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Lutera Akadēmijas   

“Atvērtās akadēmijas” n o l i k u m s 

 

I. Vispārīgie jautājumi  

1.1. Lutera Akadēmijas Atvērtā akadēmija (turpmāk tekstā – Atvērtā akadēmija) ir Lutera 

Akadēmijas (turpmāk tekstā LA) struktūrvienība mūžizglītības pieejamības, 

piedāvājuma un pārvaldības nodrošināšanai. Atvērtā akadēmija nav juridiska persona.  

1.2. Atvērtās akadēmijas nosaukums svešvalodās:  

angļu valodā- “LA Open Academy” ; 

vācu valodā - „LA Offene Akademie”  

1.3. Atvērtā akadēmija  izveidota saskaņā ar LA Senāta sēdes Nr.5 no 11.05.2021.lēmumu 

p.7.   

1.4. Atvērtā akadēmija savā darbībā pamatojas uz Latvijas Republikas normatīvajiem 

aktiem, LA Nolikumu par klausītāja statusu, citiem LA iekšējiem normatīvajiem 

aktiem un šo Nolikumu.  

1.5. Atvērtā akadēmija ir tieši pakļauta LA Studiju prorektoram.  

1.6. Atvērtās akadēmijas līdzekļi kā patstāvīga daļa ietilpst LA budžetā. Atvērtās 

akadēmijas  manta ir LA īpašums.  

1.7. Atvērtajai akadēmijai var būt  zīmogs ar nosaukumu, simbolika un veidlapa.  

1.8. Lēmumu par Atvērtās akadēmijas reorganizāciju un likvidāciju pieņem LA Senāts LA 

Satversmes noteiktajā kārtībā.  

II. Atvērtās akadēmijas mērķis un uzdevumi  

2.1. Atvērtās akadēmijas mērķis - veicināt mūžizglītības pieejamību, piedāvājumu un 

attīstību LA, nodrošinot tālākizglītības un profesionālās pilnveides kvalitāti ikvienam, 

kas mācās, strādā, meklē darbu vai plāno tālāko izglītību un karjeru, lai sekmētu 

personības attīstību atbilstoši kristīgās ticības vērtībām, darba tirgus prasībām, kā arī 

savām vajadzībām un interesēm.  

2.2. Atvērtās akadēmijas uzdevumi:  

2.2.1. koordinēt LA  atvērtās studijas pieaugušo neformālās izglītības programmā 

“Teoloģija un kalpošana”, piedāvājot iespēju ikvienam interesentam, atbilstoši 

iepriekš iegūtai vismaz vidējai izglītībai, pieteikties kādam no LA studiju 

kursiem klausītāja vai brīvklausītāja statusā.   
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2.2.1.1. atvērtās studijas var tikt organizētas latviešu vai angļu valodā, pilna 

laika klātienē, pilna laika neklātienē un tālmācībā.  

2.2.1.2. klausītājam tiek dota iespēja pilnībā apgūt kursu saturu, kārtot 

pārbaudījumus un saņemt novērtējumu izvēlētajā studiju kursā kā 

jebkuram LA studentam, kā arī iesaistīties studējošo aktivitātēs, saņemt 

atbalstu, izmantot LA infrastruktūru, pēc kursa veiksmīgas apguves 

saņemt LA diplomu. Izsniegtais LA diploms apliecina,  ka ir iegūti 

studiju kursam atbilstoši kredītpunkti, kas saskaņā ar Ministru kabineta 

noteikumiem „Iepriekšējā izglītība vai profesionālajā pieredzē sasniegtu 

studiju rezultātu atzīšana”, interesentam ļauj vērsties jebkurā Latvijas 

augstskolā vai koledžā ar lūgumu atzīt iegūtās zināšanas, prasmes un 

kompetences  par apgūtā studiju kursa saturu. Ja klausītājs  vēlas studēt 

LA bakalaura studiju programmā “Teoloģija”, programmā “Teoloģija un 

kalpošana” iegūtie kredītpunkti tiek pielīdzināti un atzīti pilnā apmērā. 

2.2.1.3. brīvklausītājam tiek dotas iespējas apgūt izvēlētā kursa saturu,  

iesaistīties studējošo aktivitātēs, saņemt atbalstu, izmantot LA 

infrastruktūru. Kursa noslēgumā brīvklausītājs nekārto pārbaudījumu un 

nesaņem apliecinājumu par kursa apguvi.  

2.3. Administrēt un koordinēt LA tālākizglītības un profesionālās pilnveides  

piedāvājumu:  

2.3.1.  Organizēt LA mācībspēku profesionālās kompetences pilnveidi.  

2.3.2.  Veidot tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmu un kursu 

datu bāzi un sekmēt šīs informācijas apriti sabiedrībā.  

2.3.3.  Sadarbībā ar LA Dibinātāju, vadību un akadēmiskā personāla pārstāvjiem 

izstrādāt tālākizglītības profesionālās pilnveides programmas.  

2.3.4. Organizēt tālākizglītības kursus, seminārus, konferences.  

2.3.5. Veidot ekspertu grupas, darba grupas, kā arī izstrādāt un īstenot projektus 

Atvērtās akadēmijas kompetencēs esošo uzdevumu veikšanai.  

2.3.6. Administrēt un koordinēt studiju kursu klausītāju un brīvklausītāju 

reģistrāciju un uzskaiti.  

2.3.7. Organizēt lekcijas, seminārus, nometnes vidējo mācību iestāžu skolēniem 

vai profesionalās izglītības iestāžu audzēkņiem, aktualizējot kristīgo 

vērtību nozīmi. 

2.3.8. Iesaistīties dažādu ar izglītību saistītu organizāciju darba grupās, pārstāvot 

LA viedokli savas kompetences vai deleģējuma ietvaros. 

2.3.9. Sadarboties ar Latvijas un citu valstu augstākās izglītības iestādēm, 

tālākizglītības centriem, citām organizācijām Atvērtās Akadēmijas mērķa 

sasniegšanā.  

2.3.10. Organizēt  vai piedalīties Latvijas un starptautiskās konferencēs, 

semināros un citos ar mūžizglītību saistītos izglītojošos pasākumos.  

2.3.11. Veicināt cilvēku ar īpašām vajadzībām piesaistīšanu LA.  



 

3 
 

2.3.12. Sniegt maksas pakalpojumus izglītības jomā saskaņā ar LA iekšējiem 

normatīvajiem aktiem. 

III. Atvērtās akadēmijas pārvalde  

3.1.  Atvērtās akadēmijas darbības tiesiskumu nodrošina vadītājs vai LA studiju prorektora 

deleģēta persona. Atvērtās akadēmijas vadītāju ieceļ amatā un atbrīvo no amata ar LA 

rektora rīkojumu. 

3.2. Par savu darbību Atvērtās akadēmijas vadītājs atskaitās LA studiju prorektoram.  

3.3. Atvērtās akadēmijas vadītāja kompetencē ietilpst :  

3.3.1. Atvērtās akadēmijas  stratēģijas un ikgadējā rīcības plāna izstrādāšana.  

3.3.2. Projektu sagatavošana finansējuma piesaistei Atvērtās akadēmijas ilgtspējas 

nodrošināšanai.  

3.3.3.  Sadarbības koordinēšana starp Latvijas un citu valstu augstskolu tālākizglītības 

centriem un nodaļām, citām organizācijām Atvērtās akadēmijas uzdevumu 

realizēšanai.  

IV. Atvērtās akadēmijas finansējuma avoti un to izlietošanas kārtība  

4.1. Atvērtās akadēmijas  darbību nodrošina LA. Atvērtās akadēmijas finansējums tiek 

iekļauts LA budžetā un administrēts LA noteiktajā kārtībā. Atvērtā akadēmija drīkst 

piesaistīt finansējumu no šādiem avotiem:  

4.1.1. Fizisko un juridisko personu maksājumi.  

4.1.2. Valsts finansējums pieaugušo izglītībai, pedagogu tālākizglītībai, citām 

mērķgrupām.  

4.1.3. Latvijas un starptautisko projektu un aktivitāšu finansējumi.  

4.1.4. Citi Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētie finansēšanas avoti.  

4.2. Atvērtās akadēmijas līdzekļi tiek izlietoti saskaņā ar LA iekšējā kārtībā apstiprinātu   

budžetu.  

 


