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Koledža sadarbojas ar vairāk nekā 160 prakses bāzēm, kuru lielākā daļa ir arī
potenciālie darba devēji.
Lielākās prakšu bāzes, ar kurām koledžai ir noslēgti sadarbības līgumi:
Valsts SIA „Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”,
SIA „Rīgas dzemdību nams”,
VSIA „Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca”,
Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas 1.slimnīca”,
Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas 2.slimnīca”,
VSIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca”,
A/S „Latvijas Jūras medicīnas centrs”,
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests,
SIA „Jūrmalas ātrā palīdzība”,
SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, klīnika “Linezers”, ‘’Latvijas
Onkoloģijas centrs”, klīnika „Gaiļezers”,
SIA "Vidzemes slimnīca" u.c. rajonu, reģionālās un pilsētu slimnīcas,
VSAC "Rīga" ﬁliāle "Ezerkrasti",
Latvijas lielākās zobārstniecības klīnikas,
Latvijas lielākās zobu tehniskās laboratorijas,
A/S “Grindeks”,
SIA "Saules aptieku pārvalde",
Ražošanas komercﬁrma "Baltfarm",

A/S "Sentor Farm aptiekas",
SIA “Hansa Pharma" aptiekas,
SIA "Eiroaptieka"
SIA "A Aptiekas"

Visās 11 šobrīd īstenotajās izglītības programmās koledžai ir izveidojusies lieliska
sadarbība ar attiecīgajām profesionālajām asociācijām un biedrībām, īpaši ar akciju
sabiedrību „Grindeks”, Rīgas Farmaceitisko fabriku, Latvijas Farmaceitu biedrību,
Latvijas Vecmāšu asociāciju un Latvijas Zobu tehniķu profesionālo biedrību. Viens no
koledžas veiksmīgas sadarbības ar profesionālajiem partneriem rezultātiem ir
noslēgtais sadarbības līgums ar farmācijas uzņēmumu „Recipe Plus”, kas paredz
audzēkņu nodrošināšanu ar prakses vietām, pedagogu profesionālās kvaliﬁkācijas
paaugstināšanu, kā arī atbalstu koledžai farmaceita asistenta izglītības programmas
realizācijā.

Citi sociālie partneri: Rīgas Stradiņa universitāte, Daugavpils medicīnas koledža,
Baltijas Starptautiskā akadēmija, Baltijas psiholoģijas un menedžmenta augstskola u.c.

PARTNERS ABROAD
Hogskolan, Kalmar (Sweden),
Helsinki Polytechnic Stadia (Finland),
Pharmacon, Danish College of Pharmacy Practice (Denmark),
Aarhus School of Dentistry, Aarhus University (Denmark),
Kaunas University of Applied Sciences (Lithuania),
Tallinn Health Care College (Estonia),
Fitjar Secondary School and Hordland County Municipality (Norway),
Berufsfachschule and Berufschule, Berlin (Germany),

Palacky University, Olomouc (the Czech Republic),
Nordic Midwives Association,
Secondary school for pharmacy, cosmetics and health care, Ljubljana (Slovenia),
College of Education and Administration in Poznan (Poland),
Plovdiv Medical University (Bulgaria),
Tartu Health Care College (Estonia),
Izmir Katip Celebi University (Turkey),
Jeanne Antide Vocational School (France),
Arcada University of Applied Sciences (Finland),
MUS Alparslan University (Turkey).

