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

2021. 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) 2021. 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 

 
2021. gads LU Rīgas 1. medicīnas koledžai (turpmāk - koledža, LU R1MK) bija nozīmīgs 

ar  to, ka: 

1) Koledža turpināja pielāgot studiju procesu valstī noteiktajiem Covid-19 drošības 

pasākumiem, kas arī veiksmīgi tika 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.   

          LU Rīgas 1. medicīnas koledža no sirds pateicas visiem veselības aprūpes darbiniekiem, kas 2021. 

gadā ik dienu nepagurstoši strādāja, lai sargātu mūsu sabiedrības veselību un novērstu Covid-

19 izraisītās sekas Īpaši pateicamies koledžas pasniedzējiem, studentiem un absolventiem, kuri arī 

bija frontes pirmajās līnijās cīņā ar Covid-19. 

2) Tāpat kā iepriekšējos gados arī 2020./2021. un 2021./2022. mācību gadā koledža nokomplektēja 

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

skaitu visās izglītības programmās.   

3) LU Rīgas 1. medicīnas koledža 2021. gadā bija iekļauta Latvijas darba devēju ieteiktāko 

koledžu TOP 10 sarakstā. 

4) 2021. gada aprīlī LU Rīgas 1. medicīnas koledžā norisinājās profesionālo izglītības 

programmu akreditācija, kuras rezultātā izglītības programmas “Zobu tehniķis”, “Zobārsta 

asistents” un “Māsas palīgs” tika akreditētas uz 6 gadiem – līdz 2027.gada 29.aprīlim. Esam gandarīti 

par LU R1MK augsto novērtējumu:  programmu kvalitātes vērtējuma līmenis visās jomās – 

mācīšana un mācīšanās, pedagogu profesionālā kapacitāte, izglītības programmu īstenošana, 

infrastruktūra un resursi – bija ļoti labi un izcili. 

5) Sadarbībā ar AIC/AIKA turpinājās LU R1MK gatavošanās studiju virziena „Veselības 

aprūpe“ akreditācijai: AIKA starptautiskajiem ekspertiem e platformā tika iesniegts pašnovērtējuma 

ziņojums ar pielikumiem par studiju virzienā paveikto atskaites periodā 2013.-2020.gadā. 

6) Ar LU Senāta 2021. gada 27. decembra lēmumu Nr.2-3/132 tika apstiprināta Latvijas 

Universitātes Rīgas 1. medicīnas koledžas attīstības stratēģija 2021.-2027. gadam. 

7) 2021. gada 16. decembrī Latvijas Universitātes Rīgas 1. medicīnas koledža 

norganizēja online starptautisko zinātnisko konferenci “THEORY AND PRACTICE IN HEALTH 

CARE”. Konferencē tika prezentētas vairāk kā 40 tēmas, koledža videoformātā bija sagatavojusi 4 

praktiskos demonstrējumus. Konferencē uzstājās starptautiskie partneri, Latvijas veselības aprūpes 

vadītāji, koledžas studenti un mācībspēki. Pavisam konferencē piedalījās 7 valstu augstskolu, 
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koledžu un veselības aprūpes iestāžu pārstāvji no Latvijas, Lietuvas, Čehijas, Slovākijas, 

Bulgārijas, Polijas, Kipras. 

8) Pēc 16.12.2021. starptautiskās zinātniskās konferences koledža sagatavoja un iesniedza 

izdošanai  Tēžu krājumu ABSTRACTS. THEORY AND PRACTICE IN HEALTHCARE  ISBN 

978-9934-23-581-8, kurā bez ārzemju partneru publikācijām tika ievietotas arī LU R1MK studentu un 

docētāju izstrādātās tēzes ( Tēžu krājums izdots 2022. gada martā)  

9) Koledžas studenti un pedagogi ārpus mācību iestādes (tiešsaistē) ir piedalījušies un 

uzstājušies vairāk nekā četrās starptautiskās zinātniskajās konferencēs, t.sk. LU 79. starptautiskās 

zinātniskās konferences sekcijā “Starpdisciplinārie pētījumi medicīnas koledžās”. 2021. gada 

konferencēs LU R1MK pārstāvēja 11 koledžas bijušie studenti. Visi konferencēs prezentētie pētījumi ir 

publicēti tēžu  krājumos.  

10) IT jomā veikta 2 servertelpu pilnveidošana (elektroniskie sakari, infrastruktūra), atjaunota 

Moodle platforma, optimizēts tiešsaistes nodarbību process, uzlabota koledžas mājaslapas darbība, 

izveidota instagram lietotne, turpinās mācībspēku apmācība Smart Medical platformas lietošanā. 

Akadēmiskais personāls turpināja prasmju uzlabošanu 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 “Praktiski ieteikumi, 

darbojoties digitālajā vidē” (LU), “Mācību E-vide Moodle veidošanā”(LU), “Augstākās izglītības 

mācību procesa organizēšana ārkārtas situācijas apstākļos” u.c.  

11)  2021. gadā turpinājās studiju materiāli tehniskās bāzes papildināšana ārstniecībā, 

māszinībās, sociālajā aprūpē, zobārstniecībā (jauns aprīkojums, instrumenti, materiāli, mācību grāmatas, 

IT), piemēram.: 

- iegādāti vairāki datori (7 portatīvie, 3 stacionārie);  programmatūras Office; 

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

profesiju mācību kabinetu aprīkojums (papildu aprīkojums praktisko nodarbību organizēšanai 

epidemioloģiski drošā vidē, metodiskie un mācību materiāli studentiem e-lekcijās; dažādi ergonomiski 

pielāgoti tehniskie aprūpes palīglīdzekļi personām ar funkcionāliem traucējumiem (mobilie ratiņkrēsli 

u.c.), aprīkojums vitālo rādītāju noteikšanai u.c.; ar jauniem resursiem papildināts bibliotēkas  

elektroniskais krājums: e-grāmatu platformas, zinātniski atzīti e-žurnāli, datu bāzes (kopā  vairāk kā 200 

elektronisko resursu). 

12) Uzsākta apmācība jaunajā profesionālās pilnveides programmā ārsta palīgiem un 

feldšeriem “Ambulatorā dienesta ārsta palīgs”, 635 st. Izstrādāta un licencēta profesionālās 

pilnveides programmā māsām “Māsas (vispārējās aprūpes māsas) specializācija psihiatrijā un 

narkoloģijā”. Izveidotas un apstiprinātas trīs jaunas tālākizglītības programmas māsas palīgiem un 
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aprūpētājiem. Noorganizēti un novadīti četri tālākizglītības kursi māsām, māsas palīgiem, 

aprūpētājiem (487 klausītāji). 

13) LU R1MK organizētā darba grupā sadarbībā ar Latvijas Vecmāšu asociāciju  tika izstrādāts jauns 

profesijas standarts profesijai VECMĀTE kods 2222 02, 4. profesionālās kvalifikācijas līmenis (PKL), 

5. Latvijas kvalifikācijas ietvarstruktūras līmenis (LKI). 

14) 2021. gadā LU Rīgas 1. medicīnas koledža turpina piedalīties ES atbalstītās aktivitātēs 

Erasmus+, Nordplus programmas ietvaros: ir īstenotas 3 mācībspēku Erasmus+ mobilitātes 

(Klaipēdas koledža, Tallinas Veselības aprūpes koledža). Covid-19 ierobežojumu dēļ  tika pārceltas 

plānotās studentu prakses mobilitātes Utenas koledžā un Klaipēdas koledžā. Attālinātā formātā 

turpinājās Nordplus programmas „Nord Plus Nordejordemodern – Midwife of the North” projekts 

(dalībvalstis: Dānija, Igaunija, Somija, Islande, Latvija, Lietuva, Norvēģija, Zviedrija, Fēru  salas, 

Grenlande, Ālandu salas). 

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.   

15) Koledžas profesionālo vidējo un arodizglītības programmu pedagogi ESF projekta 

8.5.2.0./16I/001  „Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un 

kvalitātes nodrošināšanai“ ietvaros sadarbībā ar VISC  2021.gadā izstrādāja kvalifikācijas eksāmenu 

saturu modulārajā izglītības programmā “Aprūpētājs”, pabeidza DML “Aprūpe klientiem ar 

funkcionāliem traucējumiem” un sadarbībā ar SIA “Baltijas Datoru akadēmija”turpināja   materiāla 

digitālās versijas sagatavošanu.   

16) 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.). 

17) Ir paveikti 2021. 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 39 veikts sanitāro mezglu remonts, nomainīti logu bloki; izremontētas  3 studentu 

dzīvojamās istabas, mācību telpa Nr.64. No studentiem saņemtas atzinīgas atsauksmes par sadzīves 

apstākļu uzlabojumiem dienesta viesnīcā, kas katru gadu turpinās.  

18) 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 
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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. 2020./2021. un  

2021./2022. studiju gadā mācības notiek desmit pilna laika izglītības programmās astoņu profesionālo 

kvalifikāciju iegūšanai. Personām ar jau iegūtu medicīnisko izglītību koledža sadarbībā ar 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 120 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).  

 

LU Rīgas 1. medicīnas koledžas misija un vīzija 

Vīzija: Moderna, prestiža, starptautiski atpazīstama koledža ar darba vidē balstītu pētniecību, 

pievilcīgu saskarsmes vidi, mūsdienīgu profesionālo bāzi, kas īsteno un attīsta veselības un sociālajā 

aprūpē pieprasītu, ilgtspējīgu profesionālo izglītību. 

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

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

https://www.rmk1.lv/lv/par-koledzu/vesture/
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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 2021.-2027.  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. 

 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, kā arī atbilstoši epidemioloģiskajai situācijai - attālinātā 

darba režīmā,  

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.  
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 Organizēt darbu  atbilstoši epidemioloģiskajai situācijai - attālinātā darba režīmā, saglabājot darba 

kvalitāti.  

 Motivēt studējošos mūžizglītībai. 

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

nostādnēm; veidot IT 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 dienesta viesnīcas renovācijas un labiekārtošanas pasākumos, pēc 

iespējas iesaistoties ES finansētos projektos. 

 

2020./2021. un 2021./2022. st. gadā koledžā īstenotās izglītības programmas:  

1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas: 

- “Māszinības” (41723) ar māsas kvalifikāciju (līdz 2021./2022. st. gada beigām) 

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

- “Ārstniecība” (41721) ar vecmātes kvalifikāciju, 

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

Profesionālās vidējās izglītības programmas: 

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

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

Arodizglītības programmas: 

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

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

- “Sociālā aprūpe” (32a764011) ar aprūpētāja kvalifikāciju, 

- “Sociālā aprūpe” (35a764001) ar aprūpētāja kvalifikāciju. 
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2. KOLEDŽAS PAŠNOVĒRTĒJUMS 
 

Koledžas darbība ilgtermiņā balstās uz LU Rīgas 1.medicīnas koledžas stratēģiju 2021.-2027. gadam. 

https://www.rmk1.lv/wp-content/uploads/2022/01/LU-R1MK-STRATEGIJA-2021-2027-.pdf   Saskaņā 

ar koledžas attīstības stratēģiskajiem dokumentiem un pamatojoties uz iepriekšējā atskaites perioda 

izvērtējumu, katra nākošā gada darbs koledžā tiek plānots kārtējā gada robežās. -  2021. 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/) 

 

 

LU Rīgas 1. medicīnas koledža 2021. gadā bija iekļauta Latvijas darba devēju ieteiktāko koledžu TOP 10 

sarakstā. 

foto no www.rmk1.lv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.rmk1.lv/wp-content/uploads/2022/01/LU-R1MK-STRATEGIJA-2021-2027-.pdf
https://www.rmk1.lv/lv/document_category/gada-plani/
http://www.rmk1.lv/
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Koledžas pašnovērtējums esošajai situācijai 

  

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

 

 

Iekšējie faktori 

                Tabula Nr.1 

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 
Covid-19 epidemioloģisko ierobežojumu 

apstākļos. 

 Veiksmīga un perspektīva koledžas un LU, 

kā arī koledžas un AIKA sadarbība, 

gatavojoties studiju virziena “Veselības 

aprūpe” akreditācijai. 

 

 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. 

 

Studiju process. Tālākizglītība. 

 Koledžas atpazīstamība.  

 Kvalitatīvs studiju process, valsts 

noslēguma pārbaudījumu norise Covid-19 

epidemioloģisko ierobežojumu apstākļos. 

 Koledžā veiksmīgi tiek īstenotas 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   

„Farmaceita asistents”, “Vecmāte”, “Ārsta 

palīgs”, “Zobu tehniķis”, “Zobārsta 

asistents”, “Māsas palīgs” 

(35a723001,32a723001) “Aprūpētājs”” 

(35a764001, 32a764011).  Atskaites 

gadā  uzņemšanā lielākais pieteikumu 

konkurss bija zobārstniecības profesijās, 

farmācijā.. 

 Pēc darba devēju pieprasījuma uz līguma 

pamata koledža realizē strādājošu personu 

apmācību akreditētajā studiju programmā 

“Farmācija”ar farmaceita asistenta 

kvalifikāciju  (sadarbībā ar AS „Sentor 

 Sadarbībā ar profesionālajām asociācijām  

jāpaplašina mūžizglītības programmu 

piedāvājums.  

 ES struktūrfondu piedāvāto iespēju 

nepietiekama izmantošana pētniecības 

attīstībā. 

 Plašākas iespējas studentiem iesaistīties 

pētniecības procesos (pulciņi, projekti, 

granti).  
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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 ar jaunām IT visās izglītības 

programmās, atjaunota Moodle platforma, 

optimizēts tiešsaistes nodarbību process.  

 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.  

 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:  kvalifikācijas darbu 

izstrāde; uzstājoties zinātniskās 

konferencēs, t.sk. kopā ar pedagogiem, par  

farmācijā, ārstniecībā, zobārstniecībā, 

māszinībās aktuālām tēmām (skat. Pārskata 

4.2. apakšnodaļā). 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 
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 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. 2021. 

gadā pilnveidojuši kopmetenci  jaunu 

digitālo prasmju pilnveidē un attālināto  

mācību metožu efektīvā pielietošanā. 

 Laba koledžas docētāju sadarbība ar  LU, 

LU medicīnas koledžām, citām AII:  

zinātniskās  konferences, darba grupas, 

kompetenču 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. 

 Pozitīvs koledžas docētāju novērtējums 

studentu aptaujās: 

- laba individuālā sadarbība ar 

studentiem mācību vielas 

apgūšanā, 

- savstarpēji labvēlīga komunikācija 

studiju procesā un ārpus tā. 

 

 Maz docētāju ar doktora grādu. 

 Nepietiekams akadēmiskā personāla 

zinātnisko publikāciju skaits. 

 Nepieciešama mācībspēku angļu valodas 

prasmju pilnveide. 

 

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,  

Mācību ēkā Tomsona ielā 37, 2. stāvā 

regulāri notiek tematiskas ekspozīcijas 

(2021. gadā - sadarbībā ar Rīgas vēstures un 

kuģniecības muzeju). 

 Studējošo pašpārvalde  organizē un iesaista  

pārējos studentus  dažādos radošos 

pasākumos, veicinot studentu  

mākslinieciskos, muzikālos, pētnieciskos  

talantus, 2021. gadā to veiksmīgi 

demonstrējot arī attālinātā formātā. 

Profesionāli augstā līmenī  ir novērtēts 

koledžas studentu vokālais ansamblis 

“Sirdstoņi” Ata Auzāna vadībā, kas 

 Jāturpina vides uzlabošanas pasākumi 

koledžas dienesta viesnīcas ēkā. Pēc 

iespējas -  jāpiesaista ES finansējums.  

 Jāveic vides pieejamības pasākumi, 

nodrošinot atbalstošu vidi  personām ar 

funkcionāliem traucējumiem. 
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uzstājas gan koledžas, gan darba devēju 

pasākumos (svētkos,  konferencēs, 

svinīgajos oficiālajos pasākumos), 2021. 

gadā arī videoformātā. 

 Studentiem un docētājiem atskaites gadā ir 

papildināts un aktualizēts tehniskais 

nodrošinājums studiju un pētnieciskajam 

darbam, iegādāti jaunākās paaudzes datori, 

ieviesta E-klase,  pilnveidota e-studiju vide 

Moodle u.c.  

 Visi studenti, kam nepieciešams, tiek 

nodrošināti ar gultas vietām dienesta 

viesnīcā.  

 

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. 

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/ 

 Dalība ESF projektā 8.5.2.0/16I/001 

“Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide 

profesionālās izglītības attīstībai un 

kvalitātes nodrošināšanai” (organizēja 

IZM, VISC . 

 2021. gadā noslēdzies darbs projektā 

“Profesionālās izglītības iestādes attīstības 

un investīciju stratēģijas izstrāde 2021.-

2027. gadam” (organizēja IZM, VISC, 

uzņēmums “AC Konsultācijas”; piedalījās 

9 koledžas mācībspēki un darbinieki). 

 2021. gadā (līdz Covid-19 

ierobežojumiem) turpinājās docētāju un 

studentu darbība ERASMUS+  

programmas mobilitātēs un sadarbība ar 

Nordplus Higher Educaton 

Nordejordemodern   starptautiskajiem 

partneriem (11 valstis). 

 2021. gadā turpinājās sadarbības process  

„ENNHANCE Nordplus“ projektā        

(Estonian-Nordic Network for Health Care 

Education) – 12 partnerorganizācijas no 

Lietuvas, Igaunijas, Zviedrijas, Norvēģijas, 

Somijas u.c. 

 

 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.  

 Covid-19 pandēmijas ierobežojumu dēļ  

bija jāpārplāno lielākā daļa studentu 

mobilitāšu. 

 

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

Tabula Nr.2.  

Iespējas Draudi 

 Tehnoloģisko iespēju pilnveide. Turpināt 

attīstīt e-studiju vidi abilstoši 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, jaunu izglītības programmu 

izstrādes darba grupās. 

 Kopprojekti pētniecībā ar 

starptautiskajiem partneriem. 

 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. 

 

 

 

 

Mārketinga pasākumi 

 Karjeras izglītības pasākumi  sadarbībā ar 

Latvijas vispārizglītojošām skolām, 

pašvaldībām, darba devējiem. 

 Veiksmīgs koledžas prezentācijas 

pasākums - virtuālā Informācijas diena  – 

2021. gada 26. martā. 

 Videosižeti par koledžas izglītības 

programmām sadarbībā ar SIA DK Media   

ReTV, TV24, TV3;   Facebook, Youtube. 

Reklāmas par uzņemšanu izvietošana – 

sadarbībā ar SIA KGPSB un SIA MFIB. 

 Publicēta reklāma par studiju iespējām 

koledžā medicine.lv  (SIA “Latvijas 

Tālrunis”). 

 Regulāri tiek veikti uzlabojumi koledžas 

mājas lapā, kurā ir ērti pieejama 

pamatinformācija (t.sk. angļu valodā) un 

aktuālā informācija par koledžu un 

izglītības programmām. 2021. gadā turpina  

darboties  Elektroniskā uzņemšana.  

   Tīmekļvietne pieejama 

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

 Arvien pieaugošās mārketinga izmaksas. 

https://www.rmk1.lv/lv/
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2.1. Gada apbalvojumi. Pateicības. 
 

 2021. 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 

ietvaros – veicinošas stipendijas. 2021. 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. 

 2021. gadā ar koledžas direktores rīkojumu,  pamatojoties uz LU Rīgas 1. medicīnas koledžas 

valsts finansēto stipendiju piešķiršanas komisijas lēmumu, 15 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 saņēmis 51 audzēknis. 4 audzēkņiem izteiktas atzinības  par augstiem 

mācību sasniegumiem.  

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

palīga studiju programmu 33 absolventiem, kuri valsts noslēguma pārbaudījumā saņēmuši 

augstāko vērtējumu 10 (izcili); 3 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  22  pateicības koledžas pedagogiem un 

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

studiju procesa organizācijas pilnveidošanā un studiju programmu attīstībā, studiju virziena “Veselības 

aprūpe” attīstības veicināšanā, kvalitatīvu profesionālo un sabiedrisko darbu  u.c. 

Piemēram, vieslektorei Inesei Sniedzei – par ilggadēju sadarbību un ieguldīto darbu koledžas izglītības 

procesā; lektorei Rutai Kidikai, docentei Inetai Robiņai, vieslektorei Alīnai Kriviņai, lektorei Mairai 

Vīksnai u.c. – par studentiem sniegto atbalstu zinātniskajā pētniecībā un kvalitatīvu pētniecības procesa 

vadīšanu.   

2021. gadā LU R1MK mājas lapā tika publicēta pateicība visiem veselības aprūpes darbiniekiem, 

kas ik dienu nepagurstoši strādāja pandēmijas epicentrā, lai sargātu mūsu sabiedrības veselību un 
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novērstu Covid-19 izraisītās sekas. Koledža īpaši pateicās mūsu mācību iestādes pasniedzējiem, 

studentiem un absolventiem, kuri bija frontes pirmajās līnijās cīņā ar Covid-19.  

 

 LU Rīgas 1. medicīnas koledža 2021. gadā saņēma Valsts izglītības attīstības aģentūras 

PATEICĪBAS RAKSTU par veiksmīgu un profesionālu sadarbību projekta "Sākotnējās 

profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" realizēšanā un 

mērķu sasniegšanā. 

 Koledža lepojas ar to, ka direktores vietniece studiju darbā Ausma Cēbere 2021. gadā saņēma 

augsto Latvijas Farmaceitu biedrības apbalvojumu - Paracelza balvu "cum exima lauda" (ar īpašu 

uzslavu). A.Cēberei apbalvojums piešķirts kā oficiāla atzinība un pateicība par nozīmīgiem 

sasniegumiem LFB darbībā un attīstībā, kā arī par izcilu ieguldījumu farmācijas izglītībā. 

 

3. LU RĪGAS 1. MEDICĪNAS KOLEDŽAS VADĪBA UN 

STRUKTŪRA 
 

LU Rīgas 1. medicīnas koledžas vadība 2021. gadā: 

Direktore: Inta Miķele  

Direktores vietniece studiju darbā: Ausma Cēbere 

Profesionālās vidējās un arodizglītības nodaļas vadītāja, direktores vietniece  

profesionālās izglītības darbā: Inita Mieze 

 

Koledžas padome 2021. 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/ 

profesionālo organizāciju pārstāvji. 
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                Tabula Nr.3 “LU R1MK padome 2021. gadā”   

LU R1MK padome 2021. 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. Līga Balode 

Koledžas studējošo pašpārvaldes pārstāve 

8. Santa Zīle 

Koledžas studējošo pašpārvaldes pārstāve 

9. Baiba Čakste 

Koledžas  studējošo pašpārvaldes pārstāve 

10. Liene Cipule 

Pilnvarota darba devēju un profesionālās organizācijas pārstāve 

11. Tālis Talents 

Pilnvarots darba devēju un profesionālās organizācijas pārstāvis 
 

 

NMPD direktore L.Cipule un LU R1MK direktore I.Miķele mūsdienīgi aprīkotā koledžas STEM kabinetā, 

kas iekārtots atbilstoši reālai ārsta palīga darba videi NMP dienestā. 

 foto no www.rmk1.lv 

 

Studējošo pašpārvalde 2021. gadā: 

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

saskaņā ar to nolikumiem. 2021. ak.g. Studentu padomes (SP) sastāvā bija 16 studējošie, t.sk. SP Valde: 

SP priekšsēdētāja, SP priekšsēdētājas vietniece,  Dienesta viesnīcas padomes pārstāvis u.c.  

http://www.rmk1.lv/
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Studentu pašpārvaldes struktūras sadarbojas, veidojot kopīgu studējošo sabiedriskās pārvaldes 

organizāciju, kas ir pozitīvs atbalsts un līdzvērtīgs sabiedrotais koledžas vadībai un pedagogiem. 

2021. gadā LU Rīgas 1.medicīnas koledžu Latvijas Koledžu asociācijas Studentu padomē (LKA 

SP) pārstāvēja Līga Balode – Ārsta palīga studiju programmas II 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 2021. 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. 

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 2021. 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 2021.-2027.gadam, Latvijas Nacionālais attīstības plāns NAP 2027, Izglītības 

attīstības pamatnostādnes 2021.-2027. gadam “Nākotnes prasmes nākotnes sabiedrībai”. 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 2021. gadā turpinājās to satura pilnveide un aktualizācija. Notika STEM projektā  

iegādāto moderno tehnoloģiju un aprīkojuma integrācija studentu praktiskajā apmācībā. 

 Uzsākta apmācība jaunajā profesionālās pilnveides programmā ārsta palīgiem un feldšeriem 

“Ambulatorā dienesta ārsta palīgs”, 635 st. Izstrādāta un licencēta profesionālās pilnveides 

programmā māsām “Māsas (vispārējās aprūpes māsas) specializācija psihiatrijā un narkoloģijā”, 

480 st. 

 Izveidotas un apstiprinātas trīs jaunas tālākizglītības programmas māsas palīgiem un 

aprūpētājiem. Noorganizēti un novadīti četri tālākizglītības kursi māsām, māsas palīgiem, 

aprūpētājiem (355 klausītāji). 

 LU R1MK organizētā darba grupā sadarbībā ar Latvijas Vecmāšu asociāciju  tika izstrādāts jauns 

profesijas standarts profesijai VECMĀTE kods 2222 02, 4. profesionālās kvalifikācijas līmenis 

(PKL), 5. Latvijas kvalifikācijas ietvarstruktūras līmenis (LKI). 

 Koledžas profesionālo vidējo un arodizglītības programmu pedagogi ESF projekta 

8.5.2.0./16I/001  „Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un 

kvalitātes nodrošināšanai“ ietvaros sadarbībā ar VISC  2021.gadā izstrādāja kvalifikācijas 

eksāmenu saturu modulārajā izglītības programmā “Aprūpētājs”, pabeidza DML “Aprūpe 

klientiem ar funkcionāliem traucējumiem” un sadarbībā ar SIA “Baltijas Datoru 

akadēmija”turpināja   materiāla digitālās versijas sagatavošanu.   
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4.2. Zinātniski pētnieciskais darbs. Akadēmiskā personāla 

akadēmiskā un metodiskā darbība. 

Profesionālās vidējās un arodizglītības pedagogu metodiskā darbība 
 

Rezultāti 

 

 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 

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. 

 

Metodiskie un mācību materiāli 

 

  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. 2021. gadā visās programmas tika izmantota adaptēta mācību metodika studiju  

satura apgūšanai attālināti.  Piemēram, papildināti esošie  videomateriāli farmaceita asistentiem 

studiju kursā “Farmaceitiskā tehnoloģija” (lektors K.Mačāns); izveidoti jauni mācību materiāli 

medicīnas terminoloģijas apgūšanai programmā “Angļu valoda” (lektore O.Matrosova); studiju 

darbam tiešsaistes režīmā sagatavotas lekcijas, praktiskās nodarbības studiju kursos 

“Likumdošana veselības aprūpē”, “Vecmātes darba juridiskā bāze”, “Māsas darba juridiskie 

aspekti” (lektore I.Miķele); metodiski papildināts lekciju materiāls farmaceita asistentiem studiju 

kursā “Klīniskā farmakoloģija” (lektore M.Vīksna). Izstrādāti jauni praktisko darbu materiāli 

online formātā studiju kursu programmās ārsta palīgiem “Patoloģija”, vecmātēm “Patoloģijas 

pamati”(lektore T.Karpovska); izstrādāti jauni lekciju materiāli studiju kursā “Terapeitiskā 

propedeitika” (9 tēmām)  un “Terapija” (12 tēmām) ārsta palīgiem (vieslektore L. Lagzdiņa), 

jauni mācību materiāli profesionālās pilnveides programmā ārsta palīgiem un feldšeriem 

“Ambulatorā dienesta ārsta palīgs” (vieslektors A.Vasiļonoks), aktualizēta programma un 

sagatavots jauns lekciju materiāls studiju kursā “Farmakognozija” (3KP) farmaceita asistentiem 

(vieslektore E.Lauzne). 
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 Docētāji uzsākuši jaunu mācību materiālu ievietošanu MOODLE vidē. Piemēram, studiju kursos 

„Uzņēmējdarbības pamati“, „Pētniecības pamati“, „Informācijas tehnoloģijas“ (docente 

I.Robiņa); studiju kursos „Farmakoloģija“, „Klīniskā farmakoloģija“ (vieslektors J.Osītis) 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.   

 
 

Ārsta palīga izglītības programmas studenti attālinātajā valsts noslēguma eksāmenā                                                          
foto no www.rmk1.lv 

 

 
 

Valsts pārbaudes eksāmenus kārto topošie māsas palīgi un aprūpētāji (17.-19.06.2021.)                                                           
foto no www.rmk1.lv 

 

 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. 

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

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

http://www.rmk1.lv/
http://www.rmk1.lv/
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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, 2021. gadā studentu kvalifikācijas darbos docētāju vadībā 

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

Vecmātes, Ārsta palīga izglītības programmās: 

“Vitamīna D un antidepresantu kombinācija depresijas gadījumā” (Sarmīte Afanasjeva, Ineta 

Robiņa),     “Geriatrisko pacientu lietotie medikamenti un ar to lietošanu saistītās mijiedarbības risks” 

(Signe Rusiņa, Kārlis Mačāns), “Aptiekā pieejamie uztura bagātinātāji imunitātes stiprināšanai Covid-

19 laikā” (Anastasija Parhomenko, Ligita Kukule), “Farmācijas speciālistu informētība par zāļu 

individuālo kompensācijas kārtību aptiekā” (Liene Elberte, Alīna Kriviņa), “Neatliekamā medicīniskā 

palīdzība pirmsslimnīcas etapā pacientiem ar akūtu koronāru sindromu un ST elevācijām” (Ingmars 

Aksels Brants, Jānis Kolbergs), “HIV un AIDS pacientu veselības aprūpe ģimenes ārstu praksē” 

(Valentīns Losāns, Inese Indrāne), “Aprūpes standarti vecmātes praksē Latvijas dzemdību palīdzības 

stacionāros” (Elīna Čudova, Vija Bathena – Krastiņa), “Vecmātes vadīts grūtnieces aprūpes modelis 

Latvijā” (Līva Liepiņa, Valentīna Beļavska), “Medicīnas studentu apmierinātība ar studiju vidi” (Paula 

Lindenblate, Inta Miķele) u.c. 

 

Profilakses virziens ir izvēlēts šādos pētniecības darbos:  

“Apsārtušu acu medikamentozā arstēšana un profilakse” (Ilona Čapkeviča, Ligita Kukule), 

“Ādas kopšanas līdzekļi farmaceitiskajā aprūpē ziemas periodā” (Sendija Annemarija Rozenberga, 

Velga Bunne), “Pēcaborta sindroms” (Līva Medne, Sigita Bukolovska), “Perifēro artēriju slimību 

pacientu un izglītošana” (Ieva Ozola, Tamāra Kļaveniece), “Veģetārisms, tā ietekme uz cilvēka aktivitāti 

un veselību” (Anna Arušanova, Velga Bunne), “Vecāku attieksme pret cilvēka papilomas vīrusa 

vakcināciju Latvijā” (Iveta Ivančika, Alise Vigule), “Vecāku līdzdalība liekā svara problēmas risināšanā 

pamatskolas vecuma bērniem” (Agnese Borisova, Elita Apine), “Izgulējumu profilakse insulta 

pacientiem mājas aprūpē” (Silvija Budjuka, Ineta Robiņa), “Rīgas iedzīvotāju līdzestība D vitamīna 

deficīta profilaksē” (Alīna Platonova, Daiga Bērtiņa) u.c. 
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Publikācijas (raksti, tēzes): 

- Kitija Bērziņa, Ruta Kidika,  Kārlis Mačāns 

SAREŽĢĪJUMI RECEPŠU MEDIKAMENTU IZSNIEGŠANĀ ATVĒRTA TIPA APTIEKĀS, 

Latvijas Universitātes 79. starptautiskās zinātniskās konferences sekcija. Starpdisciplinārie 

pētījumi medicīnas koledžās 22.04.2021.: tēžu krājums ISBN 978-9934-18-668-4 (PDF) 

- Valda Ametere, Nadežda Bogdanova, Inta Miķele, Inga Priede 

MALNUTRĪCIJAS ĪPATNĪBAS TRAUMATOLOĢIJAS UN ORTOPĒDIJAS PACIENTIEM 

STACIONĀRĀ,  

Latvijas Universitātes 79. starptautiskās zinātniskās konferences sekcija. Starpdisciplinārie 

pētījumi medicīnas koledžās 22.04.2021.: tēžu krājums ISBN 978-9934-18-668-4 (PDF) 

- Amanda Medusone, Ineta Robiņa 

VECMĀTES ATBALSTS UN IZGLĪTOŠANAS VEIDI NEDZIRDĪGĀM GRŪTNIECĒM UN 

DZEMDĒTĀJĀM, 

Latvijas Universitātes 79. starptautiskās zinātniskās konferences sekcija. Starpdisciplinārie 

pētījumi medicīnas koledžās 22.04.2021.: tēžu krājums ISBN 978-9934-18-668-4 (PDF) 

- Liene Štikova, Alīna Kriviņa 

DZĪVES KVALITĀTES PAŠNOVĒRTĒJUMS PACIENTIEM AR OSTEOARTRĪTU, 

Latvijas Universitātes 79. starptautiskās zinātniskās konferences sekcija. Starpdisciplinārie 

pētījumi medicīnas koledžās 22.04.2021.: tēžu krājums ISBN 978-9934-18-668-4 (PDF) 

- Signe Barinska, Ineta Robiņa 

BIEŽĀKIE ELPCEĻU   CAURLAIDĪBAS NODROŠINĀŠANAS VEIDI NMPD VIDZEMES 

REĢIONĀ 2019. GADĀ, 

Latvijas Universitātes 79. starptautiskās zinātniskās konferences sekcija. Starpdisciplinārie 

pētījumi medicīnas koledžās 22.04.2021.: tēžu krājums ISBN 978-9934-18-668-4 (PDF) 

- Eva Briede, Santa Miķele 

HALLUX VALGUS PROFILAKSE UN POSTOPERATĪVĀ APRŪPE  

Latvijas Universitātes 79. starptautiskās zinātniskās konferences sekcija. Starpdisciplinārie 

pētījumi medicīnas koledžās 22.04.2021.: tēžu krājums ISBN 978-9934-18-668-4 (PDF) 

- Aina Sisojeva, Daiga Bērtiņa, Maira Vīksna 

MEDIKAMENTOZĀ APRŪPE TIEŠAJĀ PĒCOPERĀCIJAS PERIODĀ PĒC CEĻA 

LOCĪTAVAS ENDOPROTĒZES 

Latvijas Universitātes 79. starptautiskās zinātniskās konferences sekcija. Starpdisciplinārie 

pētījumi medicīnas koledžās 22.04.2021.: tēžu krājums ISBN 978-9934-18-668-4 (PDF) 

- Raminta Kiseļova, Ineta Robiņa  
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“Pelvic floor muscle training method usage after childbirth”/ “Iegurņa pamatnes muskuļu 

trenēšanas metodes pielietojums dzemdējušām sievietēm”. Tēzes angļu valodā publicētas RSU 

SKMK  9. Naitingeilai veltītajā studentu zinātniski pētnieciskās konferences “Pētniecība 

studiju procesā” (13.05.2021.) Tēžu krājumā 

- Agnese Bišofa, Jānis Kolbergs  

“Prehospital Care of Pediatric Burn Patients in 2015 – 2018” . Tēzes LU Medicīnas fakultātes 

79. Starptautiskajā zinātniskajā medicīnas konferences (23.-24. 04.2021.) Tēžu krājumā   

- Marija Roddate, Artūrs Balodis, Natālija Predkele, Ieva Glāzere, Sarmīte Dzelzīte  

“A Case of Creuzfeldt-Jakob Disease: A Challenge Despite A Hundred Years of Experience”, 

publicēts Corpus Journal of Case Reports, 2021 

- Laura Lagzdiņa (līdzautore)  

“Characteristics of intestinal microbiota in preschool children in relation feeding and some 

environmental factors”, TĒZES 6th World Congress of Pediatric, Gastroenterology, Hepatology 

and Nutrition, Vienna, Austria, 2021. gada jūnijs 

- Laura Lagzdiņa (līdzautore)  

“Association between family relationship satisfaction and symptoms of depression and anxiety 

among health care workers during the first emergency situation of Covid-19 in Latvia”, TĒZES 

Rīga Stradiņš University International Research Conference on Medical and Health Care 

Sciences, 2021. gada marts 

 

Klīniskie pētījumi: 

    Tabula Nr.4. “Klīniskie pētijumi” 

2021. I. Siksna u.c.  Covid -19 seroprevalences pētījums Latvijas iedzīvotāju vispārējā populācijā. 

Pētījuma ziņojums:  

Microsoft Word - COVID_seroprevalence_zinojums_12.2021.docx 

 

 

Mācību grāmatas: 

- 2021. Sendijas Špacs – Daģes un līdzautoru (Ilze Vāciete, Solvita Rudoviča, Gunta Gumbina) 

izstrādātais 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”  izdots 

digitālā formātā (DML). Minētā DML apraksts lasāms šī pārskata sadaļā Profesionālās vidējās 

un arodizglītības nodaļas pedagogu metodiskā darbība 32. lpp. 

- 2021. Inta Laže u.c. autori  “Māsas darbība ilgtermiņa pacientu aprūpē”. Mācību līdzeklis 

izdots LU P.Stradiņa medicīnas koledžā ES fonda projekta Nr. 9.2.6.0/17/1/00/ ietvaros.   
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Zinātnisko konferenču, lekciju organizēšana: 

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

kompetences pilnveides pasākumi, 2021. 

- I.Miķele, A.Pāža, I.Robiņa, K.Užule – Latvijas Universitātes 79. starptautiskās zinātniskās 

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

medicīnas koledžu, LU Rīgas Medicīnas koledžu un LU Medicīnas fakultāti), 22.04.2021. 

- Direktore, lektore  Inta Miķele, direktores vietniece studiju darbā Ausma Cēbere, direktores 

vietniece profesionālās izglītības darbā Inita Mieze,Veselības aprūpes katedras vadītāja, lektore  

Maira Vīksna, Ārstniecības un farmācijas katedras vadītāja, lektore Inese Indrāne, Farmaceita 

asistenta izglītības programmas vadītājs, lektors Kārlis Mačāns, docente Ineta Robiņa, 

Administratīvās nodaļas vadītāja, vieslektore Agija Pāža, Administratīvās nodaļas galvenā 

speciāliste Kristīne Užule u.c. – darbs LU R1MK starptautiskās zinātniskās konferences 

“Theory and Practice in Health Care”/ “Teorija un prakse veselības aprūpē” (16.12.2021.) 

Organizācijas komitejā.  

- I.Siksna – dalība institūta “BIOR” pētījumos un to rezultātu publiskošanā, sabiedrības 

izglītošanā. Piemēram, 2021. gadā apkopoti rezultāti pētījumam par Latvijas iedzīvotāju sāls un 

joda patēriņu pārtikā. 

 https://bior.lv/lv/zinatniska-darbiba/aktualie-petijumi/latvijas-iedzivotaji-uznem-parak-daudz-

sals  

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”, 2021 

 

LU R1MK mācībspēku, studentu un absolventu prezentācijas, tēzes konferencē  

“THEORY AND PRACTICE IN HEALTH CARE”16.12.2021. 

 

2021. gada 16. decembrī attālinātā formātā Latvijas Universitātes Rīgas 1. medicīnas koledža 

norganizēja  starptautisko zinātnisko konferenci “THEORY AND PRACTICE IN HEALTH 

CARE”. Konferencē tika prezentētas vairāk kā 40 tēmas, koledža videoformātā bija sagatavojusi 4 

praktiskos demonstrējumus. Konferencē uzstājās starptautiskie partneri, Latvijas veselības aprūpes 

vadītāji, koledžas studenti un mācībspēki. Pavisam konferencē piedalījās 7 valstu augstskolu, koledžu 

un veselības aprūpes iestāžu pārstāvji no Latvijas, Lietuvas, Čehijas, Slovākijas, Bulgārijas, Polijas, 

Kipras. 

https://bior.lv/lv/zinatniska-darbiba/aktualie-petijumi/latvijas-iedzivotaji-uznem-parak-daudz-sals
https://bior.lv/lv/zinatniska-darbiba/aktualie-petijumi/latvijas-iedzivotaji-uznem-parak-daudz-sals
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Pēc konferences koledža sagatavoja un izdeva Tēžu krājumu ABSTRACTS. THEORY AND 

PRACTICE IN HEALTHCARE  ISBN 978-9934-23-581-8, kurā bez ārzemju partneru publikācijām tika 

ievietotas arī LU R1MK studentu un docētāju izstrādātās tēzes:   

MEDICAL TREATMENT  

Snežana Ivanova, Lidija Losa  

Risk factors in chronic heart failure prevention at hospitals  

Laura Vilka, Elita Apine 

Burn treatment of young children  

 

DIAGNOSTICS AND ASSESSMENT TOOLS IN HEALTHCARE  

Marta Malinovska, Anastasija Belinceva  

Diagnostics of acute pancreatitis at the stage of providing emergency medical aid  

NURSING CARE  

Elīna Čudova, Vija Bathena-Krastiņa  

Standards of care in midwifery practice in Latvian maternity wards  

Zane Dasmane, Iveta Danovska  

Patient care in cases of intoxication psychosis       

 

PHARMACEUTICAL CARE  

Annemarija Gerasimova, Santa Miķele  

Pharmaceutical care for patients with superficial wounds  

Līga Lapiņa, Ligita Kukule  

Pharmaceutical care for clients with photosensitivity  

Daiga Rezgoriņa, Ineta Robiņa 

Pharmaceutical care for pediatric patients with diabetes  

Diāna Garijeva, Ruta Kidika 

Pharmaceutical care for trophic ulcers   

Ance Neilande, Maira Vīksna  

Use of over-the-counter medications and supplements by clients with cardiovascular disorders  

Anete Cielava, Jānis Osītis  

Drop selection algorithm for the dry eye syndrome  

Jekaterina Jakobsone, Alīna Kriviņa 

Pharmacy specialists’ awareness of the off-label medication prescription  

Jekaterina Truhanoviča, Kārlis Mačāns 

Infant lactose intolerance in Latvia: Characteristics and pharmacists’ response  

HEALTHCARE TRAINING 

Paula Lindenblate, Inta Miķele 

Medical students’ satisfaction with the study environment  
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ACTIONS OF PATIENTS AND HEALTHCARE CLIENTS  

Ance Zurkova, Ritvars Ziedonis  

Patients’ awareness and response to cancer screening in family doctor’s practices  

Tamāra Kļaveniece  

The effect of the blood donor’s pre-donation nutrition on the quality of the donated blood  

BEAUTY AND HEALTHY LIFESTYLE  

Anrita Lejniece, Anna Angena  

Hygienic hand treatment at pre-school educational institutions  

 

Tālākizglītības programmas: 

-  I.Miķele, I.Indrāne, A.Vasiļonoks u.c.; uzsākta apmācība jaunajā profesionālās pilnveides 

programmā ārsta palīgiem un feldšeriem “Ambulatorā dienesta ārsta palīgs”, 635 st.  

- Veselības aprūpes katedrā (vad. M.Vīksna) sadarbībā ar Latvijas Māsu asociācijas Garīgās 

veselības aprūpes māsu apvienību (apvienības vadītāja vietniece Iveta Danovska) un VSIA 

“Slimnīca “Ģintermuiža”” izstrādāta un licencēta profesionālās pilnveides programmā māsām 

“Māsas (vispārējās aprūpes māsas) specializācija psihiatrijā un narkoloģijā”, 480 st.  

- Profesionālās vidējās un arodizglītības nodaļā (nodaļas vadītāja,  direktores vietniece  I.Mieze) 

izveidotas un apstiprinātas trīs jaunas tālākizglītības programmas māsas palīgiem un 

aprūpētājiem.  

- Noorganizēti un novadīti četri tālākizglītības kursi māsām, māsas palīgiem, aprūpētājiem, t.sk. 

sadarbībā ar  B. Braun Medical SIA (kopā 487 klausītāji): 

1)Pirmā palīdzība (8st.) – 354 klausītāji, 

2)Studiju procesa organizēšana tiešsaistē (4st.) – 44 klausītāji, 

3)Mūsdienīga brūču aprūpes vadīšana (8st.) – 23 klausītāji, 

4)Tehniskie palīglīdzekļi un to pielietošana higiēnas procedūru nodrošināšanā (8 st.) – 66 

klausītāji.  

 

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”. 
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- A.Kurklete – pedagoģiskais darbs Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātē 

- J. Kolbergs – pedagoģiskais darbs Rīgas Stradiņa universitātē  

- I. Kārkliņa - pedagoģiskais darbs Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātē 

- K. Mačāns – 2021. gadā pārstāvēja  LU R1MK Farmaceita asistenta profesijas standarta izstrādes 

darba grupā (vada LFB un RSU SKMK) 

 

Koledžas studentu/absolventu  prezentācijas un tēžu publikācijas 

zinātniskajās konferencēs 2021.gadā 

 

(2021. gada 16.decembra starptautiskās konferences rezultātus “THEORY AND PRACTICE IN 

HEALTH CARE” skatīt šī pārskata iepriekšējā tekstā) 

- Kitija Bērziņa, Ruta Kidika,  Kārlis Mačāns 

SAREŽĢĪJUMI RECEPŠU MEDIKAMENTU IZSNIEGŠANĀ ATVĒRTA TIPA APTIEKĀS, 

Latvijas Universitātes 79. starptautiskās zinātniskās konferences sekcija. Starpdisciplinārie 

pētījumi medicīnas koledžās 22.04.2021.: tēžu krājums ISBN 978-9934-18-668-4 (PDF) 

- Valda Ametere, Nadežda Bogdanova, Inta Miķele, Inga Priede 

MALNUTRĪCIJAS ĪPATNĪBAS TRAUMATOLOĢIJAS UN ORTOPĒDIJAS PACIENTIEM 

STACIONĀRĀ,  

Latvijas Universitātes 79. starptautiskās zinātniskās konferences sekcija. Starpdisciplinārie 

pētījumi medicīnas koledžās 22.04.2021.: tēžu krājums ISBN 978-9934-18-668-4 (PDF) 

- Amanda Medusone, Ineta Robiņa 

VECMĀTES ATBALSTS UN IZGLĪTOŠANAS VEIDI NEDZIRDĪGĀM GRŪTNIECĒM UN 

DZEMDĒTĀJĀM, 

Latvijas Universitātes 79. starptautiskās zinātniskās konferences sekcija. Starpdisciplinārie 

pētījumi medicīnas koledžās 22.04.2021.: tēžu krājums ISBN 978-9934-18-668-4 (PDF) 

- Liene Štikova, Alīna Kriviņa 

DZĪVES KVALITĀTES PAŠNOVĒRTĒJUMS PACIENTIEM AR OSTEOARTRĪTU, 

Latvijas Universitātes 79. starptautiskās zinātniskās konferences sekcija. Starpdisciplinārie 

pētījumi medicīnas koledžās 22.04.2021.: tēžu krājums ISBN 978-9934-18-668-4 (PDF) 

- Signe Barinska, Ineta Robiņa 

BIEŽĀKIE ELPCEĻU   CAURLAIDĪBAS NODROŠINĀŠANAS VEIDI NMPD VIDZEMES 

REĢIONĀ 2019. GADĀ, 

Latvijas Universitātes 79. starptautiskās zinātniskās konferences sekcija. Starpdisciplinārie 

pētījumi medicīnas koledžās 22.04.2021.: tēžu krājums ISBN 978-9934-18-668-4 (PDF) 

- Eva Briede, Santa Miķele 
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HALLUX VALGUS PROFILAKSE UN POSTOPERATĪVĀ APRŪPE  

Latvijas Universitātes 79. starptautiskās zinātniskās konferences sekcija. Starpdisciplinārie 

pētījumi medicīnas koledžās 22.04.2021.: tēžu krājums ISBN 978-9934-18-668-4 (PDF) 

- Aina Sisojeva, Daiga Bērtiņa, Maira Vīksna 

MEDIKAMENTOZĀ APRŪPE TIEŠAJĀ PĒCOPERĀCIJAS PERIODĀ PĒC CEĻA 

LOCĪTAVAS ENDOPROTĒZES 

Latvijas Universitātes 79. starptautiskās zinātniskās konferences sekcija. Starpdisciplinārie 

pētījumi medicīnas koledžās 22.04.2021.: tēžu krājums ISBN 978-9934-18-668-4 (PDF) 

- Raminta Kiseļova, Ineta Robiņa  

“ Pelvic floor muscle training method usage after childbirth”/ “Iegurņa pamatnes muskuļu 

trenēšanas metodes pielietojums dzemdējušām sievietēm”. Tēzes angļu valodā publicētas RSU 

SKMK  9. Naitingeilai veltītajā studentu zinātniski pētnieciskās konferences “Pētniecība studiju 

procesā” (13.05.2021.) Tēžu krājumā 

- Agnese Bišofa, Jānis Kolbergs  

“Prehospital Care of Pediatric Burn Patients in 2015 – 2018” . Tēzes LU Medicīnas fakultātes 

79. Starptautiskajā zinātniskajā medicīnas konferences (23.-24. 04.2021.) Tēžu krājumā   

 
Koledžas studenti, absolventi un mācībspēki piedalās LU 79. zinātniskās konferences sekcijā 

“Starpdisciplinārie pētījumi medicīnas koledžās” 22.04.2021. 
foto no www.rmk1.lv 

 

 

 

http://www.rmk1.lv/
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Koledžas absolvente Raminta Kiseļova  RSU SKMK  9. Naitingeilai veltītajā studentu zinātniski 

pētnieciskajā konferencē “Pētniecība studiju procesā” angliski prezentē pētījumu “Pelvic floor 

muscle training method usage after childbirth”(zin. vad. Ineta Robiņa) 13.05.2021. 

Foto no www.rmk1.lv 
 

 
 

Mūsu koledžas absolventes Jūlija Semjonova un Jekaterina Jakobsone ar diviem pētījumiem farmācijā  

uzstājas Utenas koledžas (Lietuva) starptautiskajā zinātniskajā konferencē “A country that is good to live in” 

12.05.2021. 

foto no www.rmk1.lv 

 

Profesionālās vidējās un arodizglītības nodaļas pedagogu metodiskā darbība 

Arī koledžas profesionālās vidusskolas struktūrvienības pedagogi 2021. 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 01.04.2021. noorganizēja ikgadējo Zobu tehniķu  mācību teorētisko 

konferenci zobu tehniķa izglītības programmas audzēkņiem un pedagogiem. Turpinās Latvijas Zobu 

tehniķu biedrības un koledžas ciešā profesionālā sadarbība zobu tehniķa izglītības programmas attīstībā 

un programmas pedagogu kompetences pilnveidošanā.  

Māsas palīga un aprūpētāja metodiskā komisija (vad. S.Špacs-Daģe, pedagogi I.Priede, V.Švalbe, 

S.Rudoviča, I.Vāciete) izstrādāja jaunu metodiku aprūpētāja prasmju novērtēšanai praktiskajās 

nodarbībās.   

Koledžas pedagogi strādāja profesionālajās un arodizglītības programmās atbilstoši jaunajiem 

profesiju standartiem zobu tehniķiem, zobārsta asistentiem, māsas palīgiem, aprūpētājiem.  

Zobu tehniķi 2021. 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 

http://www.rmk1.lv/
http://www.rmk1.lv/
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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. 

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

izglītības attīstībai” LU R1MK  Māsas palīga un aprūpētāja izglītības programmu metodiskās komisijas 

vadītāja, arodizglītības programmu vadītāja Sendija Špacs-Daģe un autoru grupa (lze Vāciete, Solvita 

Rudoviča, Gunta Gumbina)  2021. gadā pabeidza darbu mācību līdzekļa “Aprūpe klientiem ar 

funkcionāliem treucējumiem. Klienta drošība un vide. Tehniskie palīglīdzekļi un to pielietojums 

klienta aprūpē un dzīves kvalitātes uzlabošanā”  digitālās versijas izstrādi. 

 Kam paredzēts šis mācību līdzeklis? 

DML “Klientu ar funkcionāliem traucējumiem aprūpe” paredzēts izglītojamajiem un pedagogiem veselības un 

sociālās aprūpes nozares kvalifikāciju struktūrā ietilpstošajām Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras 3. līmeņa 

profesionālajām kvalifikācijām “Aprūpētājs” un “Māsas palīgs”. 

DML veidots, balstoties uz veselības un sociālās aprūpes nozares mācību kursu/moduļu programmu saturu 

saskaņā ar profesiju standartiem/profesionālās kvalifikācijas prasībām un visām izglītojamo mērķa grupām 

pieejamu izglītības satura apguves mehānismu mūžizglītības kontekstā. 

DML sniedz iespēju apgūt zināšanas un praktiskās iemaņas, nodrošinot klientu sociālo aprūpi, darbā izmantojot 

jaunākās tehnoloģijas un tehniskos palīglīdzekļus, kā arī veidojot pieejamu un drošu vidi aprūpējamajiem. 

DML ir iekļautas šādas galvenās tēmas: sociālās aprūpes pamatprincipi, klienta dzīves kvalitātes programmas 

uzlabošana, klienta ar izgulējumiem aprūpe, pamatvajadzību nodrošināšana, vides pieejamība, invaliditāte un 

rehabilitācija. 

Digitālais mācību līdzeklis (DML) “Aprūpe klientiem ar funkcionāliem treucējumiem. Klienta drošība un vide. 

Tehniskie palīglīdzekļi un to pielietojums klienta aprūpē un dzīves kvalitātes uzlabošanā” LU R1MK tiek 

izmantots kontaktstundās un e vidē modulārajās izglītības programmās aprūpētājiem, un māsas palīgiem.   

DML ietvaros ir izstrādāti e-mācību materiāli, kurus plaši izmanto dažādu moduļu apguvē. Piemēram e-mācību 

materiāla video un foto piemēri plaši pielietojami šādos moduļos:  PA2 Atbalsta sniegšana klientam aprūpes 

laikā, PA3 Klienta dzīves kvalitātes nodrošināšana, PB2 Higiēnas procedūru nodrošināšana, PB4 Klienta 

pamatvajadzību nodrošināšana, PB6 Klienta ar funkcionāliem traucējumiem aprūpe, PB7 Sociālās aprūpes 

nodrošināšana, PB9 Paliatīvā aprūpe. 

DML ir iekļauti arī interaktīvi audzēkņu pašpārbaudes uzdevumi, kurus viņi var izpildīt gan individuāli, gan 

veicot grupu darbu.  

Digitālā mācību līdzekļa (DML) mērķis ir sniegt atbalstu profesionālās izglītības satura apguvē izglītojamajiem 

un izglītības programmu īstenošanā iesaistītajiem pedagogiem. Šis mācību līdzeklis domāts aprūpes sniedzējiem, 

lai attīstītu iemaņas un kompetences, aprūpējot klientus ar funkcionāliem traucējumiem. DML saturs sniedz 

izglītojamajiem izpratni par sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pamatprincipiem, klientu dzīves 

kvalitātes uzlabošanu un profilaktisko pasākumu veikšanu, pašaprūpes iemaņu saglabāšanu, izmantojot jaunākās 

tehnoloģijas un tehniskos palīglīdzekļus, kā arī nodrošinot pieejamu un drošu vidi. Sniedz zināšanas par 

profesionālo kompetenču teorijām un prakses jautājumiem. Attīsta izglītojamā prasmes klientu aprūpē, higiēnas 

procedūru veikšanā, izgulējumu profilaksē, pamatvajadzību nodrošināšanā. No kādām komponentēm sastāv šis 

digitālais mācību līdzeklis? DML ir mācību materiālu komplekts, kurā ietilpst: 

▪ PDF mācību materiāls, kurā ir iekļauts mācību teksts, kā arī metodiskie norādījumi ar uzdevumiem, ko 

iespējams lejupielādēt un skatīt datorā vai izdrukāt; 

▪ e-kursa mācību materiāls, kas papildina PDF materiālu. E-kursa mācību 
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materiālā ir iekļauti konspektīvi materiāla kopsavilkumi, video, palielināmi attēli, interaktīvi uzdevumi, 

pārbaudes vingrinājumi, testi u. c. digitālais saturs. 

DML ir publicēts Izglītības un zinātnes ministrijas un Valsts izglītības satura centra nodrošinātā tiešsaistes 

mācību vietnē, pieejams www.izm.gov.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 20 koledžas akadēmiskā (vēlētā) personāla tādu ir 15, t.i. 

75% .   

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 tās arī tiek sistemātiski pilnveidotas. 2021. gadā katrs koledžas pedagogs saskaņā ar normatīvo aktu 

regulējumu turpināja strādāt ar studentiem gan attālināti, gan klātienē, attiecīgi piemērojot atbilstošu 

mācību metodiku.    

Koledžas vadība 2021. gadā organizēja un dažādos veidos attbalstīja pedagogus jaunu digitālo prasmju 

un metodiskā darba kompetenču iegūšanā. Piemēri skatāmi  Pārskata 5. tabulā “Koledžas atbalstītie 

pedagogu un darbinieku kompetences pilnveides pasākumi”. 

 

Daļa no koledžas docētāju 2021. gadā individuāli apmeklētajiem profesionālās pilnveides 

pasākumiem:  

- ECDHM 4. Eiropas konference “Donoru veselība un menedžments 2021” , Vācija, 15.09.-

17.09.2021. 

- Pirmā multidisciplinārā Latvijas Fābri slimības skola, Latvijas Reto slimību speciālistu 

asociācija, 19.03.2021. 

- Latvijas Rehabilitācijas Profesionālo organizāciju apvienības pavasara konference, 20.03.2021. 

- “Neatliekamie stāvokļi un to simulācijas pediatrijā: neatliekamā medicīniskā palīdzība kritiski 

slimiem bērniem slimnīcas etapā”, ESF projekta ietvaros, 28.-30.01.2021. 

- “Hronisku slimību pacientu vadīšana primārajā veselības aprūpē. Rehabilitācijas rezultātu un 

iespēju izvērtēšana. Tehnisko palīglīdzekļu pielietojuma izvērtēšana”, 2021.g. oktobris, 24 TIP  

- “Aktualitātes bērnu infektoloģijā: slimību vadība, diagnostika, terapija un profilakse”, 

2021.g.novembris, 32 TIP 

http://www.izm.gov.lv/
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- “Ģimenes ārsta loma kardiovaskulāru saslimšanu diagnostikā un ārstēšanā. Kardioloģisko 

slodzes testu indikācijas, metodika, rezultātu interpretācija un tālāka taktika pacientu primārajā 

aprūpē”, 2021.g.novembris, 16 TIP 

- “Acu veselība, to ietekmējošie apstākļi, t.sk vienlaicīgi esošās blakusslimības”; Dr. G.Blezūra-

Ūdre, Dr. pharm I.Urtāne, Dr. pharm I.Sviestiņa; (6.0mod. piel.TP), 02.11.2021. 

-  “Kā atpazīt izdegšanu, kā palīdzēt sev un klientiem”; Dr. A.Miksons; (1.3 TP), 09.09.2021. 

- “D diena 2021”, K.Trušinskis, I.Ādamsone, I.Rasa, M.Gureviča; (3.4 TP), 16.09.2021. 

  

Daļa no koledžas atbalstītajiem un organizētajiem pedagogu un darbinieku kompetences 

pilnveides pasākumi, t.sk. sadarbībā ar LU 
              Tabula Nr.5.  

08.-01.2021. 
LKA seminārs “Īsa cikla augstākā izglītība Eiropā un Latvijā: kurp iet?” 

ZOOM platformā.   

Turpinās  no 2021.g. 

janvāra 

(uzsākts 2020.g.) 

Angļu valodas kursi B1, B2 grupas 

2021.g. janvāris-marts 
Mācības projekta ietvaros “Profesionālās izglītības iestādes attīstības un 

investīciju stratēģijas izstrāde 2021-2027” 

13.01.2021. 
Vebinārs “Skaidrojums par 2021.gada grozījumiem nodokļu likumos un 

grāmatvedības aktualitātēm” 

21.01.2021.-

22.01.2021. 
Informatīvais seminārs “Grāmatveža svētki” (video konference attālināti) 

26.01.2021. 
Tiešsaistes seminārs “Ugunsdrošības noteikumu piemērošanas prakse. 

2021.gada aktuālie jautājumi, regulējošie normatīvie akti un to ievērošana.”  

09.02.2021. 

Lekcija “Zaļā domāšana un zaļās aktivitātes” projekta ietvaros “Cilvēkresursu 

vadība” “Profesionālās izglītības iestādes attīstības un investīciju stratēģijas 

izstrāde 2021-2027” 

18.02.2021. Seminārs “Aktualitātes datu aizsardzības jomā” , lektors L.Klagišs 

16.03.2021. 
LKA lekcija-seminārs “Zinātniski pētnieciskā darba pamati koledžās” 

(tiešsaistē) 

17.03.2021. 
Labklājības ministrijas organizēts seminārs augstākās izglītības iestādēm par 

vides pieejamību 

29.03.-31.03.2021. LU organizētās mācības “Sadarbība komandā”  

2021. g. 1. pusgads LU organizētās mācības “Pārmaiņu vadība”   

2021. g. 1. pusgads LU organizētās mācības “Projektu vadības instrumenti”   

2021. g. 1. pusgads LU organizētās mācības “Akadēmiskais godīgums”   
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No  09.04.2021. LU organizētās mācības “Kvalitātes vadība” (1.nodarbība) 

No  12.04.2021. LU organizētās mācības “Rezultatīvā saruna” 1.nodarbība 

No  14.04.2021. LU organizētās mācības “Iekšējā komunikācija” 1.nodarbība  

  16.04.2021. LU organizētās mācības “Projektu vadības instrumenti” 2.nodarbība 

05.05.2021.  

MA, MSc, PhD (kandidātes) Indras Mangules (Šefīldas universitāte, 

Anglija)  vieslekcija “Ētika, medicīnas tiesības un politiskā teorija” 

studentiem, pedagogiem, darbiniekiem 

17.-18.05.2021. Seminārs “Studiju procesa organizēšana tiešsaistē” 

2021. g. maijs - jūnijs 

IZM, Saeimas izglītības, kultūras un zinātnes komisijas, RTU rīkotais 

forums “Izglītības sistēma un darba tirgus: Vai Latvijas izglītības sistēma 

sasniedz savu mērķi?” “Augstākā un profesionālā izglītība” 

21.05.2021. 

24.05.2021. 

07.06.2021. 

Kauņas koledžas lektores Giedras Grigonienes tiešsaistes vieslekcija 

“Publiskā uzstāšanās” ( piedalās studējošie, pedagogi, darbinieki)  

2021.g. jūnijs - jūlijs 
ESF projekta profesionālās pilnveides tiešsaistes kursi “Praktiskas un 

ikdienā pielietojamas metodes pedagoga labsajūtai”  

16.-17.08.2021.  
VISC ESF projekta ietvaros – konference  Skola 2030 par tehnoloģiju lomu 

izglītībā 

17.08.2021. 
AIC/AIKA mācības e-platformas izmantošanai studiju virziena “Veselības 

aprūpe” akreditācijas sagatavošanas procesā 

23.08.2021. 
Mācības akadēmiskajam personālam “Moodle platformas izmantošana 

studiju procesā”, lektore K.Tjarve 

26.08., 31.08.2021. 
Mācības akadēmiskajam personālam un profesionālo izglītības programmu 

pedagogiem “E-klases lietošana mācību procesā”  

09.09.2021. 
Seminārs “Labas ražošanas prakses piemērošana zāļu izgatavošanā aptiekā” 

(tiešsaistē) 

15.09.2021. 
VARAM organizēts seminārs “Par e-formām oficiālās elektroniskās adreses 

vidē” 

21.09.2021. IZM seminārs “Par studējošo stipendiju administrēšanu VISS” 

18., 19.,20.10.2021. LU kursi “Attālināto nodarbību plānojums” 

20.10.2021. 
IZM seminārs par Augstākās izglītības mācību procesa organizēšanu 

ārkārtas situācijas apstākļos (zoom)  

22.10.2021. 
IZM seminārs par Augstākās izglītības mācību procesa organizēšanu 

ārkārtas situācijas apstākļos (zoom)  

02.11.2021. 
IZM organizēts seminārs  “Aktualitātes profesionālajā un pieaugušo 

izglītībā” 

06.11.;27.11.;  

11.12.;18.12.; 

28.12.2021. 

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi “Pedagoģiskās 

darbības pamati” 

8.,9.,10.11.2021. LU kursi “Praktiskie ieteikumi darbojoties digitālajā vidē” 

11.11.2021. IZM un VISC seminārs par vakcinācijas mācību stundu izglītojamiem 

15.,17.,22.11.2021. LU kursi “Jomu specifiskie interaktīvie risinājumi nodarbību veidošanā” 

2021.g. novembris- 

decembris 
LU kursi “Mācību E-vide Moodle - veidošanā” 
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25.11.2021. 
IZM un VISC seminārs “Jaunie valsts pārbaudes darbi un to ieviešanas 

jautājumi” 

7.12.2021. 

Kauņas koledžas lektoru Rasas Tamulienes (Rasa Tamuliene) vieslekcija 

“Motivational interviewing with the patients: how and why?” un Daivas 

Maciulienes (Daiva Maciuliene)vieslekcija “Interdisciplinary integration in 

the study programs of the oral care study fields needs” tiešsaistē (piedalās 

studenti, pedagogi, darbinieki) 

08.12.2021. 
IZM  tiešsaistes seminārs “Augstskolu absolventu monitoringa aktualitātes 

un datu praktiskais pielietojums” 

09.12.2021. 
IZM seminārs “Par darba prakšu digitalizācijas iespējām profesionālajās 

izglītības iestādēm”  

21.12.2021. 
Kvalifikācijas paaugstināšanas kursi “Ugunsdrošības noteikumu 

piemērošanas prakse, 2021.gada aktuālie jautājumi” 

 

 
05.05.2021. studenti un mācībspēki iegūst jaunas zināšanas vieslekcijā “Ētika, medicīnas tiesības un 

politiskā teorija” , lektore Indra Mangule (Šefīldas universitātes (Anglija) MA, MSc, PhD (kandidāte)). 

foto no www.rmk1.lv 

 

 

 
 

14.04.2021. LU R1MK mācībspēki un studenti piedalās vebinārā par SmartMedical sistēmas piemērošanu 

masveida vakcinācijai pret Covid-19. 
foto no www.rmk1.lv 

 

 

 

http://www.rmk1.lv/
http://www.rmk1.lv/
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Studentu pētnieciskā darbība un tās rezultāti galvenokārt atspoguļojas viņu kvalifikācijas    

darbos. Turpinājumā pievienoti koledžā studējošo 2020./2021. 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 

2020./2021.st.g. 
Tabula Nr.6.  

Vārds, uzvārds Kvalifikācijas darba temats 
Gad

s  

Darba 

vadītājs 
Recenzents 

Afanasjeva 

Sarmīte  

Farmaceitiskā aprūpe Limbažu aptiekā 20. 

gs. otrajā pusē un mūsdienās. 
2021 

Ineta 

Robiņa 

Ligita 

Kukule 

Cielava Anete  
Algoritms acu pilienu izvēlei sausās acs 

sindromam. 
2021 Jānis Osītis 

Kārlis 

Mačāns 

Gailāne Ilze  
Farmacetitiskās aprūpes iespējas ķermeņa 

temperatūras izmaiņu gadījumā. 
2021 

Ruta 

Kidika 

Kārlis 

Mačāns 

Fomina Viktorija   
HIV pacientu līdzestība antiretrovirālās 

terapijas laikā. 
2021 Jānis Osītis 

Ruta 

Kidika 

Čapkeviča Ilona  
Apsārtušu acu medikamentozā arstēšana un 

profilakse. 
2021 

Ligita 

Kukule 

Ineta 

Robiņa 

Grīnberga Baiba 
Farmaceitiskā aprūpe ausu veselības 

problēmu risināšanā. 
2021 

Ruta 

Kidika 

Ligita 

Kukule 

Kodore Līva 
Senioru darbaspēju uzlabošana 

farmaceitiskajā aprūpē. 
2021 

Ruta 

Kidika 

Velga 

Bunne 

Latariya 

Ekaterina 

Farmaceitiskā aprūpe urīnceļu infekcijas 

gadījumā sievietēm. 
2021 

Ligita 

Kukule 

Kārlis 

Mačāns 

Lubina Irina 
Farmaceitiskā aprūpe klientiem ar miega 

traucējumiem. 
2021 

Ligita 

Kukule 

Andrejs 

Kanapuhin

s 

Meduševska 

Karina 

Kofeīnu saturošu produktu un zāļu 

lietošanas problēma farmaceitiskajā aprūpē. 
2021 

Ruta 

Kidika 

Ligita 

Kukule 

Meikšāne Oksana 
Lokālie bezrecepšu līdzekļi onihomikozes 

ārstēšanai. 
2021 

Kārlis 

Mačāns 

Ineta 

Robiņa 

Rezgoriņa Daiga 
Farmaceitiskā aprūpe pediatriskajiem 

pacientiem cukura diabēta gadījumā. 
2021 

Ineta 

Robiņa 

Ruta 

Kidika 

Sigajeva Ksenija 
Mutes veselības problēmas farmaceitiskajā 

aprūpē. 
2021 

Ruta 

Kidika 

Velga 

Bunne 
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Skrocka Natālija 
Farmaceitiskā aprūpe klientiem ar diabētisko 

neiropātiju. 
2021 

Ligita 

Kukule 

Andrejs 

Kanapuhin

s 

Strigina 

Aleksandra 

Farmaceitiskā aprūpe liekā svara 

samazināšanai. 
2021 

Velga 

Bunne 
Jānis Osītis 

Šnepsts Mārtiņš 
Farmaceitiskās darbības tendences no 17. 

gadsimta līdz mūsdienām. 
2021 

Ineta 

Robiņa 

Kārlis 

Mačāns 

Vasiļenoka 

Dagnija 

Antidepresantu aprites salīdzinājums 

2019./2020. gadā. 
2021 

Andrejs 

Kanapuhin

s 

Ligita 

Kukule 

Danceva Kristīna 
Vitamīna D un antidepresantu kombinācija 

depresijas gadījumā. 
2021 

Antra 

Ziemele 
Jānis Osītis 

Kovaļova Jana 

Probiotikas ginekoloģisko infekciju 

gadījumā un to lietošanas iespējas 

farmaceitiskajā aprūpē. 

2021 
Antra 

Ziemele 

Ligita 

Kukule 

Ļovkina Olga 
Aptiekā pieejamie kolagēnu saturošie 

preparāti. 
2021 

Ligita 

Kukule 

Velga 

Bunne 

Medinska Danute 

Hronisku sāpju terapijas problēmas 

farmācijas speciālistu un aptiekas klientu 

skatījumā. 

2021 
Kārlis 

Mačāns 

Antra 

Ziemele 

Parhomenko 

Anastasija 

Aptiekā pieejamie uztura bagātinātāji 

imunitātes stiprināšanai Covid-19 laikā. 
2021 

Ligita 

Kukule 

Andrejs 

Kanapuhin

s 

Rozenberga 

Sendija 

Annemarija 

Ādas kopšanas līdzekļi farmaceitiskajā 

aprūpē ziemas periodā. 
2021 

Velga 

Bunne 

Antra 

Ziemele 

Rusiņa Signe 
Geriatrisko pacientu lietotie medikamenti un 

ar to lietošanu saistītās mijiedarbības risks. 
2021 

Kārlis 

Mačāns 

Alīna 

Kriviņa 

Semjonova Jūlija 
Vakcinācija un antivakseri, farmācijas 

speciālista loma veselības aprūpē. 
2021 Jānis Osītis 

Alīna 

Kriviņa 

Smoļņakova 

Anastasija 

Medikamentu referentās sistēmas 

priekšrocības un trūkumi farmācijas 

speciālistu skatījumā. 

2021 
Antra 

Ziemele 

Ruta 

Kidika 

Stafecka 

Viktorija 

Uztura bagātinātāju efektivitāte matu 

izkrišanas gadījumā. 
2021 Jānis Osītis 

Ineta 

Robiņa 

Stegmane Dita 
Nomierinošo preparātu lietošana veselības 

aprūpes studentu vidū. 
2021 

Kārlis 

Mačāns 
Jānis Osītis 

Šuļja Nikola 
Aptiekas klientu informētība par smēķēšanas 

atmešanas preparātiem. 
2021 

Alīna 

Kriviņa 
Jānis Osītis 
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Truhanoviča 

Jekaterina 

Zīdaiņu laktozes nepanesības raksturojums 

un aktualitāte Latvijā. 
2021 

Kārlis 

Mačāns 

Alīna 

Kriviņa 

Uzuliņa Inese 
Farmaceitiskās aprūpes sniegšanas iespējas 

Covid-19 pandēmijas laikā. 
2021 

Antra 

Ziemele 

Ruta 

Kidika 

Velesova Jeļena 
Augu drogu pieprasījums klepus terapijai 

aptiekā. 
2021 

Kārlis 

Mačāns 

Antra 

Ziemele 

Zeniņa Zane 
Asinszāles ietekme uz cilvēka organismu un 

tās mijiedarbība ar citiem medikamentiem. 
2021 

Ineta 

Robiņa 

Antra 

Ziemele 

Balgalve Dace 
Grūtniecības toksikozes novēršanas iespējas 

farmaceitiskajā aprūpē. 
2021 

Ligita 

Kukule 

Inese 

Sniedze 

Geidāne Jana 

Farmācijas speciālistu informētība par 

retinoīdus saturošu medikamentu lietošanas 

īpatnībām un riskiem. 

2021 
Alīna 

Kriviņa 

Kārlis 

Mačāns 

Juminova Inga 
Farmaceitiskā aprūpe cilvēkiem ar miega 

traucējumiem. 
2021 

Ruta 

Kidika 

Alīna 

Kriviņa 

Kairiša Renāte E- recepte, tās priekšrocības un trūkumi. 2021 
Velga 

Gūtmane 

Tālis 

Talents 

Knāķe Gita  

Ārstniecības baldriāna lietošanas iespējas un 

preparātu pieprasījums Pļavnieku 

mikrorajonā. 

2021 
Ligita 

Kukule 

Velga 

Bunne 

Ķezbere Liene 
Farmakovigilances nozīme sabiedrības 

veselības uzlabošanā. 
2021 

Tālis 

Talents 

Inese 

Sniedze 

Laimiņa Elīna 
Izdegšanas sindroms farmācijas speciālistu 

darbā. 
2021 

Ligita 

Kukule 

Andrejs 

Kanapuhin

s 

Leisāne Jūlija 
Aptiekas klientu apkalpošanai veltītā laika 

hronometrēšana aptiekās. 
2021 

Tālis 

Talents 

Inese 

Sniedze 

Oļhovska Jugita 
Magnija preparātu racionāla 

farmakoterapija. 
2021 

Alīna 

Kriviņa 

Antra 

Ziemele 

Pilecka Dita 
Hiperholesterīnemijas pacientu 

farmaceitiskā aprūpe. 
2021 

Velga 

Gūtmane 

Ligita 

Kukule 

Sardiko Egita 
Homeopātisko preparātu izvēles iemesli 

farmaceitu un farmaceita asistentu vidū. 
2021 

Ieva 

Berkmane 
Inta Miķele 

Skripka Anna Čaga un tās preparāti farmaceitiskajā aprūpē. 2021 
Velga 

Gūtmane 

Kārlis 

Mačāns 

Stafecka Egija 
Gastroenteroloģijā izmantojamās Latvijā 

sastopamās saknes drogas. 
2021 

Ligita 

Kukule 

Ruta 

Kidika 
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Štikova Liene 
Dzīves kvalitātes pašnovērtējums pacientiem 

ar osteoartrītu. 
2021 

Alīna 

Kriviņa 

Inese 

Sniedze 

Tatanova Evelīna 
Pieaugušo pacientu paradumi lietojot 

hipnotiskos līdzekļus. 
2021 

Alīna 

Kriviņa 

Antra 

Ziemele 

Afanasjeva Alīna 
Farmaceitiskā aprūpe pārtikas izraisīto 

alerģiju pacientiem. 
2021 

Ligita 

Kukule 

Ruta 

Kidika 

Ābeltiņa Gunta 
Parastais pelašķis tautas medicīnā un tā 

pielietojums farmacietiskajā aprūpē. 
2021 

Ineta 

Robiņa 

Velga 

Bunne 

Bērziņa Kitija  
Sarežģijumi recepšu medikamentu 

izsniegšanā atvērta tipa aptiekās. 
2021 

Ruta 

Kidika 

Kārlis 

Mačāns 

Ciša Elīna 

Pacienta dzīves kvalitātes pašnovērtējuma 

izmaiņas pēc ķīmijterapijas izraisītās 

alopēcijas. 

2021 
Alīna 

Kriviņa 

Inese 

Sniedze 

Dika Poļina 
Aptiekā pieejamās hialuronskābi saturošās 

kosmētikas lietošanas tendences. 
2021 

Alīna 

Kriviņa 

Kārlis 

Mačāns 

Elbrete Liene 
Farmācijas speciālistu informētība par zāļu 

individuālo kompensācijas kārtību aptiekā. 
2021 

Alīna 

Kriviņa 

Andrejs 

Kanapuhin

s 

Krūmiņa Linda 
Farmaceitiskā aprūpe aptiekas klientiem pie 

noguruma. 
2021 

Ligita 

Kukule 

Antra 

Ziemele 

Kūkoja Baiba 
Ārstniecības kumelīte tautas medicīnā un 

farmaceitiskajā aprūpē. 
2021 

Velga 

Gūtmane 
Inta Miķele 

Nikolajeva Ina  
Varfarīna lietošanas riski pacientiem ar 

kardiovaskulārām slimībām. 
2021 

Alīna 

Kriviņa 

Ligita 

Kukule 

Teberniece 

Simona 

Farmacetiskā aprūpe aptiekas klientiem ar 

gastroezofagiālā atviļņa slimību (GEAS). 
2021 

Ligita 

Kukule 

Inese 

Indrāne 

Timofejeva 

Žanna 

Ibuprofēnu saturošo medikamentu lietošanas 

paradumi aptiekas klientu vidū. 
2021 

Ligita 

Kukule 

Ruta 

Kidika 

Ūpe Sintija 
Farmācijas speciālistu informētība par pēdu 

keratozes ārstēšanu. 
2021 

Ligita 

Kukule 

Inese 

Indrāne 

Vērniece Gunita 
Farmācijas speciālistu informētība par ērču 

izraisīto slimību profilaksi. 
2021 

Ligita 

Kukule 

Velga 

Bunne 

Vītoliņa Krista  
Alkohola ietekme uz antibakteriālajiem 

preparātiem. 
2021 

Anda 

Lapiņa 

Alīna 

Kriviņa 
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Studiju programma Ārstniecība  (41721)  ar ārsta palīga  kvalifikāciju 

III kursa absolventu kvalifikācijas darba temati, darba vadītāji un recenzenti 

2020./2021.st.g. 
Tabula Nr.7.  

Vārds, uzvārds Kvalifikācijas darba temats Gads  
Darba 

vadītājs 
Recenzents  

Arušanova Anna  
Veģetārisms, tā ietekme uz cilvēka 

aktivitāti un veselību 
2021 

Velga 

Bunne 
Inta Miķele 

Baltmane Kristiāna  
Izsaukuma motīva „elpošanas problēmas“ 

diferenciāldiagnoze NMP etapā 
2021 

Anastasija 

Belinceva 

Gaļina 

Lipska 

Bestuževa 

Anastasija 

Pacients ar anafilaktisko reakciju 

pirmsslimnīcas etapā.  
2021 

Anastasija 

Belinceva 
Aija Tipāne 

Borisovs 

Vladislavs  

Psihoemocionālie traucējumi geriatriskiem 

pacientiem pēc gūžas kakliņa lūzuma 

slimnīcas etapā 

2021 

Jānis 

Šneiders-

Pavlovskis 

Velga 

Bunne 

Brants Ingmars 

Aksels  

Neatliekamā medicīniskā palīdzība 

pirmsslimnīcas etapā pacientiem ar akūtu 

koronāru sindromu un ST elevācijām 

2021 
Jānis 

Kolbergs 
Inta Miķele 

Briņeca Beāte  

Triāžas pamatprincipu pielietošana 

Neatliekamās medicīnas palīdzības 

uzņemšanas klīnikā 

2021 
Anastasija 

Belinceva 

Jānis 

Kolbergs 

Čekstere Elizabete 

Marija  

Medicīniskās palīdzības sniegšana bērniem 

ar iedzimtajām sirdskaitēm. 
2021 

Aleksandrs 

Vasiļonoks 

Santa 

Miķele 

Donaseviča Ieva  
Ārstnieciskā aprūpe bērniem ar autiskā 

spektra traucējumiem. 
2021 

Aleksandrs 

Vasiļonoks 

Tamāra 

Kļaveniece 

Dubure Elvita  

Leivalde Agate 

Stress, izdegšanas sindroms pirms un 

Covid-19 laikā, tā ietekme uz medicīnas 

darbiniekiem. 

2021 

Ineta 

Robiņa 

Santa 

Miķele 

Ivančika Iveta  
Vecāku attieksme pret cilvēka papilomas 

vīrusa vakcināciju Latvijā 
2021 

Alise 

Vigule 

Aleksandrs 

Vasiļonoks 

Korčagins Iļja  

Neatliekamās medicīniskās palīdzības 

darbinieku pieredze, sniedzot prehospitālu 

palīdzību pie preeklampsijas un 

eklampsijas. 

2021 
Sigita 

Bukolovska 

Gaļina 

Lipska 

Kuļkova 

Anastasija 

Primārās arteriālās hipertenzijas ārstēšanas 

vadlīniju efektivitāte 
2021 

Velga 

Bunne 

Gaļina 

Lipska 

Liepiņa Ieva  
Dzemdības pirmsslimnīcas etapā Latvijā 

2018.-2020.gadā 
2021 

Alise 

Vigule 

Inese 

Indrāne 

Losāns Valentīns  
HIV un AIDS pacientu veselības aprūpe 

ģimenes ārstu praksē 
2021 

Inese 

Indrāne 

Tamāra 

Kļaveniece 
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Malinovska Marta  Akūta pankreatīta diagnostika NMP etapā 2021 
Anastasija 

Belinceva 
Inta Miķele 

Miltiņa Beāte  

Ārsta palīgu stress un darba motivācija 

strādājot Neatliekamās medicīniskās 

palīdzības dienestā Zemgales reģionā 

2021 
Aleksandrs 

Vasiļonoks 

Ineta 

Robiņa 

Nāgele Elvīra  
Bērnu vakcinācija vecāku un ģimenes ārstu 

skatījumā Latvijā. 
2021 

Ineta 

Robiņa 

Maira 

Vīksna 

Pakalne Dagnija  
Bērnu traumatisms laika posmā no 2018. 

līdz 2019. gadam Latvijā. 
2021 

Jānis 

Kolbergs 

Maira 

Vīksna 

Popoviča Oksana   
Kanisterapija kā atbalsta terapija bērniem 

ar autiskā spektra traucējumiem 
2021 

Aleksandrs 

Vasiļonoks 

Ineta 

Robiņa 

Riekstiņa Madara 

Biežākie pārvešanu iemesli starp 

ārstniecību iestādēm NMP etapā 2019-2020 

gadā. 

2021 
Raita 

Krišjāne 
Inta Miķele 

Segliņa Silvija  

Neatliekamās medicīniskās palīdzības 

dienesta darbinieku darba drošības 

pilnveides iespējas 

2021 
Ineta 

Robiņa 

Santa 

Miķele 

Soldatova Santa  
Dzīves kvalitātes analīze nieru 

aizstājterapijas pacientiem 
2021 

Ritvars 

Ziedonis 

Velga 

Bunne 

Tarasova Irina  

Neatliekamā medicīniskā palīdzība 

pirmsslimnīcas etapā pacientiem ar akūtiem 

galvas smadzeņu, asinsrites traucējumiem. 

2021 
Velga 

Bunne 

Santa 

Miķele 

Varfolomejeva 

Inna  

Hipotermisko gadījumu analīze 

pirmsslimnīcas etapā 
2021 

Velga 

Bunne 
Aija Tipāne 

Vasiļjeva Tatjana  
Atkarību izraisošo vielu lietošanas 

paradumi jauniešu vidū 
2021 

Inese 

Indrāne 

Tamāra 

Kļaveniece 

Vītoliņa Beāte 
Medikamentozā terapija bērniem pie 

febrilajiem krampjiem 
2021 

Aleksandrs 

Vasiļonoks 

Inese 

Indrāne 

Avsjaņiks 

Vjačeslavs  

Voitenkova Anna 

Augstas enerģijas traumas biomehānismi 

un tipiski ķermeņa ievainojumi 
2021 

Ruslans 

Kovaļenko 

Santa 

Miķele 
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Studiju programma Ārstniecība  (41721)  ar vecmātes  kvalifikāciju 

III kursa absolventu kvalifikācijas darba temati, darba vadītāji un recenzenti 

2020./2021.st.g. 
Tabula Nr.8.  

Vārds, uzvārds Kvalifikācijas darba temats Gads  
Darba 

vadītājs 
Recenzents  

Ankipova Guna  
Grūtnieču un vecmāšu viedokļi par 

dzemdību plānu 
2021 

Larisa 

Tomkoviča 

Vija 

Bathena-

Krastiņa 

Briede Sabīne  
Urīna nesaturēšana sievietēm pēc 

dzemdībām 
2021 

Valentīna 

Beļavska 

Larisa 

Tomkoviča 

Čudova Elīna  
Aprūpes standarti vecmātes praksē 

Latvijas dzemdību palīdzības stacionāros 
2021 

Vija 

Bathena-

Krastiņa 

Inta Miķele 

Dubinova 

Margarita  
Miega traucējumi grūtniecības laikā 2021 

Larisa 

Tomkoviča 

Santa 

Miķele 

Gemega 

Aleksandra 

Medvedeva 

Anastasija  

Psiholoģiskie aspekti grūtniecības, 

dzemdību un pēcdzemdību periodā 
2021 

Laila 

Laganovska 

Sigita 

Bukolovska 

Gulbe Patrīcija  
Reproduktīvā vecuma nedzemdējušu 

sieviešu kontracepcijas izvēle 
2021 

Valentīna 

Beļavska 

Larisa 

Tomkoviča 

Liepiņa Līva  
Vecmātes vadīts grūtnieces aprūpes 

modelis Latvijā 
2021 

Valentīna 

Beļavska 

Sigita 

Bukolovska 

Mauriņa Kristiāna  
Sievietes seksuālā aktivitāte grūtniecības 

laikā 
2021 

Ineta 

Robiņa 

Tamāra 

Kļaveniece 

Medne Līva  Pēcaborta sindroms. 2021 
Sigita 

Bukolovska 

Laila 

Laganovska 

Miķelsone Viļevko 

Karīna Signe  

Dzemdību indukcija. Metodes, iemesli un 

komplikācijas. 
2021 

Larisa 

Tomkoviča 

Valentīna 

Beļavska 

Paulauskaite 

Ksenija 

Verbickiene 

Marina  

Dzemdību sarežģījumi pie makrosomijas. 2021 
Larisa 

Tomkoviča 

Valentīna 

Beļavska 

Rozena Anete 
Sieviešu informētība un paradumi par 

krūšu pašizmeklēšanu. 
2021 

Sigita 

Bukolovska 

Santa 

Miķele 

Strupka Vaira  

Sieviešu emocionālais stāvoklis dzemdību 

un pēcdzemdību periodā, akūtas 

ķeizargrieziena operācijas gadījumā. 

2021 
Sigita 

Bukolovska 

Laila 

Laganovska 



45 
 

Vītuma Linda 

Ārstniecības augu izmantošana sieviešu 

veselības aprūpē grūtniecības, dzemdību 

un pēcdzemdību periodā.Uz 

pierādījumiem balstītas prakses. 

2021 Inga Sīle 

Vija 

Bathena-

Krastiņa 
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Studiju programma Māszinības  (41723)  ar māsas  kvalifikāciju 

III kursa absolventu kvalifikācijas darba temati, zinātniskie vadītāji un recenzenti 

2020./2021.st.g. 
Tabula Nr.9.  

Vārds, uzvārds Kvalifikācijas darba temats Gads  
Darba 

vadītājs 
Recenzents  

Bakuleva Mariia 

Gžibovska Olga 

Darina 

Māsas darba vides riska faktori ķirurģijas 

nodaļā darbā ar COVID-19 pacientiem 
2021 Inga Priede 

Daiga 

Bērtiņa 

Fjodorova Irīna Covid-19 vakcīnu blakusparādības Latvijā 2021 Elita Apine 
Maira 

Vīksna 

Panasenko 

Jekaterina 
Hipotireozes pacientu aprūpes īpatnības 2021 

Daiga 

Bērtiņa 

Lidija 

Losa 

Platonova Alīna 
Rīgas iedzīvotāju līdzestība D vitamīna 

deficīta profilaksē 
2021 

Daiga 

Bērtiņa 

Elita 

Apine 

Teļičenko Anna   
Laima slimības pacientu aprūpē novērotās 

komplikācijas 
2021 

Inese 

Indrāne 

Ineta 

Robiņa 

Vilka Laura Apdegumu aprūpe agrīna vecuma bērniem 2021 Elita Apine 
Inta 

Miķele 

Bērziņa Līga Herpes vīrusa izplatība un profilakse 2021 
Velga 

Bunne 

Tamāra 

Kļaveniece 

Bizika Anna 
Pusaudžu anoreksijas pacientu aprūpes 

īpatnības 
2021 

Inese 

Indrāne 

Elita 

Apine 

Budjuka Silvija 
Izgulējumu profilakse insulta pacientiem 

mājas aprūpē 
2021 

Ineta 

Robiņa 

Lidija 

Losa 

Dzene Liene   
Resnās zarnas vēža skrīninga programmas 

izpilde ģimenes ārsta praksē 
2021 

Anna 

Angena 

Ineta 

Robiņa 

Fjodorova Iveta Šizofrēnijas pacientu aprūpe 2021 
Inese 

Indrāne 

Iveta 

Danovska 

Lejniece Anrita 
Roku higiēniskā apstrāde pirmsskolas 

izglītības iestādē 
2021 

Anna 

Angena 

Gaļina 

Lipska 

Atrahimoviča 

Gundega 

Izdegšanas sindroms internās aprūpes 

māsām COVID-19 pandēmijas laikā 
2021 

Inese 

Indrāne 

Anete 

Kurklete 

Ozola Ieva 
Perifēro artēriju slimību pacientu un 

izglītošana 
2021 

Tamāra 

Kļaveniece 

Inta 

Miķele 

Strazdiņa Līga Sāls terapijas ietekme uz bērna veselību 2021 Elita Apine 
Daiga 

Bērtiņa 

Fjodorova 

Ludmila 

Pacientu aprūpe pēc miokarda infarkta 

stacionārā periodā 
2021 

Anete 

Kurklete 

Inese 

Indrāne 
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Batkovska 

Oksana  

Pacientu aprūpe pēc apakšējās ekstremitātes 

amputācijas 
2021 Inga Priede 

Lidija 

Losa 

Beybutova 

Ramina 

Sieviešu informētība par dzelzs deficīta 

anēmijas ietekmējošiem faktoriem 
2021 

Inese 

Indrāne 

Maira 

Vīksna 

Dasmane Zane  
Pacientu aprūpe intoksikācijas psihožu 

gadījumos 
2021 

Iveta 

Danovska 

Ineta 

Robiņa 

Magone Alīna 

Turdibajeva 

Violeta 

Covid-19 pacientu aprūpes problēmas 2021 
Daiga 

Bērtiņa 

Inga 

Priede 

Ivanova Sņežana 
Hroniskas sirds mazspējas riska faktoru 

profilakse stacionārā 
2021 Lidija Losa 

Anete 

Kurklete 

Vaščenko Anna 
Sausās acs sindroma simtomu izplatība 

studentiem 
2021 

Maira 

Vīksna 

Inta 

Miķele 

Zīle Santa 
Individuālo aizsardzības līdzekļu 

piemērošana darbā ar Covid-19 pacientiem 
2021 

Ineta 

Robiņa 

Inga 

Priede 

Beitāne Ligita  
Internās aprūpes māsu biežākie noguruma 

iemesli 
2021 

Maira 

Vīksna 

Inese 

Indrāne 

Bite Evelīna Eva 
Demences pacientu aprūpe un 

komunikācijas īpatnības 
2021 Elita Apine 

Iveta 

Danovska 

Borisova Agnese 
Vecāku līdzdalība liekā svara problēmas 

risināšanā pamatskolas vecuma bērniem 
2021 Elita Apine 

Tamāra 

Kļaveniece 

Dulverka Māra  
Reimatoīdā artrīta pacientu aprūpe 

bioloģisko medikamentu terapijas laikā 
2021 

Anete 

Kurklete 

Maira 

Vīksna 

Fedjunova 

Marina 
Geriatrisku pacientu aprūpe stacionārā 2021 

Anete 

Kurklete 

Inga 

Priede 

Jermacāne Anete 
Māsas motivācija darbam Invazīvās 

kardioloģijas laboratorijā 
2021 

Gaļina 

Lipska 

Tamāra 

Kļaveniece 

Leškeviča Iveta 
Pacientu ar dzelzs deficītu medikamentozā 

aprūpe 
2021 

Maira 

Vīksna 

Inese 

Indrāne 

Rozentāle 

Kristiāna 

Iedzīvotāju paradumi D vitamīna lietošanā 

un efektivitātes monitorēšana 
2021 

Maira 

Vīksna 

Gaļina 

Lipska 

Lindenblate Paula 
Medicīnas studentu apmierinātība ar studiju 

vidi 
2021 Inta Miķele 

Maira 

Vīksna 

Pluce Laila 
Trombocītu masas pielietošana pacientu 

aprūpē ar osteoartrītu 
2021 

Daiga 

Bērtiņa 

Anete 

Kurklete 
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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. Pētniecības darbu tēmas par profilaksi izlasāmi šī pārskata 24. lpp.  

 

Rezultāti 

 

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

Latvijas reģionus, 2021. 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 2021. gadā docētāju vadībā veica vairākus pētījumus par profilakses jautājumiem;  

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 (2021. gadā zoom sanāksmēs), 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 
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komunikācijā. Nozīmīgākie  2021. gada pasākumi, kurus organizējusi vai to sagatavošanā aktīvi 

iesaistījusies studentu pašpārvalde: 

 

Tabula Nr.10. “2021. gada pasākumi, kurus organizējusi vai rīkošanā iesaistījusies studentu pašpārvalde” 

 

26.03.2021.  Virtuālā Informācijas diena koledžā. 

12.04.-16.04.2021. 
Studentu tikšanās ar izglītības programmu “Zobu tehniķis”, “Zobārsta 

asistents”, “Māsas palīgs” akreditācijas komisiju. 

01.09.2021. 
Svinīgais pasākums “Jauno mācību gadu uzsākot” koledžas studentiem un 

audzēkņiem. 

06.10.2021. 
Karjeras izglītības pasākums I kursu studentiem “Tikšanās ar zvaigzni” – 

tikšanās ar nozaru profesionālo asociāciju pārstāvjiem. 

01.10.2021. Skolotāju dienai veltīts pasākums. 

20.12.2021.  Studentu Ziemassvētku pasākums (online). 

2021.g. I, II sem.  LKA Studentu padomes sanāksmes (piedalās Līga Balode IID kurss) 

2021.g. Dalība koledžas vokālajā ansamblī “Sirdstoņi” A,Auzāna vadībā 
2021.g. sept.-okt. Iesaiste VADC kampaņā “Asins draudzība”  

2021.gadā 
Studentu un absolventu dalība LU R1MK un citu koledžu un augstskolu,  

t.sk. Utenas koledžas (Lietuva) zinātniskajās konferencēs 

 

 

 
Pirmo kursu studenti pasākumā “Jauno mācību gadu uzsākot” 

foto no www.rmk1.lv 

 

 
 

05.10.2021. karjeras izglītības pasākums 1. kursiem “Tikšanās ar zvaigzni”, piedaloties nozaru profesionālo 

asociāciju vadošajiem pārstāvjiem. 
foto no www.rmk1.lv 

 

 

http://www.rmk1.lv/
http://www.rmk1.lv/
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Studenti attālināti sveic pedagogus Skolotāju dienā 
foto no www.rmk1.lv 

 

Studenti darbojas vokālajā ansamblī “Sirdstoņi” (vadītājs Atis Auzāns) un tā sastāvā 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 pirms pandēmijas un vēlāk –  

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

                                                
 

Par studentu zinātnisko darbību un dalību konferencēs lasāms šī pārskata 4.2. apakšnodaļā  

 

  

http://www.rmk1.lv/
http://www.rmk1.lv/
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4.5. Profesionālā orientācija un karjeras izglītība 

 

 Informācijas diena tiešsaistē 26.03.2021. vispārizglītojošo skolu pavasara brīvlaikā; 

 

foto no www.rmk1.lv 

 

 Karjeras izglītības pasākumi  Latvijas vispārizglītojošās skolās, pirmsskolas iestādēs, bērnu 

aprūpes iestādēs (t.sk. attālināti); 

 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. 2021. gadā augstākais konkursa koeficents bija zobārstniecības izglītības 

programmās un ārstniecībā. 

 

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  (skatīt tabulu nr. 5.  Daļa no koledžas atbalstītajiem un 

organizētajiem pedagogu un darbinieku kompetences pilnveides pasākumi, t.sk. sadarbībā ar LU), 

http://www.rmk1.lv/
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studiju virziena “Veselības aprūpe” sagatavošanā  akreditācijai, zinātnisko konferenču organizēšanā (LU 

79. 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  notiek kopīgi semināri, 

studentu pašpārvaldes sanāksmes u.c. 

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,  

- programmā Ārstniecība, st.kursā “Clinical care”  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 (lektore S.Miķele); 

-  programmā Ārstniecība, st.kursā “Basics of clinical care” lekcijas un praktiskās nodarbības (lektore 

D.Bērtiņa). 

4.7. Starptautiskā sadarbība 
 

    2021. 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. Lielākā daļa starptautisko pasākumu Covid-19 pandēmijas ierobežojumu dēļ 

notika tiešsaistē. 

 

2021. gadā LU R1MK saņēma Erasmus+ augstākās izglītības hartu 2021-2027. Šis dokuments nosaka 

vispārējo kvalitātes satvaru starptautiskās sadarbības pasākumiem, kurus veic augstākās izglītības 

iestādes “Erasmus+” programmas ietvaros. 
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foto no www.rmk1.lv 

 

 

2021. gadā turpinājās organizatoriska darbība 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. 11. tabulu LU Rīgas 1. medicīnas koledžas darbība ES 

finansētos projektos 2021. 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, 2021. gadā turpinājās 

darbs starptautiskos projektos (skat. 11. tabulu LU Rīgas 1. medicīnas koledžas darbība ES finansētos 

projektos 2021. gadā). 2021. gadā turpinājās organizatoriska sadarbība (tiešsaistē) ar JORDAN 

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

un pieredzes apmaiņas mobilitātēm (pamatojums:  Erasmus+  KA1 programmas ietvaros noslēgtais 

līgums). 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 

 Savo Vocational College, Somija 

 Jeanne Antide Vocational School, Francija 

 Pharmacon, Danish College of Pharmacy Practice 

 

 

 

 

 

http://www.rmk1.lv/
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Piemēram, 

- Pārskata gadā koledža piesaistīja ārvalstu augstskolu partnerus no  Lietuvas, Čehijas, Slovākijas, 

Bulgārijas, Polijas, Kipras dalībai starptautiskajā zinātniskajā konferencē 16.12.2021. “THEORY AND 

PRACTICE IN HEALTH CARE”, kurā tika  prezentētas vairāk kā 40 veselības aprūpē aktuālas tēmas.  

- 20.-21.10.2021.  Piedalījāmies  Erasmus+   augstākās izglītības starptautiskās dimensijas Baltijas 

informatīvajās dienās 2021 Tallinā , ko organizēja Erasmus+ Nacionālā aģentūra Lietuvā (koledžu 

pārstāv lektors, Farmaceita asistenta studiju programmas vadītājs K.Mačāns).   

- 12.05.2021. Utenas koledžas konferencē “A country that is good to live in”  ar zinātnisko pētījumu 

prezentācijām  uzstājās koledžas absolventes Jūlija Semjonova un  Jekaterina Jakobsone. 

-21.,24.05.; 07.06. 2021. Kauņas koledžas lektores Giedras Grigonienes tiešsaistes vieslekcija 

“Publiskā uzstāšanās” studējošajiem, pedagogiem, darbiniekiem. 

- 07.12.2021.Kauņas koledžas lektores Rasas Tamulienes (Rasa Tamuliene) vieslekcija “Motivational 

interviewing with the patients: how and why?” un Daivas Maciulienes (Daiva Maciuliene) vieslekcija 

“Interdisciplinary integration in the study programs of the oral care study fields needs” tiešsaistē. 

 

 

2021.g. septembrī  koledžas lektore, Veselības aprūpes katedras vadītāja Maira Vīksna un vieslektore, 

Administratīvās nodaļas vadītāja Agija Pāža Erasmus+ mobilitātes ietvaros piedalījās starptautiskajā nedēļā 

“Workation” Klaipēdas Valsts koledžā. 
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 2021. gadā: 
Tabula Nr. 11. 

 

Nr.p               Projekts Rezultāts 

1. 

 

ESF projekts 8.5.2.0/16I/001 

„Nozaru kvalifikācijas sistēmas 

pilnveide profesionālās izglītības 

attīstībai un kvalitātes 

nodrošināšanai“  

 

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.  

1.2. 

 

ESF projekts 8.5.2.0/16I/001  

Darbs pie kvalifikācijas eksāmenu 

satura izstrādes izglītības 

programmā „Aprūpētājs“ 

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“ 2021. g.noslēdzies 

darbs   projektā Profesionālās 

izglītības iestādes attīstības un 

investīciju stratēģijas izstrāde 

2021.-2027. gadam 

Projekta mērķis: 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“ 

2021. gadā tika izpildītas projekta līguma saistības 

(līdz Covid-19 ierobežojumiem), īstenojot 3 

personāla pieredzes mobilitātes.   

4. 

 

ERASMUS+ programmas KA2 

skolu apmaiņas partnerību projekts  

2021. 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 

of the North” projekts (dalībvalstis: 

Dānija, Igaunija, Somija, Islande, 

Latvija, Lietuva, Norvēģija, 

Zviedrija, Faroe salas, Grenlande, 

Ālandu salas). 

 

Koledžas vecmātes specialitātes pedagogu un 

studentu iesaiste  projektā notiek jau vairākus 

gadus. 2021. gadā 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. 
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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). 

2021. gadā projekts ir procesā un turpināsies pēc 

Covid 19 ierobežojumu atcelšanas. Tajā plānotas 

savstarpējas studentu prakses mobilitātes un 

pedagogu pieredzes apmaiņa veselības aprūpē. 

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

  pilnveide profesionālās izglītības 

  attīstība” 
 

Noslēdzās 2021. 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 2021. 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. Tiek 

attīstīta Moodle studiju vide. 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. 

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, t.sk. studiju 

vidē Moodle. 

 

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. 
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2021. gadā bibliotēka komunikāciju ar klientiem organizēja atbilstoši Covid-19 ierobežojumus 

reglamentējošiem noteikumiem.  

Bibliotēkas darbība:  

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. 2021. gadā 

bibliotēka noorganizēja vienu ceļojošo izstādi - “Rīgas leģendas” sadarbībā ar Rīgas vēstures un 

kuģniecības muzeju. 

8)  strādā ar attālinātajiem pakalpojumiem, 2021. 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 

resursos, veic diferencētu informatīvo apkalpošanu pēc tematiskajiem pieprasījumiem. 

Neskatoties  uz apmeklējuma un izsnieguma rādītāju kritumu, 2021. gadā, tāpat kā iepriekšējā 

atskaites 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.  
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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, 

 Rīgas vēstures un kuģniecības 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 2021. gadā 

 Aktīvo lietotāju kopskaits 2021.gadā: 642 

 Izsniegumu kopskaits: 22470 

 Bibliotēkas krājums:  

 Jaunieguvumu kopskaits: 222 

 Dokumentu kopskaits krājumā: 7976, no tiem  873 grāmatas, t.sk. 92 jaunieguvumi, t.sk. 

84 mācību grāmatas. 

 

 Koledžas bibliotēkā notiek automatizētā literatūras izsniegšana/saņemšana, kas  uzlabojusi 

bibliotēkas sniegto pakalpojumu kvalitāti;  ir iespēja operatīvi iegūt klientu plūsmas un citus 

statistikas rādītājus, kurus nodrošina bibliotēku informācijas sistēmas Alise programma.  
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Bibliotēkā ir pieejama lasītava ar 14 darba vietām; kopā bibliotēkā ir 17 darba vietas , t.sk. 6 

datorizētas. 2021. gadam raksturīga tendence bija  pārsvarā digitālā formā sniegtas uzziņas (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 140 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). 2021. gadā 

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

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

Bibliotēkā ir interesentiem (pedagogiem un studentiem) sagatavota mācību kursa programma   

jaunu digitālo prasmju apgūšanai ar mērķi uzlabot e-resursu lietošanas prasmes un popularizēt  e-

grāmatu lasīšanu.  

 

2021. g. novembrī – decembrī koledžā tika eksponēta ceļojošā izstāde “Rīgas leģendas”  

(Izstādi sagatavoja: Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs)  
foto no www.rmk1.lv 

 

  

http://www.rmk1.lv/
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6. PROFESIONĀLIE UN SOCIĀLIE PARTNERI 
 

Galvenie sadarbības partneri 2021.gadā: 

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

medicīnas koledža 

 Izglītības un zinātnes ministrija 

 Veselības ministrija 

 Akadēmiskās informācijas centrs/ Augstākās izglītības kvalitātes aģentūra 

 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), 2021. gadā  - online sanāksmēs.  Koledžai gatavojoties studiju virziena 

“Veselības aprūpe” akreditācijai, cieša sadarbība notika ar Augstākās izglītības kvalitātes aģentūru. 

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

organizācijas, satura un kvalitātes jautājumos. Latvijas Farmaceitu biedrības prezidente Dace Ķikute 

16.12.2021. koledžas organizētajā starptautiskajā zinātniskajā konferencē  “THEORY AND PRACTICE 

IN HEALTH CARE” uzstājās  ar referātu “The role of the pharmacist assistant on the Latvian labour 
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market”. Koledžas pārstāvji piedalījās LFB un RSU SK medicīnas koledžas vadītajā darba grupā jauna 

Farmaceita asistenta profesijas standarta izstrādē. Ar Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas 2. slimnīca” koledžai 

attīstās sadarbība ārsta palīgu prakses organizēšanā, tālākizglītības programmu īstenošanā. Jau iepriekš 

pieminētajā koledžas 16.12.2021. zinātniskajā konferencē ar inovatīvu pieredzi starptautisko auditoriju 

iepazīstināja Rīgas 2. slimnīcas valdes priekšsēdētājs Sandris Petronis, referāta tēma “From 

computerized surgery to bioceramics. New technologies in traumatology and orthopedics”.   

2021. gadā koledžā sadarbībā ar Rīgas vēstures un kuģniecības muzeju bija izstādīta ekspozīcija 

“Rīgas leģendas”.   

 

Prakses vietas 2021. gadā: 

Nodrošinot studentu un audzēkņu kvalitatīvu apmācību desmit izglītības programmās, LU Rīgas 

1.medicīnas koledža 2021. 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” 
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 SIA “Latvijas Aptieka” 

 SIA “Jelgavas aptieka” 

 SIA “A Aptiekas” u.c. 

 Ģimenes ārstu prakses 

 

2021. gadā aktualizēti vairāki prakses sadarbības līgumi ar 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 70%  akadēmiskā (vēlētā) personāla. 



7. STUDIJAS UN STUDĒJOŠIE. ABSOLVENTI 

 

2020./2021. un 2021./2022.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. 12. 

Nr.p.k. Studiju programma 2017.g. 2018.g. 2019.g. 2020.g. 2021.g. 

1. Ārstniecība (41721) ar ārsta palīga kvalifikāciju 63 65 74 218 226 

2. Ārstniecība (41721)ar vecmātes kvalifikāciju 37 33 35 63 51 

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

4. Farmācija (41725) ar farmaceita asistenta kvalifikāciju 78 64 68 67 63 

KOPĀ: 324 273 350 493 340 

*Studiju programmā Māszinības 2021.gadā nenotiek uzņemšana saskaņā ar Māsu izglītības reformu. 

 

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. 13. 

Studiju programma 2017.g. 2018.g. 2019.g. 2020.g. 2021.g. 

Ārstniecība (41721) ar ārsta palīga kvalifikāciju 45 44 37 98 83 

Ārstniecība (41721) 

ar vecmātes kvalifikāciju 
26 22 28 34 32 

Māszinības (41723) ar māsas kvalifikāciju 124 82 121 29 ----* 

Farmācija (41725) ar  

farmaceita asistenta kvalifikāciju 
53 47 46 32 38 

KOPĀ: 248 195 232 193 153 

 

 

Imatrikulēto studentu skaits (par juridisko vai fizisko personu finanšu līdzekļiem) 
                  Tabula Nr. 14. 

Studiju programma 2017.g. 2018.g. 2019.g. 2020.g. 2021.g. 

Ārstniecība (41721) ar ārsta palīga kvalifikāciju    4 37 

Ārstniecība (41721) ar vecmātes kvalifikāciju       

Māszinības (41723) ar māsas kvalifikāciju    5 ----* 

Farmācija (41725) ar farmaceita asistenta 

kvalifikāciju  
106 69 61 20 18 

KOPĀ: 106 69 61 29 55 

*Studiju programmā Māszinības 2021.gadā nenotiek uzņemšana saistībā ar Māsu izglītības reformu. 
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Attēls Nr.3 

Imatrikulēto studējošo dinamika 2017.-2021. (par valsts budžeta finansētiem līdzekļiem) 
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               Attēls Nr.4 

 

Imatrikulēto studējošo sadalījums pēc dzīvesvietas 2017.g.-2021.g. 
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Attēls Nr.5 

Imatrikulēto studējošo sadalījums pēc vecuma (uz 01.10.2021.) 

 

Attēls Nr.6 

Studējošo sadalījums pēc vecuma  (uz 01.10.2021.) 
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Attēls Nr.7 

Studējošo sadalījums pa studiju programmām (uz 01.10.2021.) 
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 Attēls Nr.8 

 

Valsts noslēguma pārbaudījumos saņemto vērtējumu sadalījums 2021.gads 
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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 2021.gadā 

Studējošo skaits uz 31.12.2021. – 485  (tai skaitā  79 studējošie, kuri studē par juridisko vai fizisko personu finanšu līdzekļiem). 

Eksmatrikulēto skaits – 89  (tai skaitā 22 studējošie, kuri studē par juridisko vai fizisko personu finanšu līdzekļiem). 

Eksmatrikulācijas iemesli:  

 15 – nav izpildītas studiju programmas prasības          

 28 - ģimenes apstākļu dēļ (sociāli iemesli) 

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

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

 

Absolventu skaits un nodarbinātība 

Tabula Nr.15. “Absolventu skaits” 

Nr. 

p.k. 

Studiju programma 
2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 

1. Ārstniecība (41721) ar ārsta palīga kvalifikāciju 29 27 19 23 30 

2. Ārstniecība (41721) ar vecmātes kvalifikāciju 18 22 14 14 17 

3. Māszinības (41723) ar māsas kvalifikāciju 29 30 34 76 35 

4. Farmācija (41725) ar farmaceita asistenta kvalifikāciju 35* 100* 118* 81* 75* 

KOPĀ: 111* 179* 185* 194* 155* 

 
*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. 

*2021.gadā par juridisko vai fizisko personu finanšu līdzekļiem studiju programmu Farmācija (41725) ar farmaceita asistenta  kvalifikāciju absolvēja 42 studējošie. 
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Izlaidums farmaceita asistentiem, ievērojot spēkā esošos epidemioloģiskos noteikumus. 

foto no www.rmk1.lv 

 

 

  

http://www.rmk1.lv/
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Informācija par absolventu nodarbinātību (uz 01.08.2021.) 
 

                                                        Tabula Nr.16.“Studiju programma Ārstniecība (41721) ar ārsta palīga kvalifikāciju” 

 

 2018. (27) 2019. (19) 2020. (23) 2021. (30) 

Strādā NMPD 15 17 18 25 

Strādā ambulatorajā dienestā, 

traumpunktā, uzņemšanas nodaļā u.c. 
8 1 4 5 

Strādā medicīnā 1  1  

Turpina studijas augstāka līmeņa 

programmā  
2 1  

 

Bērna kopšanas atvaļinājumā 1    

Ārzemēs      

Nav informācijas     

Cita joma     

 
 

                                                       Tabula Nr.17. “Studiju programma Ārstniecība (41721) ar vecmātes  kvalifikāciju” 

 

 2018. (22) 2019. (14) 2020. (14) 2021. (17) 

Strādā specialitātē 11 8 8 9 

Strādā medicīnā 5 2 2 2 

Turpina studijas augstāka līmeņa 

programmā 
2 2 2 3 

Bērna kopšanas atvaļinājumā 3 1 1 2 

Atrodas ārzemēs 1 1   

Nav informācijas     

Cita joma   1 1 
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                                        Tabula Nr.18. “Studiju programma Māszinības (41723) ar māsas kvalifikāciju” 

 

 2018. (30) 2019. (34) 2020. (76) 2021. (35) 

Strādā specialitātē 18 21 55 28 

Strādā medicīnā 3 7 6 2 

Turpina studijas augstāka līmeņa 

programmā 
5 2 7 2 

Bērna kopšanas atvaļinājumā 1 2 3 1 

Atrodas ārzemēs 2  1  

Cita joma 1 2 4 2 

Nav informācijas     

 

 

                                           Tabula Nr.19. “Studiju programma Farmācija (41725) ar farmaceita asistenta kvalifikāciju” 

 2018. (100) 2019. (118) 2020. (81) 2021. (75) 

Strādā specialitātē 79 92 66 61 

Turpina studijas augstāka līmeņa 

programmā,  savieno ar darbu 
17 

18 
12 

9 

Bērna kopšanas atvaļinājumā 3 4 2 3 

Atrodas ārzemēs     

Nav informācijas     

Cita joma 1 4 1 2 
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8. PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA. IZGLĪTOJAMIE. 

ABSOLVENTI. 
 

Izglītojamo kustība 01.01.2021.- 01.01.2022. 

 

Par valsts budžeta līdzekļiem 

 
 Izglītojamo skaits uz 01.01.2021. – 335 

 Uzņemto izglītojamo skaits 1. kursā – 292 

 Absolventu skaits – 231 

 Atskaitīto izglītojamo skaits (kopā) – 71 

 t.sk. 

Veselības dēļ 0 

Nevar mācības savienot ar darbu 0 

Par izglītības iestādes neapmeklēšanu 20 

Dzīves vietas maiņas dēļ 0 

Ģimenes un sociālo apstākļu dēļ 0 

Personīgu iemeslu dēļ 0 

Kļūdījies profesijas izvēlē 0 

Citi iemesli 51 

 

Izglītojamo skaits uz 01.01.2022. – 332 

 

Par personīgajiem līdzekļiem 
 

 Izglītojamo skaits uz 01.01.2021. – 10 

 Uzņemto izglītojamo skaits 1. kursā – 30 

 Atskaitīto izglītojamo skaits (kopā) – 11 

 t.sk. 

Veselības dēļ 0 

Nevar mācības savienot ar darbu 0 

Par izglītības iestādes neapmeklēšanu 2 

Dzīves vietas maiņas dēļ 0 

Ģimenes un sociālo apstākļu dēļ 0 

Personīgu iemeslu dēļ 0 

Kļūdījies profesijas izvēlē 0 

Citi iemesli 9 

 

Izglītojamo skaits uz 01.01.2022. – 29 
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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 

 

  

Zobārstniecīb
a ar zobu
tehniķa

kvalifikāciju

Zobārstniecīb
a ar

zobārstniecīb
as māsas

kvalifikāciju

Zobārstniecīb
a ar zobārsta

asistenta
kvalifikāciju (1

gads)

Zobārstniecīb
a ar zobārsta

asistenta
kvalifikāciju (2

gadi-
modulāra

programma)

Māszinības ar
māsas palīga
kvalifikāciju

Sociālā
aprūpe ar
aprūpētāju
kvalifikāciju

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

2021./2022.m.g. 25 0 0 50 120 76
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Zobārstniecība ar zobu tehniķa
kvalifikāciju

Zobārstniecība ar zobārsta
asistenta kvalifikāciju (2 gadi-

modulāra programma)

2020./2021 m.g. 5 7

2021./2022 m.g. 6 10
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Audzēkņu kopējais skaits pa izglītības programmām uz 1. oktobri 

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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Zobārstniecība ar zobārsta
asistenta kvalifikāciju (2 gadi-

modulāra programma)

2020./2021 m.g. 5 7

2021./2022 m.g. 6 10
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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

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

2020./2021.m.g. 5 7 4 4
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2017./2018.m.g. 6 14 3 2

2018./2019.m.g. 2 6 3 3 2

2019./2020.m.g. 1 5 3 1 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

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

2020./2021. m.g. 1 4 8 2 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 

 

  

10 balles 9 balles 8 balles 7 balles 6 balles

2016/.2017.m.g. 7 27 12 6 2

2017/.2018.m.g. 11 27 7

2018./2019.m.g. 1 26 19 4

2019./2020.m.g. 1 13 5 1

2020./2021.m.g. 2 13 9 2
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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

2016/.2017.m.g. 7 27 12 6 2

2017/.2018.m.g. 11 27 7

2018./2019.m.g. 1 26 19 4

2019./2020.m.g. 1 13 5 1

2020./2021.m.g. 2 13 9 2
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Aprūpētājs
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2016./2017.m.g. 22 18 96 88 54 81 42

2017./2018.m.g. 20 25 67 106 45 85 44

2018./2019.m.g. 14 16 35 100 50 55 14

2019./2020.m.g. 21 11 22 77 25 68 20

2020./2021.m.g. 20 16 75 26 42 42
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Absolventu nodrošinājums ar darba vietām 2021. gadā 

Tabula Nr.20. 

Specialitāte Absolventu skaits Nodrošinājums ar darba 

vietām 

Zobu tehniķis 20 55% 

Zobārsta asistents 16 81% 

Māsas palīgs (pēc vidusskolas) 75 91% 

Māsas palīgs (pēc pamatskolas) 26 85% 

Aprūpētājs (pēc vidusskolas) 52 100% 

Aprūpētājs (pēc pamatskolas) 42 100% 

                       

 

Zobārsta  asistenti ar kuratori, pasniedzēju K.Stepanovu  izlaidumā 29.06.2021. 

foto no www.rmk1.lv 

http://www.rmk1.lv/
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9. PERSONĀLS 

 

Koledžas pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmu īstenošanā 

iesaistītais personāls uz 31.12.2021.: 

Pavisam kopā: akadēmiskā personāla amata likmju skaits – 38,31 

Pavisam kopā: faktiskais darbinieku skaits – 134, tai skaitā, vispārējais personāls – 34 

 

2021.gadā koledžas nodarbinātais akadēmiskais (vēlētais) personāls un viesdocētāji 

Tabula Nr. 21. 

Nr.p.k. Amats Skaits 

1.  Docents 2 

2.  Lektors 18 

3.  Vieslektors 80 

Kopā: 100 

 

Studiju virzienā iesaistītā koledžas akadēmiskā (vēlētā) personāla un viesdocētāju 

kvalifikācija atbilst ārējos normatīvajos dokumentos noteiktajām studiju programmu 

īstenošanas prasībām. 

Attēls Nr.25 

Akadēmiskais personāls (vēlētais) – 20 docētāji, t.sk.: 

 

 

 

  

Docenti
2

Lektori
18
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Akadēmiskā personāla (vēlētā) izglītība:  

Attēls Nr.26 

 

 

Profesionālās vidējās un arodizglītības programmu īstenošanā iesaistītais personāls uz 

31.12.2021.: 

Pavisam kopā: pedagoģiskā personāla amata likmju skaits – 32,19 

Pavisam kopā: faktiskais darbinieku skaits – 76, tai skaitā, vispārējais personāls – 12 

 

Pedagoģiskās personāla izglītība 

 

  

Doktora grāds
3

Maģistra grāds
18

Augstākā izglītība
54

Profesionāla izglītība,  
10
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10. FINANŠU RESURSI 
 

Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums augstākajai izglītībai 2021.gadā 

           Tabula Nr. 22. 

  

Finansiālie rādītāji 
Iepriekšējā 

gadā  

(fakt.izp.) 

Pārskata gada 

  Apstipr.likumā Fakt.izpilde 

        

1. Fin.resursi izdev.segšanai 1797213 1868160 1860226 

         

1.1. Dotācija 1488213 1573283 1573283 

         

1.2. 

Maksas pakalp. un citi pašu 

ieņēmumi 223356 244497 238947 

         

1.3. Ārvalstu finanšu palīdzība 35038 12849 10465 

         

1.4. ERASMUS un ESF projekti 49606 37531 37531 

         

1.5. Ziedojumi un dāvinājumi 1000 0 0 

         

2. Izdevumi (kopā) 1592832 1688843 1619181 

         

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 1539166 1645940 1608468 

         

2.1.1. Kārtējie izdevumi 1427835 1523259 1485787 

         

2.1.2. Procentu izdevumi       

         

2.1.3. 

Subsīdijas, dotācijas un 

soc.pabalsti 85299 122681 122681 

         

2.1.4. 

Kārtējais maks.Eiropas Kopienas 

budžētā un starp.sadarbība       

         

2.1.5. Uzturēšanas izdevumi transferti 26032     

         

2.2. Izdevumi kapitālieguldījumiem 53666 42903 10713 

         

          

 

Latvijas Universitātes Rīgas 1.medicīnas koledžas 2021.g. Budžeta izpilde ieņēmumu 

daļā bija EUR 2 869 033 
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Budžeta ieņēmumu struktūra EUR 

           Tabula Nr. 23. 

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 

2021 1573283 1008807 238947 47996   0 2869033 

 

2021.gada ieņēmumu sadalījums pēc finansēšanas avotiem EUR  

(budžets kopā 2 869 033 EUR) 

Attēls Nr.27 

 

1. - Dotācija augstākai izglītībai 1573283 

2. - Dotācija profesionālai izglītībai 1008807 

3. - Pašu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem 238947 

4. - ES struktūrfondi 47996 

5. - Ziedojumi un dāvinājumi 0 

6. - Budžets kopā 2869033 

 

1573283

1008807

238947
47996
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2021.gadā pašu ieņēmumi un ziedojumi  ir  8,33% 

           Tabula Nr. 24. 

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% 

2021 63597 19379 148839 7132 0 238947 8.33% 

 

Pašu ieņēmumi attiecībā pret dotācijām 2021. gadā 

  (dotacijas kopā  EUR 2 869 033, pašu ieņēmumi un ziedojumi EUR 238947) 

Attēls Nr.28 

 

 

 

91,67% dotācija

8,33% pašu 
ieņēmumi
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11. LU RĪGAS 1. MEDICĪNAS KOLEDŽAS 

KVALITĀTES VADĪBA 
 

Koledžā tiek uzturēta studiju kvalitātes novērtēšanas un kontroles sistēma  ar mērķi 

sekmēt koledžas attīstību, nosakot vadlīnijas un principus, pēc kuriem iespējams nodrošināt nemainīgi 

augstu koledžas darbības kvalitāti (LU Rīgas 1. medicīnas koledžas Attīstības stratēģija 2021.-

2027. gadam https://www.rmk1.lv/wp-content/uploads/2022/01/LU-R1MK-STRATEGIJA-

2021-2027-.pdf ). 

Ir izstrādāta un 2021. gadā LU R1MK padomē apstiprināta   LU R1MK Kvalitātes 

rokasgrāmata https://www.rmk1.lv/wp-content/uploads/2021/09/LU-R1MK-Kvalitates-

rokasgramata-.pdf  un LU R1MK Studiju kvalitātes rokasgrāmata https://www.rmk1.lv/wp-

content/uploads/2021/10/LU-RIGAS-1.MEDICINAS-KOLEDZAS-STUDIJU-

KVALITATES-ROKASGRAMATA.pdf  

Koledžas kvalitātes politika ir vērsta uz koledžas misijas īstenošanu, stratēģisko mērķu 

sasniegšanu un ilgtspējīgu darbību, nodrošinot ieinteresēto pušu augstu apmierinātību ar 

koledžas sniegto studiju, pētniecības un pakalpojumu kvalitāti, kā arī nodrošinot pozitīvu 

ietekmi uz tautsaimniecības attīstību https://www.rmk1.lv/wp-

content/uploads/2021/01/Kvalitates-politika.pdf 

 

 

 

Deminga cikls ir efektīva metode, kas LU R1MK tiek izmantota kvalitātes vadības sistēmā un darba 

uzlabošanā. 

 

 

 

 

 

https://www.rmk1.lv/wp-content/uploads/2022/01/LU-R1MK-STRATEGIJA-2021-2027-.pdf
https://www.rmk1.lv/wp-content/uploads/2022/01/LU-R1MK-STRATEGIJA-2021-2027-.pdf
https://www.rmk1.lv/wp-content/uploads/2021/09/LU-R1MK-Kvalitates-rokasgramata-.pdf
https://www.rmk1.lv/wp-content/uploads/2021/09/LU-R1MK-Kvalitates-rokasgramata-.pdf
https://www.rmk1.lv/wp-content/uploads/2021/10/LU-RIGAS-1.MEDICINAS-KOLEDZAS-STUDIJU-KVALITATES-ROKASGRAMATA.pdf
https://www.rmk1.lv/wp-content/uploads/2021/10/LU-RIGAS-1.MEDICINAS-KOLEDZAS-STUDIJU-KVALITATES-ROKASGRAMATA.pdf
https://www.rmk1.lv/wp-content/uploads/2021/10/LU-RIGAS-1.MEDICINAS-KOLEDZAS-STUDIJU-KVALITATES-ROKASGRAMATA.pdf
https://www.rmk1.lv/wp-content/uploads/2021/01/Kvalitates-politika.pdf
https://www.rmk1.lv/wp-content/uploads/2021/01/Kvalitates-politika.pdf
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2021. gadā valsts u.c. ārējo institūciju veiktās pārbaudes: 

Tabula Nr. 25. 

Nr.p.k. Institūcija Pārbaudes saturs Datums 

1. Valsts ugunsdzēsības un 

glābšanas dienests  

Ugunsdrošības pārbaude un civilo 

aizsardzības prasību ievērošanas kontrole 

Dienesta viesnīcā Tomsona ielā 39. 

Pārbaudes akts 22/8-3.8.1/25. 

 25.01.2021. 

 

2. Veselības inspekcija  Atzinums par LU R1MK gatavību 

darbības turpināšanai; Pārbaudes akts 

4.5.-8./2293/. 

04.02.2021. 

3. Valsts ugunsdzēsības un 

glābšanas dienests 

Ugunsdrošības pārbaude un civilo 

aizsardzības prasību ievērošanas kontrole 

LU R1MK Tomsona ielā 37. 

Pārbaudes akts 22/8-3.8.1/36. 

08.02.2021. 

4. Valsts ugunsdzēsības un 

glābšanas dienests 

Ugunsdrošības pārbaude LU R1MK 

Tomsona ielā 37. 

Pārbaudes akts 22/8-3.7.1/429. 

17.09.2021. 

5. Valsts ugunsdzēsības un 

glābšanas dienests 

Ugunsdrošības pārbaude LU R1MK 

Tomsona ielā 37. Pārbaudes akts 22/8-

3.8.1/603. 

23.09.2021. 

6. SIA “Sandra Dzerele un 

Partneris” 

Koledžas finanšu un saimnieciskā 

darbības pārskats par 2021. gadu saskaņā 

ar LU finanšu uzskaites prasībām. 

Pārbaudes dokuments:  Neatkarīgā 

revidenta ziņojums. 

2021. g. XI- 

XII 

 

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

 

 

 

12. KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU 
 

Sabiedrības informēšanai un izglītošanai koledža katru gadu plāno un īsteno publicitātes 

pasākumu ciklu. Veiksmīgas līdzšinējās komunikācijas ar sabiedrību rezultāts ir  

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

apliecina reflektantu, studentu, absolventu un darba devēju aptaujas. 2021.gadā LU Rīgas 

1.medicīnas koledža iekļuvusi darba devēju ieteiktāko koledžu TOP 10 (portāls Prakse.lv).  

 

Galvenie publicitātes pasākumi 2021.gadā: 

 Veiksmīgi koledžas prezentācijas pasākumi, t.sk. starptautiskie (16.12.2021. ZK laikā 

u.c.), e-vidē .  

 Informācija, prezentācijas un komunikācija par koledžu un izglītības programmām, studiju 

procesu, MT bāzi, studentu dzīvi Virtuālajā Informācijas dienā  – 2021. gada 26. martā. 
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 Apmaksāti informatīvi videosižeti par koledžu un koledžā iegūstamajām profesijām 

sadarbībā ar SIA DK Media   ReTV, TV24, TV3;   Facebook, Youtube. Reklāmas par 

uzņemšanu izvietošana – sadarbībā ar SIA KGPSB un SIA MFIB. 

 2021. gadā tika pilnveidota un uzlabota koledžas jaunā 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.  

 Informācija par koledžas izglītības programmām ievietota informatīvajā portālā 

medicine.lv (SIA “Latvijas Tālrunis”). 

 

 

Koledžas 2021. gada notikumu hronika aprakstos un fotogrāfijās ir pieejama 

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

 

13. LU RĪGAS 1. MEDICĪNAS KOLEDŽAS 

PLĀNOTIE UZDEVUMI 2022. GADĀ 
 

 2021./2022. 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. 

 2022. gada vasarā tiks organizētas jaunās LU R1MK padomes vēlēšanas, pamatojums: 

LU R1MK nolikuma IV daļa, 31.p. 

 Turpināsies darbs pie koledžas iekšējo normatīvo dokumentu pilnveides saskaņā ar LU 

Rīgas 1. medicīnas koledžas stratēģiju 2021.-2027. gadam. https://www.rmk1.lv/wp-

content/uploads/2022/01/LU-R1MK-STRATEGIJA-2021-2027-.pdf  

 Saskaņā ar LU R1MK kvalitātes politikas normatīvajiem dokumentiem, LU R1MK 

Kvalitātes rokasgrāmatu (apstiprināta ar LU R1MK padomes 21.01.2021. lēmumu Nr. 

4)   turpināsies kvalitātes sistēmas pilnveidošana. 

https://www.rmk1.lv/lv/
https://www.rmk1.lv/lv/aktualitates/
https://www.rmk1.lv/lv/aktualitates/galerija/
https://www.rmk1.lv/wp-content/uploads/2022/01/LU-R1MK-STRATEGIJA-2021-2027-.pdf
https://www.rmk1.lv/wp-content/uploads/2022/01/LU-R1MK-STRATEGIJA-2021-2027-.pdf
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 2022. gadā sadarbībā ar LU un AIC/AIKA turpināsies sagatavošanas darbs studiju 

virziena „Veselības aprūpe“ akreditācijai – starptautiskajai novērtēšanai  atbilstoši MK 

11.12.2018. noteikumiem Nr. 793 “Studiju virzienu atvēršanas un akreditācijas 

noteikumi”. Ekspertu vizīte plānota 2022. gada martā. 

 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.  

 Turpināsim darbu uzsāktajos un jaunajos projektos Erasmus+ un Nordplus programmu 

ietvaros. 

 Turpināsim starptautisko sadarbību ar līgumpartneriem  Baltijas valstīs, Čehijā, 

Bulgārijā, Vācijā, Skandināvijas valstīs, 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.  

 Līdz 2022.gada martam plānots izdot Tēžu krājumu “Teorija un prakse veselības 

aprūpē/”Theory and Practice in Health Care” (40 tēzes), kā arī piedalīsimies 

starptautisko konferenču organizēšanā un norisē kopā ar LU Medicīnas fakultāti, LU 

RMK, LU PSK (LU 80. starptautiskās zinātniskās konferences  sekcija 

“Starpdisciplinārie pētījumi medicīnas koledžās”),  Latvijas Koledžu asociāciju. 

 Pasākumi IT jomā: modernizēt iekšējo datortīklu, attīstīt Moodle, E-klase platformu 

izmantošanu studiju procesā,  paplašināt HORIZON programmu lietojumu koledžā, 

paplašināt esošo digitālo mācību līdzekļu un resursu pielietojumu u.c. 

 Pamatojoties uz atskaites 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.  

 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. 

- Pastiprinātu uzmanību veltīt Dienesta viesnīcas darba organizācijai, telpu 

izmantojumam, ieguldīto valsts līdzekļu racionālam, mērķtiecīgam 

izmantojumam. 

- Stingri kontrolēt koledžā un  Dienesta viesnīcā veikto remontdarbu kvalitāti. 

Rezultāta novērtēšanai nepieciešamības gadījumos pieaicināt sertificētus 

būvniecības speciālistus. 

 2022. gadā tiks turpināti  remontdarbi koledžā Tomsona ielā 37, kā arī Dienesta 

viesnīcā tomsona ielā 39, lai uzlabotu studējošo sadzīves apstākļus un estētisko 

vidi.  

 

Konkrēti plānotie pasākumi 2022. gadam ir ietverti Latvijas Universitātes Rīgas 1. 

medicīnas koledžas 2022. gada darbības plānā (apstiprināts ar LU Senāta 31.01.2022. 

lēmumu Nr. 2-3/6) (pieejams https://www.rmk1.lv/lv/document_category/gada-plani/) 

 

 

 

Direktore                                                                                                              Inta Miķele 

https://www.rmk1.lv/lv/document_category/gada-plani/

