
Proposals for  

Professional Bachelor  Study Programme “Church music“ 

of Luther Academy  

ACCREDITATION  

 

On the 23-24
th

 of April, 2012 a Commission for Accreditation of Luther Academy Professional 

Bachelor study programme meeting was held at Luther Academy. The Commission members:  

Prof. Arvydas Matulionis (head), 

Prof. Eduardas Gabnys,  

Dr. Ginta Upeniece,  

Pastor Ivars Jekabsons, 

Ms. Baiba Kaulina (LSA) 

 

 

The Commission had a possibility to meet with management representatives of Luther Academy 

also teaching staff members, students, and employers, to visit the classrooms, library, places of 

practical work (churches).  

 

 

GENERAL COMMENTS 

 

The Luther Academy is strongly professionally focused Latvian higher school: 

preparing specialist for the in Latvia. In Latvia there are about 300 Evangelical Lutheran parishes. 

Creation of spirit of unity of parish is duty not only for pastor but and to musician. Music, 

especially organ music, create unique atmosphere in the church. But role of musician is more than 

wide’, involve possibilities to organize of events, festivals, creative work of the children and other 

things. All this proceedings serve to formation of the citizenships self-identification as Latvians. 

Church music programme is new: from 2009/2010 there only three courses. It is very 

important that specialist of church music could be employed not in the parish but work as teachers 

in the music schools, especially in the smaller towns and the townships.  Level of professional 

qualification is high enough. 

 

QUALITY 

 

The aim and task of the study programme are clear: to prepare musically and 

theologically competent members of society and church, who could serve the spiritual and cultural 

needs of the Latvian society. And this task systematically realized. Very important, that Rector of 

Luther Academy is Archbishop Janis Vanags.  It show what attention attach Church to this 

programme. Study results are clear. Study at this programme is unpaid, attainable and verifiable, the 

study contents and eventually awarded qualification correspond to the title of the study programme. 

But could be involved more social, psychological and practical disciplines. In the course of 

implementation of the study programme individual approach and feedback opportunities are 

provided for the students. The study programme has clear didactic concept, taking into account the 

student needs, methodological activities are organized aimed at improvement of the concept. The 

achievements of the students are analyzed, the academic staff is informed about them. 

There are only seven students and all possibilities work very intensive and very 

individualized. All students had recommendations from parishes. The description of the expected 

learning outcomes is clear, problem-solving skills are developed though practical training. The 

students knowledge are sufficient for attainment of the planned learning outcomes at the planned 

quality level and within the planned time. The academic staff provides assistance and consultations 



for students. The standards, rules and requirements for evaluation of student achievement are clear 

and accessible. 

All students has musicians education, are playing on the organ in theirs parishes and 

theirs works are connected with music and activity in the parish. The level of motivation to the 

study is very high. The programme is constructed on base similar programmes of church music in 

Germany, Netherlands . There 13 teachers, 4 of them has PhD, others – masters degrees. The part of 

them graduated high schools in USA, Germany, Swiss, part – in J.Vitols Latvian Academy of 

Music, part in other higher school. Teaches and students actively participate in creative musicians 

life. Special attention is devoted to acquisition of foreign languages. Scientific activity could be 

higher. 

 

 

RESOURCES 

 

 

The opinions of students and academic staff on the conformity of the study 

programme’s resources to the aim set by the study programme are good. Professionalism of the 

academic staff complies with the content of the study programmes. Organization and administration 

system of the practical training appropriate for its aims is in place. Study management is clear and 

well organized. Professionalism of the academic staff is high. The academic staff is well motivated. 

Students positively evaluated quality of teaching and quality of organization. Students and teachers 

have unique possibility to play by organ in the famous Riga’s churches, such as Riga Cathedral 

organ – one of the most valuable historical organs in the world. But other study equipment is 

limited. Same situation there are with library. More attention should be spare to publishing 

theoretical, methodological and methodical literature. 

 

 

SUSTAINABILITY 

 

The aims of study programmes agree with the HEI’s mission and are oriented towards 

the development and training of specialists. The future visions of the study programme are 

implemented taking into account the opinions of the students, employers. The future vision of the 

study programme is implemented taking into account opinions of the students, as well as regional 

interests. The content and implementation of the study programme ensure its sustainable 

development and meet to solution and development creativity. Academic staff’s qualifications are 

improved on regular basis. The content and implementation of study programmes ensure its 

sustainable development. The study methods are modern enough. The methods of evaluation of 

knowledge, skills and attitudes are objective, related with study results. Annually strengths and 

weaknesses of the study programme are evaluated. 

 

COOPERATION 

 

 The Academy has cooperation relations with other confessions in Latvia. Deep 

relations are with analogical programmes makers in Germany, Netherlands, USA, but this 

cooperation could be formalized with agreements. Good relations are with J.Vitols Latvian 

Academy of Music, but they could be formalized with agreement too.  

 

 

 

 



STRONG AND WEAK POINTS (SWOT)   

 

Strong 

1) Very high level of motivation of the students and of the teachers 

2) High level of teaching staff 

3) Close contacts with the parish 

4) Very good possibilities of individual work 

5) Very good possibilities for practice.  

Weak 

1) Not possibilities to get diploma accepted in the Latvia, 

2) Low level of involving into research projects, 

3) There are no agreements with other universities in Latvia and in abroad. 

 

Recommendations: 

 

1. More social, psychological and practical disciplines should be included in the programme, 

2. Possibilities of involving students and teachers into research projects should be created, 

3. More attention should be given for publishing theoretical, methodological and methodical 

literature, 

4. Official agreements with other universities in the Latvia and in abroad should be signed. 

5. New equipments should be acquired. 

Evaluation Commission recommends accrediting of the programme “Church music” for six 

years. 

 

 

Chairperson of the Evaluation Commission: 

 

                                              Prof. Arvydas Virgilijus Matulionis 

 

Members: 

                                                   Prof. Eduardas Gabnys,  

 

                                                   Dr. Ginta Upeniece, 

                                                   

                                                   Pastor Ivars Jekabsons  

 

                                                   Ms. Baiba Kaulina (LSA) 
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The Commissions members during site visit had possibility to meet  with students, 

teaches, employers. The experts visited library, classrooms and another study places 

worked with the organization of study process documentation. Experts were held in 

the organ music concert, which took place in the church.  Concert artists were 

students of the Academy for various year of study. The students really demonstrated 

high professional level of performance. All students had musicians education before 

study  in academy . They are playing on the organ in theirs parishes and theirs works 

are connected with music and activity in the parish. The level of motivation to the 

study is very high. 

Church music programe is new: from 2009/2010 there only three 

courses. It is very important that specialist of church music could be employed not in 

the parish but work as teachers in the music schools, especially in the smaller towns 

and the townships.  Level of professional qualification is high enough. 

The aims of study programes agree with the HEI’s mission and are oriented towards 

the development and training of specialists. The future visions of the study programe 

are implemented taking into account the opinions of the students, employers. The 

study programme has clear didactic concept, taking into account the student needs, 

methodological activities are organized aimed at improvement of the concept. The 

achievements of the students are analyzed; the academic staff is informed about them. 

 

 

 

       Strong points 

 

1. High quality of the professionalism of the students and possibilities of high 

level performance 

2. Students have possibilities to practice and perform on the best organs in Riga 

churches and outside it 

3. A relatively small program ensures an individual approach to the study process 

and each student and gives possibilities of good mutual communication 

4. Both academic and administrative faculty are deeply motivated in their work 

for the Church and LA 



5. A relatively small university, thus ensuring an individual approach to the study 

process and mutual communication 

6. No tuition fees  

7. High level of teaching staff 

8. Close contacts with the parish 

 

 

 

Week points 

 

 

 

1. Insufficient use the contemporary information technologies 

2. Lack of dormitories restrict amount of students able to study in Riga 

3. Insufficient cooperation with J. Vitols Latvian Academy of Music and 

other music teaching institutions in Latvia 

4. Insufficient rooms and instruments for students to use for the individual 

work on regular basis 

5. Due to scheduling, lectures take places in the evenings, thus limiting the 

number of potential students from outside of Riga and further regions 

6. Not possibilities to get diploma accepted in the Latvia 

7. Low level of involving into research projects 

 

 

 

               Recommendations  

 

 

 

 

 

1. To deepen and develop relationship and cooperation with the leading         

Latvian musical graduate school J. Vitols Academy of Music, because 

active musical environment contributes to the development of each 

musician 

2.  To organize academic staffs and students exchange programs with other 

graduate schools and similar programs 

3. To deepen knowledge of the English as acommunication language, wich 

is ncessary to funktion in the more developing international setting of 

the study process 

4. To develop the matierial basis and provide the opportunities for the 

students to use contemporary informatikon technologies 

5. More social, psychological and practical disciplines should be included 

in the programme 

6. Possibilities of involving students and teachers into research projects 

should be created 

7. More attention should be given for publishing 

theoretical,methodological and methodical literature 



                    

I recommend to accreditation program “Church Music” for six 

years 

Prof. Eduardas Gabnys            

25 April, 2012 



 

 

APSTIPRINĀTS 

ar AIKNC valdes 2011.gada 2.marta lēmumu Nr.2 

 

Eksperta (novērotāja)  individuālais ziņojums 
 

(AIKNC nosaka sekojošo vienoto ziņojuma struktūru. Ziņojumam jāpievieno viena 

(vai vairākas, ja eksperts vērtē arī filiāles) anketas ar atzīmēm un komentāriem. 

Atzīmes (vērtējumu 4 punktu skalā) vēlams izteikt veselos skaitļos.  

 Ziņojumus AIKNC rediģē (vajadzības gadījumā). Ekspertiem jāizmanto „EIROPAS 

PARLAMENTA UN PADOMES IETEIKUMS PAR EIROPAS KVALIFIKĀCIJU 

IETVARSTRUKTŪRAS IZVEIDOŠANU MŪŽIZGLĪTĪBAI” (pieņemts Strasbūrā, 

2008. gada 23.aprīlī), „Eiropas Parlamenta un Padomes ieteikums par turpmāko 

Eiropas sadarbību augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanā” (2006. gada 15. 

februāris), Boloņas procesa rekomendācijas, tai skaitā ENQA izstrādātais dokuments 

„Standarti un vadlīnijas kvalitātes nodrošināšanai Eiropas augstākās izglītības 

telpā” (ESG) un rekomendācijas prasību saskaņošanai (Tuning Process: 

http://tuning.unideusto.org/tuningeu/ ), ERASMUS programmas projektu rezultāti un 

rekomendācijas. ) 

 

Vispārējās ziņas:   

 

augstskola (vai koledža) (studiju programma): 

Lutera Akadēmija  

vizītes datums (vai tikšanās ar augstskolas (vai koledžas) pārstāvjiem datums): 

23.04. – 24.04.2012.  

eksperta vārds, uzvārds, kontaktinformācija:  

Ginta Gerharde-Upeniece,  

Latvijas Nacionālais mākslas muzejs,  

Latvijas Vizuālās mākslas departamenta vadītāja, 

 Ginta.Gerharde@lnmm.lv 

novērtēšanas komisijas sastāvs (ja darbs noticis komisijas sastāvā):  

Prof. Arvīds Matuļonis (Arvydas Matulionis)  

Prof. Eduards Gabnis (Eduardas Gabnys) 

Ivars Jēkabsons,  

Baiba Kauliņa 

 

Informācijas avoti  (obligāti tie punkti, kuros ir atšķirības no pārējiem ekspertiem 

komisijā): 

 Pirms vizītes saņemtie dokumenti:  Pašnovērtējuma ziņojums 

 

 Tikšanās vizītes laikā (to lietderība): Vizītes atspoguļo programmas 

piedāvājuma spektru un kvalitāti, t.sk. muzikālais sniegums Sv. Jāņa baznīcā 

liecina par profesionālu un radošu pieeju mācību procesam. 

 

 Vizītes laikā saņemtie dokumenti (to pieejamība, noformēšanas atbilstība 

izmantotāju prasībām) 

  Pēc vizītes saņemtie dokumenti (pēc vizītes veikto uzlabojumu atbilstība 

ieteikumiem)  

 

http://tuning.unideusto.org/tuningeu/


 Tikšanās pēc vizītes (augstskolas (koledžas) pārstāvju izpratne par problēmu 

risināšanu)  

 Akreditācijas laikā organizētas  

 

Situācijas analīze (obligāti tie punkti, kuros ir atšķirības no pārējiem ekspertiem 

komisijā)  

(Neskaidrības un neatbilstības (saņemtās informācijas un reālo apstākļu).)  

 

Studiju programma ar augstiem profesionāliem standartiem. Baznīcas mūzikas 

pasniedzēji un studenti apzinās baznīcas mūziķa misiju, kas ne tikai saistīta ar 

muzikālo izglītību, bet tai ir īpašs – vēl līdz šim sabiedrībā nenovērtēts sociālais 

statuss. 

 

(Augstskolas (vai koledžas) veiktās SVID analīzes (vai līdzīga pašnovērtējuma 

elementa)  novērtējums.)  

 

SVID analīze profesionāli novērtē studiju programmas esošo situāciju un 

perspektīvas. 

 

(Augstskolas, koledžas vai studiju programmas agrāk saņemto rekomendāciju 

izmantošanas izvērtējums.) 

 (Augstskolas, koledžas vai studiju programmas attīstības iespēju uzskaitījums.)  

(Traucējošo, negatīvo faktoru novēršanas variantu analīze. Esošo grūtību 

pārvarēšanas, jaunu, inovatīvu ceļu atrašanas varbūtība  un iespējamais plānojums.)  

 

(Eksperta individuāli veiktā SVID analīze par augstskolas (vai koledžas) darbu.) 

 

Stiprās puses 

Studiju programmas unikalitāte 

 

Bezmaksas izglītība 

 

Vajās puses  

 

Iztrūkst darbības starptautiskais segments 

Secinājumi  
(Atbilstība ESG prasībām.)  

(Konstruktīvu, ilgtspējīgu risinājumu iespējamība un nepieciešamā palīdzība to 

īstenošanai.) 

 

Studiju programma ir perspektīva, ietverot sevī gan mūzikas, gan teoloģisko 

zināšanu aspektu. Tās stabilitāti nodrošina Lutera baznīcas klātbūtne un saike 

ar draudzēm Rīgā un Latvijas reģionos.  

 

Ieteikumi  
 

Rekomendēju Lutera akadēmijas studiju programmu „Baznīcas mūzika” 

akreditēt uz 6 gadiem 

 

Ginta Gerharde-Upeniece, Rīga, 28.04. 2012 



APSTIPRINĀTS 

ar AIKNC valdes 2011.gada 23,jmarta lēmumu Nr.3 
 

 

ANKETA 
NOVĒRTĒŠANAS KOMISIJAS EKSPERTIEM 

studiju programmas novērtēšanai 
 

 Novērtēšanas komisijas eksperta individuālajā ziņojumā un Novērtēšanas komisijas 

kopējā ziņojumā ir obligāti jāiekļauj aizpildītu anketu kā daļu no ziņojuma. Par katru 

jautājumu un par katru no kvalitātes aspektiem individuālajā ziņojumā jādod novērtējumu 4 

ballu skalā un rakstisku komentāru, kurš ir obligāts. (Ar atzīmi raksturo galvenokārt 

īstenošanas atbilstību izvirzītajiem mērķiem un uzdevumiem.) Ieteicams ziņojumu 

skaidrojošo daļu strukturēt atbilstoši anketas kritērijiem, īpašu uzmanību pievēršot 

rekomendācijām par attīstību tuvāko 6 gadu laikā. Par katru kvalitātes aspektu kopumā 

jāsniedz īsu pārskatu (anketā vai ziņojuma skaidrojošajā daļā), aprakstot: atklātos pozitīvos 

faktorus, stiprās un vājās puses, iespējas un draudus (vēlams SVID analīzes formā), 

rekomendācijas un ieteikumus kvalitātes uzlabošanai. Novērtēšanas skala: 4(teicami), 3 

(labi), 2 (apmierinoši), 1 (neapmierinoši).  

 

Eksperta vārds, uzvārds: Ginta Gerharde-Upeniece 

Novērtētās augstākās izglītības iestādes un tās studiju programmas nosaukums: 

Lutera akadēmija 

Profesionālā bakalaura studiju programma „Baznīcas mūzika” 

Eksperta ārējās novērtēšanas vizītes datums: 23.04. – 24.04. 2012 

 

Studiju programmas vērtēšanas kritēriji 

(16 kritēriji, apvienoti 6 grupās, kuras raksturo galvenos 
kvalitātes aspektus) 
 

 I Mērķi un uzdevumi. 

Novērtējums (kvalitātes aspektam kopumā): .......4.. 

Komentārs: ......... 

 

1. Studiju programmas mērķu, uzdevumu un studiju rezultātu skaidrība, 

sasniedzamība un pārbaudāmība. Studiju satura un organizācijas atbilstība 

paredzētajiem studiju rezultātiem.   

(Vai atbilstošo ieinteresēto grupu vajadzības ir skaidri noteiktas? Vai atbilstošo 

ieinteresēto grupu (studenti, darba devēji, profesionālās organizācijas, augstskolas 

personāls) pārstāvji piedalās mērķu veidošanā? Kādi standarti tiek izmantoti kā 

atskaites punkti izglītības mērķu noteikšanai?) 

Novērtējums: ..3....... 

Komentārs: ......... 

 

2. Studiju programmas atbilstība četriem galvenajiem augstākās izglītības 

mērķiem (personības, demokrātiskas sabiedrības un zinātnes attīstības uzdevumu 



risināšana, darba tirgus prasību apmierināšana). Studiju tuvāko un tālāko mērķu 

(stratēģijas) savstarpējā saskaņotība studiju programmas ietvaros. Studiju nākotnes 

vīzija, augstskolas misijas pildīšana, ņemot vērā studējošo, darba devēju un 

profesionālo organizāciju viedokli.   

(Vai programmas mērķi ir orientēti uz speciālista attīstību? Vai programmas mērķi 

saskan ar augstākās izglītības iestādes (AII)  misiju?) 

Novērtējums: ...4...... 

Komentārs: ......... 

 

 II Studiju saturs un organizācija. 

Novērtējums (kvalitātes aspektam kopumā): ....4..... 

Komentārs: ......... 

 

3. Studiju satura un rezultātu atbilstība iegūstamajam grādam un/vai 

kvalifikācijai, kvalifikāciju ietvarstruktūras prasībām, studiju programmas mērķiem 

un uzdevumiem.   

Prakses (ja tā ir) atbilstība un saistība ar teorētisko daļu. Profesionālās pieredzes 

iekļaušana. Moduļu izmantošana, to raksturojums, skaidrība un saprotamība. 

Eksāmenu, pētījum, projektu izmantošanas efektivitāte. Individuālā pieeja, iespēja 

apstiprināt iepriekš iegūto izglītību un pieredzi. 

 (Vai studenti, akadēmiskais personāls un ieinteresētās grupas atzīst studiju 

programmas satura atbilstību izvirzītajiem mērķiem?) 

Novērtējums: ....4..... 

Komentārs: ......... 

 

4. Studiju programmas un tās atsevišķu daļu saskaņotība ar Latvijas un 

Eiropas kopējās izglītības telpas veidošanas prasībām (mobilitātes iespējas, diplomu 

un studiju daļu atzīšana utt.), tai skaitā izmantojot salīdzinājumu ar vismaz 2 ES 

valstu studiju programmām. Atbilstība Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, tai 

skaitā vides aizsardzības un civilās aizsardzības kursu atbilstība likumu prasībām.  

(Vai studiju programmai ir skaidra didaktiskā koncepcija, kura ņem vērā tādas 

studentu iesaistīšanas vajadzības, kā izaicinājums, stimulācija, sajūsmināšana? Vai 

studiju programma nodrošina tieksmi pēc izcilības? Vai AII atbalsta studentu 

mobilitāti?) 

Novērtējums: ...3...... 

Komentārs: ......... 

 

5. Akadēmiskā personāla kvalifikācija un profesionalitāte.  

 (Vai akadēmiskais personāls ir sagatavots nodrošināt studiju rezultātu sasniegšanu? 

Vai akadēmiskais personāls tiek efektīvi izmantots (uzdevumu sadalījums, karjeras 

plānošana), lai īstenotu studiju programmu?) 

Novērtējums: ......4... 

Komentārs: ......... 

 

 III Studijas un zināšanu novērtēšana. 

Novērtējums (kvalitātes aspektam kopumā):  ....3..... 

Komentārs: ......... 

 

 6. Modernas studiju metodes, studijās sagaidāmo rezultātu skaidrs izklāsts, 

problēmu risināšana, datoru, multimediju un interneta izmantošana.  



(Vai studentiem, kuri uzsāk studijas programmā, ir atbilstošas zināšanas, motivācija, 

attieksmes, lai sasniegtu plānotos studiju rezultātus paredzētajā laikā? Vai 

starprezultātu pārbaude studiju gaitā nodrošina studiju programmas rezultātu 

sasniegšanu paredzētajā laikā?) 

Novērtējums: .....3.... 

Komentārs: ......... 

 

 7. Palīdzība studentiem, akadēmiskā personāla konsultācijas, akadēmiskā 

vadība un  studēšanas motivācijas paaugstināšana.  

(Vai padomu un atbalsta studentiem apjoms ir pietiekams studiju rezultātu 

sasniegšanai?  Vai AII nodrošina studentiem iespēju mācīties mājās (piemēram e-

mācību līdzekļi, akadēmiskā personāla pieejamība ar e-pasta palīdzību)?) 

Novērtējums: ......4... 

Komentārs: ......... 

 

 8. Zināšanu, prasmju attieksmju (studiju procesā iegūto spēju veikt noteiktus 

uzdevumus) novērtēšanas metožu objektivitāte, saistība ar studiju rezultātiem un 

izmantošana studiju procesa pilnveidošanai (rakstveida eksāmenu rezultāti un/vai 

diplomdarbi, kuri jāizvērtē vizītes laikā). Studentu sasniegumu vērtēšanas standartu 

un noteikumu skaidrība un pieejamība. Eksperta (vizītes laikā) izvērtētā (ar interviju, 

testu, aptauju utml. palīdzību) studentu sasniegumu līmeņa salīdzinājums ar studiju 

procesam noteikto studentu sasniegumu līmeni.  

 (Vai eksāmeni, projekti, un citas novērtēšanas metodes ir izveidotas tā, lai varētu 

izvērtēt studentu sasniegto studiju rezultātu apgūšanas pakāpi?) 

Novērtējums: ....3..... 

Komentārs: ......... 

   

IV Studiju nodrošinājums un vadība. 

Novērtējums (kvalitātes aspektam kopumā):  ...3...... 

Komentārs: ......... 

 

 9. Demokrātijas principu ievērošana studiju programmas vadīšanā, skaidri 

noteiktas administrācijas pārstāvju, akadēmiskā personāla un studentu savstarpējās 

attiecības.  

(Vai administratīvā un tehniskā personāla atbalsts studiju procesam (studentiem un 

akadēmiskajam personālam) ir  pietiekams, lai nodrošinātu visu  studiju rezultātu 

sasniegšanu (ieskaitot demokrātiskas sabiedrības veidošanas uzdevumus)?) 

Novērtējums: ....4..... 

Komentārs: ......... 

 

 10. Sadarbība ar citām izglītības iestādēm, zinātniskajām institūcijām, 

starptautiskām organizācijām, akadēmiskā personāla un studentu apmaiņas ar citām 

augstskolām.  

(Vai AII un studiju programmas izveidotās partnerattiecības dod reālu ieguldījumu 

studiju rezultātu sasniegšanā un studentu mobilitātē?) 

Novērtējums: ....2..... 

Komentārs: ......... 

 

11. Studiju programmas metodiskais, informatīvais un materiāltehniskais 

nodrošinājums. 



(Vai izmantošanas nosacījumi un pieejamība bibliotēkām, mācīšanās aprīkojumam un 

pakalpojumiem nodrošina efektīvu mācīšanos un studiju rezultātu sasniegšanu? Vai 

bibliotēkas un to aprīkojums rada pozitīvu mācību vidi?) 

Novērtējums: ....4..... 

Komentārs: ......... 

 

 V Personāla un studentu zinātniskās pētniecības (radošais) darbs. 

Novērtējums (kvalitātes aspektam kopumā): ....3..... 

Komentārs: ...studenti var;etu būt iesaistīti vairāk ...... 

 

12. Akadēmiskā personāla iesaistīšanās zinātniskās pētniecības (radošajā) 

darbā, zinātniskās pētniecības darbu tematikas aktualitāte un saistība ar studiju 

programmas saturu, pētniecības darbu publicēšana starptautiski pieejamos un 

recenzējamos izdevumos (izstādēs, skatēs, uzvedumos utml.) un/vai praktiskā 

izmantošana, iekļaušanās inovatīvā darbībā. 

(Vai zinātniskās pētniecības darbs ir organiski iekļauts programmas īstenošanā?) 

Novērtējums: ....4..... 

Komentārs: ......... 

 

13. Studentu iesaistīšanās zinātniskās pētniecības (radošajā) darbā, zinātniskās 

pētniecības darbu tematikas saistība ar studiju mērķiem un sagaidāmajiem studiju 

rezultātiem, studentu iesaistīšanās nacionālos un starptautiskos pētnieciskos un 

radošos (mākslinieciskos) projektos. 

Novērtējums: ...2...... 

Komentārs: ......... 

 

 VI Kvalitātes nodrošinājums un garantijas. 

Novērtējums (kvalitātes aspektam kopumā): ...4...... 

Komentārs: ......... 

 

 14. Ikgadēja studiju programmas vājo un stipro pušu, izmaiņu, attīstības 

iespēju un plānu apspriešana, iekšējās pašnovērtēšanas un kvalitātes pilnveidošanas 

sistēmas nepārtraukta darbība. Augstskolas iekšējās kvalitātes nodrošināšanas 

sistēmas esamība un atbilstība Eiropas standartu un vadlīniju kvalitātes 

nodrošināšanai augstākajā izglītībā (ESG) prasībām. 

(Vai tiek regulāri pārskatītas vajadzības, mērķi un studiju rezultāti, studiju process, 

resursi un partnerattiecības, vadības sistēma?) 

Novērtējums: .....3.... 

Komentārs: ......... 

 

15. Absolventu iespējas (nākotnes perspektīvas) veiksmīgi strādāt apgūtajā 

specialitātē.  

(Vai ieinteresētās grupas (absolventi, darba devēji u.c.) apstiprina, ka tiek sasniegti  

programmas mērķi izglītošanā?) 

Novērtējums: ....4..... 

Komentārs: .....Daudzi studenti veiksmīgi savieno mācības ar aktīvu darbību baznīcās 

kā mūziķi. 

 



 16. Studentu sagatavotība tālākai kvalifikācijas pilnveidošanai un personības 

attīstībai, studiju turpināšanas iespējas un finansiālās garantijas („Augstskolu 

likuma” izpratnē (55.panta 8.daļa)) studiju programmas likvidācijas, reorganizācijas 

vai citu izmaiņu gadījumā.  

(Vai tiek analizēti studentu un absolventu sasniegumi, mācīšanas process ar mērķi 

atbalstīt nepārtrauktu programmas pilnveidošanu?) 

Novērtējums: ....4..... 

Komentārs: ....Studentam ir iespējas turpināt mācības maģistratūrā, atrodot 

piemērotu programmu karjeras izaugsmē...... 

 

 

 

 
 



APSTIPRINĀTS 

ar AIKNC valdes 2011.gada 2.marta lēmumu Nr.2 

 

Eksperta (novērotāja)  individuālais ziņojums 
 

(AIKNC nosaka sekojošo vienoto ziņojuma struktūru. Ziņojumam jāpievieno viena 

(vai vairākas, ja eksperts vērtē arī filiāles) anketas ar atzīmēm un komentāriem. 

Atzīmes (vērtējumu 4 punktu skalā) vēlams izteikt veselos skaitļos.  

Ziņojumus AIKNC rediģē (vajadzības gadījumā). Ekspertiem jāizmanto „EIROPAS 

PARLAMENTA UN PADOMES IETEIKUMS PAR EIROPAS KVALIFIKĀCIJU 

IETVARSTRUKTŪRAS IZVEIDOŠANU MŪŽIZGLĪTĪBAI” (pieņemts Strasbūrā, 

2008. gada 23.aprīlī), „Eiropas Parlamenta un Padomes ieteikums par turpmāko 

Eiropas sadarbību augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanā” (2006. gada 15. 

februāris), Boloņas procesa rekomendācijas, tai skaitā ENQA izstrādātais dokuments 

„Standarti un vadlīnijas kvalitātes nodrošināšanai Eiropas augstākās izglītības telpā” 

(ESG) un rekomendācijas prasību saskaņošanai (Tuning Process: 

http://tuning.unideusto.org/tuningeu/ ), ERASMUS programmas projektu rezultāti un 

rekomendācijas. ) 

 

Vispārējās ziņas:   

 

Augstskola: Lutera akadēmija, programma „Baznīcas mūzika” (42221) 

Vērtēšanas datumi: 23. 04.2012 – 24.04.2012 

Novērotāja vārds, uzvārds un kontaktinformācija: Baiba Kauliņa, tel. 28336563, 

b.kaulina@gmail.com 

Novērtēšanas komisijas sastāvs: Prof. Arvydas Matulionis (vadītājs), 

 Prof. Eduardas Gabnys, 

 Dr. Ginta Upeniece, 

 Mācītājs Ivars Jēkabsons 

 Ms. Baiba Kauliņa (LSA) 

 

Informācijas avoti: 
  

Pirms vizītes saņemtie dokumenti: Pašnovērtējuma ziņojums – viss adekvāti, izņemot 

SVID analīzes neesamību. 

Vizītes laikā saņemtie dokumenti: Pašnovērtējuma ziņojums. 

  

Situācijas analīze  
 

Studiju programma ir jauna un ar nelielu studentu skaitu, bet perspektīva.  

Piekrītu ekspertu komisijas kopējā ziņojumā rakstītajam, nozīmīgu atšķirību viedokļos 

nav. 
 

Galvenās stiprās puses:  

1. Augsta profesionalitātes pakāpe studentiem un pasniedzējiem. 

2. Pieeja Rīgas labākajām ērģelēm, iespēja spēlēt baznīcās. 

3. Individuāla pieeja studentiem.  

 

Galvenās vājās puses: 

1. Neformāla sadarbība ar citām augstākās izglītības iestādēm. 

http://tuning.unideusto.org/tuningeu/
mailto:b.kaulina@gmail.com


2. Studentu naktsmītņu nodrošinājuma neesamība. 

3. Netiek pielietotas modernās tehnoloģijas, metodes. 

 

 

Ieteikumi  
1. Realizēt studentu un pasniedzēju apmaiņas programmas.  

2. Pēc iespējas vairāk modernizēt programmu, piedāvājot padziļinātu angļu valodas 

kursu un informācijas tehnoloģiju pieejamību. 

3. Veidot oficiālu sadarbību ar ārzemju un pašmāju augstākās izglītības iestādēm 

(īpaši JVLMA). 

 

 

Rekomendēju Lutera akadēmijas studiju programmu „Baznīcas mūzika” (42221) 

akreditēt uz 6 gadiem. 

 

 

Baiba Kauliņa 

Rīga, 2012. gada 26. aprīlis.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APSTIPRINĀTS 

ar AIKNC valdes 2011.gada 10,janvāra lēmumu Nr.1 
 

ANKETA 

LSA DELEĢĒTAJIEM NOVĒRTĒŠANAS KOMISIJAS 

NOVĒROTĀJIEM 
studiju programmas novērtēšanai 

 

Novērtēšanas komisijas novērotāja individuālajam ziņojumam obligāti pievienot aizpildītu 

anketu. Par katru jautājumu un par katru no kvalitātes aspektiem individuālajā ziņojumā 

jādod novērtējumu 4 ballu skalā un rakstisku komentāru, kurš ir obligāts. (Ar atzīmi raksturo 

galvenokārt īstenošanas atbilstību izvirzītajiem mērķiem un uzdevumiem.) Ieteicams 

novērotāja ziņojumu strukturēt atbilstoši anketas jautājumiem, īpašu uzmanību pievēršot 

rekomendācijām par attīstību tuvāko 6 gadu laikā. Par katru kvalitātes aspektu kopumā 

jāsniedz īsu komentāru, aprakstot: atklātos pozitīvos faktorus, stiprās un vājās puses, iespējas 

un draudus (SVID), rekomendācijas un ieteikumus kvalitātes uzlabošanai. Novērtēšanas 

skala: 4(teicami), 3 (labi), 2 (apmierinoši), 1 (neapmierinoši).  
  

Novērotāja vārds, uzvārds: Baiba Kauliņa 

Novērtētās augstākās izglītības iestādes un tās studiju programmas nosaukums:  

Lutera akadēmija, studiju programma „Baznīcas mūzika” (42221) 

Novērotāja ārējās novērtēšanas vizītes datums: 23.04.2012. – 24.04.2012. 

 

Studiju programmas vērtēšanas kritēriji 

(5 galvenie kvalitātes aspekti un 15 jautājumi) 
 

 I Studiju saturs un organizācija. 

Novērtējums: 4 

Komentārs: Kopumā atbilstošs saturs un akadēmiskais personāls. 
 

1. Studiju programmas mērķu, uzdevumu un studiju rezultātu skaidrība, sasniedzamība un 

pārbaudāmība. Studiju rezultātu saistība ar piedāvāto saturu (praksi, lekcijām, semināriem u.t.t.). 

Studiju satura atbilstība iegūstamajam grādam un/vai kvalifikācijai, kvalifikāciju ietvarstruktūras 

prasībām. Prakses atbilstība, elastība, saistība ar teorētisko daļu. Individuālā pieeja, iespēja apstiprināt 

iepriekš iegūto izglītību un pieredzi.  

Novērtējums: 4 

Komentārs: Studenti ļoti pašmotivēti un ar skaidru mērķi. Studiju saturs atbilstošs. 
 

2. Personības, demokrātiskas sabiedrības un zinātnes attīstības uzdevumu risināšanas 

efektivitāte studiju programmas ietvaros, ņemot vērā studējošo viedokli.  

Novērtējums: 3 

Komentārs: Varbūt ieteiktu vairāk pievērst uzmanību arī zinātniskajam darbam. 
 

 

 

3. Akadēmiskā personāla kvalifikācija un profesionalitāte. Informācijas par akadēmisko 

personālu, zinātniskās pētniecības virzieniem pieejamība. Iespējas iesaistīt augsti kvalificētus 

speciālistus un zinātniekus. Iespējas studentiem izvēlēties un noraidīt pasniedzējus.   

Novērtējums: 4 

Komentārs: Studenti apmierināti ar akadēmisko personālu, kas ir ļoti profesionāls. Studentu 

viedoklis attiecībā uz pasniedzējiem tiek ņemts vērā. 
 



 II Mācīšana un zināšanu novērtēšana. 

Novērtējums: 3 

Komentārs: Lekcijas ir labi strukturētas, problēmgadījumi tiek risināti dialoga ceļā. 

Students tiek novērtēts pēc izdarītā darba kvalitātes. Trūkst modernu metožu un tehnoloģiju. 
 

 4. Modernas mācīšanas metodes, studijās sagaidāmo rezultātu skaidrs izklāsts, problēmu 

risināšana, datoru, multimediju un interneta izmantošana. 

Novērtējums: 2 

Komentārs: Akadēmijā pavisam pieticīgi ar moderno tehnoloģiju izmantojumu. Studentiem 

pārsvarā tikai personīgie datori, arī pieejas internetam. 
 

 5. Palīdzība studentiem, pasniedzēju konsultācijas, akadēmiskā vadība un studēšanas 

motivācijas paaugstināšana.  

Novērtējums: 4 

Komentārs: Kā atzina studenti, jebkurā laikā, kad studējošājam ir nepieciešama palīdzība, 

vai rodas kādas neskaidrības sakarā ar mācībām, viņi var vērsties pie pasniedzējiem un 

atbilde tiek saņēmta nekavējoties. Konsultāciju laiki tiek sarunāti starp pasniedzēju un 

studējošo. Studenti ir ļoti pašmotivēti. 
 

 6. Zināšanu, prasmju un attieksmju novērtēšanas metožu objektivitāte un izmantošana studiju 

procesa pilnveidošanai. Iespējas atkārtoti vērtēt. Objektīvu vērtētāju iesaistīšana (citas augstskolas, 

profesionālās organizācijas, darba devēji). 

Novērtējums: 4 

Komentārs: Objektīvi vērtējumi – atzīst gan pasniedzēji, gan studenti. 
   

III Studiju nodrošinājums un vadība. 

Novērtējums: 3 

Komentārs: Nepieciešams modernizēt bibliotēku un formalizēt vienošanās ar Latvijas un 

ārzemju institūcijām. 

 
 7. Demokrātijas principu ievērošana studiju programmas vadīšanā, skaidri noteiktas 

administrācijas pārstāvju, akadēmiskā personāla un studentu savstarpējās attiecības. Studentu aptaujas, 

līdzdalība studiju programmu īstenošanā, darbs senātā, komisijās.  

Novērtējums: 4 

Komentārs: Studenti tiek anketēti no vadības puses, tomēr studentu padome šādā aspektā 

nefunkcionē  - visticamāk nelielā studentu skaita dēļ. Taču savstarpējās attiecības akadēmijā 

ir teicamas, kas arī nodrošina studentu līdzdalību ar studiju programmu un augstskolu 

saistītajos jautājumos. 
 

 

8. Sadarbība ar citām izglītības iestādēm, zinātniskajām institūcijām, starptautiskām organizācijām, 

akadēmiskā personāla un studentu apmaiņas ar citām augstskolām. 

Novērtējums: 3 

Komentārs: Ir daudz ļoti noderīgu neformālu vienošanos ar ievērojamām līdzīga rakstura 

institūcijām, augstskolām, programmām, taču tas nav formalizēts. Arī studentu apmaiņas 

programmas īsti nestrādā. 
 

9. Studiju programmas metodiskais, informatīvais un materiāltehniskais nodrošinājums. 

Informācijas pieejamība, informācija internetā, lokālā datortīkla, bibliotēkas, tās darba laika atbilstība 

studiju vajadzībām. Konsultāciju organizācijas, individuālās pieejas (parādu kārtošana, studiju gaitas 

izmaiņas, karjeras konsultācijas) atbilstība studiju vajadzībām.  

Novērtējums: 3 

Komentārs: Studentiem ir pieejama viena no plašākajām teoloģiskajām bibliotēkām, 

iespējams, Baltijā, taču tā telpu trūkuma dēļ atrodas diezgan mērķim nefunkcionālās telpās. 

Informācijas tehnoloģijas zemā līmenī, varētu studentiem ieviest vismaz brīvu pieeju 

internetam. Tomēr uzteicama individuāla un pretimnākoša pieeja no pasniedzēju puses. 
 



 IV Studentu studiju un dzīves apstākļi. 

Novērtējums: 3 

Komentārs: Studenti kopumā ir apmierināti ar studiju un dzīves apstākļiem, tomēr vēlama 

būtu telpu modernizēšana, pielāgošana studentu vajadzībām, kā arī naktsmītņu 

nodrošinājums. 
 

10. Telpu, bibliotēkas atbilstība studentu prasībām. 

Novērtējums: 3 

Komentārs: Augstskola cenšas uzlabot telpu tehnisko stāvokli. Bibliotēka slikti aprīkota un 

nav atbilstoša studiju vajadzībām, tomēr pozitīvi vērtējama šī jautājuma risināšana sadarbībā 

ar JVLMA. Tomēr programmai tik būtiskā piekļuve ērģelēm nodrošina studentiem lielisku 

iespēju praktizēties. 

 

11. Ēdināšanas atbilstība studentu prasībām un ēdināšanas pakalpojumu 

pieejamība. 
Novērtējums: 3 

Komentārs: Par cik studijas notiek vakarā un studentu skaits ir mazs, šādi pakalpojumi nav 

pieejami. Daļēji nesaskatu vajadzību, daļēji uzskatu par nepilnību. 
 

 12. Studentu nodrošinājums ar dienesta viesnīcām, to atbilstība studentu prasībām, iespējas 

īrēt istabas, dzīvokļus. Studentu līdzdalība dienesta viesnīcu pārvaldīšanā un dzīves vietas izvēles 

iespēju studiju laikā noteikšanā. Informācijas pieejamība par dienesta viesnīcām un citām dzīvošanas 

iespējām studiju laikā.   

Novērtējums: 3 

Komentārs: Studentu dienesta viesnīcas nav, bet, ņemot vērā, ka lielākajai daļai studējošo ir 

ģimene, pastāvīgs darbs, viņiem tas nav tik būtiski, jo arī var izlīdzēties, piedāvājot 

naktsmājas viens otram. Par spīti tam, iespēja īrēt istabas, dzīvokļus, būtu lieliska iespēja 

akadēmijai piesaistīt studentus no visas Latvijas. 
 

13. Studentu apmierinātība ar augstskolā organizētajiem kultūras pasākumiem. 

Novērtējums: 4 

Komentārs: Studenti ir apmierināti gan ar iespēju piedalīties dažādās konferencēs, gan arī 

izklaidējoši izglītojošiem pasākumiem un regulāriem koncertiem. 
  

  

V Kvalitātes nodrošinājums un garantijas 

 Novērtējums: 3 

Komentārs:  Ja tiks realizēta pedagoģiskas izglītības pievienošana, saskatu ilgstošu un 

noturīgu kvalitātes nodrošinājumu un garantijas. 
 

14. Studentu līdzdalība kvalitātes vadībā.  

Novērtējums: 4 

Komentārs: Pateicoties labajai savstarpējai komunikācijai, studentu viedoklis vienmēr tiek 

ņemts vērā un problēmas tiek risinātas. Kā arī studenti paši nav kūtri savu viedokli izteikt. 
 

15. Absolventu iespējas (nākotnes perspektīvas) veiksmīgi iekārtoties darbā apgūtajā 

specialitātē vai citā veidā izmantot iegūto izglītību. 

Novērtējums: 3 

Komentārs: Vizītē tika uzskatāmi rādīts, ka studiju programmas absolventi strādā baznīcās 

Rīgā un citur Latvijā, kas nozīmē, ja studiju programma būs stabila, tiks iegūti profesionāli 

baznīcas mūziķi valstī kopumā. Vienīgi iesaku programmai padziļināti piesaistīt pedagoģiju, 

lai absolventi varētu strādāt arī šajā jomā – tā būtu šo mūziķu galvenā perspektīva. 

 



Darba devēja novērtējums 

Par Lutera Akadēmijas baznīcas mūzikas programmu 

 

Uzskatu, ka Lutera Akadēmijas mūzikas programmai piešķirams ļoti augsts 

novērtējums topošo Latvijas baznīcas mūziķu sagatavošanā.  

Mums Rīgas Krusta ev. lut. draudzē bija iespējams par to pārliecināties savā paša 

pieredzē. Burtiski mūsu acu priekšā no parastas kautrīgas mūzikas entuziastes 

„uzauga” jauna, talantīga topoša profesionāla ērģelniece, kuras ieguldījums draudzes 

mūzikas dzīvē jau tagad ir ļoti ievērojams ar savu profesionālo kvalitāti. Mūsu 

draudzes ērģelniece Ilze Barlo tieši Lutera akadēmijas mūzikas programmā uzsāka 

savu muzikālā talanta izkopšanu. Tagad Ilze vada dievkalpojumu muzikālo pusi gan 

pie ērģelēm, gan darbā ar draudzes kori. Pateicoties viņai, draudzes muzikālajā dzīvē 

notiek sadarbība arī ar citiem mūziķiem no malas. Tas ir ieguvums ne tikai draudzei, 

bet arī plašākai apkārtējai sabiedrībai, jo draudzes pasākumi ir atvērti praktiski 

visiem.  

Tāpat piedaloties Rīgas Doma rīta dievkalpojumos esmu bijis priecīgs noturēt šos 

dievkalpojumus arī ar citiem topošajiem šīs mūzikas programmas studentiem. Tā es 

secinu, ka šo mūziķu pieredze tiek veidota, praktizēta un pārbaudīta ne tikai 

teorētiski, bet arī īstenota praktiskā baznīcas mūziķu vidē – baznīcā. Šī programma 

tiešām rada jaunu baznīcas mūziķu paaudzi, kas pozitīvi ietekmē visas Latvijas un tās 

baznīcu muzikālo dzīvi. 

 

 

Rīgas Krusta ev. lut. draudzes mācītājs Ivars Jēkabsons 

28.02.2012  
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