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1. TRANSPORTA UN SAKARU INSTITŪTA NĀKOTNES REDZĒJUMS  

 

1.1. Stratēģiskie mērķi (no Transporta un sakaru institūta attīstības stratēģijas 2016.-

2020.gadam) 

 

Pamatojoties uz TSI darbības iepriekšējā plānošanas periodā analītisku izvērtējumu, 

stratēģijas sagatavošanas un realizācijas pamatā likti šādi principi: 

(1) pētniecība kā kodols visu TSI attīstības mērķu un darbību noteikšanai un realizācijai;  

(2) studiju kvalitāte kā indikators atpazīstamībai Eiropas augstākās izglītības telpā, un kā 

noteicošais faktors konkurencē un TSI misijas īstenošanā; 

(3) mijiedarbība ar sabiedrību kā atvērts un radošs process, prognozējot sabiedrības attīstību un 

atsaucoties uz sabiedrības vajadzībām. 

Stratēģija ir atklāts dokuments, kas papildināms tā realizācijas laikā, atbilstoši 

sasniegtajiem rezultātiem, jaunām zināšanām un pieredzei, identificētajām problēmām un ārējās 

vides izmaiņām. 

TSI Senāts Stratēģijas izpildi reizi gadā (vienā no kalendārā gada pirmajām sēdēm) 

analizē un koriģē attīstības uzdevumus, iepriekš nosakot analīzes virzienus un metodes. 

Stratēģijas izstrādē ir ņemti vērā aktuālie Latvijas Republikas un Eiropas Savienības 

plānošanas un rīcībpolitikas dokumenti, īpaši Latvijas Viedās specializācijas stratēģijas RIS3 

nostādnes, kā arī Latvijas normatīvie akti, kuru prasības jāievēro, izstrādājot attīstības plānošanas 

dokumentus. 

Stratēģijas mērķu noteikšana un sasniegšana tiek plānota 2 līmeņos:  

(1) TSI un tās struktūrvienības līdz 2020. gadam iegūst konkurētspēju Eiropas augstākās 

izglītības telpā; 

(2) līdz 2020. gadam tiek izstrādāti stratēģiskie mērķi un uzdevumi TSI un tās struktūrvienību 

darbībai globālā pētniecības un studiju vidē nākamajiem 5–10 gadiem. 

Stratēģijas mērķu sasniegšanai tiek izstrādāti detalizētāki rīcības plāni (TSI 

struktūrvienību, zinātnes nozaru, noteiktu darbības jomu, piemēram, doktorantūru attīstības u. 

tml. plāni), kuru veidus, realizācijas laika posmu un citus parametrus nosaka TSI Senāta 

redzējums par attīstības stratēģiju un taktiku. Rīcības plāniem jāietver pasākumu realizācijas 

laika grafiki un rezultātu novērtēšanas veidi. 

1.2. Misija, vīzija un vērtības  

Misija  

Transporta un sakaru institūta misija ir radīt un izplatīt progresīvas zināšanas sabiedrības 
dzīves kvalitātes uzlabošanai  

 

Vīzija  

Transporta un sakaru institūta vīzija ir kļūt par Eiropas līmeņa universitāti, kas piedāvā 
izglītību un zinātniskos pētījumus IKT  un transporta nozarēs 

 

Vērtības 

Transporta un sakaru institūta vērtības ir kvalitāte, sociālā atbildība, internacionalizācija un 
atklātība 
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Kvalitāte. Mēs nodrošinām nemainīgi augstu pētniecības un augstākas izglītības 

pakalpojumu kvalitāti. Mūsu stratēģijas pamatā ir orientācija uz izcilību. Mūsu mērķis ir 

augstākā kvalitāte visā, ko darām, izvērtējot jau sasniegto un veicot pastāvīgus uzlabojumus. 

Pilnīga uzticēšanās mūsu darbiniekiem un konstruktīvs personāla atbalsts ir būtisks faktors. 

Mūsu pētniecības stratēģija būs ambicioza, selektīva un vērsta uz izaugsmi, sasaucoties ar ārējo 

pētījumu kontekstu un finansēšanas iespējām, jo mēs palielinām ienākumus no pētniecības, lai 

radītu ilgtspējīgu pētniecības vidi. Mēs izveidosim jaunu augstskolas struktūru un sagatavosim 

zināšanu pakalpojumu stratēģiju, kas atbalstīs mūsu darbības paplašināšanos un paaugstinās TSI, 

kā izvēlētā inovāciju vadītas pētniecības pakalpojumu sniedzēja, prestižu. 

Sociālā atbildība. Mēs esam sociāli atbildīga augstskola, apņēmības pilna uzlabot savu 

sociālo mobilitāti. Būt atbildīgiem mums nozīmē – saskatīt izaicinājumus, meklēt, rast un ieviest 

ilgtspējīgus, patiesās zināšanās balstītus risinājumus. Mūsu darbības pamatvērtības ir vienlīdzība, 

atvērtība, iecietība un cieņa. Mēs demonstrējam un sagaidām no citiem ētisku un atbildīgu 

uzvedību. 

Internacionalizācija. Mēs uzlabosim mūsu, kā mūsdienīgas augstskolas, pozīcijas, 

izmantojot progresīvas apmācības metodes, iesaistoties starptautiskajā pētniecībā un nodrošinot 

visaugstākajiem standartiem atbilstošus mācību pakalpojumus, kas ļaus sniegt nozīmīgu 

ieguldījumu sociālajā, kultūras, izglītības un ekonomikas attīstībā. 

Atvērtība. Mēs esam gatavi auglīgai sadarbībai visās jomās. Mēs esam atvērti idejām, 

zināšanām un atklātai sadarbībai, kas balstās tolerancē un nepieļauj diskrimināciju.  

Lai īstenotu misiju un sasniegtu vīziju, ir nepieciešams stiprināt TSI darbības spējas, 

izmantojot iekšējos spēkus un ārējo sociālekonomisko procesu sniegtās iespējas, kā arī īstenot 

pasākumus, kas ļautu uzlabot darbību aspektos, kuri ir apzināti kā darbību kavējoši un 

ierobežojoši faktori. Vienlaikus ir jāņem vērā un jārēķinās ar ārējās vides apstākļiem, kurus 

izmainīt vai novērst nav iespējams. Šo apstākļu un faktoru ietekmes apzināšanai ir veikts esošās 

situācijas, nākotnes iespēju un izaicinājumu novērtējums (SVID analīze). 

1.3.  SVID analīze 

 

Stiprās puses Vājās puses 

• TSI realizē pilna cikla (bakalaura, maģistra, doktora) 
studiju programmas 

• Vienīgā privātā augstskola, kura realizē STEM 
programmas 

• Vienīgā privātā augstskola ar savu doktorantūru un 
Promocijas padomi inženieru zinātņu nozarē 

• Pieaugošs ārvalstu studējošo un viesdocētāju skaits, kas 
nodrošina studiju vides internacionalizāciju 

• Daudzveidīga un sekmīga sadarbība ar ārzemju 
partneriem, aktīva studējošo un personāla mobilitāte  

• Zinātniskas institūcijas statuss un pozitīvs vērtējums 
2013.gada akreditācijā  

• Studentiem radītas iespējas iegūt profesionālos 
sertifikātus IKT un aviācijas jomā (CISCO, PART147 utt.); 
noslēgtas specializētas partnervienošanās ar Microsoft, 
CISCO par Microsoft Academy un CISCO Academy 
izveidošanu uz TSI bāzes 

• Mūžizglītības centrs, kas realizē iedzīvotāju apmācības 
atbilstoši pieprasījumam 

• Akadēmiskais personāls pārstāv Latviju starptautiskās 

• Ierobežota finansējuma avotu diversifikācija  

• Nav doktorantūras un promocijas padomes 
sociālo zinātņu jomā  

• Nav kopprogrammu ar Latvijas vai ārvalstu 
augstskolām  

• Trūkst aktīvu zinātnisko darbinieku, kas 
nodarbotos tikai ar zinātniskajiem 
pētījumiem  

• Nepietiekoša pedagoģiskā sastāva 
atjaunošanas dinamika  

• Ierobežots apgrozāmo līdzekļu apjoms, kas 
traucē IKT infrastruktūras attīstību  

• Ierobežotas iespējas parakstīties uz 
zinātniskajām datu bāzēm  

• Galvenā korpusa zema energoefektivitāte  

• Nav savas kopmītnes  
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zinātniskās organizācijās: 

• COST – (European Commission on  Cooperation in 
the field of Science and Technical Research) 

• Joint Transport Research Center of OECD 
(Organisation for Economic  Co-operation and 
Development) and ECMT (European Organisation of 
Ministers of Transport) 

• European Conference of Transport Research 
Institute (ECTRI)  

• European Informatics u.c. 

• Plaša sadarbība ar Latvijas biznesa struktūrām IKT jomā 
(Darba devēju stipendijas, zinātniskie projekti utt.) 

• TSI ir bāzes organizācija un/ vai tās vadība aktīvi piedalās 
vadošo zinātnisko sabiedrisko organizāciju darbībā: 

• Latvijas aviācijas asociācija 

• Latvijas Tālvadības gaisa kuģu asociācija 

• Latvijas Transporta attīstības un izglītības asociācija 

• Latvijas loģistikas klasteris  

• Latvijas Operāciju pētījumu sabiedrība 

• LETERA  

• LIKTA  u.c. 

• Laba augstākās izglītības un zinātnes integrācija, iesaistot 
pētniekus un vadošos pētniekus studiju procesā 

• Akadēmiskā personāla novērtēšanas sistēma, kas ņem 
vērā zinātnisko, akadēmisko un organizatorisko darbību, 
un kadru rezerves sistēma  

Labvēlīgās ārējās iespējas Negatīvā ārējā ietekme 

• Eiropas Savienības stratēģija paredz nepieciešamību 
palielināt iedzīvotāju skaitu ar augstāko izglītību 

•  Darba tirgus vidēja un ilgtermiņa prognoze liecina, ka 
palielināsies pieprasījums pēc speciālistiem 
inženierzinātņu jomā 

• Nacionālā līmenī noteiktas prioritārās studiju 
programmas, kuras jau realizē TSI 

• Precīzi noteikta augstskolas niša izglītības pakalpojumu 
tirgū 

• Darba tirgus akūta nepieciešamība pēc jauniem 
speciālistiem inženierzinātņu, dabaszinātņu un 
transporta jomā; prasību pieaugums pēc augstas 
kvalifikācijas speciālistiem aviācijas nozarē 

• Iespēja piesaistīt ES fondu un struktūrfondu un citu 
ārvalstu finanšu instrumentu finansējumu  

• Aktīvas mārketinga darbības rezultātā katru gadu 
palielinās ārvalstu studentu skaits 
 
 

• Tehnoloģiskā revolūcija, kas pieprasa strauju 
akadēmisko laboratoriju attīstību ar jaunās 
paaudzes STEM virziena iekārtām  

• Dabaszinātņu un matemātikas zināšanu 
līmeņa pazemināšanās vidusskolu 
absolventiem 

• Nacionālās likumdošanas nevienlīdzīgā 
attieksme pret privātajām izglītības iestādēm 
un privātajām zinātniskajām institūcijām  

• Potenciālo studēt gribētāju skaita 
samazināšanās sakarā ar demogrāfisko 
situāciju valstī, migrācija un cilvēku 
intelektuālā potenciāla aizplūšana uz citām 
pasaules valstīm 

• Studentu maksātnespēja un studiju 
kreditēšanas ierobežošana, palielinoties 
studiju maksai un inflācijas līmenim valstī 

• Privāto un valsts augstākās izglītības iestāžu 
atšķirīgas piekļuves iespējas valsts un Eiropas 
fondu līdzekļiem un cilvēkresursu un 
zinātnisko pētījumu programmu 
finansējumam   
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1.4. Virsmērķis un mērķi līdz 2020.gadam 

Transporta un sakaru institūta virsmērķis ir universitātes statusa iegūšana. 

Stratēģiskā virsmērķa sasniegšanai - 2020.gadā iegūt universitātes statusu, nepieciešams 

pārveidot un pilnveidot visas TSI darbības jomas, resursus. Tas ietekmē visas darbinieku 

kategorijas.  

Transporta un sakaru institūta ilgtermiņa stratēģiskie mērķi ir: 

• Zinātniskās darbības izcilība – kvalitatīvi zinātniskie pētījumi integrēti studiju procesā ar 

plašu iesaisti starptautiskajās, valsts un nozaru pētniecības programmās, kas sekmē 

tehnoloģiju pārnesi un inovāciju attīstību.  

• Studiju izcilība – augstas kvalitātes, prestižas, starptautiski atzītas studijas, kas iemāca 

kritiski uztvert un radoši apstrādāt informāciju, analītiski domāt, attīstīt jaunrades spējas 

un pašizglītoties mūža garumā, sagatavojot starptautiskajā darba tirgū konkurētspējīgus 

speciālistus.  

• Organizācijas izcilība un atpazīstamība – demokrātiska, efektīva un moderna 

augstskolas darba organizācija, kas veicina studiju un zinātniskās darbības izcilību, kā arī 

TSI atpazīstamību pasaulē.  

• Infrastruktūras izcilība – integrēts un moderns studiju un zinātnisko darbību veicinošs 

informatīvais un teritoriālais komplekss ar centru Rīgā un attīstītu filiāļu tīklu.  

Lai sasniegtu definēto virsmērķi, ilgtermiņa mērķus un nākotnes vīziju, Transporta un 

sakaru institūts izvirza 5 savstarpēji saistītus un sinerģiskus vidēja termiņa mērķus: 

1. Nodrošināt Latvijas un Eiropas tautsaimniecību ar pieprasītiem speciālistiem – 

inženieriem, IKT jomas speciālistiem, pētniekiem, analītiķiem, menedžeriem, kas 

apveltīti ar kompetencēm atbilstoši labākajiem intelektuālo un pārvaldības resursu 

paraugiem.  

2. Izveidot Eiropas līmeņa zinātnisko pētījumu centru ar specializāciju IKT, transportā un 

loģistikā.  

3. Piedalīties inovatīvu zināšanu un pieredzes izplatīšanā.  

4. Izveidot personāla sastāva bāzi, kāda nepieciešama pētniecības universitātes darbībai.  

5. Izveidot izglītības un zinātnisko pētījumu infrastruktūru labāko zinātnes-izglītības centru 

līmenī.  

Kopējais studējošo skaits Transporta un sakaru institūtā ar perspektīvu līdz 2020.gadam 

Mērķu  sasniegšanas gaitā paredzēts studējošo skaita pieaugums. 

Studējošo skaita pieaugums līdz 2020. gadam 

 2016.gads 2017.gads 2018.gads 2019.gads 2020.gads 

Studejošo skaits 2814 3000 3300 3700 4000 

 

Lai sasniegtu šos mērķus un plānoto studējošo skaitu, līdz 2020.gadam risināmie uzdevumi: 

1. Izveidot zinātnisko pētījumu un izglītības vidi, kas nodrošinātu kvalitatīvu personāla 

sagatavošanu un zinātnisko pētījumu un izstrāžu īstenošanu Baltijas valstu līmenī 

prioritārajos augstskolas attīstības virzienos.  

2. Ieņemt vadošās pozīcijas Baltijas valstu zinātnes un augstākās izglītības telpā, 

nepārtraukti sagatavojot speciālistus un zinātniskos pētniekus sekojošās nozarēs: 

informācijas un komunikāciju tehnoloģijas, transports, tostarp, aviācijas transports. 
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3. Izveidot kvalitatīvi jaunu izglītības, zinātnes un biznesa savstarpējās sadarbības saikni, tai 

skaitā attīstīt universitātes sadarbības sistēmu ar vadošajiem Latvijas, Eiropas un Āzijas 

zinātniskajiem institūtiem un asociācijām. 

4. Sagatavot ar Eiropas līmeņa kompetencēm apveltītu zinātniski tehnisko personālu, 

balstoties uz universitātes izglītības procesa un pētniecības integrāciju Latvijas 

tautsaimniecības interesēs. 

5. Stiprināt tehniskās izglītības prestižu, koncentrējot augstskolā konkurētspējīgu zinātnes 

un akadēmisko personālu, tostarp, labākos jaunos speciālistus, izveidojot pievilcīgu 

zinātnes un izglītības vidi. 

6. Attīstīt visa veida darbības mērķtiecīgas plānošanas un iekšējās budžetēšanas sistēmu.  

7. Attīstīt organizācijas infrastruktūru atbilstoši universitātes līmeņa augstskolas 

prioritārajiem attīstības virzieniem. 

8. Radīt, izmantot un izplatīt augsta līmeņa starpdisciplinārās zināšanas.  

TSI izvirzīto mērķu sasniegšanai ir izstrādātas 6 rīcības programmas, kuras vērstas uz 

ilgtermiņa un vidēja termiņa mērķu sasniegšanu: izglītības programma, pētniecības programma, 

sadarbības attīstības programma, cilvēkresursu attīstības programma, resursu un nodrošinājuma 

programma un pārvaldības programma.  

 

1.5. Transporta un sakaru institūta politika kvalitātes jomā 

 Transporta un sakaru institūts tiecas ieņemt vadošo vietu starp Latvijas augstākās 

izglītības iestādēm, nodrošinot speciālistu sagatavošanu ar augstāko izglītību un zinātņu doktora 

grādu,  īstenojot zinātniskos pētījumus, konsultāciju pakalpojumus, un profesionālās 

pilnveides/mūžizglītības pasākumus  

 Transporta un sakaru institūta kvalitātes pārvaldības politika vērsta uz savu klientu  

(izglītības pakalpojumu patērētāju un korporatīvo pasūtītāju) vajadzību  nodrošināšanu tādā 

līmenī, kādu pieprasa LR tautsaimniecības attīstība, diktē pasaules augstākās izglītības tirgus, 

likumdošana un noslēgtie sadarbības līgumi.   

Mūsu ar kvalitāti saistītie mērķi un uzdevumi ir noteikti uz efektīvas atgriezeniskās saites 

nodrošināšanas pamata ar patērētājiem, partneriem un darbiniekiem un orientēti uz nepārtrauktu 

darbības rezultātu kvalitātes uzlabošanu.   

Mūsu zinātniskā darbība ir kodols visu TSI attīstības mērķu un darbību noteikšanai un 

realizācijai.  

Ar kvalitāti saistīto mērķu sasniegšana un sasniegtā kvalitātes līmeņa nodrošināšana ir 

balstīta uz kvalitātes pārvaldības sistēmu, kas aptver studiju  un zinātniski pētniecisko darbu.   

Kvalitātes pārvaldības sistēmas izstrāde, ieviešana un efektīvas funkcionēšanas 

uzturēšana, kas aptver visu institūta personālu un darbību, ir vērsta  uz dotās politikas realizāciju. 

Transporta un sakaru institūta darbinieki ir kompetenti savas nozares speciālisti un atdod visus 

spēkus, lai institūts iegūtu pelnītu atzinību un ieņemtu vadošo pozīciju pasaules izglītības 

pakalpojumu  tirgū. Institūta augstākā vadība ieņem vadošās pozīcijas minētās kvalitātes 

politikas īstenošanā un apņemas nodrošināt savus darbiniekus ar nepieciešamo atbalstu un 

atbilstošajiem resursiem. 

 TSI kvalitātes politika ir guvusi atbalstu visos vadības līmeņos un vērsta uz to, lai 

apliecinātu, ka visi institūta sniegtie pakalpojumi atbilst klientu prasībām un pārsniedz viņu 

cerības. 
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1.6. Kvalitātes pārvaldības principi 

  

Sekmīga institūta vadība un pārvaldīšana pieprasa īstenot šīs darbības sistemātiski. 

Stratēģiskos mērķus iespējams sasniegt, ieviešot un uzturot menedžmenta sistēmu, kas vērsta uz 

pastāvīgu darbības uzlabošanu ar mērķi apmierināt visu ieinteresēto pušu vajadzības. 

Galvenie izglītības pakalpojumu un speciālistu sagatavošanas kvalitātes pārvaldības 

principi jāizmanto institūta vadībai tās darbības efektivitātes paaugstināšanai: 

- orientācija uz izglītības pakalpojumu patērētājiem 

Institūtam jāorientējas uz savu klientu-izglītības pakalpojumu patērētāju prasībām, tāpēc 

tā darbiniekiem un visu līmeņu vadītājiem ir jāzina un jāizprot tās vajadzības, kas šobrīd ir 

aktuālas, vai par tādam var kļūt nākotnē, jāpilda klientu prasības un jācenšas pārsniegt to cerības.  

- augstākās vadības loma 

Augstākā līmeņa vadītājiem jāpanāk institūta izglītības pakalpojumu kvalitātes 

pārvaldības sistēmas attīstības mērķu un virzienu vienotība, jārada korporatīvas pārvaldības 

iekšējā vide, kura ļauj pilnībā iesaistīt visus augstskolas darbiniekus stratēģisko mērķu 

sasniegšanas procesā. 

- darbinieku iesaistīšana pārvaldības procesos 

 Darbinieku iesaistīšanai izglītības pakalpojumu un zinātniskās darbības mērķu īstenošana 

ļauj institūta vadībai pilnībā izmantot personāla spējas kā institūta, tā arī klientu labā. 

- pieeja vadīšanai kā procesam 

Plānotos rezultātus jāsasniedz ar efektīvām metodēm, kad atbilstošie izglītojošās darbības 

veidi un tiem nepieciešamie instrumenti tiek vadīti un pārvaldīti kā process. 

- sistēmas pieeja pārvaldībai 

Jānodrošina izglītības procesu identifikācija, to izpratne, vadīšana un pārvaldīšana kā 

institūta darbības rezultativitāti un efektivitāti noteicošas darbības tā stratēģisko mērķu 

sasniegšanas procesā. 

- pastāvīga kvalitātes sistēmas uzlabošana  

Lai pastāvīgi apmierinātu to klientu prasības, kuri saņem institūtā izglītības 

pakalpojumus, efektīvi jārealizē institūta kvalitātes pārvaldības sistēmas funkcionēšanas 

nepārtrauktas uzlabošanas princips. 

- uz faktiem balstītu lēmumu pieņemšana  

Lai panāktu izglītības pakalpojumu kvalitātes pārvaldības sistēmā reāli pieņemamo 

lēmumu efektivitāti, jāpanāk lēmumu pieņemšanas tiesiskā pamatojuma principa realizācija, kas 

balstīta uz datu un informācijas objektīvu analīzi un izslēdz voluntārismu un autoritārismu. 

- savstarpēji izdevīgas attiecības ar klientiem 

Lai nodrošinātu institūta izglītības pakalpojumu kvalitātes sistēmas attiecību efektivitāti 

ar tā ārējiem un iekšējiem klientiem, jārada pastāvīgs šo procesu monitorings ar atbilstošu analīzi 

un regulāriem priekšlikumiem sistēmas uzlabošanai, kas sekmēs abu pušu iespējas radīt jaunas 

vērtības sniedzamo izglītības pakalpojumu jomā. 
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1.7. TSI Politikas kvalitātes jomā realizācijas garantijas  

 

Pie iekšējām TSI Politikas realizācijas garantijām pieder: 

• TSI kvalitātes pārvaldības sistēmas izstrāde, ieviešana, uzturēšana un attīstība saskaņā ar 

starptautiskā standarta ISO 9001:2015 prasībām; 

• izglītības pakalpojumu kvalitātes pārvaldības sistēmas efektīva funkcionēšana, regulārs 

institūta kvalitātes menedžmenta sistēmas iekšējais audits; 

• visu speciālistu sagatavošanas procesu pastāvīgs monitorings un visu iespējamo noviržu 

analīze; 

• izglītības pakalpojumu un speciālistu sagatavošanas kvalitātes pārvaldības sistēmas 

nepārtrauktas pilnveidošanas principa realizācija; 

• pastāvīga kvalitātes vadīšanas, dokumentēto procedūru komplekta, darba instrukciju u.t.t. 

aktualizācija atbilstoši starptautisko standartu prasībām; 

• regulāra iekšējā personāla, studentu un mācību spēku darba vietu atestācija. 

 

Pie ārējām TSI Politikas realizācijas garantijām pieder: 

• TSI izglītības pakalpojumu un zinātniski pētnieciskā darba kvalitātes pārvaldības 

sistēmas sertifikācija atbilstoši ISO 9001:2015 standarta prasībām un periodiska 

uzraudzība, ko veic plaši pazīstamā starptautiska sertifikācijas organizācija TUV 

Rheinland; 

• TSI kvalitātes pārvaldības sistēmas regulāri iekšējie auditi; 

• pastāvīga izglītības darbību atļaujošu licenču atjaunošana; 

• institūta valsts un starptautiskā akreditācija. 

 

2. AUGSTSKOLAS VISPĀRĒJS RAKSTUROJUMS   

 

2.1. Transporta un sakaru institūta statuss 

Transporta un sakaru institūts tika nodibināts kā akciju sabiedrība 1999.gada 6. septembrī 

(Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra reģistrācijas apliecība Nr. 000345890). Institūts ir 

vienīgā nevalstiskā tehniskā universitātes tipa augstskola Latvijā, kas ieguvusi beztermiņa 

akreditāciju un reģistrēts Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijā kā augstākā 

mācību iestāde (21.11.2001. reģistrācijas apliecības Nr. 3343801782). 

Augstskolas Satversmi apstiprinājis LR Ministru Kabinets 2003.gada 23. aprīlī. 

Institūtam ir Latgales filiāle Daugavpilī (Latvijas Republikas reģistrācijas apliecība Nr. 

2744802383, kas izsniegta 23.05.2003.) 

Institūtam ir beztermiņa valsts akreditācija (25.01.2002. akreditācijas apliecība Nr. 032). 

Institūtā darbojas Promocijas padome doktora disertāciju aizstāvēšanai (Latvijas Zinātnes 

padomes 2003.gada 1.jūlija lēmums Nr. 4-4-2). 
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2.2. Transporta un sakaru institūta struktūra 

 

 
 

 

2.3. Funkciju sadale starp vadītājiem 

 

 Rektors: nosaka un formulē augstskolas darbības pamatvirzienus, plāno, vada un 

koordinē darbu kopumā; nosaka kadru politiku un slēdz Darba un Studiju līgumus, pārstāv 

augstskolu darījumus ar citām iestādēm, organizācijām, nodrošina materiāli tehnisko un citu 

resursu apgādes plānošanu un to racionālu izmantošanu, analizē un novērtē augstskolas darbību, 

tās rezultātus un ziņo par tiem augstskolas vispārējā un akadēmiskā personāla sanāksmēs. 

Pārstāv augstskolu augstākstāvošās instancēs, valdībā, Saeimā, kā arī starptautiskā līmenī – 

sadarbojoties ar pasaules augstskolām un firmām. 

 

 Zinātņu un attīstības   prorektors: atbild par zinātniskās pētniecības darbu augstskolā, 

attīstības, integrējošo un investīciju programmu, projektu īstenošanu; attiecībām zinātniskā jomā 

starptautiskajā un republikas mērogā. Pastāvīgi strādā pie augstskolas   struktūras pilnveidošanas, 

lai tā iekļautos starptautiskajā apritē un nodrošinātu transporta izglītības attīstību republikā, pilda 

likumus, kuri saistīti ar zinātnisko darbu. Pārstāv augstskolu starptautiskās konferencēs, aizvieto 

rektoru viņa prombūtnes laikā. 



Versija v.3  10. lpp. no 18 

Apstiprināšanas datums  2018.gada29.oktobrī, rīkojums Nr.01-12.1/57A   

 

Mācību prorektors: atbild par augstskolas funkcionēšanas normatīvi metodisko un 

mācību metodisko bāzi, par ikdienas darbu ar studējošajiem, par nodarbību kvalitāti, augstskolas 

iekšējo studiju procesa kontroli, par studējošo pašpārvaldes attīstību augstskolā. Vada Studiju 

daļas mācību metodisko darbu, apstiprina nodarbību sarakstus, strādā pie mācību metodiskās 

literatūras rediģēšanas, izdošanas; papildina mācību literatūras fondu TSI bibliotēkā; veic studiju 

programmu sastādīšanu, akreditācijas un licencēšanas koordinēšanu. Risina akadēmiskā un 

studiju palīgpersonāla jautājumus.  

 

Administratīvais direktors: atbild par augstskolas ēku ekspluatācijas, rekonstrukcijas, 

kapitālās celtniecības un remonta darbu, tā organizāciju un izpildes kontroli. Nodrošina 

studējošā, akadēmiskā un vispārēja personāla darbu apstākļus. Izstrādā un kontrolē darba plānus 

augstskolas telpu sagatavošanai nākamajam studiju gadam. Izstrādā celtniecības projektus 

augstskolas tālākai attīstībai. Nodarbojas ar zemes un nekustāmā īpašuma privatizācijas 

jautājumiem. 

 

2.4. Īss Transporta un sakaru institūta raksturojums un vēsture 

 

 1999.gada 6.septembrī tika reģistrēta akciju sabiedrība “Rīgas Aviācijas universitāte”, 

kura 1999.gada 6.oktobrī tika pārveidota par akciju sabiedrību “Transporta un sakaru institūts”. 

 Akciju  sabiedrība tika nodibināta uz Rīgas Aviācijas universitātes (RAU) bāzes, kura ar 

Latvijas Republikas Ministru Kabineta 1999.gada 12.augusta lēmumu tika likvidēta kā valsts 

dibināta mācību iestāde, kas arī noteica augstskolas turpmāku funkcionēšanu nevalstiskas 

mācību iestādes formā. RAU vēsture iekļauj sevī šādus  galvenos transformācijas posmus: 

- 24.05.1919. – Kijevā atvērta Aviācijas tehniķu - mehāniķu skola; 

- 1921. – skola pārbāzēta uz Petrogradu; 

- 1938. – skola pārveidota par Ļeņingradas aviācijas tehnisko skolu; 

- 1945. – mācību iestāde pārdislocēta uz Rīgu; 

- 1946. – pārdēvēta par augstāko kara aviācijas inženieru skolu; 

- 1949. – apvienota ar Otro Ļeņingradas augstāko kara aviācijas inženieru skolu un  

pārdēvēta par Rīgas augstāko kara aviācijas inženieru skolu; 

- 1960.  - skola transformēta par Rīgas civilās gaisa flotes inženieru institūtu; 

- 1967. – institūts iegūst Rīgas civilās aviācijas inženieru institūta nosaukumu; 

- 1992. – pārdēvēts  par Rīgas Aviācijas universitāti. 

Izglītības iestādes reģistrācijas apliecību TSI saņēma 2001.gada 21.novembrī, 

reģistrācijas apliecības Nr.3343801782.  

2002.gada 25.janvarī TSI tika akreditēta uz neierobežotu laiku, akreditācijas lapas Nr. 

032. 

 

2.5. TSI īstenotie studiju virzieni un programmas  

Pirmās 11 studiju programmas Transporta un sakaru institūts LR Izglītības un zinātnes 

ministrijā licencēja  1999.gada 13.oktobrī. Pašlaik TSI tiek īstenotas 20 akadēmiskas un 

profesionālas studiju programmas studiju programmas 5 studiju virzienos.  

TSI studiju programmas 
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 Studiju virzienā „Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, 

datorvadība un datorzinātne” īstenotās studiju programmas:  

• Otrā līmeņa profesionālā studiju programma „Elektronika”, 42523. Licencēta 

13.10.1999., licences Nr.0438-16 

• Bakalaura studiju programma „Dabaszinātņu bakalaurs datorzinātnēs”, 43481. Licencēta 

13.10.1999., licences Nr.0438-6 

• Bakalaura studiju programma „Inženierzinātņu bakalaurs elektronikā”, 43523. Licencēta 

13.10.1999., licences Nr.0438-8 

• Bakalaura studiju programma „Telekomunikāciju sistēmas un datortīkli” , 43523. 

Licencēta 11.06.2007, licences Nr.0438-17 

• Profesionālā bakalaura studiju programma “Robotika”, 42523. Licencēta 21.11.2018., 

licences Nr.0438-24 

• Maģistra studiju programma „Dabaszinātņu maģistrs datorzinātnēs”, 45481. Licencēta 

13.10.1999., licences Nr.0438-7 

• Maģistra studiju programma „Informācijas sistēmu vadība”, 45526. Licencēta 

08.10.1999., licences Nr.0438-20 

• Maģistra studiju programma „Inženierzinātņu maģistrs elektronikā”, 45523. Licencēta 

13.10.1999., licences Nr.0438-9 

• Doktora studiju programma „Telemātika un loģistika”, 51526. Licencēta 04.12.2002., 

licences Nr.0438-5 

 

Studiju virzienā „Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un 

mašinzinības” īstenotās studiju programmas:  

• Bakalaura programma „Aviācijas transports”, 43525. Licencēta 21.07.2011, licences 

Nr.0438-21 

• Profesionālā studiju programma „Aviācijas transporta tehniskā ekspluatācija”, 41525. 

Licencēta 16.07.2008, licences Nr.0438-19 

• Bakalaura studiju programma „Transporta komerciālā ekspluatācija” , 43525. Licencēta 

06.09.2007., licences Nr.0438-18 

 

Studiju virzienā „Transporta pakalpojumi” īstenotās studiju programmas: 

• Profesionālā bakalaura studiju programma „Uzņēmējdarbības vadība transportā” , 42840. 

Licencēta 13.10.1999., licences Nr.0438-15 

• Profesionālā bakalaura studiju programma „Transporta un biznesa loģistika” , 42840. 

Licencēta 13.10.1999., licences Nr.0438-14 

• Maģistra programma „Sociālo zinātņu maģistrs transportā un loģistikā, 45840. Licencēta 

22.06.2012., licences Nr.0438-22 

 

Studiju virzienā „Vadība, administrēšana un nekustamā īpašumu pārvaldība” īstenotās 

studiju programmas:  

• Bakalaura studiju programma „Sociālo zinātņu bakalaurs vadībzinatnē”, 43345. 

Licencēta 13.10.1999., licences Nr.0438-12 

• Maģistra studiju programma “Sociālo zinātņu maģistrs vadībzinātnē”, 45345. Licencēta 

13.10.1999., licences Nr.0438-13 

• Profesionālā maģistra studiju programma „Aviācijas vadība”, 47345. Licencēta 

25.10.2017., licences Nr.0438-23 
 

Studiju virzienā „Ekonomika” īstenotās programmas:  

• Bakalaura studiju programmu „Sociālo zinātņu bakalaurs ekonomikā”, 43310. Licencēta 

13.10.1999., licences Nr.0438-10 



Versija v.3  12. lpp. no 18 

Apstiprināšanas datums  2018.gada29.oktobrī, rīkojums Nr.01-12.1/57A   

 

• Maģistra studiju programma “Sociālo zinātņu maģistrs ekonomikā”, 45310. Licencēta 

13.10.1999., licences Nr.0438-11 

 

2.7. Transporta un sakaru institūta personāls un materiālie resursi 

 

2.7.1. Akadēmiskais personāls 

Studiju procesu TSI nodrošina 136 mācībspēki un 60 cita personāla pārstāvji. 

Augstskolā kopumā studiju programmu realizāciju nodrošina akadēmiskais personāls, 

74,3% no tā ir doktora vai habilitētā doktora zinātniskais grāds. 

 

2.7.2. Augstskolas materiāltehniskais nodrošinājums  

 

Augstskola studiju procesa nodrošināšanai izmanto mācību korpusā ar kopējo platību 13 

567,10 m2, kas atrodas Lomonosova ielā 1. Pašlaik TSI auditoriju fondā ir 12 lekciju auditorijas, 

10 datorklases, vairāk nekā 20 auditorijas praktiskajām un laboratorijas nodarbībām. Studiju un 

zinātniskā darba telpu platība veido 9638 m2 sporta un atpūtas telpu platība 2879 m2..  

 

Tehniskais  nodrošinājums  

 

Studiju programmu realizāciju TSI nodrošina, balstoties uz savu materiālo un tehnisko 

bāzi, kā arī partnerorganizāciju un uzņēmumu mācību un ražošanas iekārtu izmantošanai. 

Augstkolā izveidotas vairākas laboratorijas. Telekomunikāciju, elektronikas un robotikas 

centrs (TERC) ietver 9 laboratorijas, kas aprīkotas ar modernu programmatūru un tehnisko 

aprīkojumu, kas aktīvi tiek izmantots gan akadēmiskajā, gan pētnieciskajā darbā. Katra 

laboratorija ir moderna tehniskā, programmatūras un metodiskā nodrošinājuma komplekss, kas 

ļauj nodarbības pasniegt visaugstākajā līmenī. TERC centra laboratorijas: 

• Fizikas un elektrisko iekārtu laboratorija, 

• Elektronisko sistēmu datormodelēšanas laboratorija, 

• Iebūvējamo datorsistēmu un signālu digitālās apstrādes laboratorija, 

• Rūpnieciskās automatizācijas laboratorija, 

• Zemvirsmas radiolokācijas mērījumu laboratorija, 

• Robotikas un studentu zinātniski pētniecisko darbu laboratorija, 

• Projektēšanas un prototipēšanas laboratorija, 

• Telekomunikāciju un elektroniski optisko sistēmu laboratorija, 

• Elektronikas laboratorija. 

Citas laboratorijas: 

• Lietišķo programmu sistēmu laboratorija 

• Attēlu apstrādes, biometrijas un automatizētas robežkontroles sistēmu 

laboratorija 

• Multimediju sistēmu laboratorija 

• Datortīklu tehnoloģiju laboratorija „Cisco akadēmija” 

• Microsoft IT Academy 

• Mobilo robotu  laboratorija. 

• Rūpniecisko robotu laboratorija 
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Datornodrošinājums 

IT infrastruktūrai ir savs datu centrs, kas nodrošina ar nepieciešamajiem serveriem mācību 

procesu, apvieno iekšējos tīklus un optiskus sakaru kanālus. Attiecībā uz lokālajiem tīkliem 

augstskolā ir maģistrālais tīkls 1Gb/s CAT; bezvadu tīkls sedz gandrīz visas augstskolas telpas 

(802.11/b/g/n standarti). 

Augstskolā esošo datoru skaits ar interneta pieslēgumu ir 475, no kuriem 400 tiek 

izmantoti mācību procesam un zinātniskajam darbam, kā arī vairāk nekā 15 serveru, kas 

apvienoti vienotā informācijas sistēmā TSI Intranet. Studiju procesā tiek izmantotas aptuveni 

100 dažādas programmu paketes, tajā skaitā: Matlab, Statistica, SPSS, GPSS World, AnyLogic, 

3D Max u.c. 

Visas fakultātes un galvenās struktūrvienības ir aprīkotas  ar skeneriem, kopētājiem, 

prezentācijas līdzekļiem un citām iekārtām, kas nepieciešama mūsdienu studiju un informatīvo 

tehnoloģiju izmantošanai. Visiem administratīvajiem datoriem un datorklasēm ir pieslēgums 

Internetam. 

 

Bibliotēka 

Galvenie bibliotēkas statistikas rādītāji (2018. gads): 

• Lietotāju skaits – 865 

• Apmeklējumu skaits – 4642 

• Attālināto apmeklējumu skaits – 1250 

• Izsniegumu skaits – 4122 

Bibliotēka ir reģistrēta LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā ar Nr.  BLB1920 2007. 

gada 17. maijā. 

Bibliotēkas galvenajā atrašanās vietā Lomonosova ielā 1, atrodas divi apkalpošanas punkti: 

• Bibliotēkas Mācību krājuma  un Zinātniskā krājuma apkalpošanas punkts; 

• Elektroniskā lasītava. 

Bibliotēkas telpas ir labā tehniskā un vizuālā stāvoklī. Kopējā Bibliotēkas telpu platība ir 

308 m2. No tiem lietotājiem pieejamās telpas  - 117m2, krātuves telpas – 171 m2. 

Bibliotēkas informācijas resursu krājumu veido: 

1. Krājums – 41 357 eks. , no tiem: 

• grāmatas – 28299 eks. (14 617 nosaukumi.) 

• e-grāmatas – 2795 eks. 

• periodiskie izdevumi – 10263 eks. 

2. Abonētās datubāzes 

• Academic Complete (e-grāmatu datubāze, ~ 150000 grāmatu nosaukumu) 

• EBSCO nacionālā pakete (elektronisko resursu platforma, kas nodrošina piekļuvi 

pilntekstu datubāžu kolekcijām eksaktajās, humanitārajās, sociālajās, un dabas 

zinātnēs). 
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3. KVALITĀTES PĀRVALDĪBAS SISTĒMA 

 

3.1. Kvalitātes pārvaldības sistēmas darbības joma 

 

TSI Kvalitātes pārvaldības sistēma aptver augstākas izglītības pakalpojumu 

sniegšanas procesus un zinātnisko darbību. Kvalitātes pārvaldības sistēmas darbība 

nodrošina studiju procesu un rezultātu kvalitāti visos studiju veidos un visās Augstskolas 

programmās, tāpat ka zinātnisko pētījumu un citu veidu zinātniskās aktivitātes  atbilstību 

noteiktām prasībām.  

  

3.2. Kvalitātes vadīšanas procesu sastāvs un indeksi 

 

 TSI kvalitātes pārvaldības sistēmas procesi iedalās trijās grupās. 

1. Izglītības pakalpojumu cikla procesi: 

 P11. Patērētāju prasību un apmierinātības izpēte 

 P12. Izglītības pakalpojumu izstrāde 

P13. Studiju procesa plānošana 

 P14. Studiju apakšvienību sagatavošana 

 P15. Apmācāmo uzņemšana un reģistrācija 

 P16. Studiju programmas realizācija 

 P17. Studiju atestācija 

P.18. Zinātniskā darbība. 

2. Cilvēku, materiālo un informatīvo resursu vadīšanas procesi: 

 P21. Personāla kvalifikācijas celšanas vadīšana 

 P22. Informatīvo resursu fonda kārtošana 

 P23. Infrastruktūras un ražošanas vides pārvaldīšana 

 P24. Dokumentācijas kārtošanas vadīšana 

 P25. Pierakstu vadīšana 

3. Vispārējās vadības procesi, kurus realizē rektorāts nolūkā nodrošināt pastāvīgu kvalitātes 

uzlabošanu un vadības sistēmas efektivitātes  celšanu: 

 P31. Datu analīze kvalitātes jautājumos 

 P32. Attīstības plānošana 

 P33. Iekšējie kvalitātes auditi 

 P34. Koriģējošās darbības. 

 

3.3. Kvalitātes pārvaldības sistēmas vadošo dokumentu struktūra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTITŪTA NORMATĪVĀ BĀZE 

 
SATVERSME 

NOLIKUMI 

KVALITĀTES ROKASGRĀMATA 

  
  

 NOLIKUMI UN NOTEIKUMI  
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3.4. Kvalitātes pārvaldības sistēmas vadošo dokumentu saraksts 

 

Procesi (indeksi) Attiecīgā vadoša dokumenta nosaukums 

P11 Studentu, absolventu un darbadevēju aptauju noteikumi  

P12 Studiju virzienu un studiju programmu vadības nolikums.  Studiju kursu 

vadības nolikums. Nolikums par mācību metodisko darbu. Nolikums par 

studiju programmu direktoru. 

P13 Studiju nolikums. Studiju kārtības noteikumi. Doktorantūras nolikums 

P14 Nolikums par katedru. TSI filiāles nolikums. Ārvalstu profesoru  

uzaicināšanas kartība viņu īslaicīgai akadēmiskajai-zinātniskajai darbībai 

TSI. 

P15 Uzņemšanas noteikumi 

P16 Studiju kārtības noteikumi. Prakses nolikums. Nolikums par tālmācības 

studiju formas organizāciju 

P17 Gala pārbaudījuma noteikumi. Nolikumi par akadēmisko grādu un 

profesionālas kvalifikācijas piešķiršanu.  

P18 Zinātniskās darbības kvalitātes rokasgrāmata. Nolikums par zinātniskā 

doktora grāda piešķiršanas (promocijas) kārtību un kritērijiem.  

P21 Personāla amatu apraksti. Noteikumi par akadēmiskā personāla atestāciju. 

Nolikums par akadēmiskā personāla ievēlēšanu konkursa kārtībā. 

Nolikums par augstākās zinātniskās kvalifikācijas speciālistu (zinātņu 

doktoru) sagatavošanu. Nolikums par zinātnisko darbinieku, kas veic 

zinātnisko pētījumu darbību, ievelēšanu akadēmiskajos amatos. 

P22 Bibliotēkas nolikums 

P23 Iekšējā kārtības noteikumi. Darba drošības instrukcijas  

P24 Lietvedības instrukcija 

P25 Lietvedības instrukcija 

P31 Studiju virzienu un studiju programmu vadības nolikums. Nolikums par 

Studiju virzienu padomēm. Nolikums par Senātu. Nolikums par Senāta 

pastāvīgām komisijām. Nolikums par fakultāti.   

P32 TSI attīstības stratēģija 2016.-2020. gadam 

P33 Kvalitātes rokasgrāmata, 3.5.p. 

P34 Kvalitātes rokasgrāmata, 3.6.p. 

 

3.5. Iekšējie kvalitātes auditi 

Iekšējo kvalitātes auditu (pārbaužu) veikšanas kārtība: 

 

Paskaidrojumi Pierakstu forma 

1. Lēmums par audita veikšanu: 

 Valdes lēmumā vai Valdes priekšsēdētāja rīkojumā. 

Lēmumā par ārpuskārtas auditu jābūt iekļautiem datiem par 

pārbaudes termiņiem, pārbaudāmajām apakšstruktūrām, 

pārbaudes mērķiem (pārbaudāmajiem procesiem), par vadošā 

auditora iecelšanu.   

Iekšējo auditu gada 

plāns; 

 Valdes 

priekšsēdētāja 

rīkojums 

2. Saskaņojot audita programmu, audita veikšanas termiņi pēc 

pārbaudāmo apakšstruktūru vadītāju iniciatīvas var tikt pārcelti, 

ja tas ir lietderīgi.  

Audita programma   

3. Gatavojoties auditam, vadošais auditors sadala uzdevumus  starp 

auditoru grupas locekļiem (ja tāda grupa ir tikusi izveidota). 

Auditori izpēta vadošos dokumentus, kas reglamentē 

Kontroles lapas 
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Paskaidrojumi Pierakstu forma 

pārbaudāmo apakšstruktūru darbu, un formulē jautājumu 

sarakstu. Šie jautājumi tiek noformēti kontrol lapās. Auditoriem 

jābūt iepazīstinātiem ar kvalitātes auditu veikšanas kārtību un 

kontrol lapu aizpildīšanas noteikumiem kvalifikācijas 

paaugstināšanas kursos. 

4. Pirms audita pārbaudāmo struktūrvienību vadītājiem 

jāiepazīstina personāls ar auditoriem un jānodrošina personāla 

sadarbība ar auditoriem. Ir jānodrošina auditoru pieejamība 

datiem, kuri attiecas uz pārbaudāmajiem procesiem. Ja 

pārbaudes veikšanai rodas šķēršļi, auditors nekavējoties ziņo par 

to apakšstruktūras vadītājam un, ja nepieciešams – Valdes 

priekšsēdētājam. 

Ieraksti kontroles 

lapās 

5. Konstatētās neatbilstības auditori apspriež ar personālu un 

struktūrvienības vadītāju. Neatbilstības tiek reģistrētas 

protokolos. Turpat arī tiek iekļautas ar apakšstruktūru vadītājiem 

saskaņotās korektīvās darbības.  

Neatbilstību 

protokoli. Ieraksti 

Neatbilstību 

Reģistrā (LOTUSā)   

6. Pēc konstatēto neatbilstību un ieplānoto korektīvo darbību  

saskaņošanas ar pārbaudāmajiem  vadošais auditors apkopo 

auditoru darba grupas darbu pārskatā un  iesniedz to Valdes 

priekšsēdētājam ne vēlāk kā nedēļas laikā pēc audita beigām.  

Audita pārskats     

7. Valdes priekšsēdētājs audita rezultātus apspriež ar vadošo 

auditoru  un  (ja nepieciešams) Valdes locekļiem un pārbaudīto 

apakšstruktūru vadītājiem. Pēc apspriežu rezultātiem Valdes 

priekšsēdētājs var izdarīt izmaiņas un papildinājumus korektīvo 

darbību sastāvā un saturā. Šos lēmumus noformē kā Valdes 

priekšsēdētāja rīkojumus. 

8. Visi dokumenti par veikto auditu Valdes priekšsēdētājs nodod 

kvalitātes pārvaldības sistēmas vadītājam. 

Valdes 

priekšsēdētāja 

rīkojumi, Valdes 

sēžu protokoli 

9. Korektīvās darbības un to efektivitātes pārbaude notiek saskaņā 

ar Neatbilstību Reģistra veikšanas kārtību. 

Neatbilstību 

Reģistrā (LOTUSā)   

 

  

3.6. TSI kvalitātes pārvaldības sistēmas procesu atbilstība ISO 9001:2015 standarta 

prasību saturam 

 

ISO 9001:2015 

standarta punkts 

TSI kvalitātes pārvaldības procedūra (vadošais 

dokuments) 

4. Organizācijas konteksts.    

Kvalitātes vadības sistēmas darbības 

jomas noteikšana. 

Kvalitātes vadības sistēma un tās 

procesi 

TSI Satversme.  

TSI attīstības stratēģija 2016. - 2020. gadam. 

Kvalitātes rokasgrāmata.  

 

5. Vadošā loma    

 Politika  

Atbildība un pilnvaras 

TSI Satversme.  

TSI attīstības stratēģija 2016. - 2020. gadam. 

Kvalitātes rokasgrāmata.  

Nolikums par Satversmes sapulci. 

Nolikums par Senātu. 

Nolikumi par TSI struktūrvienībām.  
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ISO 9001:2015 

standarta punkts 

TSI kvalitātes pārvaldības procedūra (vadošais 

dokuments) 

6. Plānošana 

Kvalitātes mērķi un plāni to 

sasniegšanai. 

Pasākumi risku un iespēju novērtēšanai 

un vadībai. Izmaiņu plānošana. 

TSI attīstības stratēģija 2016. - 2020. gadam. 

Studiju nolikums 

 

 

7.1. Resursi TSI attīstības stratēģija 2016. - 2020. gadam. 

Kvalitātes rokasgrāmata.  

Studiju programmu un studiju virzienu pašnovērtējuma 

ziņojumi.   

7.1.2. Personāls Nolikums par akadēmiskā personālu ievēlēšanu 

konkursa kārtībā. 

Amatu apraksti. 

Personāla lietas. 

Akadēmiskā personāla ikgadējas atestācijas noteikumi. 

7.1.3. Infrastruktūra Kvalitātes rokasgrāmata.  

Studiju programmu un studiju virzienu pašnovērtējuma 

ziņojumi.  

7.1.4.  Procesu īstenošanas vide Kvalitātes rokasgrāmata.  

Darba aizsardzības instrukcijas.  

7.1.5. Monitoringa un novērtēšanas 

resursi 

Studiju kārtības noteikumi. Testēšanas uzdevumi 

(studiju kursu materiālos – Moodle). 

7.1.6. Organizācijas zināšanas Metodiskie materiāli - studiju kursu materiālos 

(Moodle). Mācību literatūra – TSI bibliotēkā 

(elektroniskais katalogs).   

7.2. Kompetence Personāla lietas. 

Akadēmiskā personāla ikgadējas atestācijas protokoli. 

Studiju programmu un studiju virzienu pašnovērtējuma 

ziņojumi.   

7.3. Informēšana Rektorāta darba plāns (ikmēneša akadēmiskā personāla 

sanāksmes. Fakultāšu darba plāni (katedru sēžu un 

fakultātes domes sēžu plāni). Senāta darba plāns 

(ikmēneša sēžu tematika). 

7.4. Komunikācijas TSI Intranets. Elektroniskais pasts. Moodle. 

7.5. Dokumentētie dati  

  

 

Lietvedības instrukcija.  

Lietu nomenklatūra.  

Vadošo dokumentu reģistrs LOTUSā.    

8. Darbība   

8.1. Operatīvā plānošana un vadība 

Studiju kārtības noteikumi. 

Studiju  plāni. 

Nodarbību saraksts.  

Zinātniskās darbības kvalitātes rokasgrāmata 

8.2.  Produktu un pakalpojumu 

prasību noteikšana   

Studiju programmu un studiju plānu vadības noteikumi.  

rokasgrāmata 

8.3. Produktu un pakalpojumu izstrāde 

  

D12. Izglītības pakalpojumu izstrādes rokasgrāmata. 

Studiju virzienu un studiju programmu vadības 

nolikums. Studiju plāni.  

Mācību kursu apraksti.   

8.4. Piegādājamo produktu, 

pakalpojumu un procesu vadība    

Prakses nolikums. 

Korporatīvo partneru reģistrs. 
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ISO 9001:2015 

standarta punkts 

TSI kvalitātes pārvaldības procedūra (vadošais 

dokuments) 

8.5. Produktu ražošana un 

pakalpojumu sniegšana. Ražošanas 

procesu vadība.   

Identifikācija un izsekojamība. 

Patērētāju īpašums. 

Izmaiņu vadība 

Studiju nolikums.  

Studiju kārtības noteikumi.  

Studiju plāni.  

Mācību kursu apraksti.  

Nodarbību saraksts.  

Docētāju individuālie plāni.  

Studējošo un absolventu datu bāze.   

8.6. Produktu un pakalpojumu 

izlaidums 

Studiju nolikums. 

Nolikumi par akadēmisko grādu un profesionālas 

kvalifikācijas piešķiršanu.  

Gala pārbaudījumu noteikumi.  

Studējošo un absolventu datu bāze.   

8.7. Neatbilstošo procesu rezultātu 

vadība 

Studiju kārtības noteikumi. 

Studējošo datu bāze.   

9. Snieguma novērtēšana   

9.1. Patērētāju apmierinātība. 

Analīze un novērtēšana 

Studentu, absolventu un darbadevēju anketēšanas 

noteikumi. 

Studentu sūdzību un priekšlikumu pieņemšanas un 

izskatīšanas kārtības noteikumi.  

9.2.  Iekšējais audits   Kvalitātes rokasgrāmata, p. 3.5. 

9.3. Pārvaldības pārskati Rektorāta un Senāta darba plāni. 

Rektorāta un Senāta sēžu protokoli. 

10. Pilnveidošana. 

Neatbilstības un korektīvā darbība 

Kvalitātes rokasgrāmata, p. 3.5. 

Neatbilstību reģistrs (LOTUSā). 

  

 

     

 

 


