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1.Par koledžu.  

Pamatinformācija 

 

LU Rīgas 1.medicīnas koledžas un koledžas 

profesionālās vidusskolas struktūrvienības darbības 

mērķi un uzdevumi 

 
        2018. gads Rīgas 1. medicīnas koledžai bija nozīmīgs ar  to, ka: 

1) Notika veiksmīga sadarbība, konstruktīvas sarunas ar LU vadību, arī Izglītības un 

zinātnes ministriju jautājumā par Rīgas 1. medicīnas koledžas (R1MK) statusa maiņu,  kā 

rezultātā LU Senāts 8.01.2018. pieņēma lēmumu Nr. 168 un 29.11.2018. tika izdots 

Ministru kabineta  rīkojums  Nr. 643 “Par Rīgas 1. medicīnas koledžas reorganizāciju”. 

 

 

2) Atbilstoši Ministru kabineta 09.08.2016. noteikumiem Nr. 533 Rīgas 1.medicīnas koledža 

turpināja darbu programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.4. specifiskā atbalsta mērķa 

„Uzlabot pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības STEM, tajā skaitā medicīnas un 

radošās industrijas studiju mācību vidi koledžā” īstenošanā. Projekta nosaukums „STEM 

izglītības programmu infrakstruktūras modernizēšana Rīgas 1.medicīnas koledžā”. 

2018. gadā, veicot iepirkumus, tika renovētas un izveidotas jaunajai infrastruktūrai 

piemērotas telpas; iegādāts NMP brigādes automašīnas modelis; iegādāts NMP brigādes 

medicīniskā aprīkojuma un jaundzimušo intensīvās terapijas (10 soļi) komplekts; iegādāts 

Veselības un  paliatīvās aprūpes komplekts; iegādātas 3D iekārtas CAD CAM sistēmā, kas jau 

tiek izmantotas audzēkņu apmācībā. 

 

3) 2018. gadā tika papildināta un uzlabota studiju materiāli tehniskā bāze zobārstniecībā, 

ārstniecībā, māszinībās un sociālajā aprūpē (jaunas tehniskās iekārtas, aprīkojums, 

instrumenti, mācību grāmatas, IT), t.sk.: 

- zobārstniecības aprīkojums zobārstniecības māsu un zobārsta asistentu apmācībai  

(piemēram, 3 stomatoloģiskās iekārtas); 

-  aprīkojums zobu tehniķu apmācībai – mikromotori, keramikas krāsnis, polimerizācijas 

iekārtas, hidrauliskā prese, gaismošanas kameras, ģipša modeļa frēzēšanas iekārta, 

pneimatiskais āmurs, kompresors u.c.; 

- tika papildināts un paplašināts SIA “BENU Aptieka Latvija” izveidotais Aptiekas modelis  

farmaceita asistentu apmācībai. 

 

 

4) Veiksmīgi turpinājās studentu apmaiņa Erasmus+ prakses mobilitātēs (13 studenti 

Lietuvas medicīnas koledžās un klīnikās), kā arī darbinieku starptautiskās pieredzes 

apmaiņas vizītes un docēšanas mobilitātes (11), t.sk.  izveidojās jauna sadarbība ar mācību 

centru  Oberstufenzentrum Elbe-Elster STR no Vācijas, kura vadībā 2019. gadā tiksim 

iesaistīti starptautiskā ES finansētā sociālās aprūpes projektā kopā ar Vācijas, Somijas un 

Nīderlandes partneriem. 

 

5) Koledžas pedagogi iesaistījās darba grupās un 2018. gadā uzsāka jaunu profesijas 

standartu izstrādi zobu tehniķiem, zobārsta asistentiem, māsas palīgiem, aprūpētājiem.  
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6) Sadarbībā ar darba devējiem, nodrošinot tuvāku studiju procesu farmaceitiskās aprūpes 

darba videi,  tika realizēta strādājošu personu apmācība akreditētajā studiju programmā 

“Farmācija”ar farmaceita asistenta kvalifikāciju (uz  līguma pamata - sadarbībā ar AS 

„Sentor Farm aptiekas”, Mēness aptieku tīkls, SIA „BENU Aptieka Latvija, SIA 

„EUROAPTIEKA”, SIA „A Aptiekas” u.c.); 

 

7) Studenti un pedagogi veiksmīgi ar prezentācijām un dalību darba grupās iesaistījās 

starptautiskās zinātniskās konferencēs: Kauņas koledžā 10. starptautiskās  nedēļas “Going 

International” ietvaros, Utenas koledžas 1. zinātniski praktiskajā konferencē  “Innovations 

and technologies in nursing education and practice”, NORDPLUS Nordejordemodern 

starptautiskajā Ziemeļvalstu vecmāšu videokonferencē. 

 

2018. gada 22. februārī Rīgas 1. medicīnas koledža kopā ar LU medicīnas koledžām 

piedalījās kopīgas starptautiskās konferences “Starpdisciplinārie pētījumi medicīnas 

koledžās” Latvijas Universitātes 76. zinātniskās konferences ietvaros organizēšanā un norisē. 

R1MK pieci prezentētie pētījumi ir publicēti LU 76. zinātniskās konferences sekcijas 

“Starpdisciplinārie pētījumi medicīnas koledžās” Tēžu krājumā. 

Koledžas studenti ar diviem pētījumos balstītiem referātiem 2018. gada 9. janvārī  uzstājās arī 

Latvijas Farmaceitu biedrības konferencē.   

   
 

 8) Ir paveikti 2018. gadā plānotie renovācijas un remontdarbi koledžas mācību ēkā 

Tomsona ielā 37 un studentu dienesta viesnīcā Tomsona ielā 39, nodrošinot ēku drošu 

ekspluatāciju un sakārtotu vidi.  

 
9) Lai identificētu finanšu riskus un novērstu iepriekšējā grāmatvedības darbā pieļautās 

nepilnības, 2018.gada sākumā koledža piesaistīja ārējos ekspertus un veica koledžas 

grāmatvedības iekšējo auditu. Audita rezultāti tika apkopoti Ziņojumā Rīgas 1. medicīnas 

koledžas vadībai, kur tika norādīti iespējamie risinājumi turpmākai iekšējās kontroles 

stiprināšanai un finanšu plūsmas caurredzamībai. 

Pamatojoties uz 12 gadu sadarbības periodā uzkrāto parādu, beidzoties līguma termiņam 

(24.04.2018), tika  pārtrauktas  tiesiskās attiecības ar SIA “Medicīnas centrs 

“Veselība””. Sadarbībā ar zvērinātu advokātu tiesas ceļā tika  organizēta parādu piedziņa no 

SIA “Medicīnas centrs “Veselība”” un pabeigts tā maksātnespējas process. 

 
 

                     Par koledžu. Pamatinformācija. 

Latvijas Universitātes aģentūra “Latvijas Universitātes Rīgas 1. medicīnas 

koledža” (līdz 2019. gada 1. jūlijam Rīgas 1. medicīnas koledža, līdz 2005. gadam Rīgas 

1. medicīnas skola) kopš 01.07.2019. ir LU pārraudzībā esoša izglītības iestāde, kas 

izveidota ar 29.11.2018. Ministru kabineta  rīkojumu  Nr. 643 “Par Rīgas 1. medicīnas 

koledžas reorganizāciju” un LU Senāta 08.01.2018. lēmumu Nr. 168. * 

 

LU R1MK personām pēc vidējās vai vidējās profesionālās izglītības ieguves 

nodrošina iespēju iegūt pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību un ceturto kvalifikācijas 

līmeni. Koledžā tiek realizētas arī profesionālās vidējās izglītības un arodizglītības 

programmas. Pavisam tiek piedāvātas izvēlei vienpadsmit pilna laika izglītības programmas 

deviņu profesionālo kvalifikāciju iegūšanai. Personām ar jau iegūtu medicīnisko izglītību 

koledža sadarbībā ar nozares asociācijām piedāvā pilnveidot profesionālās kompetences 
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tālākizglītības pasākumos farmaceita asistentiem, māsām, vecmātēm, ārsta palīgiem, māsas 

palīgiem un aprūpētājiem. 

Rīgas 1.medicīnas koledža ir vienīgā mācību iestāde Latvijā, kas par ieguldījumu farmaceitu 

un medicīniskā personāla apmācībā ir apbalvota ar slavenā ķīmiķa, farmaceita, ārsta un pirmā 

latviešu dabaszinātnieka Dāvida Hieronīma Grindeļa medaļu. 

LU Rīgas 1.medicīnas koledža ir izglītības iestāde ar 117 gadu darbības pieredzi, un tās 

vēsturiskās saknes sniedzas līdz par 1902.gadam, kad parādījušās pirmās ziņas par mācību 

iestādes aizsākumiem. Par koledžas vēsturi plašāka informācija ir atrodama koledžas mājas 

lapā http://rmk1.lv  

 

LU Rīgas 1.medicīnas koledža darbojas saskaņā ar Augstskolu likumu, Izglītības likumu, 

Profesionālās izglītības likumu, Zinātniskās darbības likumu un tiem saistošiem ārējiem un 

iekšējiem normatīvajiem aktiem, kā arī Latvijas Universitātes aģentūras “Latvijas 

Universitātes Rīgas 1.medicīnas koledža” nolikumu (apstiprināts ar LU Senāta 15.04.2019. 

lēmumu Nr.299), līdz 2019. gada 1. jūlijam – Rīgas 1. medicīnas koledžas nolikumu (MK 

08.05. 2007. Noteikumi Nr.305). 

 

*Turpmāk tekstā, sniedzot informāciju par 2018. gadu, tiks lietots koledžas nosaukums 

“Rīgas 1. medicīnas koledža”. 

 

 

 

 

 

 

http://rmk1.lv/
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Rīgas 1. medicīnas koledžas misija un vīzija 

Misija: Augsti kvalificētu, Latvijas darba tirgū pieprasītu, konkurētspējīgu 

speciālistu sagatavošana veselības un sociālās aprūpes jomā, izveidojot stabilu pamatu 

mūžizglītībai. 

Vīzija: Mūsdienīga, prestiža koledža ar pievilcīgu saskarsmi un kultūrvidi, stabilu 

profesionālo bāzi, kas īsteno un attīsta veselības un sociālajā aprūpē pieprasītu, ilgtspējīgu 

profesionālo izglītību. 

 

Rīgas 1.medicīnas koledžas un koledžas profesionālās vidusskolas 

struktūrvienības darbības  galvenie mērķi un uzdevumi  2018. gadā 

 
1. Izglītības iestādes galvenie mērķi un uzdevumi 

 Rīgas 1.medicīnas koledža kā vienota mācību iestāde, kura īsteno gan 1.līmeņa profesionālās 

augstākās izglītības programmas, gan vidējās profesionālās izglītības un arodizglītības 

programmas, plāno savu darbu saskaņā ar Rīgas 1. medicīnas koledžas stratēģiju 2015.-2020. 

gadam. 

Mācību iestādes pamatmērķi: 

 Kvalificētu speciālistu sagatavošana darbam vecmātes, ārsta palīga, māsas, farmaceita 

asistenta, māsas palīga, zobu tehniķa, zobārstniecības māsas, zobārsta asistenta un 

aprūpētāja profesijā atbilstoši LR likumdošanai, Latvijas darba tirgus vajadzībām, 

profesiju standartiem un Eiropas Savienības direktīvām. 

 

 Izglītības procesa īstenošana, veicinot studējošā un izglītojamā personības 

pilnveidošanos un attīstību un nodrošinot iespēju iegūt pirmā līmeņa profesionālo 

augstāko izglītību, profesionālo vidējo izglītību un arodizglītību. 

 

 Iespēju sniegšana studentiem iegūt darba tirgū konkurētspējīgas profesionālās 

kompetences un sagatavoties izglītības turpināšanai citās augstākajās mācību iestādēs 

Latvijā un ārzemēs, veidot stabilu pamatu mūžizglītībai. 

 

        Mācību iestādes pamatuzdevumi: 

 Sekmīgi īstenot vienpadsmit izglītības programmas, no kurām “Zobu tehniķis”, 

”Zobārsta asistents”, “Aprūpētājs” uz vidējās izglītības bāzes, “Aprūpētājs” uz 

pamatizglītības bāzes ir vienīgās Latvijā . Divas studiju programmas -“Vecmāte” un 

“Farmaceita asistents”- ir izveidotas kopā ar Latvijas darba devējiem un   ārzemju 

profeionālajiem partneriem un vēsturiski tika uzsāktas īstenot LU Rīgas 1. medicīnas 

koledžā (agrāk Rīgas 1. medicīnas skolā) kā pirmās  Latvijā. 

 

 

2018./2019. st. gadā koledžā īstenotās izglītības programmas:  

 

1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas: 

- „Māszinības” (41723) ar māsas kvalifikāciju, 

- „Ārstniecība” (41721) ar ārsta  palīga kvalifikāciju, 
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- „Ārstniecība” (41721) ar vecmātes kvalifikāciju, 

- „Farmācija” (41725) ar farmaceita asistenta kvalifikāciju. 

 

Profesionālās vidējās izglītības programmas: 

- „Zobārstniecība” (35b724001) ar zobu tehniķa kvalifikāciju, 

- „Zobārstniecība” (35b724001) ar zobārstniecības māsas kvalifikāciju. 

 

Arodizglītības programmas: 

- „Zobārstniecība” (35a724001) ar zobārsta asistenta kvalifikāciju, 

- „Māszinības” (35a723001)  ar māsas palīga kvalifikāciju, 

- „Māszinības” (32a723001)  ar māsas palīga kvalifikāciju, 

- „Sociālā aprūpe” (32a762031) ar aprūpētāja kvalifikāciju, 

- „Sociālā aprūpe” (35a762031) ar aprūpētāja kvalifikāciju. 

 

 Veidot uz studentu un pasniedzēju orientētu, starptautiski atpazīstamu koledžu ar 

radošu un pozitīvu studiju darba un kultūrvidi. 

 

 Pilnveidot esošās izglītības programmas un attīstīt tālākizglītības piedāvājumu 

veselības aprūpē strādājošiem speciālistiem.  

 

 Pēc darba devēju pieprasījuma, organizēt studijas maksas grupās zobārstniecībā un 

farmācijā  atbilstoši aktuālajām nostādnēm par darba vidē balstītu (DVB) izglītību, 

nodrošinot studiju procesa maksimālu tuvināšanu reālajai darba videi. 

 

 Attīstīt studentu un akadēmiskā personāla sadarbību pētniecības jomā. Izmantot LU 

pieredzi un kapacitāti zinātnisko projektu piesaistē.  

 

 Turpināt preventīvo virzienu, kurš Rīgas 1. medicīnas koledžā ir prioritāte visās 

izglītības programmās  studiju procesā un pētniecībā. 
 

 Turpināt īstenot karjeras izglītības un profesionālās orientācijas pasākumus: 

- Veselības dienas Latvijas pilsētu un lauku reģionu vispārizglītojošās skolās: 

studenti pedagogu vadībā sniedz praktiskās zināšanas par pirmo palīdzību (māsas, 

ārsta palīgi), par kontracepciju un STS (vecmātes), par ārstniecības augu vākšanu 

un to izmantošanu profilaksē (farmaceita asistenti), par mutes un zobu profilaksi 

(zobārstniecības māsas). 

- Profilakses pasākumus, profesionālās orientācijas un karjeras izglītības 

pasākumus koledžā un ārpus tās – nākošajiem studentiem. 

 
 Paplašināt studentu un pedagogu iesaistīšanos Eiropas struktūrfondu mobilitātes 

programmās ( Erasmus+, Nordplus u.c.).  

Turpināt darbu STEM projektā saskaņā ar  9.08.2016. MK noteikumiem Nr.533 

“Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.4. specifiskā atbalsta mērķa 

"Uzlabot pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības STEM, tajā skaitā medicīnas 

un radošās industrijas, studiju mācību vidi koledžās" īstenošanas noteikumi”. Projekta 

nosaukums „STEM izglītības programmu infrastruktūras modernizēšana Rīgas 

1.medicīnas koledžā”. 

 

 Turpināt saimniecisko darbību mūsdienīgas  IKT un materiāli tehniskās bāzes 

nodrošināšanā, kā arī koledžas mācību korpusa un studentu dienesta viesnīcas 

renovācijā un labiekārtošanā, pēc iespējas iesaistoties ESF finansētos projektos. 
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2. Koledžas uzdevumi 2018. gadā 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības 

programmās: 

 Īstenot aktualizēto LU Rīgas 1. medicīnas koledžas stratēģiju 2015.-2020. gadam, 

pamatojoties uz Augstskolas likumu, 08.05.2009. MK noteikumiem Nr.305 “Rīgas 1. 

medicīnas koledžas nolikums” (no 01.07.2019.- Latvijas Universitātes aģentūras 

“Latvijas Universitātes Rīgas 1. medicīnas koledža” nolikumu)  un Izglītības attīstības 

pamatnostādnēm 2014. -2020. gadam, kā arī ievērojot koledžai saistošās aktuālās 

Ministru kabineta un Veselības ministrijas izstrādātās pamatnostādnes cilvēkresursu 

attīstībā veselības aprūpē.  

 
 Pilnveidot un aktualizēt studiju programmu saturu saskaņā ar profesiju standartiem, 

sadarbībā ar nozaru profesionālajām biedrībām un asociācijām, atbilstoši darba tirgus 

pieprasījumam un balstoties uz jaunākajām medicīnas zinātņu un pedagoģijas 

nostādnēm.  

Pēc darba devēju pieprasījuma iesaistīt mediķa profesijas apgūšanā veselības aprūpē 

strādājošas personas, mācību procesā piemērojot atbilstošas apmācības formas un 

metodes. 

- Reaalizēt strādājošu personu apmācību akreditētajā programmā “Farmācija”ar 

farmaceita asistenta kvalifikāciju - sadarbībā ar AS „Sentor Farm aptiekas” 

(Mēness aptieku tīkls), SIA „BENU Aptieka Latvija”. SIA „EUROAPTIEKA”, SIA 

„A Aptieka” u.c. 

-  

 Turpināt darbu STEM projektā saskaņā ar 9.08.2016. MK noteikumiem Nr.533 

“Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.4. specifiskā atbalsta mērķa 

"Uzlabot pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības STEM, tajā skaitā medicīnas 

un radošās industrijas, studiju mācību vidi koledžās" īstenošanas noteikumi”. Projekta 

nosaukums „STEM izglītības programmu infrastruktūras modernizēšana Rīgas 

1.medicīnas koledžā”. 

 
 Veicināt docētāju pastāvīgu kompetences paaugstināšanu specialitātē un pedagoģijā. 

Motivēt studijām doktora programmās, darbībai  pētniecībā, t.sk. kopā ar studentiem,  

un publiskojot pētījumu rezultātus. 

 

 Organizēt  studentu zinātnisko pulciņu darbu pa studiju programmām. 

 

 Turpināt starptautisko sadarbību ar partneriem Igaunijā (Tallinn Health Care College), 

Lietuvā (Kauno Kolegija,  Utena Kolegija, Klaipedos Valstybine Kolegija), Bulgārijā   

(Plovdiv Medical University , Čehijā (Olomoucas Palacky University)  u.c. 

augstskolām un koledžām -  

- Zobārstniecības, Farmācijas, Ārstniecības, Māszinību studiju  programmu 

pedagogu pieredzes, docēšanas  un studējošo prakses apmaiņā, 

- savstarpējā dalībā zinātniskajās konferencēs, ikgadējās projektu nedēļās, kopīgos 

pētījumos, 

- izglītības programmu satura pilnveidē un jaunu programmu sagatavošanā, 

- Erasmus+, Nordplus programmās. 

 

 Organizēt starptautisku zinātnisko konferenci kopā ar LU un LU medicīnas koledžām.  
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 Turpināt remontdarbus koledžas mācību ēkā un studentu dienesta viesnīcā. Papildināt 

mācību bāzi un tehnisko aprīkojumu visās studiju programmās. Veikt mācību vides 

pilnveidei nepieciešamos pasākumus STEM projektā STEM izglītības programmās. 

 

3. Profesionālās vidusskolas uzdevumi: 

 Organizēt un attīstīt mācību procesu 2. un 3. profesionālās kvalifikācijas līmeņa 

izglītības programmās kā koledžas patstāvīgas struktūrvienības darbu, saglabājot 

programmu kvalitāti un integrējot audzēkņu un pedagogu sasniegumus, radošo un 

metodisko darbu, informatīvo bāzi, finansiāli saimniecisko darbību vienotā koledžas 

attīstības koncepcijā un stratēģijā. 

 

 Turpināt aktualizēt un pilnveidot Zobu tehniķa , Zobārstniecības māsas, Zobārsta 

asistenta, Māsas palīga, Aprūpētāja izglītības programmas atbilstoši profesijas 

standartiem un darba devēju prasībām. 

                    

 Organizēt ikgadējo audzēkņu un pedagogu mācību zinātniski teorētisko konferenci 

Zobu tehniķa izglītības programmā. 

 

 Turpināt starptautisko sadarbību ar partneriem Dānijā (Aarhus School of Dentistry, 

Aarhus University), Igaunijā (Tallinn Health Care College), Lietuvā (Kauno 

Kolegija), Bulgārijā (Plovdiv Medical University)   – 

- zobārstniecības programmu pedagogu pieredzes un audzēkņu prakses apmaiņā, 

- savstarpējā dalībā zinātniskajās konferencēs, ikgadējās projektu nedēļās, 

- izglītības programmu pilnveidē, 

- Erasmus+, Nordplus programmās. 

 
 2018. gadā strādāt ESF projektos –  

- ESF projektā 8.5.2.0/16I/001 „Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide 

profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai“. Projekta mērķis ir 

pilnveidot profesionālās izglītības saturu, aktualizēt un izstrādāt profesiju 

standartus un profesionālās kvalifikācijas prasības, kā arī izstrādāt profesionālās 

kvalifikācijas eksāmenu saturu, ieviešot izglītības programmu modulāro pieeju un 

nodrošinot nepieciešamos mācību līdzekļus programmu kvalitatīvai īstenošanai.  

 

- ESF projektā Nr. 8.5.2.0./16I/01 „Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide 

profesionālās izglītības attīstībai“. Autoru koordinatore: Sendija Špacs-Daģe. 

DML nosaukums – „Aprūpe klientiem ar funkcionāliem treucējumiem. Klienta 

drošība un vide. Tehniskie palīglīdzekļi un to pielietojums klienta aprūpē un 

dzīves kvalitātes uzlabošanā“. 

- Turpināt 2015. gadā uzsākto ESF projektu Eiropas Savienības fondu 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" pasākuma 

"Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas 

ietvaros" projektā "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana 
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Jauniešu garantijas ietvaros"( Līgums Nr.6.-3.3.3/19.2015) -  arodizglītības 

programmā „Zobārsta asistents”. 

- Turpināt darbu STEM projektā saskaņā ar 9.08.2016. MK noteikumiem Nr.533 

“Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.4. specifiskā atbalsta 

mērķa "Uzlabot pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības STEM, tajā skaitā 

medicīnas un radošās industrijas, studiju mācību vidi koledžās" īstenošanas 

noteikumi”. Projekta nosaukums „STEM izglītības programmu infrakstruktūras 

modernizēšana Rīgas 1.medicīnas koledžā”. 

 

                        2.Koledžas pašnovērtējums 

Koledžas darbība ilgtermiņā balstās uz LU Rīgas 1.medicīnas koledžas stratēģiju  2015.-

2020. gadam. Saskaņā ar koledžas attīstības stratēģiskajiem dokumentiem un pamatojoties uz 

iepriekšējā atskaites perioda izvērtējumu, katra nākošā gada darbs koledžā tiek plānots kārtējā 

akadēmiskā gada robežās. Detalizēts gada pasākumu plāns noformēts  mācību gada pasākumu 

ciklogrammā.  

 

Koledžas pašnovērtējums esošajai situācijai 

  

Rīgas 1.medicīnas koledžas iekšējo un ārējo faktoru ietekmes (SVID) analīze: 

 

Iekšējie faktori 

Stiprās puses Vājās puses 

Koledžas vadība 

 Koledžas vadības komandas  

kompetence un ilggadīga darba 

pieredze Rīgas 1.medicīnas koledžā.  

 Mērķtiecīga personāla politika, 

elastīga vadības procesa struktūra. 

 Konstruktīva, demokrātiska lēmumu 

pieņemšana. 

 Plašas starptautiskās sadarbības 

iespējas (ilggadīgi kontakti un jaunas 

partnerattiecības). 

 Veiksmīga un perspektīva koledžas 

un LU sadarbība (02.06.2014. 

Sadarbības līgums; 19.01.2017. 

Partnerības līgums). LU Senāta 

8.01.2018.  lēmums Nr. 168 un 

29.11.2018. Ministru kabineta  

rīkojums  Nr. 643 “Par Rīgas 1. 

medicīnas koledžas 

reorganizāciju”. 

 

 

 Jāspēj izsekot mainīgajiem 

informācijas resursiem, t.sk. 

grozījumiem likumdošanā. 

 Regulāri jāpārskata mācību iestādes 

stratēģiskais plāns, to saskaņojot ar 

attiecīgā laikposma valsts 

pamatuzdevumiem medicīnā un 

izglītībā. 

 Lai identificētu finanšu riskus un 

novērstu nepilnības iepriekšējā 

grāmatvedības darbā, 2018. gada 

sākumā  koledža piesaistīja ārējos 

ekspertus un veica koledžas 

grāmatvedības iekšējo auditu, lai 

turpmāk vadības līmenī nodrošinātu  

nepārtrauktu  finanšu plūsmas 

monitoringu. 

 

Studiju process. Tālākizglītība. 
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 Koledžas atpazīstamība. 

 Pozitīvs ārzemju un Latvijas ekspertu 

vērtējums (resursi, kvalitāte, ilgtspēja) 

par koledžā realizēto studiju virzienu 

„Veselības aprūpe”  ESF projektā 

„Augstākās izglītības studiju 

programmu izvērtēšana un priekšlikumi 

kvalitātes paaugstināšanai” . 

 Veiksmīgi tiek īstenotas studiju 

programmas: 

- „Ārstniecība” vecmātes kvalifikācijas 

iegūšanai,  

- „Ārstniecība” ārsta palīga kvalifikācijas 

iegūšanai, 

- „Māszinības” māsas kvalifikācijas 

iegūšanai, 

- „Farmācija” farmaceita asistenta 

kvalifikācijas iegūšanai. 

(Pamatojums: darba devēju, absolventu 

atsauksmes.) 

 Atskaites gadā uzņemšanā bija 

pieteikumu konkurss studiju 

programmās „Māsa”,  „Farmaceita 

asistents”.  Atskaites gadā, tāpat kā 

citus gadus,  koledža ir izpildījusi 

Vienošanās ar IZM prasības par jauno 

speciālistu sagatavošanu. 

Veiksmīgi tiek īstenotas vidējās 

profesionālās izglītības programmas 

„Zobārstniecība” zobu tehniķa 

kvalifikācijas un zobārstniecības māsas 

kvalifikācijas iegūšanai, arodizglītības 

programma zobārsta asistenta 

kvalifikācijas iegūšanai, kā arī 

arodizglītības programmas 

„Māszinības” māsas palīga 

kvalifikācijas iegūšanai un „Sociālā 

aprūpe” aprūpētāja kvalifikācijas 

iegūšanai. (Pamatojums: darba devēju, 

absolventu atsauksmes.) 

 Atskaites gadā  uzņemšanā lielākais 

pieteikumu konkurss bija zobārstniecības 

profesijās. 

 Pēc darba devēju pieprasījuma uz līguma 

pamata koledža realizē strādājošu 

personu apmācību akreditētajā studiju 

programmā “Farmācija”ar farmaceita 

asistenta kvalifikāciju  (sadarbībā ar AS 

„Sentor Farm aptiekas”, Mēness aptieku 

tīkls, SIA „BENU Aptieka Latvija”, SIA 

„EUROAPTIEKA”, SIA „A Aptiekas” 

 Sadarbībā ar profesionālajām 

asociācijām - tālākizglītības 

programmu īstenošana koledžā un pie 

klausītājiem (pēc vajadzības – 

veselības aprūpes institūcijās Latvijas 

reģionos). 

 

 ES struktūrfondu piedāvāto iespēju 

izmantošana pētniecības attīstībā. 

 

 Studējošo iesaistīšana zinātnisko 

pulciņu darbā visās studiju 

programmās.  
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u.c. Sadarbībā ar darba devējiem studiju 

process tiek maksimāli pietuvināts  

farmaceitiskās aprūpes darba videi. 

 

 Nodrošināta moderna  mācību metodiskā 

un tehniskā  bāze, kas atskaites gadā 

papildināta visās izglītības programmās 

(STEM projekta ietvaros un mērķtiecīgi 

ieguldot koledžas finansējumu).  
  

 Studentiem ir pieejama nepieciešamā 

informācija un materiāli pētniecības 

darba veikšanai. Ir mūsdienu 

tehnoloģijām atbilstošs mācību 

aprīkojums un sadarbībā ar darba 

devējiem nodrošināta mūsdienīga 

pētniecības bāze. 

 Koledža sadarbojas ar vairāk kā 200 

prakses bāzēm, kas dod iespēju 

izvēlēties labāko, profesijai un prakses 

programmai atbilstošāko.  

 Visi studenti ir 100% nodrošināti ar 

prakses vietām, ko studenti nereti izvēlas  

arī par savām nākamajām darba vietām.    

 Regulāri veicot studiju procesa 

novērtējumu (studentu, darba devēju, 

absolventu aptaujas, anketēšana), tiek 

realizēta atgriezeniskā saite studiju 

organizācijas un satura uzlabošanai.  

Studējošie. Absolventi. 

Akadēmiskais personāls 

 2018. gadā  akadēmiskā (ievēlētā) 

personāla sastāvs : 28 lektori, 5 docenti. 

 Docētāji regulāri paaugstinājuši 

kvalifikāciju profesionālajos un 

pedagoģiskajos kursos un semināros. 

 Laba koledžas docētāju sadarbība ar  

LU, LU medicīnas koledžām, citām AII  

(  zinātniskās  konferences, darba grupas, 

konsultācijas pētniecībā, studējošo 

kvalifikācijas darbu vadīšanā u.c.) . 

 NORDPLUS projektā  vecmātēm, 

Erasmus+ programmā ir nostiprinājusies 

koledžas pedagogu sadarbība ar ārvalstu 

kolēģiem pieredzes apmaiņas, docēšanas 

mobilitātēs. 

 Pozitīvs koledžas docētāju novērtējums 

studentu aptaujās: 

- laba sadarbība ar studentiem zinātniski 

pētnieciskajā darbā studiju programmas 

ietvaros, 

 Maz docētāju ar doktora grādu. 
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- savstarpēji labvēlīga komunikācija 

studiju procesā un ārpus tā. 

Vide  

 Visās koledžas telpās, to iekārtojumā un 

aprīkojumā, kā arī koledžas teritorijā  

tiek uzturēta drošība un pievilcīga 

estētiskā vide. Koledžas telpām un 

iekārtām ir augsta izmantošanas 

intensitāte, jo paralēli četrām koledžas 

1. līmeņa profesionālās augstākās 

izglītības programmām tiek īstenotas arī 

divas profesionālās vidējās un piecas 

arodizglītības programmas, kā arī tiek 

nodrošināts studiju process maksas 

studiju grupām. 

 Koledžā tiek uzturēta pozitīva 

kultūrvide (uzstājas populāri mūziķi, 

aktieri). Studiju ēkā Tomsona ielā 37, 2. 

stāvā regulāri notiek tematiskas 

ekspozīcijas sadarbībā ar P.Stradiņa 

Medicīnas vēstures muzeju un Latvijas 

Nacionālo bibliotēku. 

 Studējošo pašpārvalde  organizē un 

iesaista  pārējos studentus  dažādos 

pasākumos, kuros atklājas viņu radošā 

izdoma un un mākslinieciskie, 

muzikālie talanti. Profesionāli augstu ir 

novērtēts koledžas studentu vokālais  
 ansamblis “Sirdstoņi” Ata Auzāna 

vadībā, kas uzstājas gan koledžas gan 

darba devēju pasākumos (svētkos,  

konferencēs, svinīgajos oficiālajos 

pasākumos). 

 Studentiem un docētājiem atskates gadā 

ir nodrošinātas  iespējas darbam ar 

datoru un internetu (datorklasē, 

bibliotēkā, katedrās, semināru telpās, 

atsevišķos mācību kabinetos). Interneta 

pieejamība tiek katru gadu paplašināta. 

 Visi studenti, kam nepieciešams, tiek 

nodrošināti ar gultas vietām dienesta 

viesnīcā.  

 

 Jāpiesaista ES finansējums koledžas 

dienesta viesnīcas ēkas 

energoefektivitātes uzlabošanai. 

 Mērķtiecīgāk un plānveidīgāk 

jāiegulda līdzekļi studentu atpūtas 

telpu un koplietojamo sadzīves telpu 

labiekārtošanā koledžas dienesta 

viesnīcā (2018.-2019.g.) 

Finanses 

 Garantēts valsts finansējums. 

 Stabila pašu ieņēmumu daļa. 

 Darbojas koplīgums. 

 Tiek apmaksātas darbinieku veselības 

apdrošināšanas polises.  

 Lai identificētu finanšu riskus un 

novērstu iepriekšējā grāmatvedības 

darbā pieļautās nepilnības, 2018.gada 

sākumā koledža piesaistīja ārējos 

ekspertus un veica koledžas 

grāmatvedības iekšējo auditu. 

Starptautiskie sakari, projekti 
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 Laba pieredze starptautisko  

sadarbības projektu īstenošanā 

Erasmus+, Nordplus programmu 

ietvaros un saskaņā ar noslēgtajiem  

memorandiem. 

 Stabila pastāvīgo starptautisko 

divpušu sadarbības partneru bāze (18 

līgumi). 

 ESF finansējuma izmantošana 

profesionālās vidējās un 

arodizglītības programmās, t.sk. 

izglītojamo stipendijas, inovatīvu 

mācību materiālu sagatavošana. 

 2018. gadā turpinās docētāju un 

studentu darbība ERASMUS+  

programmas mobilitātēs un sadarbība 

ar Nordplus Higher Educaton 

Nordejordemodern   starptautiskajiem 

partneriem (11 valstis). 

 2018. gadā tiek realizēts STEM projekts 

saskaņā ar 9.08.2016. MK noteikumiem 

Nr.533 “Darbības programmas 

"Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.4. 

specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pirmā 

līmeņa profesionālās augstākās izglītības 

STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās 

industrijas, studiju mācību vidi 

koledžās” īstenošanas noteikumi”. 

Projekta nosaukums: “STEM izglītības 

programmu infrastruktūras 

modernizēšana Rīgas 1.medicīnas 

koledžā”. 

 

 Komplicēta izsludināto projektu 

pieteikumu un iepirkumu procedūra. 

 Sarežģīto  nosacījumu dēļ koledžai 

pagaidām nav izdevies iegūt  

starptautisko VET projektu Hartu.  

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mārketinga pasākumi 

 Veselības dienas un karjeras izglītības 

pasākumi  sadarbībā ar Latvijas 

vispārizglītojošām skolām, 

pašvaldībām, darba devējiem. 

 Veiksmīgi koledžas prezentācijas 

pasākumi starptautiskajā izstādē 

„Skola 2018” ; Informācijas dienās 

koledžā (vidusskolēnu brīvdienās). 

 Apmaksāti informatīvie sižeti par 

koledžu Latvijas TV-   ReTV, LNT, 

TV24. 

 Publiskota aktuālā informācija 

koledžas mājas lapā. 

 Publicētas reklāmas par koledžas 

izglītības programmām izglītības 

izdevumā “Izstāde”, portālā 

 Arvien pieaugošās mārketinga 

izmaksas. 
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medicīna.lv. Ievietota informācija 

par koledžas izglītības programmām 

informatīvajos  izdevumos sadarbībā 

ar SIA “Latvijas Tālrunis”; portālā  

medicina.lv,   

 Efektīvākā sadarbība bijusi ar SIA 

„Ziņu mediji”, SIA „Aģentūra 22”, 

SIA “DK Media” (prezentācijas CD 

par koledžu),nozaru žurnālu „Materia 

Medica”. 

 Atjaunoti koledžas bukleti (SIA “Al 

Secco”) 

 Reklāmas informācija par koledžu 

LU 76. zinātniskajā konferencē 

(baneri, bukleti, informācija 

konferences Tēžu krājumā) 

 

Ārējie faktori 

Iespējas Draudi 

 Koledžā sagatavotie speciālisti ir 

pieprasīti kā Latvijas, tā Eiropas 

valstu darba tirgū. 

 Darba devēju pozitīvās atsauksmes 

par jauno speciālistu profesionālo 

sagatavotību kā studiju kvalitātes  

kritērijs. Darba devēju ieteikumi 

izglītības programmu uzlabošanā. 

 Profesionālo asociāciju, biedrību 

priekšlikumi jaunu izglītības 

pamatprogrammu un tālākizglītības 

programmu izveidošanā un 

īstenošanā.  

 Augstskolu didaktikas kursu 

organizēšana koledžas docētājiem 

sadarbībā ar LU Pedagoģijas, 
psiholoģijas un mākslas fakultāti. 

 Studējošo un viņu ģimeņu nestabilā 

ekonomiskā situācija, kas ietekmē 

kontingenta saglabāšanu.  

 

 

Gada apbalvojumi. Pateicības. 

 2018. gadā ir vairākkārt izteiktas pateicības un atzinības gan koledžas studentiem, gan 

pedagogiem. 

STUDENTI. 

 Sabiedriskajā, zinātniskajā darbā, mākslinieciskajā un profesionālajā jaunradē 

aktīvākie studenti ir saņēmuši gan ar koledžas direktora rīkojumu izteiktas rakstiskas 

atzinības, gan stipendiju fonda ietvaros – veicinošas stipendijas. 2018. gadā ar Valsts budžeta 
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finansēto stipendiju piešķiršanas komisijas un Studentu padomes lēmumu veicinošās 

stipendijas tika piešķirtas vairākiem studējošiem katrā studiju programmā. Arī koledžas 

profesionālās vidusskolas labākie audzēkņi ir saņēmuši gan pateicības, gan stipendiju fonda 

ietvaros – paaugstinātas stipendijas. 

 2018. gadā ar koledžas direktora rīkojumu,  pamatojoties uz Rīgas 1. medicīnas 

koledžas valsts finansēto stipendiju piešķiršanas komisijas lēmumu, 45 studentiem ir 

piešķirtas vienreizējas stipendijas par aktīvu dalību koledžas sabiedriskajā dzīvē un 

koledžas pozitīvas publicitātes veicināšanu pasākumos ārpus mācību iestādes. 

Profesionālajā vidusskolā vienreizēju paaugstinātu stipendiju ir saņēmuši 128 

audzēkņi. 

 Ar direktora rīkojumu ir izteiktas pateicības Māsas, Vecmātes, Farmaceita asistenta, 

Ārsta palīga studiju programmu 36 absolventiem, kuri valsts noslēguma pārbaudījumā 

saņēmuši augstāko vērtējumu 10 (izcili); 6 absolventiem izteiktas pateicības par 

teicamiem mācību rezultātiem, kas uzrādīti visā studiju laikā (vidējais vērtējums 

augstāks par 9 ballēm); 1 absolventi saņēmuši pateicību par radošu un aktīvu darbību 

studentu sabiedriskajā dzīvē un koledžai nozīmīgos pasākumos.  

 Ar direktora rīkojumu ir izteikta pateicība un piešķirta vienreizēja stipendija par aktīvu 

dalību sabiedriskajā dzīvē un veiksmīgi īstenotu mācību procesu 95 profesionālās 

vidusskolas audzēkņiem. 

 Zobārstniecības māsu IIM kursa audzēknes Zane Sieka, Annija Liepiņa, Patrīcija 

Stelmaka un Jūlija Gribule ir saņēmušas Pateicības vēstuli  no Veselības ministrijas  

par atsaucību un iesaistīšanos sabiedrības izglītošanā, veicinot veselīgu dzīvesveidu 

Latvijas simtgades pasākumā “Lauki ienāk pilsētā” 8.09.2018. (13.09.2018.) 

PEDAGOGI UN DARBINIEKI. 

Ar koledžas direktora rīkojumu ir izteiktas pateicības pedagogiem un darbiniekiem par 

ieguldījumu pētniecības darba veikšanā, sasniegumiem darbā ar studentiem, iesaistīšanos 

sabiedriskajās aktivitātēs u.c. 

 Rīgas 1. medicīnas koledža un koledžas Veselības aprūpes katedras vadītāja Inta 

Miķele ir saņēmuši LU Medicīnas fakultātes Dekāna pateicības par ieguldījumu jauno 

speciālistu piesaistē studijām profesionālā bakalaura studiju programmā “Māszinības” 

(12.05.2018.) 

 Direktora vietniece Inita Mieze ir saņēmusi Pateicības vēstuli  no Veselības ministrijas  

par atsaucību un iesaistīšanos sabiedrības izglītošanā, veicinot veselīgu dzīvesveidu 

Latvijas simtgades pasākumā “Lauki ienāk pilsētā” 8.09.2018. (13.09.2018.) 

 Rīgas 1. medicīnas koledžas administrācija un direktora vietniece Inita Mieze ir 

saņēmuši pateicības no Slimību profilakses un kontroles centra par sniegto operatīvo 

organizatoro palīdzību pasākumā “Lauki ienāk pilsētā” (8.09.2018.) 
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3. Rīgas 1.medicīnas koledžas vadība un struktūra 

Rīgas 1. medicīnas koledžas vadība 2018. gadā 

Direktora p.i.,  

direktora vietniece studiju darbā  : Ausma Cēbere 

 

Direktora vietniece  

profesionālās vidējās izglītības darbā: Inita Mieze 

 

Koledžas padome 2018. gadā:  

Koledžas padomes priekšsēdētāja -  Ausma Cēbere, koledžas direktora vietniece 

studiju darbā, direktora p.i. Koledžas padome 12 personu sastāvā darbojās atbilstoši Rīgas 1. 

medicīnas koledžas nolikumam (08.05.2007. MK noteikumi Nr. 305) un koledžas padomes 

darbības nolikumam. Rīgas 1. medicīnas koledžas padomes sastāvā bija koledžas direktora 

pienākumu izpildītāja/  direktores vietniece studiju darbā, četri akadēmiskā personāla 

pārstāvji, divi studenti no studējošo pašpārvaldes, divi darba devēju organizāciju deleģēti 

pārstāvji un divi vispārējā personāla pārstāvji. 

  

R1MK padome 2018. gadā 

1. Ausma Cēbere 

Koledžas direktora pienākumu izpildītāja, direktora vietniece studiju darbā 

2. Inita Mieze 

Koledžas direktora vietniece profesionālās vidējās izglītības darbā 

3. Ļubova Kopilova 

Koledžas galvenā grāmatveža pienākumu izpildītāja, koledžas vispārējā personāla pārstāve 

4. Vita Valdheima 

Vecākā lietvede, koledžas vispārējā personāla pārstāve 

5. Ivars Lukša 

Lektors, koledžas akad. pers. pārstāvis 

6. Inese Sniedze 

Lektore, koledžas akad. pers. pārstāve 

7. Maira Vīksna 

Lektore, koledžas akad. pers. pārstāve 

8. Gaļina Lipska 

Lektore, koledžas akad. pers. pārstāve 

9. Elīna Kraule 

Māsas studiju programmas II k. studente, koledžas  studējošo pašpārvaldes pārstāve 

10. Nika Savicka 

Vecmātes studiju programmas II k. studente, koledžas  studējošo pašpārvaldes pārstāve 

11. Natālija Kalniņa 

Setificēta farmaceite, Veselības aprūpes attīstības asociācijas deleģēta pārstāve koledžas 

padomē 

 

12. Ilze Neparte 

VSIA “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” galvenā māsa, LMA valdes jocekle, VSIA 

“TOS” un LMA deleģēta pārstāve koledžas padomē 
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Studējošo pašpārvalde 2018. gadā: 
Studējošo pašpārvaldi pārstāvēja  Studentu padome, Studentu dienesta viesnīcas 

padome, Skolas padome, kas darbojas saskaņā ar to nolikumiem. 2017./2018. ak.g. Studentu 

padomes (SP) sastāvā darbojās 21 studējošo un izglītojamo pārstāvis, t.sk.: 1) SP 

priekšsēdētāja, 2) SP priekšsēdētājas vietniece studiju jautājumos, 3) divi  atbildīgie  studenti 

par kultūras un profesionālās karjeras izglītības pasākumiem koledžā un ārpus koledžas, 4) 

atbildīgā studente par sporta pasākumiem, 5)  Studentu dienesta viesnīcas padomes pārstāvis.  

Visas studentu un audzēkņu  pašpārvaldes struktūras sadarbojas, veidojot kopīgu studējošo 

sabiedriskās pārvaldes organizāciju, kas ir pozitīvs atbalsts un līdzvērtīgs sabiedrotais 

koledžas vadībai un pedagogiem. 

2018.gadā Rīgas 1.medicīnas koledžu Latvijas Koledžu asociācijas Studentu padomē (LKA 

SP) pārstāvēja Nika Savicka un Anna Babete Nordena - Vecmātes studiju programmas II k. 

studentes, koledžas  studējošo pašpārvaldes pārstāves.  LKA SP uzdevumi ir veicināt 

sadarbību ar Latvijas un ārvalstu organizācijām izglītības, zinātnes un sporta jomā; izplatīt 

informāciju par koledžas studējošajiem aktuāliem notikumiem, norisēm un problēmām; aktīvi 

paust studējošo  viedokli un attieksmi, t.sk. publiskajā telpā; organizēt kultūras, izklaides un 

izglītojošus pasākumus u.c. 

Par studentu pašpārvaldes pasākumiem – skat. Pārskata 4.4. daļā, 43.-49.lpp. 

 

 
Rīgas 1.medicīnas koledžas struktūra 2018. gadā  

Rīgas 1. medicīnas koledžas struktūra tiek veidota un funkcionē kā atbalsts mācību iestādes 

mērķu un uzdevumu realizēšanai. Tā ir elastīga un var tikt mainīta atbilstoši kārtējā studiju 

gada prioritātēm. 
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Rīgas 1. medicīnas koledžas studiju darba organizācijas un vadības struktūrshēma 2018.gadā. 
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Rīgas 1. medicīnas koledžas profesionālās vidusskolas struktūrvienība profesionālās vidējās izglītības programmu 

 un arodizglītības programmu īstenošanai 2018.gadā. 

 

KOLEDŽAS DIREKTORS – DIREKTORA p.i. 

Direktora vietniece profesionālās 

vidējās izglītības darbā 

Direktora vietniece 

studiju darbā, 

DIREKTORA p.i. 
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Zobu tehniķa 
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programmas 

metodiskā komisija 

Zobārstniecības māsas un 

zobārsta asistenta 

izglītības programmu 

metodiskā komisija 

Māsas palīga un 

aprūpētāja izglītības 

programmu 

metodiskā komisija 





 

4. Gada galvenie pasākumi. Darbības rezultāti saskaņā                         

ar mācību iestādes prioritātēm 

4.1.Izglītības programmas: 

 

 Visu koledžā īstenoto izglītības programmu attīstībā tiek ievēroti pamatprincipi, kas veselības 

aprūpē un medicīnas izglītībā izvirzīti tādās valsts nozīmes programmās kā “Sabiedrības 

veselības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam.”, “Latvijas Nacionālais attīstības plāns”, 

“Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.-2020. gadam”, “Latvijas augstākās izglītības un 

augstskolu attīstības nacionālā koncepcija 2013.-2020. gadam”. To, ka koledžā sagatavotie 

jaunie speciālisti ir gaidīti un nepieciešami Latvijas darba tirgū, liecina darba devēju pozitīvās 

atsauksmes un absolventu pieprasījums veselības aprūpes iestādēs.  

 

 Visās koledžā īstenotajās izglītības programmās sadarbībā ar darba devējiem un 

profesionālajām biedrībām 2018. gadā turpinājās to satura pilnveide un aktualizācija. Kopā ar 

darba devējiem, profesionālajām asociācijām tika sagatavots  STEM projekta modeļu saturs, 

kas 2018. gadā tika integrēts un realizēts modernā aprīkojumā, ko tagad izmanto studentu 

apmācībā. 

 

 Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Izglītība, prasmes un 

mūžizglītība" 8.5.2. ar specifisko atbalsta mērķi "Nodrošināt profesionālās izglītības atbilstību 

Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūrai" ietvaros koledžas pedagogi iesaistījās Zobu tehniķa, 

Zobārsta asistenta, Aprūpētāja jauno profesiju standartu izstrādes darba grupās. 

 

4.2.Zinātniski pētnieciskais darbs. Akadēmiskā personāla 

akadēmiskā un metodiskā darbība.  

Profesionālās vidusskolas pedagogu metodiskā darbība 

 

 Pārskata gadā Rīgas 1. medicīnas koledžas akadēmiskais personāls un viesdocētāji strādājuši 

zinātniski pētnieciskajā jomā – gan pie jaunām pētnieciskā darba tēmām, gan turpinot un 

attīstot iepriekšējos gados uzsākto pētniecības virzienu sava studiju kursa ietvaros, t.sk. kopā ar 

studentiem. Lielākā daļa akadēmiskā personāla ir vadījuši studentu kvalifikācijas darbus vai tos 

recenzējuši. 

 Koledžas docētāji ar savu pētniecisko un profesionālo pieredzi ir dalījušies, lasot lekcijas 

Latvijas un starptautiskajās auditorijās, uzstājoties zinātniskajās konferencēs, sniedzot 

intervijas medijos kā savas nozares eksperti. 

 Katrs pedagogs savā studiju priekšmetā ir papildinājis un aktualizējis mācību metodisko bāzi, 

izveidojis jaunus mācību un metodiskos materiālus, t.sk. E-vidē, izmantošanai pedagogam un 

studējošajam. 

Koledžas akadēmiskais personāls katra studiju gada noslēgumā iesniedz lektora/ docenta atskaiti par 

rezultātiem studiju un pētniecības darbā,  kur pārskata veidā sniedz informāciju par paveikto  atskaites 

gadā. 

Rezultāti:  

Akadēmiskā personāla zinātniskās pētniecības darbs studiju virzienā “Veselības aprūpe” ir saistīts 

ar  attiecīgās studiju programmas un studiju kursa  mērķiem un uzdevumiem. Ārstniecības un 

farmācijas katedrā un Veselības aprūpes katedrā atbilstoši mācību iestādes stratēģiskajām 
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nostādnēm tiek apstiprināti   pētniecības darba perspektīvie virzieni un tiek koordinēta docētāju un 

studējošo pētnieciskā darbība. Koledžas vienotā pētniecības tēma ir “Preventīvais darbs”.    Katrs 

docētājs strādā pie sava pētniecības jautājuma, kas katru gadu var tikt mainīts vai arī attīstīts un 

turpināts.  Pētījumu rezultāti tiek  prezentēti vietējās un starptautiskās zinātniskajās konferencēs, 

apkopoti Tēžu krājumos, kā arī publicēti zinātniskos izdevumos. 

 

 Pedagogi pētniecības jomā strādā arī kopā ar studentiem, izvēloties veselības aprūpē 

aktuālas tēmas, ko ieteikuši darba devēji.  Piemēram, 2018. gadā studentu kvalifikācijas 

darbos docētāju vadībā tika veikti pētījumi par šādiem medicīnā nozīmīgiem jautājumiem 

Farmaceita asistenta, Māsas, Vecmātes, Ārsta palīga izglītības programmās:  

“E – receptes praktiskais pielietojums aptiekā”(O.Iščuks, I.Robiņa), “Cukura aizstājēju ietekme uz 

cilvēka organismu” (Ņ.Meļehina, V.Bunne), “Farmaceitiskā aprūpe pacientiem ar hroniskām 

cukura diabēta komplikācijām” (I.Kalniņa, V.Bunne), “Krioterapija farmaceitiskajā aprūpē un 

dermatoloģijā” (I.Grīnfelde, L.Kukule), “Septiskā stāvokļa diagnosticēšana prehospitālā un 

hospitālā etapā” (R.Parfjonovs, D.Gvenetadze, V.Monkēviča), “Sievietes psiholoģiskā veselība pēc 

mākslīgā un spontānā aborta”(A.A.Dembovska, M.Bojāre, S.Bukolovska), “Depresijas slimnieku 

aprūpe un simptomu atpazīšana sabiedrībā” (D.Grigone, I.Konovalova, L.Losa), “Izdegšanas 

sindroms māsām, kuras strādā ar onkoloģiskiem pacientiem” (D.Sirotko, M.Vīksna), “Vecāku 

viedoklis par zīdaiņu vakcināciju” (S.Šneidere, I.Miķele). 

 Profilakses virziens ir izvēlēts šādos pētniecības darbos: 

“Vīriešu seksuālās disfunkcijas profilakse farmaceitiskajā aprūpē” (N.Verzuna, 

S.Melberga), “Starpenes plīsumi un profilakse” (M.Brenča, I.Miķele), “Insults un 

iedzīvotāju informētība par tā riska faktoriem” (N.Baķe, R.Ziedonis), “Osteoporozes 

profilakse” (A.Novaka, D.Bērtiņa), “Sabiedrības informētība par žultsakmeņu slimību un 

tās komplikācijām” (A.Zadorožnaja, D.Bērtiņa).  

 Par starptautisku skatījumu uz veselības aprūpes norisēm  liecina šādi studentu pētījumi: 

“Pēcdzemdību aprūpes modeļu izvērtējums Latvijā un Norvēģijā” (I.Medvedeva, 

G.Freimane), “Pirmsdzemdību un pēcdzemdību veselības aprūpes salīdzinājums Somijā 

un Latvijā” (A.Rozīte-Kalniņa, I.Robiņa), “Onkoloģisko pacientu farmaceitiskā aprūpe 

Igaunijā” (A.Zariņa, V.Gūtmane). 

 

        Publikācijas (raksti, tēzes): 

-  Lice A., Krivicha O., Vjaters E., Voika O. Contrast enhancement and washout patterns for 

differentiation of malignancy degree in small renal tumors EPOS, ECR 2018 / C-3172, 2018. 

- I.Robiņa, A. Ribakova. (2018). Vecāku līdzdalība stacionēto bērnu aprūpē. Rīgas Stradiņa 

universitāte. 2018.gada zinātniskā konference.Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte. ISBN 978-

9934-563-29-4 

- L. Granateka, I. Robiņa (2018).Karavīru biežākās veselības problēmas militāro mācību laikā. 

Latvijas Universitātes 76. zinātniskā konference Starpdisciplinārie pētījumi medicīnas 

koledžās. Tēžu krājums. Rīga: Latvijas Universitāte. ISBN 978-9934-18-313-3 

- R. Gudele, I. Robiņa (2018).Nefarmakoloģisko metožu izmantošana dzemdību sāpju 

mazināšanai.Latvijas Universitātes 76. zinātniskā konference Starpdisciplinārie pētījumi 

medicīnas koledžās. Tēžu krājums. Rīga: Latvijas Universitāte. ISBN 978-9934-18-313-3 

- M.Apine , I.Robiņa (2018). Rozācijas pacientu farmaceitiskā aprūpe. Pharmaceutical care of 

patients with Rosacea. Pacientu un medicīniskā personāla labjūte. Rīgas 1.medicīnas koledžas 

rakstu krājums. Rīga: Rīgas 1.medicīnas koledža.ISBN 978-9934-19-552-5. 

- N.Ļitvinova, I.Robiņa (2018).Labās e vielas medikamentu un uztura bagātinātāju sastāvā. 

Good food Additives in Drugs and Nutritional Supplements.Pacientu un medicīniskā personāla 
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labjūte. Rīgas 1.medicīnas koledžas rakstu krājums. Rīga: Rīgas 1.medicīnas koledža.ISBN 

978-9934-19-552-5 

- V.Švalbe (2018). Psiholoģiskā kompetence darbā ar studentiem. Psyhological competence and 

work with students. Pacientu un medicīniskā personāla labjūte. Rīgas 1.medicīnas koledžas 

rakstu krājums. Rīga: Rīgas 1.medicīnas koledža.ISBN 978-9934-19-552-5 

- I.Bunga, L.Pēks (2018). Pacient and medical personnel wellness. Pacientu un medicīniskā 

personāla labjūte. Rīgas 1.medicīnas koledžas rakstu krājums. Rīga: Rīgas 1.medicīnas 

koledža.ISBN 978-9934-19-552-5 

- M.Vēvere, R.Kidika (2018). Halala un košera aktualitāte farmācijā. The relevance of halal 

and kosher in pharmacy. Pacientu un medicīniskā personāla labjūte. Rīgas 1.medicīnas 

koledžas rakstu krājums. Rīga: Rīgas 1.medicīnas koledža.ISBN 978-9934-19-552-5 

- U.Valciņš, M.Liniņš, V.Bunne (2018) Legionella pneumophila izplatība Rīgas pilsētas 

studentu dienesta viesnīcu ūdensapgādes sistēmās. Prevelence of Legionella pneumophila in 

water supply systems at dormitories in Riga city. Pacientu un medicīniskā personāla labjūte. 

Rīgas 1.medicīnas koledžas rakstu krājums. Rīga: Rīgas 1.medicīnas koledža.ISBN 978-9934-

19-552-5 

- L.Blezūra, I.Miķele (2018).Pacienta ar trūci veselības aprūpe perioperatīvajā periodā. 

Latvijas Universitātes 76. zinātniskā konference Starpdisciplinārie pētījumi medicīnas 

koledžās. Tēžu krājums. Rīga: Latvijas Universitāte. ISBN 978-9934-18-313-3 

- S.Dreimane, J.Firsts (2018).Laicīga bronhiālās astmas atklāšana bērna vecumā un potenciālo 

riska faktoru atpazīšana. Latvijas Universitātes 76. zinātniskā konference Starpdisciplinārie 

pētījumi medicīnas koledžās. Tēžu krājums. Rīga: Latvijas Universitāte. ISBN 978-9934-18-

313-3 

- S.Eglīte, R.Kidika (2018) Zemestauku izmantošanas iespējas medicīnā. Latvijas Universitātes 

76. zinātniskā konference Starpdisciplinārie pētījumi medicīnas koledžās. Tēžu krājums. Rīga: 

Latvijas Universitāte. ISBN 978-9934-18-313-3 

- Piščlakiene V., Gintiliene M., Misiūnas D., Kool H., Siik J., Muraus P., Juhna M., Miķele I.,  

Kristensen R. (2018) Motivation and Physical astivity types: comparative analysis. Health, 

Envioronment and Sustainable Development: Interdisciplinary Approach HESDIA 2018: 

abstract book, Kauno kolegia/University of applied sciences, Faculty of medicine ISBN 978-

9955-27-552-7 (onlain) 

 

Referāti. Stenda referāti: 

- O.Matrosova (2018) Referāts “Children in Space” Latvijas Universitātes 76. zinātniskajā  

konferences sekcijā “Kognitīvās zinātnes” (23.02.2018.) 

- O.Matrosova (2018) Referāts “Is the cat realy in the tree. The way adults perceive basic 

locatives in the second language” Latvijas Universitātes seminārā  “Topology, geometry, and 

function” (1.-2.06.2018.) 
- I.Priede – līdzautore  (2018) Stenda referātam “International study on age, aging and 

workability- validation of study questionnaires” – Autori: N.Karpova, I. Priede, V.Folkmanis, 

L. Tzivian-  

23.02.2018 The International Scientific Conference on Medicine of The University of Latvia;  

4.-6.07.2018 European Congress of Epidemiology, Lyon, France  

     -     I.Priede – līdzautore (2018) Stenda referātam DOUBLE VALIDATION OF TRANLATED       

           QUESTIONNAIRES IN INTERNATIONAL STUDIES- Autori: Lilian Tzivian, Natalja     

           Karpova, Inga Priede, Valdis Folkmanis, Jeannette Weber, Andreas Müller, Peter Angerer-     

          4.-6.07.2018. European Congress of Epidemiology, Lyon, France 

       -   A.Kurklete (2018) Referāts  “Anēmijas cēloņi un pacientu aprūpe ” LMA konferencē                 

            “Aktualitātes onkoloģisko pacientu aprūpē” 

 

Klīniskie pētījumi: 
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2018. gads- 

turpinās 2019. 

gadā 

I. Priede TEXT-TKR 64179375THR2001, trombožu profilakse pēc ceļa locītavas 

endoprotezēšanas operācijas, II fāzes klīniskais pētījums- pētījuma māsa 

2018.-2019. 

gads 

I.Priede BAYER AG: BAY 1213790 / 17664 (FOXTROT), trombožu profilakse 

pēc ceļa locītavas endoprotezēšanas operācijas , II fāzes klīniskais pētījums- 

pētījuma māsa/ vietnes koordinātors 

 

 

Starptautiskie pētījumi: 

2018.-2019. Kopīgs pētījums ar Kauņas koledžu “Motivation and physical activity types: 

comparative analysis”, kas norisinājās Baltijas valstīs un Somijā un  kurā 

piedalījās Vecmātes studiju programmas vadītāja M.Juhna un Veselības 

aprūpes katedras vadītāja, Māsas studiju programmas vadītāja I.Miķele.  

 

Mācību grāmatas: 

Annija Līce (2018) grāmata “Iekšķīgā medicīna”, nodaļa “Angioloģija” , sagatavota izdošanai 

izdevniecībā “Jāņa Rozes apgāds”. 

 

Zinātnisko konferenču, lekciju organizēšana, : 

I.Laže - Latvijas Māsu asociācija, Onkoloģiskās aprūpes māsu apvienības konference „Aktualitātes 

onkoloģisko pacientu aprūpē”, 19.04.2018. 

I.Laže - LU Medicīnas fakultāte un Latvijas Māsu asociācija, lekciju cikls “Māsu profesionālais 

padoms sabiedrībai”, 12.05.2018. 

I.Miķele, A.Pāža – Latvijas Universitātes 76. starptautiskās zinātnieskās konferences sekcija 

“Starpdisciplinārie pētījumi medicīnas koledžās” (kopā ar LU P.Stradiņa medicīnas koledžu, LU Rīgas 

Medicīnas koledžu un LU Medicīnas fakultāti), 22.02.2018. 

E.Bakša-Zveja - LMA Anestēzijas, intensīvās un neatliekamās aprūpes māsu apvienības ikgadējo  

konferenču organizēšana un vadīšana. Dalība LMA kopsapulču organizēšanā. 

 

Tālākizglītības programmas: 

I.Laže - Tālākizglītības programmas „Paliatīvās aprūpes pamatprincipi un pacientu aprūpes īpatnības” 

sagatavošana un realizācija SIA „Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca”, 2018 

T.Kļaveniece – sagatavota tālākizglītības programma un lasītas lekcijas transfuzioloģijā Valsts 

asinsdonoru centra organizētajos kursos Latvijas ārstniecības iestāžu ārstniecības personām, 2018. 

L.Losa – sagatavota tālākizglītības programma un lasītas lekcijas neiroloģijā māsām,  SIA Friga 

 

 

Docēšana citās koledžās, augstskolās: 

A.Kurklete - Latvijas Universitātes Medicīnas fakultāte,  lekcijas “Māsu darba organizācija un 

vadība”. 

E.Bakša-Zveja - Latvijas Universitātes Medicīnas fakultāte,  

Māszinību studiju programma, bakalaura studijas – Anestezioloģija un pacientu aprūpe, Intensīvā 

terapija un pacientu aprūpe, Neatliekamā medicīniskā palīdzība un pacientu aprūpe; maģistra studijas 

– Māszinību teorijas;  

Zobārstniecības studiju programma – Neatliekamā medicīniskā palīdzība (praktiskās nodarbības). 

I.Indrāne - LU Rīgas medicīnas koledža – prakses VSAC “Rīga” filiālē “Ezerkrasti”. 

A.Praškilevičs – Lekcijas - “Carminative agents in Pharmaceutical Care”/“Karminatīvie līdzekļi 

farmaceitiskajā aprūpē” un “Indications for use of benzodiazepines” / “Indikācijas benzodiazepīnu 

lietošanai” projekta Erasmus+ ietvaros Utenas (Lietuva) koledžā   no 2018.24.04. līdz  2018.27.04. 
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I.Robiņa - Lekcija- Care specifics of the visually impaired persons and blind persons /Personu ar 

redzes traucējumiem un neredzīgu personu aprūpes īpatnības- projekta Erasmus+ ietvaros Utenas 

(Lietuva) koledžā   no 2018.24.04. līdz  2018.27.04. Apliecinājums- 85990-LA-1-2014-1-LT-

E4AKA1-ECHE UTENAS KOLEGIJA LT UTENA 01. 

 

Profesionālās vidusskolas pedagogu metodiskā dabība. 

Arī koledžas profesionālās vidusskolas struktūrvienības pedagogi 2018. gadā ir veikuši nozīmīgu 

metodisko darbu izglītības programmu metodiskās un mācību bāzes papildināšanā (mācību materiāli 

audzēkņiem un pedagogam,  audzēkņu zinātniskie referāti) zobārstniecībā, māszinībās, sociālajā 

aprūpē.  

Zobu tehniķu metodiskā komisija  2018. gadā noorganizēja ikgadējo Zobu tehniķu  zinātnisko 

konferenci zobu tehniķa izglītības programmas audzēkņiem un pedagogiem. Zobārstniecības māsas 

izglītības programmas pedagogi pabeidza un jau ieviesa mācību procesā apjomīgu metodisko 

materiālu „Rokasgrāmata Zobārstniecības māsas izglītības programmas audzēkņiem un pedagogiem”. 

ESF projektā Nr. 8.5.2.0./16I/01 „Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības 

attīstībai“ studiju prakses vadītāja, Māsas palīga un aprūpētāja izglītības programmu metodiskās 

komisijas vadītāja Sendija Špacs-Daģe izstrādāja pirmo daļu modernam mācību līdzeklim 

izmantošanai kontaktstundās un e vidē „Aprūpe klientiem ar funkcionāliem treucējumiem. Klienta 

drošība un vide. Tehniskie palīglīdzekļi un to pielietojums klienta aprūpē un dzīves kvalitātes 

uzlabošanā“. 

Koledžas pedagogi iesaistījās darba grupās un 2018. gadā uzsāka jaunu profesijas standartu izstrādi 

zobu tehniķiem, zobārsta asistentiem, māsas palīgiem, aprūpētājiem.  

 

Zobu tehniķi 2018. gadā integrēja praktiskajā mācību procesā moderno 3D iekārtu CAD CAM 

sistēmā, kas tika iegādāta un uzstādīta ES projekta „STEM izglītības programmu infrakstruktūras 

modernizēšana Rīgas 1.medicīnas koledžā” ietvaros. 

 

Ieguvumi Zobu tehniķa programmas mācību saturā, lietojot jauno 3D tehnoloģisko iekārtu: 

Darbs ar 3D tehnoloģiju tiek veikts ātrāk un precīzāk , kas dod iespēju paplašināt mācību programmas 

saturu.  Atbilstoši Zobu tehniķa profesijas standartam ar  3D tehnoloģiju ieviešanu audzēkņi iegūst 

jaunas kompetences šādos mācību priekšmetos: ”Neizņemamo un izņemamo zobu protēžu 

izgatavošanas tehnika”, “Materiālmācība”, “Metālkeramisko zobu protēžu izgatavošanas tehnika”, 

“Sejas žokļu ortopēdija un ortodontija, “Zobu protēžu liešanas tehnika”. 

Ieviešot 3D tehnoloģisko iekārtu koledžā sadarbībā ar Latvijas Zobu tehniķu biedrību un zobu 

tehniskajām laboratorijām,  ir iespējams sekmīgāk uzlabot mācību procesu un veikt savstarpējo 

sadarbību starp zobu tehniķi, zobārstu, zobārstniecības māsu. 

Neskatoties uz to, ka 3D tehnoloģijas pamatā ir zoba datorrekonstrukcija, ne mazāk svarīga  ir zobu 

tehniķa, zobārstniecības  māsas kompetence un profesionalitāte, izmantojot šo tehniku. 

 

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveide: 

Lielākā daļa koledžas pirmā līmeņa profesionālās izglītības programmās un profesionālās vidusskolas 

izglītības programmās strādājošo  pedagogu ir  ārstniecības personas vai praktizējoši savas medicīnas 

nozares speciālisti, kas līdzās pedagoģiskajam darbam strādā veselības aprūpes klīnikās, aptiekās, 

NMP dienestā, ģimenes ārstu praksēs, zobārstniecības klīnikās, zobu tehniskajās laboratorijās, sociālās 

aprūpes iestādēs u.c. Piemēram, no 33 koledžas akadēmiskā (vēlētā) personāla tādu ir 24, t.i. 72% .   

Līdz ar to minētie pedagogi savu profesionālo kvalifikāciju medicīnā papildina un aktualizē vairākas 

reizes gadā atbilstoši ārstniecības personām noteiktajam normatīvajam regulējumam.    

Pedagogu pedagoģiskās kompetences atbilst normatīvajos dokumentos noteiktajiem kritērijiem un arī 

tās tiek regulāri pilnveidotas. 

 

Daļa no  koledžas docētāju 2018. gadā apmeklētajiem profesionālās pilnveides pasākumiem:  
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- International scientific-practical conference Inovations and technologies in nursing education and 

practice. 2018.04.26. Utena University of Applied Sciences.Nr.15314  

- 28.03.-30.03.2018 LU Medicīnas pēcdiploma izglītības institūta organizētā “Neatliekamā palīdzība 

vitālo funkciju atjaunošanā” apmācības kurss 

- 12.03.2018. – 12.04.2018. RSU SKMK organizētie profesionālās pilnveides kursi  "Akadēmiskā 

personāla kompetenču pilnveide pedagoģijas un IT jomā"  160 stundu apjomā 

- Populārāko digitālo (bezmaksas) tehnoloģiju izmantošanas iespējas studiju procesa efektivitātes 

veicināšanai. (vad. doc., Dr. J. Kapenieks) 

-22.05.2018.-24.05.2018. LU P.Stradiņa medicīnas koledža “Neatliekamā medicīniskā un katastrofu 

  medicīna” (NTI/P-0345) – 24 TIP 

-Eiropas radiologu kongress Vīnē 2018.gada marts 

-Vācu valodas kursi Vīnē - Deutsch Akademie Wien, B2 līmenis, 2018.gada janvāris 

- Vispārējā medicīnas prakse „Basisausbildung” Vīnē – Kaiser Franz Josef Spital, iegūtas  padziļinātas 

praktiskās zināšanas neiroloģijā, onkoloģijā un ķirurģijā, 1.12.2017 – 31.08.2018 

- Vīnes slimnīcu apvienības lekciju kurss „Psihosomatiskā medicīna, strukturēta komunikācija 

slimnīcā” – 28.05.2018 

- Vīnes slimnīcu apvienības lekciju kurss „Likumi medicīnā, likumu prakse ārsta arodā” – 18.02.2018 

- Vīnes slimnīcu apvienības lekciju kurss „Kļūdu pieteikumi medicīnā, pamati pacientu drošības 

nodrošināšanā” – 19.03.2018 

- LMA Dažāda veida hroniskas brūces, atrofiskas čūlas, diabēta pēda, izgulējumi, 2018., 7 TIP, NTI/P-

0733 

- Training course on surgical sutures at SERAG-WIESSNER, Naila, Germany March 13th 2018 

- Transfuzioloģijas pamati māsām, 2018, 30 TIP NTI/P-0253 

- Salvum TD Veselības aprūpes pakalpojumu juridiskie aspekti 8 TIP PTP-2018/04-175 

- Rīgas Stradiņa universitāte, 2018. gada 9.-26. februāris. 32 akadēmiskās stundas. “Komandas loma 

pacientu drošības un ārstniecības procesu kvalitātes nodrošināšanā 

- Latvijas Onkologu asociācija, Latvijas Onkologu asociācijas un Latvijas Dermatoskopijas biedrības 

kopsēde “Laundabīgi ādas veidojumi”, 12.04.2018. 

- SIA „Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca”, Kursi. Ārstniecības personu profesionālās 

tālākizglītības programma: “Aseptika intravaskulārās pieejas nodrošināšanā”, 13.04.2018. 

- Latvijas Māsu asociācija, Konference “Aktualitātes onkoloģisko pacientu aprūpē”, 19.04.2018. 

- LU Medicīnas Fakultātes un Latvijas Māsu asociācijas lekciju cikls “Māsu profesionālais padoms 

sabiedrībai”, 12.05.2018. 

- LĀB konference “Pieejama veselības aprūpe – svarīgs stūrakmens ekonomiskās izaugsmes 

pamatiem”, 2018. 

- Profesionālās kompetences pilnveides seminārs – Supervīzija, 2018., SIA “Ķemers Business and 

Law Company” 

- Konference ” Pacientu drošības jautājumi psihiatrijā”, Garīgās veselības māsu apmācība , LMA, 

VSIA, Strenču PNS, 2018  

- Kauņas koledža – International week “Going international” – 19.-23.03.2018. 

u.c. 

 

Koledžas  atbalstītie pedagogu un darbinieku kompetences pilnveides pasākumi:  

09.01.2018. Latvijas Farmaceitu biedrības konference. 

11.01.2018. IZM padotībā un pārraudzībā esošo iestāžu grāmatvedības darbinieku seminārs. 

01.2018. seminārs “Grāmatvežu svētki”  

16.02.2018. Seminārs “Elektronisko iepirkumu sistēma kā izaicinājums iesācējiem no valsts un 

pašvaldības iestādēm”  

16.02.2018. Seminārs “Mērķu un sasniedzamo rezultātu plānošana NEVIS” 

2018.g.  Latvijas Universitātes 76. Starptautiskā zinātniskā konference  
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28.02.2018. informatīvais seminārs/publiskās diskusijas darbības programmas “Izaugsme un 

nodarbinātība” 8.2.3. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības 

institūcijās”  

22.03.2018. seminārs “Transporta uzskaites metodika 2018: automašīnas uzņēmumā; komandējumi; 

darba braucieni”  

11.04.2018. Seminārs “Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās 

specializācijas jomās” 

23.04.2018. Konference “Virzība uz sniegumu – Pasaules Bankas atbalsts augstākās izglītības 

reformām Latvijā piecu gadu garumā” 

25.04.2018. IZM seminārs profesionālās izglītības iestāžu un koledžu direktoriem 

11.05.2018. Starptautiskā konference “Latvijas kvalifikācijas Eiropas informācijas telpā”  

11.05.2018. seminārs “Jauniešu motivēšana uzņēmējdarbības uzsākšanai” 

15.05.2018. IZM seminārs “Par aktivitātēm e-adresē”  

17.05.2018. RSU 4. Zinātniski praktiskā konference “Māsu un vecmāšu izglītības un prakses 

vienotība: inovatīvas zināšanas, prasmes un kompetence”  

22.05.2018. kursi “Datu aizsardzības regula – kas jāizdara uzņēmējam līdz 25.maijam” 

25.05.2018. konference „Rīgas pilsētas pašvaldības sociālā darba aktualitātes”  

29.05.2018. AIC seminārs “Pārmaiņu virzieni Eiropas augstākās izglītības telpā”  

28.06.2018. LU Medicīnas fakultātes atjaunotnes otrajai desmitgadei veltītās grāmatas atvēršanas 

pasākums  

03.07.2018. seminārs “Grozījumi Publisko iepirkumu likumā”  
20.08.2018. IZM organizētā Vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu direktoru un pašvaldības izglītības 

speciālistu izglītības konference  

11.09.2018. LKA sanāksme Grāmatvedības un finanšu koledžā, 207.aud., Lomonosova iela 1/4, Rīga 

par studiju virzienu akreditāciju u.c. koledžām aktuāliem jautājumiem 

17.09.-21.09.2018. Starptautiskās nedēļas pasākumi, pieredzes apmaiņa Savo Vocational College, 

Kuopio, Somija 

21.09.2018. LFB konference LU Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā, Jelgavas iela 1, Rīga 

25.09.2018. AIC seminārs “Stratēģiskās partnerības loma augstākās izglītības kvalitātes 

paaugstināšanai”  

26.09.2018. seminārs “Veselības nozares profesionāļu digitālo kompetenču pilnveide un novērtēšana”  

02.10.2018. – 04.10.2018. Kursi datortīkla administrēšanā “Mikrotik certified network associate 

(MTCNA)”  

03.10.2018. Seminārs “Labā prakse ES fondu projektu īstenošanā”  

09.10.2018. videokonference NORDPLUS Nordejorde Modern (Skype) 

12.10.2018. seminārs-praktiskā nodarbība veselības nozares DML izstrādes autoriem par mācību 

līdzekļa satura digitalizāciju  

16.10.2018. LFB Apbalvojumu padomes sēde  

17.10.2018. seminārs “Sadarbība inovācijām un ilgtspējīgai attīstībai: profesionālās izglītības loma 

modernā izglītības vidē”  

25.10.2018. pilnveides kursi “Infekciju kontrole vecmātes un māsas praksē”  

25.10.2018. AIC seminārs “Neformālās un ikdienas mācīšanās rezultātu atzīšanas monitoringa iespējas 

augstākajā izglītībā”  

26.10.2018. seminārs “Jaunumi dokumentu noformēšanā”  
08.11.2018. AIC seminārs “Akadēmiskā personāla kvalifikācijas paaugstināšana: izaicinājumi un pieredze” 

13.11.2018. LKA sanāksme par koledžu attīstībai  aktuāliem jautājumiem  

26.11.2018. Seminārs “RVS Horizon dimensiju kārtošana” (VISMA) 

17.12.2018. Seminārs “Grāmatvedības uzskaites izmaiņas publiskā sektora iestādēm” 

 

Koledžas  studentu/absolventu  prezentācijas zinātniskajās konferencēs 2018.gadā: 
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Latvijas Universitātes 76. Starptautiskās  zinātnieskās konferences sekcijā “Starpdisciplinārie pētījumi 

medicīnas koledžās” no Rīgas 1. medicīnas koledžas tika prezentēti šādi studentu un docētāju pētījumi:  

Lauma Granateka, Ineta Robiņa “KARAVĪRU BIEŽĀKĀS VESELĪBAS PROBLĒMAS 

MILITĀRO MĀCĪBU LAIKĀ”;  

Renāte  Gudele, Ineta Robiņa “NEFARMAKOLOĢISKO METOŽU IZMANTOŠANA DZEMDĪBU 

SĀPJU MAZINĀŠANAI”;  

Liesma Blezūra, Inta Miķele “PACIENTA AR TRŪCI VESELĪBAS APRŪPE PERIOPERATĪVAJĀ 

PERIODĀ”;  

Signe Dreimane, Juris Firsts “LAICĪGA BRONHIĀLĀS ASTMAS ATKLĀŠANA BĒRNU 

VECUMĀ UN POTENCIĀLO RISKA FAKTORU ATPAZĪŠANA”;  

Sandra Eglīte, Ruta Kidika “ZEMESTAUKU IZMANTOŠANAS IESPĒJAS MEDICĪNĀ”. 
 

Minētie pētījumi ir publicēti LU 76. zinātniskās konferences sekcijas “Starpdisciplinārie pētījumi 

medicīnas koledžās” Tēžu krājumā. Rīga: Latvijas Universitāte. ISBN 978-9934-18-313-3 

 

Latvijas Farmaceitu biedrības konferencē 2018. gada 9. janvārī  koledžas studenti uzstājās ar šādiem 

pētījumos balstītiem referātiem:  

Sandra Eglīte, Ruta Kidika “ZEMESTAUKU IZMANTOŠANAS IESPĒJAS MEDICĪNĀ”; 

Ksenija Stefanova, Inga Sūna, Ruta Kidika “DZĪVNIEKU IZCELSMES INDES FARMĀCIJĀ”. 

 

 

    Studentu pētnieciskā darbība un tās rezultāti galvenokārt atspoguļojas viņu kvalifikācijas    

darbos. Turpinājumā pievienoti koledžā studējošo 2017../2018. ak. gada kvalifikācijas darbu temati, 

autori, darbu vadītāji un recenzenti. 

 

Studiju programma Farmācija (41725)  ar farmaceita asistenta kvalifikāciju 

III kursa absolventu kvalifikācijas darba temati, darba adītāji un recenzenti 

2017./2018.st.g. 

Studiju 

programma 

Studējošais Kvalifikācijas darba 

temats 

Gads Darba 

vadītājs 

Recenzents 

Farmācija  

(41725) ar 

farmaceita 

asistenta  

kvalifikāciju 

Ābele Kristīne Medikamentozā terapija un 

kosmētiskie līdzekļi Acne 

vulgaris ārstēšanā 

2018  Ligita 

Kukule 

 Ilona Lagūna 

Farmācija  

(41725) ar 

farmaceita 

asistenta  

kvalifikāciju 

Bodagovska 

Marika 

Farmaceitiskā aprūpe 

geriatrijā miega traucējumu 

gadījumos 

2018  Ligita 

Kukule 

Sarmīte 

Melberga 

Farmācija  

(41725) ar 

farmaceita 

asistenta  

kvalifikāciju 

Isačenoka 

Kristina 

Kovrova Tatjana 

Farmaceitiskās aprūpes 

īpatnības sievietēm fertīlā 

vecumā-kopdarbs 

2018 Velga 

Gūtmane 

 Velga Bunne 

Farmācija  

(41725) ar 

farmaceita 

asistenta  

kvalifikāciju 

Jermolajeva 

Anastasija 

Ļaļina 

Aleksandra 

Farmaceitiskā aprūpe 

anoreksijas gadījumā-

kopdarbs 

2018  Ligita 

Kukule 

 Imants Lācis 
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Farmācija  

(41725) ar 

farmaceita 

asistenta  

kvalifikāciju 

Jēgere Anda Farmaceitiskā aprūpe 

kataraktas slimniekiem 

2018  Velga 

Bunne 

Velga 

Gūtmane 

Farmācija  

(41725) ar 

farmaceita 

asistenta  

kvalifikāciju 

Juferova 

Aleksandra 

Ekstemporālā receptūra 

bērniem aptieku praksē 

2018  Antra 

Ziemele 

 Kārlis 

Mačāns 

Farmācija  

(41725) ar 

farmaceita 

asistenta  

kvalifikāciju 

Krasņikova Rita Osteoporozes attīstība 

noteiktu medikamentu 

lietošanas rezultātā 

2018  Ligita 

Kukule 

 Ruta Kidika 

Farmācija  

(41725) ar 

farmaceita 

asistenta  

kvalifikāciju 

Kurakina 

Jekaterina 

Govs piena olbaltuma 

alerģija medicīnas –

filozofijas skatījumā 

2018 Jānis 

Pavlovskis 

 Velga Bunne 

Farmācija  

(41725) ar 

farmaceita 

asistenta  

kvalifikāciju 

Ļevkoviča 

Jekaterina 

Farmaceitiskā aprūpe 

nealkahola taukainās 

hepatozes gadījumā 

2018 Jānis 

Pavlovskis 

 Imants Lācis 

Farmācija  

(41725) ar 

farmaceita 

asistenta  

kvalifikāciju 

Siliņš Didzis Nootropie līdzekļi aptiekās 2018  Ineta Robiņa  Ruta Kidika 

Farmācija  

(41725) ar 

farmaceita 

asistenta  

kvalifikāciju 

Vasiļjeva Vera Atopiskais dermatīts 

pediatrijā 

2018 Velga 

Gūtmane 

 Ilona Lagūna 

Farmācija  

(41725) ar 

farmaceita 

asistenta  

kvalifikāciju 

Cālīte Juta Sarkanās mušmires 

(Amanita muscaria) 

izmantošana medicīnā un 

farmācijā 

2018 Velga 

Gūtmane 

Artūrs 

Praškilēvics 

Farmācija  

(41725) ar 

farmaceita 

asistenta  

kvalifikāciju 

Braslavska 

Jeļena 

Čemurziežu dzimtas augu 

izmantošana farmaceitiskajā 

aprūpē 

2018 Velga 

Gūtmane 

Artūrs 

Praškilēvics 

Farmācija  

(41725) ar 

farmaceita 

asistenta  

kvalifikāciju 

Gapiča 

Anastasija 

Narkotiku aprite aptiekā 2018 Velga 

Gūtmane 

Andrejs 

Kanapuhins 

Farmācija  

(41725) ar 

farmaceita 

asistenta  

kvalifikāciju 

Iščuks Oļegs E-receptes praktiskais 

pielietojums aptiekā 

2018  Ineta Robiņa  Ināra 

Kantāne 
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Farmācija  

(41725) ar 

farmaceita 

asistenta  

kvalifikāciju 

Ivanova Jūlija Hemofīlijas pacientu 

farmaceitiskā aprūpē 

2018  Velga 

Bunne 

Imants Lācis 

Farmācija  

(41725) ar 

farmaceita 

asistenta  

kvalifikāciju 

Kudelko 

Jekaterina 

D vitamīna trūkums 

iedzīvotājiem Latvijā 

2018  Ligita 

Kukule 

 Velga Bunne 

Farmācija  

(41725) ar 

farmaceita 

asistenta  

kvalifikāciju 

Latkovska 

Jevgenija 

Atmiņas pasliktināšanās 

Alchimera slimības 

gadījumā 

2018  Ligita 

Kukule 

 Sarmīte 

Melberga 

Farmācija  

(41725) ar 

farmaceita 

asistenta  

kvalifikāciju 

Seņkāne Sintija Nakteņu dzimtas augu  

izmantošana farmaceitiskajā 

aprūpē 

2018 Velga 

Gūtmane 

 Artūrs 

Praškilēvics 

Farmācija  

(41725) ar 

farmaceita 

asistenta  

kvalifikāciju 

Sergejeva Marija Farmaceitiskā aprūpe 

iekaisīgas  zarnu slimības 

gadījumā 

2018 Velga 

Gūtmane 

 Imants Lācis 

Farmācija  

(41725) ar 

farmaceita 

asistenta  

kvalifikāciju 

Starčenko Elīna Farmaceita asistentu 

integrācija darbam aptiekās 

2018  Ineta Robiņa  Jānis 

Pavlovskis 

Farmācija  

(41725) ar 

farmaceita 

asistenta  

kvalifikāciju 

Sungaile Brigita Farmaceitiskā aprūpe 

laktozes nepanesības 

gadījumā 

2018  Velga 

Bunne 

Andrejs 

Kanapuhins 

Farmācija  

(41725) ar 

farmaceita 

asistenta  

kvalifikāciju 

Verzuna Nataļja Vīriešu seksuālās 

disfunkcijas profilakse 

farmaceitiskajā aprūpē 

2018 Sarmīte 

Melberga 

 Ruta Kidika 

Farmācija  

(41725) ar 

farmaceita 

asistenta  

kvalifikāciju 

Enne Elizabete Auga artišoka nozīme 

farmācijā 

2018 Ligita 

Kukule 

Artūrs 

Praškilēvics 

Farmācija  

(41725) ar 

farmaceita 

asistenta  

kvalifikāciju 

Golvere Nikola Farmaceitiskā aprūpe miega 

traucējumu gadījumos 

2018 Velga Bunne Sarmīte 

Melberga 

Farmācija  

(41725) ar 

farmaceita 

asistenta  

kvalifikāciju 

Kalniņa Ieva Farmaceitiskā aprūpe 

pacientiem ar hroniskām 

cukura diabēta 

komplikācijām 

2018 Velga Bunne Imants Lācis 
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Farmācija  

(41725) ar 

farmaceita 

asistenta  

kvalifikāciju 

Meļehina Ņina Cukura aizstājēju ietekme 

uz cilvēka organismu 

2018 Velga Bunne Ligita Kukule 

Farmācija  

(41725) ar 

farmaceita 

asistenta  

kvalifikāciju 

Muriņa Una Mārdadzis aknu preparātos 2018 Velga Bunne Artūrs 

Praškilēvics 

Farmācija  

(41725) ar 

farmaceita 

asistenta  

kvalifikāciju 

Rubīna Laura Farmaceitiskā aprūpe 

migrēnas gadījumā 

2018 Sarmīte 

Melberga 

Ligita Kukule 

Farmācija  

(41725) ar 

farmaceita 

asistenta  

kvalifikāciju 

Rudika Linda 

Vītoliņa Marta 

Taukos šķīstošo vitamīnu 

lietošanas drošība 

2018 Ruta Kidika Velga 

Gūtmane 

Farmācija  

(41725) ar 

farmaceita 

asistenta  

kvalifikāciju 

Smoriževa Anita Ekstemporālā receptūra 

dermatoloģijā 

2018 Antra 

Ziemele 

Kārlis 

Mačāns 

Farmācija  

(41725) ar 

farmaceita 

asistenta  

kvalifikāciju 

Šeļegoviča 

Sandra 

Farmaceitiskā aprūpe 

augšējo elpošanas ceļu 

saslimšanas gadījumos 

2018 Ligita 

Kukule 

Velga Bunne 

Farmācija  

(41725) ar 

farmaceita 

asistenta  

kvalifikāciju 

Vilmute Zenta 

Eva 

Mūsdienīgas metodes 

herpes vīrusa terapijā 

2018 Ruta Kidika Sarmīte 

Melberga 

Farmācija  

(41725) ar 

farmaceita 

asistenta  

kvalifikāciju 

Zariņa Arta Onkoloģisko pacientu 

farmaceitiskā aprūpe 

Igaunijā 

2018 Velga 

Gūtmane 

Imants Lācis 

Farmācija  

(41725) ar 

farmaceita 

asistenta  

kvalifikāciju 

Alitkina Diāna 

Krupska Līza 

Aptiekā pieejamie 

nozīmīgākie vitamīni un 

uztura bagātinātāji vecāka 

gada gājuma klientiem-

kopdarbs 

2018 Ineta Robiņa Ruta Kidika 

Farmācija  

(41725) ar 

farmaceita 

asistenta  

kvalifikāciju 

Brīvere Lelde Dabas produkti sievietēm 

menopauzes laikā 

2018 Velga 

Gūtmane 

Artūrs 

Praškilēvics 

Farmācija  

(41725) ar 

farmaceita 

asistenta  

kvalifikāciju 

Dubrovska Dina 

Smuļko 

Viktorija 

B12 vitamīns un tā deficīta 

problēma farmaceitiskajā 

aprūpē-kopdarbs 

2018 Ruta Kidika Ligita Kukule 



33 
 

Farmācija  

(41725) ar 

farmaceita 

asistenta  

kvalifikāciju 

Dzērve Ieva Izgulējumu profilakse un 

farmaceitiskā aprūpe 

2018 Velga 

Gūtmane 

Velga Bunne 

Farmācija  

(41725) ar 

farmaceita 

asistenta  

kvalifikāciju 

Grīnfelde Ilze Krioterapija farmaceitiskajā 

aprūpē un dermatoloģijā 

2018 Ligita 

Kukule 

Ilona Lagūna 

Farmācija  

(41725) ar 

farmaceita 

asistenta  

kvalifikāciju 

Lāce Zane Sāpju terapijā izmantojamie 

adjuvanti un 

nemedikamentozā ārstēšana 

2018 Ruta Kidika Velga 

Gūtmane 

Farmācija  

(41725) ar 

farmaceita 

asistenta  

kvalifikāciju 

Masaļska 

Amanda 

Aptiekā pieejamie 

medikamenti un uztura 

bagātinātāji cilvēka 

imunitātes stiprināšanai 

2018 Ineta Robiņa Ligita Kukule 

Farmācija  

(41725) ar 

farmaceita 

asistenta  

kvalifikāciju 

Obžina Tatjana Alopēcijas slimnieku 

farmaceitiskā aprūpe 

2018 Ligita 

Kukule 

Ruta Kidika 

Farmācija  

(41725) ar 

farmaceita 

asistenta  

kvalifikāciju 

Stefanova 

Ksenija 

Apiterapija un bišu inde 

medicīnā 

2018 Ruta Kidika Artūrs 

Praškilēvics 

Farmācija  

(41725) ar 

farmaceita 

asistenta  

kvalifikāciju 

Vaivade Sabīne 

Elīza 

Cukura diabēta ietekme uz 

osteoporozi 

2018 Ligita 

Kukule 

Andrejs 

Kanapuhins 

Farmācija  

(41725) ar 

farmaceita 

asistenta  

kvalifikāciju 

Žira Suzanna 

Karīna 

Paradontozes līdzekļi 

farmaceitiskajā aprūpē 

2018 Ligita 

Kukule 

Ilona Klagūne 

Farmācija  

(41725) ar 

farmaceita 

asistenta  

kvalifikāciju 

  Anna 

Aleksandroviča 

Kristīne 

Mirzahanjana     

Bezrecepšu nesteroīdo 

pretiekaisuma līdzekļu 

lietošana. 

2018 Ligita 

Kukule 

Ruta Kidika 

Farmācija  

(41725) ar 

farmaceita 

asistenta  

kvalifikāciju 

 Evita Augšpūle Bezrecepšu pretsāpju 

līdzekļu izvēles un 

lietošanas ieradumi 

iedzīvotāju vidū. 

2018 Alīna 

Kriviņa 

Velga 

Gūtmane 

Farmācija  

(41725) ar 

farmaceita 

asistenta  

kvalifikāciju 

 Gatis Avotiņš Aptiekā pieejamie vitamīni 

imūnsistēmas stiprināšanai 

2018 Ineta Robiņa Ligita Kukule 
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Farmācija  

(41725) ar 

farmaceita 

asistenta  

kvalifikāciju 

Inita Butkāne Farmaceitiskā aprūpe 

helmintožu gadījumā 

2018 Velga Bunne Inese Sniedze 

Farmācija  

(41725) ar 

farmaceita 

asistenta  

kvalifikāciju 

 Larisa Golubeva                  

Marina Ivanova 

Migrēnas pacientu 

farmaceitiskā aprūpe. 

2018 Alīna 

Kriviņa 

Inese Sniedze 

Farmācija  

(41725) ar 

farmaceita 

asistenta  

kvalifikāciju 

Egija Hainovska Farmaceitiskā aprūpe 

pacientiem ar acu 

saslimšanām 

2018 Ligita 

Kukule 

Velga Bunne 

Farmācija  

(41725) ar 

farmaceita 

asistenta  

kvalifikāciju 

Žanna Jansone Urīna nesaturēšanas 

problēmas un aptiekā 

pieejamie līdzekļi 

2018 Ligita 

Kukule 

Ineta Robiņa 

Farmācija  

(41725) ar 

farmaceita 

asistenta  

kvalifikāciju 

 Lita Karpova Alerģisko slimnieku 

farmaceitiskā aprūpe 

2018 Ligita 

Kukule 

Ruta Kidika 

Farmācija  

(41725) ar 

farmaceita 

asistenta  

kvalifikāciju 

Marija 

Konovalova                                  

Kuzņecova 

Oksana 

Uzturs un uztura 

bagātinātāji grūtniecības 

periodā 

2018 Inta Miķele Ruta Kidika 

Farmācija  

(41725) ar 

farmaceita 

asistenta  

kvalifikāciju 

 Dana Korpa-

Auziņa 

Dislipidēmija: mazpilsētas 

iedzīvotāju farmaceitiskā 

aprūpe 

2018 Inese 

Sniedze 

Ligita Kukule 

Farmācija  

(41725) ar 

farmaceita 

asistenta  

kvalifikāciju 

Sandra Lejniece                   

Inese Zēna 

Osteoporozes pacientu 

farmaceitiskā aprūpe 

2018 Ligita 

Kukule 

Inese Sniedze 

Farmācija  

(41725) ar 

farmaceita 

asistenta  

kvalifikāciju 

Sandra Liepiņa Uztura mijiedarbība ar 

medikamentiem. 

2018 Ligita 

Kukule 

Velga 

Gūtmane 

Farmācija  

(41725) ar 

farmaceita 

asistenta  

kvalifikāciju 

Lilita Pauloviča Onihomikozes terapijas 

iespējamie risinājumi 

aptiekā 

2018 Ligita 

Kukule 

Inese Sniedze 

Farmācija  

(41725) ar 

farmaceita 

asistenta  

kvalifikāciju 

Evija Pētersone Polifarmācija aptiekas 

praksē 

2018 Ligita 

Kukule 

Inese Sniedze 
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Farmācija  

(41725) ar 

farmaceita 

asistenta  

kvalifikāciju 

Zane Sīpola Bezrecepšu medikamentu 

ļaunprātīga lietošana 

2018 Alīna 

Kriviņa 

Velga Bunne 

Farmācija  

(41725) ar 

farmaceita 

asistenta  

kvalifikāciju 

Aiga Uzare Geriatrijas pacientu 

farmaceitiskā aprūpe 

2018 Ligita 

Kukule 

Ineta Robiņa 

Farmācija  

(41725) ar 

farmaceita 

asistenta  

kvalifikāciju 

Aija Veitnere  

Gunta Vigule 

Kofeīns un tā ietekme uz 

cilvēka organismu 

2018 Ligita 

Kukule 

Ineta Robiņa 

Farmācija  

(41725) ar 

farmaceita 

asistenta  

kvalifikāciju 

Kristīne Vēvere Astma, bronhiālā astma 

farmaceitiskā aprūpē 

2018 Alīna 

Kriviņa 

Velga 

Gūtmane 

Farmācija  

(41725) ar 

farmaceita 

asistenta  

kvalifikāciju 

Edīte Vilciņa Aptiekas darbinieka 

saskarsme ar atkarību 

izraisošo vielu lietotājiem 

2018 Ligita 

Kukule 

Velga Bunne 

Farmācija  

(41725) ar 

farmaceita 

asistenta  

kvalifikāciju 

Dace Voldiņa Aptiekas recepte no 

sendienām līdz mūsdienām 

2018 Ligita 

Kukule 

Ineta Robiņa 

Farmācija  

(41725) ar 

farmaceita 

asistenta  

kvalifikāciju 

Jevgēnija 

Žukovska 

Podagras artrīta pacientu 

farmaceitiskā aprūpe. 

2018 Imants Lācis Velga 

Gūtmane 

Farmācija  

(41725) ar 

farmaceita 

asistenta  

kvalifikāciju 

Sanda Putniņa Paaugstināta toksikoloģiskā 

riska medikamenti 

farmaceitiskajā aprūpē 

2018 Ruta Kidika Velga 

Gūtmane 

Farmācija  

(41725) ar 

farmaceita 

asistenta  

kvalifikāciju 

Iveta Alstere                  

Vita Vilcāne 

Kļūdas zāļu receptēs un to 

ietekme uz farmaceitisko 

aprūpi 

2018 Ligita 

Kukule 

Ruta Kidika 

Farmācija  

(41725) ar 

farmaceita 

asistenta  

kvalifikāciju 

Jeļena Auguste  Aknu protektori aptiekā 2018 Ligita 

Kukule 

Inese Sniedze 

Farmācija  

(41725) ar 

farmaceita 

asistenta  

kvalifikāciju 

Anna 

Baranovska 

D vitamīna aktualitāte 2018 Alīna 

Kriviņa 

Velga 

Gūtmane 
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Farmācija  

(41725) ar 

farmaceita 

asistenta  

kvalifikāciju 

Jeļena Beķere                     

Tatjana 

Zdanoviča 

Psoriāzes pacientu 

farmaceitiskā aprūpe 

2018 Velga Bunne Ligita Kukule 

Farmācija  

(41725) ar 

farmaceita 

asistenta  

kvalifikāciju 

Sigita Biksīte E-recepte klientu un 

profesionāļu vērtējumā 

2018 Ineta Robiņa Velga 

Gūtmane 

Farmācija  

(41725) ar 

farmaceita 

asistenta  

kvalifikāciju 

Sarmīte Budžāne Farmaceitiskā aprūpe 

menopauzes gadījumā 

2018 Ineta Robiņa Ligita Kukule 

Farmācija  

(41725) ar 

farmaceita 

asistenta  

kvalifikāciju 

Gunita Čerezova                   

Ludmila 

Jermakova 

Benzidamīna hidrohlorīds 

farmaceitiskajā aprūpē 

2018 Velga Bunne Ligita Kukule 

Farmācija  

(41725) ar 

farmaceita 

asistenta  

kvalifikāciju 

Elīna Degusa Pretsmēķēšanas līdzekļi un 

to izmantošana. 

2018 Ligita 

Kukule 

Velga Bunne 

Farmācija  

(41725) ar 

farmaceita 

asistenta  

kvalifikāciju 

Laura Druviņa Pacienta līdzestība zāļu 

terapijā 

2018 Ligita 

Kukule 

Ruta Kidika 

Farmācija  

(41725) ar 

farmaceita 

asistenta  

kvalifikāciju 

Guna Džeriņa Pretsāpju līdzekļu lietošana 

darba spējīgā vecumā 

2018 Ruta Kidika Inese Sniedze 

Farmācija  

(41725) ar 

farmaceita 

asistenta  

kvalifikāciju 

Marija Jurģele   

Žanna 

Puzankova 

Pacientu enterāla ēdināšana 

un farmaceitiska aprūpe 

2018 Inese 

Sniedze 

Velga 

Gūtmane 

Farmācija  

(41725) ar 

farmaceita 

asistenta  

kvalifikāciju 

Evita Lange Insulīna pumpis – dzīves 

kvalitātes uzlabotājs 

2018 Alīna 

Kriviņa 

Inese Sniedze 

Farmācija  

(41725) ar 

farmaceita 

asistenta  

kvalifikāciju 

Kristīne Mickus Sausās acs sindroms 

aptiekas darbiniekiem 

2018 Ligita 

Kukule 

Ineta Robiņa 

Farmācija  

(41725) ar 

farmaceita 

asistenta  

kvalifikāciju 

Ināra Ose                

Inna Kučinska 

Osteoartrīta pacientu 

farmaceitiskā aprūpe 

2018 Ineta Robiņa Ligita Kukule 
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Farmācija  

(41725) ar 

farmaceita 

asistenta  

kvalifikāciju 

Nataļja Paško Bronhiālās astmas 

farmaceitiskā aprūpe 

bērniem 

2018 Velga Bunne Velga 

Gūtmane 

Farmācija  

(41725) ar 

farmaceita 

asistenta  

kvalifikāciju 

Liene Rudzīte Reklāmas ietekme uz 

klientu  bezrecepšu 

medikamentu izvēlē  

2018 Ineta Robiņa Ligita Kukule 

Farmācija  

(41725) ar 

farmaceita 

asistenta  

kvalifikāciju 

Iveta Šlema Vitamīnu lietošana hronisku 

slimību profilaksei 

2018 Ligita 

Kukule 

Velga 

Gūtmane 

Farmācija  

(41725) ar 

farmaceita 

asistenta  

kvalifikāciju 

Lienīte Tāluma Farmaceitiskā aprūpe kā 

pusaudžu atveseļošanās 

procesa sastāvdaļa 

2018 Ruta Kidika Velga Bunne 

 

 
 

 

Studiju programma Ārstniecība  (41721)  ar ārsta palīga  kvalifikāciju 

III kursa absolventu kvalifikācijas darba temati, darba vadītāji un recenzenti 

2017./2018.st.g. 

 

Studiju 

programma 

Vārds, uzvārds Kvalifikācijas darba 

temats 

Gads Darba vadītājs Recenzents 

Ārstniecība 

(41721) ar 

ārsta palīga 

kvalifikāciju 

Ilze Kraukle Reitterapija kā medicīniska 

rehabilitācijā 

2018 ārsts Olga Bērziņa Velga 

Bunne 

Ārstniecība 

(41721) ar 

ārsta palīga 

kvalifikāciju 

Eva Jaunā Alerģisko reakciju 

sastopamība neatliekamās 

palīdzības etapā 

2018 Gaļina Lipska Ivars Lukša 

Ārstniecība 

(41721) ar 

ārsta palīga 

kvalifikāciju 

Ieva Asare Galvnās problēmas 

dzemdes kakla vēža 

skrīninga programmas 

īstenošanā ambultorajā 

praksē 

2018 Ritvars Ziedonis Velga 

Bunne 

Ārstniecība 

(41721) ar 

ārsta palīga 

kvalifikāciju 

Nora Baķe Insults un iedzīvotāju 

informētība par tā riska 

faktoriem 

2018 Ritvars Ziedonis Velga 

Bunne 
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Ārstniecība 

(41721) ar 

ārsta palīga 

kvalifikāciju 

Pavel  Gumilevskiy                                

Aigars Juhnevičs 

Biežākās traumas 

pirmsskolas vecuma 

bērniem 

2018 Ineta Robiņa Gaļina 

Lipska 

Ārstniecība 

(41721) ar 

ārsta palīga 

kvalifikāciju 

Jeļena Jankovska Jaundzimušo attīstība pēc 

smagas vai viduvēji 

smagas asfiksijas 

dzemdībās 

2018 Amanda 

Smildzere 

Velga 

Bunne 

Ārstniecība 

(41721) ar 

ārsta palīga 

kvalifikāciju 

Jānis Kalniņš Izdegšanas sindroma 

aktualitāte NMP 

darbinieku profesijā 

2018 Jānis Pavlovskis Velga 

Bunne 

Ārstniecība 

(41721) ar 

ārsta palīga 

kvalifikāciju 

Kaspars Liepiņš                                         

Aija Šaurova 

Efektīva fiziskā slodze 

tauku oksidēšanai 

mazaktīviem indivīdiem 

2018 ārsts Egons 

Liepiņš 

Gaļina 

Lipska 

Ārstniecība 

(41721) ar 

ārsta palīga 

kvalifikāciju 

Olga Šņigirova 

Vitālijs Vlasovs 

Izdegšanas sindroms 

NMPD pirmajos 3 gados 

2018 Ritvars Ziedonis Ivars Lukša 

Ārstniecība 

(41721) ar 

ārsta palīga 

kvalifikāciju 

Anete Troščenko Neatliekamā palīdzība 

traumpunktā pacientiem ar 

pleca locītavas mežģījumu 

2018 Inta Miķele Gaļina 

Lipska 

Ārstniecība 

(41721) ar 

ārsta palīga 

kvalifikāciju 

Anastasija 

Tsyganyuk 

Ēšanas paradumi koledžas 

studentu vidū 

2018 Ineta Robiņa Velga 

Bunne 

Ārstniecība 

(41721) ar 

ārsta palīga 

kvalifikāciju 

Līga Mušperte Trulas krūšu kurvja 

traumas prehospitālajā 

etapā 

2018 Gaļina Lipska Ivars Lukša 

Ārstniecība 

(41721) ar 

ārsta palīga 

kvalifikāciju 

Alīna Krjukova Somatoformas veģetatīvas 

disfunkcijas diagnostikas 

grūtības ambulatori 

2018 Ritvars Ziedonis Imants 

Lācis 

Ārstniecība 

(41721) ar 

ārsta palīga 

kvalifikāciju 

Mārtiņš Inda NMPD un ambulatorā 

ārstēšana bērnu apdegumu 

gadījumā 

2018 Velga Bunne Ivars Lukša 

Ārstniecība 

(41721) ar 

ārsta palīga 

kvalifikāciju 

Ieva Bērziņa Galvenie ieguvumi un 

iespējamās grūtības 

reimatoīdā artrīta 

pacientiem no jaunākās 

paaudzes medikamentiem 

2018 Ritvars Ziedonis Imants 

Lācis 
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Ārstniecība 

(41721) ar 

ārsta palīga 

kvalifikāciju 

Kitija Rutkaste Dzīves kvalitāte bērniem ar 

bronhiālo astmu 

2018 Ritvars Ziedonis Velga 

Bunne 

Ārstniecība 

(41721) ar 

ārsta palīga 

kvalifikāciju 

Aleksejs Pšenovs       

Roberts Krauklis 

Dzīves kvalitātes 

novērtējums pacientiem ar 

apdegumiem 

2018 Vita Monkēviča Velga 

Bunne 

Ārstniecība 

(41721) ar 

ārsta palīga 

kvalifikāciju 

Rihards Parfjonovs                                 

Dāvids Gvenetadze 

Septiskā stāvokļa 

diagnosticēšana 

prehospitāla un hospitālā 

etapā 

2018 Vita Monkēviča Velga 

Bunne 

Ārstniecība 

(41721) ar 

ārsta palīga 

kvalifikāciju 

Endija Titāne Limfastāzes ietekmējošie 

faktori 

2018 Velga Bunne Ivars Lukša 

Ārstniecība 

(41721) ar 

ārsta palīga 

kvalifikāciju 

Viktorija Gavrilova Pediatrisko pacientu 

aprūpe politraumu 

gadījumā pirms slimnīcas 

etapā laika posmā no 2016. 

līdz 2017.gadam 

2018 Jānis Kolbergs Gaļina 

Lipska 

Ārstniecība 

(41721) ar 

ārsta palīga 

kvalifikāciju 

Anete Pranaite Pneimotoraksu diagnostika 

un punkcija prehospitālajā 

etapā 

2018 Jānis Kolbergs Gaļina 

Lipska 

Ārstniecība 

(41721) ar 

ārsta palīga 

kvalifikāciju 

Signija Kopeika Elektriskās kardioversijas, 

elektrokardiostimulācijas 

NMP etapā sirds ritma 

traucējuma gadījumos 

2018 Gaļina Lipska Ivars Lukša 

 

 

 

Studiju programma Ārstniecība  (41721)  ar vecmātes  kvalifikāciju 

III kursa absolventu kvalifikācijas darba temati, darba vadītāji un recenzenti 

2017./2018.st.g. 

 
Studiju 

programma 

Vārds, uzvārds Kvalifikācijas darba 

temats 

Gads Darba  

vadītājs 

Recenzents 

Ārstniecība 

(41721) ar 

vecmātes 

kvalifikāciju 

Karīna 

Karalkina 

Ēteriskās eļļas Bergamota 

(Citrus Bergamia) 

izmantošana pēcdzemdību 

periodā kā stresa un 

trauksmes līmeņa 

samazināšanas līdzeklis 

2018 Ineta Robiņa Rita Romanovska 
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Ārstniecība 

(41721) ar 

vecmātes 

kvalifikāciju 

Liliāna 

Kaļeņikova 

Ģimenes dzemdību 

pieredze perinatālās 

aprūpes centros 

2018 Ineta Robiņa Inta Miķele 

Ārstniecība 

(41721) ar 

vecmātes 

kvalifikāciju 

Viktorija 

Smertjeva, 

Jekaterina 

Krjukova 

Gestācijas diabēts 

grūtniecības II trimestrī 

2018 Larisa 

Tomkoviča 

Sigita 

Bukolovska 

Ārstniecība 

(41721) ar 

vecmātes 

kvalifikāciju 

Elīna Salna Vecmātes atbalsts 

vecākiem bērna 

perinatālās mirstības 

gadījumā 

2018 Ineta Robiņa Velga Bunne 

Ārstniecība 

(41721) ar 

vecmātes 

kvalifikāciju 

Laura 

Marcinkeviča 

Āda – āda kontakta 

nozīme mātes un bērna 

piesaistes veidošanā 

2018 Laila 

Laganovska 

Velga Bunne 

Ārstniecība 

(41721) ar 

vecmātes 

kvalifikāciju 

Anna Rijkure - 

Avrameca 

Vecmāšu izglītība un 

tālākās profesionālās 

gaitas 20.gs 50.-90. gados 

2018 Ineta Robiņa Vija Bathena 

Ārstniecība 

(41721) ar 

vecmātes 

kvalifikāciju 

Santa 

Tēraudkalne 

Vecmāšu studiju 

programmas studentu un 

praktizējošo vecmāšu 

ekspektācijas un sadarbība 

dzemdību aprūpes iestādē 

2018 Ineta Robiņa Velga Bunne 

Ārstniecība 

(41721) ar 

vecmātes 

kvalifikāciju 

Elīza 

Grundšteina; 

Sandra Ivanova 

Vecmātes izglītojošā loma 

grūtnieču un jaundzimušo 

aprūpē 

2018 Ineta Robiņa Gunta Freimane 

Ārstniecība 

(41721) ar 

vecmātes 

kvalifikāciju 

Ieva 

Medvedeva 

Pēcdzemdību aprūpes 

modeļu izvērtējums 

Latvijā un Norvēģijā 

2018 Gunta 

Freimane 

Rita Romanovska 

Ārstniecība 

(41721) ar 

vecmātes 

kvalifikāciju 

Dace 

Grabovska 

Joda nozīme grūtniecības 

laikā 

2018 Ineta Robiņa Inta Miķele 

Ārstniecība 

(41721) ar 

vecmātes 

kvalifikāciju 

Dace Rihtere Izdegšanas sindroms 

vecmāšu praksē 

2018 Dina Ceple Māra Grieze 

Ārstniecība 

(41721) ar 

vecmātes 

kvalifikāciju 

Ilana 

Radivilova 

Diāna Kuzmina 

Grūtniecību un dzemdību 

riski sievietēm pēc 40 

gadiem 

2018 Larisa 

Tomkoviča 

Vija Bathena 

Ārstniecība 

(41721) ar 

vecmātes 

kvalifikāciju 

Madara Brenča Starpenes plīsumi un  

profilakse 

2018 Inta Miķele Madara Juhna 

Ārstniecība 

(41721) ar 

vecmātes 

kvalifikāciju 

Anna Bruže Partnera atbalsts 

grūtniecības un dzemdību 

laikā 

2018 Ineta Robiņa Inta Miķele 
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Ārstniecība 

(41721) ar 

vecmātes 

kvalifikāciju 

Linda Rubene 

Kristīne Zeme 

Pēcdzemdību aprūpe 

Latvijā 

2018 Ineta Robiņa Gunta Freimane 

Ārstniecība 

(41721) ar 

vecmātes 

kvalifikāciju 

Austra Anna 

Dembovska                 

Madara Bojāre 

Sievietes psiholoģiskā 

veselība pēc mākslīgā un 

spontānā aborta 

2018 Sigita 

Bukolovska 

Larisa 

Tomkoviča 

Ārstniecība 

(41721) ar 

vecmātes 

kvalifikāciju 

Liene Stelmaka Pusaudžu grūtniecības 

pieredze 

2018 Ineta Robiņa Sigita 

Bukolovska 

 

 

 

 

Studiju programma Māszinības  (41723)  ar māsas  kvalifikāciju 

III kursa absolventu kvalifikācijas darba temati, zinātniskie vadītāji un recenzenti 

2017./2018.st.g 

 

Studiju 

programma 

Vārds, 

uzvārds 

Kvalifikācijas darba 

temats 

Gads Darba 

vadītājs 

Recenzents 

Māszinības 

(41723)  ar māsas 

kvalifikāciju 

Akaševa Anna Pacientu informētība par 

pareizu insulīna 

ievadīšanas tehniku 

2018 Maira Vīksna Inta Miķele 

Māszinības 

(41723)  ar māsas 

kvalifikāciju 

Apšiniece 

Simona 

Sievietes ar psihiskiem 

traucējumiem veselības 

aprūpe pēcdzemdību 

periodā 

2018 Dita  Raiska Inese Indrāne 

Māszinības 

(41723)  ar māsas 

kvalifikāciju 

Biļdina Marja Pacienta ar 

izgulējumiem aprūpe 

2018 Inta Miķele Lidija Losa 

Māszinības 

(41723)  ar māsas 

kvalifikāciju 

Daudiša 

Džūlija 

Vasiļjeva 

Jeļena 

Bronhiālās astmas 

pacientu dzīves kvalitāte 

2018 Gaļina Lipska Daiga Bērtiņa 

Māszinības 

(41723)  ar māsas 

kvalifikāciju 

Grandāne 

Laura 

Parkinsonisma slimības 

pacientu veselības 

aprūpe 

2018 Ineta Robiņa Lidija Losa 

Māszinības 

(41723)  ar māsas 

kvalifikāciju 

Grauziņa 

Laura 

Zemgales novada 

vidusskolēnu gripas 

vakcinācija 

2018 Elita Apine Ineta Robiņa 

Māszinības 

(41723)  ar māsas 

kvalifikāciju 

Heidingere 

Maira 

Tonsillektomijas un 

adenoīdu hipertrofijas 

pacientu aprūpe 

perioperatīvajā periodā 

2018 Inta Miķele Daiga Bērtiņa 

Māszinības 

(41723)  ar māsas 

kvalifikāciju 

Lapkovska 

Monta 

Pacientu aprūpes 

prioritātes pēc išēmiskās 

insulta slimnīcas etapā 

2018 Lidija Losa Daiga Bērtiņa 
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Māszinības 

(41723)  ar māsas 

kvalifikāciju 

Lause-Daģe 

Evita Pašina 

Anastasija 

Pacientu apmierinātība 

ar veselības aprūpi X 

slimnīcā Rīgā 

2018 Maira Vīksna Ineta Robiņa 

Māszinības 

(41723)  ar māsas 

kvalifikāciju 

Lukjančuka 

Veronika 

Riska grupas pacientu 

vakcinācija pret ērču 

encefalītu 

2018 Daiga Bērtiņa Ineta Robiņa 

Māszinības 

(41723)  ar māsas 

kvalifikāciju 

Matvejeva 

Ludmila 

Izgulējumu brūču 

apstrāde 

2018 Lidija Losa Inta Miķele 

Māszinības 

(41723)  ar māsas 

kvalifikāciju 

Šidlovska Irina Pacientu aprūpes 

īpatnības ķīmioterapijas 

laikā. 

2018 Lidija Losa Gaļina Lipska 

Māszinības 

(41723)  ar māsas 

kvalifikāciju 

Zadorožnaja 

Anna 

Sabiedrības informētība 

par žultsakmeņu slimību 

un tās komplikācijām. 

2018 Daiga Bērtiņa Gaļina Lipska 

Māszinības 

(41723)  ar māsas 

kvalifikāciju 

Bessonova 

Jūlija 

Pacientu ar urīna 

kateteru aprūpe 

2018 Lidija Losa Inta Miķele 

Māszinības 

(41723)  ar māsas 

kvalifikāciju 

Jerohins Ņikita Demences pacientu 

aprūpe sociālās aprūpes 

iestādēs 

2018 Inese Indrāne Lidija Losa 

Māszinības 

(41723)  ar māsas 

kvalifikāciju 

Bogdanova 

Karina 

Drošības pasākumi 

māsām ievadot 

parenterālos 

medikamentus. 

2018 Lidija Losa Elita Apine 

Māszinības 

(41723)  ar māsas 

kvalifikāciju 

Černova 

Anželika 

Muguras sāpju iemesli 

ķirurģiskās aprūpes 

māsām 

2018 Maira Vīksna Lidija Losa 

Māszinības 

(41723)  ar māsas 

kvalifikāciju 

Fadejeva Alina Inkontinences profilakse 

un veselības aprūpe 

2018 Inta Miķele Inese Indrāne 

Māszinības 

(41723)  ar māsas 

kvalifikāciju 

Grigone Daiga 

Konovalova 

Ilze 

Depresijas slimnieku 

aprūpe un simptomu 

atpazīšana sabiedrībā. 

2018 Lidija Losa Inese Indrāne 

Māszinības 

(41723)  ar māsas 

kvalifikāciju 

Jankovska 

Gerda 

Pacientu aprūpe pēc ceļa 

locītavas 

endoprotezēšanas 

2018 Ineta Robiņa Maira Vīksna 

Māszinības 

(41723)  ar māsas 

kvalifikāciju 

Kļimšina 

Angelina 

Jaundzimušo saslimušo 

ar Rota vīrusu veselības 

aprūpe 

2018 Inta Miķele Elita Apine 

Māszinības 

(41723)  ar māsas 

kvalifikāciju 

Leinbote 

Jolanta 

Zaiceva Lilija 

Pacientu aprūpes 

īpatnības pirms un pēc 

apendektomijas 

2018 Daiga Bērtiņa Maira Vīksna 
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Māszinības 

(41723)  ar māsas 

kvalifikāciju 

Ļevčuka 

Karalīna 

Psoriāzes klīnisko 

variantu sastopamība un 

veselības aprūpe 

2018 Lidija Losa Elita Apine 

Māszinības 

(41723)  ar māsas 

kvalifikāciju 

Meļņika Ņina Pacientu aprūpe pēc 

gūžas kaula kakliņa 

lūzuma operācijas. 

2018 Inta Miķele Maira Vīksna 

Māszinības 

(41723)  ar māsas 

kvalifikāciju 

Novaka 

Anastasija 

Osteoporozes profilakse 2018 Daiga Bērtiņa Gaļina Lipska 

Māszinības 

(41723)  ar māsas 

kvalifikāciju 

Sirotko Darja Izdegšanas sindroms 

māsām, kuras strādā ar 

onkoloģiskiem 

pacientiem. 

2018 Maira Vīksna Inta Miķele 

 

 

 

 4.3. Profilakses virziena īstenošana 

 Profilakses virziena īstenošana ir viens no Rīgas 1. medicīnas koledžas pamatuzdevumiem, kas 

tika uzsākts, mācību iestādei vēl esot skolas statusā un kas nav zaudējis savu aktualitāti arī šodien. 

Profilakses (preventīvais) virziens tiek īstenots visās koledžā realizētajās izglītības 

programmās- gan mācību satura ietvaros, gan ārpusnodarbību profesionāli izglītojošās aktivitātēs, 

gan docētāju un studentu pētnieciskajā darbībā.  

Rezultāti: 

Profilakses darbu vistiešākajā kontaktā un visplašākajā (ģeogrāfiskajā) teritorijā, aptverot visus 

Latvijas reģionus, 2018. gadā ir veikušas zobārstniecības māsu II kursa audzēknes. Mācību 

priekšmeta „Preventīvais darbs skolās un bērnudārzos, pedagoģiskie principi” ietvaros un savas 

kvalifikācijas prakses laikā topošās zobārstniecības māsas ir apmeklējušas vairākus desmitus skolu 

un bērnudārzu, kur  nodarbību laikā topošās zobārstniecības māsas iepazīstināja klausītājus ar 

biežāk sastopamām mutes dobuma slimībām un to profilaksi, īpaši akcentējot preventīvos 

pasākumus.  

Studenti 2018. gadā docētaju vadībā veica vairākus pētījumus par profilakses jautājumiem, 

kuru tēmas minētas pārskata 4.2.punktā, 23. lpp. 

 

4.4.Studentu un audzēkņu pašpārvalde 

Par koledžas studentu pašpārvaldes struktūru un darbības jomām skat. Pārskata 3. daļā 

“Rīgas 1. medicīnas koledžas vadība un struktūra”,  18.lpp. 

 

    Studenti sadarbībā ar savas izglītības programmas metodisko vadītāju un pedagogiem aktīvi 

iesaistās savas programmas darbā (pārstāvji piedalās metodiskajās sēdēs, analizē  studiju rezultātus, 

kas ir svarīgs kritērijs izglītības programmas kvalitātes vērtējumam, izsaka savu viedokli par  

izmaiņām  programmā). Studenti kopā ar docētājiem strādā pie pētījumiem, uzstājas starptautiskajās 

zinātniskajās konferencēs  savā koledžā un citās augstskolās un koledžās. Studentu pašpārvalde 

regulāri (vismaz 1 x mēnesī) tiekas ar koledžas vadību, kad tiek pārrunāti ar studiju procesu saistītie 

jautājumi, tiek risinātas arī sadzīves problēmas. Katru mēnesi kursu vecākie tiekas stipendiju komisijas 

sēdēs, kur balsojot  pauž savu viedokli  par stipendiju piešķiršanu.  

    Kopumā koledžas studentiem ir raksturīga augsta sabiedriskā aktivitāte gan iesaistoties studiju 

procesā, gan  organizējot sabiedrisko dzīvi koledžā. Nozīmīgākie studentu pašpārvaldes  noorganizētie 

pasākumi 2018. gadā: 
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 13.09.2018.  “Tikšanās ar zvaigzni” – I kursiem, pieaicinot nozaru profesionālo asociāciju 

pārstāvjus.   

      (Foto no www.rmk1.lv) 

 

 

 

 

 

 

 05.10.2018. Apsveikums Skolotāju dienā. 

  (Foto no www.rmk1.lv) 

 

 10.04.2018. R1MK komandas un līdzjutēju dalība LKA starpkoledžu boulinga turnīrā. 

http://www.rmk1.lv/
http://www.rmk1.lv/
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   (Foto no www.rmk1.lv) 

 

 04.12.-11.12.2018. Kopā ar koledžas bibliotēku organizēta ekspresviktorīna par Latviju 

“100 gadu-100 jautājumu”. 

 06.12.2018. Erasmus+ dalībnieku pieredzes prezentācija I un II kursiem “Mana pieredze un 

ieguvumi Erasmus+ starptautiskajā mobilitātē”. 

    (Foto no www.rmk.lv)                                                                                                                      

 

   

 Ziemassvētku pasākums. 

                 (Foto no www.rmk1.lv) 

 

 Studentu dalība izstādē “Skola 2018”  

http://www.rmk1.lv/
http://www.rmk.lv/
http://www.rmk1.lv/


46 
 

  (Foto no www.rmk1.lv) 

  (Foto no www.rmk1.lv)  

 

 

 

 Latvijas Koledžas asosciācijas Studentu padomē 2018. gadā R1MK pārstāvēja III kursa 

vecmāte A.Rampāne – Ābele. 

 

 

  (Foto no www.rmk1.lv)  

 

                    Citas studentu un audzēkņu aktivitātes 2018.gadā: 

    2018. gadā  studenti piedalījās Donoru dienā (20.03.2018.), ko koledža ik gadu rīko sadarbībā ar 

Valsts Asinsdonoru centru. Kopā ar pedagogiem organizēja Lieldienu pasākumu (27.03.2018.),  

http://www.rmk1.lv/
http://www.rmk1.lv/
http://www.rmk1.lv/
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uzstājās starptautiskās zinātniskajās konferencēs. Darbojās vokālajā ansamblī “Sirdstoņi” (vadītājs Atis 

Auzāns). Ansamblis “Sirdstoņi” uzstājas ne tikai koledžā, bet tiek uzaicināts un guvis atzinību arī pie 

profesionālajiem un sociālajiem partneriem.  

 

 (Foto no www.rmk1.lv ) 

 (Foto no www.rmk1.lv)  

 

 Studenti piedalījās Erasmu+ prakses mobilitātēs (13)  

 

http://www.rmk1.lv/
http://www.rmk1.lv/
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 (Foto no www.rmk1.lv)  

 

 (Foto no www.rmk1.lv)  

 

 Nozīmīgs un svinīgs bija Valsts svētku pasākums, veltīts Latvijas Republikas 

proklamēšanas 100. gadadienai. 

   (Foto no www.rmk1.lv ) 

 

http://www.rmk1.lv/
http://www.rmk1.lv/
http://www.rmk1.lv/
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 (Foto no www.rmk1.lv)  

 

 Koledžas studenti ar labiem panākumiem startēja starptautiskos studentu meistarības 

konkursos: 

- 23.04.2018. 3. Starptautiskajā studentu meistarības konkursā Daugavpils medicīnas koledžā – 3. 

vieta; 

- 15.05.2018. RSU SK medicīnas koledžā organizētajā Studentu olimpiādē – 2. vieta.   

 
 

 

Vairāk par studentu aktivitātēm www.rmk1.lv/galerijas . 

 

   

4.5. Profesionālā orientācija un karjeras izglītība: 

 Dalība starptautiskajā izstādē „Skola 2018”; 

 Informācijas dienas (1 nedēļu) koledžā vispārizglītojošo skolu pavasara brīvlaikā; 

http://www.rmk1.lv/
http://www.rmk1.lv/galerijas
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 (Foto no www.rmk1.lv ) 

 Veselības dienas Latvijas vispārizglītojošās skolās, pirmsskolas iestādēs, bērnu aprūpes 

iestādēs; 

  Sadarbība ar sociālās aprūpes un veselības aprūpes iestādēm par izglītības iespējām 

koledžā; 

 Starptautiskā sadarbība, t.sk. karjeras izglītībā, ESF projektu un divpušu starptautisko 

līgumu ietvaros (studentu, pedagogu apmaiņa). 

 08.09.2018. Zobārstniecības māsu IIM kursa audzēknes iesaistījās Veselības ministrijas 

organizētajā sabiedrības izglītošanas un veselīga dzīves veida veicināšanas pasākumā 

“Lauki ienāk pilsētā” (Rīgā, 11. Novembra krastmalā). 

 (Foto no www.rmk1.lv) 

Karjeras izglītības darba rezultāts:  Veiksmīgi nokomplektētas jauno audzēkņu un studentu 

grupas visās specialitātēs. Visās studiju programmās 2018. gadā veidojās reflektantu 

pieteikumu konkurss uz budžeta vietām. Augstākais konkursa koeficents bija zobu tehniķa 

un māsas izglītības programmās. 

 

4.6. Sadarbība ar citām augstskolām 

Rīgas 1. medicīnas koledžas studējošo, docētāju, administrācijas sadarbība ar citām 

augstskolām un koledžām Latvijā un ārvalstīs notikusi vairākos virzienos: 

- profesionālās un pedagoģiskās pieredzes apmaiņā, 

- vieslekcijās koledžas studentiem un pedagogiem, 

- Erasmus + , Nordplus programmās, 

- zinātniskajās konferencēs, starptautiskajās nedēļās u.c. 

    Ar LU mācībspēkiem sadarbība notiek koledžas docētāju kompetences paaugstināšanā  (sagatavots 

līgums ar LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāti par Augstskolu didaktikas kursu 

http://www.rmk1.lv/
http://www.rmk1.lv/
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organizēšanu koledžas docētājiem), zinātnisko konferenču organizēšanaā, pētniecības pieredzes 

apgūšanā. Ar kolēģiem no citām medicīnas koledžām  notiek kopīgs darbs jaunu profesijas standartu, 

inovatīvu mācību līdzekļu izstrādē, pilnveidojot CPKE dokumentāciju u.c. 

Koledžas pedagogi un studenti ar savu pētniecības darbu prezentācijām piedalās citu medicīnas 

koledžu, t.sk. ārvalstu, zinātniskajās konferencēs.  

 

Studējošie pētniecībā izmanto RSU bibliotēkas, LU bibliotēkas un LU Akadēmiskās bibliotēkas 

resursus. Ciešāka sadarbība notikusi un turpinās ar LU Medicīnas fakultāti, LU medicīnas koledžām 

un Daugavpils medicīnas koledžu. 

STEM programmām piešķirtā ES finansējuma ietvaros Rīgas 1. medicīnas koledža ir iegādājusies un  

izmanto inovatīvo zobu tehnoloģijas 3D iekārtu CAD CAM sistēmā, kuru perspektīvā paredzēts 

izmantot   ne tikai koledžas Zobu tehniķa izglītības programmā, kas ir vienīgā Latvijā. bet 

sadarbosimies arī ar Latvijas Universitāti šīs iekārtas apgūšanā, un kopīgā izmantošanā.  

Katrā koledžas studiju programmā  ir īpaši izdalīti studiju kursi, tēmas  un pētījumi, kas tiek 

piedāvāti apgūšanai citu Latvijas augstskolu un koledžu radniecīgā studiju programā studējošajiem.  

Piemēram, Studiju kursa “Neatliekamā medicīniskā palīdzība” daļa “Kardiopulmonāla 

reanimācija”, izmantojot speciālo aprīkojumu – kardiopulmonālās palīdzības simulācijas apmācību 

manekenus ar programmām (I.Lācis, G.Lipska). 

 

4.7.Starptautiskā sadarbība 

Ārzemju partneri, ar kuriem sadarbība notiek uz savstarpēja līguma, vienošanās vai/un  sadarbības 

memoranda pamata.: 

 

1. 
Arcada University of Applied 

Sciences 
Somija 2. 

College of Education 

and Administration  
Polija 

3. Helsinki Polytechnic Stadia Somija 4. 
Plovdiv Medical 

University 
Bulgārija 

5. 
Pharmacon, Danish College 

of Pharmacy Practice 
Dānija 6. 

Tartu Health Care 

College 
Igaunija 

7. 
Aarhus School of Dentistry, 

Aarhus University 
Dānija 8. 

Izmir Katip Celebi 

University 
Turcija 

9. 
Kaunas University of 

Applied Sciences 
Lietuva 10. 

Jeanne Antide 

Vocational School 
Francija 

11. Tallinn Health Care College Igaunija 12. 
MUS Alparslan 

University 
Turcija 

13. Palacky University, Olomouc  Čehija 14. 

Secondary school for 

pharmacy, cosmetics 

and health care 

Slovēnija 

15. Nordic Midwives Association 16. Utena College Lietuva 

 

17.  No 2018. gada - Oberstufenzentrum Elbe-Elster STR (Vācija) 

18.  No 2018. gada - Savo Vocational College (Somija)  

19.  No 2018./19.st.g. tiek aktualizēta sadarbība ar  Portugāles augstākās izglītības institūcijām 

Sadarbības ar ārzemju partneriem mērķi: 

1) Studiju programmu satura salīdzināšana un savstarpēja pilnveidošana, 

2) Studentu un pedagogogu mobilitāte Erasmus + un Nordplus programmu ietvaros, 

3) Sadarbība uz divpušu vienošanās/ līgumu pamata par pieredzes apmaiņu profesionālajā jomā, 

pedagoģijā, kopīgu pētniecības projektu sagatavošanā un īstenošanā, 
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4) Lektoru apmaiņa radniecīgajās studiju progranmmās, veicinot koledžas studiju programmu 

internacionalizāciju un starptautisko atpazīstamību.  

 

2018. gadā Rīgas 1. medicīnas koledža turpina piedalīties ES atbalstītās aktivitātēs Erasmus+, 

Nordplus programmas ietvaros: studentu, pasniedzēju un personāla pieredzes apmaiņas mobilitātes 

pasākumos, kā arī citos programmās realizētajos virzienos labas prakses un inovāciju veicināšanai 

starptautiskajā sadarbībā. 2018. gadā esam ieguvuši jaunus partnerus no Vācijas -     

Oberstufenzentrum Elbe-Elster STR  mācību centra/ skolas un  Savo Vocational College (Somija), ar 

kuriem 2019. gadā plānojam īstenot studentu apmaiņu Erasmus+ programmas ietvaros, kā arī vācu 

partneru vadībā piedalīties ES finansētā starptautiskā sociālās aprūpes projektā (Vācija, Latvija, 

Somija, Nīderlande).  
 

 

 (Foto no www.rmk1.lv) 

Attēlā: Vizītes laikā Utenas koledžā (Utena University of Applied Sciences, Lithuania) R1MK 

docētāju tikšanās ar rektoru Gintautas Bužinskas, medicīnas fakultātes dekānu Raimondu Čepukas un 

Utenas koledžas Starptautisko sabiedrisko attiecību vadītāju Rūtu Jurgelionieni un  citiem administrācijas 

pārstāvjiem, kā arī lektorēm no Polijas  Alicju Baranowsku, Iwonu Mystkowsku, Kalinu Maju 

Sikorku-Zimny un Joannu Soinu. No labās pirmais- Rīgas 1. medicīnas koledžas lektors Artūrs 

Praškilēvics, trešā – koledžas lektore Inetu Robiņa.  

Vizītes laikā Ineta Robiņa lietuvas māszinību un sociālā darba studentiem nolasīja lekciju Care 

specifics of the visually impaired persons and blind persons (Personu ar redzes traucējumiem un 

neredzīgu personu aprūpes īpatnības). Arturs Praškilevics prezentēja divas lekcijas māszinību, 

zobārstniecības un  kosmetoloģijas studentiem - “Benzodiazepīnu lietošanas indikācijas” un 

“Karminatīvie līdzekļi farmaceitiskajā aprūpē”. 

 

 

Informācija par Rīgas 1. medicīnas koledžas 

starptautiskajiem sakariem 2017./2018. akadēmiskajā gadā 

 

I. Augstskolas/ koledžas rīcībā esošās ziņas par studējošiem, kuri apmaiņas veidā studē ārvalstīs 

Valsts Augstskola/ koledža Studējošo skaits 

Lietuva Utena College/University of 

Applied Sciences 

 

6 (Erasmus+) 

 

 

http://www.rmk1.lv/
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Klaipeda State College/ 

Klaipeda State University 

 

7 (Erasmus+) 

 

II. Ziņas par noslēgtajiem starptautiskajiem līgumiem un līdzdalību starptautiskajos projektos un 

programmās 

Valsts Augstskola/ koledža Līgumu, projektu skaits 

Igaunija Tallinn Health Care College 2 

Lietuva Kaunas College/University 

of Applied Sciences 

 

Klaipeda State College/ 

Klaipeda State University 

 

Utena College/University of 

Applied Sciences 

3 

 

 

1  

 

 

1  

Dānija School for Dental Assistants, 

Hygienists and Clinical 

Technicians, Aarhus 

University 

1  

Dānija Pharmacon, Danish College 

of Pharmacy Practice 
1 

Bulgārija Plovdiv Medical University 1  

Čehija Palacky University, Olomouc 1  

Portugāle Instituto Politecnico Da 

Guarda 
1 

 

 

III Ziņas par akadēmiskā personāla apmaiņu (darbs, stažēšanās un cita darbība ārvalstīs) 

Valsts Augstskola/koledža Zinātnes nozare 

(studiju programma) 

Personu skaits 

Lietuva 

 

 

 

 

Utena 

College/University 

of Applied Sciences 

 

Kaunas 

College/University 

of Applied Sciences 

 

Māszinības, 

Farmācija 

 

 

Farmācija, 

Ārstniecība, 

Māszinības 

2 

 

 

 

 

7 

 

 

Vācija 

Oberstufenzentrum 

Elbe-Elster izglītības 

centrs 

Māszinības, 

Zobārstniecība 

Sociālā aprūpe 

3 

Somija 
Savo Vocational 

College 

Māszinības, 

Zobārstniecība 

Sociālā aprūpe 

3 
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4.8.Projekti 

Rīgas 1. medicīnas koledžas darbība ES finansētos projektos 2018. gadā 

 

Nr.p Projekts Rezultāts 

1. ESF projekts 8.5.2.0/16I/001 

„Nozaru kvalifikācijas sistēmas 

pilnveide profesionālās izglītības 

attīstībai un kvalitātes 

nodrošināšanai“ (Dalība projektā 

uzsākta 2018. gadā.) 

Projekta mērķis ir pilnveidot profesionālās izglītības 

saturu, aktualizēt un izstrādāt profesiju standartus un 

profesionālās kvalifikācijas prasības, kā arī izstrādāt 

profesionālās kvalifikācijas eksāmenu saturu, ieviešot 

izglītības programmu modulāro pieeju un nodrošinot 

nepieciešamos mācību līdzekļus programmu kvalitatīvai 

īstenošanai.  

Projektā  iesaistīti pedagogi no  vidējās profesionālās 

izglītības programmas „Zobārstniecības māsa“(I.Mieze, 

K.Kvedere, I.Osīte, ) un vidējās profesionālās izglītības 

programmas „Zobu tehniķis“ pedagogi (N.Garšteine, 

E.I.Garšteins, S.Avotiņa).  

    2. "Eiropas Savienības fondu 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" 

pasākuma "Sākotnējās 

profesionālās izglītības programmu 

īstenošana Jauniešu garantijas 

ietvaros" projekta "Sākotnējās 

profesionālās izglītības programmu 

īstenošana Jauniešu garantijas 

ietvaros", vienošanās Nr. 

7.2.1.2./15/I/001 

Projekts kopš 2015. gada tiek realizēts arodizglītības 

programmā „Zobārsta asistents” . 

3. ERASMUS + projekts „Studentu 

un personāla mobilitāte“ 

 

2017.-2018. gadā tika izpildītas projekta līguma 

saistības, nodrošinot 13 studentu prakses mobilitātes, 7 

personāla pieredzes mobilitātes un 2 personāla 

docēšanas mobilitātes. 2018. gadā notika vizīte uz 

Vāciju (Oberstufenzentrum Elbe - Elster izglītības 

centru) un Somiju (Savo Vocational College), kā 

rezultātā tika nodibināti jauni kontakti turpmākai 

sadarbībai ar Vācijas un Somijas veselības aprūpes 

klīnikām un aprūpes namiem turpmākām koledžas 

pedagogu pieredzes mobilitātēm un studentu prakses 

mobilitātēm. 

4. NORDPLUS programmas „Nord 

Plus Nordejordemodern – Midwife 

of the North” projekts (dalībvalstis: 

Dānija, Igaunija, Somija, Islande, 

Latvija, Lietuva, Norvēģija, 

Koledžas vecmātes specialitātes pedagogu un studentu 

iesaiste  projektā notiek pastāvīgi. 2018. gadā projekta 

koordinējošā valsts ir Somija (Arkadas Universitāte). 

09.10.2018. koledžas pedagogi M.Juhna un 

O.Matrosova piedalījās starptautiskā konferencē 
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Zviedrija, Faroe salas, Grenlande, 

Ālandu salas). 

 

internetā tiešsaistē, kur konferences dalībnieki apsprieda 

studentu mobilitātes iespējas, neraugoties uz nelielo 

Nordejordemodern tīklam piešķirto finansējumu (5599 

EUR). Notika diskusija par jauna studiju kursa ieviešanu 

1 KP apmērā Vecmātes programmā, kurš tiktu 

realizēsies kā starptautisks studentu seminārs interneta 

tiešsaistē un kur tiktu analizēti klīniski gadījumi no 

vecmāšu praksēm.  

5. STEM  izglītības programmu 

infrastruktūras modernizēšana 

Rīgas 1.medicīnas koledžā. 

(Vienošanās par projekta 

īstenošanu numurs: 

8.1.4.0/17/I/003) 

 

Tiek realizēts 2017.-2019. gadā. Projekta mērķis  ir: 

veicot infrastruktūras modernizēšanu STEM veselības 

aprūpes pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 

programmās „Ārstniecība”, „Farmācija” un 

„Māszinības”, kā arī profesionālās vidējās izglītības 

programmās „Zobārstniecība” un arodizglītības 

programmās „Zobārstniecība” un „Māszinības”, uzlabot 

studiju/mācību vidi Rīgas 1.medicīnas koledžā. 

6. ESF projekts Nr.8.5.2.0/16I/01 
  Nozaru kvalifikācijas sistēmas 

  pilnveide profesionālās izglītības 

  attīstība” 
 

Tiek realizēts 2018. gadā. Piedalās: 

Sendija Špacs – Daģe – autore –  

koordinatore; 

Solvita Rudoviča – autore; 

Ilze Vāciete – autore; 

Gunta Gumbina – autore. 

DML nosaukums – “Aprūpe klientiem ar funkcionāliem 

traucējumiem.  Klienta 

drošība un vide. Tehniskie palīglīdzekļi 

 un to pielietojums klienta aprūpē un  

dzīves kvalitātes uzlabošanā” 

 

 

 

 

                         5.Bibliotēka 

 
              Pārskats par Rīgas 1.medicīnas koledžas bibliotēkas darbu 2018. gadā 
 

Rīgas 1. medicīnas koledžā studijas ir nodrošinātas ar tās profesionālajiem mērķiem, saturam 

un sagaidāmajam rezultātam atbilstošu metodisko bāzi, mācību materiāliem, kas regulāri tiek 

aktualizēti un papildināti. Studentiem ir iespēja izmantot mācībspēku veidotos mācību līdzekļus e-

vidē. Studiju procesā tiek izmantoti datori un multimediji, bezvadu internets, datorklase, bibliotēka un 

lasītava, mācību un metodiskie materiāli (papīra un elektroniskā formātā, arī - CD, DVD).   E-vidē 

ievietotie materiāli un IKT izmantošana konsultācijām ļauj atsevišķas studiju tēmas apgūt arī ārpus 

mācību iestādes. 

Ievērojamu atbalstu studiju procesa un zinātniski pētnieciskā darba nodrošināšanā sniedz 

koledžas bibliotēka, kura pilnveido informatīvo un metodisko bāzi sadarbībā ar citām Latvijas 

bibliotēkām. Studentiem ir iespēja izmantot mācībspēku veidotos mācību līdzekļus e-vidē. 

 

Bibliotēkas darbības mērķi: 

1. Līdzdalība koledžas  licencēto un akreditēto izglītības programmu īstenošanā. 

2.Darba organizācija atbilstoši valstī noteiktajām bibliotēku nozares standartu prasībām. 

3. Iekļaušanās kopējā bibliotēku informācijas sistēmā. 
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Bibliotēkas darbība 2018. gadā: 

1) nodrošina bibliotēkas lietotājiem brīvu pieeju dažāda veida informācijai, 

2) sniedz bibliogrāfiskas uzziņas un pēc studentu pieprasījuma iesaka vajadzīgo 

literatūru, 

3) nodrošina studentiem brīvu pieeju absolventu kvalifikācijas darbiem un docētāju 

pētījumiem un publikācijām, 

4) izsniedz mācību u.c. literatūru darbam mājās un bibliotēkas lasītavā,  

5) printē un kopē mācību materiālus, 

6) rīko jaunāko medicīnas un citu izdevumu izstādes, 

7) sadarbojas ar pasniedzējiem, organizējot mācību nodarbības bibliotēkā, 

izmantojot interneta materiālus, videoprogrammas. 

8) piedalās koledžas zinātnisko konferenču sagatavošanā, 

9) sniedz konsultācijas un palīdz orientēties internetā pieejamajos medicīnas 

nozares meklētājos, ceļvežos, koledžas katalogā “Alise”, LNB elektroniskajā katalogā, 

medicīnas datubāzēs, PubMed, EBSCO u.c. datu bāzēs, 

10) aktualizē bibliotēkas datu bāzi un regulāri sniedz informāciju par jauniem 

dažāda veida un tematisko jomu elektroniskajiem resursiem, 

11) veido rezervācijas grāmatām un informatīvajiem materiāliem no Latvijas bibliotēku 

fondiem un specializētajām lasītavām; ar bibliotēkas starpniecību pasniedzēji un studenti 

var pasūtīt grāmatas un zinātniski pētnieciskajam darbam nepieciešamos materiālus no 

citām bibliotēkām ne tikai Latvijā, bet arī ārzemēs (SBA, SSBA), 

12) sagatavo koledžas reklāmas materiālus izstādēm ārpus mācību iestādes. 

Bibliotēkas informācijas pieejas un izmantojuma kapacitāti nodrošina gan iekšējie resursi, gan ciešā 

sadarbība ar partneriem: 

- Latvijas Nacionālo bibliotēku, 

- Latvijas Kultūras un informācijas sistēmu aģentūru, 

- Latvijas Universitātes bibliotēku 

- Rīgas Stradiņa universitātes bibliotēku, 

- Latvijas Medicīnas grāmatu apgādu, 

- SIA Izdevniecība Avots, 

- Igaunijas grāmatu bāzi Krisostomus, 

    -       Latvijas Universitātes grāmatu apgādu, 

- P.Stradiņa Rīgas medicīnas vēstures muzeju. 

 

    Bibliotēkas krājumu veido mācību un izziņas literatūra un periodiskie izdevumi ārstniecībā, 

māszinībās, farmācijā, sociālajā aprūpē, zobārstniecībā, arī – psiholoģijā, sociālajās zinātnēs, kā arī 

pedagogu metodiskie un zinātniskie darbi un studentu kvalifikācijas darbi un pētnieciskie materiāli. 

Fondā ir arī daiļliteratūra. Bibliotēkā kopumā ir vairāk kā tūkstotis izdevumu svešvalodās: angļu, vācu, 

krievu un latīņu valodā. 

 

 

Bibliotēkas kvalitātes rādītāji 2018. gadā: 

- iepirktas grāmatas (14 nosaukumi), t.sk.angļu valodā 

-  dāvinājumā no SIA “E.Gulbja Laboratorija” saņemtas mācību grāmatas “Klīnisko analīžu 

rokasgrāmata”, 17 autoru kolektīvs, 608 lpp.  

- abonēti 12 žurnāli, 5 laikraksti, t.sk. “Latvijas Ārsts”, “Materia Medica” u.c. 

- Bibliotēkas fonda aktīvo lietotāju skaits 2018. gadā: 883 

- Fizisko apmeklējumu kopskaits 133306 

 

 Krājuma apgrozījums: 3.14 

 dokumentu (fizisko vienību) skaits uz 1 lietotāju : 10.24 

 Kārtējie izdevumi uz 1 lietotāju : 16.88 
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 Kopš 2018. gada grāmatas tiek ievadītas IS ALISE sistēmā;  saturā novecojušās un nolietotās 

grāmatas tika norakstītas , sastādīti 13 norakstīšanas akti , kopā 1162 grāmatas . Fonds atbilstoši 

pārkārtots ņemot vērā bibliotēku klasifikācijas sistēmu. No 2018. gada grāmatas tiek sagatavotas 

elektroniskajai izsniegšanai, piešķirot svītru kodus.  

Bibliotēkā ir pieejama  lasītava ar 14 darba vietām; kopā bibliotēkā ir 17 darba vietas, t.sk. 6 

datorizētas. 2018. gadā bibliotēkai iepirkti jauni , funkcionāli grāmatu plaukti , kā arī jauni datoru 

monitori, datoru krēsli .    Bibliotēkā ir nodrošināta studijām un pētniecībai nepieciešamo mācību un 

informatīvo materiālu kopēšana un printēšana. Bibliotēkas lietotāji saņēma individuālas konsultācijas 

par elektronisko resursu un medicīnas datu bāzu izmantošanu  (PubMed, DynaMed , LNB , RCB 

katalogi).  

 

Koledžas 2. stāvā ir iekārtota tehniski aprīkota semināru telpa (29. kab.), kas tiek izmantota 

studiju un pētniecības aktivitātēm, semināru darbam, videokonferencēm, pedagogu tālākizglītības 

pasākumiem un kuru var izmantot arī bibliotēkas lasītāji.  

Katru gadu, arī 2018. gadā,  bibliotēka organizē izstādes pedagogiem un studentiem, kur sniedz 

informāciju par aktuālu  studiju un pētniecības darba metodiku, materiāliem, mācību grāmatām un 

jaunāko izziņu literatūru. Bibliotēka gatavo arī tematiskus stendus, kas veltīti valsts svētkiem un kuros 

pedagogi un studenti var iegūt informāciju un iepazīties ar mazāk zināmu, retu izziņas literatūru, 

fotodokumentiem. 

 

6.Profesionālie un sociālie partneri 

Galvenie sadarbības partneri 2018.gadā: 

 LU Medicīnas fakultāte, LU medicīnas koledža 

 Aptieku Attīstības biedrība 

 Latvijas Farmaceitu biedrība 

 Latvijas Vecmāšu asociācija 

 Latvijas Māsu asociācija 

 Latvijas Zobu tehniķu biedrība 

 LR Neatliekamās medicīniskās palīdzības un katastrofu medicīnas asociācija 

 AS „Sentor Farm aptiekas” 

 SIA „BENU Aptieka Latvija” 

 AS „Grindeks” 

 AS „Recipe Plus” 

 LIVA (Arodbiedrība “Latvijas izglītības vadītāju asociācija”) 

 LKA (Latvijas Koledžu asociācija) 

 Daugavpils medicīnas koledža 

 

2018.gadā turpinājās sadarbība ar Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeju, kurš piedāvāja 

mūsu studentiem un darbiniekiem oktobrī-decembrī apmeklēt lekciju ciklu “Dodot gaismu, sadegu” – 

“Latvijas medicīnas vēstures pieturzīmes līdz 1918.gadam”. Novembrī-decembrī muzejs deva iespēju 

koledžas telpās iekārtot un apskatīt mediķiem vērtīgu un interesantu ekspozīciju “100 mirkļi Latvijas 

veselībā”.  

2018.gadā paplašinājās koledžas sadarbība ar Latvijas Nacionālo bibliotēku, kura koledžai 

oktobrī piešķīra apskatei izglītojošu ceļojošo fotoizstādi “Gaismas pils un Gaismas tīkls”. 
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Prakses vietas 2018. gadā: 

 

Rīgas 1.medicīnas koledža 2018. gadā sadarbojās ar vairāk nekā 200 prakšu bāzēm, kuru 

lielākā daļa ir potenciālie darba devēji. Galvenās no tām: 

VSIA “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 “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, klīnikas “Biķernieku slimnīca”, 

“Latvijas Onkoloģijas centrs”, “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” 

AS “Rīgas farmaceitiskā fabrika” 

A/S “Sentor Farm aptiekas” (Mēness aptieku tīkls) 

SIA “BENU Aptieka Latvija” 

SIA “Euroaptieka” 

SIA “Latvijas Aptieka” 

SIA “Jelgavas aptieka” 

SIA “A Aptiekas” u.c. 

Ģimenes ārstu prakses 

 

2018. gadā aktualizēti un noslēgti vairāki jauni prakses sadarbības līgumi ar  ģimenes ārstu 

praksēm, aptiekām, zobārstniecības klīnikām, sociālās aprūpes iestādēm. 

 

Tiešo saikni ar darba vidi un apmācības kvalitāti nosaka tas, ka lielākā daļa koledžas pedagogu 

ir  praktizējoši mediķi: aptieku vadītāji un farmaceiti, zobārsti, zobu tehniķi, klīnikās praktizējoši ārsti, 

NMP brigāžu sertificēti ārsti, ģimenes ārsti, māsas, vecmātes. 90% pieaicināto vieslektoru ir  

profesionāli veselības aprūpes iestāžu speciālisti, t.sk. vadošie darbinieki.  Savā profesijā praktizē 75%  

akadēmiskā (vēlētā)  personāla. 

 

 

 

 



7.Studijas un studējošie. Absolventi 

 

2017./2018. un 2018./2019.akadēmiskajā gadā koledžā tika īstenotas 4 pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas: 

- Māszinības (41723) ar māsas kvalifikāciju, 

- Ārstniecība (41721) ar ārsta palīga kvalifikāciju,  

- Ārstniecība (41721) ar vecmātes kvalifikāciju, 

- Farmācija (41725) ar farmaceita asistenta kvalifikāciju. 

Uzņemšanas prasības katram studiju gadam reglamentē koledžas padomē apstiprināti Rīgas 1.medicīnas koledžas Uzņemšanas noteikumi, ar 

kuriem var iepazīties koledžas mājas lapā – www.rmk1.lv. 

 

Pieteikumu skaits studiju programmās  (konkursam uz valsts budžeta finansētām vietām) 

Nr.p.k. Studiju programma 2013.g. 2014.g. 2015.g. 2016.g. 2017.g. 2018.g. 

1. Ārstniecība (41721) ar ārsta palīga kvalifikāciju 148 124 97 75 63 65 

2. Ārstniecība (41721)ar vecmātes kvalifikāciju 54 67 60 41 37 33 

3. Māszinības (41723) ar māsas kvalifikāciju 153 134 113 105 146 111 

4. Farmācija (41725) ar farmaceita asistenta kvalifikāciju 99 74 123 77 78 64 

KOPĀ: 454 399 393 298 324 273 

 

 

http://www.rmk1.lv/


Imatrikulēto studentu skaits un sastāvs ( par valsts budžeta finansētiem līdzekļiem) 

        
Nr

.p.

k. 

Studiju programma 
Imatrikulēto 

studentu skaits 

2014.g. 

% no 

plānotā 

Imatrikulēto 

studentu skaits 

2015.g. 

% no 

plānotā 

Imatrikulēto 

studentu skaits 

2016.g. 

% no 

plānotā 

Imatrikulēto 

studentu skaits 

2017.g. 

% no 

plānotā 

Imatrikulēto 

studentu skaits 

2018.g. 

% no 

plānotā 

1. Ārstniecība (41721) 

ar  

ārsta palīga 

kvalifikāciju 

60 100% 63 100% 48 100% 45 100% 44 100% 

2. Ārstniecība (41721)ar  

Vecmātes 

kvalifikāciju 

30 100% 28 100% 34 100% 26 100% 22 100% 

3. Māszinības (41723) 

ar  

māsas kvalifikāciju 

30 100% 72 100% 78 100% 124 100% 82 100% 

4. Farmācija (41725) ar  

farmaceita asistenta 

kvalifikāciju 

35 100% 76 100% 64 100% 53 100% 47 100% 

KOPĀ: 
155 100% 249 100% 224 100% 248 100% 195 100% 

 

 

Par juridisko vai fizisko personu finanšu līdzekļiem imatrikulēti: 

 2014./2015.st.g. 2015./2016.st.g. 2016./2017.st.g. 2017./2018.st.g. 2018./2019. 

Ārstniecība (41721) ar ārsta 

palīga kvalifikāciju  

6     

Ārstniecība (41721) ar 

vecmātes kvalifikāciju  

     

Māszinības (41723) ar māsas 

kvalifikāciju 

7     

Farmācija (41725) ar 

farmaceita asistenta 

kvalifikāciju  

14 15 87 73 66 
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Rīgas 1.medicīnas koledža 

Imatrikulēto studējošo dinamika 2014.g.-2018.g. ( par valsts budžeta finansētiem līdzekļiem) 

 

ārsta palīgs vecmāte māsa farmaceita asistents

2014./2015.st.g. 60 30 30 35

2015./2016.st.g. 63 38 72 76

2016./2017.st.g. 48 34 78 64

2017./2018.st.g. 45 26 124 53

2018./2019.st.g. 44 22 82 47
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Rīgas 1.medicīnas koledža 

Imatrikulēto studējošo sadalījums pēc dzīvesvietas 2014.g.-2018.g.  

budžeta un maksas studiju vietās kopā 

2014./2015.st.g. 2015./2016.st.g. 2016./2017.st.g. 2017./2018.st.g. 2018./2019.st.g.

Rīga, Pierīgas reģions 99 178 162 142 156

Vidzemes reģions 31 17 23 27 23

Kurzemes reģions 31 6 29 41 29

Latgales reģions 19 31 24 28 26

Zemgales reģions 34 19 45 83 34
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2014./2015.st.g. 2015./2016.st.g 2016./2017.st.g. 2017./2018.st.g. 2018./2019.st.g.

Rīgas 1.medicīnas koledža

Imatrikulēto studējošo sadalījums pēc vecuma  (uz 

01.10.2018.), 
budžeta un maksas studiju vietās kopā

18-22 gadi 23-27 gadi 28 gadi un vecāki
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18-19 gadi 20-23 gadi 24 -30 gadi
vecāki par 30

gadiem

2014./2015.st.g. 46 265 95 107

2015./2016.st.g. 108 278 95 64

2016./2017.st.g. 92 211 103 174

2017./2018.st.g. 57 222 122 273

2018./2019.st.g. 59 159 149 310
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350 Rīgas 1.medicīnas koledža

Studējošo raksturojums pēc vecuma ( uz 01.10.2018.)

budžeta un maksas studiju vietās kopā
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Ārstniecība (41721)
ar ārsta palīga
kvalifikāciju

Ārstniecība (41721)
ar vecmātes
kvalifikāciju

Māszinības (41723)
ar māsas

kvalifikāciju

Farmācija (41725)
ar farmaceita

asistenta
kvalifikāciju

2014./2015.st.g. 193 97 98 125

2015./2016.st.g. 155 95 126 150

2016./2017.st.g. 126 87 147 153

2017./2018.st.g. 104 70 193 156

2018./2019.st.g. 97 56 191 137

0
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Rīgas 1.medicīnas koledža

studējošo sadalījums pa studiju programmām uz 01.10. 2018. (valsts finansētās 

budžeta vietās) 

 



Rīgas 1.medicīnas koledža 

Valsts noslēguma pārbaudījumu rezultātu dinamika 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības  

studiju programmās 2014.-2018. 

10 (izcili) 9 (teicami) 8 (ļoti labi) 7 (labi) 6 (gandrīz labi)

2014./2015.st.g. 31 55 31 11

2015./2016.st.g. 25 56 19 14

2016./2017.st.g. 42 54 22 6 2

2017./2018.st.g. 36 79 49 15
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10 balles 9 balles 8 balles 7 balles 6 balles

2014./2015.st.g. 9 19 8

2015./2016.st.g. 10 17 9 2

2016./2017.st.g. 11 6 8 3 1

2017./2018.st.g. 6 7 13 1
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Valsts noslēguma pārbaudījumu rezultātu dinamika

studiju programmā Ārstniecība (41721) ar ārsta palīga kvalifikāciju
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10 balles 9 balles 8 balles 7 balles 6 balles

2013./2014.st.g. 2 9 2 2

2014./2015.st.g. 7 15 5 4

2015./2016.st.g. 2 4 3 7

2016./2017.st.g. 4 9 4 1

2017./2018.st.g. 4 5 9 4
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Valsts noslēguma pārbaudījumu rezultātu dinamika 

studiju programmā Ārstniecība (41721) ar vecmātes kvalifikāciju
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10 balles 9 balles 8 balles 7 balles

2014./2015.st.g. 2 5 15 5

2015./2016.st.g. 2 10 4 5

2016./2017.st.g. 7 15 4 3

2017./2018.st.g. 3 12 14 1
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Valsts noslēguma pārbaudījumu rezultātu dinamika

studiju programmā Māszinības (41723) ar māsas kvalifikāciju
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10 balles 9 balles 8 balles 7 balles

2014./2015.st.g. 13 16 3 2

2015./2016.st.g. 11 25 3

2016./2017.st.g. 20 24 6

2017./2018.st.g. 23 50 18 9
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Valsts noslēguma pārbaudījumu rezultātu dinamika studiju 

programmā   Farmācija (41725) ar farmaceita asistenta 

kvalifikāciju
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Studējošo skaits, eksmatrikulēto skaits un eksmatrikulācijas iemesli 

2018.gadā 
 

 

 

Studējošo skaits uz 01.01.2019.  -  605  ( tai skaitā  131 studējošie, kuri studē par juridisko vai fizisko personu finanšu līdzekļiem) 

 

Eksmatrikulēto skaits -  103 

 

Eksmatrikulācijas iemesli:  

52 – nav izpildītas studiju programmas prasības          

11 - ģimenes apstākļu dēļ (sociāli iemesli) 

23– citi iemesli (personiski iemesli, nav uzsācis studijas noteiktā laikā) 

17- nav atjaunojies pēc akadēmiskā atvaļinājuma 
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7.1.Absolventu skaits un nodarbinātība 

Absolventu skaits (par valsts budžeta finansētiem līdzekļiem) 

Nr.

p.k. 

Studiju programma 
2013./2014.st.g 2014./2015.st.g. 2015./2016.g. 2016./2017.g. 2017./2018.g 

1. Ārstniecība (41721) ar  

ārsta palīga kvalifikāciju 
42 36* 36* 29 27 

2. Ārstniecība (41721) ar  

vecmātes kvalifikāciju 
15 31 16 18 22 

3. Māszinības (41723) ar  

māsas kvalifikāciju 
19 27 21 29 30 

4. Farmācija (41725) ar  

farmaceita asistenta kvalifikāciju 
27 34 37* 35* 100* 

KOPĀ: 103 128 110 111 179 

*2015.gadā par juridisko vai fizisko personu finanšu līdzekļiem studiju programmu Ārstniecība (41721) ar ārsta palīga kvalifikāciju pēc individuālā 

plāna absolvēja 29 studējošie. 

*2016.gadā par juridisko vai fizisko personu finanšu līdzekļiem studiju programmu Ārstniecība (41721) ar ārsta palīga kvalifikāciju absolvēja 2 

studējošie. 

*2016.gadā par juridisko vai fizisko personu finanšu līdzekļiem studiju programmu Farmācija (41725) ar farmaceita asistenta  kvalifikāciju absolvēja 2 

studējošie. 

*2017.gadā par juridisko vai fizisko personu finanšu līdzekļiem studiju programmu Farmācija (41725) ar farmaceita asistenta  kvalifikāciju absolvēja 

15 studējošie. 

*2018.gadā par juridisko vai fizisko personu finanšu līdzekļiem studiju programmu Farmācija (41725) ar farmaceita asistenta  kvalifikāciju absolvēja 

50 studējošie. 



Informācija par absolventu nodarbinātību  

( uz 01.08.2018.) 
Studiju programma Ārstniecība (41721) ar ārsta palīga kvalifikāciju 

 2015./2016.st.g. 

38 absolventi 

2016./2017.st.g. 

29 absolventi 

2017./2018.st.g. 

27 absolventi 

Strādā NMPD 19 17 15 

Strādā ambulatorajā 

dienestā, traumpunktā, 

uzņemšanas nodaļā 

u.c. 

8 7 8 

Strādā medicīnā 1  1 

Turpina studijas 5 3 2 

Bērna kopšanas 

atvaļinājumā 

2 
1 1 

Ārzemēs  2   

Nav informācijas    

Cita joma 1 1  

 

Studiju programma Ārstniecība (41721) ar vecmātes  kvalifikāciju 

 2015./2016.st.g. 

16 absolventi 

2016./2017.st.g. 

18 absolventi 

2017./2018.st.g. 

22 absolventi 

Strādā specialitātē 10 7 11 

Strādā medicīnā 2 1 5 

Turpina studijas 3 6 2 

Bērna kopšanas 

atvaļinājumā 

 
2 3 

Atrodas ārzemēs   1 

Nav informācijas    

Cita joma 1 2  

 

Studiju programma Māszinības (41723) ar māsas kvalifikāciju 

 2015./2016.st.g. 

21 absolventi 

2016./2017.st.g. 

29 absolventi 

2017./2018.st.g. 

30 absolventi 

Strādā specialitātē 15 25 18 

Strādā medicīnā 1 1 3 

Turpina studijas 3 3 5 

Bērna kopšanas 

atvaļinājumā 

1 
 1 

Atrodas ārzemēs 1  2 

Cita joma   1 

Nav informācijas    

 

Studiju programma Farmācija (41725) ar farmaceita asistenta kvalifikāciju 

 2015./2016.st.g. 

39 absolventi 

2016./2017.st.g. 

50 absolventi 

2017./2018.st.g. 

100 absolventi 

Strādā specialitātē 29 39 80 

Turpina studijas un 

strādā specialitātē 
5 8 17 

Bērna kopšanas 

atvaļinājumā 
5 3 3 

Atrodas ārzemēs    

Nav informācijas    
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      8.Profesionālā vidusskola. Izglītojamie. Absolventi. 

 

Izglītojamo kustība 01.01.2018.- 01.01.2019. 

 

Izglītojamo skaits uz 01.01.2018. – 507 

Uzņemto izglītojamo skaits 1. kursā – 415 

Absolventu skaits – 392 

Atskaitīto izglītojamo skaits (kopā) – 130 

t.sk. 

Slimības dēļ 2 

Nav vai nepietiekams mācību sasniegumu 

vērtējums 

- 

Par izglītības iestādes neapmeklēšanu 46 

Dzīves vietas maiņas dēļ 4 

Ģimenes apstākļu dēļ - 

Citi iemesli 78 

 

Izglītojamo skaits uz 01.01.2019. – 400 

Audzēkņu uzņemšana pa izglītības programmām uz 1. septembri 
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Audzēkņu kopējais skaits pa izglītības programmām uz 1. oktobri 
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Profesionālās kvalifikācijas eksāmena rezultātu dinamika 

izglītības programmā Zobārstniecība ar zobu tehniķa kvalifikāciju 

 

 

 

Profesionālās kvalifikācijas eksāmena rezultātu dinamika 

izglītības programmā Zobārstniecība ar zobārstniecības māsas kvalifikāciju 
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Profesionālās kvalifikācijas eksāmena rezultātu dinamika 

izglītības programmā Zobārstniecība ar zobārsta asistenta kvalifikāciju 
 

 
 

 

Centralizētā profesionālās kvalifikācijas eksāmena rezultātu dinamika 

izglītības programmā Māszinības ar māsas palīga (pēc vidusskolas) kvalifikāciju 

 
 

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

2013./2014.m.g. 8 51 16 3 2 1

2014./2015.m.g. 43 34 5 1 1

2015./2016.m.g. 20 43 15 1 1

2016./2017.m.g. 31 37 11 7 2

2017./2018.m.g. 29 59 17 1
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Centralizētā profesionālās kvalifikācijas eksāmena rezultātu dinamika 

izglītības programmā Māszinības ar māsas palīga (pēc pamatskolas) kvalifikāciju 

 

 

 

 

Profesionālās kvalifikācijas eksāmena rezultātu dinamika 

izglītības programmā Sociālā aprūpe ar aprūpētāja (pēc vidusskolas) kvalifikāciju 
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Profesionālās kvalifikācijas eksāmena rezultātu dinamika 

izglītības programmā Sociālā aprūpe ar aprūpētāja (pēc pamatskolas) 

kvalifikāciju 

 

 

 

Kā jau norādīts iepriekšējo gadu pārskatos, arī 2018. gadā saglabājas pozitīvā tendence – 

vienmērīgi augsti audzēkņu CKE rezultātu rādītāji. 

Šī pozitīvā dinamika saglabājas arī studentu sasniegumos visās studiju programmās (skat. grafisko 

rezultātu salīdzinājumu tabulās). 
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Absolventu dinamika profesionālās vidējās un arodizglītības programmās 

 

 

 

Absolventu nodrošinājums ar darba vietām 2018. gadā 

Specialitāte Absolventu skaits 
Nodrošinājums ar darba 

vietām 

Zobu tehniķis 20 75% 

Zobārstniecības māsa 25 98% 

Zobārsta asistents 67 91.86% 

Māsas palīgs (pēc vidusskolas) 106 75.58% 

Māsas palīgs (pēc pamatskolas) 45 84.58% 

Aprūpētājs (pēc vidusskolas) 85 90.48% 

Aprūpētājs (pēc pamatskolas) 44 88.63% 
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9. Personāls. 

Koledžas personāls uz  31.12.2018. 

Pavisam kopā: amata likmju skaits – 49,5  

Pavisam kopā: faktiskais vidējais darbinieku un citu nodarbināto skaits-  140, t.sk. 

vispārējais personāls - 40 darbinieki 

  

2018. gadā Rīgas 1. medicīnas koledžā nodarbinātais akadēmiskais (vēlētais) personāls un 

viesdocētāji: 

Nr.p.k. Amats Skaits 

1. Docents 5 

2. Lektors 28 

3. Viesdocents 2 

4. Vieslektors 66 

 Kopā: 101 

Studiju virzienā iesaistītā koledžas akadēmiskā (vēlētā) personāla un viesdocētāju 

kvalifikācija atbilst ārējos normatīvajos dokumentos noteiktajām studiju programmu 

īstenošanas prasībām.  

Akadēmiskais personāls (vēlētais) – 33 docētāji, t.sk.  

Docenti; 
5

Lektori
; 28

Docenti

Lektori

 

 

Akadēmiskā personāla (vēlētā) izglītība 

 

Ar 
doktora 
grādu 

un 
doktor…

Ar 
maģistra 

grādu; 
31

Ar doktora
grādu un
doktoranti

Ar maģistra
grādu
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Profesionālās vidusskolas personāls uz 31.12.2018. 

Pavisam kopā: amata likmju skaits –15,5 ( administrācija - 3,5 , darbinieki – 12) 

Pavisam kopā: faktiskais vidējais darbinieku un citu nodarbināto skaits-  70 t.sk. 

vispārējais personāls -15 darbinieki 

pedagoģiskais personāls -55 darbinieki 
   

Pedagoģiskā personāla izglītība 

Augstākā profesionālā – 46 

Vidējā profesionālā un pedagoģiskā izglītība – 9 

 

 

 

 

Rīgas 1. medicīnas koledžā kopējais strādājošo sadalījums pa dzimuma grupām 

Sievietes - 46 

Vīrieši – 9 
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                       10. Finanšu resursi 

Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums augstākajā izglītībā 2018.gadā 

 

  

Finansiālie rādītāji Iepriekšējā gadā 

Pārskata gada 

  Apstipr.likumā Fakt.izpilde 

       (fakt.izp.)     

1. Fin.resursi izdev.segšanai     1575651 1706907 1720080 

  

  

  

 

    

1.1. Dotācija 

 

  1348473 1406771 1406771 

  

  

        

1.2. 

Maksas pakalp. un citi pašu 

ieņēmumi 

 

  183237 253825 258048 

  

  

        

1.3. Ārvalstu finanšu palīdzība 

 

  33469 37163 46113 

  

  

        

1.4. ERASMUS un ESF projekti 

 

  5651 6008 6008 

  

  

        

1.5. Ziedojumi un dāvinājumi 

 

  4821 3140 3140 

  

  

  

 

    

2. Izdevumi (kopā)     1479738 1686278 1642332 

  

  

  

 

    

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 

 

  1456156 1649183 1616849 

  

  

        

2.1.1. Kārtējie izdevumi 

 

  1379174 1570614 1538280 

  

  

        

2.1.2. Procentu izdevumi 

 

        

  

  

        

2.1.3. 

Subsīdijas, dotācijas un 

soc.pabalsti 

 

  76982 78569 78569 

  

  

        

2.1.4. 

Kārtējais maks.Eiropas 

Kopienas budžētā un 

strarp.sadarbība 

 

        

  

  

        

2.1.5. 

Uzturēšanas izdevumi 

transferti 

 

  1601     

  

  

        

2.2. 

Izdevumi 

kapitālieguldījumiem 

 
  21981 37095 25483 
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Rīgas 1.medicīnas koledžas 2018.g. budžeta izpilde ieņēmumu daļā bija EUR 3429343 

un izdevumu daļā EUR 3429343 

 

Budžeta ieņēmumu struktūra EUR 

 

Gads Dotācija 

augstākai 

izglītībai 

Dotācija 

profesionālai 

izglītībai 

Pašu ieņēmumi 

no maksas 

pakalpojumiem 

ES struktūrfondi Dotācija 

zinātniskās 

pētniecības 

projektiem 

Ziedojumi un 

dāvinājumi 

Budžets kopā 

2013. 832138 886536 98258 228448  5989 2051369 

2014. 12159983 1019163 74430 300154  4269 2613999 

2015. 1221017 1049351 80092 202346  2988 2555794 

2016. 1221899 1242713 116305 117840  2561 2701318 

2017. 1348473 1318911 121172 122172  4821 3017926 

2018. 1406771 1325027 279480 414925   3140 3429343 

 

2018.gada ieņēmumu sadalījums pēc finansēšanas avotiem EUR  

(budžets kopā 3429 

3429343

3140
414925

279480

1325027

1406771 Dotācija augstākai izglītībai

Dotācija profesionālai

izglītībai

Pašu ieņēmumi no maksas

pakalpojumiem

ES struktūrfondi

Ziedojumi un dāvinājumi

Budžets kopā

 

Rīgas 1.medicīnas koledžas pašu ieņēmumus veido: 

- koledžas telpu izīrēšana 

- ieņēmumi par dienesta viesnīcas pakalpojumiem, 

- ieņēmumi par mācību maksu, 

- dažādi ieņēmumi par sniegtajiem pakalpojumiem. 
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Pašu ieņēmumi un ziedojumi  2018.gadā  8,2% 

 

Gads Ieņēmumi no 

viesnīcas 

pakalpojumiem 

Ieņēmumi par 

telpu nomu un 

komunālajiem 

pakalpojumiem 

Mācību 

maksa 

Citi maksas 

pakalpojumi 

Ziedojumi Kopā Procentuāli 

pret kopējiem 

ieņēmumiem 

2013. 31241 24189  31808  11020 5989 104247 5.35% 

2014. 27615 11769  27210 7836 4269 78699 3.10% 

2015. 25128 13993 34951 6020 2988 83080 3.36% 

2016. 23846 18228 71255 2976 2561 118866 4.60% 

2017. 24803 33238 148380 17128 4821 228370 8.20% 

2018. 46548 20851 212081 0 3140 282620 8,20% 

 

Pašu ieņēmumi attiecībā pret dotācijām 2018.gadā 

(dotācijas kopā EUR 3146723, pašu ieņēmumi EUR 282620) 

 

91,8%

8,2%

Dotācijas

Pašu ieņēmumi

 
2018. gadā tika veikti vairāki remontdarbi un jauna mācību aprīkojuma, mācību grāmatu 

iegāde, piemēram: 

- iekštelpu remonts  studentu dienesta viesnīcā Tomsona ielā 39 un mācību galvenajā ēkā 

Tomsona ielā 37.;  

- zobārstniecības aprīkojuma zobārstniecības māsu un zobārsta asistentu apmācībai iegāde, 

t.sk. 3 stomatoloģiskās iekārtas; 

-  aprīkojuma iegāde zobu tehniķu apmācībai – mikromotori, keramikas krāsnis, 

polimerizācijas iekārtas, hidrauliskā prese, gaismošanas kameras, ģipša modeļa frēzēšanas 

iekārta, pneimatiskais āmurs, kompresors u.c.; 

- SIA “BENU Aptieka Latvija” izveidotā Aptiekas modeļa papildināšana un paplašināšana 

farmaceita asistentu apmācībai. 
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11. Rīgas 1.medicīnas koledžas kvalitātes vadība 

 

Koledžā tiek uzturēta studiju kvalitātes novērtēšanas un kontroles sistēma ( Rīgas 1. 

medicīnas koledžas stratēģija 2015.-2020. gadam, 53.-56. lpp. www.rmk1.lv ) ar mērķi 

nodrošināt Rīgas 1. medicīnas koledžas akadēmiskā personāla, infrastruktūras un finanšu 

resursu pienācīgu plānošanu, izvietojumu un uzraudzību. 

Koledžā darbojas iekšējais dokuments “Finanšu risku vadības procesi Rīgas 1. 

medicīnas koledžā” (apstiprināts 27.09.2016. koledžas padomes sēdē, protokols Nr. 5). Ņemot 

vērā izmaiņas koledžas vadības struktūrā 2017. gada beigās, 2018. gadam tika ir izstrādāts 

Rīgas 1. medicīnas koledžas finanšu risku vadības pasākumu plāns, kuram atbilstoši  tika  

veikta pastiprināta uzraudzība un kontrole vairākās šobrīd koledžai aktuālās jomās..  

 

2018. gadā  ārējo valsts institūciju sastādītie akti: 

 

Nr.p.k. Valsts institūcija Dokuments Datums 

1. SIA „Rīgas ūdens” Pārkāpuma akts Nr. 3357/2018-PA 

par apvadlīnijas elektroaizbīdņa 

demontāžu bez saskaņošanas. Pēc 

pārbaudes  apvadlīnijas 

elektroaizbīdnis noplombēts. 

Objekts: Rīgas 1.medicīnas koledža 

Tomsona ielā 37.  

06.02.2018. 

2. Valsts kontrole Akts par pārbaudē konstatēto, 

apsekojot telpas Tomsona ielā 37 un 

Tomsona ielā 39 saskaņā ar SIA 

“Fināls” veiktajiem remontdarbiem 

atbilstoši līgumiem.   

04.04.2018. 

3. Valsts kontrole Akts par koledžas dienesta viesnīcas 

telpu Tomsona ielā 39 izmantošanu 

saskaņā ar inventarizācijas lietu Nr. 

01000242058001-02.  

03.04.2018 

4. Valsts ugunsdzēsības 

un glābšanas dienests 

Rīgas reģiona pārvalde 

 Pārbaudes akts Nr. 22/8-3.8.1/1707 

Mērķis: neplānotā ugunsdrošības 

pārbaude un civilās aizsardzības 

prasību ievērošanas kontrole Rīgas 

1.medicīnas koledžas ēkas telpās un 

teritorijā Tomsona ielā 37. 

21.12.2018. 

5. Valsts ugunsdzēsības 

un glābšanas dienests 

Rīgas reģiona pārvalde 

Pārbaudes akts Nr. 22/8-3.8.1/278 

Mērķis: plānotā ugunsdrošības 

pārbaude un civilās aizsardzības 

prasību ievērošanas kontrole Rīgas 

1.medicīnas koledžas ēkā Tomsona 

ielā 37. 

12.03.2018. 

 

 

Ārējo valsts kontroles iestāžu ieteikumi pēc iespējas tika ievēroti un izpildīti. Kontroles iestāžu 

pieprasītā atbildes informācija tika iesniegta noteiktajos termiņos. 

 

http://www.rmk1.lv/
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12. Komunikācija ar sabiedrību 

 

Sabiedrības informēšanai un izglītošanai koledža katru gadu plāno un īsteno 

publicitātes pasākumu ciklu. Veiksmīgas līdzšinējās komunikācijas ar sabiedrību rezultāts ir 

pilnībā nokomplektētas studentu un audzēkņu grupas, pozitīvs koledžas publiskais tēls 

sabiedrībā, ko apliecina reflektantu, studentu, absolventu un darba devēju aptaujas. 

 

Galvenie publicitātes pasākumi 2018.gadā: 

 Veiksmīgi koledžas prezentācijas pasākumi starptautiskajās izstādēs „Skola -2018” , 

Informācijas dienās koledžā vidusskolēnu pavasara brīvlaikā 14.,15. un 18.,19.,20.  
martā. 

 Apmaksāti informatīvie sižeti par koledžu Latvijas TV 7. kanālā, TV 24, ReTV, 

LNT.  

 Publicētas reklāmas par koledžas izglītības programmām izglītības izdevumā 

“Izstāde”.  

 Ievietota informācija par koledžas izglītības programmām informatīvajos  

izdevumos sadarbībā ar SIA “Latvijas Tālrunis”; portālā  medicine.lv. 

 Sagatavoti un izmantoti reklāmai bukleti, plakāti, planšetes, citi informatīvie materiāli 

elektroniski un papīra formātā par koledžu un tās izglītības programmām (SIA 

“MixMax”, SIA “AlSecco”). 

 Sadarbībā ar SIA “DK Media”sagatavots videosižets (CD) ar studentu intervijām, 

aktuālo informāciju par koledžu, studiju programmām.  

 Informācija par koledžu regulāri tiek aktualizēta koledžas mājas lapā www.rmk1.lv.  

 

Koledžas 2018. gada notikumu hronika fotogrāfijās ir pieejama www.rmk1.lv/galerija. 

 

13. Rīgas 1. medicīnas koledžas plānotā darbība 

2019. gadā 

 
 2019. gadā svarīgākais koledžas administrācijas un kolektīva darbs tiks 

veikts, izpildot 29.11.2019. Ministru kabineta rīkojumu Nr. 643 “Par 

Rīgas 1. medicīnas koledžas reorganizāciju”. Līdz 2019. gada 1. jūlijam 

sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju un Latvijas Universitāti tiks veikta 

virkne pasākumu saskaņā ar Rīgas 1. medicīnas koledžas reorganizācijas 

plānu. Tā ietvaros tiks  sagatavots jauns koledžas nolikums, tiks izveidota 

jauna koledžas padome, mainīsies koledžas struktūra, notiks LU saimnieciskais 

un finanšu audits  utt. Tas viss prasīs ievērojamus laika un enerģijas resursus, 

ievērojot to, ka turpināsies ikdienas mācību process, notiks koledžas  

tradicionālie pasākumi, STEM projekta darba noslēguma etaps, gatavošanās 

jauno studentu uzņemšanai, plānotās saimnieciskās darbības, iepirkumi u.c.  

Paredzams, ka arī 2019. gadā papildu apgrūtinājumu radīs tādas neplānojamas 

darbības un uzdevumi kā informācijas sniegšana, prasīto dokumentu 

sagatavošana valsts kontroles un uzraudzības institūcijām (KNAB, Valsts 

http://www.rmk1.lv/
http://www.rmk1.lv/galerija
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kontrole), kuras turpina 2017. gadā un 2018. gadā aizsāktos ar mācību iestādi 

saistītos procesus.  

 

 2018./2019. akadēmiskajā gadā Rīgas 1.medicīnas koledža turpinās īstenot 

pilna laika klātienes studijas 11 akreditētās izglītības programmās par valsts 

budžeta līdzekļiem, vienlaikus piedāvājot personām konkursa kārtībā tajās 

studēt par maksu. 

 

 Pēc darba devēju pasūtījuma uz līgumu pamata turpināsim strādājošu personu 

apmācību akreditētā izglītības programmā “Farmācija” ar farmaceita asistenta 

kvalifikāciju sadarbībā ar AS „Sentor Farm aptiekas” (Mēness aptieku tīkls), 

SIA „BENU Aptieka Latvija“, SIA „Euroaptieka“ , SIA Latvijas Aptieka“ u.c.  

 

 2019. gadā koledža turpinās realizēt Rīgas 1. medicīnas koledžas stratēģijā 

2015.-2020. gadam plānotos uzdevumus. 

  

 2019. gadā tiks pabeigta darbība koledžai stratēģiski nozīmīgajā ES finansētajā 

projektā „STEM  izglītības programmu infrastruktūras modernizēšana Rīgas 

1.medicīnas koledžā”, kā rezultātā atbilstoši projekta mērķim koledža jau 

ieguvusi modernizētu infrastruktūru un uzlabotu studiju vidi STEM veselības 

aprūpes pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmās 

„Ārstniecība”, „Farmācija” un „Māszinības”, kā arī profesionālās vidējās 

izglītības programmās „Zobārstniecība” un arodizglītības programmās 

„Zobārstniecība” un „Māszinības”. 

 

 Turpināsim darbu uzsāktajos un jaunajos projektos Erasmus+ un Nordplus 

programmās. 

 

 Turpināsim starptautisko sadarbību ar līgumpartneriem  Baltijas valstīs, Čehijā, 

Bulgārijā, Vācijā, Skandināvijas valstīs  pētniecības jomā un pētījumu  

rezultātu prezentēšanā starptautiskās konferencēs  ārstniecībā, farmācijā, 

zobārstniecībā, māszinībās un sociālajā aprūpē; studentu prakses mobilitātēs un 

pedagogu pieredzes apmaiņā  Erasmus+ un Nordplus  programmu ietvaros. 

2019. gadā iesaistīsimies starptautiskā ES finansētā sociālās aprūpes projektā 

kopā ar Vācijas, Somijas un Nīderlandes partneriem (projektu vada -  

Oberstufenzentrum Elbe-Elster STR no Vācijas). 

 

 Koledžas pedagogi, strādājot darba grupās,  2019. gadā pabeigs 2018. gadā 

uzsākto  jauno profesijas standartu izstrādi zobu tehniķiem, zobārsta 

asistentiem, māsas palīgiem, aprūpētājiem.  

 

 Sadarbībā ar LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāti koledžas 

docētāji paaugstinās pedagoģisko kompetenci profesionālās pilnveides 

programmā “Augstskolas didaktika: mūsdienu teorijas un prakse” (160 st.). 

 

 Sadarbībā ar  Latvijas Universitāti, LU Rīgas Medicīnas koledžu un LU 

P.Stradiņa medicīnas koledžu R1MK studenti un docētāji organizēs, piedalīsies 

un vadīs Latvijas Universitātes 100 gadei veltītās 77. starptautiskās zinātniskās 

konferences sekciju “Starpdisciplinārie pētījumi medicīnas koledžās” 

(14.02.2019.).  
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 Lai nodrošinātu mācību iestādes vadības un studiju procesa norises kvalitāti,  

2019. gadā tiks turpinātas direktora pienākumu izpildītājas A.Cēberes vadībā  

2018. gadā  veiktās iestrādnes (darbinieku pienākumu pārdale, aktuālo un 

stratēģisko uzdevumu izvirzīšana, finanšu risku pasākumu apzināšana un plāna 

izstrāde, sadarbība ar studentu pašpārvaldi), radot priekšnoteikumus 

veiksmīgai koledžas darba virzībai gan tās stratēģisko mērķu sasniegšanā, gan 

attīstības plānošanā, kļūstot par Latvijas Universitātes aģentūru.  Veiksmīgi 

notiek mācību process, tiek organizēta iestādes finansiālā un saimnieciskā 

darbība. Tiek ievēroti un izpildīti mācību iestādes plānotie uzdevumi saskaņā 

ar Rīgas 1. medicīnas koledžas stratēģiju 2015.-2020. gadam (www.rmk1.lv). 

Ir novērtēti iespējamie riski un plānota to vadības politika. Koledžā darbojas 

iekšējais dokuments “Finanšu risku vadības procesi Rīgas 1. medicīnas 

koledžā”.    

Uzraudzība un kontrole 2019. gadā tiks turpināta vairākās jomās, akcentējot šādus 

uzdevumus:  

- Kontrolēt koledžas budžeta izmantošanu un efektivitāti. Sekot mērķtiecīgam, 

racionālam finanšu resursu izlietojumam. 

- Palielināt grāmatvedības kontroli par maksas pakalpojumu iekasēšanu. Stingrāk 

regulāri kontrolēt debitoru kārtējos maksājumus. 

- Paaugstināt kontroli par iepirkumiem, detalizēti sekojot līdzi nepieciešamajām 

līguma izmaiņām un to atbilstībai Publiskā iepirkumu likuma 61. panta prasībām. 

- Pastiprinātu uzmanību veltīt studentu dienesta viesnīcas darba organizācijai, telpu 

izmantojumam, ieguldīto valsts līdzekļu racionālam, mērķtiecīgam izmantojumam. 

- Sekot līdzi bibliotēkas mācību grāmatu grāmatvedības uzskaitei saskaņā ar Izglītības 

un zinātnes ministrijas grāmatvedības uzskaites pamatprincipu aprakstam. 

- Stingrāk kontrolēt koledžā un studentu dienesta viesnīcā veikto remontdarbu 

kvalitāti. Rezultāta novērtēšanai pieaicināt sertificētus būvniecības speciālistus. 

- Stingrāk kontrolēt degvielas iegādi un izlietojumu atbilstoši Rīgas 1. medicīnas 

koledžas autotransporta izmantošanas, degvielas uzskaites un norakstīšanas kārtībai. 

- Izveidot un iekšējā rīkojumā apstiprināt 2019. gada iepirkumu plāna izvērtēšanas un 

apstiprināšanas komisiju. 

 

 2019. gadā tiks turpināti  remontdarbi koledžas studentu dienesta viesnīcā. Lai 

uzlabotu studējošo sadzīves apstākļus, tiks labiekārtotas dienesta viesnīcas 

virtuves, tiks iepirkta jauna sadzīves tehnika, jaunas mēbeles. Plānots 

iegādāties jaunas mēbeles koledžas kafejnīcai, lasītavai. Mācību procesa 

modernizēšanai tiks iegādātas jaunākās paaudzes interaktīvās tāfeles, kuru 

lietošanā koledžas docētājus apmācīs no LU pieaicinātie speciālisti.  

Ir noslēgti sadarbības līgumi ar lielākajiem Latvijas grāmatu tirdzniecības 

tīkliem, saskaņā ar kuriem 2019. gadā tiks papildināts koledžas bibliotēkas 

mācību literatūras fonds.  
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