
 

 

 

 

 

 

LATVIJAS UNIVERSITĀTES KVALITĀTES POLITIKA 
 

 

 
1. Latvijas Universitātes Kvalitātes politikas mērķis ir sekmēt Latvijas Universitātes 

(turpmāk – LU) virzību uz nepārtrauktu kvalitātes pilnveidi, vīzijas, misijas un 

pamatnostādņu īstenošanu un stratēģiskās attīstības mērķu sasniegšanu, nosakot ar 

kvalitāti saistīto principu un to sasniegšanai nepieciešamo rīcību kopumu zinātnē, 

studijās un sadarbībā ar sabiedrību.  

2. LU Kvalitātes politiku īsteno saskaņā ar LU noteiktajām vērtībām, visaptverošās 

kvalitātes vadības principiem, izcilības pieeju un lieto starptautiski atzītu kvalitātes 

vadības metodoloģiju – EFQM (European Foundation of Quality Management) izcilības 

modeli. 

3. LU Kvalitātes politika ir saistoša visai LU saimei un attiecas uz visām LU darbības jomām. 

Ikviens LU personāla loceklis ir kvalitātes kultūras veidotājs.  

4. LU kvalitāti definē kā izcilības mēru, kas raksturo spēju apmierināt vai pārspēt tās 

darbībā galveno iesaistīto pušu paredzamās vajadzības un gaidas, kā arī izpildīt nozares 

regulējošās un standartu prasības. 

5. LU kvalitātes principi ir: 

5.1. zinātnē balstīta nepārtraukta un dinamiska LU attīstība virzībā uz sasniegumiem 

un izcilību;  

5.2. uz LU darbībā iesaistītajām pusēm centrēta pieeja, radošumu, sadarbību un 

atvērtību veicinoša vide, uz iekšējo un ārējo sadarbību un kopradīšanu vērsta 

līderība;  

5.3. ētiska un vienlīdzīga attieksme, augsta darba, uzvedības un komunikācijas kultūra;  

5.4. atbildīga attieksme un orientācija uz tautsaimniecības attīstības, vides ilgtspējas 

un sabiedrības ilgtermiņa interešu nodrošināšanu globālā, reģionālā un vietējā 

mērogā;  
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5.5. latviešu identitātes, kultūras un nacionālo vērtību pēctecības nodrošināšana un 

uzplaukuma veicināšana; 

5.6. aktīva dalība Latvijas, Eiropas un pasaules augstākās izglītības un zinātnes telpas 

attīstībā un tās konkurētspējas sekmēšanā. 

6. LU Kvalitātes politikas īstenošanai tiek nodrošināti šādi priekšnoteikumi:  

6.1. orientācija uz radošumu, pētniecisko izcilību, inovatīvu tehnoloģiju izmantojumu, 

sadarbību un atvērtību, kā arī uz efektīvā resursu izmantošanā balstītas attīstības 

veicināšanu, pārmaiņu vadīšanu un snieguma līmeņa uzlabošanu; 

6.2. ar nepieciešamajiem resursiem nodrošināta kvalitātes vadības sistēmas 

nepārtraukta attīstība, līdervadība un iesaistīto pušu vienlīdzīgas iespējas 

kvalitātes vadības sistēmas izstrādē un pilnveidē; 

6.3. iekšējā kontrole un sasniegto rezultātu novērtēšana nepieciešamo uzlabojumu 

noteikšanā, kas pamatojas uz risku vadību, iekšējo auditu, rezultātu pārvaldību un 

stratēģisko pārskati, kā arī vairāku līmeņu regulāru pašnovērtējumu. 

7. LU rektors nodrošina: 

7.1. padomdevēja institūcijas – LU Kvalitātes konsultatīvās komisijas – izveidi un 

iesaisti kvalitātes pilnveides jautājumos; 

7.2. kvalitātes rīcībpolitikas formulēšanu zinātniskās darbības, studiju, kā arī 

sadarbības ar sabiedrību jomās.  

8. Par LU kvalitātes vadību atbildīgā persona nodrošina kvalitātes vadības sistēmas izveidi, 

ieviešanu, pastāvīgu uzturēšanu un attīstīšanu, tās nostiprināšanu ar iekšējiem 

normatīvajiem aktiem, īstenotās kvalitātes vadības prakses dokumentēšanu kvalitātes 

rokasgrāmatā un LU darbībā galveno iesaistīto pušu pārstāvju regulāru iesaisti kvalitātes 

vadības sistēmas pilnveidē.  

9. LU Kvalitātes konsultatīvās komisijas priekšsēdētājs reizi gadā informē LU Senātu par LU 

Kvalitātes politikas īstenošanu, sniedzot atzinumu par kvalitātes vadības sistēmas 

pilnveides gaitu.  

10. Ar LU Kvalitātes politikas spēkā stāšanos spēku zaudē ar LU Senāta 30.01.2012. lēmumu 

Nr. 187 apstiprinātā LU Kvalitātes politika. 

 

 

 
Senāta priekšsēdētājs          M. Auziņš     
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