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Ievads 
 

Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledža ir Rīgas Stradiņa 

universitātes pārraudzībā esoša augstākās izglītības institūcija, kas ir Koledžas kā 

izglītības iestādes iepriekšējo periodu tiesību un saistību mantiniece. 

Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledžas dibināšana ir saistīta ar 

Sarkanā Krusta galvenās valdes 1920.gada 21.septembra lēmumu dibināt Latvijas 

Sarkanā Krusta žēlsirdīgo māsu kursus, kurus 1927.gadā pārveidoja par Latvijas Sarkanā 

Krusta žēlsirdīgo māsu skolu. 

Neraugoties uz Koledžas kā izglītības iestādes nosaukumu maiņām valsts vēstures 

griežos, Koledža vienmēr ir bijusi atpazīstama ar augstiem profesionālās ētikas 

standartiem un morāles normām, un absolventu augsto profesionālo kompetenci. 

Attīstības Stratēģija 2016.-2020. gadam iezīmē Koledžas pastāvēšanas simtgadi. 

Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledža darbojas saskaņā ar LR 

Satversmi, Izglītības likumu, Zinātniskās darbības likumu, Augstskolu likumu, 

Profesionālās izglītības likumu un tiem pakārtotiem normatīvajiem aktiem, Rīgas Stradiņa 

universitātes Satversmi, Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledžas 

Nolikumu un starptautiskajām tiesību normām. 
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1. RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas stratēģijas 

pamatnostādnes 
 

Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta  medicīnas koledžā (turpmāk - Koledža) tiek 

īstenotas pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas, tā radot iespēju 

kvalitatīvas, Boloņas procesa principiem, Eiropas Savienības Direktīvām1 un darba tirgus 

vajadzībām atbilstošas izglītības iegūšanai iedzīvotājiem. Līdztekus pirmā līmeņa 

augstākajai profesionālajai izglītībai, Koledža realizē darba tirgū pieprasītas arodizglītības 

un profesionālās vidējās izglītības programmas. 

Koledžas misija ir sagatavot augstas kvalitātes speciālistus veselības aprūpes jomā, lai 

studiju laikā iegūtās zināšanas, prasmes un attieksmes būtu atbilstošas ES prasībām un 

Sarkanā Krusta pamatprincipiem, kā arī tās veidotu stabilu pamatu mūžizglītībai un 

attīstītu pētniecisko darbību. 

Koledžas vīzija ir mūsdienīga, prestiža un atpazīstama izglītības institūcija veselības 

aprūpes un sociālās labklājības jomā Latvijā un Eiropā. 

Koledžas attīstības mērķi balstās uz vīziju, misiju un attīstības pamatelementiem - 

cilvēki, kvalitāte, ilgtspēja. (1.att.) 

 
1.att. Attīstības elementi 

 

                                                 
1 DIRECTIVE 2013/55/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 20 November 2013 

Cilvēki

Kvalitāte

Ilgtspēja
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2. Galvenie Koledžas attīstības pamatelementi 2016. – 

2020.gadam 
 

1. Cilvēki:  

 Administratīvā, pedagoģiskā un akadēmiskā personāla kompetences pilnveide 

mācību organizācijas, metodisko jautājumu un tehnoloģiju attīstības kontekstā 

 Akadēmiskā personāla motivācijas paaugstināšana 

 Prakšu vadītāju pedagoģiskās kompetences pilnveide darba vietā 

 Dalība sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanā Jauniešu 

garantijas sistēmas ietvaros 

 

2. Kvalitāte:  

 Inovatīva studiju vide un E-studijas 

 Studiju programmu satura dinamiska pilnveide 

 Digitālo mācību līdzekļu izstrāde un izmantošana studiju procesā 

 

3. Ilgtspēja: 

 Par vidi un cilvēku domājoša Koledža 

 Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu īstenošanai 

nepieciešamās mācību vides uzlabošana Koledžā, kas atbilst tautsaimniecības 

attīstībai un nozares darba tirgus vajadzībām 

 Jaunas studiju un arodizglītības programmas, tajā skaitā, svešvalodās 

 Kopīgas studiju programmas (arī  projektu ietvaros) ar Rīgas Stradiņa universitāti 

un partneriem no citām koledžām. 
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3. Koledžas darbības pamatprofili 
 

Koledžas darbības pamatprofili ir izglītība un pētniecība, kas  ietvertas šādās izglītības 

tematiskajās jomās (2.att.): 

 Veselības aprūpe 

 Sociālā labklājība 

 

 
2.att. Darbības pamatprofili 

 

 

Izglītība 

Koledža realizē pirmā līmeņa profesionālā augstākās izglītības programmas, kas ietilpst 

studiju virzienā Veselības aprūpe, kā arī, arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības 

programmas.   

 

Pētniecība 

Koledžas lietišķās pētniecības virzieni 2016. - 2020.gadam, kas atbilst sabiedrības 

veselības un sociālās aprūpes aktualitātēm : 

 Prakses efektivitātes paaugstināšana Studiju virzienā Veselības aprūpe  

 E-veselība- iespējas un sadarbība pacienta labā 

Izglītība

•Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas

•Arodizglītības programmas

•Profesionālās vidējās izglītības programmas

•Tālākizglītība

Pētniecība

•Lietišķie pētījumi studiju procesā

•Starptautiska sadarbība zinātniskās darbības attīstības projektos

•Akadēmiskā personāla dalība pētniecības projektos
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 Bioloģiskā novecošanās, ar to saistītās senioru veselības aprūpes problēmas un 

dzīves kvalitāte 

 Indivīdu ar īpašām vajadzībām veselības aprūpes problēmas 

 Jaunās tehnoloģijas un virtuālā vide pacientu aprūpē  

 Vides ietekme un mijiedarbība veselības saglabāšanai dažādās vecuma grupās 

 Sabiedrības veselības veicināšana. 

 Masiera darbība indivīda veselības un funkcionālā stāvokļa, kā arī ar veselību 

saistītās dzīves kvalitātes un labsajūtas uzlabošanā  

 Māsas vai ārsta palīga darbības izpēte primārajā veselības aprūpē 

 Māsas vai ārsta palīga darbības izpēte sekundārajā veselības aprūpē 

 Māsas vai ārsta palīga darbības izpēte terciārajā veselības aprūpē 

 Neatliekamā medicīniskā palīdzība. 

Tiek veicināta pielietojamas zinātniskās pētniecības attīstība, studentu  un akadēmiskā 

personāla iesaistīšanās pētniecībā.  

Pārbaudes rādītāji – publikāciju skaits, dalība starptautiskās konferencēs, patenti. 
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4. Ieinteresētās puses  
 

Koledžas darbībā ieinteresētās puses ir iekšējie un ārējie interesenti (3.att.), kuru ietekme 

sekmē Koledžas darbību un attīstību. 

Jaunu studiju programmu izstrādei Koledžai ir nepieciešami sadarbības partneri gan 

Latvijā, gan ārzemēs. Līdz 2018.gadam nepieciešams noslēgt līdz 30% jaunus papildus 

sadarbības līgumus ar citām augstākās izglītības iestādēm, darba devējiem un veselības 

un sociālās aprūpes profesionālajām organizācijām, lai līdz 2020.gadam Koledža būtu 

gatava īstenot jaunas un realizētu pilnveidotas esošās studiju programmas. 

 

 
 

3.att. Iekšējie un ārējie interesenti 

 

 

  

KoledžaStudējošie

Akadēmiskais 
personāls

Administratīvais

personāls

Potenciālie 
studenti

Darba devēji
Veselības 
aprūpes 
iestādes

Augstskolas

Koledžas

Valsts 
pārvalde 
(IZM, VM)
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5. Sadarbības partneri un konkurenti  
 

Sadarbības partneri: 

 

1. Izglītībā: 

1.1. Rīgas Stradiņa universitāte; 

1.2. Citas koledžas un augstskolas, kas piedāvā apgūt līdzīgas studiju programmas; 

1.3. Ārvalstu augstskolas ar veselības aprūpes studiju programmām; 

1.4. Latvijas māsu asociācija; 

1.5. Latvijas ģimenes ārstu asociācija; 

1.6. Latvijas Ambulatorā dienesta ārsta palīgu profesionālā biedrība; 

1.7. Latvijas Sarkanais Krusts. 

 

2. Pētniecībā: 

2.1.  Rīgas Stradiņa Universitāte; 

2.2.  Latvijas Universitāte; 

2.3.  Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca; 

2.4. Medicīnas sabiedrība “ARS” 

2.5.  Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca; 

2.6.  Bērnu klīniskā universitātes slimnīca; 

2.7.  Rīgas 1.slimnīca; 

2.8. Rīgas 2.slimnīca; 

2.9. Rīgas pilsētas Dzemdību nams; 

2.10.  Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests; 

2.11.  Latvijas Infektoloģijas centrs; 

2.12.  Reģionālās veselības aprūpes iestādes; 

2.13. Ārstu prakses; 

2.14. Rehabilitācijas centri. 

 

Konkurenti: 

1. Citas koledžas un augstskolas, kas realizē pirmā līmeņa profesionālās augstākās 

izglītības studiju programmas studiju virzienā Veselības aprūpe. 

2. Profesionālās biedrības un asociācijas, kuras realizē tālākizglītību veselības 

aprūpes profesionāļiem. 

Izglītībā sadarbības partneri vienlaicīgi var būt arī konkurenti, kas stimulē radošu pieeju 

attīstībai.  
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6. Personāla attīstība 
 

Koledža nodrošina savu darbinieku profesionālo un intelektuālo izaugsmi, kā arī stimulē 

viņus ar Latvijā konkurētspējīgu atalgojumu un citiem motivācijas instrumentiem. 

Akadēmiskais personāls: 

2020.gadā Koledžas misijas un vīzijas īstenošanu nodrošinās augsti kvalificēts 

akadēmiskais personāls: 

 2020.gadā vismaz 25% pamatdarbību nodrošinošajam akadēmiskajam 

personālam jābūt ar zinātnisko grādu. Koledža izmanto visas iespējas augstākās 

kvalifikācijas intelektuālā potenciāla piesaistei galvenajos darbību virzienos, arī 

augsti kvalificētu ārvalstu akadēmisko personālu, izmantojot resursus no dažādiem 

finansējuma avotiem, tostarp arī ES fondu līdzekļus; 

 Līdz 2017.gadam B2 līmenim atbilstoša akadēmiskā personāla kompetence 

vismaz divās svešvalodās. 

 

Vispārējais personāls: 

 Koledža veicina administratīvā personāla tālākizglītību profesionālās kvalifikācijas 

celšanai; 

 Līdz 2020. gadam B1 līmenim atbilstoša administratīvā personāla kompetence 

vismaz divās svešvalodās. 
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7. Koledžas attīstības redzējums līdz 2020.gadam 
 

Koledža ir mūsdienīga profesionālo augstāko izglītības studiju programmu un 

arodizglītības programmu īstenotāja veselības aprūpes un sociālās labklājības jomā kā 

Latvijas, tā arī citu valstu iedzīvotājiem.  

Laika periodā no 2016.gada līdz 2020.gadam sagaidāmi sekojoši notikumi un tendences, 

kas var ietekmēt Koledžas attīstību: 

1. jaunais plānošanas periods ES fondu apguvei; 

2. jauna augstākās izglītības finansēšanas modeļa ieviešana Latvijā; 

3. demogrāfiskās situācijas radītas studēt gribētāju skaita izmaiņas kvantitatīvi un 

vecuma grupās; 

4. e-veselība un digitālās veselības aprūpes transformācija veselības aprūpes 

sistēmā; 

5. aktīvāka darba devēju iesaistīšanās un mācību organizēšana darba vidē reģionos; 

6. jaunu tehnoloģiju ieviešana studiju procesa organizēšanā. 
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8. Koledžas SVID analīze 
 

Stiprās puses Vājās puses 

 Rīgas Stradiņa universitātes zīmols 

 Profesionāli kompetents un humāns 

akadēmiskais personāls ar lielu 

praktiskā darba pieredzi veselības 

aprūpes un sociālās labklājības jomā 

 Studiju programmu kvalitāte 

 uz sešiem gadiem akreditēts studiju 

virziens 

 Aktīva un radoša Koledžas iekšējā un 

ārējā vide 

 Vēsture, tradīcijas, reputācija 

 Docētāju nepārtraukta profesionālās un 

pedagoģiskās kvalifikācijas celšana 

 Sadarbība ar absolventiem un darba 

devējiem 

 Regulāra studentu un darba devēju 

aptauju veikšana, studiju programmu 

īstenošanas kvalitātes izvērtēšanai 

 Sadarbība ar Latvijas augstskolām un 

koledžām un iespēja izglītoties un gūt 

pieredzi 13 partneraugstskolās  

 Plašs, tajā skaitā reģionālo veselības 

aprūpes iestāžu, tīkls ar 

līgumattiecībām par prakses vietu 

nodrošināšanu 

 Valsts budžets un sekmīgs 

menedžments efektīvai finanšu resursu 

izmantošanai 

 Studentu iesaistīšana pētniecībā 

 Slikti prognozējams valsts budžets 

un nepietiekams finansējums uz 

vienu studentu 

 Boloņas principiem atbilstošas 

izglītības pēctecības trūkums 

studiju programmai „Ārstniecība” 

(Ārsta palīgs) 

 Nepietiekoša ārvalstu vieslektoru 

un speciālistu piesaiste studiju 

procesā 

 Nepietiekošs svešvalodu zināšanu 

līmenis gan docētājiem, gan 

studentiem 

 Nepietiekams docētāju skaits ar 

doktora zinātnisko grādu 

 Pasīva docētāju dalība pētījuma 

projektu tēmu, pieteikumu izstrādē 

un pētījumu finansējumu avotu 

meklējumos 

 Nepietiekamas prasmes ES 

struktūrfondu līdzekļu apguvē 

 Grūtības organizēt ERASMUS 

mobilitāti studiju programmas 

“Ārstniecība” studentiem 

 Finanšu līdzekļu trūkums, lai 

piedalītos starptautiskajās 

konferencēs 
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 Akadēmiskā personāla zinātniski 

pētnieciskā darbība 

 Aktīva studentu pašpārvaldes darbība 

 Sadarbība ar medicīnas sabiedrību 

ARS 

 Sadarbība ar Latvijas Sarkano Krustu, 

tās jauniešu organizāciju 

 Koledžai ērts izvietojums (tuvu 

transporta līdzekļi, netālu no pilsētas 

centra) 

Iespējas Draudi 

 Gan Latvijas, gan Eiropas Savienības 

valstu darba tirgū pieprasīti speciālisti 

 Iedzīvotāju dzīvildzes paaugstināšanās 

ietvaros mūžizglītības iespējas un ar to 

saistīta iespējama  studējošo skaita 

palielināšanās 

 Kopīgo studiju programmu veidošana  

 Profesionālās pilnveides tālmācības, e-

izglītības un citu jaunu virtuālajā vidē 

bāzētu virzienu attīstīšana 

 Pašu ieņēmumu palielināšana no 

maksas studiju programmām  

 Ārvalstu studentu piesaistīšana  

 Eiropas struktūrfondu piedāvājums 

koledžām 

 Koledžas līmeņa izglītības 

popularitātes pieaugums 

 Konkurence augstākajā izglītībā 

veselības aprūpes nozarē  

 Demogrāfiskā situācija, kas nosaka 

vidējo izglītību ieguvušo absolventu 

skaita samazināšanos 

 Motivācijas trūkums docētājiem, uzsākt 

un turpināt studijas doktorantūrā un 

promocijas darba izstrādē. 
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9. Koledžas attīstības mērķi 
 

1. Pilnveidot studiju programmu un arodizglītības programmu kvalitāti.  

2. Pilnveidot studiju vides iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmu,  atbilstoši 

izcilības pieejai. 

3. Attīstīt tālākizglītību, nodrošinot vismaz 25 tālākizglītības un profesionālās 

pilnveides kursus. 

4. Veicināt pētniecības attīstību veselības aprūpei prioritārajos virzienos. 

5. Optimizēt budžeta izmaksas. 

6. Koledžas attīstībai piesaistīt līdzekļus no ES fondiem, līdz 2020.gadam tiem 

sasniedzot vismaz 5% no Koledžas pamatbudžeta.  

7. Ieviest e-studijas un līdz 2018. gadam pilnībā sakārtot e-studiju vidi 

8. līdz 2020.gadam nodrošināt studentu kompetenci lietot e-veselības platformas un 

rīkus. 

9. Uzlabot komunikāciju ar iekšējiem un ārējiem interesentiem un atrast jaunus 

sadarbības partnerus. 

10. Veicināt Koledžas sadarbību ar klīniskajām bāzēm, tajā skaitā reģionos, veidojot 

vienotu stratēģiju studējošo klīniskās apmācības un pētniecības organizēšanai.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10. Koledžas  stratēģisko mērķu karte 
 

  

 

Augstākais mērķis   

 

 

 

 

 

Finanses       

 

 

 

Darbības  

sfēras  

 

 

 

Iekšējie  

procesi  

 

 

 

Attīstība 

 

Mūsdienīga, prestiža un atpazīstama izglītības institūcija 
veselības aprūpes un sociālās labklājības jomā Latvijā un 

Eiropā 

Valsts finansējums 
esošajā līmenī + jomas  
izmaksu koeficients  

Koledžas stabilitāte 

Pašu pelnītie līdzekļi 
58 000 EUR gadā 

  

ESF finansējums  – arī Jauniešu 
garantijas sistēmas ietvaros 
arodizglītībai - 20 000 EUR gadā 

Valsts apmaksātās 
studiju vietas 

Par maksu studējošie: 
apgrozījums 50 000 
EUR gadā 

Zinātniskie projekti: 
(DeDiWe): 37 000 
EUR līdz 2018.gadam 

Studiju programmu 
kvalitātes celšana 

Tālākizglītība: 
apgrozījums 8000 
EUR gadā 

Budžeta izmaksu 
optimizācija 

Studiju vides un administratīvo 
procesu sakārtošana 

Sadarbība ar 
klīniskajām bāzēm 
(tajā skaitā-reģionos) 

e-vides un digitālo 
mācību līdzekļu 
ieviešana studiju 
procesā 

Komunikācijas 
attīstīšana  ar 
iesaistītajām pusēm  

Materiāli tehniskās bāzes 
paplašināšana atbilstoši 
profesionālās izglītības 
vajadzībām     



 

11. Rīcības plāns 
 

Minēto mērķu sasniegšanai veicami dažādi darbi un uzdevumi: 

 

Nr. 

p.k. 
Darbība Mērķis Termiņš Atbildība 

1. 
Studiju programmu kvalitātes 

celšana 

Pieaugoša studiju 

kvalitāte 
2020.gads  

1.1. Pilnveidot studiju programmas  1x gadā 
Studiju programmu direktori; 

Studiju nodaļas vadītājs 

1.2. 

Sagatavoties studiju virziena 

Veselības aprūpe kārtējai 

akreditācijai 
 2019.gadā 

Studiju programmu direktori; 
Studiju nodaļas vadītājs; 
Direktora vietnieki 

1.3 

Pilnveidot studiju vides iekšējās 

kvalitātes nodrošināšanas 

sistēmu 

Izcilības pieejas 

ieviešana 
2016.gads 

Studiju virziena iekšējās 

kvalitātes padome; 

Direktora vietnieki 

1.4. 

Nodrošināt Koledžas 

akadēmiskā personāla, 

vispārējā personāla un 

studējošo mobilitāti 

10% studējošo 

gadā; 

Akadēmiskais un 

vispārējais 

personāls vismaz 

reizi 6 gados 

2020.gads 

Sabiedrisko attiecību un 

starptautiskās sadarbības 

vadītājs 

2. 
Neformālās tālākizglītības 

attīstīšana 
8’000 EUR gadā 2020.gads  

2.1. 

 

Veikt neformālās tālākizglītības 

tirgus pētījumu 

 

2016.gads 

Sabiedrisko attiecību un 

starptautiskās sadarbības 

vadītājs;  

Tālākizglītības metodiķis 

2.2. 
Pilnveidot tālākizglītības 

programmas 

 
Katru gadu Tālākizglītības metodiķis 

2.3. 

Apzināt valsts un pašvaldību 

tālākizglītības programmu 

pasūtījuma iespējas 

 

Katru gadu 

Tālākizglītības metodiķis; 

Sabiedrisko attiecību un 

starptautiskās sadarbības 

vadītājs 

2.4. 
Ieviest e-izglītības principus un 

metodes tālākizglītībai 

 
2018.gads Tālākizglītības metodiķis 

3. 

Pētniecības attīstības 

veicināšana prioritārajos 

virzienos 

Publikācijas, 

komercializējami 

produkti, patenti 

2020.gads 
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3.1. 

Pārskatīt un precizēt prioritāros 

pētniecības virzienus veselības 

aprūpē 

 

2016.gads Direktora vietnieki 

3.2. 

Attīstīt daudzprofilu pētniecisko 

darbību akadēmiskā personāla 

paaudžu nomaiņas 

sekmēšanai, kvalifikācijas 

paaugstināšanai, pētniecības 

un studiju integrācijai 

 

Katru gadu 

 

Studiju virziena iekšējās 

kvalitātes padome; 

Direktora vietnieki 

3.3. 

Organizēt zinātnes 

popularizācijas pasākumus, 

rosināt jauniešus pētnieciskajai 

karjerai veselības aprūpes un 

sociālās labklājības  jomā 

 

Katru gadu 

 

Studiju programmu direktori; 

Direktora vietnieki 

4. 
Budžeta un finanšu efektīva 

izmantošana 

Piesaistīt 

107’000 EUR 
2020.gads  

4.1. 

Palielināt budžeta izmaksu 

efektivitāti racionāli un 

ekonomiski izmantojot 

piešķirtos un pašu iegūtos 

finanšu līdzekļus 

 Katru gadu 
Galvenā grāmatvede; 

Direktors 

4.2. Palielināt pašu ieņēmumus 8’000 EUR Katru gadu 
Galvenā grāmatvede; 

Direktors 

4.3. 

Piesaistīt ES līdzekļus 

infrastruktūras attīstībai, 

izvērtējot to prioritātes un 

uzturēšanās izdevumus 

Kopā piesaistīt 

vismaz 80’000 

EUR 

2020.gads 
Projektu koordinators; 

Struktūrvienību vadītāji 

4.4. 
Palielināt ES līdzekļu 

apgūšanas kapacitāti 
 2016.gads 

Projektu koordinators; 

Struktūrvienību vadītāji 

4.5. 

Apzināt ārējā finansējuma 

piesaistes iespējas un iesniegt 

priekšlikumus 

 2016.gads Galvenā grāmatvede 

4.6. 

Aprēķināt budžeta vietas 

faktiskās izmaksas gadā 

atbilstīgi faktiskajam studējošo 

skaitam 

 Katru gadu 
Galvenā grāmatvede; 

Direktors 

4.7. 

Izstrādāt valsts dotāciju un pašu 

ieņēmumu budžetu optimālu 

plānošanu 

 Katru gadu 
Galvenā grāmatvede; 

Direktors 

5. 
Koledžas papildpakalpojumu 

klāsta attīstīšana 
42’000 EUR 2020.gads Galvenā grāmatvede 

5.1. 
Izīrēt Koledžas mācību 

inventāru 
10’00 EUR Katru gadu Saimniecības vadītājs;  
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Projektu koordinators 

5.2 Zinātniskie projekti (DeDiWe) 37’000 EUR 2018.gads Projektu koordinators 

6. 
Esošās infrastruktūras 

optimizēšana 

Pārvaldības 

uzlabošana 
2020.gads  

6.1. 

Optimizēt telpu noslodzi, 

paredzot jaunās studiju 

programmas 

 
 

2016.gads 

Studiju nodaļas vadītājs; 

Direktora vietnieki 

6.2. 

Pilnveidot personāla politiku 

(motivācija, pieredzes apmaiņa, 

valodas kursi u.t.t.) 

 2017.gads Personāla vadītājs 

6.3. 

Paplašināt sadarbību ar 

veselības aprūpes iestādēm 

reģionos 

 2016.gads 
Direktoru vietnieki; 

Studiju programmu direktori 

6.4. Attīstīt infrastruktūru:  Katru gadu 
Saimniecības vadītājs; 

iepirkumu koordinators 

6.4.1. 

Ieviest E-vides un digitālos 

mācību līdzekļus, piesaistot ES 

struktūrfondu līdzekļus 

 2017.gads 

 

Projektu koordinators; 

Direktora vietnieki 

 

6.4.2. Regulāri atjaunot datoru parku 

25% - 30% 

ikgadēja datoru 

atjaunošana 

2020.gads Projektu koordinators 

6.4.3. 
Pilnveidot Iekšējās Kvalitātes 

kontroles sistēmu  
 Katru gadu Direktora vietnieki 

6.5. 
Organizēt Koledžas stratēģijas 

izpildes regulāru pārskatu 
1x ceturksnī Katru gadu Direktora vietnieki 

6.6. 

Organizēt Koledžas stratēģijas 

atjaunošanu, stratēģisko mērķu 

precizēšanu 

1x gadā Katru gadu Direktora vietnieki 

 

7. Infrastruktūras attīstīšana 
Infrastruktūras 

attīstība 
2020.gads  

 

Modernizēt Koledžas aktu 

zāles, auditoriju un laboratoriju 

aprīkojumu, piesaistot ES 

struktūrfondu līdzekļus 

 

 
2020.gads 

Projektu koordinators; 

Struktūrvienību vadītāji 

 

8. 

Komunikācijas ar 

iesaistītajām pusēm 

attīstīšana 

 2020.gads  

8.1. 

Pilnveidot  e-komunikācijas vidi 

(interneta mājas lapas, 

intranets) 

 Katru gadu 

Sabiedrisko attiecību un 

starptautiskās sadarbības 

vadītājs 
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8.2. 

Organizēt pasākumus 

personālam lojalitātes 

veicināšanai 

 Katru gadu 

Personāla vadītājs; 

Sabiedrisko attiecību un 

starptautiskās sadarbības 

vadītājs 

 

8.3. 

Organizēt pasākumus Koledžas 

atpazīstamības veicināšanai 
 Katru gadu 

Sabiedrisko attiecību un 

starptautiskās sadarbības 

vadītājs; 

Direktora vietnieki 

8.4. 

Regulāri aptaujāt un analizēt 

studējošo, personāla, 

absolventu apmierinātību 

 
 

Katru gadu 

Sabiedrisko attiecību un 

starptautiskās sadarbības 

vadītājs; 

Studiju programmu direktori 

8.5 

Sadarboties ar partneriem 

Darba vidē balstītu mācību 

ietvaros arodizglītības un vidējā 

profesionālās izglītības 

programmās  

 Katru gadu 
Direktora vietnieki; 
Struktūrvienību vadītāji 

8.6 

Īstenot starptautiskus 

sadarbības projektus Erasmus+ 

stratēģisko partnerību ietvaros  

 2018.gads 

Sabiedrisko attiecību un 
starptautiskās sadarbības 
vadītājs; 
Direktora vietnieki 

9. 

Koledžas sadarbības ar 

klīniskajām bāzēm pilnveide 

(arī reģionos), veidojot vienotu 

stratēģiju studējošo klīniskās 

apmācības un pētniecības 

organizēšanai 

 2020.gads 

Studiju programmu direktori; 

Studiju nodaļas vadītājs; 

Direktora vietnieki 

 

Izskatīts RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas 29.06.2015. Padomes sēdē, lēmums Nr. 3-3 

 

 

 

 

Ināra Upmale 

 

RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas direktore 
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12. Pielikumi 
 

1. pielikums  

RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas  

Attīstības stratēģijai 2016.-2020. gadam 

 

IESPĒJAMIE RSU  SARKANĀ KRUSTA MEDICĪNAS KOLEDŽAS 

ATTĪSTĪBAS INDIKATORI 

 

Indikatoru saraksts uzskatāms par ideju apkopojumu, kas tālāk pilnveidojams un 

papildināms. 

 

 Studējošie: 

- studējošo apmierinātība; 

- studējošo skaits; 

- absolventu skaits, kuri strādā profesijā; 

- absolventu alga 3 gadu laikā pēc beigšanas (pievienotā vērtība); 

- cik ātri absolvents atrod darbu pēc beigšanas; 

- absolventu ieņemamais amats; 

- absolventu profesionālā izaugsme. 

 

 Studiju programmas: 

- konkurss uz studiju vietām studiju programmās. 

 

 Vispārīgie: 

- piesaistīto līdzekļu apjoms; 

- e-vidē realizēto studiju kursu skaits. 

 

 Personāls: 

- akadēmiskā personāla skaits; 

- cik % akadēmiskā personāla ir zinātniskais grāds; 

- docētāju vidējais vecums; 

- darbinieku sociālās garantijas. 

 

 Pētniecība: 

- patentu skaits, 

- starptautiskajos citēšanas indeksos iekļauto publikāciju skaits; 

- līdzdalība ES un citos starptautiskos pētnieciskos projektos. 

 

 Darba devēju un profesionālo asociāciju atsauksmes par absolventiem. 


