
 

 

 

 

 

 

 

 

IZCILĪBAS PIEEJA 
  



1. Izcilības pieejas integrācija Ekonomikas un kultūras augstskolā 

Ekonomikas un kultūras augstskola sava darbībā apliecina stingru apņemšanos būtiski stiprināt 

zinātni un pētniecību, kā arī turpināt celt augstskolas reputāciju caur pētniecībā balstītām studijām, 

jaunradi un docētājiem, kuru zinātniskais darbs ir atzīts pasaules līmenī un sniedz praktisku 

pienesumu industrijai. Tāpēc, raugoties nākotnē, esam atvērti jauniem izaicinājumiem un esam 

nosprauduši ceļu uz izcilāku rezultātu sasniegšanu. 

Lai sekmētu augstskolas attīstītu, esam izveidojuši izcilības pieeju kas integrē sevī (1.attēl): 

• EKA satversmi; 

• EKA stratēģiju; 

• EKA kvalitātes politiku; 

• ESG - Standarti un vadlīnijas kvalitātes nodrošināšanai Eiropas augstākās izglītības 

telpā; 

• Pilnveides ciklu: plāno-dari-pārbaudi-rīkojies (PDCA Plan-Do-Check-Act). 

 

 

 

1. attēls EKA izcilības pieejas integrācija. 

 

Izcilības pieeja palīdz augstskolai nodrošināt visu galveno darbības jomu, kas ir svarīgas 

studentiem, darbiniekiem un citām iesaistītajām pusēm, nepārtrauktu pilnveidi. EKA izcilības 

pieeja ir vērsta uz augstvērtīgāku rezultātu sasniegšanu caur: 



• studentu apmierinātības nodrošināšanu un paaugstināšanu un to iesaistīšanu studiju 

procesa pilnveidē; 

• darbinieku vajadzību apmierināšanu un to iesaistīšanu procesu pilnveidē; 

• EKA darbības efektivitātes paaugstināšanu. 

 

EKA izcilības pieeja palīdz veidot iekšējo kvalitātes kultūru, kurā ikviens sistemātiski veic savas 

darbības kvalitātes paaugstināšanai. Izcilības pieeja iekļauj ESG prasības, kas visu iesaistīto pušu 

vidū veicina vienotu kvalitātes nodrošināšanas izpratni un ir viens no atbilstības prasību pamatiem 

EKA kvalitātes vadības sistēmai.  

EKA attīstības stratēģijā 2019.-2023.gadam augstskola ir nospraudusi mērķi uz 2023.gadu būt par 

vienu no vadošām augstskolām Latvijā ar izcilu reputāciju studiju un zinātniskā un jaunrades 

procesu nodrošināšanā un attīstībā. 

Lai sasniegtu mērķi un nodrošinātu sava darbībā ilgtspējīgu attīstību augstskola ir definējusi vīziju 

un misiju. 

Vīzija 

EKA attīstās kā starpnozaru multikulturāla augstskola, kas globālajam darba tirgum sagatavo 

zinošas, radošas un patstāvīgi domājošas personības, kuras ir nozaru līderi. EKA asociējas ar 

konkurētspējīgu, izcilu izglītību, starptautiski atzītiem diplomiem, augstu absolventu 

profesionālo kvalitāti, attīstītu zinātniski pētniecisko bāzi un augsti kvalificētu personālu. 

Misija 

Ekonomikas un kultūras augstskola ir augstākās izglītības iestāde, kas, balstoties uz 

inovatīvām metodēm un multikulturālo pieeju, nodrošina akadēmiskās un profesionālās 

augstākās izglītības ieguvi atbilstoši Eiropas Savienības līmenim, sekmē studējošo radošā 

potenciāla un uzņēmīguma attīstību un viņu motivāciju mūžizglītībai. 

 

EKA izcilības pieeja veidota lai veicinātu misijas izpildīšanu un vīzijas sasniegšanu. 

 

2. Pilnveides cikls EKA izcilības pieejas struktūrā 
 

Izcilības sasniegšanai Ekonomikas un kultūras augstskola izmanto pilnveides ciklu. EKA izcilības 

pieejā pilnveides cikls nodrošina saistību starp mērķu plānošanu to izpildi un sasniegumu pilnveidi 

(2.attēls). 

 

– Plānojot mēs nosakām iesaistītajām pusēm saistošus sasniedzamos rezultātus, nepieciešamos 

veicamos pasākumus un izstrādājam pieejas rezultātu sasniegšanai. 

– Darbībā, lai sasniegtu nospraustos mērķus, nodrošinām izplānoto pasākumu un izstrādāto 

pieeju īstenošanu. 



– Sistemātiski veicam mūsu sasniegumu un izstrādāto pieeju analīzi un novērtēšanu, tādā veidā 

nodrošinot esošās situācijas izpratni, kas ļauj mums saskatīt nepieciešamās izmaiņas procesos, 

rezultātos un pieejās. 

– Balstoties uz sistemātisku un daudzpusīgu EKA darbības izvērtēšanu un tās rezultātiem, mēs 

veicam nepieciešamos uzlabojumus, pilnveidojot procesus un rezultātus un izmainot pieejas, 

lai uzlabotu darbības efektivitāti un paaugstinātu iesaistīto pušu apmierinātības līmeni. 

 

2. attēls EKA izcilības pieejas struktūra. 

 

3. EKA izcilības principi 
 

Augstskolā īstenotie izcilības principi raksturo EKA izcilības pieeju, veiksmīgāk nodrošinot 

pilnveides cikla darbību.  

EKA Izcilības principi: 

– mērķu sasniegšana orientējoties uz studentu un iesaistīto pušu vajadzībām, pārvaldot 

attiecības labāku rezultātu sasniegšanai un īstenojot studentcentrētu izglītības procesu; 

– līderības demonstrēšanas veicināšana visos vadības līmeņos, iesaistot cilvēkus  EKA mērķu 

sasniegšanā un darbības pilnveidē; 

– procesu pieejas īstenošana un uzturēšana, darbības analīze un vērtēšana, lai nodrošinātu 

efektīvu sniegumu  un uz mērķi orientētu darbību; 

– pilnveides cikla īstenošana augstvērtīgāku rezultātu sasniegšanai; 

– faktos balstīta lēmumu pieņemšana efektīvākas vadības un caurspīdīgāku procesu 

nodrošināšanai. 


