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Izdevums „Publiskais pārskats par Rīgas 1.medicīnas koledţas darbību 2009.gadā” ir izveidots 

saskaľā 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 koledţas darbības virzieniem, mērķiem, īstenotajām 

budţeta programmām, studentu un izglītojamo skaitu, sastāvu un sasniegumiem, par personā lu un 

valsts budţeta finansējumu un tā izlietojumu.  

 

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

2009.gadā” sagatavošanu – Agija Pāţa, galvenā speciāliste, metodiķe.  
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darbības mērķi un uzdevumi 
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Par koledžu. Pamatinformācija.  

 

Rīgas 1.medicīnas koledţa 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 līmeľa profesionālo 

augstāko izglītību un ceturto kvalifikācijas līmeni. Koledţā tiek realizētas arī profesionālās 

vidējās izglītības programmas. Pavisam tiek piedāvātas izvēlei deviľas izglītības programmas. 

Personām ar jau iegūtu medicīnisko izglītību koledţas Tālākizglītības nodaļa piedāvāt 

paaugstināt kvalifikāciju profesionālās pilnveides izglītības programmās.  

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

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

22.09.2005. Rīgas 1.medicīnas koledţa tika reģistrēta LR IZM Izglītības iestāţu reģistrā 

(Reģistrācijas apliecība Nr. 3334002593). Saskaľā ar grozījumiem izglītības iestāţu reģistrā 

03.03.2010. koledţai ir piešķirts jauns reģistrācijas numurs – 3347002593. 

 

Rīgas 1.medicīnas koledţa 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 koledţa ir izglītības iestāde ar vairāk nekā 107 gadu darbības 

pieredzi, un tās vēsturiskās saknes sniedzas līdz par 1902.gadam, kad parādījušās pirmās ziľas 

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 budţets. Skolas attīstību būtiski ietekmēja abi pasaules kari, un kādu 

laiku kā Medicīnas māsu skola tā darbojās Baškīrijā. 

1945. gadā skola uzsāka feldšeru apmācību, pamazām pārejot uz viena profila vidējo 

medicīniskā personāla sagatavošanu (specialitātes nosaukums bija „feldšeris – vecmāte”). 

1954.gadā Feldšeru un vecmāšu skolu pārdēvēja par  Rīgas 1.medicīnas skolu. 1960.gadā Rīgas 

1.medicīnas skolai pievienoja  Farmaceitu skolu, kas kļuva par skolas farmaceitu nodaļu. 

1963.gadā skolai pievienoja zobu tehniķu skolu. No 1963.gada Rīgas 1.medicīnas skola iegūst 

jaunas telpas Tomsona ielā 37. 1992.gadā tiek izveidota jauna specialitāte – zobārstniecības 

māsa, bet 1997. gadā – zobārsta asistents.  
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Rīgas 1.medicīnas koledţa darbojas saskaľā ar Izglītības likumu, Profesionālās 

izglītības likumu, Zinātniskās darbības likumu, Augstskolu likumu un tiem atbilstošiem 

normatīvajiem aktiem, Rīgas 1.medicīnas koledţas nolikumu (MK 08.05. 2007. Noteikumi 

Nr.305). 

Rīgas 1.medicīnas koledžas un koledžas profesionālās vidusskolas struktūrvienības  

darbības galvenie mērķi un uzdevumi 2009.gadā 

 

1. Izglītības iestādes galvenie mērķi un uzdevumi 

 

Rīgas 1.medicīnas koledţa kā vienota mācību iestāde, kura īsteno gan 1.līmeľa 

profesionālās augstākās izglītības programmas, gan vidējās profesionālās izglītības un 

arodizglītības programmas, plāno savu darbu saskaľā ar Rīgas 1.medicīnas koledţas attīstības 

stratēģiju 2009.- 2015.gadam. 

 

Mācību iestādes pamatmērķi ir 

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

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

profesijā atbilstoši LR likumdošanai, profesiju standartiem un Eiropas Savienības 

direktīvām. 

 Izglītības procesa īstenošana, veicinot studējošā un izglītojamā personības 

pilnveidošanos un 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 deviľas izglītības programmas, no kurām četras ir vienīgās Latvijā:  

            1.līmeľa 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.  
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Profesionālās vidējās izglītības programmas: 

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

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

Arodizglītības programmas: 

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

- „Māszinības” (35a72300)  ar māsas palīga kvalifikāciju,  

- „Māszinības” (3272300)  ar māsas palīga kvalifikāciju. 

 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 koledţā un ārpus tās.  

 Tālāk attīstīt koledţas saimniecisko darbību mūsdienīgas materiāli tehniskās bāzes 

nodrošināšanā un koledţas mācību korpusa un studentu dienesta viesnīcas renovācijā un 

labiekārtošanā, pēc iespējas iesaistoties ESF finansētos projektos.  
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2. Koledžas uzdevumi, īstenojot 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas  

 

 Sadarbībā ar profesionālajām biedrībām  un asociācijām pilnveidot un aktualizēt studiju 

programmu saturu pēc darba tirgus pieprasījuma un balstoties uz jaunākajām medicīnas 

zinātľu un pedagoģijas atziľām.  

 Organizēt lekcijas un praktiskos seminārus studentiem un docētājiem pētniecības darba 

metodikas uzlabošanā, kvalifikācijas darbu izstrādē un vadīšanā, piesaistot sadarbības 

partnerus no LU, LLU un RSU. 

 Veicināt docētāju pastāvīgu kvalifikācijas paaugstināšanu specialitātē un pedagoģijā, 

studijas maģistra un doktora programmās, zinātniski pētniecisko darbību un tās 

rezultātu publiskošanu (zinātniskajās konferencēs u.c.). 

 Uzsākt ārstniecības personu pārkvalifikāciju izglītības programmā „Māsa – ārsta 

palīgs” ESF darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” (1.3.2.3. aktivitāte) 

ietvaros. 

 Uzsākt darbu starptautiskajā pieredzes apmaiľā farmaceita asistenta izglītības 

programmā ERASMUS projekta ietvaros. 

 Turpināt vecmātes izglītības programmas studentu un pedagogu darbību Ziemeļvalstu 

vecmāšu asociācijas pasākumos Nordplus Network Nordejordemodern projekta 

ietvaros. 

 Uzsākt darbību ERAF projektā „Infrastruktūra un pakalpojumi” (3.1.2.1. aktivitātē). 
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3. Profesionālās vidusskolas uzdevumi 

 Organizēt un attīstīt mācību un audzināšanas procesu 2. un 3. profesionālās 

kvalifikācijas līmeľa izglītības programmās kā koledţas patstāvīgas 

struktūrvienības darbu, saglabājot programmu kvalitāti un integrējot audzēkľu un 

pedagogu sasniegumus, radošo un metodisko darbu, informatīvo bāzi, finansiāli 

saimniecisko darbību vienotā koledţas attīstības koncepcijā.  

 Turpināt aktualizēt un pilnveidot māsas palīga, zobārstniecības māsas, zobārsta 

asistenta un zobu tehniķa izglītības programmas atbilstoši darba devēju prasībām.  

 Iesniegt  licencēšanai arodizglītības programmu „Māsas palīgs” uz pamatskolas 

bāzes. Pēc licences saľemšanas uzsākt audzēkľu apmācību.  

 Izstrādāt un sagatavot licencēšanai jaunas arodizglītības programmas – uz 

vidusskolas/ uz pamatskolas bāzes „Sociālā aprūpe” ar kvalifikāciju „Aprūpētājs”.  

 Turpināt starptautisko sadarbību pedagogu pieredzes apmaiľā, studentu prakses 

organizēšanā ar Aarhusas Zobārstniecības koledţu zobārstniecības māsas un 

zobārsta asistenta specialitātēs. 

 Turpināt starptautisko sadarbību ar Tallinas veselības koledţu zobu tehniķa 

specialitātē  ( dalība zinātniskajās konferencēs, projektu nedēļās u.c.)  

 Sadarbībā ar darba devējiem īstenot tālākizglītību zobārsta asistentiem profesionālās 

pilnveides izglītības programmā „Zobārsta asistenta darba pamatprincipi”. 

 Uzsākt darbību ESF projektā „Cilvēkresursi un nodarbinātība” apakšaktivitātē 

„Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana”, kas paredz 

mērķstipendiju piešķiršanu profesionālās izglītības iestādes izglītojamajiem.  
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2. Koledžas pašnovērtējums. Gada apbalvojumi 
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Koledţas darbība ilgtermiľā balstās uz Rīgas 1.medicīnas koledţas attīstības stratēģiju 2009.- 

2015.gadam. 

Saskaľā ar attīstības stratēģiju un pamatojoties uz iepriekšējā atskaites perioda izvērtējumu, 

katra nākošā gada darbs koledţā tiek plānots īstermiľa – akadēmiskā gada robeţās, detalizētu gada 

pasākumu plānu norādot mācību iestādes gada ciklogrammā.  

Koledžas pašnovērtējums esošajai situācijai 

  

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

 

Iekšējie faktori 

Stiprās puses Vājās puses 

Koledţas vadība 

 Mērķtiecīga, elastīga personāla 

politika. 

 Pozitīva pieredze sadarbībai 
komandā. 

 Koledţas direktores ilggadīga 

pozitīva, valsts mērogā novērtēta 

vadības darba pieredze Rīgas 

1.medicīnas koledţā.  

 Prasme elastīgi reaģēt uz ārējās 
vides izmaiľām. 

 Konstruktīva, demokrātiska 
lēmumu pieľemšana. 

 Plašas tālākizglītības iespējas 

Latvijā un ārzemēs (ilggadīgi 

kontakti un jaunas 

partnerattiecības). 

 

 Problēmas izsekot apjomīgajiem 

un strauji mainīgajiem 

informācijas resursiem 

likumdošanā. 

 Nepieciešamība pārskatīt, 
pārplānot akadēmiskā personāla 

resursus sakarā ar šauras 

profesionālās kvalifikācijas 

pedagogu aiziešanu no darba 

koledţā valsts politikas strādājošo 

pensionāru jautājumā dēļ  

(Likums „Par valsts pensiju un 

valsts pabalstu izmaksu laika 

periodā no 2009.gada līdz 

2012.gadam”). 

 Grūtības stratēģiskajā plānošanā 

sakarā ar valsts mēroga stabilas 

vīzijas trūkumu medicīnas un 

izglītības attīstībā. 
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Studiju process. Tālākizglītība. 

 Veiksmīgi akreditētas ar termiľu 

līdz 2012.gadam studiju 

programmas: 

- „Ārstniecība” vecmātes 

kvalifikācijas iegūšanai,  

- „Ārstniecība” ārsta palīga 

kvalifikācijas iegūšanai, 

- „Māszinības” māsas kvalifikācijas 

iegūšanai, 

- „Farmācija” farmaceita asistenta 

kvalifikācijas iegūšanai. 

 Akreditētas līdz 2015.gadam 
vidējās profesionālās izglītības 

programmas „Zobārstniecība” 

zobu tehniķa kvalifikācijas un 

zobārstniecības māsas 

kvalifikācijas iegūšanai, 

arodizglītības programma 

zobārsta asistenta kvalifikācijas 

iegūšanai. Akreditēta līdz 

2012.gadam arodizglītības 

programma „Māszinības” māsas 

palīga kvalifikācijas iegūšanai. 

 Laba pieredze jaunu izglītības 

programmu veidošanā (2009.gadā 

licenzētas 3 jaunas arodizglītības 

programmas) 

 Pozitīva pieredze Latvijā jaunas 
tālākizglītības programmas 

„Farmaceita palīgs” apmācības 

īstenošanā sadarbībā ar darba 

devējiem. 

 Nodrošināta laba mācību 

metodiskā bāze. Atbilstošs studiju 

medicīniskais aprīkojums, t.sk. 

prakses bāzēs.  

 Studentiem ir pieejama 
nepieciešamā informācija un 

materiāli pētniecības darba 

veikšanai. Par zinātnes attīstībai 

piešķirto naudu ir paplašināta 

pētniecības darba infrastruktūra 

farmaceita asistenta izglītības 

programmā, ārsta palīga izglītības 

programmā. 

 Plašs prakses bāţu skaits, kas dod 
iespēju izvēlēties labāko, 

 Darbības tālākizglītības jomā 

paplašināšana, daţādošana.  

 Jaunu tālākizglītības programmu 
īstenošana sadarbībā ar LM 

Nodarbinātības valsts aģentūru.  

 ES struktūrfondu piedāvāto iespēju 

izmantošana pētniecības attīstībā.  

 Mācību metodiskās bāzes pastāvīga, 
regulāra modernizēšana atbilstoši 

inovāciju un tehnoloģiju attīstības 

dinamikai, t.sk. izmantojot ES fondu 

finansējumu. 
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programmai atbilstošāko. 

 Regulāri veicot studiju procesa 

novērtējumu (studentu, darba 

devēju, absolventu aptaujas, 

anketēšana), tiek realizēta 

atgriezeniskā saikne studiju 

organizācijas un satura 

uzlabošanai.  

Studiju programmu efektivitāte  

 Studiju programmu efektivitāte 

2008./2009.ak.g., kad koledţu 

absolvēja otrais izlaidums ar 

4.profesionālās kvalifikācijas 

līmeľa izglītību – 53% 

(imatrikulēto skaits / absolventu 

skaits). 

 Jāpanāk studiju programmu efektivitātes 

paaugstināšana virs 55%. 

 

 

 

 

Studējošie. Absolventi. 

 Noturīgais pieprasījums pēc 
koledţas absolventiem Latvijas un 

ārvalstu darba tirgū liecina par 

viľu starptautisko konkurētspēju.  

 Studentu aktīva līdzdalība 
zinātniski pētnieciskajā darbā 

(zinātniskajās konferencēs, 

zinātniskajos projektos farmācijā, 

ārstniecībā, zobārstniecībā u.c.).  

 Pozitīvs I kursu adaptācijas 

process.  

 

 Vērojama reflektantu vidējās balles 
līmeľa samazināšanās tendence 

iestājoties, kas prasa papildus 

pedagoģisko darbu no koledţas 

docētājiem.  

 Individuālā darba ar studentiem 
uzlabošana kontingenta saglabāšanā I 

kursos.  

 Iespējamā kontingenta samazināšanās 

sakarā ar demogrāfisko situāciju valstī.   

Akadēmiskais personāls 

 Docētāji aktīvi paaugstinājuši 

kvalifikāciju profesionālajos 

kursos un semināros, augstskolas 

didaktikas kursos u.c. 

 Laba koledţas docētāju sadarbība 
ar LLU, LU mācībspēkiem 

(semināri, lekcijas, dalība 

koledţas zinātniski pētnieciskajās 

konferencēs u.c., konsultācijas 

studējošo kvalifikācijas darbu 

izstrādē).  

 Pozitīvs koledţas docētāju 

novērtējums studentu aptaujās. 

 Laba pedagogu  un studentu 
sadarbība: 

- zinātniski pētnieciskajā darbā, 

- profesionālās orientācijas 

pasākumos un Veselības dienās 

koledţā un ārpus tās. 

 Maz docētāju ar doktora grādu.  

 Zems gados jaunu docētāju īpatsvars. 

 Izmaiľas akadēmiskā personāla resursos 

sakarā ar šauras profesionālās 

kvalifikācijas pedagogu aiziešanu no 

darba valsts politikas strādājošo 

pensionāru jautājumā dēļ ( Likums „Par 

valsts pensiju un valsts pabalstu izmaksu 

laika periodā no 2009.gada līdz 

2012.gadam”). 

 

 

Vide 

 Koledţā tiek uzturēta pozitīva  Jānodrošina ugunsdrošības tehniskās 
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kultūrvide (uzstājušies mūziķi, 

aktieri, folkloras grupas u.c.). 

 Studenti izmanto dotās iespējas 

iesaistīties daţādos pasākumos, 

prezentējot savus radošos 

sasniegumus mākslinieciskajā, 

zinātniskajā u.c. jomās.  

 Studentiem un docētājiem 
nodrošinātas iespējas darbam ar 

datoru un interneta pieslēgumu 

(datorklasē, bibliotēkā, katedrās). 

 Uzlabotas bibliotēkas telpas, 

paplašināts darba vietu skaits 

lasītavā.  

 Visi studenti (pēc vajadzības) tiek 
nodrošināti ar  gultas vietām 

dienesta viesnīcā.  

 Veikts remonts: 
- studentu dienesta viesnīcā, 

uzlabojot sadzīves apstākļus un 

estētisko vidi, 

- koledţas ēkā, izveidojot jaunu 

semināru un lekciju telpu, 

renovējot gaiteľus, nomainot 

logus u.c. 

 Visās koledţas telpās, to 

iekārtojumā un aprīkojumā tiek 

uzturēta drošība un pievilcīga 

estētiskā vide. Koledţas telpām un 

iekārtām ir augsta izmantošanas 

intensitāte, jo paralēli četrām 

koledţas, t.i., 1.līmeľa profesionālās 

augstākās izglītības programmām tiek 

īstenotas arī divas profesionālās 

vidējās un trīs  arodizglītības 

programmas. 

sistēmas uzstādīšana. 

 Nepieciešams turpināt remontdarbus 

Studentu dienesta viesnīcā. 

 Nepieciešams turpināt veco 
komunikāciju, sanitāro mezglu nomaiľu.  

 Pastāvīgi jāmodernizē bibliotēkas 

tehnoloģiskais nodrošinājums atbilstoši 

vispārējās informatīvās komunikāciju 

vides attīstībai, kas prasa līdzekļu 

ieguldījumu.  

Finanses 

 Garantēts valsts finansējums.  

 Stabila pašu ieľēmumu daļa. 

 Darbojas koplīgums. 

 Zudusi iespēja stimulēt un motivēt 
akadēmisko un vispārējo personālu. 

 Nepietiekams finansējums darbinieku 
veselības apdrošināšanai. 

 Pašu ieľēmumu daļas izmantošanas 

ierobeţojumi. 

Starptautiskie sakari, projekti 

 Laba pieredze divpušu sadarbības 
projektu īstenošanā. 

 Stabila pastāvīgo partneru bāze.  

 Ievērojami satura uzlabojumi 

farmaceita asistenta izglītības 

programmā starptautiskās 

sadarbības rezultātā.  

 Nepietiekami aktīva iesaistīšanās 
ERASMUS programmu projektos.  

 Starptautiskā sadarbība ārsta palīga 
specialitātē. 

 Valsts līdzfinansējuma trūkums dalībai 

vairākos līdzšinējos Eiropas projektos.  
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 Pieredze pieaugušo tālākizglītības 

īstenošanā Latvijas mērogā, 

2009.gadā uzsākot darbību ES 

finansētajā projektā ārstniecības 

personu pārkvalifikācijas 

programmā „Māsa –ārsta palīgs”. 

 Ikgadējā pieredzes apmaiľa 
(pedagogu lekcijas, audzēkľu 

prakses), mācību programmu 

satura salīdzināšana un 

aktualizēšana  kopā ar sadarbības 

partneriem no Skandināvijas, 

Vācijas, Igaunijas Latvijā 

vienīgajās izglītības programmās 

„Zobārstniecības māsa”, 

„Zobārsta asistents”, „Zobu 

tehniķis’”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mārketinga pasākumi  

 Studentu un pedagogu iniciatīva 
un dalība Profesiju dienā koledţā, 

Veselības dienās Latvijas 

vispārizglītojošās skolās. 

 Veiksmīgi koledţas prezentācijas 

pasākumi Starptautiskajās izstādēs 

„Skola”, piesaistot jauno studentu 

kontingentu. 

 Informatīvi atgriezeniskās saites 
nodrošināšana mārketinga 

pasākumu efektivitātes 

noteikšanai (studentu, absolventu 

aptaujas u.c.). 

 

 Arvien pieaugošās mārketinga izmaksas. 
 

Ārējie faktori 

Iespējas Draudi 

 Koledţā sagatavotie speciālisti ir 
pieprasīti gan Latvijas, gan Eiropas 

valstu darba tirgū. 

 Darba devēju pozitīvas atsauksmes 

par jauno speciālistu profesionālo 

sagatavotību, ieteikumi izglītības 

programmu uzlabošanā. 

 Profesionālo asociāciju, biedrību 
ieteikumi jaunu izglītības 

pamatprogrammu un tālākizglītības 

programmu izveidošanā un 

īstenošanā.  

 Vidusskolu absolventu skaita 
samazināšanās.  

 Studējošo un viľu ģimeľu iztikas 

līmeľa pazemināšanās tendence, kas 

var ietekmēt kontingenta saglabāšanu.  

 Strauji mainīgā, pretrunīgā valsts 
politika veselības aprūpes un izglītības 

jomā.  

 Akadēmiskā personāla resursu 

atjaunošanas nepieciešamība sakarā ar 

šauras profesionālās kvalifikācijas 

pedagogu aiziešanu no darba koledţā 

valsts politikas strādājošo pensionāru 

jautājumā dēļ ( Likums „Par valsts 

pensiju un valsts pabalstu izmaksu 
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laika periodā no 2009.gada līdz 

2012.gadam”). 

 

Gada apbalvojumi 

2009.gadā Rīgas 1.medicīnas koledţas kolektīvs tika pagodināts ar nozīmīgu valsts 

apbalvojumu. 30.03.2009. ar Ordeľa kapitula lēmumu par nopelniem Latvijas valsts labā Rīgas 

1.medicīnas koledţas direktorei, zobārstei, lektorei Inesei Bungai tika piešķirts augstais Latvijas 

apbalvojums – IV šķiras Atzinības krusts, un Inese Bunga tika iecelta par Atzinības Krusta virsnieci.  
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3. Rīgas 1.medicīnas koledžas vadība un struktūra 
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Direktore: Dr. Inese Bunga 

Direktora vietniece studiju darbā: Ausma Cēbere 

Direktora vietniece prakses darbā un saimnieciskajos jautājumos: Tamāra Kļaveniece 

Direktora vietniece profesionālās vidējās izglītības darbā:  Inita Mieze 

 

Koledžas padome: 

1. Inese Bunga – koledţas direktore 

2. Ausma Cēbere – koledţas direktora vietniece, KP priekšsēdētāja 

3. Lilija Golovača – koledţas vispārējā personāla pārstāve, KP sekretāre 

4. Inese Butenaite - koledţas vispārējā personāla pārstāve 

5. Samanta Bāra – studējošo pašpārvaldes pārstāve 

6. Santa Irbe - studējošo pašpārvaldes pārstāve 

7. Velga Gūtmane – koledţas akadēmiskā personāla pārstāve 

8. Inese Sniedze  -  koledţas akadēmiskā personāla pārstāve 

9. Maira Vīksna - koledţas akadēmiskā personāla pārstāve 

10. Ilgofs Jānis Ţukovskis - koledţas akadēmiskā personāla pārstāvis 

11. Antra Kupriša – Latvijas Vecmāšu asociācijas prezidente 

12. Natālija Kalniľa – AS „NEO SENTOR” sertificēta farmaceite  

 

Rīgas 1.medicīnas koledţas  padomes jaunais sastāvs apstiprināts ar Izglītības un zinātnes 

ministrijas 19.10.2009. rīkojumu Nr. 427 „Par Rīgas 1.medicīnas koledţas padomes sastāvu” 

un 25.01.2010. rīkojumu Nr. 44 „Grozījumi Izglītības un zinātnes ministrijas 2009.gada 

19.oktobra  rīkojumā „Par Rīgas 1.medicīnas koledţas padomes sastāvu”.  
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Rīgas 1.medicīnas koledžas studiju darba organizācijas un vadības struktūrshēma  
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Izmaiņas Rīgas 1.medicīnas koledžas struktūrvienībās 2009.gadā 

1. Četru katedru (Vecmāšu, Ārsta palīga, Māsu, Farmaceita asistentu) vietā izveidotas divas 

katedras:  Ārstniecības katedra (ārsta palīgi, vecmātes)  un Veselības un sociālās aprūpes 

katedra ( māsas, farmaceita asistenti). 

2. Likvidēti divi direktora vietnieku amati – direktora vietnieks saimnieciskajā darbā un direktora 

vietnieks zinātniskajā darbā un prakses jautājumos, apvienojot funkcijas un i zveidojot vienu 

amatu – direktora vietnieks prakses darbā un saimnieciskos jautājumos. 

            Optimizācija koledžas vadībā un struktūrās plānota arī 2010.gadā.  
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4. Gada galvenie pasākumi. Darbības rezultāti 

saskaņā ar mācību iestādes prioritātēm 
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4.1.  Izglītības programmas  

 

 Visās koledţā īstenotajās izglītības programmās sadarbībā ar darba devējiem un 

profesionālajiem partneriem tika veikts darbs programmu satura, vērtēšanas sistēmas 

aktualizēšanā. Pirmā līmeľa profesionālās augstākās i zglītības programmās tika veikts darbs 

profesiju standartu pārskatīšanā saskaľā ar MK 27.02. 2007. Noteikumiem Nr.149 un attiecīgi 

atbilstošo specialitāšu izglītības programmu aktualizēšanā.  

 Izstrādātas un iesniegtas licencēšanai jaunas arodizglītības programmas: 

- „Sociālā aprūpe” (35a76203) ar profesionālo kvalifikāciju „Aprūpētājs” uz vidējās izglītības 

bāzes, 

- „Sociālā aprūpe” (3576203) ar profesionālo kvalifikāciju „Aprūpētājs” uz pamatizglītības 

bāzes, 

- „Māszinības” (3272300) ar profesionālo kvalifikāciju „Māsas palīgs” uz pamatizglītības bāzes.  

Rezultāts:  Saľemta licences Nr. P -2363, Nr. P- 2364, Nr. P-2361 

 Sagatavotas pārakreditācijai izglītības programmas „Zobu tehniķis”, „Zobārstniecības māsa”, 

„Zobārsta asistents”. 

Rezultāts:  Programmas ir akreditētas. Akreditācijas lapas Nr.AP0448, Nr. AP0446, AP0447 

 

4.2. Zinātniski pētnieciskais darbs  

 Pārskata gadā Rīgas 1.medicīnas koledţas akadēmiskais personāls un viesdocētāji katrs 

strādājuši zinātniski pētnieciskajā jomā – gan pie savas zinātniskās darba tēmas, būdami 

doktoranti un maģistranti, gan turpinot un attīstot iepriekšējā gadā uzsākto pētniecību sava 

studiju priekšmeta ietvaros ( arī – kopā ar studentiem, arī – publicējot mācību materiālus 

studentiem un rakstus Latvijas un starptautiski atzītos profesionālajos izdevumos). Liela daļa 

docētāju ir veikuši studentu kvalifikācijas darbu zinātniskā vadītāja un/vai  recenzenta 

pienākumus. 

 Atbilstoši koledţai iedalītajiem līdzekļiem no IZM finansējuma pamatbudţeta 

apakšprogrammā „Zinātniskās darbības attīstība un zinātniskās infrastruktūras nodrošināšana 

augstskolās un koledţās” – līdz 02.01.2009. tika īstenots 2008.gadā uzsāktais projekts 

ārstniecībā „Daţādu faktoru ietekme uz bronhu sieniľu reaktivitāti un ārējās elpošanas 

funkciju” ar finansējumu Ls 5000,00 – apmērā. Projekta vadītājs – Ārsta palīgu katedras 

docents Juris Firsts. Projekta darbā piedalījās arī 4 studējošie. 
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 Kopš 2008.gada turpinās koledţas Farmaceita asistentu katedras sadarbība ar Tallinas 

Veselības koledţu Baltijas senāko aptieku pētīšanā.  

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

Latvijas un starptautiskajās auditorijās, uzstājoties zinātniskajās konferencēs, piedaloties radio 

un TV raidījumos. 

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

izveidojis jaunus mācību un metodiskos materiālus izmantošanai pedagogam un studējošajam. 

Rezultāti:  

Koledţas akadēmiskā personāla un viesdocētāju individuālās zinātniski pētnieciskās darbības 

rezultātu apkopojums ir pieejams pie katedru vadītājiem. Informāciju par  starptautiskajām 

publikācijām 2009.gadā skat. 37. lpp. 

Studentu pētnieciskā darbība un tās rezultāti galvenokārt atspoguļojas viľu kvalifikācijas darbos. 

Turpinājumā  - pievienotas koledţā studējošo 2008./2009. ak. gadā un 2009./2010.ak.gadā 

aizstāvēto kvalifikācijas darbu tēmas.   
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Rīgas 1.medicīnas koledţa  

2008./2009.st.g. 

Studiju programmas Ārstniecība ar ārsta palīga kvalifikāciju 

IIID1 kursa absolventu kvalifikācijas darba temati, zinātniskie vadītāji un recenzenti  

 

N.p.k. Vārds, uzvārds Kvalifikācijas darba temats  Zinātniskais 

vadītājs 

Darba 

recenzents 

1. Ilona Boļmane Mēness fāţu ietekme uz dzemdībām. Rita 
Romanovska 

Velga Bunne 

2. Ieva Bulle Aborta izraisītās sekas sievietes veselībai.  Anna 
Krumpāne 

Rita 
Romanovska 

3. Solvita Bumble Ārsta palīga loma profilaktiskā darba 

realizācijā Saldus rajona ambulatorajā 
dienestā.  

Helēna Vēvere Maija Kazia 

4. 

 

Līva Gusarova Alergēnu atpazīšana sadzīvē un pacientu 
līdzestības veicināšana problēmas risināšanā.  

Juris Firsts Lilita Kārkliľa 

5. 

 

Marina Karpinska Pozitīvas profesionālās saskarsmes nozīme 
ārsta palīga darbā slimnīcas traumpunktā.  

Maija Kazia Inta Miķele 

6. Jūlija Latkovska Fiziskā aktivitāte un KSS Gaļina Lipska Juris Firsts 

7. Anna Lūriľa Dzīvesveida korelācija ar plaušu 
funkcionālajām izmaiľām.  

Juris Firsts Dzintra 
Strokša 

8. Tatjana Makarova Motivācijas loma asins donoriem. Tamāra 
Kļaveniece 

Inta Laţe 

9. Anţelika Ľemľaseva Komandas darba specifika NMP etapā 
Jelgavas rajonā.  

Gaļina Lipska Dzintra 
Strokša 

10. Jeļena Ogurčikova Vides ietekme uz Ventspils iedzīvotāju 
veselību.  

Velga Bunne Maija Kazia 

11. Ieva Pavāre Respiratoro funkciju izmaiľas daţādu plaušu 
patoloģiju gadījumā.  

Juris Firsts Linda 
Kārkliľa 

12. 

 

Jurģis Slobodjans Spirogrāfija - skrīnings plaušu problēmu 

diagnostikā, diferenciāldiagnostikā un 
terapijas efektivitātes novērtēšanā.  

Juris Firsts Linda 
Kārkliľa 

13. 

 

Lana Spoģe Kontracepcijas veidi un sievietes 

apmierinātība ar izvēlēto kontracepcijas 
metodi. 

Rita 
Romanovska 

Velga Bunne 

14. Madara Sviķe-Svitiľa Sieviešu informētība par dzemdes kakla vēţa 
profilaksi.  

Inta Laţe Irēna Turka 

15. 

 

Gunta Šaurova KSS riska faktoru nozīme Ogres rajona 
iedzīvotāju vidū. 

Mirdza 
Indriksone 

Gaļina Lipska 
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Rīgas 1.medicīnas koledţa  

2008./2009.st.g. 

Studiju programmas Ārstniecība ar ārsta palīga kvalifikāciju 

IIID2 kursa absolventu kvalifikācijas darba temati, zinātniskie vadītāji un recenzenti  

 

N.p.k. 
Vārds, uzvārds Kvalifikācijas darba temats  

Zinātniskais 

vadītājs 

Darba 

recenzents 

1. Jana Bordāne Ar pielonefrītu slima bērna aprūpes       

problēmas 

Eva 

Martinsone 

Juris Firsts 

2. 

 

Aija Čerevina Pacientu zināšanas par hroniskām 

muguras sāpēm un to mazināšanas 

iespējām. 

Irēna Turka Dzintra 

Strokša 

3. Marta Dortāne Profilaktiskā darba īstenošanas iespējas 

daţāda vecuma grupās Latgales reģionā.  

Helēna 

Vēvere 

Maija Kazia 

4. Valentīna 

Gorbača 

Sieviešu attieksme krūts vēţa saslimšanas 

gadījumā un profilakse Latgales reģionā.  

Inta Laţe IrēnaTurka 

5. Svetlana 

Ivanovska 

Darba aizsardzības pasākumi traumu un   

nelaimes gadījumu novēršanai Latgales 

reģiona  iedzīvotājiem 

Dzintra 

Strokša 

Helēna Vēvere 

6. Ľina Kajāne Slimnieka informētība par cukura diabēta 

vēlīnajām komplikācijām 

Mirdza 

Indriksone 

Gaļina Lipska 

7. Irina Klija Stājas traucējumi bērniem skolas vecumā. Irēna Turka Maija Kazia 

8. 

 

Svetlana 

Ločmele 

Kuľģa un divpadsmitpirkstu zarnas čūlas 

asiľošanas iemesli Balvu rajonā 

dzīvojošiem pacientiem 

Tamāra 

Kļaveniece 

Mirdza 

Indriksone 

9. Ija Logina Ārējo faktoru izraisītās redzes problēmas 

datorlietotājiem Latgales reģionā.  

Lolita Berne Inta Miķele 

10. 

 

Valda Logina Bronhiālās astmas pacientu informētība 

par iespējām ietekmēt savas slimības 

norisi. 

Mirdza 

Indriksone 

Linda  

Kārkliľa 

11. Rita Milakne Ģimenes un sociālo faktoru ietekme uz 

bērnu psihomotoro attīstību. 

Maija Kazia Helēna Vēvere 

12. Svetlana 

Sovetova 

Plaušu vēţa riska faktori. Inta Miķele Mirdza 

Indriksone 

13. Sandra Šustova Ārsta palīga loma B hepatīta profilaksē.  Lolita Berne Tamāra 

Kļaveniece 

14. 

 

Astrīda Zelča Alerģisko reakciju iespējamie cēloľi un to 

izraisītās sekas daţāda vecuma bērniem 

Latgales reģionā. 

Maija Kazia Helēna Vēvere 
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Rīgas 1.medicīnas koledţa  

2008./2009.st.g. 

Studiju programmas Māszinības ar māsas  kvalifikāciju 

IIIA kursa absolventu kvalifikācijas darba temati, zinātniskie vadītāji un recenzenti  

 

N.p.k. Vārds, uzvārds Kvalifikācijas darba temats  Zinātniskais 

vadītājs 

Darba 

recenzents 

1. Anna Alšalati Jauniešu zināšanas un izpratne par 

narkotiskajām vielām 

Ineta Robiľa Lidija Losa 

2. Irēna Drogobecka Jauniešu informētība par anoreksiju Ineta Robiľa Lidija Losa 

3. Baiba Eglīte Ārstnieciskās vingrošanas ietekme 

pusaudţiem ar skoliozi 

Antra 

Meirēna 

Ineta  Robiľa 

4. Sanda Kauliľa Māsu zināšanas par parenterālo barošanu Inese Indrāne Elita Apine 

5. Nadeţda Kezena Pacientu zināšanas par A hepatītu Ineta Robiľa Mirdza 

Indriksone 

6. Elīna 

Lašuka-Docenko 

Medicīnas koledţas pirmā kursa studentu 

adaptācija 

Ineta Robiľa Maija Kazia 

7. 

 

Alīna Lisica Darbs maiľās un tā ietekme uz medicīnas 

māsas miegu. 

Ineta Robiľa Lidija Losa 

8. 

 

Antra Platā Māsas un māsu palīgu motivācija strādāt 

intensīvās terapijas nodaļā. 

Ineta Robiľa Lidija Losa 

9. Lidija Ševkina Injekciju procedūru drošības aspekti 

stacionāra apstākļos 

Inese Indrāne Inta Laţe 

10. Līga Vilsone Rīgas mikrorajona iedzīvotāju zināšanas 

par Laima slimību 

Inese Indrāne Elita Apine 

11. Sanita Vilšķērsta Ēšanas  ieradumi pirmskolas vecuma 

bērniem 

Elita Apine Lidija Losa 

12. 

 

Evija Zelle Ķīmijterapijas aprūpes īpatnības Inta Laţe Inese Indrāne 

 

 



29 

 

Rīgas 1.medicīnas koledţa 

2008./2009.st.g. 

Studiju programmas Ārstniecība ar vecmātes kvalifikāciju 

IIIC  kursa absolventu kvalifikācijas darba temati, zinātniskie vadītāji un recenzenti  

 

N.p.k. Vārds, uzvārds Kvalifikācijas darba temats  Zinātniskais 

vadītājs 

Darba 

recenzents 

1. Anastasija 

Boļšedvorova 

Dzemdību metodes izvēle dvīľu 

grūtniecības gadījumā  

Vita Začesta Svetlana 

Ozoliľa 

2. Laura Dzalbe Psihoprofilaktiskās sagatavošanas nozīme 

dzemdībās 

Kristīne 

Embure 

Zapoļska 

Sigita 

Bukolovska 

3. Rūta Leinasare Praktiski pieejamais atbalsts zīdīšanā 

dzemdību nodaļā 

Gunta 

Freimane 

Antra 

Kupriša  

4. Elīna Ligute Sieviešu informētība par daţādu ķīmisko 

vielu iespējamo reproduktīvo un 

perinatālo toksicitāti  

Mirdza 

Indriksone 

Rīta 

Romanovska 

5. Daiga Neimane Topošā tēva atbalsts grūtniecei bērna 

gaidīšanas laikā 

Antra Sakne Kristīne 

Embure 

Zapoļska 

6. Oksana Samsoľenko Pēcdzemdību periods un ar to saistītās 

mātes un bērna aprūpes īpatnības 

Vija Bathena Gunta 

Freimane 

7. Olita Serdāne Stājas izmaiľas grūtniecības laikā Klaudija Hēla Mirdza 

Indriksone 

8. Agnese Šteina Seksuālā audzināšana jauniešu vidū Svetlana 

Ozoliľa 

Sigita 

Bukolovska 

9. Jana Timšāne Atsāpināšanas veidi, to ietekme uz 

dzemdību gaitu 

Maija 

Zemberga 

Svetlana 

Ozoliľa 
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Rīgas 1.medicīnas koledţa  

2008./2009.st.g. 

Studiju programmas Farmācija ar farmaceita asistenta  kvalifikāciju 

IIIFa kursa absolventu kvalifikācijas darba temati, zinātniskie vadītāji un recenzenti  

 

N.p.k. Studenta 

vārds, uzvārds 
Kvalifikācijas darba temats  

Zinātniskais 

vadītājs 

Darba 

recenzents 

 

1. 

 

 

Jūnija Ivančuka 

 

 

Ginko bilobu saturošie produkti Latvijā 

un to farmaceitiskais salīdzinājums.  

 

Aina 

Grahoļska 

 

Ruta Kidika 

2. 

 

Sintija Kopeika 

 

C vitamīna satura pētījumi ārstniecisko 

augu drogās. Ruta Kidika 
Velga 

Gūtmane 

3. 

 

Dace Barkovska 

 

Zāļu pagatavošana pēc individuāli 

izrakstītās receptes. 
Velga 

Gūtmane 
Ruta Kidika 

4. 

 

Helmuts Kupšis 

 

Dzelzs daudzuma noteikšana plaši 

lietojamās drogās. Ruta Kidika 
Velga 

Gūtmane 

5. 

 

Daina Kalniľa 

 

Vitamīnu kvantitatīvās noteikšanas 

metodes drogās Ruta Kidika 
Velga 

Gūtmane 

6. 

 

Jevgēnija Ivahiva 

 

Kālija bioķīmiskā nozīme un noteikšana 

dabas vielās Ruta Kidika 
Velga 

Gūtmane 

7. 

 

Līga Kalneniece 

 

Rutīns zāļu līdzekļos un augu valsts 

produktos. Ruta Kidika 
Velga 

Gūtmane 

8. 

 

Mairita Tračuma 

 

Biotīns augu valsts produktos un uztura 

bagātinātājos. Ruta Kidika 
Velga 

Gūtmane 

9. 

 

 

Jeļena Šitikova 

 

 

Fitoestrogēnus saturošo augu 

izmantošana zāļu līdzekļu un uztura 

bagātinātāju raţošanā. 

Velga 

Gūtmane 
Ruta Kidika 

10. 

 

Ērika Bivšenko 

 

Medikamentu prezentācija caurejas 

gadījumā. Inese Sniedze Ruta Kidika 

11. Zoja Čakova Veselības kontroles testi aptiekās.  

Inese Sniedze Ruta Kidika 

12. 

 

Jekaterina Andrejeva 

 

Veselīga dzīvesveida popularizēšana 

farmaceitiskajā aprūpē. Inese Sniedze Ausma Cēbere 

13. 

 

 

Irina Kolotľicka 

 

 

Pareizas zāļu lietošanas nozīme pacienta 

veselības un dzīves kvalitātes 

nodrošināšanā bezmiega gadījumā.  

Inese Sniedze 
Velga 

Gūtmane 
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14. 

 

Solvita Arhipoviča 

 

Pareizas medicīniskās instrukcijas un 

zāļu lietošanas nozīme pacienta veselībā. Inese Sniedze Ruta Kidika 

15. 

 

Lelde Vanaga 

 

Pašapkalpošanās prakse aptiekās: 

ieguvumi, problēmas un risinājumi.  
Agris 

Upenieks 
Ruta Kidika 

16. Angelina Cvirka Reklāma farmācijas praksē. 
Agris 

Upenieks 
Ruta Kidika 

17. Inga Kanopļa Ekspresdiagnostika Jelgavas aptiekās. Velga 

Gūtmane 
Ruta Kidika 

18. Antra Supe Nederīgo zāļu savākšana aptiekās. Velga 

Gūtmane 
Ruta Kidika 

19. Nataļja Savkina Ēteriskās eļļas farmaceitiskā aprūpē.  
Velga 

Gūtmane 
Ruta Kidika 

20. 

 

Irēna Rebaine 

 

Veterināro preču realizācija humānajās 

aptiekās. Ruta Kidika 
Velga 

Gūtmane 

21. 

 

Jūlija Kolotľicka 

 

Farmaceitiskā aprūpe Kuldīgā vēsturiskā 

aspektā. 
Ausma 

Cēbere 

Velga 

Gūtmane 

22. 

 

Jeļena Miļutkina 

 

Mangāna nozīme cilvēka organismā un 

toksicitāte. Ruta Kidika 
Velga 

Gūtmane 

23. Evita Bernšteine Fitoestrogēnus saturošo augu 

izmantošana  zāļu līdzekļu un uztura 

bagātinātāju raţošanā 

Velga 

Gūtmane 
Ruta Kidika 

24. Ilze Kušnere Pareizas zāļu lietošanas nozīme pacienta 

veselības un dzīves kvalitātes 

nodrošināšanā stomas gadījumā  

Inese Sniedze 
Velga 

Gūtmane 
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Rīgas 1.medicīnas koledţa  

2009./2010.st.g. 

Studiju programmas Ārstniecība ar ārsta palīga kvalifikāciju 

IIID kursa absolventu kvalifikācijas darba temati, zinātniskie vadītāji un recenzenti  

Nr. Vārds, uzvārds Kvalifikācijas darba temats  Darba 

vadītājs 

Recenzents 

1. Diana Ivaškina Kardiovaskulāro  slimību riska faktori un 

to profilakse 

Eva 

Martinsone 

Gaļina Lipska 

2. Santa Buša Tuberkuloze un BCG vakcinācija bērniem.  Ineta Robiľa 

 

Ingolfs Jānis 

.Ţukovskis 

3. Katerina 

Melnitšenko 

Febrīlo krampju un epilepsijas 

diferenciāldiagnostika pediatrijā NMP 

praksē 

Eva  

Martinsone 

Gaļina Lipska 

4. Svetlana 

Venidiktova 

AKS un kambaru ritma traucējumu 

bieţums. 

Gaļina 

Lipska 

Eva Martinsone 

5. Balva Andersone Komandas darbs paliatīvajā aprūpē Ineta Robiľa Ingolfs Jānis 

Ţukovskis 

6. Eduards Kravcovs Rehabilitācijas vērtējums pēc-insulta 

pacientiem 

Dzintra 

Strokša,     

Ineta Robiľa 

Mirdza 

Indriksone 

7. Santa  Bērziľa Bronhiālā astma, tās vadāmības izpratne 

ārsta palīga praksē 

Juris  Firsts Eva Martinsone 

8. Ilze Vistorobska Vīriešu informētība par priekšdziedzera 

vēţa riska faktoriem un slimības 

izpausmēm 

Inta Laţe Ingolfs Jānis 

Ţukovskis 

9. Evita  Arbidāne Pareiza uztura sabalansēšana bērnu dārza 

vecuma bērniem 

Velga Bunne Ineta Robiľa 

10. Laura Radčenko Bronhiālā s astmas attīstības risks daţāda 

vecuma bērniem 

Juris Firsts Mirdza 

Indriksone 

11. Arita Tūtere  Fiziskās aktivitātes ietekme uz ārējo 

elpošanu daţādu skolas vecuma bērniem 

Juris Firsts Mirdza 

Indriksone 

12. Gita Girsa Progresīva rehabilitācijas metode- 

reitterapija 

Olga Bērziľa Ineta Robiľa 

13. Daniela Biļa Skolēnu ēšanas paradumi un to ietekme uz 

gremošanas sistēmu 

Velga Bunne Ineta  Robiľa 

14. Ţanete Lukša Sabiedrības informētība  par masāţas 

ietekmi uz veselību 

Eva 

Martinsone 

Gaļina Lipska 
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15. Elīna Zalva Asins donoru raksturojums pēc eksfūzijas Eva 

Martinsone 

Gaļina Lipska 

16. Sergejs 

Tihomirovs 

Neatgriezeniskas slimīgas pārmaiľas 

organismā, kas iegūtas pašārstēšanās ceļā 

Ilgolfs Jānis 

Ţukovskis 

Juris Firsts 

17. Artjoms 

Starčikovs 

Narkomānijas attīstības cēloľi pusaudţu 

vecumā 

Aigars 

Kišuro 

Ingolfs Jānis 

Ţukovskis 

18. Teodors 

Akermanis 

Medicīnas darbinieku zināšanas par ērču 

encefalītu 

Eva 

Martinsone 

Gaļina Lipska 

19. Līga Vennere  Saslimstība ar vēnu varikozi, to ārstēšana 

un profilakse 

Dzintra 

Strokša 

Ineta Robiľa 

20. Valentīna 

Kolesnikova 

Nemelanomatozas ādas vēţa saslimšanas Inta Laţe Ingolfs Jānis 

Ţukovskis 

 

21. 

 

Kristīne Kurilova 

 

Kompetenču izmantojamība slimības 

kontrolēšanai slimniekiem ar hipertensiju 

 

Juris Firsts 

 

Eva Martinsone 

22. Kristīne Šruba Ārējās vides  alergēnu  korelācija ar 

bronhu sieniľas reaktivitātes izmaiľām 

Juris Firsts Mirdza 

Indriksone 

23. Elza Eveliete Traumatisms-lūzumi, bērniem vecumā no 

7-12 gadiem, 2007.-2009.gadā 

Ģirts Salmiľš Dzintra Strokša 

24. Dţoanna Kota Osteoporoze, tās profilakse Ilgvars Rasa Dzintra Strokša 

25.  Raita Gulbinska Nemedikamentozās ārstēšanas iespējas 

pacientiem ar bronhiālo astmu 

Juris  Firsts Mirdza 

Indriksone 
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Rīgas 1.medicīnas koledţa  

2009./2010.st.g. 

Studiju programmas Māszinības ar māsas kvalifikāciju 

IIIA kursa absolventu kvalifikācijas darba temati, zinātniskie vadītāji un recenzenti  

 
N.p.k. Vārds, uzvārds Kvalifikācijas darba temats  Zinātniskais 

vadītājs 

Darba 

recenzents 

1.  Jūlija Holkina 

 

Epilepsijas pacientu integrācija 

sabiedrībā 

Sendija 

Špacs- Daģe 

Inese Indrāne 

2.  Evita Alksne 

 

Pašaprūpes deficīts geriatriskiem 

pacientiem 

Inese Indrāne Ilze Barone 

3.  Simona Erzāma 

 

Artrīts pusaudţiem no 10 līdz 15 gadiem Elita Apine Eva 

Martinsone 

4.  Zane Spila Izdegšanas sindroms medicīnas māsas 

darbā paliatīvajā aprūpē 

Ineta Robiľa Inese Indrāne 

5.  Marina Čumakova 

 

Bronhiālā astma bērniem no 3 līdz 7 

gadiem 

Elita Apine Sendija Špacs - 

Daģe 

6.  Liene Sārmiľa Aprūpe pacientiem ar izgulējumiem Lidija Losa Eva 

Martinsone 

7.  Natālija Popova 

 

Alerģisku bērnu ēdināšanas īpatnības līdz 

3.g. vecumam 

 

Elita Apine Sendija Špacs 

– Daģe 

8.  Ludmila Ļevočkina 

 

Celulīta profilakse Inese Indrāne Maira Vīksna 

9.  Valērija Skvorcova Adipozo pacientu aprūpes īpatnības Ināra Barone Maira Vīksna 

10.  Marija Godļevska Vecu cilvēku adaptācija sociālās aprūpes 

institūcijā 

Ineta Robiľa Ināra Barone 

11.  Marina Guţijeva Aprūpes aspekti pacientiem ar varikozām 

vēnām 

Ineta Robiľa Lidija Losa 

12.  Zane Skrupska Vecāku izpratne par bērna adipozitāti  Elita Apine Lidija Losa 
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Rīgas 1.medicīnas koledţa  

2009./2010.st.g. 

Studiju programmas Ārstniecība ar vecmātes kvalifikāciju  

IIIC kursa absolventu  kvalifikācijas darba temati, zinātniskie vadītāji un recenzenti  

 

N.p.k. Vārds, uzvārds Kvalifikācijas darba temats Zinātniskais 

vadītājs 

Recenzents 

1.  Oksana Razdobrejeva  Elpošana un vingrinājumi dzemdībās  Klaudija Hēla Vija Bathena 

2.  Tatjana Svoboda  Kontracepcija zīdīšanas periodā Sigita 

Bukolovska 

Svetlana 

Ozoliľa 

3.  Jeļena Hudoļeja  Dzemdību pozu izmantošana izstumšanas 

periodā 

Kristīne 

Embure- 

Zapoļska 

Rita 

Romanovska 

4.  Jevgenija Daľiva  Vīrieša līdzdalība dzemdībās  Klaudija Hēla Vija Bathena 

5.  Antoľina Lūse  Grūtnieču informētība par 

komplikācijām pēc ķeizargrieziena 

operācijas 

Vita Začesta Sigita 

Bukolovska 

6.  Elīna Balode  Jauniešu zināšanas par seksuāli 

transmisīvām slimībām. 

Vita Začesta Gunta 

Freimane 

7.  Jekaterina Ivanova  Studentu zināšanas un pieredze par 

kontracepciju 

Sigita 

Bukolovska 

Mirdza 

Indriksone 

8.  Zane Jansone  Vecmātes loma pēcdzemdību aprūpē  Kristīne 

Embure- 

Zapoļska 

Vija Bathena 

9.  Valentīna Petrika  Simptotermālā kontracepcijas metode un 

tās pielietošana ģimenes plānošanā  

Dina Ceple Sigita 

Bukolovska 

10.  Helēna Gurska  Agrīna zīdīšanas uzsākšana priekšlaicīgi 

dzimušiem bērniem 

Klaudija Hēla Amanda 

Smildzere 

11.  Aiva Zeidmane  Zema riska grūtnieču dzemdību iznākums 

stacionāra dzemdībās un plānotās mājas 

dzemdībās 

Dina Ceple 

 

Gunta 

Freimane 

 

12.  Natālija Vladimirova  Ādas problēmas grūtniecības laikā Svetlana 

Ozoliľa 

Mirdza 

Indriksone 

13.  Natālija Adamenko Sociālo tīklu ietekme uz grūtniecēm Ineta Robiľa Rita 

Romanovska  
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 Rīgas 1.medicīnas koledţa  
2009./2010.st.g. 

Studiju programmas Farmācija ar farmaceita asistenta kvalifikāciju   

IIIFa kursa absolventu  kvalifikācijas darba temati, zinātniskie vadītāji  un recenzenti 

 

Nr.p.k. Vārds, uzvārds Kvalifikācijas darba temats  Zinātniskais 

vadītājs 

Darba recenzents 

1.  Ivita Apse Farmaceita asistenta loma 

farmaceitiskās aprūpes komandā  

Inese Sniedze Ruta Kidika 

2.  Gaļina 

Baranovskaja 

Dabas līdzekļi arteriālas 

hipertensijas ārstēšanā 

Velga Gūtmane Ruta Kidika 

3.  Liene Bormane Smago metālu piesārľojums augu 

valsts produktos 

Ruta Kidika Maira Vīksna 

4.  Oksana Braze Zaļā tēja farmācijā Velga Gūtmane Inese Sniedze 

5.  Jeļena 

Strogonova 

Drošas zāļu lietošanas politika 

Latvijā 

Inese Sniedze Velga Bunne 

6.  Svetlana 

Čursinova 

Indes vēsturiskā aspektā  Ruta Kidika Ausma Cēbere 

7.  Viktorija 

Ezergaile 

Pašārstēšanās – pats sev ārsts un 

farmaceits 

 

Velga Gūtmane Mirdza 

Indriksone 

8.  Viktorija 

Grundmane 

Toksiskas vielas saturoši augi Ruta Kidika Mirdza 

Indriksone 

9.  Zoja Larisa 

Ivanova 

Roţu dzimtas augu izmantošana 

farmācijā 

Velga Gūtmane Ruta Kidika 

10.  Aleksandrs 

Karacimovs 

Dopinga vielas Ruta Kidika Maira Vīksna 

11.  Irina Katukova Divšķautľu asinszāles preparāti 

farmācijā 

Velga Gūtmane Inese Sniedze 

12.  Agnese 

Krastiľa 

Darba spriedzes ietekme uz aptiekas 

darbiniekiem 

Inese Sniedze Ineta Robiľa 

13.  Laura Kravale Stress farmaceita asistenta 

profesionālajā darbībā 

Agija Pāţa Ineta Robiľa 

14.  Ilona Kuodis Farmaceitu ieguldījums Latvijas 

sarkanā Krusta organizācijas 

veidošanā un darbībā 

Ausma Cēbere Inese Sniedze 

15.  Iveta Kursiša Selēna nozīme un uzľemšanas 

iespējas 

Ruta Kidika Mirdza 

Indriksone 

16.  Lelde 

Martinova 

Alerģisko problēmu risināšana 

farmaceitiskajā aprūpē 

Inese Sniedze Velga Bunne 

17.  Kristīne 

Mālniece 

Probiotiku ietekme uz veselību Velga Gūtmane Velga Bunne 

18.  Ilze Melbārde Ginkgo biloba  izmantošana 

farmācijā 

Velga Gūtmane Ruta Kidika 

19.  Baiba Mičule Medus kosmētikā Velga Gūtmane Ruta Kidika 

20.  Elīna Miľailo Osteporozes skrīninga metode – 

farmaceitiskās aprūpes sastāvdaļa 

Inese Sniedze Ruta Kidika 
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21.   Karina 

Nazadze 

Interneta aptiekas Latvijā Inese Sniedze Velga Gūtmane 

22.  Anete Ozola Saindēšanās ar ķīmiskām vielām Ruta Kidika Maira Vīksna 

23.  Tatjana 

Ponamarjova 

Panātru dzimtas augu izmantošana 

farmācijā 

Velga Gūtmane Ruta Kidika 

24.  Dagnija 

Rozentāle 

Funkcionālais uzturs aptiekas preču 

sortimentā 

Ruta Kidika Inese Sniedze 

25.  Tatjana Sačli Kofeīns farmācijā un pārtikā  Ruta Kidika Maira Vīksna 

26.  Monta Skalbe Aminoskābju izmantošana zālēs un 

uztura bagātinātājos 

Ruta Kidika Maira Vīksna 

27.  Jekaterina 

Strode 

Aptaukošanās viena no 

farmaceitiskās aprūpes sastāvdaļām 

Inese Sniedze Ruta Kidika 

28.  Liene Tiltiľa Cukura diabēta problēmu risināšana 

farmaceitiskajā aprūpē 

Inese Sniedze Ruta Kidika 

29.  Ieva Uzuleľa Bezrecepšu zāļu līdzekļu 

izmantošana apreibināšanās nolūkos  

Ruta Kidika Mirdza 

Indriksone 

30.  Agnese 

Vasaraudze 

Reproduktīvā veselība – 

farmaceitiskās aprūpes ietvaros  

Inese Sniedze Velga Gūtmane 

31.  Tatjana 

Zaharova 

Psihotropie zāļu līdzekļi Latvijā Velga Gūtmane Inese Sniedze 

32.  Gunta Zvaigzne Zivju eļļa farmaceitiskajā aprūpē  Velga Gūtmane Ruta Kidika 
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Starptautiski publiskotie pētījumi, informatīvie materiāli 2009.gadā 

Nr.p.k. Izdotais informatīvais materiāls, 

autors 

Formāts Valoda Apraksts  

1. „Riga 1st Medical College’s Dental 

Technician department educational 

course – in connection with the 

state qualification practice”, 

Authors: Inese Bunga, director, 

Riga 1st Medial College, Aldis 

Vidţis, Dr.Med., associated 

professor, Riga Stradin’s 

University, Riga 1st Medical 

College, Dental techn. progr., Inga 

Kalniša, educational programme 

Dental technician 2st student, Riga 

1st y. Medical College 

Drukātā, 

elektroniskā 

un CD 

formātā 

Angļu Tēzes starptautiskajai 

konferencei Kauľas 

koledţā 

2.  „The Assessment of Clinical 

Guides on the Prosthetic Field of 

the Removable Partial Denture for 

Set up of Replacement Teeth”,  

Authors: Inese Bunga, director, 

Riga 1st Medical College, Aldis 

Vidţis, Dr.Med. , associated 

professor, Riga Stradin’s 

University, Riga 1st Medical 

College, Dental techn. progr., Zane 

Korľeva, educational programme 

Dental technician 1st y. student, 

Riga 1st Medical College 

Drukātā, 

elektroniskā 

un CD 

formātā 

Angļu Tēzes starptautiskajai 

konferencei Tallinas 

veselības koledţā 

3. „History of Pharmacy: The Oldest 

Chemist’s in Latvia.” Authors: 

Ausma Cēbere, vice- director, Riga 

1st Medical College, Inese Bunga, 

director, Riga 1st Medical College 

Drukātā, 

elektroniskā 

un CD 

formātā 

Angļu Pētījums sadarbības 

projekta ar Tallinas 

veselības koledţu ietvaros 

4. „Vecmātes specialitātes attīstības 

vēsture Latvijā un Rīgas 

1.medicīnas koledţā”. Autore: 

Rīgas 1.medicīnas  koledţas 

Vecmātes izglītības programmas 

lektore Mirdza Indriksone 

Drukātā, 

elektroniskā 

un CD 

formātā 

Angļu Prezentēts Tartu 

universitātē NORD PLUS 

NORDEJORDEMODERN 

Ziemeļvalstu vecmāšu 

izglītības projekta ietvaros  

5. „Bezmetāla keramikas restaurācijas 

iespējas un pielietojamās 

tehnoloģijas”. Autors: zobu tehniķa 

specialitātes III kursa audzēknis 

Aleksandrs Praščuks, darba 

zinātniskais vadītājs asoc. prof. 

A.Vidţis, Rīgas Stradiľa 

universitāte, Rīgas 1.medicīnas 

koledţa 

CD formātā Angļu Referāts prezentēts 

starptautiskajā konferencē 

Tallinas Veselības 

koledţā. 
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 4.3. Profilakses virziena īstenošana 

Profilakses (preventīvais) virziens tiek īstenots visās koledţā realizētajās izglītības programmās- 

gan mācību satura ietvaros, gan ārpusnodarbību profesionāli izglītojošās aktivitātēs, gan docētāju 

un studentu pētnieciskajā darbā.  

 

Rezultāts: 

Piemēram, Rīgas 1.medicīnas koledţas zobārstniecības māsas II kursa  audzēknes mācību 

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

kvalifikācijas prakses laikā apmeklēja vairāk kā 40 Rīgas un Latvijas skolas un bērnudārzus, 

nolasot informatīvi izglītojošas lekcijas par mutes un zobu veselību. Nodarbību laikā topošās 

zobārstniecības māsas iepazīstināja klausītājus ar bieţāk sastopamām mutes dobuma slimībām un 

to profilaksi, īpaši akcentējot preventīvos pasākumus. Esam konstatējuši, ka minētās un līdzīgas 

aktivitātes ir arī veicinošs faktors bērnu un jauniešu intereses par medicīnisko izglītību rosināšanā.  

Veselības dienu ietvaros (2.pusgadā) tiekoties ar daţāda vecuma jauniešiem, bērniem skolās, 

bērnudārzos, bērnu aprūpes iestādēs, vairāki studenti sev interesējošos un sabiedrībai aktuālos 

jautājumus un problēmas  izvēlējās turpināt pētīt savos kvalifikācijas darbos. Piemēram, docenta 

J.Firsta vadībā 2009.gadā studenti aizstāvēja savus zinātniskos darbus par tēmām „Alergēnu 

atpazīšana sadzīvē un pacientu līdzestības veicināšana problēmas risināšanā”, „Spirogrāfija  – 

skrīnings plaušu problēmu diagnostikā, diferenciāldiagnostikā un terapijas efektivitātes 

novērtēšanā”. 

Studenti strādāja arī pie citiem pētījumiem: „Stājas traucējumi bērniem skolas vecumā”, 

„Profilaktiskā darba īstenošanas iespējas daţāda vecuma grupās Latgales reģionā” u.c.  

Tradicionāli kā katru gadu arī 2009.gadā ( oktobrī, maijā) ārsta palīga specialitātes studenti vadīja 

praktiskās nodarbības „ Pirmās palīdzības ABC” Rīgas Tirdzniecības tehnikuma audzēkľiem, kur 

Rīgas 1.medicīnas koledţas topošie medicīnas speciālisti ik gadu tiek labprāt gaidīti un aicināti.  
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4.4. Studentu un audzēkņu pašpārvalde  

 2009.gadā Rīgas 1.medicīnas koledţā darbojās šādas studējošo un izglītojamo pašpārvaldes 

struktūras: 

- Studentu padome ( priekšsēdētāja Tatjana Makarova, III-D kursa studente) 

- Studentu dienesta viesnīcas padome ( priekšsēdētāja Laura Kravale, III-Fa kursa studente) 

- Skolas padome ( priekšsēdētājs Toms Barkāns) 

- Rīgas 1.medicīnas koledţas padomes sastāvā studējošos pārstāv: Santa Irbe, II Fa kursa 

studente un Samanta Bāra, II – A kursa studente  

Galvenās studentu un audzēkņu aktivitātes 2009.gadā: 

 Dalība Donoru dienā (janvārī) Rīgas 1.medicīnas koledţā sadarbībā ar Valsts Asinsdonoru 

centru. 

Rezultāts: augsta studentu aktivitāte, motivācija kļūt par donoriem. Visvairāk donoru 

pārstāvju (%) – no zobu tehniķa un ārsta palīga specialitātēm. 2009.gada vasarā Studentu 

padomes priekšsēdētāja, ārsta palīga III kursa studente Tatjana Makarova aizstāvēja 

kvalifikācijas darbu par tēmu „Motivācijas loma asins donoriem” (zin.vad. T.Kļaveniece). 

 Koledţas ārsta palīga specialitātes 11 pirmā kursa studentu dalība Latvijas Koledţu 

asociācijas rīkotajā boulinga turnīrā. 

Rezultāts: 13.vieta spēlētāju 22 komandu konkurencē un 1.vieta līdzjutēju komandai. 

 Ziemassvētkiem veltīts konkurss Studentu dienesta viesnīcā „Par labāko istabu”.  

Rezultāts: Laba atsaucība no visu, īpaši I kursu studentiem un audzēkľiem. Konkursā 

atklājās jauniešu izdoma, gaume un vēlēšanās uzturēt estētisku un gaumīgu savu sadzīves 

vidi. Konkursa sagatavošanā un novērtēšanā galveno darbu bija veikusi Studentu dienesta 

viesnīcas padome.  

 Dalība visos profesionālās orientācijas un karjeras izglītības pasākumos koledţā un ārpus 

koledţas: Profesiju dienā ( novembrī), izstādē „Skola 2009” (martā), Atvērto durvju dienās 

(aprīlī), karjeras izglītības pasākumos Latvijas vidusskolās u.c. 

Rezultāts: Studenti pilnveidojuši un īstenojuši savas organizatoriskās prasmes, radošās 

iniciatīvas. Pieaugusi piederības sajūta, zināšanas un lepnums par savu mācību iestādi. 

 Studentu un audzēkľu dalība visos koledţas tradicionālajos svētkos (1.septembris, Valsts 

dzimšanas diena, Profesiju diena, Pēdējā zvana svētki u.c.), kā arī koledţā notikušajos 

sociālo partneru rīkotajos pasākumos (LIVA paplašinātās Valdes sēdes, Latvijas koledţu 

asociācijas sanāksme): studējošie veikuši organizatorisko darbu, demonstrējuši savas 

mākslinieciskos talantus, vadījuši pasākumus.  
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Rezultāts: 2009.gadā koledţas sabiedriskajos pasākumos savus radošos un mākslinieciskos 

talantus atzīstamā līmenī demonstrēja 3 vokālisti, 2 dejotājas, 3 pasākumu vadītāji, 1 ( zobu 

tehniķu puišu) instrumentālais ansamblis, 1 dzejas autore, 2 teatrālo uzvedumu grupas.  

 

4.5. Profesionālā orientācija un karjeras izglītība 

 Dalība starptautiskajā izstādē „Skola 2009” 

 Profesiju diena (XI) koledţā  

 Atvērto durvju diena (IV) koledţā  

 Profesionālās orientācijas pasākumi Latvijas vispārizglītojošās skolās Vidzemes, Zemgales 

un Kurzemes reģionos (IV-VI) 

 Publicitātes pasākumi (skatīt 93. lpp.) 

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

Salīdzinot ar 2008.gadu, vēl pieaugusi interese par medicīnas profesijām un Rīgas 1.medicīnas 

koledţu. Atvērto durvju dienās ( 03.-09.04.2009.) koledţu apmeklēja 90 interesenti, t.i. par 

15% vairāk nekā 2008.gadā. 

 

4.6. Tālākizglītība 

2009.gadā koledţā pēc darba devēju pieprasījuma tika īstenotas šādas pieaugušo izglītības 

programmas: 

1) profesionālās pilnveides izglītības programma zobārstniecībā „ Zobārsta asistenta darba 

pamatprincipi” ( kods 30P72400) 160 stundu apjomā. (Licence Nr. P-2359); 

Rezultāts: 2008./2009. akadēmiskajā gadā apmācība minētajā programmā nenotika. 2007./2008. 

akadēmiskajā gadā programmu apguva 38, 2009./2010. akadēmiskajā gadā – 27 speciālisti; 

2) profesionālās tālākizglītības programma farmācijā „Farmaceita palīgs” (kods 30T72500) 984 

stundu apjomā. (Licence Nr. P-2362); 

Rezultāts: 2008./2009. akadēmiskajā gadā profesionālo kvalifikāciju minētajā programmā 

ieguva 108 farmaceita palīgi; 

3) Koledţas Ārstniecības katedra sadarbībā ar Latvijas Vecmāšu asociāciju un Rīgas Dzemdību 

namu 2008./2009. akadēmiskajā gadā organizēja semināru ciklu vecmātēm.  

Rezultāts: 
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4.7. Starptautiskā sadarbība 

Ārzemju partneri: 

 

 Hogskolan, Kalmāra (Zviedrija); 

 Helsinki Politechnic Stadia (Somija); 

 Farmācijas koledţa Pharmacon (Dānija); 

 Aarhusas Universitātes Zobārstniecības koledţa (Dānija); 

 Kauľas medicīnas koledţa (Lietuva); 

 Tallinas Veselības koledţa (Igaunija); 

 Farmācijas izglītības biedrība (Vācija); 

 Fitjar Skola (Norvēģija); 

 University of Orebro (Zviedrija); 

 Berufsfachschule un Berufschule, Berlīne (Vācija), u.c.  

 Ziemeļvalstu Vecmāšu izglītības asociācija 

 Olomoucas Palacky Universitāte (Čehija) 

 

Starptautiskie pieredzes apmaiľas un kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumi 2009. gadā: 

 

 2009.gada aprīlis Igaunijā  

Koledţas galv. speciāliste, metodiķe A.Pāţa pārstāv  koledţu Eiropas augstākās izglītības  

konsorcija COHEHRE rīkotajā starptautiskajā konferencē „Health of migrants and  

displaced persons. Implications for education.” Konferences vadības sēdē Rīgas 1.medicīnas  

koledţa un tās direktore Inese Bunga tiek uzľemta COHEHRE biedru sastāvā kā vienīgā  

augstākās izglītības iestāde no Latvijas. (COHEHRE – Eiropas veselības aprūpes un 

rehabilitācijas augstākās izglītības iestāţu konsorcijs) 

 

 2009.gada aprīlis Ēģiptē  

Koledţas bibliotēkas vadītāja H.Grīnberga Latvijas bibliotēku vadītāju  starptautiskā  semināra 

ietvaros iepazīstas ar Aleksandrijas bibliotēkas u.c. Ēģiptes seno bibliotēku darbu un piedalās 

ES organizētajā seminārā.  

  

 2009.gada maijs Igaunijā 

Zobu tehniķa specialitātes pedagogs T.Barkāns un III kursa students Aleksandrs Praščuks 

piedalījās Tallinas Veselības koledţas starptautiskajā studentu zinātniskajā konferencē, kur 
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A.Praščuks uzstājās ar referātu „Bezmetāla kerami kas restaurācijas iespējas un pielietojamās 

tehnoloģijas”. (Darba zin.vad. asoc. prof. A.Vidţis) 

 

 2009.gada septembris Igaunijā 

Nordplus Nordejordemodern projekta ietvaros vecmāšu izglītības programmas vadītāja Mirdza 

Indriksone, vecmātes specialitātes III kursa studentes Jeļena Hudoļeja, Tatjana Svoboda, II 

kursa studente Līga Ivāne un koledţas absolvente Rīgas Dzemdību nama vecmāte  Māra Grieze 

piedalījās un uzstājās ar prezentāciju konferencē „Empowering Midwifery students and young 

Midwives of the North” Tartu. Konferences ietvaros notika topošo vecmāšu studentu teorētiskā 

un praktiskā apmācība intensīvajos kursos, kā arī izvirzīti uzdevumi dalībvalstu pārstāvjiem 

nākošajām sanāksmēm un pieredzes semināriem.  

 

LATVIJĀ 

Rīgas 1.medicīnas koledţā  

 

 2009.gada aprīlis 

Starptautiskās programmas NETWORK NORDEJORDEMODERN ietvaros Rīgas 1.medicīnas 

koledţas Vecmātes izglītības programmā pēc individuāla plāna praksi izgāja Kauľas koledţas 

studente Marija Kozlova. Prakses tēma „Jaundzimušo aprūpe. Jaundzimušo ar speciālām 

vajadzībām aprūpe.” Prakses apjoms – 4 KP. Prakses vadītājas – koledţas lektores G.Freimane, 

R.Romanovska, A.Smildzere. 

 

 2009.gada septembris 

Praksi Rīgas Dzemdību namā 03.-30.09.2009. izgāja Kauľas koledţas vecmātes specialitātes 

pēdējā kursa studente Jolita Malinauskaite. Prakses organizatore: vecmātes izglītības 

programmas vadītāja Mirdza Indriksone. 

 

 2009.gada februārī 

Vienpadsmit Eiropas valstu starptautiskā projekta ietvaros 2 nedēļu prakses moduli Koledţas 

prakses bāzēs  - zobārstniecības klīnikās  SIA „Dr. B.Lazdānes zobārstniecības privātprakse” un 

SIA „Dr.Butkēvičas zobārstniecības prakse” - izgāja Aarhusas zobārstniecības koledţas 

audzēknes Berttina Aagaard un Diana Christensen. Prakses vadītāja – pasniedzēja Baiba 

Lazdāne. Lekcijas par moduļu apmācības priekšrocībām zobārsta asistentu apmācībā Dānijā 

koledţas zobārstniecības māsām, zobārsta asistentiem un pedagogiem nolasīja vieslektors no 

Aarhusas zobārstniecības koledţas Mikael Ronn.  
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4.8. Projekti 

 

1. IZM fiansnētie Rīgas 1.medicīnas koledţas projekti 2008.- 2009. gadā 

 

Zinātnes nozare Projekta 

vadītājs 

Projekta 

nosaukums 

Finansējums Īstenošanas 

laiks 

Medicīna Docents Juris 

Firsts 

„Daţādu faktoru 

ietekme uz 

bronhu sieniľas 

reaktivitāti” 

5000,00 Ls 2008.- 2009.gada 

janvāris 

 

Rezultāti:  

- Tika iegādāta medicīniskā iekārta (spirogrāfs) pētnieciskās darbības veikšanai, 

- Tika apzināti bērnu aprūpes centros („Inčukalns”, „Imanta”) respiratorās sistēmas patoloģijas, 

veicot ārējās elpošanas funkcijas izmeklējumus pie daţādu riska faktoru atradnes un pamatota 

veselības veicinošo faktoru ieviešanas perspektīvā loma plaušu slimību klīniskās gaitas, dzīves 

kvalitātes uzlabošanā, kā arī tika izstrādātas rekomendācijas veselības veicinošo faktoru 

ieviešanai ambulatorā praksē,  

- Tika identificēti un aktualizēti sadzīvē sastopamie faktori, kuri pasliktina bronhu reaktivitātes 

rādītājus. Tika argumentēts monitoringa nozīmīgums, izmantojot spirogrāfiju pie akūti un 

hroniski noritošiem procesiem plaušās un dota iespēja identificēt pacientu grupas, kam 

nepieciešama komplicētāka izmeklēšana, līdz ar to statistiski ir pierādīta plaušu funkciju, 

dzīves kvalitātes un riska faktoru savstarpējā korelācija. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 

 

2. No ESF fondiem finansētie projekti 

 

Nr.p.k. Projekta nosaukums Projekta 

vadītājs/koordinators 

Finansējums  

saskaņā ar 

līgumu 

Īstenošanas 

laiks 

1 2 3 4 5 

1. Projekts Erasmus 

Mūţizglītības programmas 

ietvaros Rīgas 1.medicīnas 

koledţas studentu un 

pasniedzēju mobilitātei 

E.Kaţoks 500,00  Ls 

881,00 Ls 

31.12.2008. – 

01.06.2009. 

Projekts 

turpināsies 

2010.gadā 

2. Ārstniecību personu 

pārkvalifikācijas „ Māsa –

ārsta palīgs” īstenošana ESF 

darbības programmas 

„Cilvēkresursi un 

nodarbinātība” ietvaros. 

I.Sipeniece 130 565,00 Ls 07.09.2009.- 

31.05.2011 

3. Projekts ESF darbības 

programmas „Cilvēkresursi 

un nodarbinātība” ietvaros 

„Sākotnējās profesionālās 

izglītības pievilcības 

veicināšana”, kas paredz 

mērķstipendiju piešķiršanu 

vidējo profesionālo un 

arodizglītības programmu 

audzēkľiem. 

I.Mieze 181 701,00 Ls 28.09.2009.- 

31.08.2013. 

4. ERAF programmas 

„Infrastruktūra un 

pakalpojumi” projekts „Rīgas 

1.medicīnas koledţas 

infrastruktūras 

modernizācija” 

E.Kaţoks 102 999, 00 Ls 

(t.sk. ERAF 

finansējums 

87 549,00 Ls; 

IZM finansējums 

15 450,00 Ls) 

Projekta 

sagatavošanas 

darbs tika 

veikts 

2009.gadā. 

Projekta 

īstenošanas 

laiks: 

2010.gada 

aprīlis – 

2010.gada 

decembris (9 

mēneši) 

5. No ESF fondiem tiek finansēts arī Ziemeļvalstu Vecmāšu asociācijas koordinēts  projekts 

Vecmātes izglītības programmā NORDEJORDEMODERN programmas ietvaros.  Projekta 

koordinatore: M.Indriksone. Koledţas  finansējums 2009.gada IX komandējumam  - 

227,79Ls 
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5. Bibliotēka 
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Pārskats par Rīgas 1.medicīnas koledžas bibliotēkas darbu 2009.gadā 

 

Bibliotēkas mērķis: Veidot bibliotēku kā specializētu medicīnas izziľas materiālu krātuvi un 

vispusīgu kultūras un zinātľu centru koledţā. Turpināt attīstīt bibliotēkas infrastruktūru, 

izmantojot jaunāko tehnoloģiju iespējas.  

Bibliotēkas mērķauditorija:  koledţas studējošie un audzēkľi, pedagogi – kopskaitā -770 lasītāji. 

Bibliotēkas sadarbības partneri: Rīgas Stradiņa universitātes bibliotēka, kas veic arī medicīnas 

mācību iestāţu bibliotēku metodiskā centra funkcijas un regulāri organizē kursus, kuros 

piedalās arī Rīgas 1.medicīnas koledţas bibliotēkas darbinieki; Latvijas Nacionālā bibliotēka, 

kas organizē mācību braucienus uz Latvijas un ārzemju labākajām bibliotēkām; Valsts aģentūra 

„Kultūras informācijas sistēmas”, ar kuru koledţas bibliotēka sadarbojas, ieviešot jauno, 

uzlaboto bibliotekāro informācijas sistēmu ALISE. Lai sekmīgi un atbilstoši mūsdienu 

medicīnas zinātľu attīstības prasībām komplektētu bibliotēkas krājumu, koledţas bibliotēka 

sadarbojas ar Latvijas Universitātes Grāmatu apgādu, ar Latvijas Medicīnas grāmatu apgādu, 

kuri vienmēr koledţas bibliotēkai sniedz paplašinātu informāciju par novitātēm medicīnas 

literatūrā un pēc Rīgas 1.medicīnas koledţas bibliotēkas uzaicinājuma mācību iestādē organizē 

jaunāko grāmatu izstādes. 

Bibliotēkas līdzdalība mācību procesā. Lai dotu iespēju arvien lielākam studentu skaitam strādāt 

ar internetu un strādāt kopējā  bibliotēku informācijas tīmeklī, bibliotēkā ir izveidota paplašināta 

atsevišķa lasītavas telpa ar 14 darba vietām, kā arī papildināts grāmatu krājums, specializēto 

medicīnas periodisko izdevumu fonds, ir sistematizēti studentu kvalifikācijas darbi, zinātniski 

pētnieciskie  un metodiskie materiāli, citi  publicētie darbi, kas ir izvietoti brīvpieejas plauktos. 

Pēc pasniedzēju ieteikuma tiek iegādātas arī grāmatas svešvalodās, visvairāk angļu valodā. Ar 

bibliotēkas starpniecību pasniedzēji un studenti var pasūtīt grāmatas un zinātniski 

pētnieciskajam darbam nepieciešamos materiālus no citām bibliotēkām – ne tikai Latvijā, bet arī 

ārzemēs.  

Koledţas starptautisko zinātniski pētniecisko konferenču laikā bibliotēka atbilstoši konferences 

tēmai organizē mācību un informatīvo materiālu izstādi, kas sniedz papildus informāciju gan 

studentiem, gan pedagogiem. 

Citas bibliotēkas aktivitātes. Bibliotēka regulāri organizē arī tematiskas izstādes, kas saistītas ar 

Latvijas Valsts svētkiem, ar gadalaiku cikliem un to tradīcijām. 2009.gadā bibliotēka ar savu 

informatīvo  un tehnisko bāzi atbalsta ESF projekta ietvaros koledţā uzsāktās ārstniecības 

personu pārkvalifikācijas programmas „Māsa – ārsta palīgs” īstenošanu.  
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Bibliotēkas darba 2009.gada statistika 

 

Nr.p.k. Joma Pavisam Skaidrojumi 

1. Lasītāju skaits 710 Persona vai organizācija (korporatīvais 

klients), kas tieši vai attālināti 

apmeklējusi bibliotēku un/vai 

izmantojusi tās tradicionālos un/vai 

elektroniskos pakalpojumus bibliotēkas 

telpās vai ārpus tām. 

2. Apmeklējumu skaits 12720 Bibliotēku tieši, telefoniski vai virtuāli 

apmeklējošo personu skaits.  

3. Iekšzemes starpbibliotēku 

abonementu (SBA) skaits 

12 Pēc Latvijas bibliotēku pieprasījuma 

SBA kārtā saľemto un izsniegto 

dokumentu (arī elektronisko) kopskaits. 

4. Bibliotēkas  krājums 

(kopskaits) 

21558 Bibliotēkas krājums – visi dokumenti, 

kas pieejami bibliotēkā. 

5. Bibliotēkas darbinieki 2 No tiem 1- ar bibliotekāro izglītību. 

6. Dokumentu (fizisko 

vienību) skaits uz vienu 

lasītāju 

31 Dokumentu kopskaits krājumā attiecībā 

pret lasītāju kopskaitu. 
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5. Profesionālie un sociālie partneri
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2009.gadā notikusi sadarbība ar profesionālajiem un sociālajiem partneriem, kuru lielākā daļa ir 

ilgstoši un pastāvīgi  koledţas atbalstītāji 

- studējošo un audzēkľu praktiskajā apmācībā un darba vietu nodrošinājumā ( prakses bāzes un 

to vadība), 

- izglītības programmu satura pilnveidē un jaunu programmu izveidošanā, kvalifikācijas 

eksāmenu sagatavošanā un norisē ( profesionālās asociācijas, klīniku vadītāji, lielāko Latvijas 

augstskolu mācībspēki), 

- karjeras izglītības profesionālās orientācijas pasākumu īstenošanā Latvijas vispārizglītojošās 

skolās (LIVA- Latvijas izglītības vadītāju asociācija), 

- iespēju robeţās partneri sniedz arī finansiālu palīdzību; piemēram, uz savstarpējā līguma 

pamata AS „Ŗecipe plus”sniedz ziedojumus koledţas farmaceita asistenta izglītības 

programmas un tās materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanai; Rīgas Farmaceitiskā fabrika ar Ls 

500 ziedojumu deva iespēju koledţai 2009.gada aprīlī piedalīties Eiropas augstākās izglītības 

konsorcija „COHEHRE” (Eiropas veselības aprūpes un rehabilitācijas augstākās izglītības 

iestāţu konsorcijs) rīkotajā starptautiskajā konferencē.  

Galvenie sadarbības partneri 2009.gadā 

 LR Neatliekamās medicīniskās palīdzības un katastrofu medicīnas asociācija 

 Latvijas Vecmāšu asociācija 

 Latvijas Farmaceitu biedrība 

 Latvijas Zobu tehniķu profesionālā biedrība 

 AS „Grindex” 

 Rīgas Farmaceitiskā fabrika  

 AS „Recipe Plus” 

 Latvijas Zobu higiēnistu asociācija 

 LIVA (Latvijas izglītības vadītāju asociācija) 

 LKA (Latvijas Koledţu asociācija) 

 LLU Tehniskā fakultāte 

 LU Medicīnas fakultāte  
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Prakses vietas 2008./2009.ak.g. 

Rīgas 1.medicīnas koledţa sadarbojās ar vairāk nekā 160 prakses bāzēm, kuru lielākā daļa ir 

potenciālie darba devēji: 

Piemēram:  

 VSIA „Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” 

 RP SIA „Rīgas dzemdību nams”  

 RP SIA „Rīgas 1.slimnīca” 

 RP SIA „Rīgas 2.slimnīca” 

 VSIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” 

 VSIA „P.Stradiľa klīniskā universitātes slimnīca” 

 A/S „Latvijas Jūras medicīnas centrs” 

 SIA „Jūrmalas slimnīca” 

 Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests 

 SIA „Jūrmalas ātrā palīdzība” 

 SIA „Ogres rajona slimnīca” 

 SIA „Saldus medicīnas centrs” 

 SIA „Kuldīgas slimnīca” 

 SIA „Vidzemes slimnīca”  

 SIA „Jēkabpils rajona centrālā slimnīca” 

 SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, klīnika „Linezers”, Latvijas 

Onkoloģijas centrs” 

 SIA „Jelgavas pilsētas slimnīca” 

 Talsu raj. pašvaldības A/S „Talsu slimnīca” 

 Latvijas lielākās zobārstniecības klīnikas  

 Latvijas lielākās zobu tehniskās laboratorijas, 

 A/S „Grindeks” 

 SIA „Saules aptieku pārvalde” 

 Raţošanas komercfirma „Baltfarm”  

 A/S „Sentor Farm aptiekas”  

 SIA „Hansa Pharm” aptiekas  

 SIA „A Aptiekas” 
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 SIA „Euroaptieka”, A/S „Recipe Plus zāļu lieltirgotava” u.c.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Studijas un studējošie. Absolventi 
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2008./2009. un 2009./2010. akadēmiskajā gadā koledţā tika īstenotas 4 pirmā līmeľa 

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. 

Uzľemšanas prasības katram studiju gadam reglamentē koledţas padomē apstiprināti Rīgas 

1.medicīnas koledţas Uzľemšanas noteikumi, ar kuriem var iepazīties koledţas mājas lapā – 

www.rmk1.lv. 

 

Pieteikumu skaits studiju programmās  

Nr.p.k. Studiju programma 2007.g. 2008.g. 2009.g. 

1. Ārstniecība 

Ārsta palīgs 

61 69 124 

2. Ārstniecība 

Vecmāte 

20 31 58 

3. Māszinības 

Māsa 

61 49 121 

4. Farmācija 

Farmaceita asistents 

48 52 155 

KOPĀ: 190 201 458 

 

http://www.rmk1.lv/
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Imatrikulēto studentu skaits un sastāvs 

         

Nr.p.k. Studiju 

programma 

Imatrikulēto 

studentu 

skaits 

2007.g. 

% no 

plānotā 

Imatrikulēto 

studentu 

skaits 

2008.g. 

% no 

plānotā 

Imatrikulēto 

studentu 

skaits 

2009.g. 

% no 

plānotā 

1. Ārstniecība 

Ārsta 

palīgs 

60 100% 60 100% 97 100% 

2. Ārstniecība 

Vecmāte 
21 100% 30 100% 57 100% 

3. Māszinības 

Māsa 
31 100% 30 100% 68 100% 

4. Farmācija 

Farmaceita 

asistents 

42 100% 30 100% 41 100% 

KOPĀ: 154 100% 150 100% 263 100% 
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10 balles 9 balles 8 balles 7 balles

2007./2008.st.g. 5 9 3

2008./2009.st.g. 3 8 11 7

2009./2010.st.g. 14 6 5
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Valsts kvalifikācijas eksāmenu rezultātu dinamika
studiju programmā Ārstniecība ar ārsta palīga  kvalifikāciju
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10 balles 9 balles 8 balles 7 balles

2007./2008.st.g. 2 1 3 3

2008./2009.st.g. 3 4 2

2009./2010.st.g. 3 8 2
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Valsts kvalifikācijas eksāmenu rezultātu dinamika

studiju programmā Ārstniecība ar vecmātes kvalifikāciju
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10 balles 9 balles 8 balles 7 balles 6 balles

2007./2008.st.g. 2 3 2 1

2008./2009.st.g. 2 6 4

2009./2010.st.g. 1 3 6 1 1
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Valsts kvalifikācijas eksāmenu rezultātu dinamika
studiju programmā Māszinības ar māsas kvalifikāciju
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10 balles 9 balles 8 balles 7 balles 4 balles

2008./2009.st.g. 3 9 8 2 1

2009./2010.st.g. 4 22 5 1
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Valsts kvalifikācijas eksāmenu rezultātu dinamika studiju programmā Farmācija ar 
farmaceita asistenta kvalifikāciju
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farmakolo
ģija

profesionāl
i tehniskās 
iemaņas

pacienta 
novērtēšan

a

pieaug.cilv.
pamatv.

pacientu 
medikame

ntozā 
aprūpe

pamatvaj.t
rauc. un 

pac. 
aprūpe

neatliekam
ā 

medicīnisk
ā palīdzība

somatiskie 
traucējumi

vesela 
bērna  

aprūpe

2007./2008.st.g. 75% 62% 62% 75% 38% 75% 100% 50% 88%

2008./2009.st.g. 92% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 83%

2009./2010.st.g. 75% 58% 75% 58% 67% 92% 75% 20% 83%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Studiju programmas Māszinības ar māsas kvalifikāciju absolventu kārtoto eksāmenu kvalitātes 
rādītāji ( 7-10 balles) profilējošos studiju kursos

2007./2008.st.g. 2008./2009.st.g. 2009./2010.st.g.
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farmakoloģijas 

pamati

profesionāli 

tehniskās 

iemaņas

grūtniecība, 

dzemdības un 

pēcdzemdību 

periods

pediatrija ginekoloģija
terapeitiskā 

EP

dzemdību 

patoloģija

2007./2008.st.g. 100% 100% 100% 89% 78% 89% 100%

2008./2009.st.g. 89% 89% 78% 100% 89% 78% 89%

2009./2010.st.g. 92% 100% 92% 100% 69% 100% 100%

20%

40%

60%

80%

100%

Studiju programmas Ārstniecība ar vecmātes kvalifikāciju absolventu kārtoto eksāmenu 
kvalitātes rādītāji (7-10 balles) profilējošos studiju kursos

2007./2008.st.g. 2008./2009.st.g. 2009./2010.st.g.
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farmakol
oģija

klīniskā 
farmakol

oģija
PTI

propedeit
ika (4 
st.pr.)

terapija ķirurģija pediatrija

dzemdnie
cība un 

ginekoloģ
ija

NMP NMPD
ambul.pal

īdz.

2007./2008.st.g. 100% 100% 71% 82% 59% 76% 59% 76% 71% 100% 96%

2008./2009.st.g. 92% 100% 100% 100% 88% 100% 96% 100% 100% 100% 92%

2009./2010.st.g. 100% 100% 96% 84% 100% 72% 100% 100% 96% 100% 100%

20%

40%

60%

80%

100%

Studiju programas Ārstniecība ar ārsta palīga kvalifikāciju absolventu kārtoto eksāmenu 
kvalitātes rādītāji (7-10 balles) profilējošos studiju kursos

2007./2008.st.g. 2008./2009.st.g. 2009./2010.st.g.
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farmaceit
iskā 

aprūpe

farmaceit
iskā 

ķīmija

farmaceit
iskā 

tehnoloģij
a

farmakog
nozija

klīniskā 
patoloģija

klīniskā 
farmakolo

ģija

praktiskā 
farmācija 

2008./2009.st.g. 100% 78% 97% 87% 83% 96% 91%

2009./2010.st.g. 97% 73% 97% 91% 88% 96% 100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Studiju programmas farmācija ar farmaceita asistenta kvalifikāciju absolventu kārtoto 
eksāmenu kvalitātes rādītāji

(7-10 balles) profilējošos studiju kursos

2008./2009.st.g. 2009./2010.st.g.
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Studējošo skaits, eksmatrikulēto skaits un eksmatrikulācijas iemesli  

2009./2010.ak.gads 

 

Skaits uz 01.01.2010.  -  448 

Eksmatrikulēto skaits -  46 

Eksmatrikulācijas iemesli:  

4 – slimības dēļ 

8 – nav vai nepietiekami mācību sasniegumi vērtējums  

2- par koledţas neapmeklēšanu 

21- ģimenes apstākļu dēļ (sociāli) 

4 – citi (personiski) iemesli 

7 – dzīves vietas maiľas dēļ 

Kvalifikāciju ieguvuši 

Nr.p.k. Studiju 

programma 

2007.g. 2008.g. 2009.g. 

Kvalifikāciju 

ieguvuši  

Kopējais 

skaits 

Kvalifikāciju 

ieguvuši  

Kopējais 

skaits 

Kvalifikāciju 

ieguvuši  

Kopējais 

skaits 

1. Ārstniecība 

Ārsta palīgs 
17 17 29 29 25 25 

2. Ārstniecība 

Vecmāte 
9 9 9 9 13 13 

3. Māszinības 

Māsa 
8 8 12 12 12 12 

4. Farmācija 

Farmaceita 

asistents 

- - 24 24 32 32 

KOPĀ: 34 34 74 74 82 82 

7.1.Absolventu skaits un nodarbinātība  

Absolventu skaits 

Nr.p.k. Studiju 

programma 

2007.g. 2008.g. 2009.g.  

1. Ārstniecība 

Ārsta palīgs 

17 29 25 

2. Ārstniecība 

Vecmāte 

9 9 13 

3. Māszinības 

Māsa 

8 12 12 

4. Farmācija 

Farmaceita 

asistents 

- 24 32 

KOPĀ:  34 74 82 
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Informācija par absolventu nodarbinātību  

 

2007./2008. st.g. visu absolventu nodarbinātība  - 100%  

 

Uz 01.09.2009.:  

Studiju programma Strādā specialitātē Plāno turpināt izglītību 

augstskolā 

Farmaceita asistents 90% 10% 

Māsa 67% 33% 

Vecmāte 78% 22% 

Ārsta palīgs 80% 20% 
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8.Profesionālā vidusskola. Izglītojamie. Absolventi 
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Izglītojamo kustība 01.01.2009.- 01.10.2009.  

Izglītojamo skaits uz 01.01.2009. – 242 

t.sk. uzľemto izglītojamo skaits 1.kursā – 166 

Izlaidums – 111 

Atskaitīto izglītojamo skaits (kopā) – 39 

t.sk. 

Slimības dēļ 1 

Nav vai nepietiekams mācību sasniegumu 

vērtējums 

2 

Par izglītības iestādes neapmeklēšanu 7 

Dzīves vietas maiľas dēļ 4 

Ģimenes apstākļu dēļ 12 

Citi iemesli 13 

 

Izglītojamo skaits uz 01.01.2010. -  258 
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Audzēkņu uzņemšana pa izglītības programmām uz 1. septembri 

0
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2007./2008.m.g. 25 30 35 92

2008./2009.m.g. 50 30 35 64

2009./2010.m.g. 25 35 36 70

Zobārstniecība ar zobu tehniķa 

kvalifikāciju

Zobātsniecība ar zobārstniecības 

māsas kvalifikāciju

Zobārstniecība ar zobārsta asistenta 

kvalifikāciju

Māszinības ar māsas palīga 

kvalifikāciju
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Audzēkņu uzņemšana pa izglītības programmām uz 1. oktobri 

0
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120

2007./2008.m.g. 74 48 35 92

2008./2009.m.g. 97 58 35 65

2009./2010.m.g. 95 56 38 71

Zobārstniecība ar 

zobu tehniķa 

kvalifikāciju

Zobātsniecība ar 

zobārstniecības 

māsas kvalifikāciju

Zobārstniecība ar 

zobārsta asistenta 

kvalifikāciju

Māszinības ar māsas 

palīga kvalifikāciju
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Centralizētā profesionālās kvalifikācijas eksāmena rezultātu dinamika  

izglītības programmā Zobārstniecība ar zobu tehniķa kvalifikāciju 

0
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12

14

2007./2008.m.g. 4 11 6 2

2008./2009.m.g. 13 5 2

2009./2010.m.g. 5 7 10 1

10 balles 9 balles 8 balles 7 balles

 

 

Centralizētā profesionālās kvalifikācijas eksāmena rezultātu dinamika  

izglītības programmā Zobārstniecība ar zobārstniecības māsas kvalifikāciju 

0
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2007./2008.m.g. 3 3 5 1 1

2008./2009.m.g. 6 13 4 2 2

2009./2010.m.g. 4 11 3 0

10 balles 9 balles 8 balles 7 balles 6 balles 5 balles
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Centralizētā profesionālās kvalifikācijas eksāmena rezultātu dinamika  

izglītības programmā Zobārstniecība ar zobārsta asistenta kvalifikāciju 

0

2

4

6

8

10

12

2007./2008.m.g. 5 6 4 3 2 1

2008./2009.m.g. 4 10 9 2 1

2009./2010.m.g. 6 10 10 3 1 1

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

 

 

Centralizētā profesionālās kvalifikācijas eksāmena rezultātu dinamika  

izglītības programmā Māszinības ar māsas palīga (pēc vidusskolas) kvalifikāciju 
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2007./2008.m.g. 56 13 4 1

2008./2009.m.g. 33 2 3

2009./2010.m.g. 8 17 5 1

10 balles 9 balles 8 balles 7 balles
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Centralizētā profesionālās kvalifikācijas eksāmena rezultātu dinamika  

izglītības programmā Māszinības ar māsas palīga (pēc pamatskolas) kvalifikāciju 

2009./2010.m.g.

0

5
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15

20

2009./2010.m.g. 18 11 6 2

10 balles 9 balles 8 balles 7 balles 6 balles

 

 

Visi kvalifikācijas eksāmeni šogad tika sagatavoti, organizēti un vērtēti pēc vienotas CKE 

metodikas, tādēļ ir iespējams objektīvi salīdzināt un novērtēt audzēkľu sasniegumus un iegūtos 

rezultātus visās izglītības programmās.  

Kā pozitīvu tendenci atzīstam vienmērīgos un augstos vidējos rādītājus pa mācību gadiem katrā 

izglītības programmā un kopumā skolas programmās.  
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Absolventu dinamika skolas izglītības programmās  
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2007./2008.m.g. 23 13 21 74

2008./2009.m.g. 20 27 26 38

2009./2010.m.g. 23 18 31 31 37
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Māsas palīgs 
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Māsas palīgs 
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9. Personāls 
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Koledžas personāls uz 31.12.2009. 

Pavisam kopā: likmju  skaits – 87,73, t.sk.  

vispārējais personāls -53,43 amata likmes 

 Akadēmiskais personāls (pamatiev.vietā un viesdocētāji) -34,3 amata likmes 

 

Pavisam kopā: faktiskais vidējais darbinieku un citu nodarbināto skaits-  124, t.sk. 

vispārējais personāls -55 darbinieki 

 Akadēmiskais personāls (pamatievēlēšanas vietā) un viesdocētāji - 69 darbinieki 

 

Kopējais strādājošo sadalījums pa dzimuma grupām 

Sievietes- 104 

Vīrieši- 20 

   

Akadēmiskā personāla (pamatievēlēšanas vietā) un viesdocētāju sadalījums pa dzimuma grupām 

Sievietes- 60 

Vīrieši- 9 

         Koledţas personāla vecuma struktūra uz 31.12.2009.  

 

 Līdz 30 

gadiem 

31-39 gadiem 40-49 gadiem 50-59 gadiem 60 un vairāk 

Akadēmiskais 

personāls 

(pamatievēlēšanas 

vietā) un 

viesdocētāji 

1 13 20 21 14 

Vispārējais 

personāls 

4 9 9 19 14 
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Akadēmiskā personāla  (pamatievēlēšanas vieta) un viesdocētāju izglītība  

Ar doktora grādu un doktoranti- 7 

Ar maģistra grādu vai tam pielīdzinātu izglītību-58 

Ar augstāko izglītību- 4 
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Profesionālās vidusskolas personāls uz 31.12.2009. 

Pavisam kopā: amata likmju skaits – 48,96, t.sk.  

vispārējais personāls -18 amata likmes 

 Pedagoģiskais personāls  -30,96 amata likmes 

 

Pavisam kopā: faktiskais vidējais darbinieku un citu nodarbināto skaits-  56, t.sk. 

vispārējais personāls -19 darbinieki 

Pedagoģiskais personāls -37 darbinieki 

 

Kopējais strādājošo sadalījums pa dzimuma grupām 

Sievietes- 41 

Vīrieši- 15 

   

Pedagoģiskā personāla sadalījums pa dzimuma grupām 

Sievietes- 28 

Vīrieši- 9 

         

Profesionālās vidusskolas personāla vecuma struktūra uz 31.12.2009.  

 

 Līdz 30 

gadiem 

31-39 gadiem 40-49 gadiem 50-59 gadiem 60 un vairāk 

Pedagoģiskais 

personāls  

1 7 8 13 8 

Vispārējais 

personāls 

5 3 2 6 3 
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Pedagoģiskā personāla izglītība 

  

Augstākā profesionālā - 20 

Vidējā profesionālā un pedagoģiskā izglītība - 17 
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10. Finanšu resursi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 

 

 

 

Valsts budţeta finansējums un tā izlietojums (saskaľā ar pielikumu MK 05.05.2010. 

noteikumiem Nr.413). 

 

Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums 

(latos) 

Nr.p.k. Finansiālie rādītāji Iepriekšējā 

gadā 

(faktiskā 

izpilde) 

Pārskata gadā 

Apstiprināts 

likumā 

Faktiskā izpilde 

1. Finanšu resursi izdevumu 

segšanai  

1460855 1278676 1274499 

1.1. Dotācijas 1402559 1194178 1192294 

1.2. Maksas pakalpojumi un citi 

pašu ieľēmumi  

54826 79916 77638 

1.3. Ārvalstu finanšu palīdzība 720 882 667 

1.4. Ziedojumi un dāvinājumi  2750 3900 3900 

2. Izdevumi ( kopā)  1554120 1318604 1205943 

2.1. Uzturēšanas izdevumi 

(kopā) 

1531531 1300254 1125393 

2.1.1. Kārtējie izdevumi 1442862 1190821 1079345 

2.1.2. Procentu izdevumi - - - 

2.1.3. Subsīdijas, dotācijas un 

sociālie pabalsti 

88669 109433 106048 

2.1.4. Kārtējais maksājumi 

Eiropas Kopienas budţetā 

un starptautiskajā sadarbība 

- - - 

2.1.5. Uzturēšanas izdevumi 

transferti 

- - - 

2.2. Izdevumi 

kapitālieguldījumiem 

22589 18350 20550 
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Rīgas 1.medicīnas koledţas 2009.gada budţeta izpilde ieľēmumu daļā bija 1274499 Ls un 

izdevumu daļā 1205943 Ls. 

 

Budţeta ieľēmumu struktūra  

Gads Dotācija 

augstākai 

izglītībai 

Dotācija 

profesionālai 

izglītībai 

Pašu ieņēmumi 

no maksas 

pakalpojumiem 

ES 

struktūrfondi 

Dotācija 

zinātniskās 

pētniecības 

projektam 

Ziedojumi 

un 

dāvinājumi 

Budžets 

kopā 

2008. 899666 497893 54826 720 5000 2750 1460855 

2009. 803322 365259 77638 24380 0 3900 1274499 

 

2009.gada ieľēmumu sadalījums pēc finansēšanas avotiem 

 

 

 

 

Rīgas 1.medicīnas koledţas pašu ieľēmumus veido: 

- koledţas telpu izīrēšana, 

- ieľēmumi par dienesta viesnīcas pakalpojumiem,  

- ieľēmumi no zemes nomas, 

- daţādi ieľēmumi par sniegtajiem pakalpojumiem. 
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2009.gadā pašu ieľēmumi un ziedojumi ir 6,38% un par 2616 Ls pārsniedz finanšu plānu.  

Gads Ieņēmumi no 

viesnīcas 

pakalpojumiem 

Ieņēmumi par 

telpu nomu un 

komunālajiem 

pakalpojumiem 

Zemes 

noma 

Citi maksas 

pakalpojumi 

Ziedojumi Kopā  Procentuāli 

pret 

kopējiem 

ieņēmumiem 

2008. 21679 16359 6412 10376 2750 57576 3,75% 

2009. 17109 21412 5906 33211 3900 81538 6,38% 

 

 

Pašu ieľēmumi attiecībā pret dotācijām 2009.gadā  
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11. Rīgas 1.medicīnas koledžas kvalitātes vadība 
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2009.gadā kvalitātes vadība koledžā notikusi:  

- saskaľā ar mācību iestādes studiju procesa iekšējās kvalitātes pilnveidošanas un kontroles 

plānu – grafiku 2008./2009.  un 2009./2010.ak.g.; 

- pieaicinot ekspertus iekšējā audita veikšanai koledţai stratēģiski svarīgās darba  jomās (piem. 

2009.gada februārī un aprīlī koledţā strādāja SIA „Ievas Liepiľas birojs” speciālisti un 

konsultēja grāmatvedības darbiniekus ārējiem normatīvajiem aktiem atbilstošas grāmatvedības 

uzskaites veikšanā); 

- koledţas Revīzijas komisijas darba procesā (2009.gadā – pārbaudot līgumu noformēšanas 

pareizību personāldaļā); 

- koledţas administrācijas sēdēs analizējot ārējo valsts kontroles institūciju veikto pārbauţu 

rezultātus: 

2009.gadā valsts institūciju sastādītie akti: 

Nr.p.k. Valsts institūcija Dokuments Datums 

1. Pārtikas un veterinārā dienesta 

Rīgas pilsētas pārvalde 

Pārbaudes protokols Nr.01.-

09-01603 par ēdināšanas 

bloka darba, ko nodrošina 

SIA „Terīne Lux”, atbilstību 

pārtikas apriti reglamentējošo 

normatīvo aktu prasībām 

6.02.2009. 

2. Valsts ugunsdzēsības un 

glābšanas dienesta Rīgas 

reģiona pārvalde 

Pārbaudes akts Nr.22/8-181-

418 par ugunsdrošības un 

civilās aizsardzības prasību 

ievērošanu atbilstoši ārējo 

administratīvo aktu prasībām 

19.03.2009. 

 

Vairākas pārbaudes koledţā veikušas arī ESF projektu īstenošanas uzraudzības kontroles institūcijas.  

Rezultāti un secinājumi visās ārējo institūciju 2009.gadā veiktajās pārbaudēs liecināja, ka koledţas 

darba iekšējā kontroles sistēma ir efektīva un caurredzama.  

Ārējo valsts kontroles iestāţu ieteikumi,  ja tādi ir, tiek stingri izpildīti. Piemēram, pēc VUGD 

ieteikuma koledţā 2008./20099. ak.g. tika izstrādāts, pēc tam saskaľots VUGD Rīgas reģiona pārvaldē 

un 21.04.2009.stājās spēkā „Rīgas 1.medicīnas koledţas un studentu dienesta viesnīcas civilās 

aizsardzības plāns”. 
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12.Komunikācija ar sabiedrību 
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Sabiedrības informēšanai un izglītošanai koledţa katru gadu plāno un īsteno pasākumu ciklu. 

Veiksmīgas līdzšinējās komunikācijas ar sabiedrību rezultāts ir pilnībā nokomplektētas studentu un 

audzēkľu grupas, pozitīvs koledţas publiskais tēls sabiedrībā (pēc ikgadējas reflektantu aptaujas 

uzľemšanas laikā). 

Galvenie publicitātes pasākumi 2009.gadā: 

 Dalība izstādē „Skola 2009” (Ls 702,00 „Sabiedrība BT1”) 

 Sagatavoti un izmantoti reklāmai bukleti, plakāti, citi informatīvie materiāli papīra formātā 

par koledţas izglītības programmām 

 Profesionālās orientācijas pasākumi, Veselības dienas Latvijas vispārizglītojošās skolās 

Vidzemes, Zemgales un Kurzemes reģionos (sadarbībā ar LIVA)  

 2 reizes gadā (jūnijā, decembrī) ir izdots koledţas laikraksts „Uz Veselību!” 

 Regulāri ( vismaz 2 reizes gadā) tiek ievietota informācija laikrakstā „Diena”, „Neatkarīgā 

Rīta Avīze”, „Latvijas Avīze”, Rēzeknes reģiona izdevumā „Nedēļa” 

 Informācija par koledţu regulāri tiek aktualizēta koledţas mājas lapā www.rmk1.lv 

 Informācija par koledţu ir pieejama uzziľu tīklā ( arī – internetā, katalogos) 1188 ( Ls 

505,00 „Interinfo Latvija”) 

 Pēc koledţas pasūtījuma ir izgatavota jauna publicitātes filma par mācību iestādes 

tradīcijām un izglītības programmām, kā arī radio PIK periodiski notikuši raidījumu cikli 

par koledţu („JAIS nodibinājums”  Ls 1170,00)  

 2009.gadā LTV 7 atkārtoti raidīja siţetu par koledţas izglītības programmām, studentiem 

(„ADG grupa” Ls 2086,00) 

http://www.rmk1.lv/
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13. Rīgas 1.medicīnas koledžas plānotie uzdevumi 

2010.gadā 
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Rīgas 1.medicīnas koledžas plānotie uzdevumi 2010.gadā: 

1) Uzsākt jaunās licencētās izglītības programmas „Sociālā aprūpe” ar aprūpētāja kvalifikāciju 

īstenošanu. Sagatavot programmu akreditācijai; 

2) Uzsākt praktisko īstenošanu 2009.gadā sagatavotajā ERAF finansētās programmas 

„Infrastruktūra un pakalpojumi” projektā „Rīgas 1.medicīnas koledţas infrastruktūras 

modernizācija”; 

3) Turpināt darbu iepriekš uzsāktajos ES fondu finansētajos projektos; 

4) Organizēt zinātnisko konferenci, veicinot koledţas studējošo un docētāju labāko zinātniski 

pētniecisko darbu publicitāte 
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