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1. Pamatinformācija 
 
 

1.1. RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas juridiskais statuss 
 

    Rīgas Stradiņa universitātes (turpmāk tekstā – Universitāte) aģentūra „Rīgas Stradiņa universitātes 

Sarkanā Krusta medicīnas koledža” (turpmāk tekstā – Koledža) ir Universitātes pārraudzībā esoša 

augstākās izglītības institūcija. 

Koledžas pārvalde pamatojas uz katra patstāvīga personāla locekļa tiesībām un iespējām 

piedalīties Koledžas un atbilstošo struktūrvienību lietu vadīšanā un pārvaldē.  

Koledža darbojas saskaņā ar LR Satversmi, Izglītības likumu, Zinātniskās darbības likumu, 

Augstskolu likumu un ar to saistītajiem normatīvajiem aktiem, RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas 

Nolikumu un Universitāšu starptautiskajām darbības normām. 

        Koledžas sākotne ir saistīta ar 1920.gada 21.septembrī dibinātajiem Latvijas Sarkanā Krusta 

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

1940.gada jūnijā, pēc Latvijas okupācijas un iekļaušanas PSRS sastāvā, valdība likvidēja Latvijas 

Sarkanā Krusta žēlsirdīgo māsu skolas statusu, atcēla tās Nolikumu un pārdēvēja to par Veselības 

departamenta māsu skolu pie Rīgas 4.slimnīcas. Ar Veselības aizsardzības ministrijas kolēģijas lēmumu 

Nr.37 01.07.1954. tai piešķīra nosaukumu Rīgas 4.medicīnas skola. 

Pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas, 1992.gada 4.martā Rīgas 4.medicīnas skola atguva 

nosaukumu Latvijas Sarkanā Krusta Rīgas medicīnas māsu skola. Saskaņā ar Latvijas Veselības 

ministrijas 19.06.2004. rīkojumu Nr.109, Sarkanā Krusta Rīgas medicīnas skola ar 01.07.2004. tiek 

pārdēvēta par Sarkanā Krusta medicīnas koledžu, kas ir Sarkanā Krusta medicīnas skolas mantas, finanšu 

līdzekļu, tiesību un saistību pārņēmēja. Sarkanā Krusta medicīnas koledžas Nolikums tiek apstiprināts kā 

2007.gada 7.augusta Ministru kabineta noteikumi Nr.534 (protokols Nr.44 21.§). 

2009.gada 29.maijā starp Sarkanā Krusta medicīnas koledžu un Rīgas Stradiņa universitāti tiek 

noslēgts nodomu protokols par sadarbību universitātes koledžas izveidošanā. Latvijas valdība nolemj 

reorganizēt Sarkanā Krusta medicīnas koledžu (Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 25. 

augusta rīkojums Nr. 578), nododot to atvasinātai publiskai personai – Rīgas Stradiņa universitātei. 

Reorganizācijas rezultātā koledža turpina pastāvēt kā Rīgas Stradiņa universitātes aģentūra – Rīgas 

Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledža, kura ir Sarkanā Krusta medicīnas koledžas 

tiesību, saistību, mantas un lietvedības pārņēmēja. Rīgas Stradiņa universitātes aģentūras „Rīgas Stradiņa 

universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledža” nolikums apstiprināts RSU Senāta 2010.gada 25.maija 

sēdē, protokola Nr. 1-2/25.05.10. 
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1.2. Politikas jomas un virzieni, par kuriem atbildīga ir RSU Sarkanā Krusta 

medicīnas koledža 
 

            Koledža nodrošina augstas kvalitātes studijas un zinātnisko darbību veselības aprūpes jomā. 

Koledžas darbības pamatvirzieni: 

• īstenot pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas veselības aprūpes jomā; 

• īstenot izglītības procesu, veicināt studējošo personības attīstību un nodrošināt iespēju iegūt pirmā 

līmeņa profesionālo augstāko izglītību un ceturtā līmeņa profesionālo kvalifikāciju; 

• nodrošināt studējošajiem iespēju sagatavoties izglītības turpināšanai, lai iegūtu otrā līmeņa 

profesionālo augstāko izglītību un piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju. 

 

1.3. RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas vadība un struktūra 

 
1.3.1. attēls 

RSU SKMK struktūra  
Aktualizēta RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas  

29.07.2015. Koledžas padomes sēdē, protokols Nr. 03/29.07.2015. 
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Direktore                                                    Dr. sc.admin. Ināra Upmale  

Direktora vietniece administratīvajos un attīstības jautājumos Linda Venskus 

Direktora vietniece akadēmiskajā un pētniecības darbā  Sanita Marnauza 

1. Studiju nodaļa: 

• Studiju nodaļas vadītāja – Liene Veitnere;  

• Studiju nodaļas Lietvede – Arnita Stāmere; 

• Studiju nodaļas Lietvede – Inese Ščeglova; 

• Studiju prakses vadītāja – Ilze Celma; 

• Studiju nodaļas tehniskā sekretāre – Sarmīte Ališevska-Vuļa; 

• Studiju programmas “Māszinības” direktore – Inga Odiņa; 

• Studiju programmas “Ārstniecība” direktore – Iveta Norko; 

• Studiju programmas “Ārstnieciskā masāža” direktore – Una Veseta; 

• Studiju programmas “Farmācija” direktore – Elita Ardava. 

2. Arodizglītības nodaļa: 

• Arodizglītības nodaļas vadītāja – Ilze Gaile; 

• Arodizglītības nodaļas sekretāre – Egita Krankale. 

3. Tālākizglītības nodaļa: 

• Tālākizglītības metodiķe – Ligija Vucāne. 

4. Administratīvā nodaļa: 

• Personāla vadītāja – Linda Venskus; 

• Arhivāre – Edīte Rudzīte; 

• Direktora sekretāre – Dana Andersone; 

• Saimniecības vadītājs – Andis Osvalds Jurjāns; 

• Sabiedrisko attiecību speciāliste / Projektu vadītāja (Iepirkumi) – Ramona Krūziņa; 

• Sabiedrisko attiecību speciāliste – Elīna Lapsiņa; 

• Starptautiskās sadarbības speciāliste – Madara Blumberga. 

5. Grāmatvedība: 

• Galvenā grāmatvede – Brigita Spravņika; 

• Grāmatvede – Vera Skadmane. 
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1.4. Koledžas Padome 

 

Koledžas Padome ir koleģiāla vadības institūcija un lēmējinstitūcija. Padomi ievēl Koledžas 

personāla sapulcēs un tā darbojas saskaņā ar Koledžas nolikumu, Koledžas Padomes darbības nolikumu 

un Koledžas Padomes darba plānu. 

 

2016.gadā Koledžas padome darbojās šādā sastāvā: 

1. Dr.sc.admin. Ināra Upmale, Koledžas direktore - saskaņā ar ieņemamo amatu;   

2. Mg.sc.sal. Sanita Marnauza, Koledžas direktores vietniece akadēmiskajā un pētniecības darbā 

- saskaņā ar ieņemamo amatu; 

3. Mg.iur. Linda Venskus, Koledžas direktores vietniece administratīvajos un attīstības 

jautājumos - vispārējā personāla pārstāve; 

4. Dr. Ilze Kozinda – Koledžas akadēmiskā personāla pārstāve, Padomes priekšsēdētāja; 

5. Dr. paed. Inga Odiņa – Koledžas akadēmiskā personāla pārstāve, Padomes sekretāre; 

6. Dr. med. Inga Millere, RSU Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes dekāne – 

RSU Senāta deleģēta pārstāve; 

7. Dr. Māris Andersons, Medicīnas sabiedrības “ARS” valdes priekšsēdētājs – RSU Senāta 

deleģēts darba devēju organizāciju pārstāvis; 

8. Mg.sc.sal. Dita Raiska, Latvijas Māsu asociācijas prezidente, RSU Senāta deleģēta 

profesionālās organizācijas pārstāve;  

9. Amanda Muceniece – studiju programmas “Māszinbas” III kursa studente, Koledžas Studentu 

pašpārvaldes deleģēts pārstāvis; 

10. Roberts Trencis – no 23.09.2016., studiju programmas „Ārstniecība” II kursa students, 

Koledžas Studentu pašpārvaldes deleģēts pārstāvis.  

     

2016. gadā tika izskatīti un apstiprināti sekojoši Koledžas organizatoriskie un rīkojuma dokumenti: 

04.02.2016. 

1. Apstiprināts RSU SKMK Tālākizglītības un profesionālās pilnveides centra nolikums, lēmums 

Nr.1-1, spēkā no 05.02.2016. 

2. Apstiprināts RSU SKMK Pētniecības projektu konkursa nolikums, lēmums Nr.1-2, spēkā no 

05.02.2016. 
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3. Apstiprināts lēmums - iesniegt licencēšanai un uzsākt Pirmā līmeņa profesionālās augstākās 

izglītības studiju programmas “Farmācija”, kvalifikācija – farmaceita asistents, realizāciju 

2016./2017.st.g., lēmums Nr.1-3, spēkā no 05.02.2016. 

08.02.2016. 

1. Apstiprināts lēmums, iesniegt RSU SKMK Direktorei priekšlikumu par darba tiesisko attiecību 

izbeigšanu ar Arodizglītības nodaļas vadītāju Sanitu Krankali kā docenti pirms pilnvaru termiņa 

beigām, lēmums Nr. 2-1, spēkā no 09.02.2016. 

28.04.2016. 

1. Publicēt Koledžas 2015.gada Publisko pārskatu koledžas mājas lapā, lēmums Nr. 3-1, spēkā no 

29.04.2016. 

2. Apstiprināt RSU SKMK Prakses nolikumu, lēmums Nr. 3-2, spēkā no 29.04.2016. 

3. Apstiprināt RSU SKMK studiju programmas “Māszinības” īstenošanas plānu 2016./2017.st.g., 

lēmums Nr. 3-3, spēkā no 29.04.2016. 

4. Apstiprināt RSU SKMK studiju programmas “Ārstniecība” īstenošanas plānu 2016./2017.st.g., 

lēmums Nr. 3-4, spēkā no 29.04.2016. 

5. Apstiprināt RSU SKMK studiju programmas “Ārstnieciskā masāža” īstenošanas plānu 

2016./2017.st.g., lēmums Nr. 3-5, spēkā no 29.04.2016. 

6. Apstiprināt RSU SKMK studiju programmas “Farmācija” īstenošanas plānu 2016./2017.st.g., 

lēmums Nr. 3-6, spēkā no 29.04.2016. 

7. Apstiprināts lēmums – iesniegt licencēšanai izveidoto Pirmā līmeņa profesionālās augstākās 

izglītības studiju programmu “Ārstniecība”, kvalifikācija – Neatliekamās medicīnas ārsta palīgs. 

24.05.2016. 

1. Apstiprināts lēmums – izsludināt konkursu uz vakantajām akadēmiskā personāla vietām, 

paziņojot par to Koledžas mājaslapā, RSU mājaslapā un oficiālajā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” 

25.05.2016., lēmums Nr. 4-1, spēkā no 25.05.2016. 

29.06.2016. 

1. Apstiprināta RSU SKMK Kvalitātes politika, lēmums Nr. 4-1, spēkā no 30.06.2016. 

2. Apstiprināts RSU SKMK Arodizglītības nodaļas nolikums, lēmums Nr. 4-2, spēkā no 30.06.2016. 

3. Apstiprināts RSU SKMK Nolikums par arodizglītības un profesionālas vidējās izglītības 

iegūšanas kārtību, lēmums Nr. 4-3, spēkā no 30.06.2016. 

4. Apstiprināta Diplomu izsniegšanas uzskaites instrukcija, lēmums Nr. 4-4, spēkā no 30.06.2016. 

  

 7 



 

 

5. Apstiprināts RSU SKMK Stipendiju piešķiršanas nolikums, lēmums Nr. 4-5, spēkā no 

30.06.2016. 

6. Apstiprināt akadēmiskā personāla vēlēšanu balsu skaitīšanas protokolu – lektora amatā ievēlēta 

Evija Dompalma-Linuža, lēmums Nr. 4-6, spēkā no 30.06.2016. 

7. Apstiprināts lēmums – atkārtoti izsludināt konkursu uz akadēmiskā personāla vakancēm, lēmums 

Nr. 4-7, spēkā no 30.06.2016. 

22.09.2016. 

1. Apstiprināts RSU SKMK Padomes darba plāns 2016./2017.st.g., lēmums Nr. 5-1, spēkā no 

23.09.2016. 

2. Apstiprināti RSU SKMK uzņemšanas noteikumi I līmeņa profesionālās augstākās izglītības 

programmās 2017./2018.st.g., lēmums Nr. 5-2, spēkā no 23.09.2016. 

3. Apstiprināti RSU SKMK uzņemšanas noteikumi arodizglītības programmās 2017./2018.st.g., 

lēmums Nr. 5-3, spēkā no 23.09.2016. 

4. Apstiprināti RSU SKMK uzņemšanas noteikumi profesionālās vidējās izglītības programmās 

2017./2018.st.g., lēmums Nr. 5-4, spēkā no 23.09.2016. 

5. Apstiprināts RSU SKMK Iepirkumu komisijas nolikums, lēmums Nr. 5-5, spēkā no 23.09.2016. 

6. Apstiprināta RSU SKMK Publisko iepirkumu organizēšanas kārtība, lēmums Nr. 5-6, spēkā no 

23.09.2016. 

7. Apstiprināts RSU SKMK Stipendiju piešķiršanas nolikums arodizglītībā, lēmums Nr. 5-7, spēkā 

no 23.09.2016. 

8. Apstiprināts Koledžas studiju programmas “Māszinības” padomes sastāvs, lēmums Nr. 5-8, spēkā 

no 23.09.2016.: 

• Inga Odiņa – Dr.paed., docente, studiju programmas “Māszinības” direktore; 
• Vita Saulīte – Mg.sc.sal., lektore; 
• Liene Veitnere –  Mg.paed., lektore; 
• Ligija Vucāne –  viesasistente; 
• Māra Bārene – vieslektore; 
• Inga Vanaga – studiju programmas “Māszinības” II kursa studente; 
• Linda Laviņa – studiju programmas “Māszinības” III kursa studente. 
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9. Apstiprināts Koledžas studiju programmas “Farmācija” padomes sastāvs, lēmums Nr. 5-9, spēkā 

no 23.09.2016.: 

• Elita Ardava – MBA, studiju programmas “Farmācija” direktore; 
• Baiba Mauriņa – Dr. pharm., RSU Farmācijas fakultātes dekāne; 

• Kitija Blumfelde – Latvijas Farmaceitu biedrības prezidente; 

• Bella Trifsika-Dzeguze – SIA “Magnum Medical” un SIA “A Aptiekas” personāla daļas 

vadītāja; 

• Agnese Ritene – Aptieku biedrības valdes locekle; 

• Olga Grāve – A/S “Sentor Farm Aptiekas” personāla vadības biznesa partnere; 

• Inese Bērente – studiju programmas “Farmācija” I kursa studente; 

• Elīna Kupe – studiju programmas “Farmācija” I kursa studente. 

10. Apstiprināts Koledžas studiju programmas “Ārstniecība” padomes sastāvs, lēmums Nr. 5-10, 

spēkā no 23.09.2016.: 

• Dr. Iveta Norko – docente, studiju programmas “Ārstniecība” direktore; 

• Dr. Margarita Puķīte –  Mg.paed., docente; 

• Dr. Gunta Zirnīte –  Mg.paed., docente; 

• Linda Venskus –  Mg.iur., vieslektore; 

• Roberts Trencis –  studiju programmas “Ārstniecība” II kursa students; 

• Anna Pumpure –  studiju programmas “Ārstniecība” III kursa studente; 

• Arina Ševorjova –  studiju programmas “Ārstniecība” III kursa studente. 

11. Apstiprināts Koledžas un RSU Liepājas filiāles kopīgās studiju programmas “Ārstnieciskā 

masāža” padomes sastāvs, lēmums Nr. 5-11, spēkā no 23.09.2016.: 

• Una Veseta –  Dr. paed., docente, RSU SKMK studiju programmas “Ārstnieciskā 

masāža” direktore; 
• Dina Berloviene – Mg.paed., docente, studiju programmas “Ārstnieciskā masāža” vadītāja 

RSU Liepājas filiālē; 

• Gunta Bēta –  Mg.paed., docente RSU Liepājas filiālē; 

• Liene Veitnere –  Mg.paed., RSU SKMK lektore; 

• Lilita Dūda – RSU SKMK docētāja;  

• Gints Veinbergs – RSU SKMK studiju programmas “Ārstnieciskā masāža” II kursa 

students; 
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• Raivis Hibšmanis – RSU SKMK studiju programmas “Ārstnieciskā masāža” II kursa 

students; 

• Sabīne Siliņa – RSU SKMK studiju programmas “Ārstnieciskā masāža” I kursa studente. 

24.11.2016. 

1. Apstiprināts Koledžas Studiju virziena “Veselības aprūpe” pašvērtējuma ziņojums, lēmums Nr. 

6-1, spēkā no 25.11.2016. 

2. Apstiprināta RSU SKMK Revīzijas komisija, lēmums Nr. 6-2, spēkā no 25.11.2016.: 

• Dr. Gunta Zirnīte –  Mg.paed., docente; 

• Inese Ščeglova – RSU SKMK Studiju nodaļas Lietvede; 

• Sabīne Siliņa – RSU SKMK studiju programmas “Ārstnieciskā masāža” I kursa studente. 

3. Apstiprināts lēmums – iesniegt licencēšanai arodizglītības programmu “Māszinības”, 

kvalifikācija māsas palīgs, ar iestāšanās nosacījumu – vidējā izglītība, lēmums Nr. 6-3, spēkā no 

25.11.2016. 
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2. RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas darbības rezultāti 
 

2.1. Pārskata gada galvenās prioritātes un informācija par to īstenošanu 

 
2016.gadā Koledžai bija šādas galvenās darbības prioritātes: 

1) nodrošināt studiju procesa modernizāciju, aktualizējot studiju kursu programmas; 

2) veicināt fundamentālo un lietišķo pētījumu attīstību, t.sk., nodrošināt nepieciešamās 

infrastruktūras izveidi un/vai atjaunošanu; 

3) attīstīt augstākās izglītības un zinātniskās darbības internacionalizāciju, attīstot starptautisko 

sadarbību; 

4) nodrošināt augstākās izglītības un zinātniskās darbības informatīvās bāzes attīstību, 

iegādājoties jaunus un atjaunojot esošos bibliotēkas resursus, t.sk., iegādājoties elektroniskus 

resursus; 

5) licencēt un uzsākt jaunas pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas 

īstenošanu;  

6) strādāt pie jaunu izglītības programmu izveides.  

 

2.2. Studijas 

 

    Koledža īsteno sekojošas Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas: 

1. Studiju programma “Ārstniecība” 41 721 

2. Studiju programma “Māszinības” 41 723 

3. Studiju programma “Ārstnieciskā masāža” 41 722 

4. Studiju programma “Farmācija” 4172 
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2.2.1. tabula 
Īstenoto studiju programmu skaits, 2012. – 2016.  

 

Izglītības 

tematiskās  grupas 
2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 

Veselības aprūpe un sociālā labklājība 2 2 2 3 4 

 

Kā redzams 2.2.1.tabulā, Koledžā līdz 2014.gadam tiek īstenotas divas, no 2015.gada trīs, 

savukārt no 2016.gada četras Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas studiju 

virzienā „Veselības aprūpe un sociālā labklājība”. 

 

2.2.2. attēls 

Pieteikumu skaits studiju programmās studiju gados 2012./2013. – 2016./2017. 
 

 
 

2.2.2.attēlā redzams, ka pieteikumu skaits pilna laika studiju programmās “Ārstniecība” un 

“Māszinības” 2016.gadā ir nedaudz samazinājies. Savukārt studiju programmā “Ārstnieciskā masāža” 

2016.gadā, salīdzinot ar 2015.gadu, ir vērojams saņemto pieteikumu skaita pieaugums par 8,9%. 

Studiju programmas “Farmācija” īstenošana tika uzsākta 2016.gada rudenī un studijām tajā tika 

saņemti 36 pieteikumi. 
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Imatrikulēto studējošo kopskaits 2016./2017. akadēmiskajā gadā 

 

2016./2017.akadēmiskajā gadā Koledžā studijām pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības 

studiju programmās “Māszinības”, “Ārstniecība”, “Ārstnieciskā masāža” un “Farmācija” tika uzņemti 

222 studējošie (no tiem 68  par fizisku vai juridisku personu līdzekļiem). 

 

 

 

2.2.3. attēls 

Imatrikulēto studējošo sadalījums pa studiju programmām 
 

 
 

Kā redzams 2.2.3.attēlā, imatrikulēto studējošo sadalījums pa studiju programmām ir 

sekojošs: 70 studējošie jeb 31% no imatrikulēto studējošo kopskaita uzņemti studiju programmā 

“Ārstniecība”, savukārt 82 studējošie jeb 36,% no imatrikulēto studējošo kopskaita uzņemti studiju 

programmā “Māszinības”, tai skaitā divi studenti uzsāka studijas par fizisku/juridisku personu 

līdzekļiem.   

Studiju programmā “Ārstnieciskā masāža” imatrikulēti 41 studējošie, no kuriem trīs studentu 

studijas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem.  

Studiju programmā “Farmācija” imatrikulēti  28 studenti, kuriem studijas tiek finansētas par 

personīgo vai juridisko personu līdzekļiem. 
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2.2.4.attēls 

Imatrikulēto studējošo skaits pret 2015./2016.akadēmiskajā gadā plānoto 
 

 
 

Kā redzams 2.2.4.attēlā, 2016./2017. akadēmiskajā gadā imatrikulēto studentu skaits ir lielāks nekā 

tika plānots. Studiju programmā “Māszinības” tika uzņemti 82 studējošie, kas par 2,5% pārsniedza 

sākotnēji plānoto studentu skaitu. Savukārt studiju programmā „Ārstniecība” uzņemti 70 studējošie, kas 

ir 100%  no plānotā imatrikulējamo studējošo skaita šajā programmā. Pozitīvs imatrikulēto studentu 

skaita pieaugums ir vērojums studiju programmā “Ārstnieciskā masāža”, kurā 2016.gadā tika uzņemti 

par 28%  studentu vairāk nekā sākotnēji tika plānots. 

2016.gada 6.jūlijā tika licencēta studiju programma “Farmācija”, līdz ar to studentu uzņemšana 

tika uzsākta vēlāk nekā citās studiju programmās. Neskatoties uz to, ka uzņemšana notika īsāku laika 

periodu, uzņemto studentu skaits tika sasniegts gandrīz pilnībā, proti  87,5% no plānotā imatrikulējamo 

studentu skaita. 
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         2.2.5. tabula  
Reflektantu konkurss 2016./2017.akadēmiskajā gadā uz valsts finansētajām studiju vietām 

 

Studiju programma Konkursa attiecība 

“Ārstniecība” 1:1,34 

“Māszinības” 1:1,37 

“Ārstnieciskā masāža” 1:18,6  

“Farmācija” - 

 

2.2.5.tabulā ataino, ka 2016./2017. akadēmiskajā gadā konkurss uz vienu studiju programmas 

“Ārstniecība” vietu bija 1,34 reflektanti, savukārt, uz vienu studiju programmas “Māszinības” studiju 

vietu – 1,37 reflektanti un uz vienu studiju programmas “Ārstnieciskā masāža” budžeta studiju vietu – 

18,6  reflektanti.  

 

2.2.6. tabula 
Studijās uzņemto studentu skaits atkarībā no reflektantu izglītības 

 

Uzņemti 
kopā 

Tajā skaitā 
 

Ar vispārējo vidējo izglītību Ar profesionālo vidējo izglītību Ar augstāko izglītību  

skaits % skaits % skaits % 

222 148 66,67 63 28,38 11 4,95 

 

Lielākā daļa jeb 66,7% no kopumā 2016./2017.akadēmiskajā gadā imatrikulētajiem 222 

studentiem, ir studenti ar vispārējo vidējo izglītību, savukārt, 28,38% no uzņemtajiem studentiem 

iepriekš ieguvuši vidējo profesionālo izglītību, un 4,95% ir studenti ar augstāko izglītību. 
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Studējošo skaita izmaiņas studiju programmās  

“Māszinības”, “Ārstniecība”, “Ārstnieciskā masāža” un “Farmācija”, 2012. – 2016. 

 

2.2.7. attēls 

Studējošo skaita izmaiņas, 2012. – 2016. 
 

 
 

Kā redzams 2.2.7.attēlā, 2016.gadā kopējais studējošo skaits ir nedaudz lielāks nekā iepriekšējos 

četros studiju gados, tai skaitā tādēļ, ka  2016./2017. studiju gadā tika uzsākta studiju programmas 

“Farmācija” īstenošana. 

 

Koledžā studējošo skaits studiju programmās  

“Māszinības”,  “Ārstniecība” un “Ārstnieciskā masāža”, pilna laika studijas (uz 01.01.2017.) 

 
2.2.8. tabula 

                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studiju programmas nosaukums I st.g. II st.g. III st.g. Kopā 

Māszinības 41 723 82 70 70 222 
Ārstniecība 41 721 71 78 58 207 
Ārstnieciskā masāža 41 722 41 31 - 72 
Farmācija 41725  28 

  
28 

Studējošie kopā 222 179 128 529 
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Kā redzams 2.2.8.tabulā, no kopējā studentu skaita vislielākais studentu īpatsvars 41,97% ir 

studiju programmā “Māszinības”, kam seko studiju programma “Ārstniecība” ar 39,13%  studentu, un 

tālāk attiecīgi 13,61% studentu studiju programmā “Ārstnieciskā masāža” un 5,29% studentu studiju 

programmā “Farmācija”. 

 

2.2.9.attēls  
Studējošo skaita sadalījums pa programmām un studiju gadiem  

 

 
 

Salīdzinot studējošo skaita īpatsvaru pa studiju gadiem, uz 2017.gada 1.janvāri visvairāk 

studējošo ir I studiju gadā, kopumā veidojot 41,3% no visa Koledžas studējošo kopskaita.  

Studiju programmā “Ārstnieciskā masāža” I studiju gadā ir par 30% vairāk studentu nekā II 

studiju gadā, kas nepārprotami liecina, ka 2015.gadā uzsāktā studiju programma “Ārstnieciskā masāža” 

kļūst arvien populārāka potenciālo studēt gribētāju vidū. 
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Studējošo skaita sadalījums pa studiju programmām 
2.2.10. attēls  

 

 
 

Kā redzams 2.2.10.attēlā, visvairāk studējošo – 238, ir studiju programmā “Māszinības”. 

Savukārt, studiju programmā “Ārstniecība” pašlaik studē 197 studenti, studiju programmā “Ārstnieciskā 

masāža” studē 68 studenti un studiju programmā “Farmācija” - 25 studenti. 

 

Studējošo sadalījums pēc dzimuma 
2.2.11. attēls 

 

 
 

 Analizējot studentu sadalījumu pēc dzimuma, secinām, ka 91% Koledžas studējošo ir sievietes, 

bet 9% - vīriešu. 
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Kvalifikāciju ieguvušie 

 

2.2.12. tabula 
Kvalifikāciju ieguvušie 2015./2016.studiju gadā 

 

Studiju programma 
skaits % no kopskaita 

2015.g. 2016.g. 2015. g.  2016.g. 

Māszinības  41 723 65 55 59,09 44,36 

Ārstniecība  41 721 45 69 40,91 55,64 

Kopā 110 124 100 100 

 

     Salīdzinot ar iepriekšējo akadēmisko gadu, kvalifikāciju ieguvušo studentu skaits kopumā ir 

nedaudz palielinājies, t.sk., Ārsta palīga kvalifikāciju ieguvušo skaits palielinājies par 24 studentiem.     
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2.3. RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžā īstenotie projekti 2016.gadā 
 

Nr. Projekta nosaukums un  
līguma reģistrācijas numurs Projekta mērķis Vadītājs/ 

koordinators 

Projekta 
līguma 
termiņš 

Apgūtais 
finansējums 
(EUR) 
2016.gadā 

Projekta 
kopējais 
finansējums 
(EUR) 

Finansējuma 
avots 
(projekta 
pasūtītājs) 

1. Eiropas Savienības fondu 2014. - 2020. 
gada plānošanas perioda darbības 
programmas „Izaugsme un 
nodarbinātība” 7.2.1.specifiskā atbalsta 
mērķa „Palielināt nodarbinātībā, izglītībā 
vai apmācībās neiesaistītu jauniešu 
nodarbinātību un izglītības ieguvi 
Jauniešu garantijas ietvaros” 2. kārtas 
projekts 7.2.1.2. „Sākotnējās 
profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas garantijas jauniešiem 
ietvaros”. (Projekta identifikācijas Nr. 
7.2.1.JG2) 

Projekta mērķis ir palielināt 
nodarbinātībā, izglītībā vai 
apmācībās neiesaistītu 
jauniešu nodarbinātību un 
izglītības ieguvi Jauniešu 
garantijas ietvaros 

S. Marnauza 01. 06. 2014. 
– 30.06.2018.  

54 063.97 
t.sk., stipendijas 
19 170.00; 
atlīdzība 
18 796.83; 
preces un 
pakalpojumi 
16 097.14 

26 371641.00  ES fondi; 
VIAA 

2. The Developer of Digital Health and 
Welfare Services (DeDiWe) Projekta Nr. 
CB 25 

Projekta rezultātā tiek 
izstrādāta studiju programma 
„Digitālie veselības un 
labklājības pakalpojumi” 

G. Seņka 01.09.2015.-
28.02.2018. 

13 748.50, t.sk., 
atlīdzība 
11 641.42, 
pakalpojumi 
1007.08, 
pamatlīdzekļi 
1100.00  

37 593.27 Interreg, 
VARAM 

 20 



 

3. “Klasiskās masāžas kursa intensitātes 
nozīme veselības stāvokļa uzlabošanā”  
Reģistrācijas Nr. 1-31/2 

Pārbaudīt klasiskās masāžas 
iedarbības atšķirības atkarībā 
no kursa intensitātes, 
veicinot studējošo zināšanu 
par masāžas fizioloģisko un 
psihoemocionālo iedarbību 
līmeņa paaugstināšanos 

U. Veseta 01.05.2016. – 
10.04.2017. 

3245.47, t.sk., 
atlīdzība 1199.08, 
pakalpojumi 
2046.39 

7949.95 RSU SKMK 

4. “Kvalifikācijas darbu aizstāvēšanas 
rezultātus ietekmējošie studiju kursi” 
Reģistrācijas Nr. 1-31/1 

Noskaidrot studiju kursus, 
kuru rezultāti ietekmē 
kvalifikācijas darbu 
aizstāvēšanas rezultātus 

O. Rasnačs 01.06.2016. – 
31.05.2017. 

1232.00, t.sk., 
atlīdzība 1232.00 

2000.00 RSU SKMK 
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2.4. RSU SKMK arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmas  
 

2.4.1. Arodizglītības programma ”Māszinības”, kvalifikācija – māsas palīgs 

 

Programmas mērķis ir izglītības procesa rezultātā sagatavot aprūpes darbinieku ar kvalifikāciju 

Māsas palīgs, kurš veic pacienta aprūpi komandā māsas vadībā, uzņemoties atbildību atbilstoši savas 

kompetences līmenim, kā arī regulāri uztur profesionālo kompetenci, pilnveido savas teorētiskās 

zināšanas un praktiskā darba iemaņas.  

          2016.gada 23.decembrī tika atjaunota Licence Nr.P-14987 arodizglītības programmai 

“Māszinības” 35a 723 001, kvalifikācija - Māsas palīgs, programmas akreditācijas termiņš 2021.gada 

1.decembris. 

 

Izglītības programmas struktūra 
2.4.1.1. tabula 

 

Izglītības  
tematiskās grupas 

2013.gads 2014.gads 2015.gads 2016.gads 

Veselības aprūpe 
un sociālā labklājība 

2 2 2 2 

 

 

 

Iesniegumu skaits arodizglītības programmā 
2.4.1.2. tabula 

 

Izglītības programma 2013.gads 2014.gads 2015.gads 2016.gads 

Māszinības 35a 723 001 104 114 109 105 

Māszinības 32a 723 001 52 52 45 58 
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Reflektantu konkurss 
2.4.1.3. tabula 

 

Izglītības programma 2013.gads 2014.gads 2015.gads 2016.gads 

Māszinības 35a 723 001 1.0 1.0 1.0 1.15 

Māszinības 32a 723 001 1.0 1.0 1.0 1.16 

 

Uzņemto izglītojamo kopskaits 2016./2017.mācību gadā 
2.4.1.4. tabula 

 

Izglītības programmas nosaukums  Skaits % 

Arodizglītības programma “Māszinības” 35a 723 001 91 100 

Arodizglītības programma “Māszinības” 32a 723 001 50 100 

 

Izglītojamo skaits arodizglītības programmā uz 01.01.2017. 
2.4.1.5. tabula 

 

Izglītības programmas nosaukums 01.01.2017. 

Arodizglītības programma “Māszinības” 35a 723 001; 32a 723 001 122 

 

Kvalifikāciju ieguvušie 2016.gadā  

2.4.1.6. tabula 

 

Izglītības programmas  

nosaukums 

Mācības  

uzsākuši 

Mācību laikā  

atskaitītie 

Kvalifikāciju  

ieguvušie 

Māszinības 35a 723 001 109 38 71 

Māszinības 32a 723 001 45 5 40 

 

Izvērtējot izglītojamo atskaitīšanas būtiskākos iemeslus 2015./2016. mācību gadā, jāatzīmē tādi 

iemesli kā mācību kavējumi, veselības problēmas un nespēja apvienot darbu veselības aprūpes iestādēs 

ar pilna laika mācībām.  
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Centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu rezultāti 2016.gadā 
2.4.1.7. tabula 

 

Eksaminējamo skaits 
Iegūtais vērtējums 

4 balles 

un 

zemāk 

5 

balles 
6 

balles 
7 

balles 
8 

balles 
9 

balles 

10 

balles 

Arodizglītības programma  

“Māszinības” 35a 723 001; 32a 723 001 
- - 1 5 25 62 18 

 

Centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu rezultāti norāda, ka mācību rezultātā audzēkņi 

ieguvuši labas zināšanas. Vidējais vērtējums ballēs 2016.gada Kvalifikācijas eksāmenos ir 9 

balles. Veidojot Kvalifikācijas eksāmenu komisijas sastāvu no profesionālo darba devēju organizāciju un 

veselības aprūpes iestāžu pārstāvjiem, tiek panākts maksimāli objektīvs eksāmenu rezultātu vērtējums. 

 

Arodizglītības programmas izglītojamo vidējais vecums jau vairākus gadus ir virs 30 gadiem un 

tas norāda uz darba tirgus dalībnieku vajadzību, arī ilgāku laiku pēc pamata vai vidējās izglītības apguves, 

iegūt jaunas zināšanas pacientu aprūpē, lai nodrošinātu sev stabilu vietu darba tirgū. 

 

Iegūt Māsas palīga izglītību pārsvarā izvēlas sievietes.  

 

Sadarbība 

 

Realizējot arodizglītības programmu “Māszinības”, Koledžai izveidojusies ilgstoša un stabila 

sadarbība ar daudzām veselības un sociālas aprūpes iestādēm, kas nodrošina mācību praktisko nodarbību 

un kvalifikācijas prakses kvalitatīvu norisi, tai skaitā: VSIA “P. Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”, 

VSIA ”Bērnu klīniskā universitātes slimnīca”, Psihoneiroloģiskā klīnika “Strenči”, VSIA “Slimnīca 

“Ģintermuiža””, SAC “Tērvete” SIA “Dobeles un apkārtnes slimnīca”, SIA “Jelgavas pilsētas slimnīca”, 

SAC “Vidzeme” filiāle “Ropaži”, Madonas novada pašvaldības SIA “Madonas slimnīca”, SIA “Brūču 

klīnika”, VSIA “Psihiatrijas un narkoloģijas centrs”, VSAC “Mežciems”,  VNRC “Vaivari”, Vidzemes 

slimnīca, SIA “Liepājas reģionālā slimnīca”. 
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2.4.2. Eiropas sociālā fonda projekts 

 

2016.gadā tika turpināts sadarbības līgums ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par Eiropas 

Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa 

“Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi 

Jauniešu garantijas ietvaros” projekta “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana 

Jauniešu garantijas ietvaros” (projekta identifikācijas Nr. 7.2.1.JG2) īstenošanu, pamatojoties uz 

Vienošanos Nr. 2 pie 2015.gada 1.septembra Sadarbības līguma Nr. 6.-3.3.3/23.2015, kas noslēgts starp 

Valsts izglītības attīstības aģentūru un Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledžu. 

Projekta mērķis - sekmēt jauniešu pāreju uz nodarbinātību, jo īpaši, īstenojot darba tirgus 

prasībām atbilstošu prasmju un iemaņu paaugstināšanas pasākumus un praktiskas pieredzes iegūšanu 

darba vietā.     

Projekta mērķa grupa - jaunieši vecumā no 17 līdz 29 gadiem: 

• kuri nemācās, izņemot vakarskolā vai tālmācībā vidējās izglītības ieguvei; 

• kuri nestudē pilna laika studiju programmās augstākajās izglītības iestādēs; 

• bez iepriekš iegūtas profesionālās kvalifikācijas, kuri var būt reģistrējušies NVA kā 

bezdarbnieki vai darba meklētāji, bet vienlaikus nav atbalsta saņēmēji NVA īstenotajos 

apmācību vai nodarbinātības pasākumos; 

• ar iepriekš iegūtu profesionālo kvalifikāciju, kuri profesionālo kvalifikāciju ieguvuši ne agrāk 

kā gada laikā pirms uzņemšanas projekta ietvaros īstenotajās izglītības programmās un kuri 

var būt reģistrējušies NVA kā bezdarbnieki vai darba meklētāji, bet vienlaikus nav atbalsta 

saņēmēji NVA īstenotajos apmācību vai nodarbinātības pasākumos; 

• projekta ietvaros iesaistīties mācībās atkārtoti var jaunieši, kuri nav saņēmuši mērķstipendiju 

vismaz 12 mēnešus pirms uzņemšanas projekta ietvaros īstenotajās izglītības programmās. 

Ik mēnesi šiem jauniešiem ir iespēja saņemt mērķstipendiju 70 – 115 EUR apmērā no Eiropas 

Sociālā fonda līdzekļiem. Stipendiju piešķir, izvērtējot izglītojamā iepriekšējā mēneša sekmes, mācību 

procesa apmeklētību, dalību profesionālās izglītības iestādes aktivitātēs ārpus mācību laika, kā arī 

ieguldījumu profesionālās izglītības un iestādes pozitīvā tēla veidošanā. 

Projekta rezultāts – 2015.gadā tika sagatavoti 16 izglītojamie, arī 2016. gadā  tika sagatavoti 16 

aprūpes darbinieki, kuri ieguva kvalifikāciju Māsas palīgs. Projekts turpinās arī 2016./2017. mācību gadā, 

un 2017. gada tiek plānots, ka projekta ietvaros kvalifikāciju Māsas palīgs iegūs 20 jaunieši. 
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2.4.3. Profesionālās vidējās izglītības programma “Zobārstniecība” 

 

2016.gada 5.februārī ir saņemta licence Nr. P- 13372 profesionālās vidējās izglītības programmas 

“Zobārstniecība” 35b 724 001, kvalifikācija “Zobārstniecības māsa”, īstenošanai. Mācību laiks šajā 

programmā ir divi gadi jeb 3120 stundas. 

Programmas mērķis ir sagatavot aprūpes speciālistu ar kvalifikāciju “Zobārstniecības māsa”, kas 

veic zobārstniecības aprūpi, profesionālu profilaksi zobārsta uzraudzībā zobārstniecības kabinetā un 

izglītojoši motivējošo darbu ar visu vecuma grupu iedzīvotājiem zobārsta kabinetā un ārpus tā, strādā 

komandā, uzņemoties atbildību atbilstoši kompetences līmenim. 

Programma sagatavota, sadarbojoties ar RSU Stomatoloģijas fakultātes speciālistiem. 

Atbilstoši programmas “Zobārstniecība” kvalitatīvas apguves prasībām, ir iekārtotas mācību 

telpas: divi zobārstniecības kabineti, kas aprīkoti ar jaunākajām tehnoloģijām, kā arī mācību telpa lekciju 

un teorētisko nodarbību vajadzībām. Iekārtots pirmsklīniskais kabinets, kurā Zobārstniecības māsas 

strādā pasniedzēju vadībā, apgūstot zobārstniecības manipulāciju veikšanai nepieciešamo materiāli 

tehnisko bāzi un dokumentāciju.   

Programmas realizācija uzsākta  2016.gada 1.septembrī. Saņemto iesniegumu skaits mācībām 

Profesionālā vidējās izglītības programmā “Zobārstniecība” 2016./2017. mācību gadā – 41. Uzņemto 

izglītojamo kopskaits Profesionālā vidējās izglītības programmā “Zobārstniecība” 2016./2017.mācību 

gadā - 23 . 

Uz 01.01.2017. Profesionālā vidējās izglītības programmā “Zobārstniecība” mācās 16 

izglītojamie. 

 

Aktivitātes 

 

Arodizglītības nodaļā 2016.gadā notikušas divas Metodiskās padomes sēdes, kurās izskatīti 

nodaļas darba organizācijas jautājumi, kas saistīti ar mācību procesa kvalitātes uzturēšanu un 

organizāciju. Lai attīstītu mūsdienu prasībām atbilstošu aprūpes speciālistu sagatavošanu, metodiskajā 

sēdē pieņemts lēmums uzsākt darbu pie Māsu palīgu procedūru standartu aktualizēšanas, ņemot vērā 

medicīnas tehnoloģiju straujo attīstību  un nepieciešamību nodrošināt izglītības atbilstību mūsdienu 

prasībām.  

Pedagogi piedalījušies profesionālās pilnveides pasākumos - kursos, semināros un konferencēs, 

lai uzlabotu savu profesionālo kvalifikāciju un veicinātu personīgo izaugsmi. 

 

 

 26 



 

 

 

Attīstot  programmu “Zobārstniecība” ar kvalifikāciju “Zobārstniecības māsa”, pasniedzēji, 

uzsākot programmas realizāciju, darba gaitā pārskata apgūstamā mācību materiāla saturu, veic atbilstošas 

korekcijas mācību programmā, kā arī gatavo metodiskos materiālus. 

      Arodizglītības nodaļā iepriekšējā periodā aktīvi tika apzināti un piesaistīti zobārstniecības jomas 

profesionāļi programmas “Zobārstniecība” mācību procesa veiksmīgai un kvalitatīvai realizēšanai. Tā 

rezultātā mācību process tiek nodrošināts ar jaunu pedagogu - zobārstniecības profesionāļu - palīdzību.  

 

 

2.5. Publikācijas un izdevējdarbība 
 

2016.gadā akadēmiskā personāla publikāciju skaits ir trīs, bet četri docētāji ir piedalījušies ar 

referātiem starptautiskajās konferencēs. Salīdzinot publikāciju skaitu pa nozaru grupām, visvairāk 

publikāciju Koledžas docētājiem 2016.gadā ir veselības aprūpē.  

 

 

Akadēmiskā personāla publikācijas 2016. gadā 

2.5.1. tabula 

Zinātņu 
nozare 

Zinātnis-
kie raksti 
recenzē-
jamos  

izdevumos 

Zinātnis-
kie raksti 

citos 
zinātnis- 

kos 
izdevumos 

Konfe-
renču 
tēzes 

Metodis-
kie 

izdevumi 
Kopā 

Starptautiskās 
zinātniskās 
konferencēs 

nolasīti, 
nepublicēti 

referāti 

Medicīna 1 1 1 - 3 4 
Veselības 
aprūpe - - 5 - 5 3 

Pedagoģija 
1 - 2 - 3 1 

Kopā: 2 1 8 - 11 8 
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2.6. RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas Operatīvā vienība 
 

2008.gadā Koledžā tika izveidota Latvijas Sarkanā Krusta Operatīvā vienība, kurā darbojas 

Koledžas studenti.  

2016.gadā turpinājās jaunu Operatīvās vienības dalībnieku atlase un uzsākta to apmācību 

programma, īstenojot ne tikai obligāto mācību plānu, bet arī organizējot papildu seminārus pieaicinātu 

vieslektoru vadībā.   

Operatīvā vienība ir piedalījusies aizraujošās meklēšanas un glābšanas apmācībās, izspēlējot 

reālajai dzīvei pielāgotas situācijas. Apmācības vadījuši pieredzējuši glābšanas un meklēšanas 

instruktori. Tāpat Operatīvā vienība pārstāvēja Koledžu vislatvijas Operatīvo vienību sacensībās 

Mangaļsalā, kur jaunieši apliecināja savas prasmes un apgūtās zināšanas. 

Koledžas Operatīvā vienība cieši sadarbojas ar Koledžas Sabiedrisko attiecību speciālistiem un 

Studentu pašpārvaldi, kuri rūpējas par vienības aktīvu darbību un atpazīstamību, kā arī organizāciju 

„Latvijas Sarkanais Krusts”.  

 

2.7. Stipendijas 
2.7.1. Minimālās un vienreizējās stipendijas 

 

Koledžas studentiem ir iespēja saņemt valsts garantētās minimālās un vienreizējās stipendijas 

atbilstoši Koledžas Stipendiju piešķiršanas nolikumam. 

 

2.7.2. ERASMUS+ stipendijas 

 

ERASMUS+ stipendija tiek veidota no diviem finansējuma avotiem – Eiropas Komisijas 

piešķirtajiem līdzekļiem un Latvijas Republikas līdzfinansējuma.  

 

2.8. Pārskats par RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas Revīzijas komisijas 

darbu 
 

 Revīzijas komisijas darba rezultāti tiek atspoguļoti ziņojumos, kuros sniegts Koledžas atsevišķu 

jomu novērtējums, apkopotas atklātās nepilnības un sniegti ieteikumi darbības pilnveidei.  
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Revīzijas komisija par savu darbību atskaitās Koledžas Padomei vienu reizi gadā.  

Veicot Koledžas Studiju prakses vadītājas amata pienākumu izpildes revīziju, konstatēts, ka 

amata pienākumi pildīti atbilstoši noteiktajām prasībām, tai skaitā noslēgti jauni sadarbības līgumi ar 

vairākām veselības aprūpes iestādēm praktisko nodarbību un prakšu norises nodrošināšanai. 

 

2.9. Pārskats par RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas Studentu 

pašpārvaldes darbību  
 

     Koledžas Studentu pašpārvalde darbojas saskaņā ar Studentu pašpārvaldes nolikumu, kas 

apstiprināts Koledžas Padomē 2014.gada 26.septembrī.  

Koledžas Studentu pašpārvalde ir neatkarīga demokrātiska organizācija, kas līdzdarbojas 

izglītības iestādes darba organizēšanā. Pašpārvaldi veido Koledžas studenti, lai pārstāvētu un aizstāvētu 

savas intereses, sekmētu Koledžas sabiedriskās dzīves veidošanu un veicinātu studiju procesa efektivitāti. 

Pašpārvaldes darbības mērķis ir veidot Koledžas studentu studiju procesa kvalitāti un studentcentrētu 

pieeju Koledžā. 

    2016.gadā Koledžas Studentu pašpārvaldes priekšsēdētāja bija studiju programmas “Māszinības” 

3.kursa studente Amanda Muceniece. Koledžas Studentu pašpārvaldē aktīvi darbojas 26 biedri. 

Studentu pašpārvaldes pārstāvji aktīvi darbojas gan Koledžas Padomē, gan Studiju programmu 

padomēs: 

• Koledžas Padomē darbojas studiju programmas “Māszinības” studente Amanda Muceniece 

un studiju programmas “Ārstniecība” students Roberts Trencis;  
• Studiju programmas “Māszinības” padomē darbojas studiju programmas “Māszinības” 

studentes Linda Laviņa un Inga Vanaga; 
• Studiju programmas “Ārstniecība” Padomē darbojas studiju programmas “Ārstniecība” 

studenti Roberts Trencis, Anna Pumpure un Arina Ševorjova; 
• Studiju programmas “Ārstnieciskā masāža” Padomē darbojas studiju programmas 

“Ārstnieciskā masāža” studenti Raivis Hibšmanis un Gints Veinbergs; 
• Studiju programmas “Farmācija” Padomē darbojas studiju programmas “Farmācija” 

studentes Elīna Kupe un Inese Bērente. 
Darbojoties Programmu padomēs, studējošie tika iesaistīti gan studiju kursu pilnveides procesos, 

gan kvalifikācijas darbu tēmu izskatīšanā un saskaņošanā.  
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Studentu pašpārvaldei ir aktīva sadarbība ar mobilitātes programmu studentiem. 2016.gadā 

Pašpārvaldes biedri palīdzēja integrēties Latvijas studentu vidū un uzsākt prakses gaitas Latvijas 

slimnīcās  Erasmus+ mobilitātes programmas studentiem no Dānijas, Polijas, Francijas un Portugāles. 

 

2016.gada februārī izstādē “Skola 2016” Koledžas Studentu pašpārvaldes dalībnieki informēja 

interesentus un potenciālos Koledžas studentus par iespējām studēt Koledžā.  

 

2016.gada martā Koledžā notika Atvērto Durvju dienas, kuru laikā interesentiem tika piedāvāts 

uzzināt detalizētāku informāciju par studiju iespējām Koledžā, apskatīt auditorijas un mācību 

laboratorijas, kā arī apmeklēt atvērtās nodarbības. Šo pasākumu organizēšanā un realizācijā Koledžas 

administrācijai palīdzēja septiņi Studentu pašpārvaldes biedri. 

 

Starptautiskās nedēļas ietvaros Studentu pašpārvaldes biedri piedalījās Koledžas rīkotās 

4.Starptautiskās Florencei Naitingeilai veltītās zinātniskās konferences organizēšanā un vadīšanā. Tāpat 

Studentu pašpārvaldes dalībnieki un citi Koledžas studenti palīdzēja organizēt Koledžā notiekošo 

1.Starptautisko Māszinību studentu olimpiādi, kā arī deleģēja piedalīties tajā divas Koledžas studentu 

komandas. 

 

Jūnijā Studentu pašpārvalde sveica savus biedrus – Koledžas absolventus – viņu izlaidumā. 

      

Koledžā darbojas Lifeguide programma, kas izveidota 2014.gadā ar mērķi palīdzēt jaunajiem 

Koledžas studentiem integrēties studiju dzīvē. 2016.gadā šīs programmas ietvaros divu nedēļu garumā 

Koledžas pirmā kursa studentiem tika nodrošināta iespēja saņemt no saviem pieredzējušajiem kolēģiem 

atbalstu un atbildes uz dažādiem jautājumiem par studiju procesu, iespējamām aktivitātēm Koledžā un 

citiem viņiem aktuāliem jautājumiem. 

 

2016.gada oktobrī notika Koledžas pirmā kursa studentu iesvētības, kuru ietvaros četru dienu 

garumā jaunajiem Koledžas studentiem bija jāpilda dažādi pārbaudījumi. 
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2016.gada martā un oktobrī notika RSU SKMK Studentu pašpārvaldes tikšanās ar Koledžas 

direktori Ināru Upmali, lai klātienē pārrunātu Koledžas novitātes, aizvadītajā semestrī paveikto, kā arī 

noskaidrotu studentiem aktuālos jautājumus un uzlabotu studiju procesu. Šādas tikšanās ar Koledžas 

vadību tiek rīkotas vienu reizi semestrī un no Studentu pašpārvaldes puses tiek atzītas par ļoti vērtīgām. 

Oktobra tikšanās laikā tika pieņemta lēmums, 2017.gada sākumā organizēt Studentu Forumu, uz kuru 

tiks uzaicināti Koledžas docētāji un vadība, lai visiem kopā sniegtu iespēju pārrunāt aktuālās problēmas, 

kā arī uzdot jautājumus un saņemt uz tiem atbildes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visa gada garumā Studentu pašpārvaldes dalībnieki, kopā ar Koledžas administrāciju, piedalījās 

Karjeras dienās dažādās Latvijas pilsētās ar mērķi popularizēt Koledžu un studiju iespējas tajā Latvijas 

vidusskolēnu vidū. 

 

Novembrī koledžā notika patriotiskā nedēļa, kas bija veltīta Lāčplēša dienai un Latvijas valsts 

dzimšanas dienai. Koledžas studenti 11.novembrī piedalījās Lāpu gājienā, kas tika organizēts Rīgā par 

godu Lāčplēša dienai.  
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3. Budžeta informācija 
 

 

RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžā 2016.gadā budžeta izpilde ieņēmumu daļā bija 

1 420 786,88 EUR un izdevumu daļā 1 226 658,87 EUR. 

 

3.1.tabula  
Ieņēmumu struktūra pa gadiem 

 

Gads Dotācija  
augs- 

tākajai 
izglītībai 

Dotācija  
profe- 

sionālajai 
iz glītībai 

Pašu  
ieņēmu-

mi no  
maksas 

pakalpo-
jumiem 

Saņemtie 

transferi 

no RSU 

Par 

zinātnis-

ko 

darbību 

no IZM 

Projekts 

DeDiWe 

ES 

Struk-

tūr-

fondi 

ES 

Līdzfi- 

nansētais  

projekts 

mūžiz-

glītībai 

Kopā 

2014. 888451.00 193421.00 29462.00 43951.75 - - 52082.00 26194.78 1233562.53 

2015. 888451.00 193421.00 60585.00 46764.00 449.00 - 50627.48 33440.50 1273737.98 

2016. 900513.00 200586.00 126185.06 47434.23 - 4811.94 91297.00 49959.65 1420786.88 
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   3.2.attēls 
Budžeta ieņēmumu struktūra pa gadiem 
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4. Koledžas personāls 
 
Koledžas personālu veido: 

• akadēmiskais personāls: 
 vēlētie docenti, lektori, asistenti; 

 viesdocenti, vieslektori un viesasistenti; 

• vispārējais personāls: 
 pedagoģiskais personāls; 

 atbalsta funkcijas veicošais personāls. 

Koledžas personālam ir tiesības piedalīties Koledžas vadības lēmumu un iekšējo normatīvo aktu 

izstrādāšanā, kā arī tādu lēmumu pieņemšanā, kas skar personāla intereses, piedalīties Koledžas koleģiālo 

vadības institūciju sēdēs, kā arī tikt uzklausītam.  

Koledžas personālam ir tiesības piedalīties Koledžas Padomes vēlēšanās un tikt ievēlētam 

Padomē.  

Koledžas vadība rūpējas par personāla darba apstākļiem, nodrošina iespēju celt kvalifikāciju un 

pārkvalificēties. 

Koledžas personāls ir atbildīgs par savu pienākumu pildīšanu, personāla pienākums ir sekmēt 

Koledžas darbību un atbalstīt atklātumu tās pārvaldē. 

 

4.1. Akadēmiskais personāls 
 
Akadēmiskā personāla amatu struktūra: 

• docenti (viesdocenti); 

• lektori (vieslektori); 

• asistenti (viesasistenti). 
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4.1.1.attēls 
Akadēmiskā personāla amatu struktūra 

 

 
 

Docētāju skaits Koledžā uz 01.01.2017. 
 

4.1.1. tabula 
 

Nr. 
p.k. Amats Skaits 

1. Docents 13 
2. Lektors 17 
3. Asistents 1 
4. Viesdocents 8 
5. Vieslektors 44 
6. Viesasistents 38 

KOPĀ: 120 
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Slodzes 2016./2017.studiju gadā (uz 31.12.2016.) 
4.1.2. tabula 

 
 

Nr. 
p.k. Amats Atalgojuma likme  

EUR  Slodze % no kopējā  
slodžu skaita 

1. Docents 1’004 9,57 22,44 
2. Lektors 620 9,06 21,22 
3. Asistents 500 0,18 0,42 
4. Viesdocents 1’004 1,19 2,79 
5. Vieslektors 620 7,36 17,24 
6. Viesasistents 500 6,72 15,74 
7. Vakance 500 – 1’004 8,60 20,15 

KOPĀ: 42,69 100% 
 

Likmes pēc amatiem kopā 
 

4.1.3. tabula 
 
 

Nr. p.k. Amats Atalgojuma likme  
EUR Slodze % no  kopējā 

slodžu skaita 
1. (Vies)Docents 1’004 10,76 25,23 
2. (Vies)Lektors 620 16,42 38,46 
3. (Vies)Asistents 500 6,9 16,16 
4. Vakance 500 – 1’004 8,60 20,15 

KOPĀ: 42,69 100% 
 

Vēlētie docētāji 
 

4.1.4. tabula 
 

 
Nr. p.k. Amats Atalgojuma likme  

EUR Slodze % no kopējā 
vēlēto slodžu skaita 

1. Docents 1’004 9,58 50,88 
2. Lektors 620 9,06 48,17 
3. Asistents 500 0,18 0,96 

KOPĀ: 18,82 100% 
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Viesdocētāji 
 

4.1.5. tabula 
 

Nr. p.k. Amats Atalgojuma likme  
EUR Slodze % no kopējā 

viesu slodžu skaita 
1. Viesdocents 1’004 1,19 7,79 
2. Vieslektors 620 7,36 48,20 
3. Viesasistents 500 6,72 44,00 

KOPĀ: 15,27 100% 
 
 

Docētāji kopā 
 

4.1.6. tabula 
 

Nr. p.k. Amats Atalgojuma likme EUR Slodze % no 
visu slodžu skaita 

1. Vēlētie docētāji 500 – 1’004 18,82 44,08 
2. Viesdocētāji 500 – 1’004 15,27 35,77 
3. Vakance 500 – 1’004 8,60 20,15 

KOPĀ: 42,69 100% 
 

Koledžas akadēmiskais personāls piedalās studējošo izglītošanā, veic zinātniskos pētījumus un 

profesionālo pilnveidi, lai nodrošinātu tautsaimniecības attīstības vajadzībām atbilstīgu izglītības 

piedāvājumu, izglītības kvalitātes, zinātnes un pētniecības lomas paaugstināšanu, tās efektivitātes un 

konkurētspējas nodrošināšanu.  

Docētāju profesionālās pilnveides mērķis ir papildināt teorētiskās un praktiskās zināšanas 

specialitātē un pedagoģijā, pielietot tās pedagoģiskajā darbībā, kā arī nodrošināt zinātnisko pētījumu 

efektivitāti un konkurētspēju, integrējot pētījumus vienotā inovatīvas darbības vidē. 

Akadēmiskā personāla pētniecības darbu pamatā ir sasaiste ar studentu pētniecības darbu tēmām. 

Akadēmiskais personāls uztur profesionālo kvalifikāciju, regulāri piedaloties vietēja mēroga un 

starptautiskās konferencēs un semināros, kā arī savas pamatdarbības jomas un pedagoģiskajās apmācībās. 

2016.gadā Koledžas akadēmiskais personāls atjaunoja un papildināja savas zināšanas pedagoģijā, 

apgūstot jaunākās tendences izglītības vadībā. Šīs apmācības vadīja Latvijas Universitātes Pedagoģijas, 

psiholoģijas un mākslas fakultātes vadošie docētāji pedagoģijas jomā. Apmācību procesu plānots turpināt 

arī 2017.gadā.  
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4.2.    Pedagogi  
 

Koledžā tiek īstenotas divas arodizglītības programmas - “Māszinības” (32a 723 001) un 

“Māszinības” (35a 723 001), kvalifikācija “Māsas palīgs”, kā arī divas profesionālās vidējās izglītības 

programmas - “Bērnu aprūpe”  (35b 814 01), kvalifikācija “Auklis”, un “Zobārstniecība” (35b 724 001), 

kvalifikācija “Zobārstniecības māsa”. 

 

Arodizglītības darbinieku proporcija 2016.gadā 
                                                                                                                          

4.2.1. tabula   

Nr. 
p.k. 

 
Personāls 

 
Pavisam t.sk., 

pamatdarbā 
t.sk.,  

blakus darbā 

1. Pedagogi 37 2 35 

2. Vispārējais personāls 2 2 0 
KOPĀ: 39 4 35 

 

4.2.2. attēls  
Arodizglītības programmas „Māszinības” personāls 

 

 
 

Kā redzams 4.4.2.attēlā, 95% no arodizglītības programmas “Māszinības” personāla sastāda 

pedagogi, savukārt, 5% - vispārējais personāls. 
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Arodizglītības programma “Māszinības” nodrošina otrā profesionālā kvalifikācijas līmeņa 

iegūšanu medicīnas nozarē – pacientu aprūpē. Programmas mērķis ir izglītības procesa rezultātā 

sagatavot aprūpes darbinieku, kurš veic pacienta aprūpi, strādājot māsas vadībā un uzņemoties atbildību 

atbilstoši savas kompetences līmenim, kā arī uztur savu profesionālo kompetenci, pilnveidot savas 

teorētiskās zināšanas un praktiskā darba iemaņas. 

2016.gada 1.septembrī uzsākta profesionālās vidējās izglītības programmas “Zobārstniecība” 

(35b 724 001), kvalifikācija “Zobārstniecības māsa”, īstenošana. Programmas mērķis ir sagatavot 

aprūpes speciālistu ar kvalifikāciju “Zobārstniecības māsa”, kas veic zobārstniecības aprūpi, profesionālu 

profilaksi zobārsta uzraudzībā zobārstniecības kabinetā un izglītojoši motivējošo darbu ar visu vecuma 

grupu iedzīvotājiem kabinetā un ārpus tā, strādā komandā, uzņemoties atbildību atbilstoši kompetences 

līmenim. 
4.2.1. tabula   

 

Arodizglītības pedagogi Profesionālās vidējās izglītības pedagogi KOPĀ 

29 6 35 

 
 

4.2.2. attēls  
Arodizglītības programmas „Māszinības” pedagogi 

 

 
 

2016./2017.mācību gadā Profesionālās vidējās izglītības programmu “Bērnu aprūpe” (35b 814 

01), kvalifikācija “Auklis/-e”, netiek īstenota. 
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4.3. Vispārējais personāls 

 
Koledžas vispārējais personāls ir administratīvais personāls (pedagoģiskie darbinieki) un 

personāls, kurš nodrošina atbalsta funkcijas. 

Koledžas administratīvais personāls ir Direktors, Direktora vietnieks akadēmiskajā un 

pētniecības darbā, Direktora vietnieks administratīvajos un attīstības jautājumos, kā arī ar pedagoģisko 

un studiju darbu saistīto struktūrvienību vadītāji.  

Atbalsta funkciju veicošā personāla uzdevums ir atbalstīt Koledžas pamatfunkciju sekmīgas 

norises nodrošināšanu.  

Atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogam, Koledžā atbalsta funkcijas nodrošina 

amati, kas iekļauti šādās amatu saimēs:  

• 3.saime “Apsaimniekošana”; 

• 6.saime “Darba aizsardzība”; 

• 13.saime “Fiziskais un kvalificētais darbs”; 

• 14.saime “Grāmatvedība”; 

• 18.saime, apakšsaime 18.1. “Arhīvu pakalpojumi”; 

• 18.saime, apakšsaime 18.3. “Dokumentu pārvaldība”; 

• 24.saime “Komunikācija un sabiedriskās attiecības”;  

• 30.saime “Personāla vadība”; 

• 32.saime “Projektu vadība”; 

• 38.saime “Sekretariāta funkcija”; 

• 40.Saime “Starptautiskie sakari”; 

• 50.saime “Studiju procesa organizēšana”. 

Kopējais darbinieku skaits Koledžā uz 31.12.2016. bija 175 (skat. tabulu 4.3.1.), Koledžas 

darbinieku vecuma struktūra atainota  4.3.2.tabulā un  4.3.3. attēlā. 
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Koledžas personāla sastāvs uz 31.12.2016. 
 

4.3.1. tabula 
 

Nr. 
p. k. Rādītāja nosaukums Pavisam t.sk. sievietes 
 KOLEDŽAS PERSONĀLS KOPĀ 175  

1. Vēlēts akadēmiskais personāls  
(t.sk. administratīvie amati) 31 25 

1.1. Docenti 13 10 
1.2. Lektori 17 15 
1.3. Asistenti 1 0 
2. Viesdocētāji 90 72 
3. Vispārējais personāls 17 16 
4. Arodizglītības nodaļa 37 37 

4.1. Vispārējais personāls  2 2 

4.2. Pedagogi  35 35 

 
 

Koledžas personāla vecuma struktūra uz 31.12.2016. 
 

4.3.2. tabula 
 

Nr. 
p. 
k. 

Personāls Darbinieku 
skaits 

Līdz 30 
gadiem 

31-39 
gadi 

40-49 
gadi 

50-59 
gadi 

60 un  
vairāk 
gadi 

1. Vēlēts akadēmiskais  
personāls 31 0 4 14 5 8 

2. Viesdocētāji 90 13 16 34 25 2 

3. Vispārējais personāls 17 4 4 2 3 4 

4. Pedagogi 35 1 7 25 2 0 
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4.3.3. attēls  
RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas personāla vecuma struktūra uz 31.12.2016. 

 

 
 

4.4. Izmaiņas RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas struktūrvienībās 2016.gadā 
 

    2016.gada sākumā, izbeidzot darba attiecības ar līdzšinējo Direktora vietnieci akadēmiskajā un 

pētniecības darbā, darbu uzsāka jauna Direktora vietniece akadēmiskajā un pētniecības darbā. 

 Līdz ar jaunas studiju programmas “Farmācija” realizācijas uzsākšanu, kā arī ņemot vērā 

konstanti augošo studentu skaitu Koledžā kopš iepriekšējā studiju gada (līdz ar studiju programmas 

“Ārstnieciskā masāža” uzsākšanu), tika pieņemts lēmums paplašināt Studiju nodaļas darbinieku skaitu, 

ar 2016.gada 1.septembri pieņemot darbā divas jaunas Studiju nodaļas Lietvedes - veiksmīgākai studiju 

procesa norišu koordinēšanai un atbalsta sniegšanai pieaugošajam studentu un docētāju skaitam.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

0 4
14

5 8

90

13 16

34
25

2

17

4 4 2 3 4

35

1
7

25

2 0
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Darbinieku skaits
kopā

Līdz 30 gadiem 31-39 gadi 40-49 gadi 50-59 gadi 60 un vairāk gadi

Vēlēts akadēmiskais personāls Viesdocētāji Vispārējais personāls Pedagogi

 42 



 

 

5. Tālākizglītība 
 

Tālākizglı̄tı̄bas mērķis Koledžas attīstības ietvaros ir sekmēt ārstniecības personu, Koledžas 
mācībspēku un citu ieinteresēto personu profesionālo pilnveidi un kvalifikācijas celšanu.  

Attīstības mērķu sasniegšanai, kas formulēti RSU Sarkanā Krusta koledžas attīstības stratēģijā 
laika periodā līdz 2020.gadam, tālākizglītībai jānodrošina vismaz 25 tālākizglītības un profesionālās 
pilnveides kursi.  

2016.gadā Tālākizglītības nodaļa piedāvāja apguvei 23 profesionālās pilnveides 
programmas/kursus, kuri apstiprināti Latvijas Māsu asociācijā (LMA) un/vai Izglītības Kvalitātes Valsts 
dienestā (IKVD).  
    2016.gadā tālākizglītību bija iespējams realizēt, noklausoties šādas programmas: 

• Normatīvo aktu apskats, kas nosaka pacienta veselības aprūpes sniegšanu mājās (IKVD 
Licence “Pacienta veselības aprūpe mājās”); 

• Higiēnas un pretepidēmijas režīms, veicot pacientu aprūpi mājās (IKVD Licence “Pacienta 
veselības aprūpe mājās”); 

• Paliatīvās aprūpes psiholoģiskie aspekti (IKVD Licence “Pacienta veselības aprūpe mājās”/ 
LMA); 

• Klientu un viņu tuvinieku izglītošanas nozīme optimālu ārstniecības un aprūpes rezultātu 
sasniegšanai (IKVD Licence “Pacienta veselības aprūpe mājās”); 

• Veselības veicināšana (IKVD Licence “Pacienta veselības aprūpe mājās”/LMA); 
• Emocionālā inteliģence pamats darba un personīgajās attiecībās (IKVD Licence “Pacienta 

veselības aprūpe mājās” un LMA); 
• Aprūpē iesaistīto māsu/ārsta palīgu uzdevumi vitālo rādītāju kontrolē un medikamentu 

administrēšanā (IKVD Licence “Pacienta veselības aprūpe mājās”); 
• Ādas bojājumu aprūpe (IKVD Licence “Pacienta veselības aprūpe mājās”); 
• Procedūras, kas skar gremošanas traktu (IKVD Licence “Pacienta veselības aprūpe mājās”); 
• Pacientu aprūpe ar urīnizvades sistēmas traucējumiem (IKVD Licence “Pacienta veselības 

aprūpe mājās”); 
• Laboratoriskie izmeklējumi (IKVD Licence “Pacienta veselības aprūpe mājās”); 
• Pacientu aprūpe ar neiroloģiskiem traucējumiem (IKVD Licence “Pacienta veselības aprūpe 

mājās”); 
• Onkoloģisku pacientu aprūpes īpatnības (IKVD Licence “Pacienta veselības aprūpe mājās”); 
• Ergonomijas pamatprincipi – drošai pacientu pārvietošanai (IKVD Licence “Pacienta 

veselības aprūpe mājās”); 
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• Neatliekamā palīdzība vitālo funkciju atjaunošanai (IKVD Licence “Pacienta veselības 

aprūpe mājās”); 

• Pacientu aprūpe ar mākslīgajiem elpceļiem un skābekļa terapiju (IKVD Licence “Pacienta 

veselības aprūpe mājās”); 

• Psihoemocionālā labklājība darba vietā jeb stresa menedžments (Apstiprināti LMA); 

• Intervēšanas un konsultēšanas elementi māsu un vecmāšu praksē (Apstiprināti LMA); 

• Kļūdu menedžments/ vadība (Apstiprināti LMA); 

• Veselības veicināšana senioriem (Apstiprināti LMA); 

• Klientorientēta saskarsme (Apstiprināti LMA); 

• Uzturzinātne un dietoloģija – aktuāli jautājumi un praktiskas atbildes veselības aprūpes 

speciālistiem (Apstiprināti LMA); 

• Klientu apkalpošana veselības aprūpē. Pacients vai klients? (Apstiprināti LMA); 

 

    2016.gadā no jauna tika apstiprinātas šādas tālākizglītības programmas: 

• Klientu apkalpošana veselības aprūpē. Pacients vai klients? (Apstiprināti LMA); 

• Pacienta veselības aprūpe mājās (līdztekus IKVD apstiprināti ari LMA); 

• 4.starptautiskā F. Naitingeilai veltītā studentu zinātniski pētnieciskā konference “Pētniecība 

studiju procesā” (Apstiprināti LMA); 

• Emocionālā inteliģence – pamats darba un personīgajās attiecībās (Apstiprināti LMA ar citu 

TIP apjomu kā IKVD licencētajā programmā). 

 

2016.gadā nodaļa ir īstenojusi sešas dažādas profesionālās pilnveides programmas (kursus) un 

izsniegusi 143 izziņas veselības aprūpes speciālistiem, tai skaitā par dalību 4.Starptautiskajā 

F.Naitingeilai veltītajā studentu zinātniski pētnieciskajā konferencē “Pētniecība studiju procesā”. 

Izsniegtās izziņas 2016.gadā skaitliski ir par piecām izziņām vairāk kā 2015.gadā. 
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5.1. attēls  
Izsniegto izziņu skaits 2016. gadā 

 

 
Koledža turpina realizēt 2015.gadā IKVD licencēto programmu “Pacienta veselības aprūpe mājās”, 

kuras 160 stundas ir sadalītas pa četriem 40 stundu moduļiem. 2016.gadā, pēc pieprasījuma, tika realizēts 

modulis “Dzīvībai svarīgo funkciju uzturēšana un atjaunošana, aprūpējot pacientus mājās”, kas grafikā 

atzīmēta kā  “Pacienta veselības aprūpe mājās NMP”. 

 

2016.gada 9.septembrī Izglītības Kvalitātes Valsts Dienests izsniedza profesionālās pilnveides 

izglītības programmas licenci “Ambulatorā dienesta ārstu palīga darbība” 638 stundu realizācijai RSU 

Sarkanā Krusta medicīnas koledžā. Profesionālās pilnveides izglītības programmas ietvaros tiek sniegtas 

sistematizētas, profesionālas teorētiskās zināšanas un pilnveidotas praktiskās iemaņas par sabiedrības 

veselības veicināšanu, profilaksi, slimību diagnostikas un ārstēšanas procesu ambulatorā dienesta ārsta 

palīga praksē. Šajā programmā 2016.gada 1.oktobrī maksas apmācības uzsāka 48 ārsta palīgi/ feldšeri, 

kuriem pēc izglītības programmas apgūšanas ir iespējams kārtot eksāmenu “Ambulatorā dienesta ārsta 

palīga” sertifikāta iegūšanai. 

 

Tālākizglītības nodaļa organizē tālākizglītības pasākumus Koledžas docētāju kvalifikācijas 

celšanai, piesaistot lektorus un medicīnas jomas pārstāvjus, kuri informē par jaunākajiem produktiem, 

pētījumiem un sasniegumiem medicīnas preču piedāvājumā. 
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Tālākizglītības nodaļa piedāvā, plāno un realizē izbraukuma lekcijas veselības aprūpes 

speciālistiem visā Latvijā – atkarībā no pieprasījuma. 

 

Katra tālākizglītības pasākuma kvalitāti regulāri izvērtē to klausītāji, aizpildot tālākizglītības 

kursu novērtēšanas anketu, kas sastāv no 11 jautājumiem. 

Izvērtējot iegūtos rezultātus, var konstatēt, ka kursa klausītāji tos vērtē kā interesantus, labi 

strukturētus un piepildītus ar jaunu, aktuālu informāciju. Lielākā daļa kursu apmeklētāju apgalvo, ka 

kursi ir attaisnojuši viņu gaidas. Nodarbības ir aizraujošas, sistemātiskas un loģiskas, tajās tiek izmatoti 

uzskates materiāli. Kursi tiek  nolasīti savlaicīgi un pilnā apjomā. Telpas atbilst programmas prasībām. 

Kursu apmeklētājiem ir iespēja paust savus ierosinājumus un  atsauksmes, kas tiek ņemtas vērā plānojot, 

organizējot un realizējot nākamos pasākumus. 

Tālākizglītības nodaļa sadarbojas ar visām koledžas struktūrvienībām un regulāri publicē savas 

aktivitātes koledžas mājaslapā un sociālajos tīklos. 

 

Plāns 2017. gadam: 

• Turpināt realizēt 2016.gadam izstrādāto plānu un tiekties uz  “RSU Sarkanā Krusta medicīnas 

koledžas attīstības stratēģija 2016. – 2020. gadam” nospraustajiem uzdevumiem tālākizglītības 

mērķu sasniegšanai; 

• Sagatavot jaunas profesionālās pilnveides programmas māsām, ārstu palīgiem, māsu palīgiem, 

sociālajiem darbiniekiem un citiem speciālistiem; 

• Sagatavot jaunas programmas cilvēkiem, kuri ikdienā ir saistīti ar cilvēku aprūpi, bet nav 

veselības aprūpes speciālisti; 

• Piedalīties dažādu institūciju organizētos iepirkumu un projektu konkursos; 

• Organizēt tālākizglītības pasākumus Koledžas docētājiem – kvalifikācijas celšanas nolūkos, kas 

sekmē produktīvāku studentu apmācību; 

• Līdzdarboties projektos, kas vērsti uz Tālākizglītības nodaļas mērķu sasniegšanu; 

• Plānot un realizēt izbraukuma lekcijas veselības aprūpes speciālistiem visa Latvijā – atkarībā no 

pieprasījuma. 
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6. Komunikācija ar sabiedrību 
 

Sabiedrisko attiecību speciālistu kompetencē ietilpst Koledžas darbības koordinēšana ārējo un 

iekšējo sakaru, kā arī informācijas apmaiņas jautājumos, iekšējās un ārējās komunikācijas pasākumu 

organizēšana, esošo lietišķo kontaktu uzturēšana un jaunu kontaktu dibināšana, publicitātes organizēšana 

masu medijos, sadarbība ar reklāmdevējiem, Koledžas mājaslapas un Koledžas sociālo tīklu profilu 

uzturēšana un informācijas aktualizēšana, informatīvo materiālu sagatavošana, masu mediju monitorings, 

mērķgrupu publiskā viedokļa pētīšana un apkopošana, kā arī Koledžas dalības nodrošināšana 

reprezentatīvos, mērķauditoriju sasniedzošos pasākumos.  

 

 

6.1. Reprezentatīvie un sabiedriskie pasākumi 
 

2016.gada maijā, Starptautiskās nedēļas ietvaros,  Koledža rīkoja 4.Starptautisko studentu 

zinātniski pētniecisko konferenci, kas veltīta māsu profesijas dibinātājai Florensai Naitingeilai. 

Konference vienkopus pulcēja vairākus desmitus interesentu gan no Latvijas, gan ārvalstīm – t.sk., no 

Somijas un Igaunijas. Savus pētījumus prezentēja Koledžas studenti un Docētāji, kā arī vieslektori no 

citām sadarbības koledžām. 
6.1.1.attēls 

Starptautiskā F. Naitingeilai veltītā studentu zinātniski pētnieciskā konference “Pētniecība studiju procesā” 
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2016.gadā Koledža, sadarbībā ar Studentu pašpārvaldi, piedalījās vairākos reprezentatīvos 

pasākumos: 

• Izstāde “Skola 2016” 
Koledža piedalījās gada nozīmīgākajā izglītības pasākumā - 22.starptautiskajā izglītības izstādē 

“Skola – 2016”, kas norisinājās no 24. līdz 26.februārim. Izstādes laikā ikviens interesents varēja iegūt 

visaptverošu informāciju par studiju programmām, studiju un prakses iespējām, uzņemšanas 

nosacījumiem un Koledžas sabiedrisko darbību. 

Šis bija otrais gads, kad Koledža veiksmīgi prezentēja sevi vienā kopējā izstādes stendā ar Rīgas 

Stradiņa universitāti.  

Pateicoties aktīvai Studentu pašpārvaldes iesaistei, Koledžas stendā darbojās gan Pašpārvaldes 

biedri, gan citi sabiedriski aktīvi Koledžas studenti, uzrunājot izstādes apmeklētājus un radot viņos 

interesi savas studiju gaitas nākotnē saistīt tieši ar RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžu.  

 
6.1.2.attēls 

Izstāde “Skola 2016” 
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• Atvērto Durvju dienas 2016  
Jauno studentu piesaistei 25.un 26.martā Koledžā tika rīkotas Atvērto durvju dienas, kuru laikā 

visiem interesentiem un potenciālajiem studentiem tika sniegta iespēja ne vien informatīvi noskaidrot 

interesējošos jautājumus, bet arī klātienē redzēt studiju procesu, apskatīt mācību kabinetus un 

laboratorijas.  

 
6.1.3. attēls 

Atvērto durvju dienas Koledžā 
 

 
 

• Starpkoledžu Boulinga turnīrs 2016 
2016.gada 26.aprīlī Koledžas studentu grupa piedalījās Latvijas Koledžu asociācijas rīkotajā - 

septītajā “Starpkoledžu Boulinga turnīrā”. Koledžas administrācijas pārstāvju un līdzjutēju atbalstīti, 

studenti godam aizstāvēja Koledžas vārdu.  

 

• Talkas diena 2016 
2016.gada 22.aprīlī Koledžas darbinieki un  studenti rīkoja kopīgu “Talkas dienu”. Kopīgiem 

spēkiem tika sakoptas Koledžas telpas. Studenti palīdzēja Koledžas dārzniecei dārza pavasara darbos.  

 

• Lāpu gājiens 2016 
Koledžas Studentu pašpārvalde arī šogad organizēja studentu grupu, lai pārstāvētu Koledžu Valsts 

svētku “Lāpu gājienā”. Gājiena mērķis ir pateikties Latvijas valsts dibinātājiem un brīvības cīnītājiem, 

kuru ticība latviešu tautas nākotnei un nestie upuri deva iespēju latviešiem būt starp tām retajām Pasaules 

tautām, kurām ir sava valsts.  
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• Donoru diena 2016 
Oktobrī Koledža sadarbībā ar Valsts asinsdonoru centru (VADC) organizēja akciju “Donoru 

diena – Lai dzīvība nepārtrūkst!”. Akcijas laikā ziedot asinis tika aicināti visi Koledžas studenti, 

darbinieki, kā arī jebkurš interesents, kurš gatavs kļūt par donoru. Kopā mums izdevās savākt 26 

donācijas!  
 

6.1.4. attēls 
Donoru diena Koledžā 

 

 
 

 

• Karjeras/Info dienas 2016 
Koledža, sadarbībā ar Studentu pašpārvaldi un docētājiem, Karjeras/Info dienu ietvaros, 

organizēja izbraukumus uz Latvijas skolām, kuru ietvaros skolu jaunieši uzzināja par studiju iespējām 

Koledžā. Kopumā 2016.gadā Koledža ir viesojusies vienpadsmit Latvijas skolās.  

 
6.1.5. attēls 

Karjeras dienas 
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• Pielaiko studijas 2016 
2016.gada aprīlī, sadarbībā ar Rīgas Stradiņa universitāti, tika rīkota akcija “Pielaiko studijas”. 

Akcijas mērķis - palīdzēt topošajiem studentiem veidot priekšstatu par studiju iespējām un vidi 

Koledžā.  Skolēniem un topošajiem studentiem tika dota iespēja bez maksas apmeklēt Koledžas 

piedāvātās lekcijas un nodarbības, kā arī tikties ar studentu-mentoru un iepazīt Koledžas studiju ikdienu. 

 

• 5. Starptautiskais masāžas čempionāts Lietuvā 
2016.gada 7.aprīlī Koledžas Ārstnieciskās masāžas izglītības programmas trīs studenti veiksmīgi 

piedalījās Kauņas koledžas rīkotajā Starptautiskajā Masāžas čempionātā Lietuvā. Tajā piedalījās 30 

dalībnieki no dažādām valstīm. Visas dienas garumā žūrija vērtēja dalībnieku prasmes un zināšanas 

saskaņā ar 10 kritērijiem. Koledžas pārstāvētā komanda tika apbalvota kā  labākā kritērijā - klasiskā 

masāža.  
 

6.1.6. attēls 
5.Starptautiskais masāžas čempionāts Lietuvā 
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• Studentu meistarības konkurss Daugavpilī 
2016.gada 21.aprīlī Koledžas komanda “VITAMĪNI” piedalījās Daugavpils Medicīnas koledžas 

rīkotajā Studentu meistarības konkursā, kur tā dalībnieki mērojās prasmēm, zināšanām un iemaņām 

medicīnā.  

6.1.7.attēls 
Studentu meistarības konkurss Daugavpilī 

 

   

 

• Projekts “Veselības ekspresis” 2016 
2016.gadā Koledžas Studentu pašpārvaldes biedri piedalījās Rīgas Stradiņa universitātes rīkotajā 

projektā “Veselības ekspresis”.  Projekta mērķis - dot iespēju studentiem mācību procesā uzkrātās 

zināšanas nodot tālāk sabiedrībai, popularizējot veselīgu dzīvesveidu un rūpes par savu un līdzcilvēku 

veselību. Vilciena brauciena galvenā tēma – veselīgs uzturs, virziens Rīga-Skulte. Brauciens laikā 

pasažieriem tika veiktas dažādas veselības pārbaudes – asinsspiediena mērīšana, ĶMI noteikšana, 

skābekļa daudzuma noteikšana asinīs, stresa un miegainības testi, ķermeņa kompozīcijas noteikšana, kā 

arī tika dalīti informatīvi materiāli.  

6.1.8.attēls 
Projekts “Veselības ekspresis” 
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6.2. Reklāma un publikācijas 
 

Lai uzrunātu potenciālos studentus uz “Atvērto durvju dienām”,  pirms uzņemšanas un 

uzņemšanas laikā, informācija par Koledžu tika atspoguļota dažādos plašsaziņas līdzekļos.   

2016.gadā tika uzņemta Koledžas video tūre, kas dod iespēju  ikvienam interesentam ielūkoties 

Koledžas dzīvē un iepazīt koledžu gluži kā klātienē. Tika uzņemts arī videomateriāls  - reklāmas sižets, 

kurā Koledža lepojas ar mūsu docētāju Lilitu Dūdu. Maijā, sadarbībā ar žurnālu “Ieva”, tika 

publicēts veiksmīgs stāsts un intervija ar direktori Ināru Upmali “Iegūsti izglītību un karjeru medicīnā”. 

 

6.2.1. tabula  
Koledžas reklāmas pārklājums plašsaziņas līdzekļos  

2016./2017. akadēmiskajā gadā 
 

Medijs, kurā ievietota reklāma Skaits 

Nacionālās avīzes/ikdienas laikraksti 6 

Interneta/sociālie portāli/ziņu aģentūras 7 

Televīzija 1 

Radio 2 

Katalogi, specializēti laikraksti 6 
     

Ar Mūžizglītības programmas Erasmus+ palīdzību, izgatavoti prezentācijas materiāli – 

informatīvie bukleti, skrejlapas, rakstāmpiederumi, atstarotāji, termokrūzes, powerbank, USB, auduma 

maisiņi, ūdens pudeles, marķieri, roku dezinfekcijas līdzekļi u.c. aksesuāri, ar kuru palīdzību Koledža 

paliek ārzemju sadarbības partneru atmiņā.  
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6.3. Iekšējās komunikācijas pasākumi 
 

Lai veicinātu Koledžas studentu un darbinieku komandas garu un kopības sajūtu, 2016.gadā tika 

organizēti dažādi pasākumi.  

 

• “Lifeguide” programma 
2016.gada septembrī tika realizēta pirmā kursa studentu atbalsta programma “Lifeguide”.  

 

Programmas mērķis ir palīdzēt pirmkursniekiem rast atbildes uz neskaidriem jautājumiem gan 

par studiju procesu, gan sadzīviskām lietām Koledžā. Viena mēneša garumā četri Studentu Pašpārvaldes 

studenti, ģērbti īpašā “Lifeguide” formā, sniedza atbildes uz pirmkursnieku jautājumiem. Tāpat pirmā 

kursa studentu atbalstam ir pieejama brošūra “Zināt ir labi”, kas satur visu būtisko informāciju un atvieglo 

studiju uzsākšanu. 

6.3.1. attēls 
Pirmkursnieku atbalsta programmas “Lifeguide” pārstāvji 
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• Pirmkursnieku iesvētības 
2016.gada oktobrī Studentu pašpārvalde rīkoja pirmkursnieku iesvētību nedēļu, kurā tika iesaistīti 

visu studiju programmu pirmo kursu studenti, kuriem bija jāveic dažādi pārbaudījumi. Pārbaudījuma - 

KATRAI GRUPAI SAVA KRĀSA - rezultātā pirmkursnieki padarīja Koledžu krāsaināku. 

Otrs  pārbaudījums bija paredzēts pirmkursniekiem – tikai ar spēcīgu nervu sistēmu un labām zināšanām 

anatomijā.  

6.3.2.attēls 
Pirmkursnieku iesvētību nedēļa 
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Visa gada garumā Koledžas darbiniekiem tika rīkoti dažādi iekšējie pasākumi - Lieldienu 

pasākums, Talkas diena, Komandas saliedēšanas izbraukuma pasākums, Komandas apmācību seminārs, 

Latvijas Valsts svētku pasākums, Ziemassvētku piparkūku un karstvīna vakari, Jaungada pasākums – 

operas koncerta apmeklējums, kā arī Ziemassvētku ballīte un saldumu dāvanas darbinieku bērniem. Jau 

trešo gadu pirms Ziemassvētkiem darbinieki apdāvināja viens otru, īstenojot “Slepeno rūķu” akciju. 

 

6.3.3.attēls 
Koledžas iekšējās komunikācijas pasākumi 2016.gadā 
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7. Koledžas arodorganizācijas darbība 
 

Koledžas arodorganizācija ir Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrības 

(turpmāk - LVSADA) dalīborganizācija. 

LVSADA, kā Latvijas Medicīnas darbinieku arodbiedrības saistību un tiesību pārmantotāja, ir 

viena no vadošākajām medicīnas un sociālo darbinieku pārstāvēm arodbiedrībām Latvijā. LVSADA ir 

izveidota 1990.gada 12.maijā, tā ir lielākā un ietekmīgākā arodbiedrība veselības un sociālās aprūpes 

nozarē kopš 1990.gada. Tā apvieno ārstus, ārstniecības personas ar augstāko un vidējo medicīnisko 

izglītību, docētājus, studentus un pārējos veselības aprūpes un izglītības iestādēs strādājošos darbiniekus. 

LVSADA kopumā apvieno 93 arodorganizācijas no visas Latvijas teritorijas.  

Koledžas arodbiedrības pamatmērķis ir apvienot arodbiedrības biedrus kopīgai rīcībai, lai 

aizstāvētu, pārstāvētu un paustu savas ekonomiskās, sociālās un profesionālās (arodu) tiesības un 

intereses. 

Savu darbību turpina Koledžas arodorganizācijas un Koledžas direktores noslēgtais Darba 

koplīgums jaunā redakcijā, kurš stājas spēkā 2016.gada 21.martā un ir noslēgts uz vienu gadu. 

Arodorganizācijas priekšsēdētājs un tā vietnieks ir ievēlēti uz pieciem gadiem, t.i., līdz 

2020.gadam: 

• Arodorganizācijas priekšsēdētāja - Dana Andersone; 

• Arodorganizācijas priekšsēdētājas vietniece - Ramona Krūziņa. 

Noslēdzot 2016.gadu, Koledžas arodorganizācijā no Koledžā pamatdarbā strādājošajiem 

akadēmiskā un vispārējā personāla darbiniekiem 18 ir arodbiedrības biedri. 2016.gadā no uzskaites 

noņemti četri biedri. 

2016.gadā priekšsēdētāja apmeklēja 6 LVSADA rīkotās informatīvās sanāksmes, no tām vienu 

ārkārtas sēdi.     

    Plāni 2017. gadam: 

• Darba koplīguma termiņa pagarināšana un darbība saskaņā ar noslēgto jauno Darba 

koplīgumu; 

• Koledžas arodbiedrības biedriem pēc nepieciešamības nodrošināt LVSADA līmenī 

konsultācijas darba jautājumos, kā arī informēt par LVSADA jaunumiem; 

• Veicināt jaunu biedru piesaisti. 
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8. Starptautiskā sadarbība 
 
 

Aktīva Koledžas dalība starptautiskos mobilitātes projektos sniedz Koledžas studentiem iespēju 

iziet studiju praksi kādā no sadarbības valstu veselības aprūpes iestādēm, tādējādi gūstot nozīmīgu 

pieredzi citu valstu veselības aprūpes sistēmā, kā arī pilnveidojot studentu spējas adaptēties neierastā 

vidē, izprast citu valstu kultūru un apgūt svešvalodu.  

Pateicoties Koledžas dalībai starptautiskajos projektos, pieredzes apmaiņas braucienos dodas arī 

Koledžas mācībspēki un administratīvais personāls, gūstot ne tikai jaunu pieredzi un kontaktus, bet arī 

nesot Koledžas un Latvijas vārdu Pasaulē. 

2016.gada maijā Koledžā norisinājās Starptautiskā nedēļa, kuras laikā Koledžas studentiem, 

darbiniekiem un viesiem bija iespēja iesaistīties vairākās aktivitātēs, kuras tika organizētas nedēļas 

ietvaros - laika periodā no 9. līdz 13. maijam. Tās bija vieslekcijas un viesnodarbības, Māszinību Studentu 

Olimpiāde un Starptautiskā Studentu konference. Starptautiskās nedēļas laikā Koledžā viesojās divas 

studentu komandas no Somijas un Igaunijas, vieslektori no Somijas un Latvijas. Vieslekcijas lasīja Iveta 

Ķelle, LĢPSVA "Papardes zieds" valdes priekšsēdētāja “Seksuālās un reproduktīvās veselības 

izaicinājumi Latvijā”, Signe Mežinska, Dr.sc.soc., MS Bioethics "Ethical Challenges in Contemporary 

Nursing", Dita Heiberga  “Globālās sabiedrības veselības problēmas mūsdienās”.  Starptautiskās nedēļas 

laikā Koledžas docētāji un studenti apmainījās ar nozīmīgu informāciju, ieguva jaunus kontaktus un 

zināšanas.  

Pašlaik Koledža aktīvi iesaistās divos starptautiskās sadarbības projektos – Erasmus+ un 

NordPlus. 

 

ERASMUS+ 

2016.gadā Koledža turpinājusi starptautisko sakaru paplašināšanu, noslēdzot sadarbības līgumus 

ar trim jaunām partneraugstskolām – divām Lietuvā un vienu Somijā.  

2016.gada iebraucošo Erasmus+ studentu mobilitātē tika uzņemti septiņi studenti, kuri praksē 

Rīgas slimnīcās pavadīja divus līdz trīs mēnešus.  Studenti bija ieradušies no Francijas un Polijas. 

2016.gadā organizētas arī partneraugstskolu docētāju un personāla vizītes Rīgā, uzņemot divus 

viesus, vienu no Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu,University of Applied Sciences (Kyamk) Somijā, kā 

arī pārstāvi no sadarbības augstskolas IRFSS, Basse- Aquitaine, Francijā. 

Erasmus+ programmas studentu mobilitātes aktivitātēs 2016.akadēmiskajā gadā piedalījās 

studiju programmas “Māszinības” (41723) II un III studiju gada studenti. 
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Koledžā organizētas Erasmus+ programmas aktivitātes, īstenojot sekojošas studējošo un 

personāla mobilitātes: 

7.1. tabula 
Erasmus+ programmas mobilitātes 2015./2016.akadēmiskajā gadā 

 

Mobilitātes 
valsts Uzņemošā institūcija Mobilitātes veids Dalībnieku 

skaits 

Polija PWSZ w Kaliszu Studentu mobilitāte 
- prakse 6 

Francija IRFSS, Croix-Rouge Francaise, Basse- 
NORD / PAS-DE-CALAIS 

Studentu mobilitāte 
- prakse 1 

Francija IRFSS, Croix-Rouge Francaise, Bretagne Studentu mobilitāte 
- prakse 2 

Portugāle Polytechnic Institute of Viana do Castelo Studentu mobilitāte 
- prakse 2 

Igaunija Tallin Health Care college Studentu mobilitāte 
- prakse 2 

Grieķija University of Peloponnese Studentu mobilitāte 
- prakse 2 

Igaunija Tartu Health Care College Studentu mobilitāte 
- prakse 2 

Lietuva Klaipėda University Docētāju mobilitāte  1 

Igaunija Tallin Health Care college Personāla  
mobilitāte 1 

Lietuva Kauno kolegia/University of applied 
sciences 

Personāla  
mobilitāte 3 

 

NORDPLUS 

Koledža 2016.gadā aktīvi līdzdarbojās Ziemeļvalstu sadarbības programmā “Nordplus”, sniedzot 

iespēju divām studiju programmas “Māszinības” (41723) II studiju gada studentēm pieredzes apmaiņas 

nolūkos viesoties Kymenlaakso University of Applied Sciences, Somijā, un iziet praksi Somijas veselības 

aprūpes iestādē. 

Tāpat, turpinot sadarbību, uzņemti pieci Somijas augstskolas Laurea University of Applied 

Sciences studenti ķirurģijas praksē Rīgā. 
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9. RSU SKMK nākamā gada prioritātes 
 

   2017.gadā Koledžai ir noteiktas šādas prioritātes: 
1. Paplašināt zinātnisko darbību Koledžā, sistematizēt pētnieciskās darbības prioritātes un 

pamatvirzienus un izsludināt nākošo atbalsta Grantu docētāju un studējošo kopīgiem pētniecības 
projektiem. 

2. Veicināt sadarbību ar Rīgas Stradiņa universitāti jaunu studiju programmu izveidošanā, esošo 
studiju programmu saskaņošanu modernizācijas jomā, ņemot vērā gan Boloņas procesa nostādnes 
attiecībā uz studiju rezultātu pieeju studiju programmu veidošanā, gan akcentējot starpnozaru un 
pārnozaru studiju programmu attīstību. 

3. Analizēt definētos studiju rezultātus zināšanu, prasmju un profesionālo kompetenču izteiksmē 
katrai studiju programmai un studiju kursam – izveidot vienotu un sistemātisku studiju rezultātu 
novērtēšanas sistēmu, kā arī pilnveidot studiju prakses organizēšanas kārtību ar mērķi veicināt 
profesionālo kompetenču attīstīšanu studiju praksēs. 

4. Paplašināt Koledžas starptautiskās sadarbības tīklu (projektu darbs, mobilitāte, pieredzes 
apmaiņa), turpinot iekļauties un darboties vienotā Eiropas pētniecības un augstākās izglītības telpā. 

5. Uzsākt, SAM 8.1.4. mērķa ietvaros, Koledžai apstiprināto ERAF līdzekļu apgūšanu. 
6. Sadarbībā ar Rīgas Stradiņa universitāti, paplašināt un modernizēt Koledžas mācību telpu 

kopplatību. 
7. Turpināt Koledžas iekšējās kvalitātes politikas īstenošanu, atbilstoši izglītības iestādēs 

izmantotajam EFQM kvalitātes modelim. 
8. Optimizēt Studiju nodaļas kā studentu un docētāju informācijas centra lomu Koledžas darbībā 

kvalitātes vadības ietvarstruktūrā, veicināt docētāju akadēmisko izaugsmi un profesionālo prasmju 
pilnveidošanos. 

9. Pilnveidot Koledžas Informācijas sistēmas, modernizēt mājaslapu, nodrošināt kvalitatīvāku 
interneta tīkla pieejamību, veicināt e-studiju vides tālāku integrēšanu studiju procesā. 

10. Turpināt modernizēt Koledžas IT aprīkojumu, apgūt jaunas datorprogrammas studiju procesa 
modernizēšanai, t.sk., sadarbībā ar Rīgas Stradiņa universitātes MITC adaptēt Koledžas studiju vidē 
anatomijas 3D formāta resursu, līdztekus pilnveidot docētāju un studējošo digitālās prasmes. 

11. Turpināt paplašināt piedāvāto Tālākizglītības programmu klāstu, akcentējot sadarbību ar 
profesionālajām organizācijām un darba devējiem, nozares speciālistiem nepieciešamo profesionālo 
un vispārējo kompetenču pilnveidošanai. 

12. Nodrošināt Koledžas intelektuālā īpašuma pārvaldību un tiesisko aizsardzību. 
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