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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
1. 2014. gada janvārī tika izsludināts konkurss bērniem un jauniešiem "Mēs
kalpojam savā draudzē". Rīgas Augstākā reliģijas zinātņu institūta Katehēzes
metodiskais centrs sadarbībā ar Rīgas Katoļu ģimnāziju Latvijas katoļu draudžu
jaunajai paaudzei izsludināja konkursu "Mēs kalpojam savā draudzē". Konkurss
noslēdzās 2014. gada, 26. aprīlī, Rīgas Svētās Terēzes no Bērna Jēzus draudzes
mājā. Laukumā aiz Rīgas Katoļu ģimnāzijas un draudzes mājā pulcējās bērni no
dažādām Latvijas draudzēm, lai kopā pavadītu dienu, kā arī saņemtu balvas par
dalību konkursā "Mēs kalpojam savā draudzē". Konkursā piedalījās bērni no
visām Latvijas diecēzēm, iesūtot 42 zīmējumus, sešus digitālos fotoalbumus un
vienu video stāstu.
2. 2014. gada 10. janvārī notika Žozefa Verlenda grāmatas „100 jautājumu par
jaunajām reliģiskajām kustībām”, ko sagatavoja Rīgas Augstākais reliģijas zinātņu
institūts, atklāšana. RARZI Grāmatu biroja vadītāja Žanete Narkēviča prezentēja
jauno grāmatu un pateicās visai darba grupai – tulkotājai Inesei Gagainei,
literārajai redaktorei Martai Jancei, maketētājam Arturam Hansonam un
teoloģiskajai konsultantei un priekšvārda autorei Anitai Stašulānei.

3. 2014. gada 23. janvārī Rīgas Augstākā reliģijas zinātņu institūtā (RARZI)
maģistra darbu profesionālajā maģistra programmā „Reliģija" ar kvalifikāciju
„pastorālais konsultants" aizstāvēja un maģistra grādu līdz ar to ieguva deviņi
studenti. Viņi ir pirmie šīs, Latvijas vēsturē jaunās, profesionālā maģistra
programmas absolventi un līdz ar to pirmie diplomētie pastorālie konsultanti.
4. 2014. gada 1. un 2. martā Latvijas Kristīgo Nometņu centra Līgatnes pagasta
„Gančauskās”, notika Rīgas Augstākā reliģijas zinātņu institūta Katehēzes
metodiskā centra un Kristīgo skolotāju asociācijas rīkotās rekolekcijas „Kristīgā
skolotāja un katehēta identitāte mūsdienu sabiedrībā”, kurā piedalījās dažādu
konfesiju kristīgie pedagogi.
5. 2014. gada 14.-15. martā notika Ekumeniskā konference VĀRDS, LŪGŠANA,
KALPOŠANA: KRISTĪGIE IDEĀLI MŪSDIENU PASAULĒ, kurā piedalījās
RARZI, RTI, Lutera Akadēmijas un LU Teoloģijas fakultātes mācībspēki.
Konference noritēja ekumēniskā gaisotnē – priekšlasījumos, lūgšanā un
sadraudzībā.
6. 2014.gada 10.maijā notika Kristīgo studentu zinātniskā konference, kurā ar
referātiem piedalījās RARZI, RTI, Lutera akadēmijas un LU teoloģijas fakultātes
studenti.
7. RARZI KATEHĒZES AGLONĀ notika 2014. gada 14. augustā Aglonas bazilikas
kriptā plkst. 15:30-16:45, tajās piedalījās asoc. prof. A. Stepanovs, lekt. L. Ērgle,
Lekt. A. Ševels un I. Medveckis, kas diskutēja ar interesentiem par aktuāliem
Baznīcas mācības jautājumiem.
8. 2014. Gada 3. un 4. oktobrī RARZI svinēja RARZI aizbildnes svētās Terēzes no
Bērna Jēzus svētkus ar dievkalpojumu, asoc. prof. B. Brūderes priekšlasījumu un
filmas „Therese” demonstrāciju.
9. 2014. gada oktobrī ar RARZI atbalstu iznākusi RARZI docētājas I. Trups-Kalnes
monogrāfija - sociālpsiholoģisks pētījums "Morāle, politiskā ideoloģija un
reliģiozitāte".
10. 2014. gada 24. oktobrī pl. 12.00 M. Pils 2 sv. Antona zālē notiks akadēmiskās
humanitāro zinātņu bakalaura programmas studentu bakalaura darbu aizstāvēšana.
Bakalaura darbus aizstāvēja 6 bakalaura grāda pretendenti.
11. 2014. gada 30. Oktobrī sadarbībā ar apustulisko prelatūru Opus Dei notika
konference, kas veltīta nesen beatificētajam Alvaro del Portiljo "Eiropas garīgā
atdzimšana svētīgā Alvaro del Portiljo rakstos un dzīvē". Tajā piedalījās īpaši
viesi - Romas Svētā Krusta Pontifikālās universitātes profesors Karlo Piopi (Carlo
Pioppi) un Tallinas diecēzes apustuliskais administrators, bīskaps Filips Žurdāns
(Philippe Jourdan).
12. 2014. gada novembrī tika pabeigta B tālākizglītības programmas skolotājiem
Pedagoģiskā procesa organizēšana un vadīšana kristīgajā mācībā 1. – 3. klasē (160
stundas) realizācija Rīgā un Jelgavā, sertifikātus par tiesībām mācīt kristīgo
mācību 1.-3. klasē ieguva apmēram 45 skolotāji.
2. Studijas
2.1. Aktualitātes studiju procesā 2014./2015. studiju gadā
2014. /2015. Studiju gadā izmaiņas RARZI maģistra studiju programmās, kas uzlabos
studiju programmu struktūru un saturu, kā arī ļaus efektīvāk izmantot RARZI budžeta
līdzekļus. Sakarā ar to, ka RARZI profesionālajās maģistra programmās –

profesionālais maģistrs reliģija ar kvalifikāciju filozofijas, ētikas un kristīgās mācības
skolotājs un profesionālais maģistrs reliģijā ar kvalifikāciju pastorālais konsultants
studentu skaits grupā nepārsniedz 10 studentus, kā arī sekojot studiju virzienu
vērtēšanas ekspertu rekomendācijām RARZI institūta padome (prot. 2/2014) nolēma
veikt abu maģistra programmu modifikācijas. Šādas izmaiņas pieļauj Latvijas
Republikas 2012.gada 25.septembra MK noteikumi Nr.668 (prot. Nr.53 45.§)
Augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditācijas noteikumi 28.7.3. punkts.
Izmaiņas studiju programmās nepārsniedz 20% no programmas apjoma un vērstas uz
to, lai studiju kurus, kas ir identiski pēc satura un kredītpunktu skaita varētu lasīt abu
maģistra programmu studentiem kopā. Docētāju sastāvs, kā arī studiju programmu
apjoms kredītpunktos abās studiju programmās paliek nemainīgs - 96 krp (144
ECTS), turklāt LR IZM piešķirtais kods abām studiju programmām ir identisks.
Tika veiktas šādas izmaiņas profesionālā maģistra programmā reliģijā ar
kvalifikāciju filozofijas, ētikas un kristīgās mācības skolotājs:
 studiju kurss Patiesības problēma mūsdienu filozofijā 2 krp tika aizstāts
līdzvērtīga satura un apjom studiju kursu Pastorālā antropoloģija un sociālā
ētika 2 krp;
 studiju kurss Speckurss morālteoloģijā tika saīsināts no 4 krp uz 2 krp; 2 krp
aizstāti ar studiju kursu Garīgās dzīves teoloģija II;
 tiek ieviests studiju kurss Pastorālteloģija II 2 krp;
 studiju kurss Metodoloģija un zinātniski pētnieciskās metodes pedagoģijā 4
krp, ko pasniedza divi docētāji, tiek sadalīts divos kursos Teoloģijas
metodoloģija 2 krp un Zinātniski pētnieciskās metodes pedagoģijā 2 krp,;
 studiju kurss Reliģijas socioloģija un komunikācija 2 krp aizstāts ar studiju
kursu Mūsdienu sabiedrības komunikatīvie izaicinājumi 2 krp, ko docēs doc.
Ingrīda Lisenkova (Puce), kas iepriekš lasīja kursu Reliģijas socioloģija un
komunikācija;
 tiek ieviests studiju kurss Reliģijas psiholoģija 2 krp,
 studiju kurss Filozofijas mācīšanas metodika 2 krp, kas dublē pēc satura
studiju kursu Vērtīborientējošo priekšmetu metodika, tiek atcelts, bet Seminārs
vērtīborientējošo priekšmetu metodikā 2 krp pārcelts uz prakses noslēguma
konferencēm.
Veiktas izmaiņas studiju programmā 12 krp (18 ECTS) t.i. 11,5 % apjomā no
studiju programmas kopējā kredītpunktu skaita.
Profesionālā maģistra programmā reliģijā ar kvalifikāciju pastorālais
konsultants tika veiktas šādas izmaiņas
 Studiju kursa Bībeles teoloģija un interpretācija apjoms palielināts no 2 krp
un 4 krp;
 Studiju kursa Modernās valodas II/itāliešu valoda apjoms palielināts no 3 uz 4
krp;
 Studiju kursa Ciešanu noslēpums kristīgajā skatījumā 1 krp saturs tiek iekļauts
studiju kursā Morālteoloģijas pastorālie aspekti;
 Studiju kurss Pastorālā darba komunikācijas aspekti 2 krp aizstāts ar līdzīga
satura studiju kursu Mūsdienu sabiedrības komunikatīvie izaicinājumi 2 krp;
 Studiju kursa Seminārs pastorālajā konsultēšanā 2 krp saturs iekļauts
Kapelāna praksē;
 Studiju kurss Pastorālais darbs ar cilvēkiem ar īpašām vajadzībām iekļauts
kapelāna praksē un aizstāts ar studiju kursu Reliģijas pedagoģija II 2 krp.

Izmaiņas studiju programmā veiktas 7 krp (10,5 ECTS), t.i. 6,7 % apjomā no
studiju programmas kopīgā kredītpunktu skaita.
Minētās izmaiņas tika saskaņotas ar Laterāna Universitātes Teoloģijas
fakultātes dekānu un studijas 1. kursa maģistrantiem tiek realizētas saskaņā ar
koriģētajām maģistra programmām
2. 2. Vispārīga informācija par studiju procesu 2013./2014. studiju gadā
2014./2015. 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 programmas ar kvalifikāciju filozofijas, ētikas un
kristīgās mācības skolotājs 2. un 3. kursa studentiem nodarbības notika skolēnu
brīvdienās četras reizes gadā oktobrī, janvārī, martā un jūnijā, bet sākot ar 2. Semestri 1.
Un 2. Kursa studentiem nodarbības notek piektdienu vakaros no pl. 17.30 līdz 20.50 un
sestdienās no sestdienās no 9.00 līdz 16.15.
Nepilna laika studijās viens studiju kredītpunkts atbilst 40 akadēmiskajām
stundām, no kurām 8 ir kontaktstundas, bet 32 – patstāvīgā darba stundas.
2.3. Uzņemšanas statistika
2014. gada 22. augustā notika uzņemšana humanitāro zinātņu bakalaura
programmā. Izskatot RARZI uzņemšanas komisijai iesniegtos dokumentus un ņemto vērā
pārrunu rezultātus, tika uzņemti 10 studenti. Mūžizglītības programmā Katoliskās
teoloģijas pamatkurss – 10 studenti.
2015. gada 30. 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 3 studenti, bet
profesionālajā maģistra studiju programmā "reliģija" ar kvalifikāciju pastorālais
konsultants – 4 studenti.
2.4. Studējošo un absolventu skaita statistika 2014./2015. studiju gadā

2014./2015. studiju gadā RARZI augstākās izglītības programmās uz 2015.
gada 1. februāri studēja – 108 studenti, mūžizglītības programmā Katoliskās
teoloģijas pamatkurss – 10 studenti.
2014. gada 28. novembrī notika gala pārbaudījums bakalaura programmā –
Tēžu eksāmens, kuru sekmīgi nokārtoja 6 RARZI absolventi, iegūstot humanitāro
zinātņu bakalaura grādu reliģijā.
Savukārt 2014. gada 18. jūnijā notika maģistra darbu aizstāvēšana
profesionālā maģistra studiju programmā "reliģija" ar kvalifikāciju pastorālais
konsultants, kurā kā novērtājs piedalījās Laterāna Pontifikālās universitātes Teoloģijas
fakultātes prodekāns prof. Ļubomirs Žaks, Dr. theol. Maģistra grādu reliģijā un
pastorālā konsultanta kvalifikāciju ieguva 4 RARZI absolventi. Profesionālās
maģistra programmas reliģijā ar kvalifikāciju filozofijas, ētikas un kristīgās mācības
skolotājs maģistra darbu aizstāvēšana notiks 2015. gada 19. novembrī.
Diplomu saņemšana bakalaura studiju programmā notika 2015. gada 19.
jūnijā, kurā 6 humanitāro zinātņu bakalaura programmas absolventi saņēma Laterāna
Universitātes bakalaura diplomus.
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Studējošo aptauju rezultāti 2014./2015. studiju gadā
Ikgadējā RARZI studējošo aptaujā piedalījās 32 RARZI augstākās izglītības studiju
programmu studenti.
Humanitāro zinātņu bakalaurs (n=18)
1. kurss - 7
2. kurss - 7
3. kurss – 4
Profesionālais maģistrs reliģijā ar kvalifikāciju skolotājs (n=5)
1. kurss – 0
2. kurss – 3
3. kurss - 2
Profesionālais maģistrs reliģijā ar kvalifikāciju pastorālais konsultants (n=8)
1. kurss – 3
2. kurss – 4
3. kurss – 1
Aptauja tika organizēta caur tiešsaisti internetā (Google aptaujas).
Respondentiem tika piedāvāti kvantitatīvie un kvalitatīvie jautājumi attiecībā uz
studiju saturu, pasniegšanu, eksamināciju, informatīvo bāzi, studiju administrēšanu,
ārpusstudiju pasākumiem un administratīvo personālu.

Studentu apmierinātība ar dažādiem studiju aspektiem (visi aptaujātie, 10 ballu skalā).

Studentu apmierinātība ar dažādiem studiju aspektiem pa kursiem (10 ballu skalā).

RARZI administratīvā personāla darba vērtējums (visi aptaujātie, 5 ballu skalā).

Komentāri attiecībā uz studiju saturu
Aptaujātie studenti norādīja, ka studiju kursos vienlaikus tiek attīstītas gan
teorētiskās, gan praktiskās zināšanas, turklāt dažādi studiju kursi cits citu lieliski
papildina; ka lekcijas ir profesionāli sagatavotas; kā arī novērtēja ppildu semināri un
meistardarbnīcas, kas noderīgas pastorāla konsultanta darbā. Iebildumi ir pret dažu
docētāju nestrukturētajām un saturiski izplūdušajām lekcijām.
Komentāri attiecībā uz pasniegšanu
Studenti uzteica docētāju sistemātisks izklāsts, uzsverot galveno, skaidri definētos
lekcijas mērķus, struktūra un apjomu, kā arī norādīja uz uzskates līdzekļu lomu
(prezentācijas, klipi, filmas utt.) labākā tēmas apguvē. Aptaujātajiem studentiem
patika, ja lekcijas ir interaktīvas - tiek uzdoti jautājumi, notiek diskusijas. Kā
negatīvais tika minēts – nesistemātiskums un kontakta neveidošana ar auditoriju.
Komentāri attiecībā uz eksamināciju
Studenti norāda, ka ir nepieciešamas skaidrākass pārbaudījuma dažos studiju
kursos, kā arī prasības (eksāmena jautājumi utt.), kas tiek dotas kursa sākumā nedrīkst
tikt mainītas; jābūt skaidri noteiktam eksāmena darba nodošanas termiņam. Kā
vēlamākā eksaminācijas forma tiek ieteikta seminārveida prezentācijas. Negatīvi tiek
vērtēta vērtējuma nediferencēšana, atgriezeniskās saites trūkums pēc pārbaudījuma un
savlaicīga vērtējumu nepieejamība datu bāzē.
Komentāri attiecībā uz informācijas resursiem
Studenti augstu novērtē bibliotekāres atsaucību un pretīmnākšanu, ka ir sakopēti
un pieejami vajadzīgie skripiti u.c. materiāli; Taču RARZI metodiskajā kabinetā
diemžēl nav pietiekošs grāmatu u.c. materiālu klāsts. Studenti ierosina airāk piedāvāt
e-resursus studiju satura apguvē.
Komentāri attiecībā uz studiju procesa organizēšanu
Studenti pozitīvi vērtē informācijas sniegšanu caur e-pastu, taču vēlētos
savlaicīgāku informācijas izziņošanu. Daži ierosina garāku pusdienu pārtraukumu
sestdienā.
Komentāri attiecībā uz studiju vidi
Studējošie pozitīvi vērtē, ka RARZI telpas atrodas Vecrīgā, centrā, kur ir ērti
nokļūt, netālu ir vairākas baznīcas. Kā trūkumi tiek norādīti – problēmas ar telpu
apkuri, telpu, solu izkārtojumu neērtos krēslus, tualešu skaita trūkumu u.c. Taču, kā
norāda paši studenti, studiju saturs un ģimeniskā gaisotne atsver trūkumus.
Komentāri attiecībā uz ārpussudiju pasākumiem
Studējošie augstu novērtē RARZI ārpussudiju garīga rakstura pasākumus un
aktivitātes - Sv. Mises, rekolekcijas, kori, kas palīdz garīgi augt, gan būt kopā ar
studentiem. Kā ļoti izdevusies tiek novērtēta konference «Terra Mariana -800. Ticības
un sabiedrības dialogs». Studenti labprāt turpinātu tradīciju vienu Sv. Misi piektdienās
noturēt latīņu valodā. Tiek ierosināts rīkot kopīgus braucienus un sadraudzības
pasākumi, absolventu tikšanās; nekautrēties lūgt savlaicīgi studentu palīdzību.
2.5. Tālākizglītība, profesionālā pilnveide un kursi klausītājiem
RARZI tika organizēti un vadīti sekojoši kursi:
Kursi kristīgās mācības skolotājiem ( A kursi 32 stundu apjomā) notika 2014. gada jūnijā
Rīgā un Liepājā. Kursus apmeklēja 40 pašlaik skolā strādājošu kristīgās mācības
skolotāju. Kursos tika apskatīti kristīgās teoloģijas jautājumi, skolotāji iepazina un apguva
jaunas darba metodes darbam ar 1.-3. klases skolēniem. Kursus finansēja katoļu fondi no
Vācijas, dalībniekiem tie bija bez maksas.

2014. gada sākumā RARZI uzvarēja iepirkuma konkursā, ko bija izsludinājusi IZM
un ieguva tiesības realizēt valsts finansētu B līmeņa skolotāju tālākizglītības
programmu. Programma skolotājiem Pedagoģiskā procesa organizēšana un vadīšana
kristīgajā mācībā 1. – 3. klasē 160 stundu apjomā tika realizēta trijos moduļos (katrs
modulis ilga vienu nedēļu) Rīgā un Jelgavā. Katrā pilsētā mācījās viena kursantu
grupa, kas pēc teorētiskās apmācības cikla strādāja praksi Jelgavas vai Rīgas skolās.
Programma tika noslēgta 2014. gada novembrī, kad sertifikātus par tiesībām mācīt
kristīgo mācību 1.-3. klasē ieguva apmēram 45 skolotāji
2.6. Zinātne
Doktorantūras studijas turpina Terēze Druka (Sv. Rakstu ekseģēzē), pr. Andris
Ševelis (Dogmatiskā teoloģija), m. Sofija -Irēna Ošmjanska (Morālteoloģija), Sergejs
Ivanovs ( Katehētika), licenciāta studijas - Imants Medvedskis (Morālteoloģija).
2.7. RARZI docētāju publikācijas:
I. Trups-Kalne
Monogrāfija
Ingrīda Trups-Kalne (2014). Morāle, politiskā ideoloģija un reliģiozitāte.
Sociālpsiholoģisks pētījums. Globe Edit, Saarbrücken.
Raksti recenzējamos izdevumos
I. Trups-Kalne, G. Dimdins (2014). Relation between moral competence,
moral foundations, and social conservatism, Proceedings of the international
scientific conferences of faculty of social sciences of Daugavpils University, Part IV.
Issues of psychology, pp. 155-163.
Trups-Kalne, I., Dimdiņš, Ģ., Perepjolkina V. (2014). Sociālā konservatīvisma
skalas latviešu valodā izveide un validitātes pārbaude. Latvijas Universitātes raksti
801, Psiholoģija, 7.–34. lpp.

Skaidrīte Kalvāne
Par dažām drukas aizlieguma laika burtnīcām // Via Latgalica, Nr. 6. – Rēzekne:
Rēzeknes Augstskola, pieņemts publicēšanai.
Jezuīti un latgaliešu literatūras sākumi // Reliģiski-filozofiski raksti. – Rīga: FSI,
iesniegts publicēšanai.
Citas publikācijas
Nepazītie Kombuļi // Katoļu kalendārs 2015. – Katoļu Baznīcas Vēstnesis, 2014,
198.–207. lpp.
Baiba Brūdere
Ticības nakts. Svētās Terēzes no Lizjē un godināmā bīskapa Boļeslava Sloskāna
pieredze // Terra Mariana (reliģiski zinātnisks žurnāls), nr.4 (45), 2014.
Citas publikācijas
„Signore, dammi di quest’acqua” (Gv 4,15) Ovvero: l’acqua dell’appartenenza alla
Chiesa, nel MEC // Dialoghi carmelitani, settembre 2014 (Anno 15, nr.3).
Karmela avoti Baznīcā // Katoļu kalendārs.
Terēze Druka
Laulības nešķiramība svētā Marka Evaņģēlijā. Perikopes Mk 10,1-12 literārie aspekti, Terra
Mariana 4 2014.

Citas publikācijas
Olīvkoks un uzpotētā atvase, Katoļu kalendārs 2015, lpp. 135-145
Raksti „Katoļu Baznīcas vēstnesī”:
- Pirmais Jēzus svētceļojums, 1(481) 2014. 11. janvāris, lpp. 14-15;
- Dieva mīļākie mācību priekšmeti, 2 (482) 2014. 25. janvāris, lpp. 12-13.;
- Dieva bibliotēka, 3 (483) 2014. 8. februāris, lpp. 16-17;
- Svētās Sirds bazilika Briselē, 3 (483) 2014. 8. februāris, lpp. 14-15.;
- Sākumā ..., 4 (484) 2014. 22. februāris, lpp. 14-15.;
- Vai tev ir kāda ideja?, 5 (485) 2014. 8. marts, lpp. 14-15.;
- Dievs mums ir devis divas ausis un vienu muti, 6 (486) 2014. 22. marts, lpp.
14-15.;
- Neparastā ikona, 8 (488) 2014. 17. aprīlis, lpp. 12-13.;
- Paslēpes, 11 (491) 2014. 6. jūnijs, lpp. 14-15.;
- Laimīga vieta? Dārzs!, 13 (493) 2014. 12. jūlijs, lpp. 14-15.;
- Dievs zina kā pusmirušam kokam dot iespēju no jauna sazaļot, 15(495) 2014.
9. augusts, lpp. 14-15.;
- Čūska, 16 (496) 2014. 23. augusts, lpp. 14-15.
- Es iešu viņas vietā. Paldies, māmiņ!, 17 (497) 2014. 13. septembris, lpp. 1415.
Alberto Sančess-Leons
Ratzinger y Polo, dos pensadores a la altura de nuestro tiempo, En Escritos en
memoria de Leonardo Polo, Volumen II. Persona y Acción. ISBN 978-84-8081-426-3
Sergejs Ivanovs
Ivanovs S. „Homo religiosus” audzināšana katehēzē // „Terra Mariana” 4/2014 (45),
69.-78.lpp.
Citas publikācijas
Ivanovs S. D. Sv. Jāzepa svētki (A) // „Mieram tuvu” marts/2014, 128.-130.lpp.
Ivanovs S. D. Parastā liturģiskā laika XXI svētdiena (A) // „Mieram tuvu”
augusts/2014, 221.-223.lpp.
Māra Kiope
1. Māra Kiope. „Ticība un prāts Latvijas XX gadsimta pirmās puses reliģiski
filozofiskajā domā.”. Reliģiski filozofiskās idejas Latvijā. 20. gadsimta 1. puse.
Trešā grāmata. Ticība un prāts. Māras Kiopes zinātniskajā redakcijā. Ievadraksts.
// Reliģiski filozofiskās idejas Latvijā.20. gadsimta 1. puse.Trešā grāmata. Ticība
un prāts. Māras Kiopes zinātniskajā redakcijā.- FSI, 2014 , 19.-50. lpp
2.Mara Kiope. „Religious identity: from the marginalization to the Home
experience.: PAMĚŤ – NÁROD – MENŠINY –MARGINALIZACE –
IDENTITY II (Memory – Nation – Minorities – Marginalisation – Identities II
Память – нация – меньшинства – маргинализация – идентичности II). Petr
Bednařík, Helena Noskov, Blanka Soukupová (eds.) Urbánní studie, sv. 7. Praha
2014, pp. 141-152.
Citas publikācijas
3.Māra Kiope. „Latvijas sabiedrība: atvērtība identitātes meklējumos” // 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. Konferences runu krājums. – RARZI,
2014, 67-76. lpp.
4.Māra Kiope. „Staņislava Ladusāna, SJ daudzpusīgais humānisms”. Laterāna
Pontifikālās Universitātes filiāļu Rīgas Teoloģijas Institūta un Rīgas Augstākā
Reliģijas Zinātņu institūta reliģiski zinātniskais žurnāls Terra Mariana, 2014, Nr.
4 (45): 31-41.
Citas publikācijas
1.Māra Kiope. „Latvijas sabiedrība: atvērtība identitātes meklējumos” // 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. Konferences runu krājums. – RARZI,
2014, 67-76. lpp.
2.Māra Kiope. „Staņislava Ladusāna, SJ daudzpusīgais humānisms”. Laterāna
Pontifikālās Universitātes filiāļu Rīgas Teoloģijas Institūta un Rīgas Augstākā
Reliģijas Zinātņu institūta reliģiski zinātniskais žurnāls Terra Mariana, 2014, Nr.
4 (45): 31-41.
Irēna Ošmjanska (m.Sofija)
1. Ticības teologālais tikums sv. Jāņa no Krusta antropologijā, Terra Mariana, journal
of theology, philosophy and religious sciences, edition of Ryga Theological Institute
& Riga Higher Institute of religious Sciences, nr 4 (45), Rīga 2014.
2. Karmelitanko Dzieciątka, kim jesteś?, J. Gogola (red.), Dzieciątko Jezus w
Karmelu, Sesja naukowa z okazji 100. rocznicy erekcji Bractwa Dzieciątka Jezus w
Krakowie, Krakova 2014.
RARZI docētāju piedalīšanās starptautiskās zinātniskās konferencēs
I.Trups-Kalne
Trups-Kalne, I. Dimidiņš, Ģ., Perepjolkina V. (2014). Latvijas sociāli
konservatīvo psiholoģiskais portrets: Sociālā konservatīvisma skalas validizācijas
pētījuma rezultāti. Ekumeniskā konference: Vārds, lūgšana, kalpošana: kristīgie ideāli
mūsdienu pasaulē. 2, Rīga, 2014. gada 14.-15. marts.
Skaidrīte Kalvāne (m. Klāra)
4. starptautiskais seminārs Latviešu raksti un raksti Latvijā 16.–19. gadsimtā –
pētniecības aktualitātes un problēmas Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu
fakultātē 2014. gada 17. janvārī: Pa 18. un 19. gs. katoļu „muoceibu” rokrakstu
pēdām.
4. ekumeniski teoloģiskā konference Vārds, lūgšana, kalpošana: kristīgie ideāli
mūsdienu pasaulē 2014. gada 14.–15. martā: Latgaliešu reliģiski filozofiskās dzejas
sākumi: Stefana Bagiņska „Kawieklis piestieygs" (1808).
3. starptautiskā zinātniskā konference Autors. Teksts. Laikmets. Rēzeknes Augstskolas
Reģionālistikas zinātniskais institūts 2014. gada 24.–25. aprīlī: Ieskats 18.–19. gs.
latgaliešu garīgās literatūras rokrakstos: muoceibas (sprediķi).
Zinātniskā konference Jezuītu kultūrvēsturiskais mantojums Latvijā 2014. gada 8.
novembrī: Jezuīti un latgaliešu literatūras sākumi.
7. starptautiskā latgalistikas konference Krustpunkti pierobežas kultūrā, valodā,
vēsturē Rēzeknes Augstskolā 2014. gada 21.–23. novembrī: Par dažām drukas
aizlieguma laika burtnīcām.
Baiba Brūdere

„Mums ir kārdinājums visu pamest, bet...” (VS 65) Daži svētās Terēzes no Bērna
Jēzus padomi ceļā uz tīru mīlestību. Referāts RARZI aizbildnes svētās Terēzes no
Lizjē svētkos 2014.g. 3.oktobrī.
„Kā Dievs mūs vada”. Referāti Alfa kursos Romas katoļu Baznīcas Terēzes draudzē
Rīgā, 2014.g. 12.marts un 19.novembris.
Alberto Sančess-Leons
Ekumēniskā konference Vārds, lūgšana, kalpošana: kristīgie ideāli mūsdienu pasaulē.
Referāts: Ekumenisms – uzdevums, kas attiecas uz visiem kristiešiem pr. Alberto
Sančess-Leons, Dr .phil., RARZI kapelāns.
Māra Kiope
1. Māra Kiope. Shifting perception: an attempt to generate a Latvian-Bulgarian
communal space in EU. Balkan ethnology department institute of ethnology and folklore
studies with ethnographic museum, bulgarian academy of sciences. International
conference Balkan and Baltic States in United Europe: History, Religion, Cultures II.
1 – 3 October 2014, Sofia, Bulgaria.
2. Māra Kiope. „Mother Tonque as Religious Phenomenon”. Institute for
Contemporary History of the Academy of Sciences of the Czech Republic,
Municipiality of Prague. International scientific colloquium National Minorities,
History, Mother Tongue. October 7-8, 2014, Prague.
3.Māra Kiope. „Jezuīti starpkaru Latvijā: tradīcija, aicinājums un garīgā izaugsme
Staņislava Ladusāna SJ dzīves ceļā” // Latvijas Universitātes Filozofijas un
socioloģijas institūts, Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultāte, Lietuvas
un Latvijas Jezuītu province. Starptautiskā zinātniskā konference „Jezuītu
kultūrvēsturiskais mantojums Latvijā. Konference veltīta jezuītu ordeņa darbības
atjaunošanas 200. gadadienai”. Rīgā, 7. un 8. novembrī.
4.Māra Kiope. Referāts „Reliģiskā sinkrētisma epistemoloģiskā kritika“.Ekumēniskā
konference „Vārds, lūgšana, kalpošana: kristīgie ideāli mūsdienu pasaulē“, Rīga,
14.-15.03.2014
Māra Kiope. Referāts „Fenomenoloģija Vatikāna II koncila teoloģijas arhitektonikā”,
LU FSI seminārs
5.Māra Kiope. „Pāvesta Franciska runas Eiropas Parlamentā filozofiskie avoti” LU
Filozofijas un socioloģijas institūts sadarbībā ar Latvijas Universitātes Bibliotēku.
Zinātniska konference„Pāvesta Franciska runas ES Parlamentā un Eiropas Padomē
– filosofiskie secinājumi Latvijai”. 2014.g. 12.decembrī.
Irēna Ošmjanska (m.Sofija)
„Dziecięctwo Boże jako podstawa godności ludzkiej” Siemiatycze, Polija, Bērniņa
Jēzus Māsu Priekšnieču konference, augusts 2014.

A.Stepanovs

“Svētums – dinamiskais kristieša dzīves ideāls svētā Jāņa Pāvila II mācības gaismā”,
konferencē “Vārds, lūgšana, kalpošana: kristīgie ideāli mūsdienu pasaulē”, Rīga
2014.gada 14.-15.martā, organizēja RARZI.
“Ideology and Martyrdom: Group of Christians from Asune-Beresne murdered by
Bolsheviks on March 28, 1919 in Dyneburg, konferencē “IV Vispārējā konference no
cikla Varšavas mediju dienas Politika plašsaziņu līdzekļos, organizēja Varšavas
kardināla Stefana Višinska universitātes teoloģijas fakultātes Žurnalistikas un mediju
izglītības institūts, Varšava 2014.gada 04.-05.jūnijā.
Bibliotēka

DĀVINĀJUMI UN IEPIRKUMI
DĀVINĀJUMI
(gab.)

GADS

2014

Grāmatas
210

Žurn.
37

Kalend.
2

IEPIRKUMI
(gab.)
Avīzes
76

Grāmatas
128

Žurn.
6

Summa
(gab.)
Avīzes
459

KOPĒJAIS RARZI METOD. CENTRA FONDS (uz 1.01.2015.):
7533 grāmatas
10557 periodikas vienības
FINANSIĀLIE IZDEVUMI
uz 1 cilvēku (studenti + lektori)

GADS

IEPIRKUMI

DĀVINĀJUMI

Summa
(€)

Studentu
skaits

Finanses
uz 1 stud.
(€)

2014

635.14 €

1360.07 €

1995.21

101

19.75

Finanses uz
1cilv.
(stud.+34
lekt.) (€)
14.89

2.7. Starptautiskā sadarbība
2014. 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 2014. gadā izmantoja divi studenti , 1 studiju semestri pavadot
Varšavas Kardināla Višinska universitātē, 2014./2015. Akadēmiskā gada ietvaros
paredzēta arī prakses mobilitāte Ružomberokas Katoļu universitātē divām maģistratūras
programmas studentēm. Noslēgrie Erasmus+ sadarbības līgumi ļāva vairākiem ārvalstu
lektoriem ierasties un lasīt lekcijas RARZI.
2.8. Kvalitātes vadība un iekšējais audits
2014. gadā RARZI darbojās kvalitātes vadības sistēma, kvalitātes vadība tiek nodrošināta
atbilstoši plānam, organizējot studiju procesa un rezultātu kvalitātes kontroles
pasākumus.

2.9. RARZI personāls
2014./2015. gadā RARZI strādā 36 docētāji. 50% (18) no visiem RARZI
docētājiem ir doktora grād, pārējiem ir licenciāta vai maģistra grāds, 1/3 (6) no šiem
docētājiem studē doktorantūrā. 61,11% (22) no visiem RARZI docētājiem ir RARZI
ievēlētie docētāji, no kuriem 50% (11) ir ar doktora grādu.

RARZI docētāju akadēmiskie amati.

RARZI docētāji ar doktora grādu (nozaru sadalījums).

RARZI docētāji 35 (100%) uz 2015. 2.07.

Kopā

Kopā
KOPĀ
RARZI

Ievēlēti RARZI – 21 (60 % no visiem RARZI docētājiem)
Doktori
Maģistri un licenciāti
Prof. Z. Stankevičs, Dr. theol.
Lekt. S. Ivanovs, Lic. theol. (doktorants)
Asoc. prof. S. Kalvāne, Dr. philol.
Lekt. O. Jabloņskis, Mag. theol.
Asoc. prof. B. Brūdere, Dr. theol.
Lekt. L. Ērgle. Mag. 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.
Lekt. I. Ošmjanska, Lic. theol.
Asoc. prof. A. Stepanovs, Dr. theol.
(doktorante)
Asoc. prof. Ž. Narkeviča, Dr. phil.
Lekt. A. Ševels, Lic. theol. (doktorants)
Doc. I. Lisenkova, Dr. theol., Mag. soc.
Lekt. I. Medveckis, Mag.theol.
Lekt. I. Lietaviete, Mag. psych.
Doc. I. Trups-Kalne, Dr. psych.
(doktorante)
Doc. I. Augškalne, Dr. paed., Mag. hist.
Lekt. M. Vozņaks, Lic. theol.(doktorants)
Doc. T. Druka, Dr.theol.
11 (52,4 %) no RARZI ievēlētajiem
docētājiem ir doktori)
10
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. (Lugāno
Vieslekt. J. Plaudis, Mag. philol. (LU)
Teoloģijas fakultāte)
Viesdoc. M. Kravale, Dr. paed., Mag. psych.
Vieslekt. J. Iļjins, Mag. comp. sc. (LU)
(DU)
Viesdoc. A. Priede, Dr.hist.Eccl. (LU)
Vieslekt. Z. Goldsmite, Mag. paed. (RSU)
Pasn. L. Roķe, Mag. psych. (RPIVA)
Pasn. G. Līdums, Dr. theol.
(doktorante)
Pasn. I. Poudžiunas, Dr. psych.
Pasn. L. Varžinskis, Mag. philol.
7
Doktori – 18 (51,4 %) 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.
Attīstīt starptautisko sadarbību, izmantojot ERASMUS programmas piedāvātās
mobilitātes iespējas, attīstot studentu, mācībspēku, darbinieku mobilitāti.

