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1. Iestādes vispārīgs raksturojums 

Rīgas 1.medicīnas koledža ir valsts dibināta Latvijas Republikas Izglītības un 

zinātnes ministrijas pārraudzībā 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.    

Personām ar jau iegūtu medicīnisko izglītību koledža piedāvā paaugstināt 

kvalifikāciju profesionālās pilnveides izglītības programmā „Zobārsta asistenta darba 

pamatprincipi”. 

Ar IZM 25.08.2005. rīkojumu Rīgas 1.medicīnas skolai tika piešķirts koledžas 

nosaukums un tā kļuva par Rīgas 1.medicīnas skolas tiesību un juridisko saistību 

pārņēmēju. 

22.09.2005. Rīgas 1.medicīnas koledža tika reģistrēta LR IZM Izglītības iestāžu 

reģistrā (Reģistrācijas apliecība Nr.3334002593). Saskaņā ar grozījumiem izglītības 

iestāžu reģistrā 03.03.2010. koledžai ir piešķirts jauns reģistrācijas numurs – 

3347002593. 

2011./2012.studiju gadā Rīgas 1.medicīnas koledžā tiek īstenotas vienpadsmit 

izglītības programmas. 

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. 

Profesionālās vidējās izglītības programmas: 

- „Zobārstniecība” (35b72400) ar zobu tehniķa kvalifikāciju, 
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- „Zobārstniecība” (35b72400) ar zobārstniecības māsas kvalifikāciju. 

Arodizglītības programmas: 

- „Māszinības” (35a72300) ar māsas palīga kvalifikāciju (uz vidējās izglītības 

bāzes); 

- „Māszinības” (3272300) ar māsas palīga kvalifikāciju (uz pamatizglītības 

bāzes); 

- „Zobārstniecība” (35a72400) ar zobārsta asistenta kvalifikāciju, 

- „Sociālā aprūpe” (35a 762 03) ar aprūpētāja kvalifikāciju (uz vidējās 

izglītības bāzes), 

- „Sociālā aprūpe” (3276203) ar aprūpētāja kvalifikāciju (uz pamatizglītības 

bāzes). 

 

2. Iestādes darbības pamatmērķi 

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

profesionālās augstākās izglītības programmas, gan vidējās profesionālās izglītības 

programmas un arodizglītības programmas, plāno savu darbu saskaņā ar Rīgas 

1.medicīnas koledžas attīstības stratēģiju 2009. – 2015.gadam. 

Mācību iestādes pamatmērķi ir: 

 Kvalificētu speciālistu sagatavošana darbībai vecmātes, ārsta palīga, 

māsas, farmaceita asistenta, aprūpētāja ar vidējo izglītību un aprūpētāja 

ar pamatizglītību, māsas palīga ar vidējo izglītību, māsas palīga ar 

pamatizglītību, zobu tehniķa, zobārstniecības māsas, zobārsta asistenta 

profesijā atbilstoši LR likumdošanai, profesiju standartam un Eiropas 

Savienības direktīvām. 

 Izglītības procesa īstenošana, veicinot izglītojamā personības 

pilnveidošanos, attīstību un nodrošinot iespēju iegūt atbilstošu izglītību 

un profesionālo kvalifikāciju. 

 Iespēju sniegšana studentiem un izglītojamajiem sagatavoties izglītības 

turpināšanai citās augstākajās mācību iestādēs Latvijā un ārzemēs. 

Mācību iestādes pamatuzdevumi ir:  

 Sekmīgi īstenot vienpadsmit izglītības programmas. 

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas:  

- „Māszinības” (41723) ar māsas kvalifikāciju, 
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- „Ārstniecība” (41721) ar ārsta palīga kvalifikāciju, 

- „Ārstniecība” (41721) ar vecmātes kvalifikāciju, 

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

Profesionālās vidējās izglītības programmas: 

- „Zobārstniecība” (35b72400) ar zobu tehniķa kvalifikāciju, 

- „Zobārstniecība” (35b72400) ar zobārstniecības māsas kvalifikāciju. 

Arodizglītības programmas: 

- „Māszinības” (35a72300) ar māsas palīga kvalifikāciju (uz vidējās izglītības 

bāzes); 

- „Māszinības” (3272300) ar māsas palīga kvalifikāciju (uz pamatizglītības 

bāzes); 

- „Zobārstniecība” (35a72400) ar zobārsta asistenta kvalifikāciju, 

- „Sociālā aprūpe” (35a 762 03) ar aprūpētāja kvalifikāciju (uz vidējās 

izglītības bāzes), 

- „Sociālā aprūpe” (3276203) ar aprūpētāja kvalifikāciju (uz pamatizglītības 

bāzes). 

 Attīstīt mācību iestādi kā kultūrvidi personības attīstībai. 

 Turpināt profilakses (preventīvo) virzienu visās izglītības 

programmās. 

 Veidot uz studentu / izglītojamo un pasniedzēju orientētu radošu un 

pozitīvu studiju / mācību darba vidi. 

 Turpināt īstenot profesionālās orientācijas un profesionālās 

izglītošanas programmas: 

- Veselības dienas Latvijas pilsētu un rajonu vispārizglītojošās skolās; 

- Profilakses pasākumus Latvijas pilsētu un rajonu vispārizglītojošās skolās; 

- Profesionālās orientācijas un karjeras izglītības pasākumus koledžā un ārpus 

tās. 

 Tālāk attīstīt koledžas saimniecisko darbību mūsdienīgas materiāli 

tehniskās bāzes nodrošināšanā un koledžas mācību korpusa un 

studentu dienesta viesnīcas renovācijā un labiekārtošanā, pēc iespējas 

iesaistoties ESF finansētos projektos. 

Rīgas 1.medicīnas koledžas iepriekšējo mācību gadu prioritātes un konkrētie rezultāti 

ir novērtēti un atspoguļoti ikgadējos mācību iestādes pašvērtējumos. Pamatojoties uz 
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SVID (koledžas darbu ietekmējošie iekšējie un ārējie faktori) analīzi, tiek izvirzīti 

mācību iestādes mērķi un uzdevumi katram nākošajam plānošanas periodam / gadam. 

Ilgtermiņā koledžas galvenie mērķi un pamatuzdevumi ir stabili, mainās darbības un 

pasākumi izvirzīto mērķu sasniegšanai un uzdevumu izpildei. 

Piemēram, viens no koledžas specifiskajiem pamatuzdevumiem ir profilakses 

(preventīvā) virziena īstenošana visās, t.sk. māsas palīga, izglītības programmās. 

Kā viens no svarīgākajiem uzdevumiem pēdējos gados tiek izvirzīta koledžas 

iesaistīšanās Eiropas Savienības fondu projektos. Iepriekšējos gados atbilstoši ES 

fondu piedāvājumam koledža veica darbu izglītības programmu satura pilnveidošanā, 

kvalifikācijas prakses uzlabošanā, koledžas infrastruktūras atjaunošanā, studentu un 

pedagogu mobilitātes veicināšanā u.c. 

Māsas palīga izglītības programmas pedagogu un izglītojamo plānotā darbība ESF un 

citos starptautiskajos projektos ir aprakstīta šī pašnovērtējuma 31. lpp. 

Saskaņā ar Rīgas 1.medicīnas koledžas attīstības stratēģijā 2009. – 2015.gada 

definētajiem uzdevumiem koledža gan pilnveido esošās izglītības programmas, gan 

sadarbībā ar darba devējiem veido jaunas. Šādas sadarbības rezultātā 2009. gadā tika 

izstrādāta un licencēta, 2010.gadā akreditēta līdz 2016.gada 17.jūnijam arodizglītības 

programma – „Māszinības” (kods 3272300) (Licence Nr. 2361) ar māsas palīga 

profesionālo kvalifikāciju (uz pamatizglītības bāzes), 2010.gadā licencētas un 

akreditētas līdz 2017.gada 21.jūnijam izglītības programmas „Sociālā aprūpe” (kods 

3276203) (Licence Nr. P – 2364) ar aprūpētāja profesionālo kvalifikāciju (uz 

pamatizglītības bāzes) un izglītības programma „Sociālā aprūpe” (kods 35a76203) 

(Licence Nr. P – 2363) ar aprūpētāja profesionālo kvalifikāciju (uz vidējās izglītības 

bāzes). 

 

3. Iepriekšējā vērtēšanas perioda ieteikumu izpilde 

Arodizglītības programma „Māszinības” (kods 35a72300) ar profesionālo 

kvalifikāciju māsas palīgs (uz vidējās izglītības bāzes), tika akreditēta 2006.gada 

maijā. Ekspertu komisijas ziņojumos norādītie ieteikumi (rekomendācijas) tika 

ievēroti un plānveidīgi izpildīti: 

 Ir papildināta un uzlabota materiāltehniskā bāze praktisko nodarbību 

nodrošināšanai, ir iegādātas mulāžas un manekeni - (brūču aprūpes mulāža, 

pacientu aprūpes manekens, manekens pacientu aprūpei gremošanas sistēmas 
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manipulāciju un uroģenitālās sistēmas manipulāciju veikšanai, manekens 

pirmās un neatliekamās palīdzības sniegšanai). 

 Ir papildināta un uzlabota nepieciešamā dokumentācija veiksmīgai 

kvalifikācijas prakses norisei. 

 Ir izstrādāti metodiskie materiāli prakses metodiskai vadīšanai un vērtēšanai. 

 VISC organizētā darba grupā ir izveidota CPKE teorētiskās daļas jautājumu 

un praktiskās daļas uzdevumu datu bāze, kura katru gadu tiek pārskatīta un 

aktualizēta, atbilstoši Profesionālās kvalifikācijas izstrādes metodikai un 

atbilstoši māsas palīga profesijas standartam. 

 

4. Izglītības iestādes sniegums kvalitātes rādītājos visu jomu atbilstošajos 

kritērijos 

4.1 Mācību saturs 

Arodizglītības programma „Māszinības” (kods 35a 72300) ar profesionālo 

kvalifikāciju „Māsas palīgs” (licence Nr. P – 2360) Rīgas 1.medicīnas koledžā tiek 

īstenota kopš 2005.gada 1.septembra un ir akreditēta līdz 2012.gada 30.maijam 

(Akreditācijas lapa Nr. AP 0350). Arodizglītības programmu var apgūt audzēkņi ar 

iepriekš iegūtu vidējo izglītību. Māsa palīga arodizglītības programma (kods 

35a72300) tika izstrādāta 2004. gadā atbilstoši profesijas standartam „Māsas palīgs” 

(PS 0186), kurš atbilst 2.profesionālās kvalifikācijas līmenim un ir saskaņota LR 

Veselības ministrijas profesionālās izglītības centrā 2005.gada 3.augustā un LR 

Izglītības un zinātnes ministrijā Profesionālās izglītības un tālākizglītības 

departamentā 2005.gada 5.augustā. 

Arodizglītības programma „Māsas palīgs” (kods 35a72300) ir licencēta 2010.gada 

29.maijā (Licence Nr. P – 2360) (saskaņā ar IKVD 2010.gada 29.maija lēmumu par 

2009.gada 20. februāra licences PG – 1742 nomaiņu profesionālās izglītības 

programmas īstenošanai).   

Arodizglītības programmas „Māsas palīgs” (kods 35a72300) īstenošana notiek 

saskaņā ar Izglītības likumu, Profesionālās izglītības likumu, mācību procesam 

saistošiem MK noteikumiem un IZM normatīvajiem aktiem, kā arī Rīgas 1.medicīnas 

koledžas nolikumu un koledžas Profesionālās vidusskolas struktūrvienības nolikumu. 

Izglītojamo uzņemšana māsas palīga izglītības programmā notiek atbilstoši IZM 

2007.gada 14.marta kārtībai Nr.15 „Izglītojamo uzņemšanas kārtība profesionālās 



6 
 

pamatizglītības, arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmās” un 

Rīgas 1.medicīnas koledžas uzņemšanas noteikumiem profesionālās vidējās izglītības 

un arodizglītības programmās. 

Izsniedzamais dokuments par iegūto izglītību atbilst 2.profesionālās kvalifikācijas 

līmenim – māsas palīga profesionālās kvalifikācijas apliecība. 

Arodizglītības programmai ir noteikti mērķi un uzdevumi, kas nodrošina izglītības 

programmas satura augstu kvalitāti un 2. profesionālās kvalifikācijas līmeņa prasībām 

atbilstoša speciālista – māsas palīga – sagatavošanu. 

Programmas īstenošanas ilgums ir 1 gads. 

Izglītības programmas mērķi un uzdevumi atbilst Izglītības attīstības 

pamatnostādnēm 2007. – 2013.gadam, koledžai saistošajām un aktuālajām Ministru 

kabineta un Veselības ministrijas apstiprinātajām pamatnostādnēm cilvēkresursu 

attīstībā veselības aprūpē un neatliekamās palīdzības, ambulatorās un stacionārās 

veselības aprūpes sistēmas attīstībā, kā arī Rīgas 1.medicīnas koledžas attīstības 

stratēģijai 2009. – 2015.gadam. 

Atbilstoši normatīvo aktu prasībām māsas palīga izglītības programmas īstenošanā 

tiek ievēroti mācību vērtēšanas principi: pārbaudes obligātums, vērtējuma skaidrība, 

vērtēšanas formu dažādība, vērtējumu biežums. 

Veiksmīgai izglītības procesa organizēšanai koledžā izstrādāts iekšējais normatīvais 

akts „Rīgas 1.medicīnas koledžas profesionālās vidusskolas noteikumi mācību 

procesa organizācijai, norisei un noslēgumam profesionālās vidējās izglītības un 

arodizglītības programmās” (Apstiprināts ar koledžas direktores 31.08.2009. 

rīkojumu Nr.99). Katra mācību gada sākumā koledžas direktore apstiprina koledžas 

profesionālās vidusskolas mācību procesa grafiku kārtējam mācību gadam, kas atbilst 

māsas palīga izglītības programmas mācību plānam un tiek ievērots. Nodarbību 

saraksts tiek sastādīts ņemot vērā izglītības programmas mācību plānu un apstiprināts 

2X mācību gadā – 1. un 2. semestra sākumā un tāpat kā citi mācību procesu 

reglamentējošie dokumenti ir brīvi pieejams gan izglītojamajiem, gan pedagogiem. 

Par izmaiņām nodarbību sarakstā izglītojamie un pedagogi tiek savlaicīgi informēti. 

Mācību slodze atbilst normatīvo aktu prasībām. 

Profesionālie mācību priekšmeti (teorija un praktiskās nodarbības) tiek apgūti, un 

kvalifikācijas prakse tiek īstenota atbilstoši iegūstamās profesionālās kvalifikācijas 

pamatprasībām un specifiskajām prasībām, kas nepieciešamas māsas palīga 

pienākumu un galveno darba uzdevumu veikšanai māsas palīga profesijā. 
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Māsas palīga arodizglītības obligāto profesionālo saturu veido atbilstošo profesionālo 

mācību priekšmetu (teorijas, praktisko nodarbību un patstāvīgo darbu), kā arī 

kvalifikācijas prakses satura kopums, kas nodrošina izglītojamajiem pamatprasmes 

un speciālās prasmes profesijā, kopīgās prasmes nozarē, kas atbilst visām Māsas 

palīga profesijas standartā (PS 1086) noteiktajām prasībām. Akcents tiek likts uz 

zināšanu izpratni un prasmju pielietošanu profesijā. 

Izglītības programmas saturs vērsts uz zināšanu, iemaņu un attieksmes veidošanu. 

Izglītojamie apgūst tādus mācību priekšmetus kā Cilvēka anatomija, fizioloģija un 

patoloģijas pamati, Vide, Pacientu aprūpes psiholoģija, Aprūpes ētika un saskarsme. 

Caur šiem mācību priekšmetiem audzēknis iegūst izpratni par dažādiem cilvēka 

organisma stāvokļiem, to nozīmi un funkcijām saistībā ar cilvēka veselību. Iegūst 

izpratni par cilvēka un vides savstarpējo mijiedarbību, saskarsmes principiem, cilvēka 

attīstības īpatnībām, pamatvajadzībām un to izmaiņām dažādos vecuma posmos. 

Apgūst un mācās pielietot aprūpes principus pacientiem un viņu piederīgajiem, šādos 

mācību priekšmetos – Aprūpe pacientiem ar veselības traucējumiem, Bērnu aprūpes 

īpatnības, Vecu cilvēku aprūpes īpatnības, Pacientu aprūpes īpatnības terapijā un 

neiroloģijā, Pacientu aprūpes īpatnības ķirurģijā, traumatoloģijā un onkoloģijā u.c. 

Izglītojamie apgūst prasmes un iemaņas pacientu aprūpē, ko veic atbilstoši procedūru 

standartiem, piedalās pacienta vajadzību, veselības stāvokļa novērtēšanā un 

novērošanā, pacienta aprūpē un rezultātu izvērtēšanā. Izglītojamie apgūst pirmās un 

neatliekamās palīdzības sniegšanas pamatprincipus. 

Izglītojamie veido attieksmi, mācoties un darbojoties atbilstoši profesionālās ētikas 

principiem, apzinoties atbildību par drošas apkārtējās vides uzturēšanas 

nepieciešamību, kā arī respektējot savu fizisko un garīgo veselību un respektējot 

māsas palīga kompetences robežas. 

Mācību priekšmeti ir savstarpēji saistīti un papildina viens otru. 

Izglītības programmas saturs ir veidots kā vienots mācību priekšmetu kopums un ir 

secīgs. 1. semestrī audzēkņi apgūst profesionālos mācību priekšmetus – Ievads 

aprūpē, Medicīnas ētika, Pacientu aprūpes psiholoģija un saskarsme, Vide 

(mikrobioloģija, higiēna un epidemioloģijas pamati), Anatomija, fizioloģija un 

patoloģijas pamati un Pacientu novērošana un novērtēšana. 2. semestrī audzēkņi 

padziļināti apgūst aprūpes specializētos profesionālos mācību priekšmetus – Aprūpe 

pacientiem ar veselības traucējumiem, Bērnu aprūpes īpatnības, Vecu cilvēku aprūpes 
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īpatnības, Pacientu aprūpes īpatnības ķirurģijā, traumatoloģijā un onkoloģijā un 

pacientu aprūpes īpatnības terapijā un neiroloģijā. 

Tiek realizēta starppriekšmetu saikne. Notiek veiksmīga mācību satura integrācija 

praktisko nodarbību īstenošanā gan koledžā, gan mācību praksēs veselības aprūpes 

iestādēs. 

Katrā mācību priekšmetā pedagogi ir izveidojuši savus tematiskos kalendāros plānus, 

saskaņā ar kuriem tiek īstenota izglītības programmas daļu apgūšana, nodrošinot 

starppriekšmetu saikni un pēctecīgu programmas daļu apguvi. 

Koledžas mācību korpusā ir bibliotēka ar plašu un gaišu lasītavu. Bibliotēkā ir 

pieejama jaunākā mācību literatūra pacientu aprūpē, kopšanā un pamatvajadzību 

nodrošināšanā atbilstoši jaunākajām tehnoloģijām veselības aprūpes jomā.  

Mācību programmu pedagogi ir apkopojuši un nodarbībās izmanto informatīvo un 

metodisko materiālu, kas iegūts konferencēs, kursos un pieredzes apmaiņā Latvijā un 

ārvalstīs, kā arī savus izstrādātos metodiskos un mācību līdzekļus, ar kuriem 

nodrošina arī audzēkņus. Izglītojamajiem ir pieejamas mācību priekšmetu teorijas un 

prakses programmas, kvalifikācijas prakses programma, kā arī pedagogu izstrādātie 

mācību priekšmetu vai atsevišķu tēmu konspekti. 

2006. – 2007.gadā Māsas palīga izglītības programmas (kods35s72300) pedagogi 

sadarbībā ar SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” „Latvijas 

onkoloģijas centrs” īstenoja ESF projektu 

VPD1/ESP/PIAA/06/APK/3.2.6.3./0101/0148 „Izglītības programmas „Māsas 

palīgs” audzēkņu prakšu nodrošinājums Valsts SIA „Rīgas Austrumu klīniskā 

universitātes slimnīca” klīnika „Latvijas onkoloģijas centrs”, kā rezultātā māsas 

palīga izglītības programmas audzēkņu kvalifikācijas prakses kvalitatīvai norisei 

koledžā ir izstrādāti: 

 Metodiskie materiāli prakses metodiskai vadīšanai un vērtēšanai, 

 Kvalifikācijas prakses vērtēšanas kritēriji, 

 Metodiskie materiāli prakses norises nodrošināšanai audzēkņiem un prakses 

vadītājiem. 

Ir veikta prakses vadītāju apmācība, vadoties pēc prakses programmas un novitātēm 

veselības aprūpes jomā. Kvalifikācijas prakses rezultāti tiek vērtēti prakses ieskaitē, 

kur piedalās arī darba devēju pārstāvji no prakses vietām. 

Atbilstoši izglītības programmas mācību plānam mācību priekšmetos ir izveidots 

patstāvīgo darbu plānojums. Patstāvīgo darbu sistēma ir atspoguļota koledžas 
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Nolikumā par izglītojamā patstāvīgo darbu (Apstiprināts ar koledžas direktores 

31.08.2009. rīkojumu Nr.99). 

Pārbaudes darbi un vērtēšanas kritēriji tajos ir izveidoti atbilstoši katra mācību 

priekšmeta mērķiem un uzdevumiem, lai objektīvi atspoguļotu izglītojamā zināšanu 

līmeni. Mācību priekšmetu praktisko nodarbību ietvaros, lai noteiktu izglītojamo 

prasmju līmeni, ir izveidoti darba uzdevumi, situāciju uzdevumi, kurus veicot, tiek 

noteikts, kādā līmenī izglītojamais ir apguvis konkrētas prasmes. Praktisko nodarbību 

vērtēšanai ir izveidota vienota vērtēšanas sistēma. Atbilstoši otrā profesionālā 

kvalifikācijas līmeņa programmas prasībām Māsas palīga izglītības programmā ir 2 

semestra eksāmeni, kuri paredzēti pirmajā pusgadā un tiek veidoti kā: 

- tests mācību priekšmetā Anatomija, fizioloģija un patoloģijas pamati, 

- tests mācību priekšmetā Vide (mikrobioloģija, higiēna un epidemioloģijas 

pamati). 

Lai novērtētu izglītojamā zināšanu, iemaņu un prasmju atbilstību māsas palīga 

profesionālajai kvalifikācijai, noslēdzot izglītības programmas apguvi, ir ieplānots 

centralizētais profesionālās kvalifikācijas eksāmens. 

Māsas palīga un aprūpētāja izglītības programmu metodiskajā komisijā strādā 

koledžas pedagogi ar ievērojamu praktiskā darba pieredzi veselības aprūpē, kā arī 

tiek pieaicināti redzamākie praktizējošie speciālisti no veselības aprūpes sadarbības 

iestādēm, kas nodrošina profesijas izglītības jautājumu mērķtiecīgu un koordinētu 

risināšanu saistībā ar reālu praktisko darbību. Sadarbībai ar darba devējiem un 

sociālajiem partneriem galvenie uzdevumi ir māsas palīga izglītības programmas 

satura pilnveidošana, kvalifikācijas eksāmenu kopīga sagatavošana sadarbībā ar 

VISC un izglītojamo profesionālo zināšanu, prasmju un iemaņu izvērtēšana, 

pieredzes apmaiņa un izglītojamo nodrošināšana ar prakses vietām mācību laikā un 

darba vietām pēc koledžas beigšanas.  

Vērtējuma līmenis: Ļoti labi 

 

4.2. Mācīšana un mācīšanās 

4.2.1. Mācīšanas kvalitāte 

Programmas realizācijā iesaistīto pedagogu lielākā daļa ir atzīti speciālisti veselības 

aprūpē, kuri regulāri apmeklē profesionālos seminārus, konferences, kongresus 

Latvijā un ārvalstīs un citus izglītojošus pasākumus, tādā veidā radot pamatu 

inovatīvai pieejai mācību organizēšanā, kā arī jaunām atziņām un ieteikumiem 
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mācību procesa pilnveidošanā atbilstoši audzēkņu iegūstamajai profesionālajai 

kvalifikācijai un Māsas palīga profesijas standartam. Pedagogu profesionālās 

darbības kvalitātes novērtēšana notiek atbilstoši Pedagoģiskā darba kvalitātes 

novērtēšanas komisijas nolikumam, kurš izstrādāts atbilstoši MK 2009. gada 28.jūlija 

noteikumiem Nr.836 „Pedagoga darba samaksas noteikumi” un 2010. gada 14. 

oktobra grozījumiem Valsts pārvaldes institūciju amatpersonu un darbinieku 

atlīdzības likumā 8.
3
 punktu, (Apstiprināts ar koledžas direktores 27.10.2010. 

rīkojumu Nr.142). Komisija vērtē pedagoga darbības kvalitātes izaugsmi dinamikā – 

vairāku gadu garumā.   

Mācību nodarbību uzskaites žurnāli ir iekārtoti atsevišķi teorētiskajām un 

praktiskajām nodarbībām un tiek aizpildīti atbilstoši prasībām. Ieraksti nodarbību 

uzskaites žurnālā atbilst tematiskajiem plāniem. Direktores vietnieces studiju darbā 

vadībā tiek veikta katra pedagoga nostrādāto stundu ikmēneša uzskaite un uzraudzība 

(saskaņā ar ierakstiem mācību žurnālā), tā nodrošinot mācību plāna izpildes kontroli. 

Pedagogi mācību procesā izmanto dažādas mācību formas un metodes – lekcijas, 

diskusijas, lomu spēles, situāciju analīzi, seminārus, patstāvīgos darbus, praktiskos 

darbus un darbus grupās, kā arī dažāda veida uzskates metodes, izskaidrojoši 

ilustratīvas metodes u.c., kas atbilst mācību priekšmeta mērķim un tēmas saturam. 

Mācību procesā tiek pielietoti arī mācību līdzekļi video un DVD formātā un IT 

programmas. 

Rīgas 1.medicīnas koledža 2010.gadā ir iegādājusies vairākas jaunas mulāžas māsas 

palīga un aprūpētāja arodizglītības programmas audzēkņu apmācībai – brūču aprūpes 

mulāžu, pacientu aprūpes manekenu, manekenu pacientu aprūpei (gremošanas 

sistēmas manipulāciju un uroģenitālās sistēmas manipulāciju veikšanai), manekenu 

pirmās un neatliekamās palīdzības sniegšanai. 

Katrā mācību priekšmetā katrai nodarbībai pedagogi ir izstrādājuši daudzveidīgus 

mācību un metodiskos materiālus, t.sk. audzēkņiem, aptverot visu māsas palīga 

izglītības programmu. Mācību metožu un metodisko materiālu izvēle un pielietojums 

tiek veikts ar mērķi veicināt audzēkņu domāšanu caur izzinošu darbību un praktisku 

iesaisti. 

Prakses organizēšanu un norisi māsas palīga izglītības programmā reglamentē Rīgas 

1. medicīnas koledžas profesionālās vidusskolas praktisko mācību un kvalifikācijas 

prakses nolikums (Apstiprināts ar koledžas direktores 31.08. 2009. Rīkojumu Nr.99). 

Katrs audzēknis ir nodrošināts ar atbilstošu prakses vietu, ko apliecina līgums par 
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izglītojamā mācību praksi. Par prakses īstenošanu māsas palīga izglītības programmā 

ir noslēgti koledžas un darba devēju 2 – pušu līgumi. Pirms kvalifikācijas prakses 

uzsākšanas koledža ar katru praktikantu un prakses bāzi noslēdz 3 – pušu līgumus, ko 

koledžā reģistrē un uzglabā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Pirms prakses 

uzsākšanas notiek prakses instruktāža, kurā audzēkņi tiek iepazīstināti ar mācību 

prakses dokumentu noformēšanas prasībām un tiek informēti par prakses 

uzdevumiem. Pirms prakses uzsākšanas ar direktores rīkojumu tiek nozīmēti prakses 

metodiskie vadītāji . Mācību prakses laikā tiek veikta regulāra programmas izpildes 

kontrole, analīze un prakses organizācijas pilnveide. 

Kvalifikācijas prakses rezultāti tiek vērtēti prakses ieskaitē, kurā piedalās KP 

metodiskie vadītāji un darba devēju pārstāvji no prakses vietām. Atbilstoši 

kritērijiem, ar kuriem izglītojamie tiek iepazīstināti prakses sākumā, prakses ieskaitē 

tiek vērtēts: 

 Praktikanta raksturojums no prakses vietas 

 Kvalifikācijas prakses dienasgrāmata 

 Prakses apmeklējuma uzskaites lapa 

 Prakses vadītāja dotais vērtējums, kurā tiek novērtētas: 

 Praktikanta teorētiskās zināšanas 

 Praktikanta praktiskās zināšanas un iemaņas 

 Praktikanta iekļaušanās kolektīvā 

 Praktikanta prasme plānot, organizēt un izvērtēt savu darbu 

 Saskarsme ar pacientiem un ētikas principu ievērošana 

 Praktikanta spēja novērtēt pacienta pamatvajadzības un veikt to 

nodrošināšanu atbilstoši pacienta vajadzībām 

 Praktikanta aktivitātes un pašiniciatīva. 

Māsas palīga kvalifikācijas prakses programmas saturs ir izveidots atbilstoši māsas 

palīga izglītības programmas izvirzītajiem mērķiem un uzdevumiem, līdz ar to tiek 

attīstītas izglītojamo prasmes, iemaņas un kompetences, kas noteiktas Māsas palīga 

profesijas standartā atbilstoši specifisko prasmju apgūšanai profesijā. Izglītojamie 

praktiskās iemaņas apgūst dažādās veselības aprūpes nodaļās. Lai nodrošinātu jauno 

speciālistu kvalitatīvu apmācību, Rīgas 1.medicīnas koledžai uz 2 – pušu līguma 

pamata ir izveidota sadarbība ar: 

 SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” klīnika „Gaiļezers” 



12 
 

 SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” klīnika „Latvijas 

Onkoloģijas centrs” 

 VSIA „P.Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” 

 SIA „Jelgavas slimnīca” 

 SIA „Jūrmalas slimnīca” 

 A/S „Jūras medicīnas centrs” 

 Pašvaldības SIA „Saulkrastu slimnīca” 

 SIA „Rīgas 1.slimnīca” 

 RP SIA „Rīgas 2.slimnīca” 

 SIA „Tukuma slimnīca” 

 SIA „Vidzemes slimnīca” 

 Valsts SIA „Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” 

 VSIA Nacionālais rehabilitācijas centrs „Vaivari” 

 RP SIA „Rīgas dzemdību nams” 

 CRPA „Cēsu rajona slimnīca” 

 SIA „Saldus medicīnas centrs” 

 SIA „Limbažu slimnīca” 

 SIA „Kuldīgas slimnīca” 

 SIA „Kuldīgas primārās veselības centrs” 

 

2006. gadā un 2008. gadā starptautiskās sadarbības līguma ietvaros Rīgas 

1.medicīnas koledžas māsas palīga izglītības programmas metodiskās komisijas 

pārstāvji un pedagogi apmeklēja Fitjar vidaregaande skolu (Norvēģija) pedagogu 

pieredzes apmaiņas ietvaros. 

2010.gada aprīlī māsas palīga izglītības programmas metodiskā komisija kopā ar 

māsas palīga izglītības programmas audzēkņiem un pedagogiem uzņēma Fitjar skolas 

(Norvēģija) audzēkņus un pedagogus Rīgas 1.medicīnas koledžā: iepazīstināja ar 

māsas palīga arodizglītības programmu, koledžas mācību telpām, izglītības 

metodisko bāzi māsu un māsas palīgu apmācībai; noorganizēja pieredzes apmaiņas 

vizīti bērnu un jauniešu aprūpes namā „Pļavnieki”. 

Starptautiskās sadarbības līguma ietvaros ar Fitjar skolu (Norvēģija) māsas palīga 

programmas pedagogiem un audzēkņiem 2011./2012. mācību gadā norit projekts 

Leonardo da Vinci programmas ietvaros par pedagogu un audzēkņu apmaiņu. 2011. 

gada oktobrī Rīgas 1.medicīnas koledžā noritēja Norvēģu sadarbības partneru vizīte. 
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Ieradās Fitjar skolas direktore Anna Bodil Tislevoll, norvēģu studenti (Cecilie Tveit 

Mehammer, Maretha Saela Opedal, Amanda Kristin Skalenk, Andrea Troha) un 

pasniedzēja Mette Lambek un Turid Bjordal. Viesstudenti un vieslektori piedalījās 

praktiskajās nodarbībās: 

24.10.2011. – „Anatomija, fizioloģija un patoloģijas pamati” 

24.10.2011. – „Profesionāli tehniskās iemaņas” 

01.11.2011. – „Desmurģija” 

 

Viesstudenti un vieslektori apmeklēja Rīgas 1.medicīnas koledžas praktisko 

nodarbību bāzes vietas: 

25.10.2011. – RAKUS, klīnika „Gaiļezers” 

26.10.2011. – VSAC „Rīga”, filiāle „Ezerkrasti” 

Fitjar skolai ir laba sadarbība ar savu pašvaldību – Hordalandes municipalitāti, kur 

vizītē tika uzņemti arī Rīgas 1.medicīnas koledžas pārstāvji un kuras pārziņā ir 

vairāki sociālie aprūpes nami, veselības aprūpes centri, bērnudārzi bērniem ar īpašām 

vajadzībām, kas ir nopietna starptautiska pieredzes bāze mūsu koledžas māsas 

palīgiem. 

2012. janvārī gada Māsas palīga izglītības programmas pedagogi darbība ir 

iesaistījušies arī jaunākajā Rīgas 1. medicīnas koledžas sagatavotajā projektā 

Leonardo da Vinci programmas ietvaros „ECVET in the field of health and social 

care – investigating and sharing implemented instruments and principles”, kurā kā 

partnervalstis piedalās Vācija, Beļģija, Slovēnija, Čehija, Itālija, Rumānija un 

Apvienotā Karaliste. 

No 2012. gada māsas palīga un aprūpētāja izglītības programmu pedagogi piedalās 

ESF projektā „Profesionālo mācību priekšmetu pedagogu un prakses vadītāju 

teorētisko zināšanu un praktisko kompetenču paaugstināšana”. 

Vērtējuma līmenis: Ļoti labi 

4.2.2. Mācīšanās kvalitāte 

Uzsākot mācību priekšmetu satura apguvi, pedagogi informē izglītojamos par mācību 

priekšmetā apgūstamajām tēmām, zināšanu vērtēšanas kritērijiem un 

sasniedzamajiem mērķiem. 

Pedagogi mērķtiecīgi organizē mācību darbu, izvirza izglītojamajiem noteiktas 

prasības, rosina mācīties atbilstoši viņu spējām, palīdz audzēkņiem veidot mācību 
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motivāciju. Padziļinātai mācību priekšmetu apguvei praktiskās nodarbības 

organizētas, sadalot izglītojamos atsevišķās apakšgrupās. 

Audzēkņu sekmes tiek atspoguļotas mācību nodarbību uzskaites žurnālos. No 

2009.gada māsas palīga izglītības programmas pedagogi un izglītojamie ir iesaistīti 

koledžas īstenotajā ESF darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” 

papildinājuma 1.2.1.1.4. apakšaktivitātes „Sākotnējās profesionālās izglītības 

pievilcības veicināšana” projektā „Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības 

veicināšana” par mērķstipendiju piešķiršanu profesionālās vidējās izglītības 

programmu audzēkņiem, kas sekmē audzēkņu mācīšanos.  

Mācību grupu audzinātāji gatavo ikmēneša pārskatu (atskaiti) par sekmēm ESF 

mērķstipendiju noteikšanai, kā arī kopsavilkumu par katru semestri un mācību gadu. 

Atbilstoši sekmēm un sasniegumiem, saskaņā ar Rīgas 1.medicīnas koledžas 

profesionālās vidusskolas nolikumu par stipendiju piešķiršanas kārtību (Apstiprināts 

ar koledžas direktores 25.01.2010. rīkojumu Nr.8) māsas palīga arodizglītības 

programmas izglītojamie saņem ikmēneša valsts dotētas stipendijas. 

Izglītības programmas mācību plānā paredzētajos mācību priekšmetos notiek sesijas 

eksāmeni. Par eksāmenu norisi un rezultātiem tiek noformēti eksāmenu protokoli. 

Izglītojamo sekmes regulāri tiek analizētas pedagogu sanāksmēs, metodiskās 

komisijas un pedagoģiskās padomes sēdēs. Metodiskajā komisijā ir izstrādāti katra 

mācību priekšmeta konsultāciju grafiki ar konsultācijām norādītiem laikiem un ir 

brīvi pieejami audzēkņiem. 

Izglītojamo kavējumi tiek atzīmēti mācību nodarbību žurnālos. Kavējumu skaits un to 

iemesli tiek apkopoti katru mēnesi. Grupu kuratori praktizē individuālu pieeju 

ikvienam izglītojamajam, veic kavējumu un sekmju analīzi, savu iespēju robežās, 

palīdz risināt iespējamās problēmas. 

Grupu kuratori regulāri informē vecākus, ja audzēknim ir problēmas ar uzvedību, 

mācībām, kavējumiem. 

Mācību nodarbībās pedagogi izmanto portatīvos datorus un projektorus, mulāžas un 

citus uzskates līdzekļus. Izglītojamie gatavo prezentācijas mācību priekšmeta 

programmas ietvaros un papildus programmā noteiktajam. Tas attīsta gan analītisko 

domāšanu, gan patstāvīgas mācīšanās prasmes, gan prezentācijas prasmes. 

Kopumā izglītojamajiem ir pozitīva attieksme pret mācībām un mācību procesu. 

Vērtējuma līmenis: Ļoti labi 
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4.2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 

Izglītojamo vērtēšana notiek atbilstoši valsts noteiktajai vērtēšanas sistēmai, (10 ballu 

sistēmā un ar „ieskaitīts” vai „neieskaitīts”), atbilstoši arodizglītības programmas 

prasībām, metodiskajā komisijā izstrādātiem vērtēšanas kritērijiem un atbilstoši Rīgas 

1.medicīnas koledžas profesionālās vidusskolas ikmēneša sekmju vidējā vērtējuma 

noteikšanas kārtībai (apstiprināts ar koledžas direktores 25.01.2010. rīkojumu Nr.8). 

Zināšanu un prasmju vērtēšanā ievēroti mācību sasniegumu vērtēšanas principi – 

pārbaudes obligātums, vērtējuma skaidrība, vērtēšanas formu dažādība, vērtējumu 

biežums (atbilstoši normatīvo aktu prasībām). 

Audzēkņu sasniegumu vērtēšana tiek organizēta atbilstoši konkrētā mācību 

priekšmetu programmai un mācību plānam. Mācību rezultātu apkopojums un analīze 

ir pamatojums Māsas palīga un aprūpētāja izglītības programmu metodiskās 

komisijas un koledžas administrācijas tālākam kopējam darbam mācību procesa 

uzlabošanā, izglītības programmas satura un metodisko materiālu pilnveidē. 

Metodiskajā komisijā regulāri tiek analizēta audzēkņu sekmju dinamika. Divas reizes 

pusgadā (pēc atestācijas uz 1.novembri, 1.aprīli) un semestru beigās tiek veikta katra 

audzēkņa individuālo sasniegumu analīze. 

Kopējo pārskatu par audzēkņu sasniegumiem māsas palīga izglītības programmā 

koledžas administrācijas sanāksmēs pie direktores un pedagoģiskās padomes sēdēs 

regulāri sniedz direktores vietniece profesionālās vidējās izglītības darbā. 

Pamatojoties uz analīzes rezultātiem, tiek plānota un organizēta tālākā darbība 

izglītības programmā. 

Sistemātiska audzēkņu sasniegumu analīze un informētība par katra audzēkņa darba 

rezultātiem pamatojas uz vispusīgu un mērķtiecīgu iekšējās kontroles sistēmu 

koledžā.  

Izglītojamo vērtējumu atspoguļo mācību žurnālos, sekmju grāmatiņās, sekmju lapās 

un kvalifikāciju apstiprinošos dokumentos. Izglītojamie, kuri apguvuši izglītības 

programmu, saņēmuši galīgo vērtējumu – atzīmi, ne mazāku par „4” (gandrīz 

viduvēji), vai „ieskaitīts” visos programmas mācību priekšmetos (teorijā un praksē) 

un kvalifikācijas praksē, kārto centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu. 

Vērtēšanā tiek ievērota objektivitāte un tiek uzklausīti audzēkņu ieteikumi mācību un 

vērtēšanas metožu pilnveidošanā. 
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Biežāk izmantojamās vērtēšanas formas: 

Pārrunas – lieto kā jaunu zināšanu un prasmju veidošanai, tā arī pārbaudei. 

Tests - standartizēts uzdevums, kura izpildes rezultāti dod iespēju vērtēt izpildītāja 

spējas, zināšanas, iemaņas. Aptaujas jautājumu kopa, ko izpilda, veicot konkrētu 

uzdevumu. Zināšanu vērtēšana notiek ballēs, izmantojot 10 ballu sistēmu. 

Kontroldarbs – rakstiska zināšanu pārbaude nodarbības ietvaros. Zināšanu vērtēšana 

tiek veikta ballēs, izmantojot 10 ballu sistēmu.  

Diskusija – strīdīga, neskaidra jautājuma publiska apspriešana, kuras gaitā izsaka 

dažādus uzskatus. 

Ieskaite – zināšanu pārbaudes forma, kura tiek izmantota, pabeidzot mācību 

priekšmetu vai arī svarīgu mācību priekšmeta posmu. Zināšanu vērtēšana tiek veikta 

ballēs, izmantojot 10 ballu sistēmu, vai ar „ieskaitīts”/ „neieskaitīts”. 

Eksāmens – zināšanu pārbaude, prasmju pārbaude. Zināšanu vērtēšana tiek veikta 

ballēs, izmantojot 10 ballu sistēmu. 

Seminārs – mācību nodarbība, kurā apspriež īsus dalībnieku ziņojumus. 

Situāciju analīze – vispusīga, detalizēta praktiskas situācijas  apskatīšana, kādas 

konkrēti minētas situācijas analīze. 

Kvalifikācijas eksāmens – zināšanu un prasmju pārbaude, profesionalitātes līmeņa 

noteikšana, kā arī sagatavotības noteikšana darba veikšanai profesijā. Zināšanu 

vērtēšana tiek veikta ballēs, izmantojot 10 ballu sistēmu. 

CPKE eksāmens tiks organizēts atbilstoši LR MK 30.08.2011. noteikumiem Nr.662 

„Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norises kārtība akreditētas profesionālās 

izglītības programmās” un LR MK 30.08.2011. noteikumiem Nr.664 „Profesionālo 

kvalifikāciju saraksts, kuras iegūstot kārtojami centralizētie profesionālās 

kvalifikācijas eksāmeni”. Eksāmena teorētiskajā daļā tiek ietverti jautājumi, kas 

atspoguļo māsas palīga profesionālajai kvalifikācijai nepieciešamās zināšanas. 

Praktiskajā daļā uzdevumi veidoti, lai noteiktu izglītojamā prasmju atbilstību māsas 

palīga profesionālajai kvalifikācijai. 

CPKE norisi un kārtību nosaka Centralizētā profesionālās kvalifikācijas eksāmena 

programma, izstrādāta VISC organizētā darba grupā un Māsas palīga un aprūpētāja 

izglītības programmu metodiskajā komisijā. VISC organizētā darba grupā atbilstoši 

Profesionālās kvalifikācijas izstrādes metodikai ir izveidota CPKE teorētiskās daļas 

jautājumu un praktiskās daļas uzdevumu datu bāze, kura katru gadu tiek pārskatīta un 
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aktualizēta. Māsas palīga un aprūpētāja metodiskās komisijas vadītāja 2011. gadā 

ieguva VISC ārštata metodiķa statusu. 

CPKE komisijā ar direktores rīkojumu tiek iekļauti vadošie veselības aprūpes 

speciālisti no lielākajām Latvijas klīnikām, piemēram, SIA „Rīgas Austrumu klīniskā 

universitātes slimnīca” „Latvijas Onkoloģijas centrs”, CRPA „Cēsu rajona slimnīca”, 

kā arī speciālisti no citām klīnikām, piemēram, no SIA „Rīgas 1.slimnīca” un Valsts 

SIA „P.Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”. 

Atbilstoši prasībām tiek iekārtotas eksaminācijas darba vietas semestra un CPKE 

eksāmenu norisei. 

CPKE tiek veidots no 2 daļām: 

1. rakstiskā daļa; 

2. praktiskā daļa. 

CPKE ir ieskaitīts, ja ir sekmīgi nokārtotas abas eksāmena daļas. CPKE rezultātu 

apkopošanu un analīzi veic CPKE komisija. 

Arodizglītības programmas Māsas palīgs izglītojamo sasniegumi un pārskats par 

CPKE rezultātiem: 

Specialitāte Kurss Vidējā atzīme CPKE 

2010./2011. 2009./2010. 2008./2009. 

Māsas palīgs  

(35a72300) 

I – 

Ap1 

8,7 9,0 9,6 

Māsas palīgs  

(3272300) 

I – 

Ap2 

8,6 8,4 - 

 

CPKE rezultātu dinamika izglītības programmā „Māszinības” ar māsas palīga (pēc 

vidusskolas) kvalifikāciju: 
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Māsas palīgs 2010./2011. 23 4 11 7 1 - -  

Māsas palīgs 2009./2010. 37 8 17 5 7 - -  

Māsas palīgs 2008./2009. 38 33 2 3 - - -  

KOPĀ: 98 45 30 15 8    
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CPKE tiek sagatavoti, organizēti un vērtēti pēc vienotas CPKE metodikas, tādēļ ir 

iespējams objektīvi salīdzināt un novērtēt izglītojamo sasniegumus un iegūtos 

rezultātus. 

Kā pozitīvu tendenci novērtējam vienmērīgos un augstos vidējos rādītājus pa mācību 

gadiem māsas palīga arodizglītības programmā. Ir jāatzīmē koledžas metodisko 

komisiju vadītāju un pedagogu ieguldītais darbs CPKE norises, satura un vērtēšanas 

kritēriju izstrādāšanā, kā arī audzēkņu sagatavošanā CPKE. 

 

Vērtējuma līmenis: Ļoti labi 

 

4.3. Atbalsts izglītojamajiem 

4.3.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un izglītojamo 

drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība) 

Izglītības iestādes mikroklimatam ir liela nozīme, jo ir svarīgi, lai savstarpējās 

attiecības starp visām izglītības procesā iesaistītajām personām būtu pozitīvas un 

lietderīgas. 

Koledžā izglītojamajiem radīta labvēlīga vide. Nav konstatēti smagi disciplinārie 

pārkāpumi. Koledžā izglītojamie jūtas droši, ātri adaptējas un integrējas. 

Katra mācību gada sākumā notiek mērķtiecīgi adaptācijas pasākumi – izglītojamie 

tiek iepazīstināti ar izglītības iespējām, mācību telpām, profesijas apguves saturu, 

notiek tikšanās ar pedagogiem un koledžas administrāciju. Grupas stundās 

izglītojamie tiek iepazīstināti ar koledžas iekšējās kārtības noteikumiem un drošības 

instrukcijām. 

Tiek veiktas aptaujas, lai izzinātu izglītojamo motivāciju profesijas izvēlē un 

adaptāciju Rīgas 1.medicīnas koledžā. Aptaujas rezultāti tiek analizēti un izskatīti 

māsas palīga un aprūpētāja metodiskās komisijas sēdēs. 

Rīgas 1.medicīnas koledžā ir izstrādāti drošību reglamentējošie normatīvie akti 

(apstiprināti Rīgas 1.medicīnas koledžas padomes sēdē 31.09.2006., protokols Nr.5) – 

drošības instrukcijas studējošiem, pasniedzējiem un darbiniekiem, kas izstrādātas 

atbilstoši LR normatīviem regulējumiem: 

1. instrukcija „Ugunsdrošības instrukcija izglītības iestādes telpu uzturēšanai” 

2. instrukcija „Ugunsdrošības instrukcija izglītības iestādes teritorijas 

uzturēšanai” 
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3. instrukcija „Ekstremālās (nestandarta) situācijas un rīcība ekstremālās 

(nestandarta) situācijās” 

4. instrukcija „Rīcība ugunsgrēka gadījumā” 

5. instrukcija „Pirmās palīdzības sniegšana cietušajiem nelaimes gadījumos 

izglītības iestādē” 

6. instrukcija „Masu pasākumu organizēšanas kārtība izglītības iestādē” 

7. instrukcija „Ugunsdrošības instrukcija masu pasākumos izglītības iestādē” 

8. instrukcija „Sporta sacensību, pasākumu un nodarbību organizēšanas 

kārtība izglītības iestādē” 

9. instrukcija „Pārvietošanās pa izglītības iestādes telpām un teritoriju” 

10. instrukcija „Ceļu satiksmes noteikumu ievērošana” 

11. instrukcija „Ekskursiju un pārgājienu organizēšanas kārtība izglītības 

iestādē” 

Koledžas katrā stāvā ir izvietota drošības prasībām atbilstoša informācija – norādes 

un evakuācijas plāns. Pastāv noteikta kārtība ārpusstundu pasākumu organizēšanai. 

Izglītojamie un izglītības iestādes personāls ir iepazīstināti ar evakuācijas plānu, 

iekšējās kārtības noteikumiem, darba kārtības noteikumiem un drošības noteikumiem 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Darba aizsardzības un drošības noteikumu 

prasības tiek kontrolētas. 

Katru gadu koledžā audzēkņu un darbinieku drošības jautājumiem ir pievērsta īpaša 

uzmanība. Koledžā ir spēkā un tiek ievērotas Drošības instrukcijas studējošiem, 

pedagogiem un darbiniekiem. 2008./2009. mācību gadā tika izstrādātas, pēc tam 

saskaņotas VUGD Rīgas reģiona pārvaldē un 21.04.2009. stājās spēkā Rīgas 

1.medicīnas koledžas un studentu dienesta viesnīcas civilās aizsardzības plāns. 

Praktisko nodarbību kabinetiem ir izstrādāti kabineta (laboratorijas) lietošanas 

paraugnoteikumi - atbilstoši darba aizsardzības un ugunsdrošības pasākumu 

instrukcijām, un profesionāli tehnisko iemaņu veicamajām procedūrām pacientu 

aprūpē (Apstiprināti ar koledžas direktores 31.08.2009. rīkojumu Nr.99). 

Arodizglītības programmā „Māsas palīgs” (kods 35a72300) profesionālajos mācību 

priekšmetos, piemēram, Vide (mikrobioloģija, higiēna un epidemioloģijas pamati), 

Profesionāli tehniskās iemaņas, Intensīvā terapija un neatliekamā palīdzība u.c. 

mācību priekšmetos ir iekļauti darba drošības un vides drošības jautājumi. 

Atbilstoši Rīgas 1.medicīnas koledžas profesionālās vidusskolas uzņemšanas 

noteikumiem (apstiprināti Rīgas 1.medicīnas koledžas padomes sēdē 29.10.2009., 
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protokols Nr.5 un 29.10.2009. ar direktores rīkojumu Nr.138) audzēkņi iesniedz 

koledžā veselības izziņu. 

Koledžā ir aptieciņa ar pirmās palīdzības medikamentiem un pirmās palīdzības 

līdzekļiem palīdzības sniegšanai. Audzēkņi un koledžas personāls ir informēti, kā 

rīkoties traumu un pēkšņu saslimšanu gadījumā. Steidzamos gadījumos pirmās 

palīdzības medikamentus un nepieciešamo palīdzību var saņemt katra stāva pirmās 

palīdzības kabinetos. 

 

 Vērtējuma līmenis: Ļoti labi 

 

4.3.2. Atbalsts personības veidošanā 

Audzināšanas darba pamatuzdevums ir atbalsts vispusīgas un harmoniskas personības 

veidošana. Audzināšanas darbs koledžā ir cieši saistīts ar koledžas un sabiedrības 

sadarbību. 

Koledžā darbojas Profesionālās vidusskolas Audzēkņu padome un Dienesta viesnīcas 

audzēkņu padome. Izglītojamie aktīvi iesaistās koledžas padomes darbā. Koledžas 

padomi veido viens līdz trīs koledžas pasniedzēji un koledžas izglītojamie, kuri tiek 

deleģēti no pārējo izglītojamo vidus, atbilstoši Rīgas 1.medicīnas koledžas 

nolikumam par profesionālās vidusskolas padomi, kurš izstrādāts saskaņā ar 

Izglītības likumu un Rīgas 1. medicīnas koledžas profesionālās vidusskolas nolikumu 

(Apstiprināts ar koledžas direktores 31.08.2009. rīkojumu Nr.99). Izglītojamie aktīvi 

iesaistās koledžas pasākumu, sadzīves un atpūtas organizēšanā, kā arī mācību darba 

jautājumu risināšanā. Audzēkņu padomes pārstāvji regulāri tiekas ar koledžas 

direktori un citiem administrācijas pārstāvjiem. Kopīgās diskusijās pozitīvi tiek 

risināti vairāki jautājumi. 

Rīgas 1.medicīnas koledža veicina izglītojamo personības izaugsmi, nodrošinot 

izglītojamo dalību dažādos konkursos. Katru gadu tiek organizēta Profesiju diena, 

kurā vērojama liela izglītojamo un pedagogu ieinteresētība un atsaucība. Izglītojamie 

katru rudeni piedalās LKA organizētajā starpkoledžu boulinga turnīrā. 

Sadarbībā ar Valsts Asinsdonoru centru koledžā katru gadu tiek organizētas „Donoru 

dienas”. 
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Izglītojamie radoši un profesionāli darbojas profilakses pasākumu sagatavošanā un 

vadīšanā, piemēram, Latvijas bērnudārzos un vispārizglītojošās skolās, kā arī citu 

specialitāšu audzēkņiem savā koledžā. 

Rīgas 1.medicīnas koledžā tiek organizēti svinīgie pasākumi, veltīti, piemēram, 

Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai, Barikāžu dienu atcerei u.c., kuros 

pedagogi un izglītojamie uzstājas ar tematiskiem referātiem. Notiek Ziemassvētkiem, 

Jaunajam gadam un Lieldienām veltīti svētku pasākumi. 

Tradicionāli koledžas svētkos un profesionālos pasākumos tiek uzaicināti Latvijas 

populāri mūziķi, aktieri, kā arī savā profesionālajā darbībā medicīnā atzītas 

personības, tā bagātinot mācību iestādes profesionālo un kultūrvidi. 

 

 Vērtējuma līmenis: Ļoti labi 

 

4.3.3. Atbalsts karjeras izglītībā 

Lai sagatavotu profesijai motivētus un par gaidāmo mācību procesu informētus 

izglītojamos, aktīvi tiek veikts profesionālās orientācijas darbs. 

Katru gadu koledžā notiek profesionālās orientācijas pasākumu cikls, lai piesaistītu 

jaunus izglītojamos visās, tajā skaitā māsas palīga, specialitātēs (Veselības dienas 

Latvijas vispārizglītojošajās skolās, dalība ikgadējā izglītības izstādē „Skola”, 

„Amatnieku svētki”, Informācijas dienas koledžā, karjeras izglītības informatīvie 

pasākumi Latvijas vidusskolās un pamatskolās u.c.). Par iespējām turpināt izglītību 

Rīgas 1.medicīnas koledžā tiek informēta arī ārstniecības un aprūpes iestāžu vadība 

un darbinieki. 

Karjeras izglītības pasākumus koordinē koledžas tālākizglītības nodaļas vadītāja, kura 

organizē audzēkņu un pedagogu izbraukumus uz lielākajām Latvijas vidusskolām. 

Karjeras izglītības ietvaros ir organizēti izbraukumi un apmeklētas Zemgales 

reģionālās vidusskolas Dobelē, Aucē, Elejā, Ozolniekos. Vēl ir veikti braucieni uz 

Kurzemi un Latgali. 

Mācību gada sākumā pirmo kursu audzēkņi tiek aicināti tikties ar koledžas sadarbības 

partneriem lekciju ciklā „Ievads specialitātē”. 2011.gada rudenī koledžā viesojās LSK 

prezidents V.Nagobads ar lekciju „Sarkanā Krusta kustība Latvijā” un jau drīz pēc 

tam Rīgas 1.medicīnas koledžā tika nodibināta Latvijas Sarkanā Krusta jaunatnes 

nodaļa. Regulārie viesi koledžā ir SIA Paula Stradiņa klīniskās universitātes 
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slimnīcas Zobārstniecības un sejas ķirurģijas centra Valdes priekšsēdētājs Andis 

Paeglītis, ārsts anesteziologs - reanimatologs, NMPD direktora vietnieks katastrofu 

medicīnā, Rīgas domes deputāts Mārtiņš Šics.   

Tāpat kā katru gadu, arī šogad Rīgas 1. medicīnas koledžas audzēkņi un pedagogi 

piedalās izstādē „Skola - 2012”, un šogad Rīgas 1. medicīnas koledžas profesionālās 

vidusskolas arodizglītības programmas „Zobu tehniķis” audzēkņi piedalās izstādes 

„Skola - 2012” ietvaros organizētajā konkursā „Jaunais profesionālis - 2012” ar 

paraugdemonstrējumu zobu protēžu izgatavošanas tehnikā. 

Vērtējuma līmenis: Ļoti labi 

 

4.3.4. Atbalsts mācību darba diferenciācijai 

Mācību procesa ietvaros regulāri notiek pedagogu individuālais darbs ar audzēkņiem 

mācību vielas apguves veicināšanā – gan teorētiskajās un praktiskajās nodarbībās, 

gan konsultācijās. Atbilstoši apgūstamā mācību priekšmeta mērķiem un uzdevumiem 

pedagogi katrai nodarbībai izvēlas piemērotas mācību metodes, izmanto atbilstošus 

mācību un metodiskos materiālus. Būtiski atzīmēt, ka praktiskajās nodarbībās gan 

koledžā, gan veselības aprūpes iestādēs izglītojamie tiek sadalīti mazākās grupās, kas 

veiksmīgi ļauj pedagogam individuāli pievērsties katram no izglītojamajiem, tādā 

veidā uzlabojot izpratni par konkrēto tēmu. Metodiskās komisijas ietvaros notiek 

savstarpēja stundu hospitēšana un analīze, kā rezultātā tiek pilnveidots un uzlabots 

mācību process. Mācību sasniegumu vērtēšanā tiek izmantoti daudzveidīgi, izglītības 

programmas specifikai piemēroti metodiskie paņēmieni.  

 

Vērtējuma līmenis: Labi 

4.3.5. Atbalsts izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām 

Rīgas 1. medicīnas koledža neīsteno izglītības programmas, kuras paredzētas 

izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām un pašlaik izglītības iestādē nemācās 

neviens izglītojamais ar īpašām vajadzībām. Nepieciešamības gadījumā risinājums 

tiktu meklēts, jo koledžā ir iespējams veikt telpu pielāgošanu mācību procesa 

veiksmīgai nodrošināšanai personām ar kustību traucējumiem.  

Vērtējuma līmenis: Labi 
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4.3.6. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni 

Sadarbību ar izglītojamā ģimeni vistiešāk veic kursa (grupas) kuratori. Izglītojamais 

savus priekšlikumus vai iebildumus var izteikt kursa kuratoram, mācību priekšmeta 

pedagogam, vai personīgi informēt koledžas direktori. Skolotāju istabā ir iekārtota 

pastkastīte, kur ikviens var anonīmi rakstīt un izteikt savas personīgās atziņas 

koledžas direktorei. Audzēkņu priekšlikumi regulāri tiek apspriesti un analizēti 

administrācijas sanāksmēs pie koledžas direktores un metodiskās komisijas sēdēs. 

Izglītojamo vecākiem ir iespēja pieteikties individuāli un tikties ar koledžas direktori 

direktores pieņemšanas laikos.  

Vērtējuma līmenis: Ļoti labi 

 

4.4. Iestādes vide 

4.4.1. Mikroklimats 

Rīgas 1. medicīnas koledža veiksmīgi plāno un īsteno iestādes tēla veidošanu, ievieš 

jaunas un kopj esošās tradīcijas. Izglītojamie un darbinieki jūtas vienlīdzīgi, 

neatkarīgi no dzimuma, nacionalitātes, reliģiskās u.c. piederības. Koledžas 

kolektīvam un audzēkņiem ir izveidojušās tradīcijas kopīgu pasākumu organizēšanā. 

Tradicionāli koledžā tiek organizēti pasākumi: Zinību diena, Profesiju diena, Latvijas 

Valsts dzimšanas diena, Ziemassvētku pasākums, Lieldienas, Izlaidumi, ekskursijas. 

Rīgas 1. medicīnas koledžā savlaicīgi un taisnīgi tiek atrisinātas visas 

konfliktsituācijas, koledžas dzīves pamatjautājumi tiek risināti koleģiāli. Rīgas 1. 

medicīnas koledžas vadības, personāla un izglītojamo attiecībās valda labvēlība, 

sapratne un savstarpēja cieņa. Koledžas iekšējās kārtības noteikumi ir demokrātiski 

izstrādāti un kvalitatīvi. Ar iekšējās kārtības noteikumiem audzēkņi un personāls tiek 

iepazīstināti, tie ir pieejami ikvienam interesentam. 

Koledžas vadība ir vienmēr atvērta dialogam un saskarsmei ar izglītojamajiem, 

pedagogiem, personālu un koledžas apmeklētājiem. Attieksme pret apmeklētājiem 

Rīgas 1. medicīnas koledžā ir laipna un korekta.  

Vērtējuma līmenis: Ļoti labi 

4.4.2. Fiziskā vide 

Sanitārtehniskie apstākļi (apgaismojums, temperatūra, telpu uzkopšana u.tml) Rīgas 

1. medicīnas koledžā ir atbilstoši izglītības iestādes un mācību procesa prasībām. 
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Visas koledžas telpas ir vēdināmas. Rīgas 1. medicīnas koledžā ir kontroles 

institūciju veikto pārbaužu aktu reģistrācijas žurnāls, pārbaužu dokumenti ir pieejami 

koledžas kancelejā. Rīgas 1. medicīnas koledžas telpas ir funkcionālas, estētiski 

noformētas, tīras un kārtīgas. Telpas tiek regulāri uzkoptas. 

Izglītojamajiem un pedagogiem ir nodrošināta iespēja atpūsties, kā arī atrast 

netraucētu vietu darbam klusumā. Koledžas mācību korpusā ir ēdnīca, pedagogu 

istaba, plašas rekreācijas telpas katrā stāvā. Dienesta viesnīcas 5. un 6. stāvos ir 

pieejamas datorklase, mācību telpas un atpūtas telpas. 

Rīgas 1. medicīnas koledžai piederošā teritorija ir estētiski noformēta, apzaļumota un 

sakopta.  

Vērtējuma līmenis: Ļoti labi 

 

4.5. Iestādes resursi 

4.5.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi 

Koledžai ir pietiekama kabinetu, laboratoriju, citu mācību telpu kapacitāte, lai 

nodrošinātu izglītojamo un pedagogu darba vietu skaitu visās vienlaicīgi 

īstenojamajās izglītības programmās atbilstoši nodarbību plānam. Praktisko 

nodarbību īstenošana ir maksimāli tuvināta reālās prakses situācijai un izglītojamie ir 

informēti par katras praktisko mācību nodarbības uzdevumiem. 

Māsas palīga izglītības programmā teorētiskās un praktiskās nodarbības notiek 

mācību iestādes kabinetos un laboratorijās, kur materiāltehniskais aprīkojums un 

mācību līdzekļi nodrošina audzēkņu teorētisko un praktisko sagatavotību 

kvalifikācijas praksei Latvijas veselības aprūpes iestādēs, kur praktikantiem turpinās 

iespēja nostiprināt un papildināt prasmes, strādājot ar jaunākajām tehnoloģijām, 

instrumentiem un materiāliem. (Skat. 1. pielikumu) 

Māsas palīgi mācību procesa laikā izmanto lekciju auditorijas, semināru telpas, 

bibliotēku, lasītavu, datorklasi. Profesionālo praktisko iemaņu apgūšana (atbilstoši 

profesionāli tehnisko iemaņu standartiem) notiek mācību programmai atbilstoši 

aprīkotos kabinetos un laboratorijās: 

 Anatomijas kabinets 

 Fizioloģijas kabinets 

 Pirmsklīnikas kabinets 

 Higiēnas laboratorija 



25 
 

 Pediatrijas kabinets 

 Ķirurģijas kabinets 

 Neatliekamās medicīniskās palīdzības un intensīvās terapijas kabinets 

 Aprūpes laboratorija 

 

Koledžā ir darba tirgus prasībām atbilstošs materiāli tehniskais nodrošinājums – 

tehnoloģiskās iekārtas, instrumenti, materiāli, mācību līdzekļi, aprīkojums, kas 

nodrošina augstu mācību procesa kvalitāti. Esošā materiāltehniskā bāze atbilst 

profesionālās kvalifikācijas eksāmena norises vajadzībām. 

Rīgas 1. medicīnas koledžā ir izglītības iestādes specifikai un izglītības programmu 

apguvei atbilstošas grāmatas un mācību līdzekļi. Mācību grāmatu un mācību līdzekļu 

izvēle ir pamatota, kā arī regulāri notiek fonda pārskatīšana un papildināšana. 

Ir izveidots materiāltehniskā nodrošinājuma pilnveides un atjaunošanas plāns 

atbilstoši izglītības programmu īstenošanas mērķiem, uzdevumiem un koledžas 

stratēģiskajam plānam (Skat. 2.pielikumu.) 

Koledžā ir brīvi pieejams interneta pieslēgums. 

Vērtējuma līmenis: Labi 

 

4.5.2. Personālresursi 

Programmas īstenošanā ir iesaistīti augsti profesionāli, kvalificēti pedagogi, no 

kuriem lielākajai daļai ir ievērojama pieredze veselības aprūpes darbā un kuru 

izglītība atbilst LR MK 03.10.2000. noteikumiem Nr.347. „Noteikumi par prasībām 

pedagogiem nepieciešamajai izglītībai un profesionālajai kvalifikācijai”. 

Māsas palīga izglītības programma ir nodrošināta ar visiem programmā paredzēto 

mācību priekšmetu pedagogiem. Visiem 14 programmas pedagogiem ir normatīvo 

aktu prasībām atbilstoša profesionālā izglītība un pedagoģiskā izglītība: maģistra 

grāds, augstākā profesionālā un augstākā pedagoģiskā izglītība – 4 pedagogiem; 

maģistra grāds, augstākā profesionālā un pedagoģiskā izglītība - 6 pedagogiem; 

augstākā profesionālā un pedagoģiskā arodizglītība – 4 pedagogiem. 

Programmas mācībspēku profesionālās un pedagoģiskās kvalifikācijas pilnveide 

notiek saskaņā ar Rīgas 1. medicīnas koledžas profesionālās vidusskolas pasniedzēju 

pedagoģiskās un profesionālās izglītības ieguves un pilnveides plānu 2009. – 

2012.gadam, kurā iekļauti arī māsas palīga izglītības programmas pedagogi. 
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Pedagogu sastāvs māsas palīga izglītības programmā ir iekšēji dinamisks, kas sekmē 

profesionālu komandas darbu un nodrošina sistemātisku, uz rezultātu analīzi balstītu 

izglītošanas procesu. 

Pedagogi pilnveido savu kvalifikāciju plānveidīgi un mērķtiecīgi, ievērojot koledžas 

stratēģiju un atbilstoši pedagoģijas zinātnes, veselības aprūpes jomas, kā arī 

tehnoloģiju attīstībai. Katra pedagoga kvalifikācijas paaugstināšanas gaita un plānotā 

izpilde tiek fiksēta katra pedagoga darba plānā, kā arī reģistrēta koledžas 

personāldaļā. 

Vērtējuma līmenis: Ļoti labi 

4.6. Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 

4.6.1. Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana 

Pamatojoties uz Augstskolu likumu, 08.05.2009. MK noteikumiem Nr. 305 „Rīgas 

1.medicīnas koledžas nolikumu” un Rīgas 1.medicīnas koledžas ilgtermiņa attīstības 

koncepciju 2007. – 2012. gadam, kā arī ievērojot koledžai saistošās aktuālās Ministru 

kabineta un Veselības ministrijas apstiprinātās pamatnostādnes cilvēkresursu attīstībā 

un neatliekamās palīdzības, ambulatorās un stacionārās veselības aprūpes sistēmas 

attīstībā, koledžā ir izstrādāta attīstības stratēģija (attīstības plāns) laika periodam no 

2009. gada – 2015.gadam. Attīstības plāns tiek regulāri papildināts ņemot vērā 

sasniegto koledžas attīstībā un izmaiņas gan demogrāfijā, gan darba tirgus 

pieprasījumā, gan profesionālās izglītības programmu piedāvājumā. 

Izglītības iestādes darba rezultāti tiek apkopoti ikgadējos pašnovērtējuma ziņojumos, 

kas ļauj konkretizēt izglītības iestādes uzdevumus un mērķus nākošajam gadam, kā 

arī, ja nepieciešams, izdarīt grozījumus koledžas attīstības plānā.  

Katru gadu tiek izstrādāts darba plāns, kas paredz mācību procesa un audzināšanas 

darba iekšējās kvalitātes vadību un kontroli, un tas ir ikgadējs, regulāri plānots 

pasākumu komplekss, kas ļauj nepārtraukti sekot mācību procesa realizācijai 

atbilstoši mācību plānam un likumdošanas normatīvo aktu izpildei. 

Iegūtie rezultāti par uzraudzības procesā konstatētajiem faktiem tiek fiksēti un 

apspriesti, lai veiktu nepieciešamās korekcijas mācību procesā.  

Iekšējās uzraudzības plānā tiek iekļauti visi administratīvie darbinieki un metodisko 

komisiju vadītāji. 

Mācību procesa uzraudzībā tiek pielietotas dažādas darba formas: 

 sanāksmes pie direktores,  
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 apspriedes pie direktora vietnieces studiju darbā, 

  metodiskās komisijas sēdes, 

 pedagoģiskās padomes sēdes, 

 kvalifikācijas eksāmenu komisiju sēdēs, 

 izglītojamo anketēšana, 

 pedagogu pieredzes apmaiņa,  

  statistiskie dati par izglītojamo sekmēm, vērtēšanas sistēmas objektivitāti un 

pozitīvo sasniegumu summēšanu. 

Mācību procesa uzraudzības kontroles pasākumi: 

 mācību plāna izpilde, 

 lekciju un praktisko nodarbību norises kvalitāte, 

 izglītojamo sekmju dinamika, 

 kabinetu, laboratoriju darba organizācija, 

 metodisko komisiju darbs.  

Saskaņā ar Rīgas 1.medicīnas koledžas profesionālās vidusskolas darba plānu 

2011./2012. mācību gadam un Rīgas 1.medicīnas koledžas attīstības stratēģiju 2009. 

– 2015. gadam māsas palīga arodizglītības programmām ir izstrādāts 

materiāltehnisko resursu atjaunošanas plāns (Skat. 2. pielikumu). 

Vērtējuma līmenis: Ļoti labi 

4.6.2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība 

Izglītības iestādes darbībai, izglītības programmas un mācību procesa īstenošanai 

nepieciešamā obligātā dokumentācija ir noformēta atbilstoši lietvedības un izglītības 

lietu nomenklatūras prasībām un tiek glabāta atbilstoši Valsts arhīva noteikumiem. 

Visi izglītības programmas „Māsas palīgs” dokumenti ir pieejami ikvienam izglītības 

programmas pedagogam. 

Koledžā ir izstrādāta vadības struktūra, kas atbilst koledžas darbības jomām. Katra 

vadītāja kompetences joma ir noteikta amata aprakstā. Ir izstrādāti amata apraksti 

visiem koledžas darbībā iesaistītajiem darbiniekiem. Amata aprakstos ir formulēti 

pienākumi, tiesības un darbinieku atbildības jomas. Nepieciešamības gadījumā 

koledžas administrācija deleģē darbiniekam piemērotus pienākumus, to izpilde tiek 

kontrolēta un tiek sniegts savstarpēji rosinošs, pozitīvs atbalsts. 

Regulāri tiek plānota un īstenota koledžas personāla attīstības politika. Personāla 

attīstības jautājumus koordinē koledžas direktore un direktores vietniece studiju darbā 
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sadarbībā ar arodizglītības programmu metodiskajiem vadītājiem. Parasti galvenie 

mācību gada piedāvājumi tiek apkopoti un informācija publiskota pavasara semestra 

beigās. Līdz 1. jūlijam ir saplānots nākošā mācību gada pasniedzēju sastāvs 

arodizglītības programmā. 

Arodizglītības programmā strādājošais personāla pamatsastāvs ir gandrīz nemainīgs, 

lai nodrošinātu programmas īstenošanas kvalitāti un tās mērķu sasniegšanu. 

Māsas palīga izglītības programmas īstenošanai ir iekārtota IZM noteiktā 

dokumentācija, kas sakārtota atbilstoši normatīvajām prasībām. Precīzi sakārtota 

stingrās uzskaites dokumentācija. Saskaņā ar normatīvajām prasībām ir aizpildītas 

sekmju grāmatiņas. Ikvienam pedagogam, izglītojamajam, kā arī pēc nepieciešamības 

– sociālajiem partneriem un sadarbības partneriem – ir pieejami un darbā tiek 

izmantoti izglītības programmu reglamentējošie dokumenti, kuru oriģināli atrodas 

koledžas kancelejā. 

Māsas palīga un aprūpētāja izglītības programmas metodiskajā komisijā metodiskais 

darbs tiek veikts sistemātiski – pamatojoties uz koledžas profesionālās vidusskolas 

darba plānu mācību gadam un saskaņā ar  metodiskās komisijas darba plānu mācību 

gada 1. un 2. pusgadam (atrodas pie metodiskās komisijas vadītājas). 

Metodiskās sēdes, kurās piedalās visi izglītības programmas pedagogi, notiek regulāri 

– vismaz reizi 2 mēnešos – un tiek protokolētas. (Ar MK sēžu protokoliem var 

iepazīties pie māsas palīga un aprūpētāja izglītības programmu MK vadītājas). Sēdēs 

tiek skatīti un analizēti jautājumi par programmas „Māsas palīgs” metodisko un 

materiāltehnisko nodrošinājumu, izglītojamo mācību sasniegumiem, CPKE un 

kvalifikācijas prakšu organizēšanu un rezultātiem, pedagogu darba kvalitāti un 

kvalifikācijas paaugstināšanu u.c. aktuāliem jautājumiem. Metodiskās komisijas 

pedagogi regulāri apmainās ar pedagoģisko un profesionālo pieredzi. Kā svarīgs 

faktors pedagoga darba novērtējumā tiek ņemts vērā audzēkņa viedoklis. Metodiskās 

komisijas sanāksmēs ar informāciju par novitātēm pacientu aprūpē, veselības 

veicināšanā un saglabāšanā, kā arī lai risinātu iespējas māsas palīga izglītības 

programmas tālākā uzlabošanā, tiek pieaicināti speciālisti no lielākajām Latvijas 

klīnikām un veselības aprūpes centriem. 

Vadība veic koledžas darba plāna izpildi un aktuālo jautājumu risināšanu. Rīgas 1. 

medicīnas koledžas administrācija regulāri izvērtē un analizē kopējos un atsevišķos 

koledžas sasniegumus. 
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Koledžas administrācija ir pieejama gan audzēkņiem, gan pedagogiem katru dienu 

koledžas darba laikā. Tikšanās ir iespējama, iepriekš vienojoties par apmeklējuma 

laiku, kā arī ierodoties koledžā. Nepieciešamības gadījumā konkrētu jautājumu 

risināšanā iesaistās direktora vietniece, kuratori un mācību priekšmetu pedagogi. 

Vērtējuma līmenis: Ļoti labi 

4.6.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām 

Rīgas 1. medicīnas koledža īsteno sadarbību ar LR Izglītības un Zinātnes ministrijas 

Valsts Izglītības Satura Centru (VISC) Centralizēto Profesionālās kvalifikācijas 

eksāmenu (CPKE) organizēšanā un nepieciešamās dokumentācijas saskaņošanā. 

Sadarbībā ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu (IKVD) notiek profesionālās 

izglītības programmu licencēšanas un akreditācijas process. 

Sadarbībā ar darba devējiem notiek profesionālās izglītības kvalitātes un prakses 

vietu nodrošināšana, sadarbības līgumu slēgšana, mācību ekskursiju organizēšana un 

izglītības satura pilnveide. Darba devēji dod vērtējumu par kvalifikācijas prakses 

norisi, sniedz praktikanta raksturojumu un piedāvā nākošās darba vietas. 

Darba devēji piedalās kvalifikācijas eksāmenu komisiju darbā un dod savu vērtējumu 

par eksāmenu norisi un eksaminējamo sagatavotību.  

Sadarbībā ar vispārējās vidējās izglītības iestādēm notiek profesionālās izglītības 

popularizēšana un karjeras izaugsmes pasākumu organizēšana. 

Māsas palīga izglītības programmas pedagogu un audzēkņu izglītošanas jomā ciešāka 

sadarbība izveidojusies ar šādām Latvijas klīnikām un veselības aprūpes iestādēm: 

 SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” klīnika „Gaiļezers” 

 SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” klīnika „Latvijas 

Onkoloģijas centrs”  

 VSIA „P.Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” 

 SIA „Jelgavas slimnīca” 

 SIA „Jūrmalas slimnīca” 

 A/S „Jūras medicīnas centrs” 

 Pašvaldības SIA „Saulkrastu slimnīca” 

 SIA „Rīgas 1.slimnīca” 

 RP SIA „Rīgas 2.slimnīca” 

 SIA „Tukuma slimnīca” 

 SIA „Vidzemes slimnīca” 
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 Valsts SIA „Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” 

 VSIA Nacionālais rehabilitācijas centrs „Vaivari” 

 RP SIA „Rīgas Dzemdību nams” 

 CRPA „Cēsu rajona slimnīca” 

 SIA „Saldus medicīnas centrs” 

 SIA „Limbažu slimnīca” 

 SIA „Kuldīgas slimnīca” 

 SIA „Kuldīgas primārās veselības centrs” 

Sekmīgas sadarbības rezultātā pedagogiem un izglītojamajiem ir pieejama visa 

jaunākā informācija un aktualitātes pacientu aprūpes jomā, kā arī tiek sniegta jaunākā 

informācija aprūpes tehnoloģiju un aprīkojuma pilnveidošanas un pielietošanas jomā, 

kas būtiski ietekmē pacientu aprūpi un jauno speciālistu – māsas palīgu – darbu. 

Vērtējuma līmenis: Ļoti labi 

5. Citi sasniegumi 

 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 dabas zinātnieka Dāvida 

Hieronīma Grindeļa medaļu. 

 2009. gadā Rīgas 1.medicīnas koledžas kolektīvs tika pagodināts ar nozīmīgu 

valsts apbalvojumu: ar Ordeņa kapitula lēmumu par nopelniem Latvijas valsts 

labā Rīgas 1.medicīnas koledžas direktorei, lektorei, zobārstei Inesei Bungai 

tika piešķirts augstais Latvijas apbalvojums – IV šķiras Atzinības krusts. 

 Rīgas 1. medicīnas koledžā ir izveidotas un veiksmīgi tiek īstenotas Latvijā 

vienīgās un darba tirgū pieprasītas izglītības programmas: 

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

- „Zobārstniecība” (35b72400) ar zobu tehniķa kvalifikāciju, 

- „Zobārstniecība” (35b 72400) ar zobārstniecības māsas kvalifikāciju, 

- „Zobārstniecība” (35a 72400) ar zobārsta asistenta kvalifikāciju. 

Šobrīd no koledžām esam vienīgie izstrādājuši, licencējuši, akreditējuši un uzsākuši 

apmācību izglītības programmā „Sociālā aprūpe” (3276203) ar aprūpētāja 

kvalifikāciju (uz pamatizglītības bāzes) un „Sociālā aprūpe” (35a76203) ar aprūpētāja 

kvalifikāciju (uz vidējās izglītības bāzes). 
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Latvijā joprojām daudziem asociējamies ar vecmāšu izglītības aizsācējiem, kas 

pamatojas koledžas vēsturē. 

2011. gada aprīlī „Nord Plus Nordejordemodern – Midwifw of the North” projekta 

ietvaros Rīgas 1. medicīnas koledžā tika organizēta starptautiskā vecmāšu 

konference, uzņemti 110 dalībnieki no 16 valstīm un apgabaliem. 

Rīgas 1. medicīnas koledža ir izglītības iestāde ar 110 gadu darbības pieredzi, un tās 

vēsturiskās saknes sniedzas līdz pat 1902. gadam, kad parādījās pirmās ziņas par 

mācību iestādes aizsākumiem. Sākumā tā ieguva Rīgas Domes apstiprinātu 

nosaukumu – Rīgas vecmāšu skola. Gadiem ejot, tā paplašināja savu darbību, tika 

iekārtotas jaunas mācību telpas, apstiprināts skolas budžets. Skolas attīstību būtiski 

ietekmēja abi pasaules kari, tomēr mācību iestāde šo pārmaiņu laiku izturēja un 

turpināja attīstīties. 

No 1963. gada Rīgas 1. Medicīnas skola pārcēlās uz ēku Tomsona ielā 37, kur jau kā 

koledža tā atrodas un strādā joprojām.  

 

6. Turpmākā attīstība 

Rīgas 1.medicīnas koledžas attīstība perspektīvā ir plānota un definēta Rīgas 

1.medicīnas koledžas attīstības stratēģijā 2009. – 2015. gadam, kas apstiprināta Rīgas 

1. medicīnas koledžas padomē 08.01.2009. (protokols Nr.1) un stājušies spēkā ar 

Rīgas 1.medicīnas koledžas direktores Ineses Bungas 09.01.2009. rīkojumu Nr.2. 

Vidējā termiņā koledža plāno turpināt īstenot jau esošās un šī pašnovērtējuma 

2.punktā (2. un 3. lpp) nosauktās pilna laika klātienes pirmā līmeņa profesionālās 

augstākās izglītības, profesionālās vidējās izglītības un arodizglītības programmas. 

Sadarbībā ar AS „Grindeks” ir uzsākta jaunu koledžas un skolas līmeņa izglītības 

programmu izstrāde farmācijas ražošanas speciālistu sagatavošanai, kas šodien ir 

aktuāls jautājums farmācijas nozarē Latvijā. 

Tiks turpināts darbs iepriekš uzsāktajos un jaunajos ESF projektos, ERASMUS un 

NORDPLUS programmās: 

1. ESF darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 

1.2.1.1.4. apakšaktivitātes „Sākotnējā profesionālās izglītības pievilcības 

veicināšana” projektā „Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības 

veicināšana”; 

2. ESF projekts „Profesionālo mācību priekšmetu pedagogu un prakses 

vadītāju teorētisko zināšanu un praktisko kompetenču paaugstināšana”; 
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3. ESF darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 

1.3.2.3. apakšaktivitātes „Veselības aprūpes un veicināšanas procesā 

iesaistīto institūciju personāla kompetences, prasmju un iemaņu līmeņa 

paaugstināšana” projektā „Veselības aprūpes un veicināšanas procesā 

iesaistīto institūciju personāla tālākizglītības nozares ilgtspējīgai attīstībai”; 

4. NORDPLUS programmas „Nord Plus Nordejordemodern – Midwife of the 

North” projektā (dalībvalstis: Dānija, Igaunija, Somija, Islande, Latvija. 

Lietuva, Norvēģija, Zviedrija, Faroe salas, Grenlande, Ālandu salas); 

5. Leonardo da Vinci programmas ietvaros „ECVET in the field of health and 

social care – investigating and sharing implemented instruments and 

principles” (partnervalstis: Vācija, Beļģija, Slovēnija, Čehija, Apvienotā 

Karaliste, Rumānija, Itālija); 

6. Leonardo da Vinci projektā „HANDLE ECVET: ECVET in the field of 

health and social care - investigating and sharing implemented instruments 

and principles”; 

7. Leonardo da Vinci projektā „Secondary school for Pharmacy, Cosmetics 

and Health care”, apakšprogrammas „Sagatavošanās vizīte” - Ļubļana, 

Slovēnijā. Tēma: „Jaunu sadarbības iespēju veicināšana un jaunu sadarbības 

projektu apstiprināšana”. 

Turpināsim starptautisko sadarbību ar līgumpartneriem Skandināvijas un Baltijas 

valstīs, piemēram, ar Tallinas aprūpesveselības koledžu – pētniecības rezultātu 

prezentēšanā starptautiskās konferencēs, ar Fitjar skolu Norvēģijā - par māsas, māsas 

palīga un aprūpētāja izglītības programmu studentu un pasniedzēju apmaiņu 

Leonardo da Vinci programmas un 2 – pušu sadarbības līguma ietvaros, ar Aarhusas 

Universitātes Zobārstniecības koledžu Dānijā - par zobārstniecības māsas izglītības 

programmas pedagogu profesionālo pilnveidi. 

 

Pielikumi: 

1. pielikums – Arodizglītības programmas „Māsas palīgs” (35a72300) īstenošanai 

nepieciešamo materiālo līdzekļu nodrošinājums. 

2. pielikums – Mācību līdzekļu, aprīkojuma un citu vajadzīgo resursu pilnveides un 

atjaunošanas plāns māsas palīga izglītības programmā 2012. – 2015. gadam. 

 

Rīgas 1. medicīnas koledžas direktore      I.Bunga 


