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Pārskatā izmantoti dati no RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas 2014.gada pārskata, RSU 

Sarkanā Krusta medicīnas koledžas informatīvās sistēmas, atskaitēm LR Centrālās statistikas pārval-

dei, 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 univer-

sitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledža” (turpmāk tekstā – RSU SKMK) ir Universitātes pārrau-

dzībā esoša augstākās izglītības institūcija. 

RSU SKMK darbojas saskaņā ar LR Satversmi, Izglītības likumu, Zinātniskās darbības li-

kumu, Augstskolu likumu un tiem pakārtotiem normatīvajiem aktiem, RSU SKMK Nolikumu un 

Universitāšu starptautiskajām darbības normām. 

      RSU SKMK sākotne ir saistīta ar 1920.gada 21.septembrī dibinātajiem Latvijas Sarkanā 

Krusta žēlsirdīgo māsu kursiem, ko 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 Ve-

selības departamenta māsu skolu pie Rīgas 4.slimnīcas. Ar Veselības aizsardzības ministrijas kolēģi-

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

Pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas, 1992.gada 4.martā Rīgas 4.medicīnas skola atguva no-

saukumu Latvijas Sarkanā Krusta Rīgas medicīnas māsu skola. Saskaņā ar Latvijas Republikas Ve-

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

01.07.2004. tika 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 Republikas 

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 aģen-

tūra – Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledža, kas ir Sarkanā Krusta medicī-

nas koledžas tiesību, saistību, mantas un lietvedības pārņēmēja. Rīgas Stradiņa universitātes aģentū-

ras „Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledža” nolikums apstiprināts RSU Se-

nāta 2010.gada 25.maija sēdē, protokola Nr. 1-2/25.05.10. 

 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=196597
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 atbilstošajās 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, veicinot studējošo personības attīstību, un nodrošināt iespēju 

iegūt pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību un ceturtā līmeņa profesionālo kvali-

fikāciju; 

-  nodrošināt studējošiem 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 

RSUSKMK struktūra no 31.01.2014. 

 

 

Direktore no 02.06.2014.     Ināra Upmale  

Direktora vietniece akadēmiskajā un pētniecības darbā Baiba Apkalna  

Direktora vietnieces akadēmiskajā  

un pētniecības darbā p. i no 03.06.2014.   Linda Venskus 

Koledžas
direktors

Tālākizglītības 
nodaļa

Administratīvā 
nodaļa

Direktora 
vietnieks

Arodizglītības 
nodaļa

Studiju

nodaļa

Koledžas 
padome

RSU
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1. Studiju nodaļa: 

 Studiju nodaļas vadītāja – Liene Veitnere  

 Studiju prakses vadītāja – Ilze Celma 

 Studiju nodaļas biroja vadītāja – Līga Svārupa 

 Studiju nodaļas tehniskā sekretāre – Sarmīte Ališevska-Vuļa 

2. Arodizglītības nodaļa: 

 Arodizglītības nodaļas vadītāja – Sanita Krankale 

 Arodizglītības nodaļas sekretāre – Egita Krankale 

3. Tālākizglītības nodaļa 

4. Administratīvā nodaļa: 

 Personāla vadītāja – Linda Venskus 

 Sabiedrisko attiecību un Starptautiskās  sadarbības vadītāja – Elīna Ose 

 Iepirkumu speciālists / Saimniecības vadītājs – Andis Osvalds Jurjāns 

 Projektu vadītāja – Ramona Krūziņa 

 Projektu vadītāja – Silvija Bruņa 

 Galvenā grāmatvede – Brigita Spravņika 

 Grāmatvede – Vera Skadmane 

 Arhivāre – Edīte Rudzīte 

 Direktores sekretāre – Dana Andersone 

 

 

1.4. Koledžas padome 
 

Koledžas padome ir RSU SKMK personāla koleģiāla vadības institūcija un lēmējinstitūcija. 

Padomi ievēl RSU SKMK personāla sapulcēs un tā darbojas saskaņā ar RSU SKMK nolikumu, Ko-

ledžas padomes darbības nolikumu un Koledžas padomes darba plānu.  

Padomes vēlēšanas organizē RSU SKMK direktors. Tās sastāvā ir 10 locekļi: RSU SKMK 

direktors; RSU SKMK direktora vietnieks akadēmiskajā un pētniecības darbā; 2 RSU SKMK akadē-

miskajos amatos ievēlētās personas; viens vispārējā personāla pārstāvis; 2 RSU SKMK studējošo 

pašpārvaldes pārstāvji; 1 pilnvarots RSU pārstāvis; 2 pilnvaroti darba devēju vai profesionālo orga-

nizāciju pārstāvji.  

Padomes pilnvaru laiks ir trīs gadi. Tās personālsastāvu attiecīgajā ievēlēšanas termiņā (un/vai 

izmaiņas tajā) apstiprina Universitātes rektors.  
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2014.gadā Koledžas padome darbojās šādā sastāvā: 

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

2. Mg. iur. Linda Venskus - RSU SKMK direktora vietnieces p. i. - saskaņā ar ieņemamo amatu 

/ Personāla vadītāja - vispārējā personāla pārstāve; 

3. Docente Dr. Ilze Kozinda, RSU SKMK akadēmiskā personāla pārstāve - Padomes priekšsē-

dētāja; 

4. Docente, Dr. paed. Inga Odiņa - RSU SKMK akadēmiskā personāla pārstāve – Padomes sek-

retāre; 

5. Kintija Krūmiņa - RSU SKMK Studentu pašpārvaldes pārstāve (līdz 17.09.2014.; no 

18.09.2014. Igors Čerņavskis - RSU SKMK Studentu pašpārvaldes pārstāvis); 

6. Reičela Herbsta - RSU SKMK Studentu pašpārvaldes pārstāve; 

7. Dr. med., prof. Inga Millere, RSU Māszinību fakultātes dekāne – RSU Māszinību fakultātes 

domes deleģētā pārstāve (kopš 2014.gada 1.jūlija – RSU Sabiedrības veselības un sociālās 

labklājības fakultātes dekāne un fakultātes domes deleģētā pārstāve); 

8. Dr. Māris Andersons, Medicīnas sabiedrības ,,ARS” valdes priekšsēdētājs – RSU Senāta de-

leģēts darba devēju vai profesionālo organizāciju pārstāvis; 

9. Dita Raiska, Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas galvenā māsa, RSU Senāta deleģēta 

darba devēju pārstāve. 

 

Svarīgākie RSU SKMK iekšējie organizatoriskie dokumenti, ko 2014.gadā izskatījusi un ap-

stiprinājusi Koledžas padome  

 

31.01.2014. 

1. Pieņemts lēmums virzīt akreditācijai RSU SKMK profesionālo vidējās izglītības programmu 

„Mājturība” 35b814 01, kvalifikācija Auklis; 

2. Apstiprināts RSU SKMK stipendiju piešķiršanas nolikums, spēkā no 01.02.2014.  

3. Apstiprināta RSU SKMK struktūras shēma, spēkā no 01.02.2014.  

4. Iesniegts RSU Senātam apstiprināšanai RSU SKMK pakalpojuma cenrādis, spēkā no 

01.02.2014.  

 

27.03.2014. 

1. Apstiprināts RSU SKMK Studentu pašpārvaldes nolikums, spēkā no 28.03.2014. 

2. Apstiprināts RSU SKMK Tālākizglītības nodaļas nolikums, spēkā no 28.03.2014. 
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3. Apstiprināts RSU SKMK Gadagrāmata par 2013.gadu un tiek pilnā apjomā publicēta mājas 

lapā, spēkā no 28.03.2014. 

4. Apstiprināts RSU SKMK studiju īstenošanas plāns 2014./2015.studiju gada studiju pro-

grammā „Ārstniecība”, spēkā no 28.03.2014. 

5. Apstiprināts RSU SKMK studiju īstenošanas plāns 2014./2015.studiju gada studiju pro-

grammā „Māszinības”, spēkā no 28.03.2014. 

6. Apstiprināts RSU SKMK studiju programmas „Ārstniecība” padomes sastāvs, spēkā no 

28.03.2014.: 

- Iveta Norko, docente, 

- Gunta Zirnīte, docente, 

- Ina Mežiņa-Mamajeva, viesdocente, 

- Margarita Puķīte, docente, 

- Gaida Preimane, docente, 

- Igors Ivanovs, docents, 

- Jolanta Līcīte, lektore, 

- Zane Putniņa, lektore, 

- Anita Ābula, studente, 

- Mārtiņš Gulbis, students. 

7. Apstiprināts RSU SKMK studiju programmas „Māszinības” padomes sastāvs, spēkā no 

28.03.2014.: 

- Inga Odiņa, docente, 

- Inga Vikmane, docente, 

- Gunta Zirnīte, docente, 

- Liene Veitnere, lektore, 

- Ināra Upmale, lektore, direktora p.i., 

- Ieva Vidmane, lektore,  

- Una Veseta, docente, 

- Helena Rošāne, studente, 

- Sanita Krūmiņa, studente. 

 

17.06.2014. 

1. Pieņemts lēmums virzīt Docenta vēlēšanām 26.06.2014. abus pretendentus: Ināru Upmali un 

Anželu Stūri, spēkā no 18.06.2014. 
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2. Apstiprināts RSU SKMK Nolikuma par akadēmiskajiem amatiem 5.7. punkts jaunā redakcijā: 

“Ja pretendentu skaits uz vienu vakanci ir lielāks par 2, Koledžas Padomes priekšsēdētājs 

sasauc Padomes sēdi”, spēkā no 18.06.2014. 

 

26.06.2014. 

1. Apstiprināts RSU SKMK padomes sēdes balsu skaitīšanas protokols un docenta amatā ievē-

lēta Ināra Upmale, spēkā no 27.06.2014. 

2. Apstiprināts RSU SKMK revīzijas komisijas ziņojums, spēkā no 27.06.2014. 

3. Apstiprinātas un tiek virzītas licencēšanai RSU SKMK tālākizglītības programmas „Trans-

fuzioloģijas māsa” un „Onkoloģiskās aprūpes māsa”, spēkā no 27.06.2014. 

 

25.09.2014. 

1. Apstiprināts RSU SKMK Padomes darba plāns 2014./2015.st.g., spēkā no 26.09.2014. 

2. Apstiprināts RSU SKMK studiju programmu „Māszinības” un „Ārstniecība” direktoru paš-

vērtējuma ziņojumi, spēkā no 26.09.2014. 

3. Apstiprināti RSU SKMK Uzņemšanas noteikumi 2015./2016.st.g., spēkā no 26.09.2014. 

4. Papildināts RSU SKMK Studentu pašpārvaldes nolikums - ar nozari Ārlietas, spēkā no 

26.09.2014. 

 

27.11.2014. 

1. Apstiprināts studiju virziena Veselības aprūpe pašnovērtējuma ziņojums, spēkā no 

28.11.2014. 

2. Apstiprināts RSU SKMK sniegto maksas pakalpojuma cenrādis. Tiek iesniegts apstiprināša-

nai RSU. Pēc apstiprināšanas RSU SKMK sniegto pakalpojuma cenrādis stājas spēkā 

01.12.2014. 
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2. RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas darbības rezultāti 
 

2.1. Pārskata gada galvenās prioritātes un informācija par to īstenošanu 
 

2014.gadā RSU SKMK 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 izveidi un atjaunošanu; 

3.  attīstīt augstākās izglītības un zinātniskās darbības internacionalizāciju, attīstot starp-

tautisko sadarbību; 

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

iegādājoties jaunus un atjaunojot esošos bibliotēkas resursus, t.sk. iegādājoties elek-

troniskos resursus. 

2.2. Studijas 

 

 RSU SKMK īsteno šādas 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas: 

1. Studiju programma „Ārstniecība” 41 721 

2. Studiju programma „Māszinības” 41 723 

2.2.1. tabula 

Izglītības 

tematiskās  grupas 
2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 

Veselības aprūpe un  

sociālā labklājība 
2 2 2 2 2 

 

Kā redzams 2.2.1. tabulā, RSU SKMK nemainīgi tiek īstenotas divas pirmā līmeņa profesio-

nālās augstākās izglītības studiju programmas studiju virzienā „Veselības aprūpe un sociālā labklā-

jība”. 

2.2.1. attēls 

Pieteikumu skaits studiju programmās, 2010 – 2014 
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2.2.1. attēlā redzams, ka pieteikumu skaits pilna laika studijām RSU SKMK studiju pro-

grammā „Māszinības” 2014.gadā, salīdzinot ar 2013.gadu, ir sarucis par 4 pieteikumiem. 

Savukārt, studiju programmā „Ārstniecība” reflektantu skaits, salīdzinot ar 2013.gadu, ir sa-

rucis  par 65 pieteikumiem. 

 

Imatrikulēto studējošo kopskaits 2014./2015.akadēmiskajā gadā 

 

2014./2015.akadēmiskajā gadā RSU SKMK studijām pirmā līmeņa augstākajās profesionāla-

jās studiju programmās „Māszinības” un „Ārstniecība” tika uzņemti 124 studenti (no tiem 7 par fi-

zisku vai juridisku personu līdzekļiem), kas ir 95,4% no plānotā studējošo skaita. 

 

2.2.2. attēls 

Imatrikulēto studējošo sadalījums pa studiju programmām 

 

 

 

Kā redzams 2.2.2.attēlā, imatrikulēto studējošo sadalījums pa studiju programmām ir se-

kojošs: 49 studējošie jeb 39,5% no visa imatrikulēto kopskaita uzņemti studiju programmā „Ārst-

niecība”, tai skaitā divi studenti šajā studiju programmā uzņemti maksas grupā, savukārt 75 stu-

dējošie jeb 56,5% no visa imatrikulēto kopskaita uzņemti studiju programmā „Māszinības”, tai 

skaitā pieci studenti šajā studiju programmā uzņemti maksas grupā. 

 

 

 

 

 

 

39,5%

56,5%

Ārstniecība Māszinības
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2.2.3.attēls 

Imatrikulēto studējošo skaits pret 2014./2015.akadēmiskajā gadā plānoto 

 

 

 

Kā redzams 2.2.3. attēlā, 2014./2015.akadēmiskajā gadā imatrikulēto studentu skaits ir tuvu 

plānotajam. 49 studējošie uzņemti studiju programmā „Ārstniecība”, kas ir 81,6% (tai skaitā 2 stu-

denti par fizisku vai juridisku personu līdzekļiem) no plānotā imatrikulēto studējošo skaita šajā pro-

grammā. Savukārt 75 studējošie uzņemti studiju programmā „Māszinības”, kas 107,2%  (tai skaitā 5 

studenti par fizisku vai juridisku personu līdzekļiem) no plānotā imatrikulēto studējošo skaita šajā 

programmā.  

 

2.2.2.tabula 

Reflektantu konkurss 2014./2015.akadēmiskajā gadā 

 

Studiju programma Konkursa attiecība 

Ārstniecība 1:1,75 

Māszinības 1:1,84 

 

 

2.2.2. tabulā attēlotais parāda, ka 2014./2015. akadēmiskajā gadā konkursa attiecība uz vienu 

studiju programmas „Ārstniecība” studiju vietu bija 1,75, savukārt, uz vienu studiju programmas 

„Māszinības” studiju vietu – 1,84.  
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2.2.3. tabula 

Studijās uzņemto studentu skaits atkarībā no reflektantu izglītības 

 

Uzņemti  

kopā 

Tajā skaitā 

Ar vispārējo vidējo izglītību Ar vidējo speciālo izglītību 

skaits % skaits % 

124 114 91,9 10 8,06 

 

No kopumā 124 uzņemtajiem studentiem 2014./2015. akadēmiskajā gadā, lielākā daļa, kas ir 

91,9%, ir studenti ar vispārējo vidējo izglītību, savukārt, 8,06% no uzņemtajiem studentiem ir ar vi-

dējo speciālo izglītību.  

 

 

Studējošo skaita izmaiņas programmās „Māszinības” un „Ārstniecība”, 2010. – 2014. 

 

2.2.4. attēls 

Studējošo skaita izmaiņas, 2010. – 2014. 

 

 

 

Kā redzams 2.2.4. attēlā, pašlaik RSU SKMK studējošo skaits ir mazāks nekā 2010., 2011. 

un 2013.gadā, bet nedaudz pieaudzis salīdzinājumā ar 2012.gadu jeb par 9 studentiem vairāk. Līdzī-

gas tendences vērojamas arī, analizējot katru studiju programmu atsevišķi.  
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2.2.4. tabula 

RSU SKMK studējošo skaits studiju programmās „Māszinības” un „Ārstniecība”  

pilna laika studijas (uz 01.01.2015.) 

 

Studiju programmas  

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

„Māszinības” 41 723 75 73 76 224 

„Ārstniecība” 41 721 56 92 69 217 

Studējošie kopā 131 165 145 441 

 

 

2.2.5. attēls  

Studējošo skaita sadalījums pa programmām un studiju gadiem  

 

 

 

Salīdzinot studējošo skaita īpatsvaru pa studiju gadiem, kā tas ir redzams 2.2.5. attēlā, uz 

2015.gada 1.janvāri visvairāk studējošo ir 2.studiju gadā, kopumā veidojot 37,4% no visa studējošo 

kopskaita.  

Attiecīgi studiju programmā „Māszinībās” 2.studiju gadā ir mazākais studentu skaits no vis-

iem trim studiju gadiem (73 studenti), bet  studiju programmā „Ārstniecība” 2.studiju gadā ir vislie-

lākais studentu skaits no visiem trim studiju gadiem (92 studenti) . 

 

2.2.6. attēls  

Studējošo skaita sadalījums pa studiju programmām 

   

 

 

Kā redzams 2.2.6. attēlā, pašlaik vairāk studējošo – 224, ir studiju programmā „Māszinības”, 

sastādot 50,7% no studējošo kopskaita. Savukārt, studiju programmā „Ārstniecība” pašlaik studē 217 
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studenti, veidojot 49,2% no visiem studējošajiem, kas ir par 1,5% mazāk nekā studiju programmā 

„Māszinības”.  

2.2.7. attēls 

Studējošo sadalījums pēc dzimuma 

  

 

 
 

Salīdzinot 2.2.7.attēlā parādīto studentu sadalījumu pēc dzimuma, 2014.gadā 90,7% RSU 

SKMK studējošo ir sievietes, bet vīriešu ir tikai 9,3%. 

 

 

2.2.5. tabula 

Kvalifikāciju ieguvušie  

 

Studiju programma 
skaits % no kopskaita 

2013.g. 2014.g. 2013. g.  2014.g. 

Māszinības  41 723 83 56 57,24 54,9 

Ārstniecība  41 721 62 46 42,76 45,1 

Kopā 145 102 100 100 

  

 Kā redzam 2.2.5.tabulā, salīdzinot ar iepriekšējo akadēmisko gadu, kvalifikāciju ieguvušo 

studentu skaits ir nedaudz samazinājies - Māsas kvalifikāciju ieguvušo skaits samazinājies par 27 

studentiem, kas ir par 2,34% mazāk nekā pagājušajā gadā, bet Ārsta palīga kvalifikāciju ieguvušo 

skaits samazinājies par 16 studentiem.    
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2.3. RSU SKMK īstenotie projekti 2014.gadā 
 

Nr. 

p.k. 

Projekta nosaukums 

un līguma reģistrācijas numurs 
Projekta mērķis 

Vadītājs / 

koordinators 

Projekta lī-

guma 

termiņš 

Apgūtais finansējums 

(EUR) 

2014.gadā 

1. Eiropas Sociālā fonda darbības programma 

„Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinā-

juma 1.2.1.1.4. apakšaktivitātes „Sākotnējās 

profesionālās izglītības pievilcības veicinā-

šana” projekts „„Sākotnējās profesionālās iz-

glītības pievilcības veicināšana” (Vienošanās 

Nr. 

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

Projekta mērķis ir uzlabot sākotnējās profesionālās 

izglītības programmu pievilcību un palielināt jaun-

iešu 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 au-

dzēkņiem, kuri apgūst māsas palīga, aukļa kvalifikā-

ciju, ir iespējas ik mēnesi saņemt mērķstipendiju,  
no 14 – 28 EUR (māsas palīgs), 92 – 114 EUR (auk-

lis) no Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem. 

 

E. Krankale  
01.09.2009. 

–  
31.08.2015. 

29138.00 
 

t.sk. stipendijas 
26198.00;  

 

atlīdzība 2841.00; 
 

preces un pakalpojumi 

99.00 

2. Eiropas Sociālā fonda darbības programma 

„Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinā-

juma 1.2.1.1.3. apakšaktivitātes projekta „Pro-

fesionālās izglītības programmu, pamat-

prasmju un kompetenču apguve izglītības un 

profesionālās karjeras turpināšanai” (Vienoša-

nās Nr. 

2010/0284/1DP/1.2.1.1.3/10/IPIA/VIAA/001). 

Apakšaktivitātes mērķis ir uzlabot sākotnējās profesi-

onālās izglītības programmu īstenošanas kvalitāti, 

tajā skaitā nodrošinot vispārējo pamatprasmju apguvi 

un palielinot līdzdalību vidējās izglītības pakāpē, sek-

mēt ātrāku integrāciju darba tirgū un nodrošināt saba-

lansētu kompetenču un prasmju apguvi profesionālai 

darbībai un izglītības turpināšanai. 

 

 

E. Krankale 
02.09.2013. 

–  
31.08.2015. 

4863.00 
 

3. Eiropas Savienības fondu 2014. - 2020. gada 

plānošanas perioda darbības programmas „Iz-

augsme un nodarbinātība” 7.2.1.specifiskā at-

balsta mērķa „Palielināt nodarbinātībā, izglī-

tībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodar-

binātību un izglītības ieguvi Jauniešu garanti-

jas ietvaros” 2. kārtas projekts 7.2.1.2. „Sākot-

nējās profesionālās izglītības programmu īste-

nošanas garantijas jauniešiem ietvaros”. (Pro-

jekta identifikācijas Nr. 7.2.1.JG2) 

Projekta mērķis ir palielināt nodarbinātībā, izglītībā 

vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un 

izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros. 

 

S. Krankale 

01. 06. 2014. 

– 

30.06.2018.  

9770.00 

 
t.sk. stipendijas 
4270.00; 

 

atlīdzība 5500.00 
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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 profesionālu veselības aprūpes dar-

binieku, kurš veic pacienta aprūpi komandā Māsas vadībā, uzņemoties atbildību atbilstoši savas kompe-

tences līmenim, kā arī pilnveido savas teorētiskās zināšanas un praktiskās darba iemaņas. 

Arodizglītības programmas „Māszinības” (32 723 00 un 35a 723 00), kvalifikācija Māsas palīgs, 

ir izstrādātas 2009.gadā, tās ir licencētas un akreditētas līdz 2015.gada 3.decembrim. 

 

2.3.1.1. tabula 

Mācību programmas struktūra 

 

Izglītības  

tematiskās grupas 
2011.gads 2012.gads 2013.gads 2014.gads 

Veselības aprūpe  

un sociālā labklājība 
2 2 2 2 

 

 

2.4.1.2. tabula 

Iesniegumu skaits arodizglītības programmā 

 

Mācību 

programma 
2011.gads 2012.gads 2013.gads 2014.gads 

Māszinības 35a 723 00 115 123 104 114 

Māszinības 32 723 00 55 52 52 52 

 

 

2.4.1.3. tabula 

Reflektantu konkurss 
 

Mācību 

programma 
2011.gads 2012.gads 2013.gads 2014.gads 

Māszinības 35a 723 00 1.07 1.07 1.0 1.0 

Māszinības 32 723 00 1.2 0.9 1.0 1.0 
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2.4.1.4. tabula 

Uzņemto izglītojamo kopskaits 2014./2015.m.g. 

 

Mācību programma Skaits % 

Arodizglītības programma „Māszinības” 35a 723 00 89 100 

Arodizglītības programma „Māszinības” 32 723 00 45 100 

Profesionālās vidējās izglītības programma “Mājturība” 10 100 

 

 

2.4.1.5. tabula 

Izglītojamo skaits arodizglītības programmā uz 01.01.2015. 
 

Izglītības programmas nosaukums  Skaits 

Arodizglītības programma „Māszinības” 35a 723 00; 32 723 00 136 

Profesionālās vidējās izglītības programma “Mājturība” 9 

 

 
2.4.1.6. tabula 

Kvalifikāciju ieguvušie 2013./2014.m.g. 
 

Izglītības programmas  

nosaukums 

Mācības  

uzsākuši 

Mācību laikā  

atskaitītie 

Kvalifikāciju  

ieguvušie 

Māszinības 35a 723 00 99 10 69 

Māszinības 32 723 00 45 4 58 

 

Izglītojamo atskaitīšanas iemesli: 

Izvērtējot izglītojamo atskaitīšanas iemeslus 2013./2014.mācību gadā, galvenokārt tie ir saistīti 

ar ģimenes apstākļiem, dzīves vietas maiņu, kā arī mācību kavējumiem; visi iepriekšminētie iemesli 

veido proporcionālu atskaitīto izglītojamo skaitu. 

 

2.4.1.7. tabula 

Centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu rezultāti 2013./2014.m.g. 
 

Iegūtais 

vērtējums 

4 balles un 

zemāk 
5 balles 6 balles 7 balles 8 balles 9 balles 10 balles 

Eksaminējamo skaits - - - 8 41 75 6 

  

2.4.1.7. tabula parāda Centralizētā profesionālā kvalifikācijas eksāmena rezultātus, pēc kuras var 

secināt, ka izglītojamo zināšanas ir ļoti labas.  
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Kvalifikācijas eksāmenu komisijā piedalās pieaicinātie darba devēji. 

 

Izglītojamo vecuma grupas: 

Arodizglītības programmās izglītojamie galvenokārt ir vecāki par 25 gadiem. Šī tendence ir ne-

mainīga jau vairākus gadus. 

 

Sadalījums pēc dzimuma: 

Pārsvarā Māsas palīga arodizglītības programmas apguvi izvēlas sievietes. Savukārt, 

2014./2015.mācību gadā izglītības apguvi ir uzsākuši trīspadsmit vīrieši, kas ir salīdzinoši vairāk nekā 

iepriekšējos gados. 

 

Sadarbība: 

Mācību praktisko nodarbību un kvalifikācijas prakses veiksmīgai norisei izglītības programmas 

ietvaros 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”, „Ģin-

termuiža”, „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”, VSIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca”. 

 

Sadarbība ar Eiropas sociālo fondu: 

2009.gadā ir uzsākta sadarbības projekta Eiropas Sociālā Fonda darbības programmas „Cilvēkre-

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

pievilcības veicināšana” projekta „Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana” (Vienoša-

nās 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, da-

lību profesionālās izglītības iestādes aktivitātēs un pozitīvā tēla veidošanā. 

Projekta ietvaros profesionālās izglītības iestādes audzēkņiem, kas apgūst māsas palīga kvalifi-

kāciju, ik mēnesi ir iespējas saņemt mērķstipendiju 10 - 28 EUR (no desmit līdz divdesmit astoņi euro) 

no Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem. 
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Stipendiju piešķir, izvērtējot izglītojamā iepriekšējā mēneša sekmes, mācību procesa apmeklē-

tību, dalību profesionālās izglītības iestādes aktivitātēs ārpus mācību laika, kā arī ieguldījumu profesio-

nālās izglītības un iestādes pozitīvā tēla veidošanā. 

Arodizglītības programmu izglītojamie saņem valsts piešķirto stipendiju vidēji 10 EUR (desmit 

euro) ik mēnesi. 

 

Aktivitātes: 

2014.gadā notikušas piecas metodiskās padomes sēdes, kuru laikā apspriesti aktuāli jautājumi 

saistībā ar mācību procesu.  

IZM Valsts Izglītības Satura centra vadītajā darba grupā kvalifikācijai ‘Māsas palīgs’ tiek risināti 

jautājumi saistībā ar centralizēto profesionālo kvalifikācijas eksāmenu. Tāpat veiktas informatīvas sa-

nāksmes pedagogiem par jaunumiem pacientu aprūpē. Kā arī veikta izglītojamo profesionālā orientācija, 

apmeklējot izglītības un veselības aprūpes iestādes dažādos Latvijas reģionos. Interesenti informēti par 

Arodizglītības programmas „Māszinības” sniegtajām iespējām izstādē „Skola 2014”. Izstādes ietvaros 

notika konkurss „Jaunais profesionālis 2014”, kur Koledžas izglītojamajiem bija iespēja demonstrēt prak-

tiskās iemaņas profesijā, bet izstādes dalībniekiem un apmeklētājiem - aktīvi līdzdarboties. 

 

Plānotās aktivitātes:  

Organizēt metodiskās padomes sēdes. Aktīvāk iesaistīt izglītojamos Latvijas Sarkanā Krusta or-

ganizācijās aktivitātēs. Turpināt profesionālo orientāciju Latvijas novados. Piedalīties izglītības izstādē 

„Skola 2015”.  

 

Tālākizglītība:  

 Veicināta pedagogu profesionālā pilnveide, piedaloties Izglītības un zinātnes ministrijas organi-

zētājās sanāksmēs un konferencēs. 

 

 

2.4.2. Profesionālā vidējās izglītības programma „Mājturība” 

 

Profesionālās vidējās izglītības programma „Mājturība”, kvalifikācija ‘Auklis’ ir licencēta profe-

sionālās vidējās izglītības programma. Absolvējot programmu, tiek izsniegts profesionālās vidējās izglī-

tības diploms, kas atbilst 3.profesionālās kvalifikācijas līmenim. 

Programmas īstenošanas ilgums ir 1,5 gadi. 

Profesionālās vidējās izglītības programma tika izstrādāta, balstoties uz ERASMUS bāzes balstī-

tas pieredzes Tartu veselības aprūpes koledžā, Igaunijā. Pieredze tika gūta 2012.gada rudenī. Tika veikta 

tirgus izpēte Latvijā un apskatītas politiskās nostādnes bērnu labklājības jomā, un RSU SKMK nolēma 
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uzsākt veidot profesionālās vidējās izglītības programmu „Mājturība”, kvalifikācija ‘Auklis’, kas atbilst 

trešajam profesionālās kvalifikācijas līmenim. Programmas realizācija uzsākta ar Eiropas sociālā fonda 

atbalstu, vienošanās numurs 2010/0284/1DP/1.2.1.1.3/10/IPIA/VIAA/001, 02.09.2013. projekts „Profe-

sionālās izglītības programmu, pamatprasmju un kompetenču apguve izglītības un profesionālās karjeras 

turpināšanai”. 

2.4.2.1. tabula 

Uzņemto izglītojamo kopskaits 2014./2015.m.g. 

 

Mācību programma Skaits 

Profesionālās vidējās izglītības programma “Mājturība” 10 

 

 

 

2.4.2.2. tabula 

Izglītojamo skaits arodizglītības programmā uz 01.01.2015. 
 

Izglītības programmas nosaukums  Skaits 

Profesionālās vidējās izglītības programma “Mājturība” 9 

 

 

2.4.1.6. tabula 

Absolventu skaits 2014.g. 
 

Izglītības programmas  

nosaukums 

Mācības  

uzsākuši 

Mācību laikā  

atskaitītie 

Diplomu  

ieguvušie 

Profesionālās vidējās izglītības 

programma “Mājturība” 
11 6 5 
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2.5. Publikācijas un izdevējdarbība 

 

2014.gadā akadēmiskā personāla publikāciju skaits ir 8, bet 12 docētāji ir piedalījušies ar referā-

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

tāpat kā 2013.gadā ir medicīnā, tai skaitā „Māszinībās”.  

2.5.1. tabula 

RSU SKMK Akadēmiskā personāla publikācijas 2014.gadā 

 

 

2.6. RSU SKMK Operatīvā vienība 
 

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

RSU SKMK studenti.  

2014.gadā tika aktīvi turpināta jauno Operatīvās vienības dalībnieku atlase un uzsākta to apmā-

cību programma, īstenojot ne tikai obligāto mācību plānu, bet organizējot arī papildu seminārus pieaici-

nātu vieslektoru vadībā.   

Operatīvā vienība ir piedalījusies aizraujošās meklēšanas un glābšanas apmācībās, izspēlējot re-

ālajai dzīvei pielāgotas situācijas. Apmācības vadījuši pieredzējis glābšanas un meklēšanas instruktori. 

Tāpat Operatīvā vienība pārstāvēja RSU SKMK Vislatvijas Operatīvo vienību sacensībās Mangaļsalā, 

kur jaunieši apliecināja savas spējas un apgūtās zināšanas. 

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

aktīvu darbību un atpazīstamību, RSU SKMK Sabiedrisko attiecību un starptautiskās sadarbības vadītāju, 

kā arī organizāciju „Latvijas Sarkanais Krusts”. 

 

2.7. Stipendijas 
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Medicīna, 

farmācija 
8 1 8 - - 1 - - - 18 12 

Pedagoģija 

un psiholo-

ģija 

1 1 2 - - 1 - - - 5 5 

Kopā: 9 2 7 - - 2 - - - 21 17 
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2.7.1. Minimālās un vienreizējās stipendijas 

 

RSU SKMK studentiem ir iespēja saņemt valsts garantētās minimālās un vienreizējās stipendijas 

atbilstoši RSU SKMK Stipendiju piešķiršanas nolikumam. 

 

2.7.2. ERASMUS stipendijas 

 

ERASMUS stipendija tiek veidota no 2 finansējuma avotiem – Eiropas Komisijas piešķirtie lī-

dzekļiem un Latvijas valsts līdzfinansējuma.  

 

2.8. Informācijas centrs Latvijas veselības aprūpes speciālistiem 
 

Informācijas centra Latvijas veselības aprūpes speciālistiem (turpmāk tekstā – ICLVAS)  – mērķi 

un uzdevumi ir RSU bibliotēkas kopējie mērķi un uzdevumi.  

Bibliotēka veic šādus pamatuzdevumus: 

 nodrošina universitātes (t.sk. RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžu) mācību un pētniecisko 

darbu ar atbilstošiem informācijas avotiem; 

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

pieciešamos informācijas avotus no citām Latvijas un ārvalstu bibliotēkām vai dokumentu piegā-

des centriem ar Starpbibliotēku (SBA) vai Starptautiskā starpbibliotēku bibliotēku abonementa 

(SSBA) palīdzību; 

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

troniskajiem informācijas resursiem; 

 nepārtraukti paaugstina bibliotēkas speciālistu kvalifikāciju, apgūstot labāko Latvijas un ārvalstu 

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

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

žādu pakalpojumu kvalitāti; 

 aktīvi popularizē bibliotēkas resursus un pakalpojumus. 

 

 

 

 

2.9. Pārskats par RSU SKMK revīzijas komisijas darbu 
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2014.gadā revīziju plānā bija iekļauta 1 revīzija, un tā notika atbilstoši revīzijas plānam. Tika 

izskatīts RSU SKMK Revīzijas komisijas nolikums un pievienots 16.punkts sekojošā redakcijā: “Noli-

kumu pārskatīt un aktualizēt vienu reizi gadā”. 

 

Revīzijas komisijas ieteikumi un secinājumi: 

1. Vairākus RSU SKMK publiski pieejamajos iekšējos normatīvos dokumentus ir sagatavojuši 

un apstiprinājuši darbinieki, kuri vairs nav darba attiecībās ar RSU SKMK. Revīzijas komi-

sija ir uzskaitījusi dokumentus, ko būtu nepieciešams pārskatīt un no jauna apstiprināt esoša-

jai RSU SKMK vadībai.  

2. Ierosināts izveidot komisiju, kas izskatīs un pieņems lēmumus par studējošo akadēmiskajiem 

atvaļinājumiem, imatrikulāciju uz vēlākiem studiju posmiem  un eksmatrikulāciju no studē-

jošo skaita. Piedāvāts iepriekšminētajai komisijai sēdes organizēt divas reizes mēnesī.   

 

Revīzijas komisijas darba rezultāti tiek atspoguļoti atsevišķos ziņojumos, kuros izteikts novērtē-

jums, apkopotas atklātās neatbilstības un sniegti ieteikumi darbības pilnveidošanai. Revīzijas komisija 

par savu darbību atskaitās RSU SKMK Padomei vienu reizi gadā.  

 

3. Budžeta informācija 
 

3.1.   RSU SKMK budžeta izpilde 
 

RSU SKMK budžetā 2014.gada budžeta izpilde ieņēmumu daļā  bija 1233562.53 EUR un izde-

vumu daļā 1086225.38 EUR. 

 

3.1.1. tabula 

Budžeta ieņēmumu struktūra 

 

 

 

Gads 

Dotācija 

augstākai 

izglītībai 

Dotācija 

profesionā-

lajai izglītī-

bai 

Pašu ieņē-

mumi no 

maksas pa-

kalpoju-

miem 

Saņemtie 

transferi 

no RSU 

ES  

Struktūr- 

fondi 

ES līdzfi-

nansētais 

projekts 

mūžizglītī-

bai 

 

Kopā 

2013. 964 038.34 108 637.69 210 126.21 37 674.80 37 067.90 36 303.54 1 393 848.47 

2014. 888 451.00 193 421.00 29 462.00 43 951.75 52 082.00 26 194.78 1 233 562.53 
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3.1.1.attēls  

Budžeta ieņēmumu struktūra 2013. un 2014.gadā 

 

 

 
 

 

RSU SKMK pašu ieņēmumi veidojās no ieņēmumiem par izglītības pakalpojumiem un ieņēmu-

miem par sniegtajiem pakalpojumiem. 

 

 
3.1.2.tabula 

RSU SKMK pašu ieņēmumi 

 

Gads 
Telpu noma 

un komunālie 

Ieņēmumi 

par izglītības 

pakalpoju-

miem 

Citi maksas 

pakalpojumi 
Kopā 

Procentuāli 

pret kopējiem 

ieņēmumiem 

Kopējie  

ieņēmumi 

2013 15643.15 19 415.00 4 585.93 39 644.08 2.84 1 393 848.47 

2014 - 27780.37 1434.67 29215.04 2.37 1233562.53 
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3.1.2.attēls  

Pašu ieņēmumu struktūra 2013. un 2014. gadā 

 

 

 
 

2014.gadā pašu ieņēmumu īpatsvars kopējā ieņēmumu struktūrā ir 2.37 %, un tas ir par 0.47% 

mazāk kā 2013.gadā. 

 

3.2. Eiropas struktūrfondu finansētie projekti 
 

2014.gadā  Eiropas Struktūrfondu finansējums tika piešķirts: 

 Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšanas programmai 29199.00 EUR;  

 Eiropas savienības līdzfinansētais projekts - Mūžizglītības programmas ERASMUS apakšpro-

grammas ietvaros 26194.78 EUR; 

 Pamatprasmju un kompetenču apguves programma „Auklis” 3273.00 EUR ; 

 ESFJNI projekts izaugsme un nodarbinātība 19610.00 EUR; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Izdevumu sadalījums pa izdevumu pamatgrupām un programmām 



RSU SARKANĀ KRUSTA MEDICĪNAS KOLEDŽAS 2014. GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS 

 27 

3.3.1. tabula 
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Atlīdzība 795 990.32 2 400.25 2 840.81 5 499.76 4 863.33 811 594.47 

Komandējumi un  

dienesta braucieni 
251.00   

 
 251.00 

Pasta, telefona un citi sa-

karu pakalpojumi 
7 607.00   

 
 7 607.00 

Izdevumi par komunāla-

jiem pakalpojumiem 
31 542.00   

 
 31 542.00 

Iestādes administratīvie 

izdevumi un ar iestādes 

darbības nodrošināšanu  

saistītie izdevumi 

23 064.24 895.76  

 

 23 960.00 

Remontdarbi un iestāžu  
uzturēšanas pakalpojumi 

8 974.00   
 

 8 974.00 

Informācijas tehnoloģiju 

pakalpojumi 
5 115.00   

 
 5 115.00 

Īre un noma 3 239.00     3 239.00 

Pārējie iepriekš neklasifi-

cētie pakalpojumi 
5 766.97 2 297.55  

 
 8 064.52 

Biroja preces un  

inventārs 
11 940.00  98.91 

 
 12 038.91 

Degviela 750.00     750.00 

Kārtējā remonta un ie-

stāžu uzturēšanas materi-

āli 
3 663.00   

 
 3 663.00 

Mācību līdzekļi un  

materiāli 
8 418.00   

 
 8 418.00 

Grāmatas un periodiskie 

izdevumi 
455.00   

 
 455.00 

Budžeta iestāžu PVN 

maksājumi 
16.00   

 
 16.00 

Budžeta iestāžu citu no-

dokļu maksājumi 
162.00   

 
 162.00 

Stipendijas 72 584.79 28 190.00 26 198.21 4 270.00  131 243.00 

Dotācijas ES projektiem 2 157.48     2 157.48 

Datortehnika 21 540.00     21 540.00 

Pārējie pamatlīdzekļi 5 435.00   
 

 5 435.00 

Kopā 1 008 670,80 33 783,56 29 137,93 9 769,76 4 863,33 1 086 225,38 

3.3.1.attēls  
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Izdevumu sadalījums pa izdevumu pamatgrupām un programmām 2014.gadā 
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4. Koledžas personāls 
 

Koledžas personālu veido: 

 akadēmiskais personāls: 

 vēlētie docenti, lektori, asistenti; 

 viesdocenti, vieslektori un viesasistenti. 

 pedagoģiskais personāls; 

 vispārējais personāls. 

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

šanā, kā arī tādu lēmumu pieņemšanā, kas skar personāla intereses, piedalīties Koledžas koleģiālo vadības institū-

ciju 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 pārkvali-

ficēties. 

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). 

4.1.1.attēls 

Līgums

• tarifikācija

• stundu 
atstrādes
lapas

• izlīdzinātā 
maksa

Vēlētie:
Docenti 
Lektori 
Asistenti

(Darba līgums uz 

6 gadiem)

• tarifikācija
• stundu 

atskaites 
lapas

• pieņemšanas 
nodošanas 
akts

• maksa pēc 
nostrādātā

Viesdocētāji: 
Viesdocenti
Vieslektori 

Viesasistenti

(Uzņēmuma 
līgums uz 

nodarbinātības 
periodu)

Docētājs
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4.1.1.tabula 

  

Slodzes 2014./2015.studiju gadā (uz 31.12.2014.) 

 

Nr. 

p.k. 
Amats Algas likme EUR  Slodze 

% no 

kopējā slodžu skaita 
Alga EUR 

1. docents 1004 10,54 29,49 10583,83 

2. lektors 602 9,02 25,24 5431,62 

3. asistents 481 0,25 0,7 121,40 

4. viesprofesors 1004 0,17 0,48 173,31 

5. viesdocents 1004 1,45 4,06 1455,80 

6. vieslektors 602 5,90 16,51 3393,42 

7. viesasistents 481 3,66 10,24 1557,52 

8. Vakance 1004 - 481 4,75 13,29 3820,29 

 35,74 100%  

 

4.1.2.tabula 

Likmes pēc amatiem kopā 

  

Nr. 

p.k. 
Amats Algas likme EUR Slodze 

% no  

kopējā slodžu skaita 

1. docents 1004 12,16 34,02 

2. lektors 602 14,92 41,75 

3. asistents 481 3,91 10,94  

4. vakance 1004 - 481 4,75 13,29  

KOPĀ: 35,74 100%  

  

 

 

 

4.1.3.tabula 

       Vēlētie docētāji  

Nr. 

p.k. 
Amats Algas likme EUR Slodze 

% no 

vēlēto slodžu skaita 

1. docents 1004 10,54 53,21 

2. lektors 602 9,02 45,53 

3. asistents 481 0,25 1,26 

KOPĀ: 19,81 100% 

  

 

 

 

 

4.1.4.tabula 

              Viesdocētāji 

  

Nr. 

p.k. 
Amats Algas likme EUR Slodze 

% no 

viesu slodžu skaita 

1. viesprofesors 1004 0,17 1,52 

2. viesdocents 1004 1,45 12,97 

3. vieslektors 602 5,90 52,77 

4. viesasistents 481 3,66 32,74 

KOPĀ: 11,18 100% 
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4.1.5.tabula 

Docētāji kopā 

 

Nr. 

p.k. 
Amats Algas likme EUR Slodze 

% no 

visu slodžu skaita 

1. vēlētie docētāji 481 - 1004 19,81 55,43 

2. viesdocētāji 481 - 1004 11,18 31,28 

3. vakance 481 - 1004 4,75 13,29 

KOPĀ: 35,74 100% 

   

 

4.1.6.tabula 

Docētāju skaits 

 

Nr. 

p.k. 
Amats Skaits 

1. docents 14  

2. lektors 17  

3. asistents 1  

4. viesprofesors 1  

5. viesdocents 6  

6. vieslektors 36  

7. viesasistents 20  

KOPĀ: 95  

 

RSU SKMK akadēmiskais personāls piedalās studējošo izglītošanā, veic zinātniskos pētījumus un profe-

sionālo pilnveidi, lai nodrošinātu tautsaimniecības attīstības vajadzībām atbilstīgu izglītības piedāvājumu, izglītī-

bas kvalitātes, zinātnes un pētniecības lomas paaugstināšanu, tās efektivitātes un konkurētspējas nodrošināšanu.  

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

darbībā, kā arī nodrošināt zinātnisko pētījumu efektivitāti un konkurētspēju, integrējot pētījumus vienotā inovatī-

vās darbības vidē. 

Akadēmiskā personāla pētniecības darbu pamatā ir saistība ar RSU SKMK studentu pētniecības darbu 

tēmām. 

Akadēmiskais personāls uztur profesionālo kvalifikāciju, regulāri piedaloties vietēja mēroga un starptau-

tiskās konferencēs un semināros. 

2014.gadā RSU SKMK akadēmiskais personāls uzlaboja savas pedagoģiskās zināšanas, piedaloties Lat-

vijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes rīkotajos tālākizglītības kursos „Ievads docētāja darbā”. 

 

 

 

4.1.2.attēls  
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Studiju procesa organizācijas apraksts 

 

 

4.2. Pedagogi  
 

Arodizglītības programma „Māszinības”, kvalifikācija Māsas palīgs, nodrošina otrā profesionālā 

kvalifikācijas līmeņa iegūšanu medicīnas nozarē – pacienta aprūpē. Programmas mērķis ir izglītības pro-

cesa rezultātā sagatavot aprūpes darbinieku, kurš veic pacienta aprūpi, strādājot komandā māsas vadībā 

un uzņemoties atbildību atbilstoši savas kompetences līmenim, kā arī uztur savu profesionālo kompe-

tenci, pilnveidot savas teorētiskās zināšanas un praktiskā darba iemaņas. 

Arodizglītības programmas pamatuzdevumi: 

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

tiskās grupas; 

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

iegūt otrā līmeņa profesionālo izglītību, un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izsniegt 

profesionālās kvalifikācijas apliecību par otro profesionālās kvalifikācijas līmeni; 

3.  sniegt iespēju sagatavoties izglītības turpināšanai, papildināšanai, pilnveidošanai. 

 

 

 

 

 

  Arodizglītības darbinieku proporcija 2014.gadā 
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4.2.1. tabula    

 

 
Personāls 

 

Pavisam 
t.sk. pamata  

darbā 
t.sk.  

blakus darbā 

Personāls kopā 33 4 29 

Pedagogi 31 2 29 

Vispārējais personāls 2 2 0 

 

 

4.2.2. attēls  

Arodizglītības programmas „Māszinības” personāls 

 

 

 
 

 

Kā redzams 4.4.2.attēlā, 94% no arodizglītības programmas „Māszinības” personāla sastāda pe-

dagogi, savukārt, 6% - vispārējais personāls. 

 

2014./2015. ir otrais mācību gads, kurā RSU SKMK tiek īstenota Profesionālās vidējās izglītī-

bas mācību programmu “Mājturība” (35b 814 01), kvalifikācija “Auklis/-e”. 

Saskaņā ar Koledžas noslēgto līgumu ar ESF projekta „Profesionālās izglītības programmu, pa-

matprasmju un kompetenču apguve izglītības un profesionālās karjeras turpināšanai” nosacījumiem, šajā 

programmā ESF finansētās mācību iespējas var izmantot:  

 Jaunieši vecumā no 17 līdz 29 gadiem ar iegūtu vidējo izglītību, bet bez profesionālās kvalifikā-

cijas vai ar iepriekš iegūtu profesionālo kvalifikāciju,  

 kuri vismaz gadu pēc profesionālās kvalifikācijas iegūšanas nav darba ņēmēji vai pašnodarbinā-

tie.  

Pedagogi

Vispārējais personāls
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 Persona nesaņem atbalstu Labklājības ministrijas pārziņā esošo ESF struktūrfondu aktivitāšu ie-

tvaros īstenoto apmācību vai nodarbinātības pasākumos.  

 Persona 2012. un 2013. gadā nav saņēmusi atbalstu ESF 1.2.1.1.4. apakšaktivitātes „Sākotnējās 

profesionālās izglītības pievilcības veicināšana” ietvaros. 

 

Apmācības 3 semestru garumā nodrošina 7 pedagogi. 

 

Profesionālās vidējās izglītības darbinieku proporcija 2014.gadā 

 

4.5.1. tabula    

 

 
Personāls 

 

Pavisam 
t.sk. pamata  

darbā 
t.sk. blakus  

darbā 

Personāls kopā 9 2 7 

Pedagogi 7 0 7 

Vispārējais personāls 2 2 0 

 

4.5.2. attēls 

Profesionālās vidējās izglītības programmas „Mājturība” personāls 

 

 

 
 

 

Kā redzams 4.5.2.attēlā, 78% no Profesionālās vidējās izglītības programmas „Mājturība” perso-

nāla sastāda pedagogi, savukārt, vispārējais personāls – 22%. 

Pedagogi

Vispārējais personāls
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4.3. Vispārējais personāls 
 

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

sonāls, kurš nodrošina atbalsta funkcijas. 

 

1. Koledžas administratīvais personāls ir Direktors, Direktora vietnieks akadēmiskajā un pētnie-

cības darbā un struktūrvienību vadītāji, kā arī studiju metodiķi.  

 

2. 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:  

 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”; 

 32.saime „Projektu vadība”; 

 38.saime ,,Sekretariāta funkcija”; 

 40.Saime „Starptautiskie sakari”. 

 

Kopējais darbinieku skaits RSU SKMK uz 31.12.2014. bija 149 (skat. tabulu 4.3.1.), Koledžas 

darbinieku vecuma struktūra atainota tabulā 4.3.2. un attēlā 4.3.1.  

 

 4.3.1. tabula 

RSU SKMK personāla sastāvs uz 31.12.2014. 

  

 

Nr. 

p.k. 
Rādītāja nosaukums Pavisam t.sk. sievietes 

t.sk.  

sievietes % 

 KOLEDŽAS PERSONĀLS KOPĀ 149 123 83% 

1. 
Vēlēts akadēmiskais personāls  

(t.sk. administratīvie amati) 
32 26 81% 

1.1. docenti 14 11 79% 

1.2. lektori 17 15 88% 

1.3. asistenti 1 0 0% 

2. Viesdocētāji 63 43 68% 

3. Akadēmiskais personāls ar zinātnisko grādu 15 9 60% 
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4. Vispārējais personāls 15 14 93% 

5. Arodizglītības programma 33 33 100% 

5.1. Vispārējais personāls  2 2 100% 

5.2. Pedagogi  31 31 100% 

6. 
Profesionālās vidējās izglītības  

programma 
9 9 100% 

6.1. Vispārējais personāls 2 2 100% 

6.2. Pedagogi 7 7 100% 

  

 

4.3.2. tabula 

RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas personāla vecuma struktūra uz 31.12.2014.  

 

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 
32 0 10 6 9 8 

2. Viesdocētāji 63 5 17 25 21 7 

3. Vispārējais personāls 15 1 6 3 4 1 

 

 

 

      4.3.1. attēls  

 

 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

vairāk
gadi

Līdz 30
gadiem

31-39 gadi40-49 gadi50-59 gadi 60 un

Vēlēts akadēmiskais
personāls

Viesdocētāji

Vispārējais personāls



RSU SARKANĀ KRUSTA MEDICĪNAS KOLEDŽAS 2014. GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS 

 37 

4.4. Izmaiņas RSU SKMK struktūrvienībās 2014.gadā 
 

2014.gadā RSU SKMK darbā atjaunota viena darbiniece pēc bērna kopšanas atvaļinājuma. 

Lai spētu aktīvi piedalīties ESF un citu fondu piešķirto līdzekļu apgūšanā nolūkā uzlabot RSU SKMK 

materiāli tehnisko bāzi un studiju aprīkojumu, RSU SKMK vadība 2014.gada nogalē pieņēma lēmumu 

paplašināt Koledžas darbinieku skaitu, pieņemot darbā projektu vadības profesionāli – tādējādi palielinot 

Administratīvās nodaļas darbinieku loku ar Projektu koordinatoru. 

Projektu koordinatora galvenie darba uzdevumi: 

 Koordinēt Koledžas realizējamo projektu norises organizēšanu, plānošanu un izpildi; 

 Sekot ES projektu finansējuma piedāvājumiem profesionālās izglītības jomā: 

- sagatavot un iesniegt nozarei atbilstošo projektu pieteikumus; 

- gatavot projektu realizācijas dokumentāciju un nepieciešamās atskaites; 

- piedalīties projektiem nepieciešamo finanšu, materiālo un cilvēkresursu piesaistē, koordinēt 

un kontrolēt projektu praktisko realizāciju; 

- nodrošināt un koordinēt informācijas apmaiņu starp projektos iesaistītajiem Koledžas darbi-

niekiem; 

- iesniegt tiešajam vadītājam operatīvos un regulāros pārskatus par projektu izpildes gaitu un 

sasniegtajiem rezultātiem. 

 

4.3.1.attēls   

Koledžas struktūra uz 31.12.2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studiju  

nodaļa 

Arodizglītības 

nodaļa 

Tālākizglītības 

nodaļa 

Administratīvā 

nodaļa 

Direktora vietnieks 

Koledžas direktors 
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5. Tālākizglītība 
 

RSU SKMK Tālākizglītības nodaļas mērķis ir radīt iespēju ikvienam interesentam paplašināt sa-

vas zināšanas un prasmes, kā arī celt kvalifikāciju atbilstoši individuālajām vajadzībām, interesēm un 

iepriekš̌ iegūtajam izglītības līmenim.  

 

2014.gadā nodaļa ir īstenojusi tālākizglītības kursus, profesionālās pilnveides programmas un 

piedalījusies iepirkumos par mācību programmu īstenošanu. 

 

  2014.gadā Tālākizglītības nodaļa piedāvāja apgūt 8 tālākizglītības kursus: 

 Intervēšanas un konsultēšanas elementi māsu un vecmāšu praksē; 

 Kļūdu menedžments / vadība; 

 Paliatīvās aprūpes psiholoģiskie aspekti; 

 Veselības veicināšana; 

 Pirmā palīdzība un intensīvā terapija; 

 Klientorientēta saskarsme; 

 Psihoemocionālā labklājība darba vietā jeb stresa menedžments; 

 Multimorbiditāte senioriem. 

 

No astoņiem piedāvātajiem tālākizglītības kursiem tika īstenoti divi (Skat. 5.1. attēls). 

 

5.1. attēls 

Īstenotie tālākizglītības kursi 2014.gadā 
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Piedaloties iepirkuma konkursā „Sabiedrības veselības tēmu lekciju un nodarbību nodrošināšanas 

pakalpojumi 2014.gadā”, kuru izsludināja Rīgas domes Labklājības departaments, tika novadīti  60 se-

mināri skolēniem un 2 semināri pedagogiem. 

 

Piedaloties iepirkumu konkursā „Atkārtota mācību procesa realizācija neatliekamās medicīniskās 

palīdzības ārsta palīga specialitātes iegūšanai”, kuru izsludināja Veselības ministrija (ESF darbības pro-

gramma „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.3.2.3. aktivitāte „Veselības aprūpes un veici-

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

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

ilgtspējīgai attīstībai”), tika īstenota programma „Transfuzioloģijas māsa” un „Onkoloģiskās aprūpes 

māsa”.  

 

Minētajās programmās saskaņā ar RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas 2014.gada 19.maija 

rīkojumu tika uzņemts 31 klausītājs, programmu pabeidza un profesionālās pilnveides izglītības apliecību 

saņēma 29 klausītāji (Skat. 5.2.attēls). 

 

5.2.attēls 

„Transfuzioloģijas māsa” un „Onkoloģiskās aprūpes māsa”  

profesionālās pilnveides apliecību ieguvēji 

 

 

 

Profesionālās pilnveides izglītības programmā „Transfuzioloģijas māsa” mācības galvenokārt no-

tika Valsts Asinsdonoru centrā un SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” stacionārā „Gai-

ļezers”, savukārt profesionālās pilnveides izglītības programmā „Onkoloģiskās aprūpes māsa” – VSIA 
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„Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” un  SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slim-

nīca” stacionārā „Linezers”. 

Pēc programmas apguves kursu klausītājiem tika lūgts aizpildīt anonīmas kursu novērtējuma an-

ketas. Izvērtējot iegūtos rezultātus, tika konstatēts, ka kursa klausītāji vērtē kursu kā interesantu, labi 

strukturētu un jaunu informāciju. Vērtējot mācību kursu realizāciju, tika norādīts, ka nodarbības bijušas 

aizraujošas, sistemātiskas un loģiskas, tika izmatoti uzskates materiāli. Kurss nolasīts savlaicīgi un pilnā 

apjomā. Pasniedzēji tika novērtēti kā laipni un atsaucīgi savas jomas profesionāļi. Mācību telpas atbilda 

programmas prasībām.  

Ieteikumi tika apkopoti un izvērtēti, lai RSU SKMK šīs programmas varētu tikt īstenotas arī turp-

māk. 

 

Plāni 2015. gadam: 

 

 Sagatavot jaunas profesionālās pilnveides programmas Māsām, Ārstu palīgiem, Māsu palīgiem 

un citiem ieinteresētajiem veselības aprūpes jomas speciālistiem; 

 Piedalīties dažādu institūciju organizētos iepirkumu un projektu konkursos; 

 Ieviest RSU SKMK Tālākizglītības kursus e-apmācību formā; 

 Iesniegt Latvijas Māsu asociācijai jaunus pieteikumus Tālākizglītības kursiem. 
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6. Komunikācija ar sabiedrību 
 

Sabiedrisko attiecību un starptautiskās sadarbības vadītājas kompetencē ietilpst RSU SKMK dar-

bības 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, RSU SKMK mājas lapas un RSU 

SKMK sociālo tīklu profilu uzturēšana un informācijas aktualizēšana, informatīvo materiālu sagatavo-

šana, masu mediju monitorings, mērķgrupu publiskā viedokļa pētīšana un apkopošana, kā arī RSU 

SKMK dalības nodrošināšana reprezentatīvos, mērķauditoriju sasniedzošos pasākumos.  

 

Plaša RSU SKMK sabiedrisko attiecību un starptautiskās sadarbības vadītājas darba joma ir starp-

tautisko attiecību plānošana, organizēšana un vadīšana ERASMUS un NordPlus programmu ietvaros, no-

drošinot veiksmīgu gan izbraucošo studentu, docētāju un personāla mobilitāti, gan ārzemju kolēģu uz-

ņemšanu RSU SKMK un iebraucošo studentu mobilitātes organizēšanu.  

 

6.1. Sabiedriskās attiecības 
 

Lai veicinātu RSU SKMK atpazīstamību jauniešu vidū, tiek izmantoti vairāki sabiedrisko attie-

cību instrumenti, kas ir īpaši aktuāli jauniešu vidū: RSU SKMK aktīvi uztur sociālo tīklu – Draugiem.lv, 

Facebook.com un Twitter.com profilus, kā arī RSU SKMK mājas lapu. Tāpat RSU SKMK iesaistās da-

žādos, ar izglītību un medicīnas nozari saistītos publiskos pasākumos un rīko zinātniskās konferences.  

Tiešās reklāmas nolūkiem tiek izmantoti arī klasiskie reklamēšanas avoti, kā piemēram, laikrak-

sti, radio un TV.  

Būtiska sabiedrisko attiecību loma ir ne tikai ārējā, bet arī iekšējā komunikācija, tāpēc RSU 

SKMK tiek rīkoti dažādi iekšējie pasākumi, kuru mērķis ir gan komandas saliedēšana, gan izglītošana.  

 

6.1.1. Reprezentatīvie un sabiedriskie pasākumi 

2014. gadā RSU SKMK, iesaistot tās Studentu pašpārvaldi, piedalījās vairākos reprezentatīvos 

pasākumos.  

 Skola 2014 

Īstenots aktīvs darbs, lai nodrošinātu RSU SKMK dalību gada nozīmīgākajā izglītības pasākumā 

- 20.starptautiskajā izglītības izstādē „Skola – 2014”, kas norisinājās Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīp-

salā no 28.februāra līdz 2.martam un kur ikviens interesents varēja iegūt visaptverošu informāciju par 

studiju programmām, studiju un prakses iespējām ārvalstīs, uzņemšanas nosacījumiem un RSU SKMK 
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sabiedrisko darbību, kā arī piedalīties “anatomijas lekcijā” un izmēģinot savas prasmes injekciju veik-

šanā. Dalība izstādē noritēja, pateicoties aktīvai Studentu pašpārvaldes iesaistei – RSU SKMK stendā 

darbojās gan Pašpārvaldes biedri, gan citi sabiedriski aktīvi RSU SKMK studenti, uzrunājot izstādes ap-

meklētājus un radot viņos interesi savas studiju gaitas saistīt tieši ar RSU SKMK.  

 

Par godu izstādes 20.gadadienai, dalībniekiem tika rīkots konkurss par skaistāko dzimšanas die-

nas kūku. Pateicoties sociālo tīklu lietotāju atbalstam un aktīvai pasākuma reklāmai, RSU SKMK veidotā 

svētku kūka ieguva 1.vietu, tādējādi piesaistot vēl vairāk uzmanību RSU SKMK kā izstādes “Skola 2014” 

dalībniekam.  

6.1.1. attēls 

RSU SKMK stends izstādē „Skola 2014” un izstādes jubilejas kūka 

 

 
 

 

 Atvērto Durvju un Lekciju dienas 2014  

Jauno studentu piesaistei 2014.gada 18.un 19.martā RSU SKMK tika rīkotas Atvērto durvju un 

Lekciju dienas, kuru laikā potenciālajiem studentiem tika sniegta iespēja ne vien informatīvi noskaidrot 

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

līties atvērtajās lekcijās. 

 

 Boulinga turnīrs 2014 

2014.gada aprīlī RSU SKMK studentu grupa piedalījās Latvijas Koledžu asociācijas rīkotajā ik-

gadējā “Koledžu Boulinga turnīrā”. RSU SKMK administrācijas pārstāvju un līdzjutēju atbalstīti, stu-

denti godam aizstāvēja RSU SKMK vārdu. Komandu vizuāli vienoja sarkanie un melnie RSU SKMK 

krekli. 
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6.1.2.attēls  

Boulinga turnīrs 2014 

 

  

 

 Tīrības dienas 2014 

2014.gada aprīlī RSU SKMK studentu grupa piedalījās organizācijas “Tīrības dienas” akcijā 

“Zaļā Talka” un sakopa Mežciema teritoriju, kur atrodas studentu viesnīca.  

 

 Stipro skrējiens 2014 

Pirmo reizi RSU SKMK studentu grupa piedalījās “Stipro skrējienā”, Baltijā vienīgajā ekstremā-

lajā masu izturības skrējienā, kas dod iespēju ikvienam cilvēkam citādāk paust savas patriotiskās sajūtas 

– skrienot par Latviju! Pasākums norisinājās 2014.gada maijā, kinopilsētā “Cinevilla”, kopā pulcējot 

stipriniekus no visas Baltijas. Papildu fiziski smagajām stafetēm, šogad dalībniekus “pārbaudīja” arī īpaši 

nelabvēlīgi laikapstākļi, tomēr RSU SKMK komanda, kuru pārstāvēja gan puiši, gan meitenes, godam 

veica visus pārbaudījumus. Komandu vizuāli vienoja sarkanie un melnie RSU SKMK krekli.  

 

 2. Starptautiskā F. Naitingeilai veltītā studentu zinātniski pētnieciskā konference „Pētnie-

cība studiju procesā” 

2014.gada maijā RSU SKMK rīkoja jau otro starptautisko studentu zinātniski pētniecisko konfe-

renci, kas veltīta māsu profesijas dibinātājai Florensai Naitingeilai. Konference vienkopus pulcēja vairā-

kus desmitus interesentu gan no Latvijas, gan ārvalstīm - Polijas, Somijas, Dānijas un Francijas. Savus 

pētījumus prezentēja vairāku medicīnas mācību iestāžu studenti, kā arī NordPlus projekta “Learning by 

Developing” sadarbības partneri no Ziemeļeiropas. 

6.1.3. attēls  

2. starptautiskā F. Naitingeilai veltītā studentu zinātniski pētnieciskā konference 
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 Lāpu gājiens 2014 

Studentu Pašpārvalde 2014.gadā organizēja studentu grupu, lai pārstāvētu RSU SKMK 18.no-

vembra rīkotajā “Lāpu gājienā”. Šogad par godu Latvijas Republikas Neatkarības pasludināšanas gada-

dienai tajā devās gandrīz 14 000 dalībnieku. 

    

6.1.2. Reklāma un publikācijas 

 

Lai uzrunātu potenciālos studentus pirms uzņemšanas un uzņemšanas laikā, informācija par 

RSU SKMK tika atspoguļota dažādos plašsaziņas līdzekļos:  

6.1.2.tabula  

Koledžas reklāmas pārklājums plašsaziņas līdzekļos 2013./2014. akadēmiskajā gadā

     

Medijs, kurā ievietota reklāma Skaits 

Nacionālās avīzes/ikdienas laikraksti 3 

Interneta/sociālie portāli / ziņu aģentūras 4 

Televīzija 2 

Radio 3 

Katalogi, specializēti laikraksti 3 

  

Ar Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) finansējuma mobilitātes organizēšanai Mūžizglī-

tības programmas Erasmus ietvaros palīdzību, izgatavoti prezentācijas materiāli – informatīvie bukleti 

gan latviešu, gan angļu valodā, skrejlapas, rakstāmpiederumi, atstarojošās piespraudes u.c. aksesuāri. 

 

 

6.1.3. Iekšējās komunikācijas pasākumi 
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Lai veicinātu RSU SKMK studentu un arī darbinieku komandas garu un kopības sajūtu, 

2014.gadā tika organizēti dažādi pasākumi.  

 

2014.gada septembrī pirmo reizi tika realizēta 1.kursa studentu atbalsta programma “Lifeguide”. 

Programmas mērķis ir palīdzēt pirmkursniekiem rasts atbildes uz neskaidriem jautājumiem gan par stu-

diju procesu, gan sadzīviskām lietām. Visa mēneša garumā trīs RSU SKMK Studentu pašpārvaldes da-

lībnieki, ģērbti īpašā „Lifeguide” formā, sniedza atbildes uz pirmkursnieku jautājumiem.  

 

Tāpat 1.kursa studentu atbalstam tikai izdota brošūra „Zināt ir labi”, kas satur visu būtisko infor-

māciju un atvieglo studiju uzsākšanu. 

 

6.1.3.1. attēls 

Pirmkursnieku atbalsta programmas “Lifeguide” pārstāvji 

 

 

 

2014.gada oktobrī, sadarbībā ar RSU SKMK Studentu pašpārvaldi, norisinājās studentu iesvētī-

bas, lai pirmā studiju gada studentiem sniegtu iespēju tuvāk iepazīties gan savā starpā, gan ar vecāko 

studiju gadu studentiem, savukārt decembrī tika organizētā Ziemassvētku balle, uz kuru tika aicināti arī 

Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas studenti.  

 

Visa gada garumā RSU SKMK darbiniekiem tika rīkoti dažādi iekšējie pasākumi, t.sk., Lieldienu 

pasākums, Lielā Talka, Valsts svētku pasākums, kā arī Ziemassvētku pasākums kolektīvam un darbinieku 

bērniem. Pirms Ziemassvētkiem darbinieki pārsteidza un iepriecināja viens otru, īstenojot „Slepeno rūķu” 

akciju.   

 

 

6.1.3.2. attēls  
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 Koledžas iekšējās komunikācijas pasākumi 

 

 

     

6.2. Starptautiskā sadarbība 

 

Aktīva RSU SKMK dalība starptautiskos projektos sniedz RSU SKMK studentiem iespēju iziet 

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

pieredzi veselības aprūpes veicināšanā, kā arī pilnveidojot studentu spējas adaptēties svešā vidē, izprast 

citu valstu kultūru un apgūt svešvalodu.  

 

Pateicoties RSU SKMK dalībai starptautiskajos projektos, pieredzes apmaiņas braucienos dodas 

arī RSU SKMK docētāji un administratīvais personāls, gūstot ne tikai jaunu pieredzi un kontaktus, bet 

arī nesot RSU SKMK un Latvijas vārdu pasaulē. 

 

Pašlaik RSU SKMK aktīvi iesaistās divos starptautiskās sadarbības projektos – Erasmus+ un 

NordPlus. 

 

6.2.1. ERASMUS 

 

2014.gadā RSU SKMK turpināja starptautisko sakaru paplašināšanu, noslēdzot sadarbības līgu-

mus ar divām jaunām partneraugstskolām Francijā, kā arī ar partneraugstskolām Portugālē un Dānijā. 

Jau trešo gadu organizēta arī iebraucošo Erasmus studentu mobilitāte, uzņemot trīs mēnešu praksē stu-

dentus no Karamanoglu Mehmetbey University, Turcijā un studentus no IRFSS Brest, Francijā.  

 

2014.gadā tika organizētas arī partneraugstskolu docētāju un personāla vizītes Rīgā, uzņemot vie-

sus no Panstwowa Wyzsza Szkola Zadowowa im.Prezydenta Stanislawa Wojciechowskikego w Kaliszu, Polijā, 

kā arī no sadarbības augstskolas IRFSS, Normandie-Basse, Francijā, University College Lillebaelt, Dānijā, un 

Mid-Sweden University, Zviedrijā.  
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Erasmus programmas studentu mobilitātes aktivitātēs 2014.akadēmiskajā gadā piedalījās studiju 

programmas „Māszinības” (41723) II un III studiju gada studenti, kā arī studiju programmas „Ārstnie-

cība” (41721) II studiju gada studenti.  

 

RSU SKMK tika organizētas Erasmus programmas aktivitātes, īstenojot sekojošas studējošo un 

personāla mobilitātes:  

 

6.2.1.1. tabula 

Erasmus programmas mobilitātes 2012./2013. akadēmiskajā gadā 

 

Mobilitātes 

valsts 
Uzņemošā institūcija Mobilitātes veids 

Dalībnieku 

skaits 

Polija PWSZ w Kaliszu Studentu mobilitāte - prakse 4 

Francija 
IRFSS, Croix-Rouge Francaise,  

Basse-Normandie 
Studentu mobilitāte - prakse 2 

Francija IRFSS, Croix-Rouge Francaise, Bretagne Studentu mobilitāte - prakse 3 

Francija 
IRFSS, Croix-Rouge Francaise,  

Champagne-Ardenne 
Studentu mobilitāte - prakse 1 

Grieķija University of Peloponnese Studentu mobilitāte - prakse 3 

Lietuva University of Klaipeda Studentu mobilitāte - prakse 2 

Igaunija Tartu Health Care College Studentu mobilitāte - prakse 3 

Portugāle Polytechnic Institute of Viana do Castelo Personāla mobilitāte 3 

Portugāle The 47th ESPN Annual Scientific Meeting Personāla mobilitāte 1 

Grieķija University of Peloponnese 
Personāla mobilitāte 

Docētāju mobilitāte 

1 

2 

Turcija Dokuz Eylul University Hospital Personāla mobilitāte 1 

Polija PWSZ w Kaliszu Personāla mobilitāte 3 

 

 

6.2.2.  NordPlus 

 

RSU SKMK 2014.gadā aktīvi līdzdarbojās arī Ziemeļvalstu sadarbības programmā „Nordplus”, 

sniedzot iespēju studiju programmas „Māszinības” II studiju gada studentēm pieredzes apmaiņas nolūkos 

viesoties Kymenlaakso University of Applied Sciences, Somijā. Tāpat, turpinot sadarbību, uzņemti četri 

Somijas augstskolas Laurea University of Applied Sciences studenti ķirurģijas praksē Rīgā. 
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RSU SKMK aktīvi piedalās NordPlus programmas finansētā starptautiskā zinātnisko pētījumu 

projektā „Learning by Developing”, kura mērķis ir rast risinājumus esošām problēmām un veicināt da-

žādu inovāciju ieviešanu medicīnas jomā, īpaši māsu darbā, kas ievērojami veicinātu šīs jomas attīstību. 

„Learning by Developing” būtība ir – mācīties attīstoties, un šī modeļa pamatā tiek izmantota inovatīva 

pieeja, kas balstīta uz autentiskumu, līdzdalību visos attīstības procesa posmos, pieredzi, pētniecisku pie-

eju un radošumu. Modeļa īpašā iezīme ir ciešā studentu, mācībspēku un praktizējošo virsmāsu un māsu 

integrācija, kas ļauj veikt pilnvērtīgu pētniecisko darbu, jo apvieno gan jaunas zināšanas, gan praktisku 

pieredzi. 

 

No 2014.gada 6.līdz 9.maijam Rīgā norisinājās jau otrā 5-Star Partnership projekta „Learning by 

Developing” sanāksme, kopā pulcējot vairāk nekā 30 šī projekta dalībniekus – augstskolu mācībspēkus, 

administrācijas darbiniekus, studentus un slimnīcās praktizējošās virsmāsas un māsas no Somijas, Dāni-

jas un Latvijas.  

 

Šīs nedēļu garās sanāksmes mērķis bija prezentēt veikto pētījumu pirmos rezultātus, vienoties par 

turpmākajām darbībām šo pētījumu ieviešanā, kā arī novērtēt līdzšinējo sadarbību starp projekta dalīb-

niekiem. 

 

 

Plāni 2015. gadam: 

 Piedalīties izstādē „Skola 2015”, jaunu studentu piesaistē izmantojot kreatīvus risināju-

mus; 

 Aktīvi iesaistīties RSU SKMK popularizēšanā un studentu piesaistē; 

 Organizēt RSU SKMK 95.gadu jubilejas svinības, piesaistot sadarbības partnerus no Lat-

vijas un ārvalstīm; 

 Veicināt jauno studentu integrāciju un noturēšanu RSU SKMK ar sabiedrisku pasākumu 

palīdzību. 
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7. Sadarbība ar Koledžas arodorganizāciju 
 

 

RSU SKMK arodorganizācija ir Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrības 

(turpmāk - LVSADA) dalīborganizācija. Pēc reģistrēšanās LVSADA tās Statūtos noteiktā kārtībā un re-

ģistrācijas apliecības saņemšanas, tā ir brīvprātīga juridiska persona un demokrātiska sabiedriska organi-

zācija, kas pauž, pārstāv un aizstāv savu biedru darba, ekonomiskās un sociālās tiesības un intereses 

saskaņā ar LVSADA Statūtiem, likumu ,,Par arodbiedrībām” un citiem saistošiem normatīvajiem aktiem. 

RSU SKMK arodorganizācijas darbības principi ir neatkarīga pašpārvalde, demokrātija un atklātums. 

LVSADA ir 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 veselības un sociālās aprūpes nozarē kopš 

1990.gada. Tā apvieno ārstus, citas ārstniecības personas ar augstāko un vidējo medicīnisko izglītību, 

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

LVSADA kopumā apvieno 92 arodorganizācijas no visām Latvijas teritorijām.  

RSU SKMK arodbiedrības pamatmērķis ir apvienot arodbiedrības biedrus kopīgai rīcībai, lai aiz-

stāvētu, pārstāvētu un paustu savas ekonomiskās, sociālās un profesionālās (arodu) tiesības un intereses. 

2014.gadā Koledžas arodbiedrības priekšsēdētāja Dana Andersone apmeklēja 9 LVSADA rīkotās  infor-

matīvās sanāksmes, no tām 1 ārkārtas sēdi. 

Noslēdzot 2014.gadu, Koledžas arodorganizācijā no 62% Koledžā pamatdarbā strādājošajiem 

akadēmiskā un vispārējā personāla darbiniekiem 38% ir arodbiedrības biedri. 2014.gadā no uzskaites 

noņemts 1 biedrs, savukārt uzņemts uzskaitē 1 biedrs, tādēļ skaits palika nemainīgs – 22 biedri. 

7.1.attēls 

Vidējā arodbiedrību biedru proporcija 
 

 
 

62%

38%

Strādājošo skaits pamatdarbā Arodbiedrības biedru skaits



RSU SARKANĀ KRUSTA MEDICĪNAS KOLEDŽAS 2014.GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS 

 50 

Turpina darboties Koledžas arodorganizācijas un Koledžas direktora noslēgtais 24.05.2010. (ar 

grozījumiem 14.03.2013.) Darba Koplīgums, kas Koledžas darbiniekiem 2014.gadā ir devis virkni pa-

pildu garantiju, kā veselībai drošus darba apstākļus un sociālās garantijas. Daļa no arodbiedrības ienāku-

miem tiek novirzīta kultūras pasākumiem gan arodbiedrības biedriem, gan viņu bērniem, otra daļa no 

biedru naudas tiek novirzīta materiālajai palīdzībai. 

 

Plāni 2015. gadam: 

 Rīkot Arodbiedrības priekšsēdētāja vēlēšanas; 

 Piedalīties Darba koplīguma izstrādē; 

 RSU SKMK arodbiedrības biedriem pēc nepieciešamības nodrošināt LVSADA līmenī 

konsultācijas darba jautājumos, kā arī informēt par LVSADA jaunumiem.  

 Veicināt jaunu biedru piesaisti. 

 

8. Nākamā gada prioritātes 
 

 

 2015.gadam RSU SKMK ir noteikusi šādas prioritātes: 

 

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

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

veidošanā 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 novērtēša-

nas sistēmu; 

3. Paplašināt RSU SKMK starptautiskās sadarbības tīklu (projektu darbs, mobilitāte, pieredzes 

apmaiņa), turpinot iekļauties un darboties vienotā Eiropas pētniecības un augstākās izglītības 

telpā; 

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

ilgtspēju; 

5. Uzturēt un uzlabot RSU SKMK Informācijas sistēmu kā stabilu un ilgtspējīgu datu bāzi; 

6. Sistematizēt pētnieciskās darbības prioritātes un pamatvirzienus; turpināt studentu zinātniski 

pētnieciskās darbības konferenču rīkošanu, mērķtiecīgi paplašinot dalībnieku loku ar citu 

starpnozaru augstākās izglītības mācību iestāžu studentiem; 

7. Rosināt docētāju zināšanu un kompetenču papildināšanu, kā arī veicināt un atbalstīt docētāju 

izglītības pēctecību – it īpaši doktorantūras studijas; 
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8. Aktīvi paplašināt RSU SKMK piedāvāto tālākizglītības klāstu un piesaistīt tālākizglītībai pla-

šāku ārstniecības personu loku; 

9. Paplašināt RSU SKMK izglītošanas darbu, veidojot jaunas studiju un arodizglītības/profesi-

onālās vidējās izglītības programmas;  

10. Nodrošināt intelektuālā īpašuma pārvaldību un tiesisko aizsardzību. 

 

 


