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Pārskatā izmantoti dati no RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas 2018.gada pārskatiem, 

informācija no RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas informatīvās sistēmas (RSU Sarkanā Krusta 

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

medicīnas koledžas struktūrvienību sagatavotiem materiāliem. 
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1. Pamatinformācija 

1.1. RSU SKMK statuss 

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

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

esoša augstākās izglītības institūcija. 

Koledžas pārvalde pamatojas uz katra patstāvīga personāla locekļa tiesībām un iespējām 

piedalīties Koledžas un atbilstošo struktūrvienību lietu vadīšanā un pārvaldē.  

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

Augstskolu likumu un ar to saistītajiem normatīvajiem aktiem, Koledžas Nolikumu un augstākās 

izglītības iestāžu starptautiskajām darbības normām. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sēdē, protokola Nr. 1-2/25.05.10. 

  

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 SKMK 

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

Koledžas darbības pamatvirzieni: 

 īstenot pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas veselības aprūpes jomā; 

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

pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību un ceturtā līmeņa profesionālo kvalifikāciju; 

 nodrošināt studējošajiem iespēju sagatavoties izglītības turpināšanai, lai iegūtu otrā līmeņa 

profesionālo augstāko izglītību un piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju. 

 īstenot arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmas veselības aprūpes jomā, un  

profesionālās tālākizglīttības iespējas. 

1.3. RSU SKMK vadība un struktūra 

1.3.1.attēls 

RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas struktūra 

Aktualizēta Koledžas Padomes 29.06.2018. sēdē protokols Nr.03/29.06.2018. 

 

Koledžas administratīvie un akadēmiskie darbinieki: 

Direktore - Dr. sc. admin. Ināra Upmale  

Direktora vietniece administratīvajos un attīstības jautājumos - Linda Venskus 
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Direktora vietniece akadēmiskajā un pētniecības darbā - Sanita Litiņa 

1. Studiju nodaļa: 

 Studiju nodaļas vadītāja – Liene Veitnere;  

 Studiju nodaļas Lietvede – Gita Rutka; 

 Studiju nodaļas Lietvede – Inese Ščeglova; 

 Studiju prakses vadītāja – Ilze Celma; 

 Studiju nodaļas tehniskā sekretāre – Sarmīte Ališevska-Vuļa; 

 Studiju programmas “Māszinības” direktore – Zane Tauriņa; 

 Studiju programmas “Ārstniecība” direktore – Iveta Norko līdz 01.09.2018., no 01.09.2018. 

Jurijs Bormotovs; 

 Studiju programmas “Ārstnieciskā masāža” direktore – Una Veseta; 

 Studiju programmas “Farmācija” direktore – Elita Ardava; 

 Studiju programmas “Ārstniecība”, kvalifikācija “Neatliekamās medicīnas ārsta palīgs”, 

direktors – Viktors Gorovenko. 

2. Arodizglītības nodaļa: 

 Arodizglītības nodaļas vadītāja – Ilze Gaile; 

 Arodizglītības nodaļas sekretāre – Egita Krankale. 

3. Administratīvā nodaļa: 

 Personāla vadītāja – Linda Venskus; 

 Arhivāre – Edīte Rudzīte; 

 Direktora sekretāre – Līga Kristovska; 

 Saimniecības vadītājs – Andis Osvalds Jurjāns; 

 Tirgvedības vadītāja / Iepirkumu speciāliste – Ramona Krūziņa; 

 Sabiedrisko attiecību speciāliste – Elīna Lapsiņa; 

 Sabiedrisko attiecību speciāliste – Ilze Vaivode; 

 Starptautiskās sadarbības speciāliste – Madara Blumberga; 

 Projektu koordinatore – Irīna Rudenko. 

4. Grāmatvedība: 

 Galvenā grāmatvede – Brigita Spravņika; 

 Grāmatvede – Vera Skadmane. 

5. Metodiskā nodaļa: 

 Nodaļas vadītāja – Karīna Jansone; 
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 E-Studiju lietvede – Žanna Šaraņina.  

 Tālākizglītības metodiķe (no 01.11.2018. Praktiskās izglītības metodiķe) – Ligija Vucāne. 

1.4. RSU SKMK Padome 

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

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

un Koledžas Padomes darba plānu. 

2018.gadā Koledžas padome darbojās šādā sastāvā: 

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

2. Mg. sc. sal. Sanita Litiņa, Koledžas direktores vietniece akadēmiskajā un pētniecības darbā - saskaņā 

ar ieņemamo amatu; 

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

vispārējā personāla pārstāve; 

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

5. Dr. paed. Inga Odiņa – Koledžas akadēmiskā personāla pārstāve, Padomes sekretāre (prombūtnē no 

01.09.2017.); 

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

Senāta deleģēta pārstāve; 

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

darba devēju organizāciju pārstāvis; 

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

organizācijas pārstāve;  

9. Linda Godļevska – studiju programmas “Māszinbas” II kursa studente, Koledžas Studentu 

pašpārvaldes deleģēta pārstāve; 

10. Lana Burdeiko - studiju programmas “Māszinbas” II kursa studente, Koledžas Studentu 

pašpārvaldes deleģēta pārstāve; 

11. Roberts Trencis – studiju programmas „Ārstniecība” III kursa students, Koledžas Studentu 

pašpārvaldes deleģēts pārstāvis.  

2018. gadā tika izskatīti un apstiprināti sekojoši Koledžas organizatoriskie un rīkojuma dokumenti: 

08.02.2018. 

1. Apstiprināts Studiju programmas “Farmācija” padomes sastāvs: 
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 Elita Ardava, RSU Sarkanā Krusta Medicīnas koledžas Studiju programmas “Farmācija” 

direktore, 

 Liene Veitnere , RSU Sarkanā Krusta Medicīnas koledžas Studiju nodaļas vadītāja 

 Baiba Mauriņa, Rīgas Stradiņa universitātes Farmācijas fakultātes dekāne, 

 Dace Ķikute, Latvijas Farmaceitu biedrības prezidente 

 Kitija Blumfelde, Latvijas Farmaceitu biedrības prezidente,  

 Bella Trifsika-Dzeguze, "Magnum Medical" SIA un  “A Aptiekas” SIA  Personāla daļas 

vadītāja,  

 Agnese Ritene, Aptieku biedrības valdes priekšsēdētāja,  

 Baiba Pedraudze, Sentor Farm Aptiekas AS Personāla vadības direktore 

 Vizma Vīksna, "BENU Aptieka Latvija" SIA, valdes locekle, 

 Anete Stoša, -  studente FA II ,  

 Karīna Gailiša -  studente, FA II.  

lēmums Nr.1-1, spēkā no 09.02.2018. 

2. Apstiprināta Studiju programmas “Farmācija” D1 veidlapa, lēmums Nr. 1 – 2, spēkā no 

09.02.2018. 

3. Apstiprināts Arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības prakses nolikums, lēmums Nr. 1 – 3, 

spēkā no 09.02.2018. 

4. Apstiprināti Iekšējās kārtības noteikumi, lēmums Nr. 1 – 4, spēkā no 10.02.2018.; 

5. Apstiprināts Ētikas kodekss, lēmums Nr. 1 – 5, spēkā no 09.02.2018. 

6. Apstiprināta aktualizētā Koledžas struktūra, lēmums Nr.1 – 6, spēkā no 09.02.2018. 

7. Saskaņotas izmaiņas nosūtīšanai apstiprināšanai Senātā Rīgas Stradiņa universitātes aģentūras 

“Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledža” nolikumā, lēmums Nr. 1 – 7. 

8. Apstiprināts Starptautisko apmaiņu nolikums, lēmums Nr. 1 – 8, spēkā no 09.02.2018. 

26.04.2018. 

1. Apstiprināts Vadības ziņojums par 2017. gadu (Gadagrāmata) un publicēts koledžas mājas lapā, 

lēmums Nr.2-1, spēkā no 27.04.2018.; 

2. Apstiprināts Profesionālās kvalifikācijas atbilstības pārbaudes organizēšanas nolikums, lēmums 

Nr.2 – 2, spēkā no 27.04.2018.; 

3. Apstiprināts Valsts pārbaudījumu nolikums, lēmums Nr. 2 – 3, spēkā no 27.04.2018.; 

4. Apstiprināts Studiju programmas “Māszinības” studiju īstenošanas plāns 2018./2019. studiju  
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gadam, lēmums Nr. 2 – 4, spēkā no 27.04.2018.; 

5. Apstiprināts Studiju programmas “Ārstniecība” studiju īstenošanas plāns 2018./2019. studiju 

gadam, lēmums Nr. 2 – 5, spēkā no 27.04.2018.; 

6. Apstiprināts Studiju programmas “Ārstnieciskā masāža” studiju īstenošanas plāns 2018./2019. 

studiju gadam, lēmums Nr.2 – 6, spēkā no 27.04.2018.; 

7. Apstiprināts Studiju programmas “Farmācija” studiju īstenošanas plāns 2018./2019. studiju gadam, 

lēmums Nr. 2 – 7, spēkā no 27.04.2018.; 

8. Apstiprināta Ētikas komisija šādā sastāvā: 

 priekšsēdētāja – Ilze Sauškina 

 priešsēdētāja vietniece – Ilze Celma 

 sekretāre – Liene Veitnere 

 Renāte Šukele 

 Lilita Dūda 

lēmums Nr. 2 – 8, spēkā no 27.04.2018. 

9. Apstiprināta Inventarizācijas kārtība, lēmums Nr. 2 – 9, spēkā no 27.04.2018.; 

29.06.2018. 

1. Apstiprināts Revīzijas komisijas ziņojums, lēmums Nr.3-1, spēkā no 30.06.2018.; 

2. Apstiprināta Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība arodizglītības un vidējās 

profesionālās izglītības programmās, lēmums Nr.3-2, spēkā no 30.06.2018.; 

3. Apstiprināta Koledžas struktūra, lēmums Nr.3-3, spēkā no 30.06.2018.; 

4. Apstiprināti Koledžas padomes balsu skaitīšanas protokoli un ievēlēti akadēmiskajos amatos: 

 Docenta amatā: Medicīna/ Neatliekamā medicīna – Viktors Gorovenko; 

 Lektora amatā: Bioloģija/ Anatomija, fizioloģija, citoloģija, ģenētika – Juris Raudovs, Māra 

Pakalnišķe. 

lēmums Nr.3-4, spēkā no 30.06.2018. 

27.09.2018. 

1. Apstiprināts Koledžas padomes darba plāns 2018./2019. st.g., lēmums Nr.4-1, spēkā no 

28.09.2018.; 

2. Apstiprināti Uzņemšanas noteikumi I līmeņa augstākās izglītības programmās 2019./2020.st.g.,  

3. lēmums Nr. 4 – 2, spēkā no 28.09.2018.; 

4. Apstiprināti Uzņemšanas noteikumi Arodizglītības programmā “Māszinības” 2019./2020.m.g.,  
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lēmums Nr. 4 – 3, spēkā no 28.09.2018.; 

5. Apstiprināti Uzņemšanas noteikumi profesionālās vidējās izglītības programmā “Zobārstniecība” 

2019./2020.m.g., lēmums Nr. 4 – 4, spēkā no 28.09.2018.; 

6. Apstiprināts Studiju virziena “Veselības aprūpe” pašnovērtējuma ziņojums, lēmums Nr. 4 – 5, 

spēkā no 28.09.2018.; 

7. Apstiprināti Personas datu apstrādes aizsardzības noteikumi, lēmums Nr. 4– 6, spēkā no 

28.09.2018.; 

8. Apstiprināta Informācijas drošības politika, lēmums Nr. 4– 7, spēkā no 28.09.2018.; 

9. Apstiprināta Lietvedības dokumentu pārvaldības kārtība, lēmums Nr. 4– 8, spēkā no 28.09.2018.; 

10. Apstiprināta Studiju programmas “Māszinības” padome:  

 Zane Tauriņa – studiju programmas “Māszinības” direktore 

 Ligija Vucāne – Tālākizglītības metodiķe 

 Liene Veitnere – Mag.paed., lektore, Studiju daļas vadītāja 

 Ilze Celma – Dr., Studiju prakses vadītāja 

 Māra Bārene – lektore 

 Egija Osīte – studente, M II 

 Sabīne Petrakova – studente, M III 

 Zane Aļēna – studente, M I.  

lēmums Nr. 4 – 9, spēkā no 28.09.2018.; 

11. Apstiprināta Studiju programmas “Farmācija” padome: 

 Elita Ardava, RSU Sarkanā Krusta Medicīnas koledžas Studiju programmas “Farmācija” 

direktore, 

 Liene Veitnere , RSU Sarkanā Krusta Medicīnas koledžas Studiju nodaļas vadītāja 

 Baiba Mauriņa, Rīgas Stradiņa universitātes Farmācijas fakultātes dekāne, 

 Kitija Blumfelde, Latvijas Farmaceitu biedrības prezidente,  

 Bella Trifsika-Dzeguze, "Magnum Medical" SIA un “A Aptiekas” SIA  Personāla daļas 

vadītāja,  

 Agnese Ritene, Aptieku biedrības valdes priekšsēdētāja,  

 Baiba Pedraudze, Senator Farm Aptiekas AS Personāla vadības direktore, 

 Vizma Vīksna, BENU Aptieka Latvija SIA valdes locekle 

 Olga Grāve, Sentor Farm Aptiekas AS Personāla vadības biznesa partnere, 
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 Anete Stoša, -  student FA III ,  

 Karīna Gailiša -  studente, FA II, 

 Nelda Gustiņa – studente, FA I ZU, 

 Diāna Gorohova – student, FA I.  

lēmums Nr. 4 – 10, spēkā no 28.09.2018.; 

12. Apstiprināta Studiju programmas “Ārstniecība” padome: 

 Jurijs Bormotovs, studiju programmas “Ārstniecība” direktors 

 Sanita Litiņa, RSU SKMK direktora vietniece akadēmiskajā un pētniecības darbā, 

 Juris Raudovs, LR Neatliekamās medicīnas asociācijas viceprezidents 

 Iveta Norko - docente 

 Gunta Zirnīte – docente 

 Arvīds Grigans - docents 

 Māra Pakalnišķe - lektore 

 Marina Skačkova – student, AP III 

 Roberts Trencis – students, AP I.  

lēmums Nr. 4 - 11, spēkā no 28.09.2018.; 

13. Apstiprināta Studiju programmas “Ārstnieciskā masāža” padome:  

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

direktore; 

 Dina Berloviene – Mg.paed., docente, RSU LF studiju programmu koordinētāja 

 Gunta Bēta – Mg.paed., docente RSU Liepājas filiālē; RSU LF direktora vietniece 

akadēmiskajā un pētnieciskajā darbā 

 Liene Veitnere – Mg.paed., RSU SKMK lektore; RSU SKMK Studiju nodaļas vadītāja 

 Lilita Dūda – RSU SKMK studiju programmas Ārstnieciskā masāža docētāja, Masieru 

profesionālās asociācijas pārstāve 

 Guna Tīde, RSU SKMK studiju programmas Ārstnieciskā masāža 2.kursa studente 

 Lelde Māliņa, RSU SKMK studiju programmas Ārstnieciskā masāža 1.kursa studente.  

lēmums Nr. 4 – 12, spēkā no 28.09.2018.; 

14. Apstiprināta Studiju programmas “Ārstniecība” ar kvalifikāciju neatliekamās medicīnas ārsta 

palīgs padome: 

 Viktors Gorovenko – studiju programmas direktors 
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 Sanita Litiņa – direktores vietniece 

 Liene Veitnere – Studiju nodaļas vadītāja 

 Zane Putniņa – docente 

 Igors Bobrovs – lektors 

 Jurijs Bormotovs - docents 

 Roberts Trencis – students 

 Anna Ananieva – studente.  

lēmums Nr. 4 - 13, spēkā no 28.09.2018.; 

15. Apstiprināts Metodiskās nodaļas nolikums, lēmums Nr. 4 – 14, spēkā no 28.09.2018.; 

16. Apstiprināts Koledžas sniegto maksas pakalpojumu cenrādis, lēmums Nr. 4 – 15, spēkā no 

28.09.2018. 

29.11.2018. 

1. Apstiprināts Valsts pārbaudījumu nolikums, lēmums Nr. 5 –  1, stājas spēkā no 30.11.2018.; 

2. Apstiprināti Studiju programmu un studiju kursu aprakstu izstrādes un uzturēšanas noteikumi, 

lēmums Nr. 5 – 2 stājas spēkā no 30.11.2018.; 

3. Apstiprinātas izmaiņas Metodiskās nodaļas nolikumā, lēmums Nr. 5 – 3 stājas spēkā no 

30.11.2018.; 

4. Apstiprināta Komunikācijas stratēģija, lēmums Nr. 5 – 4 stājas spēkā no 01.01.2019. 
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2. RSU SKMK darbības rezultāti 

2.1. Pārskata gada galvenās prioritātes un informācija par to īstenošanu 

2018.gadā Koledžai bija šādas galvenās darbības prioritātes: 

1) nodrošināt studiju modernizāciju, aktualizējot studiju kursu programmas; 

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

izveidi un/vai atjaunošanu; 

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

sadarbību; 

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

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

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

īstenošanu;  

6) strādāt pie jaunu izglītības programmu izveides.  

2.2. Studijas 

Koledža īsteno sekojošas Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas: 

1. Studiju programma “Ārstniecība” 41 721; 

2. Studiju programma “Māszinības” 41 723; 

3. Studiju programma “Ārstnieciskā masāža” 41 722; 

4. Studiju programma “Farmācija” 41 725; 

5. Studiju programma “Ārstniecība” 41 721, kvalifikācija “Neatliekamās medicīnas ārsta palīgs”. 

Līdz 2014.gadam Koledžā tiek īstenotas divas, no 2015.gada trīs, no 2016.gada četras un sākot ar 

2017./2018. studiju gadu – 5 pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas studiju 

virziena „Veselības aprūpe” ietvaros. 
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2.2.1. tabula 

Studējošo skaits, pilna laika studijas (uz 01.01.2018.) 

Studiju programmas 

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

Māszinības 41 723 92 73 76 241 

Ārstniecība 41 721 64 70 71 205 

Ārstniecība, NMĀP 41 721 - 30 - 30 

Ārstnieciskā masāža 41 722 33 35 - 68 

Farmācija  41 725 32 21 - 53 

Studējošie kopā 222 229 147 597 

 

2.2.1.attēls 

Studējošo skaita sadalījums pa programmām un studiju gadiem 

 

Salīdzinot studējošo skaita īpatsvaru pa studiju gadiem, uz 2018. gada 1. janvāri visvairāk 

studējošo ir II studiju gadā.  

Studiju programmā „Māszinības” vislielākais studentu skaits ir I studiju gadā, bet II un IIII studiju 

gadā studentu skaits ir stabils un izlīdzināts. 

Arī studiju programmā „Ārstnieciskā masāža” studentu skaits I un II studiju gadā ir līdzīgs un 

gandrīz nemainīgs,- studiju laikā eksmatrikulētu studentu skaits šajās studiju programmās ir neliels. 

Savukārt studiju programmā „Farmācija” lielāks studējošo skaits ir I studiju gadā, jo 2018.gadā, 

sakarā ar lielo reflektantu interesi, tika pieņemts lēmums uzņemt vairāk studējošo, nekā 2017. gadā, 

programmas īstenošanu uzsākot. 
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2.2.2. attēls  

Studējošo skaita sadalījums pa studiju programmām 

 

Kā redzams 2.2.2.attēlā, visvairāk studējošo – 241, ir studiju programmā „Māszinības”. Tai seko 

studiju programma „Ārstniecība”, kurā uz 2018.gada 1 janvāri studē 205 studentu. Studentu skaits pārējās 

Koledžas īstenotajās studiju programmās ir mazāks - studiju programmā ,,Ārstnieciskā masāža” uz 

2018.gada 1 janvāri studē 68 studenti, studiju programmā “Farmācija” - 53 studenti un studiju programmā 

„Ārstniecība”, kvalifikācija ‘Neatliekamās medicīnas ārsta palīgs’ - 30 studenti. 

Uzņemšanas process Koledžā noritēja visās studiju programmās līdzīgi kā iepriekšējos gados - 

no 2018. gada 1.jūnija bija iespējama elektroniska pieteikšanās un no 3.jūlija tā notika klātienē. 

2.2.3. attēls 
Pieteikumu skaits studijām, 2014. - 2018. 
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2.2.3. attēlā redzams, ka pieteikumu skaits pilna laika studijām Koledžā 2018. gadā, salīdzinot ar 

2017. gadu, ir līdzīgs gandrīz visās studiju programmās, izņemot studiju programmu “Māszinības”, kur, 

salīdzinot ar 2017.gadu, reflektantu skaits ir samazinājies par 59.  

Studiju programmas “Ārstnieciskā masāža” īstenošana tika uzsākta 2015.gada rudenī un studijām 

tajā tika saņemts 51 pieteikums. 2016. gadā pieteikumu skaits palielinājās nedaudz, bet 2017. gadā 

pieteikumu skaits pieaudzis līdz 81. Savukārt 2018.gada studiju programmā “Ārstnieciskā masāža” tika 

saņemts 71 pieteikums. 

Studiju programmas “Farmācija” īstenošana tika uzsākta 2016. gadā ar 36 pieteikumiem studijām, 

2017. gada pieteikumu skaits bija 50, kamēr šogad studēt gribētāju skaits šajā programmā audzis līdz 74. 

Abās iepriekš minētājās studiju programmās 2017./2018. studiju gadā Koledžai ir piešķirtas valsts 

budžeta apmaksātas studiju vietas, kas varētu būt viens no pieteikumu skaita pieaugumu veicinošiem 

faktoriem. 

Studiju programma “Ārstniecība”, kvalifikācija ‘Neatliekamās medicīnas ārsta palīgs’, Koledžā 

tika uzsākta realizēt 2017. gadā. 2017./2018.studiju gadā saņemti 58 pieteikumi. Savukārt 2018. gada 

ziemas uzņemšanā tika saņemti 22 reflektantu pieteikumi, savukārt vasaras uzņemšanā - 71 pieteikums. 

2018. gada martā, piegādātāju apvienībā ar LU Rīgas medicīnas koledžu, tika noslēgts līgums ar 

Veselības ministriju par apmācībām neatliekamās medicīnas ārsta palīga specialitātes iegūšanai Eiropas 

Savienības fonda projekta “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas 

uzlabošana” Nr.9.2.6.0/17/I/00 ietvaros. 

ESF struktūrfondu finansējums ir sekmējis reflektantu skaita pieaugumu. 

Imatrikulēto studējošo kopskaits 2018./2019. akadēmiskajā gadā 

2018. gada 1. septembrī Koledžā studijām pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības 

studiju programmās „Māszinības”, „Ārstniecība”, „Ārstniecība”, kvalifikācija ‘Neatliekamās medicīnas 

ārsta palīgs’, “Ārstnieciskā masāža” un “Farmācija” tika imatrikulēts 301 studējošais (no tiem 76 par 

fizisku vai juridisku personu līdzekļiem), tādējādi sasniedzot 100% no plānotā studējošo skaita. 
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2.2.4. attēls 
Imatrikulēto studējošo sadalījums pa studiju programmām 

 

Kā redzams 2.2.4.attēlā, imatrikulēto studējošo sadalījums pa studiju programmām ir 

sekojošs: 91 studējošais jeb 30,23% no imatrikulēto studējošo kopskaita uzņemti studiju programmā 

„Māszinības”, savukārt 49 studējošie jeb 16,28%, „Ārstniecība”, studiju programmā “Ārstniecība”, 

kvalifikācija ‘Neatliekamās medicīnas ārsta palīgs’, 79 studējošie jeb 26,25% no imatrikulēto 

studējošo kopskaita. Studiju programmā “Ārstnieciskā masāža” imatrikulēti 41 jeb 13,62% no 

Koledžas studējošo kopskaita, no kuriem 3 mācās par valsts budžeta līdzekļiem un 38 studiju 

programmas studenti mācās par fizisku/juridisku personu līdzekļiem. Arī Studiju programmā 

“Farmācija” imatrikulēti 41 jeb 13,62%, no kuriem 3 mācās par valsts budžeta līdzekļiem un 38 

studiju programmas studenti mācās par fizisku/juridisku personu līdzekļiem.  
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2.2.5.attēls 
Imatrikulēto studējošo skaits pret 2018./2019.akadēmiskajā gadā plānoto 

 

Kā redzams 2.2.5.attēlā, 2018./2019. akadēmiskajā gadā imatrikulēto studentu skaits pilnībā 

atbilst plānotajam uzņemamo studentu skaitam, izņemot studiju programmu “Ārstniecība” – tajā 

imatrikulēti 49 studējošie, kas ir nedaudz zem plānotā uzņemamo studējošo skaita.  

Savukārt 91 studējošais uzņemts studiju programmā „Māszinības”, kas par 13,75% pārsniedz 

plānoto imatrikulēto studējošo skaitu šajā programmā. 

Studiju programmas “Ārstnieciskā masāža” tika plānots uzņemt 30 studentus, bet lielās 

reflektantu intereses dēļ tika pieņemts lēmums uzņemt 41 studentus, kas par 36,6% pārsniedz plānoto 

imatrikulēto studējošo skaitu šajā programmā. 

Studiju programmā “Farmācija” tika uzņemti 41 studenti, tādējādi pilnībā sasniedzot izvirzīto 

mērķi. Savukārt studiju programmā „Ārstniecība”, kvalifikācija ‘Neatliekamās medicīnas ārsta palīgs’, 

tika uzņemti 79 studējošie, kas ir par 58% vairāk, nekā bija plānots uzņemt šajā studiju programmā.  
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2.2.2. tabula  

Reflektantu konkurss 2018./2019 .akadēmiskajā gadā uz studiju vietu  

Studiju programma Konkursa attiecība 

,,Ārstniecība” 1:1,73 

,,Māszinības” 1:1,56 

“Ārstnieciskā masāža” 1:2,4 

“Farmācija” 1:2,05 

„Ārstniecība” NMĀP 1:1,86 

2.2.2. tabulā atspoguļots, kāds bija 2018./2019. akadēmiskajā gadā konkurss uz vienu studiju 

programmas vietu.  

Studiju programmā „Ārstniecība” uz vienu studiju vietu bija 1,73 reflektanti, uz vienu studiju 

programmas „Māszinības” studiju vietu – 1,56 reflektanti, uz vienu studiju programmas „Ārstnieciskā 

masāža” studiju vietu – 2,4 reflektanti, savukārt studiju programmā “Farmācijā” - 2,05 reflektanti uz 

vienu studiju vietu, bet studiju programmā „Ārstniecība”, kvalifikācija ‘Neatliekamās medicīnas ārsta 

palīgs’ – 1,86 reflektanti uz vienu studiju vietu. 

2.2.3. tabula 

Imatrikulēto studentu skaits atkarībā no reflektantu izglītības 

Imatrikulēti  

kopā 

Tajā skaitā 

Ar vispārējo vidējo 

izglītību 

Ar profesionālo vidējo 

izglītību 
Ar augstāko izglītību 

skaits 
% no 

kopskaita 
skaits 

% no 

kopskaita 

skaits % no 

kopskaita 

301 192 63,79 30 9,97 79 26,24 

Kā redzams no 2.2.3. tabulas, vairākums 192 jeb 63,79% no 2018./2019. akadēmiskajā gadā 

imatrikulētā 301 studenta, ir studenti ar vispārējo vidējo izglītību, 30 jeb 9,97% no uzņemtajiem 

studentiem iepriekš ieguvuši vidējo speciālo izglītību, bet 79 jeb 26,24% jau iepriekš bija ieguvuši 

augstāko izglītību. 
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2.2.6. attēls 
Studējošo skaita izmaiņas, 2014. – 2018. 

 

Kā redzams 2.2.6. attēlā, kopš 2014. gada studējošo skaits Koledžā ir nemainīgi audzis, 2018. 

gada 3. septembrī sasniedzot līdz šim augstāko rādītāju – 686 studējošie. Šāds rezultāts panākts, 

mērķtiecīgi un neatlaidīgi paplašinot piedāvāto studiju programmu skaitu studiju virzienā “Veselības 

aprūpe”. 

2.2.7. attēls 

Studējošo sadalījums pēc dzimuma 

 

Studiju virzienā “Veselības aprūpe” tradicionāli lielākais studējošo skaits ir sievietes – šobrīd 

89,5% no studējošo kopskaita, un 10,5% - vīriešu. 
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2.2.4. tabula 

Kvalifikāciju ieguvušie 2017./2018.studiju gadā 

Studiju programma 
skaits % no kopskaita 

2017. 2018. 2017. 2018. 

Māszinības  41 723 59 59 51 34,3 

Ārstniecība  41 721 32 58 28 33.7 

Ārstniecība NMP 41 721 - 26 - 15,1 

Ārstnieciskā masāža 41 722 25 29 21 16,8 

Kopā 116 172 100 100 

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

būtiski pieaudzis - Māsas kvalifikāciju ieguvušo skaits ir nemainīgs, savukārt Ārsta palīga kvalifikāciju 

ieguvušo absolventu skaits 2018. gadā ir palielinājies teju par pusi. Tas varētu būt skaidrojams ar lielo 

profesijas pieprasījumu darba tirgū.  

2018.gadā Koledžu absolvēja 29 studiju programmas „Ārstnieciskā masāža” studenti, kas ir par 

4 absolventiem vairāk nekā iepriekšējā gadā.  

Pirmo reizi koledžu absolvēja 26 studiju programmas “Ārstniecība”, kvalifikācija ‘Neatliekamās 

medicīnas ārstu palīgs’ studenti.  
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2.3. RSU SKMK īstenotie projekti 2018.gadā 

 

  

Nr.. 
Projekta nosaukums un līguma reģistrācijas 

numurs 
Projekta mērķis 

Projekta 

līguma 

termiņš 

Projekta kopējais 

finansējums 

(EUR) 2018. gadā 

Apgūtais 

finansējums 

2018. gadā 

Finansējuma 

avots 

(projekta 

pasūtītājs) 

1. Eiropas Savienības fondu 2014. - 2020. gada 

plānošanas perioda darbības programmas 

„Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1.specifiskā 

atbalsta mērķa „Palielināt nodarbinātībā, 

izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu 

nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu 

garantijas ietvaros” 2. kārtas projekts 7.2.1.2. 

„Sākotnējās profesionālās izglītības programmu 

īstenošanas garantijas jauniešiem ietvaros”. 

(Projekta identifikācijas Nr. 7.2.1.JG2) 

Projekta mērķis ir 

palielināt nodarbinātībā, 

izglītībā vai apmācībās 

neiesaistītu jauniešu 

nodarbinātību un 

izglītības ieguvi Jauniešu 

garantijas ietvaros 

01.06.2014.– 

30.06.2018. 

54063,97  

(t.sk.,stipendijas 

19170,00, atlīdzība 

18796,83, preces un 

pakalpojumi 

16097,14) 

13678,20 ES fondi; 

VIAA 

2. Muddie - Multiprofessional Digital Developer 

Laurea and Arcada UAS in Finland, Tartu Health 

Care College in Estonia NPHE-2017/10290 

 01.11.2017. - 

01.03.2018. 

16920,00 

 

Nordplus 

Higher 

Education 

2017 

3. The Developer of Digital Health and Welfare 

Services (DeDiWe) Projekta Nr. CB 25 

Projekta rezultātā tiek 

izstrādāta studiju kurss 

„Digitālās prasmes 

veselības aprūpē” 

01.09.2015.- 

28.02.2018. 

13748,50  

(t.sk., atlīdzība 

11641,42; 

pakalpojumi 

1007,08, 

pamatlīdzekļi 

1100,00) 

12723,30 Interreg, 

VARAM 



 

 23 

 

RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas Zinātniskā granta projekti 

Citi Koledžas realizējamie projekti 2018.gadā (ESF finansējums) 

 

  

Nr. 
Projekta nosaukums un līguma 

reģistrācijas numurs 
Projekta mērķis 

Projekta 

līguma 

termiņš 

Projektu 

kopējais 

finansējums 

(EUR) 

Apgūtais 

finansējums 

2018.gadā 

Finansējuma 

avots 

(projekta 

pasūtītājs) 

1. “Klasiskās masāžas kursa intensitātes 

nozīme veselības stāvokļa uzlabošanā” 

Reģistrācijas Nr. 1-31/2 

Pārbaudīt klasiskās masāžas iedarbības 

atšķirības atkarībā no kursa intensitātes, 

veicinot studējošo zināšanu par masāžas 

fizioloģisko un psihoemocionālo 

iedarbību līmeņa paaugstināšanos 

01.05.2016. – 

31.07.2018. 

7949,95  RSU SKMK 

2. „Medikamentu, uztura bagātinātāju un 

augu valsts preparātu lietošana Latvijā 

un ar to saistītie riski pacienta veselībai 

” 

Izpētīt Latvijas iedzīvotāju zāļu, uztura 

bagātinātāju un augu valsts preparātu 

lietošanas paradumus un identificēt ar to 

saistītos riskus. 

01.05.2017. – 

31.07.2018. 
5852,38  RSU SKMK 

3. „Izmeklēšanas metodes izvēle GEAS 

diagnozes apstiprināšanai pediatrijā 

BKUS” 

Noskaidrot GEAS diagnozes 

apstiprināšanai precīzāko izmeklēšanas 

metodi pacientiem ar GEAS klīniku 

01.05.2017. – 

31.07.2018. 
2476,00  RSU SKMK 

Nr. 
Projekta nosaukums un līguma 

reģistrācijas numurs 
Projekta mērķis 

Projekta 

līguma 

termiņš 

Projektu 

kopējais 

finansējums 

(EUR) 

Apgūtais 

finansējums 

2018.gadā 

(EUR) 

Finansējuma 

avots 

(projekta 

pasūtītājs) 

1. Eiropas sociālā fonda projekts 

Nr.8.3.4.0/16/I/001 „Atbalsts 

priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 

samazināšanai” 

Projekta mērķis samazināt bērnu un 

jauniešu priekšlaicīgu mācību 

pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un 

intervences pasākumus 

1.09.2017. - 

31.12.2023. 

5000,00  Eiropas 

Sociālais fonds 
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2. Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 

8.5.2.0/16/I/001 “Nozaru kvalifikācijas 

sistēmas pilnveide profesionālās 

izglītības attīstībai un kvalitātes 

nodrošināšanai” 

PAKALPOJUMA LĪGUMS 

par mācību līdzekļa izstrādi 

(iepirkuma identifikācijas Nr. VISC 

2017/18 

Digitālā mācību līdzekļa izstrāde 

Veselības nozares arodizglītības un 

profesionālās vidējās izglītības 

profesionālajām kvalifikācijām veselības 

aprūpē 

Līgums 

noslēgts 

28.09.2017. 

(31 mēnesis) 

10890,00 4791,60 Eiropas 

Sociālais fonds 

3. Eiropas Reģionālā  attīstības fonda 

projekta Nr. 8.1.4.0/17/I/002 

“STEM izglītības programmu 

infrastruktūras modernizēšana RSU 

Sarkanā Krusta medicīnas koledžā” 

Veikt infrastruktūras modernizēšanu 

STEM pirmā līmeņa profesionālās 

augstākās profesionālās izglītības 

programmās “Ārstniecība”, “Ārstnieciskā 

masāža”, “Farmācija”, “Māszinības” , kā 

arī profesionālās vidējās izglītības 

programmā “Zobārstniecība”, uzlabojot 

studiju mācību vidi RSU Sarkanā Krusta 

medicīnas koledžā 

1.10.2017 – 

31.03.2019. 

 

340505,00  

(t.sk. ERAF 

ieguldījums 

85%) 

327027,82  

4. Projekta Nr. 01-32.1.3.2/112 

“Biežāko pārtikas nepanesību 

diagnostika un ārstēšana bērniem 

primārajā aprūpē un slimnīcas etapā. 

Uztura bagātinātāju lietošanas 

lietderība” 

Iepirkuma ID Nr. VM 2018/17/ESF 

Sniegt ārstniecības un ārstniecības 

atbalsta personām, un farmaceitisko 

pakalpojumu sniedzējiem nepieciešamās 

profesionālās zināšanas, kā arī izkopt 

prasmes 

09.01.2020. 

(15 mēneši) 

5723,74 1385,15 Eiropas 

Sociālais fonds 



 

 25 

 

 

 

  

5. Projekta Nr. 01-32.1.3.2/111 

“Sirds un asinsvadu, onkoloģisko 

slimību un psihisko slimību profilakse 

un savlaicīga diagnostika, tostarp 

fiziskās aktivitātes receptes izrakstīšana 

primārajā veselības aprūpē” 

Iepirkuma ID Nr. VM 2018/20/ESF 

Sniegt ārstniecības un ārstniecības 

atbalsta personām, un farmaceitisko 

pakalpojumu sniedzējiem nepieciešamās 

profesionālās zināšanas, kā arī izkopt 

prasmes 

09.10.2019. 

(12 mēneši) 

5723,34 1385,05 Eiropas 

Sociālais fonds 

6. Projekta Nr. 01-32.1.3.2/163 

“Sirds pataloģiju agrīna diagnostika” 

Iepirkuma ID Nr. VM 2018/22/ESF 

Sniegt ārstniecības un ārstniecības 

atbalsta personām, un farmaceitisko 

pakalpojumu sniedzējiem nepieciešamās 

profesionālās zināšanas, kā arī izkopt 

prasmes 

14.11.2019. 

(12 mēneši) 

9453,69 2287,80 Eiropas 

Sociālais fonds 

7. Projekta Nr. 01-32.1.3.2/158 

“Māsas kompetence 

elektrokardiogrāfijas interpretēšanā” 

Iepirkuma ID Nr. VM 2018/22/ESF 

Sniegt ārstniecības un ārstniecības 

atbalsta personām, un farmaceitisko 

pakalpojumu sniedzējiem nepieciešamās 

profesionālās zināšanas, kā arī izkopt 

prasmes 

05.11.2019. 

(12 mēneši) 

10328,89 2499,59 Eiropas 

Sociālais fonds 

8. Projekta Nr. 01-32.1.3.2/159 

“Attīstības psiholoģija” 

Iepirkuma ID Nr. VM 2018/19/ESF 

Sniegt ārstniecības un ārstniecības 

atbalsta personām, un farmaceitisko 

pakalpojumu sniedzējiem nepieciešamās 

profesionālās zināšanas, kā arī izkopt 

prasmes 

05.11.2019. 

(12 mēneši) 

2335,44 565,18 Eiropas 

Sociālais fonds 

9. Projekta Nr. 01-32.1.3.2/157 

“Kardioloģisko pacientu aprūpe” 

Iepirkuma ID Nr. VM 2018/22/ESF 

Sniegt ārstniecības un ārstniecības 

atbalsta personām, un farmaceitisko 

pakalpojumu sniedzējiem nepieciešamās 

profesionālās zināšanas, kā arī izkopt 

prasmes 

05.11.2019. 

(12 mēneši) 

18549,54 4488,99 Eiropas 

Sociālais fonds 
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10. Projekta Nr. 01-32.1.3.2/164 

“Antibakterioloģisko līdzekļu 

neadekvāta lietojuma sekas” 

Iepirkuma ID Nr. VM 2018/20/ESF 

Sniegt ārstniecības un ārstniecības 

atbalsta personām, un farmaceitisko 

pakalpojumu sniedzējiem 

nepieciešamās profesionālās zināšanas, 

kā arī izkopt prasmes 

14.11.2019. 

(12 mēneši) 

2488,34 602,18 Eiropas 

Sociālais fonds 

11. Mākslīgās asinsrites metode māsu 

praksē 

Projekts Nr. 01-32.1.3.2/70 

Izstrādāt programmai atbilstošu 

metodisko līdzekli par aktuālām 

ārstnieciskām un diagnostiskām 

metodēm ārstniecības un ārstniecības 

atbalsta personu praksē profesionālās 

pilnveides izglītības programmā 

"Mākslīgās asinsrites metode māsu 

praksē" 

13.08.2019. 

(12 mēneši) 

34425,00 6885,00 Eiropas 

Sociālais fonds 

12. “Neatliekamās medicīnas ārsta palīga 

specialitātes iegūšana” Eiropas Sociālā 

fonda projekta darbības programmas 

“Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.6. 

specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot 

ārstniecības un ārstniecības atbalsta 

personāla kvalifikāciju” (ID 

Nr.9.2.6.0/17/I/001), iepirkuma ID 

Nr.VM 2017/32/ESF 

Projektu realizē Piegādātāju apvienību - 

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas 

koledža un Rīgas Stradiņa universitātes 

Sarkanā Krusta medicīnas koledža 

Nodrošina neatliekamās medicīnas ārsta 

palīga specialitātes iegūšanu 

20.03.2018.– 

30.06.2020. 

228000,00 34152,00 Eiropas 

Sociālais fonds 



 

 27 

 

2.4. RSU SKMK arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmas 

2.4.1. Arodizglītības programma ”Māszinības”, kvalifikācija “Māsas palīgs” 

Programmas mērķis ir izglītības ieguves rezultātā sagatavot aprūpes darbinieku ar kvalifikāciju 

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

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

zināšanas un praktiskā darba iemaņas.  

Arodizglītības programma “Māszinības” tiek īstenota, pamatojoties uz diviem iepriekš iegūtās 

izglītības līmeņiem: ar kodu 32a 723 001 kvalifikācija Māsas palīgs, akreditācijas termiņš 2020.gada 

27.marts, un  izglītības programma ar kodu 35a 723 001 kvalifikācija Māsas palīgs, akreditācijas termiņš 

2021.gada 1.decembris. 

2.4.1.1. tabula 

Izglītības programmas struktūra 

Izglītības 

tematiskās grupas 
2015.gads 2016.gads 2017.gads 2018.gads 

Veselības aprūpe un 

sociālā labklājība 
2 2 2 2 

 

2.4.1.2. tabula 

Iesniegumu skaits arodizglītības programmā 

Izglītības programma 2015.gads 2016.gads 2017.gads 2018.gads 

Māszinības 35a 723 001 109 105 100 101 

Māszinības 32a 723 001 45 58 63 31 

 

2.4.1.3. tabula 

Reflektantu konkurss 

Izglītības programma 2015.gads 2016.gads 2017.gads 2018.gads 

Māszinības 35a 723 001 1.0 1.15 1.0 1.1 

Māszinības 32a 723 001 1.0 1.16 1.2 1.2 

 

  



 

 28 

2.4.1.4. tabula 

Uzņemto izglītojamo kopskaits 2018./2019.mācību gadā 

Izglītības programmas nosaukums  Skaits % 

Arodizglītības programma „Māszinības” 35a 723 001 101 100 

Arodizglītības programma „Māszinības” 32a 723 001 23 100 

 

2.4.1.5. tabula 

Izglītojamo skaits arodizglītības programmā uz 01.01.2019. 

Izglītības programmas nosaukums 01.01.2019. 

Arodizglītības programma „Māszinības”  

35a 723 001; 32a 723 001 

110 

 

2.4.1.6. tabula 

Kvalifikāciju ieguvušie 2018. gadā 

Izglītības programmas 

nosaukums 

Mācības 

uzsākuši 

Mācību laikā 

atskaitītie 

Kvalifikāciju 

ieguvušie 

Māszinības 35a 723 001 101 11 80 

Māszinības 32a 723 001 50 12 38 

Analizējot izglītojamo atskaitīšanas iemeslus 2017./2018. mācību gadā, kā galvenie dominē 

neattaisnoti mācību kavējumi, kas veidojas saistībā ar problēmām apvienojot ikdienas pilna laika darbu 

veselības aprūpes iestādēs un mācību procesu. Kā pietiekami biežs un vērā ņemams arguments lēmumam 

pārtraukt mācības ir nepietiekošs atbalsts no darba devēja un piederīgo puses. 

2.4.1.7. tabula 

Centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu rezultāti 2018. gadā 

Eksaminējamo skaits 

Iegūtais vērtējums 

4 balles 

un 

zemāk 

5 

balles 

6 

balles 

7 

balles 

8 

balles 

9 

balles 

10 

balles 

Arodizglītības 

programma „Māszinības” 

35a 723 001; 32a 723 001 

- 3 2 8 29 59 17 

Vidējais vērtējums ballēs 2018. gada Kvalifikācijas eksāmenos ir 8,6 balles. Pēc Centrālo 

profesionālās kvalifikācijas eksāmenu rezultātiem var secināt, ka izglītojamo iegūtās zināšanas, prasmes 

un iemaņas kopumā vērtējamas labi. Kvalifikācijas eksāmena komisijas darbā tiek iesaistīti darba devēju  

pārstāvji, kas ļauj maksimāli objektīvi izvērtēt izglītojamo mācību procesā apgūtās teorētiskās zināšanas  
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un praktiskās iemaņas.  

Arodizglītības programmas izglītojamo vidējais vecums ir virs 35 gadiem, pārsvarā Māsas palīga 

arodizglītības programmas apguvi izvēlas sievietes.  

Sadarbība 

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

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

un kvalifikācijas prakses kvalitatīvu norisi, tai skaitā, ar: VSIA „P. Stradiņa klīniskā universitātes 

slimnīca”, VSIA ”Bērnu klīniskā universitātes slimnīca”, Psihoneiroloģiskā klīnika „Strenči”, VSIA 

“Slimnīca „Ģintermuiža””, SIA „Jelgavas pilsētas slimnīca”,  Madonas novada pašvaldības SIA 

„Madonas slimnīca”, VSIA „Psihiatrijas un narkoloģijas centrs”, VSAC “Mežciems”, VNRC “Vaivari”, 

Vidzemes slimnīca, SIA “Liepājas reģionālā slimnīca”, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca 

stacionārs Biķernieki, stacionārs Tuberkulozes un plaušu slimību centrs. 

2.4.2. Profesionālās vidējās izglītības programma “Zobārstniecība” 

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

programmai “Zobārstniecība” 35b 724 001, ar iegūstamo kvalifikāciju Zobārstniecības māsa. Mācību 

īstenošanas laiks ir divi gadi, 3120 stundas. Programma akreditēta no 2018.gada 31. maija līdz 2024. 

gada 30.maijam, akreditācijas lapa Nr. AP 5396.  

Programmas akreditēšanai nozīmētā ekspertu komisija strādāja mācību iestādē no 16.04.2018. 

līdz 20.04.2018., iepazīstoties ar koledžas vispārējo vidi, resursiem, vadību, darba organizāciju, gan 

detalizēti ar programmas Zobārstniecība mācību saturu, materiāli tehnisko bāzi, izglītojamajiem,  

iesaistītajiem pasniedzējiem. Kopumā akreditācijas komisijas ekspertu vērtējums bija pozitīvs, īpaši 

augsti novērtējot koledžas mikroklimatu, materiāli tehnisko nodrošinājumu, personālresursus un 

izglītības iestādes sadarbību ar citām institūcijām. Tika saņemti arī ieteikumi izglītības programmas 

īstenošanas uzlabošanai, kas arī nekavējoties tika ņemti vērā un īstenoti (atkārtotas pārrunas ar 

pasniedzējiem par mācību sasniegumu vērtēšanas principiem, aktualizēti iekšējie normatīvie dati). 

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

veic zobārstniecības aprūpi, profesionālu profilaksi zobārsta uzraudzībā zobārstniecības kabinetā un 

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

uzņemoties atbildību atbilstoši kompetences līmenim. 

Programma sagatavota sadarbībā ar RSU Stomatoloģijas fakultātes speciālistiem. 
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Programmas realizācija uzsākta  2016. gada 1. septembrī, 2018. gada jūnijā koledžu absolvē 11 

absolventi ar kvalifikāciju Zobārstniecības māsa. 

2.4.2.1. tabula 

Iesniegumu skaits Profesionālā vidējās izglītības programmā “Zobārstniecība” 

Izglītības programma 2016.gads 2017.gads 2018. gads 

Zobārstniecība 35b 724 001 41 47 72 

 

2.4.2.2. tabula 

Uzņemto izglītojamo kopskaits Profesionālā vidējās izglītības programmā “Zobārstniecība” 

Izglītības programma 2016./2017. 2017./2018. 2018./2019. 

Zobārstniecība 35b 724 001 23 18 31 

Izglītojamo skaits programmā uz 31.12.2018. – 34. Salīdzinot ar iepriekšējo mācību gadu, 2018. 

gada rudens semestrī samazinājies no izglītības programmas “Zobārstniecība” atskaitīto izglītojamo 

skaits.  

Izglītības programmas “Zobārstniecība” izglītojamie 2018. gada  februārī īstenoja zobu 

profilakses lekcijas Rīgas Kristīgās vidusskolas pamatskolas audzēkņiem. Sadarbību ar Rīgas Kristīgo 

vidusskolu plānots turpināt. 

Lai nodrošinātu izglītojamo klīniskās prakses un kvalifikācijas prakses realizāciju, noslēgti 

sadarbības līgumi ar vairākām zobārstniecības praksēm: SIA “Rīgas Stradiņa universitātes 

Stomatoloģijas institūts”,  LU Stomatoloģijas klīnika, SIA “Patello Ltd”, “Medical Group Dens”, SIA 

“Ģimenes Zobārstniecība”, SIA “Dentalfix”. Praktiskās nodarbības un mācību prakses tiek organizētas 

pieredzējušu un uz sadarbību orientētu Zobārstu un Zobārstniecības māsu pārraudzībā. 

2.5. Publikācijas un izdevējdarbība 

2018.gadā akadēmiskā personāla recenzējamos izdevumos ir nopublicētas 2 publikācijas, citos 

zinātnisko izdevumos ir publicēts 1 raksts. Savukārt 4 docētāji ir piedalījušies ar referātiem 

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

Koledžas docētājiem 2018.gadā ir veselības aprūpes jomā.  

Katru gadu tiek rīkota starptautiskā, Floransai Naitingeilai veltītā, starptautiskā studentu 

zinātniski pētnieciskā konference ”Pētniecība studiju procesā”, kurā studējošie, sadarbībā ar docētājiem, 

studiju procesa laikā izstrādā un aizstāv savus zinātniskos pētījumus un tēzes publicē RSU SKMK 
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konferences zinātniskajā rakstu krājumā. Docētāju atbalsts studējošajiem viņu pirmā zinātniskā 

raksta/tēžu izveidē un aizstāvēšanā ir ļoti nozīmīgs. Sestajā starptautiskajā F. Naitingeilai veltītajā 

konferencē, kas norisinājās 2018. gadā, tika aizstāvētas un publicētas 19 studējošo tēzes, kas ir vērtējams  

kā augsts sasniegums. 

2.5.1. tabula 

Akadēmiskā personāla publikācijas 2018. gadā 
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Medicīna - - 2 - - 2 1 

Veselības aprūpe 1 1 13 - 1 16 1 

Farmācija - - 5 - - 5 1 

Latīņu valoda 1 - 1 - - 2 - 

Kopā: 1 1 20 -  25 3 

 

2.6. Stipendijas 

2.6.1. Minimālās un vienreizējās stipendijas 

Koledžas studentiem ir iespēja saņemt valsts garantētās minimālās un vienreizējās stipendijas 

atbilstoši Koledžas Stipendiju piešķiršanas nolikumam.  

2018.gadā minimālās stipendijas saņēma vidēji 64 studenti, savukārt uz vienreizējo stipendiju 

saņemšanu var pretendēt vidēji 4 studenti katru mēnesi. 

2.6.2. ERASMUS+ stipendijas 

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

piešķirtajiem līdzekļiem un Latvijas Republikas līdzfinansējuma.  

Plašāka informācija par ERASMUS+ programmu un tās ietvaros piešķirto stipendiju skaitu 

atrodama Gadagrāmatas 8. punktā.  
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2.7. Pārskats par RSU SKMK Revīzijas komisijas darbu 

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

jomu novērtējums, apkopotas atklātās nepilnības un sniegti ieteikumi darbības pilnveidei.  

Revīzijas komisija par savu darbību atskaitās Koledžas Padomei vienu reizi gadā. 

20.06.2018. notika revīzijas komisijas sapulce, kuras darba kārtībā bija Koledžas kopētavas telpu 

revīzija.  

Revīzijā konstatēts, ka: 

 kopētavas telpās ir maz vietas – telpā atrodas kopēšanas iekārta un divi laminēšanas aparāti, 

iekārtota darba vieta personālam, plaukts; 

 atbildīgais personāls ievēro paredzētos kopēšanas iekārtas lietošanas noteikumus, uz iekārtas 

nav novietoti vai tuvumā neatrodas nekādi priekšmeti, kas varētu bojāt jeb kā savādāk 

nelabvēlīgi ietekmēt iekārtu. Iekārtas ventilācijas atveres brīvas. 

 telpas ventilācija iespējama tikai caur logu, kas ir ļoti apgrūtinoši aukstajos gadalaikos (ļoti 

straujas temperatūras maiņas – kopējot gaiss ļoti sakarst, bet ziemā, atverot logu, temperatūra 

strauji pazeminās). Vasarā telpu izvēdināt gandrīz nav iespējams. 

 personāls periodiski izjūt veselības traucējumus caurvēja un piesārņotā gaisa dēļ (elpošanas ceļu 

problēmas u.c.) 

Ierosinājumi: 

 nodrošināt optimālu ventilācijas (kondicionēšanas) režīmu gaisa apmaiņai (MK noteikumi Nr. 

359, 2009. g. 28.04.); 

 ierīkot kopētavu lielākās telpās, lai nodrošinātu drošu, ērtu un optimālu kopēšanas ierīču 

lietošanu (28.04.2009. MK noteikumi Nr. 359)  

2.9. Pārskats par RSU SKMK Studentu pašpārvaldes darbību  

Koledžas Studentu pašpārvalde darbojas saskaņā ar Studentu pašpārvaldes nolikumu, kas 

apstiprināts Koledžas Padomē 2014.gada 26.septembrī.  

Koledžas Studentu pašpārvalde ir neatkarīga demokrātiska organizācija, kas līdzdarbojas 

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

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

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

pieeju Koledžā. 
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 Koledžas Padomē darbojas studiju programmas “Māszinības” studentes Lana Burdeiko, 

Linda Gudļevska un studiju programmas “Ārstniecība” students Roberts Trencis; 

 Studiju programmas “Māszinības” padomē darbojas studiju programmas “Māszinības” 

studentes Sabīne Petrakova, Egija Osīte un Zane Aļļēna; 

 Studiju programmas “Ārstniecība” Padomē darbojas studiju programmas “Ārstniecība” 

studenti Roberts Trencis un Marina Skačkova; 

 Studiju programmas “Ārstnieciskā masāža” Padomē darbojas studiju programmas 

“Ārstnieciskā masāža” studentes Guna Tīde un Lelde Māliņa; 

 Studiju programmas “Farmācija” Padomē darbojas studiju programmas “Farmācija” 

studentes Anete Stoša, Karīna Gailiša, Nelda Gustiņa un Diāna Gorohova. 

2.9.1.attēls 

Studentu pašpārvalde ar koledžas direktori Ināru Upmali 2018.g. 

 

Darbojoties Programmu padomēs, studējošie tiek iesaistīti gan studiju kursu pilnveides procesos, 

gan kvalifikācijas darbu tēmu izskatīšanā un saskaņošanā. Šajās sanāksmēs studentiem ir iespēja izteikt 

savu viedokli un ietekmēt izmaiņu veikšanu studiju programmā turpmākajos studiju gados. Tāpat šajās 

sanāksmēs tiek pārrunāti ar studiju procesu saistīti jautājumi un analizēti studējošo mācību rezultāti, kas 

ir viens no kritērijiem studiju programmas kvalitātes novērtēšanai. 

2018.gada februārī izstādē “Skola 2018” Koledžas Studentu pašpārvaldes dalībnieki informēja 

interesentus un potenciālos Koledžas studentus par iespējām studēt Koledžā. 
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2.9.2.attēls 

Izstāde “Skola 2018” 

 

2018.gada martā Koledžā notika Atvērto Durvju dienas, kuru laikā interesentiem tika piedāvāts 

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

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

administrācijai palīdzēja septiņi Studentu pašpārvaldes biedri. 

Starptautiskās nedēļas ietvaros Studentu pašpārvaldes biedri piedalījās Koledžas rīkotās 6. 

Starptautiskajā Florencei Naitingeilai veltītās zinātniskās konferences organizēšanā un vadīšanā. Tāpat 

Studentu pašpārvaldes dalībnieki un citi Koledžas studenti palīdzēja organizēt Koledžā notiekošo 3. 

Starptautisko Veselības aprūpes jomas studentu olimpiādi, kā arī deleģēja piedalīties tajā Koledžas 

studentu komandu 4 cilvēku sastāvā. 

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

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

Koledžas studentiem integrēties studiju dzīvē. 2018.gadā šīs programmas ietvaros divu nedēļu garumā 

Koledžas pirmā kursa studentiem tika nodrošināta iespēja saņemt no saviem pieredzējušākajiem 

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

Koledžā un citiem viņiem aktuāliem jautājumiem. 

10.aprīlī RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas Studentu pašpārvaldē notika vēlēšanas un 

jauno biedru apstiprināšana. Studentu pašpārvaldes biedri novēlēja jaunajai Studentu pašpārvaldes 

priekšsēdētājai Lanai Burdeiko un Studentu pašpārvaldes priekšsēdētājas vietniecei Sabīnei Petrakovai 

izturību, pārliecību par savu darbu, aizrautību, kā arī teicamus panākumus.  
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Oktobrī Studentu pašpārvaldē notika jaunu biedru uzņemšana. Vēlēšanās par Studentu 

pašpārvaldes priekšsēdētāju tika ievēlēta Aija Diāna Līduma un Studentu pašpārvaldes priekšsēdētājas 

vietnieci Evija Bunka. 

2018.gada oktobrī notika Koledžas pirmā kursa studentu iesvētības, kuru ietvaros jaunajiem 

Koledžas studentiem bija jāpilda dažādi pārbaudījumi. 

Visu grupu vecākie reizi mēnesī piedalās stipendiju piešķiršanas sēdēs, kur balso par vai pret 

stipendiju piešķiršanu savā studiju grupā studējošajiem. 

Reizi semestrī tiek organizētas RSU SKMK Studentu pašpārvaldes tikšanās ar Koledžas direktori 

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

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

rīkotas vienu reizi semestrī un no Studentu pašpārvaldes puses tiek atzītas par ļoti vērtīgām.  
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3. Budžeta informācija 

3.1. RSU SKMK budžeta izpilde 

RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas budžetā 2018.gada budžeta izpilde ieņēmumu daļā bija 

1962643,15 EUR un izdevumu daļā 1958715,25 EUR. 

3.1.1.tabula  

Budžeta ieņēmumu struktūra 

D
o
tā

ci
ja

 a
u

g
st

ā
k

a
ja

i 

iz
g
lī

tī
b

a
i 

D
o
tā

ci
ja

 p
ro

fe
si

o
n

ā
la

i 

iz
g
lī

tī
b

a
i 

P
a
šu

 i
eņ

ēm
u

m
i 

n
o
 m

a
k

sa
s 

p
a
k

a
lp

o
ju

m
ie

m
 

S
a
ņ

em
ti

e 
tr

a
n

sf
e
rt

i 
n

o
 R

S
U

 

L
R

 V
M

 f
in

a
n

sē
ju

m
s 

n
o
 E

S
 

st
ru

k
tū

rf
o
n

d
ie

m
 

P
ro

je
k

ts
 D

eD
iW

e
 

E
R

A
F

 p
ro

je
k

ts
 

E
S

 s
tr

u
k

tū
rf

o
n

d
i 

a
ro

d
iz

g
lī

tī
b

a
i 

E
R

A
S

M
U

S
 

K
o
p

ā
 E

U
R

 

1022857 212498 264788 8491 54251 12723 327028 18678 41329 1962643 

3.1.1.attēls 

Budžeta ieņēmumu struktūra 
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0,65%

16,66%

0,95% 2,11%

Dotācija augstākajai izglītībai Dotācija profesionālajai izglītībai

Pašu ienēmumi no maksas pakalpojumiem Saņemtie transferi no RSU

LR VM finansējums no ES struktūrfondiem Projekts   DeDiWe

ERAF ES struktūrfondi arodizglītībai
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3.1.2.tabula 

Budžeta ieņēmumu struktūra pa gadiem 
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2015. 888451 193421 60585 46764 449 - - - 50627 33441 1273738 

2016. 900513 200586 126185 47434 - - 4812 - 91297 49960 1420787 

2017. 937265 211607 18244 93160 530 - 14341 13477 76654 50654 1580129 

2018. 1022857 212498 264788 8491 - 54251 12723 327028 18678 41329 1962643 
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4. RSU SKMK personāls 

Koledžas personālu veido: 

 akadēmiskais personāls: 

 vēlētie docenti, lektori, asistenti; 

 viesdocenti, vieslektori un viesasistenti; 

 vispārējais personāls: 

 pedagoģiskais personāls; 

 atbalsta funkcijas veicošais personāls. 

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

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

vadības institūciju sēdēs, kā arī tikt uzklausītam.  

Koledžas personālam ir tiesības piedalīties Koledžas Padomes vēlēšanās un tikt ievēlētam 

Padomē.  

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

pārkvalificēties. 

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

Koledžas darbību un atbalstīt atklātumu tās pārvaldē. 

4.1. Akadēmiskais personāls 

Akadēmiskā personāla amatu struktūra: 

 docenti (viesdocenti); 

 lektori (vieslektori); 

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

4.1.1. tabula 

Docētāju skaits Koledžā uz 31.12.2018. 

Nr. p. k. Amats Skaits 

1. Docents 11 

2. Lektors 23 

3. Asistents 0 

4. Viesdocents 8 

5. Vieslektors 62 

6. Viesasistents 30 

KOPĀ: 134 
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4.1.2. tabula 

Slodzes 2018./2019.studiju gadā (uz 31.12.2018.) 

Nr.p. k. Amats 
Atalgojuma 

likme EUR  
Slodze 

% no kopējā 

slodžu skaita 

1. Docents 1086 11.03 21,5 

2. Lektors 740 13,45 26,22 

3. Asistents 600 0 0 

4. Viesdocents 1086 2.70 5,26 

5. Vieslektors 740 11.87 23,14 

6. Viesasistents 600 5.57 10.86 

7. Vakance 600 – 1086 6.68 13.02 

KOPĀ: 51.3 100% 

 

4.1.3. tabula 

Likmes pēc amatiem kopā 

Nr. p. k. Amats 
Atalgojuma 

likme EUR 
Slodze 

% no kopējā slodžu 

skaita 

1. (Vies) Docents 1’086 13.73 26.76 

2. (Vies) Lektors 740 25.32 49.36 

3. (Vies) Asistents 600 5.57 10.86 

4. Vakance 600 – 1’086 6.68 13.02 

KOPĀ: 51.3 100% 

 

4.1.4. tabula 

Vēlētie docētāji 

Nr. p. k. Amats 
Atalgojuma likme 

EUR 
Slodze 

% no kopējā vēlēto 

slodžu skaita 

1. Docents 1’086 11.03 45.07 

2. Lektors 740 13.45 54.93 

3. Asistents 600 0 0 

KOPĀ: 24.48 100% 
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4.1.5. tabula 

Viesdocētāji 

Nr. p. k. Amats 
Atalgojuma likme 

EUR 
Slodze 

% no kopējā viesu 

slodžu skaita 

1. Viesdocents 1’086 2.70 13.4 

2. Vieslektors 740 11.87 58.94 

3. Viesasistents 600 5.57 27.66 

KOPĀ: 20.14 100% 

 

4.1.6. tabula 

Docētāji kopā 

Nr. p.k. Amats 
Atalgojuma likme 

EUR 
Slodze 

% no visu slodžu 

skaita 

1. Vēlētie docētāji 600 – 1’086 24.48 47.72 

2. Viesdocētāji 600 – 1’086 20.14 39.26 

3. Vakance 600 – 1’086 6.68 13.02 

KOPĀ: 51.3 100% 

Koledžas akadēmiskais personāls piedalās studējošo izglītošanā, veic zinātniskos pētījumus un 

profesionālo pilnveidi, lai nodrošinātu tautsaimniecības attīstības vajadzībām atbilstīgu izglītības 

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

konkurētspējas nodrošināšanu.  

Docētāju profesionālās pilnveides mērķis ir papildināt teorētiskās un praktiskās zināšanas 

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

efektivitāti un konkurētspēju, integrējot pētījumus vienotā inovatīvas darbības vidē. 

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

Akadēmiskais personāls uztur profesionālo kvalifikāciju, regulāri piedaloties vietēja mēroga un 

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

2018.gadā Koledžas akadēmiskais personāls atjaunoja un papildināja savas zināšanas pedagoģijā, 

apgūstot jaunākās tendences izglītības vadībā. Šīs apmācības vadīja Rīgas Tehniskās universitātes 

Humanitārā institūta docētāji pedagoģijas jomā.  
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4.2. Pedagogi  

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

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

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

kvalifikācija “Zobārstniecības māsa”. 

4.2.1. tabula  

Arodizglītības darbinieku proporcija 2018.gadā 

Nr.p.k. Personāls Pavisam 
t.sk., 

pamatdarbā 

t.sk., blakus 

darbā 

1. Pedagogi 28 1 27 

2. Vispārējais personāls 2 2 0 

KOPĀ: 30 3 27 

 

4.2.1. attēls  

Arodizglītības nodaļas personāls 

 
Kā redzams 4.4.1.attēlā, nepilni 10% arodizglītības nodaļas darbinieku strādā Koledžā 

pamatdarbā, savukārt 90% nodaļas darbinieku ikdienā ir praktizējoši mediķi veselības aprūpes iestādēs 

Latvijā. 

Arodizglītības programma “Māszinības” nodrošina otrā profesionālā kvalifikācijas līmeņa 

iegūšanu medicīnas nozarē – pacientu aprūpē. Programmas mērķis ir izglītības procesa rezultātā  
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sagatavot aprūpes darbinieku, kurš veic pacienta aprūpi, strādājot māsas vadībā un uzņemoties atbildību 

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

teorētiskās zināšanas un praktiskā darba iemaņas. 

Profesionālās vidējās izglītības programmas “Zobārstniecība” (35b 724 001), kvalifikācija 

‘Zobārstniecības māsa’, mērķis ir sagatavot aprūpes speciālistu ar kvalifikāciju “Zobārstniecības māsa”, 

kas veic zobārstniecības aprūpi, profesionālu profilaksi zobārsta uzraudzībā zobārstniecības kabinetā un 

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

uzņemoties atbildību atbilstoši kompetences līmenim. 

4.2.2. tabula  

Arodizglītības darbinieku proporcija 2018.gadā 

Arodizglītības pedagogi Profesionālās vidējās izglītības pedagogi KOPĀ 

15 13 28 

 

4.2.2. attēls  

Arodizglītības nodaļas pedagogi 

 
2018./2019.mācību gadā Profesionālās vidējās izglītības programmu “Bērnu aprūpe” (35b 814 

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

4.3. Vispārējais personāls 

Koledžas vispārējais personāls ir administratīvais personāls (pedagoģiskie darbinieki) un 

personāls, kurš nodrošina atbalsta funkcijas. 
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Koledžas administratīvais personāls ir Direktors, Direktora vietnieks akadēmiskajā un 

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

un studiju darbu saistīto struktūrvienību vadītāji.  

Atbalsta funkciju veicošā personāla uzdevums ir atbalstīt Koledžas pamatfunkciju sekmīgas 

norises nodrošināšanu.  

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

amati, kas iekļauti šādās amatu saimēs:  

 2.saime “Apgāde (iepirkšana)”; 

 3.saime “Apsaimniekošana”; 

 13.saime “Fiziskais un kvalificētais darbs”; 

 14.saime “Grāmatvedība”; 

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

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

 19. saime, apakšsaime 19.2. “Datubāzu administrēšana”; 

 24.saime “Komunikācija un sabiedriskās attiecības”;  

 30.saime “Personāla vadība”; 

 32.saime “Projektu vadība”; 

 37.saime, apakšsaime 37.3. “Tirgzinība”; 

 38.saime “Sekretariāta funkcija”; 

 40.Saime “Starptautiskie sakari”; 

 50.saime “Studiju procesa organizēšana”. 

Kopējais darbinieku skaits Koledžā uz 31.12.2018. bija 191 (skat. tabulu 4.3.1.), Koledžas 

darbinieku vecuma struktūra atainota 4.3.2.tabulā un 4.3.1. attēlā. 
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4.3.1. tabula 

Koledžas personāla sastāvs uz 31.12.2018. 

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

 KOLEDŽAS PERSONĀLS KOPĀ 191 157 

1. 
Vēlēts akadēmiskais personāls  

(t.sk. administratīvie amati) 
34 24 

1.1. Docenti 11 7 

1.2. Lektori 23 17 

1.3. Asistenti 0 0 

2. Viesdocētāji 100 79 

3. Vispārējais personāls 27 26 

4. Arodizglītības nodaļa 30 28 

4.1. Vispārējais personāls  2 2 

4.2. Pedagogi  28 26 

 

4.3.2. tabula 

Koledžas personāla vecuma struktūra uz 31.12.2018. 

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 
34 3 6 11 10 4 

2. Viesdocētāji 100 12 24 31 29 4 

3. Vispārējais personāls 29 6 11 3 2 7 

4. Pedagogi 28 1 5 20 2 0 
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4.3.1. attēls  
Koledžas personāla vecuma struktūra uz 31.12.2018. 

 
 

4.4. Izmaiņas RSU SKMK struktūrvienībās 2018.gadā 

2018.gada pavasarī Koledžas vēlēto docētāju pulku papildināja vairāki jauni vēlētie docētāji – 

gan docētāju paaudžu nomaiņas ietvaros, gan arī nepieciešamā docētāju skaita pieauguma dēļ līdz ar 

realizējamo studiju programmu skaita pieaugumu. Tāpat darbu uzsāka jauns studiju programmas 

‘Ārstniecība” direktors. 

Līdz ar realizējamo studiju programmu skaita pieaugumu un augošo darba apjomu, 2018.gada 

otrajā pusē ar Koledžas Padomes lēmumu tika veiktas izmaiņas Koledžas struktūrā, to papildinot ar 

Metodisko nodaļu. Nodaļas galvenie uzdevumi ir: piedalīties jaunu studiju/mācību programmu izveidē, 

licencēšanā un akreditēšanā; atbalstīt docētājus un pedagogus metodisko materiālu izstrādē un  

profesionālajā pilnveidē, kā arī koordinēt docētāju/pedagogu labākās pieredzes apmaiņu un zināšanu 

uzkrāšanu un sekmēt pozitīvas, studentcentrētas mācību vides uzturēšanu. 

Izmaiņas 2018.gada nogalē notika arī Koledžas Administratīvajā nodaļā, kuru papildināja vēl 

viens sabiedrisko attiecību speciālists.  
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5. Tālākizglītība 

Tālākizglītības mērķis koledžas attīstības ietvaros ir sekmēt ārstniecības personu, koledžas 

mācībspēku un citu ieinteresēto personu profesionālo pilnveidi un kvalifikācijas celšanu.  

Attīstības mērķu sasniegšanai, kas formulēti Koledžas attīstības stratēģijā laika periodā līdz 2020. 

gadam, tālākizglītībai jānodrošina vismaz 25 tālākizglītības un profesionālās pilnveides kursi.  

2018. gadā Koledža piedāvāja 25 profesionālās pilnveides programmas/kursus, kuri apstiprināti 

Latvijas Māsu asociācijā (LMA), Latvijas Ārstu biedrībā (LĀB), Latvijas Ārstniecības personu 

profesionālo organizāciju savienībā (LĀPPOS), Latvijas Farmaceitu biedrībā un/ vai Izglītības Kvalitātes 

Valsts dienestā (IKVD).  

2018.gadā veselības aprūpes speciālistiem tālākizglītību bija iespējams realizēt, noklausoties 

šādas programmas: 

1. Normatīvo aktu apskats, kas nosaka pacienta veselības aprūpes sniegšanu mājās (IKVD Licence 

“Pacienta veselības aprūpe mājās”); 

2. Higiēnas un pretepidēmijas režīms, veicot pacientu aprūpi mājās (IKVD Licence “Pacienta veselības 

aprūpe mājās”); 

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

4. Klientu un viņu tuvinieku izglītošanas nozīme optimālu ārstniecības un aprūpes rezultātu 

sasniegšanai (IKVD Licence “Pacienta veselības aprūpe mājās”); 

5. Veselības veicināšana (IKVD Licence “Pacienta veselības aprūpe mājās”/LMA); 

6. Emocionālā inteliģence pamats darba un personīgajās attiecībās (IKVD Licence “Pacienta veselības 

aprūpe mājās” un LMA); 

7. Aprūpē iesaistīto māsu/ārsta palīgu uzdevumi vitālo rādītāju kontrolē un medikamentu 

administrēšanā (IKVD Licence “Pacienta veselības aprūpe mājās”); 

8. Ādas bojājumu aprūpe (IKVD Licence “Pacienta veselības aprūpe mājās”); 

9. Procedūras, kas skar gremošanas traktu (IKVD Licence “Pacienta veselības aprūpe mājās”); 

10. Pacientu aprūpe ar urīnizvades sistēmas traucējumiem (IKVD Licence “Pacienta veselības aprūpe 

mājās”); 

11. Laboratoriskie izmeklējumi (IKVD Licence “Pacienta veselības aprūpe mājās”); 

12. Pacientu aprūpe ar neiroloģiskiem traucējumiem (IKVD Licence “Pacienta veselības aprūpe 

mājās”); 

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

aprūpe mājās”); 

15. Neatliekamā palīdzība vitālo funkciju atjaunošanai (IKVD Licence “Pacienta veselības aprūpe 

mājās”); 

16. Pacientu aprūpe ar mākslīgajiem elpceļiem un skābekļa terapiju (IKVD Licence “Pacienta veselības 

aprūpe mājās”); 

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

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

19. Kļūdu menedžments/ vadība (Apstiprināti LMA); 

20. Veselības veicināšana senioriem (Apstiprināti LMA); 

21. Klientorientēta saskarsme (Apstiprināti LMA); 

22. Uzturzinātne un dietoloģija – aktuāli jautājumi un praktiskas atbildes veselības aprūpes speciālistiem 

(Apstiprināti LMA); 

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

24. Psiholoģijas māksla medicīnas darbinieka ikdienā (Apstiprināti LMA); 

25. Novitātes glikēmijas kontrolē (Apstiprināti LMA); 

26. Māsas loma laboratoriskā materiāla ievākšanas procesā (Apstiprināti LMA); 

27. Neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšana 12 TIP  (Apstiprināti LMA, LĀPPOS, LĀB); 

28. Neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšana 8 TIP  (Apstiprināti LMA) 

2018.gadā no jauna tika apstiprinātas sekojošas tālākizglītības pasākumu programmas: 

1. 6. starptautiskā F. Naitingeilai veltītā studentu zinātniski pētnieciskā konference “Pētniecība studiju 

procesā” (Apstiprināts LMA); 

2. RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas starptautiskās nedēļa. Vieslekcijas (Apstiprināts LMA); 

3. Neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšana 8 TIP (Apstiprināts LMA); 

4. Neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšana 12 TIP (Apstiprināti LMA, LĀPPOS, LĀB); 

5. Māsas loma laboratoriskā materiāla ievākšanas procesā (Apstiprināts LMA) 

2018. gadā Koledža ir īstenojusi 7 dažādas profesionālās pilnveides programmas (kursus), 

konferences un izsniegusi 326 izziņas veselības aprūpes speciālistiem. Izsniegtās izziņas 2018. gadā 

skaitliski ir par 268 izziņām vairāk kā 2017. gadā. 
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5.1. attēls  

Izsniegto izziņu skaits 2018. gadā 

 

2018. gadā Koledža realizēja 2 projektus piedaloties cenu aptaujās un novadot lekcijas un 

nodarbības: 

● 5 garīgās veselības lekcijas Projekta “Pasākumi Rundāles novada vietējās sabiedrības veselības 

veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros (2 lekcijas par veselīgu emocionālo klimatu ģimenē 

Ģimenes dienu ietvaros; 2 lekcijas par mobingu izglītības iestādēs; 1 lekcija par garīgo veselību 

senioriem); 

● no septembra līdz decembrim, 5 dienu ietvaros, piesaistot vairākus Koledžas lektorus, Liepājas 

Paliatīvās aprūpes kabinets sadarbībā ar Rīgas bērnu paliatīvās aprūpes biedrības Liepājas filiāli 

un SIA LRS Atbalsta fondu, organizēja personāla apmācības 40 akadēmisko stundu ietvaros, 

mājas aprūpes pakalpojuma veikšanai, lai varētu nodrošināt paliatīvās aprūpes pieejamību 

pacientiem mājas apstākļos neatkarīgi no viņu vecuma vai saslimšanas veida. Ar mācību mērķi 

- uzlabot cilvēku izpratni un dot zināšanas kopšanas jautājumos, dokumentācijas kārtošanā un 

holistiskas pieejas veicināšanā strādājot mājās ar dažāda vecuma nedziedināmi slimiem 

pacientiem, ieskaitot bērnus.  

2018. gadā tiek strādāts pie profesionālās pilnveides izglītības programmas “Mākslīgās asinsrites 

metodes pielietošana māsas praksē” izstrādes. 

Veselības ministrijas administrēto Eiropas Sociālā Fonda Nr.9.2.6.0/17/I/001 “Ārstniecības un 

ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana” līdzekļu ietvaros 2018. gadā tika uzsākta 

profesionālās pilnveides programmu realizācija par zemāk minētajam tēmām: 
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 “Biežāko pārtikas nepanesību diagnostika un ārstēšana bērniem primārajā aprūpē un slimnīcas 

etapā. Uztura bagātinātāju lietošanas lietderība”; 

 “Sirds un asinsvadu, onkoloģisko slimību un psihisko slimību profilakse un savlaicīga 

diagnostika, tostarp fiziskās aktivitātes receptes izrakstīšana primārajā veselības aprūpē”; 

 “Sirds patoloģiju agrīna diagnostika”; 

 “Māsas kompetence elektrokardiogrāfijas interpretēšanā”; 

 “Attīstības psiholoģija”; 

 “Kardioloģisko pacientu aprūpe”; 

 “Antibakterioloģisko līdzekļu neadekvāta lietojuma sekas”. 

2018.gadā turpinās profesionālās pilnveides izglītības programmas “Ambulatorā dienesta ārstu 

palīga darbība” 638 stundu realizācija RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžā. Šajā programmā 

2018.gada rudenī maksas apmācības uzsāka 49 ārsta palīgi/ feldšeri, kuriem pēc izglītības programmas 

apgūšanas ir iespējams kārtot eksāmenu“Ambulatorā dienesta ārsta palīga” sertifikāta iegūšanai. 

Koledža organizē tālākizglītības pasākumus koledžas docētāju kvalifikācijas celšanai, piesaistot 

lektorus un medicīnas pārstāvjus, kas informē par jaunākajiem produktiem, pētījumiem un sasniegumiem 

medicīnas preču piedāvājumā. 

Koledža piedāvā, plāno un realizē izbraukuma lekcijas veselības aprūpes speciālistiem visā 

Latvijā – atkarībā no pieprasījuma. 

Katra tālākizglītības pasākuma kvalitāti, pēc tā norises izvērtē klausītāji, aizpildot tālākizglītības 

kursu novērtēšanas anketu, kas sastāv no 11 jautājumiem. 

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

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

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

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

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

plānojot, organizējot un realizējot nākamos pasākumus. 

Par tālākizglītības pasākumiem Koledža regulāri informē un publicē aktivitātes Koledžas mājas 

lapā un sociālajos tīklos. 
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Plāns 2019. gadam: 

 realizēt Veselības ministrijas administrētos projektus ESF līdzekļu ietvaros. 

 turpināt realizēt 2019.gadam izstrādāto plānu un tiekties uz  “RSU Sarkanā Krusta medicīnas 

koledžas attīstības stratēģija 2016. – 2020. gadam” realizācijai tālākizglītības mērķu 

sasniegšanai; 

 sagatavot jaunas profesionālās pilnveides programmas māsām, ārstu palīgiem, māsu palīgiem, 

sociālajiem darbiniekiem un citiem veselības aprūpes speciālistiem; 

 piedalīties dažādu institūciju organizētos iepirkumu un projektu konkursos. 

 organizēt tālākizglītības pasākumus koledžas docētājiem – kvalifikācijas celšanas nolūkos, kas 

sekmē produktīvāku studentu apmācību; 

 līdzdarboties projektos, kas vērsti uz tālākizglītības nodaļas mērķu sasniegšanu; 

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

pieprasījuma; 

 sadarboties ar profesionālajām asociācijām tālākizglītības pasākumu plānošanas, 

apstiprināšanas un realizācijas procesā. 

  

http://www.rcmc.lv/wp-content/uploads/2012/06/ATT%C4%AAST%C4%AABAS-STRAT%C4%92%C4%A2IJA_2016_2020.pdf
http://www.rcmc.lv/wp-content/uploads/2012/06/ATT%C4%AAST%C4%AABAS-STRAT%C4%92%C4%A2IJA_2016_2020.pdf
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6. Komunikācija ar sabiedrību 

Tirgvedības vadītājas un Sabiedrisko attiecību speciālistes kompetencē ietilpst Koledžas darbības 

koordinēšana ārējo un iekšējo sakaru, kā arī informācijas apmaiņas jautājumos, iekšējās un ārējās 

komunikācijas pasākumu organizēšana, esošo lietišķo kontaktu uzturēšana un jaunu kontaktu dibināšana, 

publicitātes organizēšana masu medijos, sadarbība ar reklāmdevējiem, Koledžas mājas lapas un Koledžas 

sociālo tīklu profilu uzturēšana un informācijas aktualizēšana, informatīvo materiālu sagatavošana, masu 

mediju monitorings, mērķgrupu publiskā viedokļa pētīšana un apkopošana, kā arī Koledžas dalības 

nodrošināšana reprezentatīvos, mērķauditoriju sasniedzošos pasākumos. 

6.1. Reprezentatīvie un sabiedriskie pasākumi 

Ārstnieciskās masāžas studentu aktivitātes 

Studiju programmas “Ārstnieciskā masāža’ 1. un 2. kursa studenti piedalījās Starptautiskajā 

studentu masāžas olimpiādē “Masāžas prasmes”, kura norisinājās LU Rīgas Medicīnas koledžā. 

Komandai bija jāpierāda sevi gan teorētisko zināšanu, gan praktisko iemaņu 

pārbaudījumos. Olimpiādes mērķis - vispusīgi pārbaudīt studentu teorētiskās zināšanas un praktiskās 

iemaņas. Vispirms studenti parādīja teorētiskās zināšanas, atbildot uz jautājumiem par anatomiju un 

klasisko masāžu. Otrajā daļā studenti demonstrēja iemaņas Klasiskajā masāžā, bet trešajā - prasmes 

izvēles masāžā. 

2018. gada 13. aprīlī Kauņas koledžā, Lietuvā, noritēja septītais Starptautiskais Masāžas 

čempionāts (VII INTERNATIONAL STUDENT MASSAGE CHAMPIONSHIP). Čempionāta 

dalībnieku vidū jau trešo gadu bija arī divi Koledžas studiju programmas “Ārstnieciskā masāža” studenti 

un viņu docētāja. 

6.1.1. attēls 

Starptautiskais masāžas čempionāts 2018. 
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Izstāde “Skola 2018” 

Koledža piedalījās gada nozīmīgākajā izglītības pasākumā, 24. starptautiskajā izglītības izstādē 

„Skola – 2018”, kas norisinājās no 23. līdz 25.februārim. Izstādes laikā ikviens interesents varēja iegūt 

visaptverošu informāciju par studiju programmām, studiju un prakses iespējām ārvalstīs, atvērto durvju 

dienām, uzņemšanas nosacījumiem un Koledžas sabiedrisko darbību.  

Arī šogad Koledža veiksmīgi prezentēja sevi vienā kopējā izstādes stendā ar Rīgas Stradiņa 

universitāti.  

Pateicoties aktīvai Studentu pašpārvaldes iesaistei, Koledžas stendā darbojās gan Pašpārvaldes 

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

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

6.1.2. attēls 

Izstāde “Skola 2018” 

Atvērto Durvju dienas 2018 

Jauno studentu piesaistei 13. un 20. martā Koledžā tika rīkotas Atvērto durvju dienas, kuru laikā 

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

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

laboratorijas. Iepazīt savu nākamo izglītības iestādi bija ieradies kupls topošo studentu pulks. 
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6.1.3. attēls 

Atvērto durvju dienas 2018. 

Ēnu diena 2018 

RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas kolektīvs arī šogad piedalījās Ēnu dienās un sagaidīja 

ēnas/ skolniekus.  

Ēnu diena ir pasaulē atpazīstama un atzīta Junior Achievement karjeras izglītības programma 1.-

12.klašu skolēniem, kuras laikā skolēni apmeklē kādu darba vietu un 4 līdz 6 stundu garumā vēro 

interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu. Latvijā Ēnu diena ir biznesa izglītības biedrības Junior 

Achievement–Young Enterprise Latvija (JA-YE Latvija) reģistrēta preču zīme. 

Ēnas/ skolēni bija gan vairākiem Koledžas administrācijas darbiniekiem, gan arī docētājiem. 

6.1.4. attēls 

Ēnu diena 2018. 

 

Talkas diena 2018 

26.aprīlī Koledžā tika rīkota Talkas diena. Čakla rosība notika gan mācību laboratorijās, gan 

administrācijas darbinieku kabinetos. Lielajā Talkā aktīvi piedalījās Koledžas studenti, docētāji un 

administrācijas darbinieki.  
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6.1.5. attēls 

Talkas diena 2018. 

 

Starpkoledžu boulinga turnīrs 2018 

2018.gada 10.aprīlī Zelta boulinga un skvoša centrā notika IX Starpkoledžu Boulinga turnīrs, ko 

organizē Latvijas koledžu asociācija un kurā šogad piedalījās studenti no 20 Latvijas koledžām. 

Koledžas studentu komanda “Gludās bumbas” turnīrā sīvā konkurencē tika pirmajā desmitniekā. 

Komandas sportiskajām gaitām līdzi sekoja studiju nodaļas vadītāja Liene Veitnere. 

6.1.6. attēls 

Starpkoledžu boulinga turnīrs 2018. 

 

Lāpu gājiens 2018 

Koledžas Studentu pašpārvalde arī 2018.gadā organizēja studentu grupu, lai pārstāvētu Koledžu 

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

cīnītājiem, kuru ticība latviešu tautas nākotnei un nestie upuri deva iespēju latviešiem būt starp tām 

retajām pasaules tautām, kurām ir sava valsts.  
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6.1.7. attēls 

Lāpu gājiens 2018. 

 Karjeras/Info dienas 2018 

Koledža, sadarbībā ar Studentu pašpārvaldi un docētājiem, Karjeras/Info dienu ietvaros, devās 

izbraukumos uz Latvijas skolām. Karjeras dienās jauniešiem bija  iespēja uzzināt par studiju iespējām 

Koledžā, skolēni tika aicināti mērķtiecīgi un laikus plānot savu tālāko izglītību, nākotnes profesiju un 

karjeru. Kopumā 2018. gadā Koledža viesojās 30 Latvijas skolās.  

Karjeras dienu ietvaros 2018. gada februārī Koledžas pārstāvji piedalījās augstāko un 

profesionālo izglītības iestāžu izstādē “Kur mācīties tālāk”, kura notika Liepājas Latviešu biedrības namā. 

Izstādes mērķis: pieejamā veidā un organizēti informēt Liepājas pilsētas 8.-12. klašu 

vispārizglītojošo skolu skolēnus un profesionālo izglītības iestāžu audzēkņus par turpmākās izglītības 

iespējām. 

Izstādes laikā Koledžas pārstāvji stāstīja skolēniem par specialitātēm, kuras iespējams apgūt RSU 

Sarkanā Krusta medicīnas koledžā. 

6.1.8. attēls 

Karjeras/Info dienas 2018.g. 
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Projekti: “Veselības ekspresis” un Veselības diena RSU 2018 

2018. gadā Koledžas Studentu pašpārvaldes studenti jau trešo gadu piedalījās Rīgas Stradiņa 

universitātes rīkotajā projektā “Veselības ekspresis”.  Projekta mērķis - sniegt iespēju studentiem mācību 

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

un līdzcilvēku veselību. Galvenā tēma brauciena laikā – veselīgs uzturs. Vilciena pasažieriem tika veiktas 

dažādas veselības pārbaudes – asinsspiediena mērīšana, ĶMI noteikšana, skābekļa daudzuma noteikšana 

asinīs, tika veikti stresa un miegainības testi, ķermeņa kompozīcijas noteikšana, tika dalīti informatīvi 

materiāli. 

Studentu meistarības konkurss Daugavpils Medicīnas koledžā 2018 

24. aprīlī RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas komanda piedalījās ikgadējā Studentu 

meistarības konkursā, kuru rīkoja Daugavpils Medicīnas koledža. Koledžu pārstāvēja studiju 

programmas "Ārstniecības" studenti un ieguva skatītāju un žūrijas simpātiju balvu. 

Konkurss tika rīkots ar mērķi – sniegt studentiem iespēju vispusīgi parādīt savas zināšanas, 

prasmes un iemaņas medicīnā, attīstot patstāvīgo darbību, paplašinot studējošo redzesloku, kontaktējoties 

ar citu valstu medicīnas koledžu studentiem. 

Konkursa pirmais uzdevums bija sagatavotā mājas darba prezentācija, kurā komandas radošā 

atmosfērā iepazīstināja ar sevi un savu pārstāvēto medicīnas koledžu. Turpinājumā sekoja dažādi 

teorētiski un praktisko iemaņu pārbaudījumi saistībā ar konkursa izvirzīto tēmu "Bērnu aprūpe". 

6.1.9. attēls 

Studentu meistarības konkurss Daugavpils 2018. 

 

Veselības diena koledžā 2018 

18. aprīlī Māszinību studiju programmas otrā kursa studentes īstenoja projektu, kura laikā viesiem 

no Grīziņkalna apkaimes un saviem kolēģiem veica veselības pārbaudes un pārrunāja jautājumus par 

veselīgu dzīvesveidu, kā arī slikto ieradumu maiņu. 
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Dienas laikā tika veiktas 8 ķermeņa masas indeksa noteikšanas, kā arī 49 glikozes līmeņa 

noteikšanas kapilārajās asinīs un 46 arteriālā asinsspiediena mērījumi. 

Māsa ir sabiedrības veselības veicinātāja un to projekta "Veselības diena" ietvaros lieliski 

demonstrēja šīs profesijas topošās pārstāves. 

6.1.10. attēls 

Veselības diena koledžā 2018.g. 

Mācību grāmatas “Klīniskās procedūras un pacientu drošība” izdošana 2018 

Latvijas jubilejas gada noslēgumā Koledža ir sagaidījusi mācību grāmatas “Klīniskās procedūras 

un pacientu drošība” izdošanas svētkus. Grāmatas autores ir ilggadējas veselības aprūpes jomas 

speciālistes un Koledžas docētājas Dzintra Puriņa un Ināra Upmale. Grāmata ir autoru un Koledžas 

veltījums Latvijai simtgadē. 

Mācību grāmata sastāv no divdesmit astoņām nodaļām, kurās ir atspoguļoti dažādu procedūru 

mērķi, indikācijas, kontrindikācijas, komplikācijas, izpildes tehnikas, norādes par pacienta sagatavošanu 

un novērtēšanu, jaunāko pētījumu dati, izskaidroti jēdzieni jeb fundamentāls pamats “Klīnisko 

procedūru” priekšmeta apguvei ārsta palīgiem un māsām. 

Grāmata ikvienam interesentam ir pieejama Rīgas Stradiņa universitātes bibliotēkā. 

6.1.11. attēls 

Mācību grāmata “Klīniskās procedūras un pacientu drošība” 2018.g. 
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6.2. Reklāma un publikācijas 

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

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

6.2.1. tabula 

Koledžas reklāmas pārklājums plašsaziņas līdzekļos 2018. 

Medijs, kurā ievietota reklāma Skaits 

Nacionālās avīzes/ ikdienas laikraksti 4 

Interneta/sociālie portāli/ziņu aģentūras 7 

Televīzija 2 

Radio 3 

Katalogi, specializēti laikraksti 5 

Tālsatiksmes autobusi 1 

Ar Erasmus+ finansējuma palīdzību, izgatavoti prezentācijas materiāli – informatīvie bukleti, 

skrejlapas, rakstāmpiederumi, termokrūzes, ūdens pudeles, powerbank, puzles, USB, roku dezinfekcijas 

līdzekļi u.c. aksesuāri, ar kuru palīdzību Koledža paliek savu ārzemju sadarbības partneru atmiņā. 

6.3. Iekšējās komunikācijas pasākumi 

2018.gadā Koledžā, sadarbībā ar Studentu pašpārvaldi, notika vairāki iekšējās komunikācijas 

pasākumi: 

 Studentu forums 2018 

8.februārī notika otrais Koledžas studentu forums, kurā Koledžas studenti, docētāji un 

administrācija apsprieda aktuālās problēmas, kā arī tika sniegtas atbildes uz studentu uzdotajiem 

jautājumiem. 
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6.3.1. attēls 

Studentu forums 2018. 

“Lifeguide” programma 2018 

Uzsākot jauno studiju gadu, septembrī tradicionāli tika realizēta pirmā kursa studentu atbalsta 

programma “Lifeguide”. Tās mērķis ir palīdzēt pirmkursniekiem rast atbildes uz neskaidriem 

jautājumiem gan par studiju procesu, gan sadzīviskām lietām. 

Viena mēneša garumā četri Studentu Pašpārvaldes studenti, ģērbti īpašā “Lifeguide” formā, 

sniedza atbildes uz pirmkursnieku jautājumiem. Tāpat pirmā kursa studentu atbalstam ir pieejama brošūra 

“Zināt ir labi”, kas satur visu būtisko informāciju par studijām un sadzīvi Koledžā, lai atvieglotu studiju 

sākumposmu. Šogad brošūra tika izveidota arī digitālā formātā un pieejama koledžas mājas lapā visiem 

jaunajiem studentiem. 

ERASMUS+ tējas pēcpusdiena 2018 

8.janvārī Koledžas projektu koordinatore Irīna Rudenko Studentu pašpārvaldes telpās 

nepiespiestā gaisotnē, malkojot tēju un cienājoties ar kārumiem, tikās ar studentiem, lai sīkāk izrunātu 

jautājumus, kas saistīti ar izbraucošajām ERASMUS + mobilitātēm. 

Studentes, kuras iepriekš jau bija bijušas apmaiņas braucienā, dalījās savā pieredzē ar 

potenciālajiem mobilitāšu dalībniekiem. Savukārt Projektu koordinatore atbildēja uz visiem studentu 

jautājumiem, kas saistīti ar apmaiņas norisi un konkursa būtību. 

Donoru diena 2018 

31.oktobrī Koledža, sadarbībā ar Valsts asinsdonoru centru (VADC), organizēja akciju “Donoru 

diena Hellovīna noskaņās – Lai dzīvība nepārtrūkst!”. Akcijas laikā ziedot asinis tika aicināti visi 

koledžas studenti, darbinieki, kā arī jebkurš interesents, kurš gatavs kļūt par donoru. Kopā mums izdevās 

savākt 22 donācijas. 
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6.3.2. attēls 

Donoru diena 2018. 

  

Rotaļu lācīša slimnīca 2018 

Rotaļu lācīša slimnīca (Teddy Bear Hospital) ir projekts, kas palīdz kliedēt bērnu bailes no 

mediķiem, procedūrām un medicīniskās vides. Šāda veida pasākumi notiek visā pasaulē. Rotaļu lācīša 

slimnīca ļāva bērniem ieskatīties mācību kabinetos, kuros studenti apgūst zinības un praktiskās iemaņas 

pacientu aprūpē un pirmās palīdzības sniegšanā. Tika aprūpētas un ārstētas koledžas administrācijas 

darbinieku bērnu mīļmantiņas.  

6.3.3. attēls 

Rotaļu lācīša slimnīca 2018.g. 

Filmu vakars koledžā 2018 

22.martā RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas Studentu pašpārvalde organizēja Filmu 

vakaru. Koledžas studentiem tika piedāvāts izvēlēties repertuāru, nobalsojot par savu filmu. Balsojums 

vainagojās par labu romantiskai drāmai "Me before You" ("Pirms atkal tiksimies"). 

Pozitīvo Filmu vakara gaisotni papildināja našķi un studentu prieks par saturīgi pavadītu laiku. 

  



 

 62 

6.3.4. attēls 

Filmu vakars 2018. 

 

Latvijas simtgades akcija - Cimdotā Latvija 2018 

9. novembrī RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas studenti un darbinieki uzsāka dalību 

vissiltākajā Latvijas simtgades akcijā “Cimdotā Latvija”, lai līdz Valsts 100. dzimšanas dienai sarūpētu 

sev un dāvinātu citiem, vienu no senākajām Latvijas cilvēku vizītkartēm – rakstainus cimdus. 

Lai atbalstītu Latvijas pensionārus, krāšņākos un siltākos cimdus ar latvju zīmēm iegādājāmies 

Pensionāru iespēju centrā. Akcijā piedalīties tika aicināts ikviens līdz pat 18. novembrim! 

Mūsu Koledžas sarūpētās dāvanu paciņas ar saldumiem un Pensionāru iespēju centrā 

iegādātajiem cimdiņiem Latvijas simtgades akcijā, saņēma Valsts sociālās aprūpes centra "Vidzeme", 

filiāles "Ropaži" iemītnieki. 

6.3.5. attēls 

“Cimdotā Latvija” 2018.g. 

Latvijas simtgades – svinīgais pasākums ar filmas “Baltu ciltis” pēcpusdienu Koledžā 

16. novembrī Koledžā notika Latvijas simtgadei veltīts svinīgs pasākums, kura laikā ikvienam 

bija iespēja cienīgi, lepni un priecīgi svinēt Valsts dzimšanas dienu. 

Šajā pasākumā Koledžas vadība, darbinieki, studenti, docētāji un viesi kopīgi izstāstīja Latvijas 

stāstu un veidoja nākotnes Latviju. Ar uzrunu klātesošos pagodināja Koledžas direktore Ināra Upmale.  
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Koledžas Studentu pašpārvalde teica uzrunu, kā arī koledžas docētājs, RTU Aizsardzības un 

militāro tehnoloģiju pētniecības centra vadītājs Juris Ķiploks Koledžai pasniedza Latvijas Republikas 

Zemessardzes pateicības rakstu par ieguldīto darbu studentu izglītošanā. Pasākuma turpinājumā 

klātesošajiem bija iespēja redzēt simtgades filmu “Baltu ciltis”, kas vēsta par 13. gadsimta baltu tautām, 

kas vēlāk izveidoja latviešu nāciju. Ar savu klātbūtni pagodināja arī viens no filmas režisoriem Raitis 

Ābele, kurš dalījās ar iespaidiem par filmas tapšanu. Sagaidot Latvijas simtgadi, esam noslēguši dalību 

akcijā "Cimdotā Latvija". 

6.3.6. attēls 

Latvijas simtgadei veltīts svinīgs pasākums 2018.g. 

Latvijas simtgades filmas vakars ar filmu “Tēvs nakts” 

Decembrī, projekta “Latvijas skolas soma” ietvaros, koledžas studentiem, docētājiem un 

administrācijas darbiniekiem bija iespēja noskatīties Latvijas simtgades filmu "Tēvs Nakts". 
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6.3.7. attēls 

Filmu vakars 2018.g. 
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7. Starptautiskā sadarbība 

Starptautiskā sadarbība ir jebkuras mūsdienīgas izglītības iestādes būtiska sastāvdaļa, jo tā 

bagātina dalībniekus gan intelektuāli, gan garīgi, veicinot jaunu projektu veidošanu un inovatīvu ideju 

attīstīšanu.  

Koledžas aktīvā dalība starptautiskos mobilitātes projektos sniedz Koledžas studentiem iespēju 

doties apmaiņas praksē kādā no sadarbības valstu veselības aprūpes iestādēm, tādējādi papildinot 

zināšanas un gūstot vērtīgu pieredzi citu valstu veselības aprūpes iestādēs, kā arī, pilnveidojot 

komunikācijas prasmes un lingvistiskās kompetences. 

Pateicoties Koledžas dalībai starptautiskajos projektos, pieredzes apmaiņas braucienos dodas arī 

Koledžas mācībspēki un administratīvais personāls, kas ne tikai sekmē jaunu kontaktu dibināšanu, bet 

arī sadarbības partneru loka paplašināšanu. 

Kauņas koledžas 7. Starptautiskais studentu masāžas čempionāts 

12. aprīlī Lietuvā, Kauņas koledžā, noritēja septītais Starptautiskais studentu masāžas čempionāts 

(VII International Student Massage Championship). 

RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžu pārstāvēja 2 Ārstnieciskās masāžas programmas 1. kursa 

studenti Annija Jakovļeva un Daiens Skride. Koledžas docētāju Lilitu Dūdu čempionāta organizatori bija 

ielūguši žūrijas komandā. 

7.1. attēls 

RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas komanda 

 

Mūsu komanda saņēma pateicību no Kauņas koledžas rehabilitācijas katedras pārstāvjiem par labi 

sagatavotiem nozares speciālistiem. 

Starptautiskā nedēļa – Komunikācija veselības aprūpē kā zinātne 

Maijā Koledžā norisinājās gada lielākais pasākums: ikgadējā Starptautiskā nedēļa, kas pulcē 

viesus gan no partneriestādēm, gan citām augstākās izglītības  
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iestādēm Latvijā un plašu RSU SKMK studentu pulku. Nedēļas ietvaros notika konference, 

veselības studentu Olimpiāde, vieslekcijas un pasākumi, lai parādītu viesiem, kuri bija ieradušies no 5 

valstīm – Grieķijas, Somijas, Francijas, Polijas un Somijas, kā notiek izglītības process koledžā, kā arī 

apmainītos ar lieliskām sadarbības ideju iespējām. 

7.2. attēls 

Starptautiskā nedēļa “Komunikācija veselības aprūpē kā zinātne” 

 
Starptautiskā veselības aprūpes Olimpiāde vienoja 9 komandas, kuras, kopīgi pildot uzdevumus 

un sacenšoties, noskaidroja vienu uzvarētāju un tā izrādījās draudzība. 

7.3. attēls 

Starptautiskā Veselības aprūpes studentu olimpiāde.  

RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas komanda “Helping Voice” 

Vieslekciju dienā visiem apmeklētājiem bija iespēja klausīties lekcijas par komunikāciju. Ieva 

Salmane - Kuļikovska runāja par multikulturālu pieeju veselības aprūpei. Iveta Ķelle iesaistīja 

dalībniekus diskusijā par tematiem, par kuriem ir grūti runāt, mēģinot kopīgi rast risinājumu, kā izvēlēties 

pareizos rīkus / valodu, lai saruna noritētu veiksmīgi.  Kolēģi no Francijas iepazīstināja auditoriju ar savu 

skolu izglītības programmu un pastāstīja par veidiem, kā izglītībā iekļaut komunikācijas apmācības. 

Konferencē piedalījās 20 runātāji no Latvijas un viesu augstskolām. Katrs dalībnieks pārvarēja 

savas bailes, uzdrīkstējās un tika galā ar svarīgo uzdevumu - prezentēt savu darbu.  
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Starptautiska vide sniedz mums visiem un it īpaši studentiem iespēju mācīties un iegūt jaunas 

zināšanas par tēmām, kuras ikdienā bieži netiek skartas. Studenti apgūst ne vien akadēmiskas zināšanas, 

bet arī komunikāciju, sazinoties ar citu kultūru pārstāvjiem, kas mūsdienās ir īpaši svarīgi. Arī šogad viesi 

un koledžas aktīvākie studenti brokastoja, baudot katras valsts tradicionālos ēdienus. Īpašu pārsteigumu 

sagādāja deju grupas “Ozolēni” ar vadītāju Anita Ozoliņa uzstāšanās un viesu iesaisti dančos. 

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

NordPlus, kā arī strādā pie partneru loka paplašināšanas un sadarbības iespēju pilnveidošanas.  

ERASMUS+ 

2018. gadā Koledža turpinājusi starptautisko kontaktu tīklu paplašināšanu, parakstot sadarbības 

līgumu ar vienu jaunu partneraugstskolu Bulgārijā un, noslēdzot papildu vienošanos ar Igaunijas 

partneraugstskolu, radot iespēju piedalīties mobilitātē ne tikai topošajām māsām, bet arī topošajiem 

farmaceita asistentiem.  

2018. gada iebraucošo Erasmus+ studentu mobilitātē tika uzņemti 14 studenti (10 no Francijas, 

2 no Igaunijas, 1 no Grieķijas un 1 no Portugāles), kuri pavadīja divus mēnešus praksē Rīgas slimnīcās. 

Erasmus+ programmas studentu mobilitātes aktivitātēs 2018. gadā piedalījās studiju programmas 

“Māszinības” (41723) II un III studiju gada studenti. 

Koledžā organizētas Erasmus+ programmas aktivitātes, īstenojot sekojošas studējošo un 

personāla mobilitātes: 

7.1. tabula 

Erasmus+ programmas mobilitātes 2018. gadā 

Valsts Uzņemošā institūcija Mobilitātes veids 
Dalībnieku 

skaits 

Francija 
Croix-Rouge IRFSS, Basse- NORD / 

PAS-DE-CALAIS 
Studentu mobilitāte - prakse 3 

Francija 
Croix-Rouge IRFSS Languedoc-

Roussillon 
Studentu mobilitāte - prakse 2 

Somija 
Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu, 

University of Applied Sciences (Kyamk)  
Studentu mobilitāte - prakse 2 

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

Grieķija University of Peloponnese Studentu mobilitāte - prakse 2 

Spānija IES Santa Bárbara Personāla mobilitāte 1 
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Somija Kajaani university of applied sciences Personāla mobilitāte 1 

Igaunija Tallinn Health Care college Personāla mobilitāte 1 

Polija PWSZ w Kaliszu Personāla mobilitāte 1 

Apmācības sadarbībā ar Laurea University of Applied Sciences 

2018. gada septembrī Koledžā notika apmācības un tikšanās ar Melisa Heiskanen no Laurea 

University of Applied Sciences. Melisa kopā ar kolēģiem no Koledžas dalījās savā pieredzē par simulētas 

vides nozīmi studiju procesā un praktiskiem paņēmieniem tās īstenošanā. Koledžas lektoriem bija iespēja 

dalīties savā pieredzē darbā ar simulācijām un veidiem, kādi tiek izmantoti darbā ar studentiem. Koledžas 

pasniedzēji un administrācijas darbinieki iejutās studentu lomās un piedalījās divās simulāciju izspēlēs, 

lai vēlāk kopīgi pārrunātu šīs apmācības metodes plusus un mīnusus, kā arī simulācijas kā apmācības 

rīka iekļaušanu studiju procesā. 

7.4. attēls 

Pārrunas pēc simulāciju izspēles 

Pacientu drošības jautājumus un veselības aprūpes darbinieku lomu tajā 

No 22. līdz 23. oktobrim Koledžā viesojās ārsts Vjačeslavs Gorovenko, kurš dalījās savā pieredzē 

pacientu drošības jautājumos. Studenti tika iepazīstināti ar Anglijas un NHS (Nacionālā veselības 

dienests Anglijā) vēsturi, darbību un pacientu drošības attīstību. Vjačeslavs Gorovenko demonstrēja 

dokumentus un tehniskos līdzekļus, kuri paaugstina pacientu drošības līmeni, kā arī dažādus 

komunikācijas rīkus, pārbaudes sarakstus (check lists), drošības adatas un citus. Neatliekamās 

medicīniskās palīdzības ārstu palīgu studiju programmas studentiem bija arī iespēja noklausīties NMPD 

Medicīniskās kvalifikācijas un mācību centra vadītājas Dzintras Jakubaņecas lekciju "NMPD ziņošanas 

sistēma", kas ir svarīgs rīks pacientu drošības uzlabošanā. Savukārt māsa un RSU Sarkanā Krusta 

medicīnas koledžas lektore Madara Blumberga iesaistīja klausītājus grupu darbā un aktīvā diskusijā par 

pacientu kļūdu stāstiem un iespējām no tiem mācīties. 
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7.5. attēls 

Jānis Oļehnovičs, Vjačeslavs Gorovenko, Madara Blumberga un Viktors Gorovenko 

Otrajā apmācību dienā Neatliekamās medicīniskās palīdzības ārstu palīgu studiju programmas 

studenti piedalījās darbnīcās un analizēja neatliekamās palīdzības sniegšanu pediatriskiem un 

pieaugušajiem pacientiem. Pediatrijas pacientu neatliekamās palīdzības darbnīcu vadīja ārsts Jurijs 

Bormotovs, savukārt pieaugušo atdzīvināšanas darbnīcu vadīja Viktors un Vjačeslavs Gorovenko un 

Jānis Oļehnovičs. 

7.6. attēls 

Pediatrijas pacientu neatliekamās palīdzības darbnīca 

Sadarbība ar Tartu Veselības aprūpes koledžas (Tartu Health Care College) 

No 12. līdz 14. novembrim Koledžā viesojās pasniedzēja Ave Korve-Noorkoiva no Tartu 

Veselības aprūpes koledžas (Tartu Health Care College). Vizītes mērķis bija kopā ar studentiem, 

docētājiem un koledžas darbiniekiem apgūt jaunas prasmes, pielietojot simulētu vidi un tās elementus 

studiju procesā. 

Studenti un docētāji aktīvi piedalījās apmācībās, kuru laikā tika izspēlētas dažādas simulētas 

situācijas pacientu aprūpē. Koledžas studenti atzīst, ka simulācijas ir nepieciešamas, lai praksē, reālā vidē 

ar īstiem pacientiem, nepieļautu pat niecīgākās kļūdas gan komunikācijā, gan veicot manipulācijas. Arī 

docētāji atzīst, ka viņi vēlas studiju procesā pēc iespējas vairāk iekļaut simulāciju izspēli, jo tas palīdz  
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sagatavot augstas kvalitātes speciālistus. 

7.7. attēls 

Ave Korve-Norkoiva dalās pieredzē simulāciju iekļaušanā studiju procesā 

Jaunie projekti 

Koledža lepojas ar plašo partneru loku Eiropā. 

2017. gada martā Koledža saņēma Valsts Izglītības attīstības aģentūras apstiprinājumu projekta 

īstenošanai ar jaunu sadarbības partneri - Barilana Universitāti (Bar-Ilan University) Izraēlā. 2018. gada 

septembrī projekta ietvaros tika īstenotas 4 iebraucošās un 4 izbraucošās apmaiņas. Projekta īstenošanas 

laikā izglītības iestāžu pārstāvjiem paredzēts savstarpēji iepazīt ar abu valstu izglītības sistēmas un 

apmainīties ar labas prakses piemēriem veselības aprūpes izglītības jomā. 

Profesors Ižars Ben-Šlomo (Izhar Ben-Shlomo) dalījās savā pieredzē multikulturālu un dažādu 

reliģisko piederību pārstāvošu pacientu ārstēšanā un komunikācijā, kā arī sniedza lekcijas apmeklētājiem 

iespēju uz mirkli ieskatīties Izraēlas slimnīcas ikdienā. 

Vēl viena aizraujoša, pieredzes stāstu un mācību pilna diena noritēja sadarbībā ar Latvijas 

Republikas Neatliekamās medicīnas asociāciju. Šajā dienā ar lekcijām uzstājās Dr. Aleksejs Višņakovs 

no Latvijas un profesors Aleksandrs Lerners (Alexander Lerner) no Izraēlas. 

Viesiem no Izraēlas apmaiņas laikā tika sniegta iespēja iepazīt Koledžas darbības pamatprincipus, 

izglītības sistēmu Latvijā, kā arī ielūkoties Koledžas mācību telpās. 
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7.8. attēls 

Izraēlas viesu vizīte Koledžā 

No 3. līdz 9. septembrim Koledžas pārstāvji devās vizītē uz Izraēlu, kuras ietvaros notika Galilejas 

medicīnas centra un Barilanas Universitātes apmeklēšana, kā arī tika pārrunātas sadarbības turpināšanas 

iespējas. 

7.9. attēls 

Barilanas Universitātes apmeklēšana 

NORDPLUS 

2018. gadā Koledža aktīvi darbojās, lai NordPlus Nordic Baltic Network ietvaros nostiprinātu 

sadarbību ar partneriestādēm, kā arī izstrādātu jaunu projekta pieteikumu 2018. gadam un vienotos par 

jaunām studējošo un docētāju apmaiņu iespējām. 

2018. gadā Nordplus programmas ietvaros tika uzņemti 6 ārzemju studenti (5 no Dānijas un 1 no 

Somijas), kuri pavadīja 2 nedēļas praksē Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā, savukārt no Latvijas 

puses apmaiņas praksē uz Dāniju devās 2 studiju programmas “Māszinības” (41723) II studiju gada 

studentes. 

Janvārī Koledžā notika ikgadējā NordPlus tīkla vadītāju tikšanās, diskutēja par pacientu drošību 

un identifikāciju, kā arī drošu vidi slimnīcās un veidiem, kā ziņot par veselības aprūpes iestādē 

pieļautajām kļūdām, lai kopīgi radītu drošāku veselības aprūpes sistēmu.  
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7.10. attēls 

Nordplus tīkla vadītāju atklāšanas pasākums 
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8. RSU SKMK nākamā gada prioritātes 

1. Īstenot Koledžas misiju un organizēt darbību atbilstoši ‘’RSU SKMK stratēģijai 2016-2020. 

gadam’’. 

2. Plānot un organizēt studiju procesa pilnveidi, atbilstoši Koledžas Kvalitātes Politikai. Sekmēt 

iepriekš veikto pārmaiņu stiprināšanu un stabilizēšanu. 

3. Turpināt metodiskā darba pilnveidošanu, nodrošinot simulācijā balstītas studiju vides plašāku 

izmantošanu visās studiju programmā 

4.  Izveidot klīnisko prasmju datu bāzi Ārstniecības un Māszinību studiju programmās studējošajiem 

5. Turpināt īstenot studentcentrētu pieeju  un sasniedzamo studiju rezultātu pilnveidošanu Koledžā 

6. Īstenot integrētu pieeju akadēmiskā personāla plānošanā un vadībā, atbilstoši labas pārvaldības 

principiem. Veicināt ārvalstu vieslektoru piesaisti. 

7. Attīstīt zinātnisko un pētniecisko darbību studiju procesā, iesaistot tajā docētājus - doktorantus. 

8. Veicināt docētāju pedagoģisko iemaņu pilnveidi, atbilstoši mūsdienu zinātnes un tehnikas 

sasniegumiem, kā arī, rosināt docētāju iesaistīšanos mūžizglītībā. 

9. Turpināt atbalstīt pirmā studiju gada studentu adaptēšanos Koledžas vidē. Veicināt izglītojamo 

motivāciju studijām, lai saglabātu studējošo skaitu ne zemāk kā 2018. gada apjomā. 

10. Veidot un uzturēt atgriezenisko saiti ar Koledžas absolventiem un darba devējiem. 

11. Organizēt jaunu studiju programmu, tajā skaitā, starpdisciplināru, un tālākizglītības programmu 

izstrādi, t. sk., e-vidē. 

12. Īstenot Eiropas Struktūrfondu finansēto projektu apgūšanu, sagatavot un iesniegt starptautiskās 

sadarbības projektus Erasmus + programmā. 
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