
       APSTIPRINĀTS:                     

LA Senāta sēdē  Nr.11  

no 01.11.2017., p.7.                                    
 

Nolikums par 
iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē  

sasniegto studiju rezultātu atzīšanas kārtību 
 

 

1. Nolikums nosaka kārtību, kādā atbilstoši 2012.gada 10.janvāra Ministru Kabineta 
noteikumu Nr.36 „Iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju 
rezultātu atzīšanas noteikumi” prasībām Lutera Akadēmija (turpmāk – Akadēmija) 

novērtē un atzīst iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtos studiju 
rezultātus. 

2. Akadēmija iepriekšējā izglītībā (valsts atzītās Latvijas vai ārvalstu augstākās izglīt ības 
iestādēs) vai profesionālajā pieredzē sasniegtos studiju rezultātus izvērtē un nosaka to 
atbilstību Akadēmijā īstenotajām studiju programmām. Ja tie atbilst attiecīgām 

Akadēmijas  īstenoto studiju programmu prasībām, atzīst tos, kā arī piešķir attiecīgus 
kredītpunktus. 

3. Persona, kas nav attiecīgās studiju programmas studējošais, pēc studiju rezultātu 
atzīšanas var tikt imatrikulēta šīs studiju programmas atbilstošā studiju posmā, ja 
nepieciešams, individuāli nosakot papildus apgūstamo studiju kursu un attiecīgos 

pārbaudījumus. 
4. Persona, kura vēlas, lai tiktu atzīti tās iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē 

sasniegtie studiju rezultāti, iesniedz Akadēmijas Studiju daļā iesniegumu par sasniegto 

studiju rezultātu atzīšanu. 
5. Iesniegumā norāda: 

5.1. personas vārdu, uzvārdu un personas kodu; 
5.2. iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtos studiju rezultātus; 
5.3. iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegto studiju rezultātu 

atbilstības pamatojumu attiecīgās studiju programmas vai tās daļas prasībām; 
5.4. iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegto studiju rezultātu atzīšanas 

mērķi; 
5.5. institūcijas nosaukumu un izglītības programmu vai tās daļu vai profesionā lās 

pieredzes ieguves veidu un vietu, kurā studiju rezultāti ir sasniegti; 

5.6. laikposmu, kurā studiju rezultāti ir sasniegti; 
5.7. studiju programmas nosaukumu, kurā būtu atzīstami iepriekšējā izglītībā vai 

profesionālajā pieredzē sasniegtie studiju rezultāti; 
5.8. personas kontaktinformāciju – dzīvesvietas adresi, uz kurieni nosūtāms komisija s 

lēmums, kā arī tālruņa numuru un e-pasta adresi, ja tāda ir. 

6. Persona iesniegumam, uzrādot oriģinālus, pievieno dokumentu kopijas, kas apliecina 
iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtos studiju rezultātus vai 

akadēmisko izziņu. 
7. Lai iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtie studiju rezultāti tiktu 

atzīti, jābūt izpildītiem šādiem kritērijiem: 

7.1. uzrādītie dokumenti satur skaidru, nepārprotamu un pilnīgu informāciju par 
sasniegtajiem studiju rezultātiem; 

7.2. par sasniegtajiem studiju rezultātiem iespējams piešķirt vismaz vienu 
kredītpunktu; 

7.3. personas iepriekš iegūtā izglītība atbilst uzņemšanas prasībām attiecīgajā studiju 

programmā; 
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7.4. ja nepieciešams, persona atbilstoši komisijas lēmumam kārto pārbaudījums un 
 uzrāda attiecīgās studiju programmas vai tās daļas prasībām atbilstošas 
 zināšanas, prasmes un kompetences. 

8. Profesionālajā pieredzē sasniegtos studiju rezultātus var atzīt tikai: 
8.1. tajā attiecīgās studiju programmas daļā, kuru veido prakse, turklāt šiem studiju 

rezultātiem jābūt sasniegtiem tajā profesionālās darbības jomā, kura atbilst studiju 
programmas izglītības tematiskajai jomai; 

8.2. tajā studiju programmas studiju kursā, kuru apgūstot iegūst praktiskas zināšanas, 

prasmes un kompetences. 
9. Profesionālajā pieredzē sasniegtus studiju rezultātus drīkst atzīt profesionālās studiju 

programmās, turklāt tikai 30 procentus no profesionālās studiju programmas 
kredītpunktiem drīkst piešķirt, atzīstot profesionālajā pieredzē sasniegtos studiju 
rezultātus. 

10. Iepriekšējā izglītībā sasniegtos studiju rezultātus var atzīt, ja tie atbilst augstākās 
izglītības pakāpei un ir sasniegti: 

10.1. akreditētas studiju programmas ietvaros; 
10.2. atsevišķā studiju programmas studiju kursā, kuru persona ir apguvusi kā klausītājs;  
10.3. studiju programmas daļā. 

11. Vienu kredītpunktu par iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtiem 
studiju rezultātiem var piešķirt, ja tie sasniegti vismaz vienu nedēļu ilgā (40 akadēmiskās 

stundas) izglītošanās procesā. 
12. Vienu studiju programmas studiju kursu var aizstāt ar vairākiem apgūtiem studiju 

kursiem un otrādi – vairākus Akadēmijas studiju kursus var aizstāt ar vienu apgūtu 

studiju kursu. 
13. Aizstājot  studiju kursu ar vienu vai vairākiem kursiem, šo kursu kopējam apjomam ir 

jābūt vienādam vai lielākam par Akadēmijas studiju kursa apjomu. 
14. Studiju kursus neatzīst, ja šo kursu saturs vai apjoms vai apgūtās zināšanas un iegūtās 

prasmes neatbilst programmas prasībām. 

15. Iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtos un atzītos studiju rezultātus 
nevar ieskaitīt kā attiecīgās studiju programmas gala pārbaudījumu, valsts 

pārbaudījumu, noslēguma pārbaudījumu – kvalifikācijas eksāmenu. 
16. Lēmumu par iepriekšējā izglītībā un/vai profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju 

rezultātu atzīšanu pieņem Akadēmijas izveidotās komisijas, kuru personālsastāvu 

apstiprina Akadēmijas rektors. 
17. Studiju rezultātu atzīšanas komisijas izveido katrā studiju programmā, un tās lemj par to 

studiju rezultātu atzīšanu, kas saistās ar konkrētajā programmā īstenojamiem studiju 
kursiem, ņemot vērā Latvijas izglītības klasifikāciju. 

18. Komisijas tiesības: 

18.1. komisija ir tiesīga pieprasīt papildu informāciju, attiecīgi pagarinot lēmuma 
pieņemšanas termiņu, ja tās rīcībā nav pietiekamu ziņu, lai objektīvi un vispus īgi 

izlemtu jautājumu par iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegto 
studiju rezultātu atzīšanu; 

18.2. komisija ir tiesīga pārbaudīt sniegtās informācijas un ziņu atbilstību faktiskajiem 

apstākļiem; 
18.3. komisija ir tiesīga noteikt papildus pārbaudījumus studiju rezultātu novērtēšana i 

šādos gadījumos: 
18.4. ja no iesniegtajiem dokumentiem nevar pietiekami pārliecinoši izvērtēt, vai 

pretendents ir sasniedzis nepieciešamos studiju rezultātus; 
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18.5. ja pretendents vēlas, lai tiktu atzīti viņa profesionālajā pieredzē sasniegtie studiju 
rezultāti par atbilstošiem studiju kursam, kuru apgūstot iegūst praktiskas 

zināšanas, prasmes un kompetences; 
18.6. komisija ir tiesīga lemt, ja sēdē piedalās vismaz puse tās locekļu; 
18.7. komisija lēmumu pieņem atklāti balsojot ar vienkāršu balsu vairākumu. 

19. Komisijas pienākums izskatīt un pieņemt lēmumu mēneša laikā pēc iesnieguma 
saņemšanas Akadēmijā par iepriekšējā izglītībā un/vai profesionālajā pieredzē sasniegto 

studiju rezultātu atzīšanu vai par atteikumu atzīt studiju rezultātus. Lēmums nosūtāms 
iesniedzējam. 

20. Lēmumā par studiju rezultātu atzīšanu norāda: 

20.1. atzīto sasniegto studiju rezultātu apmēru kredītpunktu izteiksmē; 
20.2. studiju programmas vai studiju kursa nosaukumu, kurā tiek ieskaitīti atzīto studiju 

rezultātu kredītpunkti. 
20.3. Lēmumus par studiju rezultātu atzīšanu reģistrē Akadēmijas  noteiktajā    kārtībā.  
20.4. Lēmumu un to pamatojošus dokumentus pievieno personas lietai. 

20.5. Komisijas lēmumu var apstrīdēt, iesniedzot iesniegumu Akadēmijas rektoram  un 
pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. 

 
 

 

Senāta priekšsēdētājs     Hanss Martins Jensons  

 

 

Rīgā, 2017.gada 1.novembrī. 
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1.pielikums 
 

 -  

 

LUTERA AKADĒMIJA 
 

Nodibinājums “Lutera Akadēmija”, reģistrācijas Nr.40008121887,                                            

juridiskā adrese: Alksnāja iela 3, Rīga LV-1050, e-pasts: academy@latnet.lv 

   APSTIPRINU: 
 

Rektors________________/J.Vanags/ 
 

                                                                    Rīgā, 2017.gada ________________ 

 
 

AKADĒMISKĀ BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMA 

„ TEOLOĢIJA” 
 

SALĪDZINĀJUMA PROTOKOLS 
 

Datums                        Nr.4.-4.6./___ 

 

Vārds, uzvārds, personas kods___________ 

 

Augstākās izglītības iestādes nosaukums, Akadēmiskās izziņas izsniegšanas datums, 
Akadēmiskā izziņa Nr.____ 

 
Studiju priekšmets  KP Kontroles 

veids  

Vērtējums  Piezīmes  

A –OBLIGĀTIES STUDIJU KURSI   

Ievads Vecajā Derībā 3 eksāmens   

Ievads Jaunajā Derībā 3 eksāmens   

Ievads dogmatikā 2 eksāmens   

Luteriskās ticības apliecības- I 2 eksāmens   

Luteriskās ticības apliecības-II 2 eksāmens   

Laulības un ģimenes padomdošana 2 eksāmens   

Dogmatika I 3 eksāmens   

Dogmatika II 3 eksāmens   

Dogmatika III 3 eksāmens   

mailto:academy@latnet.lv
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Liturģika – I 1 eksāmens   

Liturģika – II 1 eksāmens   

Misija un evaņģelizācija 2 eksāmens   

Latvijas Baznīcas vēsture 2 eksāmens   

Agrīnās Baznīcas vēsture 3 eksāmens   

Viduslaiku Baznīcas vēsture 2 eksāmens   

Baznīcas vēsture: Reformācijas un 

Konfesionālisma laikmets 

3 
eksāmens 

  

Moderno laiku baznīcas vēsture 3 eksāmens   

Baznīcas administrācija 1 eksāmens   

Filosofija teologiem 2 eksāmens   

Kristīgās vadības pamati 2 eksāmens   

Jaunās Derības grieķu valoda – I 3 eksāmens   

Jaunās Derības grieķu valoda – II 3 eksāmens   

Jaunās Derības grieķu valoda – III 3 eksāmens   

Jaunās Derības grieķu valoda – IV 3 eksāmens   

Kristīgā pedagoģija 2 eksāmens   

B-OBLIGĀTĀS IZVĒLES STUDIJU KURSI 

1. un 2.Mozus gr. Ekseģēze 3 eksāmens   

Lielie pravieši, Jesaja  3 eksāmens   

Pāvila teksti  2 eksāmens   

Mateja ev. ekseģēze 3 eksāmens   

Romiešu vēst. ekseģēze 3 eksāmens   

Mācītāju garīgās aprūpes pamati 2 eksāmens   

Pastorālā padomdošana 3 eksāmens   

Vēstule Ebrejiem  2 eksāmens   

Liturģika – III  1 eksāmens   

Liturģika – IV  1 eksāmens   

C- BRĪVĀS IZVĒLES STUDIJU KURSI 
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3. ,4., 5. Mozus gr. ekseģēze 2 eksāmens   

Mazie Pravieši   2 eksāmens   

Bībeles ebreju valodas pamati 2 eksāmens   

Baznīca un amats 2 eksāmens   

Pastorālteoloģija I 2 eksāmens   

Lutera raksti  2 eksāmens    

Pastorālteoloģija II 2 eksāmens    

Runas prasme    1 eksāmens   

Homilētika – I  2 eksāmens   

Homilētika – II  2 eksāmens   

Tradicionālās konfesijas   2 eksāmens   

1.kor.vēst.ekseģēze  2 eksāmens   

Teoloģiskā angļu valoda – I 3 eksāmens   

Teoloģiskā angļu valoda – II 3 eksāmens   

Teoloģiskā angļu valoda – III 3 eksāmens   

Teoloģiskā angļu valoda – IV 3 eksāmens   

Pasaules reliģijas 3 eksāmens   

Kristietības māksla 2 eksāmens   

Baznīcas mūzikas vēsture  2 eksāmens   

Liturģiskā dziedāšana  1 eksāmens   

Ētika 2 eksāmens   

D- Bakalaura darba izstrāde  33 aizstāvēšana   

 

Saskaņā ar „Nolikumu par iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegto studiju 

rezultātu atzīšanas kārtību”, komisija ierosina: pārskaitīt   

 vārds, uzvārds, personas kods: 

salīdzinājuma protokolā atzīmētos studiju priekšmetus (kopā  KP);  

rekomendējam studēt____  semestrī . 

 

Komisijas vadītājs    (paraksts)  paraksta atšifrējums 

Komisijas dalībnieki   (paraksts)   paraksta atšifrējums 
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2.pielikums 
 

 -  

 

LUTERA AKADĒMIJA 
 

Nodibinājums “Lutera Akadēmija”, reģistrācijas Nr.40008121887,                                            

juridiskā adrese: Alksnāja iela 3, Rīga LV-1050, e-pasts: academy@latnet.lv 

     APSTIPRINU: 

 
Rektors________________/J.Vanags/ 

 

                                                                    Rīgā, 2017.gada ________________ 
 

 

PROFESIONĀLĀ BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMA 
„BAZNĪCAS MŪZIKA” 

 

SALĪDZINĀJUMA PROTOKOLS 

 

Datums       Nr.3.-3.12./_ 
 

Vārds, uzvārds, personas kods_______ 
 

Augstākās izglītības iestādes nosaukums, Akadēmiskās izziņas izsniegšanas 
datums, Akadēmiskā izziņa Nr.____ 

 

Studiju priekšmets  KP 
Kontroles 

veids 
Vērtējums Piezīmes 

A- OBLIGĀTIES STUDIJU KURSI                                                                                               

Vispārizglītojošie studiju  kursi 

Liturģika Baznīcas mūziķiem I 1 eksāmens   

Liturģika Baznīcas mūziķiem II 1 eksāmens   

Liturģika Baznīcas mūziķiem III 1 eksāmens   

Liturģika Baznīcas mūziķiem IV 1 eksāmens   

Ievads Baznīcas mūzikā I 1 eksāmens   

Ievads Baznīcas mūzikā II 1 eksāmens   

Baznīcas mūzikas vēsture I 2 eksāmens   

Baznīcas mūzikas vēsture II 2 eksāmens   

Baznīcas mūzikas vēsture III 2 eksāmens   

Baznīcas mūzikas vēsture IV 2 eksāmens   

Baznīcas mūzikas vēsture V 2 eksāmens   

Mūzikas mācīšanas metodika I 2 eksāmens   

Mūzikas mācīšanas metodika II 2 eksāmens   

Viduslaiku Baznīcas vēsture 2 eksāmens   

mailto:academy@latnet.lv


8 
 

Reformācijas un Konfesionālisma laikmeta Baznīcas vēsture 2 eksāmens   

Vēstule Ebrejiem 1 eksāmens   

1. Pētera vēstule 1 eksāmens   

Ievads Vecajā Derībā 2 eksāmens   

Luteriskās ticības apliecības I 2 eksāmens   

Ievads dogmātikā 1 eksāmens   
Nozares pamatkursi 

Liturģiskā ērģeļspēle I 1 eksāmens   

Liturģiskā ērģeļspēle II 1 eksāmens   

Liturģiskā ērģeļspēle III 1 eksāmens   

Liturģiskā ērģeļspēle IV 1 eksāmens   

Liturģiskā ērģeļspēle V 1 eksāmens   

Liturģiskā ērģeļspēle VI 1 eksāmens   

Liturģiskā ērģeļspēle VII 2 eksāmens   

Liturģiskā ērģeļspēle VIII 2 eksāmens   

Ērģeļu literatūras spēle I 1 eksāmens   

Ērģeļu literatūras spēle II 1 eksāmens   

Ērģeļu literatūras spēle III 1 eksāmens   

Ērģeļu literatūras spēle IV 1 eksāmens   

Ērģeļu literatūras spēle V 1 eksāmens   

Ērģeļu literatūras spēle VI 1 eksāmens   

Ērģeļu literatūras spēle VII 2 eksāmens   

Ērģeļu literatūras spēle VIII 2 eksāmens   

Kora vadība I 1 eksāmens   

Kora vadība II 1 eksāmens   

Kora vadība III 1 eksāmens   

Kora vadība IV 1 eksāmens   

Kora vadība V 1 eksāmens   

Kora vadība VI 1 eksāmens   

Kora vadība VII 1 eksāmens   
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Kora vadība VIIII 1 eksāmens   

B-OBLIGĀTĀS IZVĒLES STUDIJU KURSI 

Harmonijas pamati I 1 eksāmens   

Harmonijas pamati II 1 eksāmens   

Harmonijas pamati III 1 eksāmens   

Harmonijas pamati IV 1 eksāmens   

Harmonijas mācība I 1 eksāmens   

Harmonijas mācība II 1 eksāmens    

Solfedžo I 1 eksāmens    

Solfedžo II 1 eksāmens   

Balss nostādīšanas pamati I 1 eksāmens   

Balss nostādīšanas pamati II 1 eksāmens   

Dziedāšana I 1 eksāmens   

Dziedāšana II 1 eksāmens   

Dziedāšana III 1 eksāmens   

Dziedāšana IV 1 eksāmens   

Koris I 1 eksāmens   

Koris II 1 eksāmens   

Koris III 1 eksāmens   

Koris IV 1 eksāmens   

Koris V 1 eksāmens   

Koris VI 1 eksāmens   

Koris VII 1 eksāmens   

Koris VIII 1 eksāmens   

Himnoloģija 1 eksāmens   

Liturģijas dziedāšana 1 eksāmens   

Ērģeļu uzbūve un kopšana I 1 eksāmens   
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Ērģeļu uzbūve un kopšana II 1 eksāmens   

Pūšamo instrumentu spēles pamati I 1 eksāmens   

Pūšamo instrumentu spēles pamati II 1 eksāmens   

Pūšamo instrumentu spēles pamati III 1 eksāmens   

Pūšamo instrumentu spēles pamati IV 1 eksāmens   

Klavierspēles pamati I 1 eksāmens   

Klavierspēles pamati II 1 eksāmens   

Klavierspēles pamati III 1 eksāmens   

Klavierspēles pamati IV 1 eksāmens   

Psiholoģija teologiem 1 eksāmens   

C-BRĪVĀS IZVĒLES STUDIJU KURSI 

Kristīgā pedagoģija 2 eksāmens   

Teoloģiskā vācu valoda I 2 eksāmens   

Teoloģiskā vācu valoda II 2 eksāmens   

Teoloģiskā angļu valoda I 3 eksāmens   

Teoloģiskā angļu valoda II 3 eksāmens   

Kristietības māksla 2 eksāmens   

Ētika 2 eksāmens   

D-PRAKSE     

Dievkalpošanas prakse I 4 aizstāvēšana   

Dievkalpošanas prakse II 4 aizstāvēšana   

Dievkalpošanas prakse III 4 aizstāvēšana   

Dievkalpošanas prakse IV 4 aizstāvēšana   

Dievkalpošanas prakse V 4 aizstāvēšana   

Dievkalpošanas prakse VI 4 aizstāvēšana   

Dievkalpošanas prakse VII 4 aizstāvēšana   

Dievkalpošanas prakse VIII 4 aizstāvēšana   
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 E- Diplomdarba izstrāde  18 aizstāvēšana   

 

Saskaņā ar „ Nolikumu par iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegto 

studiju rezultātu atzīšanas kārtību”, komisija ierosina: pārskaitīt   

 vārds, uzvārds, personas kods: 

salīdzinājuma protokolā atzīmētos studiju priekšmetus (kopā  KP);  

rekomendējam studēt____  semestrī . 

Komisijas vadītājs    (paraksts)  paraksta atšifrējums 

Komisijas dalībnieki   (paraksts)   paraksta atšifrējums 

 

 

 


