpārkārto pārbaudījumi, kas 
nokārtoti pirms licencēšanas. Ieskaitīto skaits: 96. 

1. kursā: 19 
2. kursā: 14 
3. kursā: 16 
4. kursā: 41 
5. kursā: 6 

 
2003. g. 2. maijā tika ieskaitīti 1. semestrī 2. licencētajā programmā 
studenti, kas jau bija uzĦemti 2003. gada 8. janvārī un pirms tam bija 
piedalījušies Institūtā tālākizglītības kursos. Ieskaitīto skaits: 19. 
 
IzmaiĦas 2. programmā: 
Sakarā ar to, ka šajā programmā 2003. g 2. maijā tika ieskaitīti studenti, kas 
jau bija studējuši iepriekš RARZI, viĦi tika ieskaitīti 2003. gada 10. 
septembrī saīsinātajā 2. programmas īstenošanas variantā, kas izveidots 
pārejas periodā, lai šiem studentiem nebūtu pārāk garas studijas (70 KRP, 5 
semestri). Saīsinātais variants izveidots tajās robežās, kas noteiktas AIKNC 
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instrukcijā par augstākās izglītības iestāžu un studiju programmu 
akreditāciju. 
 
2003./2004. studiju gadā studējošo skaits bija: 
1. programmā: 87 studenti, tai skaitā 9 uzĦemti šajā studiju gadā. 

1. kursā: 9 
2. kursā: 16 (2 akad.) 
3. kursā: 13 
4. kursā: 12 
5. kursā: 37 (10 akad.) 

 
2. programmā:  121 studenti, tai skaitā 102 uzĦemti šajā studiju gadā. 

1. kursā:     102 (6 sem. Progr.) 
1-2 kursā:    19 (5 sem. Progr.) 

 
 
Atskaitīti : 
1. programmā: 20 studējošie. 
2. programmā: 55 studējošie.  
 Galvenie atskaitīšanas iemesli:  

-    pārmaiĦas ăimenes stāvoklī, 
- grūtības savienot darbu un studijas, 
- veselības  problēmas. 
 

Akadēmiskais personāls:  
2003. gada aprīlī (licencēšanas brīdī) visi ir lektori, jo nebija oficiālas 
nominācijas. 
Bakalaura programmā: 
Doktori (11): 

- Pamatdarbā (3): Ā. Brumanis, Dr. Hist., P.M. Jerumanis, Dr. Theol., J. 
Jalinskis, Dr. Iur. Can.  

- Papildus darbā (8): K. Čerāns, Dr. sc. comp.,  S. Kalvāne, Dr. Philol., 
P. KĜaviĦš, Dr. Theol, I. Leitāne, Dr. Phil., J. Priede, Dr. Theol., A. 
Stašulāne, Dr. Theol., M. Zilgalve, Dr. Psych., L. Žukovs, Dr. Habil. 
Paed. 

Maăistri (17): 
- Pamatdarbā (11): B. Brūdere, Lic. Theol., E. Cakuls, Lic. Theol, J. 

Evertovskis, Lic. Theol., L. Gulbe., M.A. Rel. st., A. Justs, Lic. Theol, 
Lic. Philo., A. Krištapovičs, Mag. Hist., L. Kūka, M.A. Rel. St., 
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Priede A., Lic. Hist. Eccl., Strelēvica D., Mag. Paed.,  Trups-Kalne I., 
Mag. psych., A. Vizbelis, Mag. Theol. 

- Palidus darbā (6): A. Kravalis, Lic. Theol.,  Kursiete I., Mag. Paed., 
Plaudis J., Mag. Philol., Rozenbaha, Mag. Art., Šteina I., Mag. paed., 
B. Tuzika, Med., Mag. Rel. Paed. 

Augstākā izglītība profesionāla profila priekšmetos (3): 
- M. Anševica, Econ, J. Budkāns, Ing., M. Kiope, Philo. 
 

2. programma:  
Doktori (5): 

- Pamatdarbā (2): Ā. Brumanis, Dr. Hist., P.M. Jerumanis, Dr. Theol. 
- Papildus darbā (3): P. KĜaviĦš, Dr. Theol, I. Leitāne, Dr. Phil., A. 

Stašulāne, Dr. Theol. 
Maăistri (6): 

- Pamatdarbā (4): E. Cakuls, Lic. Theol, J. Evertovskis, Lic. Theol., A. 
Justs, Lic. Theol, Lic. Philo., A. Vizbelis, Mag. Theol. 

- Palidus darbā (2): A. Kravalis, Lic. Theol.,  B. Tuzika, Med., Mag. 
Rel. Paed. 

Augstākā izglītība profesionāla profila priekšmetos (2): 
- M. Anševica, Econ, M. Kiope, Philo. 

  
Šī  studiju gada laikā notika pārmaiĦas RARZI vadībā un arī 

akadēmiskā personāla sastāvā. Par RARZI vicedirektoru, sakarā ar 
iepriekšējās vicedirektores M.Anševicas pāriešanu citā darbā kĜuva Dr.theol. 
pr. Paskals Marija Jerumanis. Par docētāju izglītības filozofijā un 
pedagoăiskās domas vēsturē kĜuva (M. Anševicas vietā) Dr.philol. Skaidrīte 
Kalvāne (Māsa Klāra). Sakarā ar aiziešanu pensijā docētāja darbu pārtrauca 
Dr.Hist.Ā.Brumanis, viĦa vietā stājās Dr.Hist.Eccl. Andris Priede. 

Maăistra studijas šajā studiju gadā pabeidza un ieguva maăistra grādu 
filozofij ā lektore M.Kiope. 
 
Studiju finansējums 

Studiju finansējumu veido KatoĜu Baznīcas un dažādu katoĜu fondu 
līdzekĜi, kā arī neliels bakalaura programmas studentu līdzmaksājums (Ls 7 
mēnesī). Studijas otrā līmeĦa profesionālajā programmā pilnībā finansē 
KatoĜu Baznīca. 
 
Infrastrukt ūras nodrošinājums 

RARZI darbībai tiek izmantota ēka KatoĜu ielā 14, kas pieder Sv. 
Franciska draudzei un ko institūts izmanto uz patapinājuma līguma pamata. 
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Ēka ir pielāgota studiju vajadzībām, tajā iekārtotas plašas un ērtas 
auditorijas, ir datorklase un bibliotēka. 

2004.gada pavasarī tika nostiprinātas vienas ēkas daĜas ārsienas, 
veikts jumta un fasādes remonts, iekštelpu kosmētiskais remonts. 

Galvenās ēkas ekspluatācijas problēmas rada novecojusī apkures 
sistēma (centrālapkure ar cieto kurināmo), kas nespēj nodrošināt vienmērīgu 
temperatūru visās telpās. TādēĜ studiju gada laikā tika izstrādāts projekts par 
apkures sistēmas pārveidi uz gāzi kā galveno kurināmo, piesaistīti šim 
nolūkam nepieciešamie līdzekĜi. 

Studiju gada sākumā problēmas sagādāja arī datorklases novecojusī 
datortehnika, kura neapmierināja mūsdienu prasības pēc pieejas 
starptautiskajiem informācijas tīkliem. Gada laikā šis jautājums pakāpeniski 
tika risināts, iegādājoties mūsdienīgus datorus ar atbilstošu licencētu 
progarmmatūru, izveidots interneta pieslēgums. 

Bibliotēkas fondi tika papildināti ar pedagoăijas un mācību metodikas 
grāmatām, izziĦu literatūru latviešu valodā un svešvalodās. 
 
Starptautiskā sadarbība 

2004. gada maijā RARZI kopā ar Rīgas Teoloăijas  institūtu  
organizēja starptautisku zinātnisku konferenci “Baznīca 21. gadsimtā”, kurā 
piedalījās pārstāvji no Itālijas, Francijas, Vācijas. Tiek plānots šādas 
konferences rīkot regulāri : reizi divos gados.   

RARZI aktīvi sadarbojas ar Laterāna Pontifikālās universitātes 
Teoloăijas fakultāti, meklē arī citus ārzemju  sadarbības partnerus. 

Studijas ārvalstu augstskolās turpina L.Ērgle (Meriveilas institūtā 
Lielbritānijā- maăistra programmā) un B.Brūdere (Romā – doktorantūrā). 
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2. Pārskats par 2004./2005. studiju gadu 
 
 
2004./2005. studiju gadā RARZI realizē divas licencētas studiju 
programmas.  Iepriekšējā studiju gadā izveidotā pašnovērtējuma komisija 
turpina aktīvu darbu, gatavojot programmu pašnovērtējumus un RARZI kā 
augstskolas pašnovērtējumu.  
RARZI tiek  realizētas  divas studiju programmas: 

1) Profesionālā bakalaura studiju programma ar kvalifikāciju 
“filozofijas, ētikas un ticības mācības skolotājs”, (turpmāk tekstā – 
1.programma),  

2) otrā līmeĦa austākā profesionālā programmu “ētikas un ticības 
mācības skolotājs”, (turpmāk tekstā 2.programma). 

 
Kvalifik ācijas precizēšana: “kristīgā mācība” “ticības mācības” vietā. 
(2005. g. 15. septembra Augstākās izglītības programmas licencēšanas 
komisijas lēmums Nr. 735-736) 
 
IzmaiĦas 1. programmā: 

 
1) 1. programma tika optimizēta, samazinot KRP skaitu no 190 uz 185 

un izdarot dažas izmaiĦas tajās robežās, kas noteiktas AIKNC instrukcijā par 
augstākās izglītības iestāžu un studiju programmu akreditāciju. 

 

2) 2003. gada. 2. maijā licencētajā profesionālā  bakalaura programmā 
“reliăija”  tika ieskaititi studenti 2. kursā vai kādā nākamajā kursā, Ħemot 
vērā studiju gadus LPU filiālē RARZI pirms licencēšanas, bet liekot viĦiem 
pārkārtot pārbaudījumus.  

Lai labotu kĜūdu un neliktu studentiem, kas jau studēja pirms 
licencēšanas, pārāk ilgi studēt, 2005. gada 4. janvārī RARZI Studiju padome 
pieĦēma  programmas īsāku īstenošanas variantu, precizējot studiju 
ilgumu (8 semestri) un saturu (166 KRP) tajās robežās, kas noteiktas 
AIKNC instrukcijā par augstākās izglītības iestāžu un studiju programmu 
akreditāciju. (Nr. 28) Pēc saskaĦošanas ar LPU Teoloăijas fakultāti Institūta 
padome pieĦēma īsāko programmas īstenošanas variantu un pārejas periodā 
(līdz 2005. gada 1. septembrim) atĜāva tajā ieskaitīt studentus, kas tika 
sagatavoti LPU filiālē RARZI pirms 2003. gada 25. aprīĜa. Ieskaitot šos 
studentus,  Ħēma vērā tikai tos pārbaudes rezultātus, kas iegūti LPU fili ālē 
RARZI pēc licencēšanas vai kādā licencētā vai akreditētā programmā kādā 
citā augstākās izglītības iestādē. Šis programmas variants realizējams tikai 
pārejas periodā, tas ir laikā līdz 2007.gadam. 
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3) Sakarā ar to, ka licencēšanas laikā tika pielaista kĜūda, uzrādot, ka 
1. programma tiks realizēta 5 gados, IZM tika informēta, ka 1. programma, 
kuras apjoms ir tagad 185 KRP, tiks realizēta 4,5 gados. 

4) RARZI padome pieĦēma lēmumu piedāvāt 1. programmu arī 
nepilna laika klātienes formā, sākot ar 2005./2006. studiju gadu. (Sk. 
Augstākās izglītības programmas licencēšanas komisijas lēmumu Nr. 735) 
 
Studējošo skaits : 
1. programmā: 
 

Studiju gadi 2004/2005 
pēc 2005. gada 5. janvāra 
(ieskaitot saīsinātajā variantā) 

    4,5 g. progr. (5 g.) 4 g. progr. (5. sem.) 
1. kurss 2 2   
2. kurss 18 (3 akad.) 18 (3 akad.)  
3. kurss 13 (2 akad.) 6 (2 akad.)  
3. kurss (5. sem)   63 
4. kurss 16 (1 akad.)     
5. kurss 40     
Studējošie 
kopā: 89 26 63 
Atskaitīti 15     
Absolventi 0     

 
2. programmā: 
2004/2005. studiju gadā – uzĦemti 1. kursā 23 studenti, studenti kopā 91,  
absolventi 19 (saīsinātā programmas īstenošanas variantā – 5 semestri). 
 
Studiju gadi 2004/2005 
    
1. kurss 23 
2. kurss 49 
4-5 sem. 
(saīsinātā progr.) 19 
Studējošie 
kopā: 91 
Atskaitīti 28 
Absolventi 
(saīsinātā 
variantā) 19 
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Akadēmiskais personāls:  

11 pamatdarbā (52 %), 10 papilddarbā 

Profesionāla bakalaura “reli ăij ā” (1. SP) 
un 2. līmeĦa profesionālās izglītības (2. SP) studiju programmās 
  
Doktori : 8 (38 %) 
 
Pamatdarbā 

1) Jerumanis Paskals Marija, Dr. Theol: Profesors 
1.SP: Ievads Bībeles ekseăēzē, JD ekseăēze, seminārs Bībeles ekseăēzē, Baznīcas 
sociālā mācība, speckurss Bībeles interpretācijā 
2.SP:  Bībeles ekseăēze, Baznīcas sociālā mācība. 

2) Kalvāne Skaidrīte, Dr. Philol.: Asoc. Profesore 
1. SP: Kultūras vēsture, vispārīga pedagoăija, audzināšanas teorija un metodika, 
izglītības filozofija un pedagoăiskās domas vēsture, skolu didaktika, Latvijas 
kultūras vēsture, latviešu valoda. 
2. SP: Latvijas kultūras vēsture 

3) Latsone Lāsma, Dr. Rel. Paed.: Lektore 
2. SP: Reliăijas pedagoăija, ētika. 

4) Priede Jānis, Dr. Theol: Asoc. Profesors 
1. SP: VD ekseăēze, speckurss Bībeles teoloăijā, ievads senebreju valodā (brīvas 
izvēles kurss). 
2. SP: Bībeles ekseăēze (kopā ar Prof. P.M. Jerumani) 

5) Zilgalve Māra, Dr. Psych.: Docente 
1. SP: Metodoloăija un zinātniski pētnieciskās metodes pedagoăijā 

 
Papildarbā 

1) Jalinskis Juris, Dr. Iur. Can.: docents 
1. SP: Kanoniskās tiesības. 

2) K ĜaviĦš Pauls, Dr. Theol.: docents 
1. SP: Fundamentālteoloăija, Dogmatika (kopā ar Baibu Brūderi). 
2. SP: Fundamentālteoloăija. 

3) Priede Andris, Dr. Hist. Eccl.: docents 
1. SP: Pasaules reliăiju vēsture, Vispārējā Baznīcas vēsture un patroloăija (kopā 
ar pr. Artūru Krištapoviču), Kristīgā māksla un tās izmantošana reliăijas 
pedagoăijā. 
2. SP: Reliăiju vēsture un jaunās reliăiskās kustības 

 
 
Licenciāti un maăistri 
 
Pamatdarbā 

1) Brūdere Baiba, Lic. Theol, doktorante (lektore): 
1. SP: Dogmatika (kopā ar pr. Paulu KĜaviĦu), kristīgā antropoloăija, seminārs 
teoloăijas metodoloăijā, speckurss dogmatikā, seminārs dogmatikā, kāds brīvās 
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izvēles kurss dogmatikā. 
2. SP: Dogmatika. 

2) Evertovskis Jānis, Lic. Theol.: lektors 
1. SP: Morālteoloăija, speckurss morālteoloăijā, seminārs morālteoloăijā, kāds 
brīvās izvēles kurss morālteoloăijā. 
2. SP: morālteoloăija.  

3) JabĜonskis O., Mag. Theol.: lektors 
1. SP: Liturăija 
2. SP: Fundamentālteoloăija, morālteoloăija, garīgās dzīves teoloăija, liturăija, 
pastorālteoloăija. 

4) Kiope Māra, Mag. Phil.: lektore 
1. SP: Filozofijas vēsture, filozofiskā antropoloăija, ētika, filozofijas mācīšanas 
metodika, ētikas metodika, speckurss kristīgajā filozofij ā, kāds brīvās izvēles 
kurss filozofijā. 
2. SP: Filozofija, filozofijas vēsture, ētika, seminārs vērtīborientējošo priekšmetu 
metodikā. 

5) Mi čule Inese, Mag. Philol.: 1. SP: angĜu valoda vai vācu valoda (lektore) 
6) Trūps-Kalne Ingrīda, Mag. Psych.: lektors 

1. SP: Psiholoăija, pedagoăiskā psiholoăija, kāds brīvās izvēles kurss psiholoăijā. 
Papilddarbā: 

1) Annuškāns Ēriks , Mag. ped.: lektors 
1. SP: Informācijas tehnoloăija pedagoăijā, Datorzinības. 

2) Cakuls Edgars, Lic. Theol.: lektors 
1. SP: Gnozeoloăija, metafizika, teodiceja. 

3) Inese Augškalne, Mag. Paed.: lektore 
1. SP: Katehēzes pedagoăija un metodika, reliăijas pedagoăija un metodika, 
studiju seminārs vērtīborientējošo priekšmetu metodikā, kāds brīvās izvēles kurss 
reliăijas pedagoăijā. 
2. SP: Reliăijas pedagoăija, Seminārs vērtīborientējošo priekšmetu metodikā. 

4) Kravalis Andris , Lic. Theol.: lektors 
1. SP: Garīgās dzīves teoloăija, pastorālteoloăija, seminārs garīgajā teoloăījā 
(rekolekcijas), kāds brīvās izvēles kurss pastorālteoloăijā. 
2. SP: Garīgās dzīves teoloăija, pastorālteoloăija. 

5) Krištapovi čs Artūrs, Mag. Hist.: lektors 
1. SP: Vispārējā Baznīcas vēsture un patroloăija (kopā ar pr. Andri Priedi), 
Latvijas Baznīcas vēsture, speckurss Baznīcas vēsturē 
2. SP: Baznīcas vēsture. 

6) Plaudis Jānis, Mag. Philol.: lektors 
1. SP: Ievads latīĦu valodā, ievads grieėu valodā, padziĜināts kurss grieėu valodā 
(brīvās izvēles kurss). 

7) Tuzika Barba, Dipl. Med., Mag. Rel. Paed.: lektore 
1. SP: Fizioloăija un veselības mācība, ăimenes pastorālpsiholoăija un sociālais 
darbs. 
2. SP: Fizioloăija un veselības mācība, ăimenes pastorālpsiholoăija. 
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2004./2005 studiju gada laikā notika pārmaiĦas RARZI vadībā un arī 
akadēmiskā personāla sastāvā. Profesors, Dr.Theol. Paskals Marija 
Jerumanis tika iecelts par Rīgas Augstākā reliăijas institūta direktoru. 
Studijas ASV Fordamas Universitātē iegūstot doktora grādu reliăijas 
pedagoăijā pabeidza Lāsma Latsone, kas atgriezās RARZI kā docētāja.  
Studijas doktorantūrā turpina lektore Baiba Brūdere ( Romā), doktorantūras 
studijas ir uzsākuši lektori I. Augskalne (LLU), O.JabloĦskis (Polijā), M. 
Kiope (Latvijas Universitātē), I.Trūps- Kalne (Latvijas Universitātē). 
Maăistra studijas Meriveilā (Lielbritānijā) pabeidza L. Ērgle. 
Studiju gada beigās L. Ērgle iesniedza atlūgumu un viĦas vietā tika 
pieĦemta darbā I. Augškalne. 
Vairāki docētāji (J.Plaudis, A.Kristapovičs, J.Evertovskis) pabeidza 
Augstskolu didaktikas kursu Latvijas Universitātē. 
 
Studiju finansējums 

Studiju finansējumu veido KatoĜu Baznīcas un dažādu katoĜu fondu 
līdzekĜi, kā arī neliels bakalaura programmas studentu līdzmaksājums (Ls 15 
mēnesī). Studējošie otrā līmeĦa profesionālajā programmā maksā studiju 
maksu Ls 40 par vienu studiju gadu. 
 
Infrastrukt ūras nodrošinājums 

RARZI darbībai tiek izmantota ēka KatoĜu ielā 14, kas pieder Sv. 
Franciska draudzei un ko institūts izmanto uz patapinājuma līguma pamata. 
Ēka ir pielāgota studiju vajadzībām, tajā iekārtotas plašas un ērtas 
auditorijas, ir datorklase un bibliotēka. 

2004.gada rudenī tika pārkārtota ēkas apkures sistēma, pārejot uz gāzi 
kā galveno kurināmo. Tas nodrošināja vienmērīgu un optimālu temperatūru 
visās auditorijās. Vienlaikus notika arī studiju auditoriju labiekārtošana 
atbilstoši mūsdienu prasībām, nodrošinot tās ar normām atbilstošu 
apgaismes tehniku, tāfelēm utt. 

Izveidota mūsdienīga datorklase ar interneta pieslēgumu, kas tiek 
izmantota gan apgūstot informācijas tehnoloăijas studiju procesā, gan 
studentu un docētāju patstāvīgajam darbam. 

Bibliotēkas fondi tiek regulāri  papildināti ar pedagoăijas un mācību 
metodikas grāmatām, izziĦu literatūru latviešu valodā un svešvalodās. 

Tā kā RARZI izmantotā ēka ir tikai pielāgota studiju vajadzībām un ir 
jūtams telpu trūkums, tiek plānots uzsākt jaunas ēkas celtniecību, kurā būtu 
labiekārtota bibliotēka, konferenču zāle, studiju auditorijas un  
administratīvās telpas. Ēku paredzēts celt KatoĜu ielā 14, patreizējā pagalma 
vietā un pēc uzcelšanas izmantot kopīgi ar Rīgas Teoloăijas institūtu. 
2004./2005. studiju gada laikā noritēja aktīvs darbs pie projekta 
dokumentācijas izstrādes un finansējuma piesaistes. 
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Starptautiskā sadarbība 
RARZI aktīvi sadarbojas ar Laterāna Pontifikālās universitātes 

Teoloăijas fakultāti, apzina citus iespējamos sadarbības partnerus. 
2004./2005. gada laikā tika noslēgtas nodomu vienošanās ar Meriveilas 
reliăijas zinātĦu institūtu (Lielbritānijā) un ViĜĦas Pedagoăiskās 
Universitātes Vēstures fakultātes KatoĜu ticības katedru (Lietuvā) par 
turpmāku sadarbību. Turpinās darbs pie sadarbības līgumu izstrādes. 
 

3. Pārskats par 2005./2006. studiju gadu 
 
 
2005./2006. studiju gadā RARZI realizē divas studiju programmas: 

1) Profesionālā bakalaura studiju programma ar kvalifikāciju 
“filozofijas, ētikas un ticības mācības skolotājs”, (turpmāk tekstā – 
1.programma),  

2) otrā līmeĦa austākā profesionālā programmu “ētikas un ticības 
mācības skolotājs”, (turpmāk tekstā 2.programma). 

Abas studiju programmas tika akreditētas 2006. gada 15. martā uz 6 gadiem 
(līdz 2012. gada 31. decembrim). (Sal. studiju programmas akreditācijas 
lapas pielikumā Nr. 9) Pašnovērtējuma komisija izanalizēja ekspertu 
ziĦojumus un piedāvāja risinājumus, kā Ħemt vērā dažus ieteikumus. (Sal. 
Prot. 01/06 lietvedībā) 
Komisija turpina aktīvu darbu, gatavojot RARZI kā augstskolas 
pašnovērtējumu.  
 
Studējošo skaits : 
1. programmā: 
2005./2006. studiju gadā: Kopējais programmā studējošo skaits – 95. 

1) Pilna laika klātiene: kopējais studējošo skaits – 86. 

No tiem: 

1.studiju gadā – 7 (Otrajā semestrī pilna laika klātienes1. kursa studējošie 

pārgāja nepilna laika studijās); 

2.studiju gadā – 6; 

3.studiju gadā – 73 (49 – īsākā realizēšanas variantā). 

2) Nepilna laika klātiene: 1. kursā – 9. 

Atskaitīti: 6 
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2. programmā: 
2005./2006. studiju gadā – uzĦemti 1. kursā 17 studenti, kopā 63,  
absolventi 7. 
 
Studiju gadi 2005/2006 
    
1. kurss 17 
2. kurss 23 
3. kurss 23 
Studējošie 
kopā: 63 
Absolventi 7 
Atskaitīti 13 

 
 
Akadēmiskais personāls:  

10 pamatdarbā (50 %), 10 papilddarbā 

Profesionāla bakalaura “reli ăij ā” (1. SP) 
un 2. līmeĦa profesionālās izglītības (2. SP) studiju programmās 
  
Doktori : 8 (40 %) 
 
Pamatdarbā 

1) Jerumanis Paskals Marija, Dr. Theol: Profesors 
1.SP: Ievads Bībeles ekseăēzē, JD ekseăēze, seminārs Bībeles ekseăēzē, Baznīcas 
sociālā mācība, speckurss Bībeles interpretācijā 
2.SP: Bībeles ekseăēze, Baznīcas sociālā mācība. 

2)  Kalvāne Skaidrīte, Dr. Philol.: Asoc. Profesore 
1. SP: Kultūras vēsture, vispārīga pedagoăija, audzināšanas teorija un metodika, 
izglītības filozofija un pedagoăiskās domas vēsture, skolu didaktika, katehēzes 
pedagoăija un metodika, Latvijas kultūras vēsture, latviešu valoda. 
2. SP: Latvijas kultūras vēsture 

3) Priede Jānis, Dr. Theol: Asoc. Profesors 
1. SP: VD ekseăēze, speckurss Bībeles teoloăijā, ievads senebreju valodā (brīvas 
izvēles kurss). 
2. SP: Bībeles ekseăēze (kopā ar Prof. P.M. Jerumani) 

4)  Brūdere Baiba, Dr. Theol, doktorante (docente): 
1. SP: Dogmatika (kopā ar pr. Paulu KĜaviĦu), seminārs teoloăijas metodoloăijā, 
speckurss dogmatikā, seminārs dogmatikā, kāds brīvās izvēles kurss dogmatikā. 
2. SP: Dogmatika. 

5)  Zilgalve Māra, Dr. Psych.: Docente 
1. SP: Metodoloăija un zinātniski pētnieciskās metodes pedagoăijā 
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Papilddarbā 

1) Jalinskis Juris, Dr. Iur. Can.: docents 
1. SP: Kanoniskās tiesības. 

2) KĜaviĦš Pauls, Dr. Theol.: docents 
1. SP: Dogmatika (kopā ar Baibu Brūderi). 
2. SP: Fundamentālteoloăija. 

3)  Priede Andris, Dr. Hist. Eccl.: docents 
1. SP: Pasaules reliăiju vēsture, Vispārējā Baznīcas vēsture un patroloăija (kopā 
ar pr. Artūru Krištapoviču), Kristīgā māksla un tās izmantošana reliăijas 
pedagoăijā. 
2. SP: Reliăiju vēsture un jaunās reliăiskās kustības 

 
 
Licenciāti un maăistri 
 
Pamatdarbā 

1) Evertovskis Jānis, Lic. Theol.: lektors 
1. SP: Morālteoloăija, speckurss morālteoloăijā, seminārs morālteoloăijā, kāds 
brīvās izvēles kurss morālteoloăijā. 
2. SP: morālteoloăija  

2) JabĜonskis O., Mag. Theol.: lektors 
1. SP: Liturăija, morālteoloăija 
2. SP: morālteoloăija, liturăija. 

3)  Kiope Māra, Mag. Phil.: lektore 
1. SP: Filozofijas vēsture, filozofiskā antropoloăija, ētika, filozofijas mācīšanas 
metodika, ētikas metodika, speckurss kristīgajā filozofij ā, kāds brīvās izvēles 
kurss filozofijā. 
2. SP: Filozofija, filozofijas vēsture, ētika, seminārs vērtīborientējošo priekšmetu 
metodikā. 

4)  Mičule Inese, Mag. Philol.: 1. SP: angĜu valoda vai vācu valoda (lektore) 
5) Trūps-Kalne Ingrīda, Mag. Psych.: lektors 

1. SP: Psiholoăija, pedagoăiskā psiholoăija, kāds brīvās izvēles kurss psiholoăijā. 
Papilddarbā: 

1) Annuškāns Ēriks , Mag. ped.: lektors 
1. SP: Informācijas tehnoloăija pedagoăijā, Datorzinības. 

2) Cakuls Edgars, Lic. Theol.: lektors 
1. SP: Gnozeoloăija, metafizika, teodiceja, fundamentālteoloăija. 

3) Inese Augškalne, Mag. Paed.: lektore 
1. SP: reliăijas pedagoăija un metodika, studiju seminārs vērtīborientējošo 
priekšmetu metodikā, kāds brīvās izvēles kurss reliăijas pedagoăijā. 
2. SP: Reliăijas pedagoăija, Seminārs vērtīborientējošo priekšmetu metodikā. 

4)  Kravalis Andris, Lic. Theol.: lektors 
1. SP: Garīgās dzīves teoloăija, pastorālteoloăija, seminārs garīgajā teoloăījā 
(rekolekcijas), kāds brīvās izvēles kurss pastorālteoloăijā. 
2. SP: Garīgās dzīves teoloăija, pastorālteoloăija. 
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5)  Krištapovičs Artūrs, Mag. Hist.: lektors 
1. SP: Vispārējā Baznīcas vēsture un patroloăija (kopā ar pr. Andri Priedi), 
Latvijas Baznīcas vēsture, speckurss Baznīcas vēsturē 
2. SP: Baznīcas vēsture. 

6)  Plaudis Jānis, Mag. Philol.: lektors 
1. SP: Ievads latīĦu valodā, ievads grieėu valodā, padziĜināts kurss grieėu valodā 
(brīvās izvēles kurss). 

7)  Tuzika Barba, Dipl. Med., Mag. Rel. Paed.: lektore 
1. SP: Fizioloăija un veselības mācība, ăimenes pastorālpsiholoăija un sociālais 
darbs. 
2. SP: Fizioloăija un veselības mācība, ăimenes pastorālpsiholoăija. 

 
Baiba Brūdere pabeidza studijas doktorantūrā Romā (Teresianum) un 
ieguva doktora grādu teoloăijā. RARZI padome viĦu izvirzīja kā docenti. 
Lektore Lāsma Latsone iesniedza atlūgumu, lai strādātu pamatdarbā kā 
docente Liepājas pedagoăijas augstskolā. 
2005./2006. studiju gadā notika dažas izmaiĦas lekciju sadalē starp 
docētājiem. 
Studijas doktorantūrā turpina lektori I. Augškalne (LLU), O.JabloĦskis 
(Polijā), M. Kiope (Latvijas Universitātē), I.Trūps- Kalne (Latvijas 
Universitātē), Jānis Evertovskis (Romā, PUL).  
 
Studiju finansējums 

Studiju finansējumu veido KatoĜu Baznīcas un dažādu katoĜu fondu 
līdzekĜi, kā arī neliels bakalaura programmas studentu līdzmaksājums (Ls 15 
mēnesī). Studējošie otrā līmeĦa profesionālajā programmā maksā studiju 
maksu Ls 40 par vienu studiju gadu. 
 
Infrastrukt ūras nodrošinājums 

RARZI darbībai tiek izmantota ēka KatoĜu ielā 14, kas pieder Sv. 
Franciska draudzei un ko institūts izmanto uz patapinājuma līguma pamata. 
Ēka ir pielāgota studiju vajadzībām, tajā iekārtotas plašas un ērtas 
auditorijas, ir datorklase un bibliotēka. 

Bibliotēkas fondi tiek regulāri  papildināti ar pedagoăijas un mācību 
metodikas grāmatām, izziĦu literatūru latviešu valodā un svešvalodās. 

2005./2006. studiju gada laikā RARZI turpināja aktīvu darbu pie 
jaunās ēkas projektēšanas finansējuma piesaistes. 
 
Starptautiskā sadarbība 

RARZI turpina aktīvi sadarboties ar Laterāna Pontifikālās 
universitātes Teoloăijas fakultāti, apzina citus iespējamos sadarbības 
partnerus. Sakarā ar jaunu programmu iespējamu izveidošanu tiek uzĦemti 
kontakti ar dažādām ārzemju augstskolām.  
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PIELIKUMS NR. 8: 
 

CITI JAUT ĀJUMI, KAS SAIST ĪTI AR STUDIJ ĀM 
 

1. ZiĦas par mācību un zinātnisko literatūru kā arī par 
inform ācijas sistēmām un informācijas apmaiĦu 
 

1.1. Bibliotēkas fondu nodrošinājums  
 
RARZI bibliotēka sadarbībā ar LPU filiāles RTI bibliotēku piedāvā 
studentiem un akadēmiskajam personālam pietiekami plašu literatūras klāstu 
teoloăijā, filozofijā, ētikā, psiholoăijā un pedagoăijā, lai nodrošinātu 
kvalitatīvas studijas un pētniecību. Plašāk par materiāltehnisko 
nodrosinājumus sal. 3.4. 

 
Rīgas Teoloăijas institūta bibliotēka KatoĜu ielā 16 (ar šo Institūtu ir 
noslēgts sadasrbības līgums) 
 
 
Fondi: apmēram 60 000 
Arhīva: 20 000 grāmatu un 10 000 periodika 
 
 
Fondu īpatsvars (aptuveni):  

teoloăija: 60 % 
filozofija: 8 % 
IzziĦu literatūra: 2 % 
Pārējais: 30 % 

 
Valodu īpatsvars (aptuveni): 

Franču: 30 % 
Vācu: 20 % 
AngĜu: 20 % 
PoĜu: 20 % 
Citas valodas: 10 % (latviešu, krievu, latīĦu u.c.) 
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Periodika: 40 izdevumi, kas pienāk regulāri. 
 
Rīgas Augstākā reliăijas zinātĦu institūta bibliotēkā KatoĜu ielā 14 

  
1. Grāmatas 

 
1. UzziĦu literatūra                                                                   
2. Filozofija, ētika, psiholoăija                                               
3. Pedagoăija                                                                          
4. Reliăijas pedagoăija                                                          
5. Bībeles tematika                                                                
6. Teoloăija                                                                          
7. Valodas, valodniecība                                                         
8. DaiĜliteratūra                                                                        
9. Dažādi (sabiedr. zin., lietišėās zin.,  
    medicīna, tehnika, lauksaimn., māksla,  
    izklaide, sports, ăeogrāfija, biogrāfijas,  

vēsture u.c.)       
  
Kopā :                                       

0,34% 
5,54% 
3,69% 

14,06% 
10,22% 
57,49% 
2,16% 
6,45% 
4,78% 

 
 
 
 

5521 
 
 

1.2. Informācijas sistēmas un apmaiĦa 

 RARZI datortelpā ir pieejams internets visam akadēmiskajam 
personālam un studējošajiem. Bibliotēkā tiek izsniegta informācija par 
studijām un pētniecībai nepieciešamām Latvijas unn ārzemju bibliotēku 
adresēm un mājas lapām. Studiju un pētniecības jomās notiek informācijas 
apmaiĦa īpaši ar Laterāna Pontifikālo Universitāti, pateicoties žurnāliem, 
semināriem un dažādiem kontaktiem. Informācijas apmaiĦa notiek arī ar 
ārzemju augtstākās izglītības iestādēm, ar kurām ir noslēgti sadarbības 
līgumi.  

2. ZiĦas par nodrošinājumu ar kvalific ētu apkalpojošo 
personālu 
 

Lai RARZI varētu pildīt savus uzdevumus, Institūtā strādā 2 studiju 
metodiėi, viena bibliotekāre, viena sekretāre-lietvede, viena sekretāre-
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kasiere, viena grāmatvede, viens saimniecības pārzinis, viena apkopēja un 
viens sētnieks. Darba līgumi glabājas pie grāmatvedes. 
 

3. Studiju, atpūtas un sadzīves apstākĜi,  studiju maksas 
sistēma 

 
 Studiju, atpūtas un sadzīves apstākĜi ir labi, tie nodrošina iespēju 
pilnvērtīgi studēt apgūstot izvēlēto programmu. To garantē labiekārtotās 
auditorijas, kurās ir tāfeles, atbilstošs apgaismojums, ērti galdi un krēsli, 
bibliotēka ar lasītavu, datorklase ar pastāvīgo interneta pieslēgumu. 
 Studentiem ir pieejamas atpūtas telpas, 2 virtuves, kapela, kurā katru 
darba dienu notiek mises. 
 Studenti var dziedāt Institūta korī, ko vada diriăente Janina Puškovska 
un kas uzstājas Institūta svētkos un citos pasākumos Latvijas republikā. 

Studiju maksa nav liela, bakalaura programmas studējošie maksā Ls 
15 mēnesī, II l īmeĦa profesionālās programmas studējošie – Ls 40 gadā. 
Studiju maksa var tikt samazināta, ja students aktīvi piedalās talkās, kā arī 
gadījumos, ja ir sarežăīti materiālie apstākĜi.  

Sekmīgie studenti var pretendēt uz stipendijām no ārvalstu katoĜus 
atbalstošiem fondiem, iepriekšējos gados tādas ir saĦēmuši vairāki studenti. 
 

4. Dokumenti, kas regulē studējošo un izglītības iestādes 
attiecības 

 
 Studējošie slēdz ar RARZI līgumus. Divi parakstītā līguma 
eksemplāri atrodas attiecīgi pie studenta un studenta personas lietā pie 
studiju metodiėa. 
 

5. Dokumenti, kas nosaka studējošo organizāciju statusu 
 

 Studentu pašpārvaldes darbību reglamentē atbilstošais nolikums. Citas 
studējošo organizācijas RARZI šobrīd nav sevi pieteikušas. 
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6. Ārvalstnieku studiju iespējas un nosacījumi 
 

 Ārvalstnieki var studēt RARZI uz vispārējiem nosacījumiem. Pašlaik 
bakalaura programmā studē viens ārvalstnieks – Igaunijas pilsonis. 

 

7. ZiĦas par RARZI budžetu 

Informācija ir atrodama šajā ziĦojumā (sal. 3.3) un arī grāmatvedībā. 
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PIELIKUMS NR. 9: 

 

1. Studiju programmu akreditācijas lapas 
 

2. Izglītības un zinātnes ministrijas atĜauja bakalaura 
programmas absolventiem strādāt kā ētikas un krist īgās 
mācības skolotājiem 
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PIELIKUMS NR. 10: 
 

DAŽĀDI SVĒTĀ KRĒSLA VAI LPU IZSNIEGTI 
DOKUMENTI 

 
 

1. Katoliskās izglītības kongregācijas dokuments, kas apliecina 
ka Laterāna Pontifikālā Universitāte ir akredit ēta no Vatikāna 
puses 

2. Katoliskās izglītības kongregācijas dokuments, kas 
apstiprina RARZI Nolikumu 

3. LPU Teoloăijas fakultātes vēstule, kas apstiprina RARZI 
Nolikuma īstenošanas noteikumus 

4. LPU Teoloăijas fakultātes vēstule, kas apstiprina 
profesionālā bakalaura studiju programmu “reli ăija” un 2. 
līmeĦa profesionālās izglītības studiju programmu “reli ăija” 

5. LPU Teoloăijas fakultātes vēstule, kas atĜauj realizēt 
profesionālā baklaura studiju programmu “reli ăija” ar ī 
nepilna laika formā 

6. LPU Teologijas fakultātes vēstule, kas apstiprina RARZI 
docētājus un direktora iecelšanu amatā 
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