Gadagrāmata 2013
1. Pamatinformācija
1.1. Juridiskais statuss

Rīgas Augstākais reliģijas zinātņu institūts ir Laterāna Pontifikālās universitātes
(Roma, Itālija) filiāle Latvijā, kuras dibinātājs ir Latvijas Katoļu bīskapu konference.
Atbilstoši Latvijas likumdošanai Rīgas Augstākais reliģijas zinātņu institūts darbojas
kā privāta augstākās izglītības iestāde.
1.2. Darbības virziens
Laterāna Pontifikālās Universitātes (LPU) filiāle RARZI pētnieciskajā darbībā
īsteno Atklāsmē, Baznīcas maģistērija mācībā un katoliskajā akadēmiskajā tradīcijā
balstīto LPU pētniecisko uzstādījumu, ko izsaka nosaukums “Jaunā antropoloģija III
gadu tūkstotim”, un kas paredz cilvēka universāla tēla atjaunošanu mūsdienu kultūrā.
RARZI atzīst, ka mūsdienu izglītības būtisks trūkums ir zināšanu segregācija un
funkcionālisms, kas izveidojies pārāk šauras un vienpusīgas specializācijas rezultātā.
Tāpēc RARZI par savu galveno prioritāti uzskata tādu izglītības modeli, kurā studiju
procesā ietverto priekšmetu daudzveidība būtu saskaņota ar mērķi attīstīt integrālu
skatījumu uz cilvēku. Šodien Latvijā tas ir sevišķi nozīmīgs, lai mazinātu totalitāro
režīmu laikā cilvēka apziņai nodarīto „antropoloģisko kaitējumu”, atklājot Kristu kā
patiesā, jaunā cilvēka pirmtēlu.
RARZI izglītības virziena balsts ir kristīgās filozofiskās un teoloģiskās antropoloģijas
tradīcija, kura piedāvā dziļu un daudzpusīgu cilvēka personas un sabiedrības
skaidrojumu, kā arī refleksiju par pamatvērtībām, kas ļauj īstenoties cilvēka dabas
potenciālam. Šādam antropoloģiskam uzstādījumam ir pakārtotas dažādo humanitāro
zinātņu ─ teoloģijas, filozofijas, ētikas, psiholoģijas, pedagoģijas, sociālās mācības,
kultūras un reliģiju vēstures studijas. Šo studiju mērķis ir veicināt Baznīcas un
kultūras dialogu, sekmējot ētisko un kultūras vērtību līdzsvaru sabiedrībā.
1.3. Gada ievērojamāko notikumu hronika
24.01.2013.notiek maģistra darbu aizstāvēšana studiju programmā „Reliģija”ar
kvalifikāciju filozofijas, ētikas un kristīgās mācība sskolotājs.
8.-9. 02.2013. Notiek RARZI 20. Jubilejas gadam veltītā absolventu tikšanās.
14.-16.03.2013. Notiek Ticības gadam un RARZI divdesmitajai gadadienai veltīta
starptautiska zinātniska konference „Ticība 21. Gadsimtā: jaunā antropoloģija
trešajam gadu tūkstotim”.
10.-11.05.2013. Notiek katoļu studentu dienas ar devīzi „Runā un nebīsties”
21. 05.2013. Notiek Vatikāna Pontifikālās kristiešu vienotības veicināšanas padomes
prezidenta kardināla Kurta Koha vizīte Latvijā . Tās ietvaros tiek apmeklēts Rīgas
Augstākais reliģijas zinātņu institūts. RARZI ierodas kardināls Kurts Kohs. Kopā ar
viņu institūtu apciemoja arī apustuliskais nuncijs Baltijas valstīs arhibīskaps Luidži
Bonaci, Rīgas arhibīskaps - metropolīts Zbigņevs Stankevičs, Latvijas vēstnieks pie
Svētā Krēsla Einārs Semanis, Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas pārstāve un šī
pasākuma koordinētāja Dace Rutka. Notiek tikšanās un pārrunas ar RARZI
docētājiem, studentiem un absolventiem.

4.-6.06. RARZI administrācija apmeklēja Varšavas kardināla Stefana Višinska
universitāti pieredzes apmaiņas braucienā, kura mērķis bija stiprināt sadarbību un
vienoties par kopīgiem zinātniskiem projektiem un docētāju apmaiņu.
13.-15.09.2013. Notiek seminārs draudžu katehētiem „Garīgais impulss 3” par tēmu:
Katehēze kā svētceļojums pie Dieva.
24.09.2013. Iznāk grāmatas „Mana pirmā Svētā Komūnija”
22. 09.2013. RARZI un RTI studenti dodas kopīgā laivu braucienā
28.-30.10.2013. Notiek pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides kursi
„Profesionālās meistarības pilnveide kristīgās mācības skolotājiem izglītības
satura īstenošanai pirmsskolā un pamatskolā.”
19.06.2013. Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Studiju
akreditācijas komisija 2013. gada 17. maija sēdē ir nolēmusi akreditēt uz 6 gadiem
Laterāna Pontifikālās universitātes filiālē Rīgas Augstākajā reliģijas zinātņu institūtā
realizēto studiju virzienu „Reliģija un teoloģija”. Šī studiju virziena ietvaros tiek
īstenotas šādas studiju programmas:
Akadēmiskās augstākās izglītības bakalaura studiju programma „Reliģija”
iegūstamais grāds – humanitāro zinātņu bakalaurs reliģijā (studiju programmas kods:
43221)
Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma "Reliģija",
iegūstamais grāds/profesionālās kvalifikācija – maģistra profesionālais grāds reliģijā
un filozofijas, ētikas un kristīgās mācības skolotāja profesionālā kvalifikācija (studiju
programmas kods: 47221)
Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma "Reliģija",
iegūstamais grāds/profesionālās kvalifikācija – maģistra profesionālais grāds reliģijā
un pastorālā konsultanta profesionālā kvalifikācija (studiju programmas kods: 47221)
21.06.2013. diplomus saņem RARZI 2. Līmeņa profesionālās augstākās studiju
programmas „Reliģija” ar kvalifikāciju ētikas un kristīgās mācības skolotājs
absolventi
28.06. 2013. Diplomus saņem RARZI profesionālā maģistra studiju programmas
„Reliģija” ar kvalifikāciju filozofijas, ētikas, kristīgās mācības skolotājs absolventi.
29.08.-1.09.2013. Baltrišķos ( Lietuvā) notiek institūta jubilejas gada rekolekcijas,
kurās piedalās 35 RARZI docētāji un studenti. Rekolēkcijas vada pr. Vilfrīds
Hagemans ( Vācija). Tēma : Kā ieiet Dieva noslēpumā šodien?
6.09.2013. Ar Sv. Misi Jēkaba katedrālē RARZI uzsāk jauno akadēmisko studiju
gadu. Atsākas arī fakultatīvās nodarbības Svēto Rakstu senebreju valodā.
11.2013. Noslēdzas RARZI skolu projekts, kura ietvaros RARZI docētāji, studenti un
absolventi Rīgas skolās tiekoties ar skolēniem un runāja par vērtībām. No marta līdz
novembrim septiņās Rīgas vispārizglītojošajās skolās notika lekciju cikli Rīgas
Augstākā reliģijas zinātņu institūta (RARZI) īstenotā projekta „Es ģimenē un
sabiedrībā: ticības, cerības un mīlestības loma cilvēka, ģimenes un sabiedrības
saliedēšanā un valstiskās piederības stiprināšanā" ietvaros. Projekta mērķis ir palīdzēt
skolēniem apzināties ikviena cilvēka unikalitāti, vērtību un cieņu, viņa iespējas,
izaicinājumus un neaizvietojamo lomu sabiedrībā.
29.11. 2013. M. Pils 2 Sv.Antona zālē notika akadēmiskās humanitāro zinātņu
bakalaura programmas studentu bakalaura darbu aizstāvēšana
5.12.2014. Viesprofesors no Polijas , Varšavas Kardināla Višinska universitātes
profesors, habilitētais teoloģijas doktors Janušs Krenčidlo uzstājās ar atklātu lekciju
Jesu’s final call to faith.

17.12. 2013. Rīgas arhibīskaps Zbigņevs Stankevičs nominēja pr. Alberto Sančesu
Leonu
2. Studijas
2.1. Aktualitātes studiju procesā 2013./2014. studiju gadā
2013./2014. gadā tika veiktas izmaiņas maģistra programmu uzņemšanas prasībās. LR
Izglītības un zinātnes ministrijas Akreditācijas komisija apstiprināja izmaiņas, līdz ar
to abās maģistra programmās paralēli reflektantiem ar Laterāna Pontifikālajā
Universitātē un tās filiālēs iegūtu bakalaura grādu reliģijā vai teoloģijā vai tam
atbilstošu Vatikāna Izglītības Kongregācijas atzītā iestādē iegūtu augstāko izglītību
(saņem Laterāna Universitātes licenciāta diplomu) var iestāties arī reflektanti ar citās
Latvijas vai ārvalstu augstākās izglītības iestādēs iegūtu bakalaura grādu sociālajā vai
humanitārajā jomā, vai arī augstāko izglītību pedagoģijā, ja pirms tam ir apgūti
Katoliskās teoloģijas pamatkursi 20 krp apjomā (saņem RARZI Latvijas Republikas
vārdā izsniegtu maģistra diplomu).
2. 2. Vispārīga informācija par studiju procesu 2013./2014. studiju gadā
2013./2014. Studiju gadā RARZI nepilna laika klātienes studiju formā tika
realizētas 3 augstākās izglītības programmas – viena akadēmiskā un divas profesionālās
augstākās izglītības programmas:
akadēmiskā bakalaura studiju programma Humanitāro zinātņu
bakalaurs reliģijā (Baccalaureato in Scienze Religiose) Kods: 43221, apjoms
120 krp, 180 ECTS (3 gadi 3 mēn.);
Programma paredzēta reflektantiem ar vispārējo/profesionālo vidējo
izglītību vai augstāko izglītību, kas vēlas iegūt pamatīgas un integrētas zināšanas
katoliskajā teoloģijā un Baznīcas mācībā, kas kļūs par pamatu tālākām studijām.
profesionālā maģistra studiju programma "reliģija" ar kvalifikāciju
filozofijas, ētikas un kristīgās mācības skolotājs (Licenza in Scienze Religiose)
kods: 47141, apjoms 96 krp, 144 ECTS (2 gadi 6 mēn.);
Reflektantiem
a) ar Laterāna Pontifikālajā Universitātē un tās filiālēs iegūtu bakalaura grādu
reliģijā vai teoloģijā vai tam atbilstošu Vatikāna Izglītības Kongregācijas
atzītā iestādē iegūtu augstāko izglītību;
b) ar citās Latvijas vai ārvalstu augstākās izglītības iestādēs iegūtu bakalaura
grādu sociālajā vai humanitārajā jomā, vai arī augstāko izglītību pedagoģijā,
ja pirms tam ir apgūti Katoliskās teoloģijas pamatkursi 20 krp apjomā.
profesionālā maģistra studiju programma "reliģija" ar kvalifikāciju
pastorālais konsultants (Licenza in Scienze Religiose) Kods: 47141, apjoms 96
krp, 144 ECTS (2 gadi 6 mēn.);
Reflektantiem:
a) ar Laterāna Pontifikālajā Universitātē un tās filiālēs iegūtu bakalaura grādu
reliģijā vai teoloģijā vai tam atbilstošu Vatikāna Izglītības Kongregācijas
atzītā iestādē iegūtu augstāko izglītību;
b) ar citās Latvijas vai ārvalstu augstākās izglītības iestādēs iegūtu bakalaura
grādu sociālajā vai humanitārajā jomā, ja pirms tam ir apgūti Katoliskās teoloģijas
pamatkursi 20 krp apjomā.

Maģistra studiju programmu absolventi iegūst augstāko profesionālo
izglītību reliģijā un profesionālo kvalifikāciju, lai varētu strādāt valsts,
nevalstiskās un Baznīcas iestādēs kā skolotāji, katehēti, pastorālie konsultanti vai
kapelāni.
Papildus augstākās izglītības programmām tika realizēta arī mūžizglītības programma:
Katoliskās teoloģijas pamatkurss (5 mēneši, no septembra līdz janvārim).
Interesentiem ar jebkura veida iepriekšējo izglītību, kas vēlas iegūt/nostiprināt
pamatzināšanas katoliskajā teoloģijā. Programmas klausītāji varēs iegūt
sistemātisku ieskatu Katoliskās Baznīcas teoloģijas pamatnozarēs. Studiju
noslēgumā saņem sertifikātu.
Humanitāro zinātņu bakalaura programmā un mūžizglītības programmā
Katoliskās teoloģijas pamatkurss nodarbības notika piektdienu vakaros no pl. 17.30 līdz
20.50 un sestdienās no 9.00 līdz 16.15. Profesionālajā maģistra studiju programmā ar
kvalifikāciju pastorālais konsultants nodarbības notika trešdienu un ceturtdienu vakaros
no pl. 17.30 līdz 20.50.
Profesionālajā maģistra programmā ar kvalifikāciju filozofijas, ētikas un kristīgās
mācības skolotājs un 2. līmeņa profesionālajā programmā nodarbības notika skolēnu
brīvdienās četras reizes gadā oktobrī, janvārī, martā un jūnijā.
Nepilna laika studijās viens studiju kredītpunkts atbilst 40 akadēmiskajām
stundām, no kurām 8 ir kontaktstundas, bet 32 – patstāvīgā darba stundas.
2.3. Uzņemšanas statistika
2013. gada 24. augustā notika uzņemšana humanitāro zinātņu bakalaura
programmā. Izskatot RARZI uzņemšanas komisijai iesniegtos dokumentus un ņemto vērā
pārrunu rezultātus, tika uzņemti 13 studenti. Mūžizglītības programmā Katoliskās
teoloģijas pamatkurss – studenti.
2014. gada 24. janvārī notika uzņemšana maģistra programmās. RARZI
uzņemšanas komisija, balstoties uz reflektanta iepriekšējā izglītībā iegūtajiem rezultātiem
un pārrunām ar pretendentu, profesionālajā maģistra studiju programmā "reliģija" ar
kvalifikāciju filozofijas, ētikas un kristīgās mācības skolotājs tika uzņemti 6 studenti, bet
profesionālajā maģistra studiju programmā "reliģija" ar kvalifikāciju pastorālais
konsultants – 9 studenti.
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2013./2014. studiju gadā RARZI augstākās izglītības programmās uz 2014.
gada 1. februāri studēja – 121 students, mūžizglītības programmā Katoliskās
teoloģijas pamatkurss – 19 studenti.
2013. gada 26. novembrī notika gala pārbaudījums bakalaura programmā –
Tēžu eksāmens, kuru sekmīgi nokārtoja 13 RARZI absolventi, iegūstot humanitāro
zinātņu bakalaura grādu reliģijā.
Savukārt 2014. gada 23. janvārī notika maģistra darbu aizstāvēšana
profesionālā maģistra studiju programmā "reliģija" ar kvalifikāciju pastorālais
konsultants. Maģistra grādu reliģijā un pastorālā konsultanta kvalifikāciju ieguva 9
RARZI absolventi, kas ir pirmie diplomētie pārstāvji jaunajā pastorālā konsultanta
profesijā. Maģistra programmā ar skolotāja kvalifikāciju šajā gadā absolventu nav.

2.5. Tālākizglītība, profesionālā pilnveide un kursi klausītājiem
2013. gadā RARZI uzsāk mūžizglītības programmas realizāciju „Katoļu ticības
pamatkurss”, kas ir atvērta visiem interesentiem un „Katehēzes pamati”. Abas
programmas tiek realizētas secīgi, lai apgūtu Katehēzes pamatus ir nepieciešams pabeigt
programmu „Katoļu ticības pamatkurss”. Katra programma ietver 20 KRP un tiek
realizēta viena semestra laikā.
2013. gadā tika turpināta draudžu katehētu semināru rīkošanas tradīcija. Seminārs
„Garīgais impulss 3” notika Cēsu tuvumā Gančauskās.
Skolotāju tālākizglītības kursi „Profesionālās meistarības pilnveide kristīgās mācības
skolotājiem izglītības satura īstenošanai pirmskolā un pamatskolā.” Notika oktobrī un
guva lielu atsaucību.
RARZI docētāji pabeidza iepriekšējā gadā uzsākto kursu īnnovācijas augstskolu
didaktikā”.

2.6. Zinātne
Doktorantūras studijas turpina Terēze Druka ( Sv. Rakstu ekseģēzē), pr. Andris
Ševelis (Dogmatiskā teoloģija), Imants Medvedskis (Morālteoloģija), m. Sofija -Irēna
Ošmjanska (Morālteoloģija), Sergejs Ivanovs ( Katehētika)
2.7. RARZI docētāju publikācijas:

Lolita Ērgle
Katehēzes mācību metodiskā komplekta „Mana Pirmā Svētā Komūnija” (2013)
redaktore un autore.
Mārīte Kravale-Pauliņa
Kravale- Paulina, M. , Iliško, D., Oļehnoviča, E. (2013) Values orientation approach
to the educational process: The temporal dimension. International Conference on New
Horizons in Education. Roma, Itālija. Procedia - Social and Behavioral Sciences,
Volume 106, 10 December 2013, Pages 3285-3290. ScienceDirect, Conference
Proceedings Citation Index, http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.379
Oļehnoviča, E., Kravale- Pauliņa, M., Bolgzda, I. (2013) Doctoral students’
competences of using online resources for research purposes in network society.
International Conference on New Horizons in Education. Roma, Itālija. Procedia Social and Behavioral Sciences, Volume 106, 10 December 2013, Pages 896-900.
ScienceDirect
Conference
Proceedings
Citation
Index,
http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.102
Iliško D., Kravale- Pauliņa, M. (2013)Sustainability of family values throughout the
generations as viewed by the bachelor programmm students. Starptautiskā zinātniskā
konference “Sabiedrība. Integrācija.Izglītība” Rēzekne, 83-91.[ISSN 1691- 5887]
Modris Lācis
Doktordarba publikācija: „Atbildība un tuvums. Ontoloģija un rīcība sabiedriskā
kontekstā Emanuela Levina filosofijā.” (2013)
http://ethesis.unifr.ch/theses/#Theologie
Māra Kiope
„Identity Outside Time and Space: Intellectuals and Society.” // Ethnicity.
Towards the Politics of Recognition in Latvia: 1991-2012. [The multi-author
monograph] Ed. By Vladislavs Volkovs, Deniss Hanovs, Inese Runce. – Zinātne
[Publishers, Riga, 2013], pp.315-348, ISBN 978-9984-879-39
„Latvijas sabiedrības atvērtība identitātes meklējumos” // LR ĀM, LU, LU FSI
konferences „Identitāte un atvērtība” krājums – iesniegts publicēšanai
„Staņislava Ladusāna,
SJ daudzpusīgais humānisms” // raksts iesniegts
publicēšanai Laterāna Pontifikālās Universitātes filiāļu Rīgas teoloģijas Institūta
un Rīgas Augstākā reliģijas Zinātņu institūta reliģiski zinātniskajam žurnālam
Terra Mariana
Truth experience in the Language of Being // iesniegts publikācijai konferences
rakstu krājumam, kas tiks izdots ASV

Inese Augškalne
Augškalne, I., Garjāne, B. ,Rozenblats, J.( 2013) “Vērtības profesionālo skolu
audzēkņu pasaules uzskatā No:“Proceedings of the International Scientific
Conference Society, Integration, Education. Vol.I, Rēzekne ISSN 1691-5887
Sergejs Ivanovs
Grāmatu teoloģiskais konsultants:
1.Mana pirmā Svētā Komūnija. Katehēzes mācību grāmata Grēksūdzes un
Euharistijas sakramenta saņemšanai, red. Lolita Ērgle, Rīga: RARZI Katehēzes
metodiskais centrs, 2013.
2.Mana pirmā Svētā Komūnija. Katehēzes darba burtnīca Grēksūdzes un
Euharistijas sakramenta saņemšanai, red. Lolita Ērgle, Rīga: RARZI Katehēzes
metodiskais centrs, 2013.
3.Mana pirmā Svētā Komūnija. Katehēta grāmata Grēksūdzes un Euharistijas
sakramenta saņemšanai, red. Lolita Ērgle, Rīga: RARZI Katehēzes metodiskais
centrs, 2013.
Aleksandrs Stepanovs
Prospettive per un nuovo annuncio di Gesu Cristo // Studia Teologiczne. BiałystokDrohiczyn-Łomża 31 (2013), Łomża: 2013, lpp. 179-201.
Ingrīda Trups-Kalne
Trups-Kalne, I., Dimdiņš, Ģ., Perepjolkina V. (iesniegts). Sociālā
konservatīvisma skalas latviešu valodā izveide un validitātes pārbaude. Latvijas
Universitātes raksti, Psiholoģija.
Trups-Kalne, I., Dimdiņš, Ģ. (iesniegts). Relation between moral competence,
moral foundations, and social conservatism. 8. starptautiskās zinātniskās konferences
“Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai”, Daugavpils 2013. 10-12. oktobris, rakstu
krājums.
Trups-Kalne, I., Ģ. Dimdiņš (2013). Reliģiozitātes un morālās spriešanas
saistības kognitīvie un intuitīvie aspekti. Sabiedrība, integrācija, izglītība.
Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. II daļa. 2013. gada 24.-25. maijs.,
(476.- 490. lpp.). Rēzekne, Rēzeknes Augstskola.
Trups-Kalne, I., Gaile, I. (2013). Mana pirmā Svētā Komūnija. Katehēzes darba
burtnīca Grēksūdzes un Euharistijas sakramenta saņemšanai. RARZI Katehēzes
metodiskais centrs.

Gaile I., Trups-Kalne, I. Ošmjanska, Cērmane D., Ivanovs, S. (2013). Mana
pirmā Svētā Komūnija. Katehēta grāmata Grēksūdzes un Euharistijas sakramenta
saņemšanai. RARZI Katehēzes metodiskais centrs

RARZI docētāju piedalīšanās starptautiskās zinātniskās konferencēs
Žanete Narkeviča Referāts: „Simboliskā valoda un ticības hermeneitika”,
Starptautiska zinātniskā konference „Ticība 21. gadsimtā: jaunā antropoloģija
trešajam gadu tūkstotim”, Rīga, 14.-16.03.2013.
Mārīte Kravale –Pauliņa
Kravale- Paulina, M. , Oļehnoviča, E. Values orientation approach to the educational
process: The temporal dimension. International Conference on New Horizons in
Education. Roma, Itālija, 25.-27.2013. Proceedings Book 2/3, Vol.2, 1666.p.,
http://www.int-e.net/publications/inte2013v2.pdf [ISSN:2146-7358]
Oļehnoviča, E., Kravale- Pauliņa, M. Doctoral students’ competences of using online
resources for research purposes in network society. International Conference on New
Horizons in Education. Roma, Itālija. 25.-27.2013., Proceedings Book 2/3, Vol.1,
958.p. http://www.int-e.net/publications/inte2013v1.pdf [ISSN:2146-7358]
Kravale-Pauliņa, M. (2013). Jauniešu neformālā un informālā izglītība ilgtspējības
kontekstā. In I. Zuģicka, atbildīgā par izd./ Resp. Ed. Daugavpils Universitātes 55.
starptautiskās zinātniskās konferences tēzes / Abstracts of the 55th International
Scientific Conference of Daugavpils University. Daugavpils: Daugavpils
Universitātes Akadēmiskais apgāds „Saule”, 137. lpp. [ISBN 978-9984-14-612-6]
Smirnovs, A., & Kravale-Pauliņa, M. (2013). Barriers to learning in upper elementary
education: The environmental aspect. In I. Zuģicka, atbildīgā par izd./ Resp. Ed.
Daugavpils Universitātes 55. starptautiskās zinātniskās konferences tēzes / Abstracts
of the 55th International Scientific Conference of Daugavpils University. Daugavpils:
Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds „Saule”, 139. lpp. [ISBN 978-998414-612-6]
Iliško D., Kravale- Pauliņa, M. Sustainability of family values throughout the
generations as viewed by the bachelor programmm students. Conference:
International Scientifical Conference on Saciety Integration and Education. Rēzekne
(LATVIJA)24-25.2013. SOCIETY, INTEGRATION, EDUCATION, 2013, Vol I
Book series: Sabiedrības integrācija Izglītība. Pages 83-90 (Web of Science Thomson
Reuters)
Skaidrīte Kalvāne
Starptautiskā zinātniskā konference Ticība 21. gadsimtā: jaunā antropoloģija
trešajam gadu tūkstotim 2013. gada 14.-16. martā: Ieskats katoļu Baznīcas katehismu
vēsturē Latvijā.
Starptautiska zinātniskā konference Literatūra un reliģija LU Humanitāro zinātņu
fakultātē 2013. gada 29.-30. novembrī: Mocieyba ab Numani Diwa, ab Łaiku, ab
Nôwi un ab Myuźeibu” S. Bagiņska grāmatā „Kawieklis piestieygs” (1808).

Baiba Brūdere
„Ticības nakts. Svētās Terēzes no Lizjē un godināmā bīskapa Boļeslava Sloskāna
pieredze.” Starptautiskā konference Ticība XXI gadsimtā: Jaunā antropoloģija
trešajam gadu tūkstotim, 2013.g. 14-16. marts.
„Guljelmo Džakvintas garīguma elementi”. Priekšlasījums kustības „Pro sanctitate”
konferencē, kas veltīta kustības dibinātāja simtgadei. Rīga, 2013.g. 29.oktobris.
Modris Lācis
5. Katoļu studentu dienu zinātniskā konference, Rīga, 2013.g. 10.-11.maijs. Referāta
tēma: „Atbildība un tuvums: Ontoloģija un rīcība sabiedriskā kontekstā Emanuela
Levina filozofijā”.
Māra Kiope
„Staņislava Ladusāna, SJ daudzpusīgais humānisms mūsdienu antropoloģiskās
situācijas kontekstā”. // Laterāna Pontifikālās Universitātes filiāles Rīgas Augstākais
Reliģijas Zinātņu Institūts un Rīgas Teoloģijas Augstskola sadarbībā ar Rīgas Domi
un Romas Katoļu Rīgas arhidiecēzi. Starptautiska zinātniskā konference „TICĪBA 21.
GADSIMTĀ: JAUNĀ ANTROPOLOĢIJA TREŠAJAM GADU TŪKSTOTIM”.
Rīga, 2013. gada 14.-16. marts.
„Izcilākie reliģiskie filosofi par nacionālo identitāti.” // LZA Humanitāro un sociālo
zinātņu nodaļas izbraukuma sēde „Nacionālā un eiropeiskā identitāte” Daugavpils
Universitātē 2013. gada 11. aprīlī Daugavpils universitātes 55. starptautiskās
zinātniskās konferences ietvaros.LU Filozofijas un socioloģijas institūts,valsts
pētījumu programma „Nacionālā identitāte (valoda, Latvijas vēsture, kultūra un
cilvēkdrošība)” Referāts:
„Syncretic mentality and it's limits: a philosophical approach to the difference
between religiosity and spirituality” // International interdisciplinary scientific
conference Interreligious Dialogue and Religious Syncretism, May 3-4, 2013,
University of Vytautas Magnus, Kaunas, Lithuania.
„Latvijas sabiedrības atvērtība identitātes meklējumos” // LR ĀM, LU, LU FSI.
Identitāte un atvērtība. Starptautiskā konference latvijas Universitātes Mazajā aulā
2013. gada 21. maijā kardināla Kurta Koha, Vatikāna kristiešu vienotības
veicināšanas padomes prezidenta vizītes Latvijā ietvaros. Rīga, LU, 2013. gada 21.
maijs.
„Truth experience in the Language of Being: new thomistic perspective of dialogue
including many-sided gnoseology of Latvian-Brasilian neothomist philosopher
Stanislavs Ladusans, SJ.” // Philosophy and Cultural Science Department of Klaipeda
University Faculty of the Humanities together with University of St.Thomas Houston
(USA), International Thomas Aquinas Association (Italy, SITA) International
Conference “Dialogue of Cultures: Platonic Tradition and Contemporary Thomism”,
Klaipēdas Universitāte, 2013. gada 28. jūnijs

„Identitāte Staņislava Ladusāna dzīvē un darbos”. // VPP Projekta Nr. 6 „Reģionālā
identitāte Eiropas kontekstā” konferences plenārsēde „Reģionālā identitāte:etnicitāte
un personības Latgales situācijā”, DU, 2013. gada 24. oktobrī
„Reliģija kā garīgums Staņislava Ladusāna daudzpusīgajā humānismā”. // Letonikas
kongresa 2. projekta reliģijpētniecības sekcijā, 2013. gada 29. oktobrī, Rīgā, LZA
Portretu zālē.
.„Marginalization of religious identity in Latvia” // Starptautiskā zinātniskā
konference „Atmiņa, vēsture, marginalizācija, identitāte“
(PAMĚŤ

HISTORICKÉ VĚDOMÍ  MARGINALIZACE  IDENTITA), Prāgā, Kārļa
Universitātē, Humanitāro zinātņu fakultātē, 2013. gada 23. un 24. septembrī.
Inese Augškalne
“Transcendentālā dimensija jauniešu pasaules uzskatā” referāts prezentēts
starptautiskā zinātniskā konferencē Ticība 21. Gadsimtā: jaunā
antropoloģija trešajam gadu tūkstotim, RARZI un RTI, Laterāna
Pontifikālās universitātes filiāles, Rīga, 2013.
“Vērtības profesionālo skolu audzēkņu pasaules uzskatā” referāts prezentēts
starptautiskā zinātniskā konferencē Sabiedrība, Integrācija, Izglītība,
Rēzekne, 2013
Inese Lietaviete
14.-16.03.2013. Rīgas Augstākā Reliģijas zinātņu institūta starptautiskā zinātniskā
konference. Referāta tēma: „Uzticēties sev vai Dievam? Reliģiskās stresa
pārvarēšanas stratēģijas un pašefektivitātes izjūta”.
25.-28.09.2013. 43rd Annual Congress European Association for Behavioural and
Cognitive Therapies. Uzstāšanās tēma: Self-Actualization vs. Self-Transcendence:
Phenomenological Analysis of Experiences Promoting Personal Growth.
05.02.2013. Latvijas Universitātes zinātniskā konference. Referāta tēma: „Reliģiskā
kopinga skalas (RCOPE) adaptācija Latvijas kultūrvidē”.
Ingrīda Trups-Kalne
Trups-Kalne, I., Dimdiņš, Ģ. (2013). Relation between moral competence,
moral foundations, and social conservatism. 8. starptautiskā zinātniskā konference
“Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai”, Daugavpils Universitāte, Daugavpils, 2013.
gada 10. -12. oktobris.
Trups-Kalne, I., Dimdiņš, Ģ. (2013). Reliģiozitātes un morālās spriešanas
saistības kognitīvie un intuitīvie aspekti. Sabiedrība, integrācija, izglītība.
Starptautiska zinātniska konference, Rēzeknes Augstskola, Rēzekne, 2013. gada 24.25. maijs.

Trups-Kalne, I. (2013). Reliģiozitātes un morālās spriešanas saistības kognitīvie
aspekti. Starptautiska zinātniskā konference Ticība 21. gadsimtā: jaunā antropoloģija
trešajam gadu tūkstotim, Rīgas Augstākais reliģijas zinātņu institūts (RARZI) un
Rīgas Teoloģijas institūts (RTI), Rīga, 2013. gada 14. -16. marts.

Vietējās konferences un kongresi:
Žanete Narkeviča
Akadēmiskā lekcija: “Pola Rikēra iztēles filosofija”-Pola Rikēra 100 gadu atcerei veltītie
lasījumi Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātē, Rīga, 03.05.2013.
Referāts: “Pols Rikērs un filosofijas tradīcija: Domātāju pieminot”, Latvijas Universitātes
konference: POLS RIKĒRS: teksti un konteksti, Rīga, 27.02.2013

Ingrīda Trups-Kalne
Trups-Kalne, I., Dimdiņš, Ģ., Perpjolkina V. (2013). Sociālā konservatīvisma
skalas latviešu valodā izveide un validitātes pārbaude. LU 71. Zinātniskā konference,
Psiholoģijas sekcija, 2013. gada 5. februāris.
Lietaviete, I., Trups-Kalne, I. (2013). Reliģiskā kopinga skalas RCOPE
adaptācija Latvijas kultūrvidē. LU 71. Zinātniskā konference, Psiholoģijas sekcija,
2013. gada 5. februāris.
Bibliotēka
Iepirkumi un dāvinājumi rarzi metod. centrā 2013.gadā

PIRKUMI

DĀVINĀJUMI

Summa

(gab.)

(gab.)

(gab.)

GADS

Grāmatas Žurn. Avīzes Grāmatas Žurn. Avīzes
2013

92

8

108

36

70

KOPĒJAIS RARZI METOD. CENTRA FONDS (uz 1.01.2014.):
7195 grāmatas
10429 periodikas vienības

304

RARZI Metod. centram ar RTI bibliotēku ir kopējs katalogs interneta vidē LIIS
programmā: http://kbibl.di.lv/
Abām augstskolām ir kopēja piekļuve EBSCO datu bāzei.
2.7. Starptautiskā sadarbība
2013. gadā RARZI turpināja sadarbību ar Laterāna Pontifikālajai universitātei
afiliētajiem institūtiem, Vācijas katoļu fondiem, Amerikas Bīskapu konferenci, dažādu
izglītojošu un pastorālu projektu realizēšanā. Erasmus programmas ietvaros studentu
mobilitātes iespējas 2012. gadā izmantoja viena studente , 1 studiju semestri pavadot
Ružemborekas Katoļu universitātē,
Noslēgti sadarbības līgumi ar Katehētu Koledžu (Baranaviči, Baltkrievija) un
Ružomberokas Katoļu universitāti (Slovākijā)., kā arī Kardināla Višinska Varšavas
universitātes teoloģijas fakultāti. Šo līgumu ietvaros RARZI kā vieslektori apmeklēja
vairāki minēto universitāšu profesori.
2.8. Kvalitātes vadība un iekšējais audits
2012. gadā RARZI tika aktualizēta kvalitātes vadības sistēma, kvalitātes vadība tiek
nodrošināta atbilstoši plānam, organizējot studiju procesa un rezultātu kvalitātes
kontroles pasākumus.
2.9. RARZI personāls
RARZI docētāji 35 (100%) uz 2014. 1.06.
Ievēlēti RARZI – 21 (60 % no visiem RARZI docētājiem)
Doktori
Maģistri un licenciāti
Prof. Z. Stankevičs, Dr. theol.
Lekt. S. Ivanovs, Mag. theol. (doktorants)
Asoc. prof. S. Kalvāne, Dr. philol.
Lekt. O. Jabloņskis, Mag. theol.
Asoc. prof. B. Brūdere, Dr. theol.
Lekt. L. Ērgle. Mag. rel. paed.
Asoc. prof. M. Kiope, Dr, phil.
Lekt. D. Staņko, Mag. psych.
Asoc. prof. M.V. Zilgalve, Dr. psych.
Lekt. V. F. Plenne, Mag. hist.
Asoc. prof. A. Stepanovs, Dr. theol.
Lekt. I. Ošmjanska, Lic. theol. (doktorante)
Asoc. prof. Ž. Narkeviča, Dr. phil.
Lekt. A. Ševels, Lic. theol. (doktorants)
Doc. I. Puce, Dr. theol., Mag. soc.
Lekt. I. Medveckis, Mag.theol.
Doc. I. Trups-Kalne, Dr. psych.
Lekt. I. Lietaviete, Mag. psych. (doktorante)
Doc. I. Augškalne, Dr. paed., Mag. hist.
Lekt. M. Vozņaks, Lic. theol.(doktorants)
Lekt. T. Druka, Lic. theol

Kopā

10 (47,6 %) no RARZI ievēlētajiem
docētājiem ir doktori)
11
Viesdocētāji un pasniedzēji – 12 (33,3 % no RARZI docētājiem)
Doktori
Maģistri un licenciāti
Viesprof. P. Kļaviņš, Dr. theol. (RTI)
Vieslekt. E. Cakuls, Lic.theol. (RTI)
Viesprof. J. Jalinskis, Dr. Iur.Can. (RTI)
Vieslekt. A. Kravalis, Lic. Theol (LKA)
Viesprof. A.M. Jerumanis, Dr. theol.
Vieslekt. J. Plaudis, Mag. philol. (LU)
(Lugāno Teoloģijas fakultāte)
Viesdoc. M. Kravale, Dr. paed., Mag.
Vieslekt. J. Iļjins, Mag. comp. sc. (LU)
psych. (DU)
Viesdoc. A. Priede, Dr.hist.Eccl. (LU)
Vieslekt. Z. Goldsmite, Mag. paed. (RSU)

Pasn. L. Roķe, Mag. psych. (RPIVA)
(doktorante)
Pasn. L. Varžinskis, Mag. philol.

Pasn. G. Līdums, Dr. theol.
Pasn. I. Poudžiunas, Dr. psych.
Kopā
KOPĀ
RARZI

7
Doktori – 17 (50 %) no visiem RARZI
strādājošiem docētājiem ir doktori

7
Maģistri un licenciāti - 17

Pārējais RARZI personāls sastāv no 8 darbiniekiem, daļa no kuriem strādā nepilnu
(0,25-0,5) slodzi un nodrošina RARZI administratīvo un saimniecisko funkciju.
4. Komunikācija ar sabiedrību
Institūta komunikāciju ar sabiedrību notiek galvenokārt ar interneta portāla
katolis.lv un institūta mājas lapas www. rarzi.lv starpniecību. Mājas lapā esošā
informācija tiek atjaunota , pievienojot ziņas par aktuālajiem notikumiem. Angļu valodā
ievietota informācija, kas ir būtiska Erasmus + mobilitātēm.
Institūts sadarbojas ar izdevumu „Katoļu baznīcas vēstnesis”, publicējot tajā izglītojošu
un aktuālu informāciju, kā arī piedalās ikgadējā Katoļu kalendāra veidošanā.
5. Plāni nākamajam gadam
Turpināt darbu pie projekta par Katoļu izglītības centra izveidi O.Vācieša ielā 6.
Noslēgt studiju gadu, kas iezīmē RARZI pastāvēšanas 20 gadus ar studentu, docētāju un
darbinieku kopējām rekolekcijām.
Izstrādāt un īstenot kristīgās mācības skolotāju tālākizglītības programmu.
Attīstīt starptautisko sadarbību, izmantojot ERASMUS programmas piedāvātās
mobilitātes iespējas, attīstot studentu, mācībspēku, darbinieku mobilitāti.

