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Latvijas Universitātes Rīgas 1. medicīnas koledžas 

kvalitātes politika 
 

1. Latvijas Universitātes Rīgas 1. medicīnas koledžas (turpmāk – koledžas) kvalitātes 

politika ir vērsta uz koledžas misijas īstenošanu, stratēģisko mērķu sasniegšanu un 

ilgtspējīgu darbību, nodrošinot ieinteresēto pušu augstu apmierinātību ar koledžas 

sniegto studiju, pētniecības un pakalpojumu kvalitāti, kā arī nodrošinot pozitīvu ietekmi 

uz tautsaimniecības attīstību. 

 

2. Koledžas kvalitātes politikas pamatprincipi: 

• Studentcentrēta pieeja 

Studējošo iesaistīšana  studiju procesa pilnveidošanā,  akadēmiskā personāla un 

studējošo līdztiesības un savstarpējas mijiedarbības veicināšana, akadēmiskā 

personāla motivēšana izmantot interaktīvas mācību metodes, vienlaikus veidojot 

mūsdienīgu studiju un pētniecības vidi un infrastruktūru.  

• Kompetence 

Koledžas darbības kvalitāti nodrošina darbinieki ar profesionālām zināšanām un 

prasmēm, pieredzi un nepārtrauktu profesionālo attīstību, garantējot studējošiem 

iespēju iegūt kvalitatīvu izglītību. 

• Partnerība 

Efektīva ilgtermiņa sadarbība ar veselības aprūpes jomā iesaistītajām pusēm Latvijas 

un starptautiskajā mērogā. 

• Ilgtspēja 

Aktīva un atbildīga rīcība izglītības virzībā ilgtspējīgai attīstībai sabiedrības 

vajadzībām. 

 

3. Kvalitātes politikas mērķis ir sekmēt koledžas attīstību, nosakot vadlīnijas un principus, 

pēc kuriem iespējams nodrošināt nemainīgi augstu koledžas darbības kvalitāti. 

 

4. Kvalitātes politika tiek īstenota saskaņā ar: 

4.1.Augstskolu likumu, Izglītības likumu, Profesionālās izglītības likumu, citiem Latvijas 

Republikas normatīvajiem aktiem, kuros noteiktas koledžas funkcijas un uzdevumi; 

4.2. Standartiem un vadlīnijām kvalitātes nodrošināšanai Eiropas augstākās izglītības telpā 

(ESG); 

4.3. Koledžas stratēģiskās attīstības virzieniem, vērtībām un darbībām, kas veicina koledžas 

atpazīstamību veselības aprūpes un saistītajās nozarēs; 

4.4. Koledžas nolikumu un ētikas kodeksu. 

 

    5. Lai īstenotu kvalitātes politiku, koledža : 

• balstās uz tās vērtībām – izcilību, jaunradi un atvērtību, lai veicinātu kvalitātes 

kultūras veidošanu un iedzīvināšanu katrā darba vietā un koledžā kopumā; 
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• kvalitātes pārvaldības sistēmā vadās pēc EFQM vadlīnijām; 

• nodrošina, ka ikviens koledžas pārstāvis ir motivēts iesaistīties kvalitātes 

pārvaldības sistēmas izstrādē, uzturēšanā un pilnveidē; 

• plāno un nodrošina kvalitātes pārvaldības sistēmai nepieciešamo atbalstu 

personāla, mācību, finanšu vai materiāli tehnisko resursu veidā; 

• sadarbojas ar studējošo, darba devēju, kā arī citu ieinteresēto pušu pārstāvjiem 

atgriezeniskās saites nodrošināšanai; 

• veic sasniegto rezultātu novērtēšanu un nepieciešamo uzlabojumu identificēšanu, 

kas balstās uz regulāru pašnovērtējumu; 

• publisko objektīvu, regulāru informāciju par savu darbību. 

 

6. Kvalitātes politiku realizē visas koledžas struktūrvienības un darbinieki, īstenojot 

stratēģisko mērķu izpildi gan struktūras, gan indivīda līmenī. Izvērsti kvalitātes 

nodrošināšanas aktivitātes ir iekļautas kvalitātes rokasgrāmatā. 

 

            

 


