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“Latvijas Universitātes aģentūras “Latvijas Universitātes Rīgas 1. medicīnas koledža” 

2020. gada publiskais pārskats” ir veidots saskaņā ar Latvijas Republikas Augstskolu likuma 75. panta 

“Pārskats par augstskolas un koledžas darbību” prasībām un vadoties pēc Latvijas Republikas Ministru 

kabineta 2010. gada 5. maija noteikumiem Nr. 413  “Noteikumi par gada publiskiem pārskatiem”, kādā 

ministrijas un citas centrālās valsts iestādes, visas to padotībā esošās budžeta finansētās institūcijas, 

budžeta nefinansētas iestādes un pašvaldības sagatavo gada publiskos pārskatus.  

Gada publiskajā pārskatā ir izmantoti dati no Latvijas Universitātes Rīgas 1. medicīnas koledžas 

(turpmāk - koledža, LU R1MK) 2020. gada pārskatiem, dati no LU R1MK Latvijas Republikas Centrālās 

statistikas pārvaldes atskaitēm, kā arī LU R1MK  struktūrvienību gada atskaitēm.  

Pārskatā ir izmantotas tabulas un fotoattēli.  

Materiāls tiks ievietots LU R1MK mājaslapā – www.rmk1.lv. 
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1. PAMATINFORMĀCIJA 

 
2020. gads LU Rīgas 1. medicīnas koledžai (turpmāk - koledža, LU R1MK) bija nozīmīgs 

ar  to, ka: 

1) Koledža sastapās ar izaicinājumu pielāgot studiju procesu valstī noteiktajiem Covid-19 

drošības pasākumiem, kas arī veiksmīgi tika uzsākts un joprojām tiek īstenots.  

Neraugoties uz epidemioloģiskajiem ierobežojumiem, koledžas vadība spēja nodrošināt kvalitatīvu 

valsts kvalifikācijas eksāmenu norisi, studējošo kvalifikācijas darbu aizstāvēšanu, ko atzinīgi novērtēja 

gan iesaistītie profesionālo asociāciju, darba devēju pārstāvji, gan studenti un absolventi.   

2) Tāpat kā iepriekšējos gados arī 2019./2020. un 2020./2021. mācību gadā koledža 

nokomplektēja IZM noteikto studentu un audzēkņu skaitu un izpildīja Vienošanos par sagatavojamo 

speciālistu skaitu visās izglītības programmās.   

3) 2020. gadā noslēdzās darbs koledžai stratēģiski svarīgajā ES finansētajā projektā 

“STEM  izglītības programmu infrastruktūras modernizēšana Rīgas 1.medicīnas koledžā”. Tika 

realizēts projekta mērķis:   veicot infrastruktūras modernizēšanu STEM veselības aprūpes pirmā līmeņa 

profesionālās augstākās izglītības programmās “Ārstniecība”, “Farmācija” un “Māszinības”, kā arī 

profesionālās vidējās izglītības programmās “Zobārstniecība” un arodizglītības programmās 

“Zobārstniecība” un “Māszinības”, uzlabot studiju/mācību vidi Rīgas 1.medicīnas koledžā. Jaunā 

infrastruktūra tiek veiksmīgi integrēta studiju procesā. Studenti praktizējas, izmantojot NMP brigādes 

automašīnas modeli, NMP brigādes medicīnisko aprīkojumu un jaundzimušo intensīvās terapijas (10 

soļi) komplektu, Veselības un  paliatīvās aprūpes komplektu, 3D iekārtu CAD CAM sistēmā.  

4) 2020. gadā tika atjaunota un papildināta studiju materiāli tehniskā bāze ārstniecībā, 

māszinībās, sociālajā aprūpē, zobārstniecībā (jaunas tehniskās iekārtas, aprīkojums, instrumenti, 

materiāli, mācību grāmatas, IT), piemēram.: 

- iegādāti vairāki datori (portatīvie, stacionārie);  programmatūras Office; 

- atjaunots un papildināts ārsta palīga, vecmātes, farmaceita asistenta, māszinību, zobārstniecības 

profesiju mācību kabinetu aprīkojums un iekārtas (jauni injekciju manekeni, peperfuzors B Braun 

Compact,  papildu aprīkojums datorizētajam daudzfunkcionālajam Dzemdību simulācijas manekenam 

u.c.); bibliotēkas fonds papildināts ar mācību izdevumiem latviešu un angļu valodā (“Hand Surgery : 

Tricks of the Traid”, Thieme, 1st edition, 2020; “Bērnu ķirurģija primārās aprūpes speciālistiem”; 

“Traumatoloģija un ortopēdija”; “Aprūpes diagnozes – definīcijas un klasifikācija 2018-2020”, 

“Klīniskā anatomija medicīnas studentiem”; “Uztura bagātinātāji Latvijas aptiekās” u.c.). 

5) IT jomā veikta iekšējā datortīkla modernizācija, izveidota servertelpa koledžas galvenajā ēkā 

un dienesta viesnīcā, uzstādīta digitālās videonovērošanas sistēma un informatīvs ekrāns dienesta 

viesnīcā, 
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turpinās mācībspēku apmācība Smart Medical platformas lietošanā. 

Akadēmiskais personāls tika apmācīts jaunu digitālo prasmju lietošanā un atbilstošu mācību metožu 

izvēlē, lai studējošie arī attālinātās mācībās kvalitatīvi apgūtu programmā paredzēto mācību saturu. 

Docētāji paaugstināja pedagoģisko kompetenci kursos “Akadēmiskā personāla digitālo prasmju 

attīstība”, “Tehnoloģiju rīki mācību procesa atbalstam” u.c. Koledža pedagogiem un studentiem 

noorganizēja on-line lekciju ciklu “Tiešsaistes mācību izstrāde un mācību satura digitalizācija”. 

6) Kopš 2020.gada maija koledžai ir izveidota jauna tīmekļvietne https://www.rmk1.lv/lv/ , 

kas vienlīdz ērti aplūkojama gan datora ekrānā, gan mobilajās ierīcēs un planšetēs. No 2020. gada jūlija 

koledžas mājas lapā veiksmīgi darbojas elektroniskās uzņemšanas sadaļa, kas ir reflektantu pozitīvi 

novērtēta alternatīva klātienes uzņemšanai. 

7) Izstrādāta un licencēta jauna profesionālās pilnveides programma ārsta palīgiem un 

feldšeriem “Ambulatorā dienesta ārsta palīgs”, 635 st. Izveidotas četras jaunas tālākizglītības 

programmas māsas palīgiem un aprūpētājiem. Noorganizēti un novadīti trīs tālākizglītības kursi 

ārstniecības personām (170 klausītāji). 

8) ERASMUS + programmas  projekta KA1 “Studentu un personāla mobilitāte” ietvaros 2020. 

gadā tika izpildītas projekta līguma saistības (līdz Covid-19 ierobežojumiem), īstenojot 4 studentu 

starptautiskās prakses mobilitātes, 3 personāla pieredzes mobilitātes.   

Koledža turpināja līdzdalību ERASMUS+ programmas KA2 skolu apmaiņas partnerību projektā 

sadarbībā ar Vāciju (Oberstufenzentrum Elbe - Elster izglītības centru) un Somiju (Savo Vocational 

College) jau apstiprinātā  kopprojektā veselības un sociālajā aprūpē, kā arī  “ENNHANCE Nordplus” 

projektā  (Estonian-Nordic Network for Health Care Education) kopā ar 12 partnerorganizācijām.  

9) Sadarbībā ar LU tika uzsākta LU R1MK gatavošanās studiju virziena „Veselības aprūpe“ 

akreditācijai: tika apkopota un pašnovērtējuma ziņojumā noformēta  informācija par studiju virzienā 

paveikto atskaites periodā 2013.-2020.gadā. Atbilstoši LU rīkojumiem, normatīvajiem aktiem turpinājās 

koledžas iekšējās dokumentācijas aktualizācija, t.sk. izstrādāta jauna LU R1MK kvalitātes politika 

un rīcībpolitika, Personāla politika, nolikums par LU R1MK regulārajām aptaujām, aktualizēta Studiju 

un pārbaudījumu kārtība, Studējošo priekšlikumu un sūdzību iesniegšanas kārtība u.c. (pieejami 

https://www.rmk1.lv/lv/document_category/normativie-akti/) Saskaņā ar 06.11.2020. MK rīkojumu Nr. 

655 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu“ koledžā ir izstrādāti un tiek ievēroti epidemioloģiskās 

drošības pasākumu īstenošanas noteikumi, citi normatīvie regulējumi, kas saitīti ar Covid-19 izplatības 

ierobežošanu. 

10) Koledžas studenti un pedagogi ir piedalījušies un uzstājušies piecās zinātniskajās 

konferencēs (trīs no tām starptautiskās). LU 78. starptautiskās zinātniskās konferences sekcijā 

“Starpdisciplinārie pētījumi medicīnas koledžās” LU R1MK kopā ar LU Rīgas Medicīnas koledžu un 

https://www.rmk1.lv/lv/
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LU P.Stradiņa medicīnas koledžu bija arī tās organizatori.   Visi konferencēs prezentētie pētījumi ir 

publicēti tēžu  krājumos. 

11) Koledžas profesionālo vidējo un arodizglītības programmu pedagogi, iesaistoties VISC un 

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības organizētajās darba grupās, 2019.-2020. gadā pabeidza jaunu 

profesijas standartu izstrādi zobu tehniķiem, zobārsta asistentiem, māsas palīgiem, aprūpētājiem.  

12) Sadarbībā ar darba devējiem, nodrošinot tuvāku studiju procesu farmaceitiskās aprūpes darba 

videi,  tika realizēta strādājošu personu apmācība akreditētajā studiju programmā “Farmācija” 

ar farmaceita asistenta kvalifikāciju (uz  līguma pamata – sadarbībā ar AS “Sentor Farm 

aptiekas”, Mēness aptieku tīkls, SIA “BENU Aptieka Latvija”, SIA “EUROAPTIEKA”, SIA “A 

Aptiekas” u.c.). 

            13) Ir paveikti 2020. gadā plānotie renovācijas un remontdarbi koledžas mācību ēkā 

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

sakārtotu vidi. Tomsona ielā 37 uzstādīta jauna videonovērošanas iekārta ar 3 videokamerām. No 

studentiem saņemtas atzinīgas atsauksmes par būtiskiem sadzīves apstākļu uzlabojumiem dienesta 

viesnīcā (iepirkta jauna sadzīves un sanitārā tehnika, iekārtotas modernas virtuves,  iegādātas mēbeles 

atpūtas telpu iekārtošanai u.c.). Pēc studentu ierosinājuma ir labiekārtota koledžas kafejnīca. 

14) Pārskata gadā notika vairākas ārējo institūciju pārbaudes un auditi, ko veica Latvijas 

Universitātes ieteikti finanšu eksperti, zvērināti revidenti (SIA „Sandra Dzerele un Partneris“). “ Finanšu 

un materiālo līdzekļu izlietojuma kontroli regulāri veic LU R1MK vadība un Grāmatvedības nodaļas 

darbinieki. Veiktie kontroles pasākumi ir lietderīgi un nepieciešami turpmākajai koledžas kvalitātes 

vadības un risku vadības plānošanai un pilnveidošanai. 

 

1.1.  Par koledžu 
 

Latvijas Universitātes aģentūra “Latvijas Universitātes Rīgas 1. medicīnas koledža” (līdz 

2019. gada 1. jūlijam Rīgas 1. medicīnas koledža, līdz 2005. gadam Rīgas 1. medicīnas skola) kopš 

01.07.2019. ir LU pārraudzībā esoša izglītības iestāde, kas izveidota ar 29.11.2018. Ministru 

kabineta  rīkojumu  Nr. 643 “Par Rīgas 1. medicīnas koledžas reorganizāciju” un LU Senāta 

08.01.2018. lēmumu Nr. 168.  

LU R1MK personām pēc vidējās vai vidējās profesionālās izglītības ieguves nodrošina iespēju 

iegūt pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību un ceturto kvalifikācijas līmeni (LKI 5. līmenis). 

Koledžā tiek realizētas arī profesionālās vidējās izglītības un arodizglītības programmas. 2019./2020. un  

2020./2021. studiju gadā mācības notiek vienpadsmit pilna laika izglītības programmās deviņu 

profesionālo kvalifikāciju iegūšanai. Personām ar jau iegūtu medicīnisko izglītību koledža sadarbībā ar 
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nozares asociācijām piedāvā pilnveidot profesionālās kompetences tālākizglītības pasākumos farmaceita 

asistentiem, māsām, vecmātēm, ārsta palīgiem, māsas palīgiem un aprūpētājiem. 

LU Rīgas 1.medicīnas koledža ir vienīgā mācību iestāde Latvijā, kas par ieguldījumu farmaceitu 

un medicīniskā personāla apmācībā ir apbalvota ar slavenā ķīmiķa, farmaceita, ārsta un pirmā latviešu 

dabaszinātnieka Dāvida Hieronīma Grindeļa medaļu. 

LU Rīgas 1.medicīnas koledža ir izglītības iestāde ar 119 gadu darbības pieredzi, un tās 

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

aizsākumiem. Par koledžas vēsturi plašāka informācija ir atrodama koledžas mājas lapā 

https://www.rmk1.lv/lv/par-koledzu/vesture/ 

LU Rīgas 1.medicīnas koledža darbojas saskaņā ar Augstskolu likumu, Izglītības likumu, 

Profesionālās izglītības likumu, Zinātniskās darbības likumu, LU Satversmi, koledžai saistošiem LU 

normatīvajiem aktiem, kā arī Latvijas Universitātes aģentūras “Latvijas Universitātes Rīgas 1.medicīnas 

koledža” nolikumu (apstiprināts ar LU Senāta 15.04.2019. lēmumu Nr.299), līdz 2019. gada 1. jūlijam 

– Rīgas 1. medicīnas koledžas nolikumu (MK 08.05. 2007. Noteikumi Nr.305). 

 

LU Rīgas 1. medicīnas koledžas misija un vīzija 

Misija: Augsti kvalificētu, Latvijas darba tirgū pieprasītu, konkurētspējīgu speciālistu 

sagatavošana veselības un sociālās aprūpes jomā, izveidojot stabilu pamatu mūžizglītībai. 

Vīzija: Mūsdienīga, prestiža koledža ar pievilcīgu saskarsmes un kultūrvidi, stabilu 

profesionālo bāzi, kas īsteno un attīsta veselības un sociālajā aprūpē pieprasītu, ilgtspējīgu profesionālo 

izglītību. 

 

1.2. LU Rīgas 1.medicīnas koledžas un koledžas profesionālās vidējās un 

arodizglītības struktūrvienības darbības galvenie mērķi un uzdevumi  

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

augstākās izglītības programmas, gan vidējās profesionālās izglītības un arodizglītības programmas, 

plāno savu darbu saskaņā ar Rīgas 1. medicīnas koledžas stratēģiju 2015.-2020. gadam. 

Mērķi 

 Sagatavot kvalificētus un darba devēju pieprasītus speciālistus darbībai vecmātes, ārsta palīga, 

māsas, farmaceita asistenta, zobu tehniķa, zobārsta asistenta, māsas palīga, aprūpētāja profesijā 

atbilstoši LR likumdošanai, profesiju standartiem un Eiropas Savienības direktīvām. 

 Piedalīties zinātniskajā darbībā atbilstoši studiju programmu profilam. 

 Veidot uz studentu un pasniedzēju orientētu starptautiski atpazīstamu koledžu ar radošu un pozitīvu 

studiju darba un kultūrvidi. 

https://www.rmk1.lv/lv/par-koledzu/vesture/
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 Sadarbībā ar Latvijas Universitāti, nozares profesionālajām asociācijām, citiem koledžas partneriem 

plānveidīgi attīstīt un piedāvāt nepieciešamās tālākizglītības iespējas veselības aprūpes jomā 

strādājošiem speciālistiem.  

 Sniegt iespējas studentiem iegūt darba tirgū konkurētspējīgas profesionālās kompetences un 

praktiskās iemaņas. Sagatavot viņus izglītības turpināšanai Latvijas Universitātē un citās 

augstākajās mācību iestādēs Latvijā un ārvalstīs, veidot stabilu pamatu mūžizglītībai. 

 Atbalstīt un stiprināt  nozarē un pedagoģijā kompetentu akadēmisko personālu, kas spēj strādāt 

atbilstoši starptautiskajiem standartiem.  

Uzdevumi 

 Pilnveidot studiju programmas, balstoties uz jaunākajām medicīnas zinātņu un pedagoģijas atziņām, 

uzlabojot studiju informatīvi tehnisko un metodisko bāzi un koledžas akadēmiskā personāla un 

sadarbības partneru intelektuālo potenciālu. 

 Atbilstoši darba tirgus pieprasījumam sadarbībā ar Latvijas Universitāti un citām augstskolām, 

profesionālajām biedrībām un asociācijām veidot jaunas studiju programmas, tālākizglītības 

programmas, attīstīt pētniecisko darbību. 

 Veikt ikgadēju koledžas mācību procesa modernizāciju, veicinot studējošā personības 

pilnveidošanos un attīstību un nodrošinot personai iespēju iegūt kvalitatīvu pirmā līmeņa 

profesionālo augstāko izglītību, profesionālo vidējo izglītību un arodizglītību. 

 Veidot studiju programmu un studentu darbu vērtēšanas sistēmas, kas veicina studiju kvalitātes 

paaugstināšanos, izmantojot sadarbības partneru pieredzi. 

 Motivēt studējošos mūžizglītībai. 

 Papildināt koledžas iekārtu un aprīkojuma bāzi, to attīstīt atbilstoši Viedās specializācijas stratēģijas 

nostādnēm; veidot tehnoloģisko bāzi, kas sekmē vispusīgu un progresīvu zināšanu iegūšanu un 

efektīvu jaunu prasmju apguvi. 

 Motivēt docētājus pastāvīgai kompetenču paaugstināšanai specialitātē un pedagoģijā, kā arī 

maģistra un doktora grāda studijām un zinātniski pētnieciskā darba veikšanai. 

 Tālāk attīstīt koledžas saimniecisko darbību mūsdienīgas materiāli tehniskās bāzes nodrošināšanā 

un koledžas mācību korpusa un studentu dienesta viesnīcas renovācijas un labiekārtošanas 

pasākumos, pēc iespējas iesaistoties ES finansētos projektos. 

 

2019./2020. un 2020./2021. st. gadā koledžā īstenotās izglītības programmas:  

1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas: 

- “Māszinības” (41723) ar māsas kvalifikāciju, 

- “Ārstniecība” (41721) ar ārsta  palīga kvalifikāciju, 
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- “Ārstniecība” (41721) ar vecmātes kvalifikāciju, 

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

Profesionālās vidējās izglītības programmas: 

- “Zobārstniecība” (35b724001) ar zobu tehniķa kvalifikāciju, 

- “Zobārstniecība” (35b724001) ar zobārstniecības māsas kvalifikāciju (līdz 2021. gadam). 

Arodizglītības programmas: 

- “Zobārstniecība” (35a724001) ar zobārsta asistenta kvalifikāciju (no 2021. gada kā 

profesionālās vidējās izglītības programma), 

- “Māszinības” (35a723001)  ar māsas palīga kvalifikāciju, 

- “Māszinības” (32a723001)  ar māsas palīga kvalifikāciju, 

- “Sociālā aprūpe” (32a762031) ar aprūpētāja kvalifikāciju, 

- “Sociālā aprūpe” (35a762031) ar aprūpētāja kvalifikāciju. 

2. KOLEDŽAS PAŠNOVĒRTĒJUMS 
 

Koledžas darbība ilgtermiņā balstās uz LU Rīgas 1.medicīnas koledžas stratēģiju 2015.-2020. 

gadam. Saskaņā ar koledžas attīstības stratēģiskajiem dokumentiem un pamatojoties uz iepriekšējā 

atskaites perioda izvērtējumu, katra nākošā gada darbs koledžā tiek plānots kārtējā akadēmiskā gada 

robežās. Detalizēts gada pasākumu plāns noformēts  mācību gada pasākumu ciklogrammā, kā arī 

kalendārā gada ietvaros -  2020. gada darbības plāns (apstiprināts ar LU R1MK padomes 10.12.2019. 

lēmumu, protokols Nr. 10) (pieejams https://www.rmk1.lv/lv/document_category/gada-plani/) 

 

Koledžas pašnovērtējums esošajai situācijai 

  

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

 

 

Iekšējie faktori 

Stiprās puses Vājās puses 

 

Koledžas vadība 

• Koledžas vadības komandas  kompetence un 

darba pieredze LU Rīgas 1.medicīnas 

koledžā.  

• Mērķtiecīga personāla politika, elastīga 

vadības procesa struktūra. 

• Konstruktīva, demokrātiska lēmumu 

pieņemšana. 

• Spēja nodrošināt kvalitatīvu studiju procesu, 

valsts kvalifikācijas eksāmenu norisi 

• Jāspēj izsekot mainīgajiem informācijas 

resursiem, t.sk. grozījumiem likumdošanā 

COVID-19 pandēmijas apstākļos. 

• Regulāri jāpārskata mācību iestādes 

stratēģiskais plāns, to saskaņojot ar 

attiecīgā laikposma valsts 

pamatuzdevumiem medicīnā un izglītībā. 
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Covid-19 epidemioloģisko ierobežojumu 

apstākļos. 

• Veiksmīga un perspektīva koledžas un LU 

sadarbība, gatavojoties studiju virziena 

“Veselības aprūpe” akreditācijai. 

 

Studiju process. Tālākizglītība. 

• Koledžas atpazīstamība.  

• Kvalitatīvs studiju process, valsts 

noslēguma pārbaudījumu norise Covid-19 

epidemioloģisko ierobežojumu apstākļos. 

• Koledžā veiksmīgi tiek īstenotas 11 (no 

2021.g. 10)  akreditētās  izglītības 

programmas. Kvalitātes pamatojums: 

darba devēju, absolventu, izglītojamo 

pozitīvās atsauksmes. 

• Atskaites gadā, tāpat kā iepriekšējos gados, 

tika izpildīts Vienošanās ar Izglītības un 

zinātnes ministriju  plāns studentu 

uzņemšanai izglītības  programmās 

„Māsa”,  „Farmaceita asistents”, 

“Vecmāte”, “Ārsta palīgs”, “Zobu 

tehniķis”, “Zobārstniecības māsa”, 

“Zobārsta asistents”, “Māsas palīgs”, 

“Aprūpētājs”. Atskaites gadā  uzņemšanā 

lielākais pieteikumu konkurss bija 

zobārstniecības profesijās, māszinībās. 

• Pēc darba devēju pieprasījuma uz līguma 

pamata koledža realizē strādājošu personu 

apmācību akreditētajā studiju programmā 

“Farmācija”ar farmaceita asistenta 

kvalifikāciju  (sadarbībā ar AS „Sentor 

Farm aptiekas”, Mēness aptieku tīkls, SIA 

„BENU Aptieka Latvija”, SIA 

„EUROAPTIEKA”, SIA „A Aptiekas” u.c. 

Sadarbībā ar darba devējiem studiju 

process tiek maksimāli pietuvināts  

farmaceitiskās aprūpes darba videi. 

• Nodrošināta moderna  mācību metodiskā 

un tehniskā  bāze, kas atskaites gadā 

papildināta visās izglītības programmās (   

datori, jauna videokonferenču iekārta, 

simulāciju manekeni u.c.).  

• Studentiem ir pieejama nepieciešamā 

informācija un materiāli pētniecības darba 

veikšanai. Ir mūsdienu tehnoloģijām 

atbilstošs mācību aprīkojums un sadarbībā 

ar darba devējiem nodrošināta mūsdienīga 

pētniecības bāze. Koledžas bibliotēka veic 

individuālu informatīvo apkalpošanu  pēc 

tematiskiem pieprasījumiem. 

• Koledža sadarbojas ar vairāk kā 200 

prakses bāzēm, kas dod iespēju izvēlēties 

labāko, profesijai un prakses programmai 

atbilstošāko.  

• Sadarbībā ar profesionālajām asociācijām  

jāpaplašina mūžizglītības programmu 
piedāvājums.  

• ES struktūrfondu piedāvāto iespēju 

nepietiekama izmantošana pētniecības 

attīstībā. 

• Plašākas iespējas studentiem iesaistīties 

pētniecības procesos (pulciņi, projekti).  
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• Visi studenti ir 100% nodrošināti ar 

prakses vietām, ko nereti izvēlas  arī par 

savām nākamajām darba vietām.    

• Regulāri veicot studiju procesa 

novērtējumu (studentu, darba devēju, 

absolventu aptaujas, anketēšana), tiek 

realizēta atgriezeniskā saite studiju 

organizācijas un satura uzlabošanai. 

 

Studējošie. Absolventi. 

• Noturīgs pieprasījums pēc koledžas 

absolventiem Latvijas un ārvalstu darba 

tirgū, kas  liecina par viņu starptautisko 

konkurētspēju. 

• Studentu aktīva darbība  pētniecībā  studiju 

programmas ietvaros:  pie kvalifikācijas 

darba pētījuma tēmas, uzstājoties  

zinātniskās konferencēs, t.sk. kopā ar 

pedagogiem, par  farmācijā, ārstniecībā, 

zobārstniecībā, māszinībās aktuālām tēmām 

(skat. Pārskata 4.2. apakšnodaļā). 

Pārdomāts un labi organizēts  I kursu 

adaptācijas process. Labi adaptācijas 

rezultāti. 

• Regulārs absolventu monitorings. 

Nodrošināta atgriezeniskā saite. 

• Studējošo pašpārvaldes iniciatīva un 

studentu aktīva iesaistīšanās koledžai 

nozīmīgos pasākumos. 

• Studējošo līdzdalība mācību procesa un 

koledžas attīstības jautājumu risināšanā. 

 

• Studējošo aktīvāka iesaistīšanās zinātnisko 

pulciņu darbā visās studiju programmās. 

• Jāpaplašina absolventu iesaiste studentu 

pašpārvaldes aktivitātēs.  

 

Akadēmiskais personāls 

• Akadēmiskais personāls ar augstu 

profesionālo kvalifikāciju; lielākā daļa ir 

atzīti savas jomas speciālisti un praktiķi, arī 

nozares eksperti.   

• Docētāji regulāri paaugstinājuši 

kvalifikāciju profesionālajos un 

pedagoģiskajos kursos un semināros. 2020. 

gadā pilnveidojuši kopmetenci  jaunu 

digitālo prasmju lietošanā un attālināto  

mācību metožu izvēlē. 

• Laba koledžas docētāju sadarbība ar  LU, 

LU medicīnas koledžām, citām AII  (  

zinātniskās  konferences, darba grupas, 

kompetences pilnveidošanas kursi, semināri, 

konsultācijas pētniecībā, studējošo 

kvalifikācijas darbu vadīšanā u.c.) . 

• NORDPLUS projektā  vecmātēm, Erasmus+ 

programmā visās profesijās ir attīstījusies  

koledžas pedagogu sadarbība ar ārvalstu 

kolēģiem pieredzes apmaiņas, docēšanas 

mobilitātēs. 

• Maz docētāju ar doktora grādu. 

• Nepietiekams akadēmiskā personāla 

zinātnisko publikāciju skaits. 
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• Pozitīvs koledžas docētāju novērtējums 

studentu aptaujās: 

- laba individuālā sadarbība ar 

studentiem mācību vielas 

apgūšanā, 

- savstarpēji labvēlīga komunikācija 

studiju procesā un ārpus tā. 

 

Vide 

• Visās koledžas telpās, to iekārtojumā un 

aprīkojumā, kā arī koledžas teritorijā  tiek 

uzturēta drošība un pievilcīga estētiskā 

vide.  

• Atbilstoši  Ministru kabineta 09.06.2020. 

noteikumiem Nr. 360 “Epidemioloģiskās 

drošības pasākumi Covid-19 infekcijas 

izplatības ierobežošanai” klātienē tiek 

ievērots drošs studiju, tālākizglītības un 

darba process, mazinot risku koledžas 

darbiniekiem, studentiem un 

apmeklētājiem inficēties ar Covid-19.  

• Koledžā tiek uzturēta pozitīva kultūrvide 

(uzstājas populāri mūziķi, aktieri). Mācību 

ēkā Tomsona ielā 37, 2. stāvā regulāri 

notiek tematiskas ekspozīcijas (2020. gadā 

- sadarbībā ar Latvijas Nacionālo 

bibliotēku, Latvijas Kara muzeju, 

Rakstniecības un mūzikas muzeju). 

• Studējošo pašpārvalde  organizē un iesaista  

pārējos studentus  dažādos radošos 

pasākumos, veicinot studentu  

mākslinieciskos, muzikālos, pētnieciskos  

talantus. Profesionāli augstā līmenī  ir 

novērtēts koledžas studentu vokālais 

ansamblis “Sirdstoņi” Ata Auzāna vadībā, 

kas uzstājas gan koledžas, gan darba devēju 

pasākumos (svētkos,  konferencēs, 

svinīgajos oficiālajos pasākumos). 

• Studentiem un docētājiem atskaites gadā ir 

papildināts un aktualizēts tehniskais 

nodrošinājums studiju un pētnieciskajam 

darbam (iegādāti jaunākās paaudzes datori,   

jauna videokonferenču iekārta, simulāciju 

manekeni u.c.).  

• Visi studenti, kam nepieciešams, tiek 

nodrošināti ar gultas vietām dienesta 

viesnīcā.  

 

• Jāturpina vides uzlabošanas pasākumi 

koledžas dienesta viesnīcas ēkā. Pēc 

iespējas -  jāpiesaista ES finansējums.  

• Jāveic vides pieejamības pasākumi, 

nodrošinot atbalstošu vidi  personām ar 

funkcionāliem traucējumiem. 

 

Finanses 

• Garantēts valsts finansējums. 

• Stabila pašu ieņēmumu daļa. 

• Darbojas koplīgums. 

• Tiek apmaksātas darbinieku veselības 

apdrošināšanas polises. 

 

• Lai identificētu iespējamus finanšu riskus, 

regulāri jāveic grāmatvedības iekšējais 

audits, kā arī  jāpiesaista  ārējie  eksperti, 

nodrošinot  augstu finanšu drošības 

kvalitāti. 

• Jāpalielina pašu ieņēmumi no maksas 

studiju programmām. 



13 
 

Starptautiskie sakari, projekti 

• Laba pieredze starptautisko  sadarbības 

projektu īstenošanā Erasmus+, Nordplus 

programmu ietvaros un saskaņā ar 

noslēgtajiem  memorandiem. 

• Stabila pastāvīgo starptautisko divpušu 

sadarbības partneru bāze 

https://www.rmk1.lv/lv/par-

koledzu/sadarbibas-partneri/ 

• ESF finansējuma izmantošana 

profesionālās vidējās un arodizglītības 

programmās, t.sk. izglītojamo stipendijas, 

inovatīvu mācību materiālu sagatavošana. 

• 2020. gadā turpinās docētāju un studentu 

darbība ERASMUS+  programmas 

mobilitātēs un sadarbība ar Nordplus 

Higher Educaton Nordejordemodern   

starptautiskajiem partneriem (11 valstis). 

• 2020. gadā turpinās darbība „ENNHANCE 

Nordplus“ projektā          ( Estonian-Nordic 

Network for Health Care Education) – 12 

partnerorganizācijas no Lietuvas, 

Igaunijas, Zviedrijas, Norvēģijas, Somijas 

u.c. 

• 2020. gadā noslēdzās darbs STEM projektā  

(09.08.2016. MK noteikumi Nr.533 

“Darbības programmas "Izaugsme un 

nodarbinātība" 8.1.4. specifiskā atbalsta 

mērķa "Uzlabot pirmā līmeņa profesionālās 

augstākās izglītības STEM, tajā skaitā 

medicīnas un radošās industrijas, studiju 

mācību vidi koledžās”).  Tika realizēts 

projekta mērķis:   veicot infrastruktūras 

modernizēšanu STEM veselības aprūpes 

pirmā līmeņa profesionālās augstākās 

izglītības programmās “Ārstniecība”, 

“Farmācija” un “Māszinības”, kā arī 

profesionālās vidējās izglītības 

programmās “Zobārstniecība” un 

arodizglītības programmās 

“Zobārstniecība” un “Māszinības”, uzlabot 

studiju/mācību vidi LU Rīgas 1.medicīnas 

koledžā. 

• Komplicēta izsludināto projektu 

pieteikumu un iepirkumu procedūra. 

• Sarežģīto  priekšnosacījumu dēļ koledžai 

pagaidām nav izdevies iegūt  starptautisko 

VET projektu Hartu. 

• Jāattīsta starptautiskā sadarbība, īstenojot ar 

sadarbības partneriem kopīgus 

starptautiskos pētījumus.  

 

Mārketinga pasākumi 

• Karjeras izglītības pasākumi  sadarbībā ar 

Latvijas vispārizglītojošām skolām, 

pašvaldībām, darba devējiem. 

• Veiksmīgi koledžas prezentācijas pasākumi 

starptautiskajā izstādē „Skola 2020” ; 

Informācijas dienās koledžā (vidusskolēnu 

brīvdienās). 

• Videosižeti par koledžas izglītības 

programmām Facebook, Youtube,  ReTV, 

TV24, TV3 (SIA DK Media). 

• Arvien pieaugošās mārketinga izmaksas. 

https://www.rmk1.lv/lv/par-koledzu/sadarbibas-partneri/
https://www.rmk1.lv/lv/par-koledzu/sadarbibas-partneri/
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Ārējie faktori 

Iespējas Draudi 

• Tehnoloģisko iespēju attīstība. Turpināt 

attīstīt e-studiju vidi abilstošo e-izglītības 

jaunākajām prasībām. 

• Ciešāka sadarbība ar  nozaru asociācijām, 

organizācijām tālākizglītības programmu 

apstiprināšanā un jaunu pamatprogrammu 

izveidē. 

• Darba devēju pozitīvās atsauksmes par jauno 

speciālistu profesionālo sagatavotību kā 

studiju kvalitātes  kritērijs. Darba devēju 

ieteikumi izglītības programmu uzlabošanā. 

• Koledžas pedagogu iesaiste jaunu profesiju 

standartu, modulāro programmu izstrādes 

darba grupās. 

• Profesionālo asociāciju, biedrību priekšlikumi 

jaunu izglītības pamatprogrammu un 

tālākizglītības programmu izveidošanā un 

īstenošanā. 

• Nepietiekami pamatota un neskaidra 

izglītības politika par koledžu vietu 

augstākās izglītības sistēmā. 

• Latvijas demogrāfiskā situācija, kas 

nosaka vidējo izglītību ieguvušo 

absolventu skaita samazināšanos.   

• Zems valsts finansējums izglītībai un 

zinātnei. 

• Motivācijas trūkums akadēmiskajam 

personālam uzsākt vai turpināt studijas 

doktorantūrā, esošā dokturantūras 

modeļa dēļ (aizņem vairākus gadus). 

• Epidemioloģiskās situācijas attīstība un 

bīstamu infekcijas slimību izplatīšanās 

draudi. 

 

 

2.1. Gada apbalvojumi. Pateicības. 
 

 2020. gadā ir vairākkārt izteiktas pateicības un atzinības gan koledžas studentiem, gan 

pedagogiem. 

 

Studenti 

 Sabiedriskajā, zinātniskajā darbā, mākslinieciskajā un profesionālajā jaunradē aktīvākie studenti 

ir saņēmuši gan ar koledžas direktores rīkojumu izteiktas rakstiskas atzinības, gan stipendiju fonda 

• Publicēta reklāmas par studiju iespējām 

koledžā medicine.lv  (SIA “Latvijas 

Tālrunis”). 

• Izveidota jauna koledžas mājas lapa ar ērti 

pieejamu pamatinformāciju (t.sk. angļu 

valodā) un aktuālo informāciju.  No 2020. 

gada darbojas Elektroniskā uzņemšana. 

   Tīmekļvietne pieejama 

https://www.rmk1.lv/lv/  

• Atjaunoti koledžas bukleti latviešu, angļu 

valodā ar mainīto koledžas logo (SIA “Al 

Secco”); lielformāta reklāmas stendi  (SIA 

“MixMax”) 

• Reklāmas informācija par koledžu LU 78. 

zinātniskajā konferencē (baneri, bukleti, 

informācija konferences Tēžu krājumā). 

https://www.rmk1.lv/lv/
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ietvaros – veicinošas stipendijas. 2020. gadā ar Valsts budžeta finansēto stipendiju piešķiršanas 

komisijas un Studentu padomes lēmumu veicinošās stipendijas tika piešķirtas vairākiem studējošiem 

katrā studiju programmā. Arī koledžas profesionālās vidusskolas labākie audzēkņi stipendiju fonda 

ietvaros ir saņēmuši paaugstinātas stipendijas. 

• 2020. gadā ar koledžas direktores rīkojumu,  pamatojoties uz LU Rīgas 1. medicīnas koledžas 

valsts finansēto stipendiju piešķiršanas komisijas lēmumu, 16 studentiem ir piešķirtas 

vienreizējas stipendijas par aktīvu dalību koledžas sabiedriskajā dzīvē un koledžas pozitīvas 

publicitātes veicināšanu pasākumos ārpus mācību iestādes. Profesionālajā vidusskolā vienreizēju 

paaugstinātu stipendiju ir saņēmuši 49 audzēkņi. 

• Ar direktores rīkojumu ir izteiktas pateicības Māsas, Vecmātes, Farmaceita asistenta, Ārsta 

palīga studiju programmu 45 absolventiem, kuri valsts noslēguma pārbaudījumā saņēmuši 

augstāko vērtējumu 10 (izcili); 11 absolventiem izteiktas pateicības par teicamiem mācību 

rezultātiem, kas uzrādīti visā studiju laikā (vidējais vērtējums augstāks par 9 ballēm);  

 

Pedagogi un darbinieki 

Ar koledžas direktores  rīkojumu ir izteiktas vairākas pateicības koledžas pedagogiem un 

darbiniekiem par ieguldījumu pētniecības darba veikšanā, sasniegumiem darbā ar studentiem, paveikto 

studiju procesa organizācijas pilnveidošanā un studiju programmu attīstībā, iesaistīšanos sabiedriskajās 

aktivitātēs  u.c. 

2020. gadā rakstiskas atzinības un pateicības ir saņēmuši 8 koledžas pedagogi un darbinieki, t.sk. lektore 

Velga Bunne – par kvalitatīvu, godprātīgu darbu un ieguldījumu koledžas veselības aprūpes speciālistu 

sagatavošanā, pedagogs Jānis Brošs -  par kvalitatīvu, godprātīgu darbu un ieguldījumu zobu tehniķa 

izglītības programmas speciālistu sagatavošanā, galvenā speciāliste Jekaterīna Koroļova - par apzinīgu 

un kvalitatīvu darbu studiju procesa organizēšanā, bibliotekāra palīdze Velga Ozoliņa - par apzinīgu un 

kvalitatīvi veikto darbu koledžas bibliotēkā u.c. 

3. LU RĪGAS 1. MEDICĪNAS KOLEDŽAS VADĪBA UN 

STRUKTŪRA 
 

LU Rīgas 1. medicīnas koledžas vadība 2020. gadā: 

Direktore: Inta Miķele  

Direktores vietniece studiju darbā: Ausma Cēbere 

Profesionālās vidējās un arodizglītības nodaļas vadītāja, direktores vietniece  

profesionālās izglītības darbā: Inita Mieze 
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Koledžas padome 2020. gadā:  

 

Koledžas padomes priekšsēdētāja – Maira Vīksna. Koledžas padome 11 personu sastāvā 

darbojas, pamatojoties uz Latvijas Universitātes aģentūras “Latvijas Universitātes Rīgas 1. medicīnas 

koledža” nolikumu, apstiprinātu ar LU Senāta 15.04.2019. lēmumu, un Latvijas Universitātes Rīgas 1. 

medicīnas koledžas padomes nolikumu, izdotu saskaņā ar Latvijas Universitātes aģentūras “Latvijas 

Universitātes Rīgas 1. medicīnas koledža” nolikuma 31.punktu. 

 Koledžas padomes sastāvā ir piecas koledžā akadēmiskajos amatos ievēlētas personas, viens 

vispārējā personāla pārstāvis, trīs studējošo pašpārvaldes pārstāvji, divi pilnvaroti darba devēju vai 

profesionālo organizāciju pārstāvji. 

                Tabula Nr.1 “LU R1MK padome 2020. gadā”   

LU R1MK padome 2020. gadā 

1. Maira Vīksna  

Koledžas akadēmiskā personāla pārstāve; no 30.09.19. koledžas padomes priekšsēdētāja   

2. Inta Miķele 

Koledžas akadēmiskā personāla pārstāve, no 2.09.2019. arī koledžas direktore 

3. Sarmīte Melberga  

Koledžas akadēmiskā personāla pārstāve 

4. Tamāra Kļaveniece 

Koledžas akadēmiskā personāla pārstāve 

5. Velga Bunne 

Koledžas akadēmiskā personāla pārstāve 

6. Iveta Kairiša 

Koledžas vispārējā personāla pārstāve, koledžas padomes sekretāre 

7. Nika Savicka 

Koledžas studējošo pašpārvaldes pārstāve 

8. Santa Zīle 

Koledžas studējošo pašpārvaldes pārstāve 

9. Signe Barinska 

Koledžas  studējošo pašpārvaldes pārstāve 

10. Ilze Ortveina 

Pilnvarota darba devēju un profesionālās organizācijas pārstāve 

11. Tālis Talents 

Pilnvarota darba devēju un profesionālās organizācijas pārstāvis 

 

Studējošo pašpārvalde 2020. gadā: 

Studējošo pašpārvaldi pārstāv Studentu padome, Dienesta viesnīcas padome, kas darbojas 

saskaņā ar to nolikumiem. 2020. ak.g. Studentu padomes (SP) sastāvā darbojās 21 studējošais un 

izglītojamie, t.sk.: 1) SP priekšsēdētāja, 2) SP priekšsēdētājas vietniece studiju jautājumos, 3) divi  

atbildīgie  studenti par kultūras un profesionālās karjeras izglītības pasākumiem koledžā un ārpus 

koledžas, 4) atbildīgā studente par sporta pasākumiem, 5)  Dienesta viesnīcas padomes pārstāvis.  
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Visas studentu un audzēkņu  pašpārvaldes struktūras sadarbojas, veidojot kopīgu studējošo 

sabiedriskās pārvaldes organizāciju, kas ir pozitīvs atbalsts un līdzvērtīgs sabiedrotais koledžas vadībai 

un pedagogiem. 

2020. gadā LU Rīgas 1.medicīnas koledžu Latvijas Koledžu asociācijas Studentu padomē (LKA 

SP) pārstāvēja Dagnija Vasiļenoka  – Farmaceita asistenta studiju programmas III k. studente.   LKA SP 

uzdevumi ir veicināt sadarbību ar Latvijas un ārvalstu organizācijām izglītības, zinātnes un sporta jomā; 

izplatīt informāciju par koledžas studējošajiem aktuāliem notikumiem, norisēm un problēmām; aktīvi 

paust studējošo viedokli un attieksmi, t.sk. publiskajā telpā; organizēt kultūras, izklaides un izglītojošus 

pasākumus u.c. 

Par studentu pašpārvaldes pasākumiem – skat. pārskata 4.4. apakšnodaļā.  

 
LU Rīgas 1.medicīnas koledžas struktūra 2020. gadā  

 

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

mērķu un uzdevumu realizēšanai. Tā ir elastīga un var tikt mainīta atbilstoši kārtējā studiju gada 

prioritātēm. 

Koledžas struktūrshēma, aktualizēta ar LU R1MK padomes 28.02.2020. lēmumu Nr.1. 

Attēls Nr.1 “LU R1MK struktūras shēma” 
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Attēls Nr.2 “LU R1MK Profesionālās vidējās un arodizglītības nodaļas struktūrshēma  

profesionālās vidējās izglītības programmu un arodizglītības programmu īstenošanai 2020. g. 

 



4. GADA GALVENIE PASĀKUMI. DARBĪBAS 

REZULTĀTI SASKAŅĀ AR MĀCĪBU IESTĀDES 

PRIORITĀTĒM 
 

4.1. Izglītības programmas: 
 

• Visu koledžā īstenoto izglītības programmu attīstībā tiek ievēroti pamatprincipi, kas veselības 

aprūpē un medicīnas izglītībā izvirzīti tādās valsts nozīmes programmās kā “Sabiedrības 

veselības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam.”, “Latvijas Nacionālais attīstības plāns”, 

“Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.-2020. gadam”, “Latvijas augstākās izglītības un 

augstskolu attīstības nacionālā koncepcija 2013.-2020. gadam”. To, ka koledžā sagatavotie 

jaunie speciālisti ir gaidīti un nepieciešami Latvijas darba tirgū, liecina darba devēju pozitīvās 

atsauksmes un absolventu pieprasījums veselības aprūpes iestādēs.  

• Visās koledžā īstenotajās izglītības programmās sadarbībā ar darba devējiem un profesionālajām 

biedrībām 2020. gadā turpinājās to satura pilnveide un aktualizācija. Noslēdzās darbs STEM 

projektā, integrējot projekta gaitā iegādātās modernās tehnoloģijas un aprīkojumu  praktiskā 

studentu apmācībā. 

• 2020. gadā ir licencēta koledžā izstrādātā profesionālās pilnveides programma ārsta palīgiem un 

feldšeriem “Ambulatorā dienesta ārsta palīga darbība”, 635 st.; izstrādātas tālākizglītības 

programmas “Ergonomika pacienta pozicionēšanas laikā” (8 TIP.), “Stomu aprūpe praksē “ (8 

TIP), “Pirmā palīdzība” (8 TIP), “Dzīvībai svarīgo rādītāju noteikšana” (8 TIP). 

• Organizētas mācības šādās pieaugušo neformālās izglītības programmās Latvijas veselības 

aprūpes iestāžu ārstniecības personām: 

✓ “Paplašināta kardiovaskulārā atdzīvināšana, tās simulācija”, 24 st., 22 klausītāji; 

✓ “Garīgi un psihiski slimu pacientu aprūpes pamatprincipi”, 4 st., 38 klausītāji; 

✓ “Mūsdienīga brūču aprūpes vadīšana”, 8 st., 110 klausītāji. 

• ESF projekta 8.5.2.0/16I/001 „Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības 

attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai“ ietvaros izstrādāta modulārā izglītības programma 

„Aprūpētājs“. 

 

4.2. Zinātniski pētnieciskais darbs. Akadēmiskā personāla 

akadēmiskā un metodiskā darbība. 

Profesionālās vidējās un arodizglītības pedagogu metodiskā darbība 
 

• Pārskata gadā LU Rīgas 1. medicīnas koledžas akadēmiskais personāls un viesdocētāji strādājuši 

zinātniski pētnieciskajā jomā – gan pie jaunām pētnieciskā darba tēmām, gan turpinot un attīstot 
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iepriekšējos gados uzsākto pētniecības virzienu sava studiju kursa ietvaros, t.sk. kopā ar 

studentiem. Lielākā daļa akadēmiskā personāla ir vadījuši studentu kvalifikācijas darbus vai tos 

recenzējuši. 

• Koledžas docētāji ar savu pētniecisko un profesionālo pieredzi ir dalījušies, lasot lekcijas Latvijas 

un starptautiskajās auditorijās, uzstājoties zinātniskajās konferencēs, sniedzot intervijas medijos 

kā savas nozares eksperti. 

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

izveidojis jaunus mācību un metodiskos materiālus, t.sk. digitālos, izmantošanai pedagogam un 

studējošajam. 2020. gada otrajā pusgadā visās programmas tika pārskatīta līdzšinējā mācību 

metodika un adaptēta mācību satura apgūšanai attālināti.  Piemēram, vizuāli un metodiski 

pārstrādāts lekciju materiāls farmaceita asistentiem studiju kursā “Klīniskā farmakoloģija” 

(lektore M.Vīksna). Studiju darbam tiešsaistes režīmā sagatavotas lekcijas, praktiskās 

nodarbības, eksāmenu materiāli ārsta palīgiem studiju kursā “Neatliekamā medicīniskā 

palīdzība”, “Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests”, “Klīniskā patoloģija” (lektore 

G.Lipska). Ierakstītas videolekcijas darbam e-vidē studiju kursā “Anatomija”, “Anatomija un 

fizioloģija” vecmātēm, māsām, ārsta palīgiem. (lektore S.Melberga). Izstrādātas jaunas studiju 

kursu programmas online formātā ārsta palīgiem “Patoloģija”, vecmātēm “Patoloģijas 

pamati”(lektore T.Karpovska). Sagatavoti jauni videomateriāli farmaceita asistentiem studiju 

kursā “Farmaceitiskā tehnoloģija” (lektors K.Mačāns), u.c. 

• Neraugoties uz epidemioloģiskajiem ierobežojumiem, koledžas vadība spēja nodrošināt 

kvalitatīvu valsts kvalifikācijas eksāmenu norisi, studējošo kvalifikācijas darbu aizstāvēšanu, ko 

atzinīgi novērtēja gan iesaistītie profesionālo asociāciju, darba devēju pārstāvji, gan studenti un 

absolventi.   

 

 
Vecmātes izglītības programmas studentes attālinātajā valsts noslēguma eksāmenā                                                          

foto no www.rmk1.lv 

http://www.rmk1.lv/
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• Koledžas akadēmiskais personāls katra studiju gada noslēgumā iesniedz lektora/ docenta atskaiti 

par rezultātiem studiju un pētniecības darbā,  kur pārskata veidā sniedz informāciju par paveikto  

atskaites gadā. 

Rezultāti 

 

Akadēmiskā personāla zinātniskās pētniecības darbs studiju virzienā “Veselības aprūpe” ir 

saistīts ar  attiecīgās studiju programmas un studiju kursa  mērķiem un uzdevumiem. Ārstniecības un 

farmācijas katedrā un Veselības aprūpes katedrā atbilstoši mācību iestādes stratēģiskajām nostādnēm 

tiek apstiprināti   pētniecības darba perspektīvie virzieni un tiek koordinēta docētāju un studējošo 

pētnieciskā darbība. Koledžas vienotā pētniecības tēma ir “Preventīvais darbs”.  Katrs docētājs strādā 

pie sava pētniecības jautājuma, kas var tikt mainīts vai arī attīstīts un turpināts.  Pētījumu rezultāti tiek  

prezentēti vietējās un starptautiskās zinātniskajās konferencēs, apkopoti Tēžu krājumos, kā arī publicēti 

zinātniskos izdevumos vai rakstu krājumos. 

Pedagogi pētniecības jomā strādā arī kopā ar studentiem, izvēloties veselības aprūpē aktuālas 

tēmas, ko ieteikuši darba devēji.  Piemēram, 2020.. gadā studentu kvalifikācijas darbos docētāju vadībā 

tika veikti pētījumi par šādiem medicīnā nozīmīgiem jautājumiem Farmaceita asistenta, Māsas, 

Vecmātes, Ārsta palīga izglītības programmās: 

“Sarežģījumi recepšu medikamentu izsniegšanā atvērta tipa aptiekās” (A.Afanasjeva, L.Kukule), 

“M-veselības pielietojums farmācijā” (S.Šmoteka, T.Talents), ”Vakcinācijas aktualitāte farmaceitiskajā 

aprūpē”(M.Grunde, L.Kukule), “Plazmoliftinga pielietojums medicīnā” (A.Boiko, R.Ziedonis), 

“Eitanāzija dažādu profesionāļu viedokļu aspektā” (L.Jegorova, I.Robiņa), “Mūzikas terapijas 

pielietojums grūtniecības laikā” (J.Gromova, S.Bukolovska), “Posttraumatiskā stresa sindroma 

risināšanas veidi dzemdību speciālistu vidū” (A.A.Kangere, L.Laganovska), “Zemgales reģiona donoru 

motivācija ziedot asinis” (S.Lucaua, T.Kļaveniece), “Dažādu reliģiju pārstāvju aprūpes īpatnības” 

(V.Orlova, I.Indrāne), “Jauniešu suicidālo uzvedību saistošo faktoru analīze” (L.Berga, I.Robiņa) u.c. 

 

Profilakses virziens ir izvēlēts šādos pētniecības darbos:  

“Hroniskas venozās mazspējas profilakse medicīnas darbinieku vidū “ (J.Suhova, V.Monkeviča), 

“Varfarīna lietošanas riski pacientiem ar kardiovaskulārām slimībām” (I.Nikolajeva, A.Kriviņa), 

“Dekongestantu izraisītās atkarības izplatība Latvijā” (I.Akeldama, A.Ziemele), “Jutīgas ādas 

farmaceitiskā aprūpe ziemas periodā” (N.E. Meire, I.Miķele), “Marihuānas un tās sastāvā esošo vielu 

izmantošanas ieguvumi un riski” (V.Golovachov, R.Kidika), “Aptiekas produkti un farmaceitu 

ieteikumi erektīlās disfunkcijas profilaksei” (S.Kalniņa, L.Kukule), “Vecmātes atbalsts un izglītošanas 

veidi nedzirdīgām grūtniecēm un dzemdētājām” (A.Medusone, I.Robiņa), “Hallux valgus profilakse un 
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postoperatīvā aprūpe” (E.Briede, S.Miķele), “Osteoporoze un tās profilakses iespējas sievietēm vecumā 

no 45-65 gadiem”(G.Pričina, I.Banka) u.c. 

 

 

Publikācijas (raksti, tēzes): 

- Andris Āboliņš, Ineta Robiņa  FARMACEITISKĀ APRŪPE KONTAKTLĒCU 

LIETOTĀJIEM SAUSĀ ACS SINDROMA GADĪJUMĀ, Latvijas Universitātes 78. 

starptautiskās zinātniskās konferences sekcija. Starpdisciplinārie pētījumi medicīnas koledžās 

20.02.2020.: tēžu krājums ISBN 978-9934-18-521-20).78-9934-18-402-4 

- Kaspars Liepiņš,  Inta Miķele AMBULATORO PACIENTU LĪDZESTĪBAS INDEKSS 

NOZĪMĒTĀS ANTIBAKTERIĀLĀS TERAPIJAS LAIKĀ, Latvijas Universitātes 78. 

starptautiskās zinātniskās konferences sekcija. Starpdisciplinārie pētījumi medicīnas koledžās 

20.02.2020.: tēžu krājums ISBN 978-9934-18-521-20).78-9934-18-402-4 

- Mudīte Gaile, Velga Gūtmane FARMACEITISKĀ APRŪPE ZĪDAIŅU KOLIKU 

MAZINĀŠANĀ, Latvijas Universitātes 78. starptautiskās zinātniskās konferences sekcija. 

Starpdisciplinārie pētījumi medicīnas koledžās 20.02.2020.: tēžu krājums ISBN 978-9934-18-

521-20).78-9934-18-402-4 

-  Kintija Venskoviča, Ritvars Ziedonis  NMPD DARBINIEKU INFORMĒTĪBA PAR 

PACIENTU DROŠĪBAS SISTĒMU DIENESTĀ, Latvijas Universitātes 78. starptautiskās 

zinātniskās konferences sekcija. Starpdisciplinārie pētījumi medicīnas koledžās 20.02.2020.: 

tēžu krājums ISBN 978-9934-18-521-20).78-9934-18-402-4 

 

 

 

 

Klīniskie pētījumi: 

    Tabula Nr.2. “Klīniskie pētijumi” 

2019.-2020. I. Siksna. Zarnu mikrobioma daudzveidība ar veselību un dzīvesveidu saistītu uztura režīmu 

ietekmē. Pētījums LZP FLPP Nr. lzp-2018/2-0266  

 

 

Starptautiskie pētījumi: 
 Tabula Nr.3. “Starptautiskie pētījumi” 

2019.-2020. 

 

S.Miķele - dalība pētījumā SELK – 00005, Adatptive design study to assess the safety and 

efficacy of intravenously – administreted SELK2 in patients undergoing total knee 

arthroplasty. 

2019.-2020. 

 

S.Miķele – dalība pētījumā  MAA868|ANT-005 - Adatptive design study to assess the 

safety and efficacy of intravenously – administreted MAA868 in patients undergoing total 

knee arthroplasty. 
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Mācību grāmatas: 

- 2019.-2020. Sendija Špacs – Daģe mācību materiāls studentiem, arodizglītības programmu 

audzēkņiem un ārstniecības personām “Aprūpe klientiem ar funkcionāliem 

traucējumiem.  Klienta drošība un vide. Tehniskie palīglīdzekļi  un to pielietojums klienta 

aprūpē un dzīves kvalitātes uzlabošanā”  tiek veidots digitālā formātā.   

 

Zinātnisko konferenču, lekciju organizēšana: 

- I.Laže - Latvijas Māsu asociācija, Onkoloģiskās aprūpes māsu apvienības informatīvie un 

kompetences pilnveides pasākumi, 2020. 

- A.Pāža, I.Miķele, I.Kairiša, I.Robiņa – Latvijas Universitātes 78. starptautiskās zinātniskās 

konferences sekcija “Starpdisciplinārie pētījumi medicīnas koledžās” (kopā ar LU P.Stradiņa 

medicīnas koledžu, LU Rīgas Medicīnas koledžu un LU Medicīnas fakultāti), 20.02.2020. 

- I.Siksna – dalība institūta “BIOR” pētījumos. 2020. gadā uzsākta datu vākšana pētījumam par 

pārtikas patēriņa izmaiņām ārkārtas situācijas laikā, kurā tiks noskaidrots, kā tieši Covid-19 

ietekmējis Latvijas iedzīvotāju paradumus  

 https://bior.lv/lv/par-mums/jaunumi/instituts-bior-veic-visaptverosu-zinatnisku-petijumu-

par-covid-19-ietekmi-uz-iedzivotaju-partikas-paterinu-un-esanas-paradumiem  

T.Kļaveniece – lasītas lekcijas Valsts asinsdonoru centra organizētajos kursos Latvijas ārstniecības 

iestāžu ārstniecības personām “Donoru atlase”, “Asins komponentu transfuzioloģijas tehnoloģija 

klīniskajā praksē”, “Asins dienestu reglamentējošie dokumenti”, 2020 

 

Tālākizglītības programmas: 

- I.Miķele sadarbībā ar B. Braun Medical SIA, A.Angena – sagatavoti un novadīti kursi 

ārstniecības personām “Mūsdienīga brūču aprūpes vadīšana”, “Enterālā vadīšana”, “Infūziju 

terapija” 23.,24.,25., 26., 27. (110 klausītāji).  

- J.Kolbergs, G.Lipska – novadīti kursi  ārstniecības personām programmā “Paplašināta 

kardiovaskulārā atdzīvināšana, tās simulācijas” 07.01.,14.01., 21.01. (22 klausītāji) 

- M.Vīksna, S.Žvagule -  sagatavoti un novadīti kursi ārstniecības personām “Garīgi un psihiski 

slimu pacientu aprūpes pamatprincipi” 21.01.2020. (38 klausītāji) 

- S.Špacs- Daģe – sagatavotas un 11.12.2020. apstiprinātas četras jaunas tālākizglītības 

programmas māsas palīgiem un aprūpētājiem: “Ergonomika pozicionēšanas laikā” (8 TIP), 

“Stomu aprūpe praksē “ (8 TIP), “Pirmā palīdzība” (8 TIP), “Dzīvībai svarīgo rādītāju 

noteikšana” (8 TIP). 

 

 

 

https://bior.lv/lv/par-mums/jaunumi/instituts-bior-veic-visaptverosu-zinatnisku-petijumu-par-covid-19-ietekmi-uz-iedzivotaju-partikas-paterinu-un-esanas-paradumiem
https://bior.lv/lv/par-mums/jaunumi/instituts-bior-veic-visaptverosu-zinatnisku-petijumu-par-covid-19-ietekmi-uz-iedzivotaju-partikas-paterinu-un-esanas-paradumiem
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Docēšana citās koledžās, augstskolās: 

- S.Miķele – Latvijas Universitāte, programma Ārstniecība, st.kursa nosaukums – “Clinical care”. 

Vadītas lekcijas un praktiskās nodarbības par tēmām - Decubitus care, Vital signs, Injections, 

Stomas care, nasogastric tubes, urine cacethrisation, enema administration, Sterile field, 

subcutaneus injections, intravenous injections, intramuscular injections, medicaion  

administration, patients hygiene procedures, ergonomics. 

- D.Bērtiņa – Latvijas Universitāte, programma Ārstniecība, st.kursa nosaukums – “Basics of 

clinical care”, kurā  vadītas lekcijas un praktiskās nodarbības; RTU Olaines Tehnoloģiju koledža, 

studiju kursi “Anatomija”, “Fizioloģija”. 

- A.Kurklete – Latvijas Universitātes Medicīnas fakultāte 

- E.Bakša-Zveja – Latvijas Universitātes Medicīnas fakultāte 

- I.Indrāne – LU Rīgas medicīnas koledža – prakses VSAC “Rīga” filiālē “Ezerkrasti” 

- J.Kolbergs – pedagoģiskais darbs Rīgas Stradiņa universitātē  

 

Koledžas studentu/absolventu  prezentācijas zinātniskajās konferencēs 2020.gadā: 

➢ 2020. gada 20. februārī Rīgas 1. medicīnas koledža piedalījās kopīgas starptautiskās 

konferences organizēšanā “Starpdisciplinārie pētījumi medicīnas koledžās” Latvijas 

Universitātes 78. zinātniskās konferences ietvaros.  

No LU Rīgas  1. medicīnas koledžas konferencē tika prezentēti šādi studentu un docētāju 

pētījumi: 

- Andris Āboliņš, Ineta Robiņa  FARMACEITISKĀ APRŪPE KONTAKTLĒCU LIETOTĀJIEM 

SAUSĀ ACS SINDROMA GADĪJUMĀ, Latvijas Universitātes Rīgas 1. medicīnas koledža, Rīga. 

Latvija; 

- Mudīte Gaile, Velga Gūtmane FARMACEITISKĀ APRŪPE ZĪDAIŅU KOLIKU MAZINĀŠANĀ, 

Latvijas Universitātes Rīgas 1. medicīnas koledža, Rīga. Latvija; 

- Kaspars Liepiņš,  Inta Miķele AMBULATORO PACIENTU LĪDZESTĪBAS INDEKSS 

NOZĪMĒTĀS ANTIBAKTERIĀLĀS TERAPIJAS LAIKĀ, Latvijas Universitātes Rīgas 1. 

medicīnas koledža, Rīga. Latvija; 

- Kintija Venskoviča, Ritvars Ziedonis NMPD DARBINIEKU INFORMĒTĪBA PAR PACIENTU 

DROŠĪBAS SISTĒMU DIENESTĀ, Latvijas Universitātes Rīgas 1. medicīnas koledža, Rīga. 

Latvija. 

 

Minētie pētījumi ir publicēti LU 78. zinātniskās konferences sekcijas “Starpdisciplinārie pētījumi 

medicīnas koledžās” Tēžu krājumā (ISBN 978-9934-18-521-20). 

 

➢ Latvijas Universitātes Starptautiskajā  zinātniskajā medicīnas konferencē 20.03.2020. 

tika prezentēts pētījums un ievietots LU Tēžu krājumā: 

 

- Viktorija Vogina, Ineta Robiņa LAKTĀCIJAS ĪPATNĪBAS SIEVIETĒM PĒC KRŪŠU 

AUGMENTĀCIJAS ,  Latvijas Universitātes Rīgas 1. medicīnas koledža, Rīga. Latvija. 
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➢ LKA koledžu studentu zinātniski pētniecisko darbu  un inovatīvo risinājumu konferencē 

2020.gada 23.oktobrī tika prezentēts pētījums un nodots publicēšanai raksts: 

 

- Karina Burmistrova, Inta Miķele MĀSAS KOMPETENCE LABORATORISKO 

IZMEKLĒJUMU PREANALĪTISKAJĀ ETAPĀ, LU Rīgas 1. medicīnas koledža, studiju 

programma Māszinības. 

       

➢ Latvijas Farmaceitu biedrības konferencē 2020. gada 24.janvārī koledžas studenti 

uzstājās ar šādiem pētījumos balstītiem referātiem:  

- Farmaceitiskā aprūpe kontaktlēcu lietotājiem sausā acs sindroma gadījumā (Andris Āboliņš,  

Ineta Robiņa);  

- Farmaceitiskā aprūpe zīdaiņu koliku mazināšanā (Mudīte Gaile, Velga Gūtmane). 

 

 

 

 

Koledžas absolvents Kaspars Liepiņš LU 78. zinātniskās konferences sekcijā 

“Starpdisciplinārie pētījumi medicīnas koledžās” uzstājas ar pētījumā balstītu referātu 

“Ambulatoro pacientu līdzestības indekss nozīmētās antibakteriālās terapijas laikā” 

(darba vadītāja Inta Miķele) 
Foto no www.rmk1.lv 

 

 

Profesionālās vidējās un arodizglītības nodaļas pedagogu metodiskā darbība 

Arī koledžas profesionālās vidusskolas struktūrvienības pedagogi 2020. gadā ir veikuši nozīmīgu 

metodisko darbu izglītības programmu metodiskās un mācību bāzes papildināšanā (mācību materiāli 

audzēkņiem un pedagogam,  audzēkņu zinātniskie referāti) zobārstniecībā, māszinībās, sociālajā aprūpē.  

Zobu tehniķu metodiskā komisija 30.09.-01.10.2020. noorganizēja ikgadējo Zobu tehniķu  mācību 

teorētisko konferenci zobu tehniķa izglītības programmas audzēkņiem un pedagogiem. Turpinās 

http://www.rmk1.lv/
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Latvijas Zobu tehniķu biedrības un koledžas ciešā profesionālā sadarbība zobu tehniķa izglītības 

programmas attīstībā un programmas pedagogu kompetences pilnveidošanā.  

Darba grupa pasniedzējas A.Beltes vadībā izstrādāja jaunas prasības audzēkņu (zobu tehniķu, zobārsta 

asistentu, māsas palīgu) referātu sagatavošanai, noformēšanai un vērtēšanai. Māsas palīga un aprūpētāja 

metodiskā komisija (vad. S.Špacs-Daģe, pedagogi V.švalbe, S.Rudoviča, I.Vāciete) izstrādāja jaunu 

metodiku māsas palīgu prasmju novērtēšanai praktiskajās nodarbībās.   

ESF projektā Nr. 8.5.2.0./16I/01 “Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās 

izglītības attīstībai” studiju prakses vadītāja, Māsas palīga un aprūpētāja izglītības programmu 

metodiskās komisijas vadītāja, arodizglītības programmu vadītāja Sendija Špacs-Daģe turpināja darbu 

mācību līdzekļa “Aprūpe klientiem ar funkcionāliem treucējumiem. Klienta drošība un vide. Tehniskie 

palīglīdzekļi un to pielietojums klienta aprūpē un dzīves kvalitātes uzlabošanā” (paredzēts izmantošanai 

kontaktstundās un e vidē) digitālās versijas izstrādē.  

Koledžas pedagogi darba grupās sadarbībā ar VISC 2019.-2020. gadā izstrādāja jaunus profesijas 

standartus zobu tehniķiem, zobārsta asistentiem, māsas palīgiem, aprūpētājiem.  

Zobu tehniķi 2020. gadā turpināja tehnoloģiju integrēšanas procesu, īstenojot praktiskajās 

mācībās moderno 3D iekārtu CAD CAM sistēmā, kas tika iegādāta un uzstādīta ES projekta “STEM 

izglītības programmu infrakstruktūras modernizēšana Rīgas 1.medicīnas koledžā” ietvaros. 

Ieguvumi Zobu tehniķa programmas mācību saturā, lietojot jauno 3D tehnoloģisko iekārtu: 

- Darbs ar 3D tehnoloģiju tiek veikts ātrāk un precīzāk, kas dod iespēju paplašināt mācību 

programmas saturu.  Atbilstoši Zobu tehniķa profesijas standartam ar 3D tehnoloģiju ieviešanu 

audzēkņi iegūst jaunas kompetences šādos mācību priekšmetos: “Neizņemamo un izņemamo 

zobu protēžu izgatavošanas tehnika”, “Materiālmācība”, “Metālkeramisko zobu protēžu 

izgatavošanas tehnika”, “Sejas žokļu ortopēdija un ortodontija, “Zobu protēžu liešanas tehnika”. 

- Ieviešot 3D tehnoloģisko iekārtu koledžā sadarbībā ar Latvijas Zobu tehniķu biedrību un zobu 

tehniskajām laboratorijām,  ir iespējams sekmīgāk uzlabot mācību procesu un veikt savstarpējo 

sadarbību starp zobu tehniķi, zobārstu, zobārstniecības māsu. 

- Neskatoties uz to, ka 3D tehnoloģijas pamatā ir zoba datorrekonstrukcija, ne mazāk svarīga  ir 

zobu tehniķa, zobārstniecības  māsas kompetence un profesionalitāte, izmantojot šo tehniku. 
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Ikgadējā koledžas Zobu tehniķu mācību teorētiskā konference 30.09.-01.10.2020. 

foto no www.rmk1.lv 

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveide: 

Lielākā daļa koledžas pirmā līmeņa profesionālās izglītības programmās un profesionālās 

vidusskolas izglītības programmās strādājošo  pedagogu ir  ārstniecības personas vai praktizējoši savas 

medicīnas nozares speciālisti, kas līdzās pedagoģiskajam darbam strādā veselības aprūpes klīnikās, 

aptiekās, NMP dienestā, ģimenes ārstu praksēs, zobārstniecības klīnikās, zobu tehniskajās laboratorijās, 

sociālās aprūpes iestādēs u.c. Piemēram, no 21 koledžas akadēmiskā (vēlētā) personāla tādu ir 15, t.i. 

71% .   

Līdz ar to minētie pedagogi savu profesionālo kvalifikāciju medicīnā papildina un aktualizē 

vairākas reizes gadā atbilstoši ārstniecības personām noteiktajam normatīvajam regulējumam.    

Pedagogu pedagoģiskās kompetences atbilst normatīvajos dokumentos noteiktajiem kritērijiem, 

un arī tās tiek regulāri pilnveidotas. 2020. gads katra koledžas pedagoga darbībā ienesa  būtiskas 

pārmaiņas - līdzšinējā mācību metodika tika pārskatīta un adaptēta mācību satura apgūšanai attālināti.   

Atbilsoši jaunajām prasībām koledžas vadība 2020. gadā organizēja un dažādos veidos attbalstīja 

pedagogus jaunu digitālo prasmju un metodiskā darba kompetenču iegūšanā. Piemēri skatāmi  Pārskata 

4. tabulā “Koledžas atbalstītie pedagogu un darbinieku kompetences pilnveides pasākumi”. 

 

Daļa no koledžas docētāju 2020. gadā individuāli apmeklētajiem profesionālās pilnveides 

pasākumiem:  

- European Congress of Radiology (ECR), European Society of Radiology, 15.-19.07.2020. 

http://www.rmk1.lv/
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- Course “DIGITAL DIALOG_ORTHO-EXPERTISE @ AESCULAP-Orthopaedics 2.0-Robotcs 

& Navigation”, Aesculap Akademie, 24.09.2020. 

- Starpdisciplināra konference “Sirds veselība”, Latvijas Ārstu biedrība, 16.11.2020. 

- Seminārs “Hipotensīvā terapija un nieres”, SIA “Berlin-Chemie/ Menarini Baltic”,06.01.2020. 

- “Trūču plastikas risinājumi un iespējas ķirurģijā”, Johnson&Johnson, 27.08.2020. 

- “Pieaugušo vakcinācijas rekomendācijas – jaunumi un ieteikumi praksē “, SIA “Evisit”, 

31.12.2020. 

- “Covid-19 raksturojums, epidemioloģiskās uzraudzības pamatprincipi un pielietotās metodes 

pandēmijas ierobežošanā”, Latvijas Ārstu biedrība, 25.12.2020. 

-  “Mūsdienu psihotropo līdzekļu mijiedarbība ar citu grupu medikamentiem”, LR Veselības 

ministrija, 2020.II (24 st.) 

- “Mūsdienīga ādas aprūpes nodrošināšana”, SIA “TZMO Latvija”, 17.03.2020. 

- “Enerģija un līdzsvara metodes darbā ar klientiem”, SIA “Perfect Sales Academy” International 

consulting company, 17.09.2020. 

- “Iegurņa pamatnes veselība. Grūtniecība un pēcdzemdību periods”, Latvijas Fizioterapeitu 

asociācija, 07.03.2020. 

- “Stikla šķiedras stiprināts kompozīta adhezīvais tilts”, Latvijas zobārstu asociācija, 29.04.2020. 

- Mācību kurss “Rezultatīvas komandas veidošana un vadīšana jeb ceļš no laba uz izcilu”, VSIA 

Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums, 03.12.2020. 

 

  

Koledžas atbalstītie pedagogu un darbinieku kompetences pilnveides pasākumi: 
              Tabula Nr.4.  

01.-02.2020. Kursi “Zinātniskās darbības un publicēšanas prasmes”  

No 15.01.2020. Angļu valodas kursi B2 grupa 

No 16.01.2020. Angļu valodas kursi B1 grupa  

16.01.2020. 

17.01.2020. 

12.,13.02.2020. 

04.03.2020. 

05.03.2020. 

Seminārs “Skolu vadības loma jaunā mācību satura un pieejas mācībām 

ieviešanai skolā”  

17.01.2020. 
IZM, RTU organizēts forums “Izglītības sistēmas mērķis: nākotnes 

perspektīva”  

24.01.2020. 

31.01.2020. 

IZM, RTU organizēts forums “Izglītības sistēmas mērķis: nākotnes 

perspektīva” 

13.02.2020. Paneļdiskusija par Māsu izglītības reformām (TOS) 
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14.02.2020. 
Profesionālās kompetences pilnveides kursi “Modulāro izglītības 

programmu izstrādes metodika un prakse”  

20.02.2020. 
VISC seminārs “Profesionālās un vispārējās vidējās izglītības satura 

īstenošana”  

11.03.2020. 
Seminārs “Mentorings - efektīvs atbalsts jaunajiem pedagogiem” Tēma 

“Mentoringa pedagoģiskie aspekti”  

16.-17.03.2020. Microsoft Excel 1.līmeņa kursi  

07.04.2020. 
Tiešsaistes seminārs “Platforma Erasmus+ stratēģisko partnerību projektu 

vadībai un atskaišu sagatavošanai Mobility Tool+”  

05.05.2020.-

15.05.2020. 

06.10.2020. 

13.10.2020. 

20.10.2020. 

03.11.2020. 

Kursi “Akadēmiskā personāla digitālo prasmju attīstība”  

28.05.2020. Vebinārs “Tehnoloģiju rīki mācību procesa atbalstam”  

10.09.2020. 

IZM organizēts seminārs “Par epidemioloģiskās drošības pasākumiem 

Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai izglītības iestādēs un skolu 

pieredze mācību procesa organizācijai jaunajā mācību gadā” (tiešsaistē) 

17.09. – 18.09.2020. 
VISC organizēts seminārs “Aktualitātes medicīnas nozarē un modulārās 

profesionālās izglītības programmu ieviešana” 

28.09.2020. 

30.09.2020. 

Seminārs “Publiskā runa, runas māksla un prezentēšanas pamati sadarbībai 

ar industriju un auditoriju” 

06.10.2020. 
Tīmekļseminārs “Atbalsts jauna akadēmiskās karjeras ietvara izstrādei 

Latvijā” 

15.10.2020. 

27.10.2020. 

29.10.2020. 

03.11.2020. 

Seminārs “Akadēmiskā personāla kompetenču attīstība līderības jomā” 

12.11.2020. 
IZM organizēta videokonference par mācību organizēšanu ārkārtējā situācijā 

Zoom platformā 

13.11.2020. 
Latvijas Māsu asociācijas organizētā konference “Līderība māsas praksē – 

jauniem iespaidiem un idejām” (tiešsaistē) 

19.11.2020. 

01.12.2020. 

04.12.2020. 

08.12.2020. 

15.12.2020. 

Mācības projekta ietvaros “Profesionālās izglītības iestādes attīstības un 

investīciju stratēģijas izstrāde 2021-2027”  

21.11.2020. 

28.11.2020. 

ESF kursi “Psihosomatisku, somatoformu un personības traucējumu 

diagnostika un ārstēšana” (zoom platformā)  

26.11.2020. Konference “Digitālā piekļūstamība” (tiešsaistē)  

26.11.2020. Seminārs “Aktualitātes sociālās aprūpes centru darbā”  

01.12.2020.-

02.12.2020. 

VISC organizētie profesionālās kompetences pilnveides tiešsaistes kursi 

“Efektīva komunikācija”  

No 02.12.2020. LU organizētās angļu valodas nodarbības  

02.12.2020. 
IZM organizēta videokonference par mācību organizēšanu ārkārtējās 

situācijas laikā atbilstoši jaunajiem ierobežojumiem  

03.12.2020. Kursi “Rezultatīvas komandas veidošana un vadīšana”  

17.12.2020. 
Valsts kases organizētais tiešsaistes seminārs “Kas jāzina budžeta iestādēm, 

sagatavojot 2020.gada pārskatu”  
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Studentu pētnieciskā darbība un tās rezultāti galvenokārt atspoguļojas viņu kvalifikācijas    

darbos. Turpinājumā pievienoti koledžā studējošo 2019./2020. ak. gada kvalifikācijas darbu temati, 

autori, darbu vadītāji un recenzenti. 

 

Studiju programma Farmācija (41725)  ar farmaceita asistenta kvalifikāciju 

III kursa absolventu kvalifikācijas darba temati, darba vadītāji un recenzenti 

2019./2020.st.g. 
Tabula Nr.5.  

Vārds, uzvārds Kvalifikācijas darba temats Gads  
Darba 

vadītājs 
Recenzents 

Afanasjeva Alīna 
Farmaceitiskā aprūpe pārtikas izraisīto alerģiju 

pacientiem 2020 
Ligita 

Kukule 

Ruta 

Kidika 

Ābeltiņa Gunta 
Parastais pelašķis tautas medicīnā un tā 

pielietojums farmaceitiskajā aprūpē 

2020 Ineta 

Robiņa 

Velga 

Bunne 

Bērziņa Kitija  
Sarežģījumi recepšu medikamentu izsniegšanā 

atvērta tipa aptiekās 

2020 Ruta 

Kidika 

Kārlis 

Mačāns 

Ciša Elīna 
Pacienta dzīves kvalitātes pašnovērtējuma 

izmaiņas pēc ķīmijterapijas izraisītās alopēcijas 

2020 Alīna 

Kriviņa 

Inese 

Sniedze 

Dika Poļina 
Aptiekā pieejamās hialuronskābi saturošās 

kosmētikas lietošanas tendences 

2020 Alīna 

Kriviņa 

Andrejs 

Kanapuhins 

Elbrete Liene 
Farmācijas speciālistu informētība par zāļu 

individuālo kompensācijas kārtību aptiekā 

2020 Alīna 

Kriviņa 

Antra 

Ziemele 

Krūmiņa Linda 
Farmaceitiskā aprūpe aptiekas klientiem pie 

noguruma 

2020 Ligita 

Kukule 

Antra 

Ziemele 

Kūkoja Baiba 
Ārstniecības kumelīte tautas medicīnā un 

farmaceitiskajā aprūpē 

2020 Velga 

Gūtmane 
Inta Miķele 

Nikolajeva Ina  
Varfarīna lietošanas riski pacientiem ar 

kardiovaskulārām slimībām 

2020 Alīna 

Kriviņa 

Ligita 

Kukule 

Teberniece Simona 
Farmaceitiskā aprūpe aptiekas klientiem ar 

gastroezofagiālā atviļņa slimību (GEAS) 

2020 Ligita 

Kukule 

Inese 

Indrāne 

Timofejeva Žanna 
Ibuprofēnu saturošo medikamentu lietošanas 

paradumi aptiekas klientu vidū 

2020 Ligita 

Kukule 

Ruta 

Kidika 

Ūpe Sintija 
Farmācijas speciālistu informētība par pēdu 

keratozes ārstēšanu 

2020 Ligita 

Kukule 

Inese 

Indrāne 

Vērniece Gunita 
Farmācijas speciālistu informētība par ērču 

izraisīto slimību profilaksi 

2020 Ligita 

Kukule 

Velga 

Bunne 

Vītoliņa Krista  
Alkohola ietekme uz antibakteriālajiem 

preparātiem 

2020 Anda 

Lapiņa 

Alīna 

Kriviņa 

Balgalve Dace 
Grūtniecības toksikozes novēršanas iespējas 

farmaceitiskajā aprūpē 

2020 Ligita 

Kukule  

Inese 

Sniedze  
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Geidāne Jana 

Farmācijas speciālistu informētība par retinoīdus 

saturošu medikamentu lietošanas īpatnībām un 

riskiem 

2020 Alīna 

Kriviņa 

Kārlis 

Mačāns 

Juminova Inga 
Farmaceitiskā aprūpe cilvēkiem ar miega 

traucējumiem 

2020 Ruta 

Kidika 

Alīna 

Kriviņa 

Kairiša Renāte E- recepte, tās priekšrocības un trūkumi 
2020 Velga 

Gūtmane  

Tālis 

Talents  

Knāķe Gita  
Ārstniecības baldriāna lietošanas iespējas un 

preparātu pieprasījums Pļavnieku mikrorajonā 

2020 Ligita 

Kukule  

Velga 

Bunne 

Ķezbere Liene 
Farmakovigilances nozīme sabiedrības veselības 

uzlabošanā 

2020 Tālis 

Talents  

Inese 

Sniedze 

Laimiņa Elīna Izdegšanas sindroms farmācijas speciālistu darbā 
2020 Ligita 

Kukule 

Andrejs 

Kanapuhins 

Leisāne Jūlija 
Aptiekas klientu apkalpošanai veltītā laika 

hronometrēšana aptiekās 

2020 Tālis 

Talents  

Inese 

Sniedze 

Oļhovska Jugita Magnija preparātu racionāla farmakoterapija 
2020 Alīna 

Kriviņa 

Antra 

Ziemele 

Pilecka Dita 
Hiperholesterīnemijas pacientu farmaceitiskā 

aprūpe 

2020 Velga 

Gūtmane 

Ligita 

Kukule 

Sardiko Egita 
Homeopātisko preparātu izvēles iemesli 

farmaceitu un farmaceita asistentu vidū 

2020 Ieva 

Berkmane 
Inta Miķele 

Skripka Anna Čaga un tās preparāti farmaceitiskajā aprūpē 
2020 Velga 

Gūtmane 

Kārlis 

Mačāns 

Stafecka Egija 
Gastroenteroloģijā izmantojamās Latvijā 

sastopamās saknes drogas 

2020 Ligita 

Kukule 

Ruta 

Kidika 

Štikova Liene 
Dzīves kvalitātes pašnovērtējums pacientiem ar 

osteoartrītu 

2020 Alīna 

Kriviņa 

Inese 

Sniedze 

Tatanova Evelīna 
Pieaugušo pacientu paradumi lietojot hipnotiskos 

līdzekļus 

2020 Alīna 

Kriviņa 

Antra 

Ziemele 

Beča Līga 

Līdzestības problēmas vecākiem bronhiālās 

astmas gadījumā bērniem 

2020 Ligita 

Kukule  
K.Mačāns 

Efnere Jolanta 

Skābekļa izmantošanas iespējas terapijā un 

slimnieku stāvokļa atvieglošanā 

2020 Ruta 

Kidika 

Ligita 

Kukule  

Erdmane Santa 
Aptiekas pagatavojumi pediatrijā 

2020 Velga 

Gūtmane  
Artūrs  

Golovachov Vitalii 

Marihuānas un tās sastāvā esošo vielu 

izmantošanas ieguvumi un riski 

2020 Ruta 

Kidika 

Velga 

Bunne  

Ivanova Jekaterina 

Farmaceitiskā aprūpe grūtniecēm ar 

saaukstēšanās simptomiem 

2020 Alīna 

Kriviņa  

Ligita 

Kukule  
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Jaunžeikare Gita 

Farmaceitiskā aprūpe cilvēkiem ar miega 

traucējumiem 

2020 Velga 

Gūtmane  

Antra 

Ziemele  

Kleinberga Annija Fito preparātu izmantošanas iespējas pediatrijā 
2020 Velga 

Gūtmane  

Velga 

Bunne  

Ludborža Sigita 
Farmaceitiskā aprūpe atlēta pēdas gadījumā 

2020 Velga 

Gūtmane  

Inese 

Sniedze 

Merei Nikola 

Elvīra 
Jutīgas ādas farmaceitiskā aprūpe ziemas periodā 2020 Lektore 

Inta Miķele 

Inese 

Sniedze 

Molodavčenko 

Daina 

Konceptuālie kvalitātes kritēriji farmaceitiskajā 

aprūpē 

2020 Docente 

Ineta 

Robiņa  

K.Mačāns 

Musina Jeļena 
Farmaceitiskā aprūpe cukura diabēta pacientiem 

ar insulīna terapiju 

2020 Lektore 

Ruta 

Kidika 

Inese 

Sniedze 

Otaņķe Brigita 
Problēmas zāļu lietošanās aptiekas praksē 

2020 Ligita 

Kukule 

Inese 

Sniedze 

Paļčevska Svetlana 

Farmaceitiskā aprūpe grūtniecēm ar gremošanas 

sistēmas traucējumiem 

2020 Alīna 

Kriviņa  

Velga 

Bunne  

Plāce Irute 
Laksatīvo līdzekļu lietošanas paradumu drošums 

klientiem ar aizcietējumiem 

2020 Ligita 

Kukule  

Antra 

Ziemele 

Stalidzāne Gita 
Situācija farmaceitiskās aprūpes kvalitātes 

nodrošināšanā X tīkla aptiekās 

2020 Tālis 

Talents 

Ruta 

Kidika 

Sumrova Natālija 
Komplekso uztura bagātinātāju izvēles iespējas 

aptiekā X celiakijas pacientiem 

2020 Alīna 

Kriviņa  
K.Mačāns 

Šmoteka Sintija 
M- veselības pielietojums farmācijā 

2020 Tālis 

Talents 

Velga 

Bunne  

Pinčuka Anastasija 
Farmaceitiskā aprūpe dzelzs deficīta gadījumā 

klientiem darbspējīgā vecumā 

2020 Ineta 

Robiņa  

Ligita 

Kukule  

Ieva Akeldama 
Dekongestantu izraisītās atkarības izplatība 

Latvijā 

2020 Antra 

Ziemele 
Jānis Osītis 

Irina Aņisimova 
Naktssveces eļļas pielietojums dažādu slimību 

gadījumos 

2020 Ineta 

Robiņa 

Inese 

Sniedze 

Jūlija Gavriševa  HOPS slimnieku līdzestība aptiekas praksē 
2020 Antra 

Ziemele 
Jānis Osītis 

Santa Golvere 
Omega 3 taukskābju racionāla izmantošana 

farmācijā 

2020 Ineta 

Robiņa 

Inese 

Sniedze 

Jeļena Grigorjeva 
Migrēnas pacientu sāpju simptomu mazināšanas 

iespējas farmaceitiskajā aprūpē 

2020 Ligita 

Kukule 

Antra 

Ziemele 

Margarita Grunde Vakcinācijas aktualitāte farmaceitiskajā aprūpē 
2020 Ligita 

Kukule 

Andrejs 

Kanapuhins 
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Liona Gurecka Antibiotiku izraisīta kandidoze un tās profilakse 
2020 Ligita 

Kukule 

Inese 

Sniedze 

Nikola Klabata Farmaceitiskā aprūpe osteopēnijas gadījumā 
2020 Ruta 

Kidika 
Jānis Osītis 

Kristīne Klints 
Farmaceitiskā aprūpe pacientiem ar hemoroidālo 

slimību 

2020 Ligita 

Kukule 

Konstantīns 

Pavlovs 

Kraule Laura Līdzestība podagras slimnieku ārstēšanā 
2020 Ligita 

Kukule 

Velga 

Bunne 

Alīna Kruglova 
Toksiskās vielas Latvijā sastopamās sēnēs un 

saindēšanās iespējas 

2020 Antra 

Ziemele 

Inese 

Sniedze 

Kristiāna Medika 
Sāpes krūtīs- diferenciāldiagnostikas grūtības 

farmācijas speciālistiem 

2020 Ligita 

Kukule 

Andrejs 

Kanapuhins 

Inga Muižniece 
Farmaceitiskā aprūpe pieaugušajiem 

saaukstēšanās gadījumā 

2020 Ruta 

Kidika 

Kārlis 

Mačāns 

Nataļja Some 
Aptiekā pieejamie vitamīni un uztura bagātinātāji 

grūtniecēm 

2020 Velga 

Gūtmane 

Konstantīns 

Pavlovs 

Dārta Šminiņa 
2.tipa cukura diabēta pacientu informētība par 

insulīnterapiju 

2020 Ineta 

Robiņa 

Velga 

Bunne 

Aivija Tauriņa Kolagēna nozīme un izmantošana farmācijā 
2020 Ineta 

Robiņa 

Kārlis 

Mačāns 

Jūlija Umbraško 
Farmaceitiskā aprūpe sievietēm ar premenstruālo 

sindromu 

2020 Velga 

Gūtmane 

Antra 

Ziemele 

Katrīna Blūma 
Farmaceitiskās aprūpes iespējas ādas iekaisuma 

saslimšanu gadījumā 

2020 Ligita 

Kukule 

Velga 

Bunne 

Danute Braze Adsorbentu lietošana farmācijā 
2020 Antra 

Ziemele 

Kārlis 

Mačāns 

Anastasija 

Černišova 
Joda nozīme un izmantošana farmācijā 

2020 Velga 

Gūtmane 

Inese 

Sniedze 

Jeļena Čikviladze 
Farmaceitiskā aprūpe klientiem ar herpes zoster 

saslimšanu 

2020 Ligita 

Kukule 

Konstantīns 

Pavlovs 

Santa Kalniņa 
Aptiekas produkti un farmaceitu ieteikumi 

erektīlās disfunkcijas profilaksei 

2020 Ligita 

Kukule 

Velga 

Gūtmane 

Inga Karpoviča Fitoterapija gremošanas sistēmas uzlabošanai 
2020 Ligita 

Kukule 

Inese 

Sniedze 

Evita Kroiča B grupas vitamīni farmaceitiskajā aprūpē 
2020 Ligita 

Kukule 

Ruta 

Kidika 

Ilona Matikainene 
Dažādu simptomu mazināšanas iespējas bērniem 

zobu šķilšanās periodā 

2020 Ineta 

Robiņa 

Ligita 

Kukule 

Anželika Matuško Skujkoku preparāti farmaceitiskā aprūpē 
2020 Ineta 

Robiņa 

Ivars 

Koškins 
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Ludmila Petrova 
Vitamīnu izvēles un lietošanas principi 

pieaugušo iedzīvotāju vidū 

2020 Ligita 

Kukule 

Antra 

Ziemele 

Marta Prīliņa 
Bronhiālās astmas inhalatoru lietošana 

farmaceitiskajā aprūpē 

2020 Ligita 

Kukule 
Jānis Osītis 

Anete Romanovska Indīgo augu izmantošana homeopātijā 
2020 Ineta 

Robiņa 

Ruta 

Kidika 

Sabīna Skripko Farmaceitiskā aprūpe kataraktas slimniekiem 
2020 Velga 

Gūtmane 

Artūrs 

Praškilēvics 

Amanda Strazdiņa Farmaceitiskā aprūpe sportistu traumu gadījumā 
2020 Ligita 

Kukule 

Kārlis 

Mačāns 

Andris Veļičko Studējošo kognitīvo spēju uzlabošanas iespējas 
2020 Velga 

Bunne 

Antra 

Ziemele 

Agneta Vītola-

Vlasova 
Farmaceitiskā aprūpe klientiem ar rozāciju 

2020 Sarmīte 

Melberga 

Kārlis 

Mačāns 

Ērika Zapekina 
Kurkuma un ingvera izmantošana farmācijā un 

medicīnā 

2020 Ruta 

Kidika 
Jānis Osītis 

Sandra Balode  
Vitamīni un minerālvielas sportistu 

farmaceitiskajā aprūpē 

2020 Ligita 

Kukule 

Kārlis 

Mačāns 

Anita Birzniece 

Iveta Dubova 

Helātu tipa savienojumi - zāles un uztura 

bagātinātāji 

2020 Ligita 

Kukule 

Velga 

Gūtmane 

 

 

Studiju programma Ārstniecība  (41721)  ar ārsta palīga  kvalifikāciju 

III kursa absolventu kvalifikācijas darba temati, darba vadītāji un recenzenti 

2019./2020.st.g. 
Tabula Nr.6.  

Vārds, uzvārds Kvalifikācijas darba temats Gads  
Darba 

vadītājs 
Recenzents  

Ādamsone Solvita 

Saindēšanās ar nesteroīdiem pretiekaisuma 

līdzekļiem. NMP prehospitālajā etapā un 

stacionārā 

2020 A.Belinceva G.Lipska 

Barinska Signe 

Biežākie elpceļu nodrošināšanas veidi NMPD 

Vidzemes reģionā 
2020 I.Robiņa V.Monkeviča 

Blaga Kristīna 

Febrilo krampju incidence bērniem 

pirmsslimnīcas etapā, laika posmā 2016. – 

2019.gadam 

2020 J.Kolbergs G.Lipska 

Briloviča Anastasija 

Apakšējo ekstremitāšu ķirurģisku infekciju 

slimību diagnostika NMP etapā 
2020 V.Monkeviča G.Lipska 

Doktorenko 

Jekaterina 

Modificētas Alvarado skalas pielietojums NMP 

etapā akūta apendicīta diagnostikā 
2020 V.Monkeviča V.Bunne 

Ozola Gunta 

Sirds ritma traucējumi kā izsaukuma iemesls 

NMPD darbā 
2020 A.Tipāne G.Lipska 
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Jeske Marta 

Sāpes vēderā kā vadošais simptoms NMP etapā 

Zemgales reģionā 
2020 I.Robiņa G.Lipska 

Suhova Jekaterina  

Hroniskās venozās mazspējas profilakse 

medicīnas darbinieku vidū 
2020 V.Monkeviča T.Kļaveniece 

Sašņikovs Artūrs 

Latvijas iedzīvotāju zināšanas par pirmās 

palīdzības sniegšanu pie termiskiem un 

ķīmiskiem apdegumiem 

2020 I.Robiņa G.Lipska 

Zinare Eva 

Depresijas pacientu pārvaldība ambulatorajā 

praksē 
2020 I.Robiņa A.Vasiļonoks 

Žilinska Egita 

Neatliekamās medicīniskās palīdzības etapā 

uzstādītās diagnozes apstiprināšanās 

uzņemšanas nodaļā 

2020 A.Belinceva V.Monkeviča 

Baikova Ilona Veģetodistonijas ārstēšanas taktika NMP etapā 2020 I.Robiņa V.Bunne 

Bišofa Agnese 

Apdeguma traumas aprūpe bērniem 

pirmsslimnīcas etapā, laika posmā no 2015. – 

2018.gadam 

2020 J.Kolbergs T.Kļaveniece 

Deikina Elisabete 

Mātes uzturs un tā projicēšana uz bērnu 

zīdīšanas periodā 
2020 R.Ziedonis V.Bunne 

Semjonova Diāna 

Mātes uzturs un tā projicēšana uz bērnu 

zīdīšanas periodā 
2020 R.Ziedonis V.Bunne 

Gžibovska Jeļena 

Prehospitalās sepses skalas pielietojums  

NMP etapā 
2020 V.Monkeviča V.Bunne 

Jegorova Lelde 

Eitanāzija dažādu profesionāļu viedokļu 

aspektā 
2020 I.Robiņa J.Pavlovskis 

Jančenkova Valērija Akūtas saindēšanās ārsta palīga praksē 2020 A.Belinceva T.Kļaveniece 

Sprūģe-Prusaka Vija 

Svešķermeņu aspirācijas biežums bērniem 

pirmsslimnīcas etapā, laika posmā no 

2015.gada līdz 2019.gadam 

2020 J.Kolbergs A.Vasiļonoks 

Šanca Inta 

Sabiedrības izpratne par smadzeņu nāvi un 

orgānu ziedošanu 
2020 V.Bunne J.Pavlovskis 

Šipkēviča Alise HOPS pacientu holistiskā aprūpe un ārstēšana 2020 R.Ziedonis A.Vasiļonoks 

Žavrida Samanta 

Karavīru militārās traumas un to ietekme uz 

veselību 
2020 I.Robiņa A.Vasiļonoks 

Boiko Anastasija Plazmaliftinga pielietojums medicīnā 2020 R.Ziedonis R.Ziedonis 

 

 

Studiju programma Ārstniecība  (41721)  ar vecmātes  kvalifikāciju 

III kursa absolventu kvalifikācijas darba temati, darba vadītāji un recenzenti 

2019./2020.st.g. 
Tabula Nr.7.  

Vārds, uzvārds Kvalifikācijas darba temats Gads  
Darba 

vadītājs 
Recenzents  
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Elīza Abuža 
Pēcdzemdību depresija un tās ietekme uz bērna 

attīstību 
2020 

Laila 

Laganovska 

Velga 

Bunne 

Māra Madara 

Galvanovska 

Vecmātes profesijas ietekme uz personīgo 

grūtniecību un dzemdību pieredzi 
2020 

Ineta 

Robiņa 

Rita 

Romanovska 

Jeļena Gromova 
Mūzikas terapijas pielietojums grūtniecības 

laikā 
2020 

Sigita 

Bukolovska 

Laila 

Laganovska 

Linda Gudre 

Hormonālās kontracepcijas pirms grūtniecības 

lietošanas korelācija ar jaundzimušā dzimšanas 

svaru 

2020 
Ineta 

Robiņa 

Larisa 

Tomkoviča 

Kristīne Iļjasova Adipozitātes ietekme uz dzemdību iznākumu 2020 
Ineta 

Robiņa 

Gunta 

Freimane 

Aleksandra 

Jerjomenkova 

Ēšanas traucējumu ietekme uz sievietes 

reproduktīvo sistēmu un grūtniecības norisi 
2020 

Larisa 

Tomkoviča 
Inese Siksna 

Anastasija Arta 

Kangere 

Posttraumatiskā stresa sindroma risināšanas 

veidi dzemdību speciālistu vidū 
2020 

Laila 

Laganovska 

Vija 

Bathema-

Krastiņa 

Laura Kuzmina 
Veģetārisms grūtniecības un laktācijas laikā, 

ietekme uz bērna dzimšanas svaru 
2020 

Laila 

Laganovska 

Gunta 

Freimane 

Anna Maslenkova 
Dzemdību nefarmakoloģiskās analgēzijas 

metožu pielietojums un efektivitāte Latvijā 
2020 

Sigita 

Bukolovska 

Rita 

Romanovska 

Amanda Medusone 
Vecmātes atbalsts un izglītošanas veidi 

nedzirdīgām grūtniecēm un dzemdētājām 
2020 

Ineta 

Robiņa 

Laila 

Laganovska 

Anna Babete 

Nordena 
Endometriozes ietekme uz grūtniecību 2020 

Sigita 

Bukolovska 

Larisa 

Tomkoviča 

Santa Pone 
Vecmātes izglītības programmā studējošos 

ietekmējošie faktori profesijas izvēlē 
2020 

Ineta 

Robiņa 
Inta Miķele 

Nika Savicka Seksuālā disfunkcija pēc dzemdībām 2020 
Sigita 

Bukolovska 
Olga Boka 

Zimfira Sokolova 

Timoščuka 
Paleolīta diēta grūtniecības laikā 2020 

Inese 

Siksna 

Sigita 

Bukolovska 

 

Studiju programma Māszinības  (41723)  ar māsas  kvalifikāciju 

III kursa absolventu kvalifikācijas darba temati, zinātniskie vadītāji un recenzenti 

2019./2020.st.g 
Tabula Nr.8.  

Vārds, uzvārds Kvalifikācijas darba temats Gads  
Darba 

vadītājs 
Recenzents  

Baško Jekaterina 
Darba drošības noteikumi māsām, aprūpējot 

vīrushepatīta C pacientus stacionārā 
2020 Lidija Losa 

Daiga 

Bērtiņa 

Buša Katarīna Femorālo katetru aprūpe 2020 Inta Miķele 
Daiga 

Bērtiņa 
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Dolgilevičs Jurijs 
Māsas loma infekciju kontroles īstenošana 

intensīvās terapijas palatā 
2020 

Maira 

Vīksna 

Inese 

Indrāne 

Gandza Lidija 
Māsas loma infekciju kontroles īstenošana 

intensīvās terapijas palātā 
2020 Elita Apine 

Inese 

Indrāne 

Grīnberga Anete 
Port sistēmas katetru aprūpē sastopamākās 

komplikācijas onkoloģijas pacientiem 
2020 

Inese 

Indrāne 

Tamāra 

Kļaveniece 

Jablonska Olga 
Pacientu aprūpe pēc medikamentozas 

grūtniecības pārtraukšanas 
2020 Ineta Robiņa 

Svetlana 

Živicka 

Kaļiņina Ņina Aprūpes īpatnības pacientiem ar jostas rozi 2020 
Daiga 

Bērtiņa 
Lidija Lose 

Koleda Evita 
Pacientu aprūpe hroniskas obstruktīvas plaušu 

slimības gadījumā 
2020 

Daiga 

Bērtiņa 

Inese 

Indrāne 

Orlova Viktorija 
DažādDažādu reliģisko pārstāvju aprūpes 

īpatnības 
2020 

Inese 

Indrāne 
Lidija Losa 

Papakule Karīna 
Pacientu aprūpe pie Ne-Hodžkina limfomas 

saslimšanas 
2020 

Maira 

Vīksna 

Anete 

Kurklete 

Paškeviča Ksenija 
Pieaugušo pacientu dzīves kvalitātes novērtēšana 

akūta rinosinusīta gadījumā 
2020 

Inese 

Indrāne 
Elita Apine 

Pilate Nika Traumatoloģijas pacientu aprūpe pēc anestēzijas 2020 Inta Miķele 
Maira 

Vīksna 

Pinkovska Katrīna 
Bērnu aprūpes īpatnības dzelzs deficīta anēmijas 

gadījumā 
2020 Elita Apine Lidija Losa 

Sereda Tatjana 
Pacientu aprūpe pie urīnpūšļa ļaundabīgiem 

audzējiem 
2020 

Maira 

Vīksna 
Lidija Losa 

Sisojeva Aina 
Medikamentozā aprūpe tiešajā pēcoperācijas 

periodā pēc ceļa locītavas endoprotēzes 
2020 

Maira 

Vīksna 

Santa 

Miķele 

Stronsteina Agnese Pacientu aprūpe miokarda infarkta akūtajā fāzē 2020 Ineta Robiņa 
Daiga 

Bērtiņa 

Šēnere Sallija Pacientu aprūpe pēc pleca joslas operācijām 2020 
Maira 

Vīksna 
Inga Priede 

Babiča Liza Ilgkatetra aprūpes pamatprincipi stacionārā 2020 
Iveta 

Danovska 

Tamāra 

Kļaveniece 

Birkerte Inga 
Jaundzimušo ar iedzimtām anomālijām aprūpes 

problēmas stacionārā 
2020 

Sandra 

Žvagule 
Inta Ozola 

Demjanoviča 

Valentīna 

Pacientu ar insultu aprūpe akūtajā periodā 

stacionārā 
2020 Inta Banka 

Ruta 

Skoroja 

Done- Strakšus 

Sandra 

Bezglutēna pārtikas produktu izvēle un patēriņš 

pacientiem ar celiakiju 
2020 

Sandra 

Žvagule 
Inta Banka 
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Ermansone Evija 

Klientu apmierinātība ar medicīniski 

multiprofesionālo rehabilitāciju darba spēju 

saglabāšanā un atjaunošanā 

2020 
Sandra 

Žvagule 

Iveta 

Danovska 

Fiļimonova Loreta 
Vecāku pratība un uzskati attiecībā par bērnu 

preventīvo vakcināciju 
2020 

Sandra 

Žvagule 
Inta Banka 

Grosa Arta 
Veģetatīvās distonijas pacientu aprūpe un 

līdzestība 
2020 Ineta Robiņa Inta Ozola 

Kaklautiņa Dace 
Biežākie dzemdes pirmreizējie asiņošanas 

iemesli sievietēm 
2020 

Vieslektore 

Kira Baka 

Vieslektore 

Inta Ozola 

Kārkliņa Inga 
Pacientu aprūpe apakšējās ekstremitātes 

gangrēnas gadījumā 
2020 Ruta Skoraja 

Iveta 

Danovska 

Korbu Ganna 
Pacientu apmierinātība ar aprūpes kvalitāti 

garīgās veselības aprūpes iestādē 
2020 

Sandra 

Žvagule 

Vieslektore 

Iveta 

Danovska 

Lucaua Sarmīte 
Zemgales reģiona donoru motivācija ziedot 

asinis 
2020 

Tamāra 

Kļaveniece 
Inta Miķele 

Moisijeviča Irina Muguras sāpju agrīnā profilakse un aprūpe 2020 Inta Banka 
Sandra 

Žvagule 

Ozoliņa Inga 
Drošības riski pacientiem ar smagiem garīga 

rakstura traucējumiem 
2020 Inta Ozola 

Sandra 

Žvagule 

Ozoliņa Līga 
Māsas loma pacientu ar šizofrēniju aprūpes 

vadīšanā 
2020 

Ruta 

Skoroja 

Iveta 

Danovska 

Paškeviča Viktorija Ētikas pamatprincipu ievērošana māasas darbā 2020 Inta Ozola 
Ruta 

Skoroja 

Pričina Gita 
Osteoporoze un tās profilakses iespējas 

sievietēm vecumā no 45-65 gadiem 
2020 Inta Banka 

Iveta 

Danovska 

Putene Gunta 
Skolas medmāsas loma izglītošana par seksuālo 

un reproduktīvo veselību 
2020 Inta Ozola 

Sandra 

Žvagule 

Rjadčikova Liana 

Sieviešu zināšanas un līdzestība valsts 

apmaksātā vēža savlaicīgas atklāšanas 

programmā 

2020 Kira Baka 
Ruta 

Skoroja 

Skovirko Kristīne 
Aprūpes pasākumi sievietēm ar psihoemocionālā 

stāvokļa izmaiņām pēc krūts operācijas 
2020 

Iveta 

Danovska 
Inta Banka 

Solomins Jevgēnijs 
Aprūpes aspekti pie disfāgijas stacionāra insulta 

pacientiem 
2020 Inta Banka 

Ruta 

Skoroja 

Strīķe Ilze 
Piederīgo līdzestība aprūpes procesā pacientiem 

ar insultu 
2020 Inta Banka 

Sandra 

Žvagule 

Suhova Everita Gados jaunu hipertensijas pacientu aprūpe 2020 Ineta Robiņa Inta Banka 

Bluša-Ārmane 

Indra 

Iedzīvotāju cukura lietošanas paradumi un 

hiperglikēmijas negatīvās sekas 
2020 Inta Miķele Elita Apine 
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Bruģe Ilva Pacientu aprūpe pēc insulta stacionārā 2020 
Iveta 

Kārkliņa 
Elita Apine 

Burmistrova Karina 
Māsas kompetence laboratorisko izmeklējumu 

preanalītiskajā etapā 
2020 Inta Miķele 

Maira 

Vīksna 

Fedoulova Anna 
Reitterterapijas pielietošana bērnu ar invaliditāti 

rehabilitācijā un aprūpē 
2020 Ineta Robiņa 

Iveta 

Kārkliņa 

Felzenberga Ingūna Pacientu aprūpe pēc miokarda infarkta 2020 
Maira 

Vīksna 

Iveta 

Kārkliņa 

Jankūne Dace 
Kolostomas pacientu aprūpes vajadzību 

izvērtējums mājas vidē 
2020 

Iveta 

Kārkliņa 

Ruta 

Skoraja 

Krūmiņa Ilze 
Bauskas novada iedzīvotāju viedoklis par Covid 

-19 
2020 Ruta Skoraja 

Maira 

Vīksna 

Linde Eva 
Pacienta līdzdalība veicot peritoneālo dialīzi 

mājas apstākļos 
2020 Elita Apine 

Iveta 

Kārkliņa 

Pastva Zaiga 
Vecāku līdzestība aprūpē bērniem ar dzelzs 

deficīta anēmiju 
2020 Elita Apine 

Iveta 

Kārkliņa 

Pilota Elīna 
Iedzīvotāju cukura lietošanas paradumi un 

hiperglikēmijas negatīvās sekas 
2020 Inta Miķele 

Daiga 

Bērtiņa 

Sapule Jūlija 
Sabiedrības informētība par D vitamīna 

profilaksi pieaugušajiem 
2020 

Iveta 

Kārkliņa 
Elita Apine 

Točenova Tatjana 
Otrā tipa cukura diabēta pacienta līdzestība 

aprūpē 
2020 Elita Apine Inta Miķele 

Aļeksejenoka Olga 
Veselības pašaprūpes īpatnības pacientiem ar 

pārtikas alerģiju 
2020 

Daiga 

Bērtiņa 
Elita Apine 

Ametere Valda  
Malnutrīcijas ietekme traumatoloģijas un 

ortopēdijas pacientiem stacionārā 
2020 Inga Priede Inta Miķele 

Bekmane Inese 
Vecāku līdzestība par papilomas vīrusa 

vakcināciju pusaudžu vecumā 
2020 Elita Apine 

Inese 

Indrāne 

Berga Lauma 
Jauniešu suicidālo uzvedību saistošo faktoru 

analīze 
2020 Ineta Robiņa 

Inese 

Indrāne 

Bite Ramona 
Reimatoīdā artrīta pacientu medicīniskās aprūpes 

principi 
2020 

Anete 

Kurklete 
Lidija Losa 

Bogdanova 

Nadežda  

Malnutrīcijas ietekme traumatoloģijas un 

ortopēdijas pacientiem stacionārā 
2020 Inga Priede Inta Miķele 

Bordjuga Agnese Bērnu traumatisms, tā cēloņi un profilakse 2020 Elita Apine 
Maira 

Vīksna 

Briede Eva Hallux valgus profilakse un postoperatīvā aprūpe 2020 
Santa 

Miķele 

Maira 

Vīksna 

Dzene Liāna Māsas darba vide un to risku ietekmējošie faktori 2020 
Daiga 

Bērtiņa 
Lidija Losa 
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Freija Daiga 
Pacientu aprūpe pēc mugurkaula lejas daļas 

disektomijas 
2020 Ineta Robiņa 

Maira 

Vīksna 

Kārkliņa Iveta Reimatoīdā artrīta pacientu aprūpes principi 2020 
Anete 

Kurklete 
Lidija Losa 

Kārkliņa Guna 
Sabiedrības informētība par gripas vakcīnu un 

vakcināciju 
2020 

Sigita 

Bukalovska 

Santa 

Miķele 

Klyueva Maria Pacientu aprūpe pēc plānveida koronarogrāfijas 2020 Elita Apine 
Tamāra 

Kļaveniece 

Kraule Elīna Izdegšanas sindroms medicīnas māsu darbā 2020 Elita Apine 
Daiga 

Bērtiņa 

Kūle Vēsma 
Pacienta aprūpes īpatnības pēc spinālās 

anestēzijas traumatoloģijas un ortopēdijas praksē 
2020 Inga Priede 

Tamāra 

Kļaveniece 

Ķimene Marija 
Pacientu aprūpe pēc ciskas kaula kakliņa lūzuma 

pēcoperācijas periodā 
2020 

Inese 

Indrāne 

Santa 

Miķele 

Lapiņa Antra Migrēnas pacientu aprūpes īpatnības 2020 
Daiga 

Bērtiņa 
Lidija Losa 

Meire Aiga Ārstniecības personām kaitīgie arodfaktori 2020 Elita Apine 
Tamāra 

Kļaveniece 

Ņikoforova Anna  
Pēcoperācijas delīrijs traumatoloģijas un 

ortopēdijas praksē 
2020 

Tamāra 

Kļaveniece 

Maira 

Vīksna 

Survillo Diāna 
Vecāku līdzestība par papilomas vīrusa 

vakcināciju pusaudžu vecumā 
2020 Elita Apine Inta Miķele 

Tomaševiča Marina 
Aprūpes īpatnības pacientiem ar skeleta 

ekstenziju 
2020 

Maira 

Vīksna 

Santa 

Miķele 

Urtāne Antra Ergonomiskie darba vides faktori māsu praksē 2020 Ineta Robiņa Elita Apine 

Vīgante Sintija Brūces aprūpe pēc ķeizargrieziena operācijas 2020 Inta Miķele 
Svetlana 

Živicka 

Vītola Jolanta 
Geriartrisku pacientu aprūpe sociālās aprūpes 

centrā 
2020 Elita Apine 

Inese 

Indrāne 

Zaldāka Inga 
Robotu un mākslīgā intelekta pielietojums 

aprūpes procesā 
2020 Ineta Robiņa 

Maira 

Vīksna 

 

 

4.3. Profilakses virziena īstenošana 
 

 Profilakses virziena īstenošana ir viens no LU Rīgas 1. medicīnas koledžas pamatuzdevumiem, 

kas tika uzsākts, mācību iestādei vēl esot skolas statusā un kas nav zaudējis savu aktualitāti arī šodien. 

Profilakses (preventīvais) virziens tiek īstenots visās koledžā realizētajās izglītības programmās 

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

studentu pētnieciskajā darbībā.  
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Rezultāti 

 

Profilakses darbu vistiešākajā kontaktā un visplašākajā (ģeogrāfiskajā) teritorijā, aptverot visus 

Latvijas reģionus, 2020. gadā ir veikušas zobārstniecības māsu II kursa audzēknes. Mācību priekšmeta 

“Profilakse  skolās un bērnudārzos” ietvaros un savas kvalifikācijas prakses laikā topošās 

zobārstniecības māsas ir apmeklējušas vairākus desmitus skolu un bērnudārzu, kur  nodarbību laikā 

topošās zobārstniecības speciālistes iepazīstināja klausītājus ar biežāk sastopamām mutes dobuma 

slimībām un to profilaksi, īpaši akcentējot preventīvos pasākumus.  

Studenti 2020. gadā docētāju vadībā veica vairākus pētījumus par profilakses jautājumiem, kuru 

tēmas minētas Pārskata 4.2. apakšnodaļā.  

 

4.4. Studentu un audzēkņu pašpārvalde 

 
Par koledžas studentu pašpārvaldes struktūru un darbības jomām skat. Pārskata 3. nodaļā “LU 

Rīgas 1. medicīnas koledžas vadība un struktūra”.  

    Studenti sadarbībā ar savas izglītības programmas vadītāju un pedagogiem aktīvi iesaistās 

savas programmas darbā (pārstāvji piedalās metodiskajās sēdēs, analizē  studiju rezultātus, kas ir svarīgs 

kritērijs izglītības programmas kvalitātes vērtējumam, izsaka savu viedokli par izmaiņām  programmā). 

Studenti kopā ar docētājiem strādā pie pētījumiem, uzstājas starptautiskajās zinātniskajās konferencēs 

savā koledžā un citās augstskolās un koledžās, Latvijas Farmaceitu biedrībā. Studentu pašpārvalde 

regulāri (vismaz 1 x mēnesī) tiekas ar koledžas vadību, kad tiek pārrunāti ar studiju procesu saistītie 

jautājumi, tiek risinātas sadzīves problēmas. Katru mēnesi kursu vecākie tiekas stipendiju komisijas 

sēdēs, kur balsojot  pauž savu viedokli  par stipendiju piešķiršanu.   

    Neraugoties uz Covid-19 ierobežojumiem, kopumā koledžas studenti ir saglabājuši 

sabiedrisko aktivitāti, gan iesaistoties studiju procesa organizācijas vērtējumā, gan paužot savu viedokli 

dažādās koledžā rīkotajās aptaujās par studiju kvalitāti, metodēm labākai mācību satura apguvei online 

formātā, mācību un sociālās vides uzlabojumiem, sabiedrisko dzīvi un pasākumiem attālinātā 

komunikācijā. Nozīmīgākie  2020. gada pasākumi, kurus organizējusi vai to sagatavošanā aktīvi 

iesaistījusies studentu pašpārvalde: 

 

Tabula Nr.9 “2020. gada pasākumi, kurus organizējusi vai rīkošanā iesaistījusies studentu pašpārvalde” 

 

28.02.-01.03.2020.  Starptautiskā izglītības izstāde “SKOLA 2020”   

19.03.; 26.03. 2020. Informācijas dienas koledžā 

01.09.2020. 
Svinīgais pasākums “Jauno mācību gadu uzsākot” koledžas studentiem un 

audzēkņiem 

29.09.2020. 
Karjeras izglītības pasākums I kursu studentiem “Tikšanās ar zvaigzni” – 

tikšanās ar nozaru profesionālo asociāciju pārstāvjiem 

02.10.2020. Skolotāju dienai veltīts pasākums 
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21.10.2020.  LKA Studentu padomes sanāksme (piedalās Dagnija Vasiļonoka IIIFa kurss) 

23.10.2020.  

Dalība LKA organizētajā koledžu studentu zinātniski pētniecisko darbu  un 

inovatīvo risinājumu konferencē. LU R1MK  ar  pētījumā balstītu 

prezentāciju “Māsas kompetence laboratorisko izmeklējumu preanalītiskajā 

etapā” pārstāvēja  Karina Burmistrova, studiju programma Māszinības, 

pētījuma  zinātniskā vadītāja Inta Miķele. 
 

 
Studenti koledžas stendā izstādē “SKOLA 2020” 

foto no www.rmk1.lv  

 

 

   
Pirmo kursu studenti pasākumā “Jauno mācību gadu uzsākot” 

foto no www.rmk1.lv  

 

 

http://www.rmk1.lv/
http://www.rmk1.lv/
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29.09.2020. karjeras izglītības pasākums 1. kursiem “Tikšanās ar zvaigzni”, piedaloties nozaru 

profesionālo asociāciju vadošajiem pārstāvjiem. Studentus uzrunā Dace Ķikute, Latvijas 

Farmaceitu biedrības prezidente 
foto no www.rmk1.lv 

 

 

  

 
Studenti sveic pedagogus Skolotāju dienā 

foto no www.rmk1.lv 

http://www.rmk1.lv/
http://www.rmk1.lv/
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Koledžas Māsinību studiju programmas absolvente Karina Burmistrova uzstājas LKA organizētajā koledžu 

studentu zinātniski pētniecisko darbu  un inovatīvo risinājumu konferencē. Pētījumā balstītas prezentācijas 

tēma  “Māsas kompetence laboratorisko izmeklējumu preanalītiskajā etapā”(darba zinātniskā vadītāja Inta 

Miķele) 
foto no www.rmk1.lv 

 

 

Citas studentu aktivitātes 2020. gadā: 

Studenti darbojas vokālajā ansamblī “Sirdstoņi” (vadītājs Atis Auzāns). “Sirdstoņi” uzstājas ne 

tikai koledžā, bet pirms Covid-19 ierobežojumiem tika aicināti un guvuši atzinību arī pie 

profesionālajiem un sociālajiem partneriem. Pandēmijas laikā ansamblis turpināja mēģinājumus 

attālināti un savus priekšnesumus ierakstīja videoformātā. 

 

   
Koledžas ansamblis “Sirdstoņi” ar tā vadītāju Ati Auzānu 2020. gadā pirms pandēmijas un vēlāk 

–  videoapsveikumā absolventiem viņu attālinātajā izlaidumā 
foto no www.rmk1.lv 

                                                

  

http://www.rmk1.lv/
http://www.rmk1.lv/
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Studente  Irīna Fjodorova Erasmu+ prakses mobilitātē Utenā (Lietuva)2020. gada sākumā 

 

Foto no www.rmk1.lv 

 

Daži no Irīnas starptautiskās prakses iespaidiem:   

 

“Erasmus+ mobilitātes programmā es piedalos jau otro gadu. 2019. gadā apguvu praksi  Klaipēdā, bet 

2020. gadā – Utenā (Utenas koledža, Utenas slimnīca, Lietuva). 

Abās praksēs es strādāju ar insulta pacientiem, līdz ar to iemācījos sadarboties ar veciem cilvēkiem un 

veikt kvalitatīvu aprūpi, un  tagad es to zinu ne tikai teorētiski, bet arī praktiski.” 

“Erasmus + programma piedāvā milzīgu pieredzi: iespēju aizbraukt uz citu valsti, kur tu vari apskatīt 

pilsētu, arī atpūsties un satikt interesantus cilvēkus no citām valstīm, kā arī iegūt pieredzi sākt dzīvot 

patstāvīgi.” 

“Prakse ārzemēs ir viens no spilgtākajiem momentiem manā dzīvē.” 

https://www.rmk1.lv/lv/int_partner/erasmus-prakse-lietuva-2019-2020-studiju-gada-irina-fjodorova/ 

 

Par studentu zinātnisko darbību un dalību konferencēs – Pārskata 4.2. apakšnodaļā.  

 

 

4.5. Profesionālā orientācija un karjeras izglītība 

 

• Dalība starptautiskajā izstādē “Skola 2020.”; 

• Informācijas dienas (19., 26.03.2020.) koledžā vispārizglītojošo skolu pavasara brīvlaikā; 

• Karjeras izglītības pasākumi  Latvijas vispārizglītojošās skolās, pirmsskolas iestādēs, bērnu 

aprūpes iestādēs (t.sk. attālināti); 

http://www.rmk1.lv/
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• Sadarbība ar sociālās aprūpes un veselības aprūpes iestādēm par izglītības iespējām koledžā (t.sk. 

e-vidē); 

• Starptautiskā sadarbība, t.sk. karjeras izglītībā, ESF projektu un divpušu starptautisko līgumu 

ietvaros (studentu, pedagogu apmaiņa). 

Karjeras izglītības darba rezultāts: veiksmīgi nokomplektētas jauno audzēkņu un studentu grupas 

visās specialitātēs. 2020. gadā augstākais konkursa koeficents bija zobārstniecības izglītības 

programmās un māszinībās. 

 

4.6.  Sadarbība ar citām augstskolām 
 

LU Rīgas 1. medicīnas koledžas studējošo, docētāju, administrācijas sadarbība ar citām 

augstskolām un koledžām Latvijā un ārvalstīs notikusi vairākos virzienos: 

- profesionālās un pedagoģiskās pieredzes apmaiņā, 

- vieslekcijās koledžas studentiem un pedagogiem, 

- Erasmus + , Nordplus programmās, 

- zinātniskajās konferencēs, starptautiskajās nedēļās u.c. 

Ar Latvijas Universitāti notiek sadarbība galveno iekšējo normatīvo aktu saskaņošanā, koledžas 

docētāju kompetences paaugstināšanā  (kursi “Zinātniskās darbības un publicēšanas prasmes” 2020. g. 

janvārī – februārī; mācības “Akadēmiskā personāla digitālo prasmju attīstība” 2020. g. maijā-decembrī; 

angļu valodas nodarbības dažādiem līmeņiem– no 2020.g.janvāra; “Tehnoloģiju rīki mācību procesa 

atbalstam” u.c.), studiju virziena “Veselības aprūpe” sagatavošanā  akreditācijai, zinātnisko konferenču 

organizēšanā (20.02.2019. LU 78. starptautiskās zinātniskās konferences sekcija “Starpdisciplinārie 

pētījumi medicīnas koledžās”) u.c. Koledžas bibliotēka sadarbojas ar LU Akadēmisko apgādu. 

Ar kolēģiem no citām medicīnas koledžām  notiek kopīgs darbs jaunu profesijas standartu, 

modulāro izglītības programmu un inovatīvu mācību līdzekļu izstrādē, pilnveidojot CPKE 

dokumentāciju. Sadarbībā ar partneriem no Latvijas Koledžu asociācijas  LU R1MK 23.10.2020. ar 

pētījuma prezentāciju piedalījās koledžu studentu zinātniski pētniecisko darbu  un inovatīvo risinājumu 

konferencē. 

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

koledžu, t.sk. ārvalstu, zinātniskajās konferencēs. Ciešāka sadarbība notikusi un turpinās ar LU 

Medicīnas fakultāti, abām LU medicīnas koledžām un DU Daugavpils medicīnas koledžu.  

Katrā koledžas studiju programmā  ir īpaši izdalīti studiju kursi, tēmas un pētījumi, ko var apgūt arī  citu 

Latvijas augstskolu un koledžu radniecīgā studiju programā studējošajiem. Piemēram, studiju kursa 

“Neatliekamā medicīniskā palīdzība” daļa “Kardiopulmonāla reanimācija”, izmantojot speciālo 

aprīkojumu – kardiopulmonālās palīdzības simulācijas apmācību manekenus ar programmām. 
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4.7. Starptautiskā sadarbība 
 

    2020. gadā LU Rīgas 1. medicīnas koledža turpināja piedalīties ES atbalstītās aktivitātēs Erasmus+, 

Nordplus programmas ietvaros: studentu mobilitātēs, pasniedzēju un personāla pieredzes apmaiņas  

pasākumos, kā arī citos programmās realizētajos virzienos labas prakses un inovāciju veicināšanai 

starptautiskajā sadarbībā. 2020. gadā tika izpildītas projekta līguma saistības (līdz Covid-19 

ierobežojumiem), īstenojot 4 studentu starptautiskās prakses mobilitātes, 3 personāla pieredzes 

mobilitātes ERASMUS + programmas  projektā KA1 „Studentu un personāla mobilitāte“. 

2020. gadā turpinājās darbība 2019.gadā uzsāktajā NORDPLUS projektā „ENNHANCE Nordplus“ (12 

sadarbības valstis); Erasmus+ programmā turpinās  kopdarbība ar partneriem no Vācijas -     

Oberstufenzentrum Elbe-Elster STR  mācību centra/ skolas un  Somijas - Savo Vocational College 

(Somija), kuras ietvaros LU Rīgas 1. medicīnas koledžai ir piešķirts EUR 20811,00 finansējums  

Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) skolu apmaiņas partnerību projekta Nr. 2019-

1DE03-KA229-059634_2 realizācijai (skat. 10. tabulu LU Rīgas 1. medicīnas koledžas darbība ES 

finansētos projektos 2020. gadā). 

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

divpusējiem līgumiem un sadarbības memorandiem zobārstniecības, ārstniecības, farmācijas, māszinību 

izglītības programmās. Neraugoties uz COVID-19 radītajiem ierobežojumiem, 2020. gadā turpinājās 

darbs starptautiskos projektos (skat. 10. tabulu LU Rīgas 1. medicīnas koledžas darbība ES finansētos 

projektos 2020. gadā). 2020. gadā Erasmus+  KA1 programmas ietvaros tika noslēgts jauns līgums ar 

JORDAN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (Jordānija)  par  savstarpējām personāla 

docēšanas un pieredzes apmaiņas mobilitātēm. 2020.gadā izveidojās jaunas iestrādnes ar Brno 

Veterinārijas un farmācijas augstskolu Čehijā, mērķis - sadarboties Farmaceita asistenta studiju 

programmas pilnveidē.  Veiksmīga sadarbība turpinās ar B Braun Melsungen mācību centru Vācijā, ar 

kuru plānota tālāka sadarbība akadēmiskā personāla un studentu apmācībā.  

Visaktīvāk sadarbība atskaites gadā notikusi ar  šādiem sadarbības partneriem:  

• Tallinn Health Care College, Igaunija 

• Utena College, Lietuva 

• Klaipeda State University of Applied Sciences, Lietuva 

• Kauno Kolegija/University of Applied Sciences, Lietuva 

• Palacky University Olomouc, Čehija 

• Plovdiv Medical University, Bulgārija 

• Aarhus School of Dentistry, 

• Nordic Midwives Association (Arcada University of Applied Sciences), 

• Oberstufenzentrum Elbe-Ester STR, Vācija 
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• Savo Vocational College, Somija 

• Jeanne Antide Vocational School, Francija 

• Pharmacon, Danish College of Pharmacy Practice 

 

Piemēram, pārskata gadā koledžas pārstāvji kopā ar Tallinas Veselības aprūpes koledžu 

piedalījās: 

- Videokonferencē par didaktikas metožu kopīgu izvērtēšanu un pieredzes apmaiņu starp 

dalībvalstīm (Nordplus) 20.01.2020.; 

- Zoom konferencē “Public Health & Healthcare in the Move” 29.-30.10.2020.  

 
 

 

Koledžas pedagogi, ievērojot tobrīd spēkā esošos epidemioloģistos noteikumus, piedalās 

starptautiskajā Zoom konferencē „Public Healthcare in the Move. Opportunities and Challenges in 

Research Practice and Policy“  
Foto no www.rmk1.lv 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.rmk1.lv/
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4.8. Projekti 
 

LU Rīgas 1. medicīnas koledžas darbība ES finansētos projektos 2020. gadā: 
Tabula Nr. 10 

Nr.p               Projekts Rezultāts 

1.  ESF projekts 8.5.2.0/16I/001 

„Nozaru kvalifikācijas sistēmas 

pilnveide profesionālās izglītības 

attīstībai un kvalitātes 

nodrošināšanai“ (2020.g.)  

Projekta mērķis ir pilnveidot profesionālās izglītības 

saturu, aktualizēt un izstrādāt profesiju standartus un 

profesionālās kvalifikācijas prasības, kā arī izstrādāt 

profesionālās kvalifikācijas eksāmenu saturu, ieviešot 

izglītības programmu modulāro pieeju un nodrošinot 

nepieciešamos mācību līdzekļus programmu kvalitatīvai 

īstenošanai.  

1.1. 

 

Darbs pie modulārās izglītības 

programmas „Aprūpētājs“ 

 

Projekta ietvaros izstrādāta modulārā izglītības 

programma „Aprūpētājs“ Projektā  iesaistīti pedagogi 

no  Profesionālās un arodizglītības nodaļas I.Mieze, 

S.Špacs-Daģe, S.Rudoviča, G.Gumbina, I.Vāciete. 

1.2. 

 

Darbs pie jauniem profesiju 

standartiem 

 

Izstrādāti profesiju standarti „Zobārsta asistents“, 

„Zobu tehniķis“, „Aprūpētājs“.  

Projektā  iesaistīti pedagogi no Profesionālās un 

arodizglītības nodaļas: I.Mieze, K.Kvedere, I.Osīte, 

N.Garšteine, E.I.Garšteins, S.Avotiņa, S.Špacs- Daģe, 

S.Rudoviča, G.Gumbina. 

1.3. 

 

Darbs pie kvalifikācijas eksāmenu 

satura izstrādes izglītības 

programmā „Aprūpētājs“ 

Uzsākts un turpinās darbs pie kvalifikācijas  eksāmenu 

satura izstrādes izglītības programmā „Aprūpētājs“. 

Projektā  iesaistīti pedagogi no Profesionālās un 

arodizglītības nodaļas. 

    2. Sadarbībā ar Izglītības un zinātnes 

mistriju, Valsts izglītības satura 

centru un  uzņēmumu „AC 

Konsultācijas“ 2020. g.uzsākta 

darbība  projektā Profesionālās 

izglītības iestādes attīstības un 

investīciju stratēģijas izstrāde 

2021.-2027. gadam 

Projekta mērķis ir izstrādāt  dokumentu 

„PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES 

ATTĪSTĪBAS UN INVESTĪCIJU STRATĒĢIJA  2021. 

– 2027. GADAM“, kā arī sniegt konsultācijas koledžai 

kā augstākās izglītības institūcijai savas mācību iestādes  

vidējā termiņa stratēģijas izstrādei. 

Projektā  iesaistīti 9 koledžas pārstāvji (akadēmiskais 

personāls, administratīvie darbinieki).  

3. 

 

  

ERASMUS + programmas  

projekts KA1 „Studentu un 

personāla mobilitāte“  

2020. gadā tika izpildītas projekta līguma saistības (līdz 

Covid-19 ierobežojumiem), īstenojot 4 studentu 

starptautiskās prakses mobilitātes, 3 personāla pieredzes 

mobilitātes.   

4. 

 

ERASMUS+ programmas KA2 

skolu apmaiņas partnerību projekts  

2020. gadā turpinājās sadarbība ar  Vāciju 

(Oberstufenzentrum Elbe - Elster izglītības centru) un 

Somiju (Savo Vocational College) jau apstiprinātā  

kopprojektā veselības un sociālajā aprūpē “Innovative 

touch in care”, paredzot  savstarpēju pedagogu pieredzes 

mobilitāšu un studentu prakses mobilitāšu  organizēšanu 

Vācijas, Somijas un Latvijas veselības aprūpes klīnikās 

un aprūpes namos.(Šobrīd projekta aktivitātes pārceltas 

Covid-19 ierobežojumu dēļ.) 

5. 

 

NORDPLUS programmas „Nord 

Plus Nordejordemodern – Midwife 

Koledžas vecmātes specialitātes pedagogu un studentu 

iesaiste  projektā notiek jau vairākus gadus. 2020. gadā 
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of the North” projekts (dalībvalstis: 

Dānija, Igaunija, Somija, Islande, 

Latvija, Lietuva, Norvēģija, 

Zviedrija, Faroe salas, Grenlande, 

Ālandu salas). 

 

projekta koordinējošā valsts ir Somija, Arcada 

universitāte.  

Projekta pievienotā vērtība ir projekta partneru 

pastāvīgās, koleģiālās  kontaktēšanās iespējas un ideju 

apmaiņa vecmātes darbā un citās veselības aprūpes 

jomās. 

6. „ENNHANCE Nordplus“ projekts  

( Estonian-Nordic Network for 

Health Care Education) – 12 

partnerorganizācijas no Lietuvas, 

Igaunijas, Zviedrijas, Norvēģijas, 

Somijas u.c. 

Projekta koordinators – Nord University (NO). 2020. 

gadā projekta ietvaros notika vairāki dalībvalstu 

(Skype) semināri par aktualitātēm starptautiskajā 

augstākās izglītības telpā ar LU R1MK kā Latvijas 

partnera  piedalīšanos.  Projekts turpinās un tajā 

plānotas savstarpējas studentu prakses mobilitātes un 

pedagogu pieredzes apmaiņa veselības aprūpē. 

7. STEM  izglītības programmu 

infrastruktūras modernizēšana LU 

Rīgas 1.medicīnas koledžā. 

(Vienošanās par projekta 

īstenošanu numurs: 

8.1.4.0/17/I/003) 

 

Projekts noslēgts 2020. gadā. Ir realizēts projekta 

mērķis: veicot infrastruktūras modernizēšanu STEM 

veselības aprūpes pirmā līmeņa profesionālās augstākās 

izglītības programmās „Ārstniecība”, „Farmācija” un 

„Māszinības”, kā arī profesionālās vidējās izglītības 

programmās „Zobārstniecība” un arodizglītības 

programmās „Zobārstniecība” un „Māszinības”, ir 

uzlabota studiju/mācību vide LU Rīgas 1.medicīnas 

koledžā. 

8. ESF projekts Nr.8.5.2.0/16I/01 
  Nozaru kvalifikācijas sistēmas 

  pilnveide profesionālās izglītības 

  attīstība” 
 

Tiek realizēts 2018.-2020. gadā. Projektā iesaistīti gogi no  

Profesionālās un arodizglītības nodaļas pedagogi : 

Sendija Špacs – Daģe – autore –  

koordinatore; 

Solvita Rudoviča – autore; 

Ilze Vāciete – autore; 

Gunta Gumbina – autore. 

DML nosaukums – “Aprūpe klientiem ar funkcionāliem 

traucējumiem.  Klienta 

drošība un vide. Tehniskie palīglīdzekļi 

 un to pielietojums klienta aprūpē un  

dzīves kvalitātes uzlabošanā” 

 

 

5. BIBLIOTĒKA 

 
Pārskats par LU Rīgas 1.medicīnas koledžas bibliotēkas darbu 2020. gadā 

 

LU Rīgas 1. medicīnas koledžā studijas ir nodrošinātas ar tās profesionālajiem mērķiem, saturam 

un sagaidāmajam rezultātam atbilstošu metodisko bāzi, mācību materiāliem, kas regulāri tiek aktualizēti 

un papildināti. Studentiem ir iespēja izmantot mācībspēku veidotos mācību līdzekļus e-vidē. Studiju 

procesā tiek izmantoti datori un multimediji, bezvadu internets, datorklase, bibliotēka un lasītava, 

mācību un metodiskie materiāli (papīra un elektroniskā formātā, arī - CD, DVD). E-vidē ievietotie 

materiāli un IKT izmantošana konsultācijām ļauj atsevišķas studiju tēmas apgūt arī ārpus mācību 

iestādes. 



51 
 

Ievērojamu atbalstu studiju procesa un zinātniski pētnieciskā darba nodrošināšanā sniedz 

koledžas bibliotēka, kura pilnveido informatīvo un metodisko bāzi sadarbībā ar citām Latvijas 

bibliotēkām. Studentiem ir iespēja izmantot mācībspēku veidotos mācību līdzekļus e-vidē. 

 

Bibliotēkas darbības mērķi: 

1) līdzdalība koledžas licencēto un akreditēto izglītības programmu īstenošanā atbilstoši valsts 

izglītības standartiem un mācību priekšmetu programmām; 

2) darba organizācija atbilstoši valstī noteiktajām bibliotēku nozares standartu prasībām; 

3) iekļaušanās kopējā bibliotēku informācijas sistēmā. 

 

Bibliotēkas darbība 2020.gadā: 

1) nodrošina bibliotēkas lietotājiem brīvu pieeju dažāda veida informācijai, sniedz bibliogrāfiskās 

uzziņas un pēc studentu pieprasījuma iesaka vajadzīgo literatūru,  

2) nodrošina studentiem brīvu pieeju absolventu kvalifikācijas darbiem un docētāju pētījumiem un 

publikācijām, 

3) veic materiālu izdrukas, kopēšanu, skenēšanu, printēšanu, 

4) sadarbojas ar pasniedzējiem, piedāvājot bibliotēkas resursus, interneta materiālus, 

videoprogrammas, kopīgi veic komplektējamo mācību grāmatu atlasi, 

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

6) apkopo un atjauno informāciju koledžas mājas lapā par e-resursiem medicīnā un ar medicīnu 

saistītās nozarēs: e-žurnālu un e-grāmatu datubāzes, vadlīnijas, zinātniskās  informācijas 

meklētājus; sniedz atbalstu studentiem un pedagogiem informācijpratībā, medijpratībā un datu 

bāžu izmantošanā; studentu un mācībspēku rīcībā ir bibliotēkas veidotie un apkopotie 

elektroniskie resursi, kā arī Latvijas lielāko augstskolu, Latvijas Nacionālās bibliotēkas un 

starptautisko izdevēju piedāvātie brīvpieejas – bezmaksas elektroniskie resursi,  

7) organizē izstādes, konkursus, iesaistās kultūras pasākumu organizēšanā. Bibliotēka sadarbības 

partneri ir Latvijas Nacionālā bibliotēka un Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrība,  

Rakstniecības un mūzikas muzejs , Latvijas Kara muzejs , Pasaules Dabas Fonds u.c. 2020. gadā 

bibliotēka noorganizēja četras ceļojošās izstādes : „Rīgas pieraksts dzejā” , Šaržu izstāde 

“Draudzīgs pārspīlējums” (Rakstniecības un mūzikas muzeja ceļojošās izstādes),  izstādi 

"Latvijas Neatkarības karš. 1918.-1920." sadarbībā ar Latvijas Kara muzeju, “Baltiešu 

aicinājums Apvienotajām nācijām” sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku, 

8)  strādā ar attālinātajiem pakalpojumiem, 2020. gadā vairāk tika izmantotas attālinātās darba 

iespējas - saziņa, konsultācijas e-pastā un telefoniski. Bibliotēkas darbinieki palīdz orientēties 

internetā pieejamajos medicīnas nozares meklētājos, ceļvežos, ALISE katalogā , LNB digitālajos 
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resursos, veic diferencētu informatīvo apkalpošanu pēc tematiskajiem pieprasījumiem. 

Neskatoties  uz apmeklējuma un izsnieguma rādītāju kritumu, 2020. gadā  ir pieauguši e-uzziņu, 

e-pakalpojumu, elektronisko datubāžu izmantošanas rādītāji, 

9) veic grāmatu un zinātnisko publikāciju pasūtīšanu no citām bibliotēkām (SBA, SSBA), 

10)  komplektē un pārskata bibliotēkas krājumu, veic fonda apzināšanu bibliotēkas krātuves telpā,  

11)  sakārto un sistematizē studentu izstrādātos kvalifikācijas darbus, 

12)  sagatavo koledžas reklāmas materiālus izstādēm ārpus mācību iestādes.  

 

Bibliotēkas informācijas pieejas un izmantojuma kapacitāti nodrošina gan iekšējie resursi, gan 

ciešā sadarbība ar partneriem: 

• Latvijas Nacionālo bibliotēku, 

•  Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrību, 

• Latvijas Kultūras un informācijas sistēmu aģentūru, 

• Latvijas Universitātes bibliotēku, 

• Rīgas Stradiņa universitātes bibliotēku, 

• Latvijas Medicīnas grāmatu apgādu, 

• Izdevniecībām un apgādiem Avots, Valters un Rapa , Jānis  Roze,  Zvaigzne ABC 

• Igaunijas grāmatu bāzi Kristosomus, 

• Latvijas Universitātes Akadēmisko apgādu, 

• Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeju, 

• Latvijas Kara muzeju, 

• Rakstniecības un mūzikas muzeju. 

Bibliotēkas krājumu veido mācību un izziņas literatūra un periodiskie izdevumi ārstniecībā, 

māszinībās, farmācijā, sociālajā aprūpē, zobārstniecībā, arī – psiholoģijā, sociālajās zinātnēs, kā arī 

pedagogu metodiskie un zinātniskie darbi, studentu kvalifikācijas darbi un pētnieciskie materiāli. Fondā 

ir pieejama arī daiļliteratūra. Bibliotēkā ir vairāk kā tūkstotis izdevumu svešvalodās: angļu, vācu , krievu 

un latīņu valodā,  aktuālas vārdnīcas  medicīnas terminoloģijā .  

 

Bibliotēkas kvalitātes rādītāji 2020. gadā : 

• iepirktas 63 grāmatas  (piemēram,“Hand Surgery : Tricks of the Traid”, Thieme, 1st edition, 

2020; “Bērnu ķirurģija primārās aprūpes speciālistiem”; “Traumatoloģija un ortopēdija”; 

“Aprūpes diagnozes – definīcijas un klasifikācija 2018-2020”, “Klīniskā anatomija 

medicīnas studentiem”; “Uztura bagātinātāji Latvijas aptiekās”, “Zāļu lietošana 

pediatrijā” u.c.), 
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• abonēti 12 žurnāli, 5 laikraksti (piemēram, “”Doctus”, Ārsts,lv”, “Latvijas 

Ārsts”, “Materia Medica”, “Medicus Bonus”, “Veselība” u.c.) 

• Aktīvo lietotāju kopskaits 2020.gadā: 766 

• Izsniegumu kopskaits: 31151 

• Grāmatu krājums 2020. gada beigās 8050  

• 2020. gada jūnijā koledžas bibliotēkā tika iegādāts  svītrkodu nolasīšanas skeneris. 

Automatizētā literatūras izsniegšana/saņemšana uzlabo bibliotēkas sniegto pakalpojumu 

kvalitāti;  ir iespēja operatīvi iegūt klientu plūsmas, kā arī citus statistikas rādītājus, kurus 

nodrošina bibliotēku informācijas sistēmas Alise programma.  

 

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

datorizētas. 2020. gadam raksturīga tendence bija  pāreja uz pārsvarā digitālā formā sniegtām uzziņām 

(gan pieprasītas, gan sniegtas e-vidē, parasti ar e-pastu).  

Koledžas mājas lapā sadaļā Bibliotēka ir ievietota interaktīva saite kurā studentiem un 

pedagogiem lietošanai apkopoti vairāk kā 145 e-resursi , kas regulāri tiek papildināti (meklēšanas 

dienesti un metameklētāji , E-žurnālu un E-grāmatu datubāzes,  resursi uz pierādījumiem balstītajā 

medicīnā,  vadlīnijas, resursi medicīnā un saistītās nozarēs , kas sakārtoti pēc tēmām). 2020. gadā 

visbiežāk  izmantotie elektroniskie resursi: citējamo žurnālu datubāze “PubMed” , “Scholar.google”,  

“TRIP Database”, “ScienceResearch” , Latvijas Nacionālās bibliotēkas Periodisko rakstu datubāze.   

Bibliotēkā ir sagatavota mācību kursa programma pedagogiem un studentiem  jaunu digitālo 

prasmju apgūšanai ar mērķi uzlabot e-resursu lietošanas prasmes un popularizēt  e-grāmatu lasīšanu.  

 

2020. g. novembrī koledžā tika eksponēta patriotiska izstāde “Baltiešu aicinājums Apvienotajām 

Nācijām” (izstādi sagatavoja: Ārlietu ministrija, Latvijas Okupācijas muzejs, Latvijas Nacionālais 

arhīvs, Latvijas Nacionālā bibliotēka)  
Foto no www.rmk1.lv 

http://www.rmk1.lv/


54 
 

6. PROFESIONĀLIE UN SOCIĀLIE PARTNERI 
 

Galvenie sadarbības partneri 2020.gadā: 

• LU Medicīnas fakultāte, LU Rīgas Medicīnas koledža, LU Paula Stradiņa 

medicīnas koledža 

• Izglītības un zinātnes ministrija 

• Veselības ministrija 

• Aptieku Attīstības biedrība 

• Latvijas Farmaceitu biedrība 

• Latvijas Vecmāšu asociācija 

• Latvijas Māsu asociācija 

• Latvijas Zobu tehniķu biedrība 

• LR Neatliekamās medicīniskās palīdzības un katastrofu medicīnas asociācija 

• AS “Sentor Farm aptiekas” 

• SIA “BENU Aptieka Latvija” 

• AS “Grindeks” 

• AS “Recipe Plus” 

• LIVA (Arodbiedrība “Latvijas izglītības vadītāju asociācija”) 

• LKA (Latvijas Koledžu asociācija) 

• DU Daugavpils medicīnas koledža 

• Latvijas Nacionālā bibliotēka, Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrība Rīgas 

Stradiņa universitātes bibliotēka, Latvijas Kara muzejs, Rakstniecības un mūzikas muzejs 

u.c. 

 

Koledžas vadības un studiju procesa jautājumos galvenā sadarbības partnere ir Latvijas 

Universitāte. (Plašāka informācija Pārskata 4.6. apakšnodaļā “Sadarbība ar citām augstskolām”). 

Koledžu institucionālās attīstības virzība pārskata gadā visvairāk tika apspriesta un risināta Latvijas 

Koledžu asociācijā (LKA), kas 2020. gada 23. oktobrī  pirmo reizi organizēja LKA koledžu studentu 

zinātniski pētniecisko darbu  un inovatīvo risinājumu konferenci, kurā piedalījās arī LU R1MK  (plašāka 

informācija Pārskata 4.2. apakšnodaļā “Zinātniski pētnieciskais darbs”).  

Kā katru gadu, koledža ar Latvijas Farmaceitu biedrību sadarbojās ne tikai farmaceita asistentu 

izglītības satura un kvalitātes jautājumos, bet 2020. gada 24. janvārī koledžas studenti uzstājās Latvijas 

Farmaceitu biedrības konferencē ar 2 pētījumos balstītiem referātiem (plašāka informācija Pārskata 4.2. 

apakšnodaļā “Zinātniski pētnieciskais darbs”).  
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2020. gadā koledžā sadarbībā ar Rakstniecības un mūzikas muzeju, Kara muzeju, Latvijas 

Nacionālo bibliotēku bija izstādītas 4 ekspozīcijas (plašāka informācija Pārskata 5. nodaļā 

“Bibliotēka”).  

 

Prakses vietas 2020. gadā: 

Nodrošinot studentu un audzēkņu kvalitatīvu apmācību vienpadsmit izglītības programmās, LU 

Rīgas 1.medicīnas koledža 2020. gadā sadarbojās ar vairāk nekā 200 prakšu bāzēm, kuru lielākā daļa ir 

potenciālie darba devēji. Galvenās no tām: 

• VSIA “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” 

• SIA “Rīgas Dzemdību nams” 

• VSIA “Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca” 

• Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas 1.slimnīca” 

• Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas 2.slimnīca” 

• VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” 

• A/S “Latvijas Jūras medicīnas centrs” 

• Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests 

• SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, klīnikas 

“Biķernieku slimnīca”, “Latvijas Onkoloģijas centrs”, “Gaiļezers” 

• SIA “Vidzemes slimnīca” u.c. rajonu, reģionālās un pilsētu 

slimnīcas 

• VSAC "Rīga" filiāle "Ezerkrasti" 

• Latvijas lielākās zobārstniecības klīnikas 

• Latvijas lielākās zobu tehniskās laboratorijas 

• A/S “Grindeks” 

• SIA “Saules aptieku pārvalde” 

• AS “Rīgas farmaceitiskā fabrika” 

• A/S “Sentor Farm aptiekas” (Mēness aptieku tīkls) 

• SIA “BENU Aptieka Latvija” 

• SIA “Euroaptieka” 

• SIA “Latvijas Aptieka” 

• SIA “Jelgavas aptieka” 

• SIA “A Aptiekas” u.c. 

• Ģimenes ārstu prakses 
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2020. gadā aktualizēti vairāki jauni prakses sadarbības līgumi ar aprūpes namiem, ģimenes ārstu 

praksēm, aptiekām, zobārstniecības klīnikām, slimnīcām. 

Tiešo saikni ar darba vidi un apmācības kvalitāti nosaka gan sadarbība ar prakses bāzi, gan tas, 

ka lielākā daļa koledžas pedagogu ir  praktizējoši mediķi: aptieku vadītāji un farmaceiti, zobārsti, zobu 

tehniķi, klīnikās praktizējoši ārsti, NMP brigāžu sertificēti ārsti, ģimenes ārsti, māsas, vecmātes. 90% 

pieaicināto vieslektoru ir  profesionāli veselības aprūpes iestāžu speciālisti, t.sk. vadošie darbinieki.  

Savā profesijā 2021. gadā praktizē 71%  akadēmiskā (vēlētā) personāla. 



7. STUDIJAS UN STUDĒJOŠIE. ABSOLVENTI 

 

2019./2020. un 2020./2021.akadēmiskajā gadā koledžā tika īstenotas 4 pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas: 

• Māszinības (41723) ar māsas kvalifikāciju, 

• Ārstniecība (41721) ar ārsta palīga kvalifikāciju,  

• Ārstniecība (41721) ar vecmātes kvalifikāciju, 

• Farmācija (41725) ar farmaceita asistenta kvalifikāciju. 

 

Uzņemšanas prasības katram studiju gadam reglamentē koledžas padomē apstiprināti Latvijas Universitātes Rīgas 1. medicīnas koledžas 

Uzņemšanas noteikumi, ar kuriem var iepazīties koledžas mājas lapā – https://www.rmk1.lv/lv/studiju-iespejas/ieraksts/pirma-limena-

profesionalas-augstakas-izglitibas-uznemsanas-noteikumi/  

 

Pieteikumu skaits studiju programmās (konkursam uz valsts budžeta finansētām vietām) 

        Tabula Nr. 11 

Nr.p.k. Studiju programma 2016.g. 2017.g. 2018.g. 2019.g. 2020.g. 

1. Ārstniecība (41721) ar ārsta palīga kvalifikāciju 75 63 65 74 218 

2. Ārstniecība (41721)ar vecmātes kvalifikāciju 41 37 33 35 63 

3. Māszinības (41723) ar māsas kvalifikāciju 105 146 111 173 145 

4. Farmācija (41725) ar farmaceita asistenta kvalifikāciju 77 78 64 68 67 

KOPĀ: 298 324 273 350 493 

 

 

https://www.rmk1.lv/lv/studiju-iespejas/ieraksts/pirma-limena-profesionalas-augstakas-izglitibas-uznemsanas-noteikumi/
https://www.rmk1.lv/lv/studiju-iespejas/ieraksts/pirma-limena-profesionalas-augstakas-izglitibas-uznemsanas-noteikumi/


Imatrikulēto studentu skaits un sastāvs ( par valsts budžeta finansētiem līdzekļiem) 
                   Tabula Nr. 12 

        

Nr. 

p.k. 

Studiju programma Imatrikulēto 

studentu  

skaits 

2016.g. 

% no 

plānotā 

Imatrikulēto 

studentu 

 skaits 

2017.g. 

% no 

plānotā 

Imatrikulēto 

studentu  

skaits 

2018.g. 

% no 

plānotā 

Imatrikulēto 

studentu 

skaits 

2019.g. 

% no 

plānotā 

Imatrikulēto 

studentu 

skaits 

2020.g. 

% no 

plānotā 

1. Ārstniecība (41721) 

ar ārsta palīga 

kvalifikāciju 

48 100% 45 100% 44 100% 37 100% 98 100% 

2. Ārstniecība (41721) 

ar vecmātes 

kvalifikāciju 

34 100% 26 100% 22 100% 28 100% 34 100% 

3. Māszinības (41723) 

ar māsas 

kvalifikāciju 

78 100% 124 100% 82 100% 121 100% 29 100% 

4. Farmācija (41725) 

ar  

farmaceita asistenta 

kvalifikāciju 

64 100% 53 100% 47 100% 46 100% 32 100% 

KOPĀ: 224 100% 248 100% 195 100% 232 100% 193 100% 

 

 

Par juridisko vai fizisko personu finanšu līdzekļiem imatrikulēti: 
                  Tabula Nr. 13 

 2015./2016.st.g. 2016./2017.st.g. 2017./2018.st.g. 2018./2019. 2019./2020.st.g. 2020./2021.st.g 

Ārstniecība (41721) ar ārsta palīga 

kvalifikāciju  
     4 

Ārstniecība (41721) ar vecmātes 

kvalifikāciju  
      

Māszinības (41723) ar māsas 

kvalifikāciju 
     5 

Farmācija (41725) ar farmaceita 

asistenta kvalifikāciju  
15 87 73 66 61 43 
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Attēls Nr.3 

Imatrikulēto studējošo dinamika 2016.-2020. (par valsts budžeta finansētiem līdzekļiem) 

 

 

0 20 40 60 80 100 120 140

ārsta palīgs

vecmāte

māsa

farmaceita asistents

imatrikulēto skaits 

ārsta palīgs vecmāte māsa farmaceita asistents

2020./2021.st.g. 98 34 29 32

2019./2020.st.g. 37 28 121 46

2018./2019.st.g. 44 22 82 47

2017./2018.st.g. 45 26 124 53

2016./2017.st.g. 48 34 78 64



               Attēls Nr.4 

 

Imatrikulēto (valsts budžeta un maksas)  studējošo sadalījums pēc dzīvesvietas 2016.g.-2020.g. 

 

 

 

 

 

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360

2016.

2017.

2018.

2019.

2020.

2016. 2017. 2018. 2019. 2020.

Rīga, Pierīgas reģions 162 142 156 239 89

Vidzemes reģions 23 27 23 20 45

Zemgales reģions 45 83 34 61 40

Kurzemes reģions 29 41 29 23 17

Latgales reģions 24 28 26 19 49
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Attēls Nr.5 

Imatrikulēto studējošo sadalījums pēc vecuma (uz 01.10.2020.) 
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Attēls Nr.6 

Studējošo sadalījums pēc vecuma  (uz 01.10.2020.) 
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Attēls Nr.7 

Studējošo sadalījums pa studiju programmām (uz 01.10.2020.) 
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             Attēls Nr.8 

 

Valsts noslēguma pārbaudījumos saņemto vērtējumu sadalījums 2020.gads 
 

 

0 20 40 60 80 100 120 140

Ārstniecība ( ārsta palīgs)

Ārstniecība (vecmāte)

Māszinības (māsa)

Farmācija ( farmaceita asistents)

Ārstniecība ( ārsta palīgs) Ārstniecība (vecmāte) Māszinības (māsa) Farmācija ( farmaceita asistents)

10 balles 4 5 17 18

9 balles 12 5 37 57

8 balles 5 2 15 31

7 balles 1 2 6 9

6 balles 1 1
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Attēls Nr.9 

 

Valsts noslēguma pārbaudījumu rezultātu dinamika 

Studiju programma Ārstniecība (41721) ar vecmātes kvalifikāciju 
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                Attēls Nr.10 

Valsts noslēguma pārbaudījumu rezultātu dinamika 

Studiju programma Ārstniecība (41721) ar ārsta palīga kvalifikāciju 
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Attēls Nr.11 

Valsts noslēguma pārbaudījumu rezultātu dinamika 

Studiju programma Māszinības (41723) ar māsas kvalifikāciju 
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                        Attēls Nr.12 

Valsts noslēguma pārbaudījumu rezultātu dinamika 

Studiju programma Farmācija  (41725) ar farmaceita asistenta  kvalifikāciju 
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Studējošo skaits, eksmatrikulēto skaits un eksmatrikulācijas iemesli 2020.gadā 

Studējošo skaits uz 31.12.2020. – 518  (tai skaitā  89 studējošie, kuri studē par juridisko vai fizisko personu finanšu līdzekļiem). 

Eksmatrikulēto skaits – 104 ( tai skaitā 14 studējošie, kuri studē par juridisko vai fizisko personu finanšu līdzekļiem). 

Eksmatrikulācijas iemesli:  

• 31 – nav izpildītas studiju programmas prasības          

• 11 - ģimenes apstākļu dēļ (sociāli iemesli) 

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

• 32- nav atjaunojies pēc akadēmiskā atvaļinājuma (parasti – sociālu iemeslu dēļ) 

 

Absolventu skaits un nodarbinātība 

Tabula Nr.14 “Absolventu skaits” 

Nr. 

p.k. 

Studiju programma 
2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 

1. Ārstniecība (41721) ar  

ārsta palīga kvalifikāciju 
36* 36* 29 27 19 23 

2. Ārstniecība (41721) ar  

vecmātes kvalifikāciju 
31 16 18 22 14 14 

3. Māszinības (41723) ar  

māsas kvalifikāciju 
27 21 29 30 34 76 

4. Farmācija (41725) ar  

farmaceita asistenta 

kvalifikāciju 

34 37* 35* 100* 118* 81* 

KOPĀ: 128* 110* 111* 179* 185* 194* 

*2015.gadā par juridisko vai fizisko personu finanšu līdzekļiem studiju programmu Ārstniecība (41721) ar ārsta palīga kvalifikāciju pēc individuālā plāna absolvēja 29 studējošie. 

*2016.gadā par juridisko vai fizisko personu finanšu līdzekļiem studiju programmu Ārstniecība (41721) ar ārsta palīga kvalifikāciju absolvēja 2 studējošie. 

*2016.gadā par juridisko vai fizisko personu finanšu līdzekļiem studiju programmu Farmācija (41725) ar farmaceita asistenta  kvalifikāciju absolvēja 2 studējošie. 

*2017.gadā par juridisko vai fizisko personu finanšu līdzekļiem studiju programmu Farmācija (41725) ar farmaceita asistenta  kvalifikāciju absolvēja 15 studējošie. 

*2018.gadā par juridisko vai fizisko personu finanšu līdzekļiem studiju programmu Farmācija (41725) ar farmaceita asistenta  kvalifikāciju absolvēja 50 studējošie. 

*2019.gadā par juridisko vai fizisko personu finanšu līdzekļiem studiju programmu Farmācija (41725) ar farmaceita asistenta  kvalifikāciju absolvēja 78 studējošie. 

*2020.gadā par juridisko vai fizisko personu finanšu līdzekļiem studiju programmu Farmācija (41725) ar farmaceita asistenta  kvalifikāciju absolvēja 47 studējošie. 
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Informācija par absolventu nodarbinātību (uz 01.08.2020.) 
 

                                                        Tabula Nr.15 “Studiju programma Ārstniecība (41721) ar ārsta palīga kvalifikāciju” 

 

 2016./2017.st.g. 

29 absolventi 

2017./2018.st.g. 

27 absolventi 

2018./2019.st.g. 

19 absolventi 

2019./2020.st. 

23 absolventi 

Strādā NMPD 17 15 17 18 

Strādā ambulatorajā dienestā, 

traumpunktā, uzņemšanas nodaļā u.c. 
7 8 1 4 

Strādā medicīnā  1  1 

Turpina studijas augstāka līmeņa 

programmā  
3 2 1  

Bērna kopšanas atvaļinājumā 1 1   

Ārzemēs      

Nav informācijas     

Cita joma 1    

 
 

                                                       Tabula Nr.21 “Studiju programma Ārstniecība (41721) ar vecmātes  kvalifikāciju” 

 

 2016./2017.st.g. 

18 absolventi 

2017./2018.st.g. 

22 absolventi 

2018./2019.st.g. 

14 absolventi 

2019./2020.st. 

14 absolventi 

Strādā specialitātē 7 11 8 8 

Strādā medicīnā 1 5 2 2 

Turpina studijas augstāka līmeņa 

programmā 
6 2 2 2 

Bērna kopšanas atvaļinājumā 2 3 1 1 

Atrodas ārzemēs  1 1  

Nav informācijas     

Cita joma 2   1 
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                                        Tabula Nr.16 “Studiju programma Māszinības (41723) ar māsas kvalifikāciju” 

 

 2016./2017.st.g. 

29 absolventi 

2017./2018.st.g. 

30 absolventi 

2018./2019.st.g. 

34  absolventi 

2019./2020.st. 

76 absolventi 

Strādā specialitātē 25 18 21 55 

Strādā medicīnā 1 3 7 6 

Turpina studijas augstāka līmeņa 

programmā 
3 5 2 7 

Bērna kopšanas atvaļinājumā  1 2 3 

Atrodas ārzemēs  2  1 

Cita joma  1 2 4 

Nav informācijas     

 

 

                                           Tabula Nr.17 “Studiju programma Farmācija (41725) ar farmaceita asistenta kvalifikāciju” 

 2016./2017.st.g. 

50 absolventi 

2017./2018.st.g. 

100 absolventi 

2018./2019.st.g. 

118 absolventi 

2019./2020.st. 

81 absolvents 

Strādā specialitātē 39 80 92 66 

Turpina studijas augstāka līmeņa 

programmā,  savieno ar darbu 
8 17 

18 
12 

Bērna kopšanas atvaļinājumā 3 3 4 2 

Atrodas ārzemēs     

Nav informācijas     

Cita joma  1 4 1 
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8. PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA. IZGLĪTOJAMIE. 

ABSOLVENTI. 
 

Izglītojamo kustība 01.01.2020.- 01.01.2021. 

 

Par valsts budžeta līdzekļiem 

 
• Izglītojamo skaits uz 01.01.2020. – 343 

• Uzņemto izglītojamo skaits 1. kursā – 320 

• Absolventu skaits – 244 

• Atskaitīto izglītojamo skaits (kopā) – 85 

• t.sk. 

Veselības dēļ 0 

Nevar mācības savienot ar darbu 1 

Par izglītības iestādes neapmeklēšanu 48 

Dzīves vietas maiņas dēļ 1 

Ģimenes un sociālo apstākļu dēļ 0 

Personīgu iemeslu dēļ 4 

Kļūdījies profesijas izvēlē 10 

Citi iemesli 21 

 

Izglītojamo skaits uz 01.01.2021. – 335 

 

Par personīgajiem līdzekļiem 
 

• Uzņemto izglītojamo skaits 1. kursā – 12 

• Atskaitīto izglītojamo skaits (kopā) – 2 

• t.sk. 

Veselības dēļ  

Nevar mācības savienot ar darbu  

Par izglītības iestādes neapmeklēšanu 1 

Dzīves vietas maiņas dēļ  

Ģimenes un sociālo apstākļu dēļ  

Personīgu iemeslu dēļ  

Kļūdījies profesijas izvēlē  

Citi iemesli 1 

 

Izglītojamo skaits uz 01.01.2021. – 10 
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Audzēkņu uzņemšana pa izglītības programmām uz 1. septembri 

Par valsts budžeta līdzekļiem 
Attēls Nr.13 

 

Par personīgajiem līdzekļiem 
                                                                                                                              Attēls Nr.14 

 

Audzēkņu kopējais skaits pa izglītības programmām uz 1. oktobri 

Zobārstniecība
ar zobu
tehniķa

kvalifikāciju

Zobārstniecība
ar

zobārstniecība
s māsas

kvalifikāciju

Zobārstniecība
ar zobārsta
asistenta

kvalifikāciju (1
gads)

Zobārstniecība
ar zobārsta
asistenta

kvalifikāciju (2
gadi-modulāra
programma)

Māszinības ar
māsas palīga
kvalifikāciju

Sociālā
aprūpe ar
aprūpētāju
kvalifikāciju

2014./2015.m.g. 25 30 83 159 125

2015./2016.m.g. 25 30 59 150 120

2016./2017.m.g. 26 30 90 150 150

2017./2018.m.g. 25 25 84 170 140

2018./2019.m.g. 25 25 55 175 115

2019./2020.m.g. 25 25 25 120 115

2020./2021.m.g. 25 0 0 50 120 115
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Par valsts budžeta līdzekļiem 
                                                                                                                                                                 Attēls Nr.15 

 

 

Par personīgajiem līdzekļiem 
                                                                                                                           Attēls Nr.16 

 

 

Zobārstniecība
ar zobu tehniķa

kvalifikāciju

Zobārstniecība
ar

zobārstniecības
māsas

kvalifikāciju

Zobārstniecība
ar zobārsta
asistenta

kvalifikāciju (1
gads)

Zobārstniecība
ar zobārsta
asistenta

kvalifikāciju (2
gadi)

Māszinības ar
māsas palīga
kvalifikāciju

Sociālā aprūpe
ar aprūpētāju
kvalifikāciju

2014./2015.m.g. 69 54 80 151 120

2015./2016.m.g. 64 53 105 150 120

2016./2017.m.g. 73 52 126 150 152

2017./2018.m.g. 66 53 91 170 140

2018./2019.m.g. 63 44 55 178 115

2019./2020.m.g. 70 38 29 119 115

2020./2021.m.g. 70 0 0 71 116 109
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Profesionālās kvalifikācijas eksāmena rezultātu dinamika 

izglītības programmā Zobārstniecība ar zobu tehniķa kvalifikāciju 
 

                             Attēls Nr.17 

 

Profesionālās kvalifikācijas eksāmena rezultātu dinamika 

izglītības programmā Zobārstniecība ar zobārstniecības māsas kvalifikāciju 

 
                             Attēls Nr.18 

 

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

2014./2015.m.g. 6 11 3 2

2015./2016.m.g. 8 3 3 1 1

2016./2017.m.g. 1 5 7 5 2 2

2017./2018.m.g. 1 8 6 5

2018./2019.m.g. 5 3 4 1 1

2019./2020.m.g. 4 2 10 4 1 0
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Profesionālās kvalifikācijas eksāmena rezultātu dinamika 

izglītības programmā Zobārstniecība ar zobārsta asistenta kvalifikāciju 

 
                                  Attēls Nr.19 

 
 

 

Centralizētā profesionālās kvalifikācijas eksāmena rezultātu dinamika 

izglītības programmā Māszinības ar māsas palīga (pēc vidusskolas) kvalifikāciju 

 
                                  Attēls Nr.20 

 

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

2014./2015.m.g. 1 20 24 12 7 1

2015./2016.m.g. 3 32 30 5 3

2016./2017.m.g. 3 23 36 6 1

2017./2018.m.g. 3 24 33 6 1

2018./2019. m.g. 3 18 14

2019./2020. m.g. 1 10 10 1
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Centralizētā profesionālās kvalifikācijas eksāmena rezultātu dinamika 

izglītības programmā Māszinības ar māsas palīga (pēc pamatskolas) kvalifikāciju 

 
                                      Attēls Nr.21 

 
 

Profesionālās kvalifikācijas eksāmena rezultātu dinamika 

izglītības programmā Sociālā aprūpe ar aprūpētāja (pēc vidusskolas) kvalifikāciju 

 
                                       Attēls Nr.22 
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2014./2015.m.g. 16 39 1 1

2015./2016.m.g. 18 22 5 3

2016./2017.m.g. 21 14 5 1 1

2017./2018.m.g. 15 19 10

2018./2019.m.g. 2 10 1 1

2019./2020.m.g. 1 13 5 0 1
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Profesionālās kvalifikācijas eksāmena rezultātu dinamika 

izglītības programmā Sociālā aprūpe ar aprūpētāja (pēc pamatskolas) kvalifikāciju 

 
                                         Attēls Nr.23 

 

Kā jau norādīts iepriekšējo gadu pārskatos, arī 2020. gadā saglabājas pozitīvā tendence – 

vienmērīgi augsti audzēkņu CKE rezultātu rādītāji. Šī pozitīvā dinamika saglabājas arī studentu 

sasniegumos visās studiju programmās (skat. grafisko rezultātu salīdzinājumu tabulās un attēlos). 

 

Absolventu dinamika profesionālās vidējās un arodizglītības programmās 

                                                    Attēls Nr.24 

 

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

2014./2015.m.g. 16 39 1 1

2015./2016.m.g. 18 22 5 3

2016./2017.m.g. 21 14 5 1 1

2017./2018.m.g. 15 19 10

2018./2019.m.g. 2 10 1 1

2019./2020.m.g. 1 13 5 0 1
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Absolventu nodrošinājums ar darba vietām 2020. gadā 

Tabula Nr.18 

Specialitāte Absolventu skaits Nodrošinājums ar darba 

vietām 

Zobu tehniķis 21 95% 

Zobārstniecības māsa 
11 100% 

Zobārsta asistents 22 90% 

Māsas palīgs (pēc vidusskolas) 
77 100% 

Māsas palīgs (pēc pamatskolas) 
25 100% 

Aprūpētājs (pēc vidusskolas) 68 100% 

Aprūpētājs (pēc pamatskolas) 
20 100% 
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9. PERSONĀLS 

 

Koledžas pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmu īstenošanā 

iesaistītais personāls uz 31.12.2020. 

• Pavisam kopā: amata likmju skaits – 49,1 

• Pavisam kopā: faktiskais vidējais darbinieku un citu nodarbināto skaits - 151, 

t.sk. vispārējais personāls – 40 darbinieki. 

 

2020.gadā koledžas nodarbinātais akadēmiskais (vēlētais) personāls un viesdocētāji: 

Tabula Nr. 19 

Nr.p.k. Amats Skaits 

1. Docents 2 

2. Lektors 18 

3. Vieslektors 90 

 Kopā: 111 

 

Studiju virzienā iesaistītā koledžas akadēmiskā (vēlētā) personāla un viesdocētāju 

kvalifikācija atbilst ārējos normatīvajos dokumentos noteiktajām studiju programmu 

īstenošanas prasībām. 

 

Attēls Nr.25 

 

 

 

Docenti
2

Lektori
18

Akadēmiskais personāls (vēlētais) - 20 docētāji, t.sk.:
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Akadēmiskā personāla (vēlētā) izglītība:  

Attēls Nr.26 

 

 

Profesionālās vidējās un arodizglītības programmu īstenošanā iesaistītais  

personāls uz 31.12.2020. 

• Pavisam kopā: amata likmju skaits 15,9  

• Pavisam kopā: faktiskais vidējais darbinieku un citu nodarbināto skaits – 82 

t.sk. vispārējais personāls – 9, pedagoģiskais personāls – 73. 

 

Pedagoģiskā personāla izglītība 

• Augstākā profesionālā – 63 

• Vidējā profesionālā un pedagoģiskā izglītība – 10 

 

 

 

 

 

 

 

1

19

Doktora grāds Maģistra grāds
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10.  FINANŠU RESURSI 
 

Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums augstākajai izglītībai 2020.gadā 

           Tabula Nr. 20 

  Finansiālie rādītāji Iepriekšējā gadā 

Pārskata gadā 

Apstipr.likumā Fakt.izpilde 

    
 

(fakt.izp.)       

1. Fin.resursi izdev.segšanai   1864371 1798537 1797213 

            

1.1. Dotācija   1475518 1488213 1488213 

            

1.2. 
Maksas pakalp. un citi pašu 
ieņēmumi   260088 224680 223356 

            

1.3. Ārvalstu finanšu palīdzība   121313 35038 35038 

            

1.4. ERASMUS un ESF projekti   6952 49606 49606 

            

1.5. Ziedojumi un dāvinājumi   500 1000 1000 

            

2. Izdevumi (kopā)   1846742 1649082 1592832 

            

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā)   1783825 1594271 1539166 

            

2.1.1. Kārtējie izdevumi   1681753 1434168 1427835 

            

2.1.2. Procentu izdevumi         

            

2.1.3. 
Subsīdijas, dotācijas un 
soc.pabalsti   102072 134071 85299 

            

2.1.4. 
Kārtējais maks.Eiropas Kopienas 
budžētā un starp.sadarbība         

            

2.1.5. Uzturēšanas izdevumi transferti     26032 26032 

            

2.2. Izdevumi kapitālieguldījumiem   62917 54811 53666 

 

Latvijas Universitātes Rīgas 1.medicīnas koledžas 2020.g. budžeta izpilde ieņēmumu 

daļā bija EUR 2791250. 
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Budžeta ieņēmumu struktūra EUR 

           Tabula Nr. 21 

Gads Dotācija 
augstākai 
izglītībai 

Dotācija 
profesionālai 

izglītībai 

Pašu ieņēmumi 
no maksas 

pakalpojumiem 

ES 
struktūrfondi 

Dotācija 
zinātniskās 
pētniecības 
projektiem 

Ziedojumi 
un 

dāvinājumi 

Budžets 
kopā 

2013. 832138 886536 98258 228448   5989 2051369 

2014. 1215983 1019163 74430 300154   4269 2613999 

2015. 1221017 1049351 80092 202346   2988 2555794 

2016. 1221899 1242713 116305 117840   2561 2701318 

2017. 1348473 1318911 223549 122172   4821 3017926 

2018. 1406771 1325027 279480 414925   3140 3429343 

2019. 1475518 1259475 260088 128266   500 3123847 

2020. 1488213 994037 223356 84644   1000 2791250 

 

2020.gada ieņēmumu sadalījums pēc finansēšanas avotiem EUR  

(budžets kopā 2 791 250 EUR) 

Attēls Nr.27 

 

1. - Dotācija augstākai izglītībai - 1488213 

2. - Dotācija profesionālai izglītībai - 994037 

3. - Pašu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem - 223356 

4. - ES struktūrfondi - 84644 

5. - Ziedojumi un dāvinājumi - 1000 

      Budžets kopā - 2791250 

1488213

994037

223356
84644

1000
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2020.gadā pašu ieņēmumi un ziedojumi ir 8,04% 

           Tabula Nr. 22 

Gads Ieņēmumi no 
viesnīcas 

pakalpojumiem 

Ieņēmumi par 
telpu nomu un 
komunālajiem 

pakalpojumiem 

Mācību 
maksa 

Citi maksas 
pakalpojumi 

Ziedojumi Kopā Procentuāli 
pret 

kopējiem 
ieņēmumiem 

2013. 31241 24189 31808 11020 5989 104247 5.35% 

2014. 27615 11769 27210 7836 4269 78699 3.10% 

2015. 25128 13993 34951 6020 2988 83080 3.36% 

2016. 23846 18228 71255 2976 2561 118866 4.60% 

2017. 24803 33238 148380 17128 4821 228370 8.20% 

2018. 46548 20851 212081 0 3140 282620 8.20% 

2019. 64428 17065 172011 6584 500 260588 8.30% 

2020. 56759 17878 139815 8904 1000 224356 8.04% 

 

Pašu ieņēmumi attiecībā pret dotācijām 2020. gadā 

(dotācijas kopā  EUR 2791250, pašu ieņēmumi un ziedojumi EUR 224356) 

Attēls Nr.28 

 

 

91,96% dotācija

8,04% pašu 
ieņēmumi
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11. LU RĪGAS 1. MEDICĪNAS KOLEDŽAS 

KVALITĀTES VADĪBA 
 

Koledžā tiek uzturēta studiju kvalitātes novērtēšanas un kontroles sistēma (Rīgas 1. 

medicīnas koledžas stratēģija 2015.-2020. gadam, 53.-56. lpp. https://www.rmk1.lv/wp-

content/uploads/2019/11/Stratija_.pdf ) ar mērķi nodrošināt LU Rīgas 1. medicīnas koledžas 

akadēmiskā personāla, infrastruktūras un finanšu resursu pienācīgu plānošanu, izvietojumu un 

uzraudzību. Ir izstrādāts projekts Kvalitātes vadības rokasgrāmatai. 

2020. gadā ir izdoti “Korupcijas un interešu konflikta risku novēršanas noteikumi Latvijas 

Universitātes Rīgas 1. medicīnas koledžā” (apstiprināts  ar LU R1MK padomes 16.09.2020. 

lēmumu Nr.9).  Ievērojot izmaiņas koledžas struktūrā un koledžai pārejot LU aģentūras statusā, 

koledžā darbojas gan LU Rīgas 1. medicīnas koledžas finanšu risku vadības pasākumu plāns, 

kuram atbilstoši  tiek  veikta pastiprināta uzraudzība un kontrole vairākās šobrīd koledžai 

aktuālās jomās, gan arī ir izstrādāta jauna LU R1MK  kvalitātes politika un LU R1MK kvalitātes 

rīcībpolitika (apstiprinātas  ar LU R1MK padomes 02.06.2020. lēmumu Nr.5). 

 

2020. gadā valsts u.c. ārējo institūciju veiktās pārbaudes: 

Tabula Nr. 23 

Nr.p.k. Institūcija Pārbaudes saturs Datums 

1. Zvērināta revidente 

Nellija Pagrabniece  

Koledžas finanšu un saimnieciskā 

darbība, iekšējā kontrole 2019. gadā 

saskaņā ar LU finanšu uzskaites 

prasībām. 

 08.01.2020. 

21.02.2020. 

2.  Pārtikas drošības, 

dzīvnieku veselības un 

vides zinātniskais 

institūts “BIOR”  

Dzeramā ūdens pārbaude. Atzinums Nr. 

A-66093-2020.01; Testēšanas pārskats 

Nr. PV-2020-P-66093.01; Testēšanas 

pārskats Nr. PV-2020-P-61095.01. 

 

22.09.2020. 

3. SIA “Sandra Dzerele un 

Partneris” 

Koledžas finanšu un saimnieciskā 

darbība, iekšējā kontrole 2020. gadā 

saskaņā ar LU finanšu uzskaites 

prasībām. 

2020. g. XII 

 

Ārējo valsts kontroles iestāžu atzinumi un ieteikumi tika ievēroti un izpildīti.  

 

 

 

 

 

 

https://www.rmk1.lv/wp-content/uploads/2019/11/Stratija_.pdf
https://www.rmk1.lv/wp-content/uploads/2019/11/Stratija_.pdf
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12. KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU 
 

Sabiedrības informēšanai un izglītošanai koledža katru gadu plāno un īsteno publicitātes 

pasākumu ciklu. Veiksmīgas līdzšinējās komunikācijas ar sabiedrību rezultāts ir pilnībā 

nokomplektētas studentu un audzēkņu grupas, pozitīvs koledžas publiskais tēls sabiedrībā, ko 

apliecina reflektantu, studentu, absolventu un darba devēju aptaujas. 2020.gadā LU Rīgas 

1.medicīnas koledža iekļuvusi darba devēju ieteiktāko koledžu TOP 10. Savu vērtējumu 

portālam Prakse.lv izteica 2660 Latvijas darba devēji, norādot, kurās izglītības iestādēs, t.sk. 

LU R1MK,  viņi iesaka apgūt dažādas profesijas. 

 

Galvenie publicitātes pasākumi 2020.gadā: 

• Veiksmīgi koledžas prezentācijas pasākumi starptautiskajā izstādē “Skola -2020”.  

• Apmaksāti informatīvi videosižeti par koledžu un koledžā iegūstamajām profesijām 

TV24, ReTV, TV3 Life kanālā (SIA “DK Media”, “AI Production”). 

• Kopš 2020.gada 27.maija darbojas jauna, mūsdienu prasībām atbilstoša koledžas 

tīmekļvietne https://www.rmk1.lv/lv/. Jaunās mājaslapas stiprās puses ir lietošanas 

ērtums, pārskatāmība. Aptauju dati liecina, ka studentiem tajā  ir viegli orientēties. 

Informācija mājaslapā tiek regulāri aktualizēta. Tās dizainā un rakstu ilustrācijā ir 

izmantoti attēli, fotogrāfijas un video, kas ļauj vieglāk uztvert vajadzīgo informāciju un 

piesaista vietnes apmeklētāju uzmanību. Tīmekļvietni ir vienlīdz ērti aplūkot gan datora 

ekrānā, gan arī mobilajās ierīcēs un planšetēs. Statistikas dati (Google Analytics) liecina, 

ka 64% lietotāju koledžas mājaslapu aplūko mobilajā ierīcē, 35% – datorā, 1% – 

planšetdatorā. Koledžas tīmekļvietnē izveidota arī angļu valodas versija 

https://www.rmk1.lv/en/, kurā publicēta pamata informācija par koledžu. 2020.gada 

jūlijā koledžas mājaslapā sāka darboties Elektroniskās uzņemšanas sadaļa, kas ir 

mūsdienīga un pieprasīta alternatīva klātienes uzņemšanai. 

• 2020.gada jūlijā, augustā jauno reflektantu piesaistīšanai koledžas Facebook kontā tika 

izvietota apmaksāta reklāma par koledžu. Pilnveidots un bagātināts koledžas Facebook 

konta saturs, kā rezultātā 2020.gadā strauji pieaudzis koledžas konta sekotāju skaits 

(sasniedzot 1000 sekotājus).  

• Sadarbībā ar SIA “Mix Max” izveidoti moderni koledžas reklāmas lielformāta tekstila 

stendi.  

• Informācija par koledžas izglītības programmām ievietota informatīvajā portālā 

medicine.lv (SIA “Latvijas Tālrunis”). 

https://www.rmk1.lv/lv/
https://www.rmk1.lv/en/


87 
 

• Sagatavoti un izmantoti reklāmai bukleti, brošūras ektroniski un papīra formātā par 

koledžu un tās izglītības programmām latviešu un angļu valodā (SIA “AlSecco”). 

 

Koledžas 2020. gada notikumu hronika fotogrāfijās ir pieejama: 

https://www.rmk1.lv/lv/aktualitates/ , https://www.rmk1.lv/lv/aktualitates/galerija/ . 

 

13. LU RĪGAS 1. MEDICĪNAS KOLEDŽAS 

PLĀNOTIE UZDEVUMI 2021. GADĀ 
 

➢ 2020./2021. akadēmiskajā gadā Latvijas Universitātes Rīgas 1.medicīnas 

koledža turpina īstenot pilna laika klātienes studijas 10 akreditētās izglītības 

programmās par valsts budžeta līdzekļiem, vienlaikus piedāvājot personām 

konkursa kārtībā tajās studēt par maksu. 

➢ 2021. gadā koledža sadarbībā ar LU izstrādās jauno LU Rīgas 1. medicīnas 

koledžas stratēģiju 2021.-2027. gadam. Darbs pie stratēģiskajiem virzieniem jau 

ir uzsākts. Ir sagatavots koledžas studiju virziena „Veselības aprūpe“ attīstības 

plāns 2021.-2027. gadam.   

➢ 2021. gadā sadarbībā ar LU un AIC/AIKA turpināsies sagatavošanas darbs 

studiju virziena „Veselības aprūpe“ akreditācijai atbilstoši MK 11.12.2018. 

noteikumiem Nr. 793 “Studiju virzienu atvēršanas un akreditācijas noteikumi”. 

➢ Līdz 2021. gada aprīlim plānots sagatavot pārakreditācijai izglītības 

programmas  “Zobārstniecība” (35b724001) ar zobu tehniķa 

kvalifikāciju,“Zobārstniecība” (35b724001) ar zobārsta asistenta kvalifikāciju 

saskaņā ar jauno profesijas standartu, “Māszinības” (35a723001) ar māsas palīga 

kvalifikāciju (uz vidējās izglītības bāzes), “Māszinības” (32a723001) ar māsas 

palīga kvalifikāciju (uz pamatizglītības bāzes). 

*Programmas akreditētas 2021. gada aprīlī-maijā. Akreditācijas dati pieejami 

VIIS sistēmā https://www.izm.gov.lv/lv/valsts-izglitibas-informacijas-sistema  

➢ Pēc darba devēju pasūtījuma realizēsim strādājošu personu apmācību akreditētā 

izglītības programmā “Farmācija” ar farmaceita asistenta kvalifikāciju sadarbībā 

ar AS „Sentor Farm aptiekas” (Mēness aptieku tīkls), SIA „BENU Aptieka 

Latvija“, SIA „Euroaptieka“ , SIA Latvijas Aptieka“ u.c.  

https://www.rmk1.lv/lv/aktualitates/
https://www.rmk1.lv/lv/aktualitates/galerija/
https://www.izm.gov.lv/lv/valsts-izglitibas-informacijas-sistema
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➢ Turpināsim darbu uzsāktajos un jaunajos projektos Erasmus+ un Nordplus 

programmu ietvaros. 

➢ Turpināsim starptautisko sadarbību ar līgumpartneriem  Baltijas valstīs, Čehijā, 

Bulgārijā, Vācijā, Skandināvijas valstīs, arī Jordānijā  pētniecības jomā un 

pētījumu  rezultātu prezentēšanā starptautiskās konferencēs  ārstniecībā, 

farmācijā, zobārstniecībā, māszinībās un sociālajā aprūpē; studentu prakses 

mobilitātēs un pedagogu pieredzes apmaiņā  Erasmus+ un Nordplus  programmu 

ietvaros.  

➢ 2021.gada oktobrī organizēsim koledžas starptautisko zinātnisko konferenci 

“Teorija un prakse veselības aprūpē/”Theory and Practice in Health Care”, kā 

arī piedalīsimies starptautisko konferenču organizēšanā un norisē kopā ar LU 

Medicīnas fakultāti, LU RMK, LU PSK (LU 79. starptautiskās zinātniskās 

konferences  sekcija “Starpdisciplinārie pētījumi medicīnas koledžās”),  Latvijas 

Koledžu asociāciju. 

➢ Pamatojoties uz 2020. gadā  veiktajām veiksmīgajām iestrādnēm direktores Intas 

Miķeles  vadībā (koledžas vadības darba strukturēšana un vadīšana Covid-19 

ierobežojumu laikā, sadarbība ar LU koledžai aktuālos jautājumos, stratēģisko 

uzdevumu izvirzīšana, finanšu risku pasākumu apzināšana, sadarbība ar 

studentu pašpārvaldi u.c.), šobrīd ir visi priekšnoteikumi veiksmīgai koledžas 

attīstībai gan tās stratēģisko mērķu sasniegšanā, gan tālākās darbības attīstības 

plānošanai Latvijas Universitātes aģentūras statusā 2021.-2027.g.  Ievērojot 

valstī noteiktos epidemioloģiskos pasākumus, veiksmīgi turpinās mācību 

process, tiek organizēta iestādes finansiālā un saimnieciskā darbība. Tiek 

ievēroti un izpildīti mācību iestādes iepriekšējā plānošanas periodā izvirzītie 

uzdevumi.  

➢ Koledžā, domājot par nākotni, vienmēr ir novērtēti iespējamie riski un plānota 

to vadības politika. Koledžā darbojas iekšējais dokuments “Korupcijas un 

interešu konflikta risku novēršanas noteikumi Latvijas Universitātes Rīgas 1. 

medicīnas koledžā” (apstiprināts  ar LU R1MK padomes 16.09.2020. lēmumu 

Nr.9). Ir izstrādāts LU Rīgas 1. medicīnas koledžas korupcijas un interešu 

konflikta risku novēršanas pasākumu plāns 2021. gadam (apstiprināts ar LU 

R1MK padomes 27.11.2020. lēmumu Nr. 14). Lai novērstu iespējamos finanšu 

riskus, turpināsies iekšējās uzraudzības darbība vairākos virzienos. Galvenie 

uzdevumi:  
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- Kontrolēt koledžas budžeta izmantošanu un efektivitāti. Sekot 

mērķtiecīgam, racionālam finanšu resursu izlietojumam. 

- Palielināt grāmatvedības kontroli par maksas pakalpojumu iekasēšanu. 

Stingrāk regulāri kontrolēt debitoru kārtējos maksājumus. 

- Paaugstināt kontroli par iepirkumiem, detalizēti sekojot līdzi 

nepieciešamajām līguma izmaiņām un to atbilstībai Publiskā iepirkumu 

likuma 61. panta prasībām. 

- Kontrolēt koledžā un  Dienesta viesnīcā veikto remontdarbu kvalitāti. 

Rezultāta novērtēšanai nepieciešamības gadījumos pieaicināt sertificētus 

būvniecības speciālistus. 

➢ 2021. gadā tiks turpināti  remontdarbi koledžā, kā arī dienesta viesnīcā, lai 

uzlabotu studējošo sadzīves apstākļus un estētisko vidi.  

Konkrēti plānotie pasākumi 2021. gadam ir noteikti Latvijas Universitātes Rīgas 1. 

medicīnas koledžas 2021. gada darbības plānā (apstiprināts ar LU Senāta 22.02.2021. 

lēmumu Nr. 2-3/21) (pieejams https://www.rmk1.lv/lv/document_category/gada-plani/) 

 

LU Rīgas 1. medicīnas koledžas direktore                                                                 Inta Miķele 


