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I. Informācija par augstskolu  
 
1. Pamatinformācija par augstskolu un tās stratēģiskajiem attīstības 
virzieniem. 
 

Rīgas Stradiņa universitāte (RSU) ir valsts dibināta augstākās izglītības un zinātnes 
institūcija, kas atrodas LR Veselības ministrijas pārraudzībā un ir cieši integrēta valsts 
veselības aprūpes sistēmā jau kopš 1950. gada. RSU ir reģistrēta Augstskolu reģistrā 
2002. gada 15. aprīlī, reģistrācijas Nr. 3341702042. 2001. gada 13. decembrī RSU tika 
akreditēta. 

RSU ir atzīta par kvalitatīvāko augstskolu ar labāko reputāciju Latvijā, iegūstot 
augstāko rādītāju starp desmit lielākajām augstskolām Latvijā. Tas secināts 2018. gada 
sākumā veiktajā pētījumu kompānijas Kantar TNS Latvijas augstskolu reputācijas pētījumā. 

RSU vīzija ir būt mūsdienīgai, prestižai, Eiropā un pasaulē atpazīstamai universitātei, 
kurā galvenā vērtība ir cilvēks un kura nodrošina uz pētniecību balstītu, kvalitatīvu un 
eksportspējīgu augstāko izglītību. RSU misija ir sagatavot augstas kvalitātes speciālistus 
veselības aprūpes un sociālo zinātņu jomā Eiropas un pasaules sabiedrībai, lai studiju laikā 
iegūtās zināšanas, prasmes, kompetences un attieksme būtu atbilstošas augstākām Eiropas 
Savienības prasībām un humānām tradīcijām, kā arī tās veidotu stabilu pamatu mūžizglītībai. 

RSU tiek īstenoti 10 studiju virzieni (StV):  
• “Veselības aprūpe” (30 studiju programmas (StP)); 
•  “Dzīvās dabas zinātnes” (1 StP); 
• “Informācijas un komunikācijas zinātnes” (7 StP); 
• “Izglītība, pedagoģija un sports” (2 StP); 
• “Sociālā labklājība” (3 StP); 
• “Socioloģija, politoloģija un antropoloģija” (10 StP); 
• “Tiesību zinātne” (5 StP); 
• “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” (6 StP); 
•  “Psiholoģija” (3 StP)  
• “Iekšējā drošība un civilā aizsardzība” (1 StP). 
Veselības aprūpes un dzīvo dabas zinātņu studiju virzienos tiek īstenota 31 StP, sociālo 

zinātņu astoņos studiju virzienos tiek īstenotas 37 StP, t.sk. 2016. gadā izveidotais studiju 
virziens “Iekšējā drošība un civilā aizsardzība” (1 StP). 

RSU ir viena filiāle Liepājā. Liepājas filiālē ir auditorijas un mācību telpas ar kopējo 
platību 2816 m2 (pēc inventarizācijas plāna 15.03.1995.), kuras izkārtotas divos mācību 
korpusos Liepājā, Riņķu ielā 24/26, ēkas būvētas 1976. gadā, īpašuma veids – valsts (nodota 
IZM valdījumā), apkures veids – autonomā apkure ar gāzi, izbūvēta 1996. gada rudenī, 
pārējās komunikācijas – centrālais ūdensvads, kanalizācija, elektrība. Mācību auditorijas un 
kabineti ir iekārtoti ar mūsdienīgu aprīkojumu, kas nodrošina kvalitatīvu mācību norisi un 
informācijas pieejamību ikvienam studentam. 

RSU īstenotā pieeja StP pārvaldībā veicinājusi kvalitatīvu un nozarēm aktuālu StP 
piedāvājuma nodrošināšanu, ko apliecina pieaugošais reflektantu un studējošo skaits RSU 
īstenotajos studiju virzienos (skat. 1. tabulu, 1. attēlu), īpaši ņemot vērā demogrāfiskās krīzes 
apstākļus un kopējā reflektantu skaita samazināšanos Latvijā. 2017./2018. akadēmiskajā gadā 
RSU studējošo kopskaits bija 8287 (dati uz 28.02.2018.), no tiem 71,03 % jeb 5887 ir STEM 
StP. RSU īstenotajās StP sociālajās un humanitārajās zinātnēs nav piešķirts valsts 
finansējums, līdz ar to šo zinātņu nozaru StP reflektantiem nav iespējas pretendēt uz valsts 
finansētām studiju vietām un konkurss tiek izsludināts tikai uz maksas vietām.  
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1. tabula. Studentu skaits RSU īstenotajos studiju virzienos  
pēdējos piecos akadēmiskajos gados  

Virziens 
Akadēmiskais gads 

2013./2014. 2014./2015. 2015./2016. 2016./2017. 2017./2018. 
Veselības aprūpe 4911 5021 5595 5692 5887 
Tiesību zinātne 986 1135 1144 1192 1257 
Vadība, administrēšana un 
nekustamo īpašumu pārvaldība 203 200 208 210 224 

Izglītība, pedagoģija un sports 202 234 236 240 243 
Socioloģija, politoloģija un 
antropoloģija 243 213 234 213 194 

Sociālā labklājība 121 107 129 131 132 
Informācijas un 
komunikācijas zinātnes 587 523 428 309 226 

Psiholoģija 71 98 87 81 77 
Dzīvās dabas zinātnes 11 — 6 5 3 
Iekšējā drošība un civilā 
aizsardzība — — — — 44 

Kopā 7335 7531 8067 8073 8287 
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RSU attīstības stratēģija 2017.–2021. gadam ir pieejama RSU mājaslapā latviešu un 
angļu valodā. Galvenie RSU attīstības mērķi ir inovatīvas studijas mūsdienīgā vidē un 
veselības, dzīvās dabas un cilvēkzinātņu pētniecība, ietverot sociālo atbildību ilgtspējīgai 
universitātes un sabiedrības attīstībai, mērķsadarbību integrācijai darba tirgū un 
internacionalizāciju un reputāciju starptautiskai atpazīstamībai. RSU stratēģijā noteikta 
virzība uz modernu un nākotnes darba tirgus prasībām atbilstošu izglītības sistēmu, ko palīdz 
sekmēt studiju virziena “Iekšējā drošība un civilā aizsardzība” izveidošana un īstenošana. 
Studiju programmas “Policijas darbs” studiju virzienā “Iekšējā drošība un civilā aizsardzība” 
ir veidota saskaņā ar RSU attīstības stratēģiju 2017.–2021. gadam, kurā paredzēts, ka RSU 
kļūs par starptautiski konkurētspējīgu universitāti ar motivētiem, radošiem un darba tirgū 
pieprasītiem studējošajiem un atvērtu, dinamisku akadēmisko un zinātnisko vidi ilgtspējīgai 
sabiedrības attīstībai.  

Saskaņā ar stratēģiskajiem mērķiem studiju programma ir paredzēta sagatavot Valsts 
policijas vecāko virsnieku Latvijas valsts iekšējās drošības nostiprināšanas interesēs, lai 
absolvents spētu ātri iekļauties darba tirgū, savukārt darba devējs, tostarp Valsts policija kā 
galvenais darba devējs, iegūtu vecāko virsnieku policijas darbā, kura kompetence ir ne tikai 
pietiekama un adekvāta karjeras veidošanai policijas darbības jomā, bet arī spēj nodrošināt 
jomas izaugsmi atbilstoši reģionu attīstības stratēģijas nostādnēm. 
 
2. Augstskolas pārvaldības struktūra. 
 

RSU darbību reglamentē likums “Par Rīgas Stradiņa universitātes Satversmi”, 
Augstskolu likums un citi ārējie un iekšējie tiesību akti. RSU lēmumu pieņemšanu nodrošina 
Satversmes sapulce, Senāts, rektors un Akadēmiskā šķīrējtiesa. Minētajos normatīvajos aktos 
noteiktas katras institūcijas pilnvaras un pienākumi.  

RSU Satversmes sapulce sastāv no 130 dalībniekiem, no kuriem 78 (60 %) ir 
akadēmiskā personāla pārstāvji, 26 (20 %) vispārējā personāla pārstāvji un 26 (20 %) 
studējošo pārstāvji.  

RSU Senāta sastāvā ir 24 locekļi, no tiem 12 no profesoru un asociēto profesoru grupas, 
6 no pārējā akadēmiskā personāla, pieci studējošo pārstāvji un viens vispārējais pārvaldes 
personāla pārstāvis.  

Efektīvu pārvaldību un operatīvo uzdevumu pārraudzību RSU īsteno četri prorektori: 
veselības studiju prorektors, studiju prorektors, administrācijas un attīstības prorektors, 
zinātņu prorektors, un viņu pakļautībā esošās studiju, zinātnes, administratīvās un 
saimnieciskās struktūrvienības.  

 

https://www.rsu.lv/par-rsu/strategija-dokumenti
https://www.rsu.lv/en/about-us/strategy
https://www.rsu.lv/en/about-us/strategy


10 

 
Ārējo partneru līdzdalība lēmumu pieņemšanā  
Ārējo partneru līdzdarbība ir RSU Padomnieku konventā, Studiju kvalitātes padomē 

(SKP) un Absolventu asociācijā. 
RSU Padomnieku konventā kā ārējie partneri piedalās dažādu nozaru ārvalstu un 

vietējie speciālisti. Padomnieku konvents konsultē Senātu un rektoru RSU attīstības 
stratēģijas jautājumos, lai veicinātu RSU attīstību, nosakot tās darbības stratēģiskos virzienus 
atbilstoši tautsaimniecības vajadzībām.  

SKP sastāvā ir darba devēji. Padome vērtē studiju programmas satura atbilstību Latvijas 
un ES likumdošanas prasībām, sabiedrības interesēm un darba tirgus prasībām, kā arī attiecīgā 
studiju virziena attīstību ilgtermiņā.  

Absolventu asociācija vieno kādreizējo Rīgas Medicīnas institūta, Latvijas Medicīnas 
akadēmijas un RSU dažādu paaudžu absolventus. Absolventu asociācija veicina RSU 
absolventu mūžizglītību, popularizē un atbalsta RSU, tādējādi attīstot izglītības procesus un 
veicinot jaunu cilvēku izaugsmi. 

Atsevišķu fakultāšu domju sastāvā ir darba devēji. Fakultātes domes sastāvu apstiprina 
Senāts, pamatojoties uz fakultātes dekāna priekšlikumu. 

 
Studentu līdzdalība pārvaldības procesā 
Studējošo pašpārvalde pārstāv studējošo intereses Satversmes sapulcē, Akadēmiskajā 

šķīrējtiesā, Senātā, fakultāšu domēs, Ētikas komisijā, Kredītu piešķiršanas komisijā, 
Stipendiju piešķiršanas komisijā, Bibliotēkas padomē, Muzeja padomē, Rektorātā, Dekānu 
padomē, Studiju kvalitātes padomē un Iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē 
sasniegtu studiju rezultātu atzīšanas komisijā. Fakultāšu domēs studējošo pārstāvjiem ir veto 
tiesības, Senātā ir atliekošā veto tiesības jautājumos, kas skar studējošo intereses. 

Ārvalstu studējošo intereses RSU pārstāv Starptautisko studentu asociācija 
(International Students’ Association). 

Studējošo pašpārvalde sadarbojas ar Starptautisko studentu asociāciju, nodrošinot, ka 
pārvaldības procesā tiek pārstāvētas gan latviešu, gan ārvalstu studējošo intereses.  

 
Struktūrvienību līdzdalība lēmumu pieņemšanā  
Pamatojoties uz izstrādāto vidēja termiņa stratēģiju, ik gadu RSU vadība apstiprina 

rīcības plānu un deleģē konkrētus mērķus struktūrvienībām. Lai šos mērķus sasniegtu, ik gada 
budžeta plānošanas sesijā katrai RSU struktūrvienībai ir jāveic savu resursu plānošana, 
pieprasot līdzekļus, kas nepieciešami deleģēto mērķu izpildei. Līdz ar detalizēta budžeta 
izstrādāšanu tiek skaidri nodalītas atbildības, jo struktūrvienībām ir jādarbojas savu 
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apstiprināto budžetu ietvaros. Jaunu projektu, procesu un inovāciju ieviešanai tiek veidotas 
darba grupas, diskusijas un ideju darbnīcas, tādējādi pēc iespējas veicinot darbinieku un tiešo 
vadītāju iesaisti lēmumu pieņemšanā. 

Skatīt 2. pielikumā iekšējo normatīvo aktu sarakstu atbilstoši RSU pamatdarbības 
procesiem. Nolikumā par iepriekšējā izglītībā vai profesionālā pieredzē sasniegto studiju 
rezultātu atzīšanu un Procesa aprakstā Nr. 35 “Studiju procesa organizēšana” šobrīd tiek 
izdarīti grozījumi. 3. pielikumā RSU struktūrshēma (pieejama arī mājaslapā latviešu un angļu 
valodā).  
 
3. Augstskolas kvalitātes politika un sistēma. 
 

RSU kvalitātes politika balstās uz universitātes stratēģiju un vērtībām un ietver trīs 
pamatprincipus – studentcentrēta pieeja, partnerība un kvalitāte.  

Kvalitātes politika ir pieejama RSU mājaslapā latviešu un angļu valodā. Kvalitātes 
politikas īstenošanā ir iesaistīti gan RSU darbinieki, gan studējošie. Kopumā studiju kvalitātes 
nodrošināšana ir vairāklīmeņu sistēma (skat. 2. attēlu). 

RSU augstākās vadības pienākums ir noteikt stratēģiskos un kvalitātes mērķus un 
kvalitātes politiku, pieņemt lēmumu par kvalitātes pieeju, pārvaldīt resursus un noteikt iekšējo 
kārtību. Ieviestās sistēmas uzraudzību RSU veic gan iekšējie sistēmas un kvalitātes auditori, 
gan neatkarīgie ārējie eksperti. Universitātes līmenī studiju kvalitātes viens no rādītājiem ir 
sabiedrības attieksme un viedoklis, kā arī RSU popularitāte. Vērtējot RSU darbinieku 
apmierinātības un iesaistes līmeni, kā arī augstskolu reputācijas pētījuma rezultātus, tiek 
noteiktas vadlīnijas RSU tēla stiprināšanai. 

Studiju programmas līmenī studiju programmas vadītāja pienākums ir nodrošināt 
studiju programmas satura atbilstību iekšējiem un ārējiem normatīvajiem aktiem, darba tirgus 
prasībām, nozares attīstības tendencēm un studējošo vajadzībām, analizēt datus, kas var sniegt 
informāciju par studiju programmu rezultātu un kvalitāti ietekmējošiem faktoriem, un ieviest 
nepieciešamos uzlabojumus studiju programmās. Ik gadu tiek mērīti studiju programmu 
kvalitātes indikatori, kas tieši ir sasaistīti ar studiju programmu vadītāju atalgojumu. Šis 
aspekts veicina atbildības uzņemšanos un motivē studiju programmu vadītājus sasniegt 
augstākus definētos kvalitātes standartus. 
 

https://www.rsu.lv/sites/default/files/imce/Dokumenti/shemas/RSU_strukturshema_26062018_LV_rev.pdf
https://www.rsu.lv/sites/default/files/imce/Dokumenti/shemas/RSU_strukturshema_18_09_2018_ENG_.pdf
https://www.rsu.lv/sites/default/files/imce/Dokumenti/shemas/RSU_strukturshema_18_09_2018_ENG_.pdf
https://www.rsu.lv/sites/default/files/imce/Dokumenti/general/RSU%20kvalitates%20politika.pdf
https://www.rsu.lv/sites/default/files/documents/rsu_quality_policy_2016_ENG.pdf
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2. attēls. RSU kvalitātes nodrošināšana. 

Ieviestās sistēmas uzraudzību RSU veic gan iekšējie sistēmas un kvalitātes auditori, gan 
neatkarīgie ārējie eksperti.  
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II. Studiju virziena raksturojums 
 
K1. Studiju virziena kā vienota veseluma un tam atbilstošo studiju 
programmu aktualitāte, mērķi un uzdevumi, to skaidrība, sasniedzamība, 
saskaņotība ar augstskolas kopējo stratēģisko attīstību. 
 
1. Studiju virziena un tajā iekļauto studiju programmu izveides pamatojums, 
novērtējums studiju programmu sasaistei savā starpā, kā arī studiju programmu 
nozīme (unikalitāte) salīdzinājumā ar citām līdzīgām studiju programmām Latvijā un 
ārvalstīs. 
 

2015. gada 22. decembrī MK apstiprināja jaunu profesijas standartu “Valsts policijas 
vecākais virsnieks” (profesijas kods 1349 28), kas radīja nepieciešamību izstrādāt jaunu 
studiju programmu, kā arī ieviest jaunu studiju virzienu RSU. 

Izvērtējot RSU pieejamos resursus studiju virziena “Iekšējā drošība un civilā aizsardzība” 
īstenošanai, secināms, ka RSU iesaista studiju virziena “Iekšējā drošība un civilā aizsardzība” 
īstenošanā pasniedzējus, tai skaitā RSU akadēmisko personālu, kas šobrīd ir iesaistīti studiju 
virziena “Tiesību zinātne” īstenošanā. Vienlaikus kā viespasniedzējus RSU ir piesaistījusi arī 
policijas darba jomas vadošos profesionāļus Latvijā, daļa no tiem ir arī Valsts policijas koledžas 
akadēmiskais personāls. Izvērtējot studiju virziena īstenošanā iesaistāmo pasniedzēju dzīves 
gājumu, secināms, ka liela daļa iesaistāmo pasniedzēju ir ieguvusi augstāko izglītību Latvijas 
Policijas akadēmijā un to profesionālā pieredze saistīta ar darbu tiesībaizsargājošās iestādēs, tai 
skaitā policijā, kā arī zinātniskā pētniecība ir saistīta ar krimināltiesiskiem un ar policiju 
saistītiem jautājumiem. Līdz ar to secināms, ka studiju virziena īstenošanā iesaistāmo 
pasniedzēju kvalifikācija atbilst studiju virziena “Iekšējā drošība un civilā aizsardzība” 
īstenošanas vajadzībām. RSU studiju virzienu īsteno RSU Juridiskajā fakultātē, kurai ir 
pieejamas telpas, tostarp speciālas telpas klasificēto studiju kursu novadīšanai (2017. gada 
18. janvāra Sadarbības līgums ar Valsts policijas koledžu par specbibliotēkas izmantošanu, skat. 
8. pielikumu), studiju virziena “Iekšējā drošība un civilā aizsardzība” īstenošanai. RSU plāno 
studiju virziena “Iekšējā drošība un civilā aizsardzība” īstenošanā un attīstībā ieguldīt jaunus 
papildresursus. 

Augstākās izglītības padome, Pārresoru koordinācijas centrs, Latvijas Darba devēju 
konfederācija un Iekšlietu ministrija to sniegtajos viedokļos norāda, ka studiju virziens 
“Iekšējā drošība un civilā aizsardzība” atbilst valsts attīstības prioritātēm. 

Ekonomikas ministrija norāda, ka ir jāizvērtē studiju virziena nepieciešamība, ņemot 
vērā par iekšējo drošību un civilo aizsardzību atbildīgo institūciju viedokli. Vienlaikus 
Iekšlietu ministrija, kuras kompetencei atbilst studiju virziens, norāda, ka studiju virziena 
atvēršana ar studiju programmas licencēšanu atbilst iekšlietu nozares attīstības plānošanas 
dokumentiem un pastāvošajām aktualitātēm Valsts policijas vecāko virsnieku sagatavošanā. 

Studiju virziens “Iekšējā drošība un civilā aizsardzība” atbilst valsts attīstības 
prioritātēm un RSU ir pieejami resursi studiju virziena “Iekšējā drošība un civilā aizsardzība” 
īstenošanai. 

Latvijas Nacionālajā attīstības plānā 2014.–2020. gadam (NAP 2020) par vienu no 
prioritātēm ir noteikta cilvēka drošumspēja. Cilvēku drošumspēju var nodrošināt un stiprināt, 
attīstot “kompetences kvalitatīvā formālā izglītībā”. NAP 213. punktā ir atzīts, ka “Valsts un 
sabiedrība kopā rada apstākļus drošumspējas stiprināšanai. Nepieciešamās darbības īsteno gan 
katrs personīgi, gan arī valsts, pašvaldības un pilsoniskā sabiedrība”. Viens no virzieniem, 
paaugstinot iespējas nodrošināt cilvēku drošumspēju, ir sagatavot kompetentus speciālistus, 
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kuri veic pasākumus iekšējās un sabiedriskās drošības nostiprināšanā, tostarp īstenojot 
kvalitatīvas profesionālās izglītības programmas. 

Īstenojot nepieciešamo kompetenču apguvi, NAP ir paredzēta “nepieciešamo 
profesionālo izglītības programmu noteikšana un izstrāde atbilstoši veiktajai un plānotajai 
nozaru izpētei un noteiktajām pamatprofesijām un kvalifikācijām, nepieciešamo profesiju 
standartu un programmu noteikšana un izstrāde, iekļaujot mācību programmā profesionālās 
izglītības prakses vietas sadarbībā ar nozaru uzņēmējiem”. 

VP darbinieku apmācība RSU notiek no 2011. gada, pamatojoties uz noslēgto 
sadarbības līgumu starp VP un RSU. Savukārt 2017. gada 23. februārī noslēgts pakalpojuma 
līgums starp RSU un VP par VP amatpersonu otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 
nodrošināšanu no 2017. līdz 2022. gadam. 

Studiju programmā “Policijas darbs” studiju kursi ir veidoti atbilstīgi policijas darba 
specifikai un normatīvi noteiktajām prasībām. Jaunās studiju programmas izstrāde ir veikta 
atbilstoši jaunākajiem politiskās plānošanas dokumentiem un nozares attīstības 
konceptuālajām pamatnostādnēm. 

Studiju kursi, kurus ir paredzēts īstenot policijas darbinieku apmācībā, pēc satura ir 
pilnīgi vērsti uz policijas darba kompetenču apguvi. Studijās ir iesaistīti augsti kvalificēti 
speciālisti no dažādām VP struktūrvienībām. Starp RSU, IeM un VP ir izveidojusies ilgstoša, 
konstruktīva un lietišķa sadarbība, kas var būt par pamatu jaunās studiju programmas 
sekmīgai īstenošanai. 

Jaunās studiju programmas “Policijas darbs” īstenošana RSU pilnībā atbilst 2016. gada 
5. aprīlī MK apstiprinātajai VP attīstības koncepcijai. Vienā no koncepcijas sadaļām (3.3.) 
noteikta nepieciešamība nodrošināt kvalitatīvu policijas personāla profesionālās kvalifikācijas 
(izglītības) iegūšanu. 

Pašreizējais jaunais profesionālo kompetenču definējums veido priekšnoteikumus 
objektīvi izvērtēt un lemt par amatpersonai nepieciešamajām kompetencēm un tālāko 
profesionālo pilnveidi, kas ir ietverta profesionālo prasmju, iemaņu, attieksmju un vērtību 
(kompetences) novērtēšanā atbilstoši profesijas standartā iekļautajām prasībām. Jaunais 
profesijas standarts VP nosaka nepieciešamību un iespējas veidot jaunu izglītības programmu, 
jo profesijas standartā ir ietvertas profesionālajai darbībai nepieciešamās profesionālās 
kompetences, prasmes un zināšanas. Jaunā profesionālā StP pilnībā atbilstu VP attīstības 
aktuālajām vajadzībām. 

Skatīt salīdzinājumu ar citu augstskolu studiju programmām 4. pielikumā. 
Studiju virziena un tajā iekļauto studiju programmu izveide ir pamatota ar Latvijas 

Nacionālajā attīstības plānā 2014.–2020. gadam 2016. gada 5. aprīlī MK apstiprināto VP 
attīstības koncepciju un 2018. gada 28. augustā MK pieņemto Koncepciju “Eiropas 
Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda līdzfinansētās programmas 
“Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana””. Studiju programma “Policijas 
darbs” ir saistīta ar bakalauru studiju programmu “Tiesību zinātne”, kurā ir ietverti ar 
jurisprudenci saistīti studiju kursi. Līdzīgas profesionālās bakalauru studiju programmas 
“Policijas darbs” Latvijā netiek īstenotas, tā ir unikāla studiju programma Latvijas augstākās 
izglītības sistēmā.  
 
2. Studiju virziena mērķi un to atbilstība augstskolas stratēģiskās attīstības virzieniem, 
sabiedrības un tautsaimniecības attīstības vajadzībām un tendencēm.  
 

Saskaņā ar RSU attīstības stratēģiju 2017.–2021. gadam viens no indikatoriem ir attīstīt 
vietēji un starptautiski konkurētspējīgu studiju programmu piedāvājumu atbilstoši Latvijas un 
Eiropas darba tirgus pieprasījumam pēc īpašām, integrētām speciālistu kompetencēm, tai skaitā 
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palielinot valsts budžeta finansēto vietu skaitu sociālo zinātņu jomu studijām. Studiju 
programma “Policijas darbs” apliecina programmas tiešo sasaisti ar tautsaimniecības 
vajadzībām, piedaloties Iekšlietu ministrijas iepirkumā, tādējādi nodrošinot darba tirgus 
prasības. 

Studiju virziena “Iekšējā drošība un civilā aizsardzība” mērķis ir nodrošināt tādus 
apstākļus, lai RSU sagatavotu Valsts policijas vecākos virsniekus, kas tādējādi atbildīs studiju 
virzienam “Iekšējā drošība un civilā aizsardzība”. Studiju programmas “Policijas darbs” 
studiju virzienā “Iekšējā drošība un civilā aizsardzība” attīstības stratēģija ir veidota saskaņā 
ar RSU attīstības stratēģiju 2017.–2021. gadam, kurā paredzēts, ka RSU kļūs par starptautiski 
konkurētspējīgu universitāti ar motivētiem, radošiem un darba tirgū pieprasītiem 
studējošajiem un atvērtu, dinamisku akadēmisko un zinātnisko vidi ilgtspējīgai sabiedrības 
attīstībai.  

Studiju virziena mērķi tiek izstrādāti mērķtiecīgā Juridiskās fakultātes docētāju  un Valsts 
policijas vadības – augsti kvalificētu speciālistu – sadarbībā. Minētais kulminējas fakultātes 
domes un SKP sēdēs. Iesaistītās puses – skat. fakultātes domes sastāvu un SKP sastāvu 5. 
pielikumā.  

Studiju programmas “Policijas darbs” studiju virzienā “Iekšējā drošība un civilā 
aizsardzība” mērķu izstrādes procesā tika organizētas vairākas RSU Juridiskās fakultātes un 
Valsts policijas pārstāvju sanāksmes, kuru gaitā tika veikta konceptuāla  studiju virziena 
mērķu izstrāde un to atbilstība izvērtēšana augstskolas stratēģiskās attīstības virzieniem, 
sabiedrības un tautsaimniecības attīstības vajadzībām un tendencēm. 

Novērtējot studiju virziena mērķu un izstrādes procesu, secināms, ka tas ir veidots loģiskā 
secībā un pēctecīgi. Tas ir atbilstošs, adekvāts, regulārs, sistemātisks un palīdz sekmēt studiju 
virziena tālāko attīstību un pilnveidošanu. Viena no aktuālākajām novitātēm – studiju virzienā 
tiek izstrādāta profesionālā maģistra studiju programma “Ekonomiskā drošība”. 

Studiju programmas “Policijas darbs” īstenošanas gaitā ir izveidojusies cieša un 
abpusēja sadarbība starp RSU Juridiskās fakultātes un Valsts policijas (darba devēju) 
pārstāvjiem. Sadarbības ietvaros Valsts policija regulāri, atbilstoši noslēgtā pakalpojuma 
līguma par Valsts policijas amatpersonu otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 
nodrošināšanu no 2017. līdz 2022. gadam (iepirkuma identifikācijas numurs IeM NV A 20 I 
6/143), saņem līgumā noteikto informāciju par programmas īstenošanas gaitu noteiktā periodā 
un dokumentāciju, kas apstiprina līguma izpildes prasības.  

 
3. Studiju virziena SVID analīze, ņemot vērā izvirzītos mērķus.  
 

Iekšējie faktori 
Stiprās puses Vājās puses 
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• Stabila studiju materiāli tehniskā un 
metodiskā bāze. 

• Docētāju kvalifikācija, pieredze un 
profesionalitāte kursu pasniegšanā. 

• Jomas speciālistu, profesionāļu iesaiste 
studiju programmas īstenošanā. 

• Studiju programmas saturs un struktūra 
nodrošina zināšanas un prasmes, kas dod 
iespēju strādāt dažādos amatos un līmeņos 
publiskajā, privātajā sektorā. 

• Tehnoloģisko iespēju attīstība RSU: e-studiju 
vide. 

• Iespējas studijas turpināt maģistra studiju 
programmā. 

• Studiju programma tiek finansēta proporcionāli 
uzņemto studentu skaitam, tas veicina 
nestabilitāti un atkarību no studentu skaita. 

• Valsts policijas iekšējās vadlīnijas savu 
darbinieku apmācībai paredz iespēju turpināt 
studijas 2. līmeņa programmā tikai pēc Valsts 
policijas koledžas absolvēšanas, kas būtiski 
samazina pretendentu skaitu studēt par valsts - 
policijas līdzekļiem. 

• Studentu atvaļināšana no dienesta ir risks 
studentu skaita samazināšanai. 

• 5 gadu “ obligātās nostrādāšanas” darbs 
policijā pēc programmas absolvēšanas jeb 
proporcionālā nostrādātajam laikam finansiālā 
atbildība atbaida potenciālus studentus. 

Ārējie faktori 
Iespējas Draudi 

• Paplašināt studiju kursu saturu, reaģējot uz 
mainīgajām darba tirgus vajadzībām, ņemot 
vērā zinātnes attīstību.  

• Attīstīt studijas e-vidē. 
• Iekļaut ārvalstu pasniedzēju veidotos studiju 

kursus.  
• Nodrošināt plašāku publicitāti un reklāmu. 
•  Vairāk iesaistīt studentus pētnieciskajā un 

radošajā darbā. 
• Stiprināt sadarbību ar pētnieciskajām 

institūcijām, darba devējiem. 

• Programmas iepirkums pakalpojuma veidā ar 
galveno kritēriju – cena.  

• Valsts policijas darbinieku zemais atalgojums 
neveicina darbinieku skaita paplašināšanos, 
ietekmējot potenciālo izglītojamo skaitu. 

• Demogrāfiskā situācija valstī – samazinās 
iedzīvotāju skaits, līdz ar to eventuāli arī 
studentu skaits. 

• Maksātnespēja – aizvien pieaug studentu 
nespēja risināt finansiāla rakstura jautājumus. 

• Nekonsekventa valsts politika augstākajā 
izglītībā un zinātnē;  

• Netaisnīgie konkurences apstākļi starp 
augstskolām. 

 
Lai saglabātu stiprās puses, jāturpina uzturēt un pilnveidot materiāli tehniskā bāze un e-

studiju vide atbilstoši vajadzībām un aktualitātēm, jāmotivē docētājus uzturēt un pilnveidot 
savu kvalifikācijas un profesionālisma līmeni, arī iesaistot arvien jaunus speciālistus. 
Balstoties uz darba tirgus un pašu studējošo pieprasījumu, jāturpina kvalitatīvi nodrošināt 
plaša spektra zināšanu, prasmju un kompetenču ieguvi, sniedzot iespēju absolventiem nākotnē 
sekmīgi darboties dažādos amatos. Tāpat jau bakalaura studiju programmas apguve laikā 
jāpopularizē iespēja iegūt padziļinātas zināšanas attiecīgajā jomā aktuālajos jautājumos 
maģistra līmenī, tādējādi iegūstot konkurētspējīgāku izglītību. 

Lai izmantotu iespējas, tiks organizētas aptaujas un dažādas darba tirgus vajadzību 
analīzes, ko izmantos, paplašinot studiju kursu saturu, attīstot e-vidi. Lai piesaistītu studentus 
pētnieciskajā darbā un stiprinātu sadarbību ar dažādām institūcijām, jāturpina dalība dažādos, 
tostarp starptautiskos, projektos, meklējot arvien jaunas finansiāli atbalstītas pētniecības un 
jaunu sakaru iespējas, kas radītu arī augsni ārvalstu pasniedzēju iekļaušanai studiju 
programmas īstenošanā. Dalība projektos un aktīva studentu iesaiste ir arī veids, kā nodrošināt 
plašāku publicitāti un reklāmu. 

Lai mazinātu vājās puses un draudus, RSU Juridiskā fakultāte turpinās attīstīt sadarbību 
ar Valsts policiju, piedaloties policijas darbinieku tālākizglītības pasākumos, motivējot 
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darbiniekus studēt PBSP “Policijas darbs”, tādējādi ne tikai sekmējot jaunu zināšanu, prasmju 
un kompetenču ieguvi, bet arī veicinot turpmāko profesionālo izaugsmi, karjeras attīstību. 

Gatavojot akreditācijas materiālus profesionālajā maģistra studiju programmā “Tiesību 
zinātne” 2019. gadā tiks izveidots papildu studiju modulis ar studiju kursiem tiesību zinātnē, 
lai nodrošinātu PBSP “Policijas darbs” absolventiem iespējas turpināt studijas maģistra 
studiju programmā un iegūt jurista kvalifikāciju un sociālo zinātņu maģistra grādu “Tiesību 
zinātnē”. Minētais varētu paaugstināt studiju programmas pievilcību un nodrošināt tās tālāko 
attīstību. 

Valsts policija plāno studiju programmā ļaut mācīties arī citu juridisko koledžu 
absolventus, kas mazinās studējošo nelielo skaitu, rodot variantu atvaļinātiem VP darbiniekiem 
studēt programmu par saviem līdzekļiem, ietekmējot studēt iespēju. Analizējot SVID, ir paredzēts 
speciāls modulis profesionālajā maģistratūras studiju programmā “Tiesību zinātne”, kur tiks 
ietverti atbilstoši studiju kursi. Absolvējot maģistratūras studiju programmu vecākajiem 
policijas virsniekiem būs iespējas iegūt maģistra grādu tiesību zinātnē un jurista kvalifikāciju. 
Tas paplašinās absolventu iespējas darba tirgū un paaugstinās izglītības motivāciju.  

 
4. Studiju virziena attīstības plāns. 
 

StV attīstības plāns izstrādāts, ņemot vērā RSU stratēģiskās nostādnes un attīstības 
prioritātes, līdzšinējo RSU Juridiskās fakultātes darbības pieredzi un noteiktās prioritātes 
studiju kvalitātes attīstībā, ievērojot Augstskolu likumā, Zinātniskās darbības likumā un 
izglītības un zinātnes politikas plānošanās dokumentos noteikto. Galvenās RSU Juridiskās 
fakultātes attīstības prioritātes tuvākajā laikā posmā ir saistītas ar studiju satura un studiju 
vides, kā arī pētniecības attīstību, studējošo iesaisti un profesionālo prakšu kvalitātes 
nostiprināšanu. StV attīstības plāns izstrādāts sadarbībā nozares speciālistiem, citu RSU 
struktūrvienību pārstāvjiem un saskaņots JF Studiju kvalitātes padomē. 6. pielikumā 
pievienots studiju virziena attīstības plāns. 

Novērtējot studiju virziena attīstības plānu nākamajiem sešiem gadiem un attīstības 
plāna izstrādes procesu, ir jākonstatē šo plānošanas dokumentu savstarpējā atbilstība, 
lietderīgi precizējot un papildinot izvirzītās attīstības prioritātes, fokusējoties uz tiem 
jautājumiem, kuru risināšana ļauj ievērojami nostiprināt StV kapacitāti un konkurētspēju. 
 
K2. Studiju virziena vadība 
 
1. Novērtējums par studiju virziena vadības (pārvaldības) struktūru, tostarp studiju 
virziena vadītāja un studiju programmu vadītāju uzdevumiem, atbildībām un 
sadarbību ar citiem studiju programmu vadītājiem.  
 

RSU Studiju virziena darbu vada studiju virziena vadītājs. Studiju virzienā iekļautās 
studiju programmas vada studiju programmu vadītāji. Kā atbalsts studiju virziena un studiju 
programmu attīstībai darbojas Studiju kvalitātes padome. Tā darbojas saskaņā ar RSU Senātā 
apstiprināto nolikumu, un tās mērķis ir veikt studiju kvalitātes pārraudzīšanu, nodrošināšanu 
un paaugstināšanu. SKP sastāvs tiek apstiprināts fakultātes domē, iesaistot tajā attiecīgo 
studiju programmas vadītāju, akadēmisko struktūrvienību vadītāju vai viņu deleģētus 
docētājus, kā arī darba devējus un studējošos. Sastāvā var tikt iekļauti absolventu un 
profesionālo asociāciju pārstāvji. SKP izvērtē studiju virziena un programmas izveides 
nepieciešamību saskaņā ar tendencēm darba tirgū Latvijā un ES, sniedz priekšlikumus 
neatkarīgo ekspertu (darba devēju) piesaistei programmas aktualitātes un satura kvalitātes 
izvērtēšanai. SKP līdzdarbojas studiju programmu un studiju virziena raksturojumu un 
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pārskatu sagatavošanā, iesaistās iekšējo normatīvo aktu izskatīšanā, ja tie ir saistīti ar studiju 
procesu. SKP kompetencē ir arī studiju programmas satura un studiju virziena attīstības 
ilgtermiņā izvērtēšana. SKP realizē arī studējošo centrētas pieejas principu. SKP ir iesaistīti 
studējošie, kas kopā ar citiem padomes locekļiem pieņem uz studiju procesu, kvalitāti, 
attīstību vērstus lēmumus utt. saskaņā ar RSU nolikumu par studiju kvalitātes padomes darbu. 
SKP realizē demokrātisku pārvaldības modeli, kur jautājumi tiek pieņemti SKP sēdēs vismaz 
vienu reizi semestrī vai pēc nepieciešamības balsojot. Lēmumi tiek apstiprināti ar balsu 
vairākumu. Parasti lēmumi tiek pieņemti, izmantojot konsensus principu. SKP darbojas RSU 
apstiprināto regulējumu ietvaros un realizējot RSU politiku.  

Prasības studiju procesa plānošanai, uzraudzībai un kvalitātes kontrolei RSU nosaka 
procesa apraksts Nr. 35 “Studiju procesa organizēšana”. Prasības studiju rezultātu noteikšanai 
un novērtēšanai iekļautas procesa aprakstā Nr. 6 “Studiju rezultātu novērtēšana un 
iesniegšana” un “Studiju reglamentā I”. 

StP darba organizācija balstās uz studējošo vajadzībām, sociālajām un darba tirgus 
tendencēm, nacionālās un starptautiskās augstākās izglītības un zinātnes attīstības 
pamatnostādnēm utt. StP īstenošana uzbūvēta, ņemot vērā studējošā vajadzības  studiju 
procesā un rūpīgi sekojot StP kvalitātei. Studiju darbu RSU organizē Fakultāte un katedras ar 
administratīvo departamentu atbalstu, bet pārrauga SKP, Fakultātes dome, Rektorāts, Dekānu 
padome, Senāts.   

Studiju virziena “Iekšējā drošība un civilā aizsardzība” pārvaldība tiek īstenota regulārā, 
saturiski kvalitatīvā sadarbībā ar Valsts policiju, ko nosaka gan STP specifika, gan noslēgtais 
sadarbības līgums (skat. 8. pielikumu). Tāpat StP pārvaldībā, tostarp SKP, ir iesaistīti 
pārstāvji no darba devēju institūcijām:  

1) LR tiesībsargs;  
2) Iekšlietu ministrijas pārstāvis; 
3) Augstākās tiesas pārstāvis; 
4) Tieslietu ministrijas pārstāvis; 
5) Prokuratūras pārstāvis; 
6) Valsts policijas pārstāvis; 
7) Satversmes tiesas pārstāvis; 
8) Saeimas aizsardzības un iekšlietu komisijas pārstāvis; 
9) Latvijas Juristu apvienība. 

To apliecina arī 5. pielikums “Fakultātes domes un SKP sastāvs”. 
Liela nozīme ir JF, kas jau ilggadēji īsteno studiju programmas tiesību zinātnēs un tagad 

arī akreditējamo StV. JF dekāns profesors Andrejs Vilks vada kopējo darbu mērķtiecīgi un 
efektīvi. 

Studiju programmas vadītāja atbildība ir aprakstīta nodaļas sākumā, kā arī turpinājumā 
2.punktā, K3 nodaļā. Vadītājs ir atbildīgs par studiju procesa vadīšanu, studiju programmu 
aktualizēšanu, dokumentācijas izstrādi, noformēšanu un apstrādi saskaņā ar normatīvajiem 
aktiem un norādījumiem, dalību pētnieciskajā darbā.  

Novērtējot studiju virziena vadības efektivitāti, var secināt, ka tā ir saturiski kvalitatīva 
un labi organizēta, to īsteno ne tikai StV vadītājs, bet iesaistīto grupa, īpaši SKP, kas 
aprakstīts šī punkta sākumā.   

 
2. Studiju programmu izveides un pārskatīšanas novērtējums. 

 
RSU ir noteikta kārtība studiju programmu izstrādei, iekšējai apstiprināšanai, to 

darbības uzraudzībai un periodiskai pārbaudei. Minētās prasības noteiktas Jaunu studiju 
programmu izstrādes un apstiprināšanas RSU nolikumā (apstiprināts RSU 2014. gada 
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20. maija Senāta sēdē, prot. Nr. 1-2/20.05.14; ar grozījumiem, kas apstiprināti RSU 
2017. gada 20. jūnija Senāta sēdē, prot. Nr. 2-1/20.06.17) un detalizēti – 34. procesa aprakstā 
“Jaunu studiju programmu un studiju virzienu izstrāde” atbilstoši ārējo normatīvo aktu 
prasībām. Jaunas studiju programmas nepieciešamību, lietderību un atbilstību izvirzītajiem 
mērķiem izvērtē vairākas RSU struktūrvienības un koleģiālās institūcijas, tostarp Studiju 
kvalitātes padome, fakultātes dome, Dekānu padome, Rektorāts un Senāts. Uzraudzību pār 
studiju programmas īstenošanu un tās kvalitāti nodrošina studiju programmas vadītājs, 
novērtējot studiju procesu, studiju rezultātus, analizējot studējošo aptauju rezultātus, izmaiņas 
darba tirgus tendencēs un aktualitātes nozarē un pasaulē. Iegūstamā kvalifikācija ir noteikta 
studiju virzienu studiju programmu licencēšanas un akreditācijas dokumentos, studiju 
programmu un virzienu raksturojumos, uzņemšanas noteikumos un diplomos. 

 
StP izstrādes, apstiprināšanas un īstenošanas process ietver noteiktas secīgas aktivitātes: 
• StP koncepta, studiju rezultātu detalizētu izstrādi un StP aktualitātes raksturojumu, 

balstoties uz jaunākajām zinātnes atziņām un nākotnē nepieciešamām zināšanām, 
prasmēm un kompetencēm, un darba tirgus pieprasījumu, studiju programmas 
starptautiskās attīstības perspektīvām.  

• StP plānojuma, studiju kursu, to aprakstu izstrādi un ekspertīzi; 
• licencēšanas dokumentācijas izstrādi un ekspertīzi, licencēšanu Eiropas augstākās 

izglītības kvalitātes nodrošināšanas reģistrā iekļautā aģentūrā – ekspertu vizīti un 
atzinuma sniegšanu, licences saņemšanu; 

• komunikāciju par studiju programmu; 
• studiju materiālu izstrādi un ievietošanu e-studijās; 
• rekrutēšanu un studentu uzņemšanu; 
• StP aprobāciju; 
• StP akreditācija – akreditācijas dokumentācijas sagatavošana un akreditācija Eiropas 

augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas reģistrā iekļautā aģentūrā, atbilstoši 
valsts normatīvajam regulējumam.  

Studiju programmu un studiju virzienu ikgadējais pārskatīšanas process tiek regulēts ar 
ikgadēju rektora rīkojumu un tā mērķis ir veikt ikgadējā studiju procesa kvalitātes monitoringa 
kopsavilkumu. Saskaņā 14.07.2015. Ministru kabineta noteikumu Nr. 407 “Augstskolu, koledžu 
un studiju virzienu akreditācijas noteikumi” 66. pantu katru gadu pēc akreditācijas tiek gatavots 
pārskats par veiktajām darbībām studiju virziena (kas ietver studiju programmas) pilnveidei, kas 
tiek publicēts RSU mājaslapā. 2018./2019. ak. gadā pārskatā noteikts iekļaut šādus punktus: 

1) 2017./2018. ak. g. anketēšanas (tostarp absolventu) rezultātu analīzi; 
2) Būtiskākos secinājumus par veikto StP studiju rezultātu, StP ietilpstošo studiju kursu 

rezultātu un StP atbilstošā profesijas standarta prasību savstarpējās atbilstības analīzi 
(kartēšanu); 

3) SVID analīzi; 
4) 2017./2018. ak. gadā veiktās izmaiņas StP; 
5) StP pilnveides priekšlikumus. 
Studiju programmu pārskata sastādīšanu veic pamatā StP vadītājs, par StV – StV 

vadītājs. Pārskati tiek saskaņoti un apstiprināti RSU administratīvajās struktūrvienībās  un 
koleģiālajās institūcijās: 

• Studiju kvalitātes padomē un Fakultātes domē, 
• Rektorātā (tāmes saskaņošana), 
• Dekānu padomē, 
• Senātā (apstiprināšana). 
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Studējošo kursa noslēguma anketēšana tiek organizēta saskaņā ar RSU noteikto 
kārtību – procesa aprakstā Nr. 22 “Aptaujas” (skat. 2. pielikumā): 

1) studējošie par katru studiju kursu e-vidē (RSU Studējošā portālā Universum pieejama 
visa nepieciešamā informācija par studijām un to procesu, kā arī dažādi universitātes 
nodrošinātie pakalpojumi, tostarp studiju kursu apraksti un studiju kursa anketas) 
aizpilda kursa novērtējuma anketu, kurā ir iespēja izteikt viedokli un ierosinājumus 
gan par studiju kursa saturu, gan tā realizācijas metodēm, pasniedzēju kompetencēm 
un darba stilu; 

2) noslēdzoties studijām, veic novērtējumu par studiju programmu kopumā, aizpildot 
aptauju par studiju programmu; 

3) RSU prakse ir tāda, ka tiek apzināts arī absolventu viedoklis, tomēr līdz šim 
absolventu viedokļa apzināšanu īstenoja pamatā StP vadītāji. 2017. gadā RSU 
Absolventu asociācija sadarbībā ar RSU Studiju departamentu ir izstrādājusi vienotu 
absolventu anketu un 2018. gadā ir plānots izstrādāt anketas elektronisko versiju 
sadarbībā ar Informāciju un Tehnoloģiju departamentu.  

Vienu reizi gadā tiek veikta gan studiju kursu aptaujas datu analīze un gan studiju 
programmu aptaujas datu analīze. Rezultāti tiek izskatīti katedru sēdē, fakultāšu domēs, 
studiju kvalitātes padomēs un Dekānu padomē un apkopotā veidā atspoguļoti minētajā 
ikgadējā pārskatā. Līdz ar to studiju kursi ik gadu tiek aktualizēti atbilstoši studentu 
sniegtajam vērtējumam. Tāpat studentu pārstāvji tiek iesaistīti fakultāšu domēs, nodrošinot 
viņu viedokļa pārstāvniecību lēmumu pieņemšanas procesos. Kopumā RSU tiek praktizēta 
studentcentrēta izglītība, kas vairāk aprakstīta K10 3. nodaļā.  

Atgriezeniskā saite studējošajiem RSU Docētāju portālā tiek nodrošināta kopš 
2018. gada janvāra. Docētājiem un akadēmisko struktūrvienību vadītājiem divas reizes gadā 
(divu nedēļu laikā pēc aptaujas slēgšanas) ir iespēja publicēt atgriezenisko saiti studējošajiem 
par aptauju rezultātiem un pieņemtajiem lēmumiem studiju kursu pilnveidošanā. 
Atgriezenisko saiti ir iespējams publicēt, tiklīdz anketēšana ir noslēgusies. Anektēšanas sadaļa 
ir ar ierobežotu piekļuvi, pēc noklusējuma tiesības tiek piešķirtas docētājiem, katedras 
vadītājiem un tiem, kuriem piešķirtas tiesības uz kursu. Ir nodrošināta iespēja publicēt 
atgriezenisko saiti latviešu un angļu valodā, balstoties uz studiju kursa realizācijas valodu. 
Atgriezeniskās saites iespējamie statusi – “Nav iesniegta”, “Sagatavošanā”, “Publicēta”. 
Akadēmiskās struktūrvienības vadītājam ir nodrošināta funkcija publicēt docētāju sagatavoto 
atgriezenisko saiti. Docētājiem un akadēmiskās struktūrvienības vadītājiem ir pieejams 
priekšskatījums (Studiju kursa novērtēšanas anketu izvērtējums), kā publicēto atgriezenisko 
saiti redzēs studējošie. Publicētajā atgriezeniskajā saitē studējošie redz anketēšanas statistiku 
un docētāja vai akadēmiskās struktūrvienības vadītāja publicēto atgriezenisko saiti.  

Uz 2018. gada aprīli tika sniegta atgriezeniskā saite par 2017. gada rudens studiju kursu 
anketēšanas rezultātiem. 09.04.2018. sniegta atgriezeniskā saite par 34 % studiju kursu.  

Atgriezeniskās saites funkcija sniedz iespēju docētājiem sniegt atbildi uz studējošo 
studiju kursa novērtējuma anketām un studējošie var uzzināt par savas atgriezeniskās saites 
pielietojumu turpmāk. Studējošie ar atgriezenisko saiti var iepazīties Studējošo portālā, kur 
iespējams redzēt atgriezenisko saiti arī par iepriekšējo semestri. Atgriezeniskās saites 
nodrošināšanā iesaistīti Studiju departamenta Studiju programmu administrēšanas nodaļas 
(SD SPAN) darbinieks, aktivizējot aptaujas par StP, elektroniski informējot studējošos un StP 
vadītāju par aktīvajām StP aptaujām (norisinās pirms gala aptaujām). Savukārt Studiju 
programmas vadītājs un Studējošo pašpārvalde motivē studējošos aizpildīt aptaujas anketas. 
Pēc anketēšanas slēgšanas studiju programmas vadītājs analizē aptauju rezultātus un ziņo par 
aptauju rezultātiem SKP / FD, apkopojumu iesniedz dekānam un studiju virziena vadītājam, 
procesa gaitā SKP / FD iepazīstas ar aptauju rezultātiem un lemj par nepieciešamajām 
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izmaiņām StP īstenošanā. Pēc tam vienu reizi gadā Dekāns ziņo DP par aptauju rezultātiem 
un FD/SKP pieņemtajiem lēmumiem un nepieciešamajām izmaiņām StP īstenošanā. 

Studiju programmu izveides un pārskatīšanas process notiek kvalitatīvi un pārdomāti. 
Atgriezeniskā saite ar darba devējiem tiek nodrošināta atbilstoši noslēgtā pakalpojuma 

līgumam par Valsts policijas amatpersonu otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 
nodrošināšanu no 2017. līdz 2022. gadam (skat. 8.2.pielikumā): 

• 3.3.15. punkta ietvaros – līdz katra mēneša pēdējai darba dienai iesniedzot elektroniski 
uz norādīto e-pastu pārskatu par kārtējā mēneša studējošo apmeklējumu; 

• 3.3.16. punkta ietvaros – 10 (desmit) darba dienu laikā pēc katra semestra iesniedzot 
elektroniski uz norādīto e-pastu pārskatu par studējošo sekmību. 

Turklāt darba devējam tiek paredzēta iespēja piedalīties pārbaudījumu komisijās, 
pieaicinot nozaru speciālistus. 

 
3. Studējošo uzņemšanas prasību novērtējums. 

 
Uzņemšana RSU notiek, balstoties uz RSU Senāta apstiprinātiem attiecīgā studiju 

līmeņa uzņemšanas noteikumiem, kas ir paredzēti konkrētam akadēmiskajam gadam. Tāpat 
uzņemšana notiek un uzņemšanas noteikumi tiek izstrādāti saskaņā ārējiem tiesību 
normatīvajiem aktiem – Augstskolu likumu, Ministru kabineta 2006. gada 10. oktobra 
noteikumiem Nr. 846 “Noteikumi par prasībām, kritērijiem un kārtību uzņemšanai studiju 
programmās”, Ministru kabineta 2015. gada 29. septembra noteikumiem Nr. 543, “Noteikumi 
par svešvalodas centralizētā eksāmena vispārējās vidējās izglītības programmā aizstāšanu ar 
starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā”, kā arī citiem ārējiem tiesību 
normatīvajiem aktiem un RSU Satversmi. Uzņemšana vēlākos studiju posmos RSU notiek, 
pamatojoties uz Ministru kabineta 2004. gada 16. novembra noteikumiem Nr. 932 “Studiju 
uzsākšanas kārtība vēlākos studiju posmos” un Ministru kabineta 2012. gada 10. janvāra 
noteikumiem Nr. 36 “Iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju 
rezultātu atzīšanas noteikumi”, un citiem ārējiem tiesību normatīvajiem aktiem.  

RSU pastāv šādi uzņemšanas noteikumi katram studiju līmenim. Uzņemšanas 
noteikumi 1. līmeņa, bakalaura un profesionālajās studiju programmās (skat. 2. pielikumā),  

Ievērojot MK 2004. gada 16. novembra noteikumus Nr. 932 “Studiju uzsākšanas kārtība 
vēlākos studiju posmos” un MK 2012. gada 10. janvāra noteikumus Nr. 36 “Iepriekšējā 
izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu atzīšanas noteikumi”, RSU 
nodrošina taisnīgu iepriekšējās izglītības un profesionālās pieredzes atzīšanu, lai reflektants 
varētu pretendēt uz studijām vēlākos studiju posmos. Šis process tiek īstenots, ievērojot faktu, 
ka studenti ir mobili gan augstākās sistēmas ietvaros, gan starp izglītības sistēmām. 

Uzņemšanas noteikumos ir noteikta dokumentu iesniegšanas kārtība, to termiņi, 
konkursa norise, apelācijas un ar uzņemšanu saistītu lēmumu apstrīdēšana un pārsūdzēšana, 
kārtība, kā norisinās studiju līguma noslēgšana un imatrikulācija, ir noteiktas reflektanta un 
RSU tiesības un pienākumi. Uzņemšanas noteikumu pielikumos ir precīza informācija par 
katru studiju programmu, kurā ir plānota uzņemšana konkrētajā akadēmiskajā gadā, tai skaitā 
uzņemšanas prasības, iesniedzamie dokumentu u. c.  

Pēc Uzņemšanas noteikumu apstiprināšanas RSU Senātā tie tiek publiskoti RSU 
mājaslapā www.rsu.lv un ir apskatāmi ikvienam interesentam. RSU pārstāvji pastāvīgi 
rūpējas par to, lai RSU mājaslapā būtu pieejama aktuālā informācija par studiju programmām, 
turklāt pie katras studiju programmas tiek norādīti precīzi uzņemšanas atlases kritēriji. Tāpat 
RSU mājaslapā tiek publiskota informācija par valsts budžeta vietu pieejamību un no fizisko 
vai juridisko personu līdzekļiem finansēto studiju vietu pieejamību, kā arī informācija par 
uzņemšanas datumiem un kārtība, kādā ir iesniedzami dokumenti. Personas var saņemt 

http://intranet.rsu.lv/strukturvienibas/projekti/Akreditacija/Projekta%20dokumenti/2018_Akreditacija_PolicijasDarbs/www.rsu.lv
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konsultācijas par uzņemšanas procesu, tostarp uzņemšanas prasībām, uzņemšanas rezultātu 
apstrīdēšanu, reflektantu tiesībām un pienākumiem RSU Studentu servisā. Šī struktūrvienība 
pakalpojumus sniedz, izmantojot e-pastu, tālruni, kā arī tiekoties ar personām klātienē. Tāpat 
konsultācijas par uzņemšanas prasībām, piemēram, iestājpārbaudījumiem un to specifiku, 
sniedz studiju programmu vadītāji, tādējādi nodrošinot reflektantiem maksimālu informētību 
un sagatavotību uzņemšanai RSU. 

RSU nodrošina mērķim atbilstošas uzņemšanas procedūras, kas balstās uz iepriekš 
noteiktiem un publiskotiem uzņemšanas noteikumiem. RSU uzņemšanas politika, 
imatrikulācijas procedūras un kritēriji tiek īstenoti konsekventi, reflektanti tiek uzņemti, 
pamatojoties uz atklātu un vienlīdzīgu konkursu. RSU nodrošina vienlīdzīgu uzņemšanas 
procesu – visiem kandidātiem ir noteikti vienoti uzņemšanas noteikumi ar noteiktām un 
iepriekš zināmām prasībām, kas sakņojas attiecīgajos valstiska līmeņa nosacījumos un tiesību 
principos. Šādā veidā tiek nodrošinātas piemērotāko reflektantu tiesības apgūt viņu izvēlētās 
studiju programmas. RSU īsteno tās pienākumu pieņemt reflektantu iesniegtos dokumentus 
un lemt par to atbilstību šo uzņemšanas noteikumu pielikumos minētajām prasībām. Tāpat 
RSU izziņo uzņemšanas rezultātus atbilstīgi uzņemšanas noteikumos noteiktajam un organizē 
studiju līgumu noslēgšanu ar reflektantiem, kuri izturējuši konkursu. Pēc studiju līgumu 
noslēgšanas un noteikto reflektanta saistību izpildes RSU nodrošina šo reflektantu 
imatrikulāciju. 

Iegūstamā kvalifikācija ir noteikta studiju virzienu akreditācijas un studiju programmu 
licencēšanas dokumentos, studiju programmu un virzienu raksturojumos, uzņemšanas 
noteikumos un diplomos. 

Diplomu izsniegšanu RSU īsteno saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 202 
“Kārtība, kādā izsniedz valsts atzītus augstāko izglītību apliecinošus dokumentus”, kuros 
noteikti kritēriji un kārtība, kādā izsniedz valsts atzītus augstāko izglītību apliecinošus 
dokumentus par akreditētas studiju programmas apguvi, kā arī minēto dokumentu paraugus. 
Papildus RSU ir izstrādāta iekšējā kartība “Diplomu un to pielikumu sagatavošanas un 
izsniegšanas kārtība” un “RSU izsniegto diplomu tulkošanas, apliecināšanas u. c. 
dokumentu/informācijas angļu valodā sagatavošanas kārtība”. 

 
4. Novērtējums par studiju perioda, profesionālās pieredzes, iepriekš iegūtās formālās 
un neformālās izglītības atzīšanas procedūru studiju virziena ietvaros. 
 

Atzīšanas procedūru reglamentē: 
• ārējie normatīvie akti: 

1) Augstskolu likums – 59.2. un 59.3. pants;  
2) Ministru kabineta 2018. gada 14. augusta noteikumi Nr.505. “Ārpus formālās 

izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto kompetenču un iepriekšējā 
izglītībā sasniegtu studiju rezultātu atzīšanas noteikumi”; 

• iekšējie normatīvie akti:  
1) “Nolikums par iepriekšējā izglītībā vai profesionālā pieredzē sasniegto studiju 

rezultātu atzīšanu”, apstiprināts 20.10.2015. Senāta sēdē, protokols Nr. 1-
2/10.10.15. 

2) RSU rektora 17.02.2015. rīkojums Nr. 2-3/83 “Iepriekšējā izglītībā vai 
profesionālā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu atzīšanas kārtība”. 

Saskaņā ar MK 2018. gada 14. augusta noteikumiem Nr. 505 “Ārpus formālās izglītības 
apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto kompetenču un iepriekšējā izglītībā sasniegtu 
studiju rezultātu atzīšanas noteikumi” personai ir tiesības vērsties RSU ar iesniegumu par 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=242653&from=off
http://www.likumi.lv/doc.php?id=242653&from=off
http://www.likumi.lv/doc.php?id=242653&from=off
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ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto zināšanu, prasmju un 
kompetenču, kā arī iepriekšējā izglītībā sasniegto studiju rezultātu atzīšanu. 

Lēmumu par ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto 
zināšanu, prasmju un kompetenču, kā arī iepriekšējā izglītībā sasniegto studiju rezultātu 
atzīšanu pieņem augstskolas izveidota komisija. Tās tiesības, pienākumus, veidošanas 
nosacījumus ietver “Nolikums par iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtu 
studiju rezultātu atzīšanu Rīgas Stradiņa universitātē”. 

Lai tiktu sākta ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto 
zināšanu, prasmju un kompetenču atzīšana, komisijai jāiesniedz: iesniegums; dokumenti, kas 
apliecina ārpus formālās izglītības apgūtās vai profesionālajā pieredzē iegūtās zināšanas, 
prasmes un kompetences; bankas maksājuma uzdevums par veikto maksājumu.  

Komisija izvērtē personas ārpus formālās izglītības apgūtās vai profesionālajā pieredzē 
iegūtās zināšanas, prasmes un kompetences un, ja tās atbilst attiecīgajā studiju programmā 
sasniedzamajiem studiju rezultātiem, atzīst tās, kā arī piešķir attiecīgus kredītpunktus. 
Iesnieguma izskatīšana un lēmuma pieņemšana atbilstoši Augstskolu likuma 59.3. panta 
pirmajai daļai notiek četru mēnešu laikā kopš iesnieguma saņemšanas. 

Lai tiktu uzsākta iepriekšējā izglītībā sasniegto studiju rezultātu atzīšana, komisijai 
jāiesniedz: iesniegums; apliecība par augstskolā vai koledžā apgūtajiem studiju moduļiem vai 
studiju kursiem, ko persona apguvusi kā klausītājs; bankas maksājuma uzdevums par veikto 
maksājumu. Iesnieguma izskatīšana un lēmuma pieņemšana notiek Administratīvā procesa 
likumā noteiktajā termiņā, t. i., viena mēneša laikā kopš iesnieguma saņemšanas. 

Ar rektora rīkojumu ir noteikta “Iepriekšējā izglītībā vai profesionālā pieredzē sasniegtu 
studiju rezultātu atzīšanas kārtība”, RSU nosaka procedūru, kādā RSU tiek veikta dokumentu 
pieņemšana, ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto zināšanu, 
prasmju un kompetenču, kā arī iepriekšējā izglītībā sasniegto studiju rezultātu novērtēšana un 
atzīšana.  

RSU savu darbu ir veiksmīgi organizējusi ar vienu komisiju, nodrošinot attiecīgā 
eksperta piesaisti no attiecīgās izglītības tematiskās jomas. Šāda pieeja (viena komisija visām 
izglītības tematiskajām jomām) ir ļāvusi nodrošināt vienotu pieeju visā universitātē, netiek 
veidota atšķirīga interpretācija, nodrošinot personām arī vienādu attieksmi. 

Studiju virzienā “Iekšējā drošība un civilā aizsardzība” pagaidām neviens nav 
izmantojis iespēju rakstīt iesniegumu par ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā 
pieredzē iegūto zināšanu, prasmju un kompetenču, kā arī iepriekšējā izglītībā sasniegto 
studiju rezultātu atzīšanu. 

Kā profesionālajā pieredzē iegūto zināšanu, prasmju un kompetenču atzīšanas piemērs, 
var tikt minēta situācija, ka, iestājoties augstskolā X profesionālajā bakalaura programmā Y, 
pretendents lūdza, lai viņa profesionālajā pieredzē sasniegtie studiju rezultāti tiktu pielīdzināti 
studiju programmā paredzētajam studiju kursam “Prakse”. Lai profesionālajā pieredze 
sasniegtie studiju rezultāti tiktu atzīti, pretendents papildus iesniegumam iesniedza arī izziņas 
no darba vietām. Izziņās tika norādīts gan darba stāžs, gan detalizēti darba pienākumi. 
Komisijas sēdē, izskatot iesniegtos dokumentus, tika nozīmēts eksperts – attiecīgās jomas 
speciālists no augstskolas X puses – Atzinuma par profesionālajā pieredzē sasniegto studiju 
rezultātu atzīšanu sagatavošanai. Balstoties uz eksperta atzinumu par profesionālajā pieredzē 
sasniegto studiju rezultātu atzīšanu 20 kredītpunktu apmērā, tika sagatavots komisijas 
Lēmums par profesionālajā pieredzē sasniegto studiju rezultātu atzīšanu un ieskaitīšanu 
bakalaura programmas Y studiju kursā “Prakse”. 

 

http://www.rsu.lv/images/stories/dokumenti/studprocess/studiju_rezultatu_atzisanas_nolikums.pdf
http://www.rsu.lv/images/stories/dokumenti/studprocess/studiju_rezultatu_atzisanas_nolikums.pdf
http://www.rsu.lv/images/stories/dokumenti/studprocess/iesn-par-sasniegto-studiju-rezultatu-atzisanu.doc
http://www.rsu.lv/images/stories/dokumenti/studprocess/iesn-par-sasniegto-studiju-rezultatu-atzisanu.doc
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5. Studējošo sasniegumu un studiju rezultātu vērtēšanas sistēmas raksturojums un 
novērtējums, tajā skaitā novērtēšanas metožu un procedūru apraksts un novērtējums. 

 
Ārējie un iekšējie normatīvie akti, kuri regulē studējošo sasniegumus un studiju 

rezultātu novērtējumu: 
• Augstskolu likums; 
• Izglītības likums; 
• Studiju reglaments I (pieejams latviešu un angļu valodā); 
• Nolikums par kvalifikācijas darba, studējošā pētnieciskā darba, bakalaura darba un 

maģistra darba izstrādāšanu un aizstāvēšanu; 
• Procesa apraksts nr.6 “Studiju rezultātu novērtēšana un iesniegšana”. 
Studējošo sekmības analīze tiek veikta divas reizes akadēmiskajā gadā pēc studiju 

semestra beigām. Lai monitorētu studējošo sekmības rādītājus un kontrolētu atskaitīto studējošo 
skaitu, RSU ir izstrādājusi studējošo sekmības analīzes vadlīnijas (skat. 2. pielikumu), kas ir 
iekšējs dokuments. Sekmības monitoringa rezultātā tiek apzināti riski veiksmīgam studiju 
procesam un atskaitīšanas iemesliem, balstoties uz kuriem ir iespējams veikt preventīvas 
darbības. 

2016. gadā RSU tika veikts starptautisks studentcentrētas mācīšanās pieejas īstenošanas 
ārējs novērtējums, ko veica “Peer Assessment of Student centred Learning” (PASCL) 
novērtēšanas ekspertu grupa. PASCL ekspertu ziņojums par studentcentrētas mācīšanās 
pieejas īstenošanu RSU ir gan angļu, gan latviešu valodā. Tas bija ES līmeņa projekts, kuru 
virzīja Eiropas Studentu apvienība sadarbībā ar citām Eiropas augstākās izglītības 
organizācijām, savukārt ekspertu vizīti Rīgā iniciēja RSU Studējošo pašpārvalde. RSU ir 
viena no retajām augstākās izglītības institūcijām Eiropā, kas pieņēma institucionālu lēmumu 
iesaistīties un tika izvēlēta PASCL projekta ietvaros. 

Projekta nosacījums bija izvērtēšanā iekļaut dažas augstākās izglītības institūcijas 
struktūrvienības. RSU pirms vizītes gatavoja pašnovērtējuma ziņojumu, kur tika raksturota 
universitātes struktūra, darbības statistikas dati, lēmējinstitūcijas un tajās iesaistītie pārstāvji, 
studentu iesaiste satura un procesu īstenošanā un pilnveidē. Vizītes laikā Rīgā eksperti tikās ar 
RSU vadības, administratīvo struktūrvienību un Studējošo pašpārvaldes pārstāvjiem, kā arī ar 
studējošajiem, dekāniem un docētājiem. 

Ekspertu atzinumā RSU tika raksturota kā studentcentrēta augstskola, kas aktīvi iesaista 
studējošos studiju pilnveidē. Ziņojumā minētas arī rekomendācijas, kā turpmāk ieteicams 
sekmēt studējošo iesaisti studiju procesā un kopumā institucionāli pilnveidot studentcentrētas 
pieejas izpratni un īstenošanu visos līmeņos. RSU, ņemot vērā PASCL ekspertu rekomendācijas, 
ir: 

• ieviesusi kvalitātes monitoringa procesos un ņem vērā tās pilnveides aktivitātēs, 
piemēram, studējošo kvantitatīvās un kvalitatīvās atgriezeniskās saites sekmēšanā, 
studiju programmu kvalitātes indikatoru identificēšanā un izvērtēšanā; 

• uzlabojusi e-studiju vides funkcionalitāti; 
• aktualizējusi vērtēšanas pieeju, pārbaudījumu veidus un to saturu; 
• veicinājusi iekšējās komunikācijas efektivitāti un pastiprinājusi  sadarbību ar ārējiem 

partneriem, darba devējiem u. c. 
Balstoties uz pozitīvo RSU novērtējumu projektā, labās prakses piemēriem un uz 

sadarbību vērsto attieksmi, RSU tika izvēlēta par partneri pēctecīga projekta veidošanā. 
Studējošo sasniegumu un studiju rezultātu vērtēšanas kārtība ir iestrādāta katra studiju 

kursa aprakstā. Kursa pasniedzējs ir noteicējs sava pasniedzamā kursa vērtēšana sistēmai. Kā 
kritēriji kursa nokārtošanai tiek izvirzīti apmeklējums, dalība semināros, patstāvīgo darbu 
pildīšanā, aktīvā dalība diskusijās u. c. Students, pirms tiks uzsākts lasīt kurss, zina visus 

https://www.rsu.lv/sites/default/files/imce/Dokumenti/studijas/Studiju%20reglaments%20I.pdf
https://www.rsu.lv/sites/default/files/documents_en/Dokumentu%20sadala/Academic%20Regulations%20I.pdf
https://www.rsu.lv/sites/default/files/imce/Documents/pascl_report_rsu_2016.pdf
https://www.rsu.lv/sites/default/files/imce/Dokumenti/general/PASCL_zinojumsLV_2016.pdf
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vērtēšanas parametrus. Darbojoties RSU e-studiju vidē, no biroja puses, tiek sagatavoti 
pārbaudījumu vērtēšanas saraksti, kas tiek izsniegti pasniedzējiem studiju kursa noslēguma 
daļā. Pēc pārbaudījuma pieņemšanas, štata pasniedzējs personīgi, lietojot piekļuvi e-studijām 
vai nu pieaicinātie pasniedzēji ar fakultātes biroja personāla palīdzību savada gala vērtējums 
e-vidē, kura ir sasaistē ar studentu personīgajiem kontiem, kur katrs students personīgi redz 
savu mācību informāciju un vērtējumus.  

 
6. Studējošo sūdzību un priekšlikumu iesniegšanas un izskatīšanas novērtējums. 

 
Kārtība studējošo sūdzību un priekšlikumu iesniegšanai, izskatīšanai ir noteikta procesa 

aprakstā Nr. 31 “Sūdzību, apelācijas sūdzību, neatbilstību un priekšlikumu vadība”, prasības 
apelāciju iesniegšanai un izskatīšanai papildus ir noteiktas “Studiju reglamentā I”. Atbilstoši 
iekšējai kārtībai studējošie sūdzības var iesniegt Studentu servisā, Studējošo pašpārvaldē un 
Kvalitātes vadības un iekšējā audita daļā. Minētās struktūrvienības nodrošina sūdzību un 
priekšlikumu reģistrēšanu un nodošanu izskatīšanai atbildīgajai struktūrvienībai. Pēc 
sūdzības/priekšlikuma izvērtēšanas un korektīvo darbību veikšanas sūdzības iesniedzējs tiek 
rakstiski informēts par izskatīšanas rezultātiem un veiktajām darbībām. Reizi gadā tiek 
apkopota informācija par visām saņemtajām sūdzībām/priekšlikumiem un rezultāti tiek 
iekļauti Pārskatā par kvalitātes vadības sistēmu, un informācija tiek ņemta vērā, veicot RSU 
risku novērtēšanu. Informācija par iespējām iesniegt sūdzības vai priekšlikumus studējošajiem 
ir pieejama RSU mājaslapā latviešu un angļu valodā un Studējošo portālā.  

Studējošie Studentu servisā var iesniegt sūdzības, neatbilstības, priekšlikumus, kā arī 
apelācijas sūdzības. Šos visus pieteikumus studējošais var iesniegt klātienē, elektroniski, sūtot 
tos no sava RSU studējošā e-pasta uz Studentu servisa e-pastu. Pieteikumus var iesniegt arī, 
sūtot tos pa pastu. Sūdzību, neatbilstību vai priekšlikumu pieteikumu studējošais drīkst 
iesniegt anonīmi. Apelācijas sūdzībās studējošajam ir sevi jāidentificē, jo citādi nav iespējams 
noteikt, kuras personas un kurš pārbaudījums ir jāpārvērtē.  

Visas sūdzības, priekšlikumi, neatbilstības, apelācijas sūdzības ir adresējamas noteiktas 
struktūrvienības vadītājam. Visu neskaidrību gadījumā studējošais var vērsties Studentu 
servisā, kur viņam sniegs atbildes uz neskaidrajiem jautājumiem, kā arī nepieciešamības 
gadījumā konsultēs par to, kā ir jāaizpilda sūdzību, priekšlikumu, neatbilstību, apelācijas 
sūdzību veidlapas. Studentu servisa darbinieks konsultē, neiejaucoties iesniedzamā 
dokumenta saturā, neietekmējot studējošā domas. Piemēram, apelācijas sūdzību gadījumā 
Studentu servisa darbinieks noskaidro, par kādu pārbaudījumu tiek rakstīta apelācija, kura 
pārbaudījuma rakstīšanas reize ir bijusi, jo no tā ir atkarīgs apelācijas sūdzības adresāts, kādā 
studiju kursā tika rakstīts pārbaudījums, kurš bija pārbaudījuma vadītājs. Studentu servisa 
darbinieks, saņemot pieteikumu pārbauda, vai tajā ir norādīti visi nepieciešamie rekvizīti, 
nepieciešamības gadījumā, lūdzot pieteikumu papildināt. Šādas konsultācijas studējošajiem 
tiek sniegtas arī sūdzību, priekšlikumu un neatbilstību pieteikumu iesniegšanas gadījumos.  

Pēc pieteikumu saņemšanas Studentu servisa darbinieks pārliecinās, vai pieteikumā ir 
norādīts pareizs adresāts, tad reģistrē pieteikumu Dokumentu vadības sistēmā, nododot to 
tālākai izskatīšanai kompetentajai struktūrvienībai. Izskatot apelācijas, studējošais tiek 
pieaicināts sniegt savu viedokli par apelācijas sūdzības saturā izklāstīto. Apelācijas 
izskatīšanas lēmums tiek paziņots studējošajam. Ja lēmums studējošo neapmierina, 
studējošais šo lēmumu var apstrīdēt augstākai instancei.  

2018. gadā ir saņemtas vairākas anonīmas sūdzības, kurās netiek norādīta informācija, 
kas šo personu varētu identificēt. Lai studējošais paliktu anonīms, bet tajā pašā laikā lai viņam 
būtu iespēja saņemt sūdzības izskatīšanas komisijas lēmumu, studējošais drīkst lēmumu 
saņemt elektroniski, norādot savu privāto e-pastu. 

https://www.rsu.lv/ierosinajumi-un-sudzibas-studentiem
https://www.rsu.lv/en/complaints-recommendations-students
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Lai gan sūdzību izskatīšana RSU darbojas veiksmīgi, maksimāli ievērojot studējošo 
tiesības, intereses un pienākumus, tomēr ir novērojamas lietas, kas būtu uzlabojamas. 
Piemēram, kad studējošais iesniedz anonīmu sūdzību un studējošajam uz anonīmo e-pastu no 
kompetentās struktūrvienības tiek nosūtīta informācija par lietas izskatīšanu, persona tiek 
aicināta ierasties un piedalīties lietas izskatīšanas sēdē. Šādās ziņās e-pasta sūtītājam būtu 
jānorāda, ka studējošajam ir tiesības ierasties lietas izskatīšanas sēdē, bet tas nav pienākums, 
jo ierašanās gadījumā studējošais tiks identificēts. 

Esošā sūdzību, apelācijas sūdzību, neatbilstību un priekšlikumu iesniegšanas, 
reģistrēšanas un izskatīšanas kārtība ir spēkā no 2018. gada 4. aprīļa. Iepriekšējā kārtība tika 
pārskatīta un veikti uzlabojumi. Jaunā kārtība ir vērtējama kā efektīva, jo jau pirmajos mēnešos 
ir palielinājies reģistrēto sūdzību skaits, kas norāda uz to, ka jaunā sistēma ir ērta un visiem 
saprotama. 

 

 
3. attēls. RSU kopējais reģistrēto sūdzību un apelācijas sūdzību skaits  

2016. gadā, 2017. gadā un 2018. gada pirmajā pusgadā.  
7. Novērtējums par akadēmiskā godīguma principu ievērošanu studiju procesā. 
 

RSU ir izstrādāts RSU ētikas kodekss un izveidota Ētikas komiteja, kas izskata 
pārkāpumus un strīdu gadījumus, balstoties uz iesniegumu pamata. Lai veicinātu akadēmiskā 
godīguma ievērošanu un atvieglotu docētājiem studējošo darbu pārbaudi, RSU ir iegādājusies 
satura oriģinalitātes kontroles rīku “Turnitin”, kas ir integrēts RSU e-studiju vietnē, kā arī 
organizējusi vairākas praktiskās mācības docētājiem par šī rīka izmantošanu. Pašlaik 
akadēmiskā godīguma pārkāpumi primāri tiek izskatīti decentralizēti fakultāšu, studiju 
programmu un studiju kursu līmenī. Lai veicinātu vienotas pieejas īstenošanu akadēmiskā 
godīguma pārkāpumu definēšanā, konstatēšanā, izskatīšanā un sodu piemērošanā visā 
universitātē, RSU ir izstrādājusi akadēmiskā godīguma kultūras un tās principu ievērošanas 
ietvara izveides un īstenošanas plānu. Šī iniciatīva ir ietverta IZM Specifiskā atbalsta mērķa 
8.2.3. “Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijās” projekta pieteikumā. 
Atbalsta sistēmas izveides ietvaros galvenās plānotās aktivitātes ir: 

• prevencijas veicināšana. Paredzēts preventīvi veicināt ētikas un akadēmiskā 
godīguma principu ievērošanu, veidojot tiešsaistes mācību kursus e-studijās, klātienes 
mācības un diskusijas universitātē, izglītojošus pašmācības materiālus, pašpārbaudes 
testus. Darbības aktivitātei izvirzītas trīs galvenās mērķgrupas: studējošie, docētāji un 
zinātnes personāls, papildus plānots veicināt administrācijas kompetenci par ētikas un 
akadēmiskā godīguma principiem; 

• iekšējās sistēmas pilnveide. Paredzēts izstrādāt un pilnveidot RSU iekšējos 
normatīvos aktus, kas ļaus juridiski sakārtot ētikas un akadēmiskā godīguma vienotu 
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principu definēšanu un ieviešanu studējošajiem, docētājiem un zinātnes personālam. 
Iekšējos normatīvajos aktos paredzēts definēt pārkāpumu veidus, izstrādāt pārkāpumu 
izskatīšanas procesus un kārtību, kā arī noteikt piemērojamos soda mērus atbilstoši 
pārkāpumu veidam un situācijai, tā veicinot caurspīdīgumu un konsekvenci lēmumu 
pieņemšanā. Plānots izveidot jaunu centralizētu komisiju, kas līdzdarbotos iekšējās 
sistēmas sakārtošanā, izstrādājot un aprobējot procedūras un normatīvo regulējumu 
tā, lai tas būtu pielāgots visu universitātes studējošo akadēmiskā godīguma 
pārkāpumu izskatīšanai un vienotā komisija spētu pieņemt katrai situācijai atbilstošu 
lēmumu, ievērojot vienotu pieeju un sistēmu visu fakultāšu studējošajiem, nodrošinot 
lēmumu samērīgumu, atbilstību iekšējam normatīvajam regulējumam un 
konsekvenci. Šīs darbības ieviešanai un īstenošanai projektā paredzēts piesaistīt 
pārmaiņu aģentu. 

Kvalitatīvas ētikas un akadēmiskā godīguma sistēmas ieviešanai paredzēts piesaistīt 
kompetentu un pieredzējušu ārējo ekspertu par konsultantu gan vienoto principu definēšanā 
un normatīvā regulējuma sakārtošanā, gan prevencijas mehānismu ieviešanā. 

Lai veicinātu ētikas un akadēmiskā godīguma pamatprincipu saskaņotību un to 
ievērošanu Latvijā, šī virziena ietvaros paredzēta sadarbība starp vairākām Latvijas AII, 
paredzot projektā intelektuālu sadarbību principu veidošanā un materiālu izstrādē, izstrādāto 
resursu koplietošanu ar citām AII (e-studiju kursi, mācību materiāli), kā arī turpmāku 
sadarbību ētikas un akadēmiskā godīguma veicināšanā un problēmjautājumu risināšanā valsts 
mērogā. Pašlaik RSU ir parakstījusi sadarbības memorandu ar Latvijas Universitāti un Rīgas 
Tehnisko universitāti, kā arī citas augstākās izglītības iestādes ir piekritušas sadarbībai, lai 
savstarpēji vienotos par vienotiem akadēmiskā godīguma pamatprincipiem, kā arī šo 
jautājumu aktualizētu valsts mērogā. 

Kopumā studiju procesā tiek sekmīgi ievēroti akadēmiskā godīguma principi. 
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K3. Iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas efektivitāte. 
 

1. Iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas efektivitātes novērtējums studiju virziena 
ietvaros un indikatori studiju virziena mērķu sasniegšanai un uzdevumu īstenošanai. 
 

Iekšējās kvalitātes sistēmas ieviešanā un īstenošanā tiek piemērots Deminga cikls: 
Plāno – Dari – Pārbaudi – Rīkojies (skat. 4. attēlu). 

 

 
4. attēls. Iekšējās kvalitātes sistēmas ieviešanas un īstenošanas shēma 
 

Kopumā RSU darbības uzraudzība tiek nodrošināta, veicot daudz darbību, kuras ir 
integrētas ikdienas aktivitātēs, piemēram, apstiprināšana, saskaņošana, darba kvalitātes 
izvērtēšana, pienākumu un atbildības dalīšana u. tml. Tajā pašā laikā ir ieviesti mērķtiecīgi 
kontroles pasākumi, kas tiek īstenoti dažādos laika posmos visa gada garumā. 

Prasības studiju procesa plānošanai, uzraudzībai un kvalitātes kontrolei RSU nosaka 
procesa apraksts Nr. 35 “Studiju procesa organizēšana”. Prasības studiju rezultātu – zināšanu, 
prasmju, kompetences noteikšanai un novērtēšanai iekļautas procesa aprakstā Nr. 6 “Studiju 
rezultātu novērtēšana un iesniegšana” un “Studiju reglamentā I”.  

Lai nodrošinātu studiju kvalitātes uzraudzību, reizi gadā tiek veikts studiju virzienu 
pašnovērtējums, kas ietver SVID analīzi. 2016. gadā tika apstiprināti studiju programmu 
kvalitātes indikatori. Studiju programmu vadītāji atbilstoši “Kārtībai, kādā veic studiju 
programmu kvalitātes indikatoru vērtēšanu” katru gadu apkopo un izvērtē studiju programmu 
kvalitātes indikatorus. Rezultātus iekļauj studiju programmu raksturojumos. Notiek arī ar 
studijām saistītu datu analīze, tostarp sekmības analīze, studiju kursu aptauju rezultātu 
analīze, hospitēšanas rezultātu analīze u. c. pasākumi. 
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Lai nodrošinātu universitātē notiekošo procesu uzraudzību, reizi gadā tiek veikta 
procesu kvalitātes kritēriju izpildes analīze. Piemēram, procesa aprakstā Nr. 6 “Studiju 
rezultātu novērtēšana un iesniegšana” viens no kritērijiem ir: “Studējošo sūdzību skaits par 
vērtējumu ievadi samazinās par 5 %, salīdzinot ar iepriekšējo akadēmisko gadu”. Rezultāti 
tiek ziņoti vadības sanāksmē – Rektorātā, kurā tiek pieņemti lēmumi turpmākai rīcībai.  

Esošā sistēma nodrošina vispusīgu studiju kvalitātes uzraudzību ar kontroles 
pasākumiem visa gada garumā.  

 

 
5. attēls. Iekšējās kvalitātes uzraudzības pasākumi. 

 
Atbilstoši veiktajiem kvalitātes uzraudzības pasākumu rezultātiem tiek pārskatīta studiju 

kvalitāte un veikti pasākumi tās pilnveidei.  
 
2. Iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas īstenošana studiju virziena ietvaros 
atbilstoši Standartiem un vadlīnijām kvalitātes nodrošināšanai Eiropas augstākās 
izglītības telpā (European Standards and Guidelines – ESG). 

 
2. tabula. Studiju programmas atbilstība Standartu un vadlīniju kvalitātes nodrošināšanai 
Eiropas augstākās izglītības telpā (ESG) 1. daļai 

Standarti un vadlīnijas 
kvalitātes nodrošināšanai 

Eiropas augstākās izglītības 
telpā (ESG) 1. daļa 

Kā studiju programmas ietvaros tiks nodrošināta  
ESG ievērošana 

1.1.  Kvalitātes nodrošināšanas 
politika 

RSU Kvalitātes politika ir pieejama mājaslapā latviešu un angļu 
valodā un raksturota arī augstskolas apraksta 3. punktā. 

1.2.  Programmu izstrāde un 
apstiprināšana 

RSU ir noteikta kārtība studiju programmu izstrādei, iekšējai 
apstiprināšanai, to darbības uzraudzībai un periodiskai 

https://www.rsu.lv/par-rsu/strategija-dokumenti
https://www.rsu.lv/en/about-us/strategy
https://www.rsu.lv/en/about-us/strategy
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Standarti un vadlīnijas 
kvalitātes nodrošināšanai 

Eiropas augstākās izglītības 
telpā (ESG) 1. daļa 

Kā studiju programmas ietvaros tiks nodrošināta  
ESG ievērošana 

pārbaudei. Vairāk informācijas K2 2. punktā. 
1.3.  Studentcentrēta 

mācīšanās, pasniegšana un 
novērtēšana 

RSU tiek īstenota studentcentrēta mācīšanās, skat. K2 5. punktu. 
  

1.4.  Studentu imatrikulācija, 
studiju gaita, kvalifikāciju 
atzīšana un sertifikācija 

Uzņemšana RSU notiek, balstoties uz RSU Senāta 
apstiprinātiem attiecīgā studiju līmeņa uzņemšanas 
noteikumiem, kas ir paredzēti konkrētam akadēmiskajam 
gadam. Vairāk informācijas K2 3. punktā. 

1.5.  Mācībspēki Studiju procesa nodrošināšanā tiek piesaistīti docētāji ar 
atbilstošu akadēmisko kvalifikāciju un kompetenci nozarē. 
Praktiski visi docētāji pārstāv nozares darba devēju institūcijas, 
kas veicina teorijas un prakses saliedētību, tādējādi sekmējot 
studiju programmas mērķu un studiju rezultātu īstenošanu. 
Informācija par docētājiem pieejama K4 6. punktā un 10., 
15. pielikumā. 

1.6. Mācību resursi un atbalsts 
studentiem 

Studiju kursu aprakstu izstrādāšana, aktualizēšana un 
izmantošana notiek pasniedzēju, katedras un Studiju 
departamenta mērķtiecīgā sadarbībā. Katru akadēmisko gadu 
studiju kursa vadītājs pārskata un papildina sava studiju kursa 
aprakstu Studiju kursu reģistrā RSU intranetā. Studiju kursa 
satura izmaiņas saskaņo katedrā, kas pārrauga attiecīgā studiju 
kursa īstenošanu. 
Studiju kursa saturu pārskata RSU Studiju departamenta 
speciālists, nepieciešamības gadījumā nododot to atpakaļ kursa 
vadītājam korekciju veikšanai. Ja kursa aprakstā korekcijas nav 
nepieciešamas, tas tiek publicēts RSU Studējošo portālā. Saite 
uz kursa aprakstu ir pieejama arī studiju kursam atbilstošajā e-
studiju kursā. 
Visu studiju kursu aprakstu pārskatīšanai katedru vadītāji un 
atbalsta personāls var sekot Studiju kursu reģistrā, kurā redzami 
katra katedras realizētā studiju kursa aktuālie statusi. 
Kopumā RSU resursu nodrošinājums ir atbilstīgs studiju 
procesa īstenošanas vajadzībām, integrējot gan nozarei aktuālu 
saturu, gan mūsdienīgus risinājumus tā apguvei. Vairāk 
informācijas K4 nodaļā.  

1.7. Informācijas vadība Informācija par reflektantiem tiek ievadīta uzņemšanas sistēmā, 
vēlāk dati par studējošajiem tiek pārnesti uz studējošo 
informācijas sistēmu (SIS). Kārtība, kādā tiek nodrošināta 
studiju procesa organizēšanai nepieciešamā informācija par 
studējošajiem, ir noteikta pēc procesa apraksta Nr. 42 
“Studējošo uzskaite”. 
Studējošo portālā ir pieejama informācija par savām finansēm, 
stipendiju, studiju maksu, redzamas atzīmes, personīgie dati 
u. tml. 
E-studijās studējošajiem ir pieejama visa nepieciešamā 
informācija studijām – lekciju un nodarbību grafiki, studiju 
kursu apraksti, studiju materiāli u. tml. 
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Kā studiju programmas ietvaros tiks nodrošināta  
ESG ievērošana 

Fakultātes un katedras reizi gadā veic studējošo sekmības 
analīzi – rezultāti par katru fakultāti tiek izskatīti Dekānu 
padomē. 
Atbilstoši RSU noteiktajai kārtībai – procesa aprakstam Nr. 22 
“Aptaujas” – studējošie par katru studiju kursu aizpilda aptaujas 
anketu un, noslēdzoties studijām, veic novērtējumu par studiju 
programmu kopumā, aizpildot aptauju par studiju programmu. 
Vienu reizi gadā tiek veikta gan studiju kursu, gan studiju 
programmu aptaujas datu analīze. Rezultāti tiek izskatīti katedru 
sēdēs, fakultāšu domēs un Dekānu padomē.  
RSU galvenie darbības rādītāji, studentu kontingenta profils, 
studentu studiju gaitas, sekmju un atbiruma rādītāji, studentu 
apmierinātība ar programmu, pieejamie mācību līdzekļi un 
atbalsts studējošajiem un absolventu karjeras gaitas tiek regulāri 
apzinātas, apspriestas iekšējās koleģiālajās institūcijās, kur tiek 
arī plānota un īstenota tālākā darbība studiju kvalitātes līmeņa 
celšanai. 

1.8. Sabiedrības informēšana RSU mājaslapā www.rsu.lv regulāri tiek publicēta objektīva un 
aktuāla informācija latviešu un angļu valodā par universitātes 
piedāvātajām visa līmeņa studiju programmām, pētniecības un 
sadarbības projektiem, aktualitātēm, kas norisinās RSU. Lai 
efektīvāk sasniegtu savu mērķauditoriju, papildus mājaslapai 
RSU izmanto daudz citu komunikācijas kanālu, tostarp sociālos 
tīklus un plašsaziņas līdzekļus. Liela nozīme ir tiešai un 
regulārai komunikācijai ar stratēģiski nozīmīgajām 
ieinteresētajām pusēm (skolēniem, skolotājiem, sadarbības 
partneriem). RSU pārstāvji aktīvi iesaistās nozares profesionālo 
organizāciju darbā, normatīvo aktu izstrādē, daloties RSU 
pieredzē un sniedzot nozīmīgu ieguldījumu augstākās izglītības 
nozares ilgtspējīgā attīstībā. Universitāte organizē daudz 
pasākumu, kuros sniedz informāciju par studiju programmām, 
piemēram, Atvērto durvju diena, Karjeras iespēju dienas, 
piedalās izstādē “Skola”, Latvijas skolās organizētajos karjeras 
pasākumos. Universitāte īsteno vēstnešu programmu, kurā RSU 
studējošie apmeklē Latvijas skolas un skaidro skolēniem 
augstākās izglītības nozīmi karjeras veidošanā.   

1.9. Programmu apsekošana un 
regulāra pārbaude 

StP pārraudzīšana raksturota K2 nodaļā 1. punktā, parādīta 
5. attēlā “Iekšējās kvalitātes uzraudzības pasākumi”. 
Saskaņā 14.07.2015. MK noteikumu Nr. 407 “Augstskolu, 
koledžu un studiju virzienu akreditācijas noteikumi” 66. pantu 
katru gadu pēc akreditācijas tiek gatavots pārskats par veiktajām 
darbībām studiju virziena pilnveidei, kas tiek publicēts RSU 
mājaslapā. Vairāk informācijas K10 1. punktā. 
Lai pilnveidotu studiju procesu un saturu atbilstoši 
studējošo vajadzībām, studējošajiem regulāri tiek lūgts 
sniegt atgriezenisko saiti. Katra studiju kursa beigās RSU 
e-vidē studenti aizpilda novērtējuma anketu, kurā ir iespēja 
izteikt viedokli un ierosinājumus gan par studiju kursa 

http://www.rsu.lv/
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saturu, gan tā realizācijas metodēm, gan pasniedzēju 
kompetencēm un darba stilu. Iegūtie rezultāti ir pieejami 
studiju kursu vadītājiem, kā arī tie tiek analizēti un izvērtēti 
studiju kvalitātes padomēs un citās koleģiālajās 
lēmējinstitūcijās. Atbilstoši saņemtajai atgriezeniskajai 
saitei tiek veikti uzlabojumi studiju kursos un studiju 
programmā. Papildus studējošo pārstāvji ir iekļauti 
iesaistītās lēmējinstitūcijās, kur viņiem ir iespēja pārstāvēt 
studējošo viedokli un rosināt izmaiņas studiju formas, 
satura, vides, inovāciju u. c. studējošajiem saistošos 
jautājumos. Vairāk informācijas 2. nodaļā. 
Studiju procesa organizēšana tiek vērtēta iekšējos auditos, ko 
veic gan iekšējie sistēmas un kvalitātes auditori, gan neatkarīgie 
ārējie eksperti. 
RSU ir noteikti vairāki mērķtiecīgi uzraudzības pasākumi, kas 
veicina studiju programmu kvalitātes kontroli un pilnveidi. 
Piemēram, reizi gadā tiek veikta procesu kvalitātes kritēriju 
analīze, kas palīdz identificēt potenciālos riskus procesu 
īstenošanā un nepieciešamos uzlabojumus RSU darbībā, tostarp 
studiju programmu īstenošanā; reizi gadā tiek veikta studiju 
programmu kvalitātes kritēriju analīze, lai pārliecinātos, ka 
studijas tiek organizētas atbilstoši RSU noteiktajām procedūrām 
un studējošo prasībām, kā arī lai identificētu vājās vietas un 
nepieciešamos uzlabojumus studiju procesā; reizi gadā tiek 
veikta risku identificēšana un novērtēšana, kas ietver SVID 
analīzi. RSU darbības risku novērtējums palīdz kontrolēt tos 
riskus, kas ietekmē un ir būtiski RSU stratēģisko mērķu 
sasniegšanā. 

1.10. Cikliska ārējā kvalitātes 
nodrošināšana 

Šī ir jauna studiju programma, un tiek virzīta uz akreditāciju 
pirmo reizi, līdz ar to vēl nav ārēji novērtēta. 

 
K4. Studiju virziena resursi un nodrošinājums.  
 
1. Finanšu nodrošinājums. 

 
Tā kā StV “Iekšējā drošība un civilā aizsardzība” tiek īstenots Juridiskajā fakultātē, kas 

īsteno arī StV “Tiesību zinātne”, finanšu jautājumi apskatāmi kopējā kontekstā.  
 
1.1. Novērtējums par studiju virziena finanšu resursu nodrošinājumu izvirzīto mērķu 
sasniegšanai un finanšu plānošanas mehānismu. 

 
RSU finansējuma apjoms pēdējos gados bijis stabils un ir apmēram viens miljons eiro 

gadā. Finansējuma avots ir noslēgtie līgumi ar fiziskām un juridiskām personām par studiju 
programmu apguvi. Pirms katra akadēmiskā gada, ņemot vērā plānoto uzņemšanu, tiek 
sagatavota tāme par pieejamo finansējuma apjomu un tā plānoto izlietojumu. Katras fakultātes 
dekāns ik mēnesi saņem atskaiti par faktiskajiem izdevumiem fakultātē.  
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Uzsākot jaunu akadēmisko gadu, Juridiskā fakultāte sagatavo fakultātes kopējo 
akadēmiskā gada tāmi, kurā norādīts plānotais studentu skaits un ieņēmumu prognoze. Kā arī 
šo ieņēmumu izlietojums: slodžu un atlīdzības plānojums, aktuālo izdevumu plāns, jaunu 
iniciatīvu finansējums un pamatlīdzekļu iegādes plāns. Plānojot aktuālā gada izdevumus, 
fakultāte vadās pēc RSU noteiktajiem ilgtermiņa stratēģiskajiem mērķiem, iekļaujot tāmē 
nepieciešamos ilgtermiņa ieguldījumus attīstībai. Fakultātes ikgadējā tāme tiek iestrādāta 
kopējā RSU budžetā, kas tiek apstiprināts RSU Senātā.  

Fakultātes tiek regulāri informētas par sava budžeta izpildi. Pamatojoties uz budžeta 
izpildes atskaitēm, fakultāte var pieņemt operatīvus lēmumus par atsevišķu izdevumu pozīciju 
pārskatīšanu kopējā finansējuma ietvaros.   

Veidojot jaunu studiju programmu, RSU iekšējā kārtība paredz jaunās studiju 
programmas tāmes sagatavošanu, kurā detalizēti tiek atainoti visi iesaistītie resursi katram 
studiju kursam. Tiek uzskaitīts katra studiju kursa realizācijai nepieciešamais darba apjoms, 
iesaistīto pasniedzēju akadēmiskais grāds un attiecīgā samaksa, katedras materiāli tehniskā 
nodrošinājuma izmantošana, specifisku materiālu iegāde, kā arī prakses izmaksas, ja tādas ir. 
Papildus tiešajām izmaksām lekciju un nodarbību realizācijai, studiju programmai ir jānosedz 
infrastruktūras uzturēšanas izdevumi (telpas, IT risinājumi) un citi RSU kopējie resursi, ko 
izmanto studiju programmā (Studentu serviss, Bibliotēka, studiju procesa organizēšana, 
dotācija studējošo pašpārvaldei un citas atbalsta un administratīvās funkcijas). Veicot šo pilno 
pašizmaksas aprēķinu, tiek noteikta studiju maksa un minimālais studējošo skaits attiecīgajā 
studiju programmā.    
 
3. tabula. RSU kopējais finansējuma apjoms JF pēdējos četros akadēmiskajos gados 
Akadēmiskais 
gads 

2014./2015. 
(fakts) 

2015./2016.  
(fakts) 

2016./2017.  
(fakts) 

2017./2018.  
(fakts) 

Finansējums, EUR 1 036 023 1 002 700 997 586 1 003 793 
 
2017./2018. akadēmiskajā gadā studiju virziena īpatsvars Juridiskajā fakultātē bija 

nepilni 4 %, jo programma ir jauna. Tuvāko četru gadu laikā ir plānots palielināt šī studiju 
virziena īpatsvaru līdz 15 %.  

 
1.2. Studiju vietas izmaksas uz vienu studējošo un to novērtējums. 
 
4. tabula. Vidējais finansējuma apjoms JF uz vienu studentu pēdējos četros akadēmiskajos 
gados 
Akadēmiskais gads 2014./2015. 

(fakts) 
2015./2016.  

(fakts) 
2016./2017.  

(fakts) 
2017./2018.  

(fakts) 
Vidējais finansējuma apjoms 
uz 1 studentu, EUR 

1 086 1 047 1 158 1 163 

 
Finansējuma apjoms uz vienu studējošo ir mazāks nekā LR Izglītības ministrijas 

noteiktais studiju vietas bāzes finansējums, jo: 
• samērā liels studentu skaita īpatsvars studē nepilnā laikā, kas ļauj izmantot efektīvi 

RSU infrastruktūru brīvdienās un vakaros, nepalielinot kopējās izmaksas, tā uzlabojot 
augstskolas infrastruktūras uzturēšanas izmaksu efektivitāti uz vienu studējošo; 

• studiju programmu realizācijā plaši tiek pārstāvēti nozares eksperti, kuru atlīdzības 
līmenis ir zemāks nekā profesoru un asociēto profesoru atlīdzība; 
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• veiksmīga studentu plūsmas organizācija (apvienotas lekcijas u. tml.) nodrošina 
efektīvu akadēmiskā personāla resursu izmantošanu. 

Juridiskās fakultātes tāmē lielākais izmaksu īpatsvars (apmēram 60 %) ir akadēmiskā 
personāla atlīdzība. Fakultātes tāmē iekļautas izmaksas katedru atbalsta personālam, 
darbinieku komandējumu izmaksas, datortehnikas un biroja tehnikas uzturēšanas izmaksas, 
biroja preces, mācību materiāli, periodika, literatūra. Kā arī infrastruktūras atskaitījumi darba 
un mācību telpu nodrošināšanai, RSU infrastruktūras (tostarp IT risinājumi, auditoriju 
aprīkojums, Bibliotēka ar literatūras krājumiem un elektroniskajām datubāzēm) izmantošanai 
un RSU attīstības projektiem. 

Papildus fakultātes pamatbudžetam fakultātes darbinieki izmanto RSU Erasmus 
finansējumu starptautiskās sadarbības stiprināšanai, kā arī iesaistās zinātnisko projektu 
realizācijā, kur pieejams papildu finansējums saskaņā ar projektu tāmēm. 

Studiju vietas izmaksas uz vienu studējošo studiju virzienam ir no 950 līdz 1200 EUR 
gadā atkarībā no tā, vai programma ir pilna vai nepilna laika, un no studējošo skaita. Pašlaik 
studenti studē nepilna laika programmā. 
 
1.3. Novērtējums par izmaksu procentuālo sadalījumu studiju virziena ietvaros. 

 
Ņemot vērā neklātienes studentu īpatsvaru un plašo nozares ekspertu piesaisti 

akadēmiskajam darbam, izmaksu struktūra JF studiju procesam ir viena no visefektīvākajām 
RSU. 
 
5. tabula. Izmaksu struktūra JF 

Izdevumu grupa Doktora 
StP 

Akadēmiskā StP Profesionālā StP 
Kopā 

Bakalaurs Maģistrs Bakalaurs Maģistrs 
Atlīdzība (studiju 
procesa 
realizācijai, 
Studiju pārvaldes 
atbalsts) 

48 % 80 % 79 % 78 % 71 % 73 % 

Citas izmaksas 
studiju 
programmas 
realizācijai 

8 % 1 % 1 % 1 % 1% 1 % 

Stipendijas 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 
Nolietojums 
katedru rīcībā 
esošajiem 
specifiskajiem 
pamatlīdzekļiem 

1 % 1 % 0 % 1 % 1 % 1 % 

Bibliotēkas, 
Zinātnes 
infrastruktūras, 
attīstības, ēku 
uzturēšanas, IT 
infrastruktūras 
u. c. atbalsta 
funkciju un 
administratīvās 

42 % 18 % 20 % 20 % 28 % 25 % 
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Izdevumu grupa Doktora 
StP 

Akadēmiskā StP Profesionālā StP 
Kopā 

Bakalaurs Maģistrs Bakalaurs Maģistrs 
izmaksas 
Kopā 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 
 

Tas ļāva Juridiskajai fakultātei piedalīties un uzvarēt Valsts policijas izsludinātajā 
konkursā par valsts policijas amatpersonu 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības 
nodrošināšanu. Tādējādi tiek nodrošināts pietiekami liels studējošo skaits un finansējums līdz 
2022. gadam. 

Lai gan studējošo skaits patlaban faktiski ir mazāks nekā paredzēts līgumā ar Valsts 
policiju, fakultātes kopējie finanšu resursi ir pietiekami, lai nodrošinātu līdzekļus studiju 
virziena tālākai attīstībai un jaunu studējošo piesaisti par fizisko personu līdzekļiem. 

Studiju procesa nodrošināšanai studiju programmām ir iespējas izmantot visu RSU 
infrastruktūru, kas iekļauj moderni aprīkotas auditorijas, IT risinājumus, bibliotēkas 
pakalpojumus. Ilgtermiņā Juridiskajā fakultātē ir plānots veikt ieguldījumus specifiska 
aprīkojuma iegādei un telpu iekārtošanai, kas ļautu šim studiju virzienam veidot praktiskajai 
darbībai pietuvinātas simulācijas.  
 
1.4. Zinātniskās pētniecības finansēšanas avoti un augstskolas rīki to pārvaldībai. 
 

Zinātniskās pētniecības finansējums pieejams no RSU pelnītajiem līdzekļiem (RSU 
iekšējie granti, projektu līdzfinansējums), no LR Izglītības ministrijas piešķirtā Zinātnes bāzes 
finansējuma un Snieguma finansējuma, kā arī no LR Veselības ministrijas piešķirtā 
finansējuma Tiesību zinātnei doktorantūras studijām. Papildus šiem finansējumiem fakultātes 
struktūrvienībām ir nodrošināts atbalsts no RSU Tehnoloģiju pārneses punkta un no RSU 
Attīstības projektu departamenta, lai veicinātu struktūrvienībām iespējas piesaistīt projektu 
finansējumu un pētniecības līgumdarbus. Ik gadu budžetēšanā tiek piešķirts finansējums 
Juridiskās fakultātes struktūrvienībai “Projektu izstrādes un pētniecības laboratorija”. 
2018. gadā pētniecības laboratorijas budžets ir 12 977 EUR, un doktora studiju programmas 
“Juridiskās zinātnes” finansējums ir 32 478 EUR. 

Juridiskā fakultāte pēc studentu skaita ir otra lielākā fakultāte RSU ar skaidri 
iezīmētiem ilgtermiņa plāniem par studiju virzienu attīstību. Kopējie fakultātes finanšu 
rezultāti vēsturiski ir bijuši labi, studentu skaits un ieņēmumu apjoms pēdējos četros gados ir 
bijis stabils, kas ļauj veikt ilgtermiņa ieguldījumus jaunu studiju virzienu attīstībā, tajā skaitā 
gan materiāli tehniskās bāzes uzlabošanā, gan akadēmiskā personāla piesaistīšanā un 
izaugsmē.  

Pateicoties lielajam studentu skaitam un RSU veiktajiem ieguldījumiem infrastruktūras 
modernizācijā, ir iespējams nodrošināt augstu finansiālo efektivitāti, kas sniedz fakultātei 
noturīgu, no riskiem brīvu finansiālo stabilitāti turpmākajiem pieciem gadiem. 
 
2. Infrastruktūras un materiāltehniskais nodrošinājums. 
 
2.1. Novērtējums par studiju virziena un tam atbilstošo studiju programmu īstenošanai 
paredzēto infrastruktūru, tās pieejamību studējošajiem un mācībspēkiem. 
 

Visās RSU ēkās pieejams drošs bezvadu tīkls Eduroam WiFi. Studējošie var pieslēgties 
Eduroam bezvadu tīklam, izmantojot savu lietotājvārdu un paroli. Eduroam ir pieejams 
pavisam 36 Eiropas valstīs, kā arī Austrālijā, ASV un Kanādā. Tāpat arī RSU studējošajiem ir 
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pieejami brīvpieejas datori, kuros nodrošināta piekļuve studējošā sistēmām un interneta 
resursiem. Veselības aprūpes studiju virziena nodarbības noris 397 mācību telpās, no kurām 
ceturtdaļa ir lekciju telpas, pārējās ir praktisko nodarbību telpas. Audiovizuālo materiālu 
izmantošanai studijās 140 mācību telpās ir pieejami multimediju projektori, no kuriem lielākā 
daļa ir augstas izšķirtspējas interaktīvie projektori, kas savienoti ar apskaņošanas sistēmu. 
Audiovizuālo mācību materiālu sagatavošanai tiek izmantota Panopto video ierakstu sistēma, 
savukārt tiešsaistes lekciju nodrošināšanai videokonferences sistēma. Kā arī izveidota 
centralizēta auditoriju multimediju aprīkojuma pārvaldības sistēma. Studiju procesa 
vajadzībām ir pieejamas arī 10 datorklases kopā ar vairāk nekā 200 darba vietām, kas tiek 
izmantotas gan noteiktu studiju kursu īstenošanai, gan elektronisku eksāmenu un citu veidu 
zināšanu pārbaudījumu nodrošināšanai.  

RSU piedāvā saviem studējošajiem izmantot Office365, kas nodrošina iespēju lietot 
pilnu Microsoft Office, OneDrive failu glabātuvi bez papildu maksas. Kamēr studējošais studē 
RSU, tam ir pieejama visa programmatūra, kas ir nepieciešama veiksmīgai studiju procesa 
norisei. Studējošais var veikt Microsoft Office programmu – Word, Excel, PowerPoint, 
OneNote, instalāciju uz pieciem datoriem (PC vai Mac) un piecām mobilajām iekārtām 
(piemēram, viedtālruni, portatīvo datoru un planšetdatoru). Students var izmantot OneDrive 1 
TB apjomā ierīču automātiskai sinhronizēšanai. 

RSU studējošajiem un docētājiem jau šobrīd ir nodrošināta labi attīstīta IT infrastruktūra 
un virtuālā studiju vide. RSU studējošajiem un docētājiem ir pieejama E-studiju vide, kurā 
ievietoti studiju materiāli un tiek novērtētas studējošo zināšanas, Studējošo portāls, kas satur 
nepieciešamo studiju informāciju un e-pakalpojumus, Docētāju portāls, kas satur informāciju 
par docētājiem, akadēmiskajām struktūrvienībām, studiju kursu un studiju programmu 
reģistru, anketēšanas sistēmu un atgriezenisko saiti.  

RSU IT departaments ir RSU struktūrvienība, kuras viens no darbības mērķiem ir 
modernas informāciju tehnoloģijas infrastruktūras stratēģijas īstenošana. IT departaments veic 
RSU e-pakalpojumu izstrādi un nodrošinātu to ekspluatāciju. 

RSU fiziskā IT infrastruktūra sastāv no: 
1) RSU datortīkla, kas izvietots 10 ēkās, to savienojumiem, kopā ar 3142 tīkla 

pieslēguma portiem, 176 bezvadu tīkla piekļuves punktiem, tajā skaitā tiek 
nodrošināts bezvadu tīkls dienesta viesnīcās; 

2) RSU datu centra infrastruktūra, kas izvietota Dzirciema ielā 16 un Anniņmuižas 
bulvārī 26a, 43 fiziskie serveri, 3 rezervēti disku masīvi, VMware virtuālo serveru 
infrastruktūra ar vairāk nekā 100 virtuālajiem serveriem, rezerves barošanas 
sistēma, dzesēšana, datu rezerves kopiju veidošanas infrastruktūra; 

3) IT aparatūras un sistēmu monitoringa sistēma Nagios, HP IMC, MS SCCM ar 
vairāk nekā 800 monitorējamām iekārtām un servisiem; 

4) Lync telefonu infrastruktūras uzturēšana un atbalsts  – 300 pieslēgumi; 
5) Panopto video lekciju ierakstu sistēma, kurā tiek veikti vidēji 100 lekciju ieraksti 

mēnesī; 
6) videokonferences sistēma, tiešsaistes lekciju nodrošināšanai, kur vidēji studiju gadā 

tika nodrošinātas 120 attālinātas lekcijas; 
7) e-pasta sistēmas uzturēšana – darbiniekiem Exchange, kas nodrošina kalendāra un 

kontaktu pārvaldību, studējošajiem tiek nodrošināts mākoņpakalpojums Office 365; 
8) MS Active directory bāzēta elektroniskās identitātes pārvaldības infrastruktūras 

uzturēšana (viens lietotāja vārds un parole visās centralizēti uzturētajās IT 
sistēmās); 

9) failu servera uzturēšana; 
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10) datorizētu darba vietu un datorklašu apkalpošana (1444 datori, 526 drukas iekārtas, 
skeneri un citas iekārtas; 

11) mācību auditoriju aprīkojuma uzturēšana – 133 stacionāri aprīkotas telpas, 179 
projektori, tajā skaitā aprīkojuma profilaktisko apkopju veikšana; 

12) mācību auditorijās ir nodrošināts nepieciešamais klātienes atbalsts videolekciju 
ierakstiem, tiešsaistes lekcijām un lekcijām, kas notiek auditorijās ar sarežģītu 
multimediju aprīkojumu, IT servisa centra speciālists klātienē nodrošina tehnisko 
atbalstu; 

13) pašapkalpošanās kopēšanas/drukāšanas/skenēšanas sistēmas administrēšana. 
Lai nodrošinātu studiju procesā nepārtrauktu IT resursu pieejamību, ir izveidots IT 

servisa centrs, kura darba laiks darba dienās ir no pulksten 7.30 līdz 20.00 un sestdienās no 
pulksten 8.00 līdz 14.00. 

Lai nodrošinātu studiju programmu īstenošanai nepieciešamās infrastruktūras, 
informatīvā un tehniskā nodrošinājuma pilnveidošanu atbilstoši studiju programmu attīstības 
vajadzībām, ir izveidota IT attīstības darba grupa, kas sastāv no akadēmiskajiem un 
administratīvajiem darbiniekiem. IT attīstības darba grupa izskata ierosinājumus par jaunu IT 
sistēmu izveidi un esošo pilnveidi. Savukārt fiziskā IT infrastruktūra tiek plānota atbilstoši 
struktūrvienību pieprasījumiem, izvērtējot esošās infrastruktūras noslogojumu, RSU budžeta 
izstrādes laikā. 

Iepriekš minēto mērķu sasniegšanai IT departamentam ik gadu tiek piešķirts budžets 
saskaņā ar IT ilgtermiņa attīstības plānu. Liela daļa no finansējuma tiek novirzīta ilgtermiņa 
ieguldījumiem pamatlīdzekļos, ieskaitot sistēmu programmatūras. Vairāk nekā 30 % no IT 
budžeta gadā ir paredzēti attīstībai, kas ir ilgtermiņa ieguldījumiem tīkla un serveru 
infrastruktūrā, iekārtās un programmatūrā.  

IT pakalpojumu, datortehnikas, tīkla un perifērās iekārtas ir vērtējamas kā izcilas, tomēr 
jāņem vērā, ka studiju procesu efektivitātes nodrošinājumam nepieciešams veikt 
atjauninājumus. Piemēram, lai studējošie no dažādām studiju programmām gadījumu risināšanā 
spētu izmantot studiju procesā gūtās zināšanas, prasmes un kompetences, nepieciešams izstrādāt 
RSU audiovizuālo studiju materiālu bibliotēku (mācību objektu repozitoriju), kas atbalstīs 
gadījumu izpētes un analīzes pieeju studijās (case-studies) un starpdisciplinaritāti. Papildus 
nepieciešams modernizēt studējošo portālu, ieviešot starptautiski atzītu risinājumu, kas ietver 
mobilo lietotni, kas nodrošinās iespēju strādāt studējošo portālā, uzlabotu portāla lietojamības 
pieredzi, iespēju portālā integrēt funkcijas no RSU esošajām informācijas sistēmām, kā arī 
iebūvētās integrācijas ar Office 365, Primo meklētāju, e-pastu, kalendāru u. c. lietotnēm. 
Efektīvākai studiju programmas pārvaldībai nepieciešams izstrādāt jaunu studiju programmu 
kartēšanas sistēmu. 

Savukārt administratīvajai efektivitātei, kvalitātes vadībai un finanšu vadībai minami 
šādi e-risinājumi:  

• ieviest Pašapkalpošanās portāla HOP papildu moduļus, kas nodrošina plašāku e-
pakalpojumu klāstu, piemēram, komandējumu modulis, e-instruktāžas u. c.;  

• nomainīt darba izpildes vadības (DIV) sistēmu, kas ietver darba turpināšanu pie 
novērtēšanas anketas saīsināšanas un vienkāršošanas;  

• iegādāties rēķina digitalizācijas rīku, tā optimizējot darbu un atbilstību ES direktīvas 
prasībām;  

• ieviest papildus QPR programmatūras funkcionalitāti – QPR Enterprise Architect – 
programmatūra, kas paredzēta RSU procesu pārvaldības sistēmas uzlabošanai.  
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2.2. Novērtējums par studiju virziena un tam atbilstošo studiju programmu īstenošanai 
paredzēto materiāltehnisko, tostarp telpu aprīkojuma un laboratoriju, nodrošinājumu 
un tā pieejamību studējošajiem un mācībspēkiem. 
 

Analizējot lekciju telpas, ir jāņem vērā vairāki būtiski fakti, kas ietekmē to 
izmantošanas intensitāti un noslodzi, – telpu tehniskā piemērotība konkrētas lekcijas 
nodrošināšanai, telpas izmēram atbilstošs studējošo mācību vietu skaits, kā arī kopējā mācību 
procesa specifiskās prasības pēc to atrašanās vietas. Ņemot vērā, ka lekciju telpu tehniskā 
nodrošinājuma ziņā RSU pēdējos gados ir ieguldīti ievērojami resursi, tad šobrīd galvenais 
kvantitatīvās analīzes kritērijs ir izvirzīta telpu kapacitāte jeb studentu vietu skaits telpās.  

2017./2018. akadēmiskajā gadā RSU lekciju telpas atradās 42 adresēs: 
1) Rīgā – 39; 
2) Jūrmalā – 2; 
3) Stopiņu novadā – 1. 
Kopējais mācību telpu skaits bija 359, bet vidējā telpu noslodze (definējot 10 stundu 

darba dienu un piecas darba dienas nedēļā) – 27,48 %. Tomēr noslodzes rādītājs nav 
reprezentatīvs, jo tajā iekļautas gan ikdienā izmantotās lekciju telpas, gan arī specifiskās mācību 
telpas, kurās noslodze ir ievērojami mazāka. 6. tabulā ir atspoguļots telpu noslodzes aprēķins 
procentos. 
 
6. tabula. Telpu noslodze 

Noslogojuma normas Noslogojuma 
īpatsvars 

Akadēmisko 
stundu skaits 

dienā 
Maksimālā fiziski iespējamā noslodze 100 % 12 
Optimālā telpu noslodze auditorijām 42 % 5 
Optimālā telpu noslodze klīniskajās bāzēs 33 % 4  
Optimālā telpu noslodze telpām, kuru aprīkojums pārsniedz  
50 000 EUR 67 % 8  

Kritiskais noslodzes līmenis, kad nepieciešams meklēt risinājumus  80 % 10  
Telpai ir iespējams palielināt notiekošo nodarbību skaitu  > 33 % 4  

Jāņem vērā, ka vairumā telpu mācību process ir izteikti specifisks, kā rezultātā, ņemot 
vērā telpu noslodzes aprēķinu metodiku, tā ir ļoti neliela, kas rada maldīgu priekšstatu par 
telpu noslodzi. Papildus tam analīzes ietvaros tika veikts to dalījums telpu grupās pēc to 
ietilpības (studentu vietu skaits telpā): 

1) telpa 1–9 studentiem; 
2) telpa 10–19 studentiem; 
3) telpa 20–29 studentiem; 
4) telpa 30–39 studentiem; 
5) telpa 40–49 studentiem; 
6) telpa 50 un vairāk studentiem. 
RSU Juridiskās fakultātes studējošie pārsvarā izmanto šādas struktūrvienību telpas: 

administrācijas telpas, bibliotēkas telpas, Humanitāro zinātņu katedras telpas, Studiju 
departamenta telpas Dzirciema ielā 16, Klīniskā centra un tehnoloģisko prasmju centra telpas, 
Labklājības un sociālā darba katedras telpas Anniņmuižas bulvārī 26a, Morfoloģijas katedras 
telpas A. Kronvalda bulvārī 8. Vidēji RSU Juridiskā fakultātē noslogo 0,87 % no visām RSU 
telpām akadēmiskā gada laikā.  
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Tiek izskatīts un virzīts Kuldīgas ielas ēku apjoms un tā izmantošanas iespējas, kur 
potenciāli pieejamās telpas ir mācību korpusa 1. un 2. stāva auditorijas 7–8 vidēja izmēra 
auditorijas. Nākotnē pielāgojamā sporta zāle, kur pārbūves rezultātā būtu iegūstami aptuveni 
600 m2 dažādam mācību procesam lietderīgas platības. Iespējams, uz 2020. gadu būs 
pieejams papildu auditorijas un multifunkcionāla zāle 2. stāvā ar ietilpību līdz 200 cilvēkiem. 

Visas RSU mācību telpas ir piemērotas studijām, tām ir nodrošināta vides pieejamība, 
ievērotas sanitārās prasības un tās ir augstākajā līmenī atbilstošas citiem aktuālo normatīvo 
aktu par mācību telpu kvalitāti noteikumiem. 
 
3. Metodiskais un informatīvais nodrošinājums. 
 
3.1. Novērtējums par metodiskā nodrošinājuma studiju procesa īstenošanu. 
 

Uzsākot studijas, katram studējošajam tiek piešķirts lietotājvārds, un, izmantojot 
pašapkalpošanās servisu, studējošais var iegūt un atjaunot paroli, kuru var izmantot 
studējošajiem paredzētajās RSU IT sistēmās. RSU Studējošā portālā Universum pieejama visa 
nepieciešamā informācija par studijām un to procesu, kā arī dažādi universitātes nodrošinātie 
pakalpojumi: elektroniski nodarbību grafiki, e-kursi ar studiju materiāliem (e-studijas), 
videolekciju ieraksti, atzīmes, iesniegumu veidlapas, informācija par finansēm, privāta RSU 
studējošā e-pasta kastīte un piekļuve Office 365, pašapkalpošanās izdruku pārvaldība 
(drukāšana, skenēšana, kopēšana), studiju kursa anketas, studiju kursu apraksti, pieteikums 
rakstiskas izziņas saņemšanai par studējošā statusu, studijas reglamentējošie dokumenti 
(iekšējie un ārējie normatīvie akti), tiešsaistes datubāzes, aktuālā informācija par studējošo 
sadzīvi. Savukārt studējošā portālā sadaļā “Bibliotēka” studējošajiem no jebkuras atrašanās 
vietas ir nodrošināta pieeja elektroniskajām datubāzēm, piemēram, Web of Science, Ebrary 
eBooks, ClinicalKey, Access Medicine. 

RSU kopdarbības e-vidē tiek izmantota brīvpiekļuves programma Moodle, interneta 
vietnē (turpmāk e-studijas). E-studiju vide jeb Moodle platforma tiek lietota kā rīks studiju 
procesa organizēšanai katrā studiju kursā – dažādu materiālu ievietošanai, pārbaudes darbu un 
mājasdarbu izpildei un vērtējumu izlikšanai. Papildus e-studiju vidē ir pieejams gan 
gaidāmais notikumu kalendārs, gan jaunākās RSU ziņas un diskusiju forumi, kā arī studiju 
materiāli un visa jaunākā informācija par to, ko studējošā kursa pasniedzējs vēlas nodot 
studējošajiem – dažāda veida uzdevumus, pārbaudes darbu paraugus, noderīgus 
papildmateriālus u. tml. 

Studējošo e-studiju vidē var piekļūt ne vien aktuālā semestra kursiem, bet arī saviem 
iepriekšējos semestros apgūtajiem kursiem un agrāk apgūto kursu saturam, kāds tas ir aktuālā 
semestra studentiem. Agrāko semestru kursi saglabājas tieši tādā 32 stāvoklī, kādi tie bija 
brīdī, kad students šo kursu apguva. RSU e-studijas ir pieejamas 24 stundas diennaktī no 
jebkuras vietas, kur pieejams interneta nodrošinājums, arī no mobilajiem tālruņiem.  

E-studiju vidē studējošajiem katrā kursā ir pieejama informācija par studiju kursu, tā 
tēmām un sasniedzamajiem rezultātiem. Lielākajā daļā no e-kursiem ir ievietoti nepieciešamie 
studiju papildmateriāli un norādītas saites uz ārējiem informācijas resursiem. Dažos kursos 
tiek veidotas interaktīvas video lekcijas, kuru ieraksti ir atrodami attiecīgajā kursā e-studiju 
vidē. Turklāt e-studijās ir iespējas arī veidot tiešsaistes konferenci, kurā pasniedzējs un 
studenti var tikties virtuāli savos datoros, atrodoties katrs citā vietā. Arī šīs tiešsaistes 
virtuālās auditorijas tikšanās ir iespējams vēlāk ieraksta veidā noskatīties e-studiju kursā. Daļā 
kursu studentiem e-studiju vidē ir pieejami arī elektroniskie testi studiju kursa sekmīgai 
apguvei, kas ļauj ātri un kvalitatīvi ne tikai novērtēt studentu zināšanas, bet izmantot kā rīku, 
kas ļauj studentam apgūt kursa vielu ar pašpārbaudes metodi. Visi studentu gala darbi tiek 
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iesniegti pasniedzēja veidotajā Turnitin uzdevumā, kas ne vien atvieglo darbu ievākšanu, bet 
arī sistēma automātiski pārbauda darba oriģinalitāti, sniedzot pilnu atskaiti par satura 
plaģiātismu. E-studiju vide tiek izmantota arī kā rīks, ar kura palīdzību iespējams attālināti 
reģistrēties izvēles kursiem, pieteikties praksēm u. c. notikumiem. Pasniedzējiem un 
administratīvajam personālam ir pieejams Kursu vadības panelis, kurā iespējams iegūt 
informāciju par atbildībā esošajiem e-studiju kursiem, piemēram, vai pasniedzējs ir veicis 
redakcionālas izmaiņas, vai materiāli ir importēti no iepriekšējā semestra kursa un citas 
noderīgas funkcijas. Akadēmiskajam personālam e-studiju vide kalpo ne tikai kā vieta, kurā 
ievietot mācību materiālus un organizēt pārbaudījumus saistībā ar savu studiju kursu, bet arī 
kā vieta, kurā pats var pilnveidot savas zināšanas. E-studiju vidē ir ne vien pieejamas 
rokasgrāmatas, kā paveikt dažādas lietas ar Moodle platformu, bet caur e-studiju vidi ir 
iespējams pieteikties uz dažādām apmācībām un profesionālās pilnveides kursiem, kurus 
organizē Pedagoģiskās izaugsmes centrs. Kursu piedāvājumu klāsts ir plašs, kas ļauj 
pilnveidot kā digitālās, tā arī komunikācijas un runas prasmes.  
 
3.2. Informatīvo resursu (bibliotēkas un pieejamo datubāzu) novērtējums. 
 

No 2018. gada bibliotēkas Brīvpieejas abonements RSU studējošajiem un darbiniekiem 
pieejams 24/7 režīmā, pārējiem lietotājiem darbalaiks: no pirmdienas līdz piektdienai plkst. 
8.30–19.00, sestdien plkst. 10.00–17.00. Bibliotēkas telpu kopplatība – 2282 m2, tai skaitā 
lasītāju apkalpošanas telpas – 1498 m2. Bibliotēkas lietotājiem ir pieejamas 308 lasītāju 
vietas, 89 datoru darbavietas, bezvadu internets. No 2016. gada lietotājiem pēc 
rekonstrukcijas pieejamas labiekārtotas, plašas telpas bibliotēkas 1. stāvā Brīvpieejas 
abonementā, kas nodrošina iespēju saņemt visas abonementa grāmatas lietošanai uz mājām, 
izmantojot pašapkalpošanās iekārtas. Brīvpieejas abonementā atrodas arī lasītavas grupu un 
individuālajam darbam. Bibliotēka atrodas RSU galvenajā ēkā (Rīgā, Dzirciema ielā 16, G 
korp., 2. stāvā), tai ir arī trīs filiāles: 

• divas Rīgā: RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžā Informācijas centrs Latvijas 
veselības aprūpes Speciālistiem (J. Asara ielā 5) un Medicīnas izglītības tehnoloģiju 
centrā (Anniņmuižas bulv. 26a); 

• viena Liepājā: RSU Liepājas filiāles bibliotēka (Riņķu ielā 24/26). 
 

Bibliotēkas piedāvātie pakalpojumi 
Par pakalpojumiem, resursiem, apkalpošanas punktiem un citiem jautājumiem 

informāciju var atrast RSU mājaslapas sadaļā “Bibliotēka” latviešu un angļu valodā.  
RSU bibliotēka piedāvā plašu drukāto un elektronisko informācijas resursu klāstu, 

konsultācijas un mācības informācijpratībā par iespieddarbu, elektroniskās un citas informācijas 
meklēšanu, kā arī informācijas meklēšanu pēc tematiskajiem pieprasījumiem. Bibliotēkā var 
saņemt grāmatas un citus informācijas resursus darbam mājās, bet lasītavās ir pieejama jaunākā 
mācību un zinātniskā literatūra. Studējošie un citi bibliotēkas lietotāji var izmantot gan 
bibliotēkas datorus, gan strādāt ar savām elektroniskajām ierīcēm, izmantojot Wi-Fi. 
Bibliotēkas Informācijas centrā pieejami arī iesiešanas un laminēšanas pakalpojumi. 
Bibliotēkā var iegādāties RSU izdevniecībā izdotās mācību grāmatas un metodiskos 
materiālus.  

Bibliotēkas vide katru gadu tiek pakāpeniski uzlabota un modernizēta, tiek ieviestas 
jaunas tehnoloģijas un pakalpojumi (pašapkalpošanās iekārtas ar iespējām lietotājiem pašiem 
izsniegt sev grāmatas, nodot tās, pagarināt to lietošanas termiņus, apskatīt savu lietotāja 
kontu, kā arī drukāt, kopēt, skenēt, izmantojot daudzfunkcionālās iekārtas.  

 

https://www.rsu.lv/biblioteka
https://www.rsu.lv/en/library
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Bibliotēkā pieejamā literatūra 
Bibliotēkas informācijas centra resursi ir brīvi pieejami jebkuram RSU studējošajam un 

docētājam. Krājums ir izvietots atbilstoši starptautiskajai decimālajai klasifikācijai (UDK). 
Bibliotēkas krājumā kopumā ir aptuveni 583 000 fizisko vienību, tai skaitā apmēram 
269 000 grāmatu (dati uz 2018. gada 1. janvāri). Bibliotēkas resursi tiek regulāri papildināti 
gan ar iepirkumiem, gan profilam atbilstošiem dāvinājumiem. 

Finansējums resursu iegādei gadu no gada strauji pieaug (skat. 7. tabulu) un uz vienu 
bibliotēkas lietotāju 2017. gadā bija aptuveni 25,8 EUR. 

 
7. tabula. Bibliotēkas finansējums krājuma veidošanai un resursu nodrošināšanai pēdējo piecu 
gadu laikā 

Gads  2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Piešķirtais finansējums (EUR) 310 000 276 800 305 200 344 600 350 400 370 404 

  
Elektronisko resursu abonēšanai tiek izlietoti apmēram 70–75 % no krājuma 

komplektēšanai paredzētā budžeta. Abonētajās datubāzēs pieejamas apmēram 269 000 
abonēto elektronisko resursu vienības (tai skaitā aptuveni 80 % e-grāmatas). 

 
Studējošajiem pieejamās datubāzes atbilstošajā jomā, to lietošanas statistika 
Studentiem ir pieejamas 28 tiešsaistes datubāzes: AMBOSS (medicīnas mācīšanās 

sistēmas platforma), ClinicalKey, AccessMedicine, Ebook Central (ProQuest), BMJ Journals, 
SAGE Premier 2018 žurnālu kolekcija, Wiley Online Journals, PsycARTICLES, EBSCO 
(vairākas akadēmiskās datubāzes), The Cochrane Library, DynaMed Plus, ProQuest žurnālu 
kolekcija Health Research Premium Collection, Science Direct žurnālu kolekcija, SCOPUS, 
Web of Science, ProQuest Dissertations & Theses Global: The Sciences and Engineering 
Collection, Letonika, LETA ziņu arhīvs, Nozare.lv u. c. (skat. 
https://www.rsu.lv/biblioteka/resursi). Medicīnas nozares abonētās datubāzes Elsevier 
ClinicalKey un McGraw-Hill AccessMedicine nodrošina nelimitētu RSU lietotāju skaitu ar 
galveno mācību literatūru un rokasgrāmatām gan medicīnas bāzes zinātnēs, gan dažādās 
Specialitātēs. Savukārt abonētās daudznozaru datubāzes Ebook Central (ProQuest) un 
EBSCO eBook Academic Collection piedāvā dažādu izdevēju dažādu nozaru e-grāmatas, kas 
nodrošina atlasītās informācijas rezultātus, meklējot pēc visdažādākajām 
tēmām/atslēgvārdiem. 

Kopumā datubāzu izmantošanas statistika ir augsta. Tā tiek izvērtēta reizi pusgadā. 
Izmantošanas statistikas rādītājiem ir tendence palielināties. Pēdējo divu gadu laikā īpaši 
pieauguši izmantošanas statistikas rādītāji e-grāmatu datubāzēm ClinicalKey un 
AccessMedicine (vidēji par 1,3 reizēm). 

 
Bibliotēkas krājumu papildināšanas procedūra un datubāzu abonēšanas 

procedūra 
RSU ir ieviests un bibliotēkas īstenots atbalsta process, kurā noteikts, kā nodrošināt 

RSU StP un zinātniski pētniecisko darbību ar nepieciešamajiem informācijas avotiem un 
pakalpojumiem bibliotēkā. Procesa apraksts nosaka: 1) informācijas avotu iegādes plānošanu, 
nodrošinājuma novērtēšanu un papildināšanu un 2) lietotāju apmierinātības līmeņa noteikšanu 
(lietotāju apmierinātības līmeņa un uzlabošanas darbību noteikšana; aptauju organizēšana un 
rezultātu analīze). 

https://www.rsu.lv/biblioteka/resursi
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Datubāzu abonēšana notiek pēc izmēģinājumu periodiem, izmantošanas statistikas un 
lietotāju atsauksmju analīzes. Bibliotēkas padomes pozitīva lēmuma gadījumā datubāze tiek 
virzīta budžeta plānam.  

Lai uzlabotu bibliotēkas krājuma atbilstību studējošo vajadzībām, tiek veikts darbs ar 
kursu bibliogrāfiju, informācijas sistēmas izsniegumu datu analīzi, notiek sadarbība ar 
docētājiem, lai informētu par situāciju ar kursa literatūras nodrošinājumu un popularizētu e-
resursus, savukārt lietotājiem ir iespēja elektroniski aizpildīt ieteikuma anketu krājuma 
papildināšanai. 

 
Bibliotēkas krājuma digitalizācijas līmenis, datu pieejamība augstskolas digitālajā 

vidē 
E-resursu pārvaldībai tiek izmantots rīks Primo, kas nodrošina ātru un racionalizētu 

meklēšanu RSU abonētajos e-resursos, valsts nozīmes bibliotēku elektroniskajā kopkatalogā, 
bibliotēkas veidotajās datubāzēs un Primo Central kolekcijas brīvpieejas e-resursos, 
izmantojot vienu meklēšanas logu. 

Informācija par abonētajām datubāzēm pieejama arī no RSU Studējošo portāla. 
Bibliotēkas mājaslapā pieejamā informācija: valsts nozīmes bibliotēku kopkatalogs, 

ieskaitot RSU elektronisko katalogu, bibliotēkas veidotās datubāzes un bibliotēkas darbinieku 
apkopotā informācija par pieejamajiem brīvpieejas e-resursiem. 

Bibliotēkas jaunumiem un aktualitātēm var sekot Twitter kontā @RSUbibl.  
RSU bibliotēka piedāvā iespēju lejupielādēt un izmantot mobilo aplikāciju “RSU 

bibliotēka”. Aplikācija ļauj ar Android operētājsistēmu aprīkotu viedtālruņu lietotājiem ērti un 
ātri sazināties ar bibliotēkas struktūrvienībām, piemēram, pagarinot grāmatas lietošanas 
termiņu. Ar aplikācijas palīdzību ir iespējams noskaidrot bibliotēkas apkalpošanas punktu 
darba laikus, uzzināt, kā tur nokļūt, nosūtīt e-pastu, piezvanīt, meklēt un rezervēt grāmatas 
bibliotēkas katalogā u. tml.  

 
Informatīvā nodrošinājuma atjaunošana 
Lietotājiem tiek piedāvāti dažādi elektronisko resursu veidi: zinātnisko rakstu 

datubāzes, e-grāmatu datubāzes, uz pierādījumiem balstītās medicīnas datubāzes, publikāciju 
bibliogrāfiskās un citēšanas informācijas datubāzes, ziņu un uzziņu datubāzes, kā arī 
bibliotēkas darbinieku apkopotā informācija par pieejamajiem brīvpieejas e-resursiem. No 
2018. gada pieejama arī medicīnas mācīšanās sistēmas platforma AMBOSS.  

RSU bibliotēkas struktūrvienība ir Pasaules Veselības organizācijas (PVO) depozitārija 
bibliotēka Latvijā, kas nodrošina PVO izdoto informācijas avotu pieejamību. 

Lai nodrošinātu kvalitatīvu pakalpojumu un informācijas resursu klāstu universitātes 
studiju un zinātniskajam darbam, tiks turpināts RFID – radiofrekvences identifikācija, 
radiofrekvences tehnoloģiju ieviešanas process, attīstīti pakalpojumi – bibliotēkas speciālistu 
atbalsts pētniekiem, tostarp sistemātisko pārskatu veidošanā, turpināts veidot videoceļvežus 
Panopto programmā par jaunajiem bibliotēkas resursiem un pakalpojumiem, uzlabotas un 
papildinātas mācību programmas informācijpratībā, tiks uzsākta krājuma daļas (disertācijas 
un autoreferāti) digitalizācija, tiks veikta infrastruktūras attīstība, savienojot bibliotēkas pirmo 
un otro stāvu ar liftu, kas uzlabos bibliotēkas lietotājiem (arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām) 
piekļuvi informācijas resursiem, plānots palielināt e-resursu piedāvājumu atbilstoši RSU 
finansiālajām iespējām un sadarbībā ar “Latvijas Akadēmiskā tīkla” padomi. 

Krājums studiju programmas informacionālajam nodrošinājumam tiek gan pakāpeniski 
veidots un papildināts, gan iespējams izmantot jau esošo krājumu, kas tiek komplektētas 
pastāvīgi daudzu gadu garumā:  

1) tiek pasūtīti visi programmas docētāju literatūras pieprasījumi;  
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2) regulāri tiek iegādātas jaunākās Latvijā iznākušās grāmatas tiesību zinātnē;  
3) iespējams izmantot nepieciešamo literatūru citās zinātņu nozarēs (komunikācija, 

politoloģija, psiholoģija, pētniecības darba metodes, pirmā palīdzība u. c.) 
E-resursu nodrošinājumā tiesību zinātņu nozarē ir pieejamas divas e-grāmatu datubāzes 

un piecas žurnālu pilntekstu datubāzes: e-grāmatas civiltiesībās, administratīvajās tiesībās, 
krimināltiesībās, konstitucionālajās tiesībās u. c. tiesībās, kā arī kriminoloģijā un tiesu 
medicīnā pieejamas abonētajās datubāzēs ebook Academic Collection (EBSCO) un Ebook 
Central (Proquest). Zinātnisko rakstu pilnie teksti jurisprudencē pieejami abonētajās 
datubāzēs Academic Search Complete (EBSCO), Sociology Source Ultimate (EBSCO), 
Wiley Online Library, Sage Journals, Sience Direct. 

RSU bibliotēka ir vairākkārt akreditēta kā valsts nozīmes bibliotēka (viena no 
septiņām valsts nozīmes bibliotēkām), un kārtējā Kultūras ministrijas akreditācija uz pieciem 
gadiem saņemta 2016. gada novembrī. No 1998. gada RSU bibliotēka ar MK dokumentu 
noteikta par galveno medicīnas nozares bibliotēku valstī. RSU bibliotēka arī aktīvi iesaistās 
Kvalitātes vadības sistēmas kritēriju izpildē atbilstoši standarta ISO 9001:2015 versijai un 
organizē darbu saskaņā ar kvalitātes vadības sistēmas ietvaros izveidoto procesa aprakstu “ 
Informācijas  avotu un pakalpojumu nodrošināšana bibliotēkā” 7. versiju. Regulāri bibliotēkas 
darbu izvērtē iekšējie un ārējie kvalitātes auditori un vērtējumu rezultāti parasti ir pozitīvi. 
Pēdējos gados bibliotēka ir saņēmusi gan Studējošo pašpārvaldes Gada balvu (kā 
apliecinājumu studējošo apmierinātībai ar resursu un pakalpojumu kvalitāti), gan RSU 
administrācijas Gada balvu kā RSU labākā struktūrvienība. 

Bibliotēkas resursi un pakalpojumi vērtējami kā labi un atbilst studējošo un mācībspēku 
pieprasījumam, lai nodrošinātu sekmīgu attiecīgā studiju kursa apgūšanu. Gan studējošo, gan 
mācībspēku aptaujas 2017. un 2018. gadā apstiprina labu un ļoti labu novērtējumu 
informācijas resursu jomā. Saistībā ar mācību literatūru latviešu valodā – varētu vēlēties 
biežāk viena vai otra izdevuma atkārtotu izdošanu, kā tas notiek ārvalstīs, ja izdevums ir 
pieprasīts. Tāpat varētu vēlēties no izdevējiem vairāk e-grāmatu studijām latviešu valodā, kas 
pašlaik Latvijā ir pieejamas tikai atsevišķos gadījumos. RSU pilnībā finansiāli nodrošina 
bibliotēkas krājuma komplektēšanu atbilstoši akadēmiskā personāla rakstiskiem 
pieprasījumiem bibliotēkai, jo mācību literatūra atbilstoši bibliotēkas nolikumam tiek 
komplektēta pēc akadēmiskā personāla rakstiskas iniciatīvas. Arī kursu katalogos literatūras 
sarakstus papildina un atjauno mācībspēki un attiecīgi tie būtu jāsaskaņo ar bibliotēku, lai 
nepieciešamos papildinājumus literatūras sarakstā paralēli varētu arī reāli pasūtīt bibliotēkas 
krājumā. Pārsvarā tā arī notiek, bet ne visos gadījumos. Bibliotēkas pašapkalpošanās lasītavās 
centrālā ēkā un filiālēs ir izvietotas kastītes ar veidlapām, kurās studējošie var ierakstīt 
nepieciešamo literatūru, kas viņiem trūkst studijām, lai to varētu ātri piekomplektēt. Mēnesī 
saņemam tikai divus līdz trīs pieprasījumus, kurus arī cenšamies izpildīt, ja izdevums ir 
pieejams tirdzniecības tīklā. Tas rāda, ka apmierinātība ir laba un bibliotēkai ir dialogs ar 
studējošiem. Bibliotēka aktīvi sadarbojas arī ar Studējošo pašpārvaldi, un šogad nav bijušas 
iniciētas problēmas, trūkumi, kas būtu bijis jārisina. 
 
4. Atbalsta sistēma. 
 
4.1. Augstskolas administratīvā un tehniskā personāla studiju virziena ietvaros sniegtā 
atbalsta novērtējums. 
 

Akadēmiskās darbības nodrošināšanai un studiju kvalitātei akadēmiskajā 
struktūrvienībās tiek nodarbināts mācību atbalsta personāls, kas nodrošina studējošo 
apkalpošanu, dokumentācijas apriti, atbalsta sniegšanu akadēmiskajam personālam. Atkarībā 
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no struktūrvienības veida un docētajiem studiju kursiem (klīniskie kursi, teorētiskie kursi) 
mācību atbalsta personāla amatus plāno struktūrvienības vadītājs, bet kopējos principus 
izstrādā un uztur Personāla departaments. Atbalsta personāla atbildības jomas atbilstoši 
ieņemamajam amatam ir katedras biroja darba atbalsts, mācību procesa un metodiskā darba 
atbalsts, pētniecības un klīniskā darba atbalsts. 

JF studiju programmu vadītāji nodrošina studiju programmas kvalitāti. Pilnveido 
saturu, sekojot nozares attīstībai. Nodrošina studiju programmas kvalitātes indikatoru izpildi. 
Piesaista vieslektorus, realizē starptautiskus projektus. Anketē studējošos. Sagatavo studiju 
programmu raksturojumu. Veicina studējošo zinātniski pētniecisko darbību. Organizē 
semestru un sesiju pārbaudījumus. Sekmē rezultatīvos rādītājus studiju programmas vadīšanā. 
Veicina studiju kursa pēctecību. Nodrošina kvalificēta akadēmiskā un zinātniskā personāla 
piesaisti studiju īstenošanai. Veicina akadēmiskā un zinātniskā personāla izaugsmi un ataudzi. 
Nodrošina studiju procesa iekšējās kvalitātes kontroles sistēmas darbību struktūrvienībā. 
Piedalās studiju programmu, studiju kursu izstrādāšanā un kvalitātes vērtēšanā. Nodrošina 
studiju kursu aprakstu izstrādāšanu un aktualizēšanu, nepieciešamās dokumentācijas izstrādi. 

JF studiju procesa koordinētājs piedalās profesoru padomes darba organizēšanā un 
protokolēšanā, pārzina organizācijas struktūru, amatpersonu kompetenci, informācijas 
plūsmas mehānismu, normatīvos aktus informācijas izmantošanā, sniegšanā un aizsardzībā. 
Koordinētājs nodrošina informācijas apmaiņu ar citām struktūrvienībām un seko elektroniskā 
pasta sūtījumiem. Sniedz RSU personālam un studējošajiem darbam/studijām nepieciešamo 
informāciju. Nodrošina Juridiskās fakultātes studiju procesa izpildi, kontrolē e-studiju vidi un 
seko metodisko materiālu (kursa aprakstu u.c.) laicīgai aktualizēšanai. Kontrolē studentu 
esamību sistēmā, piederību pie programmas, studentu kustību un maksājumus; savas 
kompetences ietvaros un darba nepieciešamības dēļ dara citus ar JF studijām saistītus darbus. 
Sagatavot dažāda veida dokumentus savas kompetences un vadītāja uzdevuma ietvaros, kā arī 
piedalīties akreditācijas materiālu sagatavošanā, akreditācijas komisiju darba organizēšanā un 
studiju virzienu dokumentācijas sagatavošanā. 

JF biroja vadītājs organizē un uzrauga mācību atbalsta personāla darbu, lai 
nodrošinātu efektīvu atbalstu starpstruktūrvienības darbībai. Veic struktūrvienībā sagatavoto 
datu apstrādi, sagatavo un iesniedz tiešajam vadītājam atskaites, pārskatus u. c. dokumentus. 
Nodrošina informāciju par studējošajiem, sekmēm, studiju programmām, docētājiem 
elektroniskajās sistēmās un datubāzēs. Sagatavo dažādas atskaites par mācību procesu 
katedrā. Nodrošina tehnisko atbalstu mācību auditorijām.  Veic citus tiešā vadītāja 
uzdevumus.  

JF četri biroja administratori strādā ar informācijas nodrošināšanu, sagatavo dažādus 
pārskatus vadītāju uzdevumā. Nodrošina informāciju par studējošajiem, sekmēm, studiju 
programmām, docētājiem elektroniskajās sistēmās un datubāzēs. Organizē apmeklētāju 
plūsmu struktūrvienībā. Nodrošina mācību telpas ar darba procesam nepieciešamajiem 
uzskates līdzekļiem un tehnisko aprīkojumu. 

Augstskolas administratīvā un tehniskā personāla studiju virziena ietvaros sniegtā 
atbalsta novērtējums ir atbilstošs. Tehniski ir pieejamas vismodernākās jaunās paaudzes IT 
iekārtas. Komunikācija fakultātē ir strukturēta, notiek programmas ietvaros, ievērojot 
subordināciju, pilnvērtīgi iesaistot puses. Students no pirmās mācību dienas zina, kur vērsties, 
ja radušies jautājumi. Sistēmu tehniskos jautājumus risina IT nodaļa, studiju procesa 
jautājumus atbalsta Studiju departaments un fakultātes birojs, nodrošinot arī atgriezenisko 
saiti komunikācijā ar studentiem, proti, darbinieku novērtēšana anketēšanas veidā gan kā 
atsevišķu kursu, gan programmas vērtējums. Augstskola, tostarp Juridiskā fakultāte, 
nepārtraukti veicina akadēmiskā un zinātniskā personāla izaugsmi un ataudzi, piesaistot valstī 
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pieprasītākos nozaru pasniedzējus no profesionālās un zinātniskās vides (piemēram, 
doktorantus), realizējot pētniecības darbu vadīšanu.  

 
4.2. Studējošajiem pieejamā atbalsta novērtējums. 

 
Studējošais ar īpašām vajadzībām ir RSU studējošais ar funkcionēšanas 

ierobežojumiem, kas nosaka nepieciešamību pielāgot studiju vidi un procesu, lai radītu 
vienlīdzīgas iespējas iegūt augstāko izglītību. RSU atbalsta studējošos ar īpašām vajadzībām 
dažādos ar studijām saistītajos posmos – izvēloties piemērotu studiju programmu, stājoties 
augstskolā un studiju procesā (studiju materiāli, pārbaudījumu kārtošana u. c.) un veido 
piemērotu sociālo un fizisko vidi. Atbalsta pasākuma mērķis ir veicināt studējošo ar īpašām 
vajadzībām neatkarību un iekļaušanos studiju procesā. Par atbalstu RSU studējošajiem ar 
īpašajām vajadzībām ir izstrādātas vadlīnijas un atbalsta politika. 

Kopš 2012. gada visi RSU studējošie var saņemt psihoemocionālo atbalstu. Šis 
pakalpojums tika ieviests ar mērķi palīdzēt studējošajiem pārvarēt adaptācijas problēmas, 
uzsākot studijas, mazināt stresa emocionālās izpausmes, stresa izraisītus veselības 
traucējumus, psihosomatiskus traucējumus vai slimības, pārvarēt attiecību veidošanas 
grūtības, krīzes situācijas. Cilvēks ir viens veselums, un tikai emocionāli stabils un līdzsvarots 
students slimo retāk un sasniedz vairāk. Pakalpojuma nepieciešamību ir atzinīgi novērtējuši 
gan vietējie, gan ārvalstu studējošie. Studējošais var izvēlēties apmeklēt grupu vai 
individuālās vizītes pie ārsta rezidenta. Pakalpojuma ieviešana ir palīdzējusi samazināt studiju 
procesu pārtraukušo studentu skaitu, veicinājusi mācību darba efektivitātes celšana, jo tiek 
mazināts studējošo stress un adaptīvie traucējumi. 

RSU darbojas Karjeras centrs. Centra pakalpojumus var saņemt visi RSU studējošie. 
Īpaši augstu novērtētas un pieprasītas ir individuālās karjeras konsultācijas, iespējamas arī 
grupu konsultācijas. Karjeras centra organizētie pasākumi par aktualitātēm darba tirgū, kā arī 
citām ar karjeru un pašizaugsmi saistītām tēmām ir regulāri (iknedēļas), un tie ir pieprasīti 
studējošo vidū. Studējošajiem ir iespējams ievietot savu CV un saņemt informāciju par darba 
devēju vakancēm portālā https://karjera.rsu.lv. RSU Karjeras centrā ir pieejama literatūra un 
informatīvie materiāli par karjeras tēmām, kurus studējošie var lasīt uz vietas vai paņemt 
lasīšanai mājās. 
 
5. Tālmācības studiju formas nodrošinājuma vērtējums (ja piemērojams). 
 

Nav piemērojams. 
 
6. Mācībspēki. 
 
6.1. Novērtējums par mācībspēku atlasi un pieņemšanu darbā. 
 

Veidojot jaunu studiju programmu, tās nodrošināšanai tiek piesaistīts Augstskolu 
likuma (AL) 55. panta 1. daļas 3. punkta noteikumiem un Zinātniskās darbības likumam 
atbilstošs akadēmiskais un zinātnes personāls. Studiju virziena īstenošanā un rezultātu 
sasniegšanā tiek iesaistīts akadēmiskais un pedagoģiskais personāls ar augstu kvalifikāciju, 
atbilstošām kompetencēm un labu reputāciju. 

Akadēmiskā personāla pieteikšanos un atlases kārtību RSU reglamentē “Rīgas 
Stradiņa universitātes nolikums par akadēmiskajiem amatiem” un “Rīgas Stradiņa 
universitātes process “Akadēmiskā personāla vēlēšanas””.  

 

https://intranet.rsu.lv/docs/Dokumenti/Rokasgr%C4%81matas%20un%20vadl%C4%ABnijas/Vadl%C4%ABnas%20stud%C4%93jo%C5%A1ajiem%20ar%20%C4%ABpa%C5%A1%C4%81m%20vajadz%C4%ABb%C4%81m.pdf
https://intranet.rsu.lv/docs/Dokumenti/Strat%C4%93%C4%A3ijas%20un%20politikas/Stud%C4%93jo%C5%A1o%20ar%20%C4%ABpa%C5%A1%C4%81m%20vajadz%C4%ABb%C4%81m%20atbalsta%20politika.pdf
https://karjera.rsu.lv/
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8. tabula. Personāla piesaistes organizācija RSU  

Personāla piesaistes etapi Veicējs un iesaistītais 
Informācija par jaunu vakanci vai atbrīvojošos amata 
vietu struktūrvienībā. Tiek analizēta nepieciešamība 
personāla piesaistei 

Struktūrvienības vadītājs,  
Koleģiālā institūcija 

Saņem informāciju par vakanci Personāla departaments 
Definē amata prasību profilu: izstrādā amata 
pildīšanas mērķim nepieciešamo prasību un 
kompetenču sarakstu 

Struktūrvienības vadītājs, Koleģiālā 
institūcija, Personāla departaments 

Vienojas par kandidātu piesaistes un atlases veidu Struktūrvienības vadītājs,  
Personāla departaments 

Sagatavo un saskaņo vakances sludinājumu Struktūrvienības vadītājs,  
Personāla departaments 

Tiek publicēts vakances sludinājums atkarībā no 
prasībām un vakances statusa: RSU mājaslapā, 
oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, Eiropas 
Komisijas portālā “Euraxess”, sociālajos medijos  

Personāla departaments 

Apkopo un izvērtē kandidātu pieteikumus  Struktūrvienības vadītājs, Koleģiālā 
institūcija, Personāla departaments 

Atkarībā no vakances prasībām un statusa: organizē 
atlases intervijas, ievāc atsauksmes, iesaista praktisku 
pārbaudījumu norisē, organizē koleģiālo institūciju 
sēdes 

Struktūrvienības vadītājs, Koleģiālā 
institūcija, Personāla departaments 

Notiek vēlēšanas, tiek izvēlēts piemērotākais 
pretendents un tam izteikts darba piedāvājums  

Struktūrvienības vadītājs, Koleģiālā 
institūcija, Personāla departaments 

 
Personāla atlases procesā tiek vērtētas potenciālā darbinieka kompetences, profesionālās 

prasmes un pašmotivācijas līmenis. RSU starptautiskā virzība pieprasa ļoti labas angļu 
valodas prasmes, savukārt aizvien pieaugošais IT sistēmu īpatsvars procesos – teicamas 
digitālās prasmes un sistemātisku domāšanu. RSU akadēmisko amatu pretendentiem ir 
izvirzītas augstākas zinātniskās, pedagoģiskās kvalifikācijas prasības, organizatoriskās un 
profesionālās kompetences, nekā tas ir noteikts ārējo normatīvo aktu prasībās, tādējādi 
piesaistot darbam pēc iespējas labākos speciālistus.  

Konkursi uz akadēmiskajiem un zinātnes amatiem, kā arī uz vispārējā personāla 
amatiem, tiek sludināti atklāti – RSU mājaslapā, portālā “Latvijas Vēstnesis”, specializētajos 
darba sludinājumu portālos (CV-online u. c.), nepieciešamības gadījumā arī starptautiskajās 
darba sludinājumu internetvietnēs, tā dodot iespēju jebkuram interesentam mēneša laikā pēc 
vakances izsludināšanas pieteikties darbam RSU. Specifiskas jomas vai šauras specializācijas 
pretendentu piesaistei papildus var tikt izmantotas citas rekrutēšanas metodes, piemēram, 
informācijas izplatīšana caur sociālo mediju vietnēm (“Facebook”, “LinkedIn” u. c.).  

Akadēmisko amatu pretendentiem tiek izvērtēta pieteikuma dokumentācija, iesniegtās 
rekomendācijas, iepriekšējā zinātniskā darbība, kā arī atsevišķos gadījumos organizēta atklāta 
lekcija, praktisks seminārs, laboratorijas darbs vai cita veida nodarbība, kuru gatavo un vada 
amata pretendents un piedalās studenti.  

Akadēmiskā personāla kvalifikācija un kompetences pastāvīgi tiek pilnveidotas, 
nodrošinot pedagoģisko prasmju izaugsmi, angļu valodas pilnveidi un nozares profesionālās 
mācības. 
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Docētāju valsts valodas zināšanas pilnīgi atbilst Ministru kabineta 07.07.2008. 
noteikumiem Nr. 733 “Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu un valsts valodas 
prasmes pārbaudes kārtību profesionālo un amata pienākumu veikšanai, pastāvīgās 
uzturēšanās atļaujas saņemšanai un Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanai 
un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi”. RSU Personāla departaments 
pārliecinās par valsts valodas prasmēm, veicot personāla atlasi, kā arī apkopojot dokumentus 
akadēmisko vēlēšanu sagatavošanas procesā. 

Struktūrvienību vadītāji īpašu vērību pievērš pēctecības jautājumiem un dažādu paaudžu 
personāla mijiedarbībai. Lai pilnveidotu studiju programmu saturu, kā arī, lai ieviestu 
inovatīvas metodes studiju procesos, RSU piesaista ārvalstu viesdocētājus.  

Docētāju piesaistes un novērtēšanas process ir caurspīdīgs, efektīvs un ir viens no 
priekšnosacījumiem augstai studiju procesa kvalitātei. 

Studiju programmas līmenī studiju programmas vadītāja pienākums ir nodrošināt 
studiju programmas satura atbilstību iekšējiem un ārējiem normatīvajiem aktiem, darba tirgus 
prasībām, nozares attīstības tendencēm un studējošo vajadzībām, analizēt datus, kas var sniegt 
informāciju par studiju programmu rezultātu un kvalitāti ietekmējošiem faktoriem, un ieviest 
nepieciešamos uzlabojumus studiju programmās. Studiju programmu līmenī tiek mērīti 
studiju programmu kvalitātes indikatori, kas tieši ir sasaistīti ar studiju programmu vadītāju 
atalgojumu. Šis aspekts veicina atbildības uzņemšanos un motivē studiju programmu 
vadītājus sasniegt augstākus definētos kvalitātes standartus. 

RSU līmenī vadības pienākums ir noteikt stratēģiskos un kvalitātes mērķus un kvalitātes 
politiku, pieņemt lēmumu par kvalitātes pieeju, pārvaldīt resursus un noteikt iekšējo kārtību. 
Ieviestās sistēmas uzraudzību RSU veic gan iekšējie sistēmas un kvalitātes auditori, gan 
neatkarīgie ārējie eksperti. Universitātes līmenī studiju kvalitātes viens no rādītājiem ir 
sabiedrības attieksme un viedoklis, kā arī RSU popularitāte. Tas regulāri tiek noskaidrots, 
piedaloties reputācijas aptaujā un zīmolu vērtējumā. 
 
6.2. Mācībspēku izaugsmes veicināšanas (didaktisko prasmju uzlabošanas un 
kvalifikācijas paaugstināšanas) novērtējums. 

 
Akadēmiskā personāla izaugsme, karjeras vadība, kvalifikācijas pilnveide un 

novērtēšana ir būtiski personālvadības procesi, kas sekmē esošo darbinieku profesionālo 
pilnveidi. Jaunu studiju programmu veidošana un iesaiste jaunu kursu docēšanā ir viens no 
docētāju izaugsmi veicinošiem faktoriem. Savukārt Pedagoģiskās izaugsmes centrs (PIC) 
veido pieredzes apmaiņas un kvalifikācijas pilnveides tematiskos kursus jaunajiem un 
esošajiem docētājiem, nodrošinot pedagoģisko, digitālo un komunikācijas iemaņu pilnveidi. 
Akadēmiskā personāla prasmes un darba sniegums regulāri tiek novērtēts – gan studējošo 
aptaujas, gan tiešā vadītāja vērtējums darba izpildes vadības ietvaros ir indikatori kvalitātes 
prasību atbilstībai. 

Sistēmisku akadēmiskā personāla pedagoģisko izaugsmi koordinē RSU Pedagoģiskās 
izaugsmes centrs (PIC), īstenojot vienotu tālākizglītības pieeju visā augstskolā. Docētāju 
tālākizglītības saturs ir balstīts uz starpdisciplināru, starptautisku, studentcentrētu un pašvadītu 
pieeju, aptverot šādas tematiskās jomas: augstskolas didaktika, izglītības vadība, IKT prasmes, 
vispārīgās prasmes. Mācību saturā ir iekļautas tēmas par inovatīvu mācīšanas un mācīšanās 
metožu izmantošanu, kas veicina studējošo iesaisti mācīšanās procesā un augstāku studiju 
rezultātu sasniegšanu. Satura aktualitāti un arī mācību aktivitāšu norises veidu atbilstību 
apliecina docētāju tālākizglītībā iesaistīto dalībnieku skaits, kas pēdējo trīs akadēmisko gadu 
laikā divkāršojies. Tālākizglītības aktivitātēs pārstāvēti aptuveni 60 % struktūrvienību, kas 
norāda, ka mācībās iesaistījušies visdažādāko nozaru docētāji. Arī īstenoto mācību apjoms – 
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vidēji 24 tematiskie cikli, kas kopumā veido aptuveni 260 akadēmiskās stundas gadā, – 
vērtējams kā atbilstošs gan satura apguvei, gan arī docētāju noslodzei, kas ietekmē iespējas 
apmeklēt piedāvātās mācības.  

Tā kā RSU ir 28 gadu pieredze ārvalstu studentu piesaistē, docētāju angļu valodas 
kompetence tiek pastāvīgi pārraudzīta un piedāvātas pilnveides iespējas. Lai pārliecinātos par 
svešvalodas zināšanām, visiem docētājiem ir nodrošināta iespēja veikt angļu valodas prasmju 
līmeņa noteikšanu. Docētājiem, kuri īsteno RSU studiju kursus angļu valodā, periodiski tiek 
organizēta detalizēta angļu valodas prasmju līmeņa noteikšana un nepieciešamības gadījumā 
tiek organizētas mācības. 

Prasības studiju procesa plānošanai, uzraudzībai un kvalitātes kontrolei Rīgas Stradiņa 
universitātē ir noteiktas pēc procesa apraksta Nr. 35 “Studiju procesa organizēšana” un 
“Studiju procesa kvalitātes vadlīnijas”. Prasības studiju rezultātu noteikšanai un novērtēšanai 
iekļautas procesa aprakstā Nr. 6 “Studiju rezultātu novērtēšana un iesniegšana”. Kopumā 
studiju kvalitātes uzraudzība ir vairāklīmeņu sistēma. Individuālajā līmenī docētāja 
pienākums ir nodrošināt kvalitatīvu studiju procesu, pastāvīgi pilnveidot savu kompetenci, tai 
skaitā apmeklējot konferences par nozares aktualitātēm, veicot un publicējot pētījumus 
zinātniskos žurnālos, regulāri pārskatīt studiju rezultātus un uzlabot studiju kursu saturu, veikt 
hospitēšanu un dalīties ar akadēmisko pieredzi. Lai atbalstītu docētāju izaugsmi un tiekšanos 
uz izcilību, RSU sadarbībā ar Borisa un Ināras Teterevu fondu ir izveidota atbalsta 
programma ar vairākām mērķstipendijām, piemēram, docētājiem ir iespēja pieteikties un iegūt 
RSU studiju programmu modernizācijas mērķstipendiju un Starptautiskās citējamības indeksa 
paaugstināšanas mērķstipendiju. Visu RSU darbinieku darba izpilde tiek vadīta, monitorēta un 
novērtēta atbilstoši procesa aprakstam Nr. 28 “Darba izpildes vadības sistēma” un izmantojot 
darba izpildes vadības (DIV) sistēmas funkcionalitāti ikgadējai mērķu izvirzīšanai, 
kompetenču un darba snieguma vērtēšanai. Reizi divos gados RSU tiek noskaidrota 
darbinieku kopējā apmierinātība un iesaistīšanās. Aptaujā darbinieki izsaka viedokli par sev 
nozīmīgiem darba satura, darba vides, komunikācijas un attīstības jautājumiem. Gan darba 
izpildes vadības procesa, gan apmierinātības aptaujas rezultāti un darbinieku sniegtā 
atgriezeniskā saite tiek izmantota iekšējās komunikācijas, pārvaldības un pamatdarbības 
procesu pilnveidei. 

Kopumā RSU prasmīgi un sekmīgi veicina mācībspēku izaugsmi. 
 
6.3. Studiju virziena īstenošanā iesaistīto mācībspēku raksturojums un novērtējums. 
 

Studiju virziena un programmu realizācijā iesaistītie docētāji plāno savu pedagoģisko 
slodzi atbilstoši katra studiju semestra un akadēmiskā gada mācību programmai. Atsevišķi 
studiju kursi tiek organizēti moduļu veidā, un noslodze tiek pārskatīta atbilstoši 
nepieciešamībai un normatīvo aktu noteikumiem. RSU veicina docētāju sabalansētu darba 
slodzi un atpūtu, kā arī veicina veselīgu dzīvesveidu, lai samazinātu un novērstu mācībspēku 
izdegšanas risku. 

10. pielikumā elektroniskā formā pievienotas mācībspēku biogrāfijas (Curriculum Vitae 
Europass formātā). 15. pielikumā (Excel formā) pamatinformācija par studiju virziena 
īstenošanā iesaistītajiem mācībspēkiem, norādot to grādu/kvalifikāciju, ievēlēšanas statusu 
augstskolā, studiju programmas un studiju kursus, kuru īstenošanā tie piedalās un valsts 
valodas un svešvalodas (ja piemērojams) zināšanu apliecinājumu.  

Akadēmisko un pētniecisko darbību RSU veic atzinību guvuši un augsti novērtēti 
pastāvīgie darbinieki, kas ievēlēti akadēmiskajos amatos. Lai nodrošinātu pilnvērtīgas un 
darba tirgū novērtētas zināšanas un iemaņas, papildu pastāvīgajiem darbiniekiem tiek 
piesaistīts pedagoģiskais personāls, kurš savus pienākumus docētāja amatā veic uz noteiktu 
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termiņu. Viņu vidū ir nozares eksperti, citās augstākajās izglītības iestādēs ievēlēti docētāji 
utml. 

Lai nodrošinātu mācību un studiju procesa atbalsta funkciju izpildi, lietvedības un 
kvalitātes vadības, personāla un finanšu vadības, juridisko jautājumu risināšanu, RSU 
nodarbina vispārējā un administratīvā personāla darbiniekus, kas veido ceturto daļu no 
darbinieku skaita. Savukārt, saimnieciskais personāls nodrošina ēku un teritorijas 
apsaimniekošanu, infrastruktūras attīstību un atbild par autotransporta ekspluatāciju.  

 

 
Dati uz 08.10.2018. 

6. attēls. RSU amata vietu sadalījums pēc funkcijām 
 

Studiju virziena īstenošanā iesaistīti augsti kvalificēti docētāji, kas ir nozares eksperti un 
specializējušies attiecīgā studiju kursa tēmās. Vairāk nekā 30 % no iesaistītajiem docētājiem 
ir ar doktora zinātnisko grādu, sniedzot studējošajiem akadēmisku redzējumu un aktuālu 
vēstījumu nozares problemātikā. 

Studiju virziena un programmu realizācijā ir iesaistīti docētāji, kuru kvalifikācija un 
spējas ir augstā līmenī un novērtētas ilgstošā sadarbības periodā, tādēļ izmaiņas 
personālsastāvā ir nebūtiskas (mainījušies 4 docētāji). 

Universitātē pastāvīgi nodarbinātajiem docētājiem ir obligāta dalība pētnieciskajā 
darbībā, kas tiek reglamentēta darbinieku amata aprakstos. Atbilstoši akadēmiskā amata 
veidam, ir noteikts šāds darbinieka pienākumu un atbildības īpatsvars zinātniskajā un 
pētnieciskajā darbībā: 

• 30 % no darba laika asistents veic zinātnisko un pētniecisko darbu; 
• 15 % no darba laika lektors veic zinātnisko un pētniecisko darbu; 
• 20 % no darba laika docents, asociētais profesors, profesors veic zinātnisko un 

pētniecisko darbu. 
Atbildības sadalījumu struktūrvienības ietvaros var mainīt struktūrvienības vadītājs, 

vienojoties ar darbinieku, atbilstoši pedagoģiskā darba plānojumam un realizējamiem 
projektiem.  

25,53%

36,47%

19,24%

0,75%
8,20%

9,80%

RSU amata vietu sadalījums pēc funkcijām, %

Administratīvais personāls Mācību personāls

Mācību palīgpersonāls Pedagoģiskais personāls

Saimnieciskais personāls Zinātnes un projektu personāls
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Akadēmiskā personāla zinātniskās darbības rezultāti tiek apkopoti reizi gadā, iekļaujot 
tos zinātniskās darbības pārskatā, kā arī atsevišķām personāla grupām tie sasaistīti ar 
atalgojuma un motivācijas principiem. Docētāju sasniegumi iekļauti personas CV.  

RSU pastāvīgi tiek plānotas un realizētas aktivitātes, kas vērstas uz akadēmiskā 
personāla motivāciju iesaistīties augsta līmeņa zinātniskajā un pētnieciskajā darbā, īpaši 
asociēto profesoru un profesoru amatos (mērķis sasniegt pētnieciskā darba apjomu 60 % 
apmērā no darba laika), kas veicinās jaunu speciālistu iesaistīšanos nozares pētniecībā, kā arī 
dos pienesumu kopējai zinātnes attīstībai valsts un starptautiskā līmenī. 
 
6.4. Studiju virziena īstenošanā iesaistīto mācībspēku mobilitātes raksturojums un 
novērtējums pārskata periodā.  
 
6.4.1. Izejošās mācībspēku mobilitātes novērtējums pārskata periodā.  
 

Juridiskajā fakultātē izejošā mācību spēku mobilitāte tiek īstenota Erasmus+ 
programmas ietvaros. Ir noslēgti sadarbības līgumi ar citām Eiropas Savienības augstskolām, 
kurās tiek īstenotas studiju saturam līdzvērtīgas studiju programmas, lai nodrošinātu 
pilnvērtīgu sadarbību. Pirms došanās vieslekciju vizītē docētāji sazinās ar uzņemošo 
augstskolu, lai izstrādātu atbilstoša satura lekciju plānu. Erasmus+ viesdocēšanas vizītes 
pamatnosacījums: pasniedzējam ir jānodrošina vismaz astoņas akadēmiskās stundas, kas var 
būt gan lekcijas, gan semināri. Vieslekcijas ir jānovada atbilstoši Eiropas kopīgajām 
pamatnostādnēm valodu apguves sistēmas līmenim. 

Pēdējo sešu gadu laikā no JF viesdocēšanā ir devušies 10 docētāji.  
 
6.4.2. Ienākošās mācībspēku mobilitātes novērtējums pārskata periodā.   
 

Juridiskajā fakultātē ienākošā mācību spēku mobilitāte pārsvarā tiek īstenota 
ERASMUS+ programmas projekta aktivitātēs. Divpusējo sadarbības līgumu nosacījumi 
paredz docētāju apmaiņu starp Eiropas Savienības augstskolām, kurās tiek īstenotas atbilstoša 
satura tiesību zinātņu studiju programmas. Pirms viesdocētāju uzņemšanas tiek saskaņots 
lekciju saturs, studentu studiju cikls (bakalaura, maģistra vai doktorantūras studenti), lai 
nodrošinātu pilnvērtīgu lekciju apmeklējumu un pievienoto vērtību esošajam studiju kursam.  

Pēdējo sešu gadu laikā JF ir uzņēmusi 12 viesdocētājus.  
 
K5. Zinātniskā pētniecība. 
 
1. Studiju virziena zinātniskās pētniecības raksturojums un novērtējums, atbilstība 
augstskolas un studiju virziena mērķiem. 
 

Pētniecībā RSU darbojas saskaņā ar apstiprinātām stratēģijām, aktuālā stratēģija tika 
izstrādāta 2015. gadā: RSU zinātniskās institūcijas attīstības stratēģija 2015.–2020. gadam. 
Stratēģija tiek balstīta uz visiem 3 nozīmīgākajiem Universitātes darbības virzieniem – 
starptautiski konkurētspējīga izglītība, izcila pētniecība un tehnoloģiju pārnese inovāciju 
stiprināšanai kā pamats RSU ilgtspējīgai attīstībai.  

RSU kā zinātniskās institūcijas mērķis ir sagatavot augstas kvalifikācijas pētniecības 
personālu, atbalstīt izcilu zinātni un efektīvu tehnoloģiju pārnesi inovāciju veicināšanai un 
RSU globālās konkurētspējas celšanai. Vidējā termiņa mērķis ir piedāvāt un realizēt plašu 
universitātes akadēmisko un profesionālo izglītību, kā arī pētnieciskā darba iespējas šādos 
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pamatvirzienos – medicīnā, veselības un sociālajā aprūpē, pedagoģijā, sociālajās zinātnēs un 
dabaszinātnēs. (RSU Satversmes 2.2. pants). 

Stratēģijas izstrādes procesā, balstoties uz RSU pētniecības resursiem, RSU pētniecība 
tika prioritizēta, sadalot 3 galvenajos blokos:  

• vadošās pētniecības nozares, 
• atbalstošās pētniecības nozares, 
• jaunās izaugsmes pētniecības nozares. 
Atbilstošie pētniecības bloki balstās uz resursu pieejamību un ilgtspējīgas attīstības 

potenciālu, uzkrāto pieredzi, stratēģiskās vadības klātesamību un pētniecības nozares 
nozīmīgumu Universitātes kopējā attīstībā. 

Prioritāšu izvēle ir veikta vidēja termiņa skatījumā. RSU atbalsta pētījumus visos 
sociālo zinātņu virzienos, kuriem ir atbilstoša kapacitāte Universitātē, un visi šādi pētījumi ir 
prioritāri, lai nostiprinātu sociālo zinātņu vietu Universitātē. Virzienam ir ļoti liels 
neizmantotais potenciāls, īpaši ciešā sadarbībā ar vadošajām un izaugsmes pētniecības 
nozarēm, sniedzot kritisku vērtējumu un alternatīvu viedokli, dodot nozīmīgu ieguldījumu 
sabiedrības problēmu risināšanā. Sinerģija ar veselības zinātnēm vērsta uz sabiedrības 
veselības veicināšanu. Nozīmīga sinerģijas joma ir sociālās inovācijas, kuras atbalsta veselīgu 
dzīvesveidu, ģimenes veselību, aktīvu un veselīgu novecošanos.  
 
9. tabula. 2015.–2020. gada stratēģijā noteiktās prioritātes. 

Pīlāri Klīniskā 
medicīna Biomedicīna Rehabilitācija Sabiedrības 

veselība 

Pētniecības 
pamats 

Molekulārā 
medicīna 

Strukturālā 
bioloģija 

Izpētes 
metodoloģijas 

Sociālā/kultūras/ 
vides/iedzīvotāju 
veselība 

Vadošās 
pētniecības 

nozares 

Onkoloģija 
Infekcijas slimības un imunoloģija 

Arodslimības  Darba un vides veselība 
Reģeneratīvā medicīna, audu bioinženierija  

Izaugsmes 
nozares 

Zāļu formu tehnoloģijas (farmācija) 
  Rehabilitācija un sabiedrības novecošanās 
  Hroniskas slimības un terapiju algoritmi 

Neirozinātne/cilvēka smadzeņu slimību pētniecība 
Mātes un bērna veselība 

Kodolmedicīna, radioloģija un modernās vizualizācijas metodes 
  Sociālās un humanitārās zinātnes 

Caurviju 
nozares 

Anatomija, embrioloģija, histoloģija, patoloģija, struktūrbioloģija 
Anestezioloģija un reanimatoloģija 

Neatliekamo stāvokļu un militārā medicīna 
  Veselības aprūpes zinātne 

 Sabiedrības veselība 
   Sociālā politika 

 
Universitātē pētniecības organizāciju nosaka Zinātniskās darbības likums. Augstākais 

koleģiālais orgāns pētniecībā ir Zinātniskā padome. Tā pieņem stratēģiskus lēmumus 
pētniecībā, kā arī aizklāti ievēl zinātnisko personālu. Operatīvās administrēšanas līmenī 
zinātniskās darbības pārvaldību veic Zinātnes pārvalde, kuru vada zinātņu prorektore. 
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Pētniecībā ikgadējais monitorings tiek nodrošināts, veicot struktūrvienību zinātniskās 
darbības rezultātu apkopošanu nākamā gada janvārī, kur katra akadēmiskā un zinātniskā 
struktūrvienība aizpilda speciālu atskaites formu. Dati tiek apkopoti, un par tiem tiek ziņots 
ikgadējā zinātniskajā konferencē martā vai aprīlī, kā arī RSU Zinātniskās darbības pārskatā 
drukātā formātā, kas tiek sagatavots līdz maija beigām par iepriekšējo gadu. 

Katra izpildes gada novembrī tiek iesniegta informācija par RSU iekšējo grantu 
īstenošanas izpildi, tā tiek izvērtēta vērtēšanas komisijā, un tiek pieņemts lēmums par 
turpināšanu nākamajā gadā un rekomendācijām izpildītājiem. 

Pētniecības aktivitāšu monitoringu struktūrvienību līmenī veic to vadītāji. Visām 
zinātniskajām un akadēmiskajām struktūrvienībām to vadītājiem zinātniskā darba pārraudzība 
ir iekļauta amata aprakstos.  

Pētniecībai tiek piesaistīti līdzekļi no ārpuses, kā arī tiek izmantotas RSU iekšējās 
programmas, kas finansētas no RSU resursiem. Finansējuma apjoms pētniecības iekšējiem 
projektiem tiek piešķirts ikgadējā RSU budžeta plānošanā. Pastāv vairākas iekšējās 
finansēšanas programmas – doktorantu granti, RSU iekšējie granti, starpaugstskolu sadarbības 
granti, atsevišķu projektu atbalsts no RSU Absolventu asociācijas puses sadarbībā ar Borisa 
un Ināras Teterevu fondu. Piemēram, kopējais finansējums RSU šiem iekšējiem zinātnes 
projektiem 2016. gadā bija 512 860 EUR. (Iekšējiem grantiem piešķirts 284 000 EUR, RTU 
un RSU grantiem 100 000 EUR, Doktorantu grantiem 128 860 EUR.) 

Akadēmiskā personāla zinātniskā darbība daļēji tiek apmaksāta pamatalgas ietvaros 
(atkarībā no amata veida ir noteikts darba apjoms pētnieciskās jomas pienākumiem). 
Atbilstoši RSU finansiālajām iespējām un pētniecības virziena aktualitātei RSU atbalsta 
akadēmiskā personāla dalību zinātniskās konferencēs, piešķirot apmaksātu prombūtnes laiku 
vai radošo atvaļinājumu. Šāda pētniecības organizācijas sistēma darbojās visā universitātē.  

Studiju virziena “Tiesību zinātne” īstenošanas mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus 
juristus Latvijai un Eiropas Savienībai, nodrošinot viņiem atbilstošas zināšanas, prasmes un 
kompetences saskaņā ar ES prasībām, izmantojot attiecīgo zinātnes nozaru fundamentālo un 
praktisko pētījumu rezultātus. Unikāla, nekur citur Latvijā neapgūstama RSU Juridiskās 
fakultātes specializācija ir medicīnas un sociālās tiesības, kuru apgūšanai vislabākos 
priekšnoteikumus sniedz augstskolas vēsturiskais profils – medicīna, tādējādi veidojot 
priekšnosacījumu starpdisciplināru pētījumu veidošanai.  

Kopumā studiju virzienā notiek aktīva un kvalitatīva zinātniskā pētniecība. 
Zinātniskās pētniecības virzieni pilnībā atbilst akreditējamā studiju virziena mērķiem. 

Jau esošā studiju virziena “Tiesību zinātne” docētāji aktīvi iesaistās pētniecībā, kas saistās ar 
krimināltiesību, kriminālprocesa, kriminoloģijas un kriminālistikas problemātiku, un tas 
nākotnē dos pienesumu arī akreditējamajam studiju virzienam. Īpaši var atzīmēt Jāņa 
Baumaņa pētījumi krimināltiesībās un kriminālprocesā, Ilzes Bērziņa-Ruķeres pētījumi par 
cilvēkdrošību un cilvēktiesībām, Riharda Bunkas raksti par operatīvo darbu un ieslodzījuma 
vietām, Jāņa Ievīša pētījumi par personu izdošanas problēmām, Aldonas Kipānes un Andreja 
Vilka daudzie pētījumi un monogrāfijas kriminoloģijas sfērā, Kristīnes Kuzņecovas veiktā 
izpēte par sabiedriskās kārtības nodrošināšanu, Ulda Ķiņa raksti par krimināltiesiskajām 
problēmām kibertelpā, Alda Lieljukša pētījumi par krimināltiesībām un kriminālprocesa 
jautājumiem, Andra Melkera raksti par šaujamieroču pielietošanu, Māra Stivrenieka raksti par 
noziedzības prevenciju un ieslodzījuma vietām, Jura Stukāna pētījumi par noziedzīgi iegūtu 
mantu, Ojāra Tetera veiktā izpēte par tiesu medicīnu, Ērika Treļa publikācijas par naida 
noziegumiem, Valda Voina pētījumi par terorisma novēršanu, Aelitas Zīles daudzi raksti 
kriminālistikā. Minētie pētījumi attiecas uz krimināltiesību jomu, taču arī administratīvajās, 
civilajās, starptautiskajās tiesībās, kā arī citos studiju kursos iesaistītie docētāji akreditējamā 
virzienā aktīvi piedalās pētījumu veikšanā. 
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2. Zinātniskās pētniecības sasaiste ar studiju procesu. 

 
Juridiskās izglītības uzdevums ir sniegt ne tikai zināšanas, bet arī prasmes un 

kompetences iegūtās zināšanas piemērot un pastāvīgi pilnveidot. Elastīgi reaģējot uz 
tendencēm sabiedrībā, studiju virzienā tiek veidoti studiju kursi par cilvēku drošību, 
konfliktoloģiju, elektronisko saziņas līdzekļu un datubāzu lietošanu. Studenti ar mācībspēku 
atbalstu ir izveidojuši pētniecisko laboratoriju, kur notiek simulēti tiesas procesi, tiek gatavoti 
tiesvedības pieteikumi un norit tiesas sēdēm raksturīgās spraigās diskusijas. Pēdējos piecos 
gados RSU aizstāvēti vairāk kā 20 promocijas darbi dažādās sociālajās zinātnes apakšnozarēs. 
RSU ik gadu tikusi rīkota Zinātniskā konference un Starptautiskā studējošo zinātniskā 
konference. Tiek izdots zinātniskais žurnāls “Socrates” (Rīgas Stradiņa universitātes 
Juridiskās fakultātes elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls).  

No 2019. gada tiks rīkota ikgadējā Zinātniskā nedēļa, kuras ietvaros norisināsies 
starptautiska pētnieku un arī studējošo zinātniskā konference. 

JF zinātniskā pētniecība tiek daudzpusīgi sasaistīta ar studiju procesu. 
 

3. Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla zinātniskās pētniecības 
darbības novērtējums. 

 
Akadēmiskā personāla pētnieciskais darbs vairumā gadījumu ir saistīts ar docētāju 

specializāciju programmas ietvaros, ar docējamiem lekciju kursiem. Akadēmiskā personāla 
veiktie pētījumi ir nozīmīgs ieguldījums gan to pārstāvošās nozares attīstībā, gan arī studiju 
programmas attīstībā un studiju satura pilnveidošanā. Ar pētījumu starpniecību docētāji savos 
studiju kursos ienes aktuālākās nozares novitātes. Mācībspēki sagatavo zinātniskus rakstus, 
piedalās konferencēs un praktiskajos semināros, izstrādā mācību grāmatas un metodiskos 
materiālus. Starptautisko publikāciju skaits uz vienu docētāju divu gadu periodā ir trīs. Liela 
daļa no doktora studiju  programmā iesaistītajiem ir piešķirts Latvijas Zinātnes eksperta 
statuss; lai to piešķirtu sociālo zinātņu ir  nozarē ir nepieciešamas trīs anonīmi recenzētas 
zinātniskās publikācija, kura publicēta zinātniskajā žurnālā vai konferenču ziņojumu 
izdevumā (proceedings), kurš ir indeksēts datu bāzē SCOPUS vai Web of Science vai iekļauts 
datu bāzē ERIH+, tai skaitā zinātniskā publikācija, kura ir pieejama atvērtajā piekļuvē (Open 
Access); vai 2 šādas publikācijas un zinātniska monogrāfija. Promocijas darbus vada un arī 
turpmāk vadīs vienīgi zinātnieki ar Latvijas Zinātnes padomes eksperta tiesībām, kas 
apliecina to, ka zinātnieki pastāvīgi veic pētniecību un publicē pētniecības rezultātus 
starptautiskā līmenī. 

Skatīt 11. pielikumā studiju virziena īstenošanā iesaistīto mācībspēku zinātnisko 
publikāciju un pieredzes apkopojums un studiju virziena īstenošanā iesaistīto mācībspēku 
zinātnisko publikāciju sarakstu par pēdējiem sešiem gadiem. 

Piemēram, Jāņa Baumaņa 2017. gadā izdotā monogrāfija “No krimināltiesību normu 
interpretācijas līdz kvantu kriminoloģijai” ir nozīmīgs krimināltiesisko atziņu avots, kas noder 
gan praktiķiem, gan teorētiķiem. Tajā paustās atziņas var izmantot likumdošanas procesā un 
tiesu praksē, kā arī izglītībā, to grāmatas priekšvārdā uzsver arī Augstākās tiesas Krimināllietu 
departamenta priekšsēdētājs Pēteris Dzalbe.  

Akadēmiskā personāla pārstāvji aktīvi piedalās pētniecībā atbilstoši savai specializācijai 
Piemēram, 2017.–2018. akadēmiskajā gadā docētāji aktivizēja savu iesaisti zinātniskajos un 
praktiskajos projektos, kas stiprina pētniecisko kapacitāti (tostarp darbība ESF projektā 
“Mācību pakalpojumi par Tiesu ekspertīzi un tās veikšanu” Nr. TA 2017/5/B/ESF. 2017-
2020.). 

https://www.rsu.lv/socrates
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Vairāki docētāji 2017.–2018. akadēmiskajā gadā ir bijuši autori vai līdzautori 
monogrāfijām un citām zinātniskām publikācijām. Piemēram, monogrāfija “Psihologu 
profesionālā darbība Latvijā: saturs, organizācija, regulējums. Psihologu likuma komentāri” 
(S. Kaija un J. Mihailovs).    

Studiju virziena docētāji (S. Kaija, A. Lieljuksis) pauda savu viedokli gan 
Krimināllikuma, gan Kriminālprocesa likuma grozījumu izstrādes darba grupās; studiju 
virziena docētāji sniedza viedokli par tiesību normu interpretācijas jautājumiem Augstākajai 
tiesai; darbojas kā pieaicinātās personas Satversmes tiesas lietās.  

RSU Juridiskā fakultāte sadarbībā ar Baltijas Stratēģisko pētījumu centru, Siedlicas 
Dabas un humanitāro zinātņu universitāti (Polija), Mikolas Romeris universitāti (Lietuva), 
Zviedrijas Drošības un politikas attīstības institūtu, Juridisko koledžu un Jaroslava Gudrā 
Nacionālo juridisko universitāti (Ukraina) organizēja starptautisko zinātniski praktisko 
konferenci “Tiesiskās problēmas Latvijas simtgadē: retrospektīva un perspektīva” 2018. gada 
25. aprīlī. Konferences sesijās tika apskatītas šādas tēmas: tiesiskums kibertelpā, fizisko un 
juridisko personu tiesiskās aizsardzības problēmas, krimināltiesiskās problēmas, sporta 
tiesības, speciālo izmeklēšanas darbību un operatīvo pasākumu aktuālie jautājumi. 

Kopumā studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskais personāls aktīvi iesaistās 
zinātniskajā pētniecībā. 
 
4. Novērtējums par starptautisko sadarbību zinātniskajā pētniecībā.  

 
Juridiskā fakultāte 2015.–2018. gadā sadarbojās ar Maksa Planka Freiburgas 

starptautisko krimināltiesību institūtu Kriminoloģijas departamentu (Max Planck Institute for 
Foreign and International Criminal Law – Department of Criminology), piedaloties 
starptautiskā projektā “WiSKoS” par industriālo ekonomisko spiegošanu, apzinot Latvijas 
pieredzi (https://wiskos.de/files/pdf4/WISKOS_RIB1.pdf). JF kopā ar Zviedrijas drošības un 
politikas attīstības institūtu 2009.–2013. gadā piedalījās projektā par Krievijas organizētās 
noziedzības ietekmi uz Baltijas reģiona valstīm (http://isdp.eu/publication/russian-organized-
crime-recent-trends-baltic-sea-region/). 

2012.–2013. gadā JF kopā ar Zviedrijas drošības un politikas attīstības institūtu un 
Starptautisko IDEA institūtu piedalījās starptautiskā projektā “Likumības nodrošināšana 
politikā” (Protecting Legitimacy in Politics – 
https://www.idea.int/sites/default/files/publications/illicit-networks-and-politics-in-the-baltic-
states.pdf). Pētījuma rezultāti tika izmantoti profesionālajā bakalauru studiju programmā 
“Tiesību zinātne” policijas darbinieku sagatavošanā, kā arī virziena “Iekšējā drošība un civilā 
aizsardzība” studiju programmā “Policijas darbs”. 

Kopumā JF sekmīgi sadarbojas ar citu valstu institūcijām zinātniskajā pētniecībā. 
 
5. Raksturojums un novērtējums par studējošo iesaisti zinātniskajā pētniecībā. 
 

Studējošie var iesaistīties zinātniskajā darbībā: 
• piedaloties studentu zinātniskajos pulciņos dažādās jomās. Šobrīd ir izveidoti un 

aktīvi darbojas 26 zinātniskie pulciņi (vairāk informācijas: 
http://sp.rsu.lv/courses_group/ 
pulcini/); 

• piesakoties finansiāla atbalsta saņemšanai no Studējošo pašpārvaldes dalībai 
konferencēs vai semināros valsts vai ārpus valsts ietvaros (ik gadu finansiālu atbalstu 
dalībai konferencēs saņem vairāk nekā 10 studējošie); 

https://wiskos.de/files/pdf4/WISKOS_RIB1.pdf
http://isdp.eu/publication/russian-organized-crime-recent-trends-baltic-sea-region/
http://isdp.eu/publication/russian-organized-crime-recent-trends-baltic-sea-region/
https://www.idea.int/sites/default/files/publications/illicit-networks-and-politics-in-the-baltic-states.pdf
https://www.idea.int/sites/default/files/publications/illicit-networks-and-politics-in-the-baltic-states.pdf
http://sp.rsu.lv/courses_group/pulcini/
http://sp.rsu.lv/courses_group/pulcini/
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• piesakoties studentu portālā pie kāda RSU doktoranta, palīdzēt izstrādāt zinātnisko 
darbu; 

• piedaloties RSU zinātniskajā konferencē kā apmeklētājs; 
• piedaloties ar savu pētniecisko darbu RSU Starptautiskajā studentu konferencē 

(International student conference, ISC). RSU ISC ir ikgadējs SP rīkots projekts, kas 
kļuva starptautisks 2015. gadā, un ar katru gadu piesaista arvien vairāk studējošo no 
dažādām valstīm. 2018. gadā konference sasniedza jaunas virsotnes, notiekot divas 
dienas un piesaistot vairāk nekā 270 studējošo ar pētnieciskajiem darbiem gan 
veselības, gan sociālajās zinātnēs. Vairāk par šī un iepriekšējā gada konferencēm var 
izlasīt https://isc.rsu.lv/about/past_conferences.  

Konferences organizēšanā tiek piesaistītas RSU katedras un studentu zinātniskie pulciņi 
darbnīcu izveidošanai, darbu vērtēšanā ir iesaistīti RSU profesori, kā arī vadība un 
struktūrvienības dažādos organizatoriskajos jautājumos. 

Katru gadu šim projektam tiek izveidota jauna organizatoru komanda, līdz ar to katru 
gadu projekta vadītājam ir izaicinājums uzstādīt latiņu augstāk, nekā tas bijis iepriekšējā gadā, 
tāpēc iznākums ir atkarīgs no paša vadītāja vīzijas un ambīcijām. 

Katru gadu vairāk darbu tiek iesniegti veselības zinātnēs, un grūtības sagādā sociālo 
zinātņu studējošo piesaistīšana konferencei. Pēc pieredzes, tas lielākoties ir saistīts ar 
medicīnas studējošo motivāciju krāt punktus, stājoties rezidentūrā. Sociālo zinātņu 
studējošajiem ir sarežģītāk rast motivāciju, tādēļ tiek meklētas idejas par pievienotās vērtības 
gūšanu studējošajam, iegūstot godalgoto vietu, piemēram, balles pievienošana noslēguma 
darbam vai studiju maksas atlaižu piešķiršana. 

Šī gada konferencē īpaši veiksmīgi izdevās reklamēt konferenci gan ar konferences 
mājaslapas palīdzību, gan radio intervijām, gan taustāmo materiālu izplatīšanu RSU un citu 
universitāšu ēkās.  

Nākamā gada konferences izaicinājums ir piesaistīt vēl vairāk dalībnieku ar saviem 
pētnieciskajiem darbiem gan veselības, gan sociālo zinātņu blokā, lai palielinātu sekciju un 
ieinteresēto apmeklētāju skaitu. 
 
6. Inovatīvi risinājumi studiju procesā, to raksturojums un novērtējums. 

 
Studējošo piesaistei RSU izmanto plašu mūsdienīgai komunikācijai atbilstošu 

mārketinga instrumentu klāstu, kas demonstrē augstskolu kā modernu, atvērtu universitāti, 
kas sniedz izcilas kvalitātes izglītību. RSU nodrošina augstskolas klātbūtni un kvalitatīvu 
saturu digitālajos medijos – nesen atjaunota mājaslapa, notiek stratēģisks darbs ar auditoriju 
sociālajos medijos, veikti eksperimenti ar jauniem sociālo mediju komunikācijas formātiem 
jauniešiem. Reklāmas kampaņās dominē digitālie mediji, tiek sekots izvēlēto reklāmas kanālu 
efektivitātei.  

Ilgtermiņā tiek veidotas attiecības ar vidusskolām visā Latvijā, kā arī vidusskolēniem 
tiek piedāvātas tiešas saskares iespējas ar RSU, attīstot RSU vēstnešu programmu, iespēju 
apmeklēt interesējošās programmas lekcijas, rīkojot atvērto durvju dienas, ekskursijas u. c.  

RSU piedalās nozares pasākumos (izstāde “Skola” u. c.), strādā ar datubāzi un e-pasta 
mārketingu, veido dažādas aktivitātes arī maģistra un doktora studiju programmu 
mērķauditorijām. 

 
Kartēšana 
2017.–2018. gadā RSU tika veikta jauna veida studiju programmas kartēšana, kas ir 

daļa no studiju programmu pārvaldības procesa un sekmē iespēju īstenot studentcentrētu 
pieeju. Kartējot studiju programmas, tiek veikta programmas satura, galvenokārt programmas 

https://isc.rsu.lv/about/past_conferences
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rezultātu, analīze. Studiju programmas kartēšanas procesa rezultāti – iegūtās kartes un gūtie 
novērojumi paredzēti gan studiju programmu analīzei un kvalitātes novērtēšanai, gan studiju 
programmas pilnveidei. 

Kartēšanas process tiek veikts, izmantojot RSU Studiju departamenta Studiju 
programmu administrēšanas nodaļas izstrādāto MS Excel kartēšanas rīku, kurā no RSU studiju 
kursu reģistrā esošajiem attiecīgās studiju programmas studiju kursu aprakstiem, tiek izgūti 
dati. Skat. kartēšanas rezultātus 17.1. pielikumā “Studiju programmas “Policijas darbs” 
kartējums” un 17.2. pielikumā “Studiju programmas “Policijas darbs” atbilstība Valsts 
policijas vecākā virsnieka profesijas standartam”. Nākotnē paredzēts attīstīt studiju 
programmu kartēšanas e-risinājumu, skat. tālāk aprakstu.  

 
BITF 
RSU docētājiem kopš 2014. gada ir pieejama Borisa un Ināras Teterevu fonda 

mērķstipendijas (BITF): “Starptautiskās pieredzes integrēšana”, “Studiju programmu satura 
modernizācija” un “Docētāju starptautiskās citējamības indeksa paaugstināšana”. 

Mērķstipendijas aktivitātes īstenojamas divos veidos: jaunajam vai pieredzējušajam 
docētājam individuāli vai jaunajam docētājam sadarbībā ar mentoru. Atbalsta finansējumu 
saņem gan jaunais docētājs, gan pieredzējušais docētājs mentors, un viņi ciešā sadarbībā 
izstrādā studiju kursam nepieciešamos materiālus. Abi aktivitātes dalībnieki ir līdzvērtīgi 
atbildīgi gan par procesa norisi, gan par darba rezultāta kvalitāti 

 
RSU Attīstības stratēģija 2017.–2021. gadam nosaka RSU IT infrastruktūras attīstības 

koncepciju, kas atbalsta esošo informācijas sistēmu pilnveidi un jaunu e-risinājumu izstrādi, 
lai uzlabotu studiju kvalitāti un veicinātu administratīvo efektivitāti. 

RSU studējošajiem un docētājiem jau šobrīd ir nodrošināta labi attīstīta IT infrastruktūra 
un virtuālā studiju vide, taču esošās IT sistēmas ir nepieciešams pilnveidot un ieviest jaunus 
e-risinājumus, lai nodrošinātu ciešāku sistēmu integrāciju jaunu e-pakalpojumu izstrādi un 
draudzīgāku lietotāju saskarni studējošajiem un docētājiem. 

Lai paaugstinātu studiju kvalitāti, izmantojot mūsdienu tehnoloģijas un e-risinājumus, 
RSU ir izvirzīti šādi uzdevumi: 

1. Izstrādāt Studiju programmu kartēšanas sistēmu, kas nodrošinās iespēju redzēt 
noteiktā studiju kursa lomu un nozīmi studiju programmā un kā apgūstot noteiktus 
studiju kursus, studējošais var apgūt noteiktajai profesijai nepieciešamās zināšanas, 
prasmes un kompetences. Studiju programmu kartēšanas e-risinājums stiprinās 
resursu koplietošanu, sekmēs kopīgu studiju programmu veidošanu un mazinās 
studiju programmu satura dublēšanos. 

2. Papildināt esošo RSU Studiju programmu reģistru efektīvākai studiju programmu 
pārvaldībai, kas nodrošinās studiju programmu rezultātu un kopējā plāna definēšanu, 
akreditācijas ziņojumu sagatavošanu, studiju programmu rezultatīvo rādītāju analīzi 
un etalonsalīdzināšanu. 

3. Papildināt esošo RSU Studiju kursu reģistru, lai nodrošinātu studiju kursu satura 
vertikālu integrāciju, kas nodrošinās iespēju sasaistīt studiju kursu tēmas studiju 
programmas ietvaros, atbalstot studiju kursu pēctecību. Tiks izstrādāta arī studiju 
kursu atslēgvārdu vārdnīca un atslēgvārdu vizualizācija, kas attēlos studiju kursu 
saistītās tēmas un kursus.  

4. Izveidot sasaisti starp kursa apraksta tematisko plānojumu ar attiecīgo e-studiju vides 
kursu, kurā docētājam ļautu izvēlēties, vai attiecīgo e-kursu veidot ar tādu pašu 
tematisko sadalījumu, kāds ir norādīts studiju kursa aprakstā.  
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5. Izmantot RSU audiovizuālo studiju materiālu bibliotēku, iekļaujot dažādus mācību 
objektu, piemēram, klīnisko gadījumu aprakstus, disekcijas gadījumus, simulāciju 
scenārijus, interaktīvus mācību video u.c., nodrošinot mācību objektu sistematizāciju 
un uzkrāšanu, kā arī iespēju koplietot mācību objektus ar citām augstākās izglītības 
institūcijām, un studējošajiem viegli atrast nepieciešamos simulāciju gadījumus, 
klīniskos gadījumus un citus mācību objektus. 

6. Izstrādāt jaunu sistēmu, kas ļautu studentam daudz ērtāk reģistrēties viņam 
pieejamiem izvēles studiju kursiem viņam pieejamos laikos. Administratīvajam 
personālam sistēmas izveide atvieglotu darbu, ļaujot ērtāk un ātrāk studentus 
pievienot izvēles kursiem. 

7. Lai nodrošinātu studējošajam draudzīgas e-vides tālāko attīstību RSU un jaunu e-
pakalpojumu ieviešanu studējošajiem, ir jāmodernizē studējošo portāls, ieviešot 
starptautiski atzītu risinājumu ar ekvivalentu mobilo lietotni, no kuras ir piekļuve 
būtiskākajām studējošajam informācijas sistēmām un e-pakalpojumiem un iebūvēta 
integrācija ar dažādām lietotnēm, piemēram, Primo meklētāju zinātniskajās 
datubāzēs. 

8. Pilnveidot Elektroniskās uzņemšanas sistēmu, mazinot administratīvo slogu, 
automatizējot manuālās darbības, uzlabojot lietotāja saskarni, papildinot 
funkcionalitāti, u. c. 

Lai nodrošinātu mūsdienīgu iekšējās informācijas apmaiņas sistēmu administratīvo 
jautājumu risināšanai, paātrināt informācijas apriti un lēmumu pieņemšanu, kā arī nodrošināt 
elektronisku dokumentu apriti RSU iekšienē, RSU izvirza šādus uzdevumus administratīvās 
efektivitātes paaugstināšanai: 

1. Pāreja uz elektronisku studējošā lietas glabāšanu – atbilstoši MK noteikumiem 
203 studējošo iesniegumus, pieprasījumus un rīkojumus par studējošo kustību un 
mācību procesu var uzglabāt tikai elektroniski. Tas samazinās dokumentu apstrādes 
ilgumu, paaugstinātu administratīvā darba efektivitāti un datu kvalitāti, mazinātu 
dabas resursu izmantošanu. 

2. Papildus HOP moduļu iegāde jaunu e-pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai – 
HOP funkcionalitātes paplašināšana, ieviešot jaunus e-pakalpojumus darbiniekiem, 
piemēram, komandējumu uzskaite, e-instruktāžas u. c. 

3. Darba izpildes vadības (DIV) sistēmas nomaiņa – RSU eksistē DIV, kas nodrošina 
mērķu izpildes novērtēšanas pārvaldību un darba rezultātu snieguma pārvaldību. 
Nepieciešama DIV portāla nomaiņa, lai uzlabotu lietojamību un atvieglotu darbu 
struktūrvienību vadītājiem, nodrošinātu integrāciju ar citām RSU informācijas 
sistēmām. 

4. Rēķinu digitalizācijas rīka iegāde – saskaņā ar Eiropas Savienības direktīvu, saskaņā 
ar kuru no 2018. gada 27. novembra visiem rēķiniem starp uzņēmumiem un valsts 
iestādēm jābūt elektroniskā formā, jānodrošina iespēja digitalizēt papīra formāta 
rēķinus un no tiem izveidot meta-rēķinus.  

5. Attīstīt kvalitātes un procesu pārvaldības sistēmu – RSU Kvalitātes vadības un 
iekšējā audita daļa jau šobrīd veiksmīgi izmanto procesu pārvaldības rīku QPR 
Enterprise Architect, bet ir iegādāta viena licence un, lai pilnvērtīgi izmantotu rīka 
modeļu koplietošanas funkciju un veicinātu sadarbību starp struktūrvienībām, ir 
nepieciešams iegādāties papildu licences citām struktūrvienībām. 

Novērtējot inovatīvos risinājumus, kas tiek ieviesti, lai atbalstītu studiju procesā, var 
teikt, ka tas ir nemitīgs izaugsmes process, kuru vada RSU vadība un atbilstošie iesaistītie.  
 



58 

K6. Sadarbība un internacionalizācija. 
1. Novērtējums par sadarbības un internacionalizācijas mērķiem un to pārvaldību 
studiju virziena ietvaros. Novērtējums par noteikto sadarbības un internacionalizācijas 
attīstības virzienu atbilstību augstskolas apstiprinātajiem attīstības mērķiem un studiju 
virziena mērķiem. 

 
RSU Starptautisko sakaru departaments (SSD) ir izveidojis plašu partneraugstskolu 

tīklu Eiropā. Regulāri partneraugstskolas tiek informētas par Erasmus apmaiņas iespējām 
RSU, arī viesdocētāju apmaiņu jomā. Papildus elektroniskai saziņai RSU SSD ik gadu 
organizē Erasmus+ Starptautisko nedēļu, kuras programmā tiek iekļauti vairāki profesionālās 
tīklošanās pasākumi. To ietvaros notiek kontaktu dibināšana ar jauniem Erasmus+ sadarbības 
partneriem.  

Papildus šiem RSU organizētajiem pasākumiem RSU SSD pārstāvji regulāri apmeklē 
ikgadējos profesionālo starptautisko asociāciju pasākumus ar mērķi nodrošināt apmaiņas, 
tostarp viesdocēšanas, iespējas. Piemēram, RSU piedalās tīklošanās izstādēs, kuras organizē 
Eiropas Erasmus koordinatoru asociācija (European Association of Erasmus Coordinators) 
un Eiropas Starptautiskās izglītības asociācija (European Association for International 
Education).  

RSU SSD atbalsta Erasmus viesdocēšanas vizītes gan pirms viesdocētāji ierodas Rīgā, 
gan arī viņu viesdocēšanas laikā (piemēram, administrē viesdocēšanas vizītes dokumentāciju, 
izstrādā aktivitāšu plānu, asistē vizītes norisē utt.). 

Pašreiz tiek vestas sarunas ar Lejassaksijas Policijas akadēmiju (Vācija) par abpusēji 
izdevīgu savstarpējās sadarbības līguma noslēgšanu gan docētāju, gan studējošo apmaiņas 
programmā. 

Esošā sadarbības un internacionalizācijas attīstība atbilst virzienu mērķiem un attīstības 
plānam un kopumā ir vērtējama kā pietiekama.  
 
2. Sadarbības veidu un formu raksturojums un novērtējums. 

 
Studiju programmas īstenošanai ir noslēgti sadarbības līgumi ar citām institūcijām, skat. 

8. pielikumā sadarbības līgumus: 
• Valsts policijas un RSU sadarbības līgums, 
• Sadarbības līgums ar Valsts policijas koledžu, 
• Sadarbības līgums par šautuves izveidošanu un darbību, 
• Sadarbības līgums par telpu TEMPEST mērījumiem, 
• Sadarbības līgums par prakses vietas nodrošināšanu. 
Papildus var minēt, ka Eiropas Savienības projekta “Izaugsme un nodarbinātība” 

ietvaros  8.2.1. Specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt studiju programmu fragmentāciju un 
stiprināt resursu koplietošanu” (SAM 8.2.1.) Rīgas Stradiņa universitātes studiju programmu 
attīstības un konsolidācijas plāna ietvaros ir plānots izstrādāt jaunu kopīgu profesionālā 
maģistra studiju programmu “Ekonomiskā drošība”. RSU ar speciālā atbalsta mērķa 
programmā pieejamo finansējumu tiek plānots attīstīt 2016. gadā atvērto studiju virzienu 
“Iekšējā drošība un civilā aizsardzība”, kurā tiktu izveidota KPMSP “Ekonomiskā drošība”. 
Latvijā unikāla KPMSP “Ekonomiskā drošība” tiks īstenota kopā ar Daugavpils universitāti 
(DU) un sadarbojoties arī ar Rīgas Tehnisko universitāti (RTU), tā papildinot RSU uzkrāto 
kompetenci un kopīgiem spēkiem nodrošinot kvalitatīvu un starptautiski konkurētspējīgu 
studiju un pētniecības īstenošanu. StP izveides aktualitāti apliecina gan vietējā, gan 
starptautiskā mērogā pieaugošā nepieciešamība pēc kvalificētiem speciālistiem, kuri spēj 
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atklāt un novērst arvien sarežģītākus ekonomiskos noziegumus, korupciju un noziedzīgi 
iegūtu līdzekļu legalizācijas shēmas. StP ietvaros tiks sagatavoti speciālisti ekonomisko 
noziegumu novēršanā un atklāšanā, arī veicinot Latvijas un citu valstu iestāžu, kā arī privātā 
sektora, piemēram, banku nodrošināšanu ar augsti kvalificētiem speciālistiem, kuri ir 
kompetenti ekonomikas un tiesību jautājumos un izprot aktuālās ekonomisko un finanšu 
jomas noziegumu tendences, tostarp saistībā ar kibertelpu, piemēram, kriptovalūtām. 

Sadarbība ar darba devējiem notiek pastāvīgi un vairākos līmeņos. 
1. Lai veicinātu sadarbību ar darba devēju organizācijām, viņu iesaisti topošo 

speciālistu izglītošanā, kā arī lai paaugstinātu RSU studējošo konkurētspēju darba 
tirgū, katru gadu universitātē tiek rīkota Karjeras iespēju nedēļa. Tās laikā notiek 
darba devēju organizāciju prezentācijas, kurās darba devēju pārstāvji stāsta par 
karjeras iespējām pārstāvētajā organizācijā, piedāvā RSU studējošajiem un 
absolventiem aktuālās vakances, kā arī sniedz praktiskus padomus, kā gūt 
panākumus darba tirgū. 2015. gadā laika posmā no 27. līdz 29. oktobrim RSU 
Karjeras iespēju nedēļā piedalījās vairāk nekā 30 darba devēji.  

2. Sadarbība ar darba devējiem un to organizācijām fakultāšu un StP / StV līmenī. 
Piemēram, Juridiskās fakultātes domē un Studiju kvalitātes padomē ir iesaistīti darba 
devēji, skat. 5. pielikumā.  

3. Valsts pārbaudījumu, maģistra, bakalaura darbu aizstāvēšanas komisijās piedalās 
vismaz 50 % darba devēju: to nosaka LR MK noteikumi Nr. 481, un šo noteikumu 
ievērošana RSU tiek stingri kontrolēta. 

4. Sadarbība prakses īstenošanā, ko nosaka jau sadarbības līgums ar Valsts Policiju 
(skat. 8. pielikumā), un sadarbība tiek īstenota arī ar citām iestādēm. 9. pielikumā var 
apskatīt studējošo prakses organizēšanu un citu prakses dokumentāciju. 

5. Sadarbība ar profesionālajām asociācijām, piemēram, Latvijas Juristu apvienību u. c. 
Tikpat kā visi piesaistītie docētāji studiju priekšmetu īstenošanā pārstāv nozares darba 

devēju institūcijas un ir nozares speciālisti. 
RSU tiek īstenota Erasmus+ programmas mobilitāšu aktivitāte starp programmas 

valstīm. Kopumā ir noslēgti vairāk nekā 150 divpusējie sadarbības līgumi, kuri paredz 
studentu un personāla mobilitāti visos studiju ciklos – bakalaura, maģistra un doktorantūras 
studiju laikā. Partneruniversitātes tiek izvēlētas, balstoties uz pieejamo informāciju par 
līdzvērtīgām studiju programmām un apmācības valodas nosacījumiem. Viens no galvenajiem 
nosacījumiem ir studiju mācību priekšmetu saskaņošana studentu apmaiņas programmas 
laikā, lai varētu atzīt studiju priekšmetus un tos pievienot RSU atbilstošās studiju programmas 
diploma pielikumam. Līdz ar to tiek nodrošināts pilnvērtīgs studiju process, ko papildina 
pieredze ārvalstīs.  

Erasmus+ sadarbības līgumi Juridiskajā fakultātē:  
• Instituto Politécnico do Cávado e do Ave (Portugāle); 
• National and Kapodistrian University of Athens (Grieķija); 
• University of Akureyri (Islande); 
• University of Oslo (Norvēģija); 
• Universidad Carlos III de Madrid (Spānija); 
• Valahia University of Targoviste (Rumānija); 
• Danubius University of Galati (Rumānija); 
• Romanian-American University (Rumānija); 
• Graduate School of Government and European Studies (Slovēnija); 
• The University François Rabelais of Tours (Francija); 
• Mykolas Romeris University (Lietuva); 
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• Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz (Polija). 
 
3. Novērtējums par ārvalstu studējošo piesaisti studiju virziena ietvaros. 

 
Studiju programmā pagaidām nav tikuši piesaistīti ārvalstu studējošie, tomēr, ņemot 

vērā studiju virziena attīstības plānus, tāda piesaiste varētu tikt īstenota.  
 
4. Studējošo mobilitātes raksturojums un novērtējums pārskata periodā. 

 
RSU Juridiskajā fakultātē studentu mobilitāte līdz šim ir īstenota Tiesību zinātnes 

studiju programmās, tomēr kopš jaunās StP atvēršanas un īstenošanas un nodrošinot pilnu 
informāciju studējošajiem, pastāv mobilitātes iespējamība.  

Līdz šim JF ir noslēgti 12 sadarbības līgumi, kas paredz abpusēju studentu apmaiņas 
plūsmu. Līgumu nosacījumi paredz, ka studenti var doties studiju apmaiņā visos studiju ciklos 
(bakalaura, maģistra un doktorantūras) atkarībā no atbilstošās studiju programmas 
partneruniversitātē. Studentiem tiek piedāvāta arī iespēja īstenot praksi ārvalstu institūcijās – 
pirms došanās praksē tiek saskaņota prakses aktivitāšu programma (kas ir atbilstoša studiju 
prakses nosacījumiem), kas jāīsteno prakses laikā.  

Līdz šim RSU JF ienākošie mobilitātes studenti tiek ieskaitīti kādā no Tiesību zinātnes 
studiju programmām studējošo statusā apmaiņas laikā. Studentiem tiek nodrošināts 
nepieciešamai studiju kursu apjoms un atbilstošs kredītpunktu skaits. Piedāvātie kursi tiek 
īstenoti angļu valodā. Studentiem tiek sniegta arī iespēja apgūt citus kursus citās sociālo 
zinātņu fakultātēs.  

Pēdējos sešos gados apmaiņas mobilitātē ir devušies 15 Tiesību zinātņu studiju 
programmu studenti; ienākošos apmaiņas programmu studentu skaits pēdējos sešos gados – 
10 studenti.  

RSU iestrādes un Starptautisko sakaru departamenta atbalsts liecina par to, ka arī StV 
Iekšējā drošība un civilā aizsardzība studentiem ir iespējas starptautiskai mobilitātei, kas 
iespēju robežās tiks arī aicināts izmantot.  
 
5. Kopīgo studiju programmu raksturojums un novērtējums. 
 

Pagaidām StV nav kopīgu studiju programmu, taču ar laiku domāts attīstīt, skat. K1 
4. nodaļā un 6. pielikumā. StV attīstības plāns. 
 
6. Raksturojums un novērtējums par studiju virzienu starptautiskajā vidē. 

 
RSU starptautiskajā vidē ir novērtēta pozitīvi. Starptautiskais universitāšu reitings QS 

World University Rankings 2019 ir iekļāvis RSU starp 1000 labākajām pasaules augstskolām, 
īpaši novērtējot universitātes spēju piesaistīt ārvalstu studentus. Tāpat RSU regulāri saņem 
visaugstāko vērtējumu “A” dažādās kategorijās Eiropas Savienības augstskolu U-Multirank 
reitingā. 

Universitāte ir saņēmusi arī citas starptautiskās atzinības. Piemēram, tā tika atdzīta pat 
studentcentrētu augstākās izglītības iestādi Eiropas Studentu apvienības izvērtējumā PASCL 
(Peer Assessment of Student Centered Learning). Arī Pasaules Bankas eksperti savā 2016. 
gada pētījumā atzinīgi novērtēja studentu iesaisti RSU lēmumu pieņemšanā, ārvalstu studentu 
klātbūtni un stratēģisko plānošanu universitātē.   

Par RSU starptautisko atpazīstamību liecina arī plašais Erasmus partneraugstskolu tīkls. 
Pašlaik ir noslēgti Erasmus sadarbības līgumi ar 150 augstskolām Eiropā un ārpus tās dažādās 
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studiju disciplīnās, tostarp tiesību zinātnēs. 2017. gadā RSU saņēma atzinību no Valsts 
Izglītības un attīstības aģentūras par veiksmīgu Eiropas Komisijas Erasmus programmas 
realizēšanu. 

 
K7. Studējošo pašpārvaldes darbība. 
 
1. Studējošo pašpārvaldes darbības principi. 

 
RSU Studējošo pašpārvalde (RSU SP) tika dibināta 1993. gadā. Tā darbojas jau vairāk 

nekā 25 gadus, lai pārstāvētu studējošo intereses akadēmiskās, materiālās un kultūras dzīves 
jautājumos augstskolā un citās valsts institūcijās, reprezentē augstskolas studējošos Latvijā un 
ārvalstīs, nosaka kārtību, kādā studējošie tiek ievēlēti augstskolas koleģiālajās institūcijās 

RSU SP ir demokrātiski vēlēta, neatkarīga studējošo tiesību un interešu pārstāvības 
institūcija universitātē. Tā darbojas saskaņā ar nolikumu, ko izstrādā studējošie un apstiprina 
augstskolas Senāts. Senāts var atteikt apstiprināšanu tikai tiesisku apsvērumu dēļ. 

RSU SP galvenā lēmējinstitūcija ir Padome, ko demokrātiski vēl visi augstskolas 
studējošie. Padomes sastāvā ir 35 pārstāvji no astoņām fakultātēm ar mandātu skaitu 
atbilstošu katras fakultātes studējošo skaitam. Padomes galvenie pienākumi ir ievēlēt Valdi un 
pārskatīt tās darbu, apstiprināt RSU SP statūtus, budžetu un citos normatīvos dokumentus, kā 
arī ievēlēt citus studējošo pārstāvjus – fakultāšu domniekus, studējošo senatorus u. c. 
Padomes sēdes notiek vismaz vienu reizi mēnesī. 

RSU SP galvenā izpildvara ir Valde. Valdi veido 12 vēlēti studējošie, kurus ievēl RSU 
SP Padome uz vienu gadu. Valdes galvenais uzdevums ir pārstāvēt un aizstāvēt studējošo 
intereses dažādos līmeņos, realizējot studējošo kultūras, sociālās un akadēmiskās intereses. 
Valdes sastāvu veido priekšsēdētājs, virzienu vadītāji un viņu vietnieki. Valdes sēdes notiek 
vismaz trīs reizes mēnesī.  

RSU SP telpas atrodas RSU galvenajā ēkā Dzirciema ielā 16, 2017. gadā tika atklāta 
Studentu māja Palasta ielā 3, kur notiek dažādi semināri, darba grupas un citi pasākumi. 

RSU SP nodrošina informācijas apriti visiem RSU studējošajiem par tiem aktuālo 
informāciju. Informācijas nodošana notiek caur Facebook portālā izveidoto lapu, mājaslapā 
http://sp.rsu.lv/, kā arī ar e-pastiem, nododot informāciju aktualitāšu e-pastā katru pirmdienu 
un konkrētākas studentu grupas gadījumā studiju gada vecākajiem. 

 
2. Studējošo pašpārvaldes darbības atbilstība Augstskolu likumam. 
 

Studējošo interešu pārstāvniecība akadēmiskajos jautājumos  
Studējošie tiek pārstāvēti visās lēmējinstitūcijās – RSU Senātā, Satversmes sapulcē, 

Dekānu padomēs, Rektorātā, arī savas fakultātes domē, Ētikas komisijā, Stipendiju 
piešķiršanas komisijā, Studējošo kredītu piešķiršanas komisijā un Akadēmiskajā šķīrējtiesā. 
Visās institūcijās studējošo skaits ir atbilstošs Augstskolu likumam un ir viena piektdaļa no 
kopējā dalībnieku skaita.  

Studējoši ir iesaistīti arī akadēmisko procesu jautājumu risināšanā – tie var būt gan 
vienkārši un ikdienišķi jautājumi saistībā ar studiju procesu uzlabošanu, piemēram, eksāmena 
datumu saskaņošana vai nodarbību laika maiņa, kur šajos procesos iesaistās visi studējošie, 
gan svarīgāku jautājumu risināšana, kur iesaistās RSU SP Valdes attiecīgais virziena 
vadītājs – šādas situācijas ir, piemēram, gan sūdzību un apelāciju izskatīšana ar katedru vai arī 
dekānu, gan arī Senātā svarīgu dokumentu papildināšana vai rediģēšana, piemēram, Iekšējie 
kārtības noteikumi. 

https://www.facebook.com/StudejosoPasparvalde/
http://sp.rsu.lv/
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Katra jautājuma apspriešanā un lēmuma pieņemšanā tiek ņemts vērā arī studējošo 
viedoklis, tiek uzklausīts gan domes sēdēs par D1 formu uzlabošanu, gan akadēmiskā 
godīguma politikas izstrādē un citu normatīvo aktu labojumos, kā Iekšējās kārtības noteikumi 
un Studiju reglaments I. 
 

Studējošo interešu pārstāvniecība materiālajos (sociālajos) dzīves jautājumos  
Studējošie tiek uzklausīti un tiek realizēti viņu ieteikumi par sociālās dzīves uzlabošanu 

universitātes vidē pēc sūdzību vai ieteikumu saņemšanas pašpārvaldes birojā. Ieteikumi var 
būt par mācību visi, studējošo dienesta viesnīcu vidi, ēdnīcām, bibliotēku u. c. Visi ar sociālās 
vides uzlabošanu saistītie jautājumi tiek risināti Sociālā virziena vadītāja pienākumu ietvaros, 
pie kura var vērsties ikviens studējošais. 

RSU SP sniedz finansiālu atbalstu ideju īstenošanā studējošajiem šādās jomās: 
• atbalsts studējošo zinātniskajā darbībā, apmeklējot zinātniskās konferences vai 

seminārus; 
• atbalsts jaunu projektu izveidei, piesakoties projektu konkursā ar savu ideju 

(https://sp.rsu.lv/projektu-konkurss/); 
• atbalsts pašpārvaldes biedru kompetences veicināšanai. 

 
Studējošo interešu pārstāvniecība kultūras dzīves jautājumos  
Studējošajiem tiek nodrošināti vismaz septiņi ikgadēji pasākumi, kuri iekļauj gan 

kultūras, gan sporta aktivitātes): 
• Erudīts (https://sp.rsu.lv/events/erudits/); 
• Valentīndienas balle (https://sp.rsu.lv/events/valentina-diena/); 
• RSU SP Dzimšanas diena (https://sp.rsu.lv/events/sp-dzimsanas-diena/); 
• Ziedu balle (https://sp.rsu.lv/events/pavasara-ziedu-balle/); 
• Sporta un aktīvās atpūtas festivāls “Taurenis” (https://sp.rsu.lv/events/sporta-un-

aktivas-atputas-festivals-taurenis/); 
• “ZGI” – seminārs pirmkursniekiem (https://sp.rsu.lv/events/zgi/); 
• Pirmkursnieku iesvētības “Fukši” (https://sp.rsu.lv/events/fuksi/); 
• Zaļā nedēļa (https://sp.rsu.lv/events/rsu-sp-izaicinajums-dzivot-zali/); 
• RSU talantu šovs (https://sp.rsu.lv/events/rsu-got-talent/) 
• Rudens nakts turnīri (https://sp.rsu.lv/events/rudens-nakts-turniri/) 
• Ziemassvētku balle (https://sp.rsu.lv/events/ziemassvetku-balle/). 
Šie un vēl daudzi citi pasākumi ir pieejami RSU studējošiem un sniedz iespēju 

iepazīties ar citiem universitātes studentiem (arī ārvalstu studentiem), vairāk uzzināt un labāk 
izprast universitāti un Studējošo pašpārvaldi. Tā ir iespēja rast iedvesmu pašizaugsmei, kā arī 
atpūsties no studijām, piedaloties ārpus studiju aktivitātēs. 

 
Kārtība, kādā studējošie tiek ievēlēti augstskolas koleģiālajās institūcijās  
Studējošo pārstāvji koleģiālajās institūcijās tiek vēlēti demokrātiskā ceļā, kandidējot uz 

amatu RSU Studējošo pašpārvaldes Padomes sēdē, kuras tiek rīkotas vismaz vienu reizi 
mēnesī. Studējošo pārstāvniecība koleģiālajās institūcijās ir 20 % no kopējā sastāva. 
Pārstāvniecība ir tādās lēmējinstitūcijās kā Satversmes sapulcē, Senātā, Rektorātā, Dekānu 
padomes sēdēs, Akadēmiskajā šķīrējtiesā, Ētikas komisijā, Fakultāšu domēs, Muzeju padomē, 
Bibliotēkas padomē, Stipendiju piešķiršanas izvērtēšanas komisijās, studiju programmu 
kvalitātes padomēs, Iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegto studiju rezultātu 
atzīšanas komisijā. 

RSU Studējošo pašpārvaldes padome ievēl: 

https://sp.rsu.lv/projektu-konkurss/
https://sp.rsu.lv/events/erudits/
https://sp.rsu.lv/events/valentina-diena/
https://sp.rsu.lv/events/sp-dzimsanas-diena/
https://sp.rsu.lv/events/pavasara-ziedu-balle/
https://sp.rsu.lv/events/sporta-un-aktivas-atputas-festivals-taurenis/
https://sp.rsu.lv/events/sporta-un-aktivas-atputas-festivals-taurenis/
https://sp.rsu.lv/events/zgi/
https://sp.rsu.lv/events/fuksi/
https://sp.rsu.lv/events/rsu-sp-izaicinajums-dzivot-zali/
https://sp.rsu.lv/events/rsu-got-talent/
https://sp.rsu.lv/events/rudens-nakts-turniri/
https://sp.rsu.lv/events/ziemassvetku-balle/


63 

• 5 studējošo senatorus; 
• vienu akadēmiskās šķīrējtiesas komisijas pārstāvi; 
• vienu ētikas komisijas pārstāvi; 
• fakultāšu domniekus attiecīgajā skaitā, kā tas noteikts katras fakultātes domes 

nolikumā (MF – 4, ZF – 4, RF – 3, JF – 2, SVSLF – 3, ESF – 4, KF – 3, FF – 4); 
• vienu muzeja padomes pārstāvi; 
• vienu Iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegto studiju rezultātu 

atzīšanas komisijas pārstāvi. 
Satversmes sapulces dalībnieku kandidātus izskata un apstiprina Padome ar attiecīgo 

studējošo skaitu no katras fakultātes (MF – 8, KF – 4, RF – 3, ZF – 2, FF – 1, SVSLF – 2, 
ĀSN – 3, JF – 1, ESF – 1, SVSLS LF – 1). Visiem studējošiem Satversmes sapulcē ir 
balsstiesības. 

Rektorātā studējošo pārstāvis ir Padomes vēlēts RSU SP Valdes priekšsēdētājs, kurš 
sēdē piedalās kā novērotājs. 

Dekānu Padomes sēdēs studējošo pārstāvji ir Padomes vēlēts akadēmiskā virziena 
vadītājs un tā vietnieks. Balsstiesības ir Akadēmiskā virziena vadītājam.   

Stipendiju piešķiršanas izvērtējuma komisijā studējošo pārstāvis ir Padomes vēlēts 
Sociālā virziena vadītājs, kuram ir balsstiesības.  

Bibliotēkas padomes sēdēs studējošo pārstāvji ir Padomes vēlēts RSU SP Valdes 
priekšsēdētājs un Sociālā virziena vadītājs. 

Senātā, kur darbojas 5 studējošo pārstāvji visi ir balsstiesīgie, kā arī studējošajiem ir 
veto tiesības. 

Fakultātes domēs studējošo pārstāvji ir balsstiesīgi un var ierosināt sev aktuālos punktus 
pie darba kārtības, kā arī ietekmēt dažādu procesu organizāciju.  

Akadēmiskās šķīrējtiesas studējošo pārstāvis piedalās sēdē kā balsstiesīgais pārstāvis. 
Studiju programmu kvalitātes padomes studējošo pārstāvis tiek apstiprināts attiecīgās 

fakultātes domes sēdē un piedalās sēdē kā balsstiesīgs pārstāvis un var pieteikt sev aktuālos 
punktus darba kārtībai.  

Studējošo pašpārvalde no augstskolas budžeta tiek finansēta apmērā, kas nav mazāks 
par vienu divsimto daļu no augstskolas gada budžeta. Katra kalendārā gada beigās RSU SP 
prezentē RSU vadībai aizvadītā gada budžeta izlietojumu un nākamā kalendārā gada budžeta 
plānojumu, ko akceptē Rektors. 

 
 
3. Augstskolas vadības atbalsts studējošo pārstāvniecības attīstības un studējošo 
pašpārvaldes darbības veicināšanā. 

 
Viens no atbalsta veidiem no RSU ir finansiālais atbalsts, vadoties pēc Augstskolu 

likumā noteiktās summas, kā rezultātā pašpārvaldei ir sniegta iespēja realizēt visus 
Augstskolas likumā un pašpārvaldes stratēģijā izvirzītos uzdevumus un sasniedzamos mērķus, 
kas arī veicina pašpārvaldes izaugsmi un attīstību. 

RSU vadība veicina pašpārvaldes darbību un attīstību, aicinot studējošo pārstāvjus paust 
viedokli sēdēs un darba grupās, kas var būt saistītas ar akadēmiskajiem procesiem 
universitātē, universitātes infrastruktūras, kultūras vai sociālās dabas jautājumiem. 

Pašpārvaldes darbība tiek veicināta, iesaistot studējošo pārstāvjus universitātes rīkotajos 
pasākumos un atbalstot pašpārvaldes rīkotos pasākumus, kurus apmeklē RSU vadība, un to 
atskati tiek publicēti RSU mājaslapā. Ir izveidojušies universitātes un pašpārvaldes kopīgi 
rīkoti pasākumi, piemēram, Imatrikulācijas ceremonija, Akadēmiskā balle, Atvērto durvju 
diena sadarbībā ar Komunikācijas departamentu.  

http://sp.rsu.lv/
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K8. Studiju programmas licencēšanas ietvaros konkrētajai studiju 
programmai saņemto ieteikumu ieviešana. 

 
Studiju programmas licencēšanā tika sniegtas ekspertu rekomendācijas, kuru ieviešanai ir 

izstrādāts plāns un ir īstenota tā izpilde. Skat. 12. pielikumu. PBSP “Policijas darbs” 
licencēšanas ekspertu sniegto rekomendāciju ieviešanas plāna izpilde.  



65 

III. Profesionālās bakalaura studiju programmas  
“Policijas darbs” raksturojums 

 
K9. Studiju programmas nosaukuma, iegūstamā grāda, profesionālās 
kvalifikācijas vai grāda un profesionālās kvalifikācijas, mērķu un 
uzdevumu, uzņemšanas nosacījumu savstarpējā atbilstība. 
 
1. Profesionālās bakalaura studiju programmas “Policijas darbs” parametri. 
 
Studiju programmas nosaukums Policijas darbs 
Studiju programmas nosaukums angļu valodā Police Work 
Studiju programmas kods saskaņā ar Latvijas 
izglītības klasifikāciju 

42861 

Studiju programmas veids un līmenis profesionālā bakalaura  
Iegūstamais kvalifikācijas līmenis (EKI) 6. (sestais) 
Profesijas kods profesiju klasifikatorā  134928 
Studiju programmas apjoms (KP/ECTS) 160/240 
Īstenošanas forma, veids, ilgums (ja nepilni 
gadi, norādīt mēnešos) un valoda 

4 gadi vai 2 gadi1 Latviešu un angļu pilna laika klātiene 

nepilna laika klātiene 4 gadi un 6 mēneši vai 
2 gadi un 6 mēneši1 

Latviešu un angļu 

Īstenošanas vieta Rīgas Stradiņa universitāte, Juridiskā 
fakultāte, Dzirciema iela 16, Rīga, LV-1007 

Studiju programmas direktors Valdis Voins, Dr. iur. 
Uzņemšanas prasības Vidējā vai 

1. līmeņa profesionālā augstākā izglītība (ar 
speciālista policijas darbā, vidējā 
komandējošā (jaunāko virsnieku) sastāva 
policista vai VP jaunākā virsnieka 
kvalifikāciju)1 

Studiju turpināšanas iespējas Akadēmiskajā vai profesionālajā maģistra 
studiju programmā “Tiesību zinātne” 

Cita attiecīgās augstskolas vai citas 
augstskolas studiju programma, kurā studiju 
programmas slēgšanas gadījumā augstskola 
nodrošina studējošajiem iespēju turpināt 

RSU profesionālā bakalaura studiju 
programma “Tiesību zinātne” 
(skat. 13. pielikumu) 

                                                 
1 Attiecas uz reflektantiem, kas pieteiksies studijām studiju programmā “Policijas darbs” saskaņā ar 2017. gada 
23. februārī starp RSU un VP noslēgto Pakalpojuma līgumu par VP amatpersonu otrā līmeņa profesionālās 
augstākās izglītības nodrošināšanu no 2017. gada līdz 2022. gadam (iepirkuma identifikācijas numurs IeM NVA 
2016/143). 



66 

izglītības ieguvi 

Studiju programmas mērķis Valsts policijas vecākā virsnieka 
kvalifikācija (piektā līmeņa profesionālā 
kvalifikācija)  

Studiju programmas uzdevumi 1) Nodrošināt valsts iekšējās drošības 
vajadzībām atbilstošas profesionālās 
studijas policijas darba profesijās; 

2) nodrošināt uz policijas darbības nozares 
teorētiskajiem pamatiem balstītas, VP 
vecākā virsnieka profesijas standartam 
atbilstošas un praksē piemērojamas 
profesionālās studijas; 

3) nodrošināt studējošajiem teorētisko 
zināšanu un pētniecības iemaņu un 
prasmju apguvi policijas darbības jomā; 

4) radīt studējošajiem motivāciju 
tālākizglītībai; 

5) izglītot studējošos, nodrošinot piektā 
līmeņa profesionālās kvalifikācijas ieguvi; 

6) nodrošināt studiju kursu un prakses saturu 
nepieciešamās profesionālās kompetences 
profesionālās darbības pamatuzdevumu 
veikšanai, nepieciešamās prasmes un 
zināšanas atbilstoši VP vecākā virsnieka 
profesijas standartam (Ministru kabineta 
2015. gada 22. decembra noteikumi 
Nr. 794 “Grozījumi Ministru kabineta 
2010. gada 18. maija noteikumos Nr. 461 
“Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, 
profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem 
un kvalifikācijas pamatprasībām un 
Profesiju klasifikatora lietošanas un 
aktualizēšanas kārtību”” 4.7. punkts, 
2. pielikums, 1.101. punkts), kā arī Eiropas 
kvalifikāciju ietvarstruktūru (EKI) 
zināšanu, prasmju un kompetences 
noteiktajam līmenim (Ministru kabineta 
2008. gada 2. decembra noteikumi Nr. 990 
“Noteikumi par Latvijas izglītības 
klasifikāciju”). 

Sasniedzamie studiju rezultāti 1. Spēj parādīt Valsts policijas vecākā 
virsnieka (vecākā speciālista policijas 
darbā) profesijai raksturīgās pamata un 
specializētās zināšanas  un šo zināšanu 
kritisku izpratni, turklāt daļa zināšanu 
atbilst attiecīgās profesijas augstāko 
sasniegumu līmenim. 

2. Spēj parādīt Valsts policijas vecākā 
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virsnieka (vecākā speciālista policijas 
darbā) profesionālās jomas svarīgāko 
jēdzienu un likumsakarību izpratni. 

3. Spēj parādīt zinātnisku pieeju problēmu 
identificēšanā un risināšanā policijas 
darbā. 

4. Spēj patstāvīgi strukturēt savu mācīšanos, 
to sasaistot ar profesionālo darbību 
policijas darbā, pilnveidojot teorētiskās 
zināšanas ar praktiskajām iemaņām. 

5. Spēj pieņemt lēmumus un rast radošus 
risinājumus mainīgos vai neskaidros 
apstākļos, paaugstināta stresa un 
sarežģītās dienesta situācijās, operatīvi 
rīkojoties paaugstinātas bīstamības 
situācijās 

6. Spēj uzņemties atbildību un iniciatīvu, 
veicot darbu individuāli, komandā vai 
vadot citu cilvēku darbu paaugstināta 
stresa un sarežģītās dienesta situācijās un 
uzņemoties atbildību par pieņemtajiem 
lēmumiem paaugstinātas bīstamības 
situācijās. 

7. Spēj argumentēti pilnveidot savu un 
motivēt pakļautībā esošo darbinieku 
tālāku mācīšanos un profesionālo 
pilnveidi. 

8. Spēj, izmantojot apgūtos teorētiskos 
pamatus un prasmes, formulēt un 
analītiski aprakstīt informāciju, 
problēmas un risinājumus Valsts policijas 
vecākā virsnieka (vecākā speciālista 
policijas darbā) profesijā, tos izskaidrot 
un argumentēti diskutēt par tiem gan ar 
speciālistiem, gan ar nespeciālistiem. 
Spēj paredzēt situācijas attīstību, 
izvēlēties efektīvāko un atbilstošāko 
metodi kvalitatīvam risinājumam. 

9. Spēj, izmantojot apgūtos teorētiskos 
pamatus un prasmes, veikt profesionālu 
vai pētniecisku darbību policijas darbā, 
identificējot, izpētot un analizējot 
problēmsituāciju un piedāvājot 
problēmsituācijas iespējamos 
risinājumus. 

10. Spēj izvērtēt savas profesionālās darbības 
ietekmi uz vidi un sabiedrību 
konfrontācijā ar subjektu, konfliktu 
risināšanā, dažādu spēka metožu 
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izmantošanā – psiholoģiskā ietekmēšanā, 
fiziskā spēka izmantošanā, speciālo 
līdzekļu izmantošanā, šaujamieroča 
izmantošanā, speciālās taktikas un 
metodikas izmantošanā. 

11. Spēj parādīt, ka izprot profesionālo ētiku 
darbā ar kolēģiem, sabiedrību, medijiem. 

12. Spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt 
informāciju un to izmantot policijas 
darbā, spēj veikt kritisku iegūtās 
informācijas izvērtēšanu un pārbaudi. 

13. Spēj piedalīties attiecīgās profesionālās 
jomas attīstībā, veicot policijas darbā 
kādas esošās problēmas detalizētu izpēti, 
izanalizējot ārzemju pieredzi un pētnieku 
veiktos pētījumus, sniedzot savu 
inovatīvu risinājumu 

14. Spēj pieņemt lēmumus sarežģītās 
situācijās un risināt problēmas Valsts 
policijas vecākā virsnieka (vecākā 
speciālista policijas darbā) profesijā un 
attiecīgajā zinātnes nozarē, veicot 
pētniecisko darbību. 

Studiju programmas noslēgumā paredzētais 
noslēguma pārbaudījums 

Valsts pārbaudījums, kura sastāvdaļa ir 
bakalaura darba izstrāde un aizstāvēšana 

 
2. Statistikas dati par studējošajiem studiju programmā un to analīze.  

 
Juridiskajā fakultātē tiek īstenoti divi studiju virzieni. Studiju virzienā “Tiesību zinātnes” 

studējošo skaits parasti pārsniedz 1000 studentus. Studiju virzienā “Iekšējā drošība un civilā 
aizsardzība”, PBSP “Policijas darbs” 2017. gadā tika uzņemti 42 studējošie nepilna laika 
studijās. Studējošo skaits 2018. gada 2. septembrī 1. studiju gadā ir 45 studējošie, bet uz šo 
laiku 2. studiju gadā 36 studējošie, tātad kopā 81 studējošais. Studiju vietas ir finansētas no 
2017. gada 23. februārī noslēgtais pakalpojuma līguma starp RSU un Valsts policiju par Valsts 
policijas amatpersonu otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības nodrošināšanu no 
2017. līdz 2022. gadam (iepirkuma identifikācijas numurs IeM NVA 2016/143). Studējošo 
skaits varētu būt lielāks, jo sadarbības līgums ar Valsts policiju paredz finansējumu 240 
studentiem nepilna laika studijās un 60 studentiem pilna laika studijās. Pagaidām nav izdevies 
nokomplektēt pilna laika studiju grupu un pamatā tas ir potenciālo reflektantu aizņemtības dēļ 
tiešo pienākumu īstenošanā darba vietā Valsts policijā. Valsts policija plāno studiju programmā 
ļaut mācīties arī citu juridisko koledžu absolventus, kas mazinās studējošo nelielo skaitu. 
Juridiskās fakultātes un kopējā RSU pieredze ļauj prognozēt, ka studentu skaits ar laiku 
palielināsies.  
 
3. Studiju programmas parametru sasaiste. 

 
Studiju programmas nosaukums, iegūstamā grāda, profesionālās kvalifikācijas un 

profesionālās kvalifikācijas mērķu un uzdevumu, kā arī uzņemšanas nosacījumu savstarpējā 
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atbilstība tika pamatīgi izvērtēta jau studiju programmas izstrādes laikā sadarbībā ar Valsts 
policijas speciālistiem un arī JF FD / SKP. Papildus ir veikta arī studiju kursu kartēšana (skat. 
17. pielikumu) studiju programmas studiju rezultātu sasniegšanai un studiju programmas 
kartēšana atbilstoši profesijas standartam “Valsts policijas vecākā virsnieka profesijas 
standarts”2, kas ļāva īstenot padziļinātu analīzi un sekmēja atsevišķu saturisku labojumu, 
piemēram, studiju kursu sasniedzamajos rezultātu, precizēšanu.  
 
K10. Studiju saturs 
 

14. pielikumā pievienots PBSP “Policijas darbs” pilna un nepilna laika studiju plāns 
2017./2018. akadēmiskajam gadam ar docētājiem. 16. pielikumā ir studiju programmas 
studiju kursu apraksti.  
 
1. Novērtējums par studiju kursu/moduļu satura aktualitāti un atbilstību nozares, darba 
tirgus vajadzībām un zinātnes tendencēm. 

 
Akadēmiskā personāla veiktie pētījumi ir nozīmīgs ieguldījums gan to pārstāvošās 

nozares attīstībā, gan arī studiju programmas attīstībā un studiju satura pilnveidošanā. Ar 
pētījumu starpniecību docētāji savos studiju kursos ienes aktuālākās nozares novitātes. 
Mācībspēki sagatavo zinātniskus rakstus, piedalās konferencēs un praktiskajos semināros, 
izstrādā mācību grāmatas un metodiskos materiālus. 

Jauni studiju kursi tiek veidoti, ņemot vērā darba devēju ieteikumus un nozares 
aktualitātes. 

Viens no studiju programmas kvalitātes nodrošinājuma pamatiem ir sadarbība ar 
potenciālajiem darba devējiem, organizējot tikšanās un diskutējot par darba tirgus 
aktualitātēm un pieprasījumu, uzklausot ierosinājumus studiju kursu saturu uzlabošanai un 
attīstībai.  

Studiju saturs ir 100 % saskaņots ar pasūtītāju. Valsts policija studiju programmas 
noslēgumā saņems gatavu darbinieku savu funkciju pilnvērtīgai realizēšanai. Studiju kursu 
saturs tiek pārskatīts ik gadu pirms katra semestra, un pasniedzējiem bez laika ierobežojuma 
jebkurā laika posmā ir iespējas papildināt kursa saturu ar jaunāko informāciju atbilstoši valsts 
norisēm un tendencēm. RSU ir nodrošinājusi ar pieredzi bagātāko personālu studiju 
programmas īstenošanai. Valsts policijai jebkurā studentu apmācības posmā ir iespējas 
iesaistīties programmas pilnveidē. Fakultātē tiek paredzēta studiju kursu hospitēšana, un plāns 
tiek izstrādāts visam mācību gadam, saskaņojot to fakultātes domes sēdē. 

Studiju kursu, t.sk. kursu aprakstu saturs tiek aktualizēts atbilstoši nozares, darba tirgus un 
zinātnes attīstības tendencēm ikgadēji (10 dienas līdz studiju uzsākšanai), saskaņā ar RSU 
Procesa apraksts Nr. 34 “Studiju kursu, studiju programmu, studiju virzienu aktualizēšana un 
izstrādāšana” 
 
2. Novērtējums par studiju kursu/moduļu savstarpējo sasaisti un atbilstību studiju 
programmas mērķim un sasniedzamajiem rezultātiem. 

 
Jau vairākkārt dokumentā ir minēts, ka ir veikta Studiju kursu kartēšana (skat. 

17. pielikumu) studiju programmas studiju rezultātu sasniegšanai un Studiju programmas 
kartēšana atbilstoši profesijas standartam “Valsts policijas vecākā virsnieka profesijas 

                                                 
2 https://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0534.pdf 
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standarts”. Pielikumā atspoguļoti kartēšanas kopsavilkumi, aprakstot pašu kartēšanas pieeju 
(rīku), raksturojot kartēšanas procesu, atspoguļojot rezultātus un izdarot secinājumus. Paši 
Excel faili ir komplicēti un netiek pievienoti akreditācijas dokumentācijai, taču tie ir pieejami 
RSU pēc pieprasījuma.   
3. Novērtējums par studiju īstenošanas metožu (tostarp vērtēšanas) atbilstību studiju 
kursu rezultātu un izvirzītā studiju programmas mērķa sasniegšanai, iekļaujot 
informāciju, kā tiek ņemti vērā studentcentrētas izglītības principi. 
 

Studiju process tiek īstenots pamatā interaktīvu lekciju, praktisku interaktīvu nodarbību 
vai semināru un studentu patstāvīgā darba formā. Gan lekcijās, gan nodarbībās tiek 
izmantotas visas RSU pieejamās iepriekš aprakstītās modernās tehnoloģijas. 

RSU studiju laikā studentiem ir iespēju uzdot sev interesējošus jautājumus, diskutēt ar 
pasniedzēju un studiju biedriem. Studijās tiek izmantotas problēmcentrētas mācīšanas 
stratēģijas. Visi studiju palīgmateriāli studentiem ir brīvi pieejami e-studiju vidē. Tajā 
atrodamas arī norādes par papildu informācijas avotiem konkrēto jautājumu apguvei, kā arī 
materiāli pašvadītas mācīšanās veicināšanai (piemēram, praktiski mājās veicami uzdevumi ar 
pašpārbaudes algoritmu). 

Studijās tiek izmantota gan formatīvā, gan summatīvā vērtēšana. Formatīvā vērtēšana 
notiek ikdienas studiju procesā – kontaktstundu laikā uzdodot studentiem kontroljautājumus, 
kā arī diskutējot par studentu patstāvīgajiem darbiem, kas tiek praktizēti studiju procesā. 
Summatīvā vērtēšana notiek katra studiju kursa beigās ieskaites vai eksāmena formā. 
Summatīvās vērtēšanas pārbaudes tiek organizētas rakstiskā (papīra formā vai elektroniski) 
vai mutisku pārrunu formā. Studiju noslēgumā students izvēlas sev interesējošu tematu un 
sadarbībā ar sevis izvēlētu darba vadītāju izstrādā un aizstāv bakalaura darbu. 

Kā jau minēts, katra studiju kursa beigās RSU e-vidē studentiem tiek lūgts aizpildīt 
novērtējuma anketu, kurā ir iespēja izteikt viedokli un ierosinājumus gan par studiju kursa 
saturu, gan tā realizācijas metodēm, gan pasniedzēju kompetencēm un darba stilu. Līdz ar to 
studiju kursi ik gadu tiek aktualizēti atbilstoši studentu sniegtajam vērtējumam. Tāpat 
studentu pārstāvji tiek iesaistīti fakultāšu domēs, nodrošinot viņu viedokļa pārstāvniecību 
lēmumu pieņemšanā. 

RSU īsteno studentcentrēta izglītību, kas paredz to, ka: 
• studiju procesa centrā ir studējošais, kurš patstāvīgi mācās; 
• studiju rezultāti ir skaidri formulēti un zināmi, un studējošais studē, lai tos sasniegtu; 
• studējošie zina un saprot studiju programmā vai kursā paredzētos studiju rezultātus; 
• studējošā sasniegumu vērtēšana ir veidota tā, lai ir iespējams pārliecināties par to, vai 

un kādā līmenī ir sasniegti plānotie studiju rezultāti; 
• docētāja uzdevums ir veicināt studējošā studēšanu tā, lai studējošais sasniegtu 

izvirzītos studiju rezultātus; 
• ir novērojams tas, kā atsevišķo studiju kursu rezultātu kopums veido studiju 

programmas studiju rezultātus. 
Studiju programmas studiju rezultāti ir formulēti studentcentrēti un tie: 
• veido studējošajiem un docētājiem vienotu izpratni par to, kas tiek sagaidīts no 

studējošā kursa vai programmas noslēgumā; 
• nodrošina iespēju studējošajiem studēt efektīvāk, t. i., studējošajiem ir skaidri zināms, 

kādas zināšanas un prasmes viņi iegūs, sekmīgi pabeidzot attiecīgo kursu. Tāpat 
studējošajiem ir iespējams izsekot, ko tie jau ir un ko vēl nav apguvuši, un kāda ir 
viņu virzība programmas rezultātu sasniegšanai; 

• ir instruments, ar kuru docētājam ir iespējams organizēt studiju procesu efektīvāk: 
lekcijas, seminārus, grupu darbu, diskusijas, laboratorijas darbu u. c., izvēloties tēmas 
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un materiālus, kā arī mācīšanas stratēģijas saskaņā ar studiju kursā vai studiju 
programmā izvirzītajiem studiju rezultātiem; 

• starp docētājiem un kolēģiem rada savstarpēju izpratni par to, kāda studiju rezultāta 
sasniegšanai tiek apgūts kurss un izvēlēta attiecīgā mācīšanās metode; 

• identificē tos apgabalus, kuros noteikta veida studiju rezultāti pārklājas vai iztrūkst 
(salīdzinot kursus un to atbilstību programmai); 

• studējošajiem atvieglo izvēli par to, kurus kursus apgūt atbilstoši studiju rezultātiem, 
kurus studējošais vēlas sasniegt; 

• sniedz skaidru informāciju darba devējiem par tām zināšanām un prasmēm, kuras 
studējošie ir apguvuši, kā arī nodrošina iespēju šīs zināšanas un prasmes vērtēt 
atbilstoši noteiktajai profesionālajai kvalifikācijai. 

Izmantotās studiju īstenošanas un arī vērtēšanas metodes sekmē studiju kursu rezultātu 
un izvirzītā studiju programmas mērķa sasniegšanu. 
 
4. Novērtējums par studējošo prakses sasaisti ar studiju programmā sasniedzamajiem 
studiju rezultātiem. 

 
RSU sadarbībā ar darba devējiem nodrošina studējošos ar prakses vietām un laikus 

informē viņus par prakses prasībām. RSU slēdz līgumu par prakšu organizēšanas kārtību ar 
darba devējiem, kas nodrošina praksi. Prakse attiecīgajā studiju virzienā ir studiju procesa 
sastāvdaļa, kuras mērķis ir nostiprināt, padziļināt un praktiski lietot iegūtās teorētiskās 
zināšanas attiecīgajā profesijā standarta un nestandarta situācijās, apkopot un analizēt 
attiecīgos empīriskos materiālus, kuri nepieciešami bakalaura darba izstrādē. Sadarbība tiek 
īstenota ar Valsts policiju (skat. 8. pielikumā) un arī ar citām iestādēm. 9. pielikumā visa 
studējošo prakses dokumentācija. 

 
5. Studējošo noslēgumu darbu tēmu analīze un novērtējums.  
 

Studējošo noslēguma darbu tēmas saraksta veidā ik gadu tiek saņemtas no Valsts 
policijas Personāla pārvaldes Personāla profesionālās pilnveides koordinācijas nodaļas. Tēmu 
saraksts tiek piedāvāts visiem pētniecības darbiem, kas paredzēti programmā, visam mācību 
periodam, kas atvieglo studentiem izvēli. Piedāvātas tēmas ir plašas un visaptverošas. Ar 
konkrēta izvēlētā pētnieciskā darba vadītāju students var veikt korekcijas un sašaurināt 
izvēlēto tēmu līdz vajadzīgām robežām. Tā kā studentiem ir iespēja par darba vadītāju 
pieaicināt ne tikai kursa pasniedzēju (reizē tie ir vairāki pasniedzēji), bet arī savus 
profesionālā darba kolēģus – priekšniekus no darba vides –, paveras plašas iespējas strādāt 
konstruktīvi un lietderīgi, sniedzot aktuālo pienesumu profesijai un jomai. Papildus ir iespēja 
nodrošināties ar pētnieciskā darba konsultantiem, kas uzraudzīs pētnieciskā darba rakstīšanu. 
Noslēguma darbu rezultāti norāda uz to, ka darba gaitā ieguldītās zināšanas ir sasniegušas 
mērķi. Vērtējumi ir dažādi, bet šī dažādība norāda ne tikai uz zināšanu līmeni, bet arī uz 
spējām koncentrēties uzstājoties publikas priekšā, spēt argumentēt, motivēt un aizstāvēt savu 
viedokli un priekšlikumus. 

 
6. Studējošo aptauju rezultātu analīze. 

 
Studējošajiem ir iespēja virzīt savus priekšlikumus studiju procesa uzlabošanai, studiju 

kursu satura un tā īstenošanas pilnveidošanai katra semestra aptaujās par studiju programmas 
īstenošanu un konkrētu studiju kursu saturu. Tā kā studiju programmas “Policijas darbs” 
pasniedzēji nāk galvenokārt no aktīvo policijas darbinieku vidus, puses (pasniedzēji un 
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studenti) labi saprotas savā starpā un rod kopīgo valodu profesionālajā līmenī. Pēc studējošo 
aptauju rezultātiem, komunicējot ar studentiem, tiek meklēts un rasts vislabākais risinājums 
attiecībā uz programmas studiju satura un kvalitātes pilnveidi. Aptauju kopsavilkums tiek 
apspriests un kopīgi analizēti rezultāti SKP un fakultātes domes sēdēs, kurās piedalās arī  
policijas kompetentas amatpersonas un RSU administrācijas pārstāvji (piemēram, Studiju 
departamenta  Studiju programmu attīstības projektu vadītājs). Skatīt 23.2. pielikumu.  
Studentu aptauju rezultāti, rudens 2017 un 23.3. pielikumu Studentu aptauju rezultāti, 
pavasaris 2018.  

 
Studiju kursu anketēšanas rezultāti 
2017. gada rudens semestrī studiju programmā ir aizpildīti 11 % anketu, 2018. gada 

pavasara semestrī studiju kursu anketu aizpildījums sasniedza 42 % (skat. 10. tabulu). 
 
10. tabula. Studiju kursu anketu aizpildījums 2017./2018. akadēmiskajā gadā 

Studiju kurss Anketu 
aizpildījums 

2018. gada pavasara semestris 
Kopsavilkums: 42 % 

Informācijas tehnoloģijas un sistēmas JF_272 42 % 
Komerctiesības JF_338 44 % 
Konfliktoloģija JF_304 44 % 
Kriminālizlūkošana JF_293 31 % 
Personas datu tiesiskā aizsardzība JF_301 44 % 
Policijas darba plānošana, vadība un koordinēšana masu pasākumos JF_298 44 % 
Vides aizsardzība JF_297 42 % 

2017. gada rudens semestris 
Kopsavilkums: 11 % 

Administratīvo un normatīvo aktu projektu sagatavošana JF_291 13 % 
Civilprocesa tiesības JF_292 10 % 
Darba aizsardzība JF_347 13 % 
Kriminoloģija JF_340 8 % 
Policijas speciālā taktika, speciālās operācijas un ārkārtas situācijās iesaistīto 
spēku vadība JF_302 

14 % 

Policijas starptautiskā sadarbība JF_262 0 % 
Policijas tiesības (dienesta gaita, disciplinārprakse, problēmaspekti) JF_341 0 % 
Prezentācijas prasme JF_271 11 % 
Profesionālā fiziskā sagatavošana JF_289 9 % 
Valsts teorija JF_307 10 % 
Vispārējā fiziskā sagatavošana JF_288 0 % 
Zinātniski pētnieciskā darba metodoloģija JF_261 15 % 

 
Studiju programmas anketēšanas rezultāti 
Papildus studiju kursu anketēšanai, tika veikta arī studiju programmas novērtēšanaas 

anketēšana (kas tika prezentēta arī Valsts policijā).  

https://docetajs.rsu.lv/_layouts/15/RSU.DocPort/Survey.aspx?rv:RelativeReportUrl=%2fReports%2fSurvey%2fSURV_Questions.rdl&rp:LCID=1062&rp:PlanningPeriod_ID=8317395f-d9f5-46af-a2d7-c7628ac121db&rp:Subject_ID%3Aisnull=True&rp:Structure_ID%3Aisnull=True&rp:StudyProgram_ID=BD2B5974-CE72-E711-9423-005056880714
https://docetajs.rsu.lv/_layouts/15/RSU.DocPort/Survey.aspx?rv:RelativeReportUrl=%2fReports%2fSurvey%2fSURV_Questions.rdl&rp:PlanningPeriod_ID=8317395f-d9f5-46af-a2d7-c7628ac121db&rp:Subject_ID=9ca68706-b5a5-e611-941e-005056880714&rp:LCID=1062&rp:Structure_ID%3Aisnull=True&rp:StudyProgram_ID=BD2B5974-CE72-E711-9423-005056880714
https://docetajs.rsu.lv/_layouts/15/RSU.DocPort/Survey.aspx?rv:RelativeReportUrl=%2fReports%2fSurvey%2fSURV_Questions.rdl&rp:PlanningPeriod_ID=8317395f-d9f5-46af-a2d7-c7628ac121db&rp:Subject_ID=e53f820c-b5a5-e611-941e-005056880714&rp:LCID=1062&rp:Structure_ID%3Aisnull=True&rp:StudyProgram_ID=BD2B5974-CE72-E711-9423-005056880714
https://docetajs.rsu.lv/_layouts/15/RSU.DocPort/Survey.aspx?rv:RelativeReportUrl=/Reports/Survey/SURV_View_Programs_Surveys.rdl&rp%3ALCID=1062&rp%3AStudyProgram_ID=BD2B5974-CE72-E711-9423-005056880714&repHideToolbar=1
https://docetajs.rsu.lv/_layouts/15/RSU.DocPort/Survey.aspx?rv:RelativeReportUrl=/Reports/Survey/SURV_View_Programs_Surveys.rdl&rp%3ALCID=1062&rp%3AStudyProgram_ID=BD2B5974-CE72-E711-9423-005056880714&repHideToolbar=1
https://docetajs.rsu.lv/_layouts/15/RSU.DocPort/Survey.aspx?rv:RelativeReportUrl=/Reports/Survey/SURV_View_Programs_Surveys.rdl&rp%3ALCID=1062&rp%3AStudyProgram_ID=BD2B5974-CE72-E711-9423-005056880714&repHideToolbar=1
https://docetajs.rsu.lv/_layouts/15/RSU.DocPort/Survey.aspx?rv:RelativeReportUrl=/Reports/Survey/SURV_View_Programs_Surveys.rdl&rp%3ALCID=1062&rp%3AStudyProgram_ID=BD2B5974-CE72-E711-9423-005056880714&repHideToolbar=1
https://docetajs.rsu.lv/_layouts/15/RSU.DocPort/Survey.aspx?rv:RelativeReportUrl=%2fReports%2fSurvey%2fSURV_Questions.rdl&rp:PlanningPeriod_ID=8317395f-d9f5-46af-a2d7-c7628ac121db&rp:Subject_ID=0a72cf79-d3a0-e611-941e-005056880714&rp:LCID=1062&rp:Structure_ID%3Aisnull=True&rp:StudyProgram_ID=BD2B5974-CE72-E711-9423-005056880714
https://docetajs.rsu.lv/_layouts/15/RSU.DocPort/Survey.aspx?rv:RelativeReportUrl=/Reports/Survey/SURV_View_Programs_Surveys.rdl&rp%3ALCID=1062&rp%3AStudyProgram_ID=BD2B5974-CE72-E711-9423-005056880714&repHideToolbar=1
https://docetajs.rsu.lv/_layouts/15/RSU.DocPort/Survey.aspx?rv:RelativeReportUrl=/Reports/Survey/SURV_View_Programs_Surveys.rdl&rp%3ALCID=1062&rp%3AStudyProgram_ID=BD2B5974-CE72-E711-9423-005056880714&repHideToolbar=1
https://docetajs.rsu.lv/_layouts/15/RSU.DocPort/Survey.aspx?rv:RelativeReportUrl=/Reports/Survey/SURV_View_Programs_Surveys.rdl&rp%3ALCID=1062&rp%3AStudyProgram_ID=BD2B5974-CE72-E711-9423-005056880714&repHideToolbar=1
https://docetajs.rsu.lv/_layouts/15/RSU.DocPort/Survey.aspx?rv:RelativeReportUrl=/Reports/Survey/SURV_View_Programs_Surveys.rdl&rp%3ALCID=1062&rp%3AStudyProgram_ID=BD2B5974-CE72-E711-9423-005056880714&repHideToolbar=1
https://docetajs.rsu.lv/_layouts/15/RSU.DocPort/Survey.aspx?rv:RelativeReportUrl=%2fReports%2fSurvey%2fSURV_Questions.rdl&rp:PlanningPeriod_ID=8317395f-d9f5-46af-a2d7-c7628ac121db&rp:Subject_ID=8da68706-b5a5-e611-941e-005056880714&rp:LCID=1062&rp:Structure_ID%3Aisnull=True&rp:StudyProgram_ID=BD2B5974-CE72-E711-9423-005056880714
https://docetajs.rsu.lv/_layouts/15/RSU.DocPort/Survey.aspx?rv:RelativeReportUrl=/Reports/Survey/SURV_View_Programs_Surveys.rdl&rp%3ALCID=1062&rp%3AStudyProgram_ID=BD2B5974-CE72-E711-9423-005056880714&repHideToolbar=1
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Kopā ir aizpildītas 36 studiju programmu anketas un atbildēts uz 32 jautājumiem. 
Vidējais vērtējums programmai kopumā ir 3,8 no 4 punktiem (4 punktu skalā).  

2018. gada martā ir 100 % (36 studentu) aizpildītas studiju programmas novērtējuma 
anketas. RSU pamatanketa tika modificēta, pielāgojot to Valsts policijas aptaujas prasībām, 
iekļaujot tajā Valsts policijas Personāla pārvaldes Personāla profesionālās pilnveides 
koordinācijas nodaļas interesējušos jautājums. Atsevišķi, piedaloties fakultātes dekānam un 
studiju programmas vadītājam, tika organizēta studentu aptaujas kūre, kuras rezultātā 
noskaidrojas studentu domas un vīzijas par nākotni un studijām RSU.  

Analizējot iegūtos rezultātus, var secināt, ka studenti labi un ļoti labi vērtē jauno studiju 
programmu, kas veicinās viņu intelektuālo izaugsmi un nodrošinās ar pieredzi bagāto 
pasniedzēju/kolēģu dalīšanos ar darbā nepieciešamo informāciju. Augsti vērtē 
materiāltehnisko bāzi. Pēc studentu domām, studiju kursu saturs seko loģiskai secībai, studiju 
satura pasniegšana nostiprina policijas darba jomas apguvi. Mācībspēki ir kvalificēti un labi 
skaidro studiju saturu, studiju kursi piedāvā noderīgu saikni ar citām jomām/nozarēm.  
 

 
7. attēls. Studentu viedoklis par ieguvumiem, sekmīgi apgūstot StP “Policijas darbs” 

 

 
8. attēls. StP “Policijas darbs” studentu vērtējums par studijām maģistratūras studiju 

programmā “Tiesību zinātne” ar iespēju iegūt jurista kvalifikāciju 
 

Liels respondentu skaits norāda uz motivāciju jaunām zināšanām maģistratūrā, reizē 
novērtējot reālas perspektīvas turpināt studijas profesionālajā maģistratūras studiju 
programmā “Tiesību zinātne”, iegūstot jurista kvalifikāciju.  
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23%6%
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Plašākas zināšanas
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7. Absolventu un darba devēju aptauju rezultātu analīze. 
 
Absolventu apzināšana līdz šim RSU ir bijusi decentralizēta, taču šobrīd ir izstrādāta 

absolventu anketa (skat. 22. pielikumā) un līdz 2018. gada beigām ir plānots izstrādāt anketas 
elektronisko versiju.  

Absolventu pirmā aptauja tiks veikta studiju noslēgumā (pēc valsts pārbaudījuma laikā 
līdz izlaidumam) par studiju programmas saturu un programmas apgūšanas grūtībām; otro 
reizi – gadu pēc absolvēšanas par grūtībām, uzsākot strādāt profesijā (amatā), un studiju 
programmas satura pilnveidošanu; trešo reizi – pēc trim gadiem pēc absolvēšanas par 
grūtībām profesijā (amatā) un studiju programmas pilnveidošanu. 

Darba devēju aptauja pirmo reizi tiks veikta gadu pēc pirmo absolventu absolvēšanas – 
par absolventa grūtībām ieiešanai profesijā (amatā) un studiju programmas satura 
pilnveidošanu; otro reizi – pēc trim gadiem pēc absolvēšanas – par absolventa grūtībām 
profesijā (amatā) un studiju programmas pilnveidošanu. 
 
8. Novērtējums par studiju programmas atbilstību valsts standartiem augstākajā 
izglītībā un profesiju standartam (ja piemērojams). 

 
Policijas vecāko virsnieku amatus nosaka MK 2010. gada 29. jūnija noteikumi Nr. 601 

“Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes 
amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm amatiem atbilstošajām augstākajām 
speciālajām dienesta pakāpēm” (pielikuma 1. un 4. punkts), un tie ir amati ar speciālo 
dienesta pakāpi “majors”, “pulkvežleitnants” un “pulkvedis”. (Likuma “Par policiju” 19. 
panta piektā daļa (vecākais inspektors), 20. panta ceturtā daļa (vecākais inspektors) un citu 
tiesību aktu (kuri regulē citu policijas institūciju darbību) attiecīgās normas.) Profesiju 
klasifikatorā šie amati ir iekļauti 1349. atsevišķajā grupā “Citu neklasificētu specializēto 
pakalpojumu jomas vadītāji” (96.28. Valsts policijas vecākais virsnieks, profesijas kods – 
1349 28) un 3355. atsevišķajā grupā “Iekšlietu inspektori un izmeklētāji” (708.8. pašvaldības 
policijas vecākais inspektors, profesijas kods – 3355 08), kā arī 2422. atsevišķās grupas 
“Politikas pārvaldības vecākie speciālisti” (337.6. Vecākais inspektors, profesijas kods – 2422 
06) . 

VP vecākā virsnieka profesijas standarts apstiprināts 2015. gada 22. decembrī un 
iekļauts Profesiju klasifikatora 2. pielikuma sadaļā “I. Piektā profesionālās kvalifikācijas 
līmeņa profesiju standarti ar numuru 1.101. VP vecākā virsnieka standarta amatam atbilst 
policijas pamatdarbības struktūrvienības KOMANDIERIS/ PRIEKŠNIEKS (iekšlietu jomā) – 
profesijas kods “1349 10”; pamatdarbības struktūrvienības KOMANDIERA VIETNIEKS / 
PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS (iekšlietu jomā) – profesijas kods “1349 11”; galvenais 
INSPEKTORS (iekšlietu jomā) – profesijas kods “1349 16”; operatīvais DEŽURANTS 
(iekšlietu jomā) – profesijas kods “1349 20”; sakaru VIRSNIEKS (iekšlietu jomā) – profesijas 
kods “1349 22”; Valsts policijas vecākais VIRSNIEKS – profesijas kods “1349 28”; vecākais 
INSPEKTORS (iekšlietu jomā) – profesijas kods “3355 05”; vecākais INSPEKTORS – 
posteņa KOMANDIERIS (iekšlietu jomā) – profesijas kods “3355 06””. 

Profesijas standarts nosaka, ka VP vecākais virsnieks plāno, vada un koordinē 
struktūrvienības darbību paredzēto mērķu sasniegšanai; veic darbu sabiedriskās kārtības un 
personu drošības nodrošināšanas, tostarp personu speciālās drošības nodrošināšanas, 
noziedzīgu nodarījumu un citu likumpārkāpumu novēršanas un atklāšanas, personu, kuras 
izdarījušas likumpārkāpumus, bezvēsts pazudušu personu meklēšanas jomās, personu, kuras 
nespēj sniegt ziņas par sevi, personības noskaidrošanu, neatpazītu līķu identificēšanu īpaši 
sarežģītos gadījumos; īsteno īpaši sarežģītus pasākumus ķīlnieku un objektu atbrīvošanā, 
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terora aktu novēršanā un pārtraukšanā; atbilstoši kompetencei sāk kriminālprocesus un veic 
izmeklēšanu, operatīvo darbību; sniedz personām pirmo palīdzību; īsteno kriminālizlūkošanas 
funkciju; nodrošina operatīvā ceļā iegūtās un kriminālizlūkošanas informācijas, kā arī 
starptautiskās informācijas uzkrāšanu, apstrādi un apriti; nodrošina starptautisko sadarbību 
noziedzības apkarošanā; veic analīzes un plānošanas darbu; novērtē un prognozē operatīvo 
situāciju; apkopo un analizē informāciju, kas saistīta ar normatīvajos aktos noteikto 
pienākumu izpildi; sagatavo iekšējo normatīvo aktu un administratīvo aktu projektus, citus ar 
indivīda tiesībām saistītus lēmumus; nodrošina pakļautā personāla tiešo vadību, dienesta 
pienākumu izpildes kontroli; izskata iesniegumus, sūdzības un atbilstoši kompetencei veic 
dienesta pārbaudes un disciplinārlietu izmeklēšanu; sadarbojas ar tiesībaizsardzības un citām 
valsts un pašvaldību iestādēm. 

RSU studiju programma nodrošina iespēju šo profesijas standartā noteikto zināšanu un 
prasmju apguvi, kā arī attiecīgo profesionālās darbības veikšanai nepieciešamo kompetenču 
ieguvi. 

Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamo zināšanu salīdzinājums 
VP vecākā virsnieka profesijas standartā (Profesijas standarts 1.101.) ar RSU studiju 
programmu “Policijas darbs” sniegts 17. pielikumā. Studiju programmas kartēšana atbilstoši 
profesijas standartam “Valsts policijas vecākā virsnieka profesijas standarts”. 

RSU studiju programmas atbilstības salīdzinājums ar radniecīgo Valsts robežsardzes 
vecākā virsnieka profesijas standartu (Profesijas standarts 1.48.). Atšķirībā no Valsts 
robežsardzes vecākā virsnieka profesijas standarta VP vecākajam virsniekam (vecākajam 
speciālistam policijas darbā) nepieciešamas padziļinātas zināšanas administratīvās un 
kriminālās justīcijas (publiskās kārtības un drošības nodrošināšana, kriminālā meklēšana, 
pirmstiesas izmeklēšana) darba jautājumos (skat. 17. pielikumu). 

 
K11. Studiju programmas resursi un nodrošinājums. 

 
JF un studiju programmas vadītāja uzdevums ir studiju kursu satura noteikšana, kā arī 

mācībspēku atlase atbilstoši viņu profesionālajai ievirzei. Kvalitatīva studiju procesa 
nodrošināšanai studiju programmā ir noslēgti sadarbības līgumi ar VP un citām policijas 
institūcijām un iestādēm, kuras ir ieinteresētas VP vecāko virsnieku sagatavošanā. 

Studiju programmā “Policijas darbs” iesaistīto mācībspēku kvalifikācija atbilst studiju 
programmas īstenošanas prasībām. JF mācībspēki ir: profesori, kuri ievēlēti amatā ar doktora 
zinātnisko grādu un ne mazāk kā trīs gadu darba pieredzi asociētā profesora vai profesora 
amatā; asociētie profesori – ievēlēti amatā ar doktora zinātnisko grādu vai atbilstošu augstāko 
izglītību un vismaz 10 gadu praktisko darba pieredzi attiecīgajā nozarē; docenti – ievēlēti amatā 
ar doktora zinātnisko grādu; lektori un asistenti – ar doktora vai maģistra grādu. Studiju 
programmā papildus piesaistīti pasniedzēji – nozares profesionāļi ar atbilstošu ilggadēju 
pieredzi.  

JF docētāji veic zinātniskos pētījumus un piedalās studējošo izglītošanā. JF iespēju 
robežās nodrošina savu darbinieku profesionālo un intelektuālo izaugsmi, kā arī stimulē tos ar 
Latvijā konkurētspējīgu atalgojumu. 

Lai pārliecinātos par mācībspēku angļu valodas zināšanām, RSU periodiski tiek 
organizēta detalizēta angļu valodas prasmju līmeņa noteikšana un nepieciešamības gadījumā 
papildu mācības (skat. 15. pielikumu). 

Docētāju valsts valodas zināšanas atbilst MK 07.07.2008. noteikumiem Nr. 733 
“Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību 
profesionālo un amata pienākumu veikšanai, pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai un 
Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanai un valsts nodevu par valsts valodas 
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prasmes pārbaudi”. RSU Personāla departaments pārliecinās par valsts valodas prasmēm 
(skat. 15. pielikumu). 

Studiju programmā “Policijas darbs” iesaistīto mācībspēku kvalifikācija atbilst studiju 
programmas īstenošanas prasībām. Aktīvi strādājot savā specialitātē ikdienā, piesaistītie 
docētāji gūst jaunas zināšanas un pieredzi, kuru ir iespēja lekciju īstenošanas periodā nodot 
studentiem (policijas darbiniekiem). Otrā līmeņa studiju programma “Policijas darbs” ir 
bāzēta uz pirmā līmeņa Valsts policijas studiju programmas, tādējādi tiek nodrošināta 
savstarpēja sasaiste un studiju kursu pēctecība. Programma ir sakārtota tā, ka sākotnēji tiek 
apgūti vispārējie studiju kursi, pēc tam padziļināti specializācijas kursi un tad brīvās izvēles 
kursi. Studējošo un mācībspēku skaita attiecība studiju programmā ir mainīga, atkarīga no 
semestra studiju kursu realizācijas plāna un tā, ir vai nav studentu iedalījums specializācijās 
attiecīgā studiju gada, konkrētā semestra ietvaros. Vidēji tas ir 1 : 4. 
 
K12. Studiju programmas absolventu nodarbinātība. 
 

Saskaņā ar stratēģiskajiem mērķiem studiju programmas specifiskais mērķis ir sagatavot 
VP vecāko virsnieku (vecāko speciālistu policijas darbā) Latvijas valsts iekšējās drošības 
nostiprināšanas interesēs, lai absolvents spētu ātri iekļauties darba tirgū, savukārt darba 
devējs, tostarp VP kā galvenais darba devējs, iegūtu VP vecāko virsnieku (vecāko speciālistu 
policijas darbā), kura kompetences ir ne tikai pietiekamas un adekvātas karjeras veidošanai 
policijas darbības jomā, bet arī spēj nodrošināt jomas izaugsmi atbilstoši reģionu attīstības 
stratēģijas nostādnēm. Absolventi pamatā tiks nodarbināti VP struktūrvienībās, pašvaldības 
policijā un ostas policijā, kā arī citās policijas institūcijās. 
 
1. Studiju programmas absolventu nodarbinātības novērtējums. 

 
Tā kā studiju programmu uzsāka tikai 2017./2018. akadēmiskajā gadā, tad pirmie 

absolventi programmā būs 2019. gadā. Prognozējamais absolventu skaits ir aptuveni 30.  
99 % studiju programmas “Policijas darbs” studentu ir Valsts policijas darbinieki, kuri 

ikdienā strādā dažādās Valsts policijas darba jomās. Paredzēts, ka absolventi tiks nodarbināti 
Kārtības policijā, Kriminālpolicijā u. c. Programmas absolventu galvenie uzdevumi darbā 
plānoti: garantēt personu un sabiedrības drošību; novērst noziedzīgus nodarījumus un citus 
likumpārkāpumus; atklāt noziedzīgus nodarījumus, meklēt personas, kas izdarījušas 
noziedzīgus nodarījumus; likumā paredzētajā kārtībā sniegt palīdzību personām, iestādēm, 
uzņēmumiem un organizācijām to tiesību aizsardzībā un ar likumu noteikto pienākumu 
realizācijā; savas kompetences ietvaros izpildīt administratīvos sodus un kriminālsodus.  

 
2. Studiju programmas absolventu nodarbinātības perspektīvas. 

 
Ņemot vērā, ka programmā studiju vietas ir finansētas no 2017. gada 23. februārī 

noslēgtā pakalpojuma līguma starp RSU un Valsts policiju par Valsts policijas amatpersonu 
otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības nodrošināšanu no 2017. līdz 2022. gadam 
(iepirkuma identifikācijas numurs IeM NVA 2016/143), tad visi absolventi pēc studijām 
turpinās darbu Iekšlietu ministrijas struktūrvienībās.  

 
 
 

Studiju programmas vadītājs: ________________________ /Valdis Voins/  
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Datums: 4.09.2018.  

 
SASKAŅOTS 
 
Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes domē  
2018. gada 4. septembrī (Protokols Nr. 16-3-18/2) 
 
Rīgas Stradiņa universitātes Studiju kvalitātes padomē 
2018. gada 4. septembrī (Protokols Nr. 8-3-1/2018/12)  
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IV. Pielikumi 
 
1. pielikums. Senāta lēmums par studiju virziena akreditācijas dokumentācijas apstiprināšanu 
2. pielikums. Iekšējie normatīvie akti 

2.1. Iekšējo normatīvo aktu saraksts atbilstoši RSU pamatdarbības procesiem 
2.2. Kvalitātes rokasgrāmata (latviešu valodā un anotācija angļu valodā) 
2.3. Studiju kvalitātes padomes nolikums 
2.4. Procesa apraksts Nr. 34 “Studiju kursu, studiju programmu, studiju virzienu 
aktualizēšana un izstrādāšana” 
2.5. Studiju programmu kvalitātes indikatori 
2.6. Uzņemšanas noteikumi pirmā līmeņa, bakalaura un profesionālajās studiju 
programmās 2018./2019. akadēmiskajam gadam 
2.7. Studiju procesa kvalitātes vadlīnijas 
2.8. Procesa apraksts Nr. 47 “Stratēģijas plānošana un realizācija” 
2.9. Procesa apraksts Nr. 6 “Studiju rezultātu novērtēšana un iesniegšana” 
2.10. Valsts pārbaudījuma komisijas nolikums 
2.11. Nolikums par kvalifikācijas darba, studējošā pētnieciskā darba, bakalaura darba un 
maģistra darba izstrādāšanu un aizstāvēšanu 
2.12. Procesa apraksts Nr. 22 “Aptaujas” 
2.13. Procesa apraksts Nr. 31 “Sūdzību, apelācijas sūdzību, neatbilstību un priekšlikumu 
vadība” 
2.14. RSU studējošo sekmības analīzes vadlīnijas 
2.15. Procesa apraksts Nr. 46 “Informācijas avotu un pakalpojumu nodrošināšana 
Bibliotēkā” 
2.16. Procesa apraksts Nr. 32 “Tālākizglītības īstenošana” (attiecas arī uz 8. punktu 
“Studiju procesa organizēšana un pārraudzība”) anotācija  

3. pielikums. RSU struktūrshēma 
4. pielikums. Salīdzinājums ar citu augstskolu StP 
5. pielikums. Juridiskās fakultātes un Studiju kvalitātes padomes sastāvs 
6. pielikums. Studiju virziena attīstības plāns 
7. pielikums. Studiju virziena pārvaldības shēma 
8. pielikums. Sadarbības līgumi 

8.1. Sadarbības līgumu saraksts 
8.2. Valsts policijas un RSU sadarbības līgums 
8.3. Sadarbības līgums ar Valsts policijas koledžu 
8.4. Sadarbības līgums par šautuves izveidošanu un darbību 
8.5. Sadarbības līgums par telpu TEMPEST mērījumiem 
8.6. Sadarbības līgums par prakses vietas nodrošināšanu 

9. pielikums. Prakses dokumentācija 
9.1. Prakses nolikums 
9.2. Prakse I (1. daļa) 
9.3. Prakse I (2. daļa) 
9.4. Prakse II (specializācija) 
9.5. Prakses dienasgrāmata 
9.6. Prakses aizstāvēšanas veidlapa 

10. pielikums. Studiju virziena īstenošanā iesaistīto mācībspēku zinātniskās biogrāfijas (CV) 
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11. pielikums. Studiju virziena īstenošanā iesaistīto mācībspēku zinātniskās publikācijas un 
pieredze 

11.1. Studiju virziena īstenošanā iesaistīto mācībspēku zinātnisko publikāciju un 
pieredzes apkopojums 
11.2. Studiju virziena īstenošanā iesaistīto mācībspēku zinātnisko publikāciju saraksts 
par pēdējiem 6 gadiem 

12. pielikums. PBSP “Policijas darbs” licencēšanas ekspertu sniegto rekomendāciju 
ieviešanas plāna izpilde 
13. pielikums. Apliecinājums par studiju turpināšanas iespējām 
14. pielikums. Profesionālās bakalaura studiju programmas “Policijas darbs” studiju plāni 
2017./2018. akadēmiskajam gadam ar docētājiem 

14.1. PBSP “Policijas darbs” pilna laika studiju plāns 2017./2018. akadēmiskajam 
gadam ar docētājiem 
14.2. PBSP “Policijas darbs” nepilna laika studiju plāns 2017./2018. akadēmiskajam 
gadam ar docētājiem 

15. pielikums. Programmas īstenošanā iesaistīto mācībspēku saraksts: amats, zinātniskais 
grāds, valodas prasmes, pamatstruktūrvienība RSU 
16. pielikums. Studiju kursu apraksti 
17. pielikums. Kartējumi 

17.1. Studiju kursu kartējums studiju programmas studiju rezultātu sasniegšanai 
profesionālā bakalaura studiju programmai “Policijas darbs” 
17.2. Studiju programmas kartēšana atbilstoši profesijas standartam “Valsts policijas 
vecākā virsnieka profesijas standarts” 
17.3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamo zināšanu 
salīdzinājums Valsts robežsardzes vecākā virsnieka profesijas standartā 
RSU studiju programmā 

18. pielikums. Atbilstība valsts izglītības standartam 
19. pielikums. Apliecinājums un pamatojums, ka akadēmiskā personāla atalgojums atbilst 
pedagogu darba samaksas noteikumiem 
20. pielikums. Studiju līgums 
21. pielikums. Par studiju programmas apgūšanu izsniedzamais diploms un tā pielikums 

21.1. Diploma paraugs 
21.2. Diploma pielikuma paraugs 

22. pielikums. Aptaujas 
22.1. Studiju kursu novērtējuma anketēšanas rezultāti, 2017. gada rudens 
22.2. Studiju kursu novērtējuma anketēšanas rezultāti, 2018. gada pavasaris 
22.3. Absolventu aptaujas anketa  
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