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APSTIPRINĀTS 

ar Latvijas Universitātes  

Rīgas 1.medicīnas koledžas padomes 

 25.11.2019. lēmumu Nr.3 

 

Latvijas Universitātes Rīgas 1.medicīnas koledžas 

Profesionālās vidējās un arodizglītības nodaļas nolikums 
 

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas 

likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu un  

73.panta pirmās daļa 1.punktu, 

Latvijas Universitātes aģentūras 

“Latvijas Universitātes Rīgas 1.medicīnas koledža” nolikuma  

(apstiprināts ar LU Senāta 15.04.2019. lēmumu Nr.299) 6. un 46.punktu, 

Izglītības likumu, Profesionālās izglītības likumu 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Nolikums nosaka Latvijas Universitātes Rīgas 1.medicīnas koledžas (turpmāk – Koledža) 

Profesionālās vidējās un arodizglītības nodaļas (turpmāk  – Nodaļa) uzdevumus, struktūru, 

darba organizāciju, tiesības un pienākumus.  

2. Nodaļa ir Koledžas struktūrvienība, kas ir tieši pakļauta Koledžas direktoram. Koledžas 

direktors vada Nodaļas attīstības plānošanu un ir tieši atbildīgs par profesionālās vidējās un 

arodizglītības programmu īstenošanu.  

3. Nodaļa īsteno licencētas un akreditētas profesionālās vidējās un arodizglītības programmas, 

arodizglītības, profesionālās pilnveides un tālākizglītības programmas, tās saskaņojot ar 

Izglītības un zinātnes ministriju. 

4. Nodaļu izveido, reorganizē un likvidē, kā arī Nodaļas darbinieku amatu sarakstu apstiprina 

Koledžas direktors, pamatojoties uz Koledžas padomes lēmumu. 

5. Nodaļa savā darbībā ievēro, attiecīgo jomu regulējošos normatīvos aktus, citus ārējos 

normatīvos aktus un Koledžas iekšējos normatīvos aktus. 
 

II. Nodaļas darbības mērķis, pamatvirziens un pamatuzdevumi 

6. Nodaļas darbības mērķis ir īstenot izglītības procesu, kas nodrošinātu valsts profesionālās 

izglītības standartos un profesiju standartos noteikto profesionālās izglītības mērķu 

sasniegšanu, veicināt izglītojamā personības attīstību. 

7. Nodaļas darbības pamatvirziens ir izglītojošā darbība. 

8. Nodaļas pamatuzdevumi: 

8.1. nodrošināt izglītības programmu īstenošanu saskaņā ar Izglītības likumu, Profesionālās 

izglītības likumu, citiem Nodaļas izglītojošo darbību reglamentējošiem normatīvajiem 

aktiem; 

8.2. nodrošināt iespēju izglītojamiem iegūt atbilstošu profesionālo vidējo un arodizglītību, 

kvalifikāciju, kā arī vispārējās zināšanas un prasmes; 

8.3. sagatavot darba tirgum kvalificētus speciālistus ar vispusīgām teorētiskajām zināšanām un 

praktiskajām iemaņām; 
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8.4. sadarboties ar Latvijas un ārvalstu izglītības iestādēm, darba devējiem profesionālās 

izglītības jomās un profesionālajām asociācijām, informēt sabiedrību par Nodaļas darbību 

un profesionālās izglītības ieguves iespējām; 

8.5. racionāli izmantot izglītībai iedalītos finanšu līdzekļus. 

 

III. Nodaļas vadība un struktūra 

 

9. Nodaļas darbību vada Nodaļas vadītājs, kuru darbā pieņem Koledžas direktors noslēdzot ar 

viņu darba līgumu. 

10. Nodaļas vadītāja prombūtnes laikā Nodaļas darbu vada ar Koledžas direktora rīkojumu 

noteikts darbinieks. 

11. Nodaļas darbinieki ir tieši pakļauti Nodaļas vadītājam. 

12. Nodaļas darbiniekus pieņem darbā un atbrīvo no darba Koledžas direktors, darbinieka 

atbrīvošanu saskaņojot ar Nodaļas vadītāju. 

13. Nodaļas vadītāja un darbinieku amata pienākumi ir noteikti amata aprakstos. 

 

IV. Izglītības procesa organizācija 

14. Izglītojamo uzņemšana Nodaļas īstenotajās izglītības programmās notiek saskaņā ar 

Izglītības likumu, Profesionālās izglītības likumu, Izglītības un zinātnes ministrijas 

noteikto izglītojamo uzņemšanas kārtību profesionālās izglītības programmās. 

15. Nodaļa nosaka iestājpārbaudījumus izglītojamo uzņemšanai, saskaņojot ar Izglītības un 

zinātnes ministriju to prasības, formu, laiku un konkursa noteikumus. 

16. Minimālo audzēkņu skaitu grupā, lai uzsāktu valsts finansēto izglītības programmu 

īstenošanu, nosaka Izglītības un zinātnes ministrija. 

17. Izglītības process Nodaļas īstenotajās izglītības programmās ietver profesionālās vidējās un 

arodizglītības programmu īstenošanu, interešu izglītību un audzināšanas darbību. 

18. Izglītības procesu reglamentē Izglītības likums, Profesionālās izglītības likums un citi 

normatīvie akti, profesiju standartu un valsts profesionālās un arodizglītības standartu 

prasībām atbilstošas profesionālās izglītības programmas. 

19. Profesionālās izglītības un arodizglītības programmu īstenošana ietver: 

19.1. teorētiskās mācības vispārizglītojošajos un profesionālajos mācību priekšmetos; 

19.2.praktiskos darbus, patstāvīgos darbus profesionālajos un vispārizglītojošajos mācību 

priekšmetos, praktiskās mācības un kvalifikācijas praksi. 

20. Klātienes izglītojamajiem: 

20.1. mācību slodze nedēļā vienā profesionālās izglītības programmā nedrīkst pārsniegt: 

izglītojamajiem, sākot ar 18 gadu vecumu – 40 stundas; 

20.2. mācību nedēļas ilgums – 5 dienas; 

20.3. mācību stundas ilgums 45 minūtes; 

21. Izglītojamo mācību sasniegumi – zināšanas, prasmes un iemaņas - tiek vērtētas 10 ballu 

sistēmā. 

22. Nodaļas struktūru un mācību materiālo bāzi izveido atbilstoši licencētajām un 

akreditētajām izglītības programmām. 

23. Mācību prakses norise Nodaļas īstenotajās izglītības programmās tiek organizēta Ministru 

kabineta noteiktajā kārtībā. 

 

V. Nodaļas darbinieku un pedagogu tiesības un pienākumi 

 

24. Nodaļas darbiniekiem  ir tiesības: 

24.1. lūgt un saņemt no pārējām Koledžas struktūrvienībām Nodaļas uzdevumu veikšanai 

nepieciešamo informāciju un dokumentus; 

24.2.  iesniegt priekšlikumus jautājumos, kas ietilpst Nodaļas kompetencē, Koledžas 

struktūrvienību darba uzlabošanai; 
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24.3.sadarboties ar Koledžas struktūrvienībām sekmīgai Nodaļas uzdevumu izpildei; 

24.4.saņemt materiāltehnisko nodrošinājumu. 

24.5.piedalīties kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumos. 

25. Pedagogam ir tiesības: 

25.1.izteikt priekšlikumus Nodaļas attīstībai, iekšējās kārtības nodrošināšanai u.c.; 

25.2.atbilstoši Nodaļas iespējām saņemt pedagoģiskajam darbam nepieciešamos materiālos 

līdzekļus un materiālo nodrošinājumu; 

25.3.saņemt valsts garantētu apmaksātu ikgadēju atvaļinājumu. 

26. Izglītības programmu noteikto prasību īstenošanas kvalitātes nodrošināšanai pedagogi var 

tikt apvienoti metodiskās komisijās. Metodiskā komisija darbojas saskaņā ar nolikumu, tās 

darbu organizē un vada ar Koledžas direktora rīkojumu apstiprināts metodiskās komisijas 

vadītājs. 

27. Nodaļas vadītāja pienākumi: 

27.1.risināt vispārīgos jautājumus un kopējās izglītības satura organizatoriskās problēmas, 

izglītības procesa organizācijas un izglītojošo imatrikulācijas, uzskaites un 

eksmatrikulācijas jomā; 

27.2.sadarbībā ar Lietvedības nodaļu nodrošināt izglītības procesa dokumentēšanu, 

dokumentu uzkrāšanu un nodošu arhīvā saskaņā ar normatīvajiem aktiem sākot no 

reflektantu reģistrācijas līdz izglītības programmas absolvēšanai, esošajiem un 

topošajiem izglītojamajiem sniegt informāciju, kas saistīti ar izglītības procesu; 

27.3.piedalīties izglītojamo personas lietas kārtošanas procesā, pārraudzīt to kārtošanu 

atbilstoši saistošajiem normatīvajiem aktiem, pārbaudīt un nodot Lietvedības nodaļas 

atbildīgajam darbiniekam pievienošanai personas lietā izglītojamajam saistošus 

dokumentus; 

27.4.pieņemt izglītojamo iesniegumus, par akadēmiskā atvaļinājuma 

piešķiršanu/atjaunošanos no akadēmiskā atvaļinājuma, par semestra pagarinājuma 

piešķiršanu, par eksmatrikulāciju, pieteikumus stipendijas saņemšanai; 

27.5.kontrolēt  izglītojamo noslogojumu. 

28. Nodaļas darbinieki atbild par Nodaļas kompetencē esošo jautājumu risināšanu atbilstoši 

normatīvo aktu prasībām. 

29. Pedagoga vispārīgie pienākumi izglītošanas procesā noteikti Izglītības likumā. 

30. Pedagoga pienākumi Nodaļas īstenotajās izglītības programmās ir: 

30.1.radoši un atbildīgi piedalīties attiecīgo izglītības programmu īstenošanā; 

30.2.izstrādāt mācību priekšmetu programmas saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas 

izstrādātajiem mācību priekšmetu standartiem un profesiju standartiem;  

30.3.atbildēt par izglītojamo veselību un dzīvību mācību stundās (teorētiskajās mācībās, 

praktiskajās nodarbībās), mācību praksē, kvalifikācijas praksē, kas norit Nodaļas 

īstenotajās izglītības programmās, un pedagoga vadītajos un organizētajos pasākumos; 

30.4.veidot pozitīvu sadarbības vidi; 

30.5.ievērot izglītojamo individuālās vajadzības, pieredzi, domāšanas veidu, spējas; 

30.6.stimulēt, vadīt un sniegt īpašu atbalstu izglītojamiem, kuriem ir grūtības mācību vielas 

apguvē; 

30.7.atbildēt par savu darbu, tā metodēm, paņēmieniem un rezultātiem; 

30.8.ievērot tiesību normatīvos aktus veselības aprūpes jomā, organizējot un realizējot 

mācību procesu veselības aprūpes iestādēs; 

30.9.veikt metodisko darbu saskaņā ar pedagoģiskās padomes un metodisko komisiju darba 

plāniem; 

30.10. pastāvīgi pilnveidot savu izglītību un profesionālo meistarību; 

30.11. ievērot pedagogu ētikas pamatprasības.  
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VI. Izglītojamā tiesības un pienākumi 

31. Izglītojamā pienākumi: 

31.1.  mācīties, lai iegūtu profesionālo un arodizglītību; 

31.2. uzņemties personīgu atbildību par savām mācībām un uzvedību; 

31.3. ievērot Nodaļas nolikumu un iekšējās kārtības noteikumus; 

31.4. ievērot tiesību normatīvos aktus veselības aprūpes jomā, piedaloties mācību procesā 

veselības aprūpes iestādēs; 

31.5. cienīt Nodaļas tradīcijas; 

31.6. pēc spējām un interesēm pārstāvēt Nodaļu dažādos pasākumos; 

31.7. uzvesties un darboties saskaņā ar sabiedrībā pieņemtām morāles un ētikas normām; 

31.8. saudzēt dabu un apkārtējo vidi; 

31.9. veidoties par sabiedrības locekli – attīstīt saskarsmes prasmi, cieņu, iecietību un 

spēju darboties esošajās un iekļauties jaunajās grupās; 

31.10. attīstīt fiziskās īpašības un veidot savas rakstura īpašības – mērķtiecību, gribasspēku, 

neatlaidību mērķu sasniegšanā u.c. 

31.11. ārpusstundu laikā iesaistīties pašapkalpošanā un citā Nodaļai derīgā darbā atbilstoši 

vecumam, higiēnas un veselības aizsardzības prasībām. 

32. Izglītojamajam ir tiesības: 

32.1. uz valsts apmaksātas profesionālās un arodizglītības ieguvi; 

32.2.  izglītības procesā izteikt un aizstāvēt savas domas un uzskatus; 

32.3. izglītības procesā izmantot bez maksas Koledžas un Nodaļas telpas, bibliotēku, 

lasītavu, datorklasi un citas informācijas krātuves, mācību līdzekļus; 

32.4. piedalīties sabiedriskajā darbībā, izglītojamo pašpārvaldes struktūrās; 

32.5. saņemt informāciju par visiem ar izglītību saistītajiem jautājumiem; 

32.6. saņemt motivētu savu zināšanu un uzvedības novērtējumu; 

32.7. saņemt pedagoga palīdzību mācību apguvē. 

33. Klātienes izglītojamie, kas mācās valsts finansētajās akreditētajās profesionālās pamata, 

vidējās izglītības, arodizglītības programmās, saņem stipendiju Ministru kabineta noteiktajā 

kārtībā. 

 

VII. Profesionālās vidējās un arodizglītības nodaļas pašpārvalde 

34. Profesionālās vidējās un arodizglītības nodaļas Pedagoģiskajai padomei un izglītojamo 

pašpārvaldei ir konsultatīvs raksturs, to darbību reglamentē attiecīgi Nodaļas nolikumi. 

35. Pedagoģiskā padome risina ar Nodaļas mācību un audzināšanas darbu saistītus jautājumus. 

Tās darbību reglamentē Pedagoģiskās padomes nolikums. Pedagoģisko padomi vada 

Koledžas direktors. Tās sastāvā ir visi Nodaļā strādājošie pedagogi, to sasauc ne retāk kā 

reizi semestrī un sēdes norise tiek protokolēta. 

36. Izglītojamo pašpārvalde ir sabiedriska izglītojamo institūcija. To pēc savas iniciatīvas veido 

izglītojamie, tā pārstāv izglītojamo intereses Nodaļas īstenotajās izglītības programmās, tās 

darbību reglamentē Izglītojamo pašpārvaldes nolikums, ko apstiprina Koledžas direktors. 

 

VIII. Finansēšanas avoti un kārtība 

37. Izglītības un zinātnes ministrija nosaka valsts finansēto vietu skaitu attiecīgajā profesionālās 

vidējās un arodizglītības programmā, un tajās izglītības ieguve tiek apmaksāta no valsts 

budžeta līdzekļiem. 

38. Nodaļas finansēšanas avoti: 

38.1.valsts budžeta līdzekļi saskaņā ar gadskārtējo likumu par valsts budžetu; 

38.2.papildus finanšu līdzekļi, kurus Nodaļa var saņemt: 

38.2.1. ziedojumu un dāvinājumu veidā; 
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38.2.2. sniedzot maksas pakalpojumus atbilstoši Latvijas Universitātes aģentūras 

“Latvijas Universitātes Rīgas 1.medicīnas koledža” maksas pakalpojumu 

cenrādim; 

38.2.3. citi ieņēmumi. 

 

IX. Saimnieciskā darbība 

39. Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Koledžas direktors ir tiesīgs slēgt līgumus par dažādu 

Nodaļai nepieciešamo darbu veikšanu. 
 

X. Citi jautājumi 

40. Saskaņā ar spēkā esošiem normatīviem aktiem Nodaļa kārto lietvedību un Nodaļas arhīvu. 

41. Atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes noteikto pārskatu formām Nodaļa noteiktā laikā 

sagatavo atskaites un iesniedz tās Izglītības un zinātnes ministrijai un Centrālajai statistikas 

pārvaldei. 

42. Nodaļa savā darbībā ievēro higiēnas, civilās aizsardzības, ugunsdrošības un darba 

aizsardzības normas. 

 

XI. Noslēguma jautājumi 

 

43. Par šī Nolikuma un Nodaļas iekšējo kārtību reglamentējošo noteikumu savlaicīgu 

aktualizēšanu ir atbildīgs Nodaļas vadītājs. Koledžas direktors vai ar viņa rīkojumu 

noteikta atbildīgā persona saskaņā ar Izglītības likumu un Profesionālās izglītības likumu, 

pamatojoties uz paraugnolikumu izstrādā Nodaļas nolikuma grozījumu projektu, ko 

izskata un apstiprina Koledžas padomē. 

44. Šim Nolikumam pakārtotus iekšējos normatīvos aktus apstiprina ar Koledžas direktora 

rīkojumu. 

45. Atzīt par spēku zaudējušu nolikumu “Rīgas 1. medicīnas koledžas profesionālās 

vidusskolas nolikums”, 30.05.2007. apstiprināts Rīgas 1. medicīnas koledžas padomes 

sēdē ar protokolu Nr. 4. 

46. Nolikums stājas spēkā nākamajā dienā pēc lēmuma pieņemšanas Koledžas padomes sēdē. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


