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                       APSTIPRINĀTS 

LA Senāta sēdē Nr.5 

                                  no 11.05.2021. p.6 

 

 -  

 
 

Uzņemšanas noteikumi Lutera Akadēmijā 

2021./2022. akadēmiskajam gadam 

 
 

1. Vispārīgie noteikumi 

1.1. Uzņemšanas noteikumi Lutera Akadēmijā izdoti saskaņā ar Augstskolu likuma 45. panta 

otro daļu, Ministru Kabineta 2006. gada 10. oktobra noteikumiem Nr. 846 “Noteikumi par 

prasībām, kritērijiem un kārtību uzņemšanai studiju programmās” un Lutera Akadēmijas 

(turpmāk - Akadēmija) Satversmi. 

1.2. Tiesības studēt Akadēmijā ir katram Latvijas Republikas  pilsonim, Latvijas nepilsonim, 

Eiropas Savienības pilsonim, Eiropas Ekonomikas zonas pilsonim vai Šveices 

Konfederācijas pilsonim un Eiropas Kopienas pastāvīgajam iedzīvotājam, kuram ir derīga 

uzturēšanās atļauja. Lai studētu, nepieciešama dokumentāri apliecināta atbilstoša 

iepriekšējā izglītība.  

2. Uzņemšana studiju programmās 

2.1. Uzņemšana Akadēmijā tiek izsludināta visās studiju programmās, kurām uzņemšanas 

dienā ir derīga Izglītības un zinātnes ministrijas izsniegta licence. 

2.2. Uzņemšana uz Akadēmijā izsludinātajām vakantajām studiju vietām 2.līmeņa 

profesionālajās un akadēmiskajās studiju programmās notiek līdz rudens semestra 

sākumam, ievērojot Ministru kabineta noteikto termiņu reflektantu reģistrācijai un 

uzņemšanai. 

2.3. Uzņemšanas process Akadēmijā sastāv no: 

2.3.1. pieteikšanās un reģistrācijas studijām; 

2.3.2. konkursa norises; 

2.3.3. konkursa rezultātu izziņošanas; 

2.3.4. studiju līguma noslēgšanas un imatrikulācijas. 

2.4. Uzņemšana studiju programmās notiek konkursa kārtībā, pamatojoties uz centralizēto 

eksāmenu mācību priekšmetos: Latviešu valodā un Svešvalodā rezultātiem, izņemot 

personas, kuras vidējo izglītību ieguvušas līdz 2004.gadam; personas, kuras ieguvušas 

vidējo izglītību pēc 2004.gada, bet veselības stāvokļa dēļ nav kārtojušas centralizētos 

eksāmenus, ka arī personas ar īpašām vajadzībām. 

2.5. Personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004.gadam, un personas ar īpašām 

vajadzībām, studiju programmās tiek uzņemtas konkursa kārtībā, pamatojoties uz 

vērtējumu vidējo izglītību apliecinošos dokumentos mācību priekšmetos: Latviešu valodā 

un Svešvalodā. 
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2.6. Uzņemšanu studiju programmās nodrošina Akadēmijas izveidota Uzņemšanas komisija 

(turpmāk – Uzņemšanas komisija), tā darbojas saskaņā ar Senāta apstiprinātu nolikumu. 

Uzņemšanas komisijai ir tiesības pārtraukt personas piedalīšanos uzņemšanas procesā, ja 

tā nav ievērojusi uzņemšanu regulējošo normatīvo aktu prasības. 

2.7. Informācija par uzņemšanas norisi ir pieejama elektroniski Akadēmijas mājas lapā. 

2.8. Personai ir tiesības un pienākumi: 

2.8.1. iesniegt vai uzrādīt un aizpildīt nepieciešamos dokumentus; 

2.8.2. saņemt informāciju par uzņemšanas norisi; 

2.8.3. ievērot LA Iekšējās kārtības  noteikumus  studējošajiem; 

2.8.4. iesniegt Uzņemšanas0 komisijai motivētu sūdzību par procedūras pārkāpumiem  

uzņemšanas procesā trīs darba dienu laikā pēc pārkāpuma konstatēšanas; 

2.8.5. Uzņemšanas komisijas lēmumu reflektants var apstrīdēt septiņu dienu laikā  

Akadēmijas rektoram, iesniedzot sūdzību. 

2.9.  Akadēmijas tiesības un pienākumi: 

2.9.1. sniegt reflektantiem informāciju par uzņemšanas norisi; 

2.9.2. organizēt uzņemšanas procesu un ar to saistīto sūdzību izskatīšanu atbilstoši šo 

Uzņemšanas noteikumu prasībām. 

 

3. Pieteikšanās un reģistrācija studijām 

3.1. Piesakoties studijām, jāiesniedz šādi dokumenti: 

3.1.1. pieteikums (pieteikuma anketu var saņemt, rakstot uz e-pastu: 

studijas@lut.edu.lv) 

3.1.2. vidējo izglītību apliecinoša dokumenta kopija vai iepriekš iegūto augstāko 

izglītību apliecinoša dokumenta kopija (uzrādot dokumenta oriģinālu), ja tāda ir 

iegūta; 

3.1.3. personu apliecinoša dokumenta (pase vai personas apliecība) kopija, kā arī 

vārda, uzvārda maiņu apliecinoša dokumenta, ja kādā no obligāti iesniedzamajiem 

dokumentiem reflektanta vārds vai uzvārds atšķiras, kopija (uzrādot oriģinālus); 

3.1.4. 2 fotogrāfijas (3 x 4 cm);  

3.1.5. centralizēto eksāmenu Latviešu valoda un Svešvaloda sertifikātu kopijas vai 

vidējās izglītības sekmju izraksta kopija (personām, kuras vidējo izglītību 

ieguvušas līdz 2004.gadam, vai kuras ieguvušas vidējo izglītību pēc 2004.gada, 

bet veselības stāvokļa dēļ nav kārtojušas centralizētos eksāmenus, ka arī personām 

ar īpašām vajadzībām); 

3.1.6. eseja „Kāpēc es vēlos studēt Lutera Akadēmijā?”; 

3.1.7. draudzes mācītāja rekomendācija (tiks uzskatīta par priekšrocību). 

3.2. Dokumenti ir jāiesniedz laika periodā no 2021.gada 19.jūlija līdz 2021.gada 30.jūlijam 

plkst.18:00 .   

3.3. Pieteikums tiek uzskatīts par pilnīgu un reģistrēts pēc tam, kad Akadēmija ir saņēmusi 

visus pieprasītos dokumentus un reģistrācijas maksu 20.00 EUR . 

 

4. Konkursa norise 

4.1. Uzņemšanai studiju programmās Akadēmija rīko atklātu un vienlīdzīgu konkursu. 

4.2. Konkursa kritēriji: 

mailto:studijas@lut.edu.lv
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4.2.1. centralizēto eksāmenu rezultāti - Latviešu valoda un Svešvaloda vērtējums A, 

B, C, D, vai E līmenis vai vērtējums vidējo izglītību apliecinošos dokumentos 

mācību priekšmetos: Latviešu valoda un Svešvaloda pielīdzināms centralizētā 

eksāmena A, B, C, D, vai E līmenim atbilstoši šo Uzņemšanas noteikumu 

4.2.2.apakšpunktam (personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 

2004.gadam, vai personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību pēc 2004.gada, bet 

veselības stāvokļa dēļ nav kārtojušas centralizētos eksāmenus, ka arī personām 

ar īpašām vajadzībām); 

4.2.2. Akadēmijas pielīdzinātie vērtējumi: 

 

Nr. 

p.k. 

Mācību 

priekšmets 

Vērtējums 

10 ballu 

sistēmā 

Centralizētā 

eksāmena 

atbilstošā līmeņa 

robežas 

Vērtējums 

5 ballu 

sistēmā 

Centralizētā 

eksāmena 

atbilstošā līmeņa 

robežas 

1. Latviešu valoda 10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

A (80-100%) 

A (80-100%) 

B (65-79%) 

B (65-79%) 

C (50-64%) 

D (36-49%) 

E (21-35%) 

F (5-20%) 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

A (80-100%) 

 

B( 65-79%)                  

C (50-64%) 

D (36-49%)   

E (21-35%) 

F (5-20%) 

2. Svešvaloda 10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

A (84-100%) 

A (84-100%) 

B (68-83%) 

B (68-83%) 

C (52-67%) 

D (36-51%) 

E (19-35%) 

F (5-18%) 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

A (84-100%) 

 

B (68-83%) 

C (52-67%) 

D (36-51%)  

E (19-35%) 

F (5-18%) 

 

4.2.3. Iestājpārbaudījuma sekmīgs vērtējums: 

4.2.3.1. Akadēmiskā bakalaura studiju programmā „ Teoloģija”: 

4.2.3.1.1. tests Vecās un Jaunās Derības Svētajos Rakstos; 

4.2.3.1.2. tests M.Lutera „Mazā katehisma” zināšanu pārbaudei; 

4.2.3.1.3. Angļu valodas pārbaudījums; 

4.2.3.1.4. kolokvijs. 

4.2.3.2.Profesionālā bakalaura studiju programmā „ Baznīcas mūzika”: 

4.2.3.2.1. klavieres vai ērģeles - viens polifonisks skaņdarbs un viens 

virtuozs skaņdarbs; 

4.2.3.2.2. dziedāšana - pēc iestājpārbaudījumu komisijas izvēles 

dziedāta dziesma no LELB Dziesmu grāmatas; 

4.2.3.2.3. tests Vecās un Jaunās Derības Svētajos Rakstos; 

4.2.3.2.4. tests M.Lutera „Mazā katehisma” zināšanu pārbaudei; 

4.2.3.2.5. kolokvijs.  
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4.3.  Iestājpārbaudījumi notiks 2021.gada 12.augustā plkst.11:00   

4.4.  Konkursa rezultātus apstiprina Uzņemšanas komisija. Konkursa rezultātus izziņo 

elektroniski ne vēlāk kā triju dienu laikā no konkursa noslēguma dienas. 

4.5. Ja pēc konkursa rezultātu apkopošanas reflektantu skaits studiju programmā ir mazāks 

nekā 5, Uzņemšanas komisija var pieņemt lēmumu:  

4.6.1. atteikt uzņemšanā studiju programmā; 

4.6.2. piedāvāt reflektantiem pieteikties citā studiju programmā. 

4.6. Uzņemšanas komisijas lēmumu par konkursa rezultātiem var apstrīdēt, iesniedzot 

iesniegumu Akadēmijas rektoram trīs dienu laikā no rezultātu paziņošanas. Akadēmijas 

rektora pieņemto lēmumu persona var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā 

noteiktajā kārtībā. 

5. Studiju maksa, studiju līguma noslēgšana un imatrikulācija 

5.1. Studiju maksa akadēmiskā bakalaura studiju programmā „Teoloģija” – 800.00 EUR 

2021./2022. akadēmiskajā gadā. 

5.2. Studiju maksa profesionālā bakalaura studiju programma „Baznīcas mūzika”- 800.00 

EUR 2021./2022. akadēmiskajā gadā. 

5.3.Pamatojoties uz konkursa rezultātiem reflektanti noteiktajā termiņā slēdz studiju līgumu 

ar Akadēmiju. 

5.4.Reflektants zaudē tiesības uz iegūto studiju vietu, kura tam pienāktos pēc konkursa 

rezultātiem, ja viņš Akadēmijā noteiktajā laikā nav noslēdzis studiju līgumu ar 

Akadēmiju. 

5.5.Pēc studiju līguma noslēgšanas ar Akadēmijas rektora rīkojumu reflektants tiek 

imatrikulēts Akadēmijas  studējošo matrikulā atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

5.6.Studiju sākums - 2021.gada 01.septembris. 

5.7.Personai, kas pretendē uz uzņemšanu studiju programmā, Administratīvā procesa likumā 

noteiktajā kārtībā ir tiesības prasīt, lai Akadēmijas  lēmums par atteikšanos imatrikulēt šo 

personu tiktu noformēts rakstiski. 

 

 

 

 

Senāta priekšsēdētājs                         Hanss Martins Jensons                     

Rīgā, 2021.gada 11.maijā 


