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Pārskatā izmantoti dati no RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas 2012. gada pārskatiem, dati no 

RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas informatīvās sistēmas (RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas IS), 

no atskaitēm LR Centrālās statistikas pārvaldei, kā arī RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas struktūrvienību 

sagatavotie materiāli. 
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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. 

RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas pašpārvalde pamatojas uz katra patstāvīga personāla locekļa tiesī-

bām un iespējām piedalīties RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas un atbilstošo struktūrvienību lietu vadīša-

nā un pārvaldē.  

RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža darbojas saskaņā ar LR Satversmi, Izglītības likumu, Zinātniskās 

darbības likumu, Augstskolu likumu un tiem atbilstošiem normatīvajiem aktiem, RSU Sarkanā Krusta medicī-

nas koledžas Nolikumu un Universitāšu starptautiskajām darbības normām. 

      RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas sākotne ir saistīta ar 1920.gada 21.septembra dibināto 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 izveidotā valdība likvidēja 

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

partamenta māsu skolu pie Rīgas 4. slimnīcas. Ar Veselības aizsardzības ministrijas kolēģijas lēmumu Nr. 37 

01.07.1954. piešķīra nosaukumu Rīgas 4. medicīnas skola. 

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

vijas 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 Sarka-

nā 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 tur-

pina 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” noli-

kums apstiprināts RSU Senāta 2010. gada 25. maija sēdē protokola Nr. 1-2/25.05.10.. 

 

 

 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=196597
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1.2. Politikas jomas un virzieni, par kuriem atbildīga ir  

RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža 

 

            RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža nodrošina augstas kvalitātes studijas un zinātnisko darbību at-

bilstošajās augstākās izglītības un zinātnes nozarēs - sociālās un veselības zinātnes. 

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 pro-

fesionālo augstāko izglītību un ceturtā līmeņa profesionālo kvalifikāciju; 

- nodrošināt studējošiem iespēju sagatavoties izglītības turpināšanai, lai iegūtu otrā līmeņa profesionālo augstā-

ko izglītību un piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju. 

 

 

 

1.3. RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas vadība un struktūra 

 
 

Direktors     Dr. Gastons Neimanis  

Direktora vietniece akadēmiskajā  

un pētniecības darbā  Baiba Stille  

 

RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas struktūras shēma aktualizēta 30.08.2012. Koledžas padomes sēdē pro-

tokols Nr. 07/30.08.12. 
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Ar direktora rīkojumu no 19.09.2012., Nr.1-8/69 „Par studiju procesa administrācijas reorganizāciju 

RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžā un jaunu amatu izveidi” noteikti likvidējamie amati un struk-

tūrvienības: 

- Direktora vietnieks studiju darbā un Direktora vietnieks studiju prakses darbā 

- Ķirurģisko slimību ar pacientu aprūpi katedra, Interno slimību ar pacientu aprūpi katedra, Pedi-

atrijas ar pacientu aprūpi katedra un Vispārējā medicīnas nodaļa. 

Ar augstākminēto rīkojumu izveidota jauna struktūrvienība – Studiju nodaļa un jauns amats – direkto-

ra vietnieks akadēmiskajā un pētniecības darbā. 

Līdz ar lēmumu par koledžas struktūras maiņu plānotas un notikušas izmaiņas personāla sastāvā.  

Amatu sadalījums pēc konkursu rezultātiem: 

- Direktora vietniece akadēmiskajā un pētniecības darbā – Baiba Stille 

- Studiju nodaļas vadītāja – Liene Veitnere 

- Studiju prakses vadītāja – Ilze Celma 

- Praktiskās izglītības metodiķe – Sanita Kivilande 

- Studiju nodaļas biroja vadītāja – Līga Stankeviča 

 

1.3.1. Koledžas padome 

 

Koledžas padome ir koleģiāla vadības institūcija un lēmējinstitūcija.  

Padomi ievēl Koledžas personāla sapulcēs un tā ir darbojusies saskaņā ar Koledžas nolikumu, Koledžas pado-

mes darbības nolikumu un Koledžas padomes darba plānu. 

 

2012.gadā Koledžas padome darbojusies šādā sastāvā: 

1. Dr. Gastons Neimanis, RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas direktors - saskaņā ar ieņemamo 

amatu;   

2. Jekaterīna Kroļova, RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas direktora vietniece studiju darbā - sa-

skaņā ar ieņemamo amatu (līdz 31.10.2012.); 

3. Docente Dr. Ilze Kozinda – RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas akadēmiskā personāla pārstā-

ve, padomes priekšsēdētāja; 

4. Anna Balode, RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas vecākā personāla inspektore - vispārējā per-

sonāla pārstāve, padomes sekretāre; 

5. Dr. med. Inga Millere, RSU Māszinību fakultātes dekāne – RSU Māszinību fakultātes domes deleģētā 

pārstāve;                           

6. Dr. Māris Andersons, Medicīnas sabiedrības ,,ARS” valdes priekšsēdētājs – RSU Senāta deleģēts darba 

devēju vai profesionālo organizāciju pārstāvis; 
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7. Gaļina Aleksandroviča, VSIA ,,P.Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca” vecākā māsa/ aprūpes die-

nesta direktore, RSU Senāta deleģētu darba devēju pārstāve;  

8. Docente Dr. paed. Inga Odiņa - RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas akadēmiskā personāla pār-

stāve; 

9. Jūlija Šteinberga - RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas Studentu pašpārvaldes pārstāve; 

10. Alise Auga - RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas Studentu pašpārvaldes pārstāve 

 

2012.gadā tika izskatītas un apstiprinātas pastāvīgi darbojošās komisijas un apstiprināti sekojoši Koledžas orga-

nizatoriskie un rīkojuma dokumenti: 

 

12.01.2012.  

1. Apstiprināta RSU SKMK struktūra, stājas spēkā 01.01.2012. 

2. Apstiprināts RSU SKMK Vispārējā personāla amatu saraksts uz 01.01.2012; 

3. Ievēlēta: Ina Mežiņa-Mamajeva  RSU SKMK Interno slimību ar pacientu aprūpi katedras vadītājas 

amatā uz 6 gadiem no 01.01.2012. līdz 01.02.2018. 

4. Ievēlēta: Gunta Zirnīte  RSU SKMK Pediatrijas ar pacientu aprūpi katedras vadītājas amatā uz 6 ga-

diem no 01.01.2012. līdz 01.02.2018. 

5. Reorganizēta RSU SKK Studiju daļa 

6. Atzīts par spēku zaudējušu RSU SKMK Studiju daļas nolikums. 

7. Reorganizēta RSU SKMK Grāmatvedības daļa. 

 

02.02.2012. 

1. Apstiprināts RSU SKMK Vispārējās medicīnas nodaļas nolikums, spēkā no 01.02.2012. 

2. Apstiprināti RSU SKMK Lietvedības noteikumi, atzīti par spēku zaudējušiem Lietvedības noteikumi no 

12.01.2010. 

3. Apstiprināts RSU SKMK Arodizglītības nodaļas nolikums, spēkā no 01.02.2012., atzīts par spēku zau-

dējušu Māsas palīga izglītības programmas daļas nolikums no 12.01.2010. 

4. Apstiprināts RSU SKMK Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas nolikums, spēkā no 01.02.2012., atzīts 

par spēku zaudējušu Saimnieciskā nodrošinājuma daļas nolikums no 12.01.2010. 

 

29.03.2012. 

1. Apstiprināts RSU SKMK 2011.gada publiskais pārskats (Gadagrāmata). 

2. Apstiprināti studiju programmu „Ārstniecība” un „Mašzinības” īstenošanas plāni 2012./2013.st.gadam. 

3. Apstiprināta komisija RSU SKMK nolikuma izstrādei. 

4. Gatim Skadmanim, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vadītājam, uzdots izstrādāt pārjaunoto RSU 

nekustamā īpašuma lietojuma līguma projektu. 
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17.04.2012. 

1. Apstiprināts RSU SKMK Nolikums par iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtu studi-

ju rezultātu novērtēšanu un atzīšanu RSU sarkanā Krusta medicīnas koledžā. 

2. Apstiprināta Iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu novērtēšanas un 

atzīšanas komisija. 

3. Studente Lauma Sproga atbrīvota no padomes locekles pienākumiem. 

4. Apstiprināti grozījumi Nolikumā par kvalifikācijas darbu izstrādi un aizstāvēšanu. 

5. Apstiprināts RSU SKMK publiskais pārskats par 2011.gadu (Gadagrāmata). 

 

17.05.2012. 

1. Apstiprinātas izmaiņas Uzņemšanas noteikumos 2012./2013.st.gadam. 

2. Apstiprināts iesniegšanai RSU Senātā RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas sniegto maksas pakal-

pojumu cenrādis. 

 

19.06.2012. 

1. Apstiprinātas izmaiņas Prakses nolikumā, Valsts pārbaudījumu nolikumā, Nolikumā par akadēmiska-

jiem un administratīvajiem amatiem. 

2. Uzdots J.Koroļovai sniegt priekšlikumus par aizvietojamību un pienākumu sadali uzņemšanas komisi-

jas priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka prombūtnes laikā. 

3. Uzdots J.Koroļovai un V.Skadmanei pārskatīt un koriģēt Akadēmiskā personāla darba apjoma plānoša-

nas un uzskaites kārtību, lai nodrošinātu tā atbilstību jaunākajai reglamentējošajai likumdošanai, Kole-

džas struktūrai un reālajam finansējumam (sagatavot un iesniegt 30.08.2012.) 

4. Atbrīvot Dr.med.Ēriku Kalniņu no padomes locekļa pienākumiem 29.06.2012.(pamats – Ē.Kalniņa ie-

sniegums) 

 

30.08.2012. 

1. Apstiprināts padomes darba plāns. 

2. Apstiprināts koledžas darba plāns 2012./2013.st.gadam. 

3. Apstiprināta RSU SKMK Akadēmiskā personāla darba apjoma plānošanas un uzskaites kārtība. 

4. Apstiprināta RSU SKMK struktūras shēma. 

5. Nolemts iesniegt RSU Senātā apstiprināšanai RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas sniegto maksas 

pakalpojumu cenrādi. 

 

25.10.2012. 

1. Apstiprināti Uzņemšanas noteikumi 2013./2014.st.gadam. 

2. Apstiprināts uzņemšanas komisijas sastāvs. 

3. Apstiprināti koledžas augstākās izglītības studiju programmu direktoru pašvērtējuma ziņojumi. 

4. Apstiprināti grozījumi Akadēmiskā personāla darba apjoma plānošanas un uzskaites kārtībā. 
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5. Uzdots D.Andersonei sagatavot papildinājumu RSu Sarkanā Krusta medicīnas koledžas nolikumā. 

 

13.12.2012. 

1. Apstiprināti studiju programmu „Ārstniecība” un „Māszinības” Kalendārie plāni 2012./2013.st.gadam. 
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2. RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas darbības rezultāti 

 
2.1. Pārskata gada galvenās prioritātes un informācija par to īstenošanu 

 

 
2012. gadā RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžai bija šādas galvenās darbības prioritātes: 

 1) nodrošināt studiju modernizāciju, aktualizējot studiju priekšmetu programmas; 

2) veicināt fundamentālo un lietišķo pētījumu attīstību t.sk. nodrošināt nepieciešamās infrastruktūras iz-

veidi un atjaunošanu; 

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

bu; 

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

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

 

 

2.2. Studijas 

 
 Koledža īsteno 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas: 

1. Studiju programma ,,Ārstniecība’’ 41 721 

2. Studiju programma ,,Māszinības’’ 41 723 

 

Studiju programmu struktūra 

2.2.1. tabula 

 

Izglītības 

tematiskās  grupas 
2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 

Veselības aprūpe un sociālā 

labklājība 
2 2 2 2 2 

 

Pieteikumu skaits studiju programmās 

2.2.2. tabula 

 

Studiju programma 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 

,,Māszinības’’ 41 723 154 134 161 150 145 

,,Ārstniecība’’ 41 721 103 133 147 149 113 

 

Kā redzams 2.2.2. tabulā, pieteikumu skaits pilna laika studijās  RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžā 

studiju programmā „Māszinības” salīdzinājumā ar 2010. gadu ir aptuveni vienāds, kas lielā mērā skaidrojams ar 

programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.3.2.3. aktivitātes „Veselības aprūpes un veicinā-

šanas procesā iesaistīto institūciju personāla kompetences, prasmju un iemaņu līmeņa paaugstināšana” projekta 

„Veselības aprūpes un veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla tālākizglītība nozares ilgtspējīgai 

attīstībai” īstenošanu RSU un LU. Studiju programmā „Ārstniecība” reflektantu skaits nedaudz samazinājies. 
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2.2.1. attēls  

Pieteikumu skaits studiju programmās 

 
 

Imatrikulēto studējošo kopskaits 2012./2013. akadēmiskajā gadā 

 

2.2.3.tabula 

 skaits % no plānotā 

Studiju programmās kopā: 183 (152 budžeta vietas, 

31 maksas vieta) 

 

120 

,,Ārstniecība’’ 71/14 120 

,,Māszinības’’ 81/17 120 

 

Reflektantu konkurss 2012./2013. akadēmiskajā gadā 

2.2.4.tabula 

Studiju programma Konkursa attiecība 

,,Ārstniecība” 1:1,6 

,,Māszinības” 1:79 

 

Kā redzams 2.2.2. un 2.2.3. tabulā, pieteikumu skaits pilna laika studijās  RSU Sarkanā Krusta medicīnas 

koledžā gan  studiju programmā „Ārstniecība” 41 721, gan  studiju programmā „Māszinības”  41 723 ir  

salīdzināms ar 2011. gadu nedaudz sarucis.  

 

Imatrikulēto studējošo kopskaits 2011./2012. akadēmiskajā gadā 

 

2.2.5.tabula 

 skaits % 

Studiju programmās kopā: 183 100 

,,Ārstniecība” 85 46,45 

,,Māszinības” 98 53,55 
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Studijās uzņemto studentu skaits atkarībā no reflektantu izglītības 

2.2.6. tabula 

Uzņemti kopā 

Tajā skaitā 

Ar vispārējo vidējo izglītību Ar vidējo speciālo izglītību 

skaits % skaits % 

183 174 95,09 9 4,92 

 

 

2.2.7. tabula 

Studiju programma 

Studentu skaits 

 

2008. 2009. 2010. 2011.  2012. 

,,Māszinības” 41 723 200 200 256 263 234 

,,Ārstniecība” 41 721 193 193 239 239 198 

  Kopā 393 393 495 502 432 

 

 

 

                                                                                                                                                           2.2.8. tabula 

 

 

Studējošo skaits studiju programmās 

Pilna laika studijas (01.01.2012.) 

 

Studiju programmas 

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

„Māszinības” 41 723 75 65 94 234 

„Ārstniecība” 41 721 67 62 69 198 

Studējošie kopā 142 127 163 432 

 

 

Studējošo skaita sadalījums % pa studiju programmām 2.2.3. attēlā 

 

 

2.2.3. attēls  

Studējošo skaita sadalījums pa studiju programmām   
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Studējošo sadalījums pa studiju gadiem parādīts 2.2.4. attēlā. Visvairāk studējošo  ir 3. studiju gadā.  

 

 

2.2.4. attēls  

Studējošo skaita sadalījums pa studiju gadiem  

 

2.2.5. attēls 

Studējošo sadalījums pēc dzimuma  

 
 

 

Salīdzinot studentu sadalījumu pēc dzimuma studiju programmās, ,,Ārstniecības’’ 41 721 studiju 

programmā studenti – vīrieši  ir vairāk nekā studiju programmā ,,Māszinības’’ 41 723. 

 

Grādu vai kvalifikāciju ieguvušie  

2.2.9. tabula 

 

 skaits % no kopskaita 

 2011. g. 2012.g. 2011.g 2012. g.  

Māszinības  41 723 57 84 48.31 53,85 

Ārstniecība  41 721 61 72 51.69 46,16 

Kopā 118 156 100 100 
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2.3. RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžā īstenotie projekti 2012. gadā 

 

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

koordinators 

Projekta līguma 

termiņš 

Apgūtais 

finansējums 

(LVL) 

2012.gadā 

Projekta kopējais 

finansējums 

(LVL) 

Finansējuma 

avots 

(projekta 

pasūtītājs) 

1. Eiropas Sociālā fonda darbības programma 

„Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 

1.2.1.1.4. apakšaktivitātes „Sākotnējās profesi-

onālās izglītības pievilcības veicināšana” pro-

jekts „„Sākotnējās profesionālās izglītības pie-

vilcības veicināšana” (Vienošanās Nr. 

2009/0001/1DP/1.2.1.1.4/08/IPIA/VIAA/001).  

 

Projekta mērķis ir uzlabot sākot-

nējās profesionālās izglītības 

programmu pievilcību un palieli-

nāt jauniešu īpatsvaru, kas iegūst 

profesionālo izglītību un kvalifi-

kāciju. Projekts stimulē profesi-

onālās izglītības iestāžu izglīto-

jamo sekmes, nodarbību apmeklē-

tību, dalību profesionālās izglītī-

bas iestādes aktivitātēs un pozitī-

vā tēla veidošanā. 

Projekta ietvaros profesionālās 

izglītības iestādes audzēkņiem, 

kuri apgūst māsas palīga kvalifi-

kāciju, ir iespējas ik mēnesi sa-

ņemt mērķstipendiju,  

no 10 – 20 latiem no Eiropas So-

ciālā fonda līdzekļiem. 

I. Sauškina 01.09.2009. –  

31.08.2013. 

24330.58 

t.sk. sti-

pendijas 

22262.50; 

atlīdzība 

2068.08 

25500718.00 ESF, IZM 
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2.4. RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas īstenotā arodizglītības programma „Māszinības”, 

kvalifikācija – māsas palīgs 

 

 
Programmas mērķis ir izglītības procesa rezultātā, sagatavot profesionālu veselības aprūpes darbinieku, kurš 

veic pacienta aprūpi komandā māsas vadībā, uzņemoties atbildību atbilstoši kompetences līmeņiem. Uztur savu po-

tenciālo kompetenci, pilnveido savas teorētiskās zināšanas un praktiskās darba iemaņas. 

2009. gadā tika izstrādāta arodizglītības programma Māszinības 32 723 00, kvalifikācija māsas palīgs - Li-

cence P – 1596 izdota 2010. gada 23. februārī. Akreditācijas lapa: Nr. AP 0523 izsniegšanas datums 2010. gada 18. 

maijā, akreditācijas termiņš 2015. gada 3. decembrim. 

Arodizglītības programma Māszinības 35a 723 00, kvalifikācija – māsas palīgs, Licence Nr. P – 1595, izdo-

ta 2010. gada 23. februārī, akreditācijas lapa Nr. AP 0522, izdota 2010. gada 18. maijā, akreditācijas termiņš 2013. 

gada 27. februārim. 

Mācību programmas struktūra 

 

2.4.1. tabula 

Izglītības  

tematiskās grupas 
2010. gads 2011. gads 2012. gads 

Veselības aprūpe un  

sociālā labklājība 
2 2 2 

 

Iesniegumu skaits arodizglītības programmā 

 

2.4.2. tabula 

Mācību 

programma 
2010. gads 2011. gads 2012. gads 

Māszinības 35a 723 00 117 115 123 

Māszinības 32 723 00 63 55 52 

 

Reflektantu konkurss 

 

2.4.3. tabula 

Mācību 

programma 
2010. gads 2011. gads 2012. gads 

Māszinības 35a 723 00 1.9 1.07 1.07 

Māszinības 32 723 00 0.9 1.2 0.9 

 

 

Uzņemto izglītojamo kopskaits 2012./2013. mg. 

 

2.4.4. tabula 

 Skaits % 

Arodizglītības programma 

„Māszinības” 35a 723 00 
103 100 

Arodizglītības programma 

„Māszinības” 32 723 00 
46 100 
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Izglītojamo skaits arodizglītības programmā uz 01.01.2013. 

 

2.4.5. tabula 

Izglītības programmas  

nosaukums 

I m.g. 

Māszinības 35a 723 00, 32 723 00 134 

 

Kvalifikāciju ieguvušie 2011./2012.m.g. 

 

2.4.6. tabula 

 

Izglītības programmas  

nosaukums 

Mācības 

uzsākuši 

Mācību laikā 

atskaitītie 

Kvalifikāciju 

ieguvušie 

Māszinības 35a 723 00 107 21 86 

Māszinības 32 723 00 43 3 40 

 

 

Izglītošanas atskaitīšanas iemesli: 

Izvērtējot izglītojamo atskaitīšanas iemeslus 2011./2012. mācību gadā, galvenokārt, tie ir saistīti ar ģimenes 

apstākļiem, dzīves vietas maiņu un mācību kavējumu dēļ, šie iemesli veido vienādu skaitu atskaitīto izglītojamo. 

 

Centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu rezultāti 2011./2012.m.g.:  

 

2.4.7. tabula 

 

Iegūtais 

vērtējums 

4 balles 

un 

zemāk 

5 balles 6 balles 7 balles 8 balles 9 balles 
10 

balles 

Eksaminējamo 

skaits 
- - 1 6 47 64 8 

 

Centralizētā profesionālā kvalifikācijas eksāmena rezultātus var secināt, ka izglītojamo zināšanas ir ļoti 

labas.  Kvalifikācijas eksāmenu komisijā piedalās pieaicinātie darba devēji. 

Izglītojamo vecuma grupas: 

Arodizglītības programmās izglītojamie galvenokārt ir vecāki par 25 gadiem. Šī tendence ir nemainīga jau 

vairākus gadus. 

Sadalījums pēc dzimuma: 

Pārsvarā Māsas palīga arodizglītības programmas apguvi izvēlas sievietes.  Savukārt, 2012./2013. mācību 

gadā studijas ir uzsākuši trīspadsmit vīrieši, kas ir salīdzinoši vairāk nekā iepriekšējos gados. 

Sadarbība: 

Mācību praktisko nodarbību un kvalifikācijas prakses veiksmīgai norisei ir izveidojusies ļoti laba sadarbība 

ar daudzām veselības aprūpes iestādēm, piemēram: „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, VSIA „P. 

Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”, VSIA ”Bērnu klīniskā universitātes slimnīca”, RSAC „Gaiļezers”, 

Psihoneiroloģisko klīniku „Strenči”, „Ģintermuiža”, „Jēkabpils rajona centrālā slimnīca”, „Rēzeknes slimnīca”, 

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”, rsac “Mežciems” VNRC “Vaivari”. 
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Sadarbība ar Eiropas sociālo fondu: 

No 2009. gada ir uzsākta sadarbības projekta Eiropas Sociālā Fonda darbības programmas „Cilvēkresursi 

un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.1.1.4. apakšaktivitātes  „Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības 

veicināšana” projekta „Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana” (Vienošanās Nr. 

2009/0001/1DP/1.2.1.1.4./08/IPIA/VIAA/001) īstenošana. Līdzdalība projektā izglītojamajiem dod iespēju mācību 

laikā saņemt ESF stipendiju. 

Projekta mērķis ir uzlabot sākotnējās profesionālās izglītības programmu pievilcību sabiedrībā, lai 

palielinātu studējošo īpatsvaru, kas iegūst profesionālo izglītību un kvalifikāciju. 

Projekts stimulē profesionālās izglītības iestāžu izglītojamo sekmes, nodarbību apmeklētību, dalību 

profesionālās izglītības iestādes aktivitātēs un pozitīvā tēla veidošanā. 

Projekta ietvaros profesionālās izglītības iestādes audzēkņiem, kas apgūst māsas palīga kvalifikāciju, ik 

mēnesi ir iespējas saņemt mērķstipendiju no 10 – 20 latiem 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. 

Arodizglītības programmu izglītojamajiem saņem valsts piešķirto stipendiju vidēji 10 LVL ik mēnesi. 

Aktivitātes: 

2012. gadā notikušas piecas metodiskās padomes sēdes, kuru laikā apspriesti aktuālie jautājumi saistībā ar 

mācību procesu. Dalība IZM Valsts Izglītības Satura centra vadītajā darba grupā kvalifikācijai – māsas palīgs. Dar-

ba grupā tiek risināti jautājumi saistībā ar centralizēto profesionālo kvalifikācijas eksāmenu. Veiktas informatīvas 

sanāksmes pedagogiem par jaunumiem pacientu aprūpē. Veikta izglītojamo profesionālā orientācija apmeklējot 

izglītības un veselības aprūpes iestādes dažādos Latvijas reģionos. Piedalīšanās izstādē „Skola 2012”. Izstādes ietva-

ros notika konkurss “Jaunais profesionālis 2012” koledžas izglītojamajiem bija iespēja demonstrēt praktiskās 

iemaņas profesijā. Izstādes dalībnieki un apmeklētāji aktīvi un ieinteresēti līdzdarbojās. 

2012. gada novembrī arodizglītības programas izglītojamie piedalījās konkursā “Profs 2012”. 

Pieredzes apmaiņā koledžas pedagogi bija devušies uz Tartu veselības aprūpes koledžu. Brauciena mērķis 

iepazīties ar darba organizāciju profesionālājās programmās, īpaši izglītības programmu Auklis. 

Tiek uzsākta programmas “Auklis” izstrādē RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžā. 

Tiek veidots pašvērtējuma ziņojums arodizglītības programmā “Māszinības”35ª 723 00, kvalifikācija – 

Māsas palīgs. 

Plānotās aktivitātes:  

Organizēt metodiskās padomes sēdes. Aktīvāka izglītojamo iesaistīšana Latvijas Sarkanā Krusta 

organizācijā. Turpināt profesionālo orientāciju Latvijas novados. Piedalīties izglītības izstādē „Skola 2013”. 

Piedalīties profesionālo kompetenču paaugstināšanā „veselības un sociālās aprūpes” jomas” paraugdemonstrējumos 

izstādes „Skola 2013” ietvaros.  

Uzsākt profesionālās vidējās izglītības programas “Auklis”realizāciju. 

 

Tālākizglītība:  
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 Veicināta pedagogu profesionālā pilnveide piedaloties Izglītības un zinātnes ministrijas organizētājās 

sanāksmēs un konferencēs 

Valsts izglītības informācijas sistēma: 

Lai radītu tiesisko regulējumu Valsts izglītības informācijas sistēmas (VIIS) darbības nodrošināšanai, kā arī 

nostiprinātu VIIS kā centrālo informācijas sistēmu izglītībā, apvienojot vienkopus visus izglītības jomas reģistrus, 

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) izstrādājusi Ministru kabineta (MK) noteikumu projektu „Valsts izglītības 

informācijas sistēmas saturs, uzturēšanas un aktualizācijas kārtība”.  

Noteikumi visām izglītības procesā iesaistītajām personām ļauj iegūt ticamu, drošu un operatīvu 

informāciju par izglītības procesu, nodrošinās ar informāciju izglītības politikas veidotājus, ļaus novērtēt realizētās 

politikas ietekmi, kā arī sniegs citu informāciju, kas nepieciešama izglītības jomā. Svarīgi, ka tiks nodrošināta 

automātiska informācijas apmaiņa starp VIIS un citām valsts un pašvaldību iestādēm, tādējādi samazinot 

administratīvo procedūru skaitu un ilgumu valsts pārvaldē. Valsts izglītības informācijas sistēma arodizglītības 

programmā tiek lietota jau no 2010. gada 1. septembra.   

 
 

2.5. Publikācijas un izdevējdarbība 

 
 

2011.gadā akadēmiskā personāla publikāciju skaits ir 23, bet 35 docētāji ir piedalījušies ar referātiem 

starptautiskajās konferencēs.  Salīdzinot publikāciju skaitu pa nozaru grupām visvairāk publikāciju tāpat kā  2010. 

gadā  ir medicīnā, tai skaitā māszinībās.  

 

Akadēmiskā personāla publikācijas 2011. gadā 

2.6.1. tabula 

Zinātņu  

nozare 

Zin. 

raksti 

recenz

ē-

jamos 

izdev. 

Zin. 

raksti 

citos 

zin. 

izdev. 

Konf

erenč

u 

tēzes 

Mono 

grāfija

s 

Mācī

bu 

izdev

. 

Meto

-

diski

e 

izdev

. 

Popu 

lārzi

n 

raksti 

Elekt

r 

publi

k 

Tulk

ojum

i 

Kopā Starpt. zin. 

konferencē

s  

nolasīti, 

nepublicēti 

referāti 

Medicīna, 

farmācija 
3 2 10 - - 1 - - - 16 29 

Pedagoģijap

siholoģija 
2 2 2 - - 1 - - - 7 6 

Kopā: 5 4 12 - - 2 - - - 23 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6. RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas Operatīvā vienība 
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RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžā 2008.gadā izveidota Latvijas Sarkanā Krusta Operatīvā 

vienība, kurā darbojas Koledžas studenti. Operatīvās vienības vadītāja ir studiju programmas 

„Ārstniecība” III studiju gada studente Santa Ādamsone. 2012.gadā veikta jauno Operatīvās vienības 

dalībnieku atlase un uzsākta to apmācību programma, īstenojot ne tikai obligāto mācību plānu, bet 

organizējot arī papildu seminārus pieaicinātu vieslektoru vadībā.   

2012.gada rudenī Operatīvā vienība piedalījās aizraujošās meklēšanas un glābšanas apmācībās, 

izspēlējot reālajai dzīvei pielāgotas situācijas. Apmācības vadīja pieredzējis glābšanas un meklēšanas 

instruktors Kaspars Eināts. Tāpat Operatīvā vienība pārstāvēja Koledžu vislatvijas Operatīvo vienību 

sacensībās Mangaļsalā, kur jaunieši apliecināja savas spējas un apgūtās zināšanas. 

Koledžas Operatīvā vienība cieši sadarbojas ar Studentu pašpārvaldi, kas rūpējas par vienības 

aktīvu darbību un atpazīstamību, Koledžas sabiedrisko attiecību speciālisti, kā arī organizāciju „Latvijas 

Sarkanais Krusts”.  

 

2.7. Stipendijas 

 
 

2.7.1. Minimālās un vienreizējās stipendijas 

 

RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas studentiem ir iespēja saņemt valsts garantētās minimālās un vien-

reizējās stipendijas atbilstīgi RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas stipendiju piešķiršanas nolikumam. 

 

 

2.7.2. Erasmus stipendijas 

Erasmus stipendija tiek veidota no 2 finansējuma avotiem – Eiropas Kopienas piešķirtie līdzekļi, kas tiek 

ieskaitīti EUR valūtā, un Latvijas Republikas līdzfinansējums.  

 

2.8.  Informācijas centrs Latvijas veselības aprūpes speciālistiem 

2.8.1. Informācijas centra misija, mērķi un darbības raksturojums 

 

Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledžas (turpmāk tekstā SKMK) bibliotēku ar 

2011. gada 19. aprīļa RSU Senāta lēmumu (Nr.1-2/19.04.11) 2011. gada 1. jūnijā pievienoja RSU bibliotēkai. Senā-

ta lēmums noteica: „pēc pievienošanas nodrošināt optimālu bibliotēkas resursu pieejamību gan RSU, gan SKMK”. 

2011. gada 17. maija RSU Senāta sēdē tika apstiprināts RSU Bibliotēkas atjaunotais nolikums (prot. Nr.1-

2/17.05.11.), kur punkts 3.3.6.1. noteica RSU bibliotēkas organizatoriskai vienībai Informācijas centram Latvijas 

veselības aprūpes speciālistiem (turpmāk tekstā – ICLVAS)  J.Asara ielā 5: „nodrošināt RSU finansiālo iespēju ro-

bežās ar literatūru, informācijas resursiem un pakalpojumiem ikvienu centra lietotāju, kā arī RSU aģentūras „RSU 

Sarkanā Krusta medicīnas koledža” akadēmisko personālu un studējošos, pildot arī koledžas bibliotēkas funkcijas”. 

Līdz ar to jaunās struktūras – ICLVAS mērķi un uzdevumi ir RSU bibliotēkas kopējie mērķi un uzdevumi. 
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Bibliotēka veic šādus pamatuzdevumus: 

 nodrošina universitātes (t.sk. arī RSU koledžu) mācību un pētniecisko darbu ar atbilstošiem informā-

cijas avotiem; 

 izmanto bibliotēkas lietotāju apkalpošanas procesā, paralēli RSU bibliotēkas resursiem, arī nepiecie-

šamos informācijas avotus no citām Latvijas un ārvalstu bibliotēkām vai dokumentu piegādes cen-

triem ar Starpbibliotēku (SBA) vai Starptautiskā starpbibliotēku bibliotēku abonementa (SSBA) palī-

dzību; 

 vada bibliotēkas lietotāju (t.sk. Latvijas veselības aprūpes speciālistu) apmācību darbam ar elektro-

niskajiem informācijas resursiem; 

 nepārtraukti paaugstina bibliotēkas speciālistu kvalifikāciju, apgūstot labāko Latvijas un ārvalstu bib-

liotēku pieredzi, piedaloties pieredzes apmaiņas braucienos, semināros, kursos; 

 stiprina un attīsta atgriezenisko saiti ar bibliotēkas lietotājiem, veicot regulāras aptaujas par dažādu 

pakalpojumu kvalitāti; 

 aktīvi popularizē bibliotēkas resursus un pakalpojumus. 

 

2.9. Pārskats par RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas revīzijas komisiju 

 

2011. gadā revīziju plānā bija iekļautas 2 revīzijas, kas notika atbilstoši plānam. 

Veicot revīzijas, konstatēts, ka: 

1. Koledža ievēro iekšējo normatīvo aktu saskaņošanas un apstiprināšanas procedūru, pamatojoties 

uz MK noteikumu Nr. 534 prasībām. 

2. Studiju darbība, t. sk. studiju prakses norise, studentu zināšanu novērtēšana, mācību līdzekļu un 

tehnoloģiju nodrošinājums studiju programmā „Māszinības” 41 723 organizēts saskaņā ar RSU 

Sarkanā Krusta  medicīnas koledžas Nolikumu, RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas darba 

plānu un IZM normatīvajiem aktiem, kā arī ievērojot darba drošības noteikumus.  

3. Sabiedrisko attiecību darbs balstās uz sadarbību ar institūcijām Latvijā un ārvalstīs, kā arī ar 

RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas studentiem un docētājiem. 

Revīzijas komisijas rezultāti tiek atspoguļoti atsevišķos ziņojumos, kuros dots novērtējums, apkopotas 

atklātās neatbilstības un sniegti ieteikumi darbības pilnveidošanai. Revīzijas komisija par savu darbību sniedz 

atskaiti RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas Padomei vienu reizi gadā. 

Koledžas iekšējie normatīvie akti atbilst Augstskolu likumam, MK 2001. gada 20. marta noteikumiem Nr. 

141 ,,Noteikumi par pirmā līmeņa profesionālās izglītības valsts standartu’’, MK 2004. gada 16. novembra 

noteikumiem Nr. 932 ,,Studiju uzsākšanas kārtība vēlākos studiju posmos’’ 

 

 

3. Budžeta informācija 
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3.1. RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas budžeta izpilde 

 

 
RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas budžetā 2012.gada budžeta izpilde ieņēmumu daļā  bija  

1 020 126.77 Ls un izdevumu daļā 1 195 656.16 Ls 

 

3.1.1.Budžeta ieņēmumu struktūra: 

 
 Dotācija 

augstākai 

izglītībai 

Dotācija 
profesionālaja

i izglītībai 

Pašu 
ieņēmumi no 

maksas pa-

kalpojumiem 

Saņemtie 
transferi no 

RSU  

Ilgtermiņa 
aizņēmums 

no RSU 

ES Struktūr 
fondi 

ES finansētais 
projekts 

mūžizglītībai 

Vides 
minestrijas 

projekts KPFI 

 
 

Kopā 

2009. 863 366.00 173 732.00 211 942.00   15 770.77   1 264 810. 77 

2010. 677 530.00 76  351.00 217 100.04   289 692.23 10 956.52 6 627.85 1 278 257.64 

2011. 677 530.00 76  351.00 289 410,94 37 273.39  219 074.30 15 243.46 147 944.64 1 462 827.73 

2012. 677 530.00 76  351.00 147 677.54 25 963.00 49 602.00 24 564.00 18 439.23 00.00 1 020 126.77 

 

 

             

                    
 
3.1.1. attēls Budžeta ieņēmumu struktūra pa gadiem 
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3.1.2. attēls  

 

RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas pašu ieņēmumi veidojāss no: 

1 koledžas telpu izīrēšanas; 

2 ieņēmumiem par dienesta viesnīcas pakalpojumiem; 

3 ieņemumiem par izglītības pakalpojumiem; 

4 dažādi ieņēmumi par sniegtajiem pakalpojumiem. 

 

  

Ieņēmumi no 

viesnīcas 

pakalpojumiem 

Ieņēmumi par 

telpu nomu un 

komunālajiem 

pakalpojumiem 

 

 

 

 

 

Ieņēmumi 

par 

izglītības 

pakalpojumi

em 

Citi maksas 

pakalpojumi Kopā 

Procen

tuāli 

pret 

kopēji

em 

ieņēm

umiem 

Kopējie 

ieņēmumi 

2009. 112 983.00 89 469.00  9 490.00 211 942.00 16.76 1 264 810.77 

2010. 90 694.00 111 405.00  15 001.00 217 100.00 16.98 1 278 257.64 

2011. 122 364.89 78 585.35  88 460.71 289 410.95 19.78 1 462 827.73 

2012. 78 325.00 46 857.00 9 998.00 12 497.54 147 677.54 15.20 971 740.19 
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3.1.3. attēls Pašu ieņēmumu īpatsvars 

 

2012.gadā pašu ieņēmumu īpatsvars kopējā ieņēmumu struktūrā ir 15.20 % un tas ir par 4.58% mazāk kā 

2011.gadā. 2012.gadā telpu apsaimniekošana dienesta viesnīcā un koledžas ēkā pārgāja RSU kompetenc’ē, līdz ar 

to samazinājās naudas plūsma pašu ieņēmumu sektorā. 

 

 

 

3.2. Eiropas struktūrfondu finansētie projekti  

 
 

2012. gadā Eiropas Struktūrfondu finansējums tika piešķirts:  

3.2.1. Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšanas programmai  

          Ls 24564 Ls. 

3.2.1.1. Eiropas savienības līdzfinansētais projects Mūžizglītības programmas ERASMUS 

apakšprogrammas ietvaros Ls 18439.23 

3.2.1.2. Vides ministrijas finansējums KPFI projektam iepriekšējā periodā piešķirtie līdzekļi tika atmaksāti 

valsts budžetā, jo projekta realizācija tika pārtraukta. 
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3.3. Izdevumu sadalījums pa izdevumu pamatgrupām un programmām: 

 

 

  

Izdevumi 

augstākās un 

profesionālās  

izglītības 

nodrošināšanai 

Mūžizglītības 

programma 

ERASMUS ES 

strutūrfondi un 

IZM 

līdzfinansējums 

Sākotnējās 

profesionālās 

izglītības 

pievilcības 

veicināšanas 

programmai  

Vides 

Ministrijas 

projekts 

KPFI Kopā 

Atlīdzība 690 905.77   2 068.08   692 973.85 

Komandējumi un 

dienesta braucieni 3 178.08       3 178.08 

Pasta,telefona un 

citi sakaru 

pakalpojumi 4 061.83       4 061.83 

Izdevumi par 

komunālajiem 

pakalopjumiem 82 585.66       82 585.66 

Iestādes 

administratīvie 

izdevumi un ar 

iestādes darbības 

nodrošināšanu 

saistītie izdevumi 15 013.00 2 699.93     17 712.93 

Remondarbi un 

iestāžu 

uzturēšanas pa-

kalpojumi 20 800.63       20 800.63 

Informācijas 

tehnoloģiju 

pakalpojumi 2 358.92       2 358.92 

Īre un noma 4 899.00       4 899.00 

Pārējie iepriekš 

neklasificētie 

pakalpojumi 25 184.16 351.40     25 535.56 



 26 

Biroja preces un 

inventārs 3 197.00       3 197.00 

Degviela 246.00       246.00 

Kārtējā remonta 

un iestāžu 

uzturēšanas 

materiāli 3 544.75       3 544.75 

Mācību līdzekļi 

un materiāli 1 162.05       1 162.05 

Grāmatas un 

periodiskie 

izdevumi 303.07       303.07 

Budžeta iestāžu 

PVN maksājumi 14 973.28       14 973.28 

Budžeta iestāžu 

citu nodokļu 

maksājumi 37.69       37.69 

Stipendijas 54 924.00 3 308.79 22 262.50   80 495.29 

Dotācijas ES 

līdzgfinansētajiem 

projektiem   10 451.38     10 451.38 

Atgriezta nauda 

valsts budžetā   2 925.65   

154 

572.49 157 498.14 

Datorprogrammas         0.00 

Saimniecības 

pamatlīdzekļi 1 686.54       1 686.54 
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Datortehnika 25 080.44       25 080.44 

Pārējie 

pamatlīdzekļi 435.60       435.60 

Kapitālie 

ieguldījumi ēkas 

renovācijā 42 438.47       42 438.47 

Kopā 997 015.94 19 737.15 24 330.58 

154 

572.49 1 195 656.16 
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3.3.1. attēls  
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4. Koledžas personāls 

 

Koledžas personālu veido: 

 

- akadēmiskais personāls;  

 

- vispārējais personāls.  

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

nā, 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 tajās.  

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

cēties. 

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; 

-  lektori; 

- asistenti. 

4.1.1.Attēls 

Docētājs Līgums

• tarifikācija

• stundu atskaites lapas

• izlīdzinātā maksa

vēlētie: 
docenti 
lektori 

asistenti

• tarifikācija

• stundu atskaites lapas

• maksa pēc nostrādātā

ar darba 
līgumu: 

viesdocenti
vieslektori 

viesasistenti

• tarifikācija

• stundu atskaites lapas

• pieņemšanas 
nodošanas akts

• maksa pēc nostrādātā

ar uzņēmuma 
līgumu: 

viesdocenti
vieslektori 

viesasistenti

Personāla daļa (III posms)
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Slodzes 2012./2013.st.gadā (uz 31.12.2012.) 

 

Nr.p.k. Amats Algas likme Slodze 

% no kopējā slodžu 

skaita Alga 

1. docents 705 13,32 25,0 9390,6 

2. lektors 423 12,76 24,0 5397,48 

3. asistents 338 0,57 1,1 192,66 

4. viesprofesors 705 0,37 0,7 260,85 

5. viesdocents 705 1,44 2,7 1015,2 

6. vieslektors 423 10,42 19,6 4407,66 

7. viesasistents 338 9,38 17,6 3170,44 

8. Vakance* 488,67 5 9,4 2443,35 

   53,26 100 26278,24 

 *provizoriski     

 

 

 

  

 

 

 

Likmes pēc amatiem kopā 

  

Nr. 

p.k. Amats Algas likme Slodze 

% no kopējā slodžu 

skaita  

1. docents 705 15,13 28,4  

2. lektors 423 23,18 43,5  

3. asistents 338 9,95 18,7  

4. vakance  5 9,4  

   53,26 100  

  

 

Vēlētie docētāji 

 

 

  

Nr. 

p.k. Amats Algas likme Slodze 

% no vēlēto slodžu 

skaita  

1. docents 705 13,32 50,0  

2. lektors 423 12,76 47,9  

3. asistents 338 0,57 2,1  

   26,65 100  

  

 

 

Viesdocētāji 

   

Nr. 

p.k. Amats Algas likme Slodze 

% no viesu slodžu 

skaita  

1. viesprofesors 705 0,37 1,7  

2. viesdocents 705 1,44 6,7  

3. vieslektors 423 10,42 48,2  

4. viesasistents 338 9,38 43,4  

   21,61 100  
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Docētāji kopā 

Nr.p.k. Amats Algas likme Slodze 

% no viesu slodžu 

skaita 

1. vēlētie docētāji 338-705 26,65 50,0 

2. viesdocētāji 338-705 21,61 40,6 

3. vakance 338-705 5 9,4 

   53,26 100 

 

 

  Docētāju skaits 

Nr. 

p.k. Amats Skaits  

1. docents 14  

2. lektors 18  

3. asistents 1  

4. viesprofesors 3  

5. viesdocents 5  

6. vieslektors 34  

7. viesasistents 37  

  112  

 

Koledžas akadēmiskais personāls piedalās studējošo izglītošanā, veic zinātniskos pētījumus, profesionālo 

pilnveidi, lai nodrošinātu tautsaimniecības attīstības vajadzībām atbilstīgu izglītības piedāvājumu, izglītības kvalitā-

tes, zinātnes un pētniecības lomas paaugstināšanu, tās efektivitātes un konkurētspējas nodrošināšanu.  

Docētāju profesionālās pilnveides mērķis ir pilnveidot teorētiskās zināšanas, tās pielietot pedagoģiskajā 

darbībā, zinātnisko pētījumu efektivitātes un konkurētspējas nodrošināšana, integrējot pētījumus vienotā inovatīvās 

darbības vidē. 

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

Akadēmiskais personāls uztur profesionālo kvalifikāciju, apgūst profesionālās pilnveides kursus, ir apguvu-

ši profesionālās pilnveides kursu: ,,Docētāju profesionālās kompetences inovācijām Eiropas Augstākās izglītības 

telpā” un 81% docētāju ir apguvuši tālākizglītības kursu ,,Augstskolas didaktika: mūsdienu teorijas un prakse”, kā 

arī Katastrofu medicīnas centra apmācības kursu „Neatliekamā medicīniskā palīdzība un katastrofu medicīna”. 

Ar 2012. gada 01. novembri stājās spēkā izmaiņas Koledžas docētāju darba apmaksas sistēmā – akadēmis-

kajam personālam līdz katra kalendārā mēneša 26. datumam jāiesniedz Studiju nodaļas vadītājas apstiprinātu stundu 

uzskaites lapu, kas kalpo par pamatu darba algas aprēķinam attiecīgajā mēnesī: 

 Vēlētajam akadēmiskajam personālam darba samaksa tiek organizēta, pamatojoties uz mēneša darba algas 

likmi; 

 viesdocētājiem un blakus darbā strādājošajiem – atbilstoši mēnesī faktiski nostrādātajam stundu skaitam.  
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Vienlaicīgi arī tikai pieņemts lēmums ar viesdocētājiem, kas Koledžā tiek nodarbināti īslaicīgi (studiju prakšu 

vadītāji) turpmāk tiek slēgti Uzņēmuma līgumi, un viņu darbs tiek apmaksāts atbilstoši nostrādātajam stundu skai-

tam. 

 

 

 
4.2. Vispārējais personāls 

 

Koledžas vispārējais personāls ir administratīvais personāls (pedagoģiskie darbinieki) un perso-

nāls, kurš nodrošina atbalsta funkcijas. 

4.2.1.  Koledžas administratīvais personāls ir Direktors, Direktora vietnieks akadēmiskajā un 

pētniecības darbā un struktūrvienību vadītāji.  

4.2.2.  Atbalsta funkciju veicošā personāla uzdevums ir atbalstīt Koledžas pamatfunkciju sek-

mīgas norises nodrošināšanu. Atbalsta funkcijas nosaka saskaņā ar amatu klasifikāciju. 

Atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogam, Koledžā atbalsta funkcijas 

nodrošina amati, kas iekļauti šādās amatu saimēs:  

 2. saime ,,Apgāde” (iepirkšana); 

 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”; 

 38. saime ,,Sekretariāta funkcija”; 

 40. Saime „Starptautiskie sakari”. 
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Kopējais darbinieku skaits Koledžā uz 31.12.2012. bija 192 (skat. tabulu 4.2.1.), Koledžas darbi-

nieku vecuma struktūra atainota tabulā 4.2.2. un attēlā 4.2.2.  

 

 

RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas personāla sastāvs uz 31.12.2012.: 

 4.2.1. tabula 

 

Nr. 

p. k. 

Rādītāja nosaukums 
Pavisam t.sk. sievietes t.sk. sievietes % 

 KOLEDŽAS PERSONĀLS KOPĀ 192 91 92 

1. 
Vēlēts akadēmiskais personāls, t.sk. 

administrācija 
33 26 79 

1.1. docenti 14 11 78 

1.2. lektori 18 16 89 

1.3. asistenti 1 0 0 

2. Viesdocētāji 112 94 84 

3. 
Akadēmiskais personāls ar zinātnisko 

grādu 
13 9 69 

4. Vispārējais personāls 21 19 90 

4.1. Vispārējais personāls pamata darbā 17 14 82 

4.2. Vispārējais personāls blakus darbā 4 3 75 

5. Māsas palīga izglītības programma 26 26 100 

5.1. Vispārējais personāls pamata darbā 2 2 100 

5.2. Vispārējais personāls blakus darbā 0 0 0 

5.3. Pedagogi pamata darbā 3 3 100 

5.4. Pedagogi blakus darbā 21 21 100 

 

4.2. Koledžas personāla vecuma struktūra uz 31.12.2012.  

4.2.2. tabula 

Nr. 

p. k. 
Personāls Darbinieku skaits 

Līdz 30 

gadiem 

31-39 

gadi 

40-49 

gadi 

50-59 

gadi 

60 un  

vairāk ga-

di 

1. 
Vēlēts akadēmis-

kais personāls 
33 0 10 6 9 8 

1.2. Viesdocētāji 112 4 24 38 33 13 

3. 
Vispārējais perso-

nāls 
23 3 8 9 2 1 

 

      4.2.2. attēls  
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4.3. Izmaiņas RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas struktūrvienībās 2012. gadā 

 

2012. gadā ir notikušas izmaiņas RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas vadībā – kopš 

___.04.2012. Koledžas direktors ir Dr. Gastons Neimanis. 

 2012. gada 01. novembrī ir veikta reorganizācija Koledžas studiju procesa administrācijā, kā rezul-

tātā ir izveidoti Jauna struktūrvienība – Studiju nodaļa, un jauni amati: 

 Direktora vietnieks akadēmiskajā un pētniecības darbā; 

 Studiju nodaļas vadītājs; 

 Studiju prakses vadītājs; 

 Praktiskās izglītības metodiķis; 

 Studiju nodaļas biroja vadītājs. 

 

4.3. Arodizglītības (Māsas palīga izglītības) programma 
 

 

Māsas palīga izglītības programmas daļa nodrošina otrā profesionālā kvalifikācijas līmeņa iegūšanu medi-

cīnas nozarē – pacienta aprūpē. Programmas mērķis ir izglītības procesa rezultātā sagatavot aprūpes darbinieku, 

kurš veic pacienta aprūpi, strādājot komandā māsas vadībā un uzņemoties atbildību atbilstoši savas kompetences 

līmenim, kā arī uztur savu profesionālo kompetenci, pilnveidot savas teorētiskās zināšanas un praktiskā darba iema-

ņas. 

Izglītības programmas daļas pamatuzdevumi: 

1.  sagatavot izglītojamos darbam profesijās, kuras nosaka veselības un sociālās aprūpes tematiskās gru-

pas; 

2.  īstenot izglītības procesu, kas veicina izglītojamā personības attīstību un nodrošina iespēju iegūt otrā 

līmeņa profesionālo izglītību, un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izsniegt profesionālās kvalifi-

kācijas apliecību par otro profesionālās kvalifikācijas līmeni; 
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3.   Sniegt iespēju sagatavoties izglītības turpināšanai, papildināšanai, pilnveidošanai. 

                                                                                                         

  Māsas palīga izglītības programmas daļas darbinieku proporcija 2012. gadā 

                                                                                                                           

4.3.1. tabula    

 

Personāls 

 

Pavisam 
t.sk. pamata dar-

bā 
t.sk. blakus darbā 

Personāls kopā 26 5 21 

Pedagogi 24 3 21 

Vispārējais personāls 2 2 0 

 

 

4.3.1. attēls  
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5. Komunikācija ar sabiedrību 
 

5.1. RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas sabiedriskās attiecības 

 

Sabiedrisko attiecību speciālista kompetencē ietilpst Koledžas darbības koordinēšana ārējo un 

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

organizēšana, lietišķo kontaktu dibināšana, publicitātes organizēšana masu medijos, sadarbība ar 

reklāmdevējiem, Koledžas mājas lapas 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. Plaša Koledžas 

sabiedrisko attiecību speciālista darba joma ir starptautisko attiecību plānošana, organizēšana un vadīšana 

Erasmus un Nordplus programmu ietvaros, nodrošinot veiksmīgu gan izbraucošo studentu, docētāju un 

personāla mobilitāti, gan ārzemju kolēģu un studentu uzņemšanu Koledžā.  

 Noris veiksmīga Koledžas sadarbība ar darba devējiem Latvijā – Rīgas Austrumu klīniskās 

universitātes slimnīcu, Rīgas 1.slimnīcu, P.Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcu, Rīgas Dzemdību 

namu, Rīgas 2.slimnīcu -, ar profesionālajām organizācijām – Sabiedrības veselības māsu apvienību, 

Bērnu māsu apvienību, Ķirurģijas māsu apvienību -, kā arī ar augtākās izglītības iestādēm – Rīgas 

Stradiņa Universitāti un citām medicīnas koledžām.  

 

5.1.1. Reprezentatīvie pasākumi un reklāma    

 

Īstenots aktīvs darbs, lai nodrošinātu Koledžas dalību 18. Starptautiskajā izglītības izstādē „Skola – 

2012”, kurā ikviens interesents varēja iegūt visaptverošu informāciju par studiju programmām, studiju un 

prakses iespējām ārvalstīs, uzņemšanas nosacījumiem un Koledžas sabiedrisko darbību.  

RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža, iesaistot Studentu pašpārvaldi, katru gadu piedalās 

dažādos reprezentatīvos pasākumos.  2012.gada sākumā Koledža kopā ar sešām citām Latvijas 

ausgtskolām iesaistījās Baltijas valstīs lielākajā asinsdonoru projekta "Mīlestības Svētki 2012" 

organizēšanā. Tā ietvaros tika piesaistīts 981 asins donors, savukārt Koledžā asinis ziedot ieradās 106 

cilvēki. Koledžas galvenie ieguvumi no projekta realizācijas bija plaša mēroga publicitāte, integrācija un 

sadarbība ar lielākajām Latvijas augstskolām, dažādiem uzņēmumiem un privātpersonām, kā arī Studentu 

pašpārvaldes biedru gūtā pieredze masu pasākumu organizēšanā. Atkārtota sociālā kampaņa, aicinot 

studentus ziedot asinis, norsinājās 2012.gada novembrī, piesaistot vairāk nekā 60 studentu un tādējādi 

palīdzot vairāk nekā 120 nelaimē nonākušiem cilvēkiem.  

Pirmo reizi Koledža tika pārstāvēta arī 2012.gada Nordea Rīgas maratonā, kur trasē kopā devās 

gan studenti, gan pasniedzēji un administrācijas darbinieki. Atkārtoti Koledža pārstāvēta arī Baltijā 

grandiozākajos  mācību gada atklāšanas svētkos „Studentu Paradīze 2012”, kur Koledžas radošajā 

izklaides stendā ar atraktīvām izdarībām tika priecēts ikviens apmeklētājs. Pasākumu „Studentu Paradīze 
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2012” ar savu klātbūtni pagodināja augstskolu un koledžu rektori, kā arī valsts amatpersonas. RSU 

Sarkanā Krusta medicīnas koledžu pārstāvēja un no lielās OPEN Main stage skatuves uzrunu tūkstošiem 

studentu teica direktors Gastons Neimanis. 

  

5.1.1. .attēls. Koledžas stends „Studentu paradīzē 2012” 

 Zīmīgs notikums norisinājās 2012.gada oktobrī, kad RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžā tika 

organizēts sadraudzības vakars ar Latvijas Sarkanā Krusta jaunatnes (LSKJ) nodaļu. Vakara gaitā oficiāli 

tika nodibināta un apstiprināta LSKJ pārstāvniecība Koledžā – LSKJ  RSU Sarkanā Krusta medicīnas 

koledžas nodaļa. Tās darbības prioritātes ir : 

 Operatīvās vienības popularizēšana sabiedrībā; 

 Pirmās palīdzības nodrošināšana un apmācību realizācija; 

 Veselības veicināšanas pasākumu organizēšana skolās un pirmskolas iestādēs. 

Jau pirmajos mēnešos nodaļa apliecināja savu veiksmīgo darbību, dažādos sociālos projektos un 

pasākumos iesaistot vairāk nekā 20 Koledžas studentu.  

    

5.1.2. attēls. Aktivitātes Koledžas LSKJ nodaļas ietvaros        
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Lai uzrunātu potenciālos studentus uzņemšanas laikā, informācija par Koledžu atspoguļota 

sekojošos plašsaziņas līdzekļos:           

Medijs Nosaukums 

Nacionālās avīzes/ikdienas laikraksti  

 Latvijas avīze 

 Lauku avīze 

 Neatkarīgā Rīta Avīze 

krievu valodā   

 Svoja Gazeta 

Interneta/sociālie portāli/ziņu aģentūras  

 google.lv/ru 

 draugiem.lv 

Televīzija  

 Vidzemes TV 

 LTV 7 

Radio  

 European Hit Radio 

 Radio Skonto Vidzeme 

Katalogi  

 Izglītības ceļvedis 

 Augstākā un profesionālā izglītība Latvijā un 

ārzemēs 

Citi Tematiski izstādēm specializēts laikraksts „Izstāde” 

5.1.1. tabula. Koledžas reklāmas pārklājums masu medijos 2012.gadā 

Tāpat jauno studentu piesaistei rīkotas atvērto durvju un informatīvās dienas Koledžā, kuru laikā 

potenciālajiem studentiem tika sniegta iespēja ne vien informatīvi noskaidrot sev interesējošos jautājumus, 

bet arī klātienē redzēt studiju procesu un  apskatīt mācību kabinetus. 

 Izmantojot sabiedrisko attiecību instrumentus, publikācijas saistībā ar Koledžui atspoguļotas tādos 

interneta portālos, kā jaunatneslietas.lv, studentNet.lv, nra.lv un radionaba.lv.  Tāpat nozīmīgi, ka 

2012.gadā Koledža saziņas veicināšanai savā publiskajā darbībā pievienojusi tādus instrumentus, kā 

sociālie portāli facebook.com un twitter.com, ar kuru starpniecību ik dienas noris aktīva un mērķtiecīga 

komunikācija ar mērķgrupām.  

Ar Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) finansējuma mobilitātes organizēšanai 

Mūžizglītības programmas Erasmus ietvaros palīdzību, izgatavoti prezentācijas materiāli –informatīvie 

bukleti gan latviešu, gan angļu valodā, skrejlapas, rakstāmpiederumi u.c. aksesuāri.  
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5.1.2. Starptautiskā sadarbība 

 

Studējošo un docētāju mobilitāte 

 

RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžā organizētas Erasmus programmas aktivitātes, īstenojot 

sekojošas studējošo, docētāju un personāla mobilitātes 2011./2012.akadēmiskajā gadā:  

 

Mobilitātes valsts Uzņemošā institūcija Mobilitātes veids Mobilitātes 

dalībnieku 

skaits 
Polija Panstwowa Wyzsza Szkola Zadowowa 

im.Prezydenta Stanislawa 

Wojciechowskikego w Kaliszu 

Studentu 

mobilitāte-prakse 

6 

Lietuva Klaipedos universitetas Studentu 

mobilitāte-prakse 

1 

Igaunija Tartu Tervishoiu Kõrgkooli Studentu 

mobilitāte-prakse 

4 

Igaunija Tartu Tervishoiu Kõrgkooli Docētāju mobilitāte 2 

Lietuva Klaipedos universitetas Docētāju mobilitāte 2 

Itālija University of Catania Personāla 

mobilitāte 

1 

Vācija Falk Foundation e.V. Personāla 

mobilitāte 

1 

Rumānija Babes-Bolyai University Personāla 

mobilitāte 

2 

Igaunija Tartu Tervishoiu Kõrgkooli Personāla 

mobilitāte 

1 

 

 5.1.2.1.tabula. Erasmus programmas mobilitātes 2011./2012.akadēmiskajā gadā 

 

Erasmus programmas studentu mobilitātes aktivitātēs 2011./2012.akadēmiskajā gadā piedalījās 

studiju programmas „Māszinības” (41723) II un III studiju gada studentes, kā arī pirmo reizi studiju 

programmas „Ārstniecība” (41721) II studiju gada studentes.  

 2011./2012.gadā Koledža spērusi nozīmīgu soli starptautisko sakaru paplašināšanā, noslēdzot 

sadarbības līgumus ar četrām jaunām partneraugstskolām Turcijā, Beļgijā un Grieķijā. Pirmo reizi 

organizēta arī iebraucošo Erasmus studentu mobilitāte, uzņemot trīs mēnešu praksē studentus no Firat 

University, Turcijā. 2012.gadā vairakkārt organizētas arī partneraugstskolu docētāju un personāla vizītes 

Rīgā, uzņemot viesus no Firat University un Karaman Mehmetbey University.  

RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža 2012.gadā aktīvi līdzdarbojās arī Ziemeļvalstu sadarbības 

programmā „Nordplus”, sniedzot iespēju studiju programmas „Ārstniecība” II studiju gada studentēm, 

pieredzes apmaiņas nolūkos, viesoties Kymenlaakso University of Applied Sciences, Somijā. Tāpat, 

turpinot sadarbību, uzņemti seši Somijas augstskolas Laurea University of Applied Sciences studenti 

ķirurģijas praksē Rīgā. 
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5.1.3. Iekšējās komunikācijas pasākumi 

 

2012.gada oktobrī sadarbībā ar Koledžas Studentu pašpārvaldi norisinājās studentu Sadraudzības 

vakars/Iesvētības „Reiz Meksikā”, lai I studiju gada studentiem sniegtu iespēju tuvāk iepazīties gan savā 

starpā, gan ar vecāko studiju gadu studentiem. Pirmo reizi Koledža tika pārstāvēta arī 2012.gada Nordea 

Rīgas maratonā, kur trasē kopā devās gan studenti, gan pasniedzēji un administrācijas darbinieki. Tāpat 

Studentu pašpārvalde kopā ar Koledžas administrācijas pārstāvjiem izrādīja godu Latvijas Valstij un 

savstarpējo saliedētību, dodoties kopīgā Lāpu gājienā 2012.gada 11.novembrī. Koledžas darbinieki un 

studenti piedalījās arī Rīgas Stradiņa universitātes rīkotās aktivitātēs – Jāņu ielīgošanā, rudens ekskursijā 

un sporta spēlēs.  

2012.gada nogalē norisinājās RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas darbinieku Ziemassvētku 

pasākums. Jau vairākas nedēļas pirms tā, darbinieki pārsteidza un iepriecināja viens otru, īstenojot 

„Slepeno rūķu” akciju. Ziemassvētku pasākuma programmā tika iekļautas gan atraktīvas spēles, gan 

radošās darbnīcas, kā arī pirmo reizi – darbinieku apbalvošana dažādās nominācijās.  

 

       
 

5.1.3.1. attēls. Koledžas iekšējās komunikācijas pasākumi. 

     

 

5.2. Sadarbība ar Koledžas arodorganizāciju 

 

RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas arodorganizācija ir Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbi-

nieku arodbiedrības (LVSADA) dalīborganizācija, juridiska persona pēc reģistrēšanās LVSADA Statūtu noteiktā 

kārtībā un reģistrācijas apliecības saņemšanas, tā ir brīvprātīga un demokrātiska sabiedriska organizācija, kas pauž, 

pārstāv un aizstāv biedru darba, ekonomiskās un sociālās tiesības un intereses saskaņā ar likumu ,,Par arodbiedrī-

bām”, citiem saistošiem normatīvajiem aktiem un LVSADA Statūtiem, ievēro principus un normas, kas noteiktas 

Vispārējā cilvēktiesību deklarācijā, Starptautiskās darba organizācijas konvencijās un citos starptautiskos dokumen-

tos. Koledžas arodorganizācijas darbības principi ir pašpārvalde, demokrātija un atklātums. 

LVSADA ir brīvprātīga, neatkarīga un demokrātiska sabiedriska organizācija, kura darbojas, ievērojot LR 

Satversmi, likumus un savus Statūtus.  Attiecības ar valsts pārvaldes institūcijām, sabiedriskām organizācijām un 

politiskām partijām veidojam uz savstarpējās cieņas, līdztiesīgas partnerības pamatiem un savstarpējiem līgumiem. 
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LVSADA ir Latvijas Medicīnas darbinieku arodbiedrības saistību un tiesību pārmantotāja, ir viena no vado-

šākajām medicīnas un sociālo darbinieku pārstāvēm arodbiedrībām Latvijā. LVSADA ir izveidota 1990.gada 

12.maijā, tā ir lielākā un ietekmīgākā veselības un sociālās aprūpes nozarē kopš 1990.gada: ārsti, citas ārstniecības 

personas ar augstāko un vidējo medicīnisko izglītību, docētāji, studenti, pārējie veselības aprūpes un izglītības iestā-

dēs strādājošie darbinieki – kopā vairāk nekā 12000. LVSADA ir 95 arodorganizācijas visā Latvijas teritorijā.  

LVSADA starptautiskās sadarbības partneri ir Eiropas Sabiedrisko pakalpojumu arodbiedrību federācijas 

(EPSU) un Pasaules Sabiedrisko pakalpojumu arodbiedrību internacionāle (PSI). 

LVSADA ,,Arodbiedrības vārds” ir informatīva avīze arodbiedrības biedriem, kas tiek izdota 4 reizes gadā. 

Tai ir informatīvi izglītojošs raksturs par aktualitātēm veselības un sociālās aprūpes jomā.  

LVSADA pamatmērķis ir apvienot arodbiedrības biedrus kopīgai rīcībai, lai aizstāvētu, pārstāvētu un paus-

tu savas ekonomiskās, sociālās un profesionālās (arodu) tiesības un intereses. 

          Noslēdzot 2012. gadu Koledžas arodorganizācijā bija 26 biedri no Koledžā pamatdarbā strādājošā akadēmis-

kā un vispārējā personāla skaita. Gada noņemti no uzskaites 16 biedri. 

Turpina īstenoties Koledžas arodorganizācijas un Koledžas direktora noslēgtais Darba Koplīgums, kas Ko-

ledžas darbiniekiem deva virkni papildu garantijas: apmaksātus mācību atvaļinājumus, veselībai drošus darba ap-

stākļus un sociālās garantijas. 

Daļa no arodbiedrības biedru naudas tiek novirzīta materiālajai palīdzībai arodorganizācijas biedriem. 

LVSADA līmenī sarunas, konsultēšanās un savstarpēja informēšana ar sociālajiem partneriem atskaites pe-

riodā noritēja regulāri visos līmeņos. Attiecības ar valsts pārvaldes institūcijām, sabiedriskām organizācijām un po-

litiskām partijām tiek veidotas uz savstarpējās cieņas un līdztiesīgas partnerības pamatiem.  

 

Vidējā arodbiedrību biedru proporcija (no pamatdarbā strādājošo skaita): 

                                                       5.3.1. tabula 

Strādājošo skaits pamatdarbā 40 

Arodbiedrības biedru skaits 26 
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6. Plāni nākamajam gadam 

 
 

6.1. Nākamā gada prioritātes 

 
 

  2013. gadā RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžai ir noteiktas šādas prioritātes: 

1. Veicināt sadarbību ar Rīgas Stradiņa universitāti studiju programmu saskaņošanas modernizācijas jomā, 

ņemot vērā Boloņas procesa nostādnes attiecībā uz studiju rezultātu pieeju studiju programmu veidoša-

nā un akcentējot starpnozaru un pārnozaru studiju programmu attīstību; 

2. Analizēt definētos studiju rezultātus zināšanu, prasmju un iemaņu izteiksmē katrai studiju programmai 

un studiju kursam – izveidot vienotu un sistemātisku studiju rezultātu novērtēšanas sistēmu; 

3. Paplašināt koledžas starptautiskās sadarbības tīklu (projektu darbs, mobilitāte, pieredzes apmaiņa), tur-

pinot iekļauties un darboties vienotā Eiropas pētniecības un augstākās izglītības telpā; 

4. Apzināt, plānot un nodrošināt resursu modernizāciju, pietiekamību un studiju rezultātu ilgtspēju; 

5. Optimizēt Studiju nodaļas kā studentu un docētāju informācijas centra lomu koledžas darbībā kvalitātes 

vadības ietvarstruktūrā; 

6. Izveidot stabilu un ilgtspējīgu koledžas Informācijas sistēmu/datu bāzi; 

7. Aktivizēt un sistematizēt pētnieciskās darbības prioritātes un pamatvirzienus; 

8. Nodrošināt intelektuālā īpašuma pārvaldību un tiesisko aizsardzību. 

 

 


