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Izdevums „Publiskais pārskats par Rīgas 1.medicīnas koledžas darbību 2017.gadā” ir 

izveidots saskaņā ar LR Augstskolu likuma 75.panta 2.punkta prasībām un MK 05.05.2010. 

Noteikumiem Nr.413 „Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem”. 

 

Izdevumā ir iekļauti svarīgākie dati par koledžas darbības virzieniem, mērķiem, 

īstenotajām budžeta programmām, studentu un izglītojamo skaitu, sastāvu un sasniegumiem, 

par personālu un valsts budžeta finansējumu un tā izlietojumu.  

 

Izdevumā ir izmantoti dati no Rīgas 1. medicīnas koledžas struktūrvienību pārskatiem 

par 2017. gadu, Rīgas 1. medicīnas koledžas atskaitēm Centrālās statistikas pārvaldei un 

koledžā realizēto studiju programmu pašvērtējuma ziņojumiem. 

 

Atbildīgā par materiāla „Publiskais pārskats par Rīgas 1.medicīnas koledžas darbību 

2017.gadā” sagatavošanu – Agija Pāža, zinātniskā darba koordinatore. 

 

Šajā izdevumā ir apkopota pamatinformācija par koledžas darbību 2017. 

gadā. 



3 
 

 

SATURS 

Nr. 

p.k. 
SATURS Lpp. 

1. Par koledžu. Pamatinformācija. Rīgas 1.medicīnas 

koledžas un koledžas profesionālās vidusskolas 

struktūrvienības darbības mērķi un uzdevumi 

4.-11. 

2. Koledžas pašnovērtējums 12.-20. 

3. Rīgas 1.medicīnas koledžas vadība un struktūra 21.-24. 

4. Gada galvenie pasākumi. Darbības rezultāti saskaņā 

ar mācību iestādes prioritātēm 
25.-45. 
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26.-39. 
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4.7. Starptautiskā sadarbība 41.-44. 

4.8.  Projekti 44.-45. 

5. Bibliotēka 46.-48. 

6. Profesionālie un sociālie partneri 49.-50. 

7. Studijas un studējošie. Absolventi 51.-68. 

8. Profesionālā vidusskola. Izglītojamie. Absolventi 69.-81. 

9. Personāls 82.-84. 

10. Finanšu resursi  85.-88. 

11.  Rīgas 1.medicīnas koledžas kvalitātes vadība 89.-91. 

12. Komunikācija ar sabiedrību 92.-93. 

13. Rīgas 1.medicīnas koledžas plānotie uzdevumi 

2018.gadā 
94.-103. 
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profesionālās vidusskolas struktūrvienības 

darbības mērķi un uzdevumi. 

 

 



5 
 

 

Par koledžu. Pamatinformācija. 

 

2017. gads Rīgas 1. medicīnas koledžai bija nozīmīgs ar  to, ka: 

1) 2017.gads bija koledžas 115. jubilejas gads, kurā notika pasākumu cikls studentiem, 

pedagogiem un darbiniekiem sakarā ar Rīgas 1. medicīnas koledžas 115.gada pasākumu 

plānu. Sadarbībā ar Rīgas Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeju tika apkopoti vēsturiski 

fotomateriāli par koledžu kopš 1902.gada un izveidota fotokolāža „Rīgas 1.medicīnas koledža 

1902.-1917.” 

 

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”. 

 

3) Tika papildināta un uzlabota studiju materiālu tehniskā bāze zobārstniecībā, 

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

instrumenti, mācību grāmatas, IT). 

 

4) Veiksmīgi turpinājās studentu apmaiņa Erasmus+ prakses mobilitātēs (12 studenti 

Lietuvā, 1 Igaunijā) un 5 darbinieku mobilitātēs Erasmus+ programmā. 

 

5) atbilstoši aktuālajām nostādnēm par darba vidē balstītu (DVB) izglītību kā efektīvu 

profesijas iegūšanas formu  koledžā sadarbībā ar darba devējiem tika realizēta strādājošo 

personu apmācība akreditētajā izglītības programmā “Zobārstniecība”ar zobārsta 

asistenta kvalifikāciju  (sadarbībā ar Latvijas zobārstniecības klīnikām); 

 

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 (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 „HESDIA 2016 Health Enviroment 

and Susteinable Development: Interdisciplinary Approach”; LU P.Stradiņa medicīnas 

koledžas starptautiskā zinātniskā konferencē „Veselība. Labsajūta. Prakse”; LU Medicīnas 

fakultātes un Latvijas Māsu asociācijas konferencē „Māszinības: teorija un prakse”; RSU 

Sarkanā Krusta koledžas 5.starptautiskā F.Naitingeila veltītā studentu zinātniskā konference 

u.c. 

 

 8) Ir paveikti ikgadējie plānotie renovācijas un remontdarbi koledžas mācību ēkā 

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

ekspluatāciju un sakārtotu vidi.   
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Rīgas 1.medicīnas koledža (līdz 2005. gadam skola)  ir valsts dibināta Latvijas 

Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esoša profesionālās augstākās izglītības 

iestāde, kas 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 

piedāvā paaugstināt kvalifikāciju 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. 

Rīgas 1.medicīnas koledža ir izglītības iestāde ar 115 gadu darbības pieredzi, un tās 

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

iestādes aizsākumiem. Par koledžas vēsturi informācija ir atrodama 2011.gada u.c. iepriekšējo 

gadu publiskajos pārskatos, kā arī koledžas mājas lapā http://rmk1.lv  

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, un Rīgas 1.medicīnas koledžas nolikumu (MK 08.05. 2007. 

Noteikumi Nr.305). 

 

 

 

 

 

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 2017. 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 ir: 

• 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 Rīgas 1. medicīnas 

koledžā (agrāk skolā) kā pirmās  Latvijā. 
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2017./2018. st. gadā koledžā īstenotās izglītības programmas:  

 

1.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. 

 

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 kopš 

1991. gada,  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”. 
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• 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. 

 

2. Koledžas uzdevumi 2017. gadā 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības 

programmās: 

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

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

medicīnas koledžas nolikums” 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 profesionālajām biedrībām un asociācijām, atbilstoši darba tirgus 

pieprasījumam un balstoties uz jaunākajām medicīnas zinātņu un pedagoģijas atziņām.  

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. 

- Reaalizēt strādājošu personu apmācību akreditētajā programmā 

“Zobārstniecība”ar zobārsta aistenta kvalifikāciju - sadarbībā ar Latvijas 

zobārstniecības klīnikām. 

• 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), Bulgārijā   (Plovdiv Medical University , 

Čehijā (Olomoucas Palacky University)  u.c. augstskolām un koledžām -  

- Farmācijas, Ārstniecības, Māszinību studiju  programmu pedagogu pieredzes un 

studējošo prakses apmaiņa, 

- savstarpēja dalība zinātniskajās konferencēs, ikgadējās projektu nedēļās, kopīgi 

pētījumi, 

- izglītības programmu satura pilnveide un jaunu programmu sagatavošana, 

- 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. Sagatavot Investīciju 

plānu STEM projektā, veicot mācību vides pilnveidei nepieciešamos pasākumus 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 izglītības programmu „Sociālā aprūpe” 32a762031 un 35a76203 ar 

aprūpētāja kvalifikāciju  pārakreditāciju. 

                    

• 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. 

 

• 2017. gadā strādāt ESF projektos –  

- ESF darbības programmas „Izaugsmes un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta 

mērķa „Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci“ projektā 

„Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide“ (Vienošanās Nr. 

8.4.1.0./16/I/001. Sadarbības līgums Nr. 6.-2.3.3/149, 30.1.2017.). Projektā 

iesaistīti audzēkņi no arodizglītības programmas „Zobārsta asistents“.  

- 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 
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nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros" pasākuma 

"Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas 

ietvaros" projektā "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana 

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”. 
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2.  Koledžas pašnovērtējums.  
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Koledžas darbība ilgtermiņā balstās uz 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 

• Zinoši un kompetenti speciālisti ar 

pieredzi darbam  komandā. 

• Koledžas vadības kompetence un 

ilggadīga,  valsts mērogā novērtēta 

vadības 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). 

• Spēja reaģēt uz izmaiņām un mazināt 

riskus. 

• Koledžas atpazīstamība. 

• Pozitīvs ārzemju un Latvijas ekspertu 

vērtējums (resursi, kvalitāte, 

ilgtspēja) par koledžā realizēto 

studiju virzienu „Veselības aprūpe”  

ESF projekta „Augstākās izglītības 

studiju programmu izvērtēšana un 

priekšlikumi kvalitātes 

paaugstināšanai” ietvaros. 

• Studiju virziena „Veselības aprūpe” 

akreditācijas termiņu 16.05.2019., 

pagarināt līdz 31.12.2021. saskaņā ar 

21.06.2018. grozījumiem augstskolu 

likumā. 

 

• 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. 
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Studiju process. Tālākizglītība. 

• Koledžas atpazīstamība. 

• Veiksmīgi tiek īstenotas studiju 

programmas: 

- „Ārstniecība” vecmātes kvalifikācijas 

iegūšanai,  

- „Ārstniecība” ārsta palīga kvalifikācijas 

iegūšanai, 

- „Māszinības” māsas kvalifikācijas 

iegūšanai, 

- „Farmācija” farmaceita asistenta 

kvalifikācijas iegūšanai. 

• Atskaites gadā 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. Atskaites gadā  uzņemšanā 

lielākais pieteikumu konkurss bija 

zobārstniecības profesijās. 

• Atbilstoši aktuālajām nostādnēm par 

darba vidē balstītu (DVB) izglītību kā 

efektīvu profesijas iegūšanas formu  

koledžā sadarbībā ar darba devējiem tiek 

realizēta strādājošu personu apmācība 

akreditētajā izglītības programmā 

“Zobārstniecība”ar zobārsta asistenta 

kvalifikāciju  (sadarbībā ar Latvijas 

zobārstniecības klīnikām); 

• Sadarbībā ar darba devējiem, tuvinot 

studiju procesu farmaceitiskās aprūpes 

darba videi,  tiek realizēta strādājošu 

personu apmācība 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” 

u.c. 

 

• 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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• Nodrošināta laba mācību metodiskā un 

tehniskā  bāze, kas atskaites gadā 

papildināta visās izglītības programmās. 

Atbilstošs studiju medicīniskais 

aprīkojums prakses bāzēs.  

• Studentiem ir pieejama nepieciešamā 

informācija un materiāli pētniecības 

darba veikšanai. Ir mūsdienu 

tehnoloģijām atbilstošs mācību 

aprīkojums un nodrošināta mūsdienīga 

pētniecības bāze. 

• Koledža sadarbojas ar vairāk kā 200 

prakses bāzēm, kas dod iespēju 

izvēlēties labāko, profesijai un prakses 

programmai atbilstošāko. Atskaites gadā 

ir  aktualizējusies sadarbība ar vairākām 

ģimenes ārstu praksēm, sociālās aprūpes 

iestādēm, veselības centriem. 

 Visi studenti ir 100% nodrošināti ar 

prakses vietām, kas bieži kļūst arī par 

studentu 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. 

• Noturīgs pieprasījums pēc koledžas 

absolventiem Latvijas un ārvalstu darba 

tirgū, kas  liecina par viņu starptautisko 

konkurētspēju. 

• Studentu aktīva darbība  pētniecībā  

studiju programmas ietvaros:  pie 

kvalifikācijas darba pētījuma tēmas, 

uzstājoties  zinātniskās konferencēs, 

kopā ar pedagogiem piedaloties  

pētniecības projektos farmācijā, 

ārstniecībā, zobārstniecībā, māszinībās. 

•  Pārdomāts un labi organizēts  I kursu 

adaptācijas process. Labi adaptācijas 

rezultāti. 

• Regulārs absolventu monitorings. 

Nodrošināta atgriezeniskā saikne. 

• Studējošo pašpārvaldes iniciatīva un 

studentu aktīva iesaistīšanās koledžai 

nozīmīgos pasākumos. 

• Studējošo līdzdalība mācību procesa un 

koledžas attīstības jautājumu risināšanā. 

 

 

 

   

• Studējošo aktīvāka iesaistīšanās 

zinātnisko pulciņu darbā visās studiju 

programmās.  
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Akadēmiskais personāls 

• 2017. gadā  akadēmiskā (ievēlētā) 

personāla sastāvs : 30 lektori, 6 docenti. 

• Docētāji regulāri paaugstinājuši 

kvalifikāciju profesionālajos un 

pedagoģiskajos kursos un semināros. 

• Laba koledžas docētāju sadarbība ar 

LLU, LU mācībspēkiem, LU medicīnas 

koledžām (semināri, lekcijas, dalība 

augstskolu un  koledžu starptautiskajās 

zinātniski pētnieciskajās konferencēs 

u.c., konsultācijas studējošo 

kvalifikācijas darbu vadīšanā) u.c. 

augstskolām un medicīnas koledžām. 

Pamatojums veiksmīgai un perspektīvai 

koledžas un LU sadarbībai- 02.06.2014. 

Sadarbības līgums un 19.01.2017. 

Partnerības līgums. 

• ERASMUS+ programmas,  

NORDPLUS projektu un noslēgto 

memorandu ietvaros ir nostiprinājusies 

koledžas pedagogu sadarbība ar ārvalstu 

kolēģiem, notiek studentu apmaiņa 

prakses mobilitātēs. 

• Pozitīvs koledžas docētāju novērtējums 

studentu aptaujās: 

- laba sadarbība ar studentiem zinātniski 

pētnieciskajā darbā studiju programmas 

ietvaros, 

- savstarpēji labvēlīga komunikācija 

studiju procesā un ārpus tā. 

• Maz docētāju ar doktora grādu. 

 

 

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. 

• Koledžā tiek uzturēta pozitīva 

kultūrvide (uzstājas populāri mūziķi, 

aktieri). 

• Studenti iesaistās dažādos pasākumos, 

prezentējot savus radošos sasniegumus 

un talantus  mākslinieciskajā, 

zinātniskajā u.c. jomās. Profesionāli 

augstu novērtēts ir koledžas studentu 

vokālais ansamblis “Sirdstoņi” Ata 

Auzāna vadībā, kas uzstājas gan 

• Jāpiesaista ES finansējums koledžas 

dienesta viesnīcas ēkas 

energoefektivitātes uzlabošanai. 
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koledžas gan darba devēju pasākumos 

(svētkos,  konferencēs, svinīgajos 

oficiālajos pasākumos). 

• Studentiem un docētājiem atskaites 

gadā ir nodrošinātas pietiekamas 

iespējas darbam ar datoru un internetu 

(datorklasē, bibliotēkā, katedrās, 

semināru telpās, atsevišķos mācību 

kabinetos). 

• Visi studenti, kam nepieciešams, tiek 

nodrošināti ar gultas vietām dienesta 

viesnīcā.  

• Ievērojot iepirkuma procedūru, 2017. 

gadā ir veikta ugunsdzēsības ūdensvada 

rekonstrukcija (Tomsona 37); 

ugunsdrošības signalizācijas daļas 

izbūve (Tomsona 37, 39); Studentu 

dienesta viesnīcas iekštelpu un virtuvju 

remonts (Tomsona 39); jumtu daļas un 

iekštelpu remonts, ēkas pamatu 

hidroizolācija (Tomsona 37). 

 

Finanses 

• Garantēts valsts finansējums. 

• Stabila pašu ieņēmumu daļa. 

• Darbojas koplīgums. 

• Vēlama darbinieku veselības 

apdrošināšanas polišu apmaksa. 

Starptautiskie sakari, projekti 

• Laba pieredze starptautisko  sadarbības 

projektu īstenošanā Erasmus+, 

Nordplus programmu ietvaros un 

saskaņā ar noslēgtajiem  memorandiem. 

• Stabila pastāvīgo divpušu sadarbības 

partneru bāze. 

• ESF finansējuma izmantošana 

profesionālās vidējās un arodizglītības 

programmās, t.sk. izglītojamo 

stipendijas. 

• 2016. gadā turpinās docētāju un 

studentu darbība ERASMUS+  

programmas mobilitātēs un sadarbība ar 

Nordplus Higher Educaton   

starptautiskajiem partneriem. 

• Profesionālās vidusskolas programmās 

tiek īstenotas 

ESF darbības programmas: 

-  „Cilvēkresursi un nodarbinātība” 

papildinājuma 1.2.1.1.3. apakšaktivitātē 

„Profesionālās izglītības programmu, 

pamatprasmju un kompetenču apguve 

izglītības un profesionālās karjeras 

turpināšanai”,  

• Komplicēta izsludināto projektu 

pieteikumu un iepirkumu procedūra. 

. 
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- "Izaugsme un nodarbinātība" 

7.2.1.specifiskā atbalsta mērķa 

"Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai 

apmācībās neiesaistītu jauniešu 

nodarbinātību un izglītības ieguvi 

Jauniešu garantijas ietvaros" projektā . 

• Ikgadējā pieredzes apmaiņa (pedagogu 

lekcijas, studentu  prakses), mācību 

programmu satura salīdzināšana un 

aktualizēšana kopā ar sadarbības 

partneriem no Skandināvijas,  Igaunijas, 

Lietuvas Latvijā vienīgajās izglītības 

programmās „Zobārsta asistents”, 

,„Zobu tehniķis”, kā arī izglītības 

programmās “Zobārstniecības māsa”un 

„Farmaceita asistents”. 

• Tiek realizēts 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”. 

 

Mārketinga pasākumi 

• Veselības dienas un karjeras izglītības 

pasākumi  sadarbībā ar Latvijas 

vispārizglītojošām skolām, citām 

Latvijas izglītības iestādēm, darba 

devējiem. 

• Veiksmīgi koledžas prezentācijas 

pasākumi starptautiskajā izstādē „Skola 

2017” , Informācijas dienās koledžā 

(vidusskolēnu brīvdienās). 

• Apmaksāti informatīvie sižeti par 

koledžu Latvijas TV 7. kanālā,  ReTV, 

LNT, TV24. 

• Regulāri tiek publiskota aktuālā 

informācija koledžas mājas lapā. 

• Publicētas reklāmas par koledžas 

izglītības programmām izglītības 

izdevumā “Izstāde”, portālos 

medicīna.lv, firmas.lv u.c. 

• Ievietota informācija par koledžas 

izglītības programmām katalogā 

“Izglītība Latvijā un ārzemēs” ; 

• Arvien pieaugošās mārketinga 

izmaksas. 
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informatīvajos  izdevumos sadarbībā ar 

SIA “Latvijas Tālrunis”; portālā  

medicina.lv,   

• Informatīvi atgriezeniskās saites 

nodrošinājums mārketinga pasākumu 

efektivitātes noteikšanai (reflektantu, 

studentu, absolventu aptaujas u.c.), kas 

reāli ietekmējušas 2017. gadā izvēlēto 

reklāmas mediju izvēli. Efektīvākā 

sadarbība bijusi ar SIA „Ziņu mediji”, 

SIA „Aģentūra 22”, SIA “DK 

Media”,nozaru žurnālu „Materia 

Medica”. 

 

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.  

• Studējošo un viņu ģimeņu nestabilā 

ekonomiskā situācija, kas var 

ietekmēt kontingenta saglabāšanu.  

 

 

Gada apbalvojumi 

 2017. 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 direktores rīkojumu izteiktas rakstiskas 

atzinības, gan stipendiju fonda ietvaros – veicinošas stipendijas. 2017. gadā ar Valsts budžeta 

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. 
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• 2017. gadā ar koledžas direktores rīkojumu,  pamatojoties uz Rīgas 1. medicīnas 

koledžas valsts finansēto stipendiju piešķiršanas komisijas lēmumu, 74 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 direktores rīkojumu ir izteiktas pateicības Māsas, Vecmātes, Farmaceita asistenta, 

Ārsta palīga studiju programmu 34 absolventiem, kuri valsts noslēguma pārbaudījumā 

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

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

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

studentu sabiedriskajā dzīvē un koledžai nozīmīgos pasākumos.  

• Ar direktores rīkojumu ir izteikta pateicība un piešķirta vienreizēja stipendija par 

aktīvu dalību sabiedriskajā dzīvē un veiksmīgi īstenotu mācību procesu 16 

profesionālās vidusskolas audzēkņiem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Rīgas 1.medicīnas koledžas vadība un 

struktūra. 
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Rīgas 1. medicīnas koledžas vadība 

 

Direktore: Dr. Inese Bunga 

Direktora vietniece studiju darbā: Ausma Cēbere; direktora pienākumu izpildītāja no 

2017.gada 18.decembra ( IZM Rīkojums Nr. 12-12e/515) 

Direktora vietniece profesionālās vidējās izglītības darbā: Inita Mieze 

 

Koledžas padome:  

Koledžas padomes priekšsēdētāja ir Ausma Cēbere, koledžas direktora vietniece 

studiju darbā. Koledžas padome 12 personu sastāvā darbojas atbilstoši Rīgas 1. medicīnas 

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

nolikumam. Rīgas 1. medicīnas koledžas padomes sastāvā ir koledžas direktore, direktores 

vietniece studiju darbā, četri pedagogi, kas pārstāv akadēmisko personālu, divi studenti no 

studējošo pašpārvaldes, divi darba devēju organizāciju deleģēti pārstāvji un divi vispārējā 

personāla pārstāvji. 

 

Studējošo pašpārvalde: 

Studējošo pašpārvaldi pārstāv Studentu padome, Studentu dienesta viesnīcas padome, 

kas darbojas saskaņā ar to nolikumiem. 2017./2018. ak.g. Studentu padomes (SP) sastāvā 

darbojās 24 studējošo un izglītojamo pārstāvji, 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) students- 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. 

Kopš 2017.gada Rīgas 1.medicīnas koledžas pārstāve A.Rampāne aktīvi iesaistījusies 

un pārstāv koledžu Latvijas Koledžu asociācijas Studentu padomē (LKA SP). LKA SP 

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

izplata informāciju par koledžas studējošajiem aktuāliem notikumiem, norisēm un 

problēmām; aktīvi pauž studējošo  viedokli un attieksmi, t.sk. publiskajā telpā; organizē 

kultūras, izklaides un izglītojošus pasākumus u.c. 

 

 

 

Rīgas 1.medicīnas koledžas struktūra 2017. gadā 

  

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

iestādes mērķu un uzdevumu realizēšanai. Līdz ar to 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 2017.gadā. 
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Rīgas 1. medicīnas koledžas profesionālās vidusskolas struktūrvienība profesionālās vidējās izglītības programmu 

 un arodizglītības programmu īstenošanai 2017.gadā. 

 

 KOLEDŽAS DIREKTORE 
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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 noteikti 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 monitorings.  

 

• Visās koledžā īstenotajās izglītības programmās sadarbībā ar darba devējiem un 

profesionālajām biedrībām 2017. gadā turpinājās izglītības programmu satura pilnveide un 

aktualizēšana. Kopā ar darba devējiem, profesionālajām asociācijām ir sagatavots un 

apstiprināts STEM projekta modeļu saturs. 

 

• 2017. gadā tika pārakreditētas ar akreditācijas termiņu uz 6 gadiem izglītības programmas 

“Sociālā aprūpe” (32a762031, 35a762031) ar aprūpētāja kvalifikāciju (akreditācijas lapas Nr. 

AP 4222). 

 

4.2. Zinātniski pētnieciskais darbs. Akadēmiskā personāla akadēmiskā un studiju metodiskā 

darbība. 

• Pārskata gadā, Rīgas 1. medicīnas koledžas akadēmiskais personāls un viesdocētāji, katrs 

strādājuši zinātniski pētnieciskajā jomā – gan pie jaunām pētnieciskā darba tēmām, gan 

turpinot un attīstot iepriekšējos gados uzsākto pētniecību sava studiju priekšmeta ietvaros ( arī 

– kopā ar studentiem, arī – publicējot mācību materiālus studentiem un rakstus Latvijas un 

starptautiski atzītos profesionālajos izdevumos). Lielākā daļa akadēmiskā personāla ir veikuši 

studentu kvalifikācijas darbu zinātniskā vadītāja un/vai recenzenta darbu. 

• 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. 

 

Rezultāti:  

Akadēmiskā personāla zinātniskās pētniecības darbs studiju virziena “Veselības aprūpe” ietvaros 

ir saistīts ar studiju programmas mērķiem un docētajiem studiju kursiem. Katrā studiju 

programmā ir izvirzīti zinātniski pētnieciskās darbības perspektīvie virzieni. Kopīgā pētniecības 

tēma studiju virzienā ir “Preventīvais darbs”.    Katrs docētājs strādā zinātniskās pētniecības 

jomā pie savas pētniecības darba tēmas, katru gadu izvēloties jaunu pētījuma jautājumu vai 

turpinot  attīstīt iepriekšējos gados uzsākto pētniecību sava studiju priekšmeta ietvaros (arī kopā 

ar studentiem). Pētījumu rezultāti tiek  prezentēti gan zinātniskajās konferencēs koledžā, gan 

citos zinātniskos pasākumos, t.sk. konferencēs, starptautiskajās nedēļās u.c. Latvijā un ārzemēs. 

Labākie darbi tiek publicēti kā pabeigts pētījums vai tēzes,  kā arī izvirzīti prezentēšanai citu 

augstskolu un koledžu konferencēs. 

 

Pedagogi pētniecības jomā bieži strādā kopā ar studentiem, izvēloties aktuālas pētījumu tēmas 

sadarbībā ar darba devējiem.  Piemēram, „Izdegšanas sindroms NMPD Rīgas reģionālā centrā” 

(J.Jankovskis, I.Mačuļska), „Veģetatīvā distonija, ārstēšanas iespējas ģimenes ārstu praksē ” 

(S.Jorēna, I.Miķele), „ Arteriālā hipertensija, tāsbiežākie cēloņi un sarežģījumi NMP dienesta 
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etapā” (J.Kurkovs, G.Lipska), „Māsas un pacienta ar šizofrēniju sadarbība”(O.Pupkova, 

E.Bakša-Zveja), „Pēcdzemdību aprūpes modeļu izvērtējums Latvijā un Norvēģijā” 

(I.Medvedeva, G.Freimane), „Sadarbība ar pacientu pretsāpju līdzekļu lietošanā” (S.Otvare, 

V.Gūtmane), „Halala un Košera aktualitāte farmācijā” (M.Vēvere, R.Kidika). 

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. 

Akadēmiskā personāla cita nozīmīga akadēmiskā un studiju metodiskā darbība 2017. gadā:    

• Lielākā daļa akadēmiskā personāla ir veikuši studentu kvalifikācijas darbu zinātniskā vadītāja 

un/vai recenzenta darbu. 

• 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. 

 

 

Studentu kvalifikācijas darbos un pedagogu veiktajos pētījumos tiek akcentēts profilakses 

virziens, kas ir koledžas pētniecības darba pamattēma. 2017.gdā, piemēram, izpētīts un veikts darbs 

pie šādām ar profilaksi saistītām tēmām: 

Ārsta palīga studiju programmā –   

„Biežākie riska faktori arodsaslimšanām NMPD darbā” (K.Danielis, I.Ulme, I.Robiņa), „Jauniešu 

zināšanas par HIV problēmām” (D.Ievīte, J.Jermacāne, V.Bunne), „Dzemdes kakla vēžaetioloģija, 

profilakses iespējas” (B.Zakare, I.Miķele) 

Vecmātes studiju programmā –   

„Starpenes plīsumi un profilakse” )M.Brenča, I.Miķele), „Grūtniecības un dzemdību riski sievietēm 

pēc 40 gadiem” (I.Radivilova, D.Kuzmina, L.Tomkoviča).  

Māsas studiju programmā –   

„Riska grupas pacientu vakcinācija pret ērču encefalītu” (V.Lukjančuka, D.Bērtiņa), „Osteoporozes 

profilakse” (A.Novakova, D.Bērtiņa). 

Farmaceita asistenta studiju programmā –   

„D vitamīna trūkums iedzīvotājiem Latvijā” (J.Kudelko, L.Kukule), „Imunitāti ietekmējošie faktori 

un preperāti pediatrijā” (A.S.Tīruma, L.Kulule), „Hroma nozīme cilvēka organismā un izmantošana 

farmācijā” (U.Tomiča, R.Kidika). 
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• Visās studiju programmās ir īpaši izdalīti studiju kursi un pētījumu tēmas, kas tiek piedāvāti 

apgūšanai citu Latvijas AII programmu studējošajiem, kā arī ārvalstu sadarbības koledžu 

studentiem. 

 

• Arī koledžas profesionālās vidusskolas struktūrvienības pedagogi 2017. 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 . Izglītības metodiķis prof. A. Vidžis 2017. gadā noorganizēja  

ikgadējo Zobu tehniķu  zinātnisko konferenci zobu tehniķa izglītības programmas   

audzēkņiem un pedagogiem. Zobārstniecības māsas izglītības programmas pedagogi uzsāka 

apjomīga metodiskā materiāla izstrādi „Rokasgrāmata Zobārstniecības māsas izglītības 

programmas audzēkņiem un pedagogiem”.  
 

• Saskaņā ar 2016. gada 9. augusta  Ministru kabineta 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" koledža 2017. gadā turpina darbību STEM  projektā “Izglītības 

programmu infrastruktūras modernizēšana Rīgas 1.medicīnas koledžā”. 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. 

Līdz ar infrastruktūras modernizēšanu projekta rezultātā paplašināsies arī pētniecības iespējas visās 

STEM studiu programmās. 

Koledžas  studentu/absolventu  prezentācijas 2017.gadā: 

 
Koledžas studentu/ absolventu pētījumu prezentācijas 2017. gadā:  

 

Angļu valodā: 

06.04.2017. LU P.Stradiņa medicīnas koledžas starptautiskajā zinātniskajā konferencē “Veselība. 

Labsajūta. Prakse” ar prezentāciju “Karminatīvie līdzekļi farmaceitiskajā aprūpē”  uzstājās 

farmaceita asistents – koledžas absolvents Artūrs Praškilēvics un ar prezentāciju “Dzīvnieku 

izcelsmes indes farmācijā” – 2. kursa  farmaceita asistente Ksenija Stefanova.  

 

18.05.2017. RSU Sarkanā Krusta koledžas 5.starptautiskā F.Naitingeilai veltītajā studentu 

zinātniskajā konferencē stenda referātā tika prezentēts Māsas izglītības programmas absolventu 

Madaras Dreimanes un Kristīnes Loginas pētījums “Tetovēšanas un permanentās kosmētikas ietekme 

uz cilvēka veselību” (zin. vadītāja I.Miķele). 

 

Latviešu valodā: 

2017. gadā tika sagatavotas pētījumu prezentācijas Latvijas Farmaceitu biedrības 2017. gada 

konferencei, ar kurām LFB konferencē 2018. gada 9. janvārī uzstājās koledžas absolvente, farmaceita 

asistente Sandra Eglīte un 2. kursa farmaceita asistente Ksenija Stefanova: 

- Sandra Eglīte, Ruta Kidika “Zemestauku izmantošanas iespējas medicīnā”, 

- Ksenija Stefanova, Inga sūna, Ruta Kidika “Dzīvnieku izcelsmes indes farmācijā”. 
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    Studentu pētnieciskā darbība un tās rezultāti galvenokārt atspoguļojas viņu kvalifikācijas    

darbos. Turpinājumā pievienoti koledžā studējošo 2016../2017. ak. gada kvalifikācijas darbu temati, 

autori, darbu vadītāji un recenzenti. 

 

Studiju programma Farmācija (41725)  ar farmaceita asistenta kvalifikāciju 

III kursa absolventu kvalifikācijas darba temati, zinātniskie vadītāji un recenzenti 

2016./2017.st.g. 

 

Studiju 

programma 
Studējošais 

Kvalifikācijas darba 

temats 
Gads 

Zinātniskais 

vadītājs 
Recenzents 

Farmācija  (41725) 

ar farmaceita 

asistenta  

kvalifikāciju 

Aizupe 

Lelde 

Astmas līdzekļi 

pediatrijā 
2017 Velga Bunne Imants Lācis 

Farmācija  (41725) 

ar farmaceita 

asistenta  

kvalifikāciju 

Azarkina 

Irina 

Pārtikas produktus 

aizvietojošs uzturs 

farmaceitiskajā aprūpē 

2017 Velga Bunne Ruta Kidika 

Farmācija  (41725) 

ar farmaceita 

asistenta  

kvalifikāciju 

Bagrina 

Oksana 

Nesteroīdo 

pretiekaisuma līdzekļu 

īpatnības 

2017 Velga Bunne Velga Gūtmane 

Farmācija  (41725) 

ar farmaceita 

asistenta  

kvalifikāciju 

Baļicka 

Viktorija 

Neirozes pacientu 

farmaceitiskā aprūpe 
2017 

Ligita 

Kukule 
Ruta Kidika 

Farmācija  (41725) 

ar farmaceita 

asistenta  

kvalifikāciju 

Bērziņa 

Jana 

Nomierinošie līdzekļi 

pediatrijā un 

farmaceitiskajā aprūpē 

2017 
Ligita 

Kukule 
Imants Lācis 

Farmācija  (41725) 

ar farmaceita 

asistenta  

kvalifikāciju 

Braima 

Oļesja 

Matu izkrišanas 

problēma un 

risināšanas iespējas 

2017 Ruta Kidika V.Gūtmane 

Farmācija  (41725) 

ar farmaceita 

asistenta  

kvalifikāciju 

Briede 

Linda 

Kontracepcijas līdzekļi 

aptiekā 
2017 

Ilona 

Lagūna 
Ligita Kukule 

Farmācija  (41725) 

ar farmaceita 

asistenta  

kvalifikāciju 

Ilmane 

Sabīne 

Menstruālās sāpes un 

ārstniecības līdzekļi to 

mazināšanai 

2017 
Ligita 

Kukule 
V.Gūtmane 

Farmācija  (41725) 

ar farmaceita 

asistenta  

kvalifikāciju 

Kovtanyuk 

Natālija 

Herceptina 

izmantošana krūts vēža 

ārstēšanā 

2017 Ruta Kidika V.Gūtmane 

Farmācija  (41725) 

ar farmaceita 

asistenta  

kvalifikāciju 

Limanovsk

a Laura 

Jaunākās tendences 

kārpu lokālajā terapijā 
2017 Velga Bunne Ilona Lagūna 
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Farmācija  (41725) 

ar farmaceita 

asistenta  

kvalifikāciju 

Meškauska 

Vita 

Nereģistrētās zāles 

Latvija 
2017 

Andrejs 

Kanapuhins 
Ligita Kukule 

Farmācija  (41725) 

ar farmaceita 

asistenta  

kvalifikāciju 

Miglava 

Agnese 

Ziežu pamatmasas un  

papildkomponenti 
2017 

Velga 

Gūtmane 
Ligita Kukule 

Farmācija  (41725) 

ar farmaceita 

asistenta  

kvalifikāciju 

Mirzajanov

a Jeļena 

Miecvielu saturošie 

ārstniecības augi 

farmaceitiskajā aprūpē 

2017 
Velga 

Gūtmane 
Ligita Kukule 

Farmācija  (41725) 

ar farmaceita 

asistenta  

kvalifikāciju 

Otvare 

Solvita 

Sadarbība ar pacientu 

pretsāpju līdzekļu  

lietošanā 

2017 
Velga 

Gūtmane 
Ruta Kidika 

Farmācija  (41725) 

ar farmaceita 

asistenta  

kvalifikāciju 

Pugačova 

Viktorija 

Varikozo vēnu 

farmaceitiskā aprūpe 
2017 Velga Bunne Ruta Kidika 

Farmācija  (41725) 

ar farmaceita 

asistenta  

kvalifikāciju 

Strazdiņa- 

Gļeba Zane 

Stoma un stomu 

kopšanas līdzekļi 
2017 Velga Bunne Ilona Lagūna 

Farmācija  (41725) 

ar farmaceita 

asistenta  

kvalifikāciju 

Voiciša 

Dita 

Bioloģiski aktīvās 

vielas kaņepju dzimtas 

augos 

2017 
Velga 

Gūtmane 
Ligita Kukule 

Farmācija  (41725) 

ar farmaceita 

asistenta  

kvalifikāciju 

Voite Iveta 

Farmaceitiskā aprūpe 

uroloģisko saslimšanu 

gadījumos 

2017 Ruta Kidika V.Gūtmane 

Farmācija  (41725) 

ar farmaceita 

asistenta  

kvalifikāciju 

Bajāre 

Dana 

Funkcionālā uztura 

papildterapija 
2017 

Ligita 

Kukule 
Ruta Kidika 

Farmācija  (41725) 

ar farmaceita 

asistenta  

kvalifikāciju 

Bartuseviča 

Signe 

Neiroloģiskie (B 

grupas) vitamīni 

farmaceitiskajā aprūpē 

2017 
Ligita 

Kukule 
Velga Bunne 

Farmācija  (41725) 

ar farmaceita 

asistenta  

kvalifikāciju 

Eglīte 

Sandra 

Zemestauku 

izmantošanas iespējas 

medicīnā 

2017 Ruta Kidika V.Gūtmane 

Farmācija  (41725) 

ar farmaceita 

asistenta  

kvalifikāciju 

Geidāne 

Sintija 

Latvijā pieejamie 

sieviešu neauglības 

ārstēšanas zāļu līdzekļi 

2017 Ruta Kidika Ligita Kukule 

Farmācija  (41725) 

ar farmaceita 

asistenta  

Kvāla 

Katrīna 

Saules aizsarglīdzekļi 

farmaceitiskajā aprūpē 
2017 Velga Bunne Ruta Kidika 
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kvalifikāciju 

Farmācija  (41725) 

ar farmaceita 

asistenta  

kvalifikāciju 

Lavruhina 

Santa 

Marija 

Farmaceitiskā aprūpe 

aknu iekaisumu 

gadījumā 

2017 Velga Bunne Ligita Kukule 

Farmācija  (41725) 

ar farmaceita 

asistenta  

kvalifikāciju 

Lēruma 

Ilze 

Atmiņu uzlabojošie 

bezrecepšu 

medikamenti un uztura 

bagātināji 

2017 
Ligita 

Kukule 
Velga Bunne 

Farmācija  (41725) 

ar farmaceita 

asistenta  

kvalifikāciju 

Mežale 

Laima 

Ērču izraisīto 

saslimšanu 

farmaceitiskā aprūpe 

2017 
Ligita 

Kukule 
Velga Bunne 

Farmācija  (41725) 

ar farmaceita 

asistenta  

kvalifikāciju 

Ozola Inga 
Smēķēšanas atmešana- 

farmaeitiskā aprūpe 
2017 Ineta Robiņa V.Gūtmane 

Farmācija  (41725) 

ar farmaceita 

asistenta  

kvalifikāciju 

Pikaļova 

Jekaterina 

Sportisku cilvēku 

farmaceitiskā aprūpe 
2017 Ruta Kidika Ligita Kukule 

Farmācija  (41725) 

ar farmaceita 

asistenta  

kvalifikāciju 

Pokulāne 

Valērija 

Modificētās darbības 

zāļu formu 

izmantošana 

2017 Ruta Kidika Ligita Kukule 

Farmācija  (41725) 

ar farmaceita 

asistenta  

kvalifikāciju 

Šahova 

Ksenija 

Somatotropā hormona 

preparātu izmantošana 
2017 Ruta Kidika Ligita Kukule 

Farmācija  (41725) 

ar farmaceita 

asistenta  

kvalifikāciju 

Šķipare 

Sabīne 

Antikoagulantu 

lietotāju farmaceitiskā 

aprūpe 

2017 
Ligita 

Kukule 
V.Gūtmane 

Farmācija  (41725) 

ar farmaceita 

asistenta  

kvalifikāciju 

Tīruma 

Aira 

Sindija 

Imunitāti ietekmējošie 

faktori un preparāti 

pediatrijā 

2017 
Ligita 

Kukule 
Imants Lācis 

Farmācija  (41725) 

ar farmaceita 

asistenta  

kvalifikāciju 

Tomiča 

Una 

Hroma nozīme cilvēka 

organismā un 

izmantošana farmācijā 

2017 Ruta Kidika Velga Bunne 

Farmācija  (41725) 

ar farmaceita 

asistenta  

kvalifikāciju 

Zambare 

Dina 

Podagras slimnieku 

farmaceitiskā aprūpe 
2017 

Ligita 

Kukule 
Ruta Kidika 

Farmācija  (41725) 

ar farmaceita 

asistenta  

kvalifikāciju 

Zunde 

Gerda 

Psoriāze 

farmaceitiskajā aprūpē 
2017 

Velga 

Gūtmane 
Ligita Kukule 
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Farmācija  (41725) 

ar farmaceita 

asistenta  

kvalifikāciju 

Barvide 

Inga 

Aptiekā pieejamie 

skuju preparāti. 
2017 

Ligita 

Kukule 
Velga Bunne 

Farmācija  (41725) 

ar farmaceita 

asistenta  

kvalifikāciju 

Nataļja 

Biteniece  

Aknu darbības 

ietekmējošie 

ārstniecisko augu 

līdzekļi farmaceitiskajā 

aprūpē 

2017 Velga Bunne Ruta Kidika 

Farmācija  (41725) 

ar farmaceita 

asistenta  

kvalifikāciju 

Blaubārde 

Selga 

Bronhiālās astmas 

pacientu farmaceitiskā 

aprūpe 

2017 
Ligita 

Kukule 
Velga Bunne 

Farmācija  (41725) 

ar farmaceita 

asistenta  

kvalifikāciju 

Dīriņa 

Signe 

Homeopātisko 

medikamentu 

izmantošana gripas 

ārstēšanā 

2017 
Ieva 

Bekmane 
Ligita Kukule 

Farmācija  (41725) 

ar farmaceita 

asistenta  

kvalifikāciju 

Gerte 

Silvija 

Farmaceitiskā aprūpe 

dzelzs deficīta 

anēmijas gadījumā 

2017 
Ligita 

Kukule 
Velga Bunne 

Farmācija  (41725) 

ar farmaceita 

asistenta  

kvalifikāciju 

Jakovele 

Linda 

Hemoroīdālo vēnu 

iekaisuma 

farmaceitiskā aprūpe 

2017 Velga Bunne Ruta Kidika 

Farmācija  (41725) 

ar farmaceita 

asistenta  

kvalifikāciju 

Koļesņika 

Jūlija 

E vitamīns 

farmaceitiskā aprūpē 
2017 Ruta Kidika Ineta Robiņa 

Farmācija  (41725) 

ar farmaceita 

asistenta  

kvalifikāciju 

Koponāne 

Jeļena 

Aptiekas darbinieku 

stress un izdegšanas 

sindroms 

2017 
Ligita 

Kukule 
Ineta Robiņa 

Farmācija  (41725) 

ar farmaceita 

asistenta  

kvalifikāciju 

Merkulova 

Vita 

Prostaglandīna F2α 

preparātu izmantošana 

glaukomas ar normālu 

intraokulāro spiedienu 

ārstēšanā 

2017 
Velga 

Gūtmane 
Ligita Kukule 

Farmācija  (41725) 

ar farmaceita 

asistenta  

kvalifikāciju 

Mihailova 

Ilze 

Medikamentu un 

alkohola mijiedarbības 

efekti farmaceitiskajā 

aprūpē 

2017 Ineta Robiņa Ruta Kidika 

Farmācija  (41725) 

ar farmaceita 

asistenta  

kvalifikāciju 

Rīta Tija 

Divšķautņu asinszāles 

Hypericum perforatum 

L. preparāti un to 

lietošanas īpatnības 

2017 
Ligita 

Kukule 
Velga Bunne 

Farmācija  (41725) 

ar farmaceita 

asistenta  

kvalifikāciju 

Sokolova 

Gaļina 

Pacientu farmaceitiskā 

aprūpe ūdens bakteriālā 

piesārņojuma izraisīto 

saslimšanu gadījumā 

2017 Velga Bunne Ineta Robiņa 
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Farmācija  (41725) 

ar farmaceita 

asistenta  

kvalifikāciju 

Sproģe 

Baiba 

Farmaceitiskā aprūpe 

liekā svara gadījumā 
2017 Ineta Robiņa Ligita Kukule 

Farmācija  (41725) 

ar farmaceita 

asistenta  

kvalifikāciju 

 Strēle 

Madara 

Psihotropie 

medikamenti bezmiega 

ārstēšanā, to aprite 

aptiekā 

2017 
Ligita 

Kukule 
Ruta Kidika 

Farmācija  (41725) 

ar farmaceita 

asistenta  

kvalifikāciju 

Vēvere 

Marina 

Halala un košera 

aktualitāte farmācijā 
2017 Ruta Kidika Ineta Robiņa 

 

 
 

 

Studiju programma Ārstniecība  (41721)  ar ārsta palīga  kvalifikāciju 

III kursa absolventu kvalifikācijas darba temati, zinātniskie vadītāji un recenzenti 

2016./2017.st.g. 

Studiju 

programma 

Vārds, 

uzvārds 

Kvalifikācijas darba 

temats Gads 

Darba 

vadītājs Recenzents 

Ārstniecība 

(41721) ar ārsta 

palīga kvalifikāciju 

Danielis 

Kristians Ulme 

Inguta 

Biežākie riska faktori 

arodsaslimšanām 

NMPD darbā. 2017 Ineta Robiņa Ivars Lukša 

Ārstniecība 

(41721) ar ārsta 

palīga kvalifikāciju 

Ievīte Dina                

Jermacāne 

Jana 

Jauniešu zināšanas par 

HIV problēmām. 2017 Velga Bunne 

Gaļina 

Lipska 

Ārstniecība 

(41721) ar ārsta 

palīga kvalifikāciju Inapša Laura 

Komandas darbs 

,Neatliekamās 

medicīniskās 

palīdzības dienestā, kā 

ķēdes posms uz 

kvalitatīvu un 

savlaicīgu 

neatliekamo palīdzību. 2017 

Gaļina 

Lipska 

Aigars 

Kišuro 

Ārstniecība 

(41721) ar ārsta 

palīga kvalifikāciju 

Jevgenijs 

Jankovskis 

Izdegšanas sindroms 

NMPD Rīgas 

reģionālā centrā 2017 

Ināra 

Mačuļska 

Aigars 

Kišuro 

Ārstniecība 

(41721) ar ārsta 

palīga kvalifikāciju Jozēna Sandija                

Veģetatīvā distonija, 

ārstēšanas iespējas 

ģimenes ārstu praksē. 2017 Inta Miķele 

Aigars 

Kišuro 

Ārstniecība 

(41721) ar ārsta 

palīga kvalifikāciju 

Komarova 

Ruslana 

Bronhiālās astmas 

pacientu zināšanas un 

apmierinātība ar ārsta 

palīga izglītojošu 

darbu  2017 

Ritvars 

Ziedonis Ivars Lukša 

Ārstniecība 

(41721) ar ārsta 

palīga kvalifikāciju Kurkovs Jurijs 

Arteriālā hipertensija, 

tās biežākie cēloņi un 

sarežgījumi 

neatliekamās 2017 

Gaļina 

Lipska 

Aigars 

Kišuro 
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medicīniskās 

palīdzības dienesta 

etapā.  

Ārstniecība 

(41721) ar ārsta 

palīga kvalifikāciju Meija Līga 

Smiltsērkšķi un to 

preparāti ārsta palīga 

praksē.  2017 Velga Bunne 

Gaļina 

Lipska 

Ārstniecība 

(41721) ar ārsta 

palīga kvalifikāciju 

Miķelsons 

Edgars 

Klīnisko un 

radioloģisko 

izmeklējumu 

precizitāte akūta 

apendicīta 

diagnostikā.  2017 

Raivis 

Gailums Ivars Lukša 

Ārstniecība 

(41721) ar ārsta 

palīga kvalifikāciju 

Norvaiša 

Diāna 

Aptaukošanās 

problēmas un kā no 

tām izvairīties 25 – 35 

gadu vecumā.  2017 

Ritvars 

Ziedonis Ivars Lukša 

Ārstniecība 

(41721) ar ārsta 

palīga kvalifikāciju 

Sudmals 

Nauris  Kokins 

Ivans 

Suicīdāla pacienta 

veselības aprūpe NMP 

etapā 2017 Inta Miķele 

Gaļina 

Lipska 

Ārstniecība 

(41721) ar ārsta 

palīga kvalifikāciju Zakare Baiba 

Dzemdes kakla vēža 

etioloģija, profilakses 

iespējas.  2017 Inta Miķele Ivars Lukša 

Ārstniecība 

(41721) ar ārsta 

palīga kvalifikāciju 

Dreimane 

Signe 

Laicīga bronhiālās 

astmas atklāšana 

bērnu vecumā un 

potenciālo riska 

faktoru atpazīšana. 2017 Juris Firsts Ivars Lukša 

Ārstniecība 

(41721) ar ārsta 

palīga kvalifikāciju 

Granateka 

Lauma 

Karavīru biežākās 

veselības problēmas 

militāro mācību laikā 2017 Ineta Robiņa 

Aigars 

Kišuro 

Ārstniecība 

(41721) ar ārsta 

palīga kvalifikāciju Irbe Jolanta 

Periodonta slimību 

diagnostika un 

ārstēšanas metodes.  2017 

Kristīne 

Kvedere 

Gaļina 

Lipska 

Ārstniecība 

(41721) ar ārsta 

palīga kvalifikāciju 

Kļepeca Olga 

Prohorovs 

Aleksandrs 

Rekomendētā terapija 

priekškambaru 

mirdzēšanai ar jaunās 

paaudzes 

antikoagulantiem 2017 

Ritvars 

Ziedonis 

Imants 

Lācis 

Ārstniecība 

(41721) ar ārsta 

palīga kvalifikāciju 

Lasmane 

Loreta 

Kardiopulmonālās 

reanimācijas 

pielietojums 

Neatliekamās 

medicīniskās 

palīdzības dienestā 

Zemgales  reģionālajā 

centrā no 2014.-2017. 

gadam 2017 

Jānis 

Kolbergs 

Gaļina 

Lipska 

Ārstniecība 

(41721) ar ārsta 

palīga kvalifikāciju Lauva Indra 

Plaušu artērijas 

trombembolijas 

incidences 

salīdzinājums 2017 

Jānis 

Kolbergs 

Gaļina 

Lipska 
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Madonas slimnīcā un 

neatliekamās 

medicīniskās 

palīdzības dienestā no 

2014. līdz 2016. 

gadam 

Ārstniecība 

(41721) ar ārsta 

palīga kvalifikāciju 

Lavrentjeva 

Jana 

Papildus pievadītā 

skābekļa 

koncentrācijas 

kontrole 

jaundzimušajiem. 2017 

Amanda 

Smildzere 

Gaļina 

Lipska 

Ārstniecība 

(41721) ar ārsta 

palīga kvalifikāciju 

Zunda Inta 

Zīberte Laura 

Izolētu ekstremitāšu 

garo kaulu lūzumu 

aprūpe prehospitālā 

periodā 2017 

Svetlana 

Ozerska 

Aigars 

Kišuro 

Ārstniecība 

(41721) ar ārsta 

palīga kvalifikāciju Vanaga Sandra 

Atopiskie procesi 

agrīnā bērnu vecumā. 2017 Juris Firsts 

Aigars 

Kišuro 

Ārstniecība 

(41721) ar ārsta 

palīga kvalifikāciju Pustenko Ilze 

Somatoforma 

veģetatīva distonija, 

ārstēšana 

pirmshospitālā etapā.  2017 

Ināra 

Mačuļska 

Aigars 

Kišuro 

Ārstniecība 

(41721) ar ārsta 

palīga kvalifikāciju 

Mule Anete  

Rasa Aivija 

NMP ārsta palīga 

veiksmīga 

komunikācija un tās 

ietekmējošie faktori.  2017 

Ināra 

Mačuļska 

Aigars 

Kišuro 

Ārstniecība 

(41721) ar ārsta 

palīga kvalifikāciju Miglāne Elīne 

Terminālās nieru 

mazspējas pacienti 

NMPD praksē 2016. 

gadā.  2017 

Ritvars 

Ziedonis 

Gaļina 

Lipska 

 

 

 

Studiju programma Ārstniecība  (41721)  ar vecmātes  kvalifikāciju 

III kursa absolventu kvalifikācijas darba temati, zinātniskie vadītāji un recenzenti 

2016./2017.st.g. 

 

Studiju 

programma 

Vārds, 

uzvārds 

Kvalifikācijas darba 

temats Gads 

Darba 

vadītājs Recenzents 

Ārstniecība 

(41721) ar 

vecmātes 

kvalifikāciju Elīna Kalniņa 

Lāzerterapijas 

izmantošana slodzes 

urīna nesaturēšanas 

ārstēšanā 2017 Inta Miķele Ineta Robiņa 

Ārstniecība 

(41721) ar 

vecmātes 

kvalifikāciju 

Renāte 

Biščuha 

Nefarmakoloģisko 

līdzekļu izmantošana 

dzemdību sāpju 

mazināšanā 2017 Ineta Robiņa 

Rita 

Romanovska 
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Ārstniecība 

(41721) ar 

vecmātes 

kvalifikāciju Vikija Šmite 

Biežākie akūtas un 

plānveida 

ķeizargrieziena 

operācijas iemesli 2017 

Agnese 

Stūrmane 

Gunta 

Freimane 

Ārstniecība 

(41721) ar 

vecmātes 

kvalifikāciju 

Sintija 

Šneidere 

Vecāku viedoklis par 

zīdaiņu vakcināciju 2017 Inta Miķele Ilze Ansule 

Ārstniecība 

(41721) ar 

vecmātes 

kvalifikāciju 

Šaškina Vlada 

Obertasa 

Marina 

Neauglības cēloņi 

mūsdienās 2017 

Agnese 

Stūrmane 

Gunta 

Freimane 

Ārstniecība 

(41721) ar 

vecmātes 

kvalifikāciju 

Ance Rozīte - 

Kalniņa 

Pirmsdzemdību un 

pēcdzemdību 

veselības aprūpes 

salīdzinājums Somijā 

un Latvijā 2017 Ineta Robiņa 

Vija 

Bathena 

Ārstniecība 

(41721) ar 

vecmātes 

kvalifikāciju 

Viktorija 

Vogina 

Laktācijas īpatnības 

sievietēm pēc krūšu 

augmentācijas 2017 Ineta Robiņa Ilze Ansule 

Ārstniecība 

(41721) ar 

vecmātes 

kvalifikāciju Guna Kārkliņa 

Menstruālais cikls un 

svara zudums 

jaunietēm pubertātē 2017 

Sigita 

Bukolovska Inta Miķele 

Ārstniecība 

(41721) ar 

vecmātes 

kvalifikāciju Ilona Pavlova 

Psihisko traucējumu 

ietekme uz dzemdību 

darbību 2017 Ilze Ansule Inta Miķele 

Ārstniecība 

(41721) ar 

vecmātes 

kvalifikāciju 

Kristīne 

Matule 

Biežākie veselības 

traucējumi bērniem, 

kuri piedzimuši ar 

ķeizargrieziena 

operācijas palīdzību 2017 Ilze Ansule Ineta Robiņa 

Ārstniecība 

(41721) ar 

vecmātes 

kvalifikāciju 

Sabīne 

Zamberga 

Policistisko olnīcu 

sindroms sievietēm 

reproduktīvajā 

vecumā 2017 

Sigita 

Bukolovska 

Rita 

Romanovska 

Ārstniecība 

(41721) ar 

vecmātes 

kvalifikāciju 

Renāte 

Znotiņa 

Agnese 

Meļņika 

Krūts zīdīšanas un 

mātes piena  

aizvietotāju uztura 

salīdzinājums 2017 Ineta Robiņa Ilze Ansule 

Ārstniecība 

(41721) ar 

vecmātes 

kvalifikāciju 

Alīna 

Zavadska 

Mātes ēšanas 

paradumu ietekme uz 

bērnu laktācijas 

periodā 2017 Ilze Ansule 

Rita 

Romanovska 

Ārstniecība 

(41721) ar 

vecmātes 

kvalifikāciju 

Solvita Mežote 

- Bērziņa 

Placenta - pirms un 

pēc dzemdībām 2017 Ilze Ansule Ineta Robiņa 
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Ārstniecība 

(41721) ar 

vecmātes 

kvalifikāciju Liona Gurecka 

Agrīno grūtniecību 

riska faktori un sekas 2017 

Jānis 

Pavlovskis Inta Miķele 

 

 

 

Studiju programma Māszinības  (41723)  ar māsas  kvalifikāciju 

III kursa absolventu kvalifikācijas darba temati, zinātniskie vadītāji un recenzenti 

2016./2017.st.g 

 

Studiju 

programma 

Vārds, 

uzvārds 

Kvalifikācijas darba 

temats Gads 

Darba 

vadītājs Recenzents 

Māszinības (41723)  

ar māsas 

kvalifikāciju 

Avdoņina-

Sazončika 

Anna  

Vecāku un māsas 

sadarbība 

jaundzimušo aprūpē 2017 

 Evija Bakša 

-Zveja  Elita Apine 

Māszinības (41723)  

ar māsas 

kvalifikāciju Damroze Agita 

Krūts vēža pacientu 

aprūpe agrīnajā 

pēcoperācijas periodā 2017 

 Evija Bakša 

-Zveja Lidija Losa 

Māszinības (41723)  

ar māsas 

kvalifikāciju Herbsta Laura 

Kolonostomas 

pacientu aprūpe 2017 Inta Miķele  Lidija Losa 

Māszinības (41723)  

ar māsas 

kvalifikāciju 

Langrāte 

Agate  

Veselības aprūpe 

pacientiem ar autismu 2017 

 Inese 

Indrāne  Inta Miķele 

Māszinības (41723)  

ar māsas 

kvalifikāciju Lazdāne Dana 

Sabiedrības 

informētība pirmās 

palīdzības sniegšanā 2017  Inta Miķele 

Daiga 

Bērtiņa 

Māszinības (41723)  

ar māsas 

kvalifikāciju Krūskopa Ieva 

Vecāku zināšanas par 

bērnu no 1-3 gadu 

vecumam traumatisma 

cēloņiem 2017  Elita Apine 

Sendija 

Špacs-Daģe 

Māszinības (41723)  

ar māsas 

kvalifikāciju Pišinska Arina 

Pacientu līdzestība 

arteriālās hipertensijas 

ārstēšanas režīmā 2017 Inta Miķele Elita Apine 

Māszinības (41723)  

ar māsas 

kvalifikāciju 

Poluņina 

Aleksandrija  

Vecāku izpratne par 

bērna nakts enurēzes 

cēloņiem un 

ārstēšanas iespējām 2017 Elita Apine 

Ineta 

Robiņa 

Māszinības (41723)  

ar māsas 

kvalifikāciju 

Pozņakova 

Viktorija 

Māsas loma 

pašaprūpes 

veicināšanā pēc gūžas 

kaula kakliņa lūzuma 2017 

 Evija Bakša 

-Zveja 

Sendija 

Špacs-Daģe 

Māszinības (41723)  

ar māsas 

kvalifikāciju 

Prokofjeva 

Valentīna 

Sieviešu informētība 

par aprūpi pirms un 

pēc ķeizargrieziena 

operācijas 2017 

 Evija Bakša 

-Zveja 

Maira 

Vīksna 
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Māszinības (41723)  

ar māsas 

kvalifikāciju Pudāne Anita  

Miega pārmaiņas 

stacionāra pacientiem 2017 

Maira 

Vīksna 

Evija Bakša 

Zveja 

Māszinības (41723)  

ar māsas 

kvalifikāciju 

Strioga 

Madara 

Pacientu aprūpe pēc 

ceļa locītavas 

endoprotezēšanas 

operācijas 2017 

 Maira 

Vīksna Inta Miķele 

Māszinības (41723)  

ar māsas 

kvalifikāciju Zīle Sandija 

Pacientu izpratne par 

antibiotiku lietošanu 2017 Lidija Losa 

Evija Bakša 

Zveja 

Māszinības (41723)  

ar māsas 

kvalifikāciju 

Apalupa Ieva 

Katrīna  

Reitterapijas ietekme 

uz cilvēka organismu 2017 

Andra 

Meirēna 

Maira 

Vīksna 

Māszinības (41723)  

ar māsas 

kvalifikāciju Alupa Sanita 

Sirds mazspējas 

pacientu veselības 

aprūpe 2017  Inta Miķele  Lidija Losa 

Māszinības (41723)  

ar māsas 

kvalifikāciju Brauča Zane 

Izdegšanas sindroms 

māsu darbā 2017  Lidija Losa  Inta Miķele 

Māszinības (41723)  

ar māsas 

kvalifikāciju 

Āboliņa Juta                

Āboliņa Laura 

Sabiedrības viedoklis 

par eitanāziju un tās 

legalizāciju Latvijā 2017  Inta Miķele 

 Inese 

Indrāne 

Māszinības (41723)  

ar māsas 

kvalifikāciju Līvmane Alīsa  

Emocionāli traucējumi 

pēcdzemdību periodā 2017 

 Evija Bakša 

-Zveja 

 Maira 

Vīksna 

Māszinības (41723)  

ar māsas 

kvalifikāciju Ločmelis Jānis 

Juridiskā atbildības 

māsas darbā 2017  Ineta Robiņa Inta Miķele 

Māszinības (41723)  

ar māsas 

kvalifikāciju Logina Grieta 

Sabiedrības zināšanas 

par pirmo palīdzību 

apdegumu gadījumā 2017 

 Sanita 

Krankale 

 Evija 

Bakša Zveja 

Māszinības (41723)  

ar māsas 

kvalifikāciju Pupkova Olga 

Māsas un pacientu ar 

šizofrēniju sadarbība 2017 

 Evija Bakša 

-Zveja 

 Inese 

Indrāne 

Māszinības (41723)  

ar māsas 

kvalifikāciju 

Revunova 

Tatjana 

Pacienta apmācība 

pirms plazmaferēzes 

procedūras. 2017 

Sendija 

Špacs - Daģe 

 Tamāra 

Kļaveniece 

Māszinības (41723)  

ar māsas 

kvalifikāciju Savina Jeļena  

Iedzīvotāju 

informētības par 

kontracepciju 2017 

 Evija Bakša 

Zveja 

Sendija 

Špacs-Daģe 

Māszinības (41723)  

ar māsas 

kvalifikāciju 

Sirsniņa Daina     

Skoboļeva 

Elīna 

Infekciju kontrole 

septiskajā ķirurģijā 2017 

 Maira 

Vīksna 

 Inese 

Indrāne 

Māszinības (41723)  

ar māsas 

kvalifikāciju Šatoba Anna 

Pacienta aprūpe 

enterālās barošanas 

nodrošināšanā 

intensīvās terapijas 

nodaļā 2017 

 Daiga 

Bērtiņa  Lidija Losa 

Māszinības (41723)  

ar māsas 

kvalifikāciju 

Blezūra 

Liesma 

Pacienta ar trūci 

veselības aprūpe 

perioperatīvā periodā. 2017  Inta Miķele 

 Maira 

Vīksna 
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Māszinības (41723)  

ar māsas 

kvalifikāciju 

Aleksandrs 

Garins  

Vīrushepatīta pacientu 

aprūpe sniedzot 

neatliekamo palīdzību 

un uzņemot klīnikā. 2017 

 Aleksejs 

Višņakovs 

Sendija 

Špacs-Daģe 

 

 

 

 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, 2017. 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 2017. gadā veica vairākus pētījumus par profilakses jautājumiem. Pētījumu tēmas 

minētas 4.2.punktā. 

 

4.4. Studentu un audzēkņu pašpārvalde 

• 2017.gadā Rīgas 1.medicīnas koledžā darbojās šādas studējošo un izglītojamo 

pašpārvaldes struktūras: 

- Studentu padome; 

- Studentu dienesta viesnīcas padome; 

- Skolas padome. 

Rīgas 1.medicīnas koledžas padomes sastāvā studējošos pārstāvēja divi studenti. 

 

    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. 

  

         Galvenās studentu un audzēkņu aktivitātes 2017.gadā: 

    2017. gadā  studenti piedalījās Donoru dienā, ko koledža ik gadu rīko sadarbībā ar Valsts 

Asinsdonoru centru, kopā ar pedagogiem piedalījās Sporta dienā, veltītā Rīgas 1. medicīnas koledžas 

115 gadu jubilejai, prezentēja Koledžu izstādē „Skola 2017”, piedalījās un uzstājās starptautiskās 

zinātniskajās konferencēs, darbojās vokālajā ansamblī “Sirdstoņi” (vadītājs Atis Auzāns), veiksmīgi 
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startēja Latvijas Koledžu asociācijas rīkotajā Starpkoledžu boulinga turnīrā, kur IIC kursa studente 

Jekaterina Krjukova ieguva 2.vietu meiteņu konkurencē un komandas līdzjutējas – 1.vietu. Studenti 

piedalījās Erasmu+ prakses mobilitātes projektos, vadīja pasākumus, demonstrēja savus 

mākslinieciskos talantus Valsts svētku pasākumā, Ziemassvētku pasākumā, vokālais ansamblis 

“Sirdstoņi” ir uzstājies ne tikai koledžā, bet tika uzaicināts un guvis atzinību arī pie profesionālajiem 

un sociālajiem partneriem.  

 

Visnozīmīgākie studentu panākumi: 06.04.2017. Daugavpils medicīnas koledžas 2.starptautiskajā 

meistarības konkursā II.D komanda ieguva 2.vietu.  

16.05.2017. RSU SK medicīnas koledžas starpteutiskajā Veselības aprūpes jomas studentu 

Olimpiādē studentu komanda „Validus” ieguva 1.vietu. 

 

Ieskats studentu aktivitātēs: www.rmk1.lv/galerijas  . 

 

   

4.5. Profesionālā orientācija un karjeras izglītība: 

• Dalība starptautiskajā izstādē „Skola 2017”; 

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

• 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). 

 

Rezultāts: Veiksmīgi nokomplektētas jauno audzēkņu un studentu grupas visās specialitātēs. 

Visās studiju programmās 2017. gadā veidojās reflektantu pieteikumu konkurss uz 

budžeta vietām. Augstākais konkursa koeficents bija zobu tehniķa, māsas un farmaceita 

asistenta 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: 

- izglītības programmu pilnveidē, 

- tālākizglītībā, 

- profesionālās un pedagoģiskās pieredzes apmaiņā, 

- vieslekcijās koledžas studentiem un pedagogiem, 

- Erasmus + , Nordplus programmās, 

- pētniecībā (farmācijā) u.c. 

    Ar LU, LLU mācībspēkiem sadarbojamies koledžas docētāju kompetences paaugstināšanā  

(lekcijas, semināri, dalība konferencēs), pētniecības pieredzes apgūšanā. Ar kolēģiem no citām 

medicīnas koledžām strādājam kopīgās darba grupās, pilnveidojot izglītības programmas, profesiju 

standartus, izstrādājot CPKE dokumentāciju u.c. 

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

koledžu, t.sk. ārvalstu, zinātniskajās konferencēs. 

http://www.rmk1.lv/galerijas
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Studējošie pētniecībā regulāri  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 Stratēģiskajā 

plānā ir iekļāvusi inovāciju zobu tehnoloģijā – 3D iekārtas CAD CAM sistēmā iegādi, kuru 

perspektīvā paredzēts izmantot    koledžas Zobu tehniķa izglītības programmā, kas ir vienīgā Latvijā. 

Tā kā ar šo iekārtu strādā  topošie zobārsti, sejas žokļu ķirurgi un ortodonti, kuri tiek apmācīti 

Latvijas Universitātē un Rīgas Stradiņa universitātē, sadarbosimies gan šīs iekārtas apgūšanā, gan 

kopīgā izmantošanā.  

Koledžas studējošiem ir iespēja apgūt studiju programmu moduļus vai studiju priekšmetus citās 

Latvijas medicīnas koledžās, piemēram, Daugavpils medicīnas koledžā, ko nodrošina līdzīgais 

studiju saturs un organizācija studiju programmās “Ārstniecība” un “Māszinības” (pamatojums: 

02.12.2011. Vienošanās protokols  par sadarbību studiju un pētniecības jomā), kā arī radniecīgās 

ārvalstu izglītības programmās (Erasmus+, Nordplus Nordejordemodern). Arī ārzemju studenti katru 

gadu praktizējas  Rīgas 1. medicīnas koledžā.   

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 Slovēnija 
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pharmacy, cosmetics 

and health care 

15. Nordic Midwives Association 16. Utena College Lietuva 

 

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, 

4) Lektoru apmaiņa radniecīgajās studiju progranmmās, veicinot koledžas studiju programmu 

internacionalizāciju un starptautisko atpazīstamību.  

2017. gadā galvenās aktivitātes studiju programmu satura salīdzināšanā un pilnveidē,  un iespēju 

jaunu studiju programmu moduļu izveidē un apgūšanā notika: 

Zobārstniecības izglītības programmās – ar Aarhus School of Dentistry, Aarhus University 

(Denmark), Utena College/University of Applied Sciences (Lithuania). 

Māszinību studiju programmā – ar Kaunas University of Applied Sciences (Lithuania). 

Ārstniecības studiju programmā – Klaipeda State University of Applied Science, 

ārsta palīgiem - ar Klaipeda University of Applied Sciences (Lithuania), 

vecmātēm – ar Kaunas University of Applied Sciences (Lithuania). 

Farmācijas studiju programmā - ar Pharmacon, Danish College of Pharmacy Practice (Denmark). 

 

• Erasmus+ programmas partneri 2017. gadā:  

Klaipēdas koledža, Tallinas Veselības aprūpes koledža, Utenas koledža. 

• Zobārstniecības izglītības programmās nozīmīga tikšanās ar Aarhus augstskolas un Kauņas 

koledžas partneriem, kā arī vieslekcijas notika 31.01.2017. – 03.02.2017. (Mitzie Abilgaard, 

Anette Svanholm (Dānija), Vytaute Giedraitiene, Daiva Maciuliene, Rasa Tamuliene (Lietuva).  

• Māszinību un aprūpes izglītības programmās  

nozīmīga tikšanās 17.03.2017. notika ar  Oberstufenzentrum Elbe-Elster STR (Vācija) 

starptautisko koordinatoru  Klausu Kureku un studentu prakšu vadītāju Andrea Koppen, kad tika 

pārrunātas starptautiska projekta sociālajā aprūpē iespējas sadarbībā ar 5 ārzemju partneriem.  

 

 

 

 

2017.gadā Rīgas 1. medicīnas koledža turpināja  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. 
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Informācija par Rīgas 1. medicīnas koledžas 

starptautiskajiem sakariem 2016./2017.akadēmiskajā gadā 

 

 

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

 

Valsts Augstskola/ koledža Studējošo skaits 

Igaunija Tallinn Health Care College 1 (Erasmus+) 

Lietuva Utena College/University of 

Applied Sciences 

 

Klaipeda State College/ 

Klaipeda State University 

 

5 (Erasmus+) 

 

 

 

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 

 

 

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,  

Zobārstniecība 

 

 

Farmācija, 

Zobārstniecība, 

3 

 

 

 

 

4 
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Klaipeda State College/ Klaipeda 

State University 

 

Ārstniecība, 

Māszinības 

 

Māszinības, 

Ārstniecība, 

Zobārstniecība  

 

 

 

 

2 

Dānija 

 

Aarhus University Zobārstniecība 1 

Ķīna Ķīnas (Pekinas) koledžu 

apmeklējums, pieredzes apmaiņa 

Latvijas Koledžu asociācijas 

delegācijas sastāvā saskaņā ar 

Harbinas pašvaldības oficiālu 

ielūgumu 

Māszinības, Sociālā 

aprūpe 

1 

 

 

4.8. Projekti 

 

2017. gadā Rīgas 1. medicīnas koledžā notika darbs šādos ES finansētos projektos 

 

Nr.p.k. Projekts Rezultāts 

1. ESF darbības programmas "Izaugsme un 

nodarbinātība" 8.4.1. specifiskā atbalsta 

mērķa "Pilnveidot nodarbināto personu 

profesionālo kompetenci” projekta 

“Nodarbināto personu profesionālās 

kompetences pilnveide” (Vienošanās Nr. 

8.4.1.0/16/I/001. Sadarbības līgums Nr. 

6.-2.3.3/149, 30.11.2017. ) 

Projektā  iesaistīti audzēkņi no 

arodizglītības programmas „Zobārsta 

asistents”. 

    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 no 2015. gada tiek realizēts 

arodizglītības programmā „Zobārsta 

asistents” . 

3. ERASMUS + projekts „Studentu un 

personāla mobilitāte“ 

         Skat. ziņas Tabulā                                        

“Informācija par Rīgas 1. medicīnas 

koledžas starptautiskajiem sakariem 

2016./2017. akadēmiskajā gadā” 
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4. NORDPLUS programmas „Nord Plus 

Nordejordemodern – Midwife of the 

North” projekts (dalībvalstis: Dānija, 

Igaunija, Somija, Islande, Latvija, 

Lietuva, Norvēģija, Zviedrija, Faroe 

salas, Grenlande, Ālandu salas). 

 

Koledžas vecmātes specialitātes 

pedagogu un studentu darbība projektā 

notiek pastāvīgi. Kopš 2017. Gada- 

koordinējošā valsts – Somija (Arkadas 

universitāte). 

 

5. STEM  izglītības programmu 

infrastruktūras modernizēšana Rīgas 

1.medicīnas koledžā. 

(Vienošanās par projekta īstenošanu 

numurs: 8.1.4.0/17/I/003) 

 

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” 

 

 

Piedalās: 

Sendija Špacs – Daģe – autors –  

koordinators 

Solvita Rudoviča – autors 

Ilze Vāciete – autors 

Gunta Gumbina – autors 

DML nosaukums – “Aprūpe klientiem ar 

funkcionāliem traucējumiem.  Klienta 

drošība un vide. Tehniskie palīglīdzekļi 

 un to pielietojums klienta aprūpē un  

dzīves kvalitātes uzlabošanā” 

 

” 

 

 

Koledžai ir laba sadarbības pieredze ar nozarē radniecīgām ārvalstu mācību iestādēm saskaņā ar 

divpusējiem līgumiem un sadarbības memorandiem zobārstniecības, ārstniecības, farmācijas, 

māszinību  izglītības programmās.  

2017.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.   
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                           5.  Bibliotēka.  
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              Pārskats par Rīgas 1.medicīnas koledžas bibliotēkas darbu 2017. 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 mērķis: Veidot bibliotēku kā specializētu medicīnas izziņas materiālu krātuvi un 

vispusīgu kultūras, izglītības  un komunikāciju  centru koledžā. Turpināt attīstīt bibliotēkas 

infrastruktūru, izmantojot jaunāko tehnoloģiju iespējas.  

 

Bibliotēkas darbība 2017. gadā: 

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

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) printē un kopē mācību materiālus, 

5) rīko jaunāko medicīnas un citu izdevumu izstādes, 

6) sadarbojas ar pasniedzējiem, organizējot mācību nodarbības bibliotēkā, izmantojot 

interneta materiālus, videoprogrammas. 

7) piedalās koledžas zinātnisko konferenču sagatavošanā, 

8) sniedz konsultācijas un palīdz orientēties internetā pieejamajos medicīnas nozares 

meklētājos, ceļvežos, kopkatalogos, medicīnas datubāzēs, t.sk. EBSCO datu bāzē, 

9) aktualizē bibliotēkas esošo datu bāzi un regulāri sniedz informāciju par jauniem 

dažāda veida un tematisko jomu elektroniskajiem resursiem, 

10) 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, 

11) 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. 
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    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 krājumu kopskaits 2017.gada beigās: 18815, 

t.sk. grāmatas 18668, 

seriālizdevumi 96, 

kartogrāfiskie materiāli 6, 

nepublicēti dokumenti 45. 

 

Bibliotēkas fonda aktīvo lietotāju skaits 2017. gadā: 1130 

Fizisko apmeklējumu kopskaits: 7840. 

 

Lasītāju skaita dinamika: 

Bibliotēkas lasītāju skaitam ar katru gadu ir tendence pieaugt vidēji par 5-7%. 

  

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

datorizētas. Bibliotēkā strādā ar ātrgaitas internetu. Ir nodrošināta mācībām un pētniecībai 

nepieciešamo materiālu izprintēšana un kopēšana. 

 

Koledžas 2. stāvā ir iekārtota semināru telpa, kas tiek izmantota studiju un pētniecības 

aktivitātēm, semināru darbam un kuru var izmantot arī bibliotēkas lasītāji. Telpas tehniskais 

aprīkojums tiek izmantots dažādu semināru un starptautisku darba grupu sanāksmju norisei. 

 

Katru gadu, arī 2017. gadā,  bibliotēka organizē izstādes pedagogiem un studentiem, kur 

sniedz informāciju par aktuāliem studiju un pētniecības darba materiāliem, mācību grāmatām un 

jaunāko izziņas literatūru. Bibliotēka gatavo arī tematiskus stendus, kas veltīti valsts nozīmes 

svētkiem un kuros pedagogi un studenti var iegūt informāciju un iepazīties ar mazāk zināmu, retu 

izziņas literatūru, fotodokumentiem. 
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6. Profesionālie un sociālie partneri. 
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Galvenie sadarbības partneri 2017.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 

 

Prakses vietas 2017. gadā: 

Nodrošinot studentu un audzēkņu kvalitatīvu apmācību vienpadsmit izglītības programmās, 

Rīgas 1.medicīnas koledža 2017.gadā sadarbojās ar vairāk nekā 200 prakšu bāzēm, kuru lielākā daļa 

ir potenciālie darba devēji. Galvenās no tām: 

 

1. VSIA „Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” 

2. SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, klīnika “Gaiļezers”, 

“Latvijas Onkoloģijas centrs” 

3. AS „Latvijas Jūras medicīnas centrs” 

4. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests 

5. VSIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” 

6. Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas 2.slimnīca” 

7. Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas 1.slimnīca” 

8. VSIA „Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca” 

9. Latvijas reģionālās un pilsētu slimnīcas 

10. SIA „Rīgas Dzemdību nams” 

11. VSAC „Rīga” filiāle „Ezerkrasti”, filiāle „Pļavnieki”, u.c. 

12. AS „Grindeks”, zāļu ražošanas uzņēmums 

13. Lielākās Rīgas rajona un Latvijas ambulances, doktorāti, ģimenes ārstu prakses 

14. Lielākās Rīgas un citu Latvijas pilsētu zobārstniecības klīnikas, zobārstniecības 

laboratorijas 

15. AS „Sentor Farm aptiekas” (Mēness aptieku tīkls), 

16. SIA „Euroaptieka” 

17. SIA „BENU Aptieka Latvija”, 

18. SIA „A aptiekas”, SIA „Latvijas aptieka”, u.c. 

 

2017. gadā aktualizēti un atjaunoti  jauni sadarbības līgumi studentu praksēm: ar vairākām 

ģimenes ārstu praksēm visā Latvijā, VSAC filiālēm, veselības centriem. 

 

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. 
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7. Studijas un studējošie. Absolventi. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2016./2017. un 2017./2018.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. 

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

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

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

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

KOPĀ: 454 399 393 298 324 

 

2014.gadā tika saņemti iesniegumi no 33  reflektantiem ar iepriekšēju izglītību un praktisko pieredzi studijām vēlākā posmā par fizisko vai 

juridisko personu finanšu līdzekļiem. 

http://www.rmk1.lv/


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

        
Nr

.p.

k. 

Studiju programma 
Imatrikulēto 

studentu skaits 

2013.g. 

% no 

plānotā 

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 

1. Ārstniecība 

(41721) ar  

ārsta palīga 

kvalifikāciju 

64 100% 60 100% 63 100% 48 100% 45 100% 

2. Ārstniecība 

(41721)ar  

Vecmātes 

kvalifikāciju 

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

3. Māszinības 

(41723) ar  

māsas 

kvalifikāciju 

34 100% 30 100% 72 100% 78 100% 124 100% 

4. Farmācija 

(41725) ar  

farmaceita 

asistenta 

kvalifikāciju 

37 100% 35 100% 76 100% 64 100% 53 100% 

KOPĀ: 
169 100% 155 100% 249 100% 224 100% 248 100% 

 

 

Par juridisko vai fizisko personu finanšu līdzekļiem imatrikulēti: 

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

Ārstniecība 

(41721) ar 

ārsta palīga 

kvalifikāciju

  

39 6    

Ārstniecība 2     



54 
 

(41721) ar 

vecmātes 

kvalifikāciju

  

Māszinības 

(41723) ar 

māsas 

kvalifikāciju 

11 7    

Farmācija 

(41725) ar 

farmaceita 

asistenta 

kvalifikāciju

  

8 14 15 87 73 
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Rīgas 1.medicīnas koledža 

Imatrikulēto studējošo dinamika 2013.g.-2017.g. ( par valsts budžeta finansētiem līdzekļiem) 
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2013./2014.st.g. 2014./2015.st.g. 2015./2016.st.g. 2016./2017.st.g.
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Valsts noslēguma pārbaudījumu rezultātu dinamika

studiju programmā Ārstniecība (41721) ar ārsta palīga kvalifikāciju
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2013./2014.st.g. 2014./2015.st.g. 2015./2016.st.g. 2016./2017.st.g.
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Valsts noslēguma pārbaudījumu rezultātu dinamika 

studiju programmā Ārstniecība (41721) ar vecmātes kvalifikāciju
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2013./2014.st.g. 2014./2015.st.g. 2015./2016.st.g. 2016./2017.st.g.
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Valsts noslēguma pārbaudījumu rezultātu dinamika

studiju programmā Māszinības (41723) ar māsas kvalifikāciju
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Studējošo skaits, eksmatrikulēto skaits un eksmatrikulācijas iemesli 

2017.gadā 
 

 

 

Studējošo skaits uz 01.01.2018.  -  641 ( tai skaitā  132 studējošie, kuri studē par juridisko vai fizisko personu finanšu līdzekļiem) 

 

Eksmatrikulēto skaits -  135 

 

Eksmatrikulācijas iemesli:  

61 – nav izpildītas studiju programmas prasības          

20 - ģimenes apstākļu dēļ (sociāli iemesli) 

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

 

 

 

7.1.Absolventu skaits un nodarbinātība 

Absolventu skaits (par valsts budžeta finansētiem līdzekļiem) 
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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* 50 

KOPĀ: 103 128 110 111 129 

 

*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. 



Informācija par absolventu nodarbinātību  

( uz 01.08.2017.) 
Studiju programma Ārstniecība (41721) ar ārsta palīga kvalifikāciju 

 2014./2015.st.g. 

65 absolventi 

2015./2016.st.g. 

38 absolventi 

2016./2017.st.g. 

29 absolventi 

Strādā NMPD 26 19 17 

Strādā ambulatorajā 

dienestā, traumpunktā, 

uzņemšanas nodaļā 

u.c. 

28 8 7 

Strādā medicīnā 3 1  

Turpina studijas 5 5 3 

Bērna kopšanas 

atvaļinājumā 
2 

2 
1 

Ārzemēs  1 2  

Nav informācijas    

Cita joma  1 1 

 

Studiju programma Ārstniecība (41721) ar vecmātes  kvalifikāciju 

 2014./2015.st.g. 

31 absolventi 

2015./2016.st.g. 

16 absolventi 

2016./2017.st.g. 

18 absolventi 

Strādā specialitātē 14 10 7 

Strādā medicīnā 6 2 1 

Turpina studijas 5 3 6 

Bērna kopšanas 

atvaļinājumā 
2 

 
2 

Atrodas ārzemēs 1   

Nav informācijas 1   

Cita joma 2 1 2 

 

Studiju programma Māszinības (41723) ar māsas kvalifikāciju 

 2014./2015.st.g. 

27 absolventi 

2015./2016.st.g. 

21 absolventi 

2016./2017.st.g. 

29 absolventi 

Strādā specialitātē 16 15 25 

Strādā medicīnā 3 1 1 

Turpina studijas 3 3 3 

Bērna kopšanas 

atvaļinājumā 
2 

1 
 

Atrodas ārzemēs 2 1  

Cita joma 1   

Nav informācijas    

 

Studiju programma Farmācija (41725) ar farmaceita asistenta kvalifikāciju 

 2014./2015.st.g. 

34 absolventi 

2015./2016.st.g. 

39 absolventi 

2016./2017.st.g. 

50 absolventi 

Strādā specialitātē 26 29 39 

Turpina studijas un 

strādā specialitātē 
6 

5 
8 

Bērna kopšanas 

atvaļinājumā 
2 

5 
3 

Atrodas ārzemēs    

Nav informācijas    
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8. Profesionālā vidusskola. Izglītojamie. 

Absolventi. 
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Izglītojamo kustība 01.01.2017.- 01.01.2018. 

 

Izglītojamo skaits uz 01.01.2017. – 518 

t.sk. uzņemto izglītojamo skaits 1. kursā – 451 

Izlaidums – 401 

Atskaitīto izglītojamo skaits (kopā) – 106 

 

t.sk. 

Slimības dēļ 3 

Nav vai nepietiekams mācību sasniegumu 

vērtējums 

- 

Par izglītības iestādes neapmeklēšanu 50 

Dzīves vietas maiņas dēļ 3 

Ģimenes apstākļu dēļ 23 

Citi iemesli 27 

 

Izglītojamo skaits uz 01.01.2018. – 507 
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Audzēkņu uzņemšana pa izglītības programmām uz 1. septembri 
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Audzēkņu kopējais skaits pa izglītības programmām uz 1. oktobri 

 

 

 

 



73 
 

 

Profesionālās kvalifikācijas eksāmena rezultātu dinamika 

izglītības programmā Zobārstniecība ar zobu tehniķa kvalifikāciju 
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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 
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Centralizētā profesionālās kvalifikācijas eksāmena rezultātu dinamika 

izglītības programmā Māszinības ar māsas palīga (pēc vidusskolas) kvalifikāciju 
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Centralizētā profesionālās kvalifikācijas eksāmena rezultātu dinamika 

izglītības programmā Māszinības ar māsas palīga (pēc pamatskolas) 

kvalifikāciju 
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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 2017. gadā saglabājas pozitīva 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 

programmā

Absolventu nodrošinājums ar darba vietām 2017. gadā 

Specialitāte Absolventu skaits Nodrošinājums ar darba 

vietām 

Zobu tehniķis 22 86.4% 

Zobārstniecības māsa 18 100% 

Zobārsta asistents 96 90% 

Māsas palīgs (pēc vidusskolas) 88 86.4% 

Māsas palīgs (pēc pamatskolas) 54 96.3% 

Aprūpētājs (pēc vidusskolas) 81 93.8% 

Aprūpētājs (pēc pamatskolas) 42 83.3% 
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9. Personāls. 
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Koledžas personāls uz  31.12.2017. 

Pavisam kopā: amata likmju skaits – 50,5  

Pavisam kopā: faktiskais vidējais darbinieku un citu nodarbināto skaits-  142, t.sk. 

vispārējais personāls - 43 darbinieki 

  

2017. gadā Rīgas 1. medicīnas koledžā nodarbinātais akadēmiskais (vēlētais) personāls un 

viesdocētāji: 

Nr.p.k. Amats Skaits 

1. Docents 6 

2. Lektors 30 

3. Viesdocents 2 

4. Vieslektors 71 

 Kopā: 109 

Studiju virzienā iesaistītā koledžas akadēmiskā (vēlētā) personāla un viesdocētāju 

kvalifikācija atbilst ārējos normatīvajos dokumentos noteiktajām studiju programmu 

īstenošanas prasībām.  

Akadēmiskais personāls (vēlētais) – 36 docētāji, t.sk.  

Docenti

; 6

Lektori; 

33

Docenti

Lektori

 

 

Akadēmiskā personāla (vēlētā) izglītība 

 

Ar 

doktora 
grādu 

un 

doktor…

Ar 

maģistra 
grādu; 

36

Ar doktora
grādu un
doktoranti

Ar maģistra
grādu
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Profesionālās vidusskolas personāls uz 31.12.2017. 

Pavisam kopā: amata likmju skaits –18 ( administrācija - 3,5 , darbinieki – 14,5) 

Pavisam kopā: faktiskais vidējais darbinieku un citu nodarbināto skaits-  91, t.sk. 

vispārējais personāls -15 darbinieki 

pedagoģiskais personāls -76 darbinieki 
 

Kopējais strādājošo sadalījums pa dzimuma grupām 

Sievietes - 75 

Vīrieši – 16 

 
   

Pedagoģiskā personāla izglītība 

Augstākā profesionālā – 68 

Vidējā profesionālā un pedagoģiskā izglītība – 8 
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               10. Finanšu resursi. 
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Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums augstākajā izglītībā 2017.gadā 

 

  

Finansiālie rādītāji Iepriekšējā gadā 

Pārskata gada 

  Apstipr.likumā Fakt.izpilde 

       (fakt.izp.)     

1. Fin.resursi izdev.segšanai     1329256 1489844 1575651 

            

1.1. Dotācija     1221899 1348473 1348473 

             

1.2. 

Maksas pakalp. un citi pašu 

ieņēmumi     80511 95986 183237 

            

1.3. Ārvalstu finanšu palīdzība     22196 33469 33469 

            

1.4. ERASMUS un ESF projekti     2089 7095 5651 

            

1.5. Ziedojumi un dāvinājumi     2561  4821 4821 

            

2. Izdevumi (kopā)     1320500 1493342 1479738 

            

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā)     1301427 1471103 1456156 

            

2.1.1. Kārtējie izdevumi     1237006 1381257 1379174 

            

2.1.2. Procentu izdevumi          

            

2.1.3. Subsīdijas, dotācijas un soc.pabalsti     64421 89846 76982 

            

2.1.4. 

Kārtējais maks.Eiropas Kopienas 

budžetā un strarpt.sadarbība          

            

2.1.5. Uzturēšanas izdevumi transferti          

            

2.2. Izdevumi kapitālieguldījumiem     19073 22239 21981 
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Rīgas 1.medicīnas koledžas 2017.g. budžeta izpilde ieņēmumu daļā bija EUR 2555794 

un izdevumu daļā EUR 3017926. 

 

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 

2012. 832135 876411 65236 184007  1056 1958845 

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 

 

2017.gada ieņēmumu sadalījums pēc finansēšanas avotiem EUR  

(budžets kopā 3017926 EUR) 

 

 

 

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  2017.gadā 

 

Gads Ieņēmumi no 

viesnīcas 

pakalpojumiem 

Ieņēmumi par 

telpu nomu un 

komunālajiem 

pakalpojumiem 

Mācību 

maksa 

Citi maksas 

pakalpojumi 

Ziedojumi Kopā Procentuāli 

pret kopējiem 

ieņēmumiem 

2012. 30341 23967   4986  1056 66292 3.38% 

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% 

 

Pašu ieņēmumi attiecībā pret dotācijām 2017.gadā 

(dotācijas kopā EUR 2789556, pašu ieņēmumi EUR 228370) 
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11. Rīgas 1.medicīnas koledžas kvalitātes 

vadība. 
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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). 

Attiecīgi 2017. gadā tika izstrādāts Rīgas 1. medicīnas koledžas finanšu risku pasākumu plāns 

2017. gadam (apstiprināts koledžas padomē 12.01.2017., protokols Nr. 1). 

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

izstrādāts Rīgas 1. medicīnas koledžas finanšu risku vadības pasākumu plāns, kur paredzēts 

veikt pastiprinātu uzraudzību un kontroli vairākās šobrīd koledžai aktuālās jomās (skat. šā 

Pārskata 94.-97. lpp. Rīgas 1. medicīnas koledžas plānotā darbība 2018. gadā).  

 

 

2017. gadā valsts institūciju sastādītie akti: 

 

Nr.p.k. Valsts institūcija Dokuments Datums 

1. Valsts inspekcijas 

Sabiedrības veselības 

kontroles daļa 

Kontroles akts Nr.00218917.  

Mērķis: plānveida kontrole Rīgas 

1.medicīnas koledžas dienesta 

viesnīcā Tomsona ielā 39.  

Slēdziens: objekts pilnībā atbilst 

kontroles aktā vērtēto normatīvo aktu 

prasībām. 

21.04.2017. 

2. SIA „Rīgas ūdens” Komercuzskaites mēraparāta 

tehniskās  pārbaudes akts. 

Objekts: Rīgas 1.medicīnas koledžas 

dienesta viesnīca Tomsona ielā 39.  

21.04.2017. 

3. SIA „Rīgas ūdens” Komercuzskaites mēraparāta 

tehniskās  pārbaudes akts. 

Objekts: Rīgas 1.medicīnas koledžas 

dienesta viesnīca Tomsona ielā 39.  

21.06.2017. 

4. SIA „Rīgas ūdens” Komercuzskaites mēraparāta 

tehniskās  pārbaudes akts. 

Objekts: Rīgas 1.medicīnas koledžas 

dienesta viesnīca Tomsona ielā 39.  

29.08.2017. 

5. SIA „Rīgas ūdens” Komercuzskaites mēraparāta 

tehniskās  pārbaudes akts. 

Objekts: Rīgas 1.medicīnas koledžas 

dienesta viesnīca Tomsona ielā 39.  

26.09.2017. 

6. Valsts ugunsdzēsības 

un glābšanas dienests 

Rīgas reģiona pārvalde 

Pārbaudes akts Nr. 22/8-3.8.1/1438 

Mērķis: neplānota ugunsdrošības 

pārbaude un civilās aizsardzības 

prasību ievērošanas kontrole Rīgas 

1.medicīnas koledžas dienesta 

viesnīcas ēkas telpās Tomsona ielā 

39. 

10.11.2017. 

http://www.rmk1.lv/
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7. SIA „Rīgas ūdens” Komercuzskaites mēraparāta 

tehniskās  pārbaudes akts. 

Objekts: Rīgas 1.medicīnas koledžas 

dienesta viesnīca Tomsona ielā 39.  

08.12.2017. 

 

 

Rezultāti un secinājumi visās ārējo institūciju 2017.gadā veiktajās pārbaudēs liecina, ka 

koledžas darba iekšējā kontroles sistēma ir caurredzama. Ārējo valsts kontroles iestāžu ieteikumi 

tika ievēroti un izpildīti. Kontroles iestāžu pieprasītā atbildes informācija tika iesniegta noteiktajos 

termiņos. 
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12. Komunikācija ar sabiedrību. 
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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 2017.gadā: 

• Veiksmīgi koledžas prezentācijas pasākumi starptautiskajās izstādēs „Skola -2016” , 

Informācijas dienās koledžā vidusskolēnu pavasara brīvlaikā 17.,18. un 21.,22.,23. 

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 katalogā “Izglītība Latvijā 

un ārzemēs” ; informatīvajos  izdevumos sadarbībā ar SIA “Latvijas Tālrunis”; portālā  

medicine.lv, firmas.lv. 

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

elektroniski un papīra formātā par koledžu un tās izglītības programmām. 

• Atzīmējot Rīgas 1.medicīnas koledžas 115. dzimšanas dienu, sadarbībā ar Paula 

Stradiņa Medicīnas vēstures muzeju ir izveidoti publicitātes materiāli: 

- foto baneri par koledžas vēsturi, 

- prezentācija par koledžas vēsturisko attīstību 1902.-2017.g., 

- jubilejas kalendārs 2017.-2018.gadam, 

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

 

Koledžas 2017. gada notikumu hronika fotogrāfijās ir pieejama www.rmk1.lv/galerija. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rmk1.lv/
http://www.rmk1.lv/galerija
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13. Rīgas 1. medicīnas koledžas plānotā darbība  

2018. gadā. 
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Rīgas 1. medicīnas koledžas plānotā darbība 2018. gadā 

 

• 2017./2018. akadēmiskajā gadā Rīgas 1.medicīnas koledža turpina īstenot pilna laika klātienes 

studijas 11 akreditētās izglītības programmās par valsts budžeta līdzekļiem, vienlaikus 

piedāvājot personām konkursa kārtībā tajās studēt par maksu. 

 

• 2017. gadā koledža īstenoja un  2018. gadā turpinās realizēt Rīgas 1. medicīnas  koledžas  

stratēģijā 2015.-2020. gadam plānotos uzdevumus.  

 

• 2017. gadā stratēģiski nozīmīgākā koledžas darbība tika uzsākta un 2018. gadā tiks turpināta 

ES finansētā projektā „STEM  izglītības programmu infrastruktūras modernizēšana Rīgas 

1.medicīnas koledžā”. 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. 

Projekta rezultātā tiks modernizēta deviņu koledžā īstenoto STEM izglītības programmu 

infrastruktūra, kā arī uzsākta tās izmantošana studentu/ audzēkņu apmācībā.  

2018. – 2019. gadā STEM projektā plānota: 

-  Ekstremālās, intensīvās un paliatīvās aprūpes moduļa izveide. 3D iekārtas CAD CAM 

sistēmā iegāde 

(2018. gadā – renovēt un izveidot jaunajai infrastruktūrai piemērotas telpas. Iegādāties NMP 

brigādes automašīnas modeli; iegādāties NMP brigādes medicīniskā aprīkojuma un 

jaundzimušo intensīvās terapijas (10 soļi) komplektu; iegādāties Veselības un  paliatīvās 

aprūpes komplektu; iegādāties CAD CAM sistēmas aprīkojumu) 

 

• Sadarbībā ar darba devējiem tiks realizēta strādājošu personu apmācību akreditētās izglītības 

programmās:  

- “Farmācija” ar farmaceita asistenta kvalifikāciju (sadarbībā ar AS „Sentor Farm 

aptiekas” (Mēness aptieku tīkls), SIA “BENU Aptieka Latvija”, SIA 

“EUROAPTIEKA”, SIA “A Aptiekas”, SIA “Latvijas aptiekas”); 

- “Zobārstniecība” ar zobārsta asistenta kvalifikāciju  (sadarbībā ar Latvijas 

zobārstniecības klīnikām). 
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• Turpināsim darbu uzsāktajos un jaunajos projektos Erasmus+ un Nordplus programmu 

ietvaros.  

Turpināsim starptautisko sadarbību ar līgumpartneriem Skandināvijas un Baltijas valstīs, 

Čehijā, Bulgārijā u.c.  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. 2018. gadā ir plānots paplašināt starptautisko partneru tīklu ar Vācijas koledžām, 

augstskolām un profesionālās izglītības centriem.  

 

• Turpināsies koledžas sadarbība ar  Latvijas Universitāti. 2018. gada 22. februārī Rīgas 1. 

medicīnas koledža  jau piedalījās kopīgas starptautiskās konferences “Starpdisciplinārie 

pētījumi medicīnas koledžās” organizēšanā un vadīšanā Latvijas Universitātes 76. zinātniskās 

konferences ietvaros. 

No Rīgas 1. medicīnas koledžas konferencē tika prezentēti šādi 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”. 

• Sadarbībā ar LU organizēt Augstskolu didaktikas kursus koledžas akadēmiskajam 

personālam. 

 

• 2018. gadā plānots atsevišķā tēžu krājumā izdot Rīgas 1. medicīnas koledžas studentu labāko 

2017. gadā aizstāvēto kvalifikācijas darbu pētījumu tēzes. 2018./2019. studiju gadā 

piedalīsimies Latvijas Universitātes 77. zinātniskajā konferencē, kā arī deleģēsim savus 

studentus un pedagogus dalībai Rīgas Stradiņa universitātes ikgadējā starptautiskajā 

konferencē. 
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• Ievērojot to, ka kopš 2017. gada decembra vidus iestādē ir notikušas zināmas vadības 

struktūras pārmaiņas, mācību iestādē attiecīgi ir veikta darba funkciju pārdale, kā rezultātā 

koledžā veiksmīgi turpinās  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). Koledžā, domājot 

par nākotni, vienmēr ir novērtēti iespējamie riski un plānota to vadības politika. Koledžā 

darbojas iekšējais dokuments “Finanšu risku vadības procesi Rīgas 1. medicīnas koledžā” 

(apstiprināts 27.09.2016. koledžas padomes sēdē, protokols Nr. 5). Attiecīgi 2017. gadā tika 

izstrādāts Rīgas 1. medicīnas koledžas finanšu risku pasākumu plāns 2017. gadam 

(apstiprināts koledžas padomē 12.01.2017., protokols Nr. 1). 

Ņemot vērā šodienas situāciju, šobrīd ir izstrādāts Rīgas 1. medicīnas koledžas finanšu risku 

vadības pasākumu plāna 2018. gadam projekts, kur paredzēts veikt pastiprinātu uzraudzību un 

kontroli vairākās jomās:  

- 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. 

- Pamatojoties uz 12 gadu sadarbības periodā uzkrāto parādu, pārtraukt tiesiskās 

attiecības ar SIA “Medicīnas centrs “Veselība”” (tiesiskās attiecības pārtrauktas 

24.04.2018., beidzoties Līguma termiņam). Sadarbībā ar zvērinātu advokātu tiesas 

ceļā organizēt parādu piedziņu no SIA “Medicīnas centrs “Veselība”” vai uzsākt tā 

maksātnespējas procesu. 

- 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. 
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• 2018. gadā plānoti 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


