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1. LU Rīgas 1.medicīnas koledžas Profesionālās vidējās un arodizglītības mācību 

process. 

 

1. Uzņemšana izglītības programmā notiek konkursa kārtībā – atbilstoši Latvijas 

Universitātes Rīgas 1. medicīnas koledžas (turpmāk – Koledža) uzņemšanas 

noteikumiem. Pamatojoties uz konkursa rezultātiem, Uzņemšanas komisija sagatavo 

rīkojuma projektu reflektantu ieskaitīšanai izglītojamo skaitā. Ieskaitīšana izglītojamo 

skaitā notiek ar direktores rīkojumu, pamatojoties uz Uzņemšanas komisijas lēmumu.  

2. Uzsākot mācības, audzēknim tiek noformēta Personas lieta un Audzēkņa karte, kas tiek 

papildināta visu mācību  laiku. 

3. Mācību procesu izglītojamo uzturēšanos koledžā reglamentē ārējie un iekšējie normatīvie 

dokumenti (Likumi, Ministru kabineta noteikumi, instrukcijas, koledžas nolikums, darba 

drošības instrukcijas).  

4. Mācību procesā izglītojamajiem jāievēro Koledžas direktores rīkojumi, Koledžas 

direktores vietnieku, nodaļu vadītāja un citu Koledžas atbildīgo amatpersonu norādījumi 

un prasības, kuras ir saskaņā ar Koledžas darbību reglamentējošajiem dokumentiem. 

5. Mācību process tiek realizēts LU Rīgas 1.medicīnas koledžas telpās un dažāda profila 

medicīnas iestādēs (stacionāros, poliklīnikās, privātklīnikās u.c.) atbilstoši izglītības 

programmām, mācību plāniem, mācību priekšmetu programmām, Koledžas direktora 

apstiprinātām mācību procesa grafikam, lekciju un praktisko nodarbību un pārbaudījumu 

sarakstiem. 

6. Koledžai ir tiesības noteikt lekciju, praktisko nodarbību un pārbaudījumu  norises laikus, 

vietu un apmeklēšanas kārtību. 

7. Izglītojamo mācību slodze nepārsniedz 40 akadēmiskās stundas nedēļā.  

8. Lekcijas un praktiskās nodarbības izglītojamajiem ar pārtraukumiem notiek no plkst.8.00 

līdz plkst.17.10. 

9. Koledžā aizliegts: 

9.1.ievest koledžas telpās nepiederošas personas bez saskaņošanas ar administrāciju, 

9.2.smēķēt koledžā un tās teritorijā, 

9.3.atrasties koledžas telpās alkohola un citu apreibinošo vielu ietekmē, 

      9.4.bojāt koledžas inventāru, studentu, pedagogu un citu darbinieku personīgās 

mantas, 

        9.5.mācību procesa laikā lietot mobilos telefonus. 
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2. LU Rīgas 1.medicīnas koledžas Profesionālās vidējās un arodizglītības mācību procesa 

vērtēšana. 

 

Mācību sasniegumu vērtēšanas mērķis un pamatprincipi. 

 

1. Mācību sasniegumu vērtējumu atspoguļo grupas mācību nodarbību uzskaites žurnālā. 

2. Vērtēšanas mērķis- apzināt audzēkņu spēju pielietot teorētiskās zināšanas, vispārējās un 

specifiskās iemaņas un prasmes veidojot profesionālu attieksmi, novērtēt audzēkņu 

sasniegto un noteikt to stiprās un vājās puses; 

3. Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas pamatprincipi ir šādi: 

3.1. pozitīvo sasniegumu summēšana; 

3.2. pārbaudes obligātums: izglītojamie saņem vērtējumu par izglītības programmu 

obligātā satura apguvi; 

3.3. izglītojamā zināšanām, prasmēm un attieksmēm noteikto kritēriju atklātība un 

skaidrība atbilstoši izvirzītajiem izglītības programmas mērķiem un uzdevumiem, kā 

arī mācību priekšmetu mērķiem un uzdevumiem noteiktais pamatprasību kopums 

iegūtās izglītības kvalitātes vērtēšanai. Mācību priekšmetu programmās tiek ietverts 

to obligātais saturs un pamatprasības izglītojamā sasniegumiem, kuri ir pieejami un 

izprotami visiem mācību procesa dalībniekiem; 

3.4. vērtēšanas formu dažādība: izglītojamā mācību sasniegumu vērtēšanā izmanto 

dažādas mācību formas, metodes un pārbaudes veidus; 

3.5. pārbaudes pieejamība: pārbaudes darbā tiek dota iespēja izglītojamajam apliecināt 

zināšanas, prasmes, iemaņas un attieksmes visiem apguves līmeņiem atbilstošos 

uzdevumos un situācijās, mācību satura apjomam jāatbilst priekšmetu programmās 

noteiktajam saturam. 

4. Izglītojamā mācību sasniegumus vērtē salīdzinājumā ar plānotajiem rezultātiem, 

raksturojot mācību priekšmeta vai programmas daļas apguves līmeni: 

4.1. mācību priekšmeta teorētiskā apguve, praktiskās nodarbības, semestra un 

kvalifikācijas eksāmeni, mācību prakse un kvalifikācijas prakse tiek vērtēti ar atzīmi 

10 ballu vērtējuma skalā: 

4.1.1. augsts apguves līmenis: izcili – 10, teicami – 9; 

4.1.2. optimāls apguves līmenis: ļoti labi–8, labi – 7, gandrīz labi – 6; 

4.1.3. vidējs apguves līmenis: viduvēji – 5, gandrīz viduvēji – 4; 

4.1.4. zems apguves līmenis: vāji – 3, ļoti vāji – 2, ļoti, ļoti vāji – 1; 

4.2. izglītības programmā noteiktie ieskaites darbi tiek vērtēti vērtējuma skalā – 

“ieskaitīts” vai “neieskaitīts”. 

5. Valsts noslēguma pārbaudījums ir kvalifikācijas eksāmens. 

6. Vērtēšanas kārtību un kritērijus mācību priekšmetos izskata un apstiprina metodiskajā 

komisijā. 
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3. LU Rīgas 1.medicīnas koledžas Profesionālās vidējās un arodizglītības 

mācību audzēkņu vērtēšanas metodes izvēle tiek balstīta uz prasībām mācību 

priekšmeta programmā.  
 

1. Eseja / referāts. 

Mērķis ir pārbaudīt diskutēšanas, izvērtēšanas, analizēšanas, kopsavilkuma izdarīšanas 

un kritiskas pieejas spējas. Vērtēšanas metodei ir daži mīnusi: eseju gadījumos viegli izmantot 

plaģiātu un bieži vien nepamatoti liela nozīme tiek piešķirta tādiem faktoriem kā stilam, 

rokrakstam un gramatikai. 

 

2. Uzdevums. 

Uzdevums ir darbs, kas jāveic audzēknim, apgūstot noteiktu izglītības programmas daļu, 

un tas jādara patstāvīgi. Šeit var izmantot dažādas rezultātu pasniegšanas metodes atkarībā no 

veicamā uzdevuma būtības – referāts (mutiskā vai rakstiskā formā), avīzes vai žurnāla raksts, 

video materiāls, plakāts, pētījums, grāmatas pārskats, iesaistīšanās debatēs, utt. Uzdevumu 

kritērijos ļoti svarīgi ir skaidri noteikt, cik liela nozīme ir pasniegšanas formai salīdzinājumā ar 

saturu. 

 

3. Individuālais projekts. 

Individuālais projekts – audzēkņa patstāvīgi veikts pētījums par tēmu, kuru viņš izvēlējies 

kopā ar vērtētāju. Daudzējādā ziņā tas ir līdzīgs uzdevumam, bet galvenā atšķirība ir tā, ka 

studentam tiek uzticēta atbildība izvēlēties, kam pievērst galveno uzmanību, kā arī tiesības 

izvēlēties pasniegšanas veidu. 

 

4. Grupas projekts vai uzdevums. 

Uzdevumu vai projektu kolektīvi veic audzēkņu grupa, savstarpēji sadarboties. Šī metode 

palīdz attīstīt komandas darba iemaņas. Pastāv arī vairākas formas gala rezultātam, piemēram, 

kopīgs darba izpildījums, kuru var veikt, tikai un vienīgi, strādājot grupā. Galvenā problēma 

vērtēšanai ir noteikt katra individuālo lomu un ieguldījumu, lai varētu taisnīgi novērtēt. 

5. Demonstrācija. 

Daudzos gadījumos, kad runa ir par praktiskiem darba rezultātiem, vienīgais veids, kā 

pārbaudīt, vai nepieciešamais ir iemācīts, ir novērot, kā audzēknis darbojas  

6. Situāciju analīze. 

Metode, kurā jautājumi balstīti uz konkrēta gadījuma materiāliem, kurus izsniedz pirms 

pārbaudes vai tā laikā. Tas dod iespēju pārbaudīt studentu sintezēšanas, analizēšanas un 

izvērtēšanas spējas. 

7. Situācijas uzdevumi. 

kur studentiem tiek iedota dokumentu pakete, ar kuru jāstrādā, kā arī eksāmena gaitā tiek doti 

dažādi uzdevumi, simulējot reālu praktisku darbību, kurā ik pa laikam parādās nezināmi 

elementi un nepatīkamas situācijas. 

8. Patstāvīgais darbs. 

Patstāvīgais darbs ir darbs, ko audzēknis veic patstāvīgi. Tas var būt projekts, pētījums, 

referāts, uzskates materiālu sagatavošana vai cits darbs, kuru audzēknis izvēlējies kopā ar 
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vērtētāju. Patstāvīgā darba vērtēšana notiek pēc patstāvīgā darba prezentācijas un pēc noteiktiem 

kritērijiem. 

9. Ieskaite. 

Ieskaite var būt rakstveida, referāta vai atskaites par noteiktu tēmu novērtējums. Testu metode 

vēlama kā ieskaites sastāvdaļa. 

 

10. Eksāmens. 

Eksāmenā var apvienot dažādas pārbaudes formas, piemēram,  rakstisko un mutisko eksāmenu, 

t.i. pēc rakstiskā eksāmena ar studentu notiek situāciju uzdevumu risināšana vai atbildes uz 

jautājumiem, kā arī notiek praktisko iemaņu novērtēšanas eksāmens. 

11. Prakses novērtējums 

Mērķus, uzdevumus, programmu un vērtēšanu nosaka „Prakses nolikums”, „Metodiskie 

norādījumi prakses organizēšanai un norisei” un prakses programmas. 

 

12. Pašnovērtēšana. 

Iesaista audzēkni “procesā, kura gaitā jānosaka, kāds darbs ir labs jebkurā no dotajām 

situācijām”, un kas var palīdzēt studentiem rezultatīvāk mācīties, jo viņi vienlaikus veido sevī 

arī pašnovērtēšanas iemaņas, gan studiju, gan prakses laikā. 

 

13. Citu studentu vērtēšana. 

 Audzēknis tiek iesaistīts pārējo vērtēšanā, nodrošinot citiem saviem kolēģiem iespēju saņemt 

atgriezenisko saikni, kā arī attīstot savas salīdzinošās vērtēšanas iemaņas. 
 

14. Grupas darba vērtēšana. 

Palīdz audzēkņiem attīstīt plaši pielietojamās savstarpējās sadarbības/ kontaktēšanās iemaņas. 

 

15. Vērtēšana darba vietā. 

Prakses vietas pārstāvis vai prakses vadītājs vērtē studentus, jo tikai viņi var vislabāk novērtēt 

studentu sasniegumus darba vietā. 
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4. LU Rīgas 1.medicīnas koledžas Profesionālās vidējās un arodizglītības mācību 

vidējā vērtējuma noteikšanas kārtība. 

 

Mērķis: vienota ikmēneša vidējā vērtējuma noteikšanas metodika mācību procesa objektīvu 

rezultātu ieguvei, kvalitātes kontrolei izglītības programmās un pamats stipendiju piešķiršanai. 

Uzdevumi: 

• nodrošināt skaidru un uzskatāmu informāciju par mēneša sekmju vidējā vērtējuma 

noteikšanas kārtību; 

• skaidrot noteicošos faktorus stipendiju apjoma noteikšanai;  

• skaidrot stipendiju piešķiršanas procesa norisi . 

Norise: 

1. Koledžas profesionālās vidējās un arodizglītības audzēkņu sekmju atestācija un sekmju 

vidējā vērtējuma noteikšana notiek uz katra mēneša 1. datumu par iepriekšējo mēnesi.  

2. Ikmēneša sekmju vidējais vērtējums tiek atspoguļots grupas mācību nodarbību uzskaites 

žurnālos. 

3. Mācību priekšmetu pedagogi katru mēnesi līdz 31. datumam izvērtē izglītojamā sekmes 

atbilstoši izglītības programmā noteiktajām prasībām un vērtēšanas kritērijiem un izliek 

mācību žurnālā vidējo vērtējumu, izveidojot speciālu aili , kurā norāda mēnesi par kuru 

notiek vērtējums, un apliecina ar savu parakstu ierakstu pareizību. 

4. Ikmēneša atestācijai izmanto tikai žurnālā reģistrētos datus. 

5. Atestācijas atzīme mācību priekšmetā ir visu vērā ņemamo mēneša atzīmju vidējā 

aritmētiskā vērtība. 

6. Ja audzēknis ir ieguvis nesekmīgu vērtējumu kādā no pārbaudījuma darbiem, atzīme var 

tikt labota līdz kārtējā mēneša 25.datumam un labotais vērtējums ir ierakstāms blakus 

iepriekšējam un apstiprināts ar pedagoga parakstu. Aprēķinot vidējo vērtējumu ikmēneša 

atestācijā, tiek ņemta vērā šo divu atzīmju vidējā balle.  

7. Ja atzīme tiek labota pēc kārtējā mēneša 25. datuma, labotais vērtējums ir ierakstāms 

blakus iepriekšējam un apstiprināts ar pedagoga parakstu, bet netiek ņemts vērā mēneša 

atestācijā.  

8. Ja mācību priekšmetā kārtējā mēnesī ir saņemts viens vērtējums, tad atestācijas atzīmi 

izliek, ņemot vērā esošo atzīmi. 

9. Ja mācību priekšmetā mēneša ietvaros nav bijusi vērtēšana, tad ikmēneša vidējā 

vērtējuma ailē raksta: 

• „ i” – ja audzēknis ir piedalījies visās nodarbībās ; 

• „ ni”  - ja audzēknis ir neattaisnoti kavējis divas un vairāk nodarbības. 

Aprēķinot vidējo vērtējumu, to neiekļauj aprēķinos. 

10. Ja audzēknis attaisnotu iemeslu  dēļ kavējis un  nav saņēmis vērtējumu nevienā mācību 

priekšmetā, tad mēneša atestācijā ņem vērā iepriekšējā mēneša sekmju rezultātu. 
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11. Ja audzēknis attaisnotu iemeslu dēļ kavējis un ikmēneša vērtēšanā dažos mācību  

priekšmetos ir  saņēmis atzīmi, bet dažos  priekšmetos vērtējums nav saņemts, tad 

atestācijas atzīme ir saņemto mēneša atzīmju vidējā aritmētiskā vērtība. 

12. Piešķirot stipendiju ņem vērā iepriekšējā mācību mēneša rezultātus: 

12.1. Mācību un kvalifikācijas prakses laikā stipendiju piešķir pēc pēdējā teorētisko 

mācību rezultātu vērtēja; 

12.2. Pirmajā mēnesī pēc mācību un kvalifikācijas prakses, piešķirot stipendiju, vērtē 

pēdējo teorētisko mācību un prakses rezultātus; 

12.3. Piešķirot stipendiju par eksāmenu sesijas laiku, ņem vērā pēdējo mācību rezultātu 

vērtējumu, eksāmenu rezultāti netiek ņemti vērā.  

13. Ja audzēknis septembrī attaisnotu iemeslu dēļ kavējis, tad septembra sekmju vidējais 

vērtējums : 

• vecāko kursu audzēkņiem ir iepriekšējās atestācijas vidējais vērtējums; 

• izglītības programmu 1. kursu audzēkņiem atestāta sekmju vidējā atzīme, 

kuru uzrāda iestājoties koledžā. 

14. Mācību nodarbību kavējums tiek attaisnots pamatojoties uz šādiem attaisnojošiem 

dokumentiem: 

1) ārsta izziņa par kavētajām dienām 

2) Koledžas direktora rīkojums, kas izdots pamatojoties uz izglītojamā iesniegumu. 

15. Kursu kuratori un grupu vecākie apkopo sekmju vidējo vērtējumu mācību priekšmetos 

un neattaisnotos kavējumus un aizpilda atskaišu veidlapu.  

16.  Kursu kuratori atskaiti par izglītojamā sekmēm un neattaisnotiem kavējumiem 

iepriekšējā mēnesī iesniedz direktora vietniecei profesionālās vidējās izglītības darbā, 

līdz nākošā mēneša 5. datumam. 
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5. Starpsemestra atestācijas norises kārtība 

 

17. Atestācijas mērķis ir mācību kvalitātes kontrole Koledžā. 

 

18. Atestācijā apzina: 

18.1. audzēkņus, kuriem ir nesekmīgas atzīmes, 

18.2. audzēkņus, kuri nav atestēti, 

18.3. audzēkņus, kuri mācās uz 4-10 ballēm, 

18.4. audzēkņus, kuriem ir neattaisnoti kavējumi. 

Atestācija notiek 2 reizes mācību gadā: 

18.5. uz 1.novembri – I mācību pusgadā, 

18.6. uz 1.aprīli – II mācību pusgadā. 

 

19. Atestācijas ierakstus veic mācību priekšmetu pasniedzēji speciālā ailē žurnālā. 

Neatestētam audzēknim pasniedzējs ailē atzīmē n/v. 

 

20. Kursa vecākais ar kuratoru apkopo atestācijas rezultātus un iesniedz tos direktora 

vietniekam profesionālās vidējās izglītības darbā pēc noteikta parauga. 

 

21. Direktora vietnieks profesionālās vidējās izglītības darbā veic kopējo atestācijas 

rezultātu analīzi un ar to iepazīstina direktori un pedagoģisko padomi. 

 

22. Katra metodiskā komisija izstrādā kopīgu plānu darbam ar neatestētajiem audzēkņiem un 

audzēkņiem, kuri ir sistemātiski kavētāji. Izveido konsultāciju grafiku. Priekšlikumus 

iesniedz direktora vietniekam profesionālās vidējās izglītības darbā. Mācību parādu 

kārtošanas uzskaites nodrošināšanai audzēkņiem tiek izsniegtas individuālās atstrādes 

lapas. Pēc mācību parādu sekmīgas nokārtošanas, tās tiek iesniegtas direktora vietniekam 

profesionālās vidējās izglītības darbā. 

 

23. Audzēknis ir tiesīgs kārtot mācību parādus semestra laikā. 

 

24. Audzēknim, kurš nav nokārtojis mācību saistības un ir neattestēts vai nesekmīgs var tikt 

izteikts rakstisks aizrādījums. 

 

 

Pielikumā: Atestācijas rezultātu paraugi uz 10 lpp. 
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6. LU Rīgas 1.medicīnas koledžas Profesionālās vidējās un arodizglītības mācību 

semestra atestācijas norises kārtība. 

 

1. Atestācijas mērķis ir mācību kvalitātes kontrole Koledžā. 

 

2. Atestācijā apzina: 

- audzēkņus, kuriem ir nesekmīgas atzīmes, 

- audzēkņus, kuri nav atestēti, 

- audzēkņus, kuri mācās uz 4-10 ballēm, 

- audzēkņus, kuriem ir neattaisnoti kavējumi. 

Atestācija notiek 2 reizes mācību gadā: 

- I mācību pusgada noslēguma atbilstoši mācību plānam, 

- II mācību pusgada noslēgumā atbilstoši mācību plānam. 

 

3. Atestācijas ierakstus veic mācību priekšmetu pasniedzēji speciālā ailē žurnālā. 

Neatestētam audzēknim pasniedzējs ailē atzīmē n/v. 

4. Kursa vecākais ar kuratoru apkopo atestācijas rezultātus un iesniedz tos Koledžas 

direktora vietniekam profesionālās vidējās izglītības darbā pēc noteikta parauga. 

5. Direktora vietnieks profesionālās vidējās izglītības darbā veic kopējo atestācijas 

rezultātu analīzi un ar to iepazīstina Koledžas direktori un pedagoģisko padomi 

6. Katra metodiskā komisija un Koledžas administrācija izstrādā kopīgu plānu darbam ar 

neatestētajiem audzēkņiem un audzēkņiem, kuri ir sistemātiski kavētāji. Izveido 

konsultāciju grafiku. Nosaka parādu kārtošanas termiņu. Mācību parādu kārtošanas 

uzskaites nodrošināšanai audzēkņiem tiek izsniegtas individuālās atstrādes lapas. Pēc 

mācību parādu sekmīgas nokārtošanas, tās tiek iesniegtas direktora vietniekam 

profesionālās vidējās izglītības darbā. 

7. Audzēknim, kurš nav nokārtojis mācību saistības un ir neattestēts vai nesekmīgs var tikt 

izteikts rakstisks aizrādījums vai piezīme. 

 

Pielikumā: Semestra  atskaišu paraugi uz 12 lpp. 
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7. Teorētisko mācību uzskaites žurnāls 

     Žurnāls ir pedagogu darba organizācijas un uzskaites dokuments. 

1. Teorētisko mācību uzskaites žurnāla sadaļas un iekārtojums. 

1.1. Žurnāls paredzēts vienam mācību gadam un vienai teorijas grupai. 

1.2. Direktora vietnieks profesionālās vidējās izglītības darbā veic lappušu sadali pa 

mācību priekšmetiem, ierakstot atbilstošo informāciju 3.lpp. Saturs un mācību 

priekšmeti un 2.formā (Mācību priekšmets, pasniedzēja vārds, uzvārds), kā arī 

aizpilda 1.formu un izglītojamo sarakstu vāka atlocījumā un 3.formu alfabēta 

kārtībā (pēc uzvārda pirmā burta) atbilstoši Audzēkņu reģistrācijas un uzskaites 

grāmatai un izglītojamā personīgai lietai. Mājas adreses, ziņas par vecākiem un 

tālruņiem ierakstāmas pēc vajadzības. Katra semestra beigās 4.formā ieraksta 

kavētās stundas un mācību darba rezultātus. 

1.3. Otrajā formā pasniedzēji ieraksta ziņas par izglītojamo sekmēm, apmeklējumu un 

stundas tēmu vai nodarbības saturu attiecīgajā mācību priekšmetā, pie tam žurnāla 

kreisajā pusē katrai stundai paredzot savu aili. Uz stundu neieradušos vai vairāk 

kā 30 minūtes nokavējušos izglītojamos attiecīgajā ailē pasniedzējs atzīmē ar “n”. 

Ailē “pasniedzēja paraksts” parakstās pasniedzējs, kurš vadījis attiecīgo stundu 

(stundas). Katra semestra (mācību gada) beigās vai beidzot mācību priekšmetu, 

pasniedzējs izliek attiecīgās atzīmes žurnāla kreisajā pusē, labajā pusē zem pēdējās 

nodarbības satura atzīmē mācību programmas un mācību plāna izpildi (arī 

3.formā), ierakstus apliecinot ar parakstu. 

1.4. Otrajā formā var atsevišķi ierakstīt patstāvīgo darbu un individuālo darbu ar 

izglītojamajiem. Aiz priekšmeta nosaukuma iekavās norāda: patstāvīgais darbs, 

individuālais darbs. 

1.5. Visi ieraksti žurnālā jāizpilda skaidri un nepārprotami, vienā mācību priekšmetā 

ieraksti izdarāmi vienā krāsā. Ja ieraksts 2. vai 3.formā izdarīts nepareizi, tas 

jāpārsvītro un jāieraksta pareizi, ierakstu apliecinot ar attiecīgā mācību priekšmeta 

pasniedzēja parakstu. 

2. Teorētisko mācību uzskaites žurnāla aizpildīšanas pārbaude. 

2.1. Vienu reizi mēnesī direktora vietnieks, fiksējot (ar speciālu spiedogu) nostrādāto 

un atlikušo stundu skaitu nodaļā “Piezīmes par žurnāla pārbaudi”, ieraksta 

pārbaudes datumu. Aizrādījumus pasniedzējiem par žurnāla aizpildīšanu izsaka 

mutiski katram individuāli. 

2.2. Vienu reizi mēnesī tiek uzskaitītas pasniedzēju nostrādātās stundas tarificētās 

slodzes kontrolei (ieraksts lapas labajā pusē zem nodarbību datumiem). 
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8. Praktisko nodarbību uzskaites žurnāls 

1. Praktisko nodarbību uzskaites žurnāla sadaļas un iekārtojums. 

1.1. Žurnāls paredzēts vienam mācību gadam un vienai teorijas grupai (tai var 

būt apakšgrupas).  

1.2. Direktora vietnieks veic lappušu sadali pa mācību priekšmetiem, ierakstot 

atbilstošo informāciju 3.lpp Saturs un mācību priekšmeti un 2.formā 

(Mācību priekšmets, pasniedzēja vārds, uzvārds). 

1.3. Otrajā formā pasniedzēji ieraksta ziņas par izglītojamo sekmēm, 

apmeklējumu un stundas tēmu vai nodarbības saturu attiecīgajā mācību 

priekšmetā, pie tam žurnāla kreisajā pusē katrai stundai paredzot savu aili. 

Uz stundu neieradušos vai vairāk kā 30 minūtes nokavējušos izglītojamos 

attiecīgajā ailē pasniedzējs atzīmē ar “n”. Ailē “pasniedzēja paraksts” 

parakstās pasniedzējs, kurš vadījis attiecīgo stundu (stundas). Katra 

semestra (mācību gada) beigās vai beidzot mācību priekšmetu, pasniedzējs 

izliek attiecīgās atzīmes žurnāla kreisajā pusē, labajā pusē zem pēdējās 

nodarbības satura atzīmē mācību programmas un mācību plāna izpildi (arī 

3.formā), ierakstus apliecinot ar parakstu. 

1.4. Visi ieraksti žurnālā jāizpilda skaidri un nepārprotami, vienā mācību 

priekšmetā ieraksti izdarāmi vienā krāsā. Ja ieraksts 2. vai 3.formā izdarīts 

nepareizi, tas jāpārsvītro un jāieraksta pareizi, ierakstu apliecinot ar 

attiecīgā mācību priekšmeta pasniedzēja parakstu. 

 

2. Praktisko nodarbību uzskaites žurnāla aizpildīšanas pārbaude. 

2.1. Vienu reizi mēnesī direktores vietniece, fiksējot (ar speciālu spiedogu) 

nostrādāto un atlikušo stundu skaitu, nodaļā “Piezīmes par žurnāla 

pārbaudi” ieraksta pārbaudes datumu. Aizrādījumus pasniedzējiem par 

žurnāla aizpildīšanu izsaka mutiski katram individuāli. 

2.2. Vienu reizi mēnesī tiek uzskaitītas pasniedzēju nostrādātās stundas 

(ieraksts lapas labajā pusē zem nodarbību datumiem) pasniedzējiem 

tarificētās slodzes izpildes kontrolei. 
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9. Sekmju grāmatiņa 

(Audzēkņa personas dokuments) 

 

 

1. Sekmju grāmatiņas aizpildīšana un uzglabāšana. 

1.1. Sekmju grāmatiņu titullapas aizpilda, izdarot atbilstošos noformējuma 

ierakstus. 

1.2. Sekmju grāmatiņu aizpilda rokrakstā, dzēsumi, svītrojumi u.c. neatrunāti 

labojumi nav atļauti. 

1.3. Sekmju grāmatiņu izsniedz audzēkņiem pirmajā mācību pusgadā, ne vēlāk 

kā mēnesi pirms pusgada noslēguma. 

1.4. Sekmju grāmatiņā ieraksta visas audzēkņa iegūtās atzīmes: 

- teorijā (priekšmetos, kuros nav eksāmenu), 

- praktiskās nodarbībās, 

- eksāmenos, 

- prakstiskajās mācībās, 

- kvalifikācijas praksē. 

Atzīmes grāmatiņā, apstiprinot ar parakstu, ieraksta attiecīgo mācību priekšmetu 

pasniedzēji, praktisko mācību metodiskie vadītāji, kvalifikācijas eksāmenu priekšsēdētāji. 

1.5. Sekmju grāmatiņas pārbauda un paraksta direktora vietniece: 

- pusgada beigās, 

- mācību gada beigās, apstiprinot rīkojumu par pārcelšanu nākošā 

kursā, 

- apmācības beigās, apstiprinot rīkojumu par atļauju kārtot 

kvalifikācijas eksāmenus. 

1.6. Sekmju grāmatiņas pārbauda un paraksta direktors, apstiprinot 

kvalifikācijas eksāmena komisijas lēmumu par kvalifikācijas piešķiršanu 

un diploma izsniegšanu. 

1.7. Pusgada un mācību gada beigās sekmju grāmatiņas jāiesniedz direktores 

vietniecei. 

 

 



14 

 

10. Semestra eksāmeni un ieskaites 

 

 

1. Mācību priekšmetus, kuros kārtojami eksāmeni un ieskaites, nosaka mācību plāns. 

2. Eksāmena vai ieskaites veidu (mutisks vai rakstisks) nosaka metodiskā komisija. 

3. Eksāmenu grafiku apstiprina  Koledžas direktora vietnieks  studiju darbā ne vēlāk ka 10 

dienas pirms sesijas. Starp eksāmeniem paredzamas ne mazāk kā 2 dienas, kā arī 

konsultācijas attiecīgajā mācību priekšmetā. 

4. Semestra eksāmenu biļešu jautājumi drīkst aptvert mācību vielu ne vairāk kā 2 semestru 

apjomā. 

5. Eksāmenu sesiju ir tiesības kārtot audzēkņiem, kuri sekmīgi nokārtojuši prasības 

attiecīgajā mācību priekšmetā (pozitīva atzīme teorijā un praksē). 

6. Pēc mācību priekšmeta pasniedzēja ieskatiem no eksāmena vai ieskaites var atbrīvot 

audzēkņus, kuriem semestra laikā attiecīgajā mācību priekšmetā ir atzīmes 8, 9, 10 (ja 

viņiem nav neattaisnotu kavējumu mācību priekšmeta nodarbībās). 

7. Eksāmenu biļešu jautājumus sagatavo mācību priekšmeta pasniedzēji, izskata metodiskās 

komisijas, apstiprina Koledžas direktora vietnieks (ne vēlāk kā 2 nedēļas pirms sesijas). 

Biļešu skaitam jābūt lielākam par audzēkņu skaitu. Audzēkņus iepazīstina ar eksāmena 

jautājumiem ne vēlāk kā 2 nedēļas pirms eksāmena. 

8. Audzēkņus eksaminē mācību priekšmeta pasniedzējs. Viena audzēkņa eksaminēšanai 

paredzēts 0,33 stundas. Audzēkņu skaits eksaminācijas telpā 4-6 audzēkņi. Rakstiskais 

eksāmens notiek vienlaikus visai mācību grupai, izpildes laiks 2 stundas. Rakstu darbus 

izpilda uz papīra ar skolas spiedogu. 

9. Audzēkņa neierašanās gadījumā protokolā ieraksta “nav ieradies”. Ja iemesls ir 

attaisnojošs, direktora vietnieks nosaka citu eksāmena laiku. Ja audzēknis eksāmenu 

kavējis neattaisnoti vai saņēmis nesekmīgu atzīmi, eksāmenu ar direktora vietnieka 

mācību darbā atļauju var likt atkārtoti ne vairāk kā 2 reizes. Trešajā reizē eksāmens notiek 

ar direktora rīkojumu ieceltas komisijas klātbūtnē. 

10. Pēc sesijas beigām direktors izdod rīkojumu par pārcelšanu uz nākamo kursu vai atļauju 

par atkārtotu ieskaišu un eksāmenu kārtošanu. 

11. Izņēmuma gadījumā ar direktora atļauju audzēkņi var kārtot eksāmenus pirms sesijas. 

12. Atkārtoti kārtot eksāmenus atzīmju paaugstināšanai (ne vairāk kā 2) var, saņemot 

direktora vietnieka atļauju. 

13. Pasniedzējam eksāmena laikā jāaizpilda protokols. Eksāmena protokols ir dokuments, 

kas atspoguļo audzēkņu eksāmena rezultātus. Protokolā atspoguļojams: 

13.1. datums, mēnesis, gads; 

13.2. eksāmena sākums, eksāmena nobeiguma laiks, kurss; 

13.3. mācību priekšmets; 

13.4. pasniedzēja vārds, uzvārds; 

13.5. audzēkņa vārds, uzvārds, n.p.k.; 

13.6. biļetes numurs (jautājuma numurs), 

13.7. atzīme (cipars, vārdiski); 

13.8. pasniedzēja paraksts pie katra audzēkņa uzvārda. 

 

14. Eksāmena protokoli glabājas pie direktora vietnieka. 
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11. Praktiskā apmācība 

15. Prakses ir mācību procesa sastāvdaļa. Tajās audzēkņi nostiprina teorētiski apgūtās 

zināšanas, iepazīstas ar izvēlētās specialitātes specifiku un iegūst profesionālajai 

kvalifikācijai atbilstošu praktisko sagatavotību. 

16. Prakses notiek saskaņā ar mācību plāniem un programmām šādos posmos: 

A – praktiskās nodarbības, 

B – praktiskās mācības, 

C – kvalifikācijas prakse. 

17. Plānojot un organizējot prakses, tiek ievērota: 

  3.1. teorētisko un praktisko nodarbību, praktisko mācību un kvalifikācijas prakses 

secīga mijiedarbība; 

17.1. praktisko iemaņu loka pēctecīga paplašināšana un sarežģītības  

           pieaugums, pārejot no viena prakses etapa uz otru. 

 

12. Praktiskās nodarbības 

 

18. Praktisko nodarbību uzdevums ir dot darba iemaņas un virzīt audzēkņus uz apzinātu un 

padziļinātu izvēlētās specialitātes apguvi. 

19. Atkarībā no specialitātes īpatnībām praktiskās nodarbības attiecīgi notiek: 

19.1. mācību kabinetā, 

19.2. laboratorijā, 

19.3. pirmsklīniskajā kabinetā, 

19.4. dažāda profila medicīnas iestādēs (stacionāros, poliklīnikās, 

privātklīnikās). 

20. Praktiskām nodarbībām kurss tiek sadalīts apakšgrupās. 

21. Praktisko nodarbību ilgums var būt 4-6-8 akadēmiskās stundas un to nosaka atbilstoši 

katra mācību priekšmeta apgūstamo iemaņu apjomam un specifikai, kā arī prakses norises 

vietai. 

Praktisko nodarbību noslēgumā katrs audzēknis saņem novērtējumu 10 ballu sistēmā. 

22. Praktisko nodarbību laikā audzēkņi var tikt iesaistīti pacientu/klientu aprūpes procesā 

pasniedzēju uzraudzībā. 

 

13. Praktiskās mācības 

 

23. Praktisko mācību uzdevumi ir: 

23.1. nostiprināt un sistematizēt mācību procesā iegūtās teorētiskās zināšanas un  

praktiskajās nodarbībās iegūtās iemaņas; 

23.2. padziļināt praktisko pieredzi un attīstīt profesionālo domāšanu; 

23.3. dot iespēju kādā no medicīnas novirzieniem jeb profiliem iegūt padziļinātas 

zināšanas; 

23.4. iepazīt medicīnas iestādes, prakses bāzes darba organizācijas un vadīšanas  

principus. 

24. Praktiskās mācības notiek medicīnas iestādēs, kuru darbības profils atbilst  
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attiecīgās specialitātes audzēkņu mācību programmas prasībām. 

25. Praktisko mācību programmas izstrādā skola, ņemot vērā attiecīgās specialitātes 

kvalifikācijas raksturojumu, kā arī mācību plānu un programmu saturu. Programmu 

izstrādē var tikt pieaicināti prakšu bāžu pārstāvji, kā arī citi sadarbības partneri. 

26. Praktisko mācību metodisko vadīšanu veic skolas iecelts prakses vadītājs, kura uzdevums 

ir kontrolēt audzēkņu nodarbinātības atbilstību prakses programmas prasībām. 

Metodiskā vadītāja darbību reglamentē skolas izstrādātie prakses vadītāja pienākumi. 

Attiecīgajā praktisko apmācību bāzē šo funkciju veic tās administrācijas iecelts tiešais 

prakses vadītājs katram audzēknim vai audzēkņu grupai. 

27. Praktisko mācību ilgumu nosaka skolas mācību procesa grafiks katrā izglītības programmā. 

28. Praktisko mācību programmas un citu nepieciešamo dokumentāciju, kā arī novērtēšanas 

kritērijus izstrādā skola. 

29. Praktiskās mācības var uzsākt tikai tie audzēkņi, kas sekmīgi nokārtojuši pēc mācību plāna 

paredzētos teorētiskos un praktiskos mācību priekšmetus. Ja parādu skaits ir neliels, skola 

var lemt par termiņa pagarinājumu parādu kārtošanai audzēkņiem no mācību prakses 

brīvajā laikā. 

30. Ja audzēknis nav izpildījis praktisko mācību programmas prasības vai saņēmis par to 

negatīvu novērtējumu, skolas administrācija lemj par audzēkņa atskaitīšanu vai iespējām 

viņu atkārtoti nosūtīt praksē no mācībām brīvajā laikā. 

39. Praktisko mācību laikā audzēknis saņem stipendiju pilnā apmērā. 
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13.Kvalifikācijas prakse 

 

1. Kvalifikācijas prakses uzdevums ir apkopot un pilnveidot audzēkņu apgūtās zināšanas un 

iemaņas, kā arī ieinteresēt prakses bāzi kā potenciālo darba devēju. 

2. Kvalifikācijas prakses programmu izstrādā skola, pamatojoties uz mācību plānu, 

izglītības programmu un attiecīgās specialitātes kvalifikācijas raksturojumā minētām 

prasībām. 

3. Kvalifikācijas prakses notiek medicīnas iestādēs, kuru darbības profils atbilst attiecīgās 

specialitātes kvalifikācijas prasībām un kuras garantē prakses programmas izpildi. 

4. Kvalifikācijas prakses vadīšanu realizē skolas iecelts prakses metodiskais vadītājs, kura 

darbību reglamentē skolas izstrādātie metodiskā vadītāja pienākumi. Prakses bāzē to 

realizē tiešais prakses vadītājs, kuru ieceļ prakses vietas administrācija un kura uzdevums 

ir nodrošināt prakses programmas izpildi, kā arī kontrolēt audzēkņu darbu. 

5. Kvalifikācijas prakses ilgumu izglītības programmā nosaka atbilstoši skolas mācību 

procesa grafikam. Mācību programmu  un nepieciešamo dokumentāciju, kā arī 

novērtēšanas principus izstrādā skola. 

6. Kvalifikācijas praksi audzēkņi ir tiesīgi uzsākt tikai pēc sekmīga visa mācību plānā 

paredzētā teorētiskā un praktiskā kursa apgūšanas. Ja parādu skaits ir neliels, skola var 

lemt par termiņa pagarinājumu parādu kārtošanai audzēknim no kvalifikācijas prakses 

brīvajā laikā. 

7. Ja kvalifikācijas prakse nav nokārtota vai saņemts negatīvs novērtējums, audzēkņa lietu 

izskata skolas administrācija, kura lemj par iespējām audzēkni sūtīt praksē atkārtoti, 

nosakot kvalifikācijas eksāmenu kārtošanas laiku. 

8. Kvalifikācijas prakses laikā audzēknis saņem stipendiju pilnā apmērā. 
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14.Kvalifikācijas eksāmeni 

 

 

 

Centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu 

 saturs un norises kārtība 

 

 

 Centralizētie profesionālās kvalifikācijas eksāmeni Latvijas Universitātes Rīgas 

1.medicīnas koledžas Profesionālās vidējās un arodizglītības programmās tiek organizēti 

saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumu Nr.662 "Profesionālās 

kvalifikācijas eksāmenu norises kārtība akreditētās profesionālās izglītības programmās" un 

noteikumiem par „Profesionālo kvalifikāciju saraksts, kuras iegūstot kārtojami centralizētie 

profesionālās kvalifikācijas eksāmeni”, un atbilstoši VISC norādījumiem par centralizēto 

profesionālās kvalifikācijas eksāmenu saturu un norisi kārtējam mācību gadam. 

 

 

Pielikumā: Trīspusējā prakses līguma paraugs 3 lpp. 
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15.Izglītojamo ieskaitīšanas, pārcelšanas, atskaitīšanas, individuālo apmeklējumu un 

akadēmisko atvaļinājumu piešķiršanas kārtība profesionālās arodizglītības un 

profesionālās vidējās izglītības programmās 

 

1. Audzēkni ieskaita Koledžā ar direktora rīkojumu. 

2. Par mācību disciplīnas un iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumiem audzēknis var saņemt 

šādus disciplinārus sodus: 

- aizrādījumu, 

- brīdinājumu, kurš seko pēc saņemtajiem 3 aizrādījumiem, 

- atskaitīšana no koledžas. 

3. Audzēkni atskaita no koledžas ar direktora rīkojumu.  

4. Jautājumu par izglītojamā pārcelšanu nākamajā kursā izskata pedagoģiskā padome. Visos 

mācību priekšmetos, praktiskajās mācībās vai praksē ir jābūt vērtējumam ar atzīmi vai 

„ieskaitīts”. Izglītojamo pārceļ ar koledžas direktores rīkojumu līdz mācību gada sākumam, 

to ieraksta sekmju grāmatiņā. 

5. Jautājumu par izglītojamā, kuram nav mācību sasniegumu vērtējuma kādā mācību 

priekšmetā, praktiskajās mācībās vai praksē, pārcelšanu nākamajā kursā izskata skolas 

pedagoģiskā padome un lemj par pēcpārbaudījumu noteikšanu (ar vērtējumu „ieskaitīts” vai 

ar vērtējumu – atzīmi, ne mazāku par 4 – gandrīz viduvēji), kuru sekmīga nokārtošana ir 

nosacījums izglītojamā pārcelšanai nākamajā kursā. Par pēcpārbaudījumu kārtošanu 

Koledžas direktore izdod rīkojumu. Ņemot vērā pēcpārbaudījumu rezultātus, direktore līdz 

mācību sākumam nākamajā kursā ar rīkojumu izglītojamos pārceļ nākamajā kursā. 

6. Audzēkņa atskaitīšana no izglītojamo skaita pieļaujama šādos gadījumos: 

6.1.  ja izglītojamais 10 dienu laikā bez attaisnojoša iemesla nav uzsācis mācības Koledžā; 

6.2. Koledžas noteiktajos termiņos izglītojamais nav nokārtojis pārbaudījumus, nav veicis 

citus studiju/mācību uzdevumus; 

6.3. izglītojamais rupji pārkāpis ētikas normas, diskriminējoši izturoties pret citu personu – 

kolēģi vai darbinieku, radot tai morālu vai fizisku apdraudējumu; 

6.3. nav atjaunojies studējošā/izglītojamā statusā pēc akadēmiskā atvaļinājuma; 

     6.4.slimības dēļ, pamatojoties uz ģimenes ārsta atzinumu; 

6.5.pamatojoties uz izglītojamā iesniegumu:  

- pārejot mācīties uz citu izglītības iestādi; 

  - mainot dzīves vietu; 

 - ģimenes apstākļu dēļ. 

6.6. citu iemeslu dēļ, pamatojoties uz  dokumentiem. 

7. Izglītojamo atskaita ar Koledžas direktores rīkojumu. 

8. Jautājumu par izglītojamo iespējām apgūt daļu no profesionālās izglītības programmas pēc 

individuālā plāna izskata skolas pedagoģiskā padome. 

9. Par izglītojamā mācībām pēc individuālā plāna skolas direktore izdod rīkojumu. 

10. Ilgstoši slimojošam izglītojamajam var piešķirt akadēmisko atvaļinājumu, pamatojoties uz 

izziņu, kuru izsniedz primārās aprūpes ārsts, pie kura izglītojamais ir reģistrēts un kura 

aprūpē tas atrodas vismaz sešus mēnešus. Akadēmisko atvaļinājumu piešķir ar koledžas 

direktora rīkojumu. 

11. Akadēmiskā atvaļinājuma termiņš nedrīkst būt garāks par 12 mēnešiem no piešķiršanas 

brīža. Izglītojamajam pēc bērna piedzimšanas piešķir akadēmisko atvaļinājumu līdz bērna 

1,5 gadu vecuma sasniegšanai, pamatojoties uz izglītojamā iesniegumu un uzrādīto bērna 

dzimšanas apliecību.   
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16.Izglītības programmas satura izvērtēšanas sistēma 

Mērķis:   Nodrošināt aktuālu, darba tirgus prasībām atbilstošu saturu    

                 visās koledžā īstenotajās profesionālajās izglītības programmās. 

 

1. Izglītības programmas satura izvērtēšanā iesaistītās  

personas un institūcijas: 

• Nozares darba devēji un profesionālās asociācijas. 

• Koledžas metodisko komisiju vadītāji/ izglītības programmu vadītāji 

• Pedagogi 

• Absolventi (pārstāvji) 

• Izglītojamie (pārstāvji) 
 

2. Izglītības programmas satura novērtēšanas kritēriji: 

• Izglītības programmas tematiskā satura atbilstība programmā noteiktajiem mērķiem un 

uzdevumiem. 

• Izglītības programmas satura mērķu, uzdevumu un plānoto rezultātu atbilstība 

Profesijas standartā noteiktajām zināšanām, prasmēm un profesionālajām 

kompetencēm. 

• Izglītības programmas satura atbilstība nozares darba devēju, profesionālo asociāciju 

prasībām. 

• Izglītības programmas mācību priekšmetu satura (tēmas, apakštēmas) atbilstība 

izglītības programmas mērķiem, uzdevumiem un sasniedzamajiem rezultātiem. 

•  Mācību priekšmetu programmu apguvē ieteicamās literatūras, citu informācijas avotu 

aktualitāte. 

• Mācību priekšmetu pēctecība un starppriekšmetu saikne kā izglītības programmas 

satura kvalitātes rādītājs. 

• Teorijas un prakses vienotības princips izglītības programmā. 
 

3. Kārtība, kādā notiek izglītības programmas satura izvērtēšana, pamatojoties uz 

novērtēšanas kritērijiem. 

4. Izglītības programmas saturs tiek pārskatīts un aktualizēts katru gadu. Mācību 

priekšmeta ietvaros par programmas satura, izmantojamās literatūras aktualizāciju ir 

atbildīgs mācību priekšmeta pasniedzējs. Ārējo normatīvo aktu robežās veicamās 

būtiskās izmaiņas, papildinājumus, aktualizāciju programmas saturā izskata un 

apstiprina izglītības programmas metodiskā komisija. Par pieņemtajiem lēmumiem 

metodiskās komisijas vadītājs/ izglītības programmas vadītājs sagatavo iesniegumu 

koledžas direktorei izglītības programmas satura izmaiņu apstiprināšanai rīkojumā.  

 

17.Noslēguma jautājumi 
 

5. Atzīt par spēku zaudējušiem 19.05.2014. iekšējās kārtības noteikumus Nr.1.14/80 “Rīgas 

1.medicīnas koledžas Profesionālās vidusskolas dokumentācija”. 

6. Iekšējās kārtības noteikumi “Latvijas Universitātes Rīgas 1.medicīnas koledžas 

profesionālās vidējās un arodizglītības nodaļas dokumentācija par mācību procesa 

organizāciju, norisi un noslēgumu” stājas spēkā ar 27.11.2019. 
 


