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1. Augstākā izglītība vairs nav šauras elitāras grupas priekšrocība, bet gan 
pieejama ikvienam sabiedrības loceklim, turklāt mūžizglītības kontekstā ne vien 
neatkarīgi no izcelsmes, etniskās, reliģiskās, rases piederības, bet arī neatkarīgi 
no vecuma. Tādējādi augstākās izglītības saturu nosaka daudzveidīgās 
sabiedrības locekļu vajadzības un intereses, tai skaitā humanitārās un reliģiskās;

2. Lai gan darba tirgus prasības augstskolām ir sagatavot profesionālus konkrētu 
tautsaimniecības jomu speciālistus, pēdējos gados iezīmējas tendence, ka 
darba ņēmēji, kaut gan ir apguvuši augstākā vai zemākā līmenī profesionālās 
iemaņas, tomēr nespēj būt sekmīgi, jo pietrūkst atbildības sajūtas, spējas 
pieņemt patstāvīgus lēmumus un uzņemties iniciatīvu. Daži uzņēmēji 
novērojuši, ka humanitāro zinātņu nozares absolventi daudz labāk spēj tikt 
galā ar menedžmenta jautājumiem nekā tie, kas studējuši specializētās studiju 
programmās.461

3. Mūsdienu universitātes vēl aizvien savā būtībā ir modernitātes izpausme 
augstākajā izglītībā, lai gan iezīmējas zināma virzība postmodernisma 
virzienā. Viena no šādas universitāšu īstenības vājajām pusēm ir nespēja 
atbildēt patiesajiem mūsdienu izaicinājumiem, kur viens no redzamākajiem ir 
sabiedrības „mārketizēšana”, kas ir 19. gadsimta industriālās revolūcijas auglis. 
Universitātes pakļaujas darba tirgus diktātam, neradot telpu akadēmiskām 
diskusijām par šo jautājumu.462 Humanitārās zinātnes, tai skaitā arī teoloģijas 
studijas, sekmē humanitātes saglabāšanu iepretim patērnieciskās attieksmes 
dominantei – savstarpējās attiecībās, attiecībās ar dabu. Humanitāras izglītības 
uzdevums ir attīstīt spēju saskatīt Rietumu kultūras tradīcijas, tās vērtības un 
spēt tās kritiski izvērtēt, lai nodrošinātu atbildīgas vadības prasmes, reaģējot 
uz mūsdienu ekonomiskajiem, politiskajiem un sociālajiem izaicinājumiem; 
nodrošināt indivīda vadības spēju ikvienā darbības jomā privātā vai valsts 
sektorā.

4. Sabiedrības patērnieciskums un multikulturālisms ir divi mūsdienu 
izaicinājumi, uz kuriem nav veiksmīgi atbildēts nedz politiskā, nedz akadēmiskā 
līmenī. Kritiskas akadēmiskās teoloģijas studijas, kas tiek īstenotas, izmantojot 
plurālisma modeļus, rada vidi, kur iespējams izzināt un kur iespējams meklēt 
risinājumus multikulturālisma izaicinājumam.

5. Starpdisciplinaritāte kā jaunās akadēmiskās un pētnieciskās paradigmas 
rādītājs parāda teoloģijas studiju atbilstību, jo šīs jomas starpdisciplinārais 
raksturs tika atklāts iepriekš. Jautājums ir, cik mūsdienu akadēmiskā un 
pētnieciskā vide ir gatava starpdisciplinaritātei, ja tradicionāli šīs jomas 
saistās ar sistemātisku domāšanu un pētniecību vienas disciplīnas ietvaros. 
Prasība pēc starpdisciplinaritātes raisa jautājumu par katras konkrētās 

461 J. B. Cobb, Jr., Postmodernism and Public Policy: Reframing Religion, Culture, Education, Sexuality, 
Class, Race, Politics, and the Economy, 68.

462 Ibid., 78.
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disciplīnas neatkarību un lomu. Tas savukārt izaicina hierarhisku domāšanu, 
jo modernitāte paredz dabas zinātņu prioritāti iepretim humanitārajām un 
sociālajām zinātnēm, kas atklājas arī finansiālajā zinātņu jomu nodrošinājumā.

6. Kritiska akadēmiska teoloģija ir instruments valsts rokās, lai izvērtētu procesus 
gan reliģisko tradīciju ietvaros, gan starpreliģiju komunikācijā. Neatkarīga 
un kritiska perspektīva palīdz pieņemt atbilstošus lēmumus politiskajā, 
ekonomiskajā un sociālajā līmenī. Tā sniedz daudzpusīgu, nevis konfesionālu 
skatījumu gan ar veselību un medicīnu saistītos jautājumos (reproduktīvā 
veselība, eitanāzijas jautājumi u. c.), gan ar ekoloģiju saistītos jautājumos 
(cilvēka atbildība radības priekšā), gan politiskajos jautājumos (cilvēktiesību 
jautājumi, izglītības politikas jautājumi, dažādu valstu ģeopolitiskās ietekmes 
novērtējums u. c.), gan sociālā līdzsvara jautājumos (dažāda veida minoritāšu 
viedokļu skaidrojums reliģiju perspektīvā, reliģiju līdzāspastāvēšanas 
priekšnosacījumu nodrošināšana – sabiedrības reliģiskās kompetences 
pilnveide). Visbiežāk šie jautājumi nav baznīcas teoloģijas un atsevišķu reliģiju 
un pārliecību interešu lokā un, ja tie tiek skaidroti, tad parasti vienpusīgi, 
konkrētās tradīcijas skatījumā.

7. Ikvienai universitātei, kas pretendē uz konkurētspēju globālā mērogā 
un klasiskas universitātes statusu, kritisku akadēmisku teoloģijas studiju 
iekļaušana savās studiju programmās būs priekšrocība visu iepriekš minēto 
apsvērumu dēļ.

Apkopojot nodaļu par kristīgo un teoloģisko izglītību, iespējams secināt, ka  
1) kristīgā izglītība ir cieši saistīta ar teoloģiju, uz kuru tā balstās; 2) eksistē dažādas 
teoloģijas, kuras dažkārt nav iespējams savstarpēji saistīt; 3) ekumēniska kristīgā 
izglītība paredz tādu teoloģisko pamatu, kas atbalsta kristiešu vienotību ne vien 
sociālu jautājumu risināšanā, bet arī liturģiskās norisēs, piemēram, dievgalda kopībā; 
4) atbilstošākā mūsdienu reliģiskās izglītības ietvaram valsts skolās ir teoloģija, kurā 
ietvertas procesu, feminisma un atbrīvošanās teoloģiju atziņas; 5) gan kristīgajā 
izglītība, gan teoloģiskajā izglītībā mūsdienām atbilstošākie būtu reliģiskās izglītības 
plurālisma modeļi; 6) akadēmiskā teoloģija atbilstoši 1., 2. un 3. teoloģijas tipam un 
teoloģiskās izglītības plurālisma modeļiem ir piemērota mūsdienu universitātēm; 
7) gan kristīgai izglītībai, gan teoloģiskajai izglītībai jārada vide, kurā iespējams būt 
atšķirīgam, kur atšķirīgajam ir balss tiesības un citādība ir vērtība.

Pētījuma otrās daļas noslēgumā iespējams secināt, ka: 

•	 reliģiskās	 kompetences	 attīstība	 un	 pilnveide	 ir	 sociāli	 nozīmīgs	 vispārējās	
izglītības uzdevums, kas atbilst pedagoģisko principu mācīties būt un mācīties 
dzīvot kopā īstenojumam;

•	 reliģiskā	 kompetence	 ir	 vispārējo	 personības	 kompetenču	 starppersonu	
kompetenču grupas starpkultūru kompetences elements, kas ietver zināšanas, 
prasmes un attieksmes, kas palīdz apzināties savu reliģisko identitāti, 
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kritiski to izvērtēt, strādāt starpdisciplinārā komandā; pieņemt dažādību 
un multikulturālismu (multireliģisku vidi); strādāt starptautiskā kontekstā; 
izvairīties no stereotipiem, ksenofobijas, homofobijas, fundamentālisma un 
diskriminācijas;

•	 reliģiskās	 kompetences	 pilnveide	 ir	 integrējama	 pilsoniskajā	 un	 cilvēka	
tiesību izglītībā, tādējādi nodrošinot Bērnu tiesību konvencijas ievērošanu 
indivīda apziņas brīvības nodrošināšanai, un, otrādi, pilsoniskās izglītības un 
cilvēktiesību izglītības atziņas ir integrējamas reliģiskajā izglītībā;

•	 pedagoģijā	 kopumā	 nepieciešams	 ņemt	 vērā	 ticības	 attīstības	 psiholoģisko	
pamatojumu, jo tas saistās ar ikviena skolēna personiskās jēgas meklējumiem, 
ticības kā indivīda vitalitātes nodrošinātājas attīstības likumsakarībām un 
īsteno pedagoģisko principu mācīties būt;

•	 skolas	vecumā	ticības	un	pārliecības	jautājumos	skolēni	ietekmējas	no	ģimenes	
un citām ārējām autoritātēm; pusaudžu vecumā tiek izveidota paša ticības 
sistēma, kas nereti balstās institūciju autoritātēs; vidusskolas vecumā skolēni 
sāk apzināties vairāku patiesību savstarpēju līdzāspastāvēšanu un kritisku 
savas ticības izvērtējumu. Īstenojot reliģisko izglītību, svarīgi radīt vidi, kurā 
skolēniem nepastāv risks nonākt ticības konfliktā ar savu ģimeni un ticības 
grupu; pusaudža gados iespējams apzināties institūcijas, kas ir viņu autoritātes 
un kāpēc; vidusskolas vecumā attīstīt spēju pašiztaujāt savu ticību un tās 
avotus, saglabājot līdzsvaru ticības plurālisma apstākļos un turpinot virzību 
jau pie nākošā līmeņa ticības kvalitātes;

•	 reliģiskai	 izglītībai	 piemīt	 sarežģīta	 daba,	 un	 tā	 tiek	 īstenota	 daudzveidīgās	
pieejās, kas teorētiski pamatotas Apvienotās karalistes veiktos empīriskos 
pētījumos, meklējot optimālo nekonfesionālās izglītības modeli;

•	 mūsdienīgai	reliģiskajai	izglītībai	atbilst	divi	pēdējie	izglītības	veidi	–	mācīties 
par reliģiju un mācīties no reliģijas. Tie paredz ticamu zināšanu un izpratnes 
veidošanos, kas mazina reliģiskos stereotipus un aizspriedumus un sekmē 
tādu attieksmju veidošanos, kas balstās reliģiskās brīvības, tolerances, cieņas 
un sadarbības vērtībās un atbilst pedagoģisko principu mācīties būt un mācīties 
dzīvot kopā saturam;

•	 kristīgā	 izglītība	 neradās	 tukšā	 vietā,	 bet	 pārņēma	 hellēnisma	 un	 jūdaisma	
izglītības tradīcijas; tā veidojās ticīgās kopienas mijiedarbībā ar eksistējošo 
kultūru;

•	 līdz	 reformācijas	 laikam	eksistē	Romas	 katoļu	 kristīgā	 izglītība	 katehūmenu	
sagatavošanas un katehēzes programmu veidā, kuras tiek īstenotas baznīcās, 
baznīcas skolās, vēlāk katedrāļu, klosteru skolās un universitātēs;

•	 reformatoru	vidū	ir	nevien	teologi,	bet	arī	pedagogi;
•	 kristīgā	izglītība	un	lojalitāte	vienai	teoloģiskai	tradīcijai	reformācijas	laikā	ir	

savstarpēji saistītas;
•	 izglītība	ir	līdzeklis	reformām	baznīcā;
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•	 reformācijas	 laika	 devums	 kristīgajai	 izglītībai	 –	 tā	 vairs	 nav	 ierobežota	
baznīcas sienās;

•	 kristīgajai	izglītībai	jāatbilst	sabiedrības	vajadzībām;
•	 teoloģija	iespaido	kristīgās	izglītības	mērķus;
•	 viedokļu	dažādība	kristīgās	izglītības	laukā	galvenokārt	pastāv	protestantiskajā	

kristīgajā tradīcijā;
•	 20.	 gadsimta	 pēdējās	 dekādēs	 un	 21.	 gadsimta	 sākumā	 ievērojamu	 iespaidu	

kristīgajā izglītībā atstāj evaņģelikāļu domāšanas paradigma;
•	 pirms	 uzņemties	 skolotāja	 lomu,	 kristīgam	 izglītotājam	 jāatpazīst	 savi	

teoloģiskie uzskati un tradīcija;
•	 ja	 vēlamies	 radīt	 konkrētai	 sabiedrībai	 atbilstošu	 kristīgās	 izglītības	modeli,	

ir jāatbild šādi jautājumi: kādas kristīgās tradīcijas ir pārstāvētas konkrētajā 
sabiedrībā? kāda teoloģija ir šo tradīciju pamatā? kādi ir šo teoloģiju uzskati par 
kristīgo izglītību? kā kristīgo tradīciju atšķirīgās teoloģijas (ja atšķirības pastāv, 
cik pretrunīgas tās ir?) atklāsies kristīgās izglītības satura un īstenojumā?

•	 kritiska	 akadēmiskā	 teoloģija	 ir	 daļa	 no	 mūsdienu	 universitāšu	 studiju	
programmām, ja tā ievēro plašāko teoloģijas jēdziena skaidrojumu, īsteno 1., 
2, 3. tipa teoloģiju un plurālisma izglītības 2. un 3. modeli.

Nākamajā pētījuma daļā tiks meklētas atbildes uz šādiem jautājumiem: kā iepriekš 
aprakstītie teorētiskie modeļi tiek īstenoti praksē dažādās Eiropas valstīs? kā izpaužas 
Francijas absolūti sekulārā izglītība realitātē? kā reliģiskā izglītība tiek īstenota Latvijā?
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Ievads

Jau ilgāku laiku esmu vēlējusies uzrakstīt grāmatu, kas palīdzētu maniem draugiem, 
studentiem, kolēģiem un plašākai sabiedrībai labāk saprast jautājumus, kas saistīti 
ar reliģisko izglītību. Nereti esmu dzirdējusi, ka reliģiskā izglītība ir privāta lieta un 
tai nav nekāda sakara ar valsts skolās īstenotu izglītību. Šādi un līdzīgi apgalvojumi 
mani izaicināja ķerties pie rakstīšanas. Protams, jautājums par reliģisko izglītību 
ir daudzpusīgs un sarežģīts, un uz to nav iespējams atbildēt pāris teikumos. Tāpēc 
mana monogrāfija ir pētījums, kas, es ceru, sniegs pamatotas atbildes skeptiķiem, 
iedrošinās svārstīgos un pārliecinātajiem palīdzēs argumentēt par reliģiskās 
izglītības nepieciešamību valsts skolās. Otrs iemesls, kāpēc ķēros pie šīs monogrāfijas 
rakstīšanas, ir avotu trūkums latviešu valodā. Pēdējie pētījumi, kas izdoti monogrāfiju 
veidā, ir veikti pirms Otrā pasaules kara. Tas padara manu uzdevumu vēl sarežģītāku 
– ārpus Latvijas (un kopš 1990. gada arī Latvijā) ir uzkrāta liela pieredze reliģiskās 
izglītības jomā, izstrādātas teorijas un aprobētas prakses, tāpēc ar vienu monogrāfiju 
vien varu iesākt plašāku sarunu par reliģisko izglītību 21. gadsimta skolā.

Kāpēc 21. gadsimtā runāt par reliģiju un reliģisko izglītību? Kāpēc saruna par šīm 
tēmām būtu aktuāla lasītājiem Latvijā? Kas varētu būt šī pētījuma lasītājs un ko viņš/
viņa varētu sagaidīt no šeit stāstītā? Tie ir tikai daži jautājumi, uz kuriem vēlos sniegt 
atbildi pētījuma ievadā.

No savas pedagoģiskās pieredzes atceros vairākus gadījumus, kas mani rosināja 
plašākai sarunai par reliģiju un izglītību.

Pirmais notika 2001. gada 12. septembrī, nākamajā dienā pēc islāma teroristu 
uzbrukuma Dvīņu torņiem, kad vadīju ētikas nodarbību 7. klases skolēniem. 
Gaisotne bija emocionāla, bērni uztraukušies, un mēs mēģinājām pārrunāt šo 
notikumu. Atmiņā spilgti palicis viena skolēna izsauciens, atbildot uz jautājumu: kas 
to izdarīja? Atbilde skanēja apmēram tā: atkal žīdi uzbrūk civilizētajai pasaulei! Es 
biju pārsteigta par tik atklātu antisemītisma izpausmi no tik jauna cilvēka. Protams, 
kā skolotāja apzinos, ka nereti skolēni pauž nevis savas personiskās domas, bet gan 
vecāku, vienaudžu vai kādu citu pieaugušo autoritāšu uzskatus. Turklāt šajā situācijā 
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3. Reliģiskās izglītības prakse Latvijā un Eiropā

Runājot par reliģiskās izglītības praksi, būtu nepieciešams ieviest skaidrību 
reliģiskās izglītības mācību priekšmetu nosaukumu lietojumā un saturā. Nereti 
iznāk dzirdēt, kā viens un tas pats cilvēks, skolotājs, izglītības administrators un 
politiķis, attīstot savu domu par reliģisko izglītību, lieto dažādus mācību priekšmetu 
nosaukumus, saprotot tos kā sinonīmus: ticības mācība, kristīgā mācība, kristīgā 
ticības mācība, kristīgā ētika, Bībeles mācība, reliģijas mācība, reliģijas vēsture, reliģija 
un kultūra utt. Kāda ir šo apzīmējumu tapšanas vēsture un saturs? Vai tie ir sinonīmi 
un nozīmē vienu un to pašu? Ja tie nav sinonīmi, tad kāda atšķirība pastāv šo jēdzienu 
starpā? Šie ir jautājumi, kurus nepieciešams atbildēt ikvienam, kurš vēlas profesionāli 
sarunāties par reliģisko izglītību.

Ticības mācība kā reliģiskās izglītības mācību priekšmeta nosaukums ir veidojies 
jau kopš kristīgās izglītības pirmsākumiem. Ticības mācība vienmēr ir saistīta 
ar konkrētas baznīcas jeb kristīgās tradīcijas mācību, un tās pamata uzdevums 
ir indoktrinēt jeb ieaudzināt indivīdu konkrētas baznīcas mācībā. Iemācīt ticēt. 
Kā jau iepriekšējā nodaļā tika aprakstīts, jau 19. gadsimta beigās kļuva skaidrs, ka 
ticību nevar iemācīt, tāpēc konkrētais mācību priekšmeta apzīmējums zaudēja savu 
aktualitāti. Lai gan šis jēdziens parādās izglītības programmās Latvijas brīvvalsts 
laikos, plašāk domājoši pedagogi un teologi runā par reliģijas mācību, kas ne vien 
ietver kristīgo mācību, bet tiek papildināta ar pragmatisma pedagoģijas atziņām un 
sociāliem jautājumiem. Ar reliģisko izglītību saistītajā tā laika retorikā var vērot, 
ka tiek izmantoti šie divi nosaukumi – ticības mācība un reliģijas mācība. Turklāt, 
sabiedrībai sekularizējoties un pluralizējoties, ticības mācība gūst paskaidrojošu 
elementu – kristīgā ticības mācība.

Mūsdienu Latvijā minētie mācību priekšmetu nosaukumi un šo nosaukumu 
reliģiskais saturs ir atklāts Reliģisko organizāciju likumā463, kā arī citos ar izglītību 
saistītos dokumentos464:

463 „Reliģisko organizāciju likums.” tiešsaiste [atsauce 23.07.2012.] – pieejams: http://likumi.lv 
464 2000. gada 5. decembra, „Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu. Nr. 462” tiešsaiste 

[atsauce 23.07.2012.] – pieejams: http://likumi.lv 
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kristīgās ticības mācība — noteiktu kristīgo konfesiju uzskatu, dogmu un 
priekšstatu sistēma;

ticības mācība — noteiktu reliģisko uzskatu, dogmu un priekšstatu sistēma.
No minētajām definīcijām redzams, ka ticības mācība tiek saistīta ar jebkuras 

reliģijas – kristietības, jūdaisma, islāma, budisma, hinduisma u. c. – mācību, savukārt 
kristīgā ticības mācība ar atsevišķu kristīgo konfesiju – Romas katoļu, luterāņu, 
pareizticīgo, vecticībnieku, baptistu, anglikāņu u. c. – mācību. Ticības mācība ir 
monoreliģiska, savukārt kristīgā ticības mācība – monokonfesionāla jeb reliģiskās 
izglītības kontekstā konfesionāla. Baznīcai, sastopoties ar grūtībām kristīgās ticības 
mācības īstenojumā, kristīgās konfesijas 2000.–2004.gadu periodā vienojās par 
ekumenisku (visām konfesijām kopīgu) kristīgo mācību. Trešais mācību priekšmeta 
nosaukums ir kristīgā mācība, kas ir starpkonfesionāls mācību priekšmets. Tādēļ 
jomas profesionāļi, sekojot līdzi retorikai reliģiskās izglītības jomā, var apmulst, ja 
vienlaicīgi tiek lietoti visi trīs nosaukumi ar domu, ka tiek īstenota starpkonfesionāla 
vai konfesionāla kristīgā mācība. Piemēram, runājot par katolisku mācību, būtu 
jālieto kristīgās ticības mācības nosaukums, savukārt, runājot par islāma mācību, būtu 
jālieto ticības mācības nosaukums. Rietumeiropā kristīgā ticības mācība tiek apzīmēta 
ar jēdzienu religious instructions. 

Nereti praktizējoši skolotāji uz jautājumu: kādu mācību priekšmetu jūs pasniedzat? 
– atbild: kristīgo ētiku. Šāda atbilde vēl vairāk vieš neskaidrību par to, kas patiesībā 
tiek mācīts. Kristīgā ētika nav noteikta likumā un to būtu iespējams mācīt ārpus 
stundām pēc īpaši izstrādātas un ar IZM saskaņotas mācību programmas. Kristīgās 
ētikas nosaukums liecina, ka saturā akcents tiek likts uz visām kristīgajām konfesijām 
kopīgiem ētikas un morāles aspektiem kristīgajā mācībā. Tādas programmas pārsvarā 
tiek virzītas uz kristīga (kristīgās vērtības balstīta) rakstura veidošanu. Tādējādi 
kristīgās mācības skolotājs, kurš šobrīd apgalvo, ka māca kristīgo ētiku, iespējams, 
maldina sabiedrību, jo vai nu īsteno kristīgās ticības mācību, t. i., kristīgo tradīciju un 
doktrīnu, vai īsteno kristīgo ētiku, kas nav MK noteikumos leģitimēta (ja vien konkrētā 
kristīgās ētikas programma nav saskaņota ar IZM un īstenota kā skolas izglītības 
programmas īpašs papildinājums, bet šādi gadījumi nevarētu būt daudzskaitlīgi).

Lai gan reliģiju vēsture vairs nav mācību priekšmets skolu programmās, tomēr vēl 
līdz 2006. gadam tā pildīja reliģijpētnieciska mācību priekšmeta funkciju. Reliģiju 
pētniecība paredz, ka reliģijas tiks aplūkotas no objektīvas pētnieka pozīcijas un 
mācības nav saistāmas ar personiskās ticības jautājumu. Reliģiju vēsture nav nedz 
ticības mācība, nedz kristīgās ticības mācība, bet gan informatīvi humanitārs mācību 
priekšmets.465

1998. gada atklātajā vēstulē IZM gan izglītības jomas profesionāļi, gan teoloģisko 
augstskolu mācībspēki aicināja skolās ieviest reliģijas mācību, raksturojot to šādi:

1. reliģijas mācība ir ekumēniska un runā par kristietību kā atvērtu kopību;

465 R. Balodis, Valsts un Baznīca, 253 lpp.
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atklājās ne vien aizspriedumaina attieksme pret vienu etnisku vai reliģisku grupu, bet 
arī pilnīga nespēja izprast Tuvo Austrumu tautu kultūru un reliģiskās tradīcijas. Šādas 
situācijas norāda, ka starpkultūru un reliģiskā kompetence ir absolūti nepieciešamais 
pamatizglītības mērķis. Turklāt šī jautājuma izpratne ir ārkārtīgi būtiska arī sabiedrībai 
kopumā. Cik daudzi no mums varētu atbildēt uz jautājumu: kāpēc 2012. gada 
decembrī pie Kongresu pils tika uzstādīta liela menora1? Kādus svētkus jūdu tauta 
svin ap Ziemassvētku laiku? Sabiedrībā, kur tradicionāli jūdu kopiena ir ieņēmusi 
nozīmīgu vietu, būtu tikai pašsaprotami, ja ikvienam būtu vismaz pamatzināšanas 
par saviem kaimiņiem.

Otrs gadījums, kas raksturo manu pieredzi saistībā ar reliģiju un izglītību, bija 
LTV1 raidījuma „Panorāma” sižets par pamatskolas skolnieci, kuru audzinājusi 
vecmāmiņa. Vecmāmiņa bijusi stingri ticīgs cilvēks, tāpēc meitenes uzvedība (pārāk 
bikla) un ģērbšanās stils (pārāk vecišķa) bija krasi citāds nekā viņas vienaudžiem. 
Taču sižetā pārsteidza nevis žurnālistu, skolas administrācijas un skolēnu satraukums 
par šo citādību, bet gan tas, ka neviens neaizstāvēja skolnieces un viņas ģimenes 
tiesības dzīvot saskaņā ar savu reliģisko pārliecību. Tika nosodīts fakts, ka šīs 
ģimenes noteiktie uzvedības un ģērbšanās standarti neatbilst mūsdienīgas jaunietes 
dzīves vajadzībām, bet ne reizi netika pausts viedoklis, ka ikvienam, arī bērnam, ir 
tiesības dzīvot saskaņā ar savu vai savas ģimenes reliģisko pārliecību. Tā skolnieces 
vienaudžiem pat netika dota iespēja pārdomāt cilvēktiesību jautājumus personiskās 
pārliecības un reliģiskās ticības aspektā. Cilvēktiesību izglītība demokrātiskas valsts 
attīstības un pilnveides apstākļos ir kļuvusi ievērojami nozīmīgāka kopš pagājušā 
gadsimta pēdējām dekādēm. Šo tendenci varam saskatīt arī UNESCO (Apvienoto 
Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija), Eiropas Parlamenta un Eiropas 
Padomes ieteikumos un lēmumos, kas saistīti ar izglītību.

Trešā ilustrācija, kas aktualizē izglītības un reliģijas mijiedarbības jautājumu, nav 
notikums, bet gan situācija. Ir neskaitāmi daudz piemēru, kad reliģija tiek izmantota 
politiskajā retorikā, lai ietekmētu sabiedrisko domu un manipulētu ar potenciālo 
vēlētāju. Pēdējais spilgtākais piemērs bija publiskās diskusijas par Ziemassvētku 
brīvdienu piešķiršanu pareizticīgo kopienai Latvijā.2 Reliģiski izglītots pilsonis uzreiz 
pamanītu, ka daudz nozīmīgākas brīvdienas kristietim ir Lieldienas jeb Kristus 
augšāmcelšanās svētki. Turklāt šajā diskusijā tika uzsvērts, ka tā ir tikai vienas 
etniskās grupas – krievvalodīgo – aktualitāte, lai gan šai konfesijai pieder arī latvieši, 
turklāt kristietība ir reliģija, kas mēģina nojaukt jebkādas etniskās robežas un mazināt 
sašķeltību. Politiķi skaidroja, ka viņu nolūks bijis aktualizēt tieši integrācijas diskursu. 
Līdzīgi gadiem noritējušas debates par kristīgās izglītības vai Bībeles mācību valsts 
skolās. Ik reizi šīs debates ir aktualizējušās tieši priekšvēlēšanu laikā un tās iniciējušas 

1 Menora ir septiņu žuburu svečturis, kuru saskaņā ar jūdu tradīciju Mozus izgatavojis pēc Dieva 
norādēm (2. Mozus grāmatas 25. nodaļa)

2 “Saeima kārtējo reizi noraida brīvdienu pareizticīgo Ziemassvētkos.” www.delfi.lv 2012.01.03. 
[atsauce 18.09.2013.] – pieejams: http://www.delfi.lv/news/national/politics/saeima-kartejo-
reizi-noraida-brivdienu-pareizticigo-ziemassvetkos-plkst1345.d?id=42173058



7

noteiktas politiskās grupas. Šāda situācija liek sabiedrībai pārdomāt nepieciešamību 
pēc reliģisku jautājumu integrācijas pilsoniskās un vēstures izglītības saturā ar mērķi 
palīdzēt Latvijas iedzīvotājiem kļūt neatkarīgākiem un patstāvīgākiem sabiedrisko 
norišu izpratnē un pieņemot lēmumus par savas valsts attīstību.

Varētu aprakstīt vēl arī citas situācijas, kurās atklājas vajadzība pēc dziļākas izpratnes 
par reliģiju kā sociālu fenomenu. Tāpat šādas situācijas raksturo nepieciešamību 
mazināt stereotipus un aizspriedumus pret citādo (tai skaitā arī reliģiski citādo), kā 
arī norāda uz vajadzību vairot sabiedrisko drošību – aizspriedumi nereti noved pie 
sociāliem konfliktiem un starptautiskām traģēdijām, kāda bija jau minētais 2001. gada 
11. septembris. Iespējams, traģēdija varēja nenotikt, ja tiktu ņemtas vērā starpkultūru 
komunikācijas pētnieku atziņas, ka ikviena kultūra sevī nes/ietver dominējošo 
reliģiju, kas padara jēgpilnas un leģitimē gan noklusētās domas, gan rīcību (rituālus, 
aizliegumus un ceremonijas).3 Iepazīstot noteiktās kultūras dominējošo reliģiju, 
iespējams paredzēt konkrētajā kultūrā aprobētus uzvedības modeļus.

Noteiktu zināšanu vai ideju ignorēšana izglītībā var kļūt par sabiedrības vājumu 
nākotnē. Savā pētījumā par vācbaltu sociālpolitiskajām interesēm skolotāju izglītībā 
Latvijā 19. gadsimtā Dr. paed. Zane Āķīte norāda: „(..) tā ir dabiska norise, ka vienas 
pedagoģiskās idejas un prakse izglītībā tiek ieviestas, bet citas kādu apsvērumu dēļ 
– neatbalstītas. Tomēr, ja kādas idejas tiek apzināti izstumtas un aizliegtas, tas raisa 
jautājumus par sociālpolitiskiem nodomiem un motivāciju, tātad par politisku un 
sociālu stratēģiju.”4

Saruna par izglītību un reliģiju ir aktuāla un nepieciešama, lai atbildētu jautājumu 
par izglītības politikas veidotāju sociālpolitiskajiem nolūkiem, lai sarunas gaitā 
pilnveidotu reliģisko kompetenci gan sabiedrībā kopumā, gan skolotāju profesionālās 
pilnveides kontekstā Latvijā. Arī runājot par sabiedrības drošības, sadarbības un 
integrācijas jautājumiem, reliģija kļūst par vienu no nozīmīgākajām sociālajām 
parādībām.5 

Iepazīstoties ar pētījumiem, kas veikti sabiedrības integrācijas jomā, jāatzīst, ka vēl 
aizvien Latvijas sabiedrība nespēj pieņemt etniski, rases vai uzskatu ziņā citādos6, tāpat 
mediju diskursos iespējams saskatīt neiecietību pret atsevišķu etnisko un reliģisko 
grupu pārstāvjiem7 – Latvijas sabiedrība nevēlas kļūt atvērta kultūru daudzveidībai.8 

3 C. M. Parkes, P. Laungani, B. Young, ed., Death and Bereavement Across Cultures (New York: 
Rotledge, 1997), 15.

4 Z. Āķīte, Vācbaltu sociālpolitiskās intereses latviešu skolotāju izglītībā Vidzemē un Kurzemē  
(1802-1856). Promocijas darbs. (Rīga: LU PPMF, 2013.), 6.

5 OSCE, Toledo Guiding Principles on Teaching about Religions and Beliefs in Public Schools. 
[atsauce 18.08.2009.] – pieejams: http://www.osce.org/item/28314.html 

6 Etniskā tolerance un Latvijas sabiedrības integrācija (Rīga: Baltijas Sociālo Zinātņu Institūts, 
2004)

7 I. Šūlmane un S. Kruks, Neiecietības izpausmes un iecietības veicināšana Latvijā. Laikrakstu 
publikāciju analīze. Nacionālā programma iecietības veicināšanai 2005.-2009.g.[Latvija]  
b.v., b.lpp.

8 Imigranti Latvijā: iekļaušanās iespējas un nosacījumi (Rīga: Baltijas Sociālo Zinātņu institūts, 
2009)
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2. reliģijas mācība palīdz orientēties uzskatu daudzveidībā multikulturālā 
sabiedrībā;

3. reliģijas mācība nav indoktrinējoša, jo skola nedrīkst pārvērsties par konfesiju 
konkurences lauku.466

Tātad reliģijas mācība ietver ne vien kristietību, bet arī citas reliģijas, kas ir 
pārstāvētas Latvijā vai konkrētajā sabiedrībā, un tai ir ne vien izzinošs raksturs 
kā reliģijas vēsturē, bet arī audzinošs. Reliģijas mācībā skolēni mācītos ne vien par 
konkrētas reliģijas vēsturisko attīstību, bet arī mācītos no konkrētās reliģijas ticīgo 
pieredzēm, risinot eksistenciāli nozīmīgos dzīves jautājumus.

Bībeles mācība no mācību priekšmeta piedāvātāju puses tika skaidrota tā

mācītājs Ainars Baštiks no Saeimas tribīnes stāstīja, ka tā nebūšot stunda 
par Bībeles ģeogrāfiju un vēsturi: „Tā būtu stunda, pēc kuras bērni mājās 
pārnes cerību un svētību. Tā būtu stunda, kurā pat nāves brīdī cilvēkam 
ir cerība. Tā būtu stunda, kur mēs mācāmies veidot attiecības, uzņemties 
atbildību un palikt uzticīgiem.”467 

Nojaušams, ka iecere saturiski īstenotu kaut ko starp kristīgo mācību un kristīgo 
ētiku. Saistībā ar Bībeles mācību varētu rasties jautājums: kā tiek interpretēta Bībele 
kā mācību avots? vai tā ir absolūta autoritāte? vai tā ir kultūras mantojuma nozīmīgs 
artefakts, kurā atklājas ne tikai reliģisks saturs, bet arī vēsturiskais un sociālpolitiskais 
konteksts?

Rietumeiropā kopumā tiek lietots vienots mācību priekšmeta nosaukums religious 
education, kas latviešu valodā nozīmē reliģiskā izglītība. Atsevišķos gadījumos tiek 
meklēti sabiedrībai pievilcīgāki mācību priekšmeta nosaukumi kā reliģija un kultūra 
(religion and culture, Šveicē Cīrihes kantonā, Hamburgas pavalstī Vācijā). 

Lai kā tiktu nosaukts mācību priekšmets, kura saturs ir reliģija un reliģijas, svarīgi, 
lai dažādie nosaukumi tiktu lietoti ar izpratni un tiktu lietoti konsekventi468. Turpmāk 
pētījuma gaitā mācību priekšmetu nosaukumi tiks lietoti ar šādu nozīmi:

ticības mācība – kādas konkrētas reliģijas, piemēram, dievturu mācība, izklāstā 
precizējot, tieši kādas reliģijas mācība, un tai ir monoreliģisks raksturs;

kristīgā ticības mācība – konfesionāla kristīgā mācība, piemēram, baptistu mācība, 
izklāstā konkretizējot, tieši kādas konfesijas mācība, un tai ir monokonfesionāls 
raksturs; 

kristīgā mācība – ekumeniska kristīgā mācība, kuras saturā atklājas dažādu kristīgo 
konfesiju tradīcijas un dogmas;

466 Ibid., 257.
467 „Šlesera asaras un Bībeles mācība.” 2010. gada 8. septembris. tiešsaiste [atsauce 23.07.2012.] – 

pieejams: http://mosties.org/ieraksti/1288/ 
468 konsekvents - izcelsme - latīņu consequens ‘secīgs’. 1. Loģiski pamatots, sakarīgs. 2. Noteikts, 

mērķtiecīgs, arī nelokāms (piem., nostāja, rīcība). 3. Izturēts, nelokāms, tāds, kas nemaina savu 
nostāju un rīcību, nesvārstās. tiešsaiste [atsauce 23.07.2012.] – pieejams: http://letonika.lv 
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kristīgā ētika – ekumeniska kristīgās ētikas un morāles mācība, kuras saturā 
akcents likts uz kristīgo morāli un ētiku, kā arī rakstura veidošanos;

reliģijas vēsture – reliģijpētnieciska mācība, kuras saturs pauž objektīvu skatījumu 
uz reliģijām, izmantojot reliģiju zinātnes pētniecības metodes;

reliģijas mācība – mācība par reliģijas fenomenu, kuras saturā atklājas reliģija 
kā cilvēka eksistences resurss, kas sniedz atbildes uz eksistenciāli nozīmīgiem 
jautājumiem, un dažādu reliģiju ticīgo dzīves pieredze un reliģiskā prakse tiek 
izmantota kā mācību avots.

Mācību priekšmeta nosaukums ir kā vizītkarte, kas palīdz acumirklīgi identificēt 
galvenos akcentus saturā. Vairāk par to, kāda ir šo mācību priekšmetu būtība, atklās 
izvirzītie mācību mērķi un prognozējamais rezultāts.

Eksistējošo reliģiskās izglītības mācību priekšmetu mērķu un rezultātu 
raksturojumu sniedz izglītības normatīvie dokumenti 2008. gada 2. septembra 
Ministru Kabineta noteikumos Nr. 715469.

3.1. Eiropā īstenotie reliģiskās izglītības modeļi 

Izglītība ir viena no indivīda pieredzēm, kas aptver visu sabiedrību, tāpēc 
jautājumi par reliģijas, likumu un izglītības saistību ir vieni no svarīgākajiem ikvienā 
sabiedrībā.470

Gandrīz visās Eiropas valstīs reliģija ieņem noteiktu vietu vispārējā izglītībā. 
Eiropas starpreliģiju un vērtībizglītības karte atklāj, ka reliģiskā izglītība valsts 
vispārizglītojošās skolās tiek īstenota gan Rietumu, gan Austrumu un Centrālās 
Eiropas valstīs (izņemot Franciju, kuras situācija tiks analizēta tālākajās nodaļās), tai 
skaitā tā dēvētajās postpadomju valstīs. (skatīt 3.1. attēlu)

Eiropas starpreliģiju un vērtībizglītības karte atklāj, ka Eiropas ziemeļrietumu 
un ziemeļu reģionā reliģiskā izglītība pārsvarā ir multireliģiska jeb nekonfesionāla 
(Anglija/Velsa/Skotija, Norvēģija, Zviedrija). Reliģiskais konkrēto valstu konteksts ir 
vai nu multireliģisks (Anglija), vai luterisks (Norvēģija, Zviedrija, Somija). Lai gan 
šajā reģionā eksistē ar konfesionāla reliģiskā izglītība (Īrija, Islande), tomēr tajā ir 
iekļauta starpreliģiskā dimensija. Savukārt Eiropas dienvidos un austrumos pārsvarā 
dominē konfesionāla reliģiskā izglītība jeb ticības mācība, kuras saturā tikai nedaudz 
tiek atklāta citu reliģiju valoda, prakse un pieredze. Pārsvarā šajā reģionā valstis ir 
katoliskas (Itālija, Spānija, Horvātija, Polija, Portugāle, Īrija), pareizticīgas (Grieķija, 
Serbija, Rumānija, Bulgārija) vai islāmiskas (Turcija, Albānija, Kosova). Neraugoties 
uz to, tādās valstīs kā Turcija un Grieķija notiek aktīvas diskusijas, lai pēc iespējas 
vairāk tuvinātos reliģijas mācības koncepcijai jeb nekonfesionālai starpreliģiju 

469 „Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās  
izglītības mācību priekšmetu standartiem.” Tiešsaiste [atsauce 24.07.2012.] – pieejams: http://
www.likumi.lv 

470 R. Sandberg, Law and Religion (Cambridge, New York, Melbourne: Cambridge University Press, 
2011), 150.
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Skolotāju tolerances barometra pētījums liecina, ka „daļa skolotāju nav gatavi klasē 
novērst un risināt konfliktus, kas ir saistīti ar skolēna atšķirību no citiem (tautību, 
rasi, seksuālo orientāciju) (..) un kopumā skolotājiem pietrūkst orientieru tolerances 
tēmā.”9 Viens no pētījuma rezultātiem atklāj, ka skolotāju vidū ir salīdzinoši augsti 
autoritārisma rādītāji, kas liecina, ka daudzi skolotāji Latvijā paļaujas uz autoritāti un 
hierarhiju.10 Tas nozīmē, ka nesenais konflikts par hinduistu vēlmi izmantot Saeimas 
lūgšanu kapelu un atteikuma argumentācija skolotājiem varētu kalpot par zināmu 
paraugu turpmākai attieksmei pret citādu reliģiju. Ņemot vērā minēto pētījumu 
rezultātus un Latvijas vēsturisko kontekstu ar padomju izglītības ateistisko ideoloģiju, 
jāatzīmē, ka reliģiskās kompetences attīstība un pilnveide kļūst par nozīmīgu izglītības 
uzdevumu. 

Minētā pētījuma aktualitāti un nozīmību iespējams apzināties, atbildot arī  
uz šādiem izpētes jautājumiem: kas ir reliģiskā kompetence? kā un kāpēc indivīdam  
ir nepieciešams kļūt reliģiski kompetentam? kas sekmē skolēnu reliģiskās  
kompetences pilnveidi valsts skolā? kā sekmēt skolēnu reliģiskās kompetences 
pilnveidi un kāda reliģiskā izglītība ir optimāla, lai sekmētu reliģiskās kompetences 
pilnveidi?

Atbildot uz šiem izpētes jautājumiem, nepieciešams definēt reliģiskās kompetences 
jēdzienu: reliģiskā kompetence ir daļa no starpkultūru kompetences un ietver sevī 
zināšanas un izpratni par reliģiju un reliģijām; savas reliģiskās piederības apzināšanos; 
pieredzi saskarsmē ar citu reliģiju ticīgajiem vai nereliģiskiem indivīdiem un izpratni 
par viņu lietoto valodu, domāšanas veidu, izjūtām un rīcību; tolerantu attieksmi pret 
atšķirīgu reliģisko pārliecību. 

Reliģijai tiek atvēlēta nozīmīga loma, lai sasniegtu izglītībai izvirzītos mērķus, 
it īpaši runājot par prasmi dzīvot kopā (sadzīvot, sadarboties, izturēties pret citiem 
ar pozitīvu attieksmi) un prasmi būt (pašizziņa, pašnoteikšanās, pozitīva attieksme 
pret sevi). Ziņojumā par izglītību divdesmit pirmajam gadsimtam, kuru UNESCO 
sniegusi starptautiska pētnieku komisija, pausts viedoklis, ka reliģija ir viens no 
avotiem, kas palīdz sasniegt atbilstošus uzdevumus. Reliģiskā izglītība ir nozīmīga 
pilsoniskās apziņas attīstībā, jo tā atklāj reliģijas un kultūras attiecību problēmu 
risinājumus, tā māca par cilvēka dabu un cilvēces vēsturi.11 Turklāt pēc 2001. gada 
11. septembra terora aktiem Ņujorkā reliģiskās kompetences attīstība un pilnveide 
ir kļuvusi par Starptautisko organizāciju (Apvienoto Nāciju Organizācijas jeb ANO, 
Ziemeļatlantijas Līguma organizācijas jeb NATO, Eiropas Padomes jeb EP, Eiropas 
Savienības jeb ES, Eiropas Drošības un Sadarbības organizācijas jeb EDSO) aktuālās 
dienas kārtības jautājumu. 

Mūsdienu Eiropa ir 27 valstu apvienība Eiropas Savienībā un 49 valstu sadarbība 
savienība Eiropas Padomē, kurās atklājas cilvēku migrācijas un dažādu kultūru 

9 I.Austers u. c. Skolotāju tolerances barometrs (Rīga: Providus, 2007), 19.
10 Ibid.
11 UNESCO Komisija par izglītību divdesmit pirmajam gadsimtam, Mācīšanās ir zelts,  

(b.v.: UNESCO LNK, 2001), 81.
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un reliģiju mijiedarbības – transformācijas, savstarpējas aizņemšanās, kopēšanas, 
pārneses, absorbācijas – sekas divdesmit piecu gadsimtu garumā. Eiropai ir svarīgi 
apzināties, ka šīs dažādās kultūras un reliģijas spēj sekmēt kopā dzīvošanu vai, 
gluži pretēji, – civilizāciju sadursmi. Novērst sadursmes, konfliktus un traģēdijas 
savstarpējās neizpratnes un nevērības dēļ ir Eiropas Padomes ieteikumu un Toledo 
vadlīniju galvenais motīvs, domājot par reliģisko izglītību.

Eiropas Padomes ieteikumus ir akceptējis LR ārlietu ministrs un tādējādi tās 
ir kļuvušas saistošas gan izglītības politikas veidotājiem, gan izglītības politikas 
īstenotājiem, gan sabiedrībai kopumā. Tikai reliģiski kompetenta sabiedrība drīkst 
cerēt, ka starpreliģiju konfliktu risks ir mazināts, ka vispārējās cilvēktiesības un Bērnu 
tiesību deklarācijā ietvertās normas par apziņas brīvību tiek ievērotas, ka ir radīti 
optimāli apstākļi būtisku izglītības uzdevumu īstenošanai.

Monogrāfijā „Mācīties būt... un dzīvot kopā! Reliģiskā izglītība valsts skolās: 
eiropas un Latvijas pieredze” veiktā pētījuma priekšmets ir reliģiskā izglītība. 
pētījuma objekts ir vēsturiskais, teoloģiskais un pedagoģiskais reliģiskās izglītības 
konteksts, kā arī daudzveidīgās tā izpausmes valsts skolu sistēmās Latvijā un Eiropā. 

pētījuma mērķis: atklāt mūsdienīgas reliģiskās izglītības pazīmes un principus 
un analizēt pašreizējās reliģiskās izglītības veidus, pedagoģiskās pieejas un prakses 
Latvijas un Eiropas valsts skolās atbilstoši šīm pazīmēm un principiem, noteikt 
mūsdienīgas reliģiskās izglītības pazīmēm un principiem atbilstošākās pedagoģiskās 
pieejas un prakses.

pētījumā lietotā metodoloģija: reliģiskās izglītības kā sociāla fenomena 
raksturojums, iegūto datu interpretācija un izvērtējums. Pētījums ir fenomenoloģisks, 
jo tiek atklāts pētnieka uztverts, pieredzēts un pārdomāts fenomens jeb realitātes 
izpausme – reliģiskā izglītība.12 Šī fenomena uztveri nosaka ne vien pats fenomens  
un tā konteksts, bet arī pētnieka patība un uztveres īpatnības.13 Lai raksturotu  
reliģisko izglītību kā fenomenu, tiek lietotas dažādas datu ieguves metodes – 
novērojums, lauka pētījums, tekstu (avotu, dokumentu) analīze, aptaujas – kuru 
īstenošanā tika izmantota pētnieka pieredze. Tieši uzskaitītie uztveres līdzekļi ir 
konkrētā pētījuma autora lēca, caur kuru tiek skatīts reliģiskās izglītības fenomens. 
Konkrētajā pētījumā tiek izmantota pieeja, kurā zināšanas tiek iegūtas, īstenojot 
empātisku attieksmi pret dažādām fenomena izpausmēm (atšķirīgi konteksti, 
izglītības veidi, pedagoģiskās pieejas, psiholoģiskie nosacījumi, īstenotās prakses u. 
c.). Lai pēc iespējas precīzāk aprakstītu reliģiskās izglītības fenomenu, ir aptvertas 
vairākas perspektīvas. Konkrētas fenomena izpausmes netiek vispārinātas (netiek 
reducētas līdz universālai patiesībai) un ietver atbilstošus jautājumus un intuitīvu 
atklāsmi par fenomena būtību.14

12 H. Rodrigues and J. S. Harding, Introduction to the study of religion. (New York, London: 
Routledge, 2009), 74.

13 G. D. Chryssides and R. Geaves, The Study of Religion. An Introduction to Key Ideeas and Methods 
(London, New York: The Continuum Publishing Group, 2007), 213.

14 A. Sharma, To the Things Themselves. Essays on the Discourse and Practice of the Phenomenology 
of religion (Berlin, New York: Walter de Gruyter, 2001), 11-19.
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mācībai. Centrālajā Eiropas daļā (it īpaši vāciski runājošajās valstīs) tiek īstenota 
gan konfesionāla, gan nekonfesionāla pieeja.471 Arī centrālā Eiropas (Vācija, Austrija, 
Beļģija, Šveice) daļa reliģiskā konteksta ziņā ir tikpat raiba, kā reliģiskā izglītība šajās 
valstīs. Piemēram, Vācijā dominē divas kristīgās tradīcijas – luteriskā un katoliskā, 
Austrija ir katoliska, līdzīgi kā Ungārija, kur 80% ticīgo ir katoļi un 19% protestanti, 
pārsvarā kalvinisti. Centrālajā un Austrumu Eiropas reģionā, pārsvarā postpadomju 
valstīs (Polija, Čehija, Slovēnija, Slovākija), prioritāte tiek dota konfesionālai kristīgās 
ticības mācībai, lai gan vairumā Eiropas valstu šāda pieeja vairs nav aktuāla.472 Īpašs 
gadījums Eiropā reliģiskās izglītības jomā ir Francija un tās sekularitāte, kas tiek 
balstīta laïcité473 principā. Francijas pieredze reliģiskās izglītības jomā tiks raksturota 
3.1.3. nodaļā.

3.1.attēls. eiropas starpreliģiju un vērtībizglītības karte (The European  
Map of Interreligious and Values Education, EMIVE) 

(Avots: Interreligious and Values Education in Europe. Map and Handbook )474

471 J. Lähnemann, „Introduction – Interreligious and Values Education: Challenges, Development 
and Projects in Europe”, 5-6.

472 P. Schreiner, „Religious Education in the Europen Context”, 9.
473 Šis ir franču jēdziens, kas angļu tulkojumā varētu būt „sekulārisms”. Precīzāk, tās ir attiecības 

starp reliģiju, valsti un sabiedrību, kas ir īpaši saskatāmas franču republikāņu tradīcijā un, 
iespējams, atsevišķu indivīdu vidū, un atklāj sekulāristu filozofisko pozīciju. Laïcité bieži vien 
tiek saistīts ar antiklerikāļu uzskatiem (pozīcija, kas ir pret kristīgās garīdzniecības privilēģijām 
sabiedrībā un valstī).

474 J. Lähnemann „Introduction – Interreligious and Values Education: Challenges, Development 
and Projects in Europe” in Interreligious and Values Education in Europe. Map and Handbook, 
ed. J. Lähnemann and P. Schreiner (Münster: Comenius Institute& Peace Education Standing 
Commission, 2008)
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To, kādu reliģiskās izglītības modeli izvēlas konkrētā Eiropas valsts, nosaka šo 
valstu konstitūcijas, kurās ir noteiktas valsts un reliģijas attiecības, kā arī reliģiskās 
brīvības. Otras būtiskas attiecības, kas ietekmē reliģiskās izglītības modeļa izvēli, ir 
valsts un baznīcas vēsturiskās un sociālās saites konkrētajā valstī. Valsts un baznīcas 
attiecības iespējams iedalīt šādos attiecību veidos: 1) baznīcu izslēdzošas valstis (bijusī 
PSRS); 2) baznīcas un valsts pilnīgās nošķiršanas modelis (Francija); 3) baznīcas un 
valsts daļējas nošķiršanas modelis (Vācija); 4) baznīcas valstis (teokrātijas, atsevišķas 
islāma valstis); 5) valsts baznīcas valstis (Dānija); 6) formālās nošķiršanas valstis 
(Izraēla, Latvija).475 Valstīs, kurās baznīcai tiek dota legāla iespēja piedalīties un 
izteikties par valsts izglītības jautājumiem, baznīcas pārsvarā par savu lomu uzskata 
kalpošanu sabiedrībai un iespēju ciešākai sadarbībai ar valsti, nevis baznīcas locekļu 
audzināšanu.476

Raugoties uz tendencēm Eiropas reliģiskās izglītības kartē, Latvijai, domājot 
par savu reliģiskās izglītības modeli, būtu jāuzdod sev šādi jautājumi: ar kuru no 
Eiropas reģioniem mēs identificējamies gan izglītības jomā, gan arī citās sabiedrībai 
nozīmīgās darbības jomās? kā šī piederība konkrētam reģionam atspoguļojas mūsu 
reliģiskās izglītības pieredzē? cik lielā mērā būtu iespējams pielīdzināties kādam no 
Eiropas reģioniem reliģiskās izglītības jomā un kādi būtu iemesli to darīt vai nedarīt? 
Plašākā reģionālā konteksta izpratne, iespējams, palīdzētu kritiski izvērtēt Latvijas 
praksi un vai nu pielāgoties reģionālajām tendencēm, vai, gluži otrādi, stiprināt 
pārliecību par pašreizējās pieredzes atbilstību Latvijas sabiedrības vajadzībām un 
interesēm. Vēl viens veids, kā meklēt atbilstošu pieredzi reliģiskajā izglītībā, būtu 
raudzīties uz Eiropas valstīm, kuru reliģiskais sastāvs (landscape) ir līdzīgs kā Latvijā 
– multireliģiskas un multikonfesionālas – un kā šīs valstis risina reliģiskās izglītības 
jautājumus.

Reliģijas atklāsme vispārējā izglītības saturā Eiropā veic vairākas funkcijas: 1) 
sniedz nepieciešamās zināšanas par kultūras un reliģisko mantojumu; 2) palīdz 
orientēties vērtībās, kuras iespaido gan indivīdu, gan sabiedrības dzīvi kopumā un 
izriet no reliģiskām sistēmām; 3) sekmē dzīves jēgas un mērķu izvērtēšanu reliģisko 
rakstu, tradīciju un garīgo prakšu kontekstā; 4) mazina aizspriedumus un sekmē 
toleranci, sniedzot patiesu informāciju par pašreizējām praksēm, izmantojot pašu 
reliģisko tradīciju sekotājus kā informācijas avotus.477

Izvērtējot reliģiskās izglītības norises konkrētā valstī, vērā ņemami ir šādi faktori: 
reliģiskais sastāvs valstī, reliģijas loma un nozīme sabiedrībā, attiecības starp valsti un 
reliģiju, izglītības sistēmas struktūra, vēsture un politika. Minētie faktori un attiecības 
starp tiem nosaka dažādās reliģiskās izglītības izteiksmes dažādās valstīs.

475 R. Balodis, Valsts un Baznīcas attiecību veidi. 2-3 lpp. tiešsaiste [atsauce 06.05.2013.] – pieejams: 
http://home.lu.lv/~rbalodis/Publikacijas/Baznicu%20ties%20gramata/Balodis%20R_V&B_
attiecibu_veidi.pdf 

476 P. Schreiner, „Religious Education in the Europen Context”, 11.
477 J. Lähnemann, „Introduction – Interreligious and Values Education: Challenges, Development 

and Projects in Europe”, 5.
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pētījuma tēze: 21. gadsimta prasībām atbilstoša reliģiskā izglītība īsteno 
pedagoģiskos principus „mācīties būt” un „mācīties dzīvot kopā”, attīsta un pilnveido 
reliģisko un starpkultūru kompetenci un ir saistīta ar pilsonisko, cilvēktiesību un 
vēstures izglītību.

Saskaņā ar pētījuma mērķi un izvirzīto tēzi formulēju izpētes jautājumu kopas: 
1. Kāds ir mūsdienīgas, 21. gadsimtam atbilstošas reliģiskās izglītības 

sociālpolitiskais ietvars Eiropā?
2. Kuras no pašreizējām pedagoģiskajām un teoloģiskajām teorētiskajām 

izstrādnēm ir atbilstošākās mūsdienīgas reliģiskās izglītības ietvaram?
3. Kādi reliģiskās izglītības modeļi un prakses tiek īstenotas Latvijā un Eiropā, un 

kuri no tiem ir atbilstošākie mūsdienīgas reliģiskās izglītības ietvaram?
Lai sasniegtu pētījuma mērķi un atbildētu izpētes jautājumus, es izvirzu šādus 

pētījuma uzdevumus:
1. Analizēt teorētisko literatūru, normatīvos dokumentus, Eiropas Savienības 

un Eiropas Padomes ieteikumus un dokumentus, lai raksturotu mūsdienīgas 
reliģiskās izglītības sociālpolitisko ietvaru;

2. Veikt sekundāro pētījumu analīzi par reliģiskās izglītības sociālo un reliģisko 
kontekstu, kā arī pedagoģiskajām praksēm;

3. Salīdzināt izstrādāto reliģiskās izglītības sociālpolitisko ietvaru ar eksistējošām 
teorijām un praksēm, nosakot izstrādātajam ietvaram atbilstošākās.

Pētījuma teorētiskā perspektīva

Monogrāfija ir starpdisciplinārs pētījums latviešu valodā par reliģiskās izglītības 
satura, vērtību un īstenošanas jautājumiem Eiropā un Latvijā 20. gadsimta otrajā 
pusē un mūsdienās. Tas tiek īstenots teoloģijas zinātnes praktiskās teoloģijas (reliģijas 
pedagoģijas) apakšnozarē, kas nosaka nepieciešamību integrēt un sintezēt teoloģijas, 
reliģijpētniecības, pedagoģijas, psiholoģijas un socioloģijas zinātņu atziņas.

pētījuma teorētiskā bāze: reliģiskās izglītības reliģijpētnieciskais un socioloģiskais 
pamats (M. Vēbers, N. Smārts, R. Bergers, Dž. Smits, M. Teilors, V. Tēraudkalns, S. 
Krūmiņa–Koņkova, A. Misāne), reliģiskās izglītības teoloģiskais un filozofiskais 
pamats (Augustīns, Akvīnas Toms, M. Luters, Ž. Kalvins, U. Cvinglijs, J. A. Komenskis, 
F. Šleiermahers, I. Kants, K. Markss, K. Barts, P. Rāners, P. Tillihs, A. N. Vaitheds, K. 
Kundziņš, L. Adamovičs, V. Maldonis, V. V. Klīve), reliģiskās izglītības pedagoģiskais 
un psiholoģiskais pamats (V. Džeimss, Dž. Faulers, L. Kolbergs, E. Eriksons, A. H. 
Franke, J. H. Pestalocijs, J. F. Herbarts, Dž. Djūijs, Dž. Halls, R. Džeksons, A. Raits, M. 
Grimmits, T. Grūms, P. Hobsons, Dž. Edvardss, M. Mūra, A. Filipsone, Dz. Iliško, L. 
Geikina), pētniecības metodoloģijas un metožu izpēte (E. Huserls).

pētījuma robežas: pētījuma ietvaros reliģiskā izglītība ārpus valsts skolu sistēmas 
un ārpus Eiropas tiek raksturota ierobežotā veidā, tikai, lai salīdzinātu un atklātu, 
kādas ir reliģiskās izglītības fenomena specifiskās izpausmes.
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