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Ekonomikas un Kultūras augstskolas kvalitātes politika 
 

1. Ekonomikas un kultūras augstskola (turpmāk tekstā – EKA) īsteno Ekonomikas un 

kultūras augstskolas kvalitātes politiku (turpmāk tekstā – kvalitātes politika), lai veicinātu  EKA 

misijas un stratēģisko mērķu sasniegšanu un nodrošinātu studiju procesa organizāciju, kas ļauj 

studentiem iegūt nepieciešamo kompetenci izvēlētajā specialitātē un veiksmīgi iekļauties darba 

tirgū vai uzsāktu uzņēmējdarbību. 

2. Kvalitātes politika veido EKA ilgtspējīgas attīstības ietvaru, balstoties uz EKA  izcilības 

pieeju un vērsta uz apņemšanos izpildīt prasības ko nosaka normatīvais regulējums Latvijā un 

Eiropas Standarti un vadlīnijas kvalitātes nodrošināšanai Eiropas augstākās izglītības telpā 

(turpmāk tekstā – ESG). 

3. Kvalitātes politika ir EKA kvalitātes sistēmas sastāvdaļa 

4. EKA kvalitātes sistēma, kas veidota, lai nodrošinātu efektīvu visu procesu pārvaldību, 

balstīta uz ESG vadlīnijām un izcilības pieejas principiem, īstenojot pilnveides ciklu tās regulārai 

attīstībai un uzlabošanai.  

5. Kvalitātes politika vērsta uz EKA misijas un stratēģisko mērķu  sasniegšanas veicināšanu 

un tiek īstenota šādos virzienos: 

a. izcilības kultūras veidošana, attīstot godīguma, cieņas un uzticēšanās gaisotni augstskolā, 

lai sekmētu mērķu sasniegšanu un nepārtrauktu darbības pilnveidi; 

b. kvalitātes vadības un kvalitātes vadības sistēmas uzturēšana un attīstība atbilstoši 

augstskolas darbības kontekstam; 

c. personāla attīstība, lai nodrošinātu to kompetenci un zināšanu pārnesi, iesaistot tos 

kvalitātes un kvalitātes vadības sistēmas nodrošināšanas un pilnveides procesos; 

d. student centrētas izglītības īstenošana, veicinot kompetentas un radošas personības 

veidošanos. 

6. Kvalitātes politika ir balstīta uz šādiem principiem: 



a. mērķu sasniegšana orientējoties uz studentu un iesaistīto pušu vajadzībām, pārvaldot 

attiecības labāku rezultātu sasniegšanai un īstenojot studentcentrētu izglītības procesu; 

b. līderības demonstrēšanas veicināšana visos vadības līmeņos, iesaistot cilvēkus  EKA 

mērķu sasniegšanā un darbības pilnveidē; 

c. procesu pieejas īstenošana un uzturēšana, darbības analīze un vērtēšana, lai nodrošinātu 

efektīvu sniegumu  un uz mērķi orientētu darbību; 

d. pilnveides cikla īstenošana augstvērtīgāku rezultātu sasniegšanai; 

e. faktos balstīta lēmumu pieņemšana efektīvākas vadības un caurspīdīgāku procesu 

nodrošināšanai. 

7. Kvalitātes politika konsekventi tiek īstenota nodrošinot:  

a. stratēģisko vadību; 

b. kvalitātes vadību; 

c. personāla vadību; 

d. rīcības ar riskiem un iespējām; 

e. studijas, jaunradi un zinātniski pētniecisko darbību. 

8. Kvalitātes politikas īstenošanai EKA veic šādas darbības: 

a. stratēģisko mērķu regulāra izvērtēšana un aktualizēšana; 

b. kvalificētu akadēmiskā, zinātniskā un vispārējā personāla piesaiste un personāla attīstības 

un izaugsmes iespēju nodrošināšana, atbilstoši augstskolas attīstības stratēģijai; 

c. zinātniskās darbības attīstības veicināšana, atbilstoši augstskolas attīstības stratēģijai un 

valsts attīstības pamatnostādnēm; 

d. studiju programmu, procesu, kvalitātes vadības un kvalitātes vadības sistēmas pilnveides 

veicināšana; 

e. sadarbības veicināšana ar studentiem, partneriem un citām iesaistītajām pusēm; 

f. motivācijas sistēmas izveidošana pilnveidojumu ieviešanai un izcilāku rezultātu 

sasniegšanai. 

9. Kvalitātes politika tiek īstenota visās EKA struktūrvienībās.  

 


