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Dokuments Atbildīgais Darba grupā Apspriešanā 

Augstskolas stratēģija Rektore 

Vadības grupa + 

pieaicinātie pēc 

nepieciešamības 

Studiju programmu 

padomes; Padomnieku 

konvents; Studentu 

pašpārvalde; tiek 

apspriests 

struktūrvienībās; Valde 

Internacionalizācijas 

stratēģija 

Attīstības prorektors  Attīstības prorektors; 

Dekāni; Ārējo sakaru 

nodaļas vadītāja 

Studiju virzienu 

vadītāji; Studiju 

programmu direktori; 

Vadības grupa; 

Padomnieku konvents 

Pētniecības un 

inovāciju stratēģija 

Rektore Zinātniski pētniecisko 

virzienu vadītāji; 

Zinātņu nodaļas 

vadītājs; Doktorantūru 

programmu direktori; 

Projektu nodaļas 

vadītājs; Dekāni 

Vadības grupa; 

Doktoru studiju 

programmu padomes 

Mārketinga un 

komunikācijas 

stratēģija 

Attīstības prorektors Mārketinga un 

komunikācijas nodaļas 

vadītāja; Studiju 

programmu direktori; 

Pārdošanas daļas 

vadītājs; Ārējo sakaru 

daļas vadītājs 

Vadības grupa 

Studiju programmu 

attīstības stratēģija 

Studiju prorektors Dekāni; Katedru 

vadītāji; Studiju 

virzienu vadītāji;  

Studiju programmu 

direktori; Vadības 

grupa; Padomnieku 

konvents 

Fakultātes attīstības 

stratēģija 

Dekāns Studiju programmu 

direktori; Katedru 

vadītāji; Studiju 

virzienu direktori 

Vadības grupa; 

Padomnieku konvents 

Studiju virziena 

attīstības stratēģija 

Studiju virzienu 

vadītājs 

Dekāni; 

Pašnovērtējuma 

ziņojuma darba grupa 

Vadības grupa; 

Padomnieku konvents 

Studiju programmas 

attīstības plāns 

Studiju programmas 

direktors 

Pašnovērtējuma 

ziņojuma darba grupa 

Studiju programmu 

padomes; Studiju 

virzienu vadītājs; 

Dekāns 

Struktūrvienības darba 

un attīstības plāns 

Struktūrvienību vadītāji Struktūrvienība; Tiešais 

vadītājs 

Attiecīgais prorektors 

vai rektors 

Personāla attīstības 

stratēģija 

Personāla nodaļas 

vadītājs 

Rektors; Studiju 

prorektors; Dekāni; 

Katedru vadītāji; 

Administratīvais 

direktors 

Vadības grupa 
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Digitālās 

transformācijas 

stratēģija 

Administratīvais 

direktors 

IT nodaļas vadītājs; 

Finanšu direktors; 

Kvalitātes vadītājs; 

Attīstības prorektors; 

Rektors 

Vadības grupa 

Studiju virziena un 

programmu 

pašnovērtējums: 

   

– ikgadējs Studiju programmu un 

virzienu direktori 

Studiju programmas 

direktors; Studentu 

pārstāvis; Ārējo sakaru 

nodaļas vadītājs; 

Personāla nodaļas 

vadītājs; Kvalitātes 

vadītājs; Studiju 

kvalitātes centra 

vadītājs; 

Administratīvais 

direktors; Finanšu 

direktors; Bibliotēkas 

vadītājs; Zinātnes 

nodaļas vadītājs; Darba 

devēju pārstāvis 

Metodiskā padome; 

Senāts; Kvalitātes 

vadītājs 

– akreditācijai Studiju programmu un 

virzienu direktori 

Studiju programmas 

direktors; Studentu 

pārstāvis; Ārējo sakaru 

nodaļas vadītājs; 

Personāla daļas 

vadītājs; Kvalitātes 

vadītājs; Studiju 

kvalitātes centra 

vadītājs; 

Administratīvais 

direktors; Finanšu 

direktors; Bibliotēkas 

vadītājs; Zinātnes 

nodaļas vadītājs; Darba 

devēju pārstāvis 

Studiju prorektors; 

Rektors; Kvalitātes 

vadītājs; Attīstības 

prorektors; Finanšu 

direktors; Dekāni;  

– pārvērtēšanai Studiju programmu 

direktori 

Studiju programmas 

direktors; Studentu 

pārstāvis; Ārējo sakaru 

nodaļas vadītājs; 

Personāla daļas 

vadītājs; Kvalitātes 

vadītājs; Studiju 

kvalitātes centra 

vadītājs; 

Administratīvais 

direktors; Finanšu 

Studiju prorektors; 

Rektors; Kvalitātes 

vadītājs; Attīstības 

prorektors; Finanšu 

direktors; Dekāni  
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direktors; Bibliotēkas 

vadītājs; Zinātnes 

nodaļas vadītājs; Darba 

devēju pārstāvis 

Īstermiņa un ilgtermiņa 

rekomendāciju 

ieviešanas plāns 

(atbilstoši akreditācijas 

ekspertu ziņojumam) 

Studiju programmu un 

virzienu direktori 

Studiju programmu un 

virzienu direktori; 

Kvalitātes vadītājs; citi 

pēc nepieciešamības 

Vadības grupa; Dekāns;  

citi pēc 

nepieciešamības 

Finanšu gada pārskats Finanšu direktors Galvenā grāmatvede Valde 

Gada pārskats Rektors Vadības grupa; Rektora 

biroja galvenais 

administrators 

Paplašinātā satversmes 

sapulce 

Zinātniski - 

pētnieciskās darbības 

gada pārskats 

Rektors Zinātnes nodaļa Zinātnes padome 

Saimniecības darba un 

attīstības plāns 

Administratīvais 

direktors 

Saimniecības nodaļas 

vadītājs 

Vadības grupa 

Nekustamo īpašumu 

attīstības plāns 

Nekustamo īpašumu 

attīstības nodaļas 

vadītājs 

Vadības grupa; 

Nekustamo īpašumu 

attīstības mārketinga un 

pārdošanas vadītāja; 

Saimniecības nodaļas 

vadītājs 

Valde 

Budžets Finanšu direktors Budžeta komisija Valde 

 


